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 چکيده
 وبیر مع یاز اجررا  یناش یها یاخالق یو کاهش معضالت و ب ها یمش خط یابیارز یبرا یمتنوع یراهکارها ایسراسر دن در

 یابیر ارز یهرا و اراهر  ال رو    اد و مؤلفر  ابعر  ییپرژوهش شناسرا   نیر در ا یاصرل  هرد  . رنرد یگ یمورداستفاده قرار م ها یمش خط

 وپژوهش حاضرر یرپ پرژوهش کراربردی     نظام در حوزه آموزش بود.  یهای کل بر اساس سیاست یآموزش عال یها یمش خط

 افت یسراختار  نیمر   عمیر   یهرا  مصراحط   و مررتطط  ادبیرات  و اسرناد  بررسی از ها دادهتحلیلی است.  -روش انجام آن توصیفی

هدفمند تا مرحل  اشرطا  نظرری    صورت ب  گذاری مشی خطنفر از خطرگان حوزه آموزش عالی و  13با  ها ط مصاح د.شاستخراج 

 خرود  روی  س  و برای سنجش روایی ازاست  شده استفادهاین پژوهش از روش تحلیل مضمون  لیوتحل  یتجزبرای  د.شانجام 

در سر    هرا  دادهبررای تحلیرل   . شرد  استفاده شوندگان مصاحط  از بازخور دریافت مستقل، کدگذاران از کدگذاری، استفاده آزمون

 کرد تفسریری )مضرمون    23 فراگیرر،،  ی )مضرمون ا  رابطر کرد   8تعرداد   اسراس  براین مرحل  استخراج مفاهیم صورت گرفت.

ی اهر  اسرت یسی آموزش عالی بر اسراس  ها یمش خط ارزیابی ال وی با مرتطط کد توصیفی )مضمون پای ، 101 ، ازدهنده سازمان

 ال روی . برای اطمینان بیشتر و انجام یپ روش کمی بررای اعتطرار سرنجی    شد استخراج و کلی نظام در حوزه آموزش شناسایی

، خطره و ذینفع هستند، ایرن بخرش انجرام    نظر صاحبآموزش عالی  ن یدرزمو با افراد بیشتر ک   تر عیوسپیشنهادی، در یپ دایره 

اصرلی   سرؤاتت ب  اطالعات سودمند و هدفمند در راستای پاسخ بر    ها دادهلیزرل نتیج   افزار نرمبا استفاده از  تیدرنهاگردید و 

 پژوهش تطدیل شد.
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 مقدمه

ملی و ارتقرا   امروزه کلی  کشورهای جهان در تالش هستند تا نقش آموزش عالی را در توسع  

تررین منرابعی کر      تروان گفرت یکری از پررارزش     می درواقعی موردتوج  قرار دهند. فنّاوردانش و 

یکری از   درواقرع عرالی   جامع  برای پیشررفت و توسرع  در اختیرار دارد، آمروزش اسرت. آمروزش      

شرمار   هرای قررن حاضرر بر      ترین چالش ترین سازوکارهای هر کشور برای مقابل  با بزرگ اثربخش

هرای مناسرطی    مشی ها و خط آید. نظام آموزش عالی برای دستیابی ب  این مهم تزم است سیاست می

 ها و دی ر مؤسسات آموزشری  اتخراذ کرن.    های آموزشی و پژوهشی در عرص  دانش اه را در زمین 

 .،1366)قربانیان و همکاران، 

هرا و ال روی    ارای شریوه هایی مستلزم آن است ک  یپ نظام آموزش عالی د اتخاذ چنین سیاست

گرذاری در آن   مشری  گیرری باشرد و فراینرد خرط     گذاری در سطوح عالی تصرمیم  مشی مناسب خط

ای باشد ک  هم استانداردهای علمی و هم شرایط سیاسری، اجتمراعی، اقتصرادی و فرهن ری      گون  ب 

ارزیرابی عمرال      و امعان نظر قرار گیرد؛ انجام این مهم بدون داشتن یپ نظام جامع موردتوج جامع  

 .،1368)گرجی پور و خاشعی،  شود ب  هد  و مقصود خود ناهل نمی

)الروانی و  ست ا عمومی یگرذار  اسرت یس ررد منزنیا  رر ک ترسا ییها از حوزه یریک یزشموآ منظا

 ورشپر لنطاد ب  ک  ستا ىعناصر شامل ه،درر پیچی طربروا با یعنوان نظام ب  منظا ین. ا،1388همکراران،  

 نظرران  حرب صا کثرا .،1386)عطاسری و همکراران،    نددار هیژو یها یو دشوار ها یدگیچیپ ک  تسا ادىفرا

و  دیر آ یمر  رشما ب  توسع  صلیا ملاعوو  نکااز ار یکی زشورر مآ ک  ددارندیتأک ،توسع  یها برنام 

و  علم پیشرفتچراکررر   ؛باشد لصوا بر مطتنیو  قی د بخش یندر ا یزیرررر برنامررر  ستا ورىضر

 ستا ودهفزا یزشررموآ منظا یهررا تیررو مأمور ظایفو پیچیدگی بر ،مختلف یهررا نر  یر زمد ورىفنا

نظرر   ممکن است در ن اه اول سراده بر    یآموزش یها یمش آنک  خط . باوجود،1366)قربانیان و همکراران،  

کر    شرود  یکشرور باعرم مر    یو مساهل عمروم  ها یمش خط ریآنها با سا یدگیو تن یدگیچیاما پ ،دیآ

و  یتوج  است ک  در تمرام کترب آموزشر    جالب ؛ت عام ، ب  حل مساهل آن گره بخوردتحق  منفع

آن  تیر امرا واقع  ؛شرده اسرت   دیر تأک یآموزشر  یها یمش بر لزوم ساده و عادتن  بودن خط یفرهن 

 یتلرور  نیب  علت شرکا  بر  ) یآموزش یها یمش ک  خط کنند یاست ک  ناظران در عمل مشاهده م
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غالطرا  فاقرد    ،سرت ین یک  فقرط آموزشر   گردد یبرم یتلفعوامل مخ ری  تأثب یو عمل در نظام آموزش

. 2012،1)دای،  شرود  یخود ناهرل نمر   ییب  اهدا  غا یاست و درواقع نظام آموزش ییها یژگیو نیچن

اسرت کر     نیر اما سؤال ا ؛قرارگرفت  است ژهیمورد اهتمام و ریاخ انیسال یط یآموزش یها یمش خط

تحروتت و    رر ید عطرارت  بر   ر؟یخ ای شود یمحق  م یدر تراز عال ها یمش خط نیا یاهدا  اصل ایآ

فکر شده و در جهرت تحقر  اهردا      ل،یبر تحل یکشور کامال  مطتن یآموزش یها یمش خط راتییتغ

اگر رسرالت   ر؟یخ ایاست  رانیا یاسالم یجمهور یو بلندمدت نظام آموزش مدت انیمدت، م کوتاه

 نگوناگو یهرا  در بخرش  لشتغاا اىبر مدرآکا انیرر نسا وىررنی ورشررپ رانیا ینظام آموزش یآرمان

 تأمین ،نشدا تولید یمراکرز آموزشر   ریهرا و سرا   دانشر اه  نهاییو  لیرصا  هدو  جامع  ازیو موردن

 هرا  نر  یزم همةدر  جتماعیا تمعضال حل اىبر رارهکرا هةو ارا ن،متخصصا تربیت ،جامع  ىهازنیا

 ایر  شرود  یراستا وضع و اجررا مر   نیدر ا یآموزش یها یمش خط ای، آاسالم است یها بر آموزه یمطتن

خروب اجررا    یآموزشر  یهرا  یمشر  خط ایآ د؟نشو یخوب وضع م یآموزش یها یمش خط ایآ ر؟یخ

نظرام   پیر سرؤاتت در وجرود    نیر ؟ و.....  جرواب تمرام ا  کنند یباهم عمل م گو هماهن دنشو یم

 یو اجررا  نیتردو  یس تمام تالش خرود را بررا  دولت و مجل نیهمچن .نهفت  است یابیکارآمد ارز

ب  شرهروندان و بهطرود دادن    ییپاسخ و یبرا و رندیگ یکار م ب  یآموزش نیو قوان ها یمش خط ن یبه

 یا مقدمر   یابیر وجرود ارز   ریب  سخن د ؛هستند یابینظام ارز ازمندین یوزشآم یها یمش اثرات خط

کر    کنرد  یکمرپ مر   ارانذگر  یمشر  بر  خرط  است و  یآموزش یها یمش خط یو اجرا نیتدو یبرا

 یمنطقر  یا وهیبهطرود دهنرد و بر  شر     وسرت  یمنرد و پ  صرورت سرامان   را بر   یآموزش یها یمش خط

ک  با در نظرر گررفتن    یا منظوم  نیخود باشند. اما متأسفان  در حال حاضر چن تیمسلول یپاسخ و

وجرود   ،ر کمرپ کنرد  کشرو  یآموزشر  یهرا  یمش خط یابیکشور ب  ارز یبوم یها تیعوامل و واقع

 .،1361)واعظی و محمدی، ندارد 

 یهرا  یمشر  خرط  یابیر ارز یجامع برا ال وییمطرم، فقدان  ازیاکنون باوجود ن هم اینک توج  ب   با

حاضرر قصرد دارد برا انجرام       یتحق نیبنابرا ؛ملموس است رانیا یاسالم یکشور جمهور یآموزش

                                        
1. Dye 
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هرای   برر اسراس سیاسرت    یآموزش عال یها یشم خط یابیارز ال ویاراه    یاز طر ،یپژوهش علم

 .  دکنرا رفع  ص ینق نیا رانیا یاسالم یجمهور ورنظام در کش یکل

 :  دهش نییتع لیب  شرح ذ سواتتپژوهش  نیادر 

 یآمروزش عرال   یهرا  یمشر  خط یابیارز ی، ال ودهنده لیتشک یها ها و شاخص ابعاد، مؤلف  -1

 است؟نظام کدام  یهای کل بر اساس سیاست رانیا

 یآمروزش عرال   یمشر  خرط  یابیارز یال و دهنده لیاز عناصر تشک پیهر   اهیارتطاط و جا -2

 چ ون  است؟   رانیا

چ ونر   نظرام   یهای کلر  بر اساس سیاست رانیا یآموزش عال یها یمش خط یابیارز یال و -3

 ؟است

 رانیر ا یالآمروزش عر   یها یمش خط یابیارز یال و یها راستا تالش شد ابعاد و مؤلف  نیدر هم

 آنها مشخص شود. نیو روابط ب ییانظام شناس یهای کل بر اساس سیاست

 :ینظر يمبان

 يابيارز

 یلر یخ یاسرت کر  گراه    یگذاری عمروم  مشی خط ندیاز مراحل مهم و اجزا  فرا یکی ،یابیارز

 ایر چرخر    پیر عنروان   گرذاری بر    مشری  خرط  ی. وقتردیگ یقرار م  یمواقع در حاش یپنهان و بعض

اسرت   یابیر ارز نرد، یفرا نیر ، مرحلر  آخرر ا  شود یپشت سر هم مالحظ  م یها تیاز فعال یا سلسل 

 .،1362 ،)دانش فرد

و   یر تطط ن،یتخمر  رنرده یهنرر، دربرگ  ایر شرود و   دهیعلم د پیعنوان  ، چ  ب یمش خط یابیارز

اسرت  آن   جیب  اهردا  و نترا   یابیدست زانیمحتوا، نحوه اجرا، م ،یمش خط پی یابیو ارزش یابیارز

 .،1400)رمضان شمس و همکاران، 

اجررا   یو ترا حرد   یریر گ دسرتور کرار، شرکل    بر   میطرور مسرتق   ب  یاسیطور ک  تمرکز س همان

 جر  ینسرطت بر  نت   زین یو سؤاتت متداول شود یانجام م یاسیس یکردیبا رو زین یابی، ارزگردد یبرم

 ؟یاسرت؟ و در چر  سرطح    دهیب  اهدا  خود رس یمش خط ایازجمل : آ دکن یمطرح م ها یمش خط

عنروان   بر   تیعردم رضرا   ای تیاز رضا یناخواست ؟ چ  سطح ایداشت  است؟ خواست   یراتیچ  تأث
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 یمشر  خرط  بیدر هن رام تصرو   یمشر  خرط  یمراحرل اجررا   ایر است؟ آ جادشدهیا یمش خط ج ینت

 نیر پاسرخ ا  افتنیر  یاست ک  برا یتیتالش و فعال ،یابیقرارگرفت  است؟ ارز بیو تصو یموردبررس

 یاثربخشر  ،یابیر گفرت ارز  تروان  یطرور سراده مر    ب . ،1400)نصوحی و همکراران،   شود یسؤاتت انجام م

. دکنر  یمر  یآمرده بررسر   دسرت  بر   جر  یو نت  شرده  نیری را برحسرب اهردا  تع   یمشری عمروم   خط

 کر   نرد کن نییک  تع دهند یاختصاص م نیخود را بر ا یاسیو تمرکز س یگذاران وقت کاف مشی خط

اسرت کر     نیا س یمقا ،یابیذات ارز هر،؟ اما ب  قول ترنس مفتدیاتفاق ب یزیچ  چ هندخوا یم قا یدق

برنامر    یاجررا  جر  یدرنت دیر با یزیر چر  چ  نک یبرنام  اتفاق افتاده است باا یبعد از اجرا یزیچ  چ

واکرنش اسرت    پیر  یریکرارگ  ب  ،مشی خط یابی، ارزطور نیاست. هم فتادهیک  اتفاق ن افتاد یاتفاق م

 یمنرد بر  گرردآور    کر  عالقر    یاحزابر  یبرا یابیز. ارردیگ یصورت م یقطل یها تیفعال ج ی  نتک  ب

مشری هسرتند، فرصرت     توسط طراحان خرط  شده نییب  اهدا  تع یابیدست زانیاطالعات راجع ب  م

 .دکن یم جادیا یخوب

 جر  یبر  نت  ایشدن  تیریبد مد ج یمشی را درنت فرصت است ک  خط نیآخر قتیدر حق یابیارز

 یگرذاری و بررسر   مشری  بتوان مجددا  ب  مرحل  خرط  دن،ینامطلوب رس ج ینت ایو  دنیمطلوب نرس

داد کردام   صید و تشرخ کر ییرا شناسا یعوامل مثطت و منف توان یمرحل  م نیا درمجدد برگرداند. 

 پیر  یابیر . ارزآیدشمار می ب از عوامل محدودکننده  پیو کدام دکن یعامل ب  تحق  اهدا  کمپ م

 برار  پیر را کر    یدارد ک  موضروع  یا توان بالقوه رایز ؛است یگذاری عموم مشی ابزار قدرتمند خط

 .،1369)حمیدی و. همکاران،گذاران قرار دهد  مشی مجددا  در دستور کار خط ست،ا شده یبررس

دربراره   یقرو  یسنت مطالعات پی، 1610از ده   یابیارز قاتیتحق ندهیرشد فزا باوجودمتأسفان  

 ایر  فصرل  پیر عمدتا  ب   یابیارز یو فن یشکل ن رفت  است. مطاحم نظر رانیمشی در ا خط یابیرزا

؛ لسررتر و 1380و رامررش، ؛ هاولررت 1398)مررولر، انررد محدودشررده یا ترجمرر  ایرر یفیآثررار تررأل انیررکمتررر در م

و  تزی؛ شرافر 1360، زاده فیو شرر  یلروان ؛ ا1360 ان،ی؛ اشتر1382چ،یو ر می؛ پارسونز، مانها1382،ی؛ الوان1383د،ی؛ وح1380استوارت،

مشری را   خرط  یابیر دارند، ارز را یگذاری عموم مشی خط یمطالعات ک  جنط  معرف نیا .،1360 پ،یر بر

انرد و   آن موردتوجر  قررار داده   احرم مط ریدر کنرار سرا   یمشی عمروم  از مطاحم خط یکیعنوان  ب 

 یابیر آثرار موجرب شرده ترا ارز     نیت ا. اختصار و قلّروند یمختصر فراتر نم یمعرف پیاز  ج یدرنت
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 یقر یتحق -یلر یابهامات موجود در کنار کمطود آثار تحل .نطاشد یا شده حوزه شناخت  رانیدر ا استیس

و  میو مفراه  ابرد یمشی در کشور توسع  ن خط یابیموجب شده است ک  مطالعات ارز ن ،یزم نیدر ا

  ،یریادگیر در  یمشری نقرش مهمر    خط یابیاست ک  ارز یدر حال نیبماند. ا یآن مطهم باق یابزارها

آن کمرپ   یگرذاری و اجررا   مشری  تنها ب  بهطود خط آن، ن  تیدارد و تقو یو تفکر بوم ییپاسخ و

 .،1361)امامی میطدی،  شود یمنجر م زین یمسلل  محور  و کاربرد یها ، بلک  ب  رشد پژوهشکند یم

 گذاري: مشي خط يابيارز يالگوها

 یو معرفر  یبنرد  میمختلرف تقسر   ینظرهرا  ازنقط  توان یرا م یابیارز یدهاکریال وها و رو انوا 

 یابیر ارز یهرا  ال رو  یبنرد  ب  اراه  و ططقر   شمندانیاز اند ی. برخشود ید ک  در ادام  شرح داده مکر

 سرت  ی رن چر  یو در  یر از سر  زاو  یابیر ارز ی، ک  ب  ال وهرا 2009دان ) امیلیازجمل  و ؛اند پرداخت 

 یابیر ارز یرا ب  س  دسرت  کلر   یابیارز یال وها ؛آید شمار می مشی ب  ان حوزه خطاست. او از خطرگ

 یابیر ک  ارز دارد یم انیب شانی. اکند یم میتقس میتصم -پیتلور یابیو ارز یرسم یابیارز ارزش، یب

 جینترا  برر نظرارت   یگونراگون بررا   یهرا  دو بعد مررتطط بر  هرم دارد؛ بعرد اول، اسرتفاده از روش     

 جینترا  یارزشرمند  زانیر م نیری تع یهرا بررا   از ارزش یا بعرد دوم، کراربرد مجموعر    و  ها یمش خط

دو بعرد بر  هرم     نیر ا ؛عرام  نفرع  یعنوان ذ جامع  ب  ایها  اشخاص، گروه یآمده از منظر برخ دست ب 

در  یو ارزشر  ینیع یمنطق یها اسیدو بعد، وجود و حضور ق نیشدت متعامل هستند. ا مرتطط و ب 

از  یاریبسر  شانیاساس ا نی. بر ادهد یرا نشان م یابیارز یریگ ج یو تفاوت درنت ابیارز یهر ادعا

 ؛داننرد  یاساسا  نامناسب مر  شوند یم فیمشی توص خط لیدر تحل یابیعنوان ارز ک  ب  یی راها تیفعال

 یهرا  داده دیر ب  تول ،یابیارز یسؤاتت و واقع یشناخت و بررسبجای از ابتدا  ابیک  ارز یمعننیبد

همچرون،   ی رر ی. عالوه بر دان، دانشرمندان د پردازند یص در جهت اثطات ادعاها مشخص ممشخ

و اراهر    یابیر ارز یاز ال وهرا  یبرخر  یب  معرفر  زین رهی، و غ2012)3لسونیو و2،، مرتنز2001)1اون

ترر   جرامع  ،2014)2میب لو استاف 4نیکور یبند اما دست  ؛اند خصوص پرداخت  نیدر ا ییها یبند دست 

                                        
1. Owen 
2. Mertens 

3. Wilson 
4. Coryn 

5. Stufflebeam 
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حروزه   شرمندان یاند نیترر  از برجسرت   یکیعنوان  ب  میاست. استافل ب کردهایرو ریتر از سا سبو منا

 یابیر ارز ال روی و ابردا    یابیر فراوان در حوزه ارز یها ک  ضمن انجام مطالعات و پژوهش یابیارز

عهرده داشرت  اسرت و از     بر زیرا ن کایآمر یابیانجمن ارز استیر تیمسلول یمتماد یها سال پ،یس

بر    ییطررح ابتردا   پیر در قالب  2000در سال  یآید. و شمار می ب  ن یزماین در  یجهان یها رهچه

د. سرسس در  کرمنظوم  اقدام  پیها در قالب  آن عیمشی و تجم خط یابیارز یال وها حیاراه  و تشر

 حروزه  شرمندان یاند ریاو در قالب کتاب منتشر کرد. در ادام  با کمپ از س لیآن را تکم 2003سال 

بر  همرراه    2014نسرخ  آن را در سرال    نیدتریر اثر پرداخت و جد نیا لیمشی ب  تکم خط یابیارز

 عیر منظومر  از تجم  نیتر و جامع نیتر گفت کامل توان ینمود ک  ب  جرات م ییرونما نیکور سیکر

 .،1364)واعظی و همکاران، استمشی  خط یابیارز یال وها حیو تشر

 لیر بر  چهرار دل   یابیر ارز یهرا  ال رو از  میاسرتافل بر   یبنرد  و دسرت   مطنا قرار دادن ن اه ن،یبنابرا

 ،اسرت، دوم اینکر    یابیر ارز ینظرران و معمراران اصرل    از صراحب  یشده است: نخست، و انتخاب

 انیر تزم برخروردار اسرت و تفراوت م    لیکررده، از تفصر   پیر تفک  ریکدیاز  یک  و ییها افتیره

را  یابیر ارز یال وهرا  ریپوشش دادن سا تیقابل نها ، آسوم اینک ؛کند یرا منعکس م یابیارز یال وها

 یکررده، چهرارم اینکر ، و    ی رذار یجا نهرا را در آ یابیر نوظهور ارز یانوا  ال وها توان یدارند و م

هرا و کراربرد آنهرا را     ها و فن روش شتازان،یاراه  کرده است ک  پ یابیارز یاز ال وها یجامع یمعرف

 .  ردیگ یدر برم

د و کرر  یبررسر  توان یدر خصاهص مربوط  م پیهر  یرا با توج  ب  برجست  یبایارز یال وها

از چنرد بعرد    عمرجر  یابیر ارز یال وهرا  نجرا یدر ا بیر ترت نی. بددیسنج  ریکدیبا  اسیآنها را در ق

 .رندیگ یقرار م س یو مقا یمشترک موردبررس

 ینیشر یاجررا، و پ  نی)حر  نینراب ین رر،، ب  )گذشرت   ینیپس یبا توج  ب  آنک  س  بعد زمان نخست،

 یابیر سخن، با توجر  بر  تمرکرز توجر  در ارز      رید عطارت ب  ای ؛وجود دارد یابی، در ارزن ر ندهی)آ

 را یمشر  خرط  یافت یتوسرع  برودن و اسرتقرار    درحرال  ،یزیر ر مختلف برنامر   یمشی بر فازها خط

 گررا  یو مشرتر  یهر مورد پژو ل،یفراتحل ،یش اهیآزما ج،ینتا یگرا، حسابرس هد  یال وها توان یم

شرده و   انجرام  یمشر  خرط  یال وها پس از اتمرام اجررا   نیک  ا یمعن نیبد ؛شمار آورد  ب «ینیپس»را 
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 یو در خصروص کارآمرد   دکنر  یم یرا بررس یمش و اثرات خط امدهای، پبدون واسط  یها یخروج

أییرد حرل   بر  ت  توانرد  یمر  یابینو  ارز نیا ج ی. نتدهد یدر تحق  اهدا  قضاوت انجام م یمش خط

انجرام شرود.    یمشر  خط ندیو تکرار فرا یمش خط یلزوم بازطراح ای یمش و اتمام خط یمسلل  عموم

 یابیر انجام ارز ید ک  براکر یقتل «ینینابیب» یال وها توان یگرا را م موارد موف  و اطالعات یال وها

اسرتفاده   قابرل  ،یشر م خرط  یاجررا  نیح وست ینظارت پ یبرا ایمثال  ساتن  و  یو در مقاطع یا دوره

 نیسنجش دوگانر  در حر   تیقابل «یطیترک»طور  ال وها ب  یبرخ رسد ینظر م الطت  ب  .،2012)اون،  است

 ،گررا  میتصرم  یال وهرا  :انرد از  را دارا هستند کر  عطرارت   یمش خط یپس از اجرا نیاجرا و همچن

 یعطرارت  و بر   یتمام ابعاد زمران در  رسد ینظر م ب  زیاز ال وها ن  رید یگرا و ساختارگرا. برخ نفع یذ

 مطنرا،  نر  یهز یهسرتند کر  شرامل ال وهرا     یریکارگ گذاری قابل  ب  مشی در تمام مراحل چرخ  خط

را دارنرد از   یشرتر یسنجش در ابعاد ب تیک  قابل ییال وها بنابراینهستند.  گرا تیو مطلوب یمشارکت

و اجررا   یگرذار  یمش ر تمام مراحل خطآنها د یریکارگ امکان ب  رایبرخوردارند؛ ز یشتریب تیارجح

 .،2012)اون، وجود دارد 

 میطرور مسرتق   ب  تواند یتوج  م نیاند. ا متفاوت یطیو بستر مح ن یال وها ازنظر توج  ب  زم دوم،

نظررات   حساس هستند. با توج  بر   ریغ یطیاز ال وها ب  عوامل مح  رید یبرخ ؛باشد میرمستقیغ ای

گررا،   محور، خطرره  یدادرس ،یپژوه وردم :ازجمل  ن ،یمتوج  زم یل وهاشد ا یمدع توان یخطرگان م

از  گررا  تیر و مطلوب یسراختارگرا، مشرارکت   گررا،  نفرع یذ گرا، یمشتر گرا، میگرا، تصم مطنا، واقع  ینظر

 .،1364)واعظی و همکاران،برخوردارند  یابینزد خطرگان ارز یشتریب تیو ارجح تیاولو

فصرل مشرترک    تروان  یآموزش و بهطود را مر  ،یساز شفا  ،ییپاسخ و یکل یها یژگیو سوم،

برا   تیهرر ال رو در سرنخ    یسراختار  صید کر  برا توجر  بر  خصرا     کرقلمداد  یابیارز یکارکردها

 ل،یر فراتحل ،یشر اه یمطنرا، آزما  نر  یهز ج،ینترا  یحسابرسر  یال وهرا  تروان  یمزبور، مر  یکارکردها

دانسرت. از   یابیر ارز «ییپاسرخ و »کرارکرد   جهت برا  را هم گرا یو مشتر یگرا، موردپژوه اطالعات

 «بهطرود »در  ژهیر کرارکرد و  یرا دارا یسراختارگرا و مشرارکت   گررا،  نفرع یذ یسر  ال رو    رر ید یسو

هسرتند.   «چندگانر  »کرارکرد   یدارا رسد ینظر م از ال وها ب   رید یبرخ کنی. لمنظور کرد یمش خط

برا   انیر مجر یآشناسراز  نر  یزم ،ییخ وگرا و موارد موف  ک  عالوه برر پاسر   هد  یازجمل  ال وها
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فرراهم   یابیر ارز نیکارکنران در حر   یبررا  یو آمروزش مناسرط   نییتع یمش اهدا  خرد و کالن خط

 ،ییمحرور عرالوه برر پاسرخ و     یمطنا و دادرس  یگرا، نظر گرا، خطره واقع یال وها نی. همچنآورد یم

کرر  بررر  یی دارنرردهررا رزشو ا یاتیررعمل یهررا مقاصررد، برنامرر  یسرراز در شررفا  یا ژهیررکررارکرد و

بر  بهطرود و    ییپاسرخ و  ازیاز ال وها ضمن برآوردن ن  رید یاست. برخ رگذاریتأث ها یریگ میتصم

 ییاعطرا  ازاتیر . امتگرا تیو مطلوب گرا میتصم ی. ازجمل  ال وکنند یم یانیکمپ شا یمش ارتقا  خط

و ارتقرا    ییارکرد پاسرخ و متنو ، خصوصا  ک یکارکردها یدارا یک  ال وها دهد یخطرگان نشان م

 هستند. یشتریب تیارجح یدارا

 ریر از ال وهرا نظ  یمختلرف، متفراوت اسرت. برخر     یدر ال وهرا  یابیر کانون توج  ارز چهارم،

گررا   خطرره  رینظ  رید ی، و برخکوتاه مدت ی)خروج جیبر سنجش نتا جینتا یگرا و حسابرس هد 

 ریر از ال وهرا نظ  یت، تمرکز دارنرد. برخر  و بلندمد انیم ی)خروج امدهایبر سنجش پ یا و محکم 

کر    ییال وهرا   رر ید یمتمرکز هستند. از سو ،یابیدر ارز شیامر نظارت و پا رموارد موف  ب یال و

 یاند، اساسا  تمرکز خود را بر ارتطاطات و تعرامالت انسران   گرفت  شکل ییساختارگرا میبر پارادا یمطتن

 .یساختارگرا و مشارکت گرا، نفعیذ ریاند؛ نظ درک مشترک قرار داده جادیجهت ا

 ریر از ال وهرا نظ  یمختلرف متفراوت اسرت. برخر     یروش غالب مورداستفاده در ال وها ،پنجم

مطنرا برر    نر  یگررا و هز  اطالعرات  ل،یفرا تحل ،یش اهیموارد موف ، آزما ج،ینتا یگرا، حسابرس هد 

سرسس   لیتطرد  یکمر  یهرا    دادهرا بر  یفیک یها داده یب  روش ای کنند، یکار م یکم یها اساس داده

و  گررا  فعنیذ گرا، یمشتر ،یا گرا، محکم  خطره ریاز ال وها نظ  رید ی. در مقابل برخکنند یپردازش م

از  زیر ال وهرا ن  نیاز ا  رید ی. برخدهند یسنجش را انجام م یفیک یها ساختارگرا اساسا  برمدار داده

 .برند یبهره م ها لیهر دو نو  داده در تحل

 زیر ن رهیو غ یانسان یرویازجمل  زمان، بودج ، ن ازیموردن یابیال وها از منظر امکانات ارز ششم،

خطرره   یرویر ن ایزمان، بودج   یساز ادهیخود جهت پ تیاز ال وها با توج  ب  ماه یاند. برخ متفاوت

 وهرا  از ال  رر ید یبرخر  کر   یدرحرال  ؛مطنرا   یر نظر ایر ساختارگرا  گرا، نفعیذ رینظ طلطند؛ یم یشتریب

 .،1361)واعظی و محمدی، و موارد موف   جینتا یمانند حسابرس ؛طلطد یم یامکانات کمتر

 این ویژگی ها در قالب جدول زیر ترسیم شده است.
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 (1051)واعظي و محمدي، يابيارز يالگوها يها يژگيو سهي: خالصه مقا1 جدول
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 متوسط ندارد کمی ن ر گذشت  آموزش/پاسخ ویی سنجش نتایج روش گرا هد 

 کم ندارد کمی ن ر گذشت  پاسخ ویی سنجش نتایج روش حسابرسی نتایج

 کم ندارد کمی حین اجرا آموزش/پاسخ ویی نظارت و پایش روش موارد موف 

 زیاد ندارد کمی ن ر گذشت  پاسخ ویی مدنتایج/پیا روش آزمایش اهی

 متوسط ندارد کمی ن ر گذشت  پاسخ ویی نتایج/پیامد روش فراتحلیل

 متوسط ندارد کمی حین اجرا پاسخ ویی نظارت و پایش روش اطالعات گرا

 کم ندارد کمی هر س  پاسخ ویی نتایج/پیامد روش هزین  مطنا

 زیاد ندارد کمی هر س  / پاسخ ویییساز شفا  سنجش پیامدها روش نظری  مطنا

 زیاد ندارد هر دو ن ر گذشت  پاسخ ویی سنجش نتایج روش مورد پژوهی

 کم دارد کیفی ن ر ندهیآ/ن ر گذشت  ی/ پاسخ وییساز شفا  سنجش پیامدها ارزش خطره گرا

 وسطمت دارد کیفی ن ر ن ر/آینده گذشت  ی/ پاسخ وییساز شفا  سنجش پیامدها ارزش ای محکم 

 متوسط دارد کیفی ن ر گذشت  پاسخ ویی نتایج/پیامد ارزش گرا مشتری

 زیاد دارد کیفی ن ر گذشت  بهطود تعامل ارزش گرا نفع ذی

 زیاد دارد کیفی ن ر گذشت  بهطود تعامل ارزش گرا ساختار

 زیاد دارد هردو هر س  سازی/ پاسخ ویی شفا  سنجش پیامدها کاربرد گرا واقع

 زیاد دارد کیفی هر س  بهطود/ پاسخ ویی تعامل/سنجش پیامدها کاربرد گرا تصمیم

 زیاد دارد کیفی هر س  بهطود تعامل کاربرد مشارکتی

 زیاد دارد هردو هر س  بهطود/ پاسخ ویی تعامل کاربرد گرا مطلوبیت

 

 :يهاي آموزش عال مشي خط

 نیو تردو  میمعر  برا تنظر   در جا یگرذار در حروزه آمروزش عرال     های سیاسرت  و سازمان نهادها

دانرش روح بطخشرند و تحقر      دیتول ندیطور مستمر ب  فرا تا ب  کوشند یبخش، م نیهای ا مشی خط

راه ارتقا  سرطح آمروزش    در انیو مجر رانیمد یراهنما ها مشی خط نیسازند. ا سریاهدا  آن را م

دانرش،   دیر تول و یمربروط بر  آمروزش عرال     یها یمش خط  رید یاست. از سو امع و دانش در ج

 ینروع  و بر   کنرد  یمر  تیر دانرش تقو   یسررما  جراد یرا در آحاد جامع  در قطرال ا  یو عزم مل زهیان 

 زشهای آمرو  مشی خط نی. بنابراانجامد یدانش م دیجانط  در تول هم  تیو حما ییهمسو ،یهماهن 
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ن و افرراد  کرارگزارا  ران،یعمرل مرد   یو راهنمرا  ابرد ی یدر کل جامع  تسر دیدانش با دیو تول یعال

 .،1364زاده،  )الوانی و شریفباشد  ریمس نیجامع  در ا

جهرت   یمناسرط  نرد یبهترر اسرت فرا   ،یهرای آمروزش عرال    مشری  خرط  نیو تردو  یطراح یبرا

نظرام   نر  یبه طیدانش و شررا  دیب  تول ازین ندیفرا نی. در آغاز اردیعمل قرار گ مطنایگذاری  مشی خط

هن ام نطودن دانرش موجرود،    . ب شود یعرص  احساس م نیدر ا گذاران استیتوسط س یآموزش عال

بر    ازیر هسرتند کر  ن   یاز زمرره عروامل   ،یعلم شده رفت یپذ یارهایو نامرتطط بودن آن با مع حیناصح

 ایر  دیر . کمطرود دانرش  جد  دهرد  یرا نشران مر   یعرال  دانرش و اصرالحات در نظرام آمروزش     دیتول

اسرت کر     یادیر و بن یاساسر  یدر جامع ، مشرکل دانش  دیو استعداد تول تینطود ظرف  رید عطارت ب 

 .،2010، 1)آلکیندارد  وامیرفع آن  یبرای را گذار استیو س ییجو گذاران را ب  فکر چاره مشی خط

از  دیر کامرل کرردن آن با   ی، بلک  برارسد ینم انیدانش ب  پا دیتول یگذار مشی کار خط نجایدر ا

 هرا  یمشر  خرط  یدر اجرا یتا اگر اشکال شود یفت  مبهره گر زین یشیآزما یسازوکار بازخورد و اجرا

در  هررمنکترر  م .،2012، 2)اسررکروین دشرروو در اصررالح آن اقرردام  ییموقررع شناسررا برر  وجررود دارد،

جردا ان اشرت  شرود.     یگرذار  استیاز س دینطا نیا یآن است ک  اجرا یعال آموزش یگذار مشی خط

نادرسرت و نراقص اسرت.     یتصور ی ریبودن د یکیو تصور  هستند نیباهم عج استیاجرا و س

را  هرا  یمشر  خرط  یری اجرا یهرا  نتوان  شرکل  یعال گذاری آموزش مشی اگر در مراحل مختلف خط

درراه تحقر    یا دهیدر عمل مشکالت عد ن،یقی ب  بیاحتمال قر کرد، ب  ینیب شیپ قعو با وا یدرست ب 

هرای   خش دانسرت کر  سیاسرت   گرذاری را اثررب   مشی خط توان یم یآنها بروز خواهد کرد. تنها زمان

آنهرا   یکرده و بررا  ییها را شناسا ها و قوت اجرا، تن ناها و امکانات، ضعف یخطوط کل اتخاذ شده،

طرور   بر   یا یمش خط چیه  رید عطارت ب ؛ ،2012)اسرکروین،  آورده باشد عمل را ب  تزم یها یشیاند چاره

قررار   یابیر در عرص  عمرل مرورد ارز  آن  تیعدم مطلوب ای تیبلک  مطلوب ؛ستیبد ن ایمطل  خوب 

 یچنردان منطقر   ،شرود  یمشی خوب است، اما در عمل خوب اجرا نم خط شود گفت  ک نی. اردیگ یم

مشری را در   و خرط  دهیر اجررا را ند  یتن ناها ها یمش خط نیدر تدو یگذار اگر سیاست رایز ؛ستین

                                        
1. Alkin 
2. Scriven 
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نر  ضرعف در    ،اری اسرت گرذ  مشی بر ضعف خط یلیاتخاذ کرده باشند، دل یلیو تخ یانتزاع یفضا

ترا   شرود موارد مذکور لحاظ   یتزم است تا کل یعال آموزش ط یگذاری در ح مشی خط نیاجرا. بنابرا

 .،1364زاده،  وشریف )الوانی ن ردد جادیا یمشی مشکل خط یدر اجرا

 رانیا یدر نظام آموزش عال گذار استیس ینهادها

 یشرورا  ،یاسرالم  یام، مجلس شرورا مصلحت نظ صیچهار نهاد مجمع تشخ ،اساس قانون بر

 رگرذار یتأث یآموزش عال یها یگذار استیس ن یدرزم توانند یم رانیوز لتیو ه یانقالب فرهن  یعال

در   یر نظرام را ابرالو و بق   یهای کلر  مصلحت نظام سیاست صیفقط مجمع تشخ انیم نیباشند. از ا

 .کنند یم یگذار قانون یهای کل توج  ب  سیاست با ن یزم نیا

 بخش علم و فناوري يهاي کل سیاست

 یهرا  صادرشرده بر  دو بخرش فرمران     ینظام ک  درباره بخش علرم و فنراور   یکل های سیاست

 نیر ا برر . دشو یم میمصلحت نظام تقس صیمجمع تشخ یو مصوبات کل یمقام معظم رهطر یابالغ

 110اصرل   پیر بند  یدر اجرا 26/01/1363 خیدر تار العرالی،  )مدظل ی ا خامن  اهلل تیاساس حضرت آ

مصرلح   صیرا ک  پس از مشورت برا مجمرع تشرخ    «علم و فناوری»یهای کل سیاست یقانون اساس

 خیمصرلحت نظرام در ترار    صیمجمرع تشرخ   نکر  یا ضرمن  ابالو فرمودند. ،شده است نیینظام تع

کشرور در بخرش    یقرات یو تحق یرشرد و توسرع  علمر    ینظام بررا  یهای کل سیاست 12/12/1383

 .،1362)مجمع تشخیص مصلحت نظام، د کررا مصوب و ابالو  یقاتیمراکز تحقو  یآموزش عال

 توسعه يها بخش آموزش در برنامه گاهيجا

 نیر بر  ا  زانیر ر از دقت نظر مسلوتن و برنام  یتوسع  حاک یها در برنام  یب  آموزش عال توج 

مختلرف   متخصرص را در سرطوح   یانسران  یرویر ن تیر ترب تیاست ک  مسلول یمقول  مهم اجتماع

در  یبخرش آمروزش عرال     راه یجا یبررس ب  . بنابراین،1383)تسلیمی و همکاران، بر عهده دارد  یلیتحص

)مجمرع تشرخیص   بخرش پرداختر  شرد     نیر در ا ادشرده ی یها اول تا ششم و عملکرد برنام  یها برنام 

 .،1361-1318ی اول تا ششم توسع ، ها برنام مصلحت نظام, اسناد 
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 پژوهشروش 

ک  از روش پژوهش کیفری مطتنری    است حاضر از لحاظ هد ، یپ پژوهش کاربردیپژوهش 

ی است کر  برا اسرتفاده از راهطررد     ا توسع . این پژوهش از نو  تحقیقات کند یمبر مصاحط  استفاده 

 .،1364)حافظ نیا،  شده است لیوتحل  یتجز آمده دست ب ی ها دادهکیفی تحلیل مضمون،  لیوتحل  یتجز

هرای   ها، حوادث و گروه از موقعیت یکم ریتالشی است جهت توصیف غ، یفیروش تحقی  ک

هرا   کوچپ اجتماعی با توج  ب  جزهیات و همچنین سعی برای اراه  تعطیر و تفسیر معانی کر  نشران  

بخشند. تحقی  کیفی برر ایرن فرر      های ططیعی و عادی ب  زندگی خود و حوادث می در موقعیت

 ل یوسر  دهد کر  بر    تنیده از روابطی را تشکیل می جتماعی کلیتی درهماستوار است ک  کنش متقابل ا

   .درک است استقرا قابل

 کرد: انیب ریدر قالب مراحل ز توان یپژوهش را م نیانجام ا روند

 یب  چارچوب نظرر  افتنیو مطالع  اسناد و منابع مرتطط با موضو  و دست  یاول: بررس مرحل 

 موضو   

حاصل از مرحل  اول، ب  مصاحط  با نخط ران و خطرگران    یچوب نظربر چار یدوم: مطتن مرحل 

نظرام و   یهرای کلر   سیاسرت  ،مشی خط یابیارز ،گذاری مشی خط یعنیمرتطط با موضو   یها حوزه

 مر  یو ن یبراز اکتشراف   یهرا  صرورت مصراحط    بر   ینظام در حروزه آمروزش عرال    یهای کل سیاست

 شده است. پرداخت  افت یساختار

 لیر و تحل یبررسر  یبررا   یمضرمون  لیر تحل ایمضمون  لیاستفاده از روش تحلسوم: با  مرحل 

 .شده است ب  پاسخ سؤاتت استفاده لیاطالعات جهت ن

مرحل  چهارم: برای اطمینان بیشتر با انجام یپ روش کمی برای اعتطار سنجی مردل پیشرنهادی،   

، خطره و ذینفرع هسرتند،   نظر حبصاو با افراد بیشتر ک  در زمین  آموزش عالی  تر عیوسدر یپ دایره 

بر  اطالعرات سرودمند و     هرا  دادهلیزرل نتیج   افزار نرمبا استفاده از  تیدرنهااین بخش انجام شد و 

 اصلی پژوهش تطدیل شد. سؤاتتهدفمند در راستای پاسخ ب  

و  دیاسرات ، خطرگران ، مدیران، کارشناسران، متخصصران   از: اند عطارت آماری این پژوهش جامع 

 ریتررأثتحررت  میرمسررتقیغمسررتقیم یررا  طررور برر کرر   مختلررف کشررور یهررا از دانشرر اه انیشررجودان
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شروندگان،   انتخراب مصراحط    یحاضر برا  یتحق تیماه لیدل . ب ی آموزش عالی هستندها یمش خط

شرده   هدفمنرد اسرتفاده   یقضراوت  یریر گ طور مشخص نمونر   و ب  یاحتمال ریغ یریگ از روش نمون 

   .است

 لیر روش تحل یا و رابطر   یریتفسر  ،یفیگان  توصر  س  یها از روش کدگذار داده لیتحل جهت

و پرکاربرد اسرت کر     یتوج ، قو روش قابل پیمضمون  لیشده است. روش تحل مضمون استفاده

از اسرتقرا،   یطر یاستفاده است و در آن ترک و مفصل قابل دهیچیپ یها از داده یادیحجم ز لیتحل یبرا

 نیشرتر یب نیبنرابرا . ،1360)عابردی جعفرری و همکراران،   اه از درون وجرود دارد  و ن ر  رونین اه از ب اس،یق

 است را دارد.   یاسیق -ییحاضر ک  استقرا  یتحق تیبا ماه تیسنخ

گونر  کر     پژوهش همان ییایو پا ییکنترل روا یمضمون، برا لیبودن روش تحل یفیعلت ک ب 

مطنرا  ی ریپرذ  و انتقال یریتأیید پذ ،یریپذ نانیطما ،یریباورپذ یها اند، سنج  داشت  انیب نکنیکوبا و ل

 ،یکدگرذار  نخود آزمرو   یو هاروکز از س  رو نگیک ی  یو مطاب  توص ،1360)محمردپور،  قرار گرفت 

، 2و هراروکز  1)کینرگ  شروندگان اسرتفاده ش   بازخورد از مصراحط   افتیاستفاده از کدگذاران مستقل، در

2010،. 

 :ها افتهیها و  داده ليوتحل هیتجز

کیفری  پرژوهش از روش   نیر ا یها داده لیوتحل  یتجز طور ک  قطال  گفت  شد، جهت انجام همان

 یریتفسر  یکدگرذار  ،یفیتوصر  یشده است ک  در س  مرحل  شامل کدگذار مضمون استفاده لیتحل

 نیر . در ادیر آ یدست م ب  ریدهنده و فراگ سازمان  ،یساز و س  دست  مضمون پا کسارچ ی یو کدگذار

شرده اسرت. در    ها استفاده داده لیتحل یبرا نیو شطک  مضام نیقالب مضام یلیاز دو ابزار تحلروش 

آنهرا   صیمشی مشهور و خصرا  خط یابیارز یال وها ،یویمطالعات آرش  یپژوهش ابتدا از طر نیا

کشرف   یو خطره گرا بودن سرؤاتت پرژوهش، بررا    یاکتشاف تیو در ادام  با توج  ب  ماه ییشناسا

هرا   داده یآور جمرع  یمضمون استفاده شد. بررا  لیراهطرد تحل از ریدهنده و فراگ سازمان  ،یپا میمفاه

طرور   ها با خطرگران بر    اسناد و مصاحط  مورداستفاده قرارگرفت  است. در مصاحط  یاز ابزار بررس زین

 .دشانجام  نیمضام تیکفا ب  لین یبرا یجیتدر

                                        
1. King 

2. Horrocks  
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شرده، انجرام و    ادهیر پ یهرا  بع مکتروب و مصراحط   مترون )منرا   لیتحل ،ها بعد از انجام مصاحط 

 ال روی و براسراس آن    یر ته نیمضمون صورت گرفت و شرطک  مضرام   لیبراساس تحل یکدگذار

 .دشاستخراج  یینها

کد توصیفی )مضمون پایر ، اسرتخراج و از تحلیرل آنهرا      101با انجام تحلیل مضمون مجموعا  

ای  کرد رابطر    8د و در آخر نیز با بررسی نهایی دست آم دهنده، ب  کد تفسیری )مضمون سازمان 23

دست آمد ک  در جدول ذیل بر  دلیرل کمطرود فضرا تنهرا کردهای تفسریری و         )مضمون فراگیر، ب 

 ای آمده است. رابط 
 يریتفس ،يا رابطه ي: کدها4 جدول

 تفسیري اي رابطه تفسیري اي رابطه

 های محیطی مؤلف 

 عوامل آموزشی و فرهن ی

 یمراحل ارزیاب

 ارزیابی پیشینی

 حین اجراارزیابی  عوامل قانونی

 ارزیابی پسینی عوامل اداری

 عوامل سیاسی
 ساختار ارزیابی

 نهاد ارزیابی مستقل

 سطح نهادی

 نهاد ارزیابی درونی نهاد آموزشی

 نهاد قانونی

 های ارزیابی ویژگی

 توج  ب  اصالح و بهطود

 چاتکی کارایی و نهاد همکار

 ن ر جامع رفتاری -نهاد شناختی

 سطح سازمانی
 اخالقی بودن مدیریت منابع انسانی

 های سازمانی زیرساخت

 ملزومات ارزیابی

 نیازهای ارزیابی پیش

 بازخورد
 مدت، )پیامدهای میان پیامدها

 های ارزیابان ویژگی
 )اثرات بلندمدت، اثرات

 

بهترر   میتفهر  ی، بررا ریر دهنده و فراگ سازمان  ،یپا نیضامم ،یانجام کار )کدگذار ندیفرا لیتکم با

آمرده و   دسرت  بر   یها افت یپِژوهش و بر اساس  یها پاسخ ب  سؤال یرابشد.  میترس نیشطک  مضام

نظرام   یهای کلر  بر اساس سیاست یهای آموزش عال مشی خط یابیارز یموضو ، ال و ینظر یمطان

گرذاری کر     مشی چرخ  خط یایپو ال ویا استفاده از ال و ب نیا شد. میترس یآموزش عال حوزهدر 

آن با سطوح کرالن،    یو تلف شود یآن ختم م یابیو ب  اجرا و ارز شود یمسلل  شرو  م صیاز تشخ

شرده کر  تمرام     یسع ال و نی.  در ااوردیجامع ب یرا در قالط نیو خرد تالش کرده است مضام ان یم
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 یو مسرتتر در ال وهرا   یاساسر  میبا مفاه بیترک نی. اشوداراه   یهای آموزش عال مشی مراحل خط

 زیر هم مردنظر اسرت، ن   آن یابیگذاری و ارز مشی خط ندیفرا در ن یک  اغلب بر نقش زم یابیارز جیرا

 دارد. یهمخوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي آموزش عالي مشي شبکه مضامین الگوي ارزيابي خط 4شکل 

 ارزیابی نظام

ال وی ارزیابی 

ی آموزش ها یمش خط

 عالی

 محیط کالن

 آموزشی

 قانونی

 اداری

 محیط میانی سیاسی

 آموزشی نهاد

 قانونی نهاد

 همکار نهاد

 رفتاری-شناختی نهاد

 سازمان

 رساختیز منابع انسانی

 بازخورد
 اثرات

 پیامدها

مراحل 

 ارزیابی

از اجرا یشپ  

اجرا حین  

اجرا از پس  

ساختار 

 ارزیابی

 مستقل درونی

ی شیوه ها یژگیو

 مطلوب ارزیابی

ین ر جامع اخالقی بودن  اصالح و بهطود کارایی و چابکی 

 ملزومات

 ارزیابان ویژگی

ازهاین شیپ  
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 ينظام در حوزه آموزش عال يهاي کل بر اساس سیاست يموزش عالآ يمش خط يابيارز ي: الگو0 نمودار

 

چرخرر   میاسررت: بخررش اول ترسرر  شررده لیتشررک یال ررو درواقررع از دو بخررش اصررل  نیررا

و ترأثر از سرطوح    ریترأث  برر   یر و برا تک  یمنطق ال ویدر چهارچوب  یگذاری آموزش عال مشی خط

مراحرل، سراختار و شریوه    بخرش دوم:  آید.  شمار می ب  ینوآور پیاست ک  در نو  خود  یا ن یزم

قسرمت   سر  بر    ،یا ن یال و، سطوح زم نیا دراست؛  گذاری مشی خطارزیابی در هر یپ از مقاطع 

آمرده از   دسرت  بر   نیجانط  مضرام  و هم   یدق یاست. با بررس شده میتقس ی و خردانیم، کالن طیمح

کر  در تمرام    یموضروعات  نیاز برارزتر  یکر یکر    دشر شده مشخص  انجام یها مطالعات و مصاحط 

 یهرا  و چرالش  یطر یعوامرل مح  رامرون یشرده اسرت، بحرم پ    مورداشاره واقع شده یبررس یمحتوا

چنرد   یدارا ردیر گ یسرطح قررار مر    نیر کر  در ا  یاست. عروامل  یآموزش عال  یمش اثرگذار بر خط

مردت در   کوتراه  رییر کم است. دوم، احتمرال تغ  اریبر آنها بس یرگذاریامکان تأث ،اول :هستند یژگیو

اسرت.   ادیر ز اریبسر  یآموزش عرال  یمش خط یها آنها بر مؤلف  ریتأث زانیکم است. سوم، م اریآنها بس

 یهای مسلول است. در ادام  برا بررسر   اشتطاه در آنها خارج از توان سازمان یها  یچهارم اصالح رو

دارنرد.   را شد کر  صرفات مخرتص خرود     ییها شناسا از مؤلف  یا آمده دست  دست ب  نیمجدد مضام

برا آنهرا    ییهرا  اما تفاوت رند،یگ یرا ب  خود م یطیها در ن اه اول، شکل عوامل مح مؤلف  نیهرچند ا

امکران   مردت  انیو در م یمش خط یاجرا ندیبر فرا تر پیو نزد عیو سر میمستق ریداشتند. ازجمل  تأث

نهراد   فیر برا تعر  نیمضام نیاصفات  یکیاست. با توج  ب  نزد سریآنها م رییا و تغ بر آن یرگذاریتأث
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 یدهنرده سرطح نهراد    سرازمان  نیدست  از مضام نیا یماعاجت یهنجارها یب  معن یدر علوم اجتماع

 ی رر ید نیمضرام  ،یانیکالن و م یطیمح نیمضام یبند بعد از دست  .،1360)عابدی و همکاران، شد  دهینام

 یآمروزش عرال   یهرا  یمشر  ا خرط خاص، خرد و کامالٌ مرتطط بر  یها یژگیو یک  دارا دینما یرخ م

 یمرتطط با موضرو  موردبررسر   ضوعاتو مو نیمضام یتمام یابیاست. بنابراین، در سطح سوم ارز

در آنهرا وجرود دارد و    رییر امکان تغ نک یشامل ا ؛است ییها یژگیو یها دارا مؤلف  نی. اردیگ یقرارم

را بر  دوش   یمشر  خرط  یجررا ا یبخش در اصل بار اصرل  نیاست. ا سریمدت م آنها در کوتاه رییتغ

 و فناوری است.   قاتیعلوم، تحق ارتو وز یو مؤسسات آموزش عالها  ک  شامل دانش اه کشد یم

 ذکر است:   موارد قابل ،یشنهادیپ یطیترک یابیارز یدر خصوص ال و

اسرت. در   رفتر  یانجام پذ رانیا یاسالم یو مقررات کشور جمهور نیال و بر بستر قوان نیا اول،

داده  یعنروان منطرع گرردآور    مصروب مجلرس بر     نیکالن تا قروان  یاستیحاضر از اسناد سپژوهش 

 رانیر ا یری و اجرا یاز خطرگان دانشر اه  یشونده، هم  خطرگان مصاحط  نیشده است. همچن استفاده

بنرابراین،   ؛انرد  داده رانیر ا بوم ستیدر ز خود اتیاند و پاسخ سؤاتت محق  را با توج  ب  تجرب بوده

اسرت.   رانیر ا طیمربوط بر  محر   یحاصل رسوب دانش زین  یآمده از منطع دوم تحق دست ب  یها داده

بروده اسرت و در    یرانر یا ی، بروم از یافت  های پژوهش مستخرج ال وی گفت ک   توان یبنابراین، م

و مناسرب   عیبرد  ال روی ندارنرد،   یتناقضر  یسطح جهران  در یمش خط یابیارز اتیآنک  با ادب نیع

 یال رو  یریپرذ  میاستدتل در خصوص تعمر  نیهم قا یرا اراه  داده است. دق یعالآموزش  یمش خط

صرورت   صرادق اسرت. دوم: ال رو بر      زیر ن رانیکشور ا یعموم یها یمش خط ریآمده در سا دست ب 

ارزش محرور   یهرا  گنجد ک  هم از روش یم یطیترک یال وها یها است و بنابراین، در دست  یطیترک

طرور کر     ال وهاسرت.همان  نیر ا یایجامع مزا نیبنابرا برد؛ یحور بهره مم روش یها و هم از روش

مشراهده   یطر یترک یبر  اسرتفاده از ال وهرا    شرتر یب لیر تما ،یابیخطرگان ارز انیدر م را یاشاره شد، اخ

 .  شود یم

پرژوهش ذکرر    ن یشیگون  ک  در بخش پ است. همان یقطل قاتیو مکمل تحق عیبد یی: ال وسوم

 اریبسر  ایر بروده،   یبعرد  تپ ایاست  رفت یانجام پذ رانیک  تاکنون در ا یمش خط یابیارز یشد، ال و
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 ایر اسرت و   یابیر ارز جیر را یبر  ال وهرا   توج  یسند خاص و ب پیناظر ب   ایبوده،  یو انتزاع یکل

 بوده است. یابیارز  یپا یمدل منطق پینطوده، بلک   یابیارز یال و ساسا ا

بروده اسرت کر  بر  شرکل       نیر پژوهش حاضر، تالش برر ا است. در  یکاربرد یی: ال وچهارم

 یابیر ارز نکر  ی)ا ینهاد طاتیترت نییدر هر مرحل  ضمن تط یابیارز ی وهیزمان و ش  ،یو دق یکاربرد

شرود.   انیر ب نر ، یو ترأثر از زم  جینترا  ریرصد ترأث  ی، و چ ون ردیصورت پذ یتوسط چ  نو  نهاد

 یگشرا  کر  راه  دیر آ یدسرت مر   و ارتطاطات آنهرا بر    شنیها و چ جامع از مؤلف  یا نقش   بیترت نیبد

 است. یمش خط ابانیو ارز یآت نیمحقق

 در فرآیند اجررا مطتنری برر   و  دهد یم لیتشک ینیشیپ ییگرا ال و را واقع نی: ستون فقرات اپنجم

هرا را اسرتخراج نمرود و نظرر      د و پرس از اجررا، نسرطت   کرر  فیر ها را تعر سنج  توان یال و، م نیا

موضرو  و   اتیر مهم از تطراب  ادب  نیکرد. ا دنظریتجد ییمطنا نظری دست آورد و در  را ب  نفعان یذ

 نیکر  در مضرام   یا گونر   مشراهده اسرت؛ بر     قابرل   یتحق یها برآمده از داده یازهایتناسب با ن در

 قرارگرفت  است. ال و نیدر بر ا یازهایتطاب  ن نیشتریب شود، یدهنده مشاهده م سازمان

 ینیکر  انجرام گرفرت، برر مضرام      یو دانشر اه  یری ک  با خطرگان اجرا ییها حط : در مصاششم

 یهرا  داده یفر یک یدهر  وزن نیر ا .سرت دایهو  یر تحق یها تکرر در داده نیاند و ا داشت  دیخاص تأک

در  یانیر انردازه خطروط م   میدر هر مرحل ، با تنظ یمجر اینهاد مستقل  یگر یتصد زانیب  م  یتحق

 یابیر ارز وهینشان ر سهم )وزن ، شر  ال واندازه خطوط مزبور در  نیبنابرا ت.شده اس مدل نشان داده

 یابیر ارز یمثال در مقطع اجرا، مطاب  با نظر خطرگران، وزن اصرل   یدر آن مقطع است؛ برا یشنهادیپ

 د.شوک  موجب ارتقا و بهطود  یهم ب  روش باشد و آن یدوش خود نهاد مجر بر دیبا

محاسطات  وانید ریمجلس )نظ یقانون یها نظارت ریو مانع سا ، رافعیشنهادیپ ی: ال وهفتم

 نیری، و سایعدالت ادار وانیکل کشور و د ی)سازمان بازرس  ییاصل نود، و قوه قضا ونیسیکم

 یشوند و از انطاشت دانش  ریکدیجهت و مکمل  هم  رید یها نظارت کند ی. بلک  کمپ مستین

نظارت مجلس  ،یهای کل مصلحت نظام بر سیاست صیخنظارت مجمع تش نیهم بهره بطرند. بنابرا

سازمان   یمجلس و نظارت دولت از طر یها اصل نود و مرکز پژوهش ونیسیکم  یاز طر

کل  یسازمان بازرس  یاز طر  ییو فناوری و نظارت قوه قضا قاتیوبودج ، وزارت علوم تحق برنام 

 .گنجد یقالب م نیکشور در ا
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اسرتفاده   یاعتطرار سرنج   نیری تع یپژوهش از هر س  روش بررا  نیر اد ج،ینتا یاعتطار سنج یبرا

انجرام   یمجددا  توسط محقر  کدگرذار   ،ییابتدا یماه از کدگذار 2از  شی. ابتدا بعد از گذشت بدش

 یکدگرذار  یدهنده توافر  برات   دست آمد ک  نشان درصد ب  82از  شیاعتماد آن ب تیقابل بیو ضر

از خطرگرران مسررتقل کرر  آشررنا برر  حرروزه  یکرریاسررت از بررود. در مرحلرر  بعررد محقرر  بررا درخو

اینکر  سرابق  و    وخصروص برود    نیر نظام در ا یهای کل و سیاست یگذاری آموزش عال مشی خط

انجام موضرو  برخروردار برود،     یبرا یاز فرصت کاف نیزرا داشت و  یابیکامل با مطحم ارز ییآشنا

 86آمرده از خطرره مرذبور،     دسرت  ب  یفیتوص یکدها یها انجام شد. با بررس  یمجدد گو یکدگذار

دسرت   % بر  83,6تواف  دگر آزمون انجام شرد و عردد    بیضر نیمورد کد مشاب  مشاهده شد. بنابرا

 یهرا، کردها    یر کرار گو  لی. پس از تکمدیگرد  ی% است، اعتطار کدها تصد80آمد و چون باتتر از 

کر  از آنهرا    ینفرر از خطرگران   10 یاپژوهش بر یینها یب  همراه ال و یا و رابط  یریتفس ،یفیتوص

 زانیر م کررت یل فیر درخواست شد تا در قالب ط شانیو از ا دیآمده بود ارسال گرد عمل مصاحط  ب 

. پرس از اخرذ   نرد کن، اعرالم  2ترا   1ترا کرامال  مررتطط ) اعرداد      ربرط  یموافقت خود را از کرامال  بر  

بر    یینهرا  یو ال رو  ها یدگذارنظرات خطرگان در خصوص ک نیان یک  م دش هدهها مشا پرسشنام 

 ال روی و  یبرا کدگرذار   شران یا ی% درصرد 84% و 88است ک  نشان ر موافقت   4,2و  4,4 بیترت

از اعتطرار تزم نرزد    پرژوهش  ال روی شرده و   انجرام  یدرمجمو ، کدگرذار  نیمستخرج است. بنابرا

 خطرگان برخوردار است.

 ها: داده يکم ليوتحل هیتجز

اسرت کر  پژوهشر ر دنطرال آن      یب  پاسخ یابیدست یرحل  هر پژوهشم نیتر یاصل و نیتر مهم

و  یریتفسر  ،یفیتوصر  یمضرمون کردها   لیر پرژوهش برا اسرتفاده از روش تحل    نیبوده است. در ا

شده بر  همرراه    استخراج ال وی. دشاستخراج  یشنهادیپ ال ویدست آمد و بر اساس آن  ب  یا رابط 

اعتمراد    تیر و از آنها تا نظر خرود و قابل  دشن در ارسال شوندگا مصاحط  یآمده برا دست ب  نیمضام

 یاعتطرار سرنج   یبررا  یروش کم پیو انجام  شتریب نانیاطم یبرا ند،یرا اعالم نما یشنهادیب  مدل پ

نظرر، خطرره و    صراحب  یکر  در آمروزش عرال    شتریو با افراد ب تر عیوس رهیدا پیدر  یشنهادیمدل پ

 .دشبخش انجام  نیهستند، ا نفعیذ
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پرداختر    شرده  یگرردآور  یهرا  داده لیر وتحل  یب  تجز یآمار یها بر اساس آزمون بخش نیا رد

شرامل:   یفیانرد از آمرار توصر    عطارت ،شوند یبخش استفاده م نیک  در ا یآمار یها . آزمونشود یم

شرامل   یو... و آمرار اسرتنطاط   یسن، سرابق  آموزشر   ت،یجنس میدهندگان از ح پاسخ لیوتحل  یتجز

 زرلیر افرزار ل  با اسرتفاده از نررم   تیو... و درنها یا ، آزمون دوجمل رنو یاسم -لموگرو آزمون کو

 لیپِرژوهش تطرد   یپاسخ بر  سرؤاتت اصرل    یها ب  اطالعات سودمند و هدفمند در راستا داده ج ینت

 .شود یم

بر  مطاحرم    پیر تسلط تلور شده میپاسخ ب  پرسشنام  تنظ ینظران برا انتخاب صاحب یارهایمع

بر  شررکت در پرژوهش و امکران       لیر تما ،یتجرب  عمل ،یعموم یگذار یمش خط ای یش عالآموز

افراد بر اساس روش هدفمنرد و محردود بروده اسرت. برر       نیبوده است. روش انتخاب ا یدسترس

در آمروزش   نفرع یهرای ذ  هرا و سرازمان   ها، پژوهشکده نفر در دانش اه 32 دحدو ارهایمع نیاساس ا

. از مجمرو   دشر آمرده ارسرال    دسرت  بر   ال روی آنهرا پرسشرنام  و همرراه     یو بررا  ییشناسا یعال

 .دیآنها انجام گرد یبر رو یآمار لیپرسشنام  برگشت و تحل 21شده  ارسال یها پرسشنام 

)مصرراحط  و پرسشررنام ، از  هررا داده یابررزار گررردآور یرریروا یسررربر یپررژوهش برررا نیررا در

. دیر تأییرد گرد  یصرور  یری روا تیر و درنها آنها اعمال شرد  یشده و نظرها یمتخصصان نظرسنج

 اریر در اخت آزمرون  شیپر  یمنظور پنج پرسشنام  برا نیمحتوا استفاده شد و بد ییاز روا نیعالوه بر ا

 یگرذار  یمشر  در حروزه خرط   یدانشر اه  دیاز اسرات  یتعرداد  یو ازنظرهرا  رفتمتخصصان قرار گ

 اخذ شد.  یدییپرسشنام  از آنها تأ یاستفاده شد و برا

 نران یبرودن آنهرا اطم   ایرونطاخ استفاده شد و از پاک یلفاآپرسشنام  از آزمون  ییایپا یبررس یبرا

دهنرده انسرجام درون    کر  نشران   دست آمد ب  0,610  گرونطاخ یآلفا بیضر ری. مقاددیحاصل گرد

 .،1364)سرمد و همکاران،  ستپرسشنام  ا

هرا جامعرر    ز نرمررال نطرودن داده ا نران یپرسشرنام ، پرس از اطم   یهررا داده لیر وتحل  یر تجز یبررا 

ماننرد آزمرون    پیر ناپارامتر یهرا  ، از روشرنفیاسرم -)استفاده از آزمون کولموگرو  یموردبررس

 شده است.   عوامل استفاده یبند تیاولو یبرا دمنیو آزمون فر یا دوجمل 
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ام انجر  یا آزمرون دوجملر     یر عوامل مرؤثر، از طر  نیان یم س یها، مقا پرسشنام  افتیاز در پس

از  شیاست کر  اگرر بر    نیآزمون بر ا نیآن در نظر گرفت  شد. فر  ا یبرا 3معادل  نیان یشد و م

 رد؛یر گ یشکست قرار مر  تیداده باشند، آن عامل در موقع 3کمتر از  ازیامت یاز خطرگان ب  عامل یمین

ن آن از خطرگرا  یمر ی؛ چراک  حرداقل ن شود یبدان معنا است ک  از فهرست عوامل مؤثر حذ  م نیا

نسرطت   یدامنر  بررا   پیر اند. مقدار احتمرال مرورد آزمرون     عنوان عامل مؤثر تأیید نکرده عامل را ب 

 محاسط  شد: ریصورت ز مشاهده ب 

H0: P≤0/6 

H1: P>0/6 
 یا مردل از آزمرون دوجملر     یهرا  عدم وجود عامرل  ایوجود  تیاهم لیو تحل یمنظور بررس ب 

 شرود  یمر  تأییرد  موردنظرمطنی بر عدم وجود عامل  H0 در این آزمون فر  شده است. بهره گرفت 

مطنری برر عردم وجرود عامرل       H1و فرر   شده مشاهدهعطارت است از نسطت   Pو  P>0.6اگر: 

  P<0.6اگر:  شود یم تأیید موردنظر

 جیشرده اسرت. نترا    در نظرر گرفتر    یا حد آستان  1/0آن است ک  مقدار  1/0انتخاب عدد  لیدل 

برا توجر  بر      ؛، آورده شده است3شماره وط ب  عوامل احصا شده در جدول مرب یا آزمون دوجمل 

)در پرژوهش   شپرژوه  یآلفرا  زانیر عوامل کمتر از م یتمام یشده برا محاسط  یسطح معنادار نک یا

معنرا اسرت    امرر بردین   نیو ا شود یشده است، است، فر  صفر تأیید م در نظر گرفت  02/0حاضر 

گرذاری آمروزش    مشری  جزو عوامل مؤثر در حوزه خط ادشدهیامل عو نک یبر ا یمطتن پیک  فر  

 آمده است. لیمربوط ب  هرکدام در جدول ذ جی. نتاشود یم رفت یاست، پذ یعال
 

 دهنده( سازمان نیمربوط به عوامل)مضام يا آزمون دوجمله جينتا 0 جدول

 عامل
نسبت 
 آزمون

نسبت 
 شده مشاهده

 نتیجه آزمون میزان خطا سطح معناداري

 تأیید H0 0,02 0,000 1,00 0,1 آموزشی و فرهن ی

 تأیید H0 0,02 0,000 1,00 0,1 قانونی

 تأیید H0 0,02 0,000 1,00 0,1 اداری
 تأیید H0 0,02 0,000 1,00 0,1 سیاسی

 تأیید H0 0,02 0,000 1,00 0,1 نهاد آموزشی
 تأیید H0 0,02 0,000 1,00 0,1 نهاد قانونی
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 عامل
نسبت 
 آزمون

نسبت 
 شده مشاهده

 نتیجه آزمون میزان خطا سطح معناداري

 تأیید H0 0,02 0,000 0,6 0,1 نهاد همکار
 تأیید H0 0,02 0,000 0,6 0,1 رفتاری-نهاد شناختی

 تأیید H0 0,02 0,000 1,00 0,1 مدیریت منابع انسانی
 تأیید H0 0,02 0,000 1,00 0,1 ی سازمانیها رساختیز

 تأیید H0 0,02 0,000 1,00 0,1 ،مدت انیمپیامدها )
 تأیید H0 0,02 0,000 1,00 0,1 ،بلندمدتاثرات )

 تأیید H0 0,02 0,000 1,00 0,1 ارزیابی پیشینی
 تأیید H0 0,02 0,000 1,00 0,1 ارزیابی پیشینی
 تأیید H0 0,02 0,000 1,00 0,1 ارزیابی پسینی

 تأیید H0 0,02 0,000 1,00 0,1 نهاد ارزیابی مستقل
 تأیید H0 0,02 0,000 1,00 0,1 نهاد ارزیابی درونی

 تأیید H0 0,02 0,000 1,00 0,1 و بهطود توج  ب  اصالح
 تأیید H0 0,02 0,000 1,00 0,1 کارایی و چاتکی
 تأیید H0 0,02 0,000 1,00 0,1 کارایی و چاتکی

 تأیید H0 0,02 0,000 1,00 0,1 اخالقی بودن
 تأیید H0 0,02 0,000 1,00 0,1 ی ارزیابیازهاین شیپ
 تأیید H0 0,02 0,000 1,00 0,1 ی ارزیابانها یژگیو

 

از  یهرای آموزشر   مشری  خرط  یابیر مرؤثر در ارز  یهرا  عامل یبند رتط  یمعنادار یمنظور بررس ب 

 حاصل از آن در ادام  آمده است. جیشده است ک  نتا استفاده دمنیفر انسیوار لیآزمون تحل

H0: برابرندباهم  یهای آموزش عال مشی خط یابیگان  مؤثر بر ارز 23 یها عامل نیان یرتط  م  . 

H1هرای   مشری  برر ارزیرابی خرط    مرؤثر گانر    23های  : حداقل یپ زوج از رتط  میان ین عامل

 برابر نیستند. باهمآموزش عالی 

 
 گانه 40درباره عوامل  دمنيفر انسيوار لیآزمون تحل جهینت 2 جدول

 نتیجه آزمون میزان خطا سطح معناداري درجه آزادي آماره آزمون

118,349 22 0,000 0,02 H0 رد 
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برابرر برا    طا ی، تقر0,000) دمنیفر انسیوار لیوتحل  یمربوط ب  آزمون تجز یسطح معنادار چون

گفرت   تروان  یدرصرد مر   62 نانیبا اطم نی، کمتر است، بنابرا0,02خطا ) زانیاست و از م دهشصفر 

 یمطنر  H0فرر   معنا کر    مؤثر معنادار است. بدین یها عامل یها رتط  یها نیان یم انیک  تفاوت م

آمرده اسرت.    9ها در جدول  آن یبند تیاولو ج ی. درنتشود یها رد م عامل نیان یبر برابر بودن رتط  م

)اثررات   رتطر  و عامرل اثررات    نیبراتتر  یو فرهن ر  یعامل آموزشر  ،دشو یطور ک  مشاهده م همان

 رتط  هستند. نیتر نییپا یبلندمدت، دارا

 
 دهنده( سازمان نیعوامل) مضام يبند تياولو :9 جدول

 انحراف معیار میانگین رتبه میانگین ها عامل اولويت
 0/608 4/75 16/42 عوامل آموزشی و فرهن ی اول

 0/43 4/77 16/25 عوامل قانونی دوم

 0/442 4/75 16/21 نهاد قانونی سوم

 0/637 4/62 15/63 ،مدت انیمپیامدها)پیامدهای  چهارم

 0/654 4/58 14/63 ی سازمانیها رساختیز پنجم

 0/637 4/62 14/54 نهاد همکار ششم

 0/941 4/38 14 ارزیابی پیشینی هفتم

 0/508 4/46 13/42 نهاد ارزیابی درونی هشتم

 0/859 4/46 12/88 ی ارزیابانها یژگیو نهم

 0/647 4/46 12/83 مدیریت منابع انسانی دهم

 0/992 4/23 12/63 اخالقی بودن یازدهم

 0/967 4/15 11/5 ی ارزیابیازهاین شیپ دوازدهم

 0/618 4/31 11/04 عوامل اداری سیزدهم

 0/618 4/31 11/04 رفتاری-نهاد شناختی چهاردهم

 0/675 4/15 10/29 ارزیابی پسینی پانزدهم

 0/784 4/15 10/21 نهاد ارزیابی مستقل شانزدهم

 0/815 4/23 10/17 ن ر جامع هفدهم

 0/675 4/15 9/54 عوامل سیاسی هجدهم

 1/164 3/92 9/08 ارزیابی حین اجرا نوزدهم

 1/131 4 8/71 توج  ب  اصالح و بهطود بیستم

 0/744 4/08 8/42 یو چاتککارایی  ویکم بیست

 0/566 4 8/38 نهاد آموزشی ودوم بیست

 0/4 4 8/21 اثرات )اثرات بلندمدت، وسوم بیست
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 عادالت ساختاریبررسي مدل پژوهش با استفاده از مدل م

ی آمروزش عرالی   هرا  یمش خطی مدل ارزیابی ها عاملپژوهش برای بررسی روابط میان  نیدر ا

ی کلی نظام  و طراحی ال روی مربروط از تکنیرپ تحلیرل مسریر و در محریط       ها استیسبر اساس 

ایرن اسرت کر  آیرا ایرن ال رو، ال روی         شده مطرحاساسی  سؤاللیزرل استفاده شده است.  افزار نرم

دهنرده،   ناسطی برای بررسی روابط بین ابعاد اصلی)مضامین فراگیرر، و عوامرل )مضرامین سرازمان    م

ی کلی نظام است؟ بررای پاسرخ بر     ها استیسی آموزش عالی بر اساس ها یمش خطال وی ارزیابی 

ی قررار گیررد.   موردبررسر و سایر معیارهای مناسب بودن برازش ال و،  2این پرسش باید آماره خی 

پرایین بیران ر     2است. وجود خی 22,41محاسط  شده برابر  2ب  خروجی لیزرل مقدار خی با توج 

اسرت. برا    ترر  مناسرب  شده اراه برازش مناسب ال و است؛ زیرا هرچ  این مقدار کمتر باشد، ال وی 

کر  ال روی ارزیرابی     میشرو  یمر متوج   راستانداردیغن اهی ب  نتایج خروجی لیزرل قسمت تخمین 

ی کلی نظام ال وی مناسطی است چون مقدار خری  ها استیسآموزش عالی بر اساس ی ها یمش خط

 0,1اینک  اگر مقدار  تخمرین خطرا کمترر از     توج  قابلآن کم بوده است.  1دو و مقدار تخمین خطا

اسرت کر     008/0است. این در حالی است ک  در این ال وی میزان خطا  قطول قابلباشد میزان خطا 

 تروان  یمر اسرت    41/22آماره خری دو برابرر برا     ازآنجاک است. همچنین  قطول بلقابسیار مناسب و 

،، 1,82نتیج  گرفت ک  برازش ال و بسریار مناسرب اسرت.  ضرریب اثرر هرر سر  بعرد خروجری)         

، مناسرب و  قطرول  قابلنیز  رهایمتغی رگذاریتأث، بسیار باتست و میزان 0,96، و ورودی)0,69فرایند)

 است. قطول قابلبسیار کم و  همچنین میزان خطا در حد

 :ها شنهاديو پ یريگ جهينت

 یبررا  یجرد  یجانط  کشور و ابرزار  هم  یتعال یها رساختیز نیتر از مهم یآموزش عال عرص 

بر  کشرورها در    توانرد  یمختلرف اسرت کر  مر     یها کشور در عرص  ست یشا یانسان  یسرما یارتقا

 براوجود کشرور   یکند. نظرام آمروزش عرال    کمپ یطیو مح یاجتماع ،یب  اهدا  اقتصاد یابیدست

بهطود اجزا و عناصر آن در طول چهار ده  بعرد از انقرالب    یک  برا یو تالش یاصالح یها تیفعال

 ییهرا  برا چرالش   ریشده است، نتوانست  کارکرد مورد انتظار را داشت  باشد و ناگز در آن انجام یاسالم

                                        
1. RMSEA 
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برازار کرار و اشرتغال،     یازهرا یبرا ن  یزش عمومنظام آمو یها اهدا  و برنام  یضعف هماهن  رینظ

 یجانطر  تمرام   مشرارکت همر    یتزم برا ینطود سازوکارها ،یسازمان التیتشک وساختار  یدگیچیپ

 یآموزشر  یهرا  ب  فرصرت  یابیدر دست یو وجود نابرابر یو مؤثر در نظام آموزش عال میعوامل سه

و  هرا  یخروجر  رود ینر  کر  انتظرار مر    گو آن توانرد  یرو است ک  نمر  در مناط  مختلف کشور روب 

 یب  اهدا  علرم و فنراور   یابیدر نظر داشت دست دیمحق  کند. با ار ها یمش موردنظر خط یامدهایپ

 نیقرارگرفتر  اسرت، مسرتلزم تردو     دیر ، برنام  توسرع  ششرم کر  مرورد تأک    1404انداز  سند چشم

 هرا  یمشر  خرط  نیر و منسجم ا  یدق یابیمناسب آنها و ارز یتطع آن، اجرا مناسب و ب  یها یمش خط

مرتقن و   یهرا  و روش  یر عم یو فلسرف  ینظرر  یبرر مطنرا   ها یمش خط یابیارز ک  یاست. درصورت

و  ضیبر  کراهش تطعر    شرده  یطراحر  یهرا  یمشر  بود کر  خرط   دواریام توان یاستوار باشد، م یعلم

، یالتیو تشرک  یاصالح ساختار سازمان ،یاجتماع با مطالطات ها یمش انططاق خط ،یآموزش یعدالت یب

 منجر خواهد شد.   نیا ریمنابع و نظا، ، امکاناتها تیاز ظرف ن یاستفاده به

ابعراد و   ینظرام در حروزه آمروزش عرال     یهای کل پژوهش تالش شد بر اساس سیاست نیا در

آن  یو چرارچوب مفهروم   ییشناسرا   یآمروزش عرال   یهرا  یمشر  خط یابیارز یمؤثر برا یها مؤلف 

 یابیر بر  اهردا  ارز   یابینشان داد ک  دسرت  یا آزمون دوجمل   یاز طر یبررس جیمشخص شود. نتا

عوامرل   ،یاسر ی، عوامرل س ی، عوامرل قرانون  یو فرهن ر  یعوامل آموزشر   در زمان مقرر ب یمش خط

نهراد   ،یرفترار -ینهراد شرناخت   ،یدرونر  یابینهاد همکار، نهاد ارز ،ینهاد قانون ،ینهاد آموزش ،یادار

 ،یابیر ارز یازهرا ین شیبرودن، پر   یاخالق ،یمنابع انسان تیریمد ابان،یارز یها یژگیمستقل، و یابیارز

توجر  بر     ،ینیپسر  یابیر اجرا، ارز نیح یابیارز ،ینیشیپ یابین ر، ارز جامع ،یانسازم یها رساختیز

عوامرل در   نیترر  ، مهرم مردت  انیر )م امردها ی)بلندمدت،، پ اثرات ،یو چاتک ییاصالح و بهطود، کارا

حوزه بر  آنهرا توجر      نیگذاران ا سیاست دیهستند ک  با یدر  نظام آموزش عال اه یمش خط یابیارز

 یکسران ی تیاهم یعوامل دارا نینشان داد ک  ا جینتا دمنیفر انسیوار لیآزمون تحل نیهمچن کنند؛

 .ستندین

اسرت. در   انیر نما اریبسر  رانیر نهراد، در ا  مرردم  طررح  یمش خط یتخصص یوجود نهادها خأل

 یبر  تعرداد فراوانر    یگرذار  یمشر  در عرصر  خرط   یتخصص ینهادها نیچن افت ،ی توسع  یکشورها
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مثابر    کر  بر   ) یینهادها نیو توسع  چن جادیبرخوردار هستند. ا لیبد یب ی اهیوجود دارد ک  از جا

 .دکنن یم یمش نظارت و اصالح خط ن،یب  تدو یانی، کمپ شاهستند، اتاق فکر

موضرو ،   ینظرر  یمشاب  و بحم شده در مطان یها وهشپژ ریپژوهش با سا نیا جینتا س یمقا با

آمروزش   یمشر  خرط  یابیر ارز یمنرد بررا   جامع و نظام یمطالعات، چارچوب نیمشخص شد ک  در ا

انرد؛   از موضرو  پرداختر    یکروچک  یها ها تنها ب  بخش پژوهش نیاراه  نشده است و اغلب ا یعال

پرژوهش،   نیر ا یاز دستاوردها یکی رو نیازا  برخوردار است؛ ییبات تینظر از جامع نیاز ا نیبنابرا

خراص نظرام    زاتیو تمرا  هرا  یدگیر چیخوان با پ و هم یکاربرد ،یکامال  بوم یال و پیب   یابیدست

شرده و برا    اراهر   یهرا  لینظام است. با توج  ب  تحل یهای کل کشور بر اساس سیاست یآموزش عال

 را اراه  کرد:   ریز یاستیس یها  یتوص توان یحوزه در کشور، م نیخطرگان ا ینظرها توج  ب 

 یا فر  یو وظ یقرانون   راه یجا فیر مجلس و تعر یها مرکز پژوهش یفیو ک یکم تیتوسع  ظرف

کر  در خرالل    ییهرا  بیاز آسر  یکر یمتأسرفان   ؛ مصروب  نیو رصد قوان حیلوا یابیارز یبرا دیجد

از  یکر یاسرت.   بیپرس از تصرو   رانیر در ا نیمشرهود برود، رهرا شردن قروان      زینظرات خطرگان ن

 یهرا  مرکز پرژوهش  یو قانون یکارشناس رسم  اهیجا تیخصوص، تقو نیادر  یاصل یراهکارها

از  یبخشر  هرا،  تیر صورت، با توج  ب  توسع  ظرف نیاست. در ا یمش خط بیمجلس پس از تصو

هرا قررار    بر عهده مرکز پرژوهش  ب،یپس از تصو ها یمش خط یابیاجرا، رصد و ارز ی،ری یپ ف یوظ

 گرفت. خواهد

چراکر  تجربر  نشران     ؛ها یمش خطی ابیارز کننده هماهنگ عنوان ب ی مستقل قانون نهاد  پی ایجاد

موجرود نطاشرد،   و نهرادی   قانون نیدارد و اگر چن ییب  ضمانت اجرا ازین ،یابیارز تیداده است، تثط

ر د ی. در کشرور، قرانون منسرجم   شرود  یهرا گرم مر    وآمرد دولرت   رفت یاهویدر ه یابیمطحم ارز

 شیازپر  شیمانردن بر    یو در حاشر  یموجرب پراکنردگ  و این امرر   میندار یابیخصوص الزام ب  ارز

کننرده   مسرتقل هماهنرگ   نهراد  پیر  جراد یا رسرد،  ینظر مر  در کشور شده است. ب  یمش خطی ابیارز

 .  دکنکمپ  ،گذاری مشی در عرص  خط یابیارز یریکارگ ب  عیدر تسر بتواند یابیارز
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در  ریرپرذ یو تأث رگرذار یمختلف تأث یها قل و آزاد متشکل از افراد و گروهمست یها ت یکم لیتشک

ک  بتوانند مشکالت و موانع موجود در سرر    ینظام آموزش عال یگذار یمش مختلف خط یها حوزه

 :  دیبا ها ت یکم نیمنظور، ا نیا یبرا ؛کنند ییحوزه را شناسا نیا یها یمش موف  خط یراه اجرا

و در حرال اجررا در    شرده  بیهای تصو مشی فهرست خط  یمنظم اقدام ب  تهو  مند طور نظام ب  -1

نسرطت   یکلر  دیر اقردام منجرر خواهرد شرد ترا د      نیر خرود کننرد. ا   یگرذار  یمش حوزه خط

 یایر را از زوا هرا  یمشر  ترر خرط   طور شفا  و ب  پیدا کنندآمده  دست های مختلف ب  مشی خط

 .کنند یابیکرده و سسس آنها را ارز یمختلف بررس

کننرد ترا    ادداشرت یو  ییهرای اجراشرده را شناسرا    مشری  خرط  یطور منظم سواب  عملکرد  ب -2

کنار گذاشت  شود، چر    یمش خط ک  یمشخص شود نحوه اجرا چ ون  بوده است و درصورت

امرور  و  هرا  اسرت یمثطرت در س  ایر  یمنف ریتأث ها یمش از خط پی رخ خواهد داد و کدام یاتفاق

آثرار مثطرت و    ییشناسا یبرا یشرط شیپ قتیاقدام در حق نی. اکنند یم جادیا ییاجرا ینهادها

  .دهد یدست م ب  ،ها یمش خط یاجرا یمنف

 یعوامل درونر  دیداشت  باشند؛ بلک  با دیتأک یرونیتنها ب  عوامل ب دینطا ها یمش خط یابیدر ارز -3

مختلرف   یهرا  در عرصر   شرود  یمر  شرنهاد یموردتوج  قررار دهنرد. بر  پژوهشر ران پ     زیرا ن

   .کنند یپژوهش طراح نیاچارچوب مشاب   یدر کشور، چارچوب یگذار استیس
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 فهرست منابع ومآخذ

 الف. منابع فارسي

 گذاري  فصلنامه تخصصي سیاست ،ارزیابی سیاست نابسامانی مفهومی ،،1361) ، راضی امامی میطدی
 .28-6 ، ص3 ، شمارهعمومي

 انتشارات سمت چاپ  ،ق در علوم انسانياي بر روش تحقی مقدمه ،،1364)، محمدرضاحافظ نیا

 هشتم. 

 بررسي وضعیت گذشته و موجود بخش آموزش عالي و  ،،1389)، سیده مریم حسینی لرگانی

 ریزی آموزش عالی  طرح تحقیقاتی مؤسس  پژوهش و برنام  ،ارزيابي عملکرد برنامه چهارم

 اراه  ال وی ارزیابی  ،،1369) ، سیدعلی اکطراحمدی ، کرم اهلل؛دانش فرد، کامطیز؛ حمیدی

 .82-11 ، سال هفدهم، صنشريه مديريت فردا ،های توسع  منابع انسانی مشی خط

 بررسی نقش عقالنیت در اجراى  ،،1386) مشطپ اصفهانی، اصغر ، عمادالدین؛ثقفی ، حسن؛فرد دانایی

 .4شماره  14دوره  ،هاي مديريت در ايران پژوهشفصلنامه  ،مشی عمومی خط

 نیاز دانش چاپ اولانتشارات ، مشي گذاري عمومي مباني خط ،،1362) کرم اهلل ،دانش فرد. 

 ابعاد و مولف  های ال وی  ،،1400)، کامطیز حمیدی احمدرضا؛ ،اسماعیلی امیر حسین؛ ،شمس رمضان

مديريت منابع فصلنامه  ،ارزیابی خط مشی های امنیت عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران
 31، شماره نتظاميدر نیروي ا

 انتشارات ، هاي تحقیق در علوم رفتاري روش ،،1364) ، اله حجازی ، عطاس؛بازرگان، زهره؛ سرمد

 آگاه چاپ چهاردهم.

 ضرورت بازشناسی نظام آموزش عالی و نقش آن در توسع  علمی و  ،،1360)، فتاح زاده شریف

 .112-96 ، صو تابستان پژوهشگاه علوم انساني سال اول بهارفصلنامه ، اجتماعی کشور

 تحلیل  ،،1360) محمدحسن ی،میتسل ؛ابوالحسن ی،هیفق ؛محمد ،زاد خیش ؛حسن ی،جعفر یعابد

، های کیفی مضمون و شطک  مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تطیین ال وهای موجود در داده

 1شماره  ،انديشه مديريت راهبردي فصلنامه

 مشی با استفاده  تطیین تغییر خط ،،1386) ، عادلآذر، حسن؛ فرد ناییدا، سیدمهدی؛ الوانی، طیط ؛ عطاسی

 .69-81 ، ص3 ، شمارهآوري فصلنامه سیاست علم و فن ،از نظری  جریانات

 های حکمرانی خوب در  شناسایی مؤلف  ،،1366) ، محمودابوالقاسمی ، محمد؛قهرمانی ، ماریا؛قربانیان

 .82-23، ص26، شماره هاي نوين تربیتي انديشهفصلنامه  ،نظام آموزش عالی ایران

 مشی گذاری فرهن ی با  ال وی ارزشیابی فرایند خط ،،1368) ، وحیدخاشعی حسین؛ ،گرجی پور

 11دوره  ،فصلنامه مديريت دولتي ،رویکرد مطالع  کیفی اسناد فرهن ی جمهوری اسالمی ایران

 .92-49 ، ص1شماره 
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 ( مجمع  ،هاي اول تا ششم توسعه اد برنامهاسن، ،1361-1318مجمع تشخیص مصلحت نظام

 www.maslahat.irبازیابی از  ،تشخیص مصلحت نظام

 مجمع تشخیص مصلحت  ،هاي کلي آموزش عالي سیاست، ،1362) مجمع تشخیص مصلحت نظام

 www.maslahat.irبازیابی از  ،نظام

 انتشارات ، )جلد دوم، شناسي کیفي ضد روش: منطق و طرح در روش ،،1360) ، احمدمحمدپور

 ، چاپ اولجامع  شناسان

 مشی گذاری باز طراحی مدل خط ،،1400) مهربان ،هادی پیکانی ، اکطر؛اعتطاریان مرتضی؛ ،نصوحی، 

 .41 ، شمارهمشي گذاري عمومي در مديريت خطفصلنامه 

 بندی ال وهای ارزیابی  شناسایی و اولویت ،،1361) ، محسنمحمدی ، فتاح؛زاده شریف، رضا؛ واعظی

 22-1، ص40 ، شمارهفصلنامه علوم مديريت ايران ،عمومی یمش طخ

 های عمومی در ایران ، مشی ال ویی برای ارزیابی خط ،،1361) ، محسنمحمدی ، رضا؛واعظی 

 .92-49 ، ص26 ، شمارهانداز مديريت دولتي چشمفصلنامه  ،مطالع 

 انتشارات دانش اه  ،عمومي مشي گذاري فرآيند خط ،،1364) ، فتاحزاده شریف ، سید مهدی؛الوانی

 .چاپ ششم عالم  ططاططایی
 گذاری  های سیاست مرورى بر مدل ،،1388) ، بهزادپورسید، مهربان؛ هادی پیکانی ، سید مهدی؛الوانی

 .101-94 ، ص26سال پانزدهم شماره  ،مجلس و پژوهش ،در آموزش عالی
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