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ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Article Type 
Research Article 

 Purpose: The current research was conducted with the aim of 

providing a conceptual framework for institutionalizing the 

research and evaluation system in higher education. 

Material and Methods: In terms of the purpose, this research 

is fundamental-applied and also, in terms of the type of data, 

it is mixed (qualitative-quantitative) of the exploratory type, 

which was thematic analysis in the qualitative part and 

descriptive-survey in the quantitative part. The population 

studied in the qualitative section included academic (faculty 

members) and organizational (responsible for Islamic Azad 

Universities) experts, and in the quantitative section it 

included all academic faculty members of Islamic Azad 

Universities. The sample size in the qualitative section was 19 

interviewees according to the principle of saturation and the 

purposeful sampling method, and in the quantitative section, 

272 people were selected based on the calculation of the 

sample size in structural equations and the stepwise cluster 

random sampling method. The data collection tools were 

semi-structured interviews in the qualitative part and 

researcher-made questionnaires in the quantitative part. The 

validity and reliability of the instruments were examined and 

confirmed. The method of data analysis in the qualitative part 

was theoretical coding (open, central and selective) and in the 

quantitative part included descriptive and inferential statistics 

(Pearson correlation, sample t-test and structural equation 

modeling and confirmatory factor analysis).  

Findings: The findings of the qualitative part showed that the 

institutionalization of the research system includes the 

dimensions of individual factors, infrastructural factors, policy 

making and institutionalization of the evaluation system, the 

dimensions of evaluation at the macro level, evaluation at the 

micro level. Finally, the conceptual framework of the research 

was presented. 

Conclusion: Therefore, the main source of new information 

and knowledge production is actually the result of the research 

activities that are carried out. 
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 پژوهشی نظام کردن نهادینه برای ادراکی چهارچوب ارائه
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 دآزا دانشگاه رودهن، واحد مشاوره، و تربیتی علوم گروه ،استادیار
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 دهیچک

 نهادینه برای ادراکی چهارچوب ارائه هدف با حاضر پژوهش: هدف
 .شد انجام عالی آموزش در ارزشیابی و پژوهشی نظام کردن
 و کاربردی-بنیادی هدف، لحاظ به پژوهش این: ها روش و مواد

 اکتشافی نوع از( کمی-کیفی) آمیخته ها،داده نوع لحاظ به همچنین،
 پیمایشی-توصیفی کمی بخش در و مضمون تحلیل کیفی بخش در که
 دانشگاهی خبرگان شامل کیفی بخش در مطالعه مورد جامعة. بود

 آزاد های دانشگاه مسیولین) سازمانی و( علمی هیئت اعضای)
 دانشگاه علمی هیئت اعضای کلیه شامل کمی بخش در و( اسالمی

 شونده مصاحبه 19 کیفی بخش در نمونه حجم. بود اسالمی آزاد های
 میک بخش در و هدفمند گیری-نمونه روش و اشباع اصل به توجه با

 و ساختاری معادالت در نمونه حجم محاسبه اساس بر نفر 272
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 زارهااب پایایی و روایی. بود ساخته محقق پرسشنامه کمی بخش در و

 هاداده تحلیل و تجزیه روش. شد تایید و گرفت قرار بررسی مورد
 خشب در و( انتخابی و محوری باز،) نظری کدگذاری کیفی بخش در

 تی زمونآ پیرسون، همبستگی) استنباطی و توصیفی آمار شامل کمّی
 (تأییدی عاملی تحلیل و ساختاری معادالت مدلسازی و اینمونه تک
 .بود

 ظامن کردن نهادینه که دادند نشان کیفی بخش های یافته :ها یافته
 و سیاستگذاری زیرساختی، عوامل فردی، عوامل ابعاد پژوهشی،

 کالن، سطح در ارزشیابی ابعاد ارزشیابی، نظام کردن نهادینه
 نهایت در همچنین. گیرد می بر در را خرد سطح در ارزشیابی

 .شد ارائه پژوهش مفهومی چارچوب
 در یدجد دانش و اطالعات تولید اصلی منبع بنابراین، :گیری نتیجه

 .گیرد می انجام که است پژوهشی های فعالیت حاصل واقع
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 مقدمه

در عصری که با تعابیری همچون عصر دانش، عصر اطالعات، عصر 
جهانی شدن ها، عصر سیستم ها، عصر پیچیدگی، عصر خردورزی، 
عصر گسست ها؛ عدم تداوم ها؛ ناپیوستگی ها و دانایی محوری از 
آن یاد شده و آهنگ تغییرات افزایش می یابد، پیچیدگی مسائلی که 

رار دارند نیز افزایش پیدا می کند. مواجهه با این در جامعه ق
پیچیدگی ها، نیازمند تفکری پویا، راهبردی و سیستمی است که 
بتواند در تطابق با این تغییرات و سازگاری با آن به موقع عمل 

 .(1)نماید

تغییرات و تحوالتی که در چند دهه اخیر در تمامی شئون علمی، 
جوامع بشری پدیدار شده است، بیش فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی 

ازپیش بر اهمیت نقش نظام های آموزشی خصوصاً آموزش عالی و 
صاحبنظران آموزش عالی  دانشگاه ها افزوده است، به طوری که

امروزه تغییر برای آموزش عالی و مؤسسات آن، عنوان می کنند که 
 . (2)نه یک فرصت، بلکه یک ضرورت است

لی، در چشم انداز خود، راهبردهایی نظیر امروزه، نظام آموزش عا
رسیدن به عدالت اموزشی، تجاری سازی دانش، اقتصاد دانش بنیان و 
.. بیان کرده است اما بر اساس آمار وزارت علوم، به نیمی از این 
اهداف نیز دسترسی پیدا نکرده است و این امر ضرورت بررسی 

یم بندی ساده و ر یک تقس(. د3های این نظام را می رساند)چالش
به دو دسته درون سیستمی و  های موجود را می توان، چالشکلی

، شامل،   سیستمی برون کرد. مشکالتبرون سیستمی تقسیم 
چالشهای محیطی، اعم از سیاسی، اجتماعی، ارزشی و فرهنگی و 

های درون سیستمی رانیز می توان اما چالش  (. 4اقتصادی است)
مفاهیم بسیار انتزاعی وفرمول های ه ، کمحتوای آموزشیشامل، 

پیچیده که دانستن انها هیچ ارتباط وتأثیری در زندگی بسیاری از 
ندارد،آنهارا نقاد وتحلیل گر بار نمی آورندو کاربردی  جویاندانش 

غیرهدفمند  که به صورت شیوه ها و روشهای تدریس نیستند،
 داده ور های تدریس سنتی را سرلوحه کار خود قرا همواره شیوه

ر کند و بیشتر مبتنی ب نقش محوری را در کالس درس ایفا می استاد
 های کالمی است و این عامل سبب میسخنرانی و استفاده از مهارت

درفرایند تدریس و یادگیری و ایفای یک نقش  جویانشود دانش 
از دیگر چالشهای فعال فرصت مشارکت کمتری را پیدا کنند. 

دم و عناکارامدی ، دود وکافی نبودن اعتباراتمنابع مالی محموجود، 
ای و غیر کارامد بجای مدیریت سلیقهصالحیت حرفه ای اساتید، 

 (.5، دانست)مدیریت علمی و کارآمد
بر اساس چالشهای پیش روی نظام آموزش عالی، می توان دریافت 
که چالشی که بسیار مورد توجه قرار گرفته است و می تواند 

مواره به سوی مزیت رقابتی پایدار سوق دهد، آموزش عالی را ه
توجه به کیفیت نظام آموزش عالی است و کیفیت به جز در نهادینه 
کردن پژوهش و ارزشیابی در آموزش عالی امکانپذیر نخواهد بود. 

کیفیــت مطلــوب، تناســب میــان آمــوزش و در واقع، 
ی از منـدپــژوهش، پاسخگویی به نیازهای جامعـه، بهـره

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             2 / 16

http://islamiclifej.com/article-1-1510-fa.html


                  و همکاران صفامنش پریسا  231

 1400تابستان ، 2، شماره 5دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

اطالعـات و ارتباطات روزآمد علمی، نظارت و ارزیابی از جمله 
 تواننـد آمـوزشمبـاحثی هستند که هماهنگ با گسترش کمی مـی

ای مورد انتظار رهنمون سازد. عالی را به سوی ایفای نقش توسعه
تربیـت و تامین نیروی ، بنابراین اگر رسالت اصلی آموزش عـالی

ایـن رسالت یکی از اهداف  باشد،ز کشور انسانی متخصص مورد نیا
کیفی به حساب می آید که مستقیما به کیفیت نظام آموزش عـالی 

و پژوهش و ارزیابی زیرمجموعه رسیدن  ارتبـاط پیـدا مـی کنـد
 (.6به کیفیت در آن به شمار می آید)

حوزه دیگری که به نظر می رسد در نظام آموزش عالی محدودیت 
در نظام آموزش عالی  1ه ای دارد، ارزشیابیها و مشکالت عدید

های آموزش عالی از الزامات پویایی و رشد این ارزشیابی نظاماست. 
ها بوده و ارتقاء مستمر کیفیت آموزش عالی مستلزم استقرار نظام

در  های علمیزیرنظام ارزشیابی و تضمین کیفیت و استفاده از روش
 و تخصصی فعالیتی پیچیدهآموزش عالی . ارزیابی این زمینه است

است کـه انجـام موفقیـت آمیـز آن بیش از هر چیز مستلزم وجود 
نیروهای انسانی متخصص و دارای دانش علمی و تجربـه عملی الزم 

ساختن امکانات و منابع مالی، تجهیزاتـی،  عالوه بر این، فراهم. است
ی م ارزیابکالبـدی و حمایتهای قانونی و اداری از سایر ضروریات نظا

.نظام ارزیابی، خود نیازمند بازبینی و نظارت مستمر  آیند به شمار می
هایی برای کنترل  بر این اسـاس الزم اسـت روشها و مکانیزم. است

نی و بی و ارزشیابی اقدامات نظام ارزیابی آمـوزش عـالی از قبل پیش
استقرار سازوکار . با توجه به موارد مذکور طراحی شده باشد

سب ارزشیابی در نظـام آمـوزش عـالی در سطوح ملی و منا
دانشگاهی از دو جنبه ساختاری و برنامه ای مورد توجه بوده و 

 (. 6) تمهیدات الزم در این دو سطح اندیشیده شود بایستی
برای اصالح مستمر نظام دانشگاهی استقرار یـک سیـستم کارآمد 

وزشی ارتقـاء کیفیت آمارزیابی که به وسیله آن بتوان ضمن بهبود و 
و پژوهشی، نظام دانشگاهی را مدنظر قرار داده، در عـین ایـن کـه 
شگاهی و ضرورتهای آن برخاسته و منطبق  بایـد از مـتن نظـام داـن
با ویژگیهای این نظـام باشد، ضرورت دارد. نتایج تجربیات قبلی 

 ارزیابیکه  ه استهای ارزیابی نشان داددرباره اسـتفاده از رهیافت
 (. 7)برای این منظور از مطلوبیت برخوردار است

دهـد کـه در مـسیر تکامل گزارشات کشورهای مختلف نشان می
 پژوهش این فرآیند الزم است ابتدا فلسفه، اهـداف، نقـش و اهمیت

ارزیابی در سطوح مختلف آمـوزش عـالی و جامعـه شناخته  و 
 پژوهش و ی نظـامهمچنین اصول، روشـها و عملکردهـا .شود

ارزیـابی بـه درستی و بصورت شفاف تعریف و تعیین شـوند کـه از 
پژوهش و چـه ابزار، شاخصها و استانداردهایی بایستی در امر 

ارزیابی بـه منظور تعیین سطح اعتبار نظام آموزش عالی بهره جست 
و سرانجام چه الگویی با توجه به شرایط فرهنگی، اجتمـاعی، 

تــوان بــرای ارزیــابی  و نیازهــای جامعــه مــیاقتــصادی 
دانشگاههای کشور اعم از دولتـی و غیرانتفـاعی طراحـی و پیشنهاد 

مـسئله اساسـی کـه بایـد ، کـشور نظام آموزش عالی در  .(8)کرد
 ،در دانـشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مورد توجه قـرار گیـرد

_________________________________ 
1 Evaluation 

باشد که بتواند به ی مدرن میارزیابپژوهش و ایجـاد یـک نظام 
دانشگاهی مشروعیت علمـی و آموزشی و پژوهشی کلیه فعالیتهـای 

قـانونی ببخـشد و در کنـار گسترش کمیت می تواند به حفـظ 
کیفیـت و پویـا کـردن نظام آموزش عالی کشور به عنوان ابزاری 

. در صورت نبود چنین نظام مدرنی، باید شاهد قانونمند بپردازد
اهش کیفیت آموزشی دانشگاه نیز بود، چراکه در فرایند یاددهی ک

و یادگیری در آموزش عالی، آموزش، پژوهش و ارزیابی، مانند 
زنجیر به یکدیگر متصل هستند و کاهش کیفیت در یک فرایند 
باعث کیفیت زدایی در دیگری است. توجه به نظام پژوهش و 

وجه است و اکثر ارزیابی مدرن در آموزش عالی بسیار مورد ت
دانشگاهها بر اساس چشم انداز آموزش  عالی در تالشند تا 
سازوکارهایی برای بهبود این مقوالت فراهم آورند. در این بین، 
دانشگاه ازاد نیز مستثنی نیست و  تالش می کند تا با پرداختن به 
امور پژوهشی و ارزیابی خود، د رعرصه رقابت آموزشی باقی بماند. 

ظر می رسد، دانشگاه آزاد گامها را بسیار کند برمی دارد و اما به ن
راه درازی تا رسیدن به یک نظام پژوهشی و ارزیابی پیش رو دارد. 
موانعی همچون عدم آگاهی مدیران دانشگاه آزاد از لزوم نهادینه 

در دانشگاه و همچنین، نبود الگوی   یابیو ارزش ینظام پژوهشکردن 
ام مدرن پژوهشی و ارزشیابی شاید به مدون برای ایجاد یک نظ

عنوان موانع پیش روی دانشگاه ازاد باشد. از طرف دیگر، عدم 
حمایت مسئوالن آموزش عالی از برنامه های دانشگاه ازاد و عدم 
برخورداری از امکانات پژوهشی و ارزشیابی با وجود خصوصی 

 ن اساس،بودن و اخذ شهریه از دانشجویان، از موانع دیگر است. بر ای
پژوهشی حاضر قصد دارد با انجام پژوهشی جامع به این موضوع در 

 یراببه دنبال پاسخ به این سوال است که دانشگاه آزاد بپردازد و 
ی چه در آموزش عال یابیو ارزش یکردن نظام پژوهش نهینهاد

 توان ارائه داد؟چارچوب ادراکی می
 

 مبانی نظری

است و در اکثر ت گرفتهدرباره پژوهش، تعاریف متعددی صور
ود. شکتابهای روش تحقیق و پژوهش ابتدا به تعریف آن پرداخته می

گاه برای تعریف پژوهش به صورت خاص و با جامعه هدفی ویژه 
وه بر روند سامان مند برای الپژوهش چون ع .شودبهره برده می

ها و فرضیه هاست، برای استفاده یافت، بازگویی و بازنگری پدیده
های موجود در جهت دست یافتن به راهکارهای عملی و پدیدهاز 

رود، دارای فواید متعددی خواهد بود. پژوهش فناوریها به کار می
پاسخ دادن به »و دیگری  «یافتن پرسش پژوهش»در دو بعد، یکی 

گیرد و دو فایده کلی تولید دانش مقبول یا ابطال دانش انجام می «آن
. همچنین فواید شخصی، منطقه ای و نیز غیر مقبول را در پی دارد

طور معمول  به .توان برشمردنتایج و اثرات تمدنی برای پژوهش می
-و در رایجترین حالت، پژوهشگر، نتایج پژوهش خود را در مجله

 .(9)دهدهای علمی ارائه می
وتحلیل و ثبت عینی و سامانمند توان به تجزیهتحقیق را می
شده که ممکن است به پروراندن قوانین کلی، اصول رلمشاهدات کنت
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بینی و یا احتماالً به کنترل نهایی هایی بیانجامد و به پیشیا نظریه
چون چنین تعریفی نسبتاً انتزاعی . رویدادها منتج شود، تعریف کرد

ای از مشخصات یک تحقیق به روشن کردن است، ذکر خالصه
 .(10)کنندمعنی و مفهوم تحقیق کمک می

ها با یک یا چند پرسش آغاز معموال در گام نخست، همه پژوهش
ها ذهن پژوهشگر را به خود مشغول کرده و او شوند، این پرسشمی

 .داردها وامیرا به تالش برای پاسخگویی به آن

در گام دوم، پژوهشگر به جستجو در منابع علمی زمینه موضوعی 
 تری از میزانها به تصویر روشنبررسی دقیق آنپردازد و با خود می

یابد؛ تصویری که مبتنی بر دانش موجود در آن زمینه دست می
های منتشره دیگر پژوهشگران در آن زمینه است،به این گزارش
 .گویندمی« مرورپیشینه پژوهش»مرحله 

ه ها باگر در این مرحله، منابعی برای پژوهشگر مفید باشد و از آن
استفاده کند، در گزارش تحقیق خود، فهرستی کامل از همه نحوی 

 کند، استناد به این منابع ضمنمنابع مورد استفاده را به دقت ذکر می
ه دهد، بهای قبلی نشان میآن که پیوندی بین پژوهش او با پژوهش
می های علبخشد و ارتباطپژوهش در دست انجام اعتبار بیشتری می

 .دهدزایش میمیان پژوهشگران را اف

پردازد هایی میدرگام سوم، پژوهشگر به گردآوری اطالعات و داده
ها و تفسیرهایی قرار گیرد که در تواند در آینده مبنای تحلیلکه می

های اولیه منجر شود، این بخش از پژوهش پایان به یافتن پاسخ پرسش
 .که به مرحله گردآوری اطالعات و داده نیز معروف است

هایی چون استفاده های گردآوری شده به روشچهارم، دادهدر گام 
شوند،این سازماندهی و از مبانی علم آمار، سازماندهی و خالصه می

پذیرد که امکان توصیف و خالصه سازی به نحوی صورت می
 شود. ترسیممقایسه نتایج به دست آمده برای پژوهشگر فراهم می

سازماندهی و خالصه  های معمولها از روشنمودارها و جدول
 .آیدها به شمار میسازی داده

قبل  های مراحلتواند بنا بر تحلیل یافتهدر گام پنجم پژوهشگر می
به تفسیر روشنی از موضوع پژوهش پرداخته و پاسخی برای 

 .های اولیه خویش بیابدپرسش

تواند به یکی و در نهایت درگام آخر، نتایج پژوهش انجام شده می
ای معمول در انتشارات علمی به صورت چاپی یا هاز روش

 ها ممکن است در قالبالکترونیکی منتشر شود،مثال نتایج پژوهش
ها، های علمی مجلههای مفصل یا مختصر تحقیقی، مقالهگزارش

های های اینترنتی یا ارائه در همایشهای گروهی، سایترسانه
آینده  تواند درایج میتخصصی ملی یا بین المللی انتشار یابد. این نت

مورد استفاده سایر پژوهشگران قرار گیرد و مبنایی برای انجام 
 .(11)مطالعات بعدی باشد

، مراحل تحقیق درست در علوم مختلف را در مدل اسنک و مولر
 زیر ترسیم می کند:

 
 . مراحل انجام پژوهش1شکل 

نشان (، در پژوهشی 12یت پژوهش، طالبی و همکاران )در مورد اهم
که ابعاد و مولفه های ارتقاء کیفیت پژوهش در نظام آموزش  ندداد

عالی ایران شامنل )نظارت سازمانی، تجهیزات فیزیکی، پژوهشگران 
متخصص، منابع به روز، اهداف روشن، حمایت سازمانی، کاربردی 

( است و شاخص های ارتقاء  بودن پژوهش و ارتقاء مراکز آموزشی
پژوهش شامل تربیت پژوهشگر، جلوگیری از سرقت علمی، اصالح 

 .ساختار و قوانین دانشگاه، رعایت عدالت و توجه به نیازها می باشد
 (، نیز در این راستا در پژوهشی نشان دادند13سلیمی و حسینی )

کارکرد پژوهشی  ,(REF) چارچوب تعالی پژوهش در
توسط هیات های متخصص رشته محور بر  آموزش عالی موسسات

پایه سه مالک )بروندادهای پژوهشی, تاثیر و محیط پژوهش(, 
ی ارزیابی ارزیابی, داوری و رتبه بندی می شود. نشانگرها برا
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بروندادهای پژوهشی شامل اصالت, اهمیت و دقت است. تاثیر 
پژوهش ها بر حسب دو نشانگر دامنه و اهمیت اثرات, و محیط 
پژوهش بر حسب دو نشانگر پویایی و پایداری ارزیابی می شود. در 

-پایان مقاله به برخی الزامات مفهومی, ساختاری و رفتاری پیاده

کشور اشاره شده  آموزش عالی در چارچوب تعالی پژوهش سازی
 .است

 
 

 نظام ارزشیابی
معتقد است که ارزشیابی یعنی تعیین ارزش کردن.  (14)1پاپهام

ر برگیرندة سنجش رسمی ارزش ارزشیابی آموزشی نظامدار د»
ارزشیابی آموزشی نظامدار به فعالیتهایی «. های آموزشی استپدیده

های خاص شود که به صورت رسمی و با قصد و برنامهگفته می
ظر پاپهام ارزشیابی فعالیتی است که در آن به گیرد. به نانجام می

شود تا در مورد پدیدة مورد بررسی صورت رسمی تالش می
 العات جمع آوری گردد. اط

ارزشیابی را جمع آوری و استفاده از  (15) 2پاتونکرانباخ به نقل از 
داند. اطالعات جهت تصمیم گیری در مورد یک برنامه آموزشی می

قط های آموزشی فبه عقیده وی تعیین موفقیت یا عدم موفقیت برنامه
 –یاددهی های واقعی از طریق جمع آوری اطالعات در موقعیت

باشد و هر گونه تصمیم گیری در مورد یادگیری امکان پذیر می
برنامه آموزشی باید بر اساس اطالعات جمع آوری صورت گیرد. 
استافل بیم و شینک فیلد به نقل از کیامنش یک تعریف جامع برای 

ارزشیابی عبارت است از فرایند تعیین »اند. ارزشیابی ارائه کرده
و فراهم ساختن اطالعات توصیفی و قضاوتی  کردن، بدست آوردن

در مورد ارزش و مطلوبیت هدفها، طرحها ، اجرا و نتایج به منظور 
گیری، خدمت به نیازهای پاسخگویی و درک بیشتر هدایت تصمیم

ی های کلیدبا توجه به این تعریف جنبه«. های مورد بررسیاز پدیده
گیرند و نوع یک برنامه آموزشی که باید مورد سنجش قرار 

ها عبارتند از: تعیین هدفهای ارزشیابی الزم برای هر یک از این جنبه
برنامه توسط ارزشیابی زمینه؛ تهیه طرح مناسب برای رسیدن به 
هدفها توسط ارزشیابی درون داد؛ اجرای طرح تهیه شده توسط 
ارزشیابی فراگرد؛ و بررسی محصول بازده. معیارهای اساسی برای 

هار نوع ارزشیابی مطرح شده عبارتند از: ارزش و هر یک از چ
 کند:ارزشیابی را چنین تعریف می (، 16) 3و مارگالو مطلوبیت. بیبای

آوری و تفسیر نظامدار شواهدی که در نهایت به قضاوت جمع»
 «.انجامدداشت به اقدامی معین بیارزشی با چشم

را به وزشی کارکردهای عمده ومهم ارزشیابی آم(، 1979) 4آیزنر
 :(17)شرح ذیل بیان کرده است

 در اغلب ارزشیابی کارکرد یک عنوان به تشخیص تشخیص : -1
. گیرد می قرار استفاده مورد فراگیران های یادگیری های زمینه

 های زمینه و عوامل تعیین برای معلم تالش تواند می تشخیص
ی م گیری آنان ثمربخشویژه مشکالت یاد به فراگیران مشکالت

 سازد.

_________________________________ 
1 Papham 
2 Patton 

 مهم کارکرد دومین تجدید نظر در برنامه ریزی درسی : -2
. باشد می درسی برنامه در بازنگری و نظر تجدید ، ارزشیابی
 که کند می یاد تکوینی ارزشیابی نام به فرآیند این از اسکریون

رسی که از د های برنامه است درسی برنامه بهبود و اصالح هدفش
حی تا بعد از اجرای آزمایشی و قبل از اجرای اصلی مورد زمان طرا

اعتبار بیشتری خواهند داشت و ارزشیابی تکوینی قرار می گیرند، 
 خطاها و اشتباهات بزرگ در آن ها وجود نخواهد داشت.

 ، اه برنامه مقایسه ارزشیابی، کارکرد سومین مقایسه کردن :  -3
جمله سازماندهی  ر جنبه های آموزشی ازوسای تدریس های روش

ابزاری برای  می باشد. ارزشیابی ها ی تطبیقی یا مقایسه ای ،
جایگزین سازی برنامه ها، روش ها یا انواع جدید و آزمایش شده 
ی آموزش هستند. البته این کارکرد بسیار ظریف می باشد و بررسی 
اعتبار و صحت یافته های حاصل از این نوع ارزشیابی بسیار دشوار 

 است.

 کارکرد چهارمین پیش بینی نیازهای آموزشی یا نیازسنجی :  -4
 یازن مفهوم. است آموزشی نیازهای تشخیص یا بینی پیش ارزشیابی،

 گوناگون های شیوه طریق از که شود می فعالیتی شامل سنجی
 از گروهی به مربوط نیازهای( کمی اطالعات)  ها داده گردآوری
جامعه را اندازه گیری می کند. ارکنان آموزشی و افراد ک فراگیران،

در این نوع ارزشیابی بیشتر از طریق مصاحبه، پیمایش ، نگرش 
سنجی، به بررسی افکار و عقاید عمومی پرداخته یا با گردآوری 
بیانیه های گروه ها و احزاب اطالعات مناسبی را به منظور سرمایه 

 از گذاری در آموزش وپرورش فراهم می کند. ذکر این نکته خالی
فایده نیست که اغلب نیازهای افراد وگروه ها تابعی از ارزش ها و 
نظام ارزشی و اعتقادی آنان است و برنامه ریزی درسی و ارزشیابی 

 های نظام آموزشی باید شناخت نسبتاً جامعی در مورد فلسفه و
  .برسد نظر مورد نتایج به بتواند بهتر تا باشد رایج فکری

 سنتی طور به کارکرد این ف ها :تعیین میزان تحقق هد  -5
 حالت، این در. دارد درسی برنامه تئوری برای را فایده بیشترین

 اهداف تحقق میزان ساختن مشخص جهت ابزاری منابة به ارزشیابی
 و قبول قابل روشن، دار، هدف باید درسی های برنامه. شود می تلقی

باید با  اهدافیداشته باشند. تحقق چنین  تحقق امکان تا بوده متناسب
این ویژگی ها ،نسبت به اهداف مبهم و متعارض امکان اندازه گیری 
بیشتری دارد. در این شیوه بیشتر تأکید برعنصر هدف ها می شود و 
مدل های هدف مدار ارزشیابی آموزشی مانند : مدل تایلر نیز بر این 

 کار کرد بیش از کارکردهای دیگر تأکید می کنند.
داف عمده ارزشیابی را می توان شامل موارد زیر بر این اساس اه

  (:18دانست)
 میزان تحقق هدف ها را مشخص کند. -1
 مشکالت را تشخیص و نقاط قوت و ضعف را بنمایاند. -2
اطالعاتی در باره ی آنچه که هست وآن چه باید باشد فراهم  -3

 کند.
 ولد تبدیل کند.مقاومت در مقابل تغییرات را به فعالیت م -4
 مشارکت افراد ذینفع را ایجادکند. -5

3 Bibay & Margallo 
4 Eisner 
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(، پژوهشی 19بازرگان )در مورد اهمیت نهادینه کردن ارزشیابی، 
نهاد ملی ارزیابی آموزش پزشکی " نشان داد کهانجام داد و 

نسبت به ارزیابی کیفیت دوره دکتری پزشکی عمومی  "عمومی
 رت و ارزیابی آموزشموفق بوده است. اما، وضعیت موجود نهاد نظا

عالی )ناتک( و نهاد ارزشیابی آموزش مهندسی تا وضعیت مطلوب 
فاصله بسیاری دارند. ضمن برشمردن ده عامل بازدارنده ارزیابی 
 مستمر، برای کاهش فاصله یادشده پیشنهادهایی عرضه شده است.

 یمقوله ها(، در پژوهشی عنوان کردند که 20پری پور و همکاران )
رونداد، د نه،یعبارتند از: زم یبیآموزش ترک تیفیک یابیارزش یاصل
عبارتند از انتظارات، فرصت  زین یعفر یو برونداد. مقوله ها ندیفرا

 ،یکیواحد الکترون رانیمد ،یعلم ئتیها، اهداف، اعضاء ه
 یروش ها ،یآموزش یو فضاها زاتیامکانات، تجه ان،یدانشجو

 یل . با توجه به سطح بندمحصو ندها،یو نظارت بر فرآ تیریمد
واحد  در یبیآموزش ترک تیفیک یابیارزش یینها یانجام شده الگو

الگو انتخاب  نیشد. براساس ا یدانشگاه آزاد طراح یکیرونالکت
 یابینظام ارزش یساز ادهیعنصر در پ نیتر ییربنایز رانیمناسب مد

 نقش تیو مطلوب یشاخص بر توانمند نیاست. ا یبیآموزش ترک
 س،یتدر تیفیاز ک تیرضا زین تیگذارد. در نها یم ریتاث انریمد

را  یلیاز رشته تحص تیرضا تیبودن و در نها یاز کاربرد تیرضا
ابتدا (، در پژوهشی نشان دادند که 21) 1لیو و لی آورد. یفراهم م

به را از سه جن انیدانشجو تیفیجامع ک یابیشاخص ارز ستمیس کی
شاخص  ستمیتا س میکن یم جادیا انیشجودان تیفیو ک ییدانش، توانا

شاخص سطح  14شاخص سطح اول،  3که از  میکن جادیرا ا یابیارزش
نقطه مشاهده شاخص. سپس روش  40شده است. و  لیدوم تشک

 ینیو ع یوزن ذهن بیشده و روش ترک نهیوزن شاخص به صیتخص
ه را ب نیماش یریادگی تمیمقاله الگور نیا ت،یشود. در نها یاتخاذ م
کند. به منظور بهبود عملکرد  یم یمعرف یابیروش ارز کیعنوان 
 حاصل شود که نانیشده است تا اطم یتنوع معرف اریمع تم،یالگور

ت مقاله مشکال نیا قیتحق جیدارد. نتا یتنوع خوب هیپا رندهیادگی
 نییپا ییکارا و یرمنطقیوزن شاخص غ نییشاخص ناقص، تع جادیا

 انیکشت دانشجو تیفیک یفعل یابیارزرا در  یابیارزش یروش ها
 کند. یحل م

 
 هاروش مواد و 

با توجه به اینکه هدف پژوهش حاضر ارائه چهارچوب ادراکی 
برای نهادینه کردن نظام پژوهشی و ارزشیابی در آموزش عالی بود، 

کاربردی برحسب نوع داده، -روش پژوهش برحسب هدف، بنیادی 
، سب زمان گردآوری دادهکمی( از نوع اکتشافی برح-آمیخته )کیفی

ها و یا ماهیت و روش مقطعی و برحسب روش گردآوری داده
 -پژوهش، در بخش کیفی تحلیل مضمون و در بخش کمی توصیفی

 بود. پیمایشی
جامعه آماری پژوهش حاضر شامل اسناد و مدارک علمی شامل 

ته ها برگرفها، مقالهکتب تخصصی، تحقیقات انجام شده، پایان نامه

ایگاه های داده داخل و خارج در زمینه نظام پژوهشی و از پ
و   1400-1401ارزشیابی در آموزش عالی ، اساتید دانشگاه در سال 

های آزاد اسالمی در بخش کیفی و مسیولین با سابقه در در دانشگاه
کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه های آزاد اسالمی شهر تهران در 

از روش نمونه گیری غیر تصادفی  در این پژوهشبودند. بخش کمی 
ها و بر اساس مالک برای انتخاب مصاحبه شونده 2از نوع هدفمند

های ورود در پژوهش )که در بخش جامعه مورد مطالعه اشاره شد( 
استفاده شد. بنابراین حجم نمونه پژوهش حاضر با در نظر گرفتن 

در عضو هیئت علمی  282تعداد پارامترهای برآورد شده در مدل 
دانشگاه های آزاد اسالمی شهر تهران بود که پرسشنامه در میان این 

پرسشنامه به دلیل ناقص بودن کنار گذاشته  10افراد توزیع شد که 
آزمودنی صورت گرفت. روش  272شد و عملیات آماری بر روی 

نمونه گیری مورد استفاده در این پژوهش به دلیل پراکندگی 
ها در دانشگاه آزاد های دانشگاهنشکدهها و داجغرافیایی دانشگاه

 اسالمی شهر تهران تصادفی خوشه ای مرحله ای بود. 
ای( و  آوری اطالعات از دو روش اسنادی )کتابخانهبرای جمع

و پرسشنامه محقق ساخته  های نیمه ساختاریافتهمیدانی: مصاحبه
 یک پرسشنامه بسته پاسخ برگرفته از مدلهمچنین از استفاده شد. 

منظور سنجش نظر خبرگان در ارائه شده در بخش کیفی بود که به
منظور تعیین رابطه با اعتبار مدل )روایی بیرونی( طراحی شد. به

هری، محتوایی و سازه استفاده شد که از روایی ظا روایی پرسشنامه
 ضریب آلفایمورد تایید قرار گرفت. برای تعیین پایایی نیز از 

 استفاده شد.  کیبی کرونباخ و پایایی تر
ها در بخش کیفی کدگذاری نظری برگرفته از روش تحلیل داده

در بخش کمی، بود.  Maxqdaروش تحلیل مضمون با نرم افزار 
-از آزمونپژوهش  هایبرای پاسخ به سؤال در بخش استنباطینیز، 

حلیل ای، فرایند تهمبستگی پیرسون، آزمون تی تک نمونههایی نظیر 
ای افزارهتحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرم وبی سلسله مرات

SPSS-v23 ،Smart Pls-v3  وLisrel V8.8  و
Expertchoice-V11 .بهره گرفته شد 

 
 یافته ها

در  یابیو ارزش پژوهشی نظام ابعاد و هامؤلفه ها،سؤال اول: شاخص
 ؟اندکدام یآموزش عال

اده شد. در واقع، برای پاسخ به این سوال از کدگذاری نظری استف
 سؤال این به خبرگان با مصاحبه از شدهآوریجمع هایپاسخ تحلیل
که  MAXQDAافزارنرمبرای پاسخ به این سوال از  داد. جواب

های گردآوری شده و تحلیل دادهای برای تجزیه افزاری حرفهنرم
ه در سه مرحل، استفاده شد. های کیفی و ترکیبی استتوسط روش
نجام شد. در نهایت کدهای شناسایی شده در قالب کدگذاری ا

 جدولی جامع ترسیم گردید.
 
 

 
 

_________________________________ 
1 Liu & Li 2 Judgemental Sampling 
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 کننده و منابع. نتایج کدگذاری باز، کدهای مصاحبه1جدول

کدگذاری  سازه
 انتخابی )مقوله(

کدگذاری 
 محوری

 )زیر مقوله(

 واحد های مبنایی کد گذاری باز )شاخص(
کد مصاحبه 

 شونده

نهادینه کردن 
 نظام پژوهشی

 

 عوامل فردی

ظرفیت نیروی 
 انسانی پژوهشی

مقررات استخدام اعضای هیئت علمی به گونه ای که هر ساله طی 
 فراخوان اساتید پژوهش محور جذب شوند.

I10, I6, 

I5, I1, I7 

گیری از استادان خارجی  در دانشگاه آزاد ایجاد ظرفیت برای بهره
 هشی ایشانوبه منظور استفاده از دانش پژ

I1, I2, 

I15 

های مغفول استادان داخلی و رعوت از ایشان برای استفاده از ظرفیت
 ارائه راهکارهای پژوهش محور

I3, I5, 

I2, I11 

توجه به دانشجویان به منظور رصد پتانسیل پژوهشی و دعوت از 
 ایشان برای شرکت در پژوهشها

I3, I4, 

I11, I5 

توجه به مدیران دانشگاهی در جهت ظرفیت سازی بیشتر برای 
 پژوهش در دانشگاه و کمک به صنعت

I3, I8, I3 

نگرش نسبت به 
 پژوهش

ایجاد فرهنگ پژوهش محور به منظور ترغیب اساتید و دانشجویان 
 به پژوهش در زمینه های تحصیلی و بر اساس نیاز بازار

I2, I6, 

I10, I2 

شی جامع نسبت به  پژوهش در بین مدیران و معاونین برقراری نگر
دانشگاهی به منظور ایجاد ظرفیت رقابتی و پژوهشی برای اساتید 

 و دانشجویان

I11, I9, 

I10, I2, 

I5 

تعریف رفتار پژوهش محور برای دست اندرکاران دانشگاه به 
منظور شکستن مقاومت نسبت به انجام پژوهش و کاه شموانع 

 دانشگاه پژوهشی در
I6, I1, I1 

ترغیب اساتید به باورسازی پژوهش طی جلسات طوفان فکری  در 
 آموزش عالی به منظور رسیدن به آنچه نیاز دانشگاه و صنعت است.

I8, I15, 

I3, I2 

 هایپاسداشت پژوهش به جهت ترغیب اساتید به تعریف پروژه
ی دانشجویی در پژوهشی برای دانشجویان و استفاده از پتانسیلها

 انجام پژوهشهای دانشگاهی

I1, I2, 

I15 

رعایت اخالق حرفه ای در پژوهش به منظور انجام پژوهشی سالم 
 و مورد استناد و کاربردی کردن آن برا یرفع نیاز جامعه

I3, I5, 

I2, I11 

ترسیم هدف ملی مربوط به پژوهش در آموزش عالی به منظور 
ت به پژوهش در دانشگاه و استفاده داشتن یک هویت فکری نسب

 از اساتید خبره برای ترسیم هدف ملی در نظام پژوهشی

I3, I4, 

I11, I5 

دانش مبتنی بر 
 پژوهش

داشتن دانش کافی اساتید نسبت به پژوهش به منظور استفاده از این 
 دانش در سطح کاربردی و ارائه پژوهشهای معتبر

I5, I11, 

I4, I1 

سیستم ابدعات و نوآوری در دانشگاه به منظور تشکیل سیستم 
 استفاده از دانش ضمنی اساتید در زمینه پژوهشهای مورد نیاز

I1, I2, 

I3, I7, I5 

ارائه یک رویکرد صریح و سیستماتیک ازدانش به منظور ارتقای 
سطح دانش اساتید نسبت به پژوهش و ارزیابی دانش پژوهشی در 

 ایشان

I8, I7, 

I11, I5 

ارائه اختیار عمل به اساتید دانشگاه در زمینه انتقال دانش در جهت 
 حل مسایل با پژوهشهای عملیاتی

I7, I3, 

I5, I17 

آموزش اساتید به منظور ارتقای سطح دانش ایشان نسبت به 
 پژوهشها نوین و استانداردسازی فرایند پژوهش د ردانشگاه

I1, I9, I1 

عوامل 
 زیرساختی

فناوری 
 العاتاط

ایجاد شبکه داخلی مبتنی بر وب در دانشگاه به منظور رد و بدل 
کردن اطالعات پژوهشی در بین اساتید و دانشجویان و سایر دست 

 اندرکاران آموزشی

I6, I7, 

I5, I7 
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به روز سازی تجهیزات فناورانه دردانشگاه به منظور استفاده اساتید 
های دف ارائه پژوهشهای به روز در جهت پیشبرد هاز فناوری
 کاربردی

I10, I3, 

I18, I2 

ی های اطالعاتی و ارتباطآموزش اساتید نسبت به استفاده از فناوری
در جهت انجام پژوهش و استفاده از پژوهشهای دیگران در بستر 

 اینترنت

I7, I5, 

I1, I7 

ارائه تجهیزات در دسترس فناورانه به منظور استفاده آسان اساتید 
 فناوریها و اجازه استفاده از این فناوریها در محل دانشگاه از

I11, I8, 

I4, I9 

پشتیبانی ویژه از فناوریهای ارائه شده در دانشگاه به منظور حل و 
 فصل کردن مشکالت احتمالی هنگام پژوهش

I4, I2, I6 

زیرساخت 
 قانونی

و  اصالح قوانین پژوهشی به منظور کاهش کاغذبازیهای اداری
 ارتقای سطح پژوشه در دانشگاه

I6, I9, 

I3, I5 

ایجاد نظام اعتبارسنجی از پژوههشای انجام شده به منظور دادن 
 بازخورد برای اعمال قوانین جدید پژهشی در دانشگاه

I2, I1, 

I10, I7 

بازتعریف نقش اساتید در پژوهش به منظور ترغیب اساتید و ملزم 
 ت با ایشان در زمینه پژوهشکردن دانشجویان به مشور

I10, I6, 

I5, I1, I7 

های مالیاتی، حقوق گمرکی و... برای امور پژوهشی ایجاد معافیت
 که در دانشگاه انجام و اجرا می شود.

I1, I2, 

I15 

تصویب قوانین در مراکز باالدستی به منظور ارتقای سطح پژوهش 
 و ترغیب اساتید به پژوهش با کیفیت تر

I3, I5, 

I2, I1, 

I11 

لغو قوانین دست و پاگیر در زمینه پژوهش و اعمال آن در صنعت 
 به منظور ترغیب اساتید به پژوهش و نوآوری در پژوهش

I3, I4, 

I11, I5 

امکانات 
 پژوهشی

استفاده از کارگاههای پژوهشی در دانشگاه به منظور آموزش انواع 
 پژوهش درست در دانشگاه

I6, I8, 

I10, I17, 

I4 

در اختیار قرار دادن آزمایشگاههای مختلف برای انجام پژوهشهای 
 کاربردی در دانشگاه

I10, I8, 

I1, I3, I4 

استفاده از شبیه سازها و ارائه امکانات شبیه سازی برای انجام 
 پژوهش مبتنی بر واقعیت

I3, I1, 

I5, I2, 

I16 

ش کاربردی و مطابق با دنیای در اختیار قرار دادن ابزارهای پژوه
 امروز برای تجاری سازی نتایج پژوهشی

I2, I6, 

I10, I2 

 سیاستگذاری

خط مشی 
 گذاری

برنامه ریزی پژوهشی مبتنی بر انجام پژوهشهای دانشگاهی و لزوم 
 استفاده از نتایج آنها در سازمانها

I6, I9, 

I3, I5 

 ژوهشی و ارائه اهدافشناسایی مسایل استراتژیک مرتبط با نظام پ
 مرتبط با آن

I2, I1, 

I10, I7 

 هایتوجه به قابلیت مشارکت طلبانه اساتید در ایجاد خط مشی
 دانشگاه در مورد پژوهش و برقراری نظام پژوهشی

I4, I2, 

I8, I5, I9 

 سیاست توسعه

ارائه اعتبار تحقیقاتی در قالب وضع سیاستهای توسعه پژوهش در 
 دانشگاه

I8, I2, 

I19, I1 

اعمال سیاستهای وابسته به اختیار عمل و دادن استقالل مالی به 
 دانشگاه در انجام تحقیقات و در جهت توسعه

I11, I3, 

I5, I9 

 ,I8, I7 خط مشی گذاری مبتنی بر پژوهش

I11, I18 
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توسعه اطالعات پژوهشی در سیاست دانشگاه و بنا نهادن 
 جام پژوهشهای دانشگاهیرویکردهای توسعه در ان

I7, I9, 

I3, I8 

سیاست مبتنی بر 
 عینیت

الزام انجام تحقیقات واقع گرایانه برای بهسازی کاربرد پژوهش در 
 دانشگاه و جامعه

I7, I5, 

I1, I7 

نیازسنجی پژوهش محور به منظور تشخیص نیاز اساتید به پژوهش 
 و مبتنی بر زندگی واقعی

I11, I2, 

I3, I9 

اجرای تصمیمات کاربردی به منظور اعمال پژوهشهای بنیادی و در 
 دسترس برای موقعیتهای حساس

I7, I5, 

I1, I7 

نهادینه کردن 
 نظام ارزشیابی

ارزشیابی در 
 سطح کالن

 هدف

تعیین ارزش به عنوان هدف اصلی فرایند ارزشیابی در جهت 
 شناخت اساتید نسبت به اهمیت ارزشیابی

I6, I8, 

I10, I17, 

I4 

معرفی انواع سنجش رسمی در دانشگاه و ایجاد سیستمی برای انجام 
 سنجش رسمی اساتید.

I10, I8, 

I1, I3, I4 

 انجام ارزشیابی به منظور تعیین کیفیت نظام آموزشی در دانشگاه
I3, I1, 

I5, I2, 

I16 

انجام ارزشیابی به منظور  شناسایی اطالعات مورد نیاز و مناسب 
 رای تصمیم گیری در آموزش عالیب

I2, I6, 

I10, I2 

ارزشیابی به منظور هدایت تصمیم گیری اساتید دانشگاه به منظور 
 ارائه تصمیمات استراتژیک و رصد نقاط قوت و ضعف دانشگاهی

I6, I9, 

I3, I5 

برطرف کردن نیازهای آموزشی و پژوهشی اساتید و تمام دست 
 زشیابیاندرکاران آموزشی با ار

I2, I6, 

I10, I2 

 رویکرد

ارزشیابی مبتنی بر مدیریت دانشگاه وتوجه به  نیازهایی که 
 مدیریت ارشد دانشگاه برای تصمیم گیری دارد

I2, I1, 

I10, I7 

ارزشیابی مبتنی بر فرایندهای حمایتی و فرایند یاددهی و یادگیری 
 در دانشگاه به منظور ارتقای سطح کیفی فرایند

I4, I2, 

I8, I15, 

I9 

ارزشیابی مبتنی بر هدف به منظور تحقق اهداف کالن دانشگاه در 
 جهت اعمال نقشه جامع علمی کشور در اموز ش عالی

I8, I2, 

I19, I1 

ارزشیابی مبتنی بر نظر متخصصان به منظور ایجاد پیشران مناسب 
 I2, I3, I9 در جهت تسریع در دستیابی به اهداف

شیابی مبتنی بر حل مساله به منظور ارائه راه حلهای مناسب به ارز
 هنگام ایجاد مساله

I2, I6, 

I10, I12 

ارزشیابی مبتنی بر سیستم به منظور درک درون دادها، فرایند و 
برونداد سیستم دانشگاهی و تالش برای بهبود ارزیابی سیستمیک و 

 کاهش خطاها

I6, I10, 

I2 

ی بر خدمت به منظور آموزش خدمت محوری به ارزشیابی مبتن
 اساتید برای داشتن محیط پویای دانشگاهی

I2, I6, 

I10 

ارزشیابی در 
 سطح خرد

ارزشیابی 
 عملکرد

اندازه گیری دقیق رفتار اساتید در دانشگاه به منظور ارائه سیستم 
 عدالت محور در دانشگاه

I4, I2, 

I8, I15, 

I9 

ش پیشرفت در بخشهای مختلف دانشگاهی ارزشیابی به مثابه سنج
 های پیشرفت در  بهبود سطوح عملکردیبه منظور استفاده از مولفه

I8, I2, 

I19, I1 

ارزشیابی برای اعتباربخشیدن به  قضاوت اساتید نسبت به مولفه 
 های آموزشی  در دانشگاه

I10, I3, 

I2, I9 
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ه بازخورد و در جهت سنجش تغییر رفتار در اساتید به منظور ارائ
 اداره امور دانشگاهی

I8, I7, 

I11, I18 

بازنگری در عملکرد با اجرای ارشیابی به منظور بازبینی مجدد 
 عملکرد توسط اساتید و کاهش خطاهای احتمالی

I7, I3, 

I9, I1, I5 

ارزشیابی عملکرد با مقایسه عملکرد اساتید و سنجش صالحیت 
 هاحرفه ای در برخی از آن

I1, I9, I1 

 ,I6, I7 ارزشیابی به منظور تشخیص عملکرد درست اساتید در دانشگاه

I5, I1 

ارزشیابی به منظور سنجش میزان مشارکت اساتید در حل مسایل 
 دانشگاهی

I8, I7, 

I11, I18 

 خود سنجی

آموزش مدل خودارزیابی به اساتید به منظور استمرار در ارزشیابی 
 خوداز عملکرد 

I10, I3, 

I18, I2 

ارزیابی خود و جایگاه خود و دستاوردهای خود به عنوان یکی از 
 مهارتهای فرایند صالحیت حرفه ای برای اساتید

I7, I5, 

I1, I7 

پاسخ دهی و ارائه بازخورد به عملکرد شخصی به منظور ارتقای 
 سطح کیفی ارزشیابی در بین اساتید

I11, I3, 

I2, I9 

ئه واکنشهای منطقی در ارتباط با انتقاد از عملکرد و خود انتقادی ارا
 به منظور ارتقای سطح تعهد و مسئولیت پذیری در اساتید

I7, I5, 

I1, I7 

 دگر سنجی

بیان انتظارت در جریان دگر سنجی به منظور ارتقای عملکرد 
 اساتید

I6, I8, 

I10, I17, 

I4 

یادگیری و الزام آور کردن  ارتقای فرهنگ دگر سنجی به منظور
 این نوع سنجش برای اساتید

I10, I8, 

I1, I3, I4 

ارتقای انگیزه اساتید به زیرذره بین قرار دادن عملکرد اساتید دیگر 
 به منظور ارتقای عملکرد در سطح آموزش عالی

I3, I1, 

I5, I2, 

I16 

 ارائهایجاد رغبت در اساتید نسبت به مشارکت در ارزشیابی و 
 بازخورد

I2, I6, 

I10, I2 

 MAXQDA 2020افزار خروجی نرم

آورده شده است  MAXQDAهای نرم افزار در ادامه خروجی
 نمایش داده شده است. 1که در شکل 
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 1400تابستان ، 2، شماره 5دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

 
 برگرفته از نتایج مصاحبه : فراوانی کدها )تعداد(1شکل 

 
شاخص )گویه(  72دهد که از میان نتایج حاصل از تحلیل نشان می

ی اصلی قابل شناسایی است. الزم به ذکر است مولفه 14وجود، م

یک گویه از عوامل تاثیرگذار، یک گویه از عوامل تاثیرپذیر و 
یک گویه از بسترها به دلیل پایایی ضعیف حذف گردید. بر اساس 

 اند.گذاری شدهنام 2های موجود در جدول ادبیات، پیشینه و نظریه
 

 های موجودی شده بعد از استفاده از ادبیات، پیشینه و نظریههای شناسایمولفه. 2جدول 
 گویه مولفه بعد سازه

 نهادینه کردن نظام پژوهشی

 عوامل فردی
 5 ظرفیت نیروی انسانی پژوهشی

 7 نگرش نسبت به پژوهش
 5 دانش مبتنی بر پژوهش

 عوامل زیرساختی
 5 فناوری اطالعات
 6 زیرساخت قانونی

 4 پژوهشیامکانات 

 سیاستگذاری
 3 خط مشی گذاری
 4 سیاست توسعه

 3 سیاست مبتنی بر عینیت

 نهادینه کردن نظام ارزشیابی
 ارزشیابی در سطح کالن

 6 هدف
 7 رویکرد

 ارزشیابی در سطح خرد
 8 ارزشیابی عملکرد

 4 خودسنجی
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 4 دگرسنجی

 شود.ارائه می 3و 2های به صورت شکلم ارزشیابی و پژوهشی  های نهادینه کردن نظادرنهایت ابعاد و مولفه

 
 های نهادینه کردن نظام پژوهشی. ابعاد و مولفه2 شکل

 
 های نهادینه کردن نظام ارزشیابی. ابعاد و مولفه3 شکل
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 1400تابستان ، 2، شماره 5دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

چه چارچوب ادراکی برای نهادینه کردن نظام پژوهشی : دومسؤال 
 ائه کرد؟توان ارو ارزشیابی در آموزش عالی می

درنهایت با توجه به نتایج بخش کیفی و کمی مدل نهایی پژوهش به 
 گردد:صورت شکل زیر ارائه می

 
 ساخته( با روش شبکه مضامینمدل نهایی پژوهش برگرفته از بخش کیفی و کمی )محقق -4شکل 

اعتبار چارچوب ادراکی برای نهادینه کردن نظام : سومسؤال 
 وزش عالی به چه میزان است؟پژوهشی و ارزشیابی در آم

برای بررسی برازش مدل نهایی، پرسشنامه سنجش مدل برای تعیین 
ای تنظیم و در اختیار درجهصورت طیف پنجدرجه تناسب مدل به

های نفر از متخصصان این حوزه قرار داده شد. سپس داده 25
 ای مورد ارزیابی قرارشده با استفاده آزمون تی تک نمونهآوریجمع

 گرفت که نتایج آن در جدول قابل مشاهده است.

 
 ای برای تعیین درجه تناسب مدل پیشنهادی جهت ارائه مدل نهایی: نتایج آزمون تی تک نمونه3جدول 

 3میانگین مورد انتظار = 

انحراف  میانگین سواالت آیتم ردیف
 .t Df Sig معیار

 0,000 24 9,49 1,246 3,73 شده است؟های بررسی شده تولید آیا مفاهیم از داده تطبیق 1

2 
 قابلیت فهم

به  مندشوند و به شکل کلی نظامآیا مفاهیم تشخیص داده می
 0,000 24 11,94 1,220 3,89 اند؟هم مرتبط شده

 0,000 24 8,66 1,333 3,71 اند؟خوبی تدوین شدهها بهآیا مقوله 3

4 
قابلیت 
 تعمیم

ر تغییر شرایط متفاوت را در نظآیا نظریه چنان تبیین شده که 
 بگیرد؟

3,85 1,252 11,09 24 0,000 

5 
تری که ممکن است بر پدیده مورد مطالعه آیا شرایط کالن

 0,000 24 10,31 1,180 3,75 اثر گذارد، تشریح شده است؟

 0,000 24 12,68 0,880 3,69 رسند؟های نظری با اهمیت به نظر میآیا یافته کنترل 6

 دهد:جدول نشان مینتایج 
 . تطبیق1

معنادار است.  0,01( در سطح 9,49محاسبه شده ) tدر تطبیق، آماره 
( با میانگین مورد انتظار 3,73مقایسه میانگین این جزء از مدل )

دهد که تطبیق مدل از نظر متخصصان دارای اعتبار است و نشان می
 درصد مورد تائید قرار گرفته است.  99با اطمینان 

 قابلیت فهم .2
( در سطح 10,30محاسبه شده ) tدر قابلیت فهم بودن مدل، آماره 

( با 3,80معنادار است. مقایسه میانگین این جز از مدل ) 0,01
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دهد قابلیت فهم بودن مدل از نظر میانگین مورد انتظار نشان می
درصد مورد تائید قرار  99متخصصان دارای اعتبار است و با اطمینان 

محاسبه شده  tت. در رابطه با سواالت قابلیت فهم، آماره گرفته اس
شده در معنادار و میانگین مشاهده 0,01برای هر دو سوال در سطح 

( باالتر است؛ لذا 3هر یک از این دو سوال از میانگین مورد انتظار )
 شود.از نظر متخصصان جزء قابلیت فهم مدل محسوب می

 . قابلیت تعمیم3
( در سطح 10,70محاسبه شده ) tبودن مدل، آماره  در قابلیت تعمیم

( با 3,80معنادار است. مقایسه میانگین این جز از مدل ) 0,01
دهد قابلیت تعمیم بودن مدل از نظر میانگین مورد انتظار نشان می

درصد مورد تائید قرار  99متخصصان دارای اعتبار است و با اطمینان 
محاسبه  tابلیت تعمیم، آماره گرفته است. در رابطه با سواالت ق

شده معنادار و میانگین مشاهده 0,01شده برای هر دو سوال در سطح 
( باالتر است؛ 3در هر یک از این دو سوال از میانگین مورد انتظار )

 شود.لذا ازنظر متخصصان جزء قابلیت تعمیم مدل محسوب می
 . کنترل4

معنادار  0,01ر سطح ( د12,68محاسبه شده ) tدر کنترل مدل، آماره 
( با میانگین مورد انتظار 3,69است. مقایسه میانگین این جز از مدل )

دهد قابل کنترل بودن مدل از نظر متخصصان دارای اعتبار نشان می
درصد مورد تائید قرار گرفته است. در رابطه  99است و با اطمینان 

در سطح محاسبه شده برای هر دو سوال  tبا سواالت کنترل، آماره 
شده در هر یک از این دو سوال از معنادار و میانگین مشاهده 0,01

( باالتر است؛ لذا از نظر متخصصان جزء 3میانگین مورد انتظار )
 شود.کنترل مدل محسوب می

 
 نتیجه گیری

دردنیای امروزدانایی یکی ازمحورها وشاخص های اصلی پیشرفت 
انایی به میزان وتعالی هرجامعه محسوب می شود. سنجش سطح د

تولید و مصرف اطالعات وگسترش دانایی به دسترسی سریع وآسان 
به منابع علمی موثق وابسته است.دانسته های ما یاازطریق مطالعه 
منابع اطالعاتی موجودحاصل می شودیا براساس پژوهش هایی که 
خود انجام می دهیم به دست می آید. اگراین دانسته ها بر اساس 

های قبلی باشددرواقع به مصرف اطالعات پرداخته ایم نتایج پژوهش 
واگرمبتنی برمشاهدات و تحلیل های جاری باشد تالش ما به تولید 

بنابراین،منبع اصلی تولید اطالعات و دانش  .اطالعات منجرشده است
 جدیددرواقع حاصل فعالیت های پژوهشی است که انجام می گیرد.

سطحی که انجام پژوهش درهرموضوع، به هرشکلی ودرهر
شودتالشی منسجم ونظام مند درجهت توسعه دانش موجود درباره 
موضوع هایی است که باآن ها سروکار داریم.پژوهش کوششی است 
برای یافتن بهترین راه حل های ممکن در جهت حل مشکالت 

نوع وسطح فعالیت های   .موجود درعرصه های مختلف زندگی
عه وپیشرفت محسوب می پژوهشی یکی ازشاخص های اصلی توس

شود. موفقیت درتمام فعالیت های مربوط به توسعه 
صنایع،کشاورزی،خدمات وغیره به نحوی به گسترش فعالیت های 
پژوهشی بستگی دارد. درواقع پژوهش یکی ازمحورهای مهمی است 
که ضامن پیشرفت وتوسعه پایداردر هرکشور به شمار می آید. اگر 

شری افزایش نخواهد یافت و پژوهشی صورت نگیرد دانش ب

دچارسکون و رکود خواهد شد. بدون انجام پژوهش امورآموزشی 
نیز از پویایی ونشاط الزم نیزبرخوردار نخواهد بود. همه آن چه 
که به عنوان پیشرفت علوم دراعصار مختلف تاریخ می شناسیم 
حاصل تالش افرادی است که درکارخود رویکردی پژوهشی داشته 

رسشگرشان همواره محرکی برای فعالیت های پژوهشی اند وذهن پ
پژوهش در هر حوزه ای کاربرد دارد. در اموزش  .آنان بوده است

وهش عالی که متولی تربیت دانشجویان این مرز و بوم است، پژ
 رامونیپ میروشن ترازمفاه یبه شناخت دنیرس یمنسجم برا یتیفعال

پیامدهای خود بهره مند  تلقی می شود و می تواند، دانشگاهیان را از
سازد. ارزشیابی نیز در همین راستا قرار دارد. یعنی برای اساتید 

ارزشیابی یک فرایند دانشگاه بسیار مهم قلمداد می شود. چراکه 
نظام دار برای جمع آوری، تحلیل و تفسیر اطالعات است؛ که به 

شود. نقش عمده منظور تعیین تحقق اهداف مورد نظر انجام می
وزش عالی، تربیت نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز جامعه با آم

کسب توانایی الزم جهت وظایف مربوطه در حیطه عملکردی خود 
است و یکی از عوامل اصلی که می تواند آموزش را از حالت ایستا 

واند تبه مسیری پویا تبدیل کند ارزشیابی است. ارزشیابی آموزشی می
شرکت کنندگان در ارزشیابی و آگاهی به بهبود روحیه و فعالیت 

وری مناسب از امکانات مادی و ایشان و نیز عامل مهمی در بهره
ت استاد عبارت اسبرای نیروی انسانی باشد. درهمین راستا ارزشیابی 

از تعیین میزان موفقیت اساتید در رسیدن به اهداف آموزشی خود 
هداف زیادی را و مرکز آموزشی مورد نظر. برای ارزشیابی استاد ا

بر شمرده اند که مهمترین آنها کمک به اساتید در جهت بهبود و 
اصالح روش ها و فعالیت های آموزشی وکمک به مدیران برای 
تصمیم گیری های راهبردی درباره استخدام، ترفیع سالیانه، ارتقاء، 
انتخاب اساتید نمونه گروه ها و مانند اینهاست، بنابراین تردیدی 

 در پژوهشارزشیابی از کار اساتید اقدامی ضروری است. نیست که 
حاضر مشخص شد که برای نهادینه کردن نظام پژوهشی باید به 
عوامل مختلف فردی، زیرساختی و سیاستگذاری توجه ویزه داشت. 
باید به این نکته پرداخت که ظرفیت نیروی انسانی در امر پژوهش 

رقراری قوانین و مقررات باید ارتقا یابد و این موضوع نیازمند ب
استخدامی اعضای هیئت علمی است که بر پایه پژوهش باشد. از 
طرف دیگر، فرهنگ پژوهش محوری نیز عامل مهم دیگری است 
که باید مد نظر قرار گیرد. رفتار متناسب با فرهنگ پژوهش نیز 
باید بررسی شود و تغییر کند. البته سیاستگذاری نظام پژوهشی نیز 

 خط جادیدر ا دیمشارکت طلبانه اسات تیتوجه به قابل مهم است.
 ارائهی، نظام پژوهش یدانشگاه در مورد پژوهش و برقرار هاییمش

، اهتوسعه پژوهش در دانشگ یاستهایدر قالب وضع س یقاتیاعتبار تحق
به  یعمل و دادن استقالل مال اریوابسته به اخت یاستهایس اعمال

 یگذار یمش خطو ر جهت توسعه و د قاتیدانشگاه در انجام تحق
از مهم ترین شاخصهای سیاستگذاری است.  بر پژوهش یمبتن

زیرساختهای پژوهش محور نیز بسیار اهمیت دارد. به زیرساختهای 
فناورانه، قانونی و امکاناتی می توان اشاره کرد که در صورتیکه 
مورد توجه واقع شوند و زیرساختهای پژوهشی مناسب گردند، م 

انتظار داشت که یک نظام پژوهشی در دانشگاه ازاد نهادینه  یتوان
شود. اما در این پژوهش به نهادینه سازی ارزشیابی نیز توجه شد و 
در دو سطح کالن و خرد مورد بررسی قرار گرفت. در این زمینه، 
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رد تا کارزش  نییتعطبق یافته های حاصل از پژوهش، در ابتدا باید 
 دیدر جهت شناخت اسات یابیارزش ندیفرا یبه عنوان هدف اصل

نجش انواع س یمعرفی معرفی شود و بعد به ابیارزش تینسبت به اهم
 دیاسات یانجام سنجش رسم یبرا یستمیس جادیدر دانشگاه و ا یرسم

وجه دانشگاه وت تیریبر مد یمبتنپرداخته شود. همچنین، ارزشیابی 
و  ددار یریگ میتصم یارشد دانشگاه برا تیریکه مد ییازهایبه  ن

 در جهت یریادگیو  یاددهی ندیو فرا یتیحما یندهایفراتوجه به 
کشور  یتحقق اهداف کالن دانشگاه در جهت اعمال نقشه جامع علم

ی حائز اهمیت است. این موارد در سطح کالن مطرح در اموز ش عال
 ودر دانشگاه  دیرفتار اسات قیدق یریاندازه گشد و در سطح خرد،  

مختلف  یدر بخشها شرفتیبه مثابه سنجش پ یابیشارزانجام 
 در  بهبود سطوح شرفتیپ هایاستفاده از مولفهد رجهت  یدانشگاه
ی حائز اهمیت است. پرداختن به خودسنجی و دگر سنجی عملکرد

و یاددادن این موارد به اساتید در نهادینه کردن نظام ارزشیابی مثمر 
گرفته از مبانی نظری، ثمر خواهد بود. در این پژوهش مدلی بر

نظرات خبرگان و جامعه آماری ترسیم گردید که از اعتبار مناسبی 
 برخوردار بود. 

 بر اساس یافته های حاصل از پژوهش، پیشنهاداتی قابل ارائه می شود.
که هر ساله  یمقررات استخدام اعضای هیئت علمی به گونه ا -
  پژوهش محور جذب شوند دیفراخوان اسات یط
 دانشگاه در  خارجی استادان از گیریظرفیت برای بهره ایجاد -

  شانیا پژوهشی دانش از استفاده منظور به آزاد
 شانیو رعوت از ا داخلی استادان مغفول هایاز ظرفیت استفاده -

 پژوهش محور یارائه راهکارها یبرا
بر وب در دانشگاه به منظور رد و بدل کردن  یمبتن یشبکه داخل -

دست  ریو سا انیو دانشجو دیاسات نیر بد یاطالعات پژوهش
 یاندرکاران آموزش

فناورانه دردانشگاه به منظور استفاده  زاتیتجه یروز ساز به -
-هدف ارائه پژوهش شبردیبه روز در جهت پ هاییاز فناور دیاسات

 یکاربرد های

و  یاطالعات هایینسبت به استفاده از فناور دیاسات آموزش -
 در گرانید یوهش و استفاده از پژوهشهادر جهت انجام پژ یارتباط
 .نترنتیبستر ا
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