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 چکیده

نظام ارزشیابی دانشگاه فرهنگیان  المللیبینداردهای استاناعتبارسنجی  یهامؤلفهبا هدف شناسایی  حاضر پژوهش

 گرانددکیفی است که با استفاده از تکنیک  صورتبه کاربردی و از نظر روش صورتبه نظر هدف از .صورت گرفت 

علمی دانشگاه فرهنگیان هیأت اعضایخبرگان، متخصصان و  شامل پژوهش جامعۀ آماری. شدبنیاد( انجام تئوری )داده

براساس اصل اشباع  انتخاب شدند. همچنین  هدفمند یریگ نمونهروش به هاآن نفر از  18 که خراسان بودند یهااستان

اعتبارسنجی برای  شدهاستخراجمدل  یهامؤلفهاز  هریکضرورت در این پژوهش . انجام شد افتهیساختارنیمه ۀمصاحب

. ندتحلیل شد  یو انتخابباز، محوری    یکدگذارروش    و اطالعات با  نظام ارزشیابی بررسی گردید  یالمللنیب  یداردهااستان

  400 که تعداد ندنتایج نشان داد .شدند یبندگروهمحور  15کدها در  شده بودند کهکد اصلی استخراج 3بیانگر  هاافتهی

 صورت گرفت. تشابهات مفهومی ها براساسترکیب آن مشخص شدند کهکدهای بدون تکرار  یهاگره عنوانبه مورد

 اصلی ۀمؤلف 3 در قالب  هاآناشتراک گره )کدهای مشترک( استخراج شد که با توجه به وجه 141 درنتیجه تعداد

همچنین نتایج  .شدند یبنددستهشناسایی و درختی  ۀفرعی در قالب گر ۀمؤلف 15و  (درونی، اجرا، بیرونی یهامؤلفه)

 .است   برخوردارقبولی  از سطح اعتبار قابل  حاضر  مدل پژوهش  ند کهنشان داد  پژوهش حاضر با پیشینۀ آن سازگار بوده و

 ، نظام ارزشیابیالمللیبین یداردهااستان، اعتبارسنجی واژگان کلیدی:
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 مقدمه

 نظام انسانی منابع توانمندساز و کنندهتربیت  کننده،تأمین نهاد عنوانبه  1404 اندازچشم افق در «فرهنگیان دانشگاه»

 هاتوانایی  ها،مهارت  ارتقاء  طریق  از  آموزاندانش  یادگیریو    یاددهی  فرایند  کیفیت  ارتقاء  در  عمومی  و  رسمی  وتربیت تعلیم

  نیاز  مورد متخصص نیروی تربیت . باشدمی بسزایی نقش دانشجومعلمان دارای آن دنبالبه و اساتید هایشایستگی و

 توسعۀ.  باشدمی  ارزشی  نظام  و  جامعه  یهاآرمان  با  ارتباط  در  جامعه  بنیادی  نظام  این  هایرسالت   از  یکی  ،کشور  آموزشی

 فرهنگیان   دانشگاهسازمان    عهدۀبر  مهم  رسالت   این  تحقق  جهت   در  که  است   وظایفی  ازجمله  معلمان  یاحرفه  رشد   و  دانش

 (.1394 پور،موسی و رستگاری) باشدمی

و واجد   ت یباصالحی  دانشجومعلماندانشگاهی نوپا و نوظهور است که مأموریت و مسئولیت پرورش    ،دانشگاه فرهنگیان

 ی نقش متفاوت دارای مقایسه با سایر مؤسسات آموزش عالی دراین دانشگاه  را برعهده دارد. وپرورشآموزششرایط 

 ۀ کردهای عمومی دانشجویان و تربیت شهروندان تحصیل شایستگی ارتقاءوظیفه دارد ضمن  کهطوریبه؛ باشدمی

 حساس جایگاهی که است  متمایز نقش همین. کند تربیت  معلمی هاییت صالح و شایستگیدانشگاهی، معلمانی دارای 

 در  تحول ایجاد موفقیت عدم یا موفقیت  زیرا آورده؛دست  به دانشگاه این برای کشور عالی آموزش ۀمنظوم در رفیع و

 ی هابرنامه اصلی مجریان یعنی معلمان، در نیاز مورد یاحرفه هاییت صالح و هایتوانمند وجود به آموزشی نظام

 (.1396همکاران،  و الماسی) باشدمی منوط وتربیت تعلیم

 آموزش  مؤسسات  و  هادانشگاه  موفقیت   .است   «کیفیت »  بحث   ،عالی  آموزشی  نظام  در  توجه  مورد  مسائل  ترینمهم  از  یکی

 عملکرد   .باشدمی  دانشگاه  کیفیت   تضمین  و  بهبود  ،بررسی  ،توجه  مستلزم  آموزشی  انتظارات  و  اهداف  به  دستیابی  در  عالی

  تعیین   لذا؛  است   آموزش  کیفیت   افزایش  و  خود  اهداف  و  هارسالت   به  آموزشی  نظام  هر  یابیدست   ابزار  ترینمهم  ،دانشگاه

 آن اندرکاراندست  مهم هایمشغولیدل از علوم گسترش و جهانی تغییرات به توجه با آموزشی عملکرد ۀبهین ساختار

 (.1395 همکاران، و صالح میر رضاپور) ابدیمی تحقق دانشگاه ارزشیابی نظام استقرار با مهم این باشد کهمی

 امکان و هانهیهز بر بحث  ،آن به پرداختن بدون که است عالی آموزش در یضرور و اصلی مبحثی «آموزشی کیفیت »

«، اعتبارسنجیرو »این؛ از(1390 ،پزآرانیشیره و عباسی) خواهدبود بیهودهامری  عالی آموزش به جامعه افراد دستیابی

 یهابرنامه یا دانشگاه یک که آیا ببرند پی بتوانند هارسانه و دولتی مقامات ،هاخانواده دانشجویان، که است  راهی تنها

  .باشدمی فرایند هم و اعتبار هم ،اعتبارسنجی دهند یا خیر. درواقعیم ارائه یباکیفیت آموزش آن،

 یهاسازمان در اهداف تحقق و مطلوب کیفیت  به دستیابی اساسی هایشرطپیش ازجمله «داردسازیاستان و دارداستان»

 حقوق، انسانی، منابع و فضا برنامه، نظیر گوناگون ابعاد در آن کردنمشخص که است  آموزشی نظام ازجمله متفاوت

 تدوین حاضر، سدۀ سریع تغییرات در. کند فراهم را سازمان وریبهره افزایش موجبات تواندمی دیگر ابعاد و ارزشیابی

 مراکز و هادانشگاه برای حیاتی و مهمامری  باال، کیفیت  بهبود و حفظ آن تبعبه و المللیبین داردهایاستان بر توافق و

، عالی آموزش اعتبارسنجی یشورا) است  افزایش حال در ارزیابی برای تقاضادلیل ؛ بدینشودمی تلقی عالی آموزش

2018).  
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 میزان  تعیین و بررسی فرایند طریق عالی از آموزش کیفیت  بهبود در ارزشیابی الگوهای از یکی عنوانبه «اعتبارسنجی»

 عملکردی  یهاشاخص وها مؤلفه از استفاده با عالی آموزش مؤسسات و هادانشگاه بیرونی و درونی کارایی و کیفیت 

 اعتبارسنجی اصلی هدفعنوان به یعال آموزش مؤسسۀ کی یهایژگ یو یابیارز (.2011، 1هازلکورن) شودمی  انجام

 .شود یابیارز شدهتعیین  یداردهااستان حداقل به یعال آموزش مؤسسۀ هر یابیدست میزان که مفهومشود؛ بدینشمره می

. اندنداشته  استمرار  و  بوده یموسم  صورتبه  کشور  یعال  آموزش  یابیارز  گرفته درخصوصصورت  هایتالش  حالنیباا

  ، دانشگاهی نظام» مستمر اصالح روازاین ؛نگرفته قرار توجه مورددر مسئلۀ مذکور  یدانشگاه نظام کل یبهبود همچنین

 نظام  کل بهبودی پژوهشی، و آموزشی کیفیت  تضمین ضمن بتوان آن ۀلیوسبه که ارزیابی کارآمد سیستم یک استقرار

 یهایژگ یو اب منطبق و برخاسته آن یهاضرورت و دانشگاهی نظام متن از اینکه عین در؛ داد قرار نظرمد را دانشگاهی

 یهاسازمان و نهادها جادیا ادشده،ی نیاز به ییگوپاسخ منظوربه(. 23 :1394 بازرگان،) دارد ضرورت «باشد نظام این

  ی تخصص   خدمات عرضۀ  و  پژوهش  آموزش،  کیفیت  بهبود  منظوربه  یعال  آموزش  یاعتبارسنج  و یابیارز  یبرا  یالمللبین

 توجه با عواملی باید اعتبارسنجی انجام برای که است  مسلم مذکور مطالب  طبق .باشدای ضروری میمسئله هادانشگاه

  .دنشو  تعیین کشور عالی آموزش نظام برای بومی فرهنگ و شرایط به

 یالگو  باید روایناز ؛دارد عالی آموزش در اعتبارسنجی نظام استقرار به مبرمی نیاز ایرانذکر است که کشور قابل

 دانشجویان،  یهاویژگی  موجود،  آموزشی  جو  و  محیط  خاص  شرایط  و  هایژگیو  به  توجه  با  کیفیت   تضمین  و  اعتبارسنجی

 به عنایت با. شود طراحی عالی آموزش خبرگان دیدگاه و روز تخصصی دانش پیرامون، جامعۀ یهاینیازمند و شرایط

 الگوی که طراحی است  یضرور ها،دانشگاه کیفی توسعۀ  در ارزشیابی نظام المللیبین داردهایاستان اعتبارسنجی نقش

 پیچیدگی  دربارۀ عمیق و ترینانهبواقع نگرشی و نوین رهیافتی با ارزشیابی نظام المللیبین استانداردهای اعتبارسنجی

 گرفته،صورت یهایبررس براساس(. 22 :1395 همکاران، و زادهیمجتب) صورت گیرد ،سازمان یک عنوانبه هادانشگاه

 یادشده نکات پایۀ بر حاضر پژوهش اند؛ لذادرمورد موضوع و متغیرهای پژوهش حاضر انجام نشدهمطالعات مستقیمی 

 خراسان یهااستان فرهنگیان دانشگاه ارزشیابی نظام المللیبین داردهایاستان یاعتبارسنج یهامؤلفهشناسایی  دنبالبه

داردهای استاناعتبارسنجی های مورد استفاده برای مؤلفه»مسئله این است که باشد؛ درواقع می جنوبی و شمالی رضوی،

اعتباربخشی  دنبالبهپژوهشگر در بخش پایانی کار خود  «. همچنینالمللی نظام ارزشیابی دانشگاه فرهنگیان چیست؟بین

 شود:در این راستا به بررسی پیشینۀ پژوهش حاضر پرداخته می به الگوی پیشنهادی خواهدبود.

عنوان یک سمبل مشروعیت، شهرت و قدرت در نظام آموزشی اعتبارسنجی از ابتدا به( معتقد است که 1392بازرگان )

 هازجمل. الگوی اعتبارسنجی باشدمیتأثیرگذار  ،مؤسساتدر جهت تضمین کیفیت بهمورد استفاده بوده و همواره 

تصویر کمی از عوامل مورد  آوردندست به منظوربه که شودیمالگوهایی است که در آن از رویکردهای کمی استفاده 

 .رودیمکاربه یبندرتبهارزیابی جهت 

 متحده یاالتا هرچند. باشدمیاعتبارسنجی یکی از مفاهیم کامالً وابسته به فرهنگ  ( معتقد است که1389) فراستخواه

از ممالک جهان، رنگ و بوی فرهنگی خاص  هریکبا ورود این نظام به است؛ اما  اعتبارسنجیۀ خاستگاه اولیآمریکا 

 باشد. میفرهنگ و شرایط  الگوهای ارزشیابی بادلیل وجود ارتباط مسئلۀ مذکور بهگرفت.  خود بهکشور مقصد را 

 
1 Hazelkorn 
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رویکرد ترکیبی ی استفاده نشوند؛ بلکه  خاص  هایالگو که    دنکنیمآموزش عالی( ایجاب    ژهیوبهامر آموزش )  یهایدگ یچیپ

ربط وثیقی بین نظام اعتبارسنجی در مناطق و  حالنیدرع. مبنا قرار بگیرد الگوهاتلفیقی مناسب از بسیاری  تااتخاذ شود 

ها و عناصر مشترک در مقیاس مشابهت  رغم برخیبه  کهوجود دارد    هاآن  یهانهیزمجهان با فرهنگ و    تفاوتکشورهای م

ساختار مطلوب نظام  . همچنینفرد خود را داردخصوصیت منحصربه اسالمی،_ایرانی یهانهیزمفرهنگ و  و المللیینب

 یهایژگ یوباید  ،در آنو تراز جهانی  یالمللنیبارزیابی اعتبارسنجی آموزش عالی ضمن تبعیت از معیارهای مشترک 

 .فرد خود را نیز دارا باشدمنحصربه

 مورد  عالی  آموزش  در  متفاوت  ییهانسبت   به  همواره  که  باشدمی  موضوعاتی  از  کیفیت ( معتقد است  37:  1391محمدی )

 مسائل  کنار  درتوجه  قابل  و  برجسته  یامسئله  به  اییهحاش  موضوعی  از  کیفیت   ،بعد  به  میالدی  نود  دهۀ  از.  استبوده  توجه

تر متنوع آن به نسبت  تصورات و یزتربرانگبحث  ،هاحوزه سایر به نسبت  عالی آموزش در مفهوم این. دش تبدیل مالی

  .است 

( ارائه 1مدنظر پژوهشگر در جدول شماره ) عالی آموزش در کیفیت  هاینظام  یبندطبقهالذکر، با توجه به مطالب فوق

 است: شده

 

 عالی  آموزش در کیفیت هاینظام  یبندطبقه : 1جدول  

 هامثال هایژگی و های کیفیتنظام

 های خرد نظام

  صورتبه مؤسسات آموزش عالی  لهیوسبه این نظام 

 . شوندمیاختیاری انتخاب 

 شوند. می  استفادهتنها در مورد یک مؤسسه 
 اجباری و الزامات قانونی وابسته به دولت نیستند. صورتبه

 کیفیت تعالی جایزۀ اروپایی

 کیفیت مالکم بالدریج  ۀجایز

 داردهای ایزواستانالگوهای کیفیت کلی و 

 های پایهنظام

 هاشاخص

 داردهااستان

 هانشانه

 بندی های رتبهلیست 

 ها از طریق ناظر بیرونی و درونینظارت بر فعالیت

خودارزیابی)ارزیابی همگنان، ممیزی کیفیت 

 (درونی، ارزشیابی کیفیت درونی

 ارزیابی بیرونی

 درونی یابی ارز

 های کالن نظام

 .شوندمؤسسات درون کشور به کار گرفته می تمامعموماً در 

 . بیرونی دارند ۀجنب

 . حالت اصالحی دارند 

 . و دانشگاهی هستند یاحرفه های ارزیاب افراد گروه

تأمین  غالباً از نتایج ارزیابی برای تأثیر بر مؤسسه از نظر 

 شود.استفاده می یاعتباربخشمالی و ارزیابی مجدد 

 . هستنددارای الزامات قانونی 

 
 

 ارزیابی کیفیت

 تضمین و ممیزی کیفیت 

 یاعتباربخش

 واحدها 
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 و یفن ،یعلم ،یرکف هایفعالیت  انضباط و انجام نشانگر تواندمی هک است  یمفهوم دارداستان (2012تامسون )از نظر 

  .باشد« مینظم» با مترادف اعم یمعنا در و جامعه باشد یفرهنگ

 هاینظام  یروپیش اصلی هایچالش  از یکی به آن تضمین و بهبود و ارزشیابی موضوع( معتقد است که 1997پاتون )

 ،هافعالیت   بهبودی  جهت   بازخوردی  عنوانبه  ارزشیابی  کارگرفتنبههمچنین    .است شده  تبدیل  اخیر  ۀده  دو  در  دانشگاهی

 هایپدیده شایستگییا  ارزش ۀدربار قضاوت عبارت با ارزشیابی مفهومذکر است که شایان .باشدمی یدجدی نسبتاً امر

 . است  مترادف ش،آموز

در جدول شماره   ایران عالی کشور آموزش مؤسسات اعتبارسنجی نشانگرهای و هاشاخصالذکر،  توجه به مطالب فوقبا  

 اند:( ارائه شده2)

 

 ایران کشور یعال آموزش مؤسسات یاعتبارسنج ینشانگرها و هاشاخص: 2جدول 

 سطح چهارم سطح سوم سطح دوم سطح اول

 

 

 

 

 

 دروندادها 

اهداف و  

 رسالت 

 گروه و دانشکدهۀ وسیلاهداف مدون به  دانشگاهۀ وسیلاهداف مدون به 

 اهداف  یو روشن تیجامع اهداف  یت و روشنیجامع

 ن اهداف ی گروه و دانشکده در تدو لاستقال ن اهداف ی استقالل دانشگاه در تدو

 اعضای

 علمی هیأت

 یمربو  اری استاد، اریدانش، استاد تعداد مطلق 

 هاسرانه
 ،  باالتر هاینسبت  ،یعلمهیأتدانشجو به 

 مدرسان   و ری به سا علمیهیأت اعضای نسبت

 ____________________ تابخانهک

انات و کام

 زات یتجه

 یو بصر یسمع و ایانهرای زاتیتجه نترنتیا، هاتعداد رایانه انهی را

 ینیامکانات بالو  هاکارگاهها و آزمایشگاه ،س درسالک یکیزیف یفضا

 

 یمنابع مال

 ____________________ انی د و دانشجویخدمات اسات

 ____________________ ITزات یداده به تجهاختصاصۀ بودج

 ____________________ پژوهش و آموزش  یبرا یمنابع مال

 

 

 ندی فرا

 

 ت ی ری مد
 ان ی ت دانشجوی ری مد

 ،راهنما ، استاد(یو عمل  ی ظر)نارائه واحدها  یچگونگ

 انی به دانشجو ییاعطا التی تسهخدمات و 

 دیاسات و ارزیابیییت اعطایالخدمات و تسه ،یبالندگ و رشد علمی هیأت اعضایت ی ری مد

ند ی فرا

و  یاددهی 

 یریادگی 

 ____________________ دیاستفاده اسات س مورد ی روش تدر

 ____________________ سیتدر در ید از فناوریاسات ۀاستفادزان یم

 ____________________ های دانشجویان ارزیابی از آموخته

 

 

 بروندادها 

  برونداد

 دانشجویان

 ____________________ میزان فراغت از تحصیل 

 ____________________ تحصیل  ۀادام

 تشافات و اختراع کو ا یو خارج یمقاالت داخل دات یتول

برونداد  

 دیاسات

 ترجمه و  تألیف هاکتاب

 یو خارج یداخل مقاالت 
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 . همچنینوپرورشآموزش وزارت انسانی منابع توانمندسازی و تربیت  تأمین، برای است  دانشگاهی فرهنگیان، دانشگاه

 در  سرآمد باشد. این دانشگاهمی پیشرو وپرورشآموزش نیاز مورد علم و نافع علم ترویج و تولید پژوهش، آموزش، در

 و آموزشی نوین هایفناوری از گیریبهره در توانمند و محورتربیت  و تخصصی ،یاحرفه هایشایستگی و آموزش

 گیری شکل  و  استعدادها  و  فطرت  شکوفایی  توانمندسازی  بر  اسالمی  نظام  معیارهای  بر  مبتنی  هامأموریت   انجام  در  تربیتی

 مدیران  و  علمیهیأت  از  برخورداردارد. همچنین دانشگاهی    دیتأک   دانشجومعلمان  انقالبی  ایرانی،  اسالمی،  کپارچهی  هویت 

 )  جهانی  عدل  جامعه  به  باورمند  و  آفرین  تحول  جو،  تعالی  صالح،  عمل  به  عامل  اسالمی،  اخالق  فضایل  به  آراسته  مؤمن،

 1مهدوی( وابسته به وزارت آموزش پرورش اداره می شود.  جامعه

 فرهنگیان المللی دانشگاهاعتبارسنجی استانداردهای بین پیرامون موضوع پیشین پژوهشگران مورد استفادۀ هایشاخص

 باشند:شرح ذیل میبه

 با «فرهنگیان دانشگاه علمیهیأت اعضای یاحرفه هایشایستگی الگویاعتبارسنجی » به یپژوهش در( 1399) جهانی

شاخص پرداخت.  فرهنگیان دانشگاه علمیهیأت اعضای نظر از یاحرفه شایستگی الگوی هایبه مؤلفه  دستیابی هدف

-هیأت  اعضای  یاحرفه  هایشایستگی  عبارت است ازپژوهش مذکور  ی مدنظر  اعتبارسنجی استانداردها  در  استفاده  مورد

این عامل   ،علمیهیأت  اعضای  یاحرفه  شایستگی  تحقق  صورت  در  که  نشان دادند  نیزنتایج    .فرهنگیان  دانشگاه  در  علمی

  .دارد دنبالمثبتی به تأثیرات و انتظارقابل نقش فرهنگیان دانشگاه کارآمدی و عملکرد در

 هدف  با «فرهنگیان دانشگاه در هارسانه سواد درسی ۀبرنام الگویاعتبارسنجی » پژوهشی به در( 1398) منصوری

در پژوهش مذکور  اعتبارسنجی برای استفاده مورد شاخص .پرداخت  هارسانه سواد درسی ۀبرنام الگویاعتبارسنجی 

 نتایج. دانشگاه فرهنگیان دانشجویان و اساتید برای نوین هایفناوری وها رسانه سواد از استفاده عبارت است از

 در پیشنهادی الگوی باشد. همچنینمی مناسب  فرهنگیان دانشگاه در هارسانه سواد الگوی دادند که نشاناعتبارسنجی 

 . شد تأیید باالیی سطح

 دانشگاه یاددهنده سازمان ساختاری معادالت مدلاعتبارسنجی  و طراحی» منظوربه پژوهشی( 1395) منشادی دهقان

 محیطی  عوامل ند کهداد نشان مذکور پژوهش نتایج .داد انجاماعتبارسنجی  یهارساخت یز شناخت  هدف با «فرهنگیان

عوامل  ( ویطیمحست یز و اقتصادی ارزشی،)شامل  سیاسی عوامل، (فناوری و اطالعاتی اجتماعی، عوامل شامل)

 توانمندسازی و اعضا نگرش ،ذهنی الگوی نوین یهایورافن ،فیزیکی فضای، آموزشی تجهیزات شامل) یافزارسخت 

 .باشندیم مؤثر دهندهدیا دانشگاه ایجاد در فرهنگیان دانشگاهاعتبارسنجی  در دخیل و علمی عوامل عنوانبه (اساتید

 نتایج  .پرداخت   «فرهنگیان  دانشگاه  در   تدریس  و  آموزش  کیفیت   بر  مؤثر  عوامل»  بررسی  به  شیپژوه  در(  1395)  خدیوی

 و فردی یهایژگ یو به مربوط تدریس کیفیت در از میان عوامل دخیل ریتأث بیشترین مذکور نشان دادند که پژوهش

 های مؤلفه  از تدریس و آموزش کیفیت  شاخص به باشد. این مسئلهمی دانشگاه ساختاریدرون عوامل و اتیداس یاحرفه

 .دارد اشاره فرهنگیان دانشگاه المللیبین داردهایاستان

 

 
 فرهنگیان بند اول )کلیات( اساسنامه مصوب دانشگاه 1
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 براساس  فرهنگیان  دانشگاه  درسی  ۀبرنام  عناصر  ارزشیابی  شاخص»  منظور بررسی( پژوهش به1393)  همکاران  و  نژاداکیخ

 در اساتید مشارکت  عنصر بازنگری میزانبا هدف بررسی  «بلوچستان و سیستان استان یهاسیپرد در یباالدست اسناد

مذکور، ضرورت  پژوهش یهاافتهی براساسها معتقد هستند که آن . انجام دادند یباالدست مقیاس در درسیۀ برنام تولید

 فرایند درزمینۀ این دانشگاه ۀاساسنام و وپرورشآموزشسازمان  بنیادین تحویل سند استناد به فرهنگیان دانشگاه دارد

 .دهد نشان خود از یشتریب عملی اقدامات، داردهااستان و دانشجومعلمان یهاآموخته از ارزشیابی

 هایدانشگاه  یپژوهش  یوربهره  یابیهای ارزشاخص  یو اعتبارسنج  ییشناسا»به    در پژوهشی  (1394)  و همکاران  ییرضا

های مربوط شاخص  یپزشکو علوم  ینوع دانشگاه جامع، صنعت  3  یو معاونان پژوهش  رانینظر مد  براساسپرداختند.  ایران  

 یوربهره یابیهای ارزشاخص نی. در بباشندمی هادانشگاه یپژوهش یوربهره یابیدر ارز یادیاعتبار زدارای  گاهیبه جا

 یپژوهش رانینزد معاونان و مد تیاهم نیشتریب دارای کتاب ۀهای مربوط به مؤلفشاخص نیز هادانشگاه یپژوهش

نزد معاونان و  ییباال ت یاز اهم یقاتیتحق یهاپژوهانه، اختراعات و طرح ۀمؤلف 3 از طرفی .باشندمیهای جامع دانشگاه

  ن ی. همچنهستندبرخوردار    گرینوع دانشگاه د  2  یپژوهش  رانینسبت به معاونان و مد  یهای صنعتدانشگاه  یپژوهش  رانیمد

های علوم دانشگاه یپژوهش رانینزد معاونان و مد تیاعتبار و اهم نیشتریب دارای مقاله ۀبه مؤلف ربوطهای مشاخص

 ییشناسا  مورد  یفیو ک   کمیعد  بُ  2ها را از  دانشگاه  یپژوهش  یوربهره  یابیهای ارزشاخص  مذکور  پژوهش  .است   یپزشک

 جیاز نتا  یو صنعت  ینوع دانشگاه جامع، علوم پزشک  3  یابیاعتبار هر شاخص در ارز  زانیم  نییتع  قرار داده.  یو اعتبارسنج

در دانشگاه   یابیالمللی نظام ارزشبین  یداردهااستان  یاعتبارسنجهای ارزیابی را در  . نتایج تأثیر شاخصپژوهش است   نیا

 د.نکنرا تأیید می فرهنگیان

 معلمت یتربدرسی    ۀنظام ارزیابی کیفیت برناماعتبارسنجی  بررسی تطبیقی،  »با عنوان    یپژوهش(  1393زاده )امراله و حکیم

نتایج پژوهش  ند.انجام داد معلمت یتربنظام ارزیابی کیفیت در با شاخص  در کشورهای کره جنوبی، انگلستان و ایران«

 هایکشور ایران و کشور درسی ۀو تفاوت اساسی بین نظام ارزیابی کیفیت برنام معناداراختالف که مذکور نشان دادند 

یادگیری در و  فرایند یاددهی ،درسی ۀ، محتوای برنامبرنامۀ درسیارزیابی اهداف  یهاحوزهانگلستان و کره جنوبی در 

 درسی وجود دارد. ۀ برنام

 شدن جهانیموضوعات  ضرورتبه بررسی ( 2016) 4سوتامینه دانشگاه از 3مارکوارت و 2ریزونا آ دانشگاه از 1آیداروا

 .تندپرداخ ،باشد جهان الزامات یگو پاسخ باید معلمتربیت  و اینکه المللیبین آموزش برای هاییفرصت ، معلمتربیت 

 عنوان  با  فنالند  و تایلند  معلمتربیت   سازمان  پژوهشی در  (2015)  6چت  پی  آریسفون  سورناته  و  5فول  بول وی  جوتارات

  در  فنالند هلسینکی دانشگاه در معلمتربیت شده اصالح یهابرنامه لیتحلبا هدف  «آینده یهامهارت ای آماده محتوای»

 هایبرنامه  بررسی جدیدترین  به  مذکور  پژوهشدر  .  انجام دادند  2014سال    در  تایلند  7چااللونگورن  دانشگاه  و  2013سال  

 بحث  به را معلم یک برای 21 قرن ضروری و مهم هایمهارت و هانقش  همچنین .پردازندمی کشور 2 در معلمتربیت 

 
1 Aydarova 
2 Arizona 
3 Marquardt 
4 minesota 
5 Jutarat Vibulphol 
6 Sornnate Areesophonpichet 
7 chulalongkorn 
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 نگاه  فنالند   در   ،دارند  تمرکز  شدهارائه  دروس  بر  بیشتر  معلمتربیت   در  هایلندیتا  کهیدرحال  دادند  نشان  هاافتهی.  گذارندیم

 . اندشدهدهید ترمهم معلمی تمرین و پژوهش و است  حاکم آموزش در یترعیوس

 به  اندنوشته «معلمتربیت  در یاسهیمقا تحقیق» عنوان با کتابی که در( 2014) 2انگلیر اگنیس و 1پوسزتای گابریل

 :مطالعه مورد) مرکزی اروپای در معلمتربیت  آموزشی سیاسی یهاجنبه و اجتماعی محتوای ،معلمتربیت  یهاستمیس

 در  معلمی  ۀحرف  پرستیژ  و  اجتماعی  ساختار  ،برنامۀ درسی  ،هاارزش  یهاشاخصبه    هاآن.  ندپرداخت(  مجارستان  و  لهستان

 معلمتربیت   دانشجویان  سالمتی  در  اجتماعی  یهاشبکه  نقشو    معلمتربیت   جذب  فرایند  در  هاتفاوت  و  تشابهات،  کشور  آن

 شاخص ءجز را معلمان از تربیتی و یاحرفه یهات یحما ،دانشجومعلمان ۀآیند برای یاحرفه یهاطرحها پرداختند. آن

 .دنکرد منظور معلمتربیت  سیستم در المللیداردهای بیناستان

 یهاگزارش  به  توجه  با  کردند  اعالم ه و  داد  انجام  انگلستان  4پیتسبورگ  دانشگاه در  یپژوهش(  2014)  3و همکاران  وایدمن

 7آموزشی  موفقیت   ارزیابی  المللیبین  انجمن،  6آموزاندانش  المللیبین  ارزیابی  ۀبرنام،  5توسعه  و  اقتصادی  همکاری  سازمان

 ، شدند  باال رتبه حائز که کشورهایی در آموزاندانش موفقیت مبنای PIRIS9و  TIMSS8 المللیبین مسابقات نتایج و

 .باشدمی  معلمتربیت   مراکز  کیفیت   مذکور،  پژوهش  در  دیتأک   مورد  اصلی  و  المللیبین  شاخص.  گردیدند  تدوین  و  بررسی

 طوربه همچنین. دنگیر قرار یترکامل فهم و بررسی مورد موفق کشورهای هایژگ یو باید که دادند پیشنهاد پژوهشگران

 . داشتند کشورها نیدر ا معلمتربیت  و آموزش کیفیت  نقش به اشاره خاص

 شبردیپ  موضوع  به  ورود  جهت   را  تریبینانهواقع  و  ترمناسب   نگرش  توانندیم  نیشیپ  مطالعات  جینتا  یبررس  و  اتیادب  مرور

 ، دهدمی نشان کشورها ریسا اتیتجرب که طورهمان. ندینما جادیا شیابیالمللی نظام ارزداردهای بیناستاناعتبارسنجی 

 و  ندیفرا نیا بر تأثیرگذار عوامل و طیشرا ۀمجموع یترعیوس نگرش با است  الزم هدف نیا به یابیدست  جهت 

افزایش کیفیت آموزش  ت یموفق جهت  بهتر عبارت به ؛دنریگ  قرار سازیفراهم و موردتوجه آن تفاوتم ینیازهاپیش

 ی آوردهادست   ۀواسطبهرا  اثربخشی    جهت   الزم  یهات یقابل  و  هات یظرفالزم است که بخش دانشگاهی بتواند    دانشگاهی،

 کسب  ،ینهادساز ،یقاتیتحق یهااست یس اصالح در ییتوانا داشتن مستلزم امر نیا که کند جادیا خود در دانشگاهی

باعث  یقانون و یاسیس ،یاقتصاد کالن یهاطیمح طیشرا گرید طرف ازباشد. ... میو الزم یهامهارت و تخصص

 باشند.می فراهم یدانشگاه بخش از ارزیابی یبرا کشور سازی شرایط مساعدفراهم

 

 

 
1 Gabriella Pusztai 
2 Agnes Engler 
3 Weidman, Jacob&Casebeer 
4 pittsburgh 
5 OECD 
6 PISA 
7 IEA 
8 Trends in International Mathematics and Science Study 
9 Progress in International Reading Literacy Study 
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  یشناسروش

داردهای اسرتاناعتبارسرنجی  یهامؤلفهو به دنبال شرناسرایی  اسرت  یاربردک صرورت بهازلحاظ هدف  حاضرر پژوهش

 ۀی )نظر یتئور گراندداز روش  هادادهت ین با توجه به ماهیهمچن. باشردیمنظام ارزشریابی دانشرگاه فرهنگیان  المللیبین

  یهادانشرگاه علمیهیأت اعضرای) یخبرگان دانشرگاه اند ازعبارت پژوهش نیا کنندگانمشرارکت . د( اسرتفاده شر یانهیزم

داشرت. اشرباع   ادامه  یتا حد اشرباع نظر  هدفمند صرورتبه یریگ نمونه(. فرهنگیان خراسران رضروی، شرمالی و جنوبی

اقدامات صرورت گرفته   .شرودیماسرتفاده  یریگ نمونهت یفاک ن ییتع یبرا یفکی یهاپژوهشه در ک اسرت  یردیکرو ینظر

ار  یدر اخت شرردهییشررناسررا یینها یهامقولهو  هاافتهیاز  یبخشرر باشررند: شرررح ذیل میبه هادادهاعتبار  یبررسرر  یبرا

ار  یج آن در اختیو نتا هادادهل یتحل  شروند. سرپس یبررسر ل پژوهشرگر را یبرداشرت و تحل تا ندقرار گرفت کنندگانمشرارکت 

سرب  ک جهت . نندک ان یج بیو نتا هادادهل یخود را در خصروص تحل  یتخصرصر   تا نظر نداز متخصرصران قرار گرفت  نفر 2

پژوهشررگر دوم مورد  ۀوسرریلبهتوسررط پژوهشررگر اول  هایگذارنامو  دهندهلیتشررک یهامقوله، هایکدگذارنان از یاطم

از  هراافترهیر د یر ش ترائیافزا منظوربرههمچنین . بره دسرررت آمرد %91 پژوهشرررگر، 2نظر ن یب ییایر ه پراکر  نردقرار گرفت ینیبرازب

 .ندگرفت صورت مؤلفهل یرد تحلیکبا رو هامصاحبهحاصل از  یهاداده لیتحلدرنهایت شد.  یبردارادداشت ی هامصاحبه

 ینیبازب ،هامؤلفه یجو وجست  ،هیاول یدهاک استخراج  ،هادادهبا  ییآشنا  گام 6شامل  مؤلفهل یند تحلیفرآ یکل طوربه

 صورتبدین مؤلفه لیتحل روش از حاضر  پژوهش در .است  گزارش هیته و هامؤلفه یگذارنامف و یتعر ،هامؤلفه

 .شدند  ییشناسا مشابه یدهاک  و شروع یدگذارک  با پژوهش هدف  به توجه با هامصاحبه متن مرور با ابتدا هک  شد استفاده

 هیاول میمفاه موضوع، اتیادب یبررس با ابتدا  هک  معنانیبد؛  بود یبرگشت و رفت  صورتبهییشناسا ندیفرآ ذکر است کهقابل

 شدنمطرح  و هامصاحبه یبررس با سپس و استخراج یابینظام ارزش المللیبین یداردهااستان یاعتبارسنج رامونیپ یلک  و

 از و شدند انتخاب هیاول یدهاک  مشابه، یدهاک  براساس ادامه در .شد مراجعه اتیادب به  مجدداً تریجزئ و دیجد میمفاه

 یاصل یهاتم و یفرع یهامؤلفه ،یبررس مورد موضوع از پژوهشگران ک در و شهود براساس حوزه هر یدهاک  درون

 .شدند یبنددسته و ییشناسا

 یداردهااسررتاناعتبارسررنجی مدل کیفی پرسررش اسررت که »دنبال پاسررخ به پژوهش حاضررر بهتوجه به موارد مذکور  با

 هاداده لیوتحلهیتجزروش جهت  نیترمناسرب  کهییازآنجا«. نظام ارزشریابی دانشرگاه فرهنگیان چگونه اسرت؟ المللیبین

به  و پاسرخپژوهشرگر به دنبال شرناسرایی  ،انتخاب شرد پارادایمی الگوی بنیاد( باتئوری )داده گرانددتکنیک  براسراس

 شرح ذیل بود:به تریفرع سؤاالت

 ند؟انظام ارزشیابی در دانشگاه فرهنگیان کدام المللیبین یداردهااستاناعتبارسنجی  یهامؤلفهابعاد و  (1

اعتبرارسرررنجی  فرعی  اصرررلی و یهرامقولرهو  (بیرونی یهرامؤلفره و نردهرایفرادرونی،  یهرامؤلفرهاصرررلی ) یهرامؤلفره (2

 ؟اندکدامنظام ارزشیابی در دانشگاه فرهنگیان  المللیبین یداردهااستان
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 هاافتهی

 .اند( ارائه شده3شناختی پژوهش حاضر در جدول شماره )اطالعات توصیفی جمعیت 

 

 شناختی متخصصان در مرحلۀ پژوهش کیفیهای جمعیت: ویژگی3جدول  

 جنسیت
 رتبۀ علمی 

 کل مربی استادیار

 زن
 9 3 6 فراوانی

 100 33/33 67/66 درصد 

 مرد 
 9 1 8 فراوانی

 100 11/11 89/88 درصد 

 کل 
 18 4 14 فراوانی

 100 22/22 78/77 درصد 
 

در جدول  فرهنگیان دانشرگاه یابیالمللی نظام ارزشر بین یاسرتانداردها یاعتبارسرنجی هامؤلفهشرناسرایی نتایج بررسری و 

 اند: ( شده4شماره  )

 

 فرهنگیان دانشگاه یابینظام ارزش المللیبین یداردهااستان یاعتبارسنج یهامؤلفهشناسایی : 4جدول 

 کدگذاری انتخابی کدگذاری محوری

 محور ۀپدید اصلی یهامقوله  فرعی یهامقوله 

  شاخص ارزیابی

 

 

 درونی  یهامؤلفه 

 

 

 

 

 

 

 

 یداردهااستان یاعتبارسنج

 یابینظام ارزش المللیبین

 شاخص ساختاری

 یسازماندرونشاخص 

 یزی ربرنامه  یهاشاخص

 فرایند اجرای نظام ارزیابی یهاشاخص

 گروه ارزیاب  یهاشاخص

 داردهااستانشاخص 

  ها روش

 اجرا( ) ندهای فرا

 

 منابع اطالعاتی  یهاشاخص

 گزارش ارزیابی یهاشاخص

  صفو  دستا یهات یمسئول

 

 بیرونی  یهامؤلفه 

 

 شاخص نتایج ارزیابی

 هاچارچوب و  هااستیسشاخص 

 برونداد دانشجویان 

 برونداد اساتید 
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 و ترکیب  مفهومی تشابهات براساس که بوده مورد 400 تکراربدون کدهای یهاگره تعداد مجموع فوقجدول  نتایج

 به توجه با و بررسی مورد موضوع از پژوهشگران درک  و شهود براساس .ندشد استخراج (مشترک  یکدها) گره 141

 فرعی هایهمؤلف ادامه در  .شدند یبنددسته درختی ۀ گر قالب  در فرعی ۀمؤلف 15و  اصلی ۀمؤلف 3 قالب  در اشتراک وجه

تفسیر جهت به ی دانشگاه فرهنگیانابیالمللی نظام ارزشبین یاستانداردها یاعتبارسنج پیرامون دهندهلیتشک اصلی و

 :اندشده بیان ی پژوهشهاافتهی
 

 درونی یهامؤلفه اول: ۀمؤلف •

  یابینظام ارزشر  المللیبین یداردهااسرتان یاعتبارسرنج م بریمسرتق صرورتبهه ک اشراره دارد  ییارهاک به سرازو مؤلفهن یا

مشخص را   ک مشتر  دک  89  تعداد ،یزان تشابه مفهومیم براساس هال مصاحبهیپس از تحل  مؤلفهن  یا  . درهستندرگذار  یتأث

  یهاشراخص ،یسرازماندرون شراخص ی،سراختار شراخصی، ابیشراخص ارز یفرع ۀمؤلف 7 ،دهاک ن یاز درون اکه   شردند

 .نداقتباس شد داردهااستان شاخص و ابیگروه ارز یهاشاخصی، ابینظام ارز یاجرا ندیفرا یهاشاخص ،یزیربرنامه
 

 اول: شاخص ارزیابی مؤلفۀ فرعی •

 ،هامصراحبهل یپس از تحل مؤلفهن یاسرت. در ا ارزیابی دانشرگاه فرهنگیان یهاشراخصم یر مسرتقیبر تأث یمبتن مؤلفهن یا

، یآموزشر  یالبدک  یفضراها ۀتوسرعبناها ) ۀسراخت و توسرع یامور عمران، یانسران توسرعۀ منابع یندهایآفر دک  22تعداد  

 یپژوهشر  یقراردادهاکیفیت،  ارتقاء و مسرتمر (، بهبودینگهدار و سراتیتأسر دانشرگاه ) یمنیحفظ ا، (یخدمات و یپژوهشر 

، ی قاتیز تحقک مرا، تابخانهک تب دانشرگاه در ک ، مقاالت( و تابک دانشرگاه )مجله،  یانتشرارات پژوهشر ، یو خارج یداخل

 (،و...  هیخوابگاه، تغذ) ازهاینبه  ییگو پاسرخ، یانات خدمات رفاهکزات و امیتجه، خدمات به دانشرجو  ییامور دانشرجو 

(  ین آموزشرر ینو  یهاروش و اناتک)ام ینولوژکت یریکارگ بهو  (و... )مشرراوره و درمانگاه یو بهداشررت یدرمان ۀحوز

 .شدند ییشناسا
 

 یشاخص ساختاردوم:  مؤلفۀ فرعی •

 ،هامصراحبهل یپس از تحل مؤلفهن یاسرت. در ا ی دانشرگاه فرهنگیانم شراخص سراختاریر مسرتقیبر تأث یمبتن مؤلفهن یا

 یزیربرنامهدانشرگاه در  اعضرایمشرارکت   نیو تضرم یاعتبارسرنج ،یابیارزشر  یشرورا لیتشرک یندهایآفر دک  18تعداد  

 اعضررای یژگ یوانتخاب  یهااسررت یسرر ، هانهیهزو  بودجه، هات یفعال یابیو ارز یزیربرنامهمشررخص   طرح ،هات یفعال

 یآموزشر  یفضراها ،انیدانشرگاه فرهنگ ت یفیک  ،هابرنامهبا  یو امکانات مرکز دانشرگاه یانسران یروین تناسرب  ،علمیهیأت

 .شدند ییشناسا هاشگاهیآزماو  هاکارگاه ،ایرایانه خدمات ،یرساناطالع ستمیو س کتابخانه ی،و ادار
 

 یسازماندرونسوم: شاخص  مؤلفۀ فرعی •

 13تعداد   ،هامصراحبهل یپس از تحل مؤلفهن یاسرت. در ا دانشرگاه فرهنگیان یسرازماندرونشراخص بر  یمبتن مؤلفهن یا

اخیر  یهاسرالدر  هادانشرگاهمعیار ارزیابی، قضراوت و بررسری عملکرد  عنوانبه هااسرت یسر و اهداف و  هات یمأمور دک 

متوازن  جیو کاربسرت نتا ف، تعریاهداف یدر راسرتا ت یتحقق مأمور یبرا یدیکل جینتا ییشرناسرامعیار ارزیابی،  عنوانبه

 ن، تعیی از اعتماد ییسرررطح باال نیدر جهت تأم یاثربخشررر  ت یری، مدیدیکل  نفعانیبر انتظارات ذ یو مبتن هات یاولو با 

 تفاوتواگذاری اختیارات به سرطوح م ،جنتای ی ازمطلوب ۀمجموعبه  یابیدر جهت دسرت نهیبه یبا الگو  اسیدر ق  اهداف
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 .شدند ییشناساپیشنهادات  ادانشگاه جهت اجر
 

 یزیربرنامهچهارم: شاخص  مؤلفۀ فرعی •

  د ک  18تعداد  ،هامصاحبهل یپس از تحل مؤلفهن یاست. در ا دانشگاه فرهنگیان یزیربرنامهشاخص بر  یمبتن مؤلفهن یا

فرهنگ   ۀتوسع  در جهت   یزیربرنامه،  یقاتیز تحقک در جهت رشد مرا  یزیربرنامه،  پژوهش  زاتیامکانات و تجه  ت،یریمد

، یقاتیز تحقک مرا  یمجالت انسان  رشد،  یبه اعتبارات پژوهش  توجه،  بهبود مستمر و اثربخش  یبرا  گروهی  و کار  یهمکار

 ارتقاءبه  توجه ،علمیهیأت اعضایبه جذب  توجه، یقاتیز تحقک ن در مرایمحقق یریگ ارک هب، یلیمکالت تیتحص رشد

 . شدند ییشناسا و...  ییدانشجو  یانات رفاهکام رشد، علمیهیأت اعضای
 

 یابینظام ارز یاجرا ندیفرا یهاشاخصپنجم:  مؤلفۀ فرعی •

 ،هامصاحبهل  یپس از تحل  مؤلفهن  یاست. در ا  ی دانشگاه فرهنگیانابینظام ارز  یاجرا  ندیفرا  یهاشاخصبر    یمبتن  مؤلفهن  یا

 .شدند ییشناسا و...  دانشگاه و ساختار ت یریمد یهات یفعال یابیارزی، سازمان یدرون یهات یفعال یابیارز دک  6تعداد 
 

 

 ابیگروه ارز یهاشاخصششم:  مؤلفۀ فرعی •

  8تعداد  ،هامصاحبهل یپس از تحل مؤلفهن یاست. در ا دانشگاه فرهنگیان ابیگروه ارز یهاشاخصبر  یمبتن مؤلفهن یا

در  ت یفیک  یابیارزش ۀدر حوز نظرصاحب از افراد  استفادهی، تیو علوم ترب یابیارزش یهاحوزهدر  یهمکار ایشاور م کد

 .شدند ییشناسا هادانشگاهدر ی اعتبارسنج المللیبینو  یمل یو نهادها مراکز ،هاسازماناز  یآموزش عال
 

 

 داردهااستانهفتم: شاخص  مؤلفۀ فرعی •

 کد  5تعداد  ،هامصاحبهل یپس از تحل مؤلفهن یاست. در ا دانشگاه فرهنگیان داردهااستانشاخص بر  یمبتن مؤلفهن یا

 یشنهادیداردها در خصوص عوامل پاستان نیتدو، در سطوح دانشگاه و برنامه یابیارز یتخصص یداردهااستان نیتدو

 . شدند ییشناسا هادانشگاهدر ی ابیمورد ارز
 

 

 اجرا() ندهایفرااصلی دوم:  یهامؤلفه •

ی دانشگاه ابینظام ارزش  المللیبین  یداردهااستان  یاعتبارسنج  م بریمستق  صورتبهه  ک اشاره دارد    ییارهاک به سازو  مؤلفهن  یا

از درون  کهل دادند کیرا تش ک مشتر دک  22تعداد  ،هامصاحبهل یپس از تحل مؤلفهن یا . درهستندرگذار یتأث فرهنگیان

 . نداقتباس شدی ابیگزارش ارز یهاشاخص ی،منابع اطالعات یهاشاخص، هاروش مؤلفۀ فرعی 3دها ک ن یا
 

 

 بیرونی یهامؤلفهاصلی سوم:  یهامؤلفه •

ی ابینظام ارزش المللیبین یداردهااستان یاعتبارسنج م بریمستقغیر صورتبهه ک اشاره دارد  ییارهاکبه سازو مؤلفهن یا

از   کهل دادند کیرا تش ک مشتر دک  28تعداد  ،هامصاحبهل یپس از تحل مؤلفهن یا . درهستندرگذار یتأث دانشگاه فرهنگیان

، هاچارچوبو  هااست یس شاخصی، ابیارز جینتا شاخص، صفو  دستا یهات یمسئول مؤلفۀ فرعی 5دها ک ن یدرون ا

 .نداقتباس شد دیداد اساتبرون و انیداد دانشجو برون
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 ،انیدانشگاه فرهنگ یابیالمللی نظام ارزشبین یداردهااستان یاعتبارسنج ۀاولی  مفاهیمنتایج استخراجی و : 5جدول  

 و مقوالت  ی مفهوم  یدهی کدهاو شکل  هی ثانو یکدگذار 

 مفاهیم

مقوله 
ها

 ی
فرعی

 

مقوله 
ها

 ی
صلی

ا
 

پدید
 ۀ

محور
 

،  (یخدمات و ی، پژوهش یآموزش  یالبدک یفضاها ۀ)توسع  بناها ۀساخت و توسع  یامور عمران، یانسان توسعۀ منابع یندهای فرآ

انتشارات  ، یو خارج یداخل یپژوهش یقراردادها، کیفیت ارتقاء و مستمر بهبود ،(ینگهدار و سات ی)تأس دانشگاه یمنی حفظ ا

  اعضایمشارکت ، دانشگاه فرهنگیان یقاتیز تحقکمرا ، تابخانهکتب دانشگاه در ک، مقاالت(و   تابکدانشگاه )مجله،  یپژوهش

، فرهنگیان  در دانشگاه یاحرفه اخالق ش ی افزا، ی امور فرهنگ، شی نار و همایسم، ارزشیابی یهافرم در تکمیل  علمیهیأت

ی دانشجو،  ازهاینبه  ییگوپاسخ، یانات خدمات رفاهکزات و امیتجه، خدمات به دانشجو ییامور دانشجو، یفرهنگانتشارات 

، نانکارکتعداد   یامور ادار،  (ین آموزشی های نوروش  و اناتک)ام ینولوژکت یریکارگبه ، یو بهداشت یدرمان ۀحوز

 غیرکارشناسی غیرعلمی و یهافعالیت  انجام عدم، گوییپاسخ، پذیریمسئولیت 

ص ارزیابی
شاخ

 

مؤلفه 
ی درونی 

ها
 

اعتبارسنج
 ی

استان
داردها

 ی
بین

المللی نظام ارزش
ابی

 ی

 

 ،هافعالیت  یزی ربرنامهدانشگاه فرهنگیان در  اعضایمشارکت  تضمین و اعتبارسنجی ارزشیابی، یشورا تشکیل

 علمی هیأت اعضایهای انتخاب ویژگی سیاست، هابودجه و هزینه ، هاریزی و ارزیابی فعالیتطرح مشخص برنامه 

 تضمین مراکز استقرار دانشگاهی، کیفیت تضمین مراکز  لیتشک اعتبارسنجی دانشگاه فرهنگیان، ارزشیابی، یهاتهیکم تشکیل

 کمیسیون تشکیل، فرهنگیان کیفیت دانشگاه، هاتناسب نیروی انسانی و امکانات مرکز دانشگاهی با برنامه، هادانشگاه در کیفیت

با   علمیهیأت  اعضای برخورد ،طایی به دانشجویان دانشگاه فرهنگیانخدمات و تسهیالت اع، اعتبارسنجی دانشگاه فرهنگیان

،  صالحیذ مراجع در اساسنامه تصویب و شورا ۀاساسنام تدوین، تخصصی یهاانجمن دستورالعمل مشارکت  ، کادر آموزشی

 هاشگاه ی آزماها و کارگاه، ایرایانه خدمات ،رسانیکتابخانه و سیستم اطالع ، فضاهای آموزشی و اداری
 

ص
شاخ

ی
ی ساختار

ها
 

قضاوت و بررسی عملکرد  ، عنوان معیار ارزیابیها دانشگاه فرهنگیان به ها و اهداف و سیاستتعیین و تشخیص مأموریت 

و   فتعری ، اهداف یتحقق مأموریت در راستا یبرا  یدیکل جی نتا ییشناسا، عنوان معیار ارزیابیهای اخیر به ها در سال دانشگاه

از   ییجهت تأمین سطح باالبه یاثربخش تی رمدی ، یدیکل نفعانیبر انتظارات ذ یها و مبتنمتوازن با اولویت  جی کاربست نتا

ها، گزارش از  گروه پیشنهاداتارائۀ  ،جنتای  ی ازمطلوب  ۀبه مجموع یابیجهت دستبه نهیبه یبا الگو  اسیاهداف در ق نییتع ،اعتماد

  دقت،گزارش از ،  فی نسبت به انجام کامل وظا یو وجدان کار تعهد گزارش از ، یکار یندهای و فرا فی تسلط و اشراف به وظا

 یداردهااستان طراحی، دانشگاه سطح در ارزیابی عمومی ی داردهااستان طراحی، هاو فعالیت فی صحت و سرعت در انجام وظا

 دانشگاه جهت اجرا پیشنهادات تفاوت واگذاری اختیارات به سطوح م، دانشگاه فرهنگیان سطح در ارزیابی تخصصی

ص درون
شاخ

سازمان
 ی

، در دانشگاه فرهنگیان یقاتیز تحقکرشد مرا  ریزی در جهتبرنامه، پژوهش در دانشگاه فرهنگیان تجهیزات و امکانات مدیریت،

از   ناناطمی ریزی جهت کسببرنامه ، بهبود مستمر و اثربخش یبرا گروهیکار و   همکاری  فرهنگ ۀتوسع  ریزی در جهتبرنامه

 نییتب ریزی جهتبرنامه، یسازمان ۀ توسع برایریزی برنامهاز  یبانیو فناورانه در پشت یکی زیف ،یبودن منابع مالدردسترس

  ،یتب تخصصکنشر  ۀتوسع برایریزی برنامه، یو فرهنگ اعتماد و گشودگ یاحرفهاخالق  ،ییگوهای مشترک، پاسخارزش 

الت  یرشد تحص، یقاتیز تحقکمرا یانسان رشد مجالت، یتوجه به اعتبارات پژوهش ،های بهبودبرنامه   ۀتوسع برایریزی برنامه

توجه به  ، علمیهیأت  اعضایتوجه به جذب ، یقاتیز تحقک ن در مرایمحقق یریارگکهب ، تشافاتکارشد اختراعات و  ، یلیمکت

 2 در ارزیابی انجام و ارزیابی سطوح تفکیک ،ییدانشجو  یانات رفاهکرشد ام ،دانشگاه فرهنگیان علمیهیأت اعضای ارتقاء

 المللیبین  و گروهیبرون ارتباطات و روابط، پیامدها و نتایج بر بیشتر تأکید ، صورت مستقلبه  برنامه و دانشگاه سطح

ص
شاخ

ی برنامه 
ها

ی
ریز

 



 ان یدانشگاه فرهنگ یابینظام ارزش یالمللن ی ب ی استانداردها یاعتبارسنج یهامؤلفه شناسایی 

74 

 

 

  گروهیهای امور ارزیابی فعالیت ، دانشگاه فرهنگیان های مدیریت و ساختارارزیابی فعالیت ، یسازمانهای درونی ارزیابی فعالیت 

 گرفتن نظر در، یپیگیر و اعتبارسنجی، مربوط به اعتبارسنجی و ارزیابی ۀحوز متخصصان بر مبتنی بیرونی ارزیابی، و مشارکتی

 ... پژوهشی و آموزشی و   امتیاز ها ازجملهمشوق سایر

 

 

ص
شاخ

ی فراین
ها

د 
ی نظام ارزیابی 

اجرا
 

 

مربوطه در دانشگاه  ۀرشت در علمی انجمن، تربیتی در دانشگاه فرهنگیان علوم و ارزشیابی هایحوزه  در همکار یا مشاور

 نظرصاحب افراد از استفاده، ارزشیابی امر متولی سازمان، نماینده و آموزشی ارزشیابی و عالی آموزش متخصصین، فرهنگیان

 ،هاسازمان  از عالی آموزش در کیفیت ارزشیابی ۀحوز در نظرصاحب  افراد از استفاده، معتبر خارجی هایدانشگاه  از موضوعی

 ارزیابی یهاهیأت و هاکمیسیون  یبرا  کمشتر  و آموزشی هایدوره  یبرگزار، اعتبارسنجی المللیبین و ملی ینهادها و مراکز 

 اعتبارسنجی المللیبین  و ملی ینهادها و هاسازمان  مراکز، مشارکت با بیرونی

 

ص
شاخ

ب 
ی گروه ارزیا

ها
 

 

 ،گذشته سال  3 عملکرد میانگین و مقررات ها،نامهآئین ، ارزیابی دانشگاه فرهنگیان مورد نظام اهداف و مأموریت

داردهای  استان تدوین، های دانشگاهیبرنامه  و دانشگاه فرهنگیان سطح در ارزیابی عمومی  الزامات یا داردهااستان تدوین

 ارزیابی مورد یپیشنهاد عوامل خصوص در داردهااستان تدوین، برنامه و دانشگاه سطوح در ارزیابی تخصصی

 

ص 
شاخ

استان
داردها

 

  به تگزارشا ۀارائ ،دانشگاه سنجیرعتباا یپیگیرو  نیوبیر شیابیارز ،نیدرو شیابیارز ،هنشگادا نطلباداو یهات ی فعال بر کز تمر

 خودارزیابی، ارشگز تنظیم ،راشو ینا توسط ارشگز یسازماندرون  وتحلیلتجزیهو  سنجیرعتباو ا یابیارز ملی یراشو

  ،خودارزیابی ارشگز تأیید منظوربه  دانشگاهاز  نهمگنا  هیأت یدزد با، ارزیابیدخو ارشگز سازیآماده

 سنجیرعتباو ا هینامها گو ورصد ،هیدتبهر

ش
رو

ها 
 

فرایندها
 (

اجرا( 
 

 

 ،بیرونی و درونی ارزیابی هایگزارش 

 ،بیرونی و درونی ارزیابی انجام از حاصل پیشنهادات و نتایج گزارش تدوین

 ،بیرونی و درونی ارزیابی گیریگزارش  افزارنرم  تدوین

 دانشگاه فرهنگیان عملکرد کالن ارزشیابی هایگزارش و 

 

ص
شاخ

ی منابع اطالعاتی 
ها

 

تعیین نقش هریک از  ، جهت اجرای طرح بندیزمان  ۀبرنام ۀارائ ،دانشگاه فرهنگیانعلمی هیئت اعضای یعزتوو  ترکیب یژگیو

پیگیری ، تدوین گزارش ارزشیابی درونی، اهداف ارزشیابی و لزوم انجام آن یآشکارساز ،های کاریو تشکیل کمیته  اعضای

  هایشتهر و علمی جدید  یهارشته با علمیهیئت اعضای شناییآ، علمیئتهی اعضای شیزموآ  هایعلمی  فعالیت، پیشنهادات

و   اندرکاراندستتمام  یبرامربوطه  دانشگاه یا دانشکده گروه، نظر با و محرمانه صورتبه  بیرونی ارزیابی گزارش، تخصصی

ابزار و   نی تدو، هااز مالک  کی هر یمطلوب برا  تیوضع نی تدو، هاآن مرتبط با  یهامالک و  هاحوزه  نییتع، هاآن جلب مشارکت 

 دانشگاه عملکرد ارزشیابی کالن ،اعتبارسنجی و بیرونی ارزیابی ییاجرا ارائۀ پیشنهاداتو  ریتفس ل،یتحل، هاآوری داده جمع 

ص
شاخ

ش ارزیابی
ی گزار

ها
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  نشگاهیدا محیط ترغیب ،دانشگاه یادوره سنجیرعتباو ا یابیارز ماندهیسا، نشگاهیدا هاینظام  کیفیت ارتقاءو  دبهبو یابیرزا

،  عالی زشمودر آ یآورنوو  یرمختادخو ،گوییپاسخ ،یابیارز، در دانشگاه هش وپژو  یگیردیا_یسرتد کیفیت  ارتقاء به نسبت

 ،ایمشاوره و  شیزموآ  هایریزیبرنامه ، کیفیتمقولۀ  با مرتبط هشیو پژ تمطالعا منجاا

 کیفیت  یارنگهدو  ارتقاء ،شیابیارز جهت دانشگاه ننفعایذ سایر با یرهمکا

 

ت
مسئولی

 
ستا

 د
و 

ف 
ص

 

مؤلفه 
ی بیرونی 

ها
 

 و درونی ارزیابی هایگزارش  ایمرحله  بررسی، یپیشنهاد ۀنامتفاهم  براساس درونی ارزیابی گزارش اخذ و تدوین ،یپیگیر

در   کپارچهی  یندهای فرا طراحی، افزودهارزش خلق  یمشترک برا هایارزش و  یدیهای کل درک شایستگی، بازخورد ۀارائ

کارکنان از   یاز برخوردار نانیکسب اطم ،دانشگاه فرهنگیان فاهدا  یدر راستا موردنیازمنابع  صیو تخص یمحور هایاستراتژی 

 هایافته و نتایج، کاربست ی برا ریزیبرنامه  جهت فرهنگیان  دانشگاه یواحدها به رسمی ابالغ و رسمی ۀمکاتبکار سالم،  طیمح

 رسمی درخواست و مکاتبه، بیرونی ارزیابی گزارش تدوین در مستقیم مشارکت، اتپیشنهاد کردنعملیاتی چارچوب ۀ ارائ و

 در ارزیابی نتایج از استفاده جهت سازوکارهایی ۀارائ ، هایافته یریکارگبه  یراستا در شدهانجام هایاقدام  گزارش ۀ ارائ جهت

 به دانشگاه فرهنگیان برنامهفوق هایکمک  ۀارائ  یا امکانات منابع، بر ارزیابی عینی تأثیر، بهبود و توسعه ریزیبرنامه

ص نتایج ارزیابی
شاخ

 

 

 ،دانشگاه فرهنگیان یابیارز  افهد ا  درونی ورتضر ،فلسفه با  علمی هیئت اعضای دنشنانموآ منظا

 ،عالی زشموآ افهدا تمؤسسا در  های کیفیتبنیان دبهبو یا یارنگهد ،کیفیت یهانابنی  یجووجستو  بخشی حضوو

 ،بیرونی و درونی ارزیابی نامهآئین تدوین، اهداف دانشگاه فرهنگیانو   سالتر تصریح

 ،ارزیابیۀ بودجۀ هزین و توزیع تخصیص،، دانشگاه فرهنگیان کیفیت تضمین دفتر مرکز تشکیل ۀاساسنام

 بیرونیو  درونی ارزیابی هاییافته کاربست یبرا دستورالعمل و چارچوب

 

ص
شاخ

ت
ی سیاس

ها
ها و
  

ب
چارچو

 ها
 

 

 اکتشافات و اختراعات(  ،تولیدات )مقاالت داخلی و خارجی و  تحصیلۀ ادام

 

برونداد
 

دانشجو
 

 

 تألیف، ترجمه، مقاالت داخلی و خارجی( ) و مقاالت کتب

 

برونداد اس
تاد
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 دهی طبقات اصلیشکل

دهی ( جهت شکل6در جدول شماره ) ساخت طبقات اصلی نظریه ۀ، مرحل(5در جدول شماره ) پس از تعیین مقوالت

  باشد:مشاهده میطبقات اصلی قابل

 

 دهی طبقات کلی از مقوالتشکل: 6جدول 

 کدگذاری انتخابی کدگذاری محوری

 محور ۀپدید های اصلیمقوله  های فرعیمقوله 

 شاخص ارزیابی

 های درونی مؤلفه 

 یداردهااستان یاعتبارسنج

ی ابیالمللی نظام ارزشبین

 دانشگاه فرهنگیان

 شاخص ساختاری

 یسازمانشاخص درون

 ریزیهای برنامه شاخص

 های فرایند اجرای نظام ارزیابیشاخص

 های گروه ارزیاب شاخص

 داردهااستانشاخص 

 ها روش

 های منابع اطالعاتی شاخص اجرا( ) فرایندها

 گزارش ارزیابیهای شاخص

 صفو  دستا هایمسئولیت 

 های بیرونی مؤلفه 

 شاخص نتایج ارزیابی

 هاها و چارچوب شاخص سیاست

 برونداد دانشجویان 

 برونداد اساتید 
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 فرهنگیان دانشگاه ارزشیابی نظام المللی بین استانداردهای اعتبارسنجی های شاخص  مفهومی الگوی: 1شکل 

 شاخص

 ارزیابی

 شاخص

 ساختاری

 شاخص

 ریزیبرنامه 

 فرایند 

 اجرا

گروه 

 ارزیاب

 شاخص

 استاندار

رویکرد 

 پژوهش

ی هامؤلفه 

 درونی

ی هامؤلفه 

 بیرونی

های مسئولیت

 صف و ستاد

 شاخص 

 نتایج ارزیابی

 شاخص سیاست

 و چهاچوب 

برونداد 

 دانشجویان

برونداد 

 اساتید

 فرایند اجرا: 

 ها روش

 های منابع اطالعاتی شاخص

 ارزیابیهای گزارش شاخص
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 یریگجهینتبحث و 

مورد سطر صورت سطربهبه اهمصاحبه و کدگذاری باز ۀمرحلآمده در دست های به، دادههامصاحبهپس از اتمام انجام 

 مورد سپس براثر مشابهت، ارتباط مفهومی و خصوصیات مشترک  قرار گرفتند. بندیمقوله و پردازیمفهومبررسی، 

  ۀ . در مرحل ندهای مفهومی اولیه مشخص شدصورت گزارهبه  آمدهدست به تعداد کدهای  درنتیجه  .  قرار گرفتندبندی  مقوله

که   ندنشان داد هاگروهنتایج رمزگشایی و تحلیل محتوای مفهومی اولیه شناسایی گردید.  ۀگزار 141تعداد کدگذاری باز 

های شاخص ،یسازماندرونهای شاخص ،های ساختاریشاخص ،های ارزیابیشامل شاخص) های درونیمؤلفه

 شامل)  دارد( و فرآیندهااستانهای گروه ارزیاب و شاخص  شاخص  ،فرایند اجرای نظام ارزیابی  هایشاخص  ،یزیربرنامه

 ،شامل مسئولیت ستاد و صف) بیرونی یندهایفراهای گزارش ارزیابی( و و شاخص منابع اطالعاتی شاخص ها،روش

عنوان عوامل مؤثر بر برونداد اساتید( بهو  برونداد دانشجویان ،هاچارچوبو  هااست یسشاخص  ،شاخص نتایج ارزیابی

نخبه و  علمیهیأت اعضای) شوندگانتوسط مصاحبه یابیالمللی نظام ارزشبین یداردهااستان یاعتبارسنجشناسایی 

، هاروش مؤلفۀ فرعیدوم که شامل  ۀمؤلفنتایج  براساس .اندآمده ست  دبه در دانشگاه فرهنگیانها( رؤسای دانشگاه

که  توان نتیجه گرفت های الزم میو پس از بررسی باشدیمگزارش ارزیابی  یهاشاخصمنابع اطالعاتی،  یهاشاخص

 . ندارزشیابی دانشگاه فرهنگیان دارد نظام المللیبین یداردهااستاناعتبارسنجی مستقیمی در  ریتأث نیزعوامل اجرایی 

به بررسی در بنا بر نیاز  حاضر پژوهشگر .اندانجام شدهحوزه  2در  پیشینی هاپژوهشتوان گفت که می صورت کلیبه

هایی که المللی نظام ارزشیابی دانشگاه فرهنگیان پرداخت. شاخصداردهای بیناستاناعتبارسنجی خاصی از ۀ حوز

 که دنشو یمرا شامل اعتبارسنجی های نظام برنامه ،( انتخاب کردمعلمتربیت دانشگاه فرهنگیان ) ۀپژوهشگر در حوز

عوامل بیرون از نظام ارزشیابی دانشگاه فرهنگیان )عوامل آموزشی، ی پیشین پیرامون بررسی هاپژوهش تعدادی از 

 اند.به آن پرداختهاجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و تاریخی ...( 

و ایجاد نظام ارزشیابی کیفیت اعتبارسنجی که  ندنشان داد رپژوهش حاض داردهای مورد بررسیاستانو  هاشاخص

نقاط قوت  ،های خود را مورد بازنگری قرار دهدآن فعالیت  ۀوسیلبهتا  سازدیمآموزش، ابزاری را برای دانشگاه فراهم 

 ی داردهااستان  یاعتبارسنجاهمیت موضوع    مناسب را برای اصالح خود انتخاب نماید.  یهانهیگزو ضعف را معین کند و  

؛ به انجام برسد  پژوهشکردن نتایج تحقیقات سبب شد که این  و کاربردیدر دانشگاه فرهنگیان    یابیالمللی نظام ارزشبین

، یزیربرنامه، مدیریت و سازمانهای ارزیابی درونی، ساختار نظام ارزشیابی، رسالت و اهداف بعد شاخص 10لذا 

، حمایت و پشتیبانی و عوامل هاچارچوبو    هااست یسها،  شاخص گزارش نهایی، شاخص نتایج ارزیابی، فرآیند و روش

شرایط و نوع محیط کاری، چگونگی و  ،اهدافاگرچه تفاوت در  .ندبررسی قرار گرفت و مورد شده انسانی مشخص

 هاسازمانبا سایر ، این سازمان را در دانشگاه فرهنگیان یابیالمللی نظام ارزشبین یداردهااستان یاعتبارسنجاهمیت 

زیادی در ارتباط   یهاشاخصهوجود    .شودپرداخته مینتایج با سایر محققین    ۀیالً به بررسی و مقایسذاما    کند؛میمتفاوت  

، شاخص یزیربرنامه، مدیریت و سازمانهای ارزیابی درونی، ساختار نظام ارزشیابی، رسالت و اهداف شاخصبا امور 

 ، حمایت و پشتیبانی و عوامل انسانی هاچارچوبو  هااست یسها، گزارش نهایی، شاخص نتایج ارزیابی، فرآیند و روش

رضایی و همکاران   ،(1395) خدویی  (،1395)  دهقان منشادی  هایپژوهشبا  هش حاضر  پژوهمسوبودن    ،هاآنو... و تائید  

 د.نکنرا تائید می (1393) و کیخانژاد و همکاران (1394)
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توان می ، دارند دیتأک هاآنبر  معلمتربیت  ۀ( که در حوزمعلمتربیت های دانشگاه فرهنگیان )و مؤلفه هاشاخصدر مورد 

دارد برای استانهای جهانی  دنبال شناسایی شایستگی( اشاره داشت که به2016آیدا رواومارکوارت )  مانندبه پژوهشگرانی  

زاده امراله و حکیمپرداخته است.  معلمتربیت گرایی و به شاخص حرفهنیز ( 2015باب ادامسون ) .بودند معلمتربیت 

( به  1394( و دهقان )1393نژاد )کیخا  ند. دادداردسازی قرار  استانرا شاخص    معلمتربیت نظام ارزیابی کیفیت در    (1393)

 ریانگلگابریل پوسزتای و اگنیس    مانند. پژوهشگرانی  ندکرداشاره    معلمتربیت در    برنامۀ درسی  اهمیت شاخص ارزشیابی

 اعضای  یاحرفه  یهایستگیشا( شاخص  1398جهانی )  ند.کردمنظور    المللیبین  یداردهااستان  یهاشاخصنیز  (  2014)

( عوامل محیطی، 1395دهقان منشادی ) .دانست را شاخص مؤثر در عملکرد و کارآمدی دانشگاه فرهنگیان  علمیهیأت

یاددهنده مؤثر  سازمانعنوان عوامل دخیل اعتبارسنجی دانشگاه فرهنگیان در ایجاد اجتماعی، اطالعاتی و فناوری را به

 برنامۀ درسیالگوی اعتبارسنجی ( 1398و منصوری ) 21های مهم معلمی قرن ل مهارتجوتارات وی بول فو  دانست.

 هاشاخصتوان ادعا کرد که این  می   لذا؛  دادنددانشگاه فرهنگیان با هدف اعتبارسنجی مورد اهمیت قرار    در  هارسانهسواد  

 باشند.می( معلمتربیت المللی دانشگاه فرهنگیان )داردهای بیناستاناعتبارسنجی  پژوهشگران ۀو استفاد دیتأک نیز مورد 

 شوند:حاضر ارائه میذیل با توجه به نتایج پژوهش کاربردی  اتپیشنهاد

 یابیالمللی نظام ارزشبین یداردهااستان یاعتبارسنجها و ابعاد دیگر در با شناسایی مؤلفه توانندیمپژوهشگران دیگر 

 پژوهشگران ،شوند مشخصاعتبارسنجی  یهاحوزه اگر نسبت به ارائه مدل جدید اقدام کنند.دانشگاه فرهنگیان 

 ؛شودمی حاصل بیشتری کاربردی نتایج و شوند عمل وارد توانندمی  تخصصی  صورتبه ارزشیابی نظام داردسازیاستان

  را  زمینه هر دراعتبارسنجی  الزامات، فرهنگیان دانشگاه در ژهیوبه آموزشی سیستم در هابخش تمام شودمی پیشنهاد لذا

 یهاشاخصاز  هریک. شود معلوم اندرکاراندست  و پژوهشگران برای زمینه آن در ضرورت تا نمایند مشخص

 گذاراناست یسمورد ارزیابی دقیق  دنتوانیم اند،احصا شده پژوهشداردهای نظام ارزشیابی که در این استاناعتبارسنجی 

ملی، دانشگاه فرهنگیان  ۀدر یک پروژ شودیمپیشنهاد  هاآن در صورت تأیید یرند.دانشگاه فرهنگیان کشور قرار گ 

 د.نمطالعه و تطبیق داده شو  ،منطقی و عملی است  هاآن( ایران را با کشورهایی که امکان پژوهش معلمتربیت )
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