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  :پروژه ليست مرجع ارزيابي

  بررسي دروني محتوا، فرايند، خط مشي ها، تأثيرات و چالش ها

  .تهيه شد 2002نوامبر،  6-9براي ارائه در كنفرانس انجمن ارزيابي امريكايي در واشنگتن،  اين مقاله

فهرستي از كارها كه بايد بررسي يا انجام «طبق فرهنگ لغات دانشگاهي وبستر، يك ليست مرجع به طور ساده عبارت است از 
فهرست لباسشويي، فهرست هاي : از ليستهاي مرجع را شناسايي و تحليل نموده استانواع متعددي  Michael Seriven» شود

اما صرف . هاي مرجع تخصيصي و فهرست هاي مرجع معيارهاي شايستگي مرجع ترتيبي، فهرست هاي مرجع تكراري، فهرست
آنها كارهايي كه قصد : نظر از مقاصد، اهداف يا پيچيدگي، همه ي فهرست هاي مرجع در كل وظيفة يادآوري را بر عهده دارند

يت ليست هاي مرجع را راه اندازي كمي پس از اينكه ما وب سا. انجام، بررسي يا جستجوي آنها را داشتيم به ما يادآوري مي كنند
در خصوص مدل ارزيابي دموكراتيك مشاوره اي ارائه ) 2000(نموديم، بنده فصلي را كه توسط ارنست هاوس و كنس هاو 

با استناد به اين فصل، آنها عنوان نمودند كه اصولي مانند مشاركت، گفتگو و مشورت كردن كه مدل آنها . گرديد، مطالعه نمودم
داشتن يك «آنها در ادامه بيان نمودند كه . همواره براي دستيابي به فرصتها يا شناخت بسيار مهمندآن شكل گرفته است،  بر اساس

فهرست مرجع به ارزياباني كه در پيچيدگي ارزيابي ها سخت گرفتار شده اند كمك مي كند تا دريابند در جوامع دموكراتيك 
نكته اين است كه بسياري از جنبه هاي ارزيابي همواره براي دستيابي به فرصت و شناخت  .»ارزيابي تا چه حد مي تواند مفيد باشد

اسشويي ها نيز مي توانند در دنياي پيچيدة ارزيابي بسيار بفهرست لبا اهميتند و به همين دليل است كه فهرست هاي مرجع كوچك 
فهرست هاي مرجع (اينكه اين ابزارهاي بسيار مفيد  پروژه فهرست هاي مرجع ارزيابي تالشي است در جهت. مفيد واقع شوند

چكيده ي مطالبي است «فهرست هاي مرجع . را از طريق شبكه گسترده جهاني در دسترس انجمن هاي ارزيابي قرار دهيم) ارزيابي
يك قالب مؤثر يك فهرست مرجع، ). 200سپتامبر،  26دكتر استافلبيم، ارتباطات شخصي، (» كه به طور عملي فراگرفته شده اند

فهرست  24وب سايت فهرست هاي مرجع اكنون . و كاربر پسند را براي به اشتراك گذاشتن مطالب آموخته شده فراهم مي آورد
اين پروژه قسمتي از . حاصل شده اند) برخي از آنها دستياران نويسنده هستند(نويسنده ي مختلف  16مرجع دارد كه از تالش 

، پروژه اي تحت سرمايه گذاري MTSپروژه . تر آرلن گاليكسون در مركز ارزيابي انجام گرفتاست كه توسط دك MTSپروژه 
فدراسيون علوم طبيعي براي افزايش ظرفيت هاي ارزيابي در علوم رياضيات، مهندسي و انجمن هاي آموزشي تكنولوژي از طريق 

 MTSمربوط به بخش گسترش ابزارهاي پروژه ي پروژه ي فهرست مرجع . گسترش ابزارها، آموزش و خدمات حمايتي مي باشد
در ادامه ي اين مقاله هدف وب سايت ليست هاي مرجع ارزيابي را به طور خالصه بيان خواهم نمود، در مورد خط مشي . مي باشد

انيم عنوان ها و سياستهايمان به بحث خواهم پرداخت، مطالبي را كه در ارتباط با به كارگيري و تأثيرات فهرست هاي مرجع مي د
 .خواهم نمود و سؤاالت چالش برانگيزي را كه در ارتباط با پروژه مطرح است، عنوان  خواهم نمود

 

  


