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دریافت مقاله1398/1/23 :؛ پذیرش مقاله1399/3/26 :
امیر رجائی* ،محمد یمنی دوزی سرخابی ،2اباصلت خراسانی 3و مرتضی رضاییزاده
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چکیده:
هدف :امروزه ،بیشتر کشورها بر سازوکارهای تضمین کیفیت و ارتقای آموزش عالی مانند اجرای ارزیابی بیرونی تأکید بسیاری دارند .با
وجود تأکید اسناد باالدستی مبنی بر لزوم فراهم آوردن زمینه شکلگیری نظام تضمین کیفیت و به تبع آن اجرای ارزیابی بیرونی در
آموزش عالی ،تاکنون فعالیتهای اندکی برای اجرای ارزیابی بیرونی در کشور صورت گرفته است .لذا ،در پژوهش کنونی به اعتبارسنجی
و وزندهی «عوامل ،مالکها و نشانگرهای» ارزیابی بیرونی در گروههای آموزشی رشته علوم تربیتی در دانشگاههای دولتی شهر تهران
براساس نظر خبرگان پرداخته شد.
مواد و روشها :در پژوهش حاضر از رویکرد کمی و روش توصیفی-پیمایشی و ابزار پرسشنامه استفاده شد .جامعه آماری شامل اعضای
هیأت علمی رشته علوم تربیتی در دانشگاههای دولتی شهر تهران بودند .لذا ،نمونهگیری با روش تمامشماری برای جلب مشارکت
حداکثری صورت گرفت .با سه مرحله پیگیری  39نفر از مشارکتکنندگان ( 55درصد) به پرسشنامهها پاسخ دادند .نتایج پرسشنامهها با
استفاده از آزمونهای آلفا کرونباخ و پایایی ترکیبی و بهرهگیری از نرمافزار «پیالاس» مورد بررسی قرار گرفتند .روایی محتوایی و صوری
پرسشنامه نیز مطابق با نظر اساتید راهنما و مشاور و نیز مصاحبهشوندگان اولیه مورد بررسی قرار گرفت و روایی سازهای از طریق تحلیل
عاملی و با استفاده از نرمافزار آماری «پیالاس» و میزان پایایی نیز با آزمون «آلفا کرونباخ» و نیز شاخص «پایایی ترکیبی» محاسبه و
مورد تأیید واقع گردید.
بحث و نتیجهگیری :یافتهها حاکی از آن بودند که به جز مالک « .1.6آییننامهها و مصوبات گروه» و نشانگرهای « .1.2.5رضایت
اعضای هیأت علمی از مدیر گروه» .1.2.6« ،رضایت دانشجویان از مدیر گروه » و « .3.1.3تناسب تعداد پذیرفتهشدگان با ظرفیت
دورههای آموزشی گروه» سایر مالکها و نشانگرهای ارائه شده ( 27مالک از  28مالک و  74نشانگر از  77نشانگر موجود) برای ارزیابی
بیرونی عاملهای گروههای آموزشی رشته علوم تربیتی در دانشگاههای دولتی شهر تهران از روایی و پایایی و به تبع آن از جامعیت و
کفایت الزم برخوردار بودند .همچنین ،اهمیت و وزن هر کدام از نشانگرها و مالکها براساس بار عاملی تعیین شد که میتواند برای
اولویتبندی آنها در ارزیابی هر یک از عاملها کاربرد داشته باشد .شایان ذکر است که در انتهای پرسشنامه ،قسمتی بهمنظور ارائه
پیشنهادهای مشارکتکنندگان برای افزوده شدن به فهرست عوامل ،مالکها و نشانگرهای مذکور در نظر گرفته شد که این موارد
پیشنهادی در بخش یافتهها ارائه گردید .از نظر آنها به غیر از عاملهای « .4دورههای آموزشی و برنامههای درسی مورد اجرا» و «.5
فرایند یاددهی-یادگیری» به سایر عاملها –یعنی عاملهای « .1اهداف ،جایگاه سازمانی ،مدیریت و تشکیالت» .2« ،هیئت علمی».3« ،
دانشجویان» ،و « .6دانشآموختگان»– میتوان مواردی برای افزایش کفایت و جامعیت مالکها و نشانگرهای ارزیابی بیرونی افزود.
كلید واژهها :ارزیابی بیرونی در آموزش عالی ،اعتبارسنجی در آموزش عالی ،گروههای آموزشی رشته علوم تربیتی ،دانشگاههای دولتی
شهر تهران.

 .1مقاله برگرفته از رساله دکتری.
* نویسنده مسئول :دانشجوی دکتری برنامهریزی توسعه آموزش عالی ،گروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،
دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایرانamir_rajaee99@yahoo.com .
 .2استاد گروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
 .3دانشیار گروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
 .4استادیار گروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
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مقدمه
امروزه آموزش عالی در موفقیت کشورها و حکومتها در ساحات گوناگونی چون خردهنظامهای
«معرفت»« ،تولید علم و مهارت»« ،تولید ثروت »،و «تولید قدرت» و به دنبال آن «رشد و توسعه
همه جانبه و پایدار» نقش مهمی دارد (بازرگان ،فراستخواه ،مهرعلیزاده ،معماریان ،مهرام و
نورشاهی1396 ،؛ رضائیان ،توکل ،و نوه ابراهیم .)1397 ،بنابراین ،پرداختن به چالشهای پیش
روی آن از اهمیت زیادی برخوردار است .آموزش عالی در دهههای اخیر با روندها و به تبع آن با
چالشهای جدیدی مواجه شده است .از جمله این چالشها میتوان به گسترش کمی آموزش
عالی و کاهش منابع مالی دولتی (حسینی مقدم1390 ،؛ خراسانی )1395 ،و به دنبال آن افزایش
مطالبات کلیه ذینفعان آموزش عالی مبنی بر پاسخگویی هر چه بیشتر دانشگاهها و مؤسسات
آموزش عالی در خصوص ارتقا و تضمین کیفیت 1خود اشاره کرد (لیثوود و فیلیپس2000 ، 2؛
یورک .)1993 ،3لذا ،امروزه ضرورت طراحی و استقرار نظامهای نوین تضمین کیفیت و جایگزینی
آن با نظامهای سنتی تضمین کیفیت در آموزش عالی بیش از پیش مشهود است .تضمین
کیفیت آموزش عالی یک اصطالح عام و کلی است که ناظر بر ارزیابی ،نظارت ،تضمین ،حفظ و
بهبود کیفیت نظام آموزش عالی ،مؤسسات و یا برنامههای آن است (والسکینو ،گرونبرگ و
پارلئا .)2004 ،4در نظامهای نوین تضمین کیفیت بر تضمین کیفیت بیرونی 5تأکید ویژهای
میشود .تضمین کیفیت بیرونی اشاره به فعالیتهای یک هیأت بیرونی در ارزیابی مؤسسه و یا
برنامه مورد نظر دارد .برای تضمین کیفیت بیرونی از شیوهها و الگوهای مختلف ارزیابی آموزشی
میتوان بهره برد که از میان آنها الگوی "اعتبارسنجی /اعتباربخشی 6گستردهترین روش استفاده
شده برای تضمین کیفیت بیرونی است" (مارتین و استال 2007 ،7ترجمه محمدی.)1392 ،
الگوی اعتبارسنجی در زمره متداولترین و پرکاربردترین الگوهای ارزیابی از مؤسسات آموزش
عالی در ایاالت متحده و بسیاری از کشورهای دیگر است .مراحل اجرای این الگو شامل اجرای
ارزیابی درونی 8و ارزیابی بیرونی 9و در نهایت جمعبندی و تهیه گزارش نهایی براساس شواهد و
ارزیابیهای صورت گرفته است (سیاری ،سیاری و ابراهیمی .)1385 ،هرچند ،در «اسناد
باالدستی» چون «نقشه جامع علمی کشور» (دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی )1389 ،و
«برنامه توسعه پنجساله چهارم» (معاونت پژوهش ،تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ریاست

2. Leathwood & Philips
4. Vlasceannu, Grunberg & Parlea
6. accreditation
8. internal evaluation

1. quality assurance
3. Yorke
5. external quality assurance
7. Martin & Stella
9. external evaluation
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جمهوری )1383 ،و «برنامه توسعه پنجساله پنجم» (معاونت پژوهش ،تدوین و تنقیح قوانین و
مقررات ریاست جمهوری )1388 ،تأکیدهای بسیاری مبنی بر لزوم فراهم آوردن زمینه
شکلگیری نظام تضمین کیفیت و به تبع آن اجرای اعتبارسنجی و ارزیابی بیرونی در آموزش
عالی کشور شده است ،با این حال تاکنون تالشهای اندکی برای اجرای ارزیابی بیرونی صورت
گرفته و بیشتر کارها در خصوص ارزیابی درونی بوده است .این در حالی است که ارزیابی بیرونی
در ارزیابی کیفیت آموزش عالی نقش مهمی دارد و به نوعی حلقه مفقوده آن به شمار میرود
(فراستخواه و بازرگان .)1386 ،با این وجود ،ارزیابی بیرونی مبتنی بر ارزیابی درونی تاکنون کمتر
مورد توجه دستاندرکاران آموزش عالی قرار گرفته است .چرا که ،تالشهایی از جانب مرکز
نظارت و ارزیابی وزارت علوم در قالب فعالیتهای هیأتهای ارزیاب استانی بهمنظور ارزیابی
بیرونی دانشگاهها صورت گرفته است .اما نکته اینجاست که این نوع از ارزیابی مبتنی بر ارزیابی
درونی نیست و بنا به نظر بسیاری از متخصصان به دلیل رویکرد باال به پایین آن اغلب با مقاومت
و عدم پذیرش واحد مورد ارزیابی مواجه شده است (امین خندقی1381 ،؛ شاهسون قرهغونی،
بذرافشان مقدم ،مهرام و امین خندقی .)1395 ،بدینترتیب ،در پژوهش کنونی منظور از «ارزیابی
بیرونی» فعالیتی است که بهمنظور اعتباریابی نتایج ارزیابی درونی مطابق با الگوی اعتبارسنجی
صورت میگیرد .لذا ،با توجه به خأل مذکور ،در این پژوهش به بررسی ارزیابی بیرونی کیفیت
آموزش عالی کشور در سطح گروههای آموزشی رشته علوم تربیتی پرداخته شده است .ارزیابی در
سطح گروه از آن جهت اهمیت بسیاری دارد که میتواند پایه و اساس ارزیابی در سطح دانشکده
و به تبع آن در سطح دانشگاه باشد (بازرگان .)1393 ،همچنین ،رشته علوم تربیتی از آن جهت
حائز اهمیت است که خاستگاه سنجش و اندازهگیری است (سیف )1396 ،و با توجه به این که
مدیریت آموزش را در نهادهای علمی به عهده دارد ،1در بهبود کیفیت جامعه علمی تأثیرگذار
است (نوچهناسار ،شمس مورکانی ،قانعی راد .)1396 ،عالوه بر این ،با توجه به وجود بخش
آموزش در اکثر سازمانها ،اغلب دانشآموختگان علوم تربیتی در این بخش از سازمانها حضور
دارند .در ادامه توضیحاتی درباره ارزیابی بیرونی مبتنی بر الگوی اعتبارسنجی ارائه میشود.
مبانی نظری و پیشینهی پژوهش
الگوی اعتبارسنجی یا اعتباربخشی در میان الگوهای مختلف ارزیابی مؤسسات آموزش عالی از
سابقه طوالنیتری برخورداراست .اعتبارسنجی به عنوان پرکاربردترین شیوه برای تضمین کیفیت
 .1این مطلب در مصاحبه علمی تخصصی نویسنده با دکتر مهدی سبحانینژاد (دانشیار و مدیر گروه آموزشی علوم
تربیتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد) درباره ارزیابی بیرونی گروههای آموزشی رشته علوم تربیتی در
دانشگاههای دولتی شهر تهران در شهریور  1397در دانشگاه شاهد مطرح شد.
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مؤسسات آموزش عالی در بسیاری از کشورهای جهان و از جمله ایاالت متحده به کار برده شده
است (موریس .)2010 ،1با انجام فرایند اعتبارسنجی این امکان برای مؤسسسه یا برنامه مورد
اعتبارسنجی فراهم میشود تا به شناسایی نقاط قوت و ضعف و نیز فرصتها و تهدیدهای پیش
روی آنها پرداخته شود تا از این رهاورد زمینههای درونی برنامهریزی و تخصیص منابع که
متعاقبا منجر به ارتقای کیفیت میگردد شناسایی شوند (سیاری ،سیاری ،ابراهیمی؛ .)1385
فرایند اعتبارسنجی شامل دو مرحله ارزیابی درونی یا خودارزیابی و ارزیابی بیرونی میباشد .در
مرحله اول که شامل خودارزیابی است ،ارزیابی توسط خود مؤسسه صورت میپذیرد .نتایج
ارزیابی درونی نشان میدهند که مؤسسه یا برنامه مورد ارزیابی تا چه میزان با وضعیت مطلوب
فاصله دارد و برای رسیدن به اهداف و ارتقای کیفیت چه برنامهریزیهایی بایستی صورت گیرد.
بدینمنظور ،پنج کمیته مجزا جهت بررسی نظرات اعضای هیأت علمی ،دانشجویان،
دانشآموختگان ،کارفرمایان و نیز بررسی تشکیالت و سازماندهی گروه تشکیل میشوند که
اعضای آن از میان واحد آموزشی مورد ارزیابی انتخاب میگردند .سپس هر یک از این کمیتهها
به بررسی عوامل ،مالکها و نشانگرهای از پیش تعیین شده میپردازند و بر این اساس پرسشنامه
الزم برای گردآوری دادهها تدوین میگردد .پس از گردآوری دادهها ،این کمیتهها براساس یک
مقیاس سه درجهای (مطلوب ،نسبتا مطلوب ،و نامطلوب) بیان میکنند که فاصله وضعیت موجود
و مطلوب تا چه میزان است .از ویژگیهای ارزیابی درونی این است که فرایندمحور ،مشارکتی،
عامل ایجاد تغییر ،نوعی ارزیابی توانمندساز ،راهبردی برای استقالل گروه آموزشی ،و بر ارتقای
کیفیت آموزشی و پژوهشی اثرگذار است (حجازی ،بازرگان و اسحاقی1395،؛ کیذوری ،حسینی،
و فالحی خشکناب.)1387 ،
در مرحله دوم یا همان ارزیابی بیرونی –که موضوع تحقیق حاضر است -نتایج ارزیابی درونی
در اختیار هیأت ارزیاب بیرونی قرار میگیرد تا براساس عوامل مالکها و شاخصهای مربوطه و
مبتنی بر مقیاس سه درجهای فوقالذکر بررسی کنند که تا چه اندازه برنامه یا مؤسسه مورد
ارزیابی به اهداف موردنظر دست یافته است (پازارگادی و آزادی1389 ،؛ شمس مورکانی و
میرزاپور .)1391 ،در حقیقت ،هنگامی که در قالب الگوی اعتبارسنجی میان اندازهگیریهای
صورت گرفته در ارزیابی درونی و ارزیابی بیرونی تناظر و تناسب ایجاد شود ،تغییرات معناداری به
منظور بهبود در واحد مورد ارزیابی صورت خواهد گرفت (نورمن و شروود .)2015 ، 2بدین
ترتیب ،اعتبار نتایج ارزیابی درونی مورد بررسی قرار میگیرد (بازرگان و اسحاقی .)1389 ،ازجمله
مزایای اجرای ارزیابی بیرونی این است که بهعنوان مکمل ارزیابی درونی در تضمین و بهبود
2. Norman & Sherwood

1. Morris
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کیفیت دانشگاهی و نیز در افزایش پاسخگویی به کلیه ذینفعان آموزش عالی نقش بسیار مهمی را
بازی میکند و نتایج آن در بسیاری از موارد مانند تخصیص اعتبارات مالی و بودجه قابل استفاده
است (والو2000 ،1؛ هیوود.)2000 ،2
خاستگاه ارزیابی بیرونی آموزش عالی به گسترش رشتههای دانشگاهی و افزایش تعداد
دانشجویان و به تبع آن تغییر استراتژی حکومتها در دهه  70و  80میالدی میرسد که تأمین
بودجه دانشگاهی را مستلزم سنجش عملکرد و کیفیت مؤسسات آموزش عالی نمودند .بدین
ترتیب ،بر اثر فشارهای ناشی از مطالبات ذینفعان بیرونی و تأکید بر پاسخگویی دانشگاهها ،به
روند تأمین بودجه بیحد و مرز دانشگاهها پایان داده شد تا از این رهاورد ،مؤسسات آموزش عالی
و گروههای آموزشی در صدد بروز نوآوری و پاسخگویی به نیازهای جامعه و در نتیجه ارتقای
کیفیت خود برآیند (یورک1993 ،؛ فانفاخت و وسترهیدن1994 ،3؛ ویلیامز .)1993 ،4لذا،
امروزه ضرورت انجام ارزیابی بیرونی بیش از پیش احساس میشود .برای ضرورت انجام ارزیابی
بیرونی میتوان به موارد زیر اشاره کرد :شیوهای مؤثر برای «تأیید و تضمین کیفیت آموزشی نظام
آموزش عالی» (هیوود2000 ،؛ کلز و استنکویست ،1995 ،5نقل شده در والو2000 ،؛ ماسن،6
1997؛ دونالدسون 7و همکاران 1995؛ واهلن1998 ،8؛ وودهاوس1996 ،9؛ هارمان،)1998 ،10
برای «کنترل کیفیت و سنجش پژوهش علمی» (آلبرت ،البرگ ،و مکگوئیر ،)2012،11برای
«تعالی و حفظ تنوع گروهها» (النگفلدت 12و همکاران ،)2010 ،ونیز برای بهبود کیفیت،
اعتباربخشی (اعطای مدارک دانشجویی) ،افزایش پاسخگویی عمومی ،و مشارکت ذینفعان
گوناگون در فرایند برنامهریزی بخش آموزش عالی» (وروینتسین.)1995 ،13
فلسفه ارزیابی بیرونی «خود را در معرض نقد دیگران قرار دادن» است (بازرگان و فراستخواه،
 .)1396در ارزیابی بیرونی ،دغدغههای ذینفعان درونی و بیرونی به صورت توأمان مد نظر است و
بر «پاسخگویی واحد آموزشی مورد ارزیابی به مطالبات ذینفعان بیرونی» بهعنوان هدف اصلی
تأکید میشود (کانلی تایلر ،)2005 ،14بنابراین ،کارکرد آن از نوع نظارتی است و برای مواردی
نظیر تخصیص منابع ،کنترل و توجیه برنامه مفید خواهد بود (محمدی ،فتحآبادی ،یادگارزاده،
میرزامحمدی و پرند .)1391،در ادامه ،پیشینه پژوهش مورد بررسی قرار میگیرد.
2. Heywood
4. Williams
6. Massen
8. Wahlén
10. Harman
12. Langfeldt
14. Conely-Tyler

1. Valo
3. Van Vught & Westerheijden
5. Kells & Stenqvist
7. Donaldson
9. Woodhouse
11. Albert, Laberge, & Mc Guire
13. Vroeijenstijn
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آژانس تضمین کیفیت و اعتباربخشی برنامههای آموزشی 1زیر نظر شورای اعتباربخشی آلمان
بهمنظور اعتبارسنجی/اعتباربخشی مؤسسات آموزش عالی ابعاد گوناگون این مؤسسات را براساس
عوامل و مالکهای متعددی مورد ارزیابی بیرونی قرار میدهد .برخی از این عوامل عبارتاند از
«ارزیابی کیفیت برنامه درسی»« ،سنجش فرایند یاددهی و یادگیری دانشجویان»« ،ارزیابی نحوه
پذیرش ،میزان پیشرفت ،و نحوه اعطای مدرک به دانشجویان»« ،ارزیابی کارکنان آموزشی»،
«ارزیابی منابع یادگیری و نحوه پشتیبانی از دانشجویان» .بهعنوان مثال ،بهمنظور ارزیابی عامل
«ارزیابی کیفیت برنامه درسی» از مالکهایی نظیر «ارائه شایستگیهایی که در دوره آموزشی
بایستی کسب شوند»« ،مناسب بودن دستاوردهای آموزشی» ،و «بهروزرسانی دستاوردهای
آموزشی متناسب با پیشرفتهای روز» استفاده میشود (شورای اعتبارسنجی آلمان.)2012 ،
همچنین ،مؤسسه سرویس اعتباربخشی مؤسسات آموزشی عالی بینالمللی 3که در بریتانیا
مستقر است بهمنظور اعتبارسنجی عواملی نظیر «منابع مدیریتی و منابع کارکنان»« ،فرایند
یاددهی و یادگیری ،و نحوه ارائه واحدهای آموزشی»« ،امور رفاهی دانشجویان»« ،جوایز و
گواهینامهها» ،و «اشتغال دانشآموختگان» را مورد ارزیابی بیرونی قرار میدهد .بهعنوان مثال،
برای ارزیابی عامل «جوایز و گواهینامهها» از مالکهایی نظیر «دورهها و برنامههای بیرونی» و
«دورهها و برنامههای درونی» بهره میبرد .این مؤسسه مالک «دورهها و برنامههای بیرونی» را نیز
از طریق نشانگرهایی مانند «صدور گواهینامه برای دانشآموختگان بهمنظور پذیرش در مؤسسات
آموزش عالی معتبر بینالمللی» و «تأیید جوایز دانشآموختگان بهمنظور ارائه به مؤسسات
آموزش عالی معتبر بینالمللی» مورد سنجش قرار میدهد (سرویس اعتباربخشی موسسات
آموزشی عالی بینالمللی.)2019 ،
4
کمیسیون اعتباربخشی آموزش پرستاری ( )2017بهمنظور اعتباربخشی عوامل گوناگونی را
مورد ارزیابی بیرونی قرار میدهد .این عوامل عبارتاند از «مأموریت و ظرفیت مدیریتی»،
«اعضای هیأت علمی و کارکنان»« ،دانشجویان»« ،برنامه درسی»« ،منابع» ،و «پیامدها و
دستاوردها» .بهعنوان مثال ،عامل منابع با مالکهایی مانند «منابع مالی»« ،منابع کالبدی» ،و
«منابع مرتبط با آموزش» مورد ارزیابی قرار میگیرد .تفاوتهای میان عوامل و مالکهای ارزیابی
این سه نهاد حاکی از این است که این موارد میتوانند متناسب با شرایط و ویژگیهای متفاوت

1. The Agency for Quality Assurance through Accreditation of Study Programs
)2. German Accreditation Council (GAC
)3. Accreditation Service for International Colleges, Colleges and Universities (ASIC
)4. Accreditation Commission for Education in Nursing (ACEN
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مورد بازنگری قرار گیرند .لذا ،بایستی براساس شرایط و ویژگیهای کشور نیز مورد بررسی قرار
گیرند.
در خصوص تحقیقات صورت گرفته در داخل کشور میتوان به فراستخواه ( )1385اشاره نمود.
او در اثر خود تحت عنوان «تدوین و ارائه الگویی برای ارزیابی کیفیت و اعتباربخشی آموزش عالی
ایران براساس تجارب جهانی و ایرانی» تجربیات کشورهای گوناگون را در خصوص ارزیابی
نظامهای آموزش عالی مورد بررسی قرار داده است .یکی از یافتههای وی ،الگویی نه وجهی بود
که دربردارنده مؤلفههای نظام تضمین کیفیت آموزش عالی بود .از دیگر یافتههای وی میتوان به
ویژگیهای (تفاوتها) زمینهای جوامع اشاره نمود که بایستی در طراحی نظام مذکور رعایت
شوند .این ویژگیها عبارتاند از جغرافیا و شرایط طبیعت ،اندازه سرزمین و جمعیت ،زمینههای
اقتصادی ،زمینههای عمومی فرهنگی اجتماعی سیاسی ،زمینههای خاص توسعه انسانی ،و توسعه
علمی و آموزش عالی .این پژوهش بر ضرورت تدوین چارچوب ارزیابی متناسب با ویژگیهای هر
کشور تأکید میکند.
در این راستا ،حاتمی و محمدی ( )1392در پژوهش خود به طراحی سازمان ملی ارزشیابی،
اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی پرداختهاند .ایشان به  12مؤلفه دست یافتهاند که در
طراحی این سازمان میبایست مورد توجه قرار گیرند .برخی از آنها عبارتاند از :ویژگی و
ساختار نهاد ملی ،اهداف ارزیابی ،ساختار و اختیارات درونی مؤسسه یا برنامه ،کانون تمرکز،
موضوع ،و چگونگی انجام ارزیابی .کریمینژاد ،قورچیان ،جعفری ،و داودی ( )1398در اثر خود
برای ارزیابی کیفیت در سطح موسسات آموزش عالی عوامل گوناگونی را برشمردهاند .برخی از
این عوامل عبارتاند از چشمانداز ،فرهنگ دانشگاهی ،مدیریت و رهبری ،هیأت علمی و کارکنان،
دانشجویان ،آموزش و برنامهریزی درسی ،زیرساختها ... ،در این الگو برای ارزیابی عامل هیأت
علمی از مالکهایی نظیر «ارائه مشاوره و راهنمایی تحصیلی به دانشجویان»« ،استفاده از
فناوریهای نوین آموزشی» ،تسلط بر انواع روشهای تدریس محتوای آموزشی» ،و «تعامل
گروهی» استفاده شده است.
عالوه بر موارد فوق ،میتوان به پژوهش سلیمی ( )1385اشاره نمود که در آن به ارزیابی
بیرونی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان پرداخته است .یافتههای وی نشان دهنده
آن بود که ارزیابی بیرونی عامل «هیأت علمی» در سطح مطلوب ،و سایر عوامل در سطح نسبتا
مطلوب قرار داشتند .مصلح امیردهی ،نیستانی و جهانیان ( )1395نیز در پژوهش خود به ارزیابی
بیرونی دانشگاه علوم پزشکی بابل پرداختهاند .یافتههای آنها نشان داد که به جز عامل اعضای
هیأت علمی و تجهیزات و امکانات که در وضعیت نسبتا مطلوب قرار گرفت ،دو عامل مدیر گروه و
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اهداف و رسالت در وضعیت مطلوب قرار گرفتند و در مجموع ،وضعیت گروه مورد ارزیابی از نظر
مطلوبیت در سطح نسبتا خوبی قرار گرفت.
از جمله پژوهشهایی که به «اجرای ارزیابی بیرونی در گروههای آموزشی و ارائه نتایج آن»
پرداختهاند میتوان به پژوهش رحیمی ( )1387اشاره کرد که در آن به ارزیابی درونی و برونی
درون دانشگاهی گروه فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران پرداخته است .یافتههای وی حاکی از
آن بود که نتیجه ارزیابی درونی و بیرونی عوامل «هیأت علمی»« ،دانشجویان» و «دانش
آموختگان» در سطح مطلوب ،عوامل «اهداف ،جایگاه سازمانی ،سازماندهی و تشکیالت» و
«فرایند یاددهی-یادگیری» نسبتا مطلوب ،و عامل «دورههای آموزشی و برنامههای درسی» در
سطح نامطلوب قرار داشتند.
بازرگان و اسحاقی ( )1389نیز در اثر خود با عنوان «ارزیابی بیرونی کیفیت در گروههای
آموزشی دانشگاهی» عوامل ،مالکها و نشانگرهای ارزیابی بیرونی گروههای آموزشی را شناسایی
و ارائه کردهاند .آنها شش عامل را برای اجرای ارزیابی بیرونی گروههای آموزشی برشمردهاند که
عبارتاند از « .1اهداف ،جایگاه سازمانی ،مدیریت و تشکیالت» .2« ،هیأت علمی».3« ،
دانشجویان» .4« ،دورههای آموزشی و برنامههای درسی مورد اجرا» .5« ،فرایند یاددهی-
یادگیری» ،و « .6دانشآموختگان» .هر کدام از این عوامل دارای یک سری از مالکها ،و هر کدام
از این مالکها دارای مجموعهای از نشانگرها است .مجموعه عوامل ،مالکها و نشانگرهای ارائه
شده فوق تاکنون برای ارزیابی بیرونی گروههای آموزشی در رشته علوم تربیتی مورد اعتبارسنجی
قرار نگرفتهاند .در نتیجه ،با توجه به خأل مذکور ،هدف پژوهش کنونی اعتبارسنجی و وزندهی
مجموعه «عوامل ،مالکها و نشانگرهای ارزیابی بیرونی گروههای آموزشی» ارائه شده توسط
بازرگان و اسحاقی ( )1389براساس نظر اعضای هیأت علمی گروههای آموزشی در رشته علوم
تربیتی در دانشگاههای دولتی شهر تهران انتخاب گردید .بدین ترتیب ،برای رسیدن به هدف
پژوهشی سواالت زیر طرح شدند:
 .1آیا عوامل ،مالکها ،و نشانگرهای ارائه شده برای کلیه گروههای آموزشی بهمنظور ارزیابی
بیرونی گروههای آموزشی در رشته علوم تربیتی در دانشگاههای دولتی شهر تهران از کفایت و
جامعیت برخوردار هستند؟
 .2میزان اهمیت هر یک از عوامل ،مالکها و نشانگرها برای ارزیابی بیرونی گروههای آموزشی
در رشته علوم تربیتی در دانشگاههای دولتی شهر تهران چقدر است؟
لذا ،چارچوب مفهومی به شرح زیر در قالب شکل  1خواهد بود.

اعتبارسنجی عوامل ،مالکها و نشانگرهای ارزیابی بیرونی گروههای آموزشی رشته علوم تربیتی...

21

شکل  .1چارچوب مفهومی پژوهش

روششناسی پژوهش
پژوهش کنونی به لحاظ نوع کاربردی و به لحاظ شیوه گردآوری دادهها توصیفی-پیمایشی است.
بدینترتیب ،مطالعه حاضر با استفاده از رویکرد کمی و ابزار پرسشنامه انجام شد .در این پژوهش،
مشارکتکنندگان عبارتاند از اعضای هیأت علمی رشته علوم تربیتی دانشگاههای دولتی شهر
تهران که در زمینه ارزیابی آموزش عالی دارای تجربه و صاحبنظر هستند .جامعه آماری در
تحقیق کنونی شامل اعضای هیأت علمی دانشگاههای دولتی شهر تهران –شامل دانشگاههای
الزهرا ،تربیت مدرس ،تهران ،خوارزمی ،شاهد ،شهید بهشتی ،و عالمه طباطبائی -در گروههای
آموزشی آموزش عالی ،برنامهریزی درسی ،مدیریت و برنامهریزی آموزشی و فلسفه تعلیم و تربیت
است .در این پژوهش با اتخاذ رویکرد غیراحتمالی در نمونهگیری ،به کلیه اعضای جامعه آماری
مراجعه شد و تمامشماری صورت گرفت .بدینترتیب ،به کلیه افرادی که با همکاری در این
پژوهش موافقت کردند پرسشنامه ارائه شد تا بیشترین میزان مشارکت رقم بخورد .شایان ذکر
است که  70نفر با شرکت در این پژوهش موافقت و پرسشنامه دریافت کردند .با پیگیریهای
پژوهشگر در سه مرحله ،در نهایت  39نفر از  70نفر ( 55درصد) در تکمیل پرسشنامهها
مشارکت کردند.
در این پژوهش ،دادهها از طریق ابزار پرسشنامه گردآوری شد .این پرسشنامه براساس
مجموعه «عوامل ،مالکها ،و نشانگرهای» ارائه شده توسط بازرگان و اسحاقی ( )1389برای
ارزیابی بیرونی گروههای آموزشی در دانشگاهها تهیه شد .بدینترتیب که مجموعه «عوامل،
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مالکها ،و نشانگرهای» فوقالذکر در پیوستار پنج درجهای لیکرت( 1بسیار کم ،کم ،متوسط،
زیاد ،بسیار زیاد) قرار داده شد تا میزان کفایت و جامعیت و به تبع آن وزن هر کدام از آنها
براساس نظر مشارکتکنندگان سنجیده شود .همچنین ،با توجه به استفاده از روش تمامشماری،
پژوهش کنونی به لحاظ مناسب بودن حجم نمونه و معرف بودن گروه نمونه از روایی بیرونی
باالیی برخوردار است .روایی محتوایی و صوری پرسشنامه نیز مطابق با نظر اساتید راهنما و
مشاور و نیز مصاحبهشوندگان اولیه مورد بررسی قرار گرفت و روایی سازهای از طریق تحلیل
عاملی و با استفاده از نرمافزار آماری «پیالاس» 2و میزان پایایی نیز با آزمون «آلفا کرونباخ» 3و
نیز شاخص «پایایی ترکیبی» 4محاسبه و مورد تأیید واقع گردید (گال ،بورگ ،و گال1996 ،5؛
مکگی و گاس2005 ،6؛ ریاضی .)1999 ،7که جزئیات آن در بخش یافتههای پژوهش بیان
میشود .همچنین ،در انتهای پرسشنامه قسمتی در نظر گرفته شد تا چنانچه مشارکتکنندگان
موردی را برای افزودن به «عوامل ،مالکها و نشانگرهای» مذکور مد نظر دارند ،در این قسمت
پیشنهاد دهند.
یافتههای پژوهش
در این بخش ،ابتدا سؤالهای پژوهش بیان میشوند و سپس یافتهها به تفکیک هر عامل و مالک
ارائه میگردند .سوال اول بدین شرح است که «آیا عوامل ،مالکها ،و نشانگرهای ارائه شده برای
گروههای آموزشی بهمنظور ارزیابی بیرونی گروههای آموزشی در رشته علوم تربیتی در
دانشگاههای دولتی شهر تهران از کفایت و جامعیت برخوردار هستند» .برای پاسخگویی به این
پرسش ،به بررسی بار عاملی مالکها و نشانگرهای هر یک از عاملها با استفاده از نرمافزار «پی
الاس» پرداخته شد .بدینترتیب ،هر مالک و نشانگری که بار عاملی مناسبی را به خود اختصاص
ندهد (کمتر از  )0.5گزارش میشود تا از مجموعه مالکها و نشانگرهای ارزیابیکنندهی هر عامل
حذف گردد .به غیر از بار عاملی نشانگرها ،از سه شاخص «میانگین واریانس استخراج شده»،8
«آلفای کرونباخ» ،و «پایایی ترکیبی» برای بررسی روایی و پایایی نشانگرها و مالکها با استفاده
از نرمافزار «پیالاس» استفاده شده است .همچنین ،با استخراج بار عاملی هر «نشانگر» و
«مالک» به سؤال پژوهشی دوم مبنی بر «میزان اهمیت هر یک از عوامل ،مالکها و نشانگرهای

2. PLS
4. composite reliability
6. Mackey & Gass
)8. Average Variance Extracted (AVE

1. Likert scale
3. Cronbach’s Alpha
5. Gall, Borg &Gall
7. Riazi
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ارزیابی بیرونی گروههای آموزشی در رشته علوم تربیتی در دانشگاههای دولتی شهر تهران چقدر
است» نیز پاسخ داده شد.
از این رو ،ابتدا نتایج بررسی اعتبار و روایی برای نشانگرها به تفکیک هر عامل ارائه میشود ،و
پس از آن نتایج بررسی اعتبار و روایی برای مالکها به تفکیک هر عامل ارائه خواهد شد .در
ادامه ،نتایج مربوط به اعتبار و روایی برای نشانگرهای «عامل .1اهداف ،جایگاه سازمانی ،مدیریت
تشکیالت» در قالب جدول  1بیان میشوند.
جدول  .1نتایج بررسی اعتبار و روایی برای نشانگرهای «عامل .1اهداف ،جایگاه سازمانی ،مدیریت
تشکیالت»
عامل .1اهداف ،جایگاه سازمانی ،مدیریت تشکیالت

 .1.1اهداف گروه
 .1.2مدیریت گروه
 .1.3کارکردهای گروه

بار عاملها

رتبهبندی عاملی

0/772

رتبه
چهارم
اول
دوم
سوم

0/512
0/269

چهارم
_____

0/439
0/949

_____
اول

0/917
0/743

دوم
سوم

0/765
0/720
0/685

AVE

0/817

رتبه دوم

آلفای كرونباخ

 .1.1.1وجود اهداف صریح و مدون در گروه
 .1.1.2تناسب اهداف گروه با نیازهای فرد و
جامعه
 .1.1.3مشارکت اعضای هیئت علمی در
تدوین اهداف گروه
 .1.1.4وجود سازوکاری مشخص جهت
بررسی میزان تحقق اهداف گروه
 .1.2.1ویژگیهای فردی مدیر گروه
 .1.2.2عملکرد مدیر گروه
 .1.2.3وجود سازوکاری مشخص جهت
ارزیابی عملکرد مدیر گروه
 .1.2.4نحوه انتخاب مدیر گروه
 .1.2.5رضایت اعضای هیئت علمی از مدیر
گروه
 .1.2.6رضایت دانشجویان از مدیر گروه
 .1.3.1چگونگی برنامهریزی و اجرای وظایف
گروه
 .1.3.2چگونگی ارزیابی عملکرد گروه
 .1.3.2مشارکت اعضای هیئت علمی در
برنامهریزی ،اجرا و ارزیابی فعالیتهای گروه

0/806
0/897

رتبه سوم
رتبه اول

پایایی تركیبی

مالکها

نشانگرها

آزمونها

0/680

0/843

0/894

0/580

0/672

0/764

0/784

0/906
0/842
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گروه در سه

سال گذشته

 .1.4روند توسعه

گذشته

 .1.5برنامه توسعه

گروه برای پنج سال

مصوبات گروه

.1.6

آییننامهها و

برونگروهی گروه

 .1.7فعالیتهای

کارآفرینی

در فعالیتهای

 .1.8نقش گروه

 .1.9امکانات و تجهیزات گروه
استفاده

مالی مورد

 .1.10منابع

 .1.4.1روند توسعه اعضای هیئت علمی گروه
 .1.4.2روند توسعه منابع کالبدی گروه
 .1.4.3مشارکت اعضای هیئت علمی

0/923
0/923
0/780

اول
اول
دوم

 .1.5.1تدوین برنامه توسعه نیروی انسانی
متخصص مورد نیاز گروه
 .1.5.2تدوین برنامه توسعه فعالیتهای گروه
 .1.5.3تدوین برنامه توسعه منابع کالبدی
گروه
 .1.6.1وجود آییننامهها و ضوابط مدون در
گروه
 .1.6.2رعایت و پایبندی اعضای هیئت علمی
گروه به آییننامهها و ضوابط مدون گروه
 .1.7.1تعامل گروه با سایر گروههای دانشکده
یا دانشگاه و ارائه خدمات تخصصی به آنها
 .1.7.2تعامل گروه با گروههای همسان در
سایر دانشگاهها
 .1.7.3تعامل گروه با سازمانهای ذیربط در
زمینه مدیریت و برنامهریزی آموزشی
 .1.8.1توجه به کارآفرینی در فعالیتهای
آموزشی و پژوهشی گروه
 .1.8.2حمایت گروه از فعالیتهای کارآفرینی
دانشجویان و فارغالتحصیالن
 .1.9.1تناسب فضای آموزشی-پژوهشی با
نیازهای هیئت علمی
 .1.9.2تناسب فضای آموزشی-پژوهشی با
نیازهای دانشجویان
 .1.9.3تناسب امکانات و تجهیزات آموزشی
با نیازهای هیئت علمی
 .1.9.4تناسب امکانات و تجهیزات آموزشی
با نیازهای دانشجویان
 .1.9.5تناسب امکانات و خدمات رایانهای با
نیازهای هیئت علمی
 .1.9.6تناسب امکانات و خدمات رایانهای با
نیازهای دانشجویان
 .1.10.1وجود اعتبار مالی مشخص برای گروه
 .1.10.2جذب منابع مالی خارج از دانشگاه
توسط گروه

0/942

اول

0/925
0/918

دوم
سوم

0/969

اول

0/879

دوم

0/888

دوم

0/902

اول

0/853

سوم

0/948

اول

0/922

دوم

0/940

چهارم

0/970

اول

0/963

دوم

0/952

سوم

0/963

دوم

0/970

اول

0/914
0/945

دوم
اول

0/771

0/860

0/862

0/909

0/949
0/921

0/856

0/847

0/777

0/922

0/913
0/857

0/874

0/921

0/864

0/857

0/983

0/844

0/933

0/986

0/927
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با بررسی نشانگرهای مرتبط با «عامل .1اهداف ،جایگاه سازمانی ،مدیریت تشکیالت» در
جدول  1درمییابیم که براساس بار عاملی و مقادیر آلفای کرونباخ و سایر آزمونها به جز دو
نشانگر « .1.2.5رضایت اعضای هیأت علمی از مدیر گروه» و « .1.2.6رضایت دانشجویان از مدیر
گروه» ،سایر نشانگرها از پایایی و روایی مناسبی برای اندازهگیری «مالکهای مربوطه» برخوردار
هستند .همچنین ،رتبهبندی نشانگرهای هر مالک براساس بارهای عاملی اکتسابی در جدول 2
ارائه شده است .بهعنوان مثال ،در سنجش مالک « .1.10منابع مالی مورد استفاده» نشانگر
« .1.10.2جذب منابع مالی خارج از دانشگاه توسط گروه» رتبه نخست و نشانگر « .1.10.1
وجود اعتبار مالی مشخص برای گروه» رتبه دوم را کسب کرده است.
جدول  .2نتایج بررسی اعتبار و روایی برای نشانگرهای «عامل  .2هیأت علمی»
عامل .2هیأت علمی

بار عاملها

عاملی

رتبهبندی

علمی
آموزشی

هیئت فعالیتهای
 .2.1ترکیب اعضای .2.2

 .2.3فعالیتهای پژوهشی
علمی با دانشجویان

 .2.4ارتباط اعضای هیئت

0/761

سوم

0/867

دوم

0/911

اول

0/917

اول

0/836

دوم

AVE

0/871

دوم

آلفای

0/921

اول

0/804

كرونباخ

 .2.4.2رضایت دانشجویان از میزان و نحوه مشاوره اعضای
هیأت علمی

0/911

اول
0/759

0/720

تركیبی

 .2.1.1ترکیب اعضای هیأت علمی گروه از نظر مرتبه علمی و
سابقه کار
 .2.1.2نسبت اعضای هیأت علمی به دانشجویان به تفکیک
مقاطع
 .2.2.1متوسط تعداد واحدهای تدریس شده اعضای هیأت
علمی در هر ترم تحصیلی در سه سال گذشته
 .2.2.2متوسط تعداد واحدهای تدریس شده اعضای هیأت
علمی در گروههای دیگر (دروس سرویسی) در سه سال
گذشته
 .2.3.1متوسط تعداد مقالههای چاپ شده در مجالت علمی
توسط اعضای هیأت علمی در سه سال گذشته
 .2.3.2متوسط تعداد کتابهای تخصصی منتشر شده به
وسیله اعضای هیأت علمی (تألیف-ترجمه) در سه سال
گذشته
 .2.3.3متوسط تعداد طرحهای پژوهشی مورد اجرا در سه
سال گذشته
 .2.4.1اختصاص زمان مشخص توسط اعضای هیأت علمی
جهت مشاوره به دانشجویان

0/861

دوم

0/786

0/731

پایایی

مالکها

نشانگرها

آزمونها

0/880

0/891

0/885
0/833

0/770

0/708

0/870
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نتایج جدول  2نشان میدهد که کلیه نشانگرهای عامل  2برای ارزیابی مالکهای مربوطه
براساس آزمونهای آماری از پایایی و روایی الزم برخوردار هستند .همچنین ،رتبهبندی
نشانگرهای هر مالک براساس بارهای عاملی اکتسابی ارائه شده است .در ادامه نتایج مربوط به
اعتبار و روایی برای نشانگرهای عامل « .3دانشجویان» در قالب جدول شماره  3بیان میشوند.
جدول  .3نتایج بررسی اعتبار و روایی برای نشانگرهای عامل « .3دانشجویان»
عامل .3دانشجویان

بار عاملها

عاملی

رتبهبندی

 .3.1پذیرش و پیشرفت تحصیلی دانشجویان

0/405

کمتر از
0.5
چهارم

0/775

دوم

0/608

AVE

0/812

اول

آلفای كرونباخ

با اعضای هیئت علمی

 .3.2تعامل دانشجویان

 .3.1.1میانه رتبه کنکور دانشجویان
پذیرفته شده در گروه
 .3.1.2میانه رتبه انتخاب رشته
دانشجویان پذیرفته شده در گروه
 .3.1.3تناسب تعداد پذیرفتهشدگان با
ظرفیت دورههای آموزشی گروه
 .3.1.4میانگین معدل دانشجویان گروه
بر حسب مقاطع تحصیلی
 .3.1.5نسبت دانشجویان مشروطی،
انصرافی و اخراجی به کل دانشجویان در
هر مقطع تحصیلی
 .3.2.1مشارکت دانشجویان در فرایند
یاددهی-یادگیری و فعالیتهای پژوهشی
اعضای هیئت علمی گروه

0/606

سوم
0/498

پایایی تركیبی

مالکها

نشانگرها

آزمونها

0/795

0/689

تحصیلی و بازار کار آن

دانشجویان نسبت به رشته

 .3.3عالقه و آگاهی

_____

_____

_____

_____

_____

 .3.3.1آگاهی دانشجویان از ماهیت رشته
تحصیلی و بازار کار آنان

0/871

دوم

0/778

0/714

0/875

 .3.3.2عالقه دانشجویان به رشته
تحصیلی

0/893

اول

نتایج جدول  3حاکی از آن است که در خصوص «عامل .3دانشجویان» کلیه «نشانگرها» در
اندازهگیری و سنجش «مالک مربوطهی خود» از بار عاملی مناسب و به تبع آن از پایایی و روایی
مناسبی برخوردار هستند ،به غیر از نشانگر « .3.1.3تناسب تعداد پذیرفتهشدگان با ظرفیت
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دورههای آموزشی گروه» که بار عاملی کمتر از « »0.5کسب کرده است .لذا ،این نشانگر بایستی
از مجموعه نشانگرها برای اندازهگیری مالک « .3.1پذیرش و پیشرفت تحصیلی دانشجویان»
حذف گردد .همچنین ،رتبهبندی نشانگرهای هر مالک براساس بارهای عاملی کسب شده ارائه
شده است .در ادامه نتایج مربوط به اعتبار و روایی برای نشانگرهای عامل « .4دورههای آموزشی
و برنامههای درسی مورد اجرا» در قالب جدول شماره  4بیان میشوند.
جدول  .4نتایج بررسی اعتبار و روایی برای نشانگرهای عامل « .4دورههای آموزشی و برنامههای درسی
مورد اجرا»
عامل .4دورههای آموزشی و برنامههای درسی مورد

آزمونها

اجرا

بار عاملها

عاملی

 .4.2.2تناسب دورهها با تجهیزات و
امکانات گروه

0/943

دوم

 .4.3.1تناسب برنامههای درسی ،دورهها
با نیازهای فرد و جامعه از نظر اعضای
هیئت علمی

0/970

سوم

 .4.3.2تناسب برنامههای درسی ،دورهها
با نیازهای فرد و جامعه از نظر دانشجویان

0/976

اول

 .4.3.3تناسب برنامههای درسی ،دورهها
با نیازهای فرد و جامعه از نظر
دانشآموختگان

0/974

دوم

رتبهبندی

 .4.3تناسااب
برنامه درسای
دورههاااا باااا
نیازهای فارد
و جامعه

 .4.2.1تناسب دورهها با تخصص اعضای
هیئت علمی

0/957

اول

AVE

 .4.2تناسااب
دورههاااا باااا
امکانات مادی
و نیااااااروی
انسانی گروه

 .4.1.2دورههای جدید آموزشی و
بازآموزی متناسب با نیازهای جامعه و
تحوالت علمی روز

0/955

اول

آلفای كرونباخ

.4.1
دورههاااااای
آموزشی گروه
و اهداف آن

 .4.1.1وجود اهداف دقیق و مدون در
گروه در خصوص دورههای آموزشی گروه

0/919

دوم

پایایی تركیبی

مالکها

نشانگرها

0/875

0/864

0/935

0/902

0/947

0/892

0/972

0/949

0/982
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.4.4
انعطافپذیری
برنامههای
درسی دورهها
به
نسبت
نیازهای فرد
و جامعه

 .4.4.1تنوع دروس دورههای آموزشی
گروه با نیازهای فرد و جامعه از نظر
اعضای هیئت علمی

0/944

اول

 .4.4.2تنوع دروس دورههای آموزشی
گروه با نیازهای فرد و جامعه از نظر
دانشجویان
 .4.4.3تنوع دروس دورههای آموزشی
گروه با نیازهای فرد و جامعه از نظر
دانشاموختگان

0/915

سوم

0/943

دوم

0/873

0/927

0/954

نتایج جدول  4حاکی از آن است که در خصوص «عامل .4دورههای آموزشی و برنامههای
درسی مورد اجرا» کلیه «نشانگرها» در اندازهگیری و سنجش «مالک مربوطهی خود» از بار
عاملی مناسب و به تبع آن از پایایی و روایی مناسبی برخوردار هستند .همچنین ،نشانگرهای هر
مالک بر اساس بارهای عاملی کسب شده رتبهبندی شدهاند .در ادامه نتایج مربوط به اعتبار و
روایی برای نشانگرهای عامل «عامل .5فرایند یاددهی-یادگیری» در قالب جدول شماره  5بیان
میشوند.
جدول  .5نتایج بررسی اعتبار و روایی برای نشانگرهای عامل « .5فرایند یاددهی-یادگیری»
عامل .5فرایند یاددهی-یادگیری

بار عاملها

عاملی

0/871

اول

0/790

دوم

0/839

اول

رتبهبندی

 .5.3.1استفاده اعضای هیئت علمی از شیوههای
متنوع ارزیابی

0/608

سوم

AVE

 .5.2.1در دسترس بودن وسائل کمکآموزشی برای
تدریس
 .5.2.2استفاده اعضای هیئت علمی از وسائل
کمکآموزشی
 .5.2.3رضایت دانشجویان از میزان استفاده از
وسائل کمکآموزشی توسط اعضای هیئت علمی

0/767

دوم

آلفای كرونباخ

.5.1
راهبردهای
یااااددهی-
یاااادگیری
در تدریس
.5.2
اسااتفاده از
فناااااوری
اطالعات و
ارتباطاااات
در فراینااد
تدریس
.5.3
شاایوههای

 .5.1.1استفاده اعضای هیئت علمی از روشهای
متنوع تدریس
 .5.1.2رضایت دانشجویان از نحوه تدریس اعضای
هیئت علمی

0/911

اول

پایایی تركیبی

مالکها

نشانگرها

آزمونها

0/709

0/606

0/829

0/584

0/651

0/637

0/765

0/805

0/788

اعتبارسنجی عوامل ،مالکها و نشانگرهای ارزیابی بیرونی گروههای آموزشی رشته علوم تربیتی...
ارزیاااااابی
پیشااارفت
تحصیلی
.5.4
بااااازخورد
نتااااااایج
پیشااارفت
تحصااایلی
باااااااااه
دانشجویان

 .5.3.2رضایت دانشجویان از روشهای به کار گرفته
شده در سنجش پیشرفت تحصیلی

0/773

دوم

 .5.4.1وجود سازوکار بررسی نتایح پیشرفت
تحصیلی دانشجویان در گروه
 .5.4.2رضایت دانشجویان از نحوه ارائه بازخورد
نتایج ارزیابیهای پیشرفت تحصیلی

0/938

دوم

0/952

اول

0/881

0/893

29

0/944

نتایج جدول  5حاکی از آن است که در خصوص «عامل  .5فرایند یاددهی-یادگیری» کلیه
«نشانگرها» در اندازهگیری و سنجش «مالک مربوطهی خود» از بار عاملی مناسب و به تبع آن از
پایایی و روایی مناسبی برخوردار هستند .همچنین ،رتبهبندی نشانگرهای هر مالک بر اساس
بارهای عاملی کسب شده ارائه شده است .در ادامه نتایج مربوط به اعتبار و روایی برای
نشانگرهای عامل «عامل .6دانشآموختگان » در قالب جدول شماره  6بیان میشوند.
جدول  .6نتایج بررسی اعتبار و روایی برای نشانگرهای عامل « .6دانشآموختگان»
عامل  .6دانشآموختگان

بار عاملها

عاملی

0/952

اول

0/924

دوم

رتبهبندی

0/872

سوم

AVE

0/835

سوم
0/840

كرونباخ

0/974

اول

آلفای

 .6.3مقالااهها و
آثاااار علمااای
دانشآموختگان
(تحصااااایالت
تکمیلی)

0/935

دوم

0/840

0/907

0/940

0/905

تركیبی

 .6.1ادامااااااه
تحصاااااااایل
دانشآموختگان
 .6.2نظااااااار
کارفرمایاااااان
درباااره سااطح
داناااااااااش و
تواناییهاااااای
دانشآموختگان

 .6.1.1نسبت دانشآموختگان راهیافته
به مقاطع باالتر نسبت به کل
دانشآموختگان داوطلب ادامه تحصیل
 .6.2.1رضایت کارفرمایان از سطح دانش
و مهارتهای تخصصی دانشآموختگان
 .6.2.2رضایت کارفرمایان از عالقه به
کار ،تعهد و وجدان کاری
دانشآموختگان
 .6.2.3رضایت کارفرمایان از تواناییهای
ارتباطی دانشآموختگان
 .6.3.1متوسط تعداد عناوین کتابهای
منتشره به وسیله دانشآموختگان
 .6.3.2متوسط تعداد عناوین مقالههای
چاپ شده در مجالت علمی توسط
دانشآموختگان
 .6.3.3متوسط تعداد مقالههای ارائه شده
در کنفرانسهای علمی

______

______

______

______

______

پایایی

مالکها

نشانگرها

آزمونها

0/940
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نتایج جدول  6حاکی از آن است که در خصوص «عامل  .6دانشآموختگان» کلیه «نشانگرها»
در اندازهگیری و سنجش «مالک مربوطهی خود» از بار عاملی مناسب و به تبع آن از پایایی و
روایی مناسبی برخوردار هستند .همچنین ،نشانگرهای هر مالک براساس بارهای عاملی کسب
شده رتبهبندی شدهاند.
عالوه بر این ،بار عاملی تقاطعی نشانگرها به تفکیک هر مالک و عامل مورد محاسبه قرار
گرفت .بار عاملی هر نشانگر بر مالک خود باید حداقل  0/1بیشتر از بار عاملی آن بر دیگر
مالکها باشد .این امر در همهی نشانگرها به استثنای نشانگرهای « .1.2.5رضایت اعضای هیأت
علمی از مدیر گروه» .1.2.6« ،رضایت دانشجویان از مدیر گروه» و « .3.1.3تناسب تعداد
پذیرفتهشدگان با ظرفیت دورههای آموزشی گروه» محقق شده است .در نتیجه ،با توجه به این
معیار نیز یافتههای پیشین تأیید شدند و روایی اکثر مالکها و نشانگرها مورد تأیید قرار
گرفتهاند.
مطالبی که تا کنون ذکر شدند ،در راستای بررسی روایی و پایایی «نشانگرها» در اندازهگیری
«مالکهای مربوطه» بودند .در ادامه مطالبی پیرامون بررسی روایی و پایایی «مالکها» در
اندازهگیری «عاملهای مربوطه» ارائه میشوند .از این رو ،در ادامه ابتدا نتایج آزمونهای آماری
توصیفی و استنباطی و اعتبار و روایی برای مالکهای «عامل .1اهداف ،جایگاه سازمانی ،مدیریت
تشکیالت» در قالب جدول  7و سپس نتایج مربوط به سایر عاملها به ترتیب ارائه میشود.
جدول  .7نتایج آزمونهای آماری توصیفی و استنباطی و اعتبار و روایی برای مالکهای «عامل .1اهداف،
جایگاه سازمانی ،مدیریت تشکیالت»
عامل .1اهداف ،جایگاه سازمانی ،مدیریت تشکیالت
آزمون  tتك نمونهای

سایر آزمونها

آزمون

T

M

sig

بار عاملها 1

بار عامل -ها2

عاملی

رتبهبندی

6/12

3/88

000

0/842

0/825

5

AVE

 .1.4رونااد توسااعه گااروه در
سه سال گذشته
 .1.5برنامااه توسااعه گااروه
برای پنج سال گذشته

6/14

3/90

000

0/878

0/887

1

آلفای کرونباخ

 .1.3کارکردهای گروه

6/89

4/05

000

0/785

0/780

8

تركیبی

 .1.2مدیریت گروه

8/31

3/94

000

0/616

0/611

9

پایایی

 .1.1اهداف گروه

6/95

4/12

000

0/855

0/860

2

مالک

اعتبارسنجی عوامل ،مالکها و نشانگرهای ارزیابی بیرونی گروههای آموزشی رشته علوم تربیتی...
 .1.6آییننامهها و مصاوبات
گروه
 .1.7فعالیتهااااااااااااای
برونگروهی گروه
 .1.8نقاااااش گاااااروه در
فعالیتهای کارآفرینی
 .1.9امکاناااات و تجهیااازات
گروه
 .1.10منااابع مااالی مااورد
استفاده

5/50

3/86

000

0/426

___

5/70

3/93

000

0/827

0/835

4

2/93

3/51

0/07

0/860

0/852

3

5/88

3/95

000

0/740

0/756

7

2/64

3/58

0/013

0/776

0/786

6

0/644

0/929

31

0/942

نتایج جدول  7نشان میدهد که در میان ده مالک مربوط به عامل « .1اهداف ،جایگاه
سازمانی ،مدیریت تشکیالت» مالک « .1.6آییننامهها و مصوبات گروه» بار عاملی غیر قابل قبول
(کمتر از  )0.5دارد ،اما سایر «مالکها» از بار عاملی مناسبی برخوردار هستند و با توجه به سه
شاخص ذکر شده از پایایی و روایی مناسبی برای اندازهگیری عامل « »1برخوردار هستند .نتایج
رتبه بندی مالکها براساس بار عاملی نیز گزارش شده است .بهعنوان مثال ،در سنجش عامل «.1
اهداف ،جایگاه سازمانی ،مدیریت تشکیالت» مالک « .1.4روند توسعه گروه در سه سال گذشته»
رتبه نخست و مالک « .1.2مدیریت گروه» رتبه نهم را کسب کرده است.
جدول  .8نتایج آزمونهای آماری توصیفی و استنباطی و اعتبار و روایی برای مالکهای «عامل  .2هیئت
علمی»
آزمون

آزمون  tتك نمونهای

عامل هیئت علمی

T

M

sig

بار عاملها 1

عاملی

رتبهبندی

AVE

 .2.4ارتباط اعضای هیأت علمی با

8/18

4/06

00

0/750

2

آلفای كرونباخ

 .2.3فعالیتهای پژوهشی

4/90

3/64

00

0/575

4

0/553

0/717

تركیبی

 .2.2فعالیتهای آموزشی

3/87

3/53

0/001

0/742

3

پایایی

 .2.1تركیب اعضای هیئت علمی

6/62

3/87

00

0/874

1

مالک

0/828

دانشجویان

نتایج جدول  8نشان میدهد که تمامی مالکهای مربوط به عامل « .2هیأت علمی» از بار
عاملی مناسبی برخوردار هستند و با توجه به سه شاخص ذکر شده از پایایی و روایی مناسبی
برای اندازهگیری عامل « »1برخوردار هستند .نتایج رتبه بندی مالکها نیز براساس بار عاملی
گزارش شده است .بهعنوان مثال ،در سنجش عامل « .2هیأت علمی» مالک « .2.1ترکیب
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اعضای هیأت علمی» رتبه نخست و مالک « .2.3فعالیتهای پژوهشی» رتبه چهارم را کسب
کرده است.
جدول  .9نتایج آزمونهای آماری توصیفی و استنباطی و اعتبار و روایی برای مالکهای «عامل .3
دانشجویان»
آزمون  tتك نمونهای

آزمون

T

M

sig

بار عاملها 1

رتبهبندی عاملی

AVE

 .3.1پذذذذیرش و پیشذذذرفت

3

آلفای کرونباخ

4/73

3/50

000

0/663

0/660

پایایی ترکیبی

مالک

عامل « .3دانشجویان»

0/747

0/852

تحصیلی دانشجویان
6/07

 .3.2تعامذذل دانشذذجویان بذذا

000

4

0/881

1

اعضای هیئت علمی
6/86

 .3.3عالقذذذذه و آگذذذذاهی

4/03

000

0/875

2

دانشجویان نسبت بذه رشذته
تحصیلی و بازار كار آن

نتایج جدول  9نشان میدهد که تمامی مالکهای مربوط به عامل « .3دانشجویان » از بار
عاملی مناسبی برخوردار هستند و با توجه به سه شاخص ذکر شده از پایایی و روایی مناسبی
برای اندازهگیری این عامل برخوردار هستند .نتایج رتبهبندی مالکها نیز براساس بار عاملی
گزارش شده است .بهعنوان مثال ،در سنجش عامل « .3دانشجویان» مالک « .3.2تعامل
دانشجویان با اعضای هیأت علمی» رتبه نخست و مالک « .3.1پذیرش و پیشرفت تحصیلی
دانشجویان » رتبه سوم را کسب کرده است.
جدول  .10نتایج آزمونهای آماری توصیفی و استنباطی و اعتبار و روایی برای مالکهای «عامل .4
دورههای آموزشی و برنامههای درسی مورد اجرا»
آزمون

آزمون  tتك نمونهای

عامل .4دورههای آموزشی و برنامههای درسی مورد اجرا

T

M

sig

بار عاملها 1

رتبهبندی عاملی

امکانات مادی و نیذروی
انسانی گروه

AVE

گروه و اهداف آن

آلفای كرونباخ

 .4.2تناسب دورهها بذا

5/64

3/86

000

0/864

3

تركیبی

 .4.1دورههای آموزشذی

4/47

3/72

000

0/896

1

0/762

0/896

پایایی

مالک

0/928

اعتبارسنجی عوامل ،مالکها و نشانگرهای ارزیابی بیرونی گروههای آموزشی رشته علوم تربیتی...
 .4.3تناسذذذب برنامذذذه

3/91

4/97

0/884

000

33

2

درسذذی دورههذذا بذذذا
نیازهای فرد و جامعه
 .4.4انعطافپذذذذذذیری

3/95

5/36

000

4

0/847

برنامذذذههای درسذذذی
دورههذذا نسذذبت بذذه
نیازهای فرد و جامعه

نتایج جدول  10نشان میدهد که تمامی مالکهای مربوط به عامل « .4دورههای آموزشی و
برنامههای درسی مورد اجرا» از بار عاملی مناسبی برخوردار هستند و با توجه به سه شاخص ذکر
شده از پایایی و روایی مناسبی برای اندازهگیری این عامل برخوردار هستند .نتایج رتبهبندی
مالکها نیز براساس بار عاملی گزارش شده است.
جدول  .11نتایج آزمونهای آماری توصیفی و استنباطی و اعتبار و روایی برای مالکهای «عامل  .5فرایند
یاددهی-یادگیری»
آزمون

آزمون  tتك نمونهای

عامل « .5فرایند یاددهی-یادگیری»

T

M

sig

بار عاملها 1

رتبهبندی عاملی

 .5.4بازخورد نتایج پیشرفت تحصیلی به

6/27

3/93

00

0/852

3

AVE

 .5.3شیوههای ارزیابی پیشرفت تحصیلی

7/31

3/89

00

0/923

1

آلفای كرونباخ

 .5.2اسذذتفاده از فنذذاوری اطالعذذات و

7/30

3/67

00

0/695

4

پایایی تركیبی

 .5.1راهبردهذذای یذذاددهی-یذذادگیری در

9/24

4/06

00

0/899

2

مالک

0/717

0/868

0/909

تدریس
ارتباطات در فرایند تدریس

دانشجویان

نتایج جدول  11نشان میدهد که تمامی مالکهای مربوط به عامل « .5فرایند یاددهی-
یادگیری» از بار عاملی مناسبی برخوردار هستند و با توجه به سه شاخص ذکر شده از پایایی و
روایی مناسبی برای اندازهگیری این عامل برخوردار هستند .نتایج رتبه بندی مالکهای مربوطه
نیز بر اساس بار عاملی گزارش شده است.
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جدول  .12نتایج آزمونهای آماری توصیفی و استنباطی و اعتبار و روایی برای مالکهای «عامل .6
دانشآموختگان»
آزمون

آزمون  tتك نمونهای

عامل « .6دانشآموختگان»

T

M

sig

عاملها 1

بار

بار عاملها2

رتبهبندی عاملی

AVE

آلفای كرونباخ

7/85

4/10

00

0/924

0/923

1

پایایی

 .6.1ادامذذه تحصذذیل

4/31

3/62

00

0/696

0/701

2

0/449

0/449

تركیبی

مالک

0/639

دانشآموختگان
 .6.2نظر كارفرمایذان
درباره سطح دانذش و
تواناییهذذذذذذذذای
دانشآموختگان
 .6.3مقالذذهها و آثذذار

2/74

3/40

0/010

0/089

3

علمذذذذذذذذذذذذی
دانشآموختگذذذذذان
(تحصیالت تکمیلی)

نتایج جدول  12نشان میدهد که تمامی مالکهای مربوط به عامل « .6دانشآموختگان» از
بار عاملی مناسبی برخوردار هستند و با توجه به سه شاخص ذکر شده از پایایی و روایی مناسبی
برای اندازهگیری این عامل برخوردار هستند .نتایج رتبهبندی مالکهای مربوطه نیز براساس بار
عاملی گزارش شده است.
همچنین ،مشارکتکنندگان در انتهای پرسشنامه مواردی را برای افزوده شدن به فهرست
مالکها و نشانگرهای ارزیابی بیرونی پیشنهاد کردند .این موارد برای عامل « .1اهداف ،جایگاه
سازمانی ،مدیریت تشکیالت» عبارتاند از :تشریح وظایف مدیران گروهها ،برگزاری جلسات
آموزش تکمیلی در گروه ،برگزاری سمینارهای درون گروهی علمی ،و ارتباطات بینالمللی
گروهها .موارد پیشنهادی برای عامل « .2هیأت علمی» عبارتاند از :تعامالت اعضای هیأت علمی
با یکدیگر ،برگزاری جلسات هماندیشی و همآموزشی اساتید جهت تبادل تجربیات اعضای گروه،
مشارکت اعضای هیأت علمی در بهروزرسانی و بازنگری برنامههای درسی براساس پیشرفتهای
علمی دنیا ،اخالق علمی و دانشگاهی اعضای هیأت علمی .تنها مورد پیشنهادی برای عامل «.3
دانشجویان» عبارت است از :تشکیل انجمنهای علمی دانشجویان .موارد پیشنهادی برای عامل
« .6دانشآموختگان» عبارتاند از :جذب دانشآموختگان در بازار (بخش صنعت) بینالمللی،
جذب دانشآموختگان در دانشگاههای بینالمللی بهعنوان دانشجویان تحصیالت تکمیلی ،جذب
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دانشآموختگان در دانشگاههای بینالمللی بهعنوان عضو هیأت علمی ،کیفیت اشتغال به کار
دانشآموختگان ،میزان اشتغال دانشآموختگان با شغل متناسب با رشته تحصیلی ،ارتباط
دانشآموختگان با دانشگاه محل تحصیل ،مسئولیتپذیری اجتماعی دانشآموختگان ،میزان
اشتغالپذیری دانشآموختگان ،توانایی دانشآموختگان در راهاندازی کسب و کار ،و اختراعات و
اکتشافات دانشآموختگان .شایان ذکر است که موردی برای افزوده شدن به عاملهای «.4
دورههای آموزشی و برنامههای درسی مورد اجرا» و « .5فرایند یاددهی-یادگیری» پیشنهاد نشد.
بحث و نتیجهگیری
با اهمیت یافتن روزافزون آموزش عالی ،مسئله تضمین کیفیت آموزش عالی بیش از پیش به یکی
از اصلیترین دغدغههای ذینفعان این حوزه تبدیل شده است .از این رو،
اعتباربخشی/اعتبارسنجی در آموزش عالی و به دنبال آن ارزیابی بیرونی گروههای آموزشی در
دانشگاهها را میتوان بهعنوان یک سازوکار مؤثر برای تضمین کیفیت آموزش عالی محسوب نمود.
اغلب اندک پژوهشهای صورت گرفته در زمینه ارزیابی بیرونی در کشور ،در خصوص «اجرای
ارزیابی بیرونی در گروههای آموزشی و ارائه نتایج آن» در سطح دانشکده در یک دانشگاه بوده
است .اما در خصوص «اعتبارسنجی مجموعه عوامل ،مالکها ،و نشانگرهای ارزیابی بیرونی» برای
ارزیابی گروههای آموزشی در سطح چندین دانشگاه -مانند آن چه که در این پژوهش انجام شده
است -کاری صورت نگرفته است .یافتههای پژوهشهای از نوع اجرای ارزیابی منجر به ارائه
سیمایی کلی از کیفیت گروه آموزشی مورد ارزیابی در دانشگاه مربوطه و ارائه راهکار برای بهبود
کیفیت آن میشود .در حالی که نتایج یافتههای پژوهشهای از نوع اعتبارسنجی عوامل ،مالکها
و نشانگرهای ارزیابی بیرونی منجر به فراهم شدن زمینه برای اجرای ارزیابی بیرونی گروههای
آموزشی در سطح چندین دانشگاه میشود .با توجه به این که تا کنون در گروههای آموزشی
رشته علوم تربیتی ارزیابی بیرونی صورت نگرفته است ،این پژوهش صورت گرفت تا یافتههای آن
زمینه الزم را برای اجرای ارزیابی بیرونی این گروهها در دانشگاههای دولتی شهر تهران فراهم
کند.
در پژوهش رحیمی ( )1387و سلیمی ( )1385برای انجام ارزیابی بیرونی ،از مجموعه
«عوامل ،مالکها و نشانگرهای» ارائه شده برای گروه آموزشی آمار و ریاضی در سومین کنفرانس
ارزیابی کیفیت استفاده شده است .بدینمنظور ،آنها ابتدا این مجموعه «عوامل ،مالکها و
نشانگرها» را با نظر اساتید گروه آموزشی مورد ارزیابی اعتبارسنجی کردند و سپس از آنها برای
انجام ارزیابی بیرونی گروه آموزشی مربوطه بهره بردهاند .البته ،در خصوص نحوه انجام این کار
توضیحات چندانی ارائه نکردهاند .با این وجود ،پژوهشهای آنها مؤید این موضوع است که
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مجموعه «عوامل ،مالکها و نشانگرهای» ارزیابی بیرونی برای هر گروه آموزشی بایستی متناسب
با ویژگیهای آن گروه و براساس نظر متخصصان آن حوزه اعتباریابی شود و بالطبع نشاندهنده
اهمیت هدف پژوهش کنونی است .در ادامه نکاتی پیرامون یافتههای تحقیق حاضر ارائه میشود.
بهمنظور دستیابی به هدف پژوهش کنونی دو سؤال پژوهشی مطرح شد .در پاسخ به سوال
اول پژوهش مبنی بر این که تا چه میزان عوامل ،مالکها ،و نشانگرهای ارائه شده برای ارزیابی
بیرونی گروههای آموزشی در رشته علوم تربیتی در دانشگاههای دولتی شهر تهران از کفایت و
جامعیت الزم برخوردار هستند ،میتوان بیان نمود که کلیه مالکها به جز یک مالک  27-مالک
از  28مالک موجود ( 96درصد مالکها) -از کفایت و جامعیت الزم بهمنظور ارزیابی بیرونی
عوامل گروههای آموزشی در رشته علوم تربیتی برخوردار هستند .از نظر مشارکتکنندگان ،مالک
« .1.6آییننامهها و مصوبات گروه» از کفایت و جامعیت الزم برای ارزیابی عامل « .1اهداف،
جایگاه سازمانی ،مدیریت تشکیالت» برخوردار نیست .همچنین ،کلیه نشانگرها به جز سه نشانگر
 74نشانگر از  77نشانگر موجود ( 96درصد نشانگرها) -از کفایت و جامعیت الزم بهمنظورارزیابی بیرونی مالکهای مربوطه برخوردار هستند .بنا به نظر مشارکتکنندگان ،نشانگرهای
« .1.2.5رضایت اعضای هیأت علمی از مدیر گروه» و « .1.2.6رضایت دانشجویان از مدیر گروه»
برای ارزیابی بیرونی مالک « .1.2مدیریت گروه» ،و نشانگر « .3.1.3تناسب تعداد پذیرفتهشدگان
با ظرفیت دورههای آموزشی گروه» برای ارزیابی بیرونی مالک « .3.1پذیرش و پیشرفت تحصیلی
دانشجویان» از کفایت و جامعیت الزم برخوردار نیستند.
در پاسخگویی به سؤال دوم پژوهش مبنی بر تعیین میزان اهمیت و وزن هر کدام از این
عوامل ،مالکها و نشانگرها نتایج یافتهها به تفکیک هر «عامل» و «مالک» استخراج شدند .بدین
ترتیب ،در ارزیابی بیرونی گروههای آموزشی در رشته علوم تربیتی اولویتبندی «نشانگرها» را در
اندازهگیری مالکهای مربوطه میتوان براساس بار عاملی کسب شده انجام داد .چرا که ،هرچه
مقدار بار عاملی یک «نشانگر» بیشتر باشد به این معناست که آن نشانگر سهم بیشتری در
اندازهگیری «مالک» مربوطه دارد .بدین ترتیب ،بررسی بار عاملی نشانگرها نشان میدهد که از
نظر دقت در طراحی نشانگرها برای سنجیدن مالک مربوطه ،نشانگرهای عامل « .4دورههای
آموزشی و برنامههای درسی مورد اجرا» رتبه نخست و نشانگرهای مربوط به عاملهای «.6
دانشآموختگان» .1« ،اهداف ،جایگاه سازمانی ،مدیریت تشکیالت» .2« ،هیأت علمی».5« ،
فرایند یاددهی-یادگیری» ،و « .3دانشجویان» به ترتیب در رتبههای بعدی قرار میگیرند.
همچنین ،میتوان «مالکهای» ارزیابی مربوط به هر عامل را براساس بار عاملی کسب شده
اولویتبندی نمود .چرا که ،هر چه بار عاملی یک «مالک» بیشتر باشد به این معنی است که آن
مالک در اندازهگیری «عامل مربوطه» سهم بیشتری دارد .براساس بار عاملی ،از نظر دقت در
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طراحی مالکها برای سنجیدن عامل مربوطه مالکهای مربوط به عامل « »4رتبه نخست و
مالکهای مربوط به عاملهای« .5فرایند یاددهی-یادگیری» .3« ،دانشجویان» .1« ،اهداف،
جایگاه سازمانی ،مدیریت تشکیالت» .2« ،هیأت علمی» ،و « .6دانشآموختگان» در رتبههای
بعدی قرار میگیرند .چنانچه ،در طراحی نشانگرها و مالکها نیاز به بازنگری باشد و به تبع آن
یک اولویتبندی براساس عامل مد نظر باشد ،بیشترین اولویت برای بازنگری مربوط به نشانگرها
و مالکهای آن دسته از عاملهایی است که کمترین رتبه را کسب کردهاند .شایان ذکر است که
بررسی بار تقاطعی مالکها و نشانگرها نیز انجام شد که نتایج آن مؤید یافتههای فوق است.
همچنین ،موارد پیشنهادی مشارکتکنندگان در پژوهش برای افزوده شدن به عوامل ،مالکها
و نشانگرهای ارزیابی بیرونی گروههای آموزشی رشته علوم تربیتی در سطح «مالک» و «نشانگر»
بود و موردی برای افزوده شدن به «عاملها» پیشنهاد نشد .این امر به نوعی نشاندهنده کفایت و
جامعیت عاملهای ارائه شده برای ارزیابی بیرونی گروههای آموزشی رشته علوم تربیتی است.
نکته جالب توجه این بود که حجم بیشتر پیشنهادها در خصوص عامل « .6دانشآموختگان»
بود .این گونه بهنظر میرسد که مالکها و نشانگرهای این عامل از نظر مشارکتکنندگان بیش از
سایر عاملها نیاز به تکمیل شدن دارد .پس از عامل « .6دانشآموختگان» بیشتر موارد
پیشنهادی به ترتیب برای مالکها و نشانگرهای عاملهای « .1اهداف ،جایگاه سازمانی ،مدیریت
تشکیالت» .2« ،هیأت علمی» و « .3دانشجویان» ارائه شد ،اما برای عاملهای « .4دورههای
آموزشی و برنامههای درسی مورد اجرا» و « .5فرایند یاددهی-یادگیری» هیچ موردی پیشنهاد
نشد .به نظر میرسد که از نگاه مشارکتکنندگان ،مالکها و نشانگرهای عاملهای « »5« ،»4از
کفایت و جامعیت کامل برخوردار هستند.
در پایان پیشنهاد میشود موارد پیشنهادی فوق برای گنجانده شدن در مالکها و نشانگرهای
ارزیابی بیرونی گروههای آموزشی در رشته علوم تربیتی در دانشگاههای دولتی شهر تهران در
قالب پژوهشهایی مستقل مورد بررسی قرار گیرند .در مجموع میتوان چنین بیان نمود که به
جز مالک « .1.6آییننامهها و مصوبات گروه» و نشانگرهای « .1.2.5رضایت اعضای هیئت علمی
از مدیر گروه» .1.2.6« ،رضایت دانشجویان از مدیر گروه » و « .3.1.3تناسب تعداد
پذیرفتهشدگان با ظرفیت دورههای آموزشی گروه» سایر موارد مربوط به مجموعه «عوامل،
مالکها و نشانگرهای» ارائه شده برای ارزیابی بیرونی گروههای آموزشی توسط بازرگان و
اسحاقی ( )1389در ارزیابی بیرونی گروههای آموزشی رشته علوم تربیتی میتوانند به کار برده
شوند.
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Abstract

Objective: Today, most countries have a lot of emphasis on quality assurance
mechanisms in higher education. One of these mechanisms is external evaluation.
Despite the emphasis of upstream documents on the need to provide a framework for
the establishment of a quality assurance system and, consequently, the implementation
of external evaluation in higher education, so far little has been done to carry out
external evaluation in the country. Therefore, in the current study, it has been
attempted to validate and weigh the "factors, criteria and indicators" for external
evaluation in education departments in public universities in Tehran according to
experts' opinion.
Materials and Methods: To this end, a quantitative approach, descriptive-survey
method and questionnaire were used. The results of the questionnaire were analyzed by
Cronbach's alpha and combined reliability through the use of PLS statistical software.
The content and face validity of the questionnaire were also evaluated according to the
opinion of the supervisors and consultants and the initial interviewers. Structural
validity was calculated and confirmed by factor analysis using PLS software. Also,
reliability was calculated and confirmed by the Cronbach's alpha test and the composite
reliability index.
Results and Discussion: The findings indicated that except for the criterion "1.6.
department regulations and approvals" and indicators like "1.2.5. faculty members'
satisfaction with department manager", and "1.2.6. student satisfaction with department
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manager", and "3.1.3. proportionality of number of admissions with the capacity of
department training courses" the other criteria and indicators presented (27 out of 28
criteria and 74 out of 77 indicators) for evaluating the external factors of education
departments in public universities of Tehran were valid and reliable, and consequently,
they had the optimum level of completeness and adequacy. Also, the importance and
weight of each indicator and criterion were determined based on factor load, which
could be used to prioritize them in evaluating each factor.
It is worth noting that at the end of the questionnaire, a section was designed for
participants to provide their suggestions to be added to the list of the aforementioned
factors, criteria and indicators. At the end, their suggestions were presented. In their
view, except for the factors "4. courses and curriculum implemented" and "5. teachinglearning process", we can add some items to the other factors –i.e. "1.objectives,
organizational position, management and organization", "2. faculty", "3. students", and
"6. graduates"- in order to increase the adequacy and consistency of external evaluation
criteria and indicators.
Keywords: external evaluation in higher education, accreditation in higher education,
education departments, Tehran public universities.

