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چکیذٌ:

ثشسػی ػولىشد اػوبی ّیئت ػلوی ثب اػتفبدُ اص هٌابثغ هختلا اًالػابیی ّواَاسُ ثاِ ػٌاَاى یىای اص
اثضاسّبی ػٌدؾ ٍ اًذاصُ گیشی ویفیت دس ساػتبی اسصیبثی دسًٍی ٍ ثْجَد ویفیات داًـاابُ ّاب ٍ هشاواض
آهَصؽ ػبلی وـَس هشػَم ثَدُ اػات .سایاح یاشیي ؿاى ایاي اسصیابثی دسًٍای ثْاشُ گیاشی اص دیاذگبُ
داًـدَیبى اص ًشیك اسصؿیبثی اص ػولىشد اػبییذ اػت .گشچِ غبلجبً اسصیابثی ویفیات داًـاابُ ثاش اػابع
ػولىشد اػوبی ّیئت ػلوی ثب یوشوض ثش یذسیغ ٍ یبدگیشی والػی ٍ هٌبلؼِ دیاذگبُ داًـادَیبى اًدابم
هیگیشد اهب دیذگبُ خَد اػبییذ ٍ هذیشاى آهَصؿی دس ػٌَح هختل

هییَاًذ دادُ ّبی خبهغ یاشی دس

اختیبس ثشًبهِ سیضاى آهَصؽ ػبلی لشاس دّذ .لزا ّذف پظٍّؾ اخیش ثشسػی دیذگبُ ّاب ٍ یدشثیاب اػابییذ
گشٍُ ّبی هختل آهَصؿی دس داًـابُ وشدػتبى دسثبسُ هإلفِ ّبی اثشثخـی اسصیبثی ػولىاشد آهَصؿای ٍ
پظٍّـی هذسػبى ثشای ثْجَد ویفیت داًـابّی اػت .سٍیىشد پظٍّؾ اخیش اص ًَع ویفای ٍ ساّجاشد آى
هجتٌی ثش ؿیَُ پذیذاسؿٌبػی اػت .سٍؽ ًوًَِ گیشی اص ًَع گلَلِ ثشفی ٍ فشایٌذ ًوًَِ گیشی ثاش اػابع
ؿبخق اؿجبع ًظشی ٍ یىشاس ًتبیح هـبثِ اًتخبة ؿذُ اػت .دس پظٍّؾ حبهش یؼذاد  02هـبسوت وٌٌذُ
اص هذسػبى كبحتًظش ٍ ػاللِهٌذ ثِ هَهَع پظٍّؾ هـبسوت داؿتِاًذ .ثش اػابع یبفتاِّاب هاییاَاى
هإلفااِّاابی اثشثخـاای فشایٌااذ اسصیاابثی ػولىااشد هذسػاابى دس ثْجااَد ویفیاات داًـااابّی اص دیااذگبُ
هـبسوت وٌٌذگبى سا دس ػِ دػتِ ولی ؿابه ػَاها خبهؼیات ٍ ٍالاغ ًااشی؛ اخشایای ٍ پـاتیجبًی؛ ٍ
ثْؼبصی ٍ سؿذ حشفِای خالكِ وشد.
کلمات کلیدی

هؼیبسّبی اثشثخـی اسصیبثی ػولىشد هذسػبى ویفیت داًـابّی اػبییذ داًـابُ وشدػتبى.
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دس دًیبی اهشٍص داًـابُّب ٍ هشاوض آهَصؽ ػبلی ػِ هأهَسیت اكلی آهَصؽ پظٍّؾ ٍ اسائِ خذهب سا ثش ػذّاذ داسًاذ.
ثب ػٌبیت ثِ ًمؾ هْن ایي ًْبدّب دس اثؼبد گًَبگَى التلبدی اختوبػی فشٌّای ٍ ػیبػی خبهؼاِ اًویٌابى اص ویفیات
هٌلَة ػولىشد آىّب ثِ هٌظَس خلَگیشی اص ّذسسفتي ػشهبیِّبی اًؼبًی ٍ هبدی ٍ ًیض داؿتي یَاًبیی سلبثت دس دًیابی
آیٌذُ وِ دس آى ویفیت هْن یشیي هإلفِ ثشای اداهِ حیب ّش ػبصهبى اػت هشٍسیی اًىبس ًبپزیش داسد .ثٌبثشایي یَخِ ثاِ
ّشیه اص ایي وبسوشدّب ٍ هأهَسیتّب اص اّویت خبكی ثشخَسداس اػت ٍ یأثیش هْوی دس اثشثخـی داًـاابُّاب داسد .]1
ًظبم آهَصؽ ػبلی ثب سؿذ فضایٌذُ ٍسٍد داًـدَیبى ثِ داًـابُّب ٍ هإػؼب آهَصؽ ػبلی وـَس گؼاتشؽ ووای ًظابم
ػبلی ثذٍى یَخِ ثِ ظشفیتّبی هَخَد ثشای پزیشؽ داًؾآهَختابى داًـابّی وبسثشدی ًجَدى آهَصؿْبی داًـاابّی
ٍ غیشُ ثب چبلؾّبی ثؼیبسی سٍثشٍ ثَدُ اػت .هحیي سلبثتی آهَصؽ ػبلی دس دًیبی اهشٍصی ًیبصّابی خذیاذی سا ثاشای
داًـدَیبى خبهؼِ ٍ وبسفشهبیبى ایدبد وشدُ اػت وِ آهَصؽ ػبلی ثبیذ ثشای پبػخاَیی ثاِ ایاي ًیبصّاب یَاًابیی رصم سا
داؿتِ ثبؿذ .یىی اص ساّْبی پبػخاَیی ثِ ایي ًیبصّب افضایؾ ویفیت فؼبلیتّبی داًـاابّی اػات  .]3 ٍ ]0ثشسػای
چاًَای اسیجبى ثیي آهَصؽ ٍ پظٍّؾ ٍ یأثیشا آى ثش یىذیاش اص آى ًظش اّویت داسد وِ اػوبی ّیئت ػلوی داًـابُ-
ّب هؼئَل ایدبد یؼبدل هیبى ػِ ٍظیفِ آهَصؽ پظٍّؾ ٍ خذهب ّؼتٌذ اهب اغلت اًدبم دادى ایي ػِ ٍظیفِ ثب ّن ثِ
گًَِای هتؼبسم للوذاد هیؿَد .]4
اسصؿیبثی یب اسصیبثی ثِ یه فشایٌذ ػبختبسهٌذ ثشای خوغآٍسی ٍ یفؼیش اًالػب گفتِ هیؿَد واِ یحماك اّاذاف هاَسد
ًظش ثشًبهِ ٍ هیضاى آى سا یؼییي هیوٌذ .ثِ دیاش ػخي اسصؿیبثی ثِ فشایٌذ ًظبمداس یه هَهَع اًالق هیگشدد وِ ثشای
ثْجَد ٍ یأثیشثخـی ثیؾیش ثشًبهِ ٍ ثب اػتفبدُ اص سٍؽّبی كحیح اخاللی ٍ دلیك كَس هیگیشد .اسصؿیبثی دس وـَس
ایشاى دس هذ یه دِّ گزؿتِ ثؼیبس هشػَم ثَدُ ٍ داًـابُّبی هختل ثب سٍؽّبی گًَبگًَی اص خولِ ثب پشػؾًبهاِ-
ّبی هختل ثِ اسصؿیبثی اػبییذ خَد پشداختِاًذ  .]5دس ّویي ساػاتب دفتاش ًظابس ٍ اسصیابثی ٍ اسیمابی آهَصؿای دس
داًـابُ وشدػتبى ػالٍُ ثش اسصیبثی ػولىشد آهَصؿی وِ هؼوَرً اص ًشیك ًظشخَاّی اص داًـادَیبى هاذیشاى گاشٍُّابی
آهَصؿی ٍ دیاش هؼئَلیي هشثًَِ دس ػٌح داًـىذُ اًدبم هیگیشد هؼیبسّبیی ثشای ػولىاشد پظٍّـای ٍ اسیمابی سیجاِ
داًـابّی اػبییذ دس ًظش گشفتِ اػت ٍ ثش اػبع یشویت ایي هؼیبسّب ٍ هٌبثغ اسصیبثی ثِ اسصیبثی ػولىشد اػوابی ّیئات
ػلوی هیپشداصد .ثش ایي اػبع اسصیبثی فؼبلیتّبی آهَصؿی پظٍّـی ٍ وبسثشدی اػوبی ّیئت ػلوای دس داًـاابُّاب ٍ
هشاوض آهَصؽ ػبلی وـَس ّوَاسُ ثِ هٌظَس اكالح ٍ ثْجَد ویفیت دس هحیيّبی آهَصؿی ٍ ثِ هثبثِ یه الاذام هفیاذ ٍ
ػبصًذُ دس یؼبلی ًظبم داًـابّی هَسد یَخِ لشاس هیگیشد.
اسصیبثی داًـدَیبى اص ویفیت یذسیغ سٍؽ ثؼیبس سایدی دس اسصیبثی یذسیغ اػات .دسثابسُ اسصیابثیّابی داًـادَیبى اص
وبسایی یذسیغ یبوٌَى ّضاساى پظٍّؾ اًدبم ؿذُ اػت  .]6دس دّاِ گزؿاتِ اسصیابثی داًـادَیبى اص ویفیات یاذسیغ
اػبییذ دس وبًَى یَخِ ٍ وَؿؾ ٍ یالؽّبی هلی لشاس داؿتِ اػت؛ صیشا ایي اهش ّان یاَخیْی اص چااًَای ػولىشدّاب
اػت ٍ ّن هَخت ثْجَد ثخـیذى ویفیت یذسیغ آهَصؿی هیؿَد .گشٍّی اص پظٍّـاشاى هؼتمذًذ واِ اهاشٍصُ ثاب ایاي
حمیمت سٍثشٍ ّؼتین وِ یؼذاد صیبدی اص داًـابُّبی وـَسّبی غشثی اسصؿایبثی داًـادَیبى اص ػولىاشد اػابییذ سا ثاِ
ػٌَاى یه ػبه یؼییيوٌٌذُ ًظیش ػبیش ػَاهلی وِ اص اّویت ٍ اسصؽ ثابریی ثشخاَسداس ّؼاتٌذ یلمای هایوٌٌاذ .]7
اٍلتوَى 1هؼتمذ اػت اسصؿیبثی اػبییذ یَػي داًـدَیبى هییَاًذ هٌجغ اسصؿوٌذی ثشای ثْجَد ویفیت آهاَصؽ ثبؿاذ ٍ
ٍی اػتمبد خبكی ثِ اسصؿیبثی یىَیٌی اػوبی ّیئت ػلوی یَػي داًـدَیبى داسد ٍ آى سا اص ایي خْت اسصؿاوٌذ های-
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داًذ وِ هییَاًذ ثب اسائِ ثبصخَسد فَسی فشكت هٌبػجی ثشای ثْجَد سٍؽ یذسیغ فشاّن وٌذ ٍ ػجت اسیمبی یابدگیشی دس
فشاگیشاى ؿَد  .]8ساّجشدّب ٍ هٌبثغ خوغآٍسی اًالػب یىی دیاش اص هإلفِّبیی اػت وِ دس كحت ٍ ػمن خواغآٍسی
اًالػب ًمؾ ػوذُ ای داسًذ .ثبصسگبى ثش ایي ثبٍس اػت وِ ثشای ػٌدؾ خٌجِّبی هختل آهَصؽ هذسػبى هبًٌذ یؼلي
ثش ه َهَع دسػی ًاشؽ ًؼجت ثِ آهَصؽ ٍ یبدگیشی ٍ هْبس ّبی هذیشیت والع دسع سا هییَاى اص اثضاسّاب ٍ سٍؽ-
ّبیی چَى هلبحجِ هـبّذُ ٍ پشػؾًبهِ اػتفبدُ وشد .]4
اگش چِ دس داًـابُّبی وـَس هبًٌذ اغلت وـَسّبی خْبى یَكیِ هیؿَد دس اسصیابثی ػولىاشد اػوابی ّیئات ػلوای
داًـابُّب ّوضهبى دٍ وبسوشد یذسیغ ٍ یحمیك هَسد یَخِ لشاس گیشد ٍ ثِ ایاي هٌظاَس یأویاذ هایؿاَد فؼبلیاتّابی
داًـابّی ثِ گًَِ ای ػبصهبى یبثٌذ وِ اسیجبى ًضدیىی ثیي یذسیغ ٍ یحمیك ثشلشاس ؿَد ٍ اػوبی ّیئت ػلوی ّن هؼلن
ٍ ّن هحمك ثبؿٌذ ٍ ّش دٍ فؼبلیت سا ثِ ًَس ّوضهبى ٍ دس ساػتبی یىوی یىذیاش پیؾ ثجشًذ ثب ٍخاَد ایاي دس ػوا
اّویتی وِ ثِ یذسیغ دادُ هیؿَد ثؼیبس ووتش اص یحمیك اػت .ثشای هثبل ثش اػبع آییيًبهِ اػتخذام ٍ اسیمبیبػوابی
ّیئت ػلوی داًـابُّب ٍ هإػؼب آهَصؽ ػبلی حذال ٍ حذاوثش اهتیبص ثشای اسیمبی هشیجاِ اػوابی ّیئات ػلوای دس
صهیٌِ آهَصؽ  42اهتیبص اص  122اهتیبص دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت .اص ایي هماذاس یٌْاب  02اهتیابص آى هشثاَى ثاِ ویفیات
یذسیغ ٍ ثمیِ هشثَى ثِ وویت یذسیغ اػت .اػوبی ّیئت ػلوی ؿبه هشثی اػتبدیبس ٍ داًـیبس ثاِ یشییات یٌْاب ثاب
وؼت حذال  14یب  16اهتیبص دس صهیٌِ ویفیت یذسیغ هییَاًٌذ ثِ هشایت ثبریش اسیمبء یبثٌذ  .]9دس ثیـاتش پاظٍّؾ-
ّبی اًدبم ؿذُ دس ایي صهیٌِ دسثبسُ اسیجبى ثیي آهَصؽ ٍ پظٍّؾ اص دیذگبُ داًـدَیبى ٍ ًیض هوشا ٍ فَایذ چااًَای
ایي اسیجبى ثشسػی ؿذُ اػت .ثشای هثبل ایٍَ دس ایي خلَف ثیبى هیوٌذ وِ اسیجبى هیبى آهاَصؽ ٍ پاظٍّؾ هَخات
سٍصآهذ ؿذى داًؾ اػتبداى دسثبسُ سؿتِ دسػی آًبى ٍ ػاللِهٌذی داًـدَیبى ثِ دسع هَسد ًظاش هایؿاَد ٍ اص ًاشف
دیاش دػتشػی ًذاؿتي داًـدَیبى ثِ اػتبداى پظٍّـاش ًاشؽّبی هٌفی داًـدَیبى ثِ پظٍّـاشی هتؼلجبًِ اػتبداى
دس آهَصؽ ٍ یذسیغ سا ثِ ّوشاُ خَاّذ داؿت .]4
ثب یَخِ ثِ ایٌىِ اػوبی ّیئت ػلوی دس داًـابُّب ٍ هشاوض آهَصؽ ػبلی یىی اص ریٌفؼبى اكلی اسصؿیبثی ػولىشد اػتبد
دس ًظبم داًـابّی هحؼَة هیؿًَذ ٍ اًتظبس هیسٍد یدشثِّب ٍ دیذگبُّبی اسصؿوٌذی دس ساػتبی اػاتالی ؿایَُّابی
اسصؿیبثی ػولىشد اػبییذ ثشای ثْجَد ویفیت آهَصؽ ٍ پظٍّؾ ٍ خذهب داًـابّی داؿتِ ثبؿٌذ دس ایي پظٍّؾ ویفی
یالؽ پظٍّـاش دس گشدآٍسی ٍ وبٍؽ دادُّبی اكی اص هـبسوتوٌٌذگبى ثَدُ اػت .دس حمیمت اػتفبدُ اص دیذگبُّبی
وؼبًی وِ دس دسٍى ػیؼتن داًـابّی هَسد اسصؿیبثی لشاس هیگیشًذ هییَاًذ خالء ثیي ًظشیاِ ٍ ػوا سا دس اسصؿایبثی
ػولىشد اػبییذ ٍ اػوبی ّیئت ػلوی پُش وٌذ ٍ صهیٌِّبی یحلی ػویك هؼئلِ سا فشاّن ػبصد.
ّذف اكلی پظٍّؾ اخیش ثشسػی دیذگبُ ّب ٍ یدشثیاب اػابییذ داًـاىذُّابی هختلا دس داًـاابُ وشدػاتبى دسثابسُ
هإلفِ ّبی اثشثخـی اسصیبثی ػولىشد آهَصؿی ٍ پظٍّـی هذسػبى ثشای ثْجَد ویفیت داًـابّی اػت .ثش اػابع ّاذف
پظٍّؾ پشػؾ پظٍّـی صیش هٌشح هیؿَد ٍ دس اداهِ همبلِ ثش اػبع یبفتِّبی پظٍّـای حبكا اص یحلیا دادُّابی
هؼتٌذ ثِ هلبحجِّبی ویفی هَسد یحلی ٍ یفؼیش لشاس خَاّذ گشفت:
 )1ؿیَُّبی اسصؿیبثی اص ػولىشد آهَصؿی ٍ پظٍّـی اػبییذ ثبیذ ثش اػبع چِ هؼیبسّب یب هإلفِّبیی اًدبم ؿَد؟

http://qaus.sharif.ir

شماره مقاله

ايلیه کىفراوس ملی ارزیابی کیفیت در وظامهای داوشگاهی

1201 – QAUS

تهران  -داوشگاه صىعتی شریف  -اردیبهشتماه 3131

 .2ريشضىاسی

هـبسوتوٌٌذگبى دس ایي پظٍّؾ ویفی ؿبه ً 02فش اص اػبییذ ٍ وبسوٌبى داًـابُ وشدػتبى ثَدُ اػت وِ ثش اػبع
ًوًَِگیشی گلَلِ ثشفی ٍ 0ثب یَخِ ثِ لبػذُ اؿجبع ًظشی ٍ 3ثِكَس داًٍلجبًِ دس یحمیك ؿشوت وشدُاًذ .ثش اػبع
ًجمِثٌذی وشػَل ًوًَِگیشی گلَلِ ثشفی ؿىلی اص ًوًَِگیشی ّذفوٌذ اػت وِ دس فشایٌذ ًوًَِگیشی پظٍّـاش اص
هـبسوتوٌٌذگبى دسخَاػت هیوٌذ یب هـبسوتوٌٌذگبى دیاش ثشای پیَػتي ثِ خشیبى ًوًَِگیشی ؿٌبػبیی ؿًَذ.
ّ .]12وچٌیي ثِ دلی ایي وِ ّذف اكلی دس سٍیىشد ویفی یؼوین یبفتِّب ًیؼت وبسثشد سٍؽ اؿجبع ًظشی دس
ًوًَِگیشی ًیض ثِ ایي ًىتِ اؿبسُ هیوٌذ وِ اگش پظٍّـاشی دس خشیبى گشدآٍسی دادُّبی ویفی ثِ یىشاس دادُّب سػیذ
اص اداهِ گشدآٍسی دادُّب كشفًظش هیوٌذ .خذٍل ؿوبسُ  1هـبسوتوٌٌذگبى دس پظٍّؾ سا ًـبى هیدّذ:
جدول  : 1فهرست مشارکتکنندگان در پژوهش

ؿوبسُ هلبحجِ

ًبم داًـىذُ

ؿوبسُ هلبحجِ

ًبم داًـىذُ

1

فٌی ٍ هٌْذػی

11

ػلَم اًؼبًی ٍ اختوبػی

0

فٌی ٍ هٌْذػی

10

ػلَم اًؼبًی ٍ اختوبػی

3

فٌی ٍ هٌْذػی

13

ػلَم اًؼبًی ٍ اختوبػی

4

فٌی ٍ هٌْذػی

14

ػلَم اًؼبًی ٍ اختوبػی

5

وـبٍسصی

15

ػلَم پبیِ

6

وـبٍسصی

16

ػلَم پبیِ

7

وـبٍسصی

17

ٌّش ٍ هؼوبسی

8

وـبٍسصی

18

ادثیب ٍ صثبى خبسخی

9

هٌبثغ ًجیؼی

19

ادثیب ٍ صثبى خبسخی

12

هٌبثغ ًجیؼی

02

ادثیب ٍ صثبى خبسخی

اهب ثب یَخِ ثِ ایي وِ ساّجشد اكلی دس ایي پظٍّؾ اص ًَع پذیذاسؿٌبػبًِ 4ثَدُ اػت دس سٍیىشد یفؼیشی ثیؾیشیي
یأویذ ثش ثبّن ػبختي هؼٌب ٍ هفَْم یه پذیذُ دس یه ثبفت خبف یَػي پظٍّـاش ٍ هـبسوتوٌٌذگبى اػت .دس سٍیىشد
یفؼیشی ّش یه اص ًَیؼٌذگبى ؿیَُ خبكی سا هؼشفی وشدُاًذ ٍ ؿیَُّبی گًَبگًَی سا اسائِ وشدُاًذ وِ هوىي اػت
هَخت ػشدسگوی پظٍّـاشاى دس هٌبلؼب

هـبثِ ؿَد .آخبٍی ٍ ّیاض ؿؾ هشحلِ سا دس سٍیىشد یفؼیشی ػشهِ

وشدُاًذ وِ ؿبه غَس دسن اًتضاػی ػبصی یشویت ٍ یـىی هووَىّبی اكلی یـشیح ٍ ؿیَُ ػبختي پذیذُ
یىپبسچِػبصی ٍ ًمذ اػت  .]11دس ایٌدب ثِ خْت اختلبس والم اص خضئیب كشفًظش وشدُ ٍ دس اداهِ یَهیحب یىویلی
اسائِ خَاّذ ؿذ .ثٌبثشایي دس ایي یحمیك اص ساّجشد پذیذاسؿٌبػی اػتفبدُ ؿذُ اػت ٍ ثش اػبع فشایٌذ یحلی دادُّبی
ویفی دس هشاح هَسد اؿبسُ پذیذُ اسصیبثی ػولىشد اػبییذ ثش اػبع یدشثِ ٍ دیذگبُ هـبسوتوٌٌذگبى هٌبلؼِ ؿذُ
اػت.
ثش ایي اػبع اثضاس گشدآٍسی دادُّب هلبحجِ ًیوِ ػبختبسی هجيؿذُ ثَدُ وِ ثش اػبع آى یدشثِ ٍ دیذگبُ اػبییذ اص
هؼیبسّب ٍ ؿیَُّبی هَخَد ٍ هٌلَة اسصؿیبثی اص ػولىشدؿبى ثشسػی ؿذُ اػت .دس ًشاحی پشػؾّب ٍ یحلی پبػخ-
2

Snow-ball Sampling
Theoretical Saturation
4
Phenomenology
3
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ّبی هلبحجِ یالؽ پظٍّـاش ثش آى هتوشوض ثَدُ یب دادُّبی ویفی ثِكَس هؼتم ٍ اوتـبفی ثشسػی ؿَد ٍ ًتبیح
آى ثذٍى دػتوبسی رٌّی ٍ اسائِ الاَی خبكی هَسد یحلی لشاس گیشد .ػالٍُ ثش ایي پشػؾّبی اػبػی هحممیي دس
ًَل هلبحجِ اص ػإار وٌىبؿی ثشای دسن ػویك یش اص پذیذُ هَسد هٌبلؼِ اػتفبدُ وشدُ اػت .ولیِ هلبحجِّب ثِ
ؿى هجيؿذُ اًدبمگشفتِ ٍ یوبم یالؽ پظٍّـاش ثش آى ثَدُ یب دس صهبى اخشا هـبسوتوٌٌذُ ّذایتگش اكلی سًٍذ
هلبحجِ ثبؿذ ٍ ثِ ووه یبدداؿتثشداسی ٍ یبدآٍسی ًىتِّبی هَسد اؿبسُ یَػي هلبحجِؿًَذُ ثِ یشییت هَسد وبٍؽ
لشاس گیشد یب دس فشایٌذ آٍاًَیؼی( 5ثشگشد اًذى كذا ثِ ًَؿتِ) اثْبهی ثبلی ًوبًذ .ثؼذ اص اًدبم هلبحجِ ولیِ هلبحجِّب اص
سٍی دػتابُ هجي كذا پیبدُ گشدیذ ٍ ثشای یحلی آهبدُ ؿذ .پشػؾّبی اػبػی دس ّش هلبحجِ ؿبه هَاسد صیش اػت:
 )1ؿوب ثِػٌَاى یه ػوَ ّیئت ػلوی چِ یدشثِ ٍ دیذگبّی دسثبسُ هؼیبسّب ٍ ؿیَُّبی اسصؿیبثی اص ػولىشد آهَصؿی ٍ
پظٍّـی اػبییذ یَػي داًـابُ وشدػتبى داسیذ؟
 )0فىش هیوٌیذ ثشای ایٌىِ هؼیبسّب ٍ ؿیَُّبی فؼلی اسصؿیبثی اص ػولىشد آهَصؿی ٍ پظٍّـی اػبییذ ثِ ثْجَد ویفیت
داًـابّی هٌدش ؿَد ثبیذ چِ یغییشایی دس آى ایدبد ؿَد؟
یحلی هحتَای ویفی ثِ ػٌَاى سٍؿی ثشای یفؼیش رٌّی هحتَای دادُّبی هتٌی اص ًشیك فشایٌذ ًجمِثٌذی ًظبم-
هٌذ وذگزاسی ٍ ؿٌبػبیی هووَىّب ٍ الاَّب یؼشی ؿذُ اػت  .]10دس فشایٌذ یحلی دادُّب ّیچ چْبسچَة هفَْهی
لجلی ثشای وذ گضاسی ٍ همَلِثٌذی ٍخَد ًذاؿت ثلىِ هلبحجِ ثِكَس
اػتفبدُ دس یحلی

هحتَای اػتمشائی 6هَسد یحلی

آصاد ٍ ػوذیبً ثب یَخِ ثِ في وذگزاسی هَسد

لشاس گشفت .ثِػجبس دیاش هجٌبی اكلی پظٍّـاشاى دس یحلی

دادُّبی ّش هلبحجِ ثب افشاد هـبسوتوٌٌذُ دس ػِ هشحلِ وذگزاسی ثبص 7وذگزاسی همَلِ ٍ 8وذگزاسی هووَى 9یحلی
ؿذًذ .دس ػو فشایٌذ وذگزاسی ثِ ایي كَس ثَدُ اػت وِ هتي هلبحجِ اص خضء ثِ و هَسد یحلی لشاس گشفتِ اػت.
ثشای اًدبم چٌیي سًٍذی اثتذا هتي هلبحجِّب ثشای دػتیبثی ثِ دسن ولی ثِدلت هٌبلؼِ ؿذ .ػپغ خالكِّبی
یفؼیشی ثش اػبع هووَىّبی ثِ دػت آهذُ وذگزاسی ؿذ .ایي هشحلِ وذ گضاسی ثبص ثَد.
دس هشحلِ ثؼذ ّوِ خالكِّبی یَكیفی هلبحجِّب ثشای یؼییي هووَىّبی اكلی هَسد یحلی لشاس گشفتٌذ .ػپغ
دس چٌذ هشحلِ ثؼذ وذّبی اػتخشاخی ثب هتي هلبحجِ یٌجیك دادُ ؿذ ٍ ثشای ؿٌبػبیی هؼبًی هـتشن هَسد همبیؼِ
لشاس گشفت یب الاَّبیی ثشای پیًَذ هووَىّب یؼییي ؿذ .دس ًْبیت ثش اػبع دیذگبُ گشٍُ پظٍّؾ ٍ دیاش افشاد آؿٌب ثِ
هحتَا ٍ ؿیَُ هٌبلؼِ پیؾًَیغ ٍ گضاسؽ ًْبیی ًابؿتِ ؿذ .هجٌبی لٌؼِثٌذی هحتَا دس یحلی دادُّب ّش هؼٌب
هحتَا ٍ هووًَی ثَدُ وِ ّذف یحمیك سا پَؿؾ هیدّذ .دس ٍالغ ٍاحذ یحلی ثش اػبع خولِ ثَدُ اػت .ثشای
وذگزاسی هتي هلبحجِّبی اًتخبةؿذُ سا لٌؼِثٌذی وشدُ ٍ ّش لٌؼِ ثِػٌَاى یه وذ دس ًظش گشفتِ ؿذ ٍ ًبم ّش وذ
سا ثِ گًَِای اًتخبة گشدیذ وِ دلیمبً ٍ ثِكَس ػیٌی یَكی وٌٌذُی لٌؼِ هَسد ًظش ثبؿذ .ایي وبس یب هشحلِ اؿجبع
ًظشی یؼٌی خبیی وِ وذّبی خذیذی ؿٌبػبیی ًویؿذ اداهِ پیذا وشد .ثشای هٌبلؼِ سٍایی كَسی ٍ هحتَایی
پشػؾّبی هلبحجِ ثب یٌی چٌذ اص اػبییذ گشٍُ ػلَم یشثیتی ٍ ًیض كبحتًظشاى پظٍّؾّبی ویفی هـَس

ؿذ.

ّوچٌیي ثشای ػٌدؾ پبیبیی پشػؾّبی هلبحجِ اص سٍؽ پبیبیی ّوضهبى وِ ًبظش ثش همبیؼِ ٍ ّن افضایی هـبّذا
ّوضهبى 12اػت اػتفبدُ ؿذُ اػت.

5

Transcription
Deductive content analysis
7
Open coding
8
Category
9
Theme
10
Diachronic Reliability
6
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تجشیٍ ي تحلیل دادٌَا

پظٍّـاش دس یحلی هحتَای ویفی هلبحجِ ثب هـبسوتوٌٌذگبى دس ایي پظٍّؾ دسثبسُ هؼیبسّب ٍ ؿیَُّبی اسصؿایبثی اص
ػولىشد آهَصؿی ٍ پظٍّـی اػبییذ ثِ یه ًجمِ ثٌذی هٌؼدن اص دادُّب دػت یبفت .ثش ایي اػبع اػوبی ّیئت ػلوی
دس داًـىذُّبی هختل ثِ هَاسد ٍ ًىتِّبیی اؿبسُ وشدًذ وِ ثش هجٌبی یفبٍ ٍ یـبثِ آىّب هییَاى دس لبلت  3همَلاِ
ولی ؿبه ػَاه  )1خبهؼیت ٍ ٍالغًاشی؛  )0اخشایی ٍ پـاتیجبًی؛ ٍ  )3ثْؼابصی ٍ سؿاذ حشفاِای ثاِ یـاشیح آىّاب
پشداخت .رصم ثِ یبدآٍسی اػت وِ ثشای اختلبس والم ٍ ًیض هحذٍدیت هحتَای همبلِ اص گضاسؽ وذگزاسی ثبص كاشفًظاش
هیؿَد ٍ ثیـتش ثش همَلِّب ٍ هوبهیي ثِ اػتٌبد ًم لَل هؼتمین اص هـبسوتوٌٌذگبى یأویذ هیؿَد.
 3-1جامعیت ي ياقعوگزی

ثخـی اص دیذگبُّب ٍ یدشثیب اػبییذ هَسد هلبحجِ ثِ همَلِ خبهؼیت ٍ ٍالغًاشی ثش هیگشدد .دس حمیمت آًچاِ واِ اص
فحَای هلبحجِّب اػتٌجبى هیؿَد ًـبًاش آى اػت وِ اسصؿیبثی اص ػولىشد اػبییذ ًیبصهٌذ یه سؿتِ یغییشا اػت یاب
دایشُ ؿوَل دلیكیشی یبثذ .ثش ایي اػبع هؼیبسّب ٍ هإلفِّبیی وِ ثِ هٌظَس ایدابد ؿافبفیت ٍ دلات ثیـاتش دس فشایٌاذ
اسصیبثی ػولىشد اػبییذ ثِ ٍیظُ دس ثخؾ آهَصؿی یَػي اػبییذ هَسد یأویذ لشاس گشفتِ ثِ ؿشح صیش گضاسؽ هیؿَد:
 3-1-1تًجیٍ داوطجًیان با تأکیذ بز دیذگاٌ داوطجًیان ممتاس

یىی اص هإلفِّبیی وِ دس ثؼیبسی اص هلبحجِّب هَسد یأویذ لشاس گشفتِ لضٍم یَخیِ داًـدَیبى ٍ ثْاشُگیاشی اص دیاذگبُ
داًـدَیبى ثشیش دس ّش والع اػت .ثشای ًوًَِ هلبحجِ ؿًَذگبى دس ایي ساثٌِ چٌیي ًظشّبیی سا اثشاص داؿتِ اًذ:
فىش هیىٌن سٍؿی وِ ٍخَد داسد ّوبى اسصؿیبثی اص ؿبگشد اٍلّبػت وِ ؿبیذ ثتَاًٌذ هؼیبس ػلوییشی ثاشای اػاتبد ثجیٌٌاذ ٍ
هییَاًذ هىولی ثشای اسصؿیبثی اص و داًـدَیبى ثبؿذ .ثٌبثشایي اػبییذی وِ اص ًظش ػلوای خلَیشًاذ دس ایاي اسصؿایبثی ًواشُ
ٍالؼی یشی دسیبفت هیوٌٌذ (هلبحجِ ؿوبسُ  .)1هتأػفبًِ ػوَم داًـدَیبى یَخیِ ًیؼتٌذ ٍ ثبسّب ؿٌیذُام وِ یاه داًـادَ
ثشای چٌذ ًفش اسصؿیبثی اػبییذ سا اًدبم هیدّذ ٍ آًچٌبى وِ ثبیذ اسصؿیبثی اػبییذ سا خذی ًویگیشًذ (هلبحجِ ؿوبسُ .)5

 3-1-2يجذان آمًسضی ،اوتقادپذیزی ي خًداصالحی اساتیذ

هلبحجِ ؿًَذگبى دس یـشیح هإلفِ اخیش چٌیي ًظشی سا دس ایي هَسد ثیبى وشدُ اًذ:
اػتبداًی ّؼتٌذ وِ هؼئلِ اكالح ًمبى هؼ اص ًشیك اسصؿیبثی ثشایـبى هْن اػت اهب هتأػفبًِ دس ًی همبث ّن اػبییذی
لشاس داسًذ وِ اكالً ّیچ اًتمبدی سا ًویپزیشًذ ٍ ٍاوٌؾ هٌفی ّن ًـبى هیدٌّذ (هلبحجِ ؿوبسُ  .)02اػوبی ّیئت ػلوای
ثبیذ خَدؿبى ٍخذاى آهَصؿی داؿتِ ثبؿٌذ ٍ ٍ ػولىشد خَد سا دس ّش یشم لوابٍ وٌٌاذ یاب هاؼ ّاب ٍ لاَ ّابی خاَد سا
ثـٌبػٌذ ٍ ثش هجٌبی اكالح ایي هَاسد ثِ خلَ گبم ثشداسًذ (هلبحجِ ؿوبسُ .)9

 3-1-3رفع تزس اس افطای ًَیت ي تالفی ارسیابیضًوذٌ

دس ًی هلبحجِّب ثؼیبسی اص هلبحجِؿًَذگبى اؿبسُ هیوشدًذ وِ داًـدَیبى ثِ دلی یشع اص ایٌىِ اػتبدی ثفْوذ وِ
داًـدَ دس هَسدؽ چِ لوبٍیی داؿتِ ٍاّوِ داسًذ ٍ ثِ ّویي خبًش دیذگبُ ٍالؼی خاَد سا اثاشاص ًوایوٌٌاذ .هـابسوت
وٌٌذگبى دس ساثٌِ ثب هإلفِ هزوَس چٌیي دیذگبُّبیی سا اسائِ وشدُاًذ:
داًـدَیبى ثَیظُ دس دٍسُ اسؿذ اص یشع ایٌىِ هجبدا وؼی فشم ایٌتشًتی آًْب سا ثجیٌذ ٍ ثب یَخِ ثِ یؼذاد ووـبى لبث ؿٌبػابیی
ثبؿٌذ هوىي اػت ًظش ٍالؼیؿبى سا اًؼىبع ًذٌّذ .هب ثبیذ ساّْبیی ثشای اسصیبثی یؼشی وٌاین واِ ووتاشیي خٌاب سا داؿاتِ
ثبؿذ (هلبحجِ ؿوبسُ  .)16هتأػفبًِ یىی اص هذیشاى گشٍُ دس یىی اص والع ّاب گفتاِ ثاَد واِ هاب ثاِ ًتابیح اسصؿایبثی ؿاوب
دػتشػی داسین ٍ ثٌبثشایي ػؼی وٌیذ اسصؿیبثی خَد سا ًَسی دّیذ وِ هب ّن ًوشا سا هٌبػت دّین (هلبحجِ ؿوبسُ )9

 3-1-4کاَص مالحظات اخالقی بیه َمکاران

دس ثشخی اص هَاسد هـبسوتوٌٌذگبى ثِ سٍاثي فشدی ٍ وبسی ثیي اػوبی ّیئت ػلوی دیذگبُ خبكی داؿتٌذ:
ثشای ایيوِ اسصؿیبثی ػولىشد اػبییذ دس ػٌح هذیشگشٍُ هٌبػت ٍ هإثش ثبؿذ رصم اػت یب اسصؿایبثیّاب اص حبلات هالحظاب
فشدی ٍ اخاللی خبسج ؿَد .چَى ّوىبساى ًویخَاٌّذ ثشای ّن هـى ثتشاؿٌذ (هلبحجِ ؿوبسُ  .)10هي دس صهبى هاذیشیت
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گشٍُ ثِ ّوِ اػبییذ ّنگشٍّی ثب اًذوی یفبٍ ًوشا ًؼجتبً ثبریی هیدادم اهب هَاسدی ٍخَد داؿت وِ یىی اص هذیشاى گاشٍُ
ثب یىی اص اػبییذ گشٍّؾ ػش لویِ اسصؿیبثی خلَهت پیذا وشدُ ثَدًذ (هلبحجِ ؿوبسُ  .)02اسصؿیبثی دس ػٌح هاذیشگشٍُ ٍ
هؼبٍى آهَصؿی ٍ  ...یحت یبثیش سٍدسثبیؼتی ٍ یؼبسف اػت ٍ هؼئَلیي هیذاًٌذ اگش سٍصی خبی ّوىبسًـبى لشاس ثایشًذ ٍ ًواشُ
ون ثذٌّذ ًشف یالفی هیىٌذ(هلبحجِ ؿوبسُ .)9

 3-2اجزایی ي پطتیباوی

گشٍّی اص هإلفِّبی اػتخشاخی اص هتي هلبحجِّب ًبظش ثِ ٍیظگیّبی اخشایای ٍ پـاتیجبًی دس اسصؿایبثی ّؼاتٌذ .ایاي
هإلفِّب هؼوَرً ًمؾ یؼییيوٌٌذُای دس ػولیػبصی فشایٌذ اسصؿیبثی اػبییذ داسًذ .اًتظبس هیسٍد یَخِ ثِ چٌیي هَاسدی
ثبػث اسیمبی ویفیت اسصؿیبثی اص ػولىشد اػبییذ ؿَد.
 3-2-1وظارت ي پیگیزی مستمز عملکزد اساتیذ

هـبسوتوٌٌذگبى دس هلبحجِّبی كَس گشفتِ دس ایي ساثٌِ چٌیي ًظشی سا اثشاص داؿتِ اػت:
داًـابُ دس كَسییىِ هؼیبس هٌٌمی داؿتِ ثبؿذ ثبیذ ًمبى هؼ اػبییذ سا اًؼىبع دٌّذ ٍ اهتیبصی ون وٌٌذ یب اهتیبصی ًذٌّذ
ٍ فمي یه ًبهِ یزوش غیشلبث پیایشی ًذٌّذ ٍ هؼئَلیي هشثًَِ دس ػٌح داًـابُ ٍ ٍصاس ثِ اػتبدی واِ ٍهاؼیت ثْتاشی
داسد پبداؽ هؼٌَی ٍ پبیِ ثذٌّذ یب دیاشاى ّن یـَیك ؿًَذ (هلبحجِ ؿوبسُ  .)16هتأػافبًِ دس ؿایَُّابی فؼلای اسصؿایبثی
ػولىشد اػبییذ ثِ ّوبى گضاسؽ ًتبیح اسصؿیبثی ثِ اػبییذ اوتفب هیؿَد ٍ یأثیشی صیبدی دس ػشًَؿت اػبییذ ًذاسد ٍ داًـاابُ
ّن دس پیایشی اسصؿیبثیّب سغجتی ًذاسد ٍ فمي آخش یشمّب هؼئلِ اسصیبثی لَ هیگیشد (هلبحجِ ؿوبسُ .)11

 3-2-2تًجٍ بٍ سمیىٍَا ي ضزایط محیطی

هلبحجِ ؿًَذگبى هشثًَِ دس ایي ساثٌِ چٌیي ًظشی سا اثشاص داؿتِ اًذ:
یشم پیؾ والػی داؿتن وِ یؼذاد داًـدَیبى صیبد ثَد ٍ ػبػت یـىی والع ًبهٌبػت ثَد .دس ًتیدِ وابسایی واالع پابییي
آهذُ ثَد ٍ دس اسصؿیبثی داًـدَیبى ثشای ػولىشد هي یأثیش هٌفی داؿت (هلبحجِ ؿوبسُ  .)3گبّی اٍلب یدْیضا ٍ اهىبًبیی
وِ داًـابُ ثشای دسٍع ػولی هیدّذ ًبهٌبػت اػت ٍ داًـدَیبى ایي سا ثِ حؼبة اػتبد اسصؿیبثی هیوٌٌذ دس حبلی وِ ایي
اكالً ثِ ػولىشد اػتبد سثٌی ًذاسد (هلبحجِ ؿوبسُ .)6

 3-2-3پزَیش اس ارسضیابی سلیقٍای ي یکسان رضتٍَا

هلبحجِ ؿًَذگبى صیش دس ایي ساثٌِ چٌیي ًظشی سا اثشاص داؿتِ اًذ:
دس آییيًبهِ داًـابُ اػبییذ ثِ ػِ دػتِ یدشثیوبس ًیوِ یدشثی ٍ یئَسیوبس یمؼین ؿذُاًاذ .ایاي گاشٍُّاب ثاب یاه اهتیابص
پظٍّـی همذاس گشاًت هتفبٍیی دسیبفت هیوٌٌذ .ایي وبس ثبػث ؿذُ وِ ثشخی اص گشٍّْب هث سیبهی اص ًظش یدْیضا دس فماش
وبه ثِ ػش ثجشًذ( .هلبحجِ ؿوبسُ  .)5ثِ ًظشم ًجبیذ سؿتِّبی هختل ثب ّوذیاش همبیؼِ ؿًَذ ٍ ّش سؿتِ ثبیاذ ثاب خاَدؽ
همبیؼِ ؿَد .هثالً دس ؿیوی هوىي اػت اػتبدی دس ػبل  12همبلاِ  ISIثذّاذ اهاب دس سیبهای هحان ؿاشایي همبلاِ دادى
ػختیش اػتٍ .لی صهبًیوِ همبیؼِ هیؿَد ثِ اػبییذ سؿتِّبیی هث سیبهی ظلن هایؿاَد( .هلابحجِ ؿاوبسُ  .)16گابّی
اٍلب دس ٍصاس ثشای اسیمبی آهَصؿی دػتَسالؼولی آهذُ وِ هؼئَلیي اسیمبء اخشا ًویوٌٌذ (هلبحجِ ؿوبسُ .)18

 3-2-4باسوگزی در مقیاس ي يسن معیارَای ارسیابی

ثشخی اص هـبسوتوٌٌذگبى دس ایي ساثٌِ چٌیي ًظشی سا اثشاص داؿتِ اػت:
یىی اص ایشادا

ؿیَُ اهتیبص ثٌذی اػت وِ داًـدَیبى ثِ اػبییذ هیدٌّذ دس ػبهبًِ آهَصؿی گلؼتبى داًـدَیبى هییَاًٌذ اص

ًوشُ  10یب  02ثِ اػبییذ خَد ًوشُ دٌّذ .هي دلیمبً ًویذاًن وِ چشا داًـدَیبى اص ثبصُ كفش یب ً 10وشُ دٌّذ .ثاِ ًظاشم ایاي
همیبعثٌذی كحیح ًیؼت .هب هیتَاًین هث خیلی اص خبّبی دیاش ثش اػبع ً ABCDوشا اسصیبثی سا هحبػجِ وٌین .حبلات
یَكیفی دس ایي صهیٌِ هٌبػت ثِ ًظش هیسػذ ٍ صیش همیبعّابیی ًیاض هاییاَاى ثاشایؾ یؼشیا واشد (هلابحجِ ؿاوبسُ .)0
داًـدَیبى خیلی ثیـتش اص هذیشاى گشٍُ ٍ هؼبًٍیي ٍ سٍػبی داًـاىذُ هیتَاًٌاذ اسصیابثی وٌٌاذ ٍ ثبیاذ ٍصًاؾ ثیـاتش ثبؿاذ
(هلبحجِ ؿوبسُ .)3

 3-2-5ارسضیابی اوتطار یا کاربزد تحقیقات اساتیذ
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هلبحجِ ؿًَذگبى صیش دس ایي ساثٌِ چٌیي ًظشی سا اثشاص داؿتِ اًذ:
دس ّوِ خبی دًیب هالن اسیمبی پظٍّـی اًتـبس یحمیمب اػت .اهب دس ثشخی اص داًـابُّب ثِ خبی خذهت هؼتمین ثِ خبهؼاِ
هؼتمذًذ ثبیذ دس اسصؿیبثی ػولىشد پظٍّـی ثشسػی ؿَد وِ یه اػتبد دس داًـابُ ثِ ػٌَاى یه ثٌابُ التلابدی یاب چاِ حاذ
هی یَاًذ ثب خبسج اص داًـابُ لشاس داد ثجٌذد ٍ ثشای داًـابُ دسآهذصایی وٌذ .ایي هؼیبس ثش اػبع ػولىاشد یاه یاین یحمیمابیی
هییَاًذ ثبؿذ وِ دس هذ چٌذیي ػابل حتای یاه همبلاِ هٌتـاش ًىٌاذ (هلابحجِ ؿاوبسُ  .)0ثبیاذ هؼیبسّابی وابسثشدی ٍ
ثؼتشػبصی ثشای یَلیذ ػلن ثش اػبع یه یأخیش هٌٌمی اػوبل ؿَد وِ دس یشی پشٍطُّابی یحمیمابیی دلات ثیـاتشی ؿاَد
(هلبحجِ ؿوبسُ .)15

 3-2-6ایجاد ساسيکارَای اصالح عملکزد اساتیذ (تطًیق ي تىبیٍ)

یىی اص هلبحجِ ؿًَذگبى دس ایي ساثٌِ چٌیي ًظشی سا ثیبى وشدُ اػت:
داًـابُ ثبیذ ثِ اػتبد ًتیدِ سا ثاَیذ ثشای اكالح ًمبیق اػتبد سا ثب هىبًیضهْبی یـَیمی ٍ یٌجیْی ثِ اكالح هدجَس وٌذ چَى
یب اسصیبثی دس ػشًَؿت اػتبد اثشی ًذاؿتِ ثبؿذ ًِ ثشای اػتبد هْن اػت ٍ ًِ داًـدَ (هلبحجِ ؿوبسُ  .)9ثْتش اػت یه ًاَع
اؿتیبق ٍ اًایضُ خوؼی دس اػبییذ ثشای اكالح وبػتیّب ٍ یَػؼِ ًىب هثجـبى ایدبد ؿَد ٍ دس ایي صهیٌِ ػیبػات ولای ثاش
هجٌبی ّوشاُػبصی ثبؿذ (هلبحجِ ؿوبسُ .)19

 3-3بُساسی ي رضذ حزفٍای

ثخـی اص دیذگبُّب ٍ یدشثیب اػبییذ هَسد هلبحجِ ثِ اسصؿیبثی دس خْت ثْؼبصی ٍ سؿذ حشفِای آًابى ثاش هایگاشدد.
اًتظبس هیسٍد ایي ػَاه هؼتمین ٍ غیش هؼتمین ثِ ثْجَد ویفیت ػولىشد اػبییذ ثیٌدبهذ.
 3-3-1ارجحیت آمًسش بز پژيَص در ارسضیابی

یىی اص هلبحجِ ؿًَذگبى دس ایي ساثٌِ چٌیي ًظشی سا ثیبى وشدُ اػت:
وبس اكلی اػبییذ آهَصؽ اػت ٍ ثبیذ اثتذا اػبییذ  72دسكذ اص اًشطیخَد سا كشف وبس اكلی خَد یؼٌی آهاَصؽ ًوبیٌاذ ٍ یٌْاب
 32دسكذ سای ثشای پظٍّؾ ثازاسًذ دس حبلیىِ ارى ٍهؼیت ثشػىغ اػت ٍ ثیـتشیي ٍصى اسصؿیبثی ثاش سٍی ثُؼاذ پظٍّـای
هتوشوض اػت .ثبیذ یبدآٍسی ؿَد وِ داًـابُ هح آهَصؽ اػت ٍ دس دسخِ دٍم هح پظٍّؾ اػت (هلبحجِ ؿوبسُ .)7

 3-3-2تًسعٍ ارسضیابی کىتزلی تًسط متخصصان

دٍ یي اص هلبحجِ ؿًَذگبى دس ایي ساثٌِ چٌیي ًظشی سا ثیبى وشدُ اػت:
ثِ ًظش هي ثبیذ یه گشٍّی ؿبخقیش اص داًـدَیبى ؿبه اػبییذ ٍ وبسؿٌبػبى ٍصاس فؼبلیتّبی آهَصؿی سا سكذ ٍ اسصیابثی
وٌٌذ .چَى داًـدَیبى ثب سٍاثي ػبًفی اػتبد اسیجبى ثشلشاس هیوٌٌذ ٍ اسصؿیبثیـبى یحت یأثیش لشاس هیگیشد (هلبحجِ ؿاوبسُ
 .)5ثِ ًظش هي ثْتش اػت دس وٌبس ػیؼتن فؼلی یه اسصؿیبثی ؿفبّی ثشلشاس وٌٌذ یب یه ؿخق ثیٌشف ٍ ًبؿٌبع ثِ كاَس
ثبصسع ثِ هح وبس اػبییذ ثیبیذ ٍ اص داًـدَیبى ّن ثپشػذ(هلبحجِ ؿوبسُ .)6

 3-3-3وظزخًاَی استاد در جلسٍ پایاوی

یىی اص هلبحجِ ؿًَذگبى دس ایي ساثٌِ چٌیي ًظشی سا ثیبى وشدُ اػت:
هؼتمذم وِ ثْتشیي حبلت حلَل اًویٌبى اص ًمبى لَ ٍ هؼ اػبییذ آگبّی اص دیذگبُّبی داًـدَیبى ثِ كَس ؿافبّی ٍ
یب وتجی اػت .الجتِ ثبیذ آًبى ًیض اػتوبد پیذا وٌٌذ ٍ اگش اًتمبدپزیش ثبؿین آًْب ّن هب سا آگبُ خَاٌّذ وشد .چِ ثؼب ًىبیی وِ اص
چـن اػتبد هخفی ثبؿذ ٍ ثب اػتفبدُ اص ایي فشكت صهیٌِ هٌبػجی ثشای داًـدَّب فشاّن وشد(هلبحجِ ؿوبسُ .)18

 3-3-4تعزیف استاوذارد آمًسضی تًسط وظام ارسضیابی

یىی اص هلبحجِ ؿًَذگبى دس ایي ساثٌِ چٌیي ًظشی سا ثیبى وشدُ اػت:
گشچِ هب یه اػتبًذاسد آهَصؿی ٍاحذ ًذاسین ٍ ًوییَاى گفت وِ یه سٍؽ یذسیغ ٍ اسصؿیبثی دسػت اػت ٍ دیاش ًبدسػات.
اهب هییَاى یه ًی اص ؿیَُّبی اػتبًذاسد هؼشفی وشد یب ّوِ اػبییذ ثِ یه یَاصم دس اّاذاف ٍ ؿایَُ ّابی اسصؿایبثی ٍ ...
ثشػٌذ .دس چٌیي ؿشایٌی اسصؿیبثی اػبییذ ّن دس ؿشایٌی ػبدرًِ همبیؼِ خَاّذ ؿذ (هلبحجِ ؿوبسُ .)9
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 .4بحث ي وتیجٍگیزی

ثش اػبع یبفتِّبی پظٍّؾ اخیش هییَاى هإلفِّبی اثشثخـی فشایٌذ اسصیبثی ػولىشد هذسػبى دس ثْجَد ویفیت
داًـابّی اص دیذگبُ هـبسوتوٌٌذگبى سا دس ػِ دػتِ ولی ؿبه ػَاه خبهؼیت ٍ ٍالغًاشی؛ اخشایی ٍ پـتیجبًی؛ ٍ
ثْؼبصی ٍ سؿذ حشفِای خالكِ وشد .اص آًدبیی وِ ّذف پظٍّؾ اخیش دس ساػتبی ٍاوبٍی دیذگبُّبی اػبییذ داًـابُ
وشدػتبى دس صهیٌِ هؼیبسّبی اثشثخـی اسصیبثی ػولىشد اػبییذ اػت پظٍّـاش ثِ دًجبل همبیؼِ ٍ یحلی ًتبیح ثش اػبع
ًتبیح ٍ یبفتِّبی یحمیمب دیاش ًیؼت .ثٌبثشایي دس پبػخ ثِ ایٌىِ چِ هؼیبسّبیی ثشای اثشثخؾیش وشدى فشایٌذ اسصیبثی
ویفیت ػولىشد اػبییذ دس خْت ثْجَد ویفیت داًـابّی رصم اػت هییَاى گفت وِ ثش اػبع یحلی دادّبی ویفی
حبك اص هلبحجِ اػبییذ داًـابُ وشدػتبى ػِ ػبه دس ایي صهیٌِ لبث ثشسػی اػت.
ػبه اٍل یب خبهؼیت ٍ ٍالغًاشی ؿبه هإلفِّبی  )1یَخیِ داًـدَیبى ثب یأویذ ثش دیذگبُ داًـدَیبى هوتبص؛ )0
ٍخذاى آهَصؿی اًتمبدپزیشی ٍ خَداكالحی اػبییذ؛  )3سفغ یشع اص افـبی َّیت ٍ یالفی اسصیبثیؿًَذُ؛ ٍ  )4وبّؾ
هالحظب اخاللی ثیي ّوىبساى اػت .ػبه دٍم یب اخشایی ٍ پـتیجبًی دسثشگیشًذُ هإلفِّبی ً )1ظبس ٍ پیایشی
هؼتوش ػولىشد اػبییذ؛  )0یَخِ ثِ صهیٌِّب ٍ ؿشایي هحیٌی؛  )3پشّیض اص اسصؿیبثی ػلیمِای ٍ یىؼبى سؿتِّب؛ )4
ثبصًاشی دس همیبع ٍ ٍصى هؼیبسّبی اسصیبثی؛  )5اسصؿیبثی اًتـبس یب وبسثشد یحمیمب اػبییذ؛ ٍ  )6ایدبد ػبصٍوبسّبی
اكالح ػولىشد اػبییذ (یـَیك ٍ یٌجیِ)؛ اػت .ػبه ػَم یب ثْؼبصی ٍ سؿذ حشفِای ؿبه هإلفِّبی  )1اسخحیت
آهَصؽ ثش پظٍّؾ دس اسصؿیبثی؛  )0یَػؼِ اسصؿیبثی وٌتشلی یَػي هتخللبى؛ ً )3ظشخَاّی اػتبد دس خلؼِ پبیبًی؛ ٍ
 )4یؼشی اػتبًذاسد آهَصؿی یَػي ًظبم اسصؿیبثی اػت.
دس یه ًتیدِگیشی ًْبیی هییَاى گفت گشچِ اػبییذ داسای دیذگبُّبی هتٌَػی دسثبسُ ؿیَُّبی اسصیبثی اص ػولىشد
خَدؿبى داسًذ وِ دػتِثٌذی دیذگبُّبی آًبى سا دؿَاس هیػبصد اهب هإلفِّبی هزوَس یلَیشی ًؼجتبً خبهغ ٍ هٌؼدن
اص دیذگبُّب ٍ یدشثیب آىّب سا پَؿؾ هیدّذ .دس ًتیدِ هؼیبسّبی ثشای اسصیبثی ػولىشد اػبییذ دس ساػتبی ثْجَد
ویفیت ٍ ػولىشد داًـابّی هإثشًذ وِ دس آى هَاسد ػِ خلَكیت خبهؼیت ٍ ثبصًاشی اخشایی ٍ پـتیجبًی ٍ ثْؼبصی ٍ
سؿذ حشفِای ٍ هإلفِّبی صیشهدوَػِ آى هَسد یَخِ ثشًبهِسیضاى ٍ هتخللبى یؼلین ٍ یشثیت لشاس گیشد.
ثب یَخِ ثِ یبفتِّبی پظٍّـی ثِ اختلبس هییَاى هَاسد صیش سا ثِ ػٌَاى پیـٌْبدّبی وبسثشدی هٌشح ػبخت:
 -1ایدبد اًایضُ دس داًـدَیبى هختل ٍ یَػؼِ هْبسیْبی اًتمبدپزیشی ٍ خَداكالحی دس اػبییذ.
 -0چبسُاًذیؾ ثشای وبّؾ هالحظب اخاللی ّوىبساى ٍ یأهیي ؿشایي هٌلَة ثشای داًـدَیبى دس اسصؿیبثیّب.
 -3یَخِ ثِ ػَاه هحیٌی پیایشی ٍ ًظبس ثش اػبییذ ٍ پشّیض اص اسصؿیبثی ػلیمِای ٍ همبیؼِ سؿتِّب.
 -4ثبصًاشی دس همیبع ٍ ٍصىدّی اسصؿیبثی آهَصؿی هؼیبسّبی اًتـبس ٍ وبسثشد ٍ ایدبد ػبصٍوبسّبع اكالحی.
 -5الذام ثشای خبیاضیٌی اهتیبصا آهَصؿی ًؼجت ثِ پظٍّـی ٍ یَػؼِ اسصؿیبثی وٌتشلی هتخللبى ٍ ًبظشاى.
 -6ثشگضاسی وبسگبُ ثشای ًظشخَاّی پیَػتِ دس آخش یشم یَػي اػبییذ ٍ یالؽ ثشای یؼشی اػتبًذاسّبی آهَصؿی.
ثب یَخِ ثِ یبفتِّبی پظٍّـی ثِ اختلبس هییَاى هَاسد صیش سا ثِ ػٌَاى پیـٌْبدّبی پظٍّـی هٌشح ػبخت:
 -1پظٍّؾ ثش سٍی دیذگبُّبی داًـدَیبى هختل ثشای یىوی دیذگبُ آًبى دس اسصؿیبثی ػولىشد اػبییذ.
 -0یىشاس پظٍّؾ دس ػبیش داًـابُّبٍ ًشاحی یحمیمب ثش اػبع سٍؿْبی ووی ٍ یشویجی ثشای یَػؼِ ًتبیح.
ٍ -3اوبٍی دیذگبُّب ٍ یدشثیب افشاد دس ػٌَح هختل هذیشیتی (هذیشاى گشٍُ هؼبًٍیي ٍ سؤػبی داًـىذُّب).
 -4آصهَدى ؿشایي دس كَس اكالح سٍیِّبی ًبدسػت دس اسصؿیبثی ػولىشد ثب ًشحّبی آصهبیـی یب هـبّذا .
 -5پظٍّؾ ثش سٍی هدشیبى اسصؿیبثی اص ػولىشد اػبییذ ثشای ثْشُگیشی اص دیذگبُّبی آًبى دس یىوی هجبحث.
 -6هشٍس ًظبمهٌذ پظٍّؾّب ٍ هٌبثغ یىویلی ثشای وبٍؽ یدشثیب ػبیش وـَسّب ٍ داًـابُّب دس صهیٌِ اسصؿیبثی.
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