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  چكيده
در مرحله نخسـت، بـه   . ها و نشانگرهاي كيفيت در آموزش عالي كشاورزي در دو مرحله به انجام رسيده است اين تحقيق با هدف كلي شناسايي مولفه   

ورت گرفته در خصوص كيفيت در آموزش عالي كشاورزي هاي ص تالش شده است تا با مرور پژوهش) systematic review(شيوه مرور سيستماتيك 
اي از نشـانگرهاي نمايـاي كيفيـت در آمـوزش عـالي كشـاورزي اسـتخراج،         و نيز الگوها و ابزارهاي مطرح شده براي ارزيابي كيفيت آموزشـي، مجموعـه  

فهرست نشانگرهاي تدوين شـده در اختيـار    يي،يي محتوادر مرحله دوم، به منظور تامين روا. بندي شود هايي دسته بندي و سپس در قالب مولفه فهرست
 گروهي از اعضاي هيات علمي كشاورزي كشور و نيز دانشجويان كشاورزي قرار داده شد تا نظرات خود را بـا افـزودن نشـانگرهاي مـورد نظـر، مشـخص      

 101در مجمـوع،  سرانجام . به پااليش نشانگرها اقدام گرديد سپس، با توجه به نظرات اخذ شده، نسبت. نمودن نشانگرهاي غيرنمايا و نامفهوم ابراز كنند
و   كيفيت فعاليـت ) 2(، )نشانگر 21شامل (هاي آموزشي و برنامه درسي رشته تحصيلي  محتوا، روش) 1(: بندي شده است نشانگر در پنج مولفه زير دسته

 11شـامل  ( ديريت، قـوانين و مقـررات و كاركنـان   مـ  )4(، )نشانگر15امل ش( عملكرد و فعاليت دانشجويان) 3(، )نشانگر 35شامل ( نحوه تدريس اساتيد
هـاي شـاكله آمـوزش     توانند براي ارزيابي كيفي كيفيـت مولفـه   اين نشانگرها مي ).نشانگر 19شامل ( ها و امور پشتيباني امكانات، زيرساخت) 5(، )نشانگر

 .عالي كشاورزي بكار رود
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  مقدمه 
پـرورش  . نياز توسعه است، زيرا سرعت رشد و آهنگ توسعه به كميت و كيفيت نيروي انسـاني كارآمـد بسـتگي دارد    سرمايه انساني پيش  

هاي فيزيكي و مـادي،   ورانه از سرمايه از طريق ايجاد قابليت الزم جهت استفاده بهره ،رود شمار ميسرمايه انساني كه رسالت آموزش عالي به
آموزش به منظور تربيت نيروي انساني و پرورش منابع انساني به عنوان ثـروت اصـلي   ). 1382عمادزاده، (نمايد  رشد اقتصادي را تسريع مي

نظـام آمـوزش   ). 1385، خيليخال زماني و عزيزي(ترين ابزاري است كه جامعه براي نيل به توسعه پايدار در اختيار دارد  ، اثربخش يك ملت
. دار اسـت  واقع سرمايه انساني مورد نياز بـراي توسـعه بخـش كشـاورزي را عهـده     در كشاورزي نقش مهم تربيت نيروي انساني متخصص و 

هـاي   شناسي مستمر و تـدبير سـازوكارهاي مقتضـي بـراي گـذر از چـالش       بهبود كارآيي و اثربخشي نظام آموزش كشاورزي نيازمند آسيب
  . اين نظام است يرو پيش

رو سـاماندهي و تقويـت ايـن     نظام آموزش كشاورزي، توسعه پايدار بخش كشاورزي را در چارچوب توسعه ملي نشانه رفته اسـت و از ايـن    
واقعيت آن است كه بخش كشاورزي ايران ميان دو نظام سنتي و نوين . هاي بخش كشاورزي و سطح توسعه آن است نظام متاثر از مشخصه

بايسـت   مي  گذرد كه قاعدتاً يكصد سال از تاسيس مدرسه فالحت بسان سرآغاز نظام آموزش رسمي كشاورزي در كشور مي. ردان استسرگ
هاي غيررسمي با توجه به ضروريات بهسازي و اصالح هـرم نيـروي انسـاني     دار رسالت تربيت نيروي انساني متخصص در كنار آموزش عهده

ريزان و سياستگذاران توسعه ملي، توسعه بخش كشاورزي و نظام آموزشي باشد؛ اما شواهد حـاكي از   رنامهشايسته توجه ب ،بخش كشاورزي
اي از  بيكـاري شـمار فزاينـده   "اين است كه اين نظام در تحقق چنين رسالتي موفق نبوده و گـواه بـارز ايـن مـدعا نيـز مسـئله دو وجهـي        

. ديگـر اسـت  سوي از  "سواد بودن بخش اعظمي از نيروي شاغل در بخش كشاورزي مسواد و ك بي"سو و  از يك "آموختگان كشاورزي دانش
هـاي چندگانـه مـرتبط بـه هـم       نگر، با در نظر گرفتن مولفه جانبه بر اين اساس اصالح نظام آموزش كشاورزي با رويكردي چندبعدي و همه

گفتـه، الگوسـازي رونـد     بسته منتهي به وضعيت متناقض پيشجهت خروج از دور باطل و ) نظير محتوا، ساختار و تشكيالت، زمينه و غيره(
در ايـن خصـوص،   . نمايـد  انداز و افق روشن براي سير آينده نظام آموزش كشاورزي بسان فرآيندي مداوم ضـروري مـي   تكامل و ارايه چشم

اند كه بازنگري و مالحظـه   بيان داشتهو   به بررسي فرآيند تغييرات نظام آموزش كشاورزي در سده اخير پرداخته) 1385(حيدري و بادسار 
شدن كمي و كيفي اين نظام بـا تغييـر و تحـوالت كشـور و بـويژه       مبتني بر نگاه بيروني به نظام آموزش كشاورزي از يك طرف، و متناسب

بخش كشـاورزي و پيشـبرد   گيري از تجربيات بعضاً ناموفق و ناكارآمدتر اين نظام در تامين منابع انساني مورد نياز  بخش كشاورزي، با درس
اصالحات در سياستگذاري آمـوزش  . شود مداوم توسعه اين بخش از طرف ديگر، ضرورتي اساسي براي توسعه بخش كشاورزي محسوب مي

ايجاد تحول در طرز كار موسسات و مراكز دانشگاهي آمـوزش   ،اقدام ضروري. اما ناكافي است ،كشاورزي براي گذار به كشاورزي پايدار الزم
گري تنظيمي در عرضه و تقاضـاي   هاي اجرايي و تقاضا محور شدن و عالوه بر آن، مداخله  شاورزي، اصالح فرآيند و نحوه تعامل با دستگاهك

آنهـا خـاطر نشـان    . هاي آموزش كشاورزي مطابق با نيازهـاي واقعـي بخـش كشـاورزي و جامعـه اسـت       آموزش كشاورزي و بازنگري برنامه
در نظام آموزش كشاورزي دروني نباشد، باز هم دخالت عوامل بيروني كه چندين بار در گذشـته رخـداده، محتمـل     اند كه اگر تحول نموده

گيرد، نه تنها به بهبود نظام منجر نخواهد شـد،   ها، كه معموالً در زمان مقتضي صورت نمي گري گونه مداخله خواهد بود؛ و بنا به تجربه، اين
  . فته را نيز با چالش مواجه ساخته و بخش مهمي از منابع و دستاوردها را به هدر خواهد دادگرهاي صورت بلكه كمينه پيشرفت

ريزي يك راهبرد اصالحي و بهسازي براي نظام آموزش كشاورزي كشور، نه در خال، بلكه در چـارچوب توسـعه    بديهي است هر گونه طرح  
 ريـزي  رنامـه رو، ب از ايـن . گيردي در حوزه آموزش و آموزش عالي شكل ميهاي مل كالن بخش كشاورزي و توسعه ملي و همراستا با سياست

هاي كالن توسعه بخش كشاورزي، توسعه ملي، نظام آمـوزش   نيازمند روشن بودن راهبردها و چارچوب ،براي اصالح نظام آموزش كشاورزي
  . نياز و راهنما است كشور و ساير نظامات مرتبط در حكم يك پيش

جـذب  : بعـد تقاضـا  (ش عـالي كشـاورزي در توسـعه بخـش كشـاورزي نيازمنـد همگـامي توسـعه بخـش كشـاورزي           سهيم شـدن آمـوز    
در غير اين صورت، . است) آموخته در قامت متخصص كشاورزي تربيت دانش: بعد عرضه(و توسعه آموزش عالي كشاورزي ) آموختگان دانش

. آموختگان كشاورزي پيش خواهد آمـد  انساني متخصص يا بيكاري دانش با پيشي گرفتن نرخ رشد هر بعد بر ديگري، معضل كمبود نيروي
آموختگان، بلكـه بـر    كنندگان و دانشنام هاي كمي، همانند تعداد ثبت در اين بين، توسعه آموزش عالي كشاورزي نه صرفاً بر اساس شاخص

هـاي علمـي، عملـي،     ها و توانايي ر و برخوردار از قابليتهاي كيفي، همانند پرورش نيروي انساني متناسب با نيازهاي بازار كا اساس شاخصه
  ). 1386پور،  زماني(تجربي و فيزيولوژيكي الزم براي كار در بخش كشاورزي است 

هـا و   قابليـت (در آموزش كشاورزي عالوه بر افزايش مهارت و دانش فنـي افـراد بايـد بـه توسـعه بعـد ارتبـاطي و اجتمـاعي دانشـجويان            
هـاي   يكي از چـالش ). 1386 حجازي و مشهدي،(هاي شغلي از طريق آموزش كارآفريني  توجه شود  و ايجاد فرصت) ميهاي عمو صالحيت

هاي كشاورزي با وجود هنجارهاي موجود و جريان فكري حـاكم بـر    كه آيا دانشگاهاما اين. فريني است امروز آموزش كشاورزي، آموزش كارآ
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هاي تلفيق آموزش كارآفريني در آمـوزش   بايستي كامالً مراقب بود تا رهيافت. ، مشخص نيستدياده كنناي را پ توانند چنين برنامه آنها، مي
  ).1385عزيزي و حسيني، ( پيامدهاي مورد انتظار منجر شودكه  شودبه نحوي تلفيق  و سپسكشاورزي، كامالً بررسي و مطالعه 

دوره : انـد  هـا از لحـاظ كمـي و كيفـي تنـزل پيـدا كـرده       برنامه. باشد ي ميريزي آموزش ضعف اصلي نظام آموزش كشاورزي در زمينه برنامه
هايي كه بايد در اين افـراد ايجـاد    گيرد؛ توانائي شود، يعني اهداف دوره و شرايط اثربخشي آن مدنظر قرار نمي آموزشي به خوبي تعريف نمي

افرادي در مقاطع متوسطه و عالي به ايـن   مدنظر نيست، معموالً شود؛ شرايط پذيرش دانشجوها شود با توجه به نياز روز جامعه تعريف نمي
شـوند؛ سـهم سـاعات     ها سـرازير مـي  آورند كه از سوابق علمي خوبي برخوردار نيستند و فقط براي كسب مدرك به اين دوره ميرو ها  دوره

هاي تعيـين شـده بـراي دروس ارائـه     سرفصل ؛وندش علمي و عملي در اين دوره ها تناسب خوبي ندارد و با توجه به اهداف دوره تعيين نمي
شده مكمل مقطع قبلي نيست؛ براي دانشجويان كشاورزي تنها ارائه دروسي در زمينه كشاورزي آن هم از نوع كشاورزي عمـومي اثـربخش   

در محتواي دروس ارائه شـده  دانش بومي  ؛هايي است كه فرد بتواند به خوبي در زمينه اشتغال به رشد و تعالي برسد نيست و نياز به مهارت
مطالب و محتوا بيشتر ترجمه متون خارجي است كه تناسب زيادي با شرايط ايران ندارد و نوعي الگـوگيري از ديگـران    ؛جايي ندارد عموماً

  ).1385صالحي و برادران، (شود  سازگاري دانش مدرن با شرايط كشور تمام مي است كه به قيمت فراموشي دانش بومي و عدم 
پس از گسترش كمي آموزش عالي كشاورزي كه در نتيجه فزوني تقاضا براي ايـن آمـوزش عـالي در سـطح جامعـه صـورت پـذيرفت و           

گيـر مراكـز آمـوزش عـالي كشـاورزي در اقصـي نقـاط كشـور و نيـز برونـداد آن، يعنـي حجمـي عظيمـي از               ماحصل آن گسـترش چشـم  
مانده آموزش عالي كشاورزي يعني كيفيت نيز مـورد توجـه     ت آن فرا رسيده بعد معطلهاي كشاورزي بود، اكنون وق آموختگان رشته دانش

هاي آموزش عالي كشاورزي كشورهاي مختلف از دير باز تاكنون تالش جدي را براي ارتقاي كيفيت نظام بر پايـه الگوهـاي    نظام. قرار گيرد
با توجه به اينكه پايداري نهـادي هـر نظـام آموزشـي بـه پويـايي آن در        .اند و نظاير آن انجام داده 2، مديريت جامع كيفيت1تضمين كيفيت

هـاي   هاي خويش جهت تضمين و تامين كيفيت مناسب در سطح نظـام در ارتبـاط بـا عناصـر مختلـف، اعـم از روش       سازي ظرفيت بهنگام
شناسايي و واكاوي همه جانبـه  رو  گردد، از اين نظاير آن برمي... آموزشي، امكانات و تجهيزات، مديريت و تشكيالت، آموزشگران و پرسنل، و

ريزي و مديريت راهبردي جهـت تـامين و تضـمين     تواند شناخت مقتضي را جهت برنامه كشاورزي ميعالي  در نظام آموزش يتعناصر كيف
  .  بدست دهدن نظام يدر اكيفيت 

  
  شناسي پژوهش روش

در ايـن تحقيـق بـه    . كيفيت در آموزش عالي كشاورزي به انجـام رسـيده اسـت   ها و نشانگرهاي  اين تحقيق با هدف كلي شناسايي مولفه  
  :ه استبهره گرفته شدر يزهاي  آوري اطالعات از روش منظور جمع

هاي پيشين، به بررسي منـابع   پژوهشهاي  يافته گيري از بهرهجهت آشنايي بيشتر با سوابق موضوع و : و اينترنتي اي كتابخانهجستجوي  )1
  .  ها و مطالب مرتبط پرداخته شده است ها، كتاب و جستجوي اينترنتي براي يافتن مقاالت، گزارش اي كتابخانه

  .دستيابي به هدف تحقيق و كسب نظرات دانشجويان به مطالعه ميداني از طريق ابزار پرسشنامه اقدام شده استبراي : ميداني مطالعه -2
تالش شده است ) systematic review(مرحله نخست، به شيوه مرور سيستماتيك  در. اين تحقيق در دو مرحله به انجام رسيده است  

براي ارزيابي كيفيت هاي صورت گرفته در خصوص كيفيت در آموزش عالي كشاورزي و نيز الگوها و ابزارهاي مطرح شده  تا با مرور پژوهش
اي  مجموعه ،و غيره، 5، الگوي سرواكول4تجربه دوره آموزشي ، همانند الگوي ارزيابي دروني، پرسشنامه كيفيت تدريس، پرسشنامه3آموزشي

در مرحلـه  . بنـدي شـود   هايي دسته بندي و سپس در قالب مولفه نشانگرهاي نماياي كيفيت در آموزش عالي كشاورزي استخراج، فهرست از
يـار گروهـي از اعضـاي هيـات علمـي      فهرست نشانگرهاي تـدوين شـده در اخت  ، )content validity(به منظور تامين روايي محتوا دوم، 

را با افزودن نشانگرهاي مورد نظـر، مشـخص نمـودن نشـانگرهاي      ودكشاورزي كشور و نيز دانشجويان كشاورزي قرار داده شد تا نظرات خ
  .سپس، با توجه به نظرات اخذ شده، نسبت به پااليش نشانگرها اقدام گرديد. غيرنمايا و نامفهوم ابراز كنند

  ها  يافته
تـدوين شـده عبـارت    نشانگرهاي ويژگي و مزيت فهرست  .ترسيم شده است) 1(هاي كيفيت در آموزش عالي كشاورزي در شكل  مولفه    

، بلكـه بـه سـطح دانشـگاه و موسسـه      )همانند ارزيـابي درونـي  (بررسي كيفيت در اينجا نه تنها به سطح فرد و گروه آموزشي  است از اينكه

                                                 
1 quality assurance 
2 TQM 

 ) 2009(برخادو  براي مقايسه تطبيقي ابزارهاي مختلف سنجش كيفيت در آموزش عالي رجوع شود به3 
4Course Experience Questionnaire  
5SERVQUAL 
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هماننـد الگـوي     هـاي آموزشـي و بـه صـورتي غيـره تخصصـي،       هاي كلـي فعاليـت   مرتبط با خصيصه(هاي كلي آموزشي؛ نه تنها به نشانگر
نظيـر رضـايت   (؛ بلكه به نشانگرهاي نماياي كليت آموزش عالي كشاورزي و نه تنها به يك يا چند مولفه از فرآيند دوره آموزشي )سرواكول

فهرسـت  . باشـد  معطـوف مـي  ) تحصـيالت دانشـگاهي در رشـته كشـاورزي    (اين دوره ، بلكه به كليت )دانشجويان از كيفيت تدريس اساتيد
دهـي الگـويي بـراي     عنوان يك سياهه در ساختتواند به  هاي زير آمده است، مي كه به تفكيك هر مولفه در جدولنشانگرهاي تدوين شده 

  .ارزيابي كيفيت در سطح موسسه به صورت دروني و بيروني بكار آيد
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  در آموزش عالي كشاورزي 1الگوي نماياي تلفيق، تضمين، مديريت و حفظ كيفيت -1كل ش
    
هاي  توان فهرست نشانگرها را در قالب يك پرسشنامه گنجاند و از پاسخگويان درخواست نمود تا از جنبه براي ارزيابي كيفيت آموزشي مي 

انـدركاران   دسـت . اساس مقياس مناسب، نظير طيف ليكـرت ارزيـابي نماينـد   مورد نظر، براي نمونه اهميت هر نشانگر و وضع فعلي آن، بر 
توانند مشاركت داشته باشند و ميـانگين   آموختگان در ارزيابي هر مولفه مي مختلف، اعم از مديران، اعضاي هيات علمي، دانشجويان و دانش

توان از نظرات كارشناس ارزيـاب   همچنين مي). بي درونيارزيا(نظرات آنها مبناي قضاوت در خصوص كيفيت هر مولفه در نظر گرفته شود 
گيـري از ارزيـابي    توان تركيبي از اين دو رويكرد، يعنـي بهـره   البته مي). ارزيابي بيروني(بهره گرفت  ها ارزيابي هر يك از مولفه بيروني براي

    .شود ر ارزيابي منجر مياين رويه به اتفاق نظر و جلوگيري از سوگيري د. دروني يا بيروني را در پيش گرفت

  هاي آموزشي و برنامه درسي رشته تحصيلي كيفيت محتوا، روش نشانگرهاي - 1جدول 

وضعيت 
  كنوني

ميزان 
  اهميت

 رديف نشانگرها

 1 )انتخاب آگاهانه(آشنايي با رشته تحصيلي در هنگام انتخاب رشته    
 2 ) ايگاه رشته و مقطع و غيرهتركيب دروس، هدف و ج(آشنايي كنوني با رشته تحصيلي خويش    
 3 برانگيز بودن رشته تحصيلي جذابيت و عالقه    
 4 ...)با توجه به مدرس، زمان برگزاري و(آزادي عمل در انتخاب واحدهاي درسي    
 5 تعداد واحدهاي عمومي     
 6 كيفيت ارايه دروس عمومي    
راندن ساير دروس و كسب دانش و براي گذ(مفيد بودن دروس عمومي در رشته تحصيلي شما    

 )هاي عمومي مهارت

7 

 8 تعداد واحدهاي دروس پايه    
 9 كيفيت ارايه دروس پايه    
 10 سودمندي دروس پايه براي گذراندن دروس تخصصي در رشته تحصيلي شما    
 11 تعداد واحدهاي تخصصي در رشته تحصيلي شما    
اي و تخضصي دانشجويان بينش و مهارت حرفهمفيد بودن دروس تخصصي در ارتقاي دانش،    

 )مورد نياز بازار كار(

12 

                                                 
1 Integration, assurance, management and maintenance of quality  

هاي آموزشي و برنامه درسي  محتوا، روش
رشته تحصيلي و گروه آموزشـي مربوطـه   

ــي ( ــد فراده ــوا، فرآين ــري و  -محت فراگي
 )ريزي برنامه

 -كيفيت يادگيري در فرآيند فرادهـي (عملكرد دانشجويان فعاليت و
 )فراگيري

امكانـات،  : بعد زيرساختي و حمايتي كيفيـت 
 ها و امور پشتيباني زيرساخت

كيفيـت تـدريس در(فعاليت و عملكرد اعضـاي هيـات علمـي
 )فراگيري -فرآيند فرادهي

 )مولفه مديريت آموزشي(مديريت، قوانين، مقررات و كاركنان:كيفيت نهادي

  كيفيت در آموزش كشاورزي
خصيصه (افزا  هاي چندگانه با پيوند هم مولفه 

ن و فراگيري و پيوستگي و پويايي متواز )سيستمي
  )خصيصه فرآيندنگري( دروني و بيروني
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 13 كيفيت كلي ارايه دروس تخصصي در رشته تحصيلي شما    
 14 ميزان واحدهاي عملي در رشته تحصيلي شما    
 15 انطباق دروس عملي و كالسي در رشته تحصيلي شما    
 16 كيفيت كلي واحدهاي عملي در رشته تحصيلي شما    
نيازها و زمان  بر حسب پيش(ارتباط و يكپارچگي منطقي و موضوعي واحدها در طول دوره    

 )هاي مختلف برگزاري در ترم

17 

 18 )  كارشناسي يا كارشناسي ارشد(واحدهاي رشته شما در كل دوره)تنوع(توزيع و تركيب     
 19 ها در طول هفته ريزي كالس برنامه    
 20 وات درسيكيفيت و محتواي جز    
 21 ها و منابع درسي تخصصي در رشته شماقابل دسترس بودن كتاب    

  و نحوه تدريس اساتيد  كيفيت فعاليت نشانگرهاي - 2جدول 
وضعيت 
  كنوني

ميزان 
  اهميت

 رديف  نشانگرها

 1 هاي مورد انتظار از درس در ابتداي ترمها و هدف بيان شفاف سرفصل    
زماني مشخص براي ارايه دروس، تكاليف دانشجويان، برگزاري امتحان و غيره پايبندي به يك برنامه    

 در طول ترم

2 

 3 معرفي و استفاده از منابع درسي متنوع و مناسب در ارتباط با هر درس    
 4 ارايه به موقع جزوه به دانشجويان در هر ترم    
در كالس) رژكتور، اورهد، فيلم و غيرهويدئوپرژكتور، ديتاپ(استفاده مناسب از وسايل كمك آموزشي    

 درس 

5 

 6 آراستگي و جذبه ظاهري    
 7 شور و شوق براي فعاليت آموزشي در كالس درس و كار با دانشجويان    
شروع و اتمام كالس در زمان مقرر و تقسيم زمان كالس (هامديريت زمان و كنترل نظم در كالس    

 )بين مطالب مختلف

8 

ن در ساعات غير كالسي طبق يك برنامه معين در دفتر كار خود براي مشاوره به حضور داشت    
 دانشجويان 

9 

 10 مشاركت دادن دانشجويان در امور پژوهشي و كارهاي علمي    
 11 برقراري ارتباط و تعامل با تك تك دانشجويان و درك مسايل و شرايط خاص هر دانشجو      
 12 مهارت در تدريس دروس عملي    
 13 ايجاد انگيزه و عالقه در دانشجويان    
 14 رواني مناسب و محيط دوستانه در كالس درس -فراهم سازي يك جو روحي    
هاي  نهي به تالش ها، تحقيق و غيره و ارجتشويق خالقيت و ابتكار دانشجويان در انجام تكاليف، پروژه    

 آنها

15 

 16 ان در ارايه محتوا و مطالب درسيدر نظر گرفتن سطح معلومات قبلي دانشجوي    
 17 مناسب بودن حجم محتوا و مطالب ارايه شده در يك درس     
 18 منطقي بودن ميزان تكاليف در نظر گرفته شده براي يك درس    
تحان مكوييز، ا(هاي مختلف ارزيابي دانشجويان به طور مداوم مناسب با هر درس  استفاده از شيوه    

 )پروژه و غيره كتبي، سمينار و

19 

و ) امتحانات، تكاليف كالسي و غيره(دادن بازخورد و آگاه نمودن دانشجويان از نتايج ارزشيابي    
 هدايت اصالحي آنها

20 

ارتباط دادن مطالب جلسات (بندي پايانيبيان خالصه جلسه قبلي در ابتداي هر جلسه توام با جمع    
 )لب در طول ترممختلف جهت حفظ پيوستگي در ارايه مطا

21 

 22 هاي عيني در حين تدريس ارايه مطالب كاربردي با استفاده از مثال    
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هاي دانشجويان و پاسخدهي مناسب استقبال از پرسش(تشويق دانشجويان به تفكر و طرح پرسش    
 )    به آنها

23 

 24 )انتقادپذيري(پذيرش انتقادها و پيشنهادهاي دانشجويان    
 25 اي ارايه موضوعات و مطالب جديدتالش بر    
 26 تسلط علمي و تخصصي بر موضوع درس    
 27 انتقال مطالب به شيوه قابل فهم     
 28 هاي كالسي دهي دانشجويان در بحث مشاركت    
 29 سطح معلومات عمومي         
ي، بحث گروهي، سخنران(هاي مختلف آموزشي در طول ترم بسته به ماهيت درس استفاده از روش    

 )بازديد، نمايش فيلم و غيره

30 

 31 )تكريم دانشجويان مبتني بر احترام متقابل(رويي و برخورد مناسب با دانشجويان گشاده    
 32 تعهد و احساس مسئوليت در قبال يادگيري دانشجويان    
 33 پذيري در برگزاري كالس در موارد خاص با توجه به شرايط دانشجويان انعطاف    
 34 ترغيب و تشويق دانشجويان به كار عملي و تجربي      
 35 رعايت عدالت و عدم تبعيض بين دانشجويان    

  عملكرد و فعاليت دانشجويانكيفيت  نشانگرهاي - 3جدول 
وضعيت 
  كنوني

ميزان 
  اهميت

 رديف نشانگرها

 1 عالقه دانشجويان به رشته تحصيلي خويش    
 2 به مطالعه و يادگيري رغبت و عالقه دانشجويان    
 3 هاي حرفه كشاورزيتالش دانشجويان براي كار عملي و آموختن مهارت    
 4 آشنايي قبلي دانشجويان با حرفه كشاورزي و داشتن تجربه كار كشاورزي    
مزارع، واحدهاي توليدي و (هاي واقعي كشاورزي در جريان تحصيلتعامل دانشجويان با محيط    

 ) مراكز مربوطه

5 

زبان، كارهاي هنري، (هاي جانبي در طي تحصيلتالش دانشجويان براي يادگيري مهارت    
 )  وكار، و غيره افزار، كسب نرم

6 

ورودي در جريان تعامل با يكديگر و با اساتيد گروهي و همشخصيت و بلوغ رفتاري دانشجويان هم     7 
مك به همديگر در يادگيري دروس و انجام تعامل سازنده و ك(روابط علمي بين دانشجويان    

 )تكاليف

8 

 9 ...)هاي علمي، انتشار مقاالت علمي، وهمايش(مشاركت در كارهاي علمي غير كالسي    
 10 مشاركت دانشجويان در كارهاي گروهي با همديگر    
 11 هاي علمي و تحقيقاتي اساتيدهمكاري دانشجويان در پروژه    
از طريق تشكلهاي دانشجويي نظير انجمن علمي، (برنامهر فعاليتهاي فوقمشاركت دانشجويان د    

 )بسيج دانشجويي و غيره

12 

 13 پرداختن دانشجويان به امر تحقيق در كنار گذراندن واحدها    
 14 هاي خودآگاهي دانشجويان از قوانين و مقررات، وظايف، حقوق، اختيارات و مسئوليت    
 15 ه آينده شغلياميدواري دانشجويان ب    

  كيفيت مديريت، قوانين و مقررات و كاركنان نشانگرهاي -  4 جدول
وضعيت 
  كنوني

ميزان 
  اهميت

 رديف نشانگرها

رساني مناسب به دانشجويان در خصوص قوانين و مقررات و وظايف و حقوق و اختيارات  اطالع    
 آنها

1 

 2 تناسب قوانين و مقررات با شرايط دانشجويان    
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 3 وند اداري امور آموزشي و دانشجويير    
 4 ها، قوانين و مقررات مربوط به دانشجوياننامهتوجه به نظرات دانشجويان در تدوين و اصالح آيين    
 5 هاي آموزشيتوجه به نظرات دانشجويان از سوي مديران گروه    
هدف و جايگاه رشته و تركيب دروس،(معرفي رشته تحصيلي به دانشجويان در ابتداي ورود آنها    

 ) مقطع و غيره

6 

 7 )تعامل اساتيد با همديگر و با دانشجويان(فضاي كلي حاكم در گروه آموزشي مربوطه    
 8 تعامل مناسب كاركنان با دانشجويان    
 9 )در سطح دانشكده و دانشگاه(تعامل مناسب مديران با دانشجويان    
 10 نشجويانبرخورد مناسب با تخلفات آموزشي دا    
هـاي علمـي دانشـجويان و تشـويق مناسـب      هـاي آموزشـي از ابتكـارات و فعاليـت حمايت گـروه     

 دانشجويان نمونه

11 

  ها و امور پشتيباني كيفيت امكانات، زيرساختنشانگرهاي  - 5جدول 
وضعيت 
  كنوني

ميزان 
  اهميت

 رديف نشانگرها

 1 )هاصندليتهويه، دما، نور، راحتي و چيدمان(هاي درس  كالس    
تعداد كامپيوتر، مدت زمان استفاده، دسترسي به نـرم  (خدمات كامپيوتري ارايه شده به دانشجويان    

 )افزارها، خدمات فني توسط كاركنان مركز و غيره

2 

 3 )سرعت، مدت زمان استفاده، شرايط استفاده و غيره(خدمات اينترنتي ارايه شده به دانشجويان    
 4 )  وجود منابع علمي الزم و سهولت استفاده(اي ارايه شده به دانشجويان نهخدمات كتابخا    
 5 دسترسي دانشجويان به فضاهاي مناسب براي مطالعه    
 6 سرويس حمل و نقل    
 7 غذاخوري و بوفه    
 8 محيط خوابگاه    
 9 ارايه خدمات درماني و بهداشتي به دانشجويان    
 10 )مشاوره، كمك هزينه و غيره(به دانشجويانارايه خدمات رفاهي مناسب    
تجهيـزات و محـيط   (دسترسي دانشجويان بـه امكانـات مناسـب بـراي گذرانـدن واحـدهاي عملـي    

 )آزمايشگاه، گلخانه، كارگاه، مزرعه و غيره

11 

اعتبـارات، مـواد آزمايشـگاهي، و    (دسترسي دانشجويان به تجهيزات و امكانـات الزم بـراي پـژوهش    
 ) يرهغ

12 

 13 امكانات و تسهيالت براي بازديدها و اردوهاي دانشجويي      
 14 )هاي آموزشيها و كارگاهدوره(اي براي دانشجويانبرنامههاي فوق ارايه آموزش    
 15 ) مراسم مذهبي، امور هنري، و غيره(هاي فرهنگي در سطح دانشگاه فعاليت    
 16 دانشجويانريزي براي اوقات فراغت برنامه    
 17 هاي دانشجويي  فعاليت تشكل    
 18 امكانات و تسهيالت ورزشي    
 19 هاي دانشجويي از سوي واحدهاي مربوطهتخصيص اعتبار و امكانات مناسب به فعاليت    

. شـده، ماهيـت كيفـي دارد    ارزيابي صورت گرفته بر مبناي نشانگرهاي مطرحبا توجه به مقياس ارزيابي و وابستگي به نظرات پاسخگويان،  
   .ترديد، الزم است پايايي مجموعه نشانگرهاي مطرح شده از طريق مطالعات ميداني اوليه چندگانه مورد تاييد قرار گيرد بي
اهميت از  پاسخگوياندهند، بطور واقعي و نيز از ديدگاه  ها كه فقط جزيي از كيفيت يك مولفه را نشان مي از آنجايي كه هر يك از نشانگر  

 و وزن يكساني برخوردار نيستند، از اينرو براي دستيابي به امتياز كلي كيفيت هر مولفه، ابتدا ميانگين اهميت هر گويـه بـه عنـوان وزن در   
دار شـده آن مولفـه   هـاي وزن ميزان رضايت هر پاسخگو از آن گويه ضرب و سپس امتياز كلي هر مولفه از طريق جمع جبـري كليـه گويـه   

هـاي   در نهايت بعد از محاسبه نمره تركيبي هر مولفه به طور جداگانه، با جمع جبري كليه نمرات تركيبـي مولفـه  ). 1رابطه ( دĤيميبدست 
  .خواهد آمدپنجگانه، نمره نهايي مربوط به كيفيت آموزشي به دست 
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*W                                                                                            1 رابطه
1





n

i

XijTS 

  jمربوط به پاسخگوي  iامتياز گويه =  Xijامتياز كل هر مولفه      = TS: در اين معادله 
W  =آيد وزن مربوط به مولفه مورد نظر كه از طريق ميانگين ستون مربوط به اهميت هر گويه بدست مي.  

يـا   "فاصـله انحـراف معيـار از ميـانگين    "توان بر اساس فيت آموزشي بر اساس امتياز كل ميهاي كي بندي هر كدام از مولفه به منظور سطح
  : قضاوت زير را انجام داد ISDM1معيار

 سطح پايين: امتياز هر مولفه>انحراف معيار-ميانگين

 سطح متوسط: انحراف معيار-انحراف معيار امتياز هر مولفه+ميانگين

 سظح باال: امتياز هر مولفه <يارانحراف مع+ميانگين

با  2هاي مختلف از طريق مطالعه طولي در زمانيا هاي مختلف را در يك زمان  توان كيفيت مولفه بندي صورت گرفته، مي با توجه به مولفه  
  . هم مقايسه كرد و مراكز مختلف آموزشي را با هاگروه هم مقايسه كرد يا اينكه وضعيت كيفيت

  گيري يجهبحث و نت   
باشند كه تكامل و پايداري نهادي آنهـا را بسـان يـك سيسـتم بـا       هاي متعددي روبرو مي هاي آموزش عالي كشاورزي با چالش امروزه نظام

هـا و حركـت    ريزان امر نيازمند تدبير سازوكارهاي مقتضي براي برون رفت از ايـن چـالش   از اينرو برنامه. نموده است تهديداتي جدي روبرو
يادگيري بسان برونداد حياتي نظام آموزش كشاورزي، تلفيق كارآفريني در  -ارتقاي فرآيندهاي ياددهي. باشند مند به سوي آينده مي برنامه
تـر از همـه، ارتقـا، تضـميمن و      گيري نظام آموزش عالي كشاورزي كارآفرينانه و اساسـي  ي در راستاي شكلهاي آموزش عالي كشاورز نظام

  . تواند در اين خصوص مورد توجه قرار گيرد مديريت جامع كيفيت در نظام آموزش عالي كشاورزي از جمله سازوكارهايي است كه مي
در هـر دانشـگاه   هاي آموزشي مختلف  شود نسبت به مطالعه تطبيقي كيفيت گروه پيشنهاد مي ،مجموعه نشانگرهاي تدوين شدهبا توجه به 

 3اي ويـژه از آن گـروه بـراي تـرويج فرهنـگ كيفيـت       هاي نهادي و بودجـه  به منظور انتخاب گروه آموزشي برتر به لحاظ كيفيت و حمايت
)Ehlers,2009 (هاي آموزشي براي ارتقاي كيفيـت   در بين اعضاي گروه هاي آموزشي توام با همكاري گروهي و ايجاد رقابت در بين گروه

دانشگاه از طريـق سـنجش رضـايت    هر هاي مختلف  توان در مورد واحدهاي اداري و معاونت اين رويه را مي. كليت گروه مربوطه اقدام شود
در صـورت اتخـاذ چنـين    . يـري نمـود  نيز پيگ)  رجوع مداري و تكريم ارباب بر مبناي اصل مشتري(مخاطبان از كيفيت خدمات مورد انتظار 

هاي آموزشي در كنار كيفيت آموزشي،  گروه 4وري پژوهشي هاي دانشگاه، نظير بهره اي، الزم است ابعاد مختلف عملكرد واحدها و بخش رويه
دن انتخـاب پژوهشـگر   با توجه به مرسـوم بـو  . در نظر گرفته شود... ، و)براي نمونه از طريق ابزار سرواكول(كيفيت خدمات واحدهاي اداري 

انتخاب، معرفي و تقدير از مدير نمونه، كارمند نمونه، آموزشگر نمونه، كـارگر نمونـه،   شود نسبت به  ، پيشنهاد ميها در برخي دانشگاهنمونه 
زم بـه ذكـر   ال. دانشگاه توجه شودهر هاي علمكردي  به منظور ترويج و ترغيب كيفيت در ساير حوزه آموخته نمونه و دانشجوي نمونه دانش

مـدار بـه جـاي فردمـدار در تـرويج و تشـويق        رويكرد گروه ،5به عنوان مظهر الگوسازي كيفيت رغم اهميت اقداماتي از اين دست است علي
رسـد و   روي و فردگرايي سودمندتر به نظر مي افزايي جمعي و كار گروهي به جاي تك گيري از هم در سطح دانشگاه به منظور بهره 6كيفيت

شناسـي و   ايـن خصيصـه بـه خـوبي در روش    . هاي آموزشي و واحدهاي مختلف دانشگاه منجر شـود  در گروه 7افزايي كيفيت ند به همتوا مي
  .فلسفه ارزيابي دروني بازتاب يافته است

شواهد حاكي  اين، با وجود. ها و واحدهاي آموزشي است نخستين گام ارتقاي كيفيت، شناسايي و ارزيابي وضعيت موجود كيفيت در گروه  
توانـد نشـان    چنين وضـعيتي بـه نـوعي مـي     .اند به عمل نياوردهارزيابي دروني استقبال چنداني از هاي آموزشي  گروه برخياز اين است كه 

اين در صورتي است كه تعالي كيفيت همگـام بـا   . توجهي نسبت مقوله ارزيابي و تضمين كيفيت باشد دهنده نگرش و تمايل نامساعد يا كم
در . )1374، 1377بازرگـان، ( رود اي بلكه يك اقدام ضروري و حياتي فاقد گزيدار به شمار مي كمي نه يك گزينه تجمالتي و حاشيه توسعه

مند  مربوطه به صورت روش  هاي آموزشي توسط مديريت دانشگاه به انجام ارزيابي دروني و ارايه گزارش چنين شرايطي، ترغيب و الزام گروه
هـاي آموزشـي بـا موضـوع ارزيـابي       ها و گروه هاي آموزشي در سطح دانشگاه يا دانشكده در اين خصوص، برگزاري كارگاه. شود پيشنهاد مي

                                                 
1Interval of Standard Deviation from Mean 
2Longitudinal Study  
3 Quality culture  
4 Research productivity   
5 Qquality modeling   
6 Quality encouragement 
7 Quality synergy  
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سـازي   گيري از راهنمايي و مشاوره ارزيابان آموزشي مجرب در راسـتاي پيـاده   نظران امر و بهره دروني و كيفيت آموزشي با دعوت از صاحب
  . تواند كارساز واقع شود موزشي ميهاي آ ارزيابي دروني در سطح گروه

، اولين گام ارتقاي كيفيت آموزشي به صورت دروني و گروهي 2از طريق ارزيابي كيفيت 1ارزيابي دروني به عنوان مرحله آگاهي از كيفيت  
و  5يريت جامع كيفيتسازي مد و پياده 4، تضمين كيفيت3راهبردي براي اعتبارسنجي  ريزي پس از اين الزم است برنامه .شود محسوب مي

، دانشگاه كارآفرين و سازمان يادگيرنده و اخذ  و ديگر الگوهاي سازماني و مديريتي نوين، نظير كارآفريني سازماني، مهندسي ارزش
دانشگاه در سطح ملي، هر معرفي اعتبار نهادي و جايگاه علمي و آموزشي هاي معتبر تضمين و مديريت كيفيت براي ارتقا و  گواهينامه

 - انداز آتي نظام آموزش عالي كشور مداري و تقاضامحوري به عنوان مشخصه حياتي چشم رقابتبا رويكردي به  - المللي  اي و بين نطقهم
همياري و (افزايانه همه آنها  اندركاران دانشگاه و همكاري هم البته اين مهم نيازمند درك ضرورت امر توسط كليه دست. صورت گيرد

انداز  ريزي و پيگيري يك چشم در طرح) 6تعهد به كيفيت(، عزم و تعهد مديريت دانشگاه )نسبت به مقوله كيفيت زايي سازنده حساسيت
در سطح دانشگاه و بازشناسي موانع  9شناسي كيفيت ، آسيب)8ريزي، مديريت و رهبري كيفيت برنامه(براي توسعه دانشگاه  7مدار كيفيت

ريزي  ها، و برنامه و تحليل سيستم 10مبناي مهندسي مجدد و مهندسي فرآيند ازدارنده كيفيت برهاي ب كيفيت و بازنگري ساختارها و رويه
مداري نه يك اقدام  در هر حال نبايد فراموش شود كه كيفيت. هاي دانشگاه است راهبردي و عملياتي مقتضي متناسب با منابع و ظرفيت

جانبه و فرآيند مدار و پويا است و  آيند نرم، تدريجي، پيوسته، مشاركتي، همهضربتي و مقطعي و فرمايشي از باال به پايين، بلكه يك فر
سخت نيازمند پايش و ارزشيابي  13در يك مجموعه است و پويايي كيفيت 12به مهمي و دشواري تعالي كيفيت11حفظ كيفيت

يريت كيفيت و ارزشيابي كيفيت آموزشي گيري دانشگاه از متخصصان مد گردد، بهره آنجا كه به ابعاد مديريت كيفيت برمي. است14كيفيت
هاي آموزشي و واحدهاي  هاي آموزشي براي كادر اداري و مديريتي دانشگاه، از جمله مديران گروه به صورت مشاوره يا برگزاري كارگاه

هاي بهبود كيفيت  ا تيمها ي و تشكيل يك كار گروه مركزي در سطح دانشگاه زير نظر رياست و مديريت عالي دانشگاه و نيز كميتهاداري و 
    .رسد سودمند و كارساز به نظر مي در سطح واحدهاي دانشگاه

با در نظر گرفتن ) 15استانداردهاي كيفيت(در همين خصوص، تدوين مجموعه كامل نشانگرها و استانداردهاي آموزش عالي كشاورزي   
بندي مراكز  و اعتبارسنجي و رتبه 16ارزيابي و ترازيابي كيفيت فلسفه، اصول، اهداف و ماهيت آموزش كشاورزي در كشور به عنوان مبناي

توان از ادامه فعاليت مراكز آموزش عالي كشاورزي فاقد حداقل استاندارهاي  در اين صورت مي. شود آموزش عالي كشاورزي پيشنهاد مي
) كيفيت(كميته يا شوراي راهبردي " بدين منظور، تشكيل يك ارگان مركزي يا نهاد راهبري همانند. كيفيت مصوب جلوگيري نمود

و دفتر ارزيابي و نظارت اين  زي آموزش عاليير دفتر گسترش و برنامهزير نظر وزارتخانه علوم، تحقيقات و فناوري،  "آموزش عالي كشاورزي
زش عالي كشاورزي با نظران آمو وزارتخانه و با حضور نمايندگان مراكز آموزش عالي كشاورزي دولتي، خصوصي و غير انتفاعي و صاحب

به مركز آموزش عالي  "17جايزه كيفيت برتر"انتخاب و اعطاي . تواند كارساز واقع شود شرح وظايف سياستگذاري، هماهنگي، و نظارت مي
كشاورزي برتر يا آموزشگران، دانشجويان، پژوهشگران، مديران نمونه به طور ساالنه يا دوساالنه از طريق پيمايش كشوري از جمله 

همچنين مطالعه تطبيقي براي شناسايي و معرفي الگوهاي داخلي و . تواند باشد هاي هدايتي و تشويقي يك چنين ساختكاري مي اموريتم
دانشگاه ياري در  18تريزي نقشه راه توسعه كيفي تواند مديران دانشگاه را در طرح خارجي موفق در زمينه مديريت كيفيت آموزشي مي

  .   دهد
يا پيگيري و كنترل  1رود، نيازمند بازخورد كيفيت كه ملزومه تضمين كيفيت و مديريت كيفيت به شمار مي 19يفيتاطمينان از ك  

در اين خصوص، سازوكارهايي همانند تقويت نظام . به منظور كسب بازخورد از وضعيت موجود از سوي مديريت دانشگاه است 2كيفيت
                                                 

1 Quality awareness 
2 Quality assessment 
3 Accreditation  
4 Quality assurance 
5 Total quality management  
6 Quality commitment 
7 Quality vision  
8 Quality leadership 
9 Quality diagnosis 
10 Process engineering 
11 Quality maintenance 
12 Quality enhancement 
13 Quality dynamic 
14 Quality monitoring and evaluation 
15 Quality standards  
16 Quality benchmarking 
17  Excellent Quality Reward 
18 Quality development pathway 
19  Quality confidence  
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بير فضايي براي درج نظرات كاربران بر روي پايگاه اينترنتي دانشگاه به منظور ارايه پيشنهادها و اختصاص يك آدرس الكترونيكي يا تد
به مديريت  ،آموختگان و ساير كاربران اعم از دانشجو، هيات علمي، كاركنان، دانش ،دهي مجموعه دانشگاه پيشنهادها، انتقادها و گزارش

بررسي منظم نظرات وارده و ارايه بازخورد به . تواند در دستور قرار گيرد ياست دانشگاه ميردانشگاه با هماهنگي روابط عمومي و دفتر 
تواند به  بندي و ارسال نظرات به واحدهاي مربوطه، و انتخاب و تشويق مناسب نظرات برتر بر اساس معيارهاي سودمندي مي كاربران، دسته

هاي مختلف دانشگاه تحت عنوان  هاي آموزشي و بخش ها، گروه تواند در سطح دانشكده چنين سازوكاري مي. جلب نظرات افراد كمك نمايد
به شكل پرسشنامه بر مبناي  4كيفيت) فهرست وارسي(در همين راستا با تهيه يك چك ليست . بكار گرفته شود 3"صداي مخاطب"

هاي مختلف  ا در خصوص مولفهمجموعه نشانگرهاي مطرح شده در اين مطالعه و و قراردادن آن بر روي سايت دانشگاه، نظرات مخاطبان ر
جويا شد و در فواصل زماني منظم تحليل كرد و گزارش نتايج آن را در اختيار مديريت دانشگاه، واحدهاي ذيربط قرار داد و نيز به منظور 

را صداي توان آن  از اين طريق كه مي. ترويج پاسخگويي، حسابرسي و شفافيت، جهت آگاهي عموم بر روي سايت دانشگاه منتشر كرد
. هاي مختلف را با هم مقايسه كرد و روند تغيير آنها را در طي زمان مشاهده و ثبت نمود توان ميانگين كيفيت مولفه ناميد، مي 5كيفيت

، دانشكده و دانشگاه  انديشي دانشجويان يا نمايندگان آنها با مديران و اعضاي هيات علمي در سطح گروه برگزاري جلسات همعالوه بر اين 
پردازي و اجماع نظر در خصوص ارتقاي كيفيت امور در دانشگاه منجر شود و  گيري جرياني پيوسته از پايش، تفكر، ايده تواند به شكل مي

ها و نظرات  گيري از ايده اين امر عالوه بر بهره. يا سازمان يادگيرنده با شمول همه اعضا بدل كند6دانشگاه را به يك اتاق فكر كيفيت
  . شود ب ايجاد تعهد و همفكري بين همه اعضاي دانشگاه براي بهبود كيفيت مستمر امور ميسازنده، سب

توان اظهار داشت ارتقاي عملكرد آموزشي اعضاي هيات علمي يك  ، مي"و نحوه تدريس اساتيد  فعاليت"كيفيت مولفه  در خصوص  
كمابيش از تخصص علمي و فني و تخصصي در رشته مربوطه  واقعيت امر آن است كه همه اعضاي هيات علمي. رود اولويت به شمار مي

را كه براي تدريس و آموزش موثر ضروري و حياتي  7هاي آموزشي ها و قابليت برخوردارند، اما كمتر عضو هيات علمي فرصت كسب مهارت
اي كه به آنها تدريس شده  به شيوه"اي تجربي و آزمون و خطا و عمدتاً  بيشتر اعضاي هيات علمي تدريس را به شيوه. است، يافته است

اين در حالي است كه فعاليت . كند اند و برخي بر اين باورند كه صرف داشتن دانش تخصصي براي تدريس كفايت مي ، فرا گرفته"است
سازي  يادگيري و فراهم تر از هم ها و مهم دار براي تبادل آموخته آموزشي مستلزم انتقال و يا به عبارت ديگر، برقراري ارتباط انساني معني

بنا به مباني تعليم و تربيت و روانشناسي آموزشي، تدريس موفق و موثر نيازمند برخورداري از . گر است يك محيط يادگيري موثر و انگيزش
امه توسعه در قالب يك برن  شده و خودگردان و در كل، اي خاص خود است كه از طريق آموزش، تجربه هدايت هاي حرفه ها و قابليت مهارت
بدين منظور نيازسنجي آموزشي در خصوص تدريس موثر در بين اعضاي هيات علمي . يابد گيرد و پرورش مي شكل مي 8اي حرفه

براي  10آموزش كيفيت(و كيفيت آموزش  9هاي آموزشي و تهيه و توزيع مواد آموزشي با موضوع تدريس موثر كشاورزي، برگزاري كارگاه
ذوالفقار و  ،1386برادران و همكاران، (همچنين، بنا به تحقيقات صورت گرفته . شود پيشنهاد مي) دگيريارتقاي كيفيت تدريس و يا

هاي كنوني ارزيابي اساتيد به دليل تمركز بر تدريس و  ، فرم)1381نصر، ،1385زاده،  قلي شعباني وركي و حسين ،1383مهرمحمدي، 
بدين منظور، بازنگري اين . توانند بطور كامل معتبر و نمايا باشند آموزشي نميهاي عملكرد  فعاليت كالسي و عدم شمول ساير شاخصه

مبتني بر ارزيابي عملكرد آموزشگران در تسهيل يادگيري به (محور  محور با ارزيابي يادگيري ها با تكيه بر جايگزيني ارزيابي تدريس فرم
  . شود ميپيشنهاد ) عنوان غايت تدريس

هاي عملي به عنوان هسته آموزش  سو و ملزومات آموزش ، از يك"ها و امور پشتيباني امكانات، زيرساخت"مولفه  نشانگرهايبا توجه به   
هاي پژوهشي، آموزشي و  ريزي براي ارتقا زيرساخت كشاورزي و نيازهاي پژوهشي دانشجويان در مقطع روبه رشد تحصيالت تكميلي، برنامه

بايست  در هر حال دغدغه اصلي مديريت دانشگاه مي. شود ويان از امكانات موجود پيشنهاد ميبرداري مطلوب دانشج رفاهي و تسهيل بهره

                                                                                                                                                        
1  Quality feedback  
2  Quality control and fallow up   

و عرضه محصوالت و خدمات مطابق با نيازها و تقاضاي مشتري و به كـار گـرفتن همـه     يا كه نظامي براي طراحي، توليد QFD: Quality Function Deploymentصداي مشتري يا   3
 ).1387سماوي و همكاران، : در Sahney et al., 2004(اعضا و نيروهاي نظام است 

4 Quality  checklist 
5 Quality voice 
6 Quality think tank  
7 Andragogical competencies 
8 Faculty development  
9 Effective teaching   
10 Quality Training 
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البته اين مهم نيازمند . باشد 1آوردن يك محيط يادگيري كامل براي دانشجويان و بدل نمودن دانشگاه به يك مركز يادگيري متعالي فراهم
  .هاي مورد مطالعه است توجه به ساير مولفه

تشكيل ) ، الف1387(ي و همكاران و، و همسو با نتيجه مطالعه سما"هاي آموزشي و برنامه درسي رشته محتوا، روش"لفه مو در خصوص
درس،   ها يا دانشگاه براي ارزيابي و بازنگري محتوا و سرفصل زير نظر معاونت آموزشي در سطح دانشكده "ريزي درسي كميته برنامه

، "مديريت، قوانين و مقررات و كاركنان"همچنين در خصوص مولفه . شود ا پيشنهاد ميه تركيب، تعداد، چيدمان و تنوع درس
ها و نظرات  و تسهيل گردش امور آموزشي با در نظر گرفتن خواسته) هاي مازاد گره(شناسي فرآيندي به منظور حذف موانع اداري  آسيب

نين و مقررات به صورتي شفاف، براي نمونه از طريق برگزاري رساني منسجم به آنها در خصوص قوا منطقي دانشجويان توام با اطالع
هاي مرتبط به صورت يك كتابچه چاپي يا الكترونيكي و  ها و دستورالعمل نامه جلسات توجيهي براي دانشجويان ورودي، تدوين و ارايه آيين
هاي صورت گرفته و مقررات جديد از طريق مديران  رساني در مورد بازنگري اعطاي آن به دانشجويان در ابتداي ورود به دانشگاه و اطالع

عملكرد و فعاليت "ها بهبود  اگر چه هدف اصلي ارتقاي كيفيت ديگر مولفه. شود هاي آموزشي و سايت دانشگاه پيشنهاد مي گروه
هاي دانشجويي  تقويت تشكلسازي يك محيط يادگيري فعال و سرزنده،  طور ويژه به منظور ايجاد انگيزه و فراهمه است، اما ب "دانشجويان

هاي مذهبي، فرهنگي، علمي و ورزشي به منظور  برنامه در زمينه هاي فوق ، گسترش فعاليت)هاي علمي دانشجويي نظير انجمن(دانشگاه 
هاي  بليتو قا) 1380پور، شارع(هاي كانوني  هاي دانشجويان، از جمله شايستگي شكوفايي استعدادها و تقويت همه جانبه و متوازن قابليت

. شود پيشنهاد مي ،به جاي افراد تك بعدي ،آنها به منظور تربيت يك متخصص متعهد و انسان كامل) 1386حجازي و مشهدي، (عمومي 
از . گيرد هاي درس و در محيط دانشگاه و جامعه صورت مي در هر حال فراموش نكنيم كه بخشي از يادگيري دانشجويان در خارج از كالس

ريزي براي پربارسازي اوقات  ، برنامه)1388پناه،  ؛ منفرد و يزدان1385آشكار و ظريفيان، (هاي برخي تحقيقات پيشين  ا يافتهاينرو، همسو ب
 ،هاي درس خارج از محدوده كالس، تواند به توسعه محيط يادگيري دانشگاه برنامه مي هاي فوق فراغت دانشجويان از رهگذر تقويت فعاليت

  .  كمك نمايد
سازي  تدوام و توسعه تحقيق حاضر به منظور پيادهكشاورزي،  عالي آموزشجانبه و سيستمي كيفيت در  وجه به لزوم بررسي همهبا ت  

به حدي قابل قبول از توسعه  آموزش عالي كشاورزيرسد اكنون كه  در هر حال، به نظر مي. شود مديريت كيفيت جامع در پبيشنهاد مي
انديشيده شود؛ هر چند كه از منظر مديريت جامع  آنكند كه راهبردي براي توسعه كيفي  اب ميكمي دست پيدا كرده، ضرورت ايج

توان  رو نمي سيستم است و از اين) كيفيت(افزاري  و نرم) كميت(افزاري  كيفيت، هر گام توسعه مستلزم رشد اقتضايي و متوازن ابعاد سخت
 ،اول كميت"سازي ديدگاه متعارف  سازي كيفيت نيازمند وارونه بنابراين فرهنگ. ختو نبايست كيفيت را به بهانه رشد كمي به تعويق اندا

همانند بهبود ضريب (واقعيت اين است كه توسعه كيفي . است "3همزماني كميت و كيفيت"و جايگزيني آن با ديدگاه  "2سپس كيفيت
كمتر ناملموس، تدريجي، پيچيده و ) كتابخانه و غيرهساختن تاسيسات و (امري نسبت به توسعه كمي ) مداري يا كيفيت تدريس مشتري

. در انداختن طرحي نو براي وااليش و راهبري هنرمندانه يك ارگان اجتماعي است ،ها و ساختارها و در يك كالم مستلزم بازنگري رويه
هاي حاكم و  اعمال نوآوري و تغيير و  ترديد، چنين امري بدليل درگيري در مناسبات نهادي و روابط انساني و اجتماعي مستقر و كليشه بي

بنابراين بر عهده متوليان توسعه كيفي است كه . زا است برانگيز و چه بسا تنش در نتيجه، تهديد منافع گروه خاصي از ذينفعان قدري چالش
تا آنها را با خود همراه نمايند و  نفعان بر آن باشند هوشمندانه همه جوانب امر را بسنجد و با توجيه و آگاهانيدن منطقي و بهنگام همه ذي

 .  برداري را بنمايند ها نهايت بهره تضادها و تهديدها را به فرصت تبديل كنند و از فرصت

همانطور كه از اين شكل . هاي كيفيت آموزشي ترسيم شده است بسان مولفه ،مفاهيم شكل گرفته در اين قسمت از بحث) 2(در شكل   
افزايي، همگرايي و  هاي ساختاري و كاركردي است كه هم اي از مولفه آيي مجموعه كيفيت آموزشي در مستلزم همآيد، توسعه مديريت  برمي
مديريت توسعه "تفاوت بارز مفهوم . ، حفظ و تعالي كيفيت به صورتي فراگير و همه جانبه ضروري است گيري آنها براي شكل 4پويايي هم

مدار به مقوله  سازي رويكردي توسعه ، طرح و برجسته"مديريت كيفيت جامع"با مفهوم رايج  كه در اينجا تدوين شده است "جامع كيفيت
  .  باشد گيري و حفظ كيفيت در يك سيستم متمركز مي كيفيت به جاي رويكرد متعارف است كه عمدتاً بر شكل

  
  
  

                                                 
1 Excellent learning center 
2 First Quantity- then Quality 
3 Quality-Quantity Synchronicity 
4 Coherency, Synergism, Converging, and Co-dynamism 
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  كشاورزيآموزش عالي در  1شبكه مديريت توسعه جامع كيفيت آموزشي -2شكل

 

  منابع مورد استفاده   
بررسي عوامل موثر بر افت تحصيلي دانشجويان سال سوم و چهارم مقطع كارشناسي دانشكده كشاورزي دانشگاه . 1385. ، ظريفيان، ش.آشكار، س .1

 .3، ص نشر آموزش كشاورزي، دفتر خدمات تكنولوژي آموزشي: كرج. چكيده مقاالت همايش علمي آموزش كشاورزي كشور. تهران

سال دوم، . ريزي در آموزش عالي فصلنامه پژوهش و برنامه. ارزيابي دروني و كاربرد آن در بهبود مستمر كيفيت آموزش عالي. 1374. بازرگان، ع .2
  .49-72ص ص. 4و3شماره 

ريزي  فصلنامه پژوهش و برنامه. )تميترجمه داوود حا(اندازها  ها و چشم چالش: آغازي بر ارزيابي كيفيت در آموزش عالي ايران. 1377. بازرگان، ع .3
  .125-138ص  ، ص16و15پياپي ، شماره در آموزش عالي

شناسايي ديدگاه دانشجويان در خصوص عناصر اصلي سازوكار . 1386. زاده، ي ، و مهرعلي.، شعبانعلي فمي، ح.، موحد محمدي، ح.برادران، م .4
مجله علوم ). خوزستان(ر اين ديدگاه در دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين ارزشيابي كيفيت تدريس و برآورد تاثير متغيرهاي منتخب ب

  .135-121ص  ، ص1، شماره2-38دوره  .كشاورزي ايران
 3، جلدمجله علوم ترويج و آموزش كشاورزي ايران. آموختگان تاثير آموزش عالي بر توسعه عمومي دانش. 1386. ، و مشهدي، م.حجازي، ي .5

  .42- 27ص ، ص1شماره

هاي كارآفريني در ميان دانشجويان سال آخر دانشكده كشاورزي بررسي عوامل موثر در توسعه روحيه و مهارت. 1386. ، و عزيزي، ب.حسيني، م .6
 .251-241ص  ، ص)38( 2، مجله علوم كشاورزي ايراندانشگاه تهران، 

چكيـده مقـاالت همـايش علمـي آمـوزش      . ورزي در سده اخيربررسي فرآيند تغييرات نظام آموزش كشا. 1385. حيدري، حسين، و بادسار، م .7
 .12-11ص  نشر آموزش كشاورزي، دفتر خدمات تكنولوژي آموزشي، ص: كرج. كشاورزي كشور

. هاي شهر تهران دانشگاه هاي علوم انساني ارزيابي دانشجويان از كيفيت تدريس اعضاي هيات علمي رشته. 1383. ذوالفقار، م، و مهرمحمدي، م .8
 .28-17ص  ، ص)6(11 ;)تربيتي ويژه مقاالت علوم( ور رفتاردانش

                                                 
1 Web of  Total Educational Quality Development Management 
 

فرهنگ
 كيفيت

شناسي  آسيب
 كيفيت

 تعهد به كيفيت

افزايي كيفيتهم

 تضمين كيفيت

مديريت و رهبري
 كيفيت

تشويق و
 ترويج كيفيت

ارزيابي كيفيت

الگوسازي كيفيت

 
اندازچشم

  كيفيت

آگاهي از كيفيت

 پويايي كيفيت

 تعالي كيفيت

 

 حفظ كيفيت

 

پايش و ارزشيابي
 كيفيت

/ نهاد
 ساختار
 كيفيت

بازخورد و صداي
 كيفيت

نهاد و اتاق فكر
 ترازيابي كيفيت كيفيت

 وكنترل پيگيري
 كيفيت

اطمينان از 
 فيتكي

راه  برنامه و نقشه
 كيفيت

 آموزش كيفيت

استانداردهاي
 كيفيت

مديريت جامع توسعه كيفيت در 
 آموزش عالي كشاورزي 



 1390ارديبهشت ماه - پرديس دانشكده فني- دانشگاه تهران"ارزيابي كيفيت در نظام دانشگاهي"پنجمين همايش 

 
  

 13

، 1، شماره3، جلدمجله علوم ترويج و آموزش كشاورزي ايران .سرانجامآموزش كشاورزي در ايران آغازي اشتباه و انجامي بي. 1386. زماني پور، ا .9
   .173-159ص  ص
مجله علوم ترويج و آموزش . كشاورزي دانش آموختگان اشتغال به ايي نسبتاجر مديران نظرات تحليل. 1385. خالخيلي، ط عزيزي و .غ، زماني .10

  .86-73ص ، ص2شماره 2، جلدكشاورزي ايران

استان  مورد آموزش عالي كشاورزي در: مشتري مداري و كاربرد آن در نظام آموزش عالي .، ب1387.م ،برادران، و .ك رضايي مقدم، .سماوي ح .11
  .143- 121ص  ، ص49، پيپاي 3)14. ( ي در آموزش عاليريز پژوهش و برنامه. خوزستان

كاربرد مديريت كيفيت : بهبود مستمر فرآيند آموزش در نظام آموزش عالي كشاورزي. ، الف1387. ، و رضايي مقدم، ك.، برادران، م.سماوي، ح .12
  .41- 27ص ، ص2، شماره4جلد . علوم ترويج و آموزش كشاورزي ايران. فراگير

 .ريزي آموزش عالي التحصيالن آموزش عالي، مؤسسة پژوهش و برنامه هاي كانوني فارغ بررسي شايستگي. 1380.پور، م شارع .13

، 12سال  ;ريزي در آموزش عالي پژوهش و برنامه. بررسي كيفيت تدريس در دانشگاه علمي. 1385 .زاده، ر قلي ، و حسين.شعباني وركي، ب .14
   . 22-1ص  ، ص39، پياپي1شماره 

  . 211- 184ص ، ص274ـ شماره  مجله جهاد. راهكارهاي بكارگيري كارآفريني در آموزش كشاورزي. 1385. برادران، مو . صالحي، س .15
 .ص 304. انتشارات جهاد دانشگاهي: اصفهان. اقتصاد آموزش و پرورش. 1382. عمادزاده، م .16

در زمان تحصيل و موفقيت شغلي آينده دانشجويان كشاورزي و برنامه  هاي فوق بررسي رابطه شركت در فعاليت. 1388. پناه، م منفرد، ن، و يزدان .17
  .59، دانشگاه فردوسي مشهد، ص چكيده مقاالت سومين كنگره علوم ترويج و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي ايران. منابع طبيعي

 .310- 285 ):1(13، اصفهان مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه. تحليلي بر كيفيت ارزشيابي دانشجويان از تدريس. 1381.نصر، ر .18

19. Brochado, Ana. 2009. Comparing alternative instruments to measure service quality in higher education. 
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