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Abstract 

The purpose of this study was to design a model for accrediting the international standards 
of the Farhangian University evaluation system accomplished through the mixed-methods 
procedure (qualitative and quantitative) and exploratory design. The statistical population 
of the study consisted of two groups. In the qualitative phase of the study, professors and 
experts familiar with the field of accreditation of the validation system, and in the 
quantitative phase, all faculty members and adjunct professors in the Farhangian 
Universtity of Razavi, North, and South Khorasan Provinces participated including 741 
participants. In the qualitative phase, 18 scientific experts were selected through judgmental 
purposive sampling and based on the saturation principle. In the quantitative phase, 256 
participants (based on the Morgan table) were selected by stratified random sampling to 
answer the questionnaire. To collect the data in the qualitative phase, this study used the 
structured and semi-structured interview and in the quantitative phase, a researcher-made 
questionnaire was used. The present study used the grounded theory methodology to 
analyze the qualitative data, and the analysis of variance and covariance to analyze the 
quantitative phase. KMO and Bartlett’s test was used for sample adequacy test and 
correlation. Furthermore, the model was designed using structural equation modeling. The 
result of the quantitative phase showed that all fit indices used in this model have a very 
convenient fit. The most significant factors in accrediting the international standards of the 
evaluation system in Farhangian University were identified as “setting goals in comparison 
with the optimal patterns in order to achieve the desired set of results”, making sure 
employees have a healthy and transcendent work environment align with the social 
responsibilities”, and “the extent to which the mission and goals are specified” 
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 یابینظام ارزش یالملل نیب یاستانداردها یاعتبارسنج الگوی طراحی

انیدانشگاه فرهنگ  

 4مرتضی بینش ،3مسلم چرابین، 2، احمد اکبری1زهرا پیروزیان

 گروه علوم تربیتی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسالمی، نیشابور، ایران. 1

 دسکن، دانشگاه آزاد اسالمی، بردسکن، ایران گروه علوم تربیتی، واحد بر. 2

 گروه علوم تربیتی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسالمی، نیشابور، ایران .3

 گروه علوم تربیتی، واحد سبزوار، دانشگاه فرهنگیان، سبزوار، ایران. 4

 (12/06/2311: ؛ تاریخ پذیرش21/06/2318: تاریخ دریافت)

 دهیچک

است که باا رویرارد یخیهتاه     انیدانشگاه فرهنگ یابینظام ارزش یالملل نیب یاستانداردها یاعتبارسنج یالگو یطراح حاضر هدف پژوهش
و در  یابینظاام ارزشا   یاعتبارسانج  ةو خبرگاان حاوز   تادانیخاری در بهش کیفی، اسا  ةجاخع. گرفتو طرح اکتشافی انجام ( کمی، کیفی)

 در. نفار بودناد   142تعداد  به خراسان رضوی، شمالی و جنوبی ، دانشگاه فرهنگیانخدعو تادانعلمی و اس  اعضای هیئت همة بهش کمی
نفار   126و در بهش کمی تعداد  ها، نظری داده اشباع خعیارو بر اساس  گیری هدفمند نفر از خبرگان علمی با روش نمونه 28بهش کیفی 

 ساختاریافته و ةخنظور گردیوری داده در بهش کیفی خصاحب  به. ای انتهاب شدند صورت تصادفی طبقه  بر اساس جدول خورگان به، نمونه
 لیا تحل برایو  بنیاد نظریة دادهاز  یفیک هایداده لیتحل یبرا .شد به کار گرفتهساخته  خحقق ةساختاریافته و در بهش کمی پرسشناخ نیمه

 یطراحا  ،نیهمچن ،و بارتلت KMO ودن از یزخونب نمونه و همبسته تییزخون کفا یو براکمی از تحلیل واریانس و کوواریانس در بهش 
و در حاد خاورد وباول     بسیار خطلاوب  برازشهای شاخص همةنشان داد  یبهش کم جینتا. شدانجام  تحلیل عاخلی تأییدی روشبا  الگو

 یز برخاوردار ا ناان یکسا  اطم » ،«جیاز نتاا  یخطلاوب  یباه خجموعاه   یابیدر جهت دست نهیبه یبا الگو اسیاهداف در و نییتع» .هستند
 نیتار  خهام از « و اهداف در دانشگاه سالتر تصریح زانیخ»و  «یاجتماع هایتراستا با خسئولیو هم یکار سالم و ختعال طیکارکنان از خح

 .خشهص شدند انیدانشگاه فرهنگ یابینظام ارزش المللینیب یاستانداردها یعواخل در اعتبارسنج

 .المللی، اعتبارسنجی، نظام ارزشیابی ی بینارزشیابی، استانداردها: یدیکل  واژگان
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 مقدمه 

 اندافتهی دست ییهایژگیبه و شرفتهیپ یهاي کشورهاي صنعت دانشگاه ستم،یهاي آخر قرن ب از سال

نظر ساختاري  زا هایژگیو نیا. است زیمتما ،شودیاز دانشگاه درك م یصورت سنت که با آنچه به

، و زادهیمجتب) قرار داده است ایپو ،حال نیع دشوار و در یتیعها را در موقو کارکردي، دانشگاه

عمده  ةلأمس پنجکشورهاي جهان سوم با  یهاي آموزشنظام ،انیم نیدر ا(. 42، ص7931 همکاران،
 نیو دشواري در تأم مخارج شیافزا( ب ؛و تنوع تقاضا براي آموزش شیافزا( الف: اند مواجه

هاي  نظام تیریمد( ه ؛و اشتغال آموزشة شدن رابط سست( د ی؛آموزش تیفیکاهش ک( ج ؛هانهیهز

از ابعاد آن  یکیاست که  بانیگر به دست یمشکالت نیبا چن زین رانیا یعال آموزش .یآموزش

 (.7937مشایخ، )است  یدر آموزش عال تیفیتوجه به ک بدونی رشد کم شیافزا

بدون پرداختن به آن بحث  است که یو ضروري در آموزش عال یاصل یمبحث یآموزش تیفیک
و  یعباس)خواهد بود  هودهیب یجامعه به آموزش عال افرادی ابیو امکان دست هانهیبر هز

انشگاه فرهنگیان، دانشگاهی است براي تأمین، تربیت و توانمندسازي منابع د. (7931 ،یآرانپز رهیش

یج علم نافع مورد نیاز انسانی وزارت آموزش و پرورش، پیشرو در آموزش، پژوهش، تولید و ترو

محور، توانمند  اي و تخصصی تربیتهاي حرفهآموزش و پرورش، سرآمد در آموزش و شایستگی
ها، مبتنی بر معیارهاي نظام هاي نوین آموزشی و تربیتی در انجام مأموریتگیري از فناوريدر بهره

گیري هویت یکپارچه کلسازي براي شکوفایی فطرت، استعدادها و ش، توانمند در زمینهاسالمی

علمی و مدیران مؤمن، آراسته به  ئتدانشجو معلمان، برخوردار از هی انقالبی – ایرانی اسالمی

عدل  ةآفرین، باورمند به جامع ، عامل به عمل صالح، تعالی جو و تحولاسالمی اخالقیفضایل 

. (7931اه فرهنگیان، دانشگ ةاساسنام(، وابسته به وزارت آموزش و پرورش (مهدوية جامع(جهانی 
 ةجامع .تربیت معلمان نسل آینده مأموریتی بزرگ براي دانشگاه نوپاي فرهنگیان استبنابراین، 

اساس،  نیبر ا . روز متکی استطلبد و نسل پویا به معلمانی متبحر و فکور و بهپویا، نسل پویا می

ببرند  یها بتوانند پرسانه وی دولتها، مقامات خانواده ان،یاست که دانشجو یتنها راه ،یاعتبارسنج

 ندیهم اعتبار و هم فرا یاعتبارسنج کندیارائه م تیفیهاي آن، آموزش با کبرنامه ایدانشگاه  کی
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جمله  استاندارد و استانداردسازي از( 4172، 7یآموزش عال یشوراي اعتبارسنج)است، 

هاي مختلف و از  سازمان هاي اساسی دستیابی به کیفیت مطلوب و تحقق اهداف در شرط پیش

کردن آن در ابعاد گوناگون نظیر برنامه، فضا و منابع انسانی،  جمله نظام آموزشی است و مشخص

در . وري سازمان را فراهم کند تواند موجبات افزایش بهره حقوق، ارزشیابی و ابعاد دیگر می

و به تبع آن حفظ و بهبود  المللی تغییرات سریع سدة حاضر، تدوین و توافق بر استانداردهاي بین

شود و به همین دلیل،  ها و مراکز آموزش عالی تلقی میکیفیت باال، مهم و حیاتی براي دانشگاه
آن مؤسسه  قیطراست که از  نديیفرا ،یاعتبارسنج .تقاضا براي ارزیابی در حال افزایش است

از حداقل  یعال شآموزة مؤسس کیدهد  صیتشخ نکهیمنظور ا به ،یخصوص ای یدولت (ریغ)

ها و  کالج(. 4172، 4کایآمر یشناس انجمن روان)برخوردار است  شدهنییها و استانداردهاي تع مالك

 تیفیخاص ک هاي مالك اند،پرداخته یبه اعتبارسنج یاعتبارسنج ندیفرا قیکه از طر ییها دانشگاه
 یاعتبارسنج ی،از منظر انجمن غرب. اندبرداشته ها گام مالك نیفراتر از ا ایه کردرا برآورده  یآموزش

، یعال یهاي آموزشهاي دوره و دانشگاه هاکالجی اعتبارسنج ونیسیکم -ها مدارس و کالج

 یو اثربخش یسازمان تیالزامات مربوط به ظرف ،یاعتبارسنجهمة است که  ابدان معن یاعتبارسنج

یا  کردن به خاطر برآورده یالآموزش ع ةاعطاشده به هر مؤسس زیتما. برآورده شده است یآموزش

براي  ی، فرصتیاعتبارسنج ن،یعالوه بر ا ؛است یآموزش تیفیشده ک انیهاي ب مالك گرفتن ازیشیپ
به این معنا  شده یاعتبارسنج هاي دانشگاه ها و کالج انیمتقابل م ةرابط. کندیروابط متقابل فراهم م

انتقال  گريید یآموزش ةاعتبار به دور نیا ،یآموزش ةدور کی به یاست که پس از اتمام اعتبارده

 یالمللنیب یاعتبارسنج ونیکمس) ستین یبه تکرار اعتبارسنج ازيین گرید رو، نیا از. ابدی یم

 (.4172اي،  منطقهفرا

قرار گرفته است،  يدیها، روندها و موضوعات جد چالش ریثأتحت ت یروزه آموزش عالام
 ،یاددهی/يریادگی/پژوهش دیفنون جد ،یدولتة کاهش بودج ،يساز یخصوص مانند یمسائل

 نیا ثر بهؤپاسخ م. يهمکار دیجد يهارقابت روزافزون و شکل ان،یبن شدن، اقتصاد دانش یجهان
                                                           
1. Council for Higher Education Accreditation 

2. American Psychological Association 
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کارآمد به بهبود  يشده است که به عنوان ابزار ییشناسا تیفیک نیو تضم یابیارز قیاز طرآثار 

 نیدر ا. دکن یکمک م یآموزش عال يها سسهؤم ياه برنامه ها و سسهؤم یو اثربخش ییارتباط، کارا
 آثار. دکننیا مفیا را ینقش مهم ویسنار نیدر ا زیها ن دانشگاه تیفیمربوط به ک يها شاخص ،انیم

ی است با نگاه ستهیکه شا ،شود را شامل می یموضوعات مختلف یشدن بر نظام آموزش عال یجهان

ها  برسند و متناسب با آن یجهان ينند به حد استانداردهامرور بتوا تا به شوند یابیارز یالملل نیب

آموزش عالی،  تیفیدر بهبود ک به عنوان یکی از الگوهاي ارزشیابیاعتبارسنجی، . نقش کنند يفایا

و مؤسسات ها  دانشگاه بیرونیو کارایی درونی و  تیفیک زانیمفرایند بررسی و تعیین  طریقاز 
 .(4177، 7هازلکورن)شود هاي عملکردي انجام میها و شاخصهاز مؤلف استفاده ، باعالی آموزش

مؤسسات آموزش عالی در راستاي  داند که عملکردترین ابزارهایی می اعتبارسنجی را یکی از مهم

رساند در آموزش عالی یاري می عدیگر افراد ذینف دستیابی به اهداف را بهبود داده، و به مدیران و

هدف ( 4174، 4کرات)قضاوت کنند  المللینیاستانداردهاي ملی و ب به دستیابی مؤسسه دربارةتا 

هدف این است  ع،در واق. یک مؤسسة آموزش عالی است هاي ویژگی اصلی اعتبارسنجی، ارزیابی
با این  ،شده ارزیابی شود نییهر مؤسسة آموزش عالی به حداقل استانداردهاي تع دستیابی زانیکه م

، در  وانگهی. است  و استمرار نداشته  بوده  کشور موسمی  عالی  آموزش  ارزیابی  هاي ، کوشش حال

رو، اصالح   از این. است  قرار نگرفته  مورد توجه  دانشگاهی  نظام  کل  بهبودي  شده  انجام  هاي کوشش

آن بتوان ضمن تضمین  ةمستمر نظام دانشگاهی استقرار یک سیستم کارآمد ارزیابی که به وسیل
، در عین اینکه از متن   نظر قرار داده  بهبودي کل نظام دانشگاهی را مد ،وزشی و پژوهشیکیفیت آم

هاي این نظام باشد، ضرورت دارد هاي آن برخاسته و منطبق بر ویژگینظام دانشگاهی و ضرورت

 هاي ، ایجاد نهادها و سازمانهیادشد ازیپاسخگویی به ن به منظور (.49، ص7932بازرگان، )

آموزش، پژوهش و  تیفیبهبود ک به منظوربراي ارزیابی و اعتبارسنجی آموزش عالی  للی،الم نیب

با (. 21، ص7939و همکاران،  رحمانپور)نظر است  ها مورد عرضة خدمات تخصصی دانشگاه
اعتبارسنجی باید عواملی با توجه  دادن اینکه براي انجام ،، آنچه مسلم استیادشدهتوجه به مطالب 

                                                           
1. Hazelkorn 

2. Cret 
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هاي مورد از این رو، مؤلفه. فرهنگ بومی براي نظام آموزش عالی کشور تعیین شودبه شرایط و 

بیانی است از شرایط مطلوب آموزش عالی کشور،  ،ها که در واقعسنجش کیفیت دانشگاه براينیاز 

هاي تجربه ،نیهمچن. آموزش عالی به عمل آید ةشد متخصصان برجسته و شناخته ةباید به وسیل

و  واحدهاي آموزش عالی ارزشیابیدر آموزش عالی از طریق  تیفیک مستمر مربوط به سنجش

در خارج از واحد آموزش عالی رایج شده  ايمؤسسه از سوي سازمان یا ارزشیابیاجراي  ،سپس

هاي ارزیابی و اعتبارسنجی در سطح ملی در پنج قارة مؤسسه یا ها تعداد اینگونه سازمان. است
نهادهاي  المللینیشبکة ب)شود کشور بالغ می 22مورد در  11از  شیب به 4119جهان در سال 

  (.4119در آموزش عالی،  تیفیک نیتضم

ها تابعی از  بودجه به دانشگاه صیتخص ر،یدر نظام آموزش عالی انگلستان در چند سال اخ

 ه براي تدوین شده است کویژه فییهاي کدر این کشور، شاخص. شده است ساالنه ابیینتایج ارزش

افزایش  کارایی، کاهش یا افزایش بودجه، افزایش ریاجرایی نظ هاياستیها، ساین شاخص اساس

دانشگاه تدوین شده  به و افزایش داوطلبان ورود رییدر حال تغ ازهايیپاسخگویی به ن ت،یفیک

آموزش و  تیفیموجب بهبود ک بات،یترت متخصصان آموزش عالی این کشور معتقدند این. است

برتر در اروپا  ةها به سطح ده دانشکدرشته برخی آموزشی در تیفیش شده، تا حدي که کپژوه

مشهود  اریبس المللینیهاي پژوهشی در سطح بارتقاي گروه زین پژوهشی نةیاست، و در زم دهیرس

تنها روندهاي یادشده  در کشورهاي در حال توسعه نه( 79، ص7939 و همکاران، رحمانپور) است

داراي  کایآمر ةمتحد التیا. اند اند، بلکه آثار نامطلوبی هم به بار آورده عالی اثر گذاشتهبر آموزش 

وجه  یدرا با یابیارزش. است یآموزش عال تیفیکی و اعتبارسنج یابیساله در ارزشکصدیتجربه 

 ةدر پاسخ به رشد گسترد کایدر آمر ینظام اعتبارسنج. کرد قلمداد کایآمر یآموزش عال زیمم

 لیمتنوع و با تشک یو ظهور مؤسسات آموزش عال یآموزش عال براي تقاضا شیافزا ،یش عالآموز

در سال  یاي اعتبارسنج منطقه یندگینما نینخست. شده است جادیا یاعتبارسنج هاي یندگینما

 ستمیب دوم قرن ةتا ده گریاي د انجمن منطقه 1 ،سپس .انگلند شکل گرفته است ویدر ن 7221

 ندیفرا قیکه از طر ییهاها و دانشگاهکالج(. 74، ص7934محمدي، ) افتندی نیتکو( 7373)

را  یآموزش تیفیخاص مربوط به ک هاي مالك اند،پرداخته یبه اعتبارسنج یاعتبارسنج
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مدارس و  یاعتبارسنج یاز منظر انجمن غرب. اندبرداشته ها گام مالك نیفراتر از ا ای کردن برآورده

 ابدان معن یاعتبارسنج یعال یهاي آموزش هاي دورهو دانشگاه هاکالجی ارسنجاعتب ونیسیها کمکالج

اورست ) برآورده شده است یآموزش یو اثربخش یسازمان تیالزامات مربوط به ظرفهمة است که 

 در آموزش یبه استقرار نظام اعتبارسنج یمبرم ازین ایران، یادشدهبا توجه به مطالب  .(4172، 7کالج

 طیشرا و هایژگیبا توجه به و تیفیک نیو تضم یالگوي اعتبارسنج بایداساس،  نیبر ا .دارد یعال

 ةجامع هاي ازمنديین و طی، شراانیدانشجو هاي یژگیموجود، و یو جو آموزش طیخاص مح

ت به نقش یبا عنا. شود یطراحی خبرگان آموزش عال دگاهیروز و د ی، دانش تخصصرامونیپ

 طیشرا نیدر ا ها، دانشگاهی فیک ةدر توسع یابینظام ارزش یالملل نیب ياستانداردها یاعتبارسنج

ها، دانشگاه یدگیچیپ ةدربار قیو عم ترنانهیبواقع یو با نگرش نینو یافتیضروري است با ره

 شود یطراح یابینظام ارزش یالملل نیب ياستانداردها یسازمان، الگوي اعتبارسنج کیعنوان  به

ی اعتبارسنج طراحی الگويبه دنبال ، نکات یادشده ةبر پای(. 44، ص7931 ،و همکاران زادهیمجتب)

و  هاي خراسان رضوي، شمالیدانشگاه فرهنگیان استان یابینظام ارزش یالمللنیب ياستانداردها

 .است جنوبی
 

 منشأ و موارد استفادة چهار مدل اصلی ارزیابی خارجی در اعتبارسنجی. 1جدول 

 هموارد استفاد منشأ مدل

 اعتبارسنجی
ها  برنامة استانداردکردن بیمارستان 7371آمریکا 

 به وسیلة دانشکدة جراحان آمریکا
در سطح جهانی در حال استفاده یا در حال توسعة 

 .شود درصد کشورهاي اروپایی استفاده می 21

مدل سازمان 
 جهانی استاندارد

، طراحی استانداردها براي 7321انگلستان 
 اع و صنایع تولیديمهندسی صنایع دف

 491المللی در حال استفاده،  هزار استاندارد بین 77
درصد  22صادر کرده و ISO-9000هزار گواهی 

کشورهاي اروپایی در بهداشت و درمان در بعضی 
 .شود ها استفاده می بخش

بنیاد اروپایی 
براي مدیریت 

 کیفیت

شرکت مهم  72، به وسیلة رئیس 7332اروپا 
حمایت کمیسیون اروپایی معرفی اروپایی و با 

و تدوین شد، از جایزة کیفیت مالکوم بالدریج 
 .اقتباس شده است

به وسیلة . عضو در سراسر اروپا دارد 011سازمان 
درصد کشورهاي اروپایی در خدمات بهداشتی  01

 .شود و درمانی استفاده می

                                                           
1. Everest College 
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 هموارد استفاد منشأ مدل

بازدید به منظور 
بررسی از 

 سازمان

پزشکی به اجرا ، به وسیلة انجمن 7334هلند 
 .گذاشته شد

بررسی به وسیلة گروهی همگنان براي ثبت نام 
هاي پزشکی به طور وسیع  مجدد اعضاي انجمن

در کشورهاي هلند و اسکاندیناوي مورد استفاده 
 .قرار گیرد

 ستمیو استقرار س یبه طراح( 7931) ي و همکارانمحمددر زمینة موضوع پژوهش حاضر، 

. پرداختند کشور یهاي علوم پزشک دانشگاه يمراکز آموزش مجاز یابیو ارزش یاعتباربخش یمل

 ياستانداردها ةو مجموع يمراکز آموزش مجاز یاجرا و ساختار اعتباربخش یچگونگ ةنام نییآ

 7931کشور در بهمن ماه  یعلوم پزشک يها گسترش دانشگاه يشورا 412در نشست  یاعتباربخش

 0) رساختی، ز(استاندارد 1) یتیحاکم ةطیچهار ح استانداردها شامل ةمجموع. شد بیتصو

 زادهیمجتب .است( استاندارد 9) تیو مشاوره و حما( استاندارد 1) یآموزش يندهاای، فر(دارداستان

از گفتمان  ايانهیگراتقابل دوگانه و نشیب ،یانداز کلچشم کیدر  نشان دادند( 7931) و همکاران

در  دیام ةمنزل بهی مشارکت تیفیو گفتمان ک میعنوان ببه یظارتن تیفیهاي گفتمان کبه نام تیفیک

حاضر،  پژوهش شده در یالگوي طراح ن،یهمچن. بندي شد و طبقه یشناسهاي کشور گونه دانشگاه

بسان  کهکارکرد مثبت خواهد داشت  یالگو در صورت نیا. و چندبعدي بود دهیچیپ یي مفهومادار

، تنگهنگ تن و چایافومتاناچوك .توجه شود کسانیه طور ابعاد آن ب همةواحد به  تیکل کی

 برنامه، طراحی آموزشی، ةزمین شامل را اعتبارسنجی ةحوز پنج پژوهشی در (4170) 7سوجیوا

4کومار و شامرا کومار .ددنکر شناسایی کیفیت تضمین و برنامه دادهاي برون برنامه، اجراي
 (4170 )

 نشانگرهاي ایشان. ندپرداخت معلم تربیت در کیفیت لکنتر نشانگرهاي شناسایی به پژوهشی در

 و دانشجویان حمایت درسی، ةبرنام ارزشیابی و اجرا درسی، ةبرنام طراحی هايهوزح در را یادشده

 شامل و یادگیري منابع و هاتزیرساخ مدیریت، و سازمان توسعه، و پژوهش تحصیلی، پیشرفت

                                                           
1. Chaiyaphumthanachok, Tangdhanakanond & Sujiva 

2. Kumar Shamra & Kumar 
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بر پژوهشی در ( 4174) 7، کاالندرا و پریمیانوبونارا .دانکرده تدوین و شناسایی بعد، پنج و بیست

 نظام يساز نهیبه ندیفرا يارتقا براي رای هاي دانشگاه ستمیس یابیارزش ییها مؤلفهی مل تهیاساس کم

معتبر  اتیبه نشر یدسترس است از  کردند که عبارت شنهادیپ 7447در سال  ایتالیدر ا یعال آموزش

 ندیها، فرا دانشگاه ها و اهداف رسالت ،یو پژوهش یعلم داتیتول ،یمعل تیجذاب ،یو مناسب جهان

 مناسب معتبر و اتیبه نشر یدسترس ،انیم نیکه در ا یآموزشهاي  و برنامه يریادگیو  سیتدر

 .دارد تیاهم اریبس یجهان

 شناسی پژوهش روش

آماري  ةجامع. دانجام ش( کیفی و کمی)پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي، و با رویکرد آمیخته 

به  یخبرگان و متخصصان دانشگاه تادان،در بخش کیفی، اس. مطالعه را دو گروه تشکیل دادند مورد

 استادانعلمی و   و در بخش کمی کلیه اعضاي هیئت ی،ابینظام ارزش یاعتبارسنج ةدر حوز خصوص

برگان علمی با روش نفر از خ 72بخش کیفی  در. نفر بودند 127مدعو، دانشگاه فرهنگیان که تعداد 

بر اساس جدول )نفر نمونه  410در بخش کمی تعداد  ،گیري هدفمند و بر اساس اصل اشباع نمونه

منظور گردآوري داده در  به. پرسشنامه انتخاب شدند تکمیل براياي  صورت تصادفی طبقه به( مورگان

ساخته  محقق ةاز پرسشنامو در بخش کمی  ،ساختاریافته نیمه ساختاریافته و هاي بخش کیفی مصاحبه

هاي مفاهیم، عوامل و مقوله. بنیاد استفاده شد دادهاز روش  یفیک هايداده لیتحل يبرا، استفاده شد

هاي الگویی براي بنیاد براي دستیابی به عوامل مؤثر و شناخت ابعاد و مؤلفه حاصل از نظریه داده

اي از ابعاد و حاصل این بخش، بسته. شد کار گرفته به یابینظام ارزش ياستانداردها یاعتبارسنج

به این ترتیب در . المللی نظام ارزشیابی است هاي استانداردهاي بینهاي اساسی و شاخصمؤلفه

هایی هاي اساسی و شاخصمرحلة مطالعة کمی مؤلفه در .این مرحله بررسی ابزار کیفی انجام شد

ها از  ة آماري قرار داده شد و اهمیت آنکه در مرحلة کیفی به دست آمد، در معرض قضاوت جامع

 -به این ترتیب، در مرحلة دوم روش توصیفی . طریق بار عاملی به صورت کمی مشخص شد

                                                           
1. Buonaura, Calandra & Primiano 
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 انسیوار لیاز تحلبا استفاده از اطالعات به دست آمده، در بخش کمی  کار گرفته شد و پیمایشی به

 .را شداج و بارتلت KMOزمون آ ،بودن نمونه و همبسته تیآزمون کفا يو برا انسیاروو کو

دادن  ساختاریافته، از طریق گوش در بخش کیفی، ابتدا نکات کلیدي مربوط به هر مصاحبة نیمه

گذاري شد،  هاي حین مصاحبه به صورت مکتوب عالمت برداري به مصاحبه ضبط شده و یادداشت

نکات کلیدي در قالب  بندي در ادامه، با دسته. سپس، نکات کلیدي و اساسی مصاحبه استخراج شد

گذاري شده هر  سپس، اصطالحات برچسب. گذاري الزم انجام شد اي، برچسباصطالحات حرفه

شونده در قالب جدول سازماندهی و بر اساس ارتباط و تناسب که با هم داشتند در قالب  مصاحبه

  .بندي شدند ها دسته ابعاد و مؤلفه

 تشابهات اساس بر که، بوده مورد 211 تکرار بدون ها کدهاي گره تعداد مجموع داد نشان نتایج

 پژوهشگران درك و شهود اساس بر که شد استخراج( مشترك هاي کد) گره 727 و ترکیب مفهومی

هاي درونی،  مؤلفة اصلی مؤلفه 9 قالب ها در آن اشتراك وجه به توجه با و بررسی مورد موضوع از

 میمفاه (4جدول ) شدند بندي دسته درختی گره قالب در فرعی مؤلفه 71اجرا، بیرونی و 

 يکدگذار فرهنگیان دانشگاه  یابینظام ارزش یالملل نیب ياستانداردها یاعتبارسنج هیاول یاستخراج

 .اند شده و مقوالت بیان یمفهوم يکدها یده و شکل هیثانو
 

 فرهنگیان  دانشگاه  یابینظام ارزش یالملل نیب یاستانداردها یاعتبارسنج یةاول یاستخراج میمفاه. 2جدول 

  و مقوالت یمفهوم یکدها یده و شکل هیثانو یکدگذار 

 انتخابی کدگذاری کدگذاری محوری کدگذاری باز
 پدیدة محور های اصلی مقوله های فرعی مقوله مفاهیم

 منابع انسانی ةفرآیندهاي توسع

 (تأسیسات، نگهداري) حفظ ایمنی دانشگاه
 کیفیت ارتقاي و مستمر بهبود

 قراردادهاي پژوهشی داخلی و خارجی
 (مقاالت و مجله، کتاب)انتشارات پژوهشی دانشگاه 

 هاي ارزشیابی مشارکت اعضاي هیئت علمی در تکمیل فرم
مجله، کتاب، مقاالت، سمینار و همایش و )انتشارات فرهنگی 

 (هاي دانشجویی هاي گروه فرهنگی، اعیاد و فعالیت مسابقات

 (امکانات، روش هاي نوین آموزشی)کارگیري تکنولوژي  هب

 ....(جنسیت، سطح تحصیالت، )امور اداري تعداد کارکنان 
 غیر علمی وغیر کارشناسی هاي فعالیت انجام عدم

 هاي درونی مؤلفه اخص ارزیابیش

 یاعتبارسنج
 ياستانداردها

نظام  یالملل نیب
 یابیارزش
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 انتخابی کدگذاری کدگذاری محوری کدگذاری باز
 پدیدة محور های اصلی مقوله های فرعی مقوله مفاهیم

مشارکت  تضمین و اعتبارسنجی ارزشیابی، شوراي تشکیل

 ها ریزي فعالیت اعضاي دانشگاه در برنامه

 ها ریزي و ارزیابی فعالیت طرح مشخص برنامه

 ها بودجه و هزینه

 ئت علمیهاي انتخاب و ویژگی اعضاي هی سیاست

 ها تناسب نیروي انسانی و امکانات مرکز دانشگاهی با برنامه

 فرهنگیان کیفیت دانشگاه

 اعتبارسنجی کمیسیون تشکیل

شاخص 
 ساختاري

ها به عنوان  ها و اهداف و سیاست تعیین و تشخیص مأموریت

 معیار ارزیابی

به  یابیدر جهت دست نهیبه يبا الگو اسیاهداف در ق نتعیی

 جنتای ی ازطلوبم ةمجموع

 ارائة پیشنهادات گروه ها، مراکز دانشگاه فرهنگیان

شاخص 
 سازمانی درون

 پژوهش تجهیزات و امکانات مدیریت،

 رشد مراکز تحقیقاتی ریزي در جهت برنامه

 یمیت و کار همکاري فرهنگ ریزي در جهت توسعة برنامه

 بهبود مستمر و اثربخش يبرا

از در دسترس بودن منابع  ننااطمی ریزي براي کسب برنامه

 و فناورانه در یکیزیف ،یمال

 نشر کتبة توسعریزي در جهت  برنامه

هاي  شاخص
 ریزي برنامه

 هاي درونی سازمانی ارزیابی فعالیت

 هاي مدیریت و ساختاردانشگاه ارزیابی فعالیت

 هاي امور تیمی و مشارکتی ارزیابی فعالیت

وزة مربوط به ح متخصصان بر مبتنی بیرونی ارزیابی

 اعتبارستجی و ارزیابی

 پیگیري و اعتبارسنجی

پژوهشی و  امتیاز جمله ها ازمشوق سایر درنظرگرفتن

 .....آموزشی و 

هاي  شاخص
فرایند اجراي 
 نظام ارزیابی
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 انتخابی کدگذاری کدگذاری محوری کدگذاری باز

 پدیدة محور های اصلی مقوله های فرعی مقوله مفاهیم
 تربیتی علوم و ارزشیابی هاي حوزه در همکار یا مشاور

 مربوطه، رشتة در علمیهاي  انجمن
 نمایندة و آموزشی ارزشیابی و عالی آموزش متخصصان

 ارزشیابی امر متولی سازمان

 هاي دانشگاه از موضوعی نظر صاحب افراد از استفاده -

 معتبر خارجی

 در کیفیت ارزشیابی حوزة در نظر صاحب افراد از استفاده

 ها، سازمان از عالی آموزش

 اعتبارسنجی المللی بین و ملی نهادهاي و مراکز

 وها  کمیسیون براي مشترك و زشیآمو هاي دوره برگزاري
 با بیرونی ارزیابی هاي هیئت

 المللی بین و ملی نهادهاي و ها سازمان مراکز، مشارکت

 اعتبارسنجی

هاي  شاخص
 گروه ارزیاب

 ارزیابی مورد نظام اهداف و مأموریت

 گذشته سال سه عملکرد میانگین و مقررات ها، نامه آئین

 سطح در ارزیابی عمومی الزامات یا استانداردها تدوین

 هاي دانشگاهی برنامه و دانشگاه فرهنگیان

 و دانشگاه سطوح در ارزیابی استانداردهاي تخصصی تدوین
 برنامه

شاخص 
 استانداردها

 ،نیدرو شیابیارز هنشگادا نطلباداو يها فعالیت بر تمرکز
 يپیگیرو  نیوبیر شیابیارز
و  ،سنجیرتباعو ا یابیارز ملی رايشوارائة گزارشات به 

 راشو ینا توسط ارشگز مانیزسا درون تحلیلو  تجزیه
 دخو ارشگز زيسا دهماآ، یابیارزدخو ارشگز تنظیم

 بهدانشگاه از  ن،همگنا تئهی یدزدبا، نهمگنا تئهی یدزدبا
 هینامهاگو ورصد ،هید تبهر ،یابیارزدخو ارشگز تأیید رمنظو

 سنجیرعتباو ا

 ها روش

 (اجرا)فرایندها 

 

 بیرونی و درونی ارزیابی هاي شگزار

 انجام از حاصله پیشنهادهاي و نتایج گزارش تدوین

 بیرونی و درونی هاي ارزیابی

 بیرونی و درونی ارزیابی گیري گزارش فزار ا نرم تدوین

 فرهنگیان دانشگاه عملکرد کالن ارزشیابی هاي گزارش

هاي  شاخص
 منابع اطالعاتی
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 انتخابی کدگذاری کدگذاری محوری کدگذاری باز
 پدیدة محور های اصلی مقوله های فرعی مقوله مفاهیم

 علمی تئهی يعضاا یعزتوو  ترکیب یژگیو
 اجراي طرح برايزمانبندي  ةبرنام ةارائ

 هاي کاري تعیین نقش هریک از اعضا و تشکیل کمیته
 آشکارسازي اهداف ارزشیابی و لزوم انجام آن

 تدوین گزارش ارزشیابی درونی

هاي  شاخص

 گزارش ارزیابی

 نشگاهیدا يهامنظا کیفیت يتقاو ار دبهبو ،یابیرزا
 ترغیب دانشگاهاي  دوره سنجیرعتباو ا یابیارز ماندهیسا

 يگیردیاـ  یسرتد کیفیت يتقاار به نسبت نشگاهیدا محیط
 در دانشگاه فرهنگیان هشوپژو 

 زشمودر آ آورينوو  ريمختادخو ،پاسخگویی ،یابیارز
 عالی

 کیفیت با مرتبط هشیوپژ تمطالعا منجاا
 اي ورهمشاو  شیزموآ يها يیزر برنامه

و  تقاار ،شیابیارز شگاه برايدان نینفعاذ سایر با ريهمکا
 کیفیت ارينگهد

 يمسئولیتها

 صفو  دستا

 
 

 هاي بیرونی مؤلفه
 

 براساس درونی ارزیابی گزارش اخذ و تدوین پیگیري،

 نامه پیشنهادي تفاهم

 بازخورد ارائة و درونی ارزیابی هاي گزارش اي مرحله بررسی
خلق  يهاي مشترك برا و ارزش يدیهاي کل یستگیدرك شا

رزش افزودها

 بیرونی ارزیابی گزارش تدوین در مستقیم مشارکت

شاخص نتایج 

 ارزیابی

 ،فلسفه با (علمیاعضاي هیئت ) عضاا کردنشناآ منظا
 یابیارز افهدا درونی ورتضر

 کیفیت يها نبنیا يجوو جستو  بخشی حضوو
 عالی زشموآ افهدا تمؤسساآن در  دبهبو یا ارينگهد

 اهدافو  سالتر تصریح

خص شا

ها و  سیاست

 ها چارچوب

 ادامه تحصیل
 (مقاالت داخلی و خارجی اکتشافات و اختراعات)تولیدات 

داد  برون

 دانشجویان

 کتاب ها
 (تألیف، ترجمه، مقاالت داخلی و خارجی)مقاالت 

 داد اساتید برون
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  :اظهار داشت نیشوندگان چن از مصاحبه یکی ،ها ي سیاستدر راستا

بودن، کارایی  بردها به عنوان فرایندي سیستماتیک و کمی براي تعیین میزان مرتبطارزیابی راه»

 نتایج ارزیابی با. شودها در رسیدن به اهدافشان تعریف میها و پروژهها، طرح اثربخشی سیاست و

 گذاري، به افزایش شفافیت و ارائة بازخورد به عنوان بخشی جدانشدنی از فرایند سیاست

ارزیابی . دانجامها می گذاري و کمک به تدوین و ارزیابی سیاستفرایند سیاستپاسخگویی در 

چگونه عمل  راهبردها در اصل متوجه این امر است که راهبردها در سناریوهاي ممکن و متفاوت

اي  راهبرد در گستره با مقابل قراردادن یک راهبرد در برابر سناریوها، بینشی از کارایی. خواهند کرد

ریزي اقتضایی در  برنامه ریزي یا و انجام اصالحات در برنامه آیدمیدست  ط ممکن بهاز شرای

 .«پذیردمی صورت نیاز انجام

بررسی نقاط ضعف و » :شوندگان بیان کرد المللی دانشگاه فرهنگیان یکی از مصاحبه ارزیابی بین

 حید و به تشرمستمر برشمر يها یابیثر در ارزؤم سازمانی قوت به عنوان دو عامل درون

 تیمطلوب زانیم به منظور آگاهی از دانشگاهیهر . پرداختدانشگاه عملکرد  یابیارز يها شاخص

 يارزیابی دارد؛ از سو نظام مبرم به ازیو پویا، ن دهیچیهاي پ طیهاي خود، باالخص در مح تیفعال

درون و  طیاط با محارتب يعدم برقرار يمعنا به ،دانشگاهدیگر، فقدان نظام ارزیابی و کنترل در 

ممکن است که . و سرانجام، مرگ سازمان است کهولت آن ، امدیشود که پ برون سازمانی تلقی می

مدیران عالی سازمان ها، احساس  يعدم وقوع یکبارة آن از سو علت مرگ سازمانی، به ةبروز پدید

 .«نشود

 : کردشوندگان اظهار  اعتبارسنجی یکی از مصاحبهاستقرار نظام  در راستا

بندي دانشگاه فرهنگیان نیازمند به بررسی  استقرار نظام اعتبارسنجی، تضمین کیفیت و رتبه»

باشد و نیازمند طراحی و اجراي الگوي مناسب براي  ی میابینظام ارز ياجرا ندیهاي فرا شاخص

ها و گیري از استاندارد داد نظام با بهره دادها، فرایندها و محصول و برون تضمین کیفیت درون

اي و ملی است طراحی نظام اعتبارسنجی و تضمین کیفیت و  المللی منطقه هاي بین شاخص

هاي اعتباربخشی و  هاي ارزیابی جهانی و انجمن بندي دانشگاه مستلزم برقراري پیوند با شبکه رتبه

 . «مؤسسات ارزیابی و تضمین کیفیت است
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 لة پژوهش کیفیشوندگان در مرح مصاحبهشناختی  ویژگی جمعیت .3 جدول

 جنسیت
 مرتبة علمی

 کل مربی استادیار

 زن
 3 9 0 فراوانی

 711 99/99 01/00 درصد 

 مرد
 3 7 2 یفراوان

 711 77/77 23/22 درصد

 کل
 72 2 72 فراوانی

 711 44/44 12/11 درصد

 .هاي پژوهش، به شرح زیر پاسخ داده شد تحلیل بخش کمی بر اساس پرسش

 کدامند؟دانشگاه فرهنگیان  یابینظام ارزش یالملل نیب یاستانداردهابارسنجی های اعتمؤلفه -

 یاعتبارسنجساخته الگوي  براي بررسی و پاسخ گویی به این پرسش از پرسشنامة محقق

که در مرحلة کیفی تدوین شده بود،  انیدانشگاه فرهنگ یابیارزش نظام یالمللنیب ياستانداردها

سپس، . بارتلت بررسی شد و KMOها با آزمون  بودن آن ت نمونه و همبستهابتدا کفای. استفاده شد

داري رابطة بین ها و تحلیل عاملی تأییدي براي معنااز تحلیل عاملی اکتشافی براي شناسایی مؤلفه

 .کار گرفته شد متغیرها به

هاي موناجراي تحلیل عاملی اکتشافی، از آزها براي براي تشخیص کفایت و شرایط الزم داده

متغیرهاست و  شاخص کفایت KMOآمارة . استفاده شد 4بارتلت و 7الکین-مایر -تناسب کایزر

 . براي اجراي تحلیل عاملی مناسب است 1/1مقدار باالتر از 
 

 

 

                                                           
1. Kaiser-Meyer-OlkinMeasure of Sampling Adequacy 

2. Bartlett's Test 
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 یابینظام ارزش یالمللنیب یاستانداردهای هاو بارتلت برای بررسی مناسبت داده KMOهای مقادیر آزمون .4 جدول

 KMO =638/0گیری  یت نمونهضریب کفا

 427/12219 رئکاي اسکو آزمون کرویت بارتلت

 1112 آزادي ةدرج 

 111/1 سطح معناداري 

ها  ها در ماتریس همبستگی به شکلی است که از بین آنهمبستگی بین داده، 2ر اساس جدول ب

ده و آزمون بارتلت در محاسبه ش 1/1االتر از ب KMOقدار هایی قابل شناسایی است؛ زیرا که معامل

اي یا هاي زمینهاکتشافی براي سازه انجام تحلیل عاملی بنابراین،. سطح یک درصد معنادار است

ممکن  ،است یابینظام ارزش یالمللنیب ياستانداردها اعتبارسنجی سازصفت مکنون که عوامل زمینه

ر عاملی هر پرسش پرداخته شده در ادامه، به بررسی تحلیل عاملی اکتشافی و تعیین میزان با. است

 .است

ترین عوامل با باالترین امتیاز مطابق با  شده مهم هاي بررسی همچنین، در بررسی میانگین عامل

به  یابیدر جهت دست نهیبه يبا الگو اساهداف در قی نییتع»مشخص شد که در آن،  1جدول 

و  یکار سالم و متعال طینان از محکارک ياز برخوردار نانیاطم کسب»، «جیاز نتا یمطلوب يمجموعه

ترین عوامل  مهم« و اهداف در دانشگاه سالتر تصریح زانیم»و « یاجتماع هايتراستا با مسئولیهم

 .دانشگاه فرهنگیان مشخص شدند یابینظام ارزش یالمللنیب ياستانداردها در اعتبارسنجی
 

 

ترین یشبا ب ی دانشگاه فرهنگیانابینظام ارزش یالمللنیب یاستانداردها مؤثر در اعتبارسنجیترین عوامل  مهم. 5 جدول

 میانگین امتیاز

 میانگین امتیاز عامل ردیف

 1112/2 در قیاس با الگوي بهینه در جهت دستیابی به مجموعة مطلوبی از نتایجاهداف تعیین  7

4 
تا با راسکسبِ اطمینان از برخورداري کارکنان از محیطِ کارِ سالم و متعالی و هم

 هاي اجتماعیمسئولیت
1291/2 

 1937/2 و اهداف در دانشگاهسالت رتصریح میزان  9
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از گیري شده متغیر اندازه ههاي یک مجموعبراي پیداکردن متغیرهاي مکنون یا سازههمچنین، 

آزمون تحلیل عاملی . استآزمون تحلیل عاملی اکتشافی و ماتریس همبستگی استفاده شده 

 .مفهوم بررسی بررسی شد 712اکتشافی 

قسمت اول شامل مقادیر ویژة : توان سه قسمت را مشاهده کردمی 7در تبیین واریانس کل

مانند؛ هایی است که در تحلیل باقی میکنندة عامل ، مربوط به مقادیر ویژه است و تعیین4اولیه

شده  عوامل خارج. شوندباشند، از تحلیل خارج میهایی که داراي مقادیر ویژه کمتر از یک میعامل

قسمت دوم شامل . شوندها باعث تبیین بیشتر واریانس نمی از تبیین عواملی هستند که حضور آن

، مربوط به مقادیر ویژة عوامل استخراجی بدون چرخش است؛ 9شده مجموع مربع بارهاي استخراج

عوامل مؤثر  انسیروا نییتبدر . است 2یافته و قسمت سوم مربوط به مجموع مربع بارهاي چرخش

ی، ده عامل اول داراي مقادیر ویژة بزرگتر از ابینظام ارزش یالمللنیب ياستانداردها اعتبارسنجیبر 

هاي موجود متغیر این عوامل تا حدودي واریانس شاخص. مانندیک است و در تحلیل باقی می

و یکه نیست، خروجی به  عاملی آمده، تکاز آنجا که ماتریس به دست. کندمورد نظر را تبیین می

ماتریس عوامل نشان  0درجدول . دارد دست آمده، براي تعیین متغیرهاي مورد نظر نیاز به چرخش

 .استاست که شامل بارهاي عاملی هر یک از متغیرها در عامل شدهداده 
 

 ی دانشگاه فرهنگیان ابینظام ارزش یالمللنیب یاستانداردها تبیین واریانس عوامل مؤثر بر اعتبارسنجی. 6جدول 

 (خراسان رضوی، شمالی، جنوبی)

مجموع مربع بارهای 
 یافته چرخش

مجموع مربع بارهای 
 شده استخراج

 مقادیر ویژة اولیه
 عامل

درصد 
 تجمعی

 کل واریانس
درصد 
 تجمعی

 کل واریانس
درصد 
 تجمعی

 کل واریانس

233/3 233/3 121/1 113/90 113/90 112/43 113/90 113/90 112/43 7 

413/90 171/40 237/47 792/11 113/73 091/71 792/13 113/73 091/71 4 

                                                           
1. Total Variance Explained 

2. Initial Eigenvalues 

3. Extraction Sums of Squared Loadings 

4. Rotation Sums of Squared Loadings 
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مجموع مربع بارهای 

 یافته چرخش
مجموع مربع بارهای 

 شده استخراج
 مقادیر ویژة اولیه

 عامل
درصد 
 تجمعی

 کل واریانس
درصد 
 تجمعی

 کل واریانس
درصد 
 تجمعی

 کل واریانس

410/22 101/74 231/3 947/02 724/79 212/71 947/02 724/79 212/71 9 

214/04 111/72 321/77 411/12 213/3 131/2 411/12 213/3 131/2 2 

319/17 741/3 211/1 317/21 117/1 903/0 317/21 117/1 903/0 1 
922/21 911/2 202/0 472/31 424/2 211/9 472/31 424/2 211/9 0 
310/31 112/71 019/2 302/34 111/4 412/4 302/34 111/4 412/4 1 
921/34 227/7 472/7 411/31 494/4 243/7 411/31 494/4 243/7 2 
734/31 211/4 443/4 217/30 011/7 914/7 217/30 011/7 914/7 3 
224/31 011/4 714/4 224/32 337/1 279/1 224/31 337/1 279/1 71 

      121/31 121/1 077/1 77 

      132/33 177/1 272/1 74 

      222/33 911/1 421/1 79 

      039/33 421/1 417/1 72 

      311/33 411/1 711/1 71 

      111/711 711/1 124/1 70 

      111/711 

71-

71*221/7 

71-

71*721/7 
71 

      111/711 

70-

71*1127/3 

70-

71*1272/1 
72 

      111/711 

70-

71*172/1 

70-

71*779/2 
73 

      111/711 

70-

71*131/2 

70-

71*914/9 
41 

      111/711 

70-

71*922//9 

70-

71*721/9 
47 

      

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

      111/711 

71-

71*422/7 

71-

71*119/7 
712 
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نظام  یالمللنیب ياستانداردها شده اعتبارسنجی هاي شناساییماتریس شاخص 0جدول 

از آنجا که تفسیر بارهاي عاملی بدون . دهدی دانشگاه فرهنگیان را با چرخش نشان میابیارزش

 .ها افزایش یابد ها را چرخانده تا قابلیت نتایج تفسیر آنبنابراین، عامل. چرخش ساده نیست

قابل ( بعد) یاصلعامل  71شاخص موجود،  712دهد از میان یل اکتشافی نشان مینتایج تحل

که براي هر یک از این  ها آمده است هاي مرتبط با آن شده و پرسش ابعاد شناسایی. شناسایی است

بعد، شامل  71گذاري صورت گرفت و در نهایت، ابعاد با نظر استادان آگاه به موضوع تحقیق نام

، (E3)سازمان ، رسالت و اهداف (E2) یابیارزش، ساختار نظام (E1) یدرونیابی هاي ارزشاخص

، فرایند و (E6) یابیارز، شاخص نتایج (E5) یینها، شاخص گزارش (E4) یزيرمدیریت و برنامه

 (E10) یانسانو عوامل  (E9) یبانیپشت، حمایت و (E8)ها ها و چارچوب، سیاست(E7)ها روش

 .شناسایی شد

های خراسان رضوی، شمالی، جنوبی از لحاظ  موجود دانشگاه فرهنگیان استان تیعوض -  

 برخوردار است؟ یتیچه وضعاز ی ابینظام ارزش یالمللنیب یاستانداردهااعتبارسنجی 

هاي خراسان رضوي، شمالی و جنوبی از  دانشگاه فرهنگیان استانوضعیت موجود  براي آزمون

نتایج آن . اجرا شد استیودنت آزمون تی یابینظام ارزش یالمللنیب ياستانداردهالحاظ اعتبارسنجی 

 .بیان شده است 1در جدول 
 

 یالمللنیب یاستانداردهاای برای بررسی وضعیت دانشگاه فرهنگیان از لحاظ اعتبارسنجی نمونه آزمون تی تک .7 جدول

 یابینظام ارزش

 حد پایین حد باال معناداری آمارة تی نمرة معیار انحراف استاندارد میانگین متغیر

 ياستانداردها

نظام  یالملل نیب

 یابیارزش

02/219 19912/91 411 012/31 111/1 2492/721 2113/713 

ی در نمونه، ابینظام ارزش یالمللنیب ياستانداردهامیانگین نمرة تبدیل  ،1 جدول مطابق با

هاي تأثیر مؤلفه ؛ وباالتر است 411از نمرة برش  >17/1Pو معناداري  19/91با انحراف  02/219

ی در ابینظام ارزش یالمللنیب ياستانداردهامیزان  بهبود بر یابینظام ارزش یالمللنیب ياستانداردها
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آن داري سطح معنااست و هاي خراسان رضوي، شمالی و جنوبی معنادار  دانشگاه فرهنگیان استان

باالتربودن میانگین  درصد 33با اطمینان  ،بنابراین .تر استکوچک 17/1بوده که از  111/1با  برابر

هاي  تأثیر مؤلفه بودن ثبتمنمونه از جامعه تأیید شده و از آنجا که حد پایین نیز مثبت است، 

هاي مؤلفه بنابراین، با وجود. شود تأیید می یابینظام ارزش یالمللنیب ياستانداردهااعتبارسنجی 

 ياستانداردهاسان رضوي، شمالی و جنوبی از لحاظ اعتبارسنجی هاي خرا دانشگاه فرهنگیان استان

 و کندمی پیدا بهبود ی نیزابینظام ارزش یالمللنیب ياستانداردهامیزان  ی،ابینظام ارزش یالمللنیب

 .ی استابینظام ارزش یالمللنیب ياستانداردهاها بر این مؤلفه مثبت و مؤثر نقش دهندة نشان

در دانشگاه فرهنگیان  یابیارزشنظام یالمللنیب یاستانداردهابارسنجی اعتمناسب  یاستراتژ -

 شود؟یم یچگونه طراح

هاي اي از برنامهها، همان برنامه یا نقشة کلی هستند که از مجموعهراهبردها یا استراتژي

 اما آنچه قبل؛ شوند شوند و براي رسیدن به یک هدف معین طراحی و اجرا میعملیاتی تشکیل می

 یابینظام ارزش یالمللنیب ياستانداردهااز طراحی باید بررسی شود و زیربناي طراحی اعتبارسنجی 

هاي خراسان رضوي، شمالی و جنوبی شود، این است که وضعیت ابعاد  در دانشگاه فرهنگیان استان

ی ابینظام ارزشها بر  هاي فرهنگیان چگونه بوده و سهم هر یک از آنشده در دانشگاه شناسایی

باید به سراغ تعیین  یابینظام ارزششدن سهم هر بعد و تأثیر آن بر  چقدر است؟ پس از مشخص

 ياستانداردهاهاي فرهنگیان در زمینة استفاده از اعتبارسنجی راهبرد رفته و راهبردهاي دانشگاه

این، براي تعیین بنابر؛ شده استوار شود در دانشگاه بر مبناي نتایج استخراج یابینظام ارزش یالملل نیب

راهبرد، باید مشخص شود کدام ابعاد، در چه سطحی و به چه میزان بر الگوي اعتبارسنجی 

 در دانشگاه مؤثرند؟  یابینظام ارزش یالمللنیب ياستانداردها

نظام  یالمللنیب ياستانداردهاسازي اعتبارسنجی دهد در زمینة پیادهها نشان می نتایج تحلیل

هاي خراسان رضوي، شمالی و جنوبی باید قبل از هر چیزي  گاه فرهنگیان استاندر دانش یابیارزش

توجه کرد که از دید استادان دانشگاه فرهنگیان بیشترین تأثیر را در  (E2) یابیارزشبه ساختار نظام 

، (E5) یینها، شاخص گزارش (E1) یدرونهاي ارزیابی پس از آن بعد. دارد یابینظام ارزشتحقق 
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، رسالت و اهداف (E4) یزير، مدیریت و برنامه(E9) یبانیپشت، حمایت و (E10) یسانانعوامل 

 (E8)ها ها و چارچوبو سیاست( E7)ها ، فرایند و روش(E6) یابیارز، شاخص نتایج (E3)سازمان 

در کل . تري هستندزیرا به ترتیب داراي ضرایب همبستگی پایین. در درجة اهمیت بعد قرار دارند

ارزیابی درونی اهمیت بسیار باالیی داشته و در درجة بعدي  و ساختار نظام ارزشیابی بعد 4

و مدیریت و  شاخص گزارش نهایی، عوامل انسانی، حمایت و پشتیبانی بعد شامل 2 اهمیت،

نظام  یالمللنیب ياستانداردهااعتبارسنجی  يبرا ارهایمعسایر از  شیب و دارند قرارریزي برنامه

تعیین و توان از راهبردهاي می بنابراین،. گیرند مورد توجه قرار می یاندانشگاه فرهنگ در یابیارزش

ها به عنوان معیار ارزیابی، قضاوت و بررسی عملکرد ها و اهداف و سیاستتشخیص مأموریت

در  تیتحقق مأمور يبرا يدیکل جینتا ییشناساهاي اخیر به عنوان معیار ارزیابی، ها در سالدانشگاه

ي، دیکل نفعانیبر انتظارات ذ یها و مبتنتیمتوازن با اولو جیو کاربست نتا ف، تعریاهداف ياستار

در  نهیبه يبا الگو اسیاهداف در ق ن، تعییاز اعتماد ییسطح باال نیدر جهت تأم یاثربخش تیرمدی

رهنگیان، ها، مراکز دانشگاه فارائة پیشنهادات گروه ،جنتای ی ازمطلوب ةبه مجموع یابیجهت دست

نسبت  يو وجدان کار تعهدي، گزارش از کار يندهایو فرا فیتسلط و اشراف به وظاگزارش از 

 ، طراحیهاتیو فعال فیصحت و سرعت در انجام وظا دقت،، گزارش از فیبه انجام کامل وظا

 سطح در ارزیابی تخصصی استانداردهاي دانشگاه، طراحی سطح در ارزیابی عمومی استانداردهاي

شگاه، واگذاري اختیارات به سطوح مختلف دانشگاه براي اجراکردن پیشنهادات، ارزیابی دان

حفظ ، ایجاد خدماتی فضاهاي کالبدي آموزشی، پژوهشی، ةتوسع، منابع انسانی ةیندهاي توسعافر

قراردادهاي کیفیت، بسط و گسترش  ارتقاي و مستمر ، بهبود(تأسیسات، نگهداري)ایمنی دانشگاه 

، مراکز تحقیقاتیو ایجاد کتب دانشگاه در کتابخانه  ، بسط و گسترشخلی و خارجیپژوهشی دا

ها در سمینار و همایشهاي ارزشیابی، برگزاري مشارکت اعضاي هیئت علمی در تکمیل فرم

، ...(خوابگاه، تغذیه، ) یاندانشجوي پاسخگویی به نیازهادر دانشگاه، امور فرهنگی دانشگاه، توسعة 

امکانات، )کارگیري تکنولوژي  هب، ....(مشاوره و درمانگاه، )رمانی و بهداشتی د ةحوز گسترش

یک  تعیین نقش هرغیر علمی و غیر کارشناسی،  هايفعالیت انجام ، عدم(هاي نوین آموزشیروش

تدوین گزارش ؛ آشکارسازي اهداف ارزشیابی و لزوم انجام آن، هاي کارياز اعضا و تشکیل کمیته
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 علمی، ایجاد تئهی يعضاا شیزموآ -علمی يهافعالیت، پیگیري پیشنهادات، یارزشیابی درون

 دانشکده گروه، نظر با و محرمانه بیرونی، ارزیابی ، گزارشتخصصی رشتة وعلمی  جدید هايرشته

 يهاها و مالكحوزه نییتع، اندرکاران و جلب مشارکت آنان دست همة يبرامربوطه  دانشگاه یا

، هاداده يآورابزار و جمع نیتدو ا،هاز مالك کیهر يمطلوب برا تیوضع نیدوت، ها مرتبط با آن

 عملکرد ارزشیابی کالن و اعتبارسنجی و بیرونی ارزیابی ییاجرا شنهاداتیپ ةو ارائ ریتفس ل،یتحل

مدت و  دانشگاه، تهیه و تدوین برنامة توسعة فیزیکی و نیروي انسانی گروه در سطوح زمانی کوتاه

کردن بودجة تخصصی به نیروي انسانی  و درازمدت با مشارکت اعضاي گروه، متناسب مدت میان

کردن تمهیداتی براي ارتباط بیشتر با نیروهاي انسانی،  هاي گروه؛ فراهمبراي استقالل نسبی فعالیت

هاي گروه با ریزي فعالیتها و برنامهایجاد انگیزة الزم براي مشارکت اعضاي هیئت علمی گروه

هایی در زمینة توجه اعضاي ها در این حوزه؛ ایجاد الزامات و مشوق ي اختیارات بیشتر به آناعطا

بندي همة اعضا و نیروهاي انسانی در این زمینه، ها و پايها و اجراي آننامههیئت علمی به آیین

اي رهدو سنجیرعتباو ا یابیارز ماندهی، سانشگاهیدا يهامنظا کیفیت يتقاو ار دبهبو ،یابیرزا

در  هشوپژو  يگیردیاـ  یسرتد کیفیت يتقاار به نسبت نشگاهیدا محیط ترغیب دانشگاه

 هشیوپژ تمطالعا منجاا، عالی زشمودر آ آورينوو  ريمختادخو ،پاسخگویی ،یابیارزدانشگاه، 

 براي دانشگاه نینفعاذ سایر با ريهمکا اي؛ورهمشاو  شیزموآ يها يیزر، برنامهکیفیت با مرتبط

گذاري، کارگیري شیوة مشارکتی در هدف ، دارابودن توانایی بهکیفیت ارينگهدو  ءتقاار ،شیابیارز

انداز مشترك ریزي، اجرا و ارزشیابی در دانشگاه؛ توانایی ایجاد یک چشمگذاري، برنامهسیاست

هاي انجام نسبت به کیفیت یا اثربخشی یا عملکرد برتر آموزشی، توانایی تشخیص ضرورت

هاي آموزشی هاي مورد اجرا در فرایند مدیریت آموزشی، طراحی و اجراي طرحابی طرحارزشی

در استقرار ... و مورد نیاز کشور، منطقه، ناحیه براي برآوردن نیازهاي ویژه یادگیري آموزش مداوم 

 .استفاده برد یابینظام ارزش یالملل نیب ياستانداردهاالگو اعتبارسنجی 

تناسب برخوردار  زانیاز چه مهای پژوهش شده با توجه به مؤلفه ائهدرجة تناسب الگوی ار -

 است؟
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بنابراین، در انجام  .پذیر است پاسخ به این پرسش تنها از طریق بررسی برازش الگو امکان

ها باید از برازندگی الگو اطمینان حاصل  تحلیل، متعاقب انجام تخمین پارامترها و قبل از تفسیر آن

هاي مختلف برازش الگو یل، این پرسش به بررسی و تحلیل معیارها و شاخصبه همین دل. شود

ها به تشریح نحوة تفسیر برازش  هاي هر یک از آناختصاص یافته و ضمن بیان شرایط و ویژگی

 .پردازدگیري و برازش بخش ساختاري الگو میکلی، برازش بخش اندازه

 .خوبی استبرازش  داراي الگواین دهد نشان می ،به کار رفته برازشهاي شاخص همة

 . گیري متغیرهاي اصلی پژوهش داردبنابراین، الگوي پژوهش داراي توانایی باالیی در اندازه

. شده پژوهش را تأیید کردند الگوي اصالح ،هاي برازشصشاخ ،2 جدولبر اساس 

( P=111/1)و  909/4 آزادي برابر ةدو به درج دهند که نسبت خیهاي برازش نشان می شاخص

( NFI) یبرازندگهنجارشده شاخص  ،32/1برابر با  (GFI)برازش  نیکوییشاخص  .ستامعنادار 

جذر برآورد واریانس خطاي و شاخص  30/1 برابر( CFI)برازش تطبیقی شاخص ، 31/1 برابر

 .است که همگی در حد بسیار مطلوبی قرار دارند 119/1بر برا RMSEA)) تقریب

 

 برازندگی الگوی نهاییهای  شاخص. 8جدول 

 2χ Df /df 2χ GFI IFI CFI NFI RMSEA های برازندگیشاخص

 119/1 31/1 30/1 30/1 32/1 909/4 91 14/24 الگوي نهایی

بیشترین ضریب مربوط به بعد . دهدشده را در الگوي نهایی نشان می ضرایب اصالح 7شکل 

-و سیاست هامربوط به دو بعد فرایند و روشو کمترین آن  13/44ساختار نظام ارزشیابی با مقدار 

داري باالي رابطه بوده و معنا 9/1است که همگی ضرایب بیشتر از  94/1با مقادیر  هاها و چارچوب

 .دهدرا با آن نشان می یابینظام ارزش یالمللنیب ياستانداردها ابعاد اعتبارسنجی
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 ی دانشگاه فرهنگیانابینظام ارزش یالمللنیب یداردهااستان الگوی نهایی رابطه ابعاد اعتبارسنجی. 1شکل 

 
 

 
 ی دانشگاه فرهنگیانابینظام ارزش یالمللنیب یاستانداردها مقادیر تی ابعاد اعتبارسنجی .2شکل 

 00/2ی از ابینظام ارزش یالمللنیب ياستانداردها ابعاد اعتبارسنجی مقدار تی ،4بر اساس شکل 

بنابراین، . است محاسبه شده( 30/7)تی مفروض  مقدار که بیشتر از است شده زده تخمین 31/7تا 

همة ابعاد  کرد بیان توانمی درصد اطمینان 33 با ضریب بودن این مثبت و معناداري به توجه با

 . گذاردمثبت و غیر مسقیم می آن اثر یادشده بر
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چگونه انشگاه فرهنگیان د یابینظام ارزش یالملل نیب یاستانداردهااعتبارسنجی مناسب  الگوی -

 است؟

در شکل انشگاه فرهنگیان د یابینظام ارزش یالملل نیب ياستانداردهااعتبارسنجی مناسب  الگوي

 .زیر نشان داده شده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 دانشگاه فرهنگیان یابینظام ارزش یالملل نیب یااستانداردهاعتبارسنجی مناسب  الگوی. 3شکل 
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 گیریبحث و نتیجه

است و به  انشگاهیدخدمات  تیفیاز ک نانیاطم براياعتبارسنجی در آموزش عالی، ساز و کاري 

اساسی دانشگاه در حد قابل هاي  بخشد که اهداف رسالتمی نانی، اطمعهاي ذینف مخاطبان و گروه

طریق بررسی و ، از علمی حاصل از فرایند اعتبارسنجی تحقق یافته است اعتبار و منزلت قبولی

و منسجم به آن اعطا یک کل نظام یافته دانشگاه به عنوان  تیر موفقد سنجش همة عوامل تأثیرگذار

به کار گرفته شده در فرایند اعتبارسنجی کیفیت عملکرد دانشگاهی  ارهايیها و معشاخص. شود می

و درسی، خدمات دانشجویی و  هاي آموزشیها، مدیریت، برنامه اهداف و رسالت هاينهیدر زم

 .دهد تأیید قرار میمسائل مالی و نظایر آن را مورد سنجش و 

 دهیچیپ یمفهوم ،یابینظام ارزش یالملل نیب ياستانداردها یاعتبارسنج کند بیان می ییالگوي نها

 یاعتبارسنجة دیکارکرد درست پدقرار گرفته،  طیسري شرا کی ریو چندبعدي است که تحت تأث

هاي خاص با عوامل  مستلزم تعامالت و اتخاذ استراتژي یابینظام ارزش یالملل نیب ياستانداردها

مدیریت و  ،رسالت و اهداف، ها ها و چارچوب سیاست ،یمنابع انسان تیریمد ،یخدمات عموم

براي  یجیو نتا امدهایپ ندها،یفرا/تعامالت نیایة در سا .است ساختار نظام ارزشیابی ،ریزي برنامه

 .شودیحاصل م رانیا ینظام آموزش عال

 یاعتبارسنجونی و هاي ارزیابی درتحلیل عاملی تأییدي نشان داد بین بعد شاخص نتایج

، بعد ساختار نظام 39/77با بار عاملی  در دانشگاه فرهنگیان یابینظام ارزش یالمللنیب ياستانداردها

با بار عاملی در دانشگاه فرهنگیان  یابینظام ارزش یالمللنیب ياستانداردها یاعتبارسنجارزشیابی و 

در  یابینظام ارزش یالمللنیب يردهااستاندا یاعتبارسنج، بعد رسالت و اهداف سازمان و 13/44

 ياستانداردها یاعتبارسنجریزي و ، بعد مدیریت و برنامه17/1با بار عاملی دانشگاه فرهنگیان 

، بعد شاخص گزارش نهایی و 41/7با بار عاملی در دانشگاه فرهنگیان  یابینظام ارزش یالملل نیب

، بعد 31/7با بار عاملی  در دانشگاه فرهنگیان یابینظام ارزش یالمللنیب ياستانداردها یاعتبارسنج

در دانشگاه فرهنگیان  یابینظام ارزش یالمللنیب ياستانداردها یاعتبارسنجشاخص نتایج ارزیابی و 

در  یابینظام ارزش یالمللنیب ياستانداردها یاعتبارسنجها و ، بعد فرایند و روش20/1با بار عاملی 
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 ياستانداردها یاعتبارسنجها و ها و چارچوب، بعد سیاست94/1 با بار عاملی دانشگاه فرهنگیان

، بعد حمایت و پشتیبانی و 94/1با بار عاملی در دانشگاه فرهنگیان  یابینظام ارزش یالمللنیب

و بعد  43/7ی در دانشگاه فرهنگیان با بار عاملی ابینظام ارزش یالمللنیب ياستانداردها یاعتبارسنج

ی در دانشگاه فرهنگیان با بار ابینظام ارزش یالمللنیب ياستانداردها یبارسنجاعتعوامل انسانی و 

اگرچه تفاوت در اهداف و شرایط و نوع محیط  .داري دارند، نیز ارتباط مستقیم و معنی23/7عاملی 

در دانشگاه  یابینظام ارزش یالمللنیب ياستانداردها یاعتبارسنجکاري، چگونگی و اهمیت 

ها متفاوت کرده است، در ادامه، بررسی و مقایسة نتایج با سایر ا سایر سازمانرا ب فرهنگیان

 .ها انجام گرفته است پزوهش

، (استاندارد 1) یتیحاکم ةطیاستانداردها شامل چهار ح ةمجموع( 7931)همکاران و  يمحمد

را ( اندارداست 9) یتو مشاوره و حما( استاندارد 1) یآموزش يندهاای، فر(دارداستان 0) یرساختز

 یاعتبارسنجنتایج پژوهش حاضر نیز تأثیر دو بعد فرایند و بعد حمایت را در . معرفی کردند

در دانشگاه فرهنگیان تأیید کرد و با نتایج محمدي و  یابینظام ارزش یالمللنیب ياستانداردها

 یاسیمق یابیو اعتبار یطراحبه ( 7931)همکاران و زاده یمجتب. همسو است( 7931)همکاران 

شدگان،  شامل پذیرفتهبعد  44در پژوهش آنان . ي ایران پرداختندهادانشگاه تیفیسنجش ک يبرا

ها، ساختار سازمانی، سیماي دانشگاه، دانشجویان، هیئت علمی، رئیس دانشگاه، اهداف و رسالت

انسانی،  یادگیري، خدمات عمومی، مدیریت منابع -بودجه، منابع یادگیري، فناوري، فرایند یاددهی

مدیریت دانش، شهروندي سازمانی، اعتبارسنجی، فرهنگ، آموزش، پژوهش، اقتصاد دانش بنیان، 

 اسیمق د،ادنشان  يآمار يها آزمون جینتا. تأیید شد( شدن، و دانش آموختگان المللی بین

 .برخوردار است یمطلوب اریاز برازش بس رانیا یعال نظام آموزش تیفیسنجش ک يشده برا یطراح

و اهداف و  ها، ساختار، منابع انسانینتایج پژوهش حاضر نیز تأثیر بعدهاي فرایند و روش

در دانشگاه فرهنگیان را تأیید  یابینظام ارزش یالمللنیب ياستانداردها یاعتبارسنجها را در  رسالت

هاي زیادي در وجود شاخصه. همسو است( 7931)همکاران زاده و  کند و با نتایج مجتبیمی

هاي ارزیابی درونی، ساختار نظام ارزشیابی، رسالت و شاخصپرسشنامة نهایی در ارتباط با امور 

ریزي، شاخص گزارش نهایی، شاخص نتایج ارزیابی، فرایند و اهداف سازمان، مدیریت و برنامه
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ها  و تأیید آن... و  ها، حمایت و پشتیبانی و عوامل انسانیها و چارچوبها، سیاستروش

 ،(7931)همکاران و زاده یمجتب، (7931)همکاران و  يمحمدبودن تحقیق جاري با پژوهش همسو

 .کندرا تأیید می (7937)همکاران  و و دارابی

مختلف  يکشورها هايدانشگاه تیفیک یابیطرف با عوامل ارز کیپژوهش حاضر، از  جینتا

با  سهیپژوهش در مقا هايلفهمؤ ها و خردهمؤلفه گر،یاز طرف د. تام دارد یو همخوان یهمپوش

 ییباال اریبس تیپژوهشگران، از جامع ریکشورها و عوامل مورد توجه سا ریسا تیفیک لعوام

 .برخوردار است

 یابینظام ارزش یالملل نیب ياستانداردها یاعتبارسنج الگوي طراحیپژوهش حاضر، با بررسی 

رویه و الگویی  ها، ی این ابعاد و مؤلفهسنجاعتبارو اهمیت  الگويدانشگاه فرهنگیان سنجش اعتبار 

از . دهد قرار می مدیران دانشگاه فرهنگیانفوق فراروي  دستیابی به اهداف برايسیستماتیک را 

است، مدیران دیگر  عمومی داشته ةشده تقریباً جنب هاي ارائهابعاد و مؤلفه، ها آنجا که روش

سنجش براي را  الگوتعدیل با موفقیت این  صورت لزوم با اندکی توانند در نیز میها  دانشگاه

 ةارائ پژوهش حاضرهاي خاص  ها و نوآوري از ویژگی .کار گیرند بهپاسخگویی سازمان خود 

هاي مختلف دانشگاه پاسخگویی در بخش بهبود برايهاي برتر  نوین و شناسایی شاخصالگوي 

ه از الگوي پیشنهادي بهبود استفاد ودانشگاه فرهنگیان سنجش پاسخگویی به ویژه  براي. بود

بررسی دیگر . شود می شده به کار گرفته مستمر کیفیت خدمات ابزار ارائه يارتقابراي پاسخگویی 

سنجش ابعاد پاسخگویی براي پیشنهادي، استفاده از سایر رویکردهاي کمی  الگوي هاي رواییگونه

پایایی آن، استفاده از  ی روایی وو بررس الگو، افزودن ابعاد دیگر به آموزشی هاي مشابهدر بخش

تعدیالت  با اعمال (پژوهش و آزمایش)هاي  بهتر در دیگر بخش پاسخگویی برايشده  الگوي ارائه

ها و ابعاد پاسخگویی در بندي شاخص رتبه براي ، استفاده از فنون کمی علمی(در صورت نیاز)

 .شودپیشنهاد می هاي مهارتی در دانشگاهپژوهش و آموزش بخش
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