
چکيده
هدف پژوهش، ارزشــيابی سطح یک نظام  آموزشی حوزه  علميه شهر کاشان براساس الگوی 
ســيپ و جامعه آماری پژوهش چهار گروه، شامل: مســئولين)25نفر(، اساتيد)32 نفر(، طالب 
مشــغول به تحصيل)650نفر( و فارغ التحصيالن مرحله مقدمات در دو ســال گذشته)189نفر( 
بودند که در دو گروه مســئولين و اســاتيد، نمونه گيری به صورت تمام شماری صورت گرفت و 
در ارتباط با دو گروه دیگر، براســاس جدول مورگان به ترتيــب 242 و 123 نفر به عنوان نمونه 
انتخاب شــدند. به منظور گرد آوری داده ها از چهار پرسش نامه محقق ساخته، بهره گيری شد. در 
ارزیابی عامل زمينه، مالک های: »ميزان اشــتياق طالب برای ورود به حوزه«، »شرایط فرهنگی-
اجتماعی« و »اهداف« بررسی  شد. نتایج نشــان داد که »اهداف« نسبتًا مطلوب هستند و سایر 
مالک ها از وضعيت مطلوبی برخوردار می باشــند. مالک هــا در ارزیابی درونداد عبارت بودند از: 
»طالب«، »محتوا«، »امكانات و فضای آموزشی«، »زمان« و »استاد« که مالک »استاد«، نامطلوب 
و مالک های؛»طالب« و »زمان« از وضعيت مطلوبی برخوردار بودند و بقيه مالک ها، وضعيت نسبتًا 
مطلوبی داشــتند. مالک های مورد ارزیابی در عامل فرآیند: »روش های تدریس« و »ســنجش 
پيشرفت تحصيلی« بودند که نسبتًا مطلوب ارزشــيابی شدند. در عامل برونداد نيز، مالک های 
مورد ارزیابی؛»ميزان یادگيری طالب« و »نتایج رفتاری و عملكردی« بودند که نســبتًا مطلوب 

ارزشيابی شدند. 
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مقدمه
نظام های آموزشــی از جمله دستگاه های عظیم برای توسعه و پیشرفت اجتماعی به 
حســاب می آیند. آن ها از یک ســو، حافظ و انتقال دهنده میراث فرهنگی و ارزش های 
حاکم بر جامعه و از ســوی دیگر، پاســخ گوی نیازهای اجتماعی برای اشاعه و توسعه 
دانش و فناوری به شــمار می روند)فیتزپاتریک، ســاندرز و ورثون1، 2011(. آموزش در 
حکم تاش انســانی، فرایندي متغیر و موضوعی محوري براي توسعه در ابعاد مختلف 
است. بدیهی است که هر نوع آموزشی به توسعه فرهنگی، اقتصادي، اجتماعی و سیاسی 
منجر نخواهد شــد و فقط آموزش هاي متناســب و با کیفیت می توانند فرد و جامعه را 
متحول ســازند. لذا خدمات آموزشی و پژوهشی، یکی از مهم ترین حوزه های خدماتی 
در جامعه محسوب می شوند که در توسعه یافتگی جوامع نقشی بی بدیل دارد. بنابر این 
توجه به ارتقای کیفیت خدمات آموزشــی و پژوهشــی به طور مستمر امری ضروری به 

نظر می رسد)نجفی؛ خراسانی، محمدی و گلوی،1393: 25(.
در محیط های رقابتی جهان امروز، شناســایی عوامل مؤثر بر موفقیت ســازمان  ها از 
جمله سازمان  ها و مراکز  آموزشی، اهمیت  خاصی دارد. با شناخت این عوامل، زمینه ای 
فراهم می آید تا برنامه ریزی و تصمیم گیری در سازمان به صورت  هدفمند انجام پذیـرفته و 
اعـمال راهبردهای مناسب تسهیل شود)نوروزی و دیانی، 1386 :60(. همچنین، گسترش 
فراگیــر فرصت هاى آموزش به همراه جهانى شــدن و فنــاورى اطاعات و ارتباطات، 
محیط متحولــى براى نظام هاى علمى در همه جاى دنیا پدید آورده اســت. این محیط 
متحول، به نظام های آموزشی فشــار مى آورد كه مفاهیم، ساختارها، روش ها و ترتیبات 
ســنتى خود را دگرگون ساخته و توسعه دهند)اندرســون2، 1999(. لذا این پویایي ها و 
تحــوالت روزافزون محیطي، ضرورت برنامه ریزي بــراي رویارویي با این تحوالت را 
بیش از پیش براي نهادهاي اجتماعي به ویژه نهادهاي آموزشي نمایان ساخته است. این 
نهادها براي حفظ پویایي خــود نیازمند برنامه ریزي، بهبود فرایندها و اتخاذ روش هاي 
مناسب مي باشند )ِاندرز3، 2015(. پس به منظور رفع نیازهای سیستم آموزشی و استفاده 
از فرصت های موجود به طوری که جریان امور به ســمت رســیدن به اهداف باشــد و 

1. Fitzpatrick, Sanders, & Worthon
2. Anderson
3. Enders
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به گونه ای باشد که هم کارایی و هم اثربخشی، حفظ شود؛ الزم است نظارت بر شیوه های 
ایجاد شده در فواصل مشخص انجام  پذیرد )دالگان و رافت1، 2016(. 

سازمان های آموزشی با شناخت عوامل مؤثر بر  رشد  و توسعه خود می توانند جایگاه 
خود را با مراکز مشابه در سطح ملی و بین المللی بـــه درســـتی و با دقت مورد ارزیابی  
قرار داده  و به طور  مؤثر در راســتای بهبود کیفیت خود حرکت کنند. از ســویی، توســعه 
مفاهیم، ســاختارها و روش ها، تنها با شناخت کامل از وضع موجود امکان پذیر است و 
این شــناخت فقط از طریق ارزشیابی دقیق و علمی به دست می آید. به کمک ارزشیابی 
مي توان نظام آموزشــی را به تناسب تغییرات اجتماعی در مسیر تحول و دگرگونی قرار 
داد و بــه این طریق مي توان در رابطه با نیازهای جامعه برنامه هاي آن را مورد قضاوت 

قرار داد و در راه بهبود آن کوشید. 
پس می توان نتیجه گرفت؛ برای این که برنامه های آموزشی از کیفیت باالیی برخوردار 
باشــند ارزشــیابی از آن، امری ضروری است تا بتوان به وسیله آن، کیفیت و شایستگی 
آمــوزش را مورد ارزیابــی قرار داد و محتوای مفقوده، نقاط قــوت برنامه و برنامه های 

انحصاری برنامه درسی را مشخص کرد)مگان و پاتریشیا2، 2017(.
اهمیت ارزیـابی در بهبود کیفیت به این دلیل است که کمک می کند تا با تصویر کردن 
وضعیت موجود و مطلوب یک نظام، نیازهای آن  شناســایی شــود، براساس این  نیازها، 
برای نظام های درسی و آمـــوزشی هـــدف گذاری شــده و برنامه های آموزشی  مطلوب 
تـدوین شـود. به عبارت دیگر به  کارگیری  یک سازوکار ارزیابی در نظام  آموزشی، امکان 
افزایش اثربخشی و کارایی نظام، استمرار فعالیت ها و بهبود آن ها و تعدیل  نظام را ممکن 
می سازد)بازرگان، 1394: 78(. ارزشیابی در مفهوم جدید خود به عنوان جزئی از فرآیند 
تعلیم و تربیت و وســیله مناســبی برای اصاح هدف ها، برنامه ها و شــیوه هاي تدریس 

شناخته شده است)ملکی و محمدی، 1388: 59(.
در دو دهة گذشــته، تأكید بر ارزشــیابى ، چه به صورت فراینــدی هدایتى)كنترلى(، 
چه به صورت فرایند بهبود بخشــى، به وضوح در حال افزایش بوده اســت. این روند، 
تنهــا اختصاص به نظام علمــى و از جمله بخش آموزش ندارد، بلكه بیشــتر بخش ها، 
بــه ویژه حوزه های مدیریت را نیز شــامل مى شــود. یکی از دالیلی کــه در برنامه ریزی 

1. Dolgun, & Rafet
2. Megan, & Patricia
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توســعة نظام های آموزشی، نظارت و ارزیابی از اهمیت خاص برخوردار می باشد، این 
اســت که؛ رشد و تکامل یک نظام آموزشــی نیازمند اطاع از کارآمدی و اثربخشی آن 
 نظــام بــرای بهبود و ارتقای اقدامات و خدمات جهت دســتیابی به اهدافش می باشــد

)مسن، 1997؛ نقل از شعبانی، 1394: 4(.
در ایران، یکی از نظام های آموزشی اصیل و ریشه دار كه در طول عمر چندصدسالة 
خود تأثیرات مهم و بي بدیلي در فرهنگ، اقتصاد و سیاست داشته، نظام آموزشی حوزه 
علمیه اســت)جعفری، 1390: 45(. روحانیت در تاریخ ایـــران  هـــمواره  نقش حامان  
فرهنگ  را  داشته و از نظر جایگاه نیز،  در  مقام برجسته ای قرار داشته اند)دارابی، 1382: 
84(. حوزه های علمیه در تاریخ كشــور ایران، همواره به عنوان متولي اصلي هدایت و 
تعلیم و تربیت دیني در جامعه به حســاب آمده و به عبارت دیگر؛ مرجع رســمي تبیین 
ارزش ها و تثبیت باورهاي دیني و استنباط احكام اسامی بوده اند)حسنی، 1382: 220(. 
مطهری حوزه های علمیه را مسئول پاسخگویی به نیازهای مذهبی مردم مسلمان دانسته 
و بیان می دارد که دشواری و سنگینی این مسئولیت ها در همه زمان ها یكسان نیست و به 
درجه تمدن و سطح فرهنگ جامعه و میزان آگاهی مردم به مسائل مختلف از یك طرف 

و درجه فعالیت نیروهای مخالف از طرف دیگر بستگی دارد )مطهری، 1392: 280(.
حوزه هاي علمیه و روحانیت با جهاد دینی و ژرف  اندیشــی علمی، درخت کهن و 
ریشــه هاي فرهنگ اســام را آبیاري و بارور ســاخته و با تبیین معارف اسام باورها و 
اعتقادات دینی مردم را اســتحکام بخشــیدند. از آنجا که حوزه علمیه و روحانیت نهاد 
مرجعیت و رهبري جامعه است و این نهاد به عنوان متولی شناخت، تبلیغ و دفاع از دین 
است، ضرورت دارد و اهمیتی مضاعف می یابد که به نقش پر رنگ این نهاد در جامعه 
پرداخته شود)هاشمی شیخ شبانی و هاشمی شیخ شبانی، 1:1397(. همچنین در طول تاریخ 
کشور ما، حوزه های علمیه و روحانیون، هدایت علمی و عملی مردم در مبارزات آزادی 

خواهانه و استقال طلبانه ملت ایران را به عهده داشته اند )علویان، 1393: 263(.
حــوادث و گرفتاری های گوناگون، سرنوشــت حوزه را همــواره با افت و خیزها و 
اوج و فرودهای بســیار توأم ساخته، لکن هیچگاه نتوانسته فعالیت آن  را متوقف سازد. 
اما ضروری اســت با توجه و بهره بــرداری از همه امکانات، اســتعدادها و نقاط قوت 
 موجود و نیز محاسبه همه جوانب، زمینه پویندگی و بالندگی همیشگی آن را فراهم نمود 
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)زارع، 1375: 27(. البتــه الزمة پایایی و پویندگی در این نظام آموزشــی همانند ســایر 
نظام های آموزشــی؛ حرکت در مســیر تحول می باشــد. بحث تغییر و تحول در حوزه و 
اصاح ســاختاری آن و ســاخت بنیادهاى جدید براى تعالى و رشــد حوزه، از دیر باز 
تاکنون از جمله مباحثی بوده که زیاد به آن پرداخته شــده است. پس از پیروزى انقاب 
اســامى، افزون بر رســالت هاى بزرگ پیشــین، وظایف جدید و پیچیده تری بر عهده 
حوزه هاى علمیه و روحانیان قرار گرفت و قلمرو، رســالت و وظیفه آنان را ســنگین تر 
ســاخت. این انقاب بــزرگ، مى طلبید که به بازنگرى و اصاح ســاختارهای حوزه و 
ســامان دهى روحانیت، پرداخته شود تا بتوان حوزه علمیه را برای بر دوش کشیدن این 

وظیفه خطیر، آماده ساخت.
»پس از انقاب اسامی در ایران، برنامه و نظام آموزشی جدیدی برای حوزه علمیه 
طراحی شــد. این برنامه در عین حفظ کردن برخی از ویژگی های نظام ســنتی آموزشی 
حوزه، آن را با نظامات آموزش عالی هماهنگ ساخته و برخی از ساختارهای دانشگاهی 
را مورد استفاده قرار داده است«)موسوی بجنوردی، 1392: 500(، اما تحول امری دفعی 
نیســت، بلکه امری همیشگی و پیوســته است و به فرموده رهبر انقاب: »تحول حتمی 
اســت، منتها تحول دو طرف دارد: تحول در جهت صحیح و درســت، تحول در جهت 
باطــل و غلط. مــا باید مدیریت کنیم که این تحول در جهت درســت انجام بگیرد. این 
وظیفة مؤثرین در حوزه است. از تحول نباید گریخت. چه در شیوة آموزش، چه در شیوة 
پژوهش، یا در شــیوة پذیرش و یا در کتاب های درســی؛ همة این ها تحول می خواهد. 
تحوالتی که در ده الی پانزده ســال پیش انجام شده، خوب است اما آن ها برای ده سال 
پیش بوده اســت و باید دید، شکل تکمیل یافتة این برنامه چیست؟ تحول یعنی به روز 

بودن، بهنگام جلو رفتن، از حوادث عقب نماندن« )خامنه ای، 1390: 67(.
با توجه به نقش و اهمیت بســیار باالی حوزه علمیه در تعلیم و تربیت اســامی و 
لــزوم اصاح و تحول در این نظام آموزشــی برای حفظ پویایی و بالندگی آن، می طلبد 
که با ارزشیابی نظام آموزشی حوزه علمیه کیفیت آن را  سنجید، نقاط ضعف و قوت آن 
 را یافت و با برنامه ریزی، نقاط ضعف را برطرف نموده و کارایی برنامه های آموزشــی 
آن را بهبود بخشــید، چرا که ارزشــیابی فرایندی است علمی، نظام یافته و اصولی که با 
جمع آوری اطاعات در مورد کلیت برنامه و عملکرد آن می تواند هدایت، تصمیم گیری 
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و کارایی اجزای مختلف آموزش را مورد تحلیل قرار دهد. با ارزشــیابی نظام آموزشی 
حوزه علمیه می توان زمینه  تحول علمی و اصولی و به دور از اعمال نظرهای شــخصی 
را فراهــم نمود. به فرموده مقام معظم رهبری: »امروز بهانه ها منقطع اســت و همه باید 
براى ســاختن و اصاح حوزه منطبق با نیازها بکوشــند. همه مســئولیت دارند و تمام 
کســانى که دستشان مى رســد کارى انجام بدهند از طاب تا فضاى جوان تا مدرسان 
و مراجع عظام على اهلل کلمتهم تا مســئوالن کشــور و مؤمنان و دین باوران و مخلصان 
 دانشگاهى که در سطح کشور هستند هر کدام مى توانند سهمى در این کار داشته باشند« 

)خامنه ای، 1390: 77(.
لذا در این پژوهش به ارزشــیابی مرحله مقدمات نظام آموزشی حوزه علمیه کاشان، 
که یکی از با سابقه ترین حوزه های علمیه ایران است، پرداخته شده است )نراقی، 1365: 
114(. کاشان در بین سال های 23ـ24ق پس از قم به وسیله لشکریان اسام فتح گردید 
و از قرن اول هجری کانون تشــیع در ایران محســوب شد. چنان که پس از شهادت امام 
سجاد ) ع( مردم کاشان پیرو فرزند ارشد او امام محمدباقر ) ع( گشتند و امام، فرزند خود 
علی بن محمدباقر ) ع( را در سال 113 هجری قمری برای رهبری مردم به کاشان فرستاد 
و اولین حوزه علمیه توســط ایشان جهت آموزش احکام اسام دایر گردید.آن حضرت 
در سال 116 قمری به دست مخالفان به شهادت رسید که مدفن ایشان در مشهد اردهال، 
ملجا دوســتداران اهل بیت می باشــد. الزم به ذکر است که مقاطع و دوره های تحصیلی 
در حوزه علمیه به چهار سطح تقسیم می شوند که می توان آن  را با مدارک آموزش عالی 
معادل ســازی نمود. ســطح یک یا مرحله مقدمات، که این مرحله شامل پایه های اول تا 
ششــم است و هدف اصلی در این دوره، آموزش ادبیات عرب، جهت تسلط طاب به 
»زبان قرآن « و آشــنایی با دروس پایه مثل منطق و فقه اســت. این سطح معادل مدرک 
فوق دیپلم دانشــگاهی می باشــد. ســطح دو شامل پایه های هفت، هشــت و نه است و 
معادل مدرک لیســانس دانشگاهی می باشد. سطح سه شــامل پایه دهم و دو سال درس 
خارج می باشد که معادل مدرک فوق لیسانس آموزش عالی است. سطح چهار عالی ترین 
دوره دروس حوزوی اســت و در حقیقت، دوره تحقیقاتی حوزه محسوب می شود. این 
دوره شــامل چهار ســال درس خارج اســت و معادل مدرک دکتری نظام آموزش عالی 

می باشد)شوراي عالي حوزه علمیه، 1379؛ مصوبه شماره 44(.



 ارزشیابی نظام آموزشی حوزه علمیه کاشان با استفاده از 
الگوی CIPP  )مورد مطالعه: سطح یک حوزه علمیه کاشان(

73

67 - 94

ë سال سوم
ë شمارة 4

ë شمارة پیا پی9
ë زمستان  1397

همانطــور که بیان شــد؛ امروزه پایش عملکرد نظام ها و مراکز آموزشــی براســاس 
الگوهاي نوین ارزیابی یک ضرورت به شــمار می آید. اما مســأله این اســت که اغلب 
الگوهاي موجود به ارزشیابی مهارت ها و سنجش شایستگی هاي فردي می پردازند و نظام 
ارزشیابی منسجمی که به رفع نواقص و کمبودها و ایجاد زیرساخت هاي مناسب جهت 
ارتقاي عملکردها منجر شــود ماحظه نمی گردد. اغلب این الگوها گذشته نگر هستند و 
توانایی سناریوسازي براي آینده را ندارند )میستون1، 2007(. نظام ها و مراکز آموزشی، 
نیازمند نوعی نظام ارزیابی هستند که قابلیت اثربخشی در سیاست گذاري ها و راهبردهاي 
کان را داشته باشد)هاتري2، 1999(. برای ارزشیابی آموزشی، الگوهای مختلفی استفاده 
می شود، برخی استفاده از مدل های مدیریتی مانند EFQM را برای ارزیابی عملکرد مراکز 
آموزشــی پیشنهاد داده اند )ِننادال3، 2015؛ تاری و دیک2016،4(، برخی دیگر، مدل های 
ریاضی مانند مدل تحلیل پوششی داده ها را به کار برده اند)پاکزاد، 1395: 3؛ حیدری نژاد، 
مظفری و محقر، 1385: 4( و تحقیقات بسیاری هم با استفاده از الگوهای ارزشیابی که 
 صرفًا آموزشی هســتند، انجام گرفته است، مانند هتایس، ملتم و پتر5 )2013(، سرافراز
)1395: 3(، درخشان فرد و برومند نسب  )1395: 5( که از الگوی سیپ6 استفادکرده اند.

اســتافلبیم و شینکفیلد7 )2007 (، معتقدند که ارزشــیابی یعنی :»فرایند تعیین کردن، 
به دســت آوردن و فراهم ســاختن اطاعــات توصیفی و قضاوتی در مــورد ا رزش و 
مطلوبیــت هدف هــا، طرح، اجرا و نتایح بــه منظور هدایت تصمیم گیــري، خدمت به 
نیازهاي پاســخگویی و درك بیشتر پدیده هاي مورد بررسی« و بر مبنای همین تعریف، 

الگوی سیپ را ارائه نمودند. 
الگوي ســیپ با بهره گیري از تمام مفاهیم و روش هاي موجود ارزشــیابی می تواند 
بـــه نیازهاي گروه هاي مختلف اســتفاده کننــده خدمت کند. این الگــو عملکرد مراکز 
آموزش را از ابعاد مختلف ارزیابی می نماید و کمک می کند تا اجزاي ساختار آن با یک 
هارمونی مشخص در کنار هم قرار گیرند و از برآیند آن برنامه هاي مناسب تهیه و ارائه 

1. Mayston
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5. Hatice,  Meltem, & Peter
6. CIPP(Context, Input, Process, Product)
7. Stufflebeam, & Shinkfield
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شود)اسکرینز و باسکر1، 1997( و همچنین امکان مشارکت عناصر فعال را در ارزشیابی 
فراهم می آورد)رامســتاد2، 2009(. مدل ســیپ ازجمله الگوهای ارزشــیابی است که با 
تأکید بر مشاهدات منظم ، روایی درونی و بیرونی مدل مناسبی برای ارزشیابی برنامه های 
آموزشــی اســت)آگراو3، 2008( و از روش های کمی و کیفی اســتفاده می کند)ایزرل4، 
2005(. ارزشیابی مبتنی بر مدل سیپ در برانگیختن نظام آموزشی به مطالعه فرصت ها و 
چالش ها و تاش برای بهبود فرایندها نقش مؤثری دارد)تورک2008،5(و اطاعات دقیق 
و کم نقصی از آن حاصل می شــود. اطاعات به دست آمده در این الگو، می تواند زمینة 

پاسخ گویی و تصمیم گیری را باهم فراهم کند )پاتر6 ،1994(. 
اجزاي اصلی تشــکیل دهنده الگوی ســیپ را ارزشــیابی زمینه ، درونداد ، فرآیند و 

برونداد تشکیل می دهد:

ارزشيابي زمينه7: در این ارزشیابی، نیازهـاي اساسی و عمده یا مساله هاي آموزشی 
و هدف هاي برنامه درسی، مشخص و حاصل این فعالیت ها به تدوین و اولویت بندي 

هدف هاي برنامه منجر می شود )کیامنش، 1392: 59(. 
ارزشيابي درونداد8: اساسًا ارزشیابي درونداد باید رویكردهاي مرتبط را مشخص و 
ارزیابي كند و به تصمیم گیرندگان كمك كند تا رویكردي مناسب را براي اقدام انتخاب 
كنند )استافلبیم، 2000(. به عبارت دیگر، در اینجا امكانات موجود و برنامه هاي مختلف 

مورد بررسي قرار مي گیرد تا بهترین برنامه محقق شود)فتحي واجارگاه، 1387: 93(.

ارزشيابي فرآیند9: به كنترل و ارزیابي فعالیت هاي برنامه مي پردازد. ارزشیابي فرآیند، 
ارزیابي مداوم روند اجراي برنامه است و به عاوه، تغییراتي در طرح ریزي برنامه انجام 

مي دهد )استافلبیم، 2000(. 
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ارزشــيابي برونداد1: به ارزیابي اثربخشي برنامه مي پردازد)راشل2 ،2009( و هدف 
اساســي آن معین كردن میزان نیازهاي همه  ذي نفعان حقیقي اســت و از سوي دیگر، به 

تفسیر ارزش و شایستگي نتایج مي پردازد)چین، لی، و چنگ3، 2007(. 
بررســی پژوهش های انجام شــده در زمینه ارزشــیابی آموزشی نشــان می دهد که 
تحقیقــات زیادی در این ارتباط انجام گرفته اســت و در بســیاری از این تحقیقات از 
الگوی ســیپ بهره گیری شده است. به عنوان مثال منصوری و شریعتمداری )1395( در 
پژوهشــی به کمک مدل ســیپ میزان رضایت مندی کارکنان از دوره های آموزش ضمن 
خدمت را مورد ارزیابی قرار داده اند. الگوي ارزشیابي سیپ و كاربرد آن در آموزش هاي 
رسمي فني و حرفه اي عنوان مطالعه ای است که در سال 1394 توسط مدرسی سر یزدی 
انجام شــده است. در تحقیق دیگری مکارم؛ موحد؛ ســرآبادی؛ شاکری؛ اسدیان اللیمی 
و اســامی)1393( به ارزیابي ارزشــیابي وضعیت آموزش در بخش ســامت دهان و 
دندانپزشكي اجتماعي دانشــكده دندانپزشكي مشهد براساس مدل سیپ پرداخته اند و 
علی محمدي؛ رضائیان؛ بخشــی و وزیری نژاد)1392( نیز از این الگو به منظور ارزیابی 
دانشــکده پزشکی دانشگاه علوم پزشــکی رفســنجان بهره گرفته اند. کابلی)1391(، در 
تحقیقی به کمک الگوی ارزشــیابی ســیپ بــه ارزیابی درونی گــروه ترویج و آموزش 
کشــاورزي دانشــگاه تربیت مدرس پرداخته اســت. در این مطالعه محقــق در ابتدا به 
شناســایی عوامل و تدوین ماک ها و نشــانگرها پرداخته است و سپس براساس آن ها 
گروه ترویج مورد ارزیابی قرار گرفته اســت؛ عوامل در نظر گرفته شــده در این تحقیق 
عبارت بوده اســت از: هدف ها، جایگاه ســازمانی، مدیریت و تشکیات، هیات علمی، 
دانشــجویان، دوره هاي آموزشی و برنامه هاي درسی، فرایند یاددهی-یادگیري، امکانات 

و تجهیزات و دانش آموختگان. 
قندیلی)1385( در مطالعه خود با عنوان بررســی و نقد برنامه درســی جاری حوزه 
علمیه)سطح یک( و طراحی الگوی مطلوب، با تأکید بر درس اصول فقه)مطالعه موردی: 
حوزه علمیه مشهد(، بیان می کند؛ نظام آموزشی حوزه از تحول و پویایی الزم برخوردار 
نبوده و دلیل آن را ســاختار نظام آموزشــی، از جمله؛ برنامه درســی و متون آموزشــی 
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آن می دانــد. نتایج توصیفــی این تحقیق، دلیــل چنین نابســامانی را حاکمیت رویکرد 
موضوع محور و عدم توجه به مبانی اجتماعی، روان شناختی و شیوه های فعال و پویای 
برنامه ریزی درســی در نظام حوزوی، خصوصًا در ســطح یک می داند. او در این رساله 
به منظور بهبود کیفیت و کارایی و اثربخشــی برنامه درســی سطح یک، در درس اصول 
فقه، با استفاده از مبانی نظری برنامه درسی و اظهار نظر استادان و طاب سطح یک در 
خصوص ویژگی های وضع موجود و مطلوب برنامه درسی، به تبیین الگوی برنامه درسی 

مطلوب برای این نظام آموزشی پرداخته است.
اخاقي؛ یارمحمدیان؛ خوشگام و محبی)1390( تحقیقی با عنوان »ارزشیابي كیفیت 
برنامه هاي آموزشــي در آموزش عالي با استفاده از الگوي سیپ« انجام داده اند در این 
مطالعه از 15 عامل)ماک( و 161 شاخص)نشانگر(، برای ارزشیابی استفاده شده است. 
زندوانیــان و مشــایخی)1388( در تحقیقی بــه ارزیابی حوزه علمیــه مکتب الزهرا 
شهرستان یزد با استفاده از الگوی ارزیابی سیپ پرداخته و با تدوین ماک ها، نشانگرها 
و اســتاندارد های مربوطــه، وضعیــت حــوزه علمیه را با اســتانداردها، تطبیــق داده و 
براســاس آن، قضاوت در مورد میزان مطلوبیت هر ماک انجام گرفته اســت. از جمله 
ماک های در نظر گرفته شــده در این تحقیق در ارتباط با عامل زمینه عبارت بوده است 
از تربیت نیروی انســانی مورد نیاز جامعه ، اشــتیاق افراد منطقه بــرای ورود به حوزه ، 
ارائه خدمــات علمی مورد نیاز افراد متقاضی ، بررســی وضعیت اجتماعی ـ  اقتصادی 
متقاضیان حوزه، بررســی محل ســکونت جغرافیایی متقاضیان و ارائه خدمات فردی و 
اجتماعی مورد نیاز افراد متقاضی و در ارتباط با عامل درونداد عبارت بوده اند از طاب 
حوزه مکتب الزهرا ، مدیر ، معاونان آموزشــی ، معاونان اداری و مالی ، مســئول کتابخانه ، 
اســتادان محترم حوزه ، برنامه درسی حوزه مکتب الزهرا ، فضا و تجهیزات مکتب الزهرا 
و بودجه مکتب الزهرا ، منابع کتابخانه و اطاع رســانی مکتب الزهرا و در ارتباط با عامل 
فرآیند ماک ها عبارت بوده اند از فرآیند ســاختی- ســازمانی ، فعالیت مدیر و معاونان 
آموزشــی ، فرآیند تدریس –یادگیــری ، فرآیند خدماتی – پشــتیبانی و ماک های عامل 
برونــداد در این مطالعه کمیت فارغ التحصیــان و کیفیت فارغ التحصیان در نظر گرفته 
شــده اســت. از جمله نتایج این تحقیق می تــوان به موارد زیر اشــاره نمود.که به جزء 
بودجــه اختصاص داده شــده ، فضا و امکانــات که در حد نامطلوب ارزیابی شــده  اند 
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در ارتباط با ســایر ماک ها وضعیت در ســطح مطلوب و یا نســبتًا مطلوب بوده است. 
هوانگ1)2001(، برای بررســی اثربخشــی برنامه درسی مهندسی شیمی در یکی از 
دانشــگاه های تایوان، از مدل ارزشیابی سیپ استفاده کرد. او در این ارزیابی، از نظرات 
ســه زیر گروه کارفرمایان، استادان و فارغ التحصیان، برای ارزشیابی، بهره گرفته است؛ 
چون ـ فو2)2009( در پژوهشی دوره های آموزش زبان انگلیسی را با استفاده از الگوی 
ارزیابی سیپ مورد ارزیابی قرار داده است؛ هتایس، ملتم و پتر)2013(، در پژوهشی به 
ارزشیابی برنامه کارشناسی ارشد که به صورت آناین برگزار شده بود، پرداختند. آن ها 
برای این ارزیابی از مدل سیپ استفاده کردند. هدف آن ها از این ارزیابی، طراحی مجدد 
برنامه بود. حســن، توئانـ  موهدـ یاسین، و موهدـ  یونس3)2015( در پژوهشی به ارائه 
چارچوب مفهومی برای برنامه درســی مهندسی مکاترونیک با استفاده از مدل ارزیابی 
سیپ پرداختند. از نگاه این  اندیشمندان الگوی سیپ نه تنها می تواند داده های مطلوبی 
را جهت ارزیابی برنامه های طراحی شده در اختیار قرار دهد بلکه می تواند داده هایی را 

جهت طراحی برنامه های جدید در اختیار برنامه ریزان قرار دهد. 
مگان و پاتریشیا )2017( در پژوهشی کیفیت برنامه آموزش پرستاری را با استفاده از 
مدل ارزشیابی سیپ مورد ارزیابی قرار داده اند در این پژوهش آمده است که برنامه های 
پرســتاری می بایســت از کیفیت باالیی برخوردار باشــند، لذا ارزشیابی سیتمی عناصر 
کلیدی آموزش پرســتاری ضروری است. در این میان به کمک الگوی سیپ می توان با 
ارزیابی زمینه، درونداد، فرآیند و برونداد ، کیفیت و شایستگی آموزش مراقبت از زندگی 
در یک برنامه پرستاری را مورد ارزیابی قرار داد و محتوای مفقوده، نقاط قوت برنامه و 

برنامه های انحصاری برنامه درسی را مشخص کرد.
مروری بر تحقیقات انجام شده درحوزه ارزشیابی آموزشی، نشان می دهد که به دلیل 
جامع بودن الگوی ســیپ، پژوهشــگران زیادی از این الگو در ارزشــیابی های آموزشی 
استفاده کرده اند. همچنین با وجود نقش بسیار مهم حوزه علمیه در تعلیم و تربیت اسامی 
کشور ایران، نظام آموزشی حاکم بر حوزه های علمیه، کمتر مورد توجه محققان قرار گرفته 
 است. لذا به منظور پر کردن بخشی از این خاء مطالعاتی در زمینه شناخت هر چه بیشتر 

1. Huang
2. CHUN-FU
3. Hasan, Tuan Mohd Yasin, & Mohd Yunus 
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نظام آموزشی حوزه علمیه، تحقیق حاضر طراحی و به مرحله اجرا گذاشته شد. 
با توجه به آنچه که تاکنون گفته شــد در این مطالعه به خاطر اهمیت حوزه علمیه و 
لزوم تحول در آن، به ارزیابی این نظام آموزشــی پرداخته شــده است تا با روشن کردن 
نقاط ضعف و قوت آن، راهنمایی برای برنامه ریزان و تصمیم گیران حوزه فراهم شــود. 
کاری که تاکنون کمتر به آن پرداخته شده است. قدر مسلم نتایج حاصل از این پژوهش، 
به برنامه ریزان حوزه علمیه کمک می کند تا بتوانند شناخت دقیقی از این نظام آموزشی 
به دست آورند و با برنامه ریزی و تصمیمات مبتنی بر واقعیات، زمینه تحول در حوزه و 
به تبع آن تحول در جامعه را فراهم سازند. به منظور تحقق این هدف در پژوهش حاضر 
این پرسش ها مطرح است که کیفیت عوامل زمینه ای، دروندادی، فرایندی، بروندادی و 

رتبه بندی ماک های نظام آموزشی حوزه علمیه در مرحله مقدمات چگونه است؟

روش پژوهش 
این پژوهش به دلیل کاربرد نتایج آن در حل مســائل و مشکات و کیفی سازی نظام 
آموزشی حوزه)سطح یک(، کاربردی است و از نظر روش در محدوده تحقیقات ارزشیابی 
است. در این مطالعه روند ارزیابی بدین گونه بود که چهار عامل زمینه، درونداد، فرآیند 
و برونداد نظام آموزشــی سطح یک حوزه در نظر گرفته شدند. سپس به کمک مطالعات 
کتابخانه ای و نظر اساتید حوزه و دانشگاه، ماک ها، نشانگر ها و استانداردهای الزم برای 
ارزشــیابی، تعریف شد، که در مجموع، 13 ماک طراحی گردید و 44 نشانگر، متناسب 
با ماک ها، تعریف و در پرســش نامه ها گنجانده شد. الزم به ذکر است این نشانگرها که 
برای ارزشــیابی ماک ها تعریف شده اند ، به تایید اساتید راهنما، مشاور و اساتید حوزه 
رســیده اند. مثا برای ارزشیابی ماک»استاد«، از نشانگرهای: »تعداد تالیفات«، »میزان 
تحصیات« ، سابقه تدریس و... استفاده شد که پس از گردآوری داده ها و مقایسه آماره ها 
با استانداردهای تدوین شده ارزیابی و قضاوت درباره وضعیت هر ماک در سه سطح 
کامًا مطلوب ، نســبتًا مطلوب و نامطلوب انجام گردیــد. جامعه پژوهش را چهار گروه 
مســئولین اداری و آموزشی )25 نفر( ، اساتید حوزه )32 نفر (، طاب مشعول به تحصیل 
در دوره مقدمات )650 نفر( و فارغ التحصیان مرحله مقدمات در دو ســال گذشته  )189 
نفر( حوزه کاشان تشکیل دادند که از میان آن ها به دلیل حجم پایین دو گروه مسئولین و 
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اساتید نمونه گیری به صورت تمام شماری صورت گرفت و در ارتباط با طاب در حال 
تحصیل و فارغ التحصیان براساس جدول مورگان به صورت تصادفی به ترتیب 242 و 

123 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند.

ابزار جمع آوری داده ها
در این پژوهش چهار پرســش نامه محقق ســاخته : »اســاتید«، »مسئولین«، »طاب 
مشــغول به تحصیل« و »طاب فارغ التحصیل« بود. پرسش نامه ها بر مبنای 44 نشانگر 
تعریف شده، ساخته شد که میزان مطلوبیت هر نشانگر را می سنجید. در واقع گویه های 
پرســش نامه، برگرفته از نشانگرهای طراحی شــده برای هر یک از چهار گروه )اساتید، 
مســئولین، طاب مشــغول به تحصیــل در مقدمات و طــاب فارغ التحصیل از مرحله 

مقدمات( بود.

الف ـ پرســش نامه اســاتيد: ایــن پرســش نامه دارای 33 گویه بود کــه به ترتیب 
ماک هــای: اهداف )7گویه(، اســتاد)6گویه( ، طاب )5گویــه(، محتوا)5گویه(، امکانات 
و فضای آموزشــی)3گویه(، زمان)3گویــه( ، روش های تدریس مورد اســتفاده)5گویه(، 

ارزشیابی)2گویه( را از دیدگاه اساتید حوزه مورد ارزیابی قرار  داد. 
ب ـ پرسش نامه مسئولين حوزه: این پرسش نامه دارای 31 گویه بوده که به تریب 7 
گویه اول ماک اهداف ، 2 گویه بعدی ماک طاب ، 5 گویه ماک محتوا ، 4 گویه ماک 
امکانات و فضای آموزشــی ، 3 گویه ماک زمــان ، 5 گویه ماک روش های تدریس و 2 

گویه ماک ارزشیابی را مورد ارزیابی قرار دادند. 

ج ـ پرســش نامه طالب درحال تحصيل: این پرسش نامه دارای 36 گویه بود که به 
ترتیب ماک های: اهداف )5گویه(، استاد)4گویه( ، طاب)2گویه(، محتوا )5گویه(، امکانات 
و فضــای آموزشــی)3گویه(، زمان)3گویه(، روش های تدریس مورد اســتفاده)6گویه(، 
ارزشــیابی)5گویه( ، اشــتیاق طاب برای ورد به حوزه علمیه)2گویه(، شرایط فرهنگی 
اجتماعــی و میزان گرایش به حوزه)3گویه( را از دیدگاه طاب مشــغول به تحصیل در 

سطح یک حوزه مورد ارزیابی قرار  داد. 

دـ  پرسش نامه فارغ التحصيالن مرحله مقدمات در دو سال گذشته: این پرسش نامه 
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دارای43 گویه بوده که به ترتیب ماک های اهداف )5گویه(؛ اشتیاق طاب برای ورود به 
حوزه علمیه )2گویه(؛ شرایط فرهنگی اجتماعی )3گویه(؛ استاد )4گویه(؛ محتوا)5گویه(؛ 
امکانــات و فضــای آموزشــی )3گویه(؛ زمان )5گویــه(؛ روش هــای تدریس )6گویه(؛ 
ارزشــیابی )5گویه( و واکنش دانش آموختگان نســبت به مرحله مقدمات )3گویه( را از 

دیدگاه فارغ التحصیان مرحله مقدمات مورد ارزیابی قرار  داد. 
برای سنجش پایایی پرسش نامه ها از آلفای کرونباخ استفاده شد که برای پرسش نامه 
»اســاتید« با 33 ســؤال برابر 0/875، برای پرســش نامه »مســئولین« با 31 سؤال برابر 
0/847، برای پرسش نامه »طاب مشغول به تحصیل« با 36 سؤال برابر 0/873 و برای 
پرســش نامه »طاب فارغ التحصیل« با 43 ســؤال برابر 0/898 محاسبه شد. از آن جا که 
میزان آلفای کرونباخ برای هر چهار پرســش نامه باالی 0/75 می باشد ، نشان دهنده یک 
پایایی خوب و قابل قبول اســت. در ضمن، روایی پرســش نامه ها به صورت محتوایی 

توسط خبرگان حوزه و دانشگاه از هر گروه 5 نفر بررسی و مورد تایید قرار گرفت. 
پس از جمع آوری پرســش نامه ها، داده ها، برای تحلیل داده ها و قضاوت، سه سطح: 
نامطلوب)1تا2/33(، نســبتًا مطلوب)2/33 تا 3/66( و مطلوب)3/66 تا 5(، در نرم افزار 
SPSS تعریف شــد. همچنین در رابطه با دو گروه طاب مشــغول به تحصیل و طاب 

فارغ التحصیل، نمونه  گیری انجام گرفت و در رابطه با دو گروه اســاتید و مسئولین حوزه 
از تمام شماری استفاده شد. لذا در گروه اساتید و مسئولین حوزه تنها میانگین بررسی و 
گزارش شده و در گروه طاب مشغول به تحصیل و طاب فارغ التحصیل جهت بررسی 

کیفیت، آزمون استنباطی t تک نمونه ای به کار برده شد است. 

یافته های پژوهش
با توجه به این که برای استفاده از آزمون t، باید از نرمال بودن توزیع داده ها اطمینان 
حاصل گردد؛ برای این منظور از آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده شده است. در این 
آزمون، هنگام بررسی نرمال بودن داده ها، فرض صفر مبتنی بر این که توزیع داده ها نرمال 
است، در سطح خطای 5% تست می شود. بنابراین اگر آماره آزمون بزرگ تر یا مساوی 0/05 
بدست آید، در این صورت دلیلی برای رد فرض صفر مبتنی بر اینکه داده ها نرمال است، 
وجود نخواهد داشت و توزیع داده ها نرمال خواهند بود و مناسب برای آزمون t می باشند.
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)K-S( جدول 1. آزمون کلموگروف ـ  اسمير نوف

سطح معناداریتعدادآزمون K-S-مالک

 اهداف نظام
 آموزشی حوزه

2/9892420/455طالب مشغول به تحصيل
1/8001230/306طالب فارغ التحصيل

اشتياق طالب برای ورود 
به حوزه علميه

1/6792420/136طالب مشغول به تحصيل
2/1051230/289طالب فارغ التحصيل

شرایط اجتماعی و 
فرهنگی

0/9652420/455طالب مشغول به تحصيل
1/4551230/650طالب فارغ التحصيل

استاد
0/2412420/125طالب مشغول به تحصيل

2/4571230/136طالب فارغ التحصيل

طلبه
2/4312420/472طالب مشغول به تحصيل

0/8601230/451طالب فارغ التحصيل

محتوا
0/1252420/211طالب مشغول به تحصيل

1/7581230/412طالب فارغ التحصيل

امكانات و فضای آموزشی
0/5922420/128طالب مشغول به تحصيل

2/2391230/877طالب فارغ التحصيل

زمان
0/2212420/236طالب مشغول به تحصيل

1/9271230/118طالب فارغ التحصيل

روش های تدریس مورد 
استفاده

2/0912420/319طالب مشغول به تحصيل
1/8721230/181طالب فارغ التحصيل

ارزشيابی
3/7842420/425طالب مشغول به تحصيل

1/6361230/949طالب فارغ التحصيل
واکنش دانش آموختگان 
3/0631230/421طالب فارغ التحصيلنسبت به مرحله مقدمات

ميزان یادگيری طالب پس 
4/0881230/125طالب فارغ التحصيلاز طی مرحله مقدمات

نتایج رفتاری طالب پس از 
2/2841230/368طالب فارغ التحصيلطی مرحله مقدمات
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 باتوجــه بــه جــدول1، ماحظه می شــود کــه بــرای تمامــی متغیرهــای تحقیق
P - value ( می باشــد. لذا دلیلی برای رد فرض صفر مبتنی بر این که داده ها  0/05< (
نرمال اســت، وجود نخواهد داشت. به عبارت دیگر توزیع داده ها نرمال خواهد بود.

بنابراین فرض نرمال بودن داده ها پذیرفته می شود.
اولین عنصر آموزشــی مــورد مطالعه در ایــن پژوهش عوامل زمینه ای اســت که 

داده های حاصل از آن در جدول 2 به تصویر کشیده شده است.

جدول 2. بررسی کيفيت عوامل زمينه ای نظام آموزشی حوزه علميه در مرحله مقدمات

منبع مالک
انحراف ميانگينجمع آوری داده ها

آماره tمعيار
Sig

نتيجه )سطح معناداری(

 اهداف
 نظام آموزشی 

حوزه

نسبتاً مطلوب--3/360/557اساتيد

نسبتاً مطلوب--3/080/273مسئولين حوزه

 طالب مشغول 
نسبتاً مطلوب34/8850/015-3/060/264به تحصيل

طالب 
نسبتاً مطلوب22/8110/009-3/090/272فارغ التحصيل

نسبتاً مطلوب28/8480/012-3/140/337ميانگين

اشتياق طالب 
برای ورود به 
حوزه علميه

 طالب مشغول
مطلوب4/710/41139/9940/017 به تحصيل

طالب 
مطلوب4/780/33337/4360/010فارغ التحصيل

مطلوب4/740/37219/9970/014ميانگين

شرایط 
اجتماعی و 
فرهنگی در 
 ایجاد گرایش

 به حوزه

 طالب مشغول 
مطلوب4/150/41218/8650/005به تحصيل

طالب 
نسبتاً مطلوب6/7310/007-3/470/310فارغ التحصيل

مطلوب3/810/72212/7980/006ميانگين

مطلوب3/890/47720/540/011ميانگين کل
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همانطور که داده های درج شــده در جدول2 نشان می دهد؛ در پاسخ به این سؤال 
پژوهشــی می توان گفت که وضعیت زمینه نظام آموزشــی حوزه علمیه شهر کاشان در 
مرحلــه مقدمات از نظر »اهداف«، از وضعیت نســبتًا مطلوبی برخوردار اســت و از 
نظر »اشــتیاق طاب برای ورود به حوزه« و »شرایط اجتماعی و فرهنگی« در ایجاد 
گرایش به حوزه علمیه، وضعیت مطلوب اســت. در کل نتایج ارزیابی این ماک نشان 

دهنده وضعیت مطلوب بعد زمینه، از ابعاد چهار گانه الگوی سیپ است.
دومین عنصر آموزشــی مورد مطالعه در این پژوهش دروندادهای نظام آموزشــی 

است که داده های حاصل از آن در جدول3 گزارش شده است.

جدول 3. بررسی کيفيت دروندادهای نظام آموزشی حوزه علميه در مرحله مقدمات

منبع مالک
 انحرافميانگينجمع آوری داده ها

آماره t معيار
Sig

نتيجه )سطح معناداری(

استاد

نامطلوب--1/730/474اساتيد

نامطلوب--2/140/522مسئولين حوزه

 طالب مشغول 
نسبتاً مطلوب26/5790/004-2/830/266به تحصيل

طالب 
نسبتاً مطلوب8/6330/003-2/600/242فارغ التحصيل

نامطلوب17/600/004-2/320/376ميانگين

طلبه

نسبتاً مطلوب--3/210/212اساتيد

نسبتاً مطلوب--3/200/288مسئولين حوزه

 طالب مشغول
نسبتاً مطلوب3/380/84219/3930/007 به تحصيل

مطلوب3/700/44719/3930/007ميانگين
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منبع مالک
 انحرافميانگينجمع آوری داده ها

آماره t معيار
Sig

نتيجه )سطح معناداری(

محتوا

نسبتاً مطلوب--2/850/300اساتيد

نسبتاً مطلوب--3/100/245مسئولين حوزه

 طالب مشغول
نسبتاً مطلوب34/3010/012-3/090/255 به تحصيل

طالب 
نسبتاً مطلوب46/6300/008-2/510/272فارغ التحصيل

نسبتاً مطلوب40/460/010-2/880/268ميانگين

امكانات 
و فضای 
آموزشی

نسبتاً مطلوب--3/020/271اساتيد

نسبتاً مطلوب--3/060/480مسئولين حوزه

 طالب مشغول
نسبتاً مطلوب42/4900/005-2/360/477 به تحصيل

طالب 
نسبتاً مطلوب39/1030/009-2/430/347فارغ التحصيل

نسبتاً مطلوب40/790/007-2/710/393ميانگين

زمان

مطلوب--3/800/269اساتيد

مطلوب--3/730/608مسئولين حوزه

 طالب مشغول
مطلوب3/750/4872/9840/002 به تحصيل

طالب 
مطلوب4/210/37016/5150/026فارغ التحصيل

مطلوب3/870/43324/740/014ميانگين

نسبتاً مطلوب35/330/008-3/100/377ميانگين کل

)ادامه( جدول 3.
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نتایج حاصل از پژوهش که در جدول3 درج شــده اســت، نشانگر آن است که به غیر 
از مــاک »زمان« که وضعیت مطلوبی دارد، بقیه ماک هــای مربوط به دروندادهای نظام 
آموزشی حوزه علمیه شامل: »استاد«، »طلبه«، »محتوا« ، »امکانات آموزشی«، از وضعیت 
نسبتًا مطلوبی برخوردار هستند. در کل وضعیت عامل درونداد، از عوامل چهارگانه سیپ، 
در ســطح یک نظام آموزشــی حوزه علمیه از وضعیت نســبتًا مطلوبی برخوردار اســت. 
ســومین عنصر آموزشــی مورد مطالعه در این پژوهش فرایندهای نظام آموزشــی 

است که داده های حاصل از آن در جدول4 گزارش شده است. 

جدول 4. بررسی کيفيت فرآیندهای نظام آموزشی حوزه علميه در مرحله مقدمات

مالک
منبع 

جمع آوری 
داده ها

 انحرافميانگين
آماره t معيار

Sig
نتيجه )سطح معناداری(

روش های 
تدریس 

مورد 
استفاده

نسبتاً مطلوب--2/930/328اساتيد

مسئولين 
نسبتاً مطلوب--3/480/289حوزه

 طالب مشغول
نسبتاً مطلوب26/7550/009-3/100/322 به تحصيل

طالب 
نسبتاً مطلوب26/1930/005-3/160/211فارغ التحصيل

نسبتاً مطلوب26/470/007-3/160/287ميانگين

سنجش 
پيشرفت 
تحصيلی

مطلوب--4/160/395اساتيد

مسئولين 
نسبتاً مطلوب--3/240/542حوزه

 طالب مشغول
نسبتاً مطلوب51/3970/012-2/550/334 به تحصيل

طالب 
نسبتاً مطلوب40/2280/016-2/690/265فارغ التحصيل

نسبتاً مطلوب45/810/014-3/160/384ميانگين

نسبتاً مطلوب36/140/010-3/160/335ميانگين
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همان طــور که داده های حاصل از آزمون t درج شــده در جدول4 نشــان می دهد؛ 
کیفیت ماک های »روش های تدریس مورد اســتفاده« با ســطح معنــا داری 0/007 و 
»شــیوه های سنجش پیشرفت تحصیلی« مورد استفاده با ســطح معنا داری 0/014، از 
عامل فریند در حوزه علمیه شــهر کاشان در حد نســبتًا مطلوب ارزیابی شده  است و 
عامل فرآیند از عامل های چهارگانه ســیپ، در ســطح یک نظام آموزشی حوزه علمیه، 

از وضعیت نسبتًا مطلوب برخوردار است. 
چهارمین عنصر آموزشــی مورد مطالعه در این پژوهش بروندادهای نظام آموزشی 

است که داده های حاصل از آن در جدول5 گزارش شده است. 

جدول 5. بررسی کيفيت فرآیندهای نظام آموزشی حوزه علميه در مرحله مقدمات

منبع مالک
 انحرافميانگينجمع آوری داده ها

آماره t معيار
Sig

نتيجه )سطح معناداری(

 واكنش
 دانش آموختگان 
نسبت به مرحله 

مقدمات

نسبتاً مطلوب11/1120/006-3/160/491طالب فارغ التحصيل

نسبتاً مطلوب11/1120/006-3/160/491ميانگين

 ميزان
 يادگيری 

طالب

نسبتاً مطلوب--3/410/501اساتيد

نسبتاً مطلوب--3/240/435مسئولين حوزه

نسبتاً مطلوب12/4310/011-3/110/483طالب فارغ التحصيل

نسبتاً مطلوب12/4310/011-3/250/473ميانگين

نتايج رفتاری 
و عملکردی 

 طالب 
پس از طی 

 مرحله 
مقدمات

مطلوب--3/770/560اساتيد

نسبتاً مطلوب--3/240/435مسئولين حوزه

نسبتاً مطلوب11/2660/009-3/160/489طالب فارغ التحصيل

نسبتاً مطلوب11/2660/009-3/600/510ميانگين

نسبتاً مطلوب11/6030/009-3/340/491ميانگين کل
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همانطور که داده های درج شده در جدول5 نشان می دهد؛ ماک های»واکنش دانش 
آموختگان نســبت به مرحله مقدمات«، »میزان یادگیــری طاب« و »نتایج رفتاری و 
عملکردی طاب پس از طی مرحله مقدمات«، نســبتًا مطلوب ارزشــیابی شده است 
و در کل، کیفیت عامل برونداد از عوامل چهارگانه ســیپ، از وضعیت نســبتًا مطلوب 

برخوردار است. ارزیابی نهایی این 4 عامل اساسی در جدول6 گزارش شده است. 

جدول 6. ارزیابی نهایی کيفيت عوامل نظام آموزشی حوزه علميه

 انحرافميانگين
آماره t معيار

Sig
نتيجه ارزیابی )سطح معناداری(

عوامل 
مطلوب3/890/47720/540/011زمينه ای

نسبتاً مطلوب35/330/008-3/100/377درونداد

نسبتاً مطلوب36/140/010-3/160/335فرایند

نسبتاً مطلوب11/610/009-3/370/491برونداد

با توجه به جدول 6 ماحظه می شــود کیفیت عوامل زمینه ای نظام آموزشی حوزه 
علمیــه در مرحله مقدمات بــا میانگین 0/477 ± 3/89 و آمــاره t با مقدار 20/54 در 
وضعیت مطلوب قرار گرفته اســت. کیفیت دروندادهای نظام آموزشی حوزه علمیه در 
مرحلــه مقدمــات با میانگین 0/377 ± 3/17 و آماره t بــا مقدار 35/33- در وضعیت 
نســبتًا مطلوب است. کیفیت فرآیندهای نظام آموزشی حوزه علمیه در مرحله مقدمات 
بــا میانگیــن 0/335 ± 3/16 و آماره t بــا مقدار 36/14 ـ در وضعیت نســبتًا مطلوب 
 اســت. کیفیت بروندادهای نظام آموزشــی حوزه علمیه در مرحله مقدمات با میانگین

0/491 ± 3/37 و آماره T با مقدار 11/61 ـ در وضعیت نسبتًا مطلوب قرار دارد.
آخریــن فاکتور مورد بررســی در این پژوهش رتبه بنــدی کیفیت ماک های نظام 
آموزشــی حوزه علمیه براســاس عوامل زمینــه، درونداد، فرایند و برونداد اســت که 

داده های حاصل از آن در جدول 7 گزارش شده است.
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جدول 7. آزمون فریدمن جهت مقایسه و رتبه بندی کيفيت مالک های عامل زمينه

سطح معناداریخی دورتبهميانگين رتبهمالکعامل

زمينه

1/103اهداف نظام آموزشی حوزه

606/0420/003
اشتياق طالب برای ورود به 

2/901حوزه علميه

و  اجتماعی  فرهنگی  شرايط 
22ميزان گرايش به حوزه علميه

بــا توجه به جدول7 می توان نتیجه گرفت که نتایج آزمون فریدمن جهت مقایســه 
ماک هــای عوامــل زمینه ای با مقدار x2= 606/042 و ســطح  معنادار 0/003 نشــان 
می دهــد؛ اختاف معناداری بین میانگین رتبه ها وجــود دارد )sig>0/05( که با توجه 
به میانگین رتبه به دســت آمده، رتبه بندی کیفیت ماک های عوامل زمینه به شــرح زیر 
می باشــد: 1ـ اشــتیاق طاب برای ورود به حوزه علمیه، 2ـ شرایط فرهنگی اجتماعی 
و میزان گرایش به حوزه علمیه، 3ـ اهداف نظام آموزشــی حوزه. رتبه بندی ماک های 

عامل درونداد در جدول8 گزارش شده است.

جدول 8. آزمون فریدمن جهت مقایسه و رتبه بندی کيفيت مالک های عامل درونداد 

سطح معناداریخی دورتبهميانگين رتبهمالکعامل

درونداد

2/795استاد

915/7180/005

4/142طلبه

3/254محتوا

3/603امکانات و فضای آموزشی

4/221زمان

نتایج آزمون فریدمن جهت مقایســه ماک های عوامــل درونداد، مطابق جدول8 ، 
با مقدار x2= 915/718 و ســطح  معناداری 0/005 نشــان داد اختاف معناداری بین 
میانگین رتبه ها وجــود دارد )sig>0/05(. رتبه  بندی کیفیت ماک های عوامل درونداد 



 ارزشیابی نظام آموزشی حوزه علمیه کاشان با استفاده از 
الگوی CIPP  )مورد مطالعه: سطح یک حوزه علمیه کاشان(

89

67 - 94

ë سال سوم
ë شمارة 4

ë شمارة پیا پی9
ë زمستان  1397

به این شــرح می باشــد:1- زمان، 2- طلبه، 3- امکانات و فضای آموزشی ، 4- محتوا، 
5- استاد. رتبه بندی ماک های عامل فرایند در جدول 9 گزارش شده است. 

جدول 9. آزمون فریدمن جهت مقایسه و رتبه بندی کيفيت مالک های عامل فرایند

سطح معناداریخی دورتبهميانگين رتبهمالکعامل

فرایند
1/611روش های تدريس مورد استفاده

22/7330/003
1/392سنجش پيشرفت تحصيلی

نتایج به دســت آمده از جدول9 مربوط به آزمون فریدمن جهت مقایسه ماک های 
عوامــل فرایند با مقدار x2= 22/733 و ســطح  معناداری 0/003 نشــان داد اختاف 
معنــاداری بیــن میانگین رتبه هــا وجــود دارد )sig>0/05(. ترتیــب اولویت کیفیت 
 ماک های عوامل فرایند به شــرح زیر می باشــد:1ـ روش های تدریس مورد اســتفاده،

2ـ ارزشیابی. رتبه بندی ماک های عامل برونداد در جدول 10گزارش شده است.

جدول 10. آزمون فریدمن جهت مقایسه و رتبه بندی کيفيت مالک های عامل برونداد

سطح معناداریخی دورتبهميانگين رتبهمالکعامل

برونداد

واكنش دانش آموختگان نسبت 
1/972به مرحله مقدمات

15/2130/002 از  پس  طالب  يادگيری  ميزان 
1/833طی مرحله مقدمات

نتايج رفتاری و عملکردی طالب 
2/201پس از طی مرحله مقدمات

بــا توجه به جدول10؛ آزمون فریدمن جهت مقایســه ماک هــای عوامل برونداد 
با مقدار  x2 = 15/213 و ســطح معناداری 0/002 نشــان داد اختاف معناداری بین 
میانگین رتبه ها وجود  دارد)sig>0/05(. اولویت بندی کیفیت ماک های عوامل برونداد 
 به شرح زیر می باشد:1ـ نتایج رفتاری و عملکردی طاب پس از طی مرحله مقدمات،
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2ـ واکنش دانش آموختگان نســبت به مرحله مقدمات، 3ـ میزان یادگیری طاب پس 
از طی مرحله مقدمات. رتبه بندی عوامل چهارگانه در جدول 11 گزارش شده است. 

جدول11. آزمون فریدمن جهت مقایسه کيفيت عوامل زمينه، درونداد، فرایند و برونداد 
نظام آموزشی حوزه

سطح معناداریخی دورتبهميانگين رتبهعوامل

3/731عوامل زمينه ای

43/7450/001
2/363درونداد

2/732فرايند

1/184برونداد

نتایج آزمون فریدمن در جدول11 نشــان داد که با مقدار x2= 43/745 و ســطح 
 معنادار 0/001 اختــاف معناداری بین میانگین رتبه ها وجود دارد )sig>0/05(.  لذا 
رتبه بندی کیفیت عوامل  نظام آموزشــی حوزه علمیه به شــرح زیر می باشد:1ـ عوامل 

زمینه ای، 2ـ فرایند، 3ـ درونداد و 4ـ برونداد.

بحث و نتيجه گيری 
هدف این پژوهش، ارزشــیابی نظام آموزشی حوزه علمیه در مرحله مقدمات)سطح 
یک( و با استفاده از الگوی CIPP بود. برای این کار ابتدا با استفاده از مبانی نظری مربوط 
به ارزشیابی، و نظرات متخصصان حوزه و دانشگاه، 13 ماک و 44 نشانگر طراحی شد. 
ســپس با استفاده از مصاحبه و چهار پرسش نامه ، اطاعات الزم به دست آورده شد و با 
اســتفاده از نرم افزار SPSS و آزمون t تک نمونه ای مســتقل، ارزشیابی از چهار عامل؛ 

»زمینه«، »درونداد«، »فرایند« و »برونداد« انجام گرفت و نتایج زیر به دست آمد.
عامل»زمینــه« از نظــام آموزشــی حوزه علمیــه، در وضعیت مطلوبی قــرار دارد و 
وضعیت ارزشیابی ماک های آن به این صورت است که؛ هر چهار گروه پاسخ دهندگان، 
یعنی؛ اساتید، مســئولین، طاب مشغول به تحصیل و فارغ التحصیان مرحله مقدمات، 
ماک »اهداف« نظام آموزشــی حوزه را نســبتًا مطلوب ارزیابــی کرده اند. همچنین دو 



 ارزشیابی نظام آموزشی حوزه علمیه کاشان با استفاده از 
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ماک»اشتیاق طاب برای ورود به حوزه علمیه« و »شرایط فرهنگی، اجتماعی و میزان 
گرایش به حوزه علمیه«، مطلوب ارزیابی شد.

در این پژوهش، عامل »درونداد«، نســبتَا مطلوب ارزیابی شد و وضعیت ارزشیابی 
ماک های آن به این شــکل بود که؛ ماک»استاد« نامطلوب، نتیجه ارزیابی ماک»طلبه« 
نسبتًا مطلوب، ماک»محتوا«، از عامل درونداد نظام آموزشی حوزه علمیه، نسبتًا مطلوب 
و ماک»امکانــات و فضای آموزشــی«، وضعیت نســبتَا مطلوبــی دارد و ماک»زمان 

آموزش«، از دروندادهای نظام آموزشی حوزه علمیه در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
عامل »فرایند« نظام آموزشــی حوزه علمیه، نســبتَا مطلوب ارزیابی شد و وضعیت 
ارزشیابی ماک های آن به این صورت بود که؛ ماک»روش های تدریس مورد استفاده«، 
از عامل فرایند نظام آموزشــی حوزه علمیه، وضعیت نســبتَا مطلوب، ماک»ســنجش 
پیشرفت تحصیلی«، از عامل فرایند نظام آموزشی حوزه علمیه، وضعیت نسبتَا مطلوبی 

دارد.
نتیجه ارزیابی عامل »برونداد« نظام آموزشــی حوزه علمیه ، نســبتَا مطلوب ارزیابی 
شــد و وضعیت ارزشــیابی ماک های آن به این صورت بود کــه؛ ماک»واکنش دانش 
آموختگان نسبت به مرحله مقدمات« نسبتًا مطلوب، ماک »میزان یادگیری طاب پس 
از طی مرحله مقدمات« نســبتًا مطلوب و ماک »نتایج رفتاری و عملکردی طاب پس 

از طی مرحله مقدمات« نیز نسبتًا مطلوب می باشد.
در رابطه با ارزشیابی آموزشی، تحقیقات فراوانی انجام گرفته که در آن ها از الگوی 
ســیپ برای ارزشیابی اســتفاده شده اســت)کابلی، 1391؛ اخاقی و همکاران، 1390؛ 
زندوانیان و مشــایخی، 1388؛ هوانگ، 2001؛ چون-فو، 2009؛ هتایس و همکارانش، 
2013(، که پژوهش حاضر، مانند آن ها با اســتفاده از الگوی ســیپ و تعیین ماک ها و 
نشانگرها به ارزشیابی نظام آموزشی حوزه علمیه پرداخته است. البته متفاوت بودن نتایج 
به دســت آمده از ارزشیابی »زمینه«، »درونداد«، »فرایند« و »برونداد« در این پژوهش  
نتایج پژوهش های ذکر شــده، می تواند متاثر از تفاوت محیط های آموزشــی باشد که در 
آن ها ارزشــیابی صورت گرفته اســت. همچنین با بررسی پیشــینه تحقیقات انجام شده 
مشخص می شود که اکثر تحقیقات انجام شده، به ارزیابی از یک برنامه یا دوره آموزشی، 
گروه آموزشی و یا بخش کوچکی از یک نظام آموزشی)مگان و پاتریشیا، 2017؛ قندیلی، 
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1385؛ علی محمدی؛ رضائیان؛ بخشــی و وزیری نژاد، 1392؛ کابلی، 1391(پرداخته اند، 
که در این پژوهش با در نظر گرفتن کل نظام آموزشی حوزه علمیه، سعی شده ارزشیابی 

جامع و همه جانبه ای صورت پذیرد.
با توجه به نتایج به دســت آمده پیشــنهاد می شود که مسئولین و تصمیم گیرندگان و 
برنامه ریــزان حوزه علمیه در رابطه با اهداف حوزه، بازنگری انجام داده و اهدافی که 
کارایــی الزم را ندارند، تغییر داده و اهداف را متناســب بــا نیاز روز جامعه و طاب 
تدویــن نمایند. همچنین دو ماک »اشــتیاق طــاب برای ورود به حــوزه علمیه« و 
»شــرایط فرهنگی، اجتماعــی و میزان گرایش به حوزه علمیــه« از نقاط قوت حوزه 
علمیه به حســاب می آیند که تصمیم گیرندگان حوزه باید ســعی در حفظ کیفیت آن ها 
داشــته باشند. عاوه بر این مســئولین حوزه الزم اســت توجه ویژه ای به روش های 
انتخاب اســاتید داشــته و اســاتید با کیفیت باالتری را برای تدریس در حوزه علمیه 
به کار گمارند و یا با اســتفاده از کاس های آموزشــی مناسب و راهکارهای تشویقی، 
اســاتید را در مسیر ارتقای علمی قرار دهند. همین طور در آزمون های ورودی حوزه، 
دقت الزم را داشته باشند تا افرادی وارد حوزه علمیه بشوند که شایستگی های علمی 
و اخاقی الزم را داشــته باشــند. عاوه بر این حوزه علمیه در زمینه محتوای درســی 
این نظام آموزشــی و متناســب ســاختن آن با نیازهای روز جامعه و تحوالت علمی، 
گامی بزرگ و فوری بردارند تا بتوانند محتوای آموزشــی را به سطح مطلوب برسانند. 
ضمنــًا برای باال بردن کیفیت روش های تدریس، الزم اســت تا از روش های دیگر که 
در آموزش عالی و آموزش و پرورش اســتفاده می شــود نیز بهره گرفته شود. در مورد 
ماک »ســنجش پیشــرفت تحصیلی« نیز با بازنگری در شیوه های سنجش و ارزیابی 
و به کارگیری روش های متنوع و اســتفاده از ارزشــیابی تشخیصی و تکوینی، می توان 

کیفیت این ماک را نیز به حالت مطلوب رساند.
همچنین با توجه به نتایج تحقیق می توان به پژوهشــگران، انجام پژوهش هایی در 
زمینه  یافتن راهکارهای ارتقاء کیفیت »محتوای آموزشی« و »اساتید« در حوزه علمیه 
پیشــنهاد داد. در ضمن از محدودیت های انجام این پژوهش، می توان به اســتفاده از 
ابزارهای مورد اســتفاده اشــاره کرد. ابزار پرسش نامه محدودیت های دارد. استفاده از 
مصاحبه های عمیق در این زمینه می تواند اطاعات عمیق تری را در اختیار قرار دهد. 
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