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 چکیده 
استنتاجی بود. برای دسترسی به داده های -تحلیل محتوای کیفی با رویکرد استقراییروش پژوهش، روش     

(، از مصاحبه با های منتخبمرتبط با کلید واژهسند خارجی  77سند داخلی و  7غنی پس از تحلیل اسناد )

ش صاحبنظران استفاده شد. مشارکت کنندگان در پژوهش بر اساس رویکردی هدفمند و با استفاده از رو

 پرورشخبرگان تعلیم و تربیت، متخصصین اعتبارسنجی و مسئوالن اجرایی آموزش و موارد مطلوب، از بین 

نفر از مشارکت  53ها پس از مصاحبه عمیق با برگزیده شدند. اشباع نظری به عنوان شاخص کفایت داده

ا رویکرد نیمه ساختاریافته ها از تحلیل اسناد، مصاحبه عمیق و بکنندگان، حاصل شد. برای گردآوری داده

عامل )ساختار سازمانی،  7بهره گرفته شد. نتایج نشان داد مدل اعتبارسنجی مدارس متوسطه نظری دارای 

آموزی، عوامل سیاسی، عوامل ساختارفیزیکی، عوامل فردی معلم )کادر اداری و آموزشی(، عوامل فردی دانش

های مدارس نشانگر متناسب با ویژگی 600مالک و  06و  باشدفرهنگی و هسته فنی تدریس و یادگیری( می

شناسایی شد و نهایتاً مدل پیشنهادی اعتبارسنجی مدارس متوسطه  برای عوامل هفتگانه فوق متوسطه نظری

 نظری معرفی گردید.
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 مقدمه و بیان مسئله

رات ایجاد شده در ساختار و نیازهای جوامع در همه ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، با تغیی    

های آموزش و پرورش به علمی و فرهنگی، لزوم تغییر در وظایف، کارکردها و نیز اهداف و رسالت

توانایی مدارس کشور در پاسخگویی به نیازهای (. Bazargan, 2015) شودروشنی احساس می

هماهنگی مدارس با تحوالت فناورانه، جهانگرایی اقتصاد و نیز تغییرات اجتماعی و  فرد و جامعه، 

های آموزشگاهی با های فردی و توسعه نظامسیاسی محیط بیرونی، میزان همسویی رشد توانایی

های آموزشی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، و همچنین مطلوبیت عملکرد فعالیت

مدرسه و نظام آموزشی، همیشه از مهم ترین پرسش ها در بررسی های  در سطح کالس درس،

نظام های آموزشی بوده اند. پاسخ به این سؤاالت و سؤاالت مشابه، مستلزم ارزشیابی آموزشی 

 ارزیابی به و ارتقاء کیفیت، تحول و تغییر گونه هر با رویارویی برای پویا آموزشی نظاماست. 

مر کیفیت آموزش مستلزم استقرار زیر نظام ارزشیابی و تضمین و ارتقاء مست است نیازمند

های علمی در این زمینه است. یکی از صاحبنطران معتقد است در کیفیت و استفاده از روش

چند دهه اخیر تحول این شاخه از علوم تربیتی آنچنان بوده است که ارزشیابی آموزشی، 

 .(2018King & Alkin ,)شود میمحسوب « ها و پیشرفتسرمایه گذاری در انسان»

شرایط کنونی جامعه و اهمیت یافتن جامعه دانش محور موجب شده تا مدارس، دانش 

های ها خواستار آموزش و پرورش باکیفیت تر و جامع تری باشند. لذا نظامو خانواده آموزان

 ,Mehr Alizadeh)اند آموزشی بیش از گذشته در معرض قضاوت و پاسخگویی قرار گرفته

توسعه روزافزون جهت ی پیش روی نظام آموزشی ازجمله: هاچالشبا توجه به . (2018

انتظار ، محور شدن اقتصاد و توسعه فناوری اطالعاتگویی به تقاضای اجتماعی، دانشپاسخ

تأکیدی عمده بر این گو باشند و هایشان پاسخوجود دارد که برای آموزه هاآنای از فزاینده

، (2015Murray, Laurent & Gontarz ,) استفیت درارتباط با فرآیندهای آموزشی ارزیابی کی

ریزی و پاسخگویی به انتظارات ایجاد شده، مستلزم شناسایی عوامل تأثیرگذار در برنامهبنابراین 

ها، نظیر استراتژی، اهداف و ساختارسازمانی مراکز آموزشی، سازماندهی و مدیریت اجرای دوره

-اردهای آموزشی، کادر آموزشی، امکانات و تجهیزات در اختیار، فرایند یاددهیآن، استاند
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ها در کمک به ایفای نقش آموزش در بهبود کیفیت یادگیری و ارزیابی میزان تأثیر هر یک از آن

 جهت ها دربرنامه از یکی .(Ivancevich, 2013)محصول یا خدمات تولید شده سازمان است 

 چراکه است؛« 7نظام اعتبارسنجی»از  رییگ بهره ،یآموزش هاینظام تیفیک نیتضم و یابیارز

های ماندگاری آموزش و تیفیک یمئرشد دا که تیفیک نیتضم ابزار کی عنوان به یاعتبارسنج

ن یتضم به لین برای که است استوار فرض نیا بر و بوده مطرح کند،می نیتضم را ارائه شده

 و هابرنامه یبررس و ینیبازب سنجش، ،یابیارز به قیدق و مستمر طور به است الزم تیفیک

 .پرداخته شودی آموزش مؤسسات

های مختلفی جستجو کرد. نظریه مدرسه توان در نظریهریشه و خاستگاه اعتبارسنجی را می

براین نکته تأکید می کند که  (Hoy & Miskel, 2013) به عنوان یک سیستم اجتماعی باز

ناصر درونی اصلی )افراد، ساختار، فرهنگ و جو، قدرت و سیاست( که با حداقل چهار دسته از ع

کننده عملکرد مدارس هستند. براساس هم در فرایند تدریس و یادگیری تعامل دارند، تعیین 

های یادگیرنده نیز سازمان یادگیرنده، سازمانی است که شرکت کنندگان در آن نظریه سازمان 

کنند تا با روالی خاص ارزش آن اهداف را معی پیگیری میاهداف مشترکی را با تعهدی ج

های اثربخش تر و کاراتری  ارزیابی کرده، در صورت نیاز آن را اصالح کنند و به طور مرتب روش

 برای دستیابی به آن اهداف ایجاد کنند و عمالً به تضمین کیفیت و بهبود سازمان نائل آیند

(Leithwood & Louis, 1998( و )Fillion, Koffi, Ekionea, 2015( و )Robert, Flood, 

Norma, 2018 .)های اثربخشی نیز به نوع دیگری به مقوله اعتبارسنجی و ها و مدلتئوری

توان به مدل حمایت اساسی های اثربخشی مینمایند. از جمله مدلتضمین کیفیت اشاره می

اشاره  Bryk, Sebring, Allensworth, Easton & Luppescu (2010)برای پیشرفت تحصیلی 

های اساسی و نیروهای نمود که معتقدند عملکرد دانش آموز در چهارچوبی از حمایت

ها )رهبری آموزشی و رهبری مشارکتی( و شرایط )اعتماد رابطه ای، ایجاد ارتباط برانگیزاننده آن

با هدف  5دمینگز 6گردد. نظریه مدیریت کیفیت جامعو پل زدن به سرمایه اجتماعی( تسهیل می

                                                             
4. accreditation system 

2 .Total Quality Management (TQM) 

3 .Deming's 
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کند و میسازمان تأکیددرونی یکهایفعالیتکلیهمستمربهبودبرتضمین و ارزیابی کیفیت، 

وفرآیندهاانسانی،منابعبهبوداز طریقخدمات،ومحصوالتکیفیتبهبودآننهاییهدف

ضمین ت و این همان تاسحوزه عملیاتیهایهزینهکاهشآنموازاتبهوموجودتجهیزات

، 7نظریه کایزنبا اشاره به  Mansouri ( 2015)(. 2018Owusu & Duah ,)کیفیت کامل است 

کیفیت را امری می داند که نقطه پایان ندارد و به این منظور، همواره و در همه حال باید 

در مبدأ و نهایتًا  هاآنهای سازمانی از طریق ارزیابی و ریشه یابی مشکالت و حل یستگیشا

 و ریشه ارزش آفرینشتضمین کیفیت را در  ،نظریه مدیریت ناب .ر استانداردها ارتقاء یابدتغیی

 ناب تفکر شوند می بیند. نظریهسازمانی می منابع باعث صرف که مواردی و هااتالف کردن کن

است  هاو اتالف هاهزینه کردن حداقل مستمر، آفرینی ارزش افزایش بهره وری، برای نگرشی

(Jahangiri, 2015.)  از جمله نظریات مدیریتی دیگر که اعتبارسنجی و تضمین کیفیت را مورد

است. در این نظریه از  6اف. کیو. ام( .های تعالی سازمانی مانند مدل )ایاند مدلتأکید قرار داده

ها در سازمان استفاده گیری وضعیت استقرار سیستمای برای اندازهاعتبارسنجی به عنوان وسیله

های بهبود در مقاطع شود تا ضمن اینکه سازمان، میزان موفقیت خود را در اجرای برنامهمی

ها، بویژه بهترین مختلف زمانی مورد ارزیابی قرار دهد، بتواند عملکرد خود را با سایر سازمان 

کیفیت خدمات( مسئله ) 5(. نظریه سروکوال2018Mehr Alizadeh ,) ها مقایسه نمایدآن

ی و تضمین کیفیت را از طریق پنج مقیاس )فیزیکی، قابلیت اطمینان، ضمانت، اعتبارسنج

هایی از سازمان را که مسئولیت پذیری و همدلی( مورد توجه قرار داده و بدین وسیله فعالیت

دهد و عالوه براین، تعامل بین این دهند نشان میادراک از کیفیت را تحت تأثیر قرار می

 ,Rajdeep) پردازداده و به ارائه سطحی رضایت بخش از کیفیت خدمات میها را نشان دفعالیت

2010.) 

 متخصصان توجه مرکز است که مهم بسیار ایمسأله آن بر مؤثر عوامل و مدارس کیفیت

 ,Naderi 2014)(و   Shahdosti,2011)مختلف از جمله  مطالعات .است بوده تعلیم و تربیت

                                                             
1. kaizen 

2. European Foundation for Quality Management (EFQM) 

3. SERVQUAL Model 
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Hasani & Sadeghi) ( 2017و , Pahang, mahdion & Yarigholi)  و نیز بررسی نتایج

 کاهش از حاکی 6673  سال درو تیمز پیشرفته  تیمز مطالعات از جمله المللی، بینمطالعات 

 در آشکار شواهد به توجه با(. 6673 ،ی تیمزدرباره)7است کشور پرورش و آموزش کیفیت شدید

 بودجة روزافزون کاهش آموزان،دانش همه جانبه رشد و هدایت در مدارس کیفیت نارسایی

 و وری بهره به توجه آموختگان، دانش مهارت و دانش سطح بودن پایین و پرورش و آموزش

فعالیت  ن کهیا درنتیجه مدارس برای .است ضروری ، امریکیفیت افزایش و ها هزینه کاهش

 نهینهاد هایگیویژ به لیو پرورش تبد آموزش چشم انداز در را خود یسازمان اثربخش های

هایی که تاکنون دارند. پژوهش یاعتبارسنج یزمینه در شفاف و قیدق ابزاری به ازین کنند، شده

در زمینه اعتبارسنجی انجام گرفته و در مقدمه ذکر شد، مدل متناسبی جهت اعتبارسنجی 

ک سیستم اند که در برگیرنده تمام ابعاد مدرسه به عنوان یارائه نداده متوسطه نظریمدارس 

اجتماعی باشد تا بتوان به وسیله آن مدارس را اعتبارسنجی نمود. با توجه به اهمیت موضوع، 

اصلی پژوهش ناپذیر است؛ بنابراین هدف طراحی مدل اعتبارسنجی مدارس ضرورتی اجتناب

که با شرایط ساختاری نظام است  متوسطه نظریمدارس  مدل اعتبارسنجی طراحی حاضر

 تناسب بوده و در راستای تضمین کیفیت نظام آموزشی گام بردارد.آموزشی ایران م

 

 شناسی پژوهشروش

کاربردی و در صدد طراحی یک مدل -های نظریپژوهش حاضر از نظر هدف جزو پژوهش

است. در این پژوهش از روش تحلیل محتوای کیفی  متوسطه نظریاعتبارسنجی برای مدارس 

ه فهم و درک این مطلب است که جهان چگونه ساخته استفاده شده که هدف اساسی آن توسع

-ها و اهداف این پژوهش، رویکرد استقرایی. با توجه به پرسش(Hooman, 2015) شودمی

رود استنتاجی انتخاب شد؛ زیرا تحلیل محتوای استقرایی معموالً در طراحی مطالعاتی به کار می

های موجود یا ادبیات است که نظریهکه هدف آن شرح یک پدیده است و اغلب هنگامی مناسب 

                                                             

 «6673ی تیمز درباره»تحت عنوان   sp. http://nces.ed.gov/timss/timss15.aبه استناد وبگاه مرکز ملی آمارهای آموزشی به نشانی. 7 
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برای دسترسی به داده های غنی پس از تحلیل تحقیق درباره پدیده مورد مطالعه محدود باشد. 

های زمانی های منتخب در بازهمرتبط با کلید واژهسند خارجی  77سند داخلی و  7اسناد ) 

خبرگان پژوهش حاضر، شامل کنندگان مشارکت(، از مصاحبه با صاحبنظران استفاده شد.  معین

تعلیم و تربیت؛ مسئوالن اجرایی آموزش و پرورش )در سطوح مختلف وزارتخانه تا مدرسه که در 

هستند(؛ خبرگانی که در زمینه اعتبارسنجی و وپرورش آموزشی هابرنامهجریان اهداف و 

 تضمین کیفیت صاحب نظر بوده و در این زمینه دارای تجربه عملی هستند.

گیری هدفمند موارد مطلوب استفاده شد. حجم نمونه الزم تحقیق حاضر از روش نمونهدر 

ای که انتخاب افراد دیگر برای انجام دارد، به گونه 7نیز بستگی به زمان دستیابی به اشباع نظری

 افراد از نفر 35 با این پژوهش درهای بیشتری برای تحقیق فراهم نکند. مصاحبه، اطالعات و داده

 مصاحبه بودند، کافی نسبتاً و مناسب اطالعات دارای موردمطالعه، موضوع یزمینه در که لعمط

 7با داشتن حداقل نفر ازمسئوالن اجرایی آموزش و پرورش ) 74نمونه مورد نظر عبارتند از: شد. 

های اداری و اجرایی آموزش و پرورش در سطوح مختلف سال سابقه کار در سطوح مختلف حوزه

نفر از متخصصان و  77(، با اولویت فعالیت در حوزه آموزش متوسطه نظریخانه تا مدرسه وزارت

های فلسفه تعلیم و تربیت، مدیریت آموزشی، با مدرک دکتری در رشتهخبرگان تعلیم و تربیت )

کتاب،  نفر از خبرگان اعتبارسنجی )دارای 76و  ریزی درسی، روانشناسی و مدیریت(برنامه

رساله، طرح پژوهشی و مقاله در حوزه اعتبارسنجی و تضمین کیفیت و عضویت در نامه، پایان

 (.های اعتبارسنجی و تضمین کیفیتها و واحدسازمان

ها از تحلیل اسناد، مصاحبه عمیق و با رویکرد نیمه ساختاریافته بهره برای گردآوری داده

شد تا اطمینان حاصل رور میهر مصاحبه به صورت دقیق نوشته شد و چندین بار مگرفته شد. 

ها و استخراج ها، تحلیل دادهشود که تمامی سخنان نوشته شده اند. همزمان با گردآوری داده

گیری در مرحله اشباع داده که در آن پژوهشگر دریافت، مفاهیم انجام شد. در نهایت، نمونه

 اطالعات جدید همان تکرار اطالعات قبلی است، پایان یافت.

                                                             
1. theoretical saturation 
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های کیفی در منزله روشی تام و هم تکنیکی برای تقویت سایر روشناد هم بهتحلیل اس

های پژوهشی های علوم اجتماعی مورد توجه بوده است. در این روش، پژوهشگر دادهپژوهش

 کندآوری میهای اجتماعی، از بین منابع و اسناد جمعخود را درباره کنشگران، وقایع و پدیده

(Hooman, 2015.) ها و مفروضات، حاصل مطالعه وهش حاضر انتخاب و تعیین مؤلفهدر پژ

کتاب، مقاله و سند باالدستی مورد مطالعه قرار  63ها اسناد بوده است. به منظور شناسایی آن

ها، کدگذاری باز از نظریه رویکرد مورد استفاده در این پژوهش به منظور کدگذاری داده گرفت.

اشباع، به  حد به دنیرس و ییمعنا واحدهای کدگذاری از عدای( است. ببنیاد )زمینهداده

شود پرداخته ها و اسناد یافت میسازی و توصیف مفاهیمی که از دادهشناسایی، نامگذاری، مقوله

های تحلیلی اساسی که بدان وسیله این فرایند انجام شد، عبارتند از شد. به این منظور روش

ها و ها و تحلیل و مقایسه موارد در اسناد برای کسب مشابهتمصاحبه و سؤال کردن درباره داده

بندی شدند و برچسبی گرفتند تا مقوالت ها. سپس موارد و مفاهیم مشابه و تکراری طبقهتفاوت

 ها دو روش زیر استفاده شد:ها به منظور اعتباریابی یافتهرا بسازند. پس از تحلیل مصاحبه

ها از ی یا بازبینی توسط مصاحبه شوندگان و اطمینان آندر مرحله نخست با هدف اعتباریاب

ها که گاه با عنوان اعتباریابی صحت برداشت محقق از مصاحبه ها و گزارش صحیح یافته

شود، عالوه بر اینکه نیز یاد می (Hosainzadeh, Hasankhani & Rahmani, 2015) مخاطب

-ت کنندگان در میان گذاشته شد؛ یافتهها با مشارکمتن مصاحبه و کدهای مستخرج از مصاحبه

های نهایی نیز در اختیار تعدادی از متخصصان و کارشناسان قرار گرفت تا از نظر آنان مورد 

در گام دوم از راهبرد مرور همتا،  به عنوان سه سوسازی از طریق تحلیل  ارزیابی قرار گیرد.

استفاده شد. برای اعمال ( Ritchie, Lewis, Nicholls & Ormston, 2013, p. 96)چندگانه 

ها را کدگذاری و تحلیل کردند. میزان مطابقت طور جداگانه دادهگر کیفی بهاین روش، دو تحلیل

مصاحبه  5هاست. این همکاران تعداد دهنده درجه صحت یافتههای صورت گرفته، نشانتحلیل
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آنجا که این عدد بیشتر از  (. از7)جدول  7درصد محاسبه شد 77را کدگذاری کردند که پایایی 

 های انجام شده مورد تأیید است.درصد است پایایی مصاحبه 06

 . محاسبه پایایی بین کدگذاران1جدول 

 پایایی میان کدگذاران )درصد( عدم توافقات تعداد توافقات کل کدها شماره مصاحبه ردیف

7 0 03 67 9 75 

6 7 09 63 76 76 

5 67 37 65 76 76 

 77 57 73 797 مجموع

 

 های پژوهشیافته

های اجتماعی باز هوی و پژوهشگر با استفاده از تحلیل اسناد و با الهام از تئوری سیستم

میسکل و مفاهیم کلیدی حوزه مدیریت، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت عناوین را به عوامل 

خارجی، منتج به  ها( اختصاص داد. تحلیل اطالعات حاصل از کدگذاری اسناد داخلی و)مؤلفه

آموزشی، مؤلفه فردی -شناسایی هفت مؤلفه )ساختار سازمانی، مؤلفه فردی معلم و کادر اداری

دانش آموزی، مؤلفه فرهنگی، مؤلفه سیاسی و مؤلفه هسته فنی( گردید. بعد از اینکه گروه 

فرایند ها و اسناد متوقف گردید. حاصل نمونه به اشباع نظری رسید فرایند کدگذاری مصاحبه

های متناسب با مدل اعتبارسنجی مدارس ها و نشانگرکدگذاری، جداولی با عوامل، مالک

های های دارای ویژگیای از محرکبود. در این پژوهش نشانگرها به معنای طبقه متوسطه نظری

های ای از نشانگرهای دارای ویژگیها به معنای مجموعهمشترک به کاربرده شد و مالک

                                                             

 های انجام گرفته با استفاده از فرمول زیر   بدست آمده . محاسبه پایایی بین کدگذاری7 
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بیانگر اصول حاکم بر متن هستند مورد استفاده قرار گرفت. این فرایند در جداول مشترک که 

زیر ارائه شده است )به جهت محدودیت صفحات و تعداد باالی نشانگرها از ذکر آنها خودداری 

 شد(.

 متوسطه نظریهای مدل اعتبارسنجی مدارس ها و نشانگر. عوامل، مالک2جدول 

 نشانگرها هامالک عوامل

س
ی

مان
ساز

ار 
خت

ا
 

  قوانین و مقررات
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 کار و تخصصتقسیم

 ای و بروکراتیکهای حرفهجهت گیری

 نظارت و ارزیابی

 مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک

 چارت و تشکیالت سازمانی )ارتباطات رسمی و غیر رسمی(

 طراحی مجدد فرآیندها

 اموریتچشم انداز و بیانیه م

 اهداف و رسالت های آموزشی و تربیتی

ی
یک

یز
ر ف

ختا
سا

 

  فضای آموزشی )فضای فیزیکی(
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 منابع کالبدی

 سرانه های دانش آموزی و حمایت های مالی اولیا و خیرین

 خدمات پشتیبانی و رفاهی

 کتابخانه
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 کارگاه و آزمایشگاه

 و پژوهشی منابع علمی، آموزشی

 سرانه و فضای ورزشی

ی
رد

ل ف
وام

ع
 

ان
کن

کار
 و 

ن
می

معل
 

  ظاهر و شخصیت معلم
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 ای(و دانش افزایی )توسعه حرفه آموزشی دوره های

 رضایت شغلی

 تشویق، تنبیه و ترغیب

 سازماندهی، توزیع و ترکیب کادر اداری / آموزشی

 زشیکیفیت کادر اداری / آمو

 فعالیت های علمی، آموزشی و پژوهشی

 تعامالت کادر اداری / آموزشی     

ش
دان

ی 
رد

ل ف
وام

ع
ی

وز
آم

 
  تفاوت های فردی
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 عملکرد آموزشی

 انگیزه تحصیلی

 ویژگی ها، توانایی ها و قابلیت های فردی

 تشویق، تنبیه و ترغیب

 افت تحصیلی

 تحصیلیپیشرفت 

ل 
وام

ع

هن
فر ی
  جهت گیری های مشترک)فرهنگ سازمانی( گ
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  برنامه فوق هایفعالیت
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 اردوهای دانش آموزی

 طراحی و انتشار نشریات فرهنگی

 شورای دانش آموزی

 حمایت از قعالیت های فرهنگی، هنری، مذهبی و ورزشی

 آوری های نوین آموزشیباور و اعتقاد به روش ها و فن 

 های نوین تدریسباور و اعتقاد به روش

 نمادهای مدرسه

ت(
اس

سی
 و 

ت
نر

 )ق
ی

اس
سی

ل 
وام

 ع

  تعامالت و ارتباطات )درون سازمانی و برون سازمانی(
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 تعارض و مذاکره

 بازی های سیاسی

 ائتالف های بیرونی

 ائتالف های درونی

 بیت، قدرت نفوذ و کاریزماجذا

 قدرت تشویق و ترغیب

 فعالیت های برون مدرسه ای

 جذب منابع مالی و درآمدی و هزینه کرد آن
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ی
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ه 

ست
 ه

  الگوها و روش های تدریس و یادگیری
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 مهارت های تفکر

 مهارت حل مسئله

 پرورش خالقیت

 های ارزشیابیشرو

 درسی هایبرنامه

 خدمات آموزشی

 بکارگیری فن آوری های نوین و تکنولووزی آموزشی در امر تدریس

 ارائه بازخورد مناسب و به موقع

 مدیریت کالس

 

ها با رویکرد های مختلف در اسناد داخلی و خارجی و مصاحبهتحلیل اطالعات حاصل از ایده

های مدل اعتبارسنجی ها و نشانگرها(، مالکحلیلی منجر به شناسایی عوامل )مؤلفهاستقرایی و ت

متناسب با مدارس متوسطه نظری کشور شد. این مدل دارای هفت عامل ساختار سازمانی، 

ساختار فیزیکی، عوامل فردی )معلم و کادر اداری و آموزشی(، عوامل فردی دانش آموزی، عوامل 

)قدرت و سیاست( و هسته فنی تدریس و یادگیری است در این مدل  فرهنگی، عوامل سیاسی

عامل )مؤلفه( هسته فنی تدریس و یادگیری دارای محوریت است و رفتار در مدرسه تابعی از 

تعامل شش عامل دیگر مدل اعتبارسنجی پیشنهادی در بافت تدریس و یادگیری است؛ چراکه 

ت و ارتقای اثربخشی مدرسه از طریق تأثیر بر هدف از طراحی مدل اعتبارسنجی، تضمین کیفی

 شوند. فرایند تدریس و یادگیری در تعامل با سایر عوامل است که در ادامه معرفی می
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دارای یک بعد فنی هستند، در مورد  هاسازمانهمه : هسته فنی تدریس و یادگیری

های ه سازمانمدارس، کارکرد سطح فنی، فرایند تدریس و یادگیری است و قلب و روح هم

لذا امروزه افتد. آموزشی است. یادگیری در مدارس از طرق مختلف از جمله تدریس اتفاق می

 عنوان به دانش آموزان یادگیری و تربیت در که اهمیتی به توجه با آموزش بعد کیفی به توجه

 (.Bowen, 2013)است  یافته دوچندان ضرورتی دارد، عهده بر اصلی محصول برونداد و

 بررسی اسناد و و یفیک محتوای لیتحل ازجمله مواردی که در اختارسازمانی:س 

ساختار سازمانی در طراحی، استقرار و موفقیت یک نظام  نقش تأکید بر آمد، دست به هامصاحبه

است فرآیندها و  شوندگان، الزماعتقاد مصاحبه به اعتبارسنجی و تضمین کیفیت بود.

 هاییروال و مکانیسم و وپرورشآموزش هایو رسالت اهداف به دستیابی هایی در جهتفعالیت

بینی و منعکس گردد تا شاهد ارتقاء سطح کیفی پیش در ساختار سازمانی هاآن بازنگری برای

 مدرسه  باشیم.

اهمیت و نقش ساختار فیزیکی مدارس را در کیفیت مدارس و  ساختار فیزیکی:

وجود یک ساختار سازمانی مناسب و کارآمد به بستر  توان نادیده گرفت.اعتبارسنجی آن نمی

 ی رفتار در مدرسه نیازمند است.ریگشکلفیزیکی مناسبی جهت اجرایی شدن و 

نیازها، اهداف و باورهای افراد )چه معلمین و  عوامل فردی )معلم و دانش آموز(:

 د. کادراداری و آموزشی و چه دانش آموزان( نیز رفتار را در مدرسه شکل می ده

ی هازشیانگ: رفتار در مدرسه صرفاً تابعی از انتظارات رسمی و نیازها و عوامل فرهنگی

، نیازها، اهداف و هاارزشی از امجموعهفردی نیست. رابطه میان این عناصر، پویا است. افراد 

را با خود به محل کارشان می آورند. عوامل فرهنگی به جای عناصر رسمی  فردمنحصربهباورهای 

های های غیر رسمی آنها تاکید دارند و اینکه چگونه ادراکات اعضا نگرشسازمان بر جنبه

یابند کند. عوامل فرهنگی از طریق نمادها و آداب و رسوم تجلی میسازمانی مشترکی ایجاد می

ی منطقی حیات سازمانی است. هاجنبهی فردی میانجی هایژگیونه ساختار رسمی سازمان. این 

ی ساده افراد را به صورت یک هایژگیواین، یک درک جمعی از هویت پدیدار شده و عالوه بر
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 اعتقاد به. کنندیمی یاد سازمانفرهنگکه از آن به عنوان  آوردیم درمجزا « شخصیت سازمانی»

افراد درون  اعتقادات و باورها با مدارس فرهنگ و پرورش و اعتبارسنجی،خبرگان آموزش 

 مدرسه جو در مختلف شکل های به سایر عوامل محیطی از تأثیر گرفتن با و ددار ارتباط مدرسه

 شوند.ظاهر می

های سیاسی هستند که اعضا و ذینفعان عرصه هاسازمان عوامل سیاسی )قدرت و سیاست(:

 & Bush, Bell) زنندیمشان دست به اقدامات و رفتارهای سیاسی برای نیل به اهداف

, 2019Middlewood) های اجتماعی با هر سیستم اجتماعی مانند مدرسه متشکل از گروه

گردد زیرا عالیق ها اغلب به تعارض منجر میباشد این تفاوتسبک زندگی و عقاید متفاوت می

یک گروه ممکن است به عالیق گروه دیگر صدمه بزند. بنابراین نباید در اعتبارسنجی مدارس 

 و تأثیر آن بر سایر عوامل را از نظردورداشت.نقش عوامل سیاسی )قدرت و سیاست( 

 

 
 نظری . مدل پیشنهادی اعتبارسنجی مدارس متوسطه1شکل 

 بحث و نتیجه گیری
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بود. تحلیل اطالعات  متوسطه نظریهدف پژوهش حاضر طراحی مدل اعتبارسنجی مدارس 

فردی معلم  عامل ساختار سازمانی، ساختار فیزیکی، عوامل 7گردآوری شده منجر به شناسایی 

آموزی، عوامل فرهنگی، عوامل سیاسی )قدرت و )کادر اداری و آموزشی(، عوامل فردی دانش

عامل هسته فنی تدریس و  سیاست( و با محوریت عامل هسته فنی )تدریس و یادگیری( شد.

های دیگر نسبت به  (. فعالیت6)جدول است مالک  76یادگیری در مدل پیشنهادی دارای 

سی تدریس و یادگیری جنبه ثانوی دارند؛ درواقع، این فرایند به بسیاری از ماموریت اسا

دهد. هسته فنی تدریس و ثصمیمات مدیریتی که باید در مدارس گرفته شود، شکل می

ها نیز پذیرد و بر آنمستقیماً از سایر عوامل مدل اعتبارسنجی پیشنهادی تأثیر می یادگیری

 ; Mirza Mohammadi (1997) ش حاضر با نتایج تحقیقاتهای پژوهتأثیرگذار است. یافته

Fathabadi (1997) ; Farzianpour (2005) ; Rahmani & Fathi Vajargah (2008) ; 
Noorullah Noorivandi & Baradaran (2008) ; Askarinezhad & Beheshti (2010) ; 

Abbaspour & Sharafi (2011) ; Barkhoda, Asadi ; Zabardast (2017) ; Hayward 
(2006) ; Okojie (2008) ; Tsinidou, Gerogiannis & Fitsilis (2010) ;Higher 

education commission Islamabad-Pakistan (2016)  وWorld Bank (2013)  در ارتباط

در مدل معرفی  در امر اعتبارسنجی مورد توجه قرار گیرند، همسو است. ستیبایمبا عواملی که 

وجود عامل ساختار سازمانی مناسب و کارآمد شامل انتظارات ر پژوهش حاضر شده د

کند مورد تأکید است، این که سازمان آن را تعیین می بوروکراتیک تقاضاها و الزاماتی رسمی

. ساختار سازمانی مدارس تاحدودی رفتار در مدارس را (6)جدول مالک است  9عامل شامل 

شوند. ا عملکرد مدارس را تسهیل و برخی دیگر مانع از آن میکند؛ برخی ساختارهتعیین می

دهد که میزان زیاد ساختار تعیین کننده تحقیقات اخیر در زمینه ساختارهای مدارس نشان می

کند آیا این ساختار نیست بلکه نوع ساختار )توانمندساز یا محدود کننده( است که تعیین می

ی و کارایی مدرسه خواهد داشت یا خیر؟ بنابراین در مدل پیامدهای مثبت یا منفی برای اثربخش

پیشنهادی پژوهش حاضر، مدارسی از اعتبار برخوردار هستند که به سمت ساختاری توانمندساز 

افتد بلکه در فضای فیزیکی مدرسه شکل حرکت کنند. اما رفتار در مدارس در خالء اتفاق نمی

زیکی مناسب به عنوان بستری جهت اجرایی شدن و یابد. لذا یک ساختار فیگرفته و تداوم می

مالک  7یابد. عامل ساختار فیزیکی با ی رفتارهای تعریف شده در مدرسه ضرورت میریگشکل

 ; Baghai Shiva (1995) های. که با نتایج پژوهش(6)جدول مورد تأکید این مدل است 

Pazargadi (1999) ; Pazargadi (2000) ; Fallah, Yaghmaeian, Moeinian, Ghaeni & 
Mehdinia (2004) ; Farzianpour (2005) ; Rahmani & Fathi Vajargah (2008) ; 

Noorullah Noorivandi & Baradaran (2008) ;  Abbaspour & Sharafi (2011) و

Hayward (2006) ; Materu (2007) ; Higher education commission Islamabad-



86 مدل اعتبارسنجی مدارس متوسطه نظری آموزش و پرورش 
  

Pakistan (2016) ; World Bank (2013) Tsinidou, Gerogiannis & Fitsilis (2010)  در

ارتباط با عوامل مؤثر بر کیفیت مدارس و مهم در امر اعتبارسنجی یک مؤسسه آموزشی مرتبط 

 است. 

ها این واقعیت که سازمان به طور رسمی وضع شده است، بدین معنا نیست که تمام فعالیت

-ری هماهنگ است. افراد نیز عنصری اصلی در تمامی سیستمو تعامالت آن با ملزومات ساختا

های اجتماعی هستند )مدرسه هم دارای بعدی ساختاری و هم دارای بعدی فردی است(. 

معلمان و کادر اداری و آموزشی و دانش آموزان با خود نیازهای فردی، اهداف و باورهایی به 

کنند. شان را از نقششان را ایجاد میهای شخصی و درک منطقی خودهمراه دارند و جهت گیری

کند، نیازها، اهداف و باورهای همان گونه که ساختار به شکل گیری رفتار در مدرسه کمک می

دهند. در این مدل عامل فردی معلم )کادر اداری و افراد نیز رفتار در مدرسه را شکل می

مالک مورد  7ی نیز با و عامل فردی دانش آموز (6)جدول مالک است،  7آموزشی(، دارای 

 ; Baghai Shiva (1995) نتایج پژوهش هایتأکید مدل اعتبارسنجی پیشنهادی است که با 

Mirza Mohammadi (1997) ; Pazargadi 2002) ); Farzianpour (2005) ; Rahmani & 

Fathi Vajargah (2008) ; Kizuri, Hosseini & Fallahi Khoshknab (2008) ; 
Kianmehr et al., (2011) ; Abbaspour & Sharafi (2011) ; Dashti (2012) ; 

Mojtabazadeh (2016) ; Hayward (2006) ; Materu (2007) ; Tsinidou et al., (2010) 

; Austrian Accreditation Council (2016) .همخوانی دارد 

 تقریباً  دهدمی نهای اعتبارسنجی انجام شده توسط سایر محققین نشاپژوهش نتایج بررسی 

های موثر در اعتبارسنجی از میان عوامل ساختاری، عوامل و مؤلفه شده، ارائه اکثر الگوهای در

محقق با معرفی  ،در پژوهش حاضر اند.فردی و هسته فنی تدریس و یادگیری انتخاب شده

رسنجی های اجتماعی باز هوی و میسکل به عنوان یک مبنا در طراحی مدل اعتباتئوری سیستم

دو عامل مهم و تأثیرگذار در مدرسه به عنوان یک سیستم اجتماعی باز، و درنظر گرفتن 

و عامل سیاسی هرکدام با اعتبارسنجی مدارس را به مدل پیشنهادی اضافه نمود. عامل فرهنگی 

های رسمی و فردی حیات سازمانی است (. در این مدل، فرهنگ فراتر از جنبه6مالک )جدول  9

کند. براساس ای سروکار دارد که رفتار سازمانی را هدایت میانی مشترک و قوانین نانوشتهو با مع
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این مدل بایستی توجه را به ماهیت نمادین تعامالت اجتماعی در مدارس معطوف کرد و اتفاقاتی 

 دهد، باید در بافت فرهنگ مدرسه تفسیر کرد. را که در مدارس رخ می

رد اثربخش مدارس یا مانع از آن شود. تحقیقات اخیر حاکی از تواند باعث عملکفرهنگ می 

های کارآمدی، اعتماد و مثبت اندیشی آموزشی قوی دارند، آن است که مدارسی که فرهنگ

  (.Hoy & Miskel, 2013)کنند سطوح باالتر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را فراهم می

های ز فرهنگ قیّمی به سمت فرهنگکند مدارس را ابنابراین مدل پیشنهادی تالش می

 کارآمدی، اعتماد و مثبت اندیشی آموزشی قوی سوق دهد.

( در این مدل 6جدول مالک ) 9عوامل سیاسی )قدرت و سیاست(، عامل دیگری است که با 

کنند. ایشان، ها را صاحبان قدرت مشروع به وجود آورده و کنترل میگنجانده شده است. سازمان

ها ، ساختارها را طراحی، کارکنان را استخدام و مدیریت کرده و خود بر فعالیتاهداف را مشخص

ها های قدرت در سازمانهای رقیب برای سایر شکلکنند. اما تنها یکی از حالتنظارت می

شان مستعد فعالیت سیاسی هستند. استقالل هستند چرا که مدارس به علت ساختار سست

آنها به همراه عالیق گروه های مختلف منجر به سست شدن نسبی معلمان و اقتدار تخصصی 

شود زیرا اگرچه مدیر از اقتدار و مسئولیت باالیی ساختار و رواج فعالیت سیاسی خرد می

برخوردار است، استقالل نسبی معلمان در حوزه تخصصی خود گستره و دامنه این قدرت را 

کرد و اثربخشی مدارس موثر باشند، لذا در توانند بر عملسازد. پس عوامل سیاسی میمحدود می

، گویای این واقعیت است (7مدل ارائه شده در )شکل  مدل اعتبارسنجی پیشنهادی دیده شده.

مفهومی پیچیده و چند بعدی هستند که اگر با درنظر گرفتن هفت متوسطه نظری که مدارس 

ورد مداقه و بررسی قرار عامل ذکر شده در مدل و متن، به مثابه یک سیستم اجتماعی باز م

تر و معتبرتر است. گیرند، هرچه هماهنگی میان عوامل هفتگانه بیشتر باشد، سیستم اثربخش

ها فرهنگ و سیاستد، افرا ،ساختار تدریس و یادگیری،بروندادهای مدارس، تابعی از تعامل 

گامی کوچک  این پژوهش حرکتی نو، آکادمیک و. هستند که با نیروهای محیط محدود شده اند

پرورش وهای اعتبارسنجی نظام آموزشدر راستای افزایش ظرفیت و بینش زاینده و بارآور طرح

تواند قابل کشور است. بنابراین نتایج حاصل از آن، هم در سطح خرد و هم در سطح کالن می

ن استفاده باشد. در سطح کالن، وزارت آموزش و پرورش، شورای عالی آموزش و پرورش، سازما

پژوهش و برنامه ریزی آموزش و پرورش، سازمان سنجش و آموزش کشور، سازمان اسناد و 

توانند از نتایج آن استفاده نمایند. در سطح خرد نیز برای مدارس مدارک علمی کشور و ... می
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تواند پاسخگوی تواند کارآمد و مفید باشد. همچنین به عنوان یک مرجع میمتوسطه نظری می

مندان حوزه اعتبارسنجی و تضمین کیفیت در آموزش و ژوهشی پژوهشگران و عالقههای پنیاز

هایی مواجه بود که گستردگی و تمرکز زیاد آموزش و پژوهش حاضر با محدودیت پرورش باشد.

پرورش کشور، یکی از آنهاست.  هرچند مشارکت کنندگان شامل خبرگان تعلیم و تربیت، 

پرورش و خبرگان اعتبارسنجی و تضمین کیفیت در گستره  های مختلف آموزش ومدیران رده

-ملی بود، ولی احتماالً مدل طراحی شده، برای مدارس بزرگ، برخوردار و تراز اول در شهرستان

های بزرگ کارساز باشد. در نتیجه تعمیم آن به سایر مدارس متوسطه نظری و خصوصاً مدارس 

اند، باید با احتیاط صورت ای خاص خود مواجهکوچک روستایی و دورافتاده که با محدودیت ه

شناسی مشابه در زمینه های انجام شده مرتبط و مبتنی بر روشگیرد. کمبود مطالعات و پژوهش

مورد مطالعه و دسترسی دشوار به مشارکت کنندگان در تحقیق، نیز از محدودیت های محقق و 

 دشواری های این تحقیق بوده اند.
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