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Abstract 
Determining the position and importance of scientific groups in the 
operational structure of the university and its important role in 
improving the quality of educational and research activities of the 
university's affiliated faculties is one of the important issues for 
universities. Some universities have provided simple models for 
classifying scientific group, but there is still no coherent and 
complete system for ranking scientific groups in universities. The 
main purpose of this study was to provide a suitable model for 
ranking scientific groups in universities and higher education centers 
in the country. In this qualitative research, the methods of qualitative 
content analysis and semi-structured interviews were used. In 
qualitative content analysis, which was done inductively, the 
researcher first organized the qualitative data. The process of doing 
this involved open coding, creating categories and subcategories, and 
extracting meaning. Semi-structured interviews were conducted with 
research participants on the topic and how to rate and rank categories 
and subcategories. To analyze the data obtained from semi-structured 
interviews, interpretive analysis method was used and finally the 
components of the model and their scores were extracted. Mission, 
goals, organizational position; training courses and curricula and 
non-curricula; science Committee; Students; Learning / teaching 
strategies; educational facilities and equipment; theses and 
dissertations, seminars, research contracts of chairs and graduates 
were components of the ranking model of scientific group in Iranian 
universities and higher education centers.The results of this ranking 
model can be used for all scientific groups and fields of study. It will 
also be useful to develop this model in the form of a mechanized 
system for different uses such as comparing academic departments 
in universities and leveling faculties. 
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 چکیده

آن در  یسزاه دانشگاه و نقش ب یاتیر ساختار عملآموزشی د یهاگروه تیو اهم گاهیجا تعیین

ای یکی از مسائل مهم بردانشگاه،  یک یهادانشکده یآموزشی و پژوهش هایفعالیت تیفیک یارتقا

ارائه آموزشی  یهاگروه یبندهتبر یبرای اسادهی هامدل هادانشگاهاست. برخی بوده  هادانشگاه

. وجود ندارد هادانشگاهی آموزشی در هاگروهبندی لی برای رتبه، اما هنوز نظام منسجم و کاماندکرده

 مراکز و هادانشگاهی آموزشی در هاگروه بندیرتبه جهت مناسبی مدل ارائه تحقیق اصلی این هدف

به و مصاح یفیک یمحتوا لیتحل یهاروشکشور بود. در این پژوهش کیفی  در سطح عالی آموزش

و مصاحبه  دشتحلیل محتوای کیفی به شیوه استقرایی انجام  .فتگرقرار  همورداستفاد افتهیساختارمهین

ا ب هاهو زیر طبق هابندی طبقهساختاریافته پیرامون موضوع و نحوه امتیازدهی و رتبهنیمه

یافته، ساختاری حاصل از مصاحبه نیمههادادهکنندگان پژوهش صورت گرفت. برای تحلیل مشارکت

. دیردگاستخراج ها آن ی مدل و امتیازهایهامؤلفه درنهایتو  شداستفاده از روش تحلیل تفسیری 

علمی؛ هیئت ؛غیردرسیو  یدرس یهاآموزشی و برنامه یهاجایگاه سازمانی؛ دوره و رسالت، اهداف

، هاها و رسالهنامهامکانات و تجهیزات آموزشی؛ پایانی؛ اددهی/یریادگی یراهبردها؛ انیدانشجو

ی هاگروهبندی ی مدل رتبههاآموختگان مؤلفهدانشو  هایکرس و اردادهای پژوهشیقر، سمینارها

یمبندی، . نتایج حاصل از این مدل رتبهدعالی ایران بودن آموزش مراکز و هادانشگاه آموزشی در

این  چنین تدوینقرار گیرد. هم مورداستفادهی تحصیلی هارشتهی آموزشی و هاگروهبرای همه  تواند

ی علمی در هاگروهی مختلف نظیر مقایسه هااستفادهل در قالب یک سیستم مکانیزه برای مد

 نیز مفید خواهد بود. هادانشکدهبندی و سطح هادانشگاه

 :کلیدی هایواژه
 پژوهشی کارکرد آموزشی، کارکرد آموزشی، هایگروه بندیرتبه علمی، بندیرتبه
 
 هایدانشگاه در آموزشی هایگروه بندیبرای رتبه یمدل یطراح»با عنوان  یمقاله حاضر برگرفته از طرح پژوهش 

است. ییدانشگاه عالمه طباطبا تحمای با «ایران
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 مقدمه

 در افزودهارزش در ایجاد عامل ترینمهم عنوانبه دانش امروزه

ملی  سطح در هر کشور، در پذیریرقابت ترویج و مدرن اقتصاد
 تنها دیگر دراکر، دانش نظر . بهدشویم محسوب المللیو بین

 سنتی تولید مانند نیروی عوامل دیگر کنار در فرعی عاملیک 

 تولید در عامل عمده تنها بلکه مواد اولیه نیست و سرمایه کار،

 عنوانبه نیز هادانشگاه (.Drucker, 1998) دیآیم حساب به

 نهادهای مؤثرترین و ترینمهم از پژوهشی و آموزشی نهادهای

 به تأثیر که شوندیم محسوب بنیاندانش اقتصادهای در فعال

 ,.Mowery et alدارند ) نوآورانه کشورها عملکرد در سزایی

دانش تجهیز  مهارت و انسانی را با باید منابع هادانشگاه. (2004
 اقتصادی فعال مؤسساتسایر  موردنیاز کارآمد نیروی نموده و

نمایند  کمک انتشار دانش رویج وتبه  چنینو هم سازند فراهم را
(Hill, 2006.) 

اغلب  است که حدی تا عالی آموزش ارزیابی اهمیت
 ,Boulton) دانندیم هادانشگاه بقای آن را ضامن دانشمندان،

 مورد رسانی دراطالع بر عالوه علمی یهایبند(. رتبه2011

ها آن مقایسه به عالی، آموزش مؤسسات و هادانشگاه عملکرد
یم منجرها آن میان رقابت توسعه به درنهایتکه  دنپردازیم

 (.Serban et al., 2015) دنشو
 یانتفاعریسازمان غ کی عنوانبهدانشگاه و مجموعه آن 

 یها براسازمان ریدارد و مانند سا یاژهیو اهداف و تیمأمور
 دیبا به اهداف، دستیابی منظوربهاز منابع و  یاستفاده حداکثر

باالی  تید. با توجه به اهمنمای یابیارزخود را  عملکرد
عملکرد  یابی، ارزرهاها در رشد و توسعه کشودانشگاه

برخوردار است.  ییباال تیها از اهمدانشگاه یآموزش یهاگروه
 ضعف نقاط ییو شناساها آن ییاز کارآ حیصح یابی، ارزنیبنابرا

مناسب  یاستراتژ کی تواندیم دهایها و تهدفرصت و قوتو 
ه اهداف ب یابیمنابع و دست نهیبه صی، تخصیزیربرنامه یبرا

 .فراهم نماید کیاستراتژ
 تیریمهم و مؤثر مد یاز ابزارها یکی یابیارزبندی و سطح

در  یریگمیتصم یبرا موردنیازبه اطالعات  یابیدر جهت دست
. با استدانشگاه ی آموزشی در هاگروه عملکرد خصوص

دانشگاه  یهاتیاهداف و مأمور تنهانهار ابز نیا حیاعمال صح

                                                            
1. ARWU 

 زین علمیاعضای هیئتمنافع  بلکه رسدیمطلوب م ییبه کارا
 تیریمد تیرمز موفق یابیارز، دیگرعبارتبه. شودیم نیتأم

ی آموزشی هاگروهو حتی  هادانشکدها، هدانشگاه امروزه است.
 منظوربه تبلیغ و برندسازی جهت خود، اهداف برای تعیین

 هایبندرتبهنتایج  از پژوهشگر و استاد بهترین دانشجو، جذب

 (.Shin et al., 2011) کنندیم استفاده
 باهم مقایسه بندی رارتبه یهاستمیس و نتایج محققان برخی

 یهاستمیسمختلف  یهاجنبه به توجه با دیگر برخی و کردند
توسعه را برای  انتقادی از نظراتی امجموعهبندی، رتبه
 (.Erkkilä, 2014کردند ) بندی ارائهرتبه یهانظام

 زمان وجود دارد. از هادانشگاهبندی عوامل مختلفی در رده

 استاد، جذب بر سر رقابت همواره ،هادانشگاه گسترش و ایجاد

 اجتماعی جایگاه ارتقاء اهدایی و غیرمالی و مالی منابع دانشجو،

بین  رقابت دیمتما است. سالیان داشته وجودها آن بین
 و گرفتیم ضمنی صورت شهرت ارزیابی با ، تنهاهادانشگاه

نداشت.  وجود شهرت این عینی برای پشتیبانی اطالعات
 برای توانندیم هادانشگاه که است روشی مؤثرترین بندیرتبه

 Provanاز آن استفاده کنند ) خود یهاتیفعال و خود شناسایی

et al., 2010که  است جهانی مسئله یک گاهدانش بندی(. رتبه
 دارد. گزارش یک مجله در سال 30از  بیش یاسابقه

 نقطه شروع 1980سال  در جهانی اولیه گزارش و متحدهایاالت

 گزارش، این آموزشی بود. در نهادهای وها بندی دانشگاهرتبه

 ,Almgrenشد ) بندیرتبه متحدهایاالت داخلی یهادانشگاه

 دانشگاه توسط هادانشگاه المللیبین بندیرتبه (. اولین2009

 در هادانشگاه وضعیت بررسی منظوربه 2003سال  در شانگهای

 شد و نتایج این منتشر المللیبین مراکز علمی با مقایسه

 بعد، یهاسال مواجه شد. در گسترده استقبال با بندیرتبه

 انتشار به نسبت گوناگونی اهداف با مختلف یهاسازمان

کردند  اقدام عالی آموزش مؤسسات و هادانشگاه تفهرس
(Fahriye, 2015.) متعددی برای  یهاستمیس در جهان امروزه

 در را کشور یهادانشگاه دارد که وجود هادانشگاهبندی رتبه

سیستم  . سهکنندیم بندیرتبه و مقایسه المللییا بین ملی سطوح
بندی رتبه نظاماز:  اندعبارت تأثیرگذار جهانی بندیرتبه

 و 2بندی تایمزرتبه ،1جهان یهادانشگاهشانگهای برای 

2. Times 
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 جهت مختلفی یهانظام از نیز ایران . در1وانکیواس بندیرتبه

، شودیم استفاده عالی آموزش مؤسسات و هادانشگاهبندی رتبه
 زیادی نقایص بندی دارایرتبه برای شدهارائه یهاستمیس اما

کیفی  ارزیابی برای ی نامناسبهاشاخص از اغلبها آن هستند.
 دسترسقابل و کمی یهاداده به کمتری توجه ،کنندیم استفاده

را  است مشکلها آن به دستیابی که کافی و اطالعات دارند
 (.Usher et al., 2007) رندیگیم نادیده

بندی و امتیازبندی هر گروه آموزشی، در تعیین میزان رده
مفید خواهد  افتهیصیتخصتوجه به منابع  کارایی هر گروه با

هر دانشکده و در  یگروه آموزشهر  تیو اهم گاهیجابود. 
در دانشگاه بسیار مهم است. این جایگاه به نقش هر گروه 

و  یو پژوهش یآموزش یهاتیفعال تیفیککمیت و  یارتقا
هر گروه آموزشی عملکرد  تیریمد. گرددبرمیچنین جامعه هم

مسئولین و  رانیاست که به مد یاخود، چرخه دیدر مفهوم جد
در مورد  یزیرو برنامه یگذارتا پس از هدف کندیکمک م

 یهر دوره زمان یدر ابتدا دیکه با) رفتار و عملکرد کارکنان
ها نامهبر یاجرا تیفیو ک زانیم یابیبه ارز( انجام شود یبارزیا

 و یابیشهیر قیدوره بپردازند و از طر انیو تحقق اهداف در پا
 ریغ ای مطلوب بخش وتیرضا یرفتارها و عملکردها لیتحل
 نیمستمر ا یریکارگبهبخش و نامطلوب و با کمک تیرضا

اعضای  یبهبود عملکرد و ارتقا یرا برا نهیچرخه، زم
 فراهم کنند.علمی هیئت

انگیزه برای انجام این تحقیق، ارائه مدلی جامع  ترینمهم
 و هادانشگاهی آموزشی در هاگروهبندی برای ارزیابی و سطح

، شدهارائه یهامدلی ایران است. هادانشگاهتمرکز آن بر روی 
ابعاد  بعد محدود از چند تنها و بوده ییهایینارسادارای  غالباً
 یک مدل در . گاهیاندداده قرار مدنظر بندی رارتبه جهت الزم

 مختلف یهاحوزه در خاص یک شاخص وزن ارزیابی،

 ارزیابی ،دیگرعبارتبه است. یا پایین باال ازحدبیش

 مالک هیچها آن کیفیت سنجش برای مختلف یهاشاخص

بندی رتبه اهمیت توجه به با لذا مفهومی ندارد. و نظری
 جامع مدل یک فقدان عالی و آموزش مؤسسات و هادانشگاه

 یمدل ارائه به است تا آن بر پژوهش این هدف، این به نیل جهت
 یهادانشگاهی آموزشی در هاگروهبندی جهت رتبه جامع

                                                            
1. QS1 
2. Data Envelopment Analysis (DEA) 

 مدل را با بهترین آن استبر  تحقیق این بپردازد. کشور

عوامل  کلیه بتوان که ایگونهبهاستخراج کند  جامع رویکردی
 وها موزشی در دانشگاهآ یهابندی گروهرتبه بر تأثیرگذار
 در .نمود ترکیب پویا مدل یک در عالی را آموزش مؤسسات

از  ترکیبی نتیجه نهایی، یک به رسیدن برای شرایطی، چنین
 شود.پیشنهاد می مختلف یهاشاخصو  هامالک

بندی و امتیازدهی تاکنون، مطالعات کمی جهت سطح
چنین در ی داخل و همهادانشگاهی علمی در هاگروه

 ی خارج از کشور انجام شده است.هادانشگاه
 یابیبا هدف ارزی را امطالعه( 1395اسماعیلی و رضاییان )

 النیگ در استان انیدانشگاه فرهنگ یآموزش یهاعملکرد گروه
 «کیزیف» ینشان داد که گروه آموزش قیتحق جید. نتادادنانجام 
 DEA2 یهابا روشیی، عملکرد و کارا ررا د تیاولو نیباالتر

 .استدارا  AHP3 و
ندی ببرای ردهمطالعه دیگری در دانشگاه علوم پزشکی آمل 

ی آموزشی انجام شد که در آن عوامل مختلف جهت هاگروه
 یکسان برای محاسبه امتیاز نهایی باًیتقریی هاوزنبندی با رده

 برای هر گروه آموزشی، ارائه شده است.

ی، توسط آموزش یهاگروهبندی یک مدل ساده برای رده
اد تعددانشگاه عالمه طباطبایی تهیه شده است که در آن 

 یتعداد اعضای، لیمقطع تحص کیبه تفک انیدانشجو
به  یآموزش یهاتعداد رشتهو  مرتبه کیبه تفک یعلمتیئه

 ی در نظر گرفته شده است.ارشد و دکتر ،یکارشناس کیتفک
ریزی و نظارت معاونت مطالعه دیگری در دفتر برنامه

آموزشی در دانشگاه عالمه طباطبایی انجام شده است که سه 
چنین ریزی و همعلمی، مدیریت و برنامههیئتعامل 

قرار گرفته است و در هر عامل چندین  مدنظرالتحصیالن فارغ
 شاخص مورد ارزیابی قرار گرفته است.

 یبندرتبه یبرا یچارچوب مفهومدر پژوهشی دیگر، یک 
، توسط رانیا یدولت یهادانشگاه یآموزش یهاگروه

 یهاافتهاحی شده است. ی( طر1397)و همکاران  فارفارصفری
 با چهار عامل یآموزش یهاگروه یبندپژوهش نشان داد که رتبه

با سه  ندیبا چهار مالک، عامل فرا دروندادشامل عامل  یاصل

3. Analytic Hierarchy Process (AHP) 
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با سه مالک  امدیبا چهار مالک و عامل پ بروندادمالک، عامل 
 قابل انجام است.

با هدف ( 1398ی دیگر توسط عصاره و همکاران )پژوهش
 ندیبو رتبه یابیجهت ارز یاتیو عمل یمدل مفهوم کی یاحطر
 و هادانشگاه یحوزه علوم انسان یآموزش هایگروه یعلم

های یافته انجام گرفته است. رانیا عالی آموزش مؤسسات
پژوهش نشان داد مدل دارای چهار بعد پژوهشی، آموزشی، 

 ای و تعامالت است که بعد پژوهشی شامل سه معیار وتوسعه
ای و تعامالت هر یک دارای یک معیار ابعاد آموزشی، توسعه

 .دنباشمی
ررسی ب با هدف( پژوهشی را 1399ریگی و همکاران )

بیرونی نظام آموزش عالی ایران بر اساس  هایچالش
. نتایج این پژوهش نشان اندانجام دادههای جهانی بندیرتبه
-نگی، اقتصادی و فرهگذاریسیاست هایچالشد هدمی

محیط بیرونی نظام آموزش عالی  هایچالش ازجملهاجتماعی 
های کشور در ند که منجر به ضعف رتبه دانشگاهاشبمی

در این راستا، راهبردهایی  و اندهای جهانی شدهبندیرتبه
هانی های جبندیهای ایران در رتبهبهبود رتبه دانشگاه منظوربه

 ه است.ارائه شد
شناسایی و   با هدف( 1399سی )ی دیگر توسط عباپژوهش

بندی معیارهای ارزیابی عملکرد رقابتی دانشگاه با استفاده رتبه
نتایج . استانجام گرفته گیری چند معیاره های تصمیماز تکنیک
های ارزیابی عملکرد رقابتی که در شاخص نشان دادپژوهش 
های رقابتی، مدیریت و معیارهای تدوین استراتژی، دانشگاه

ی دانشگاه و ارتباط با ذینفعان آموزش عالی به ترتیب رهبر
 دهند.به خود اختصاص میرا های اول تا سوم رتبه

 روش

نوع کاربردی  این پژوهش از حاضر، تحقیق ماهیت به توجه با
 نیدر ا. استی است و روش پژوهش حاضر کیفی اتوسعهو 

و مصاحبه  یفیک یمحتوا لیتحل یهاپژوهش، روش
حتوای در تحلیل م .ندفترگقرار  مورداستفاده افتهیساختارمهین

یی، جامعه آماری شامل اسناد و مدارک استقراکیفی به شیوه 
 & Scopus ،Springer ،Taylorی هادادهعلمی در پایگاه 

Francis ،Elsevier  وScienceDirect  ی هاسالدر بازه زمانی
ا ب بود که با استفاده از جستجوهای اینترنتی 2000-2020

ی آموزشی، هاگروه بندیرتبه علمی، بندیرتبه هایکلیدواژه
پژوهشی مورد جستجو قرار گرفتند.  کارکرد آموزشی و کارکرد

خبرگان و با مشورت  یدیها و کلمات کلداده گاهیانتخاب پا
. حجم جامعه پژوهش صورت گرفت یبندکارشناسان رتبه

به پژوهش شامل  ورود یبرااسناد  یارهایمعسند بود.  15شامل 
لود دان تیو قابل یاز اعتبار علم یبودن، برخوردار یسیانگل
نمونه  عنوانبهعتبر سند م 8گیری هدفمند ا روش نمونهبند. بود

مونه ن یبرا اسنادانتخاب  یهاشاخص. پژوهش انتخاب شد
مشهور، چاپ در مجله معتبر،  سندگانیعبارت بودند از: نو

ر د. آنبودن سال انتشار  دیدجسند و  یمرتبط بودن محتوا
، محققان شدانجام  ییاستقراتحلیل محتوای کیفی که به شیوه 

 گونه تعریف یا تعمیمی قبل از شروعبدون مفروض گرفتن هیچ
تحلیل، به مطالعه متون پرداختند. روش استقرایی تحلیل کیفی 

های محققان ها و داوریدانستهها، پیشمحتوا متأثر از ذهنیت
 یهاداده دهیسازمانابتدا به ه این منظور پژوهشگران بود. ب

 جادیا ز،با یکار شامل کدگذار نیانجام ا ندی. فراختندپردا یفیک
امل ش باز، یکدگذاربود.  ها و استخراج معناطبقه ریها و زطبقه

ها و نکات اصلی متن و قرار عنوان ریز، هاعنوان رسبررسی 
 ،زبا یبعد از کدگذار ود.ب یدر طبقات دلبخواهها آن دادن
. ندفتای لیتقل یتریدر طبقات کل آمدهدستبه یهاطبقه

مجدد  یدبن. هدف طبقهنددش یبندها طبقهطبقه ،دیگرعبارتیبه
 یبندهگرو قیکاستن از تعداد طبقات از طر ،آمدهدستبهطبقات 

 ند،ایفر نیهدف از انجام ا بود. گریکدیطبقات مشترک در 
از  طبقات و کسب معنا نیمجدد ا یبندو طبقه هیولا یبندطبقه

و  (Elo et al., 2007) بودآن  فیو توص موردمطالعه دهیپد
در پژوهش حاضر، از . نددشی مدل استخراج هامؤلفه درنهایت

فاده پایایی متون است هدو کدگذار برای محاسب نیب روش توافق
موضوع  بر که محتوا لگریشد. برای این منظور، از یک خبره تحل

همکار  عنوانبهپژوهش اشراف داشت، درخواست شد 
راه به هم اناین پژوهش مشارکت کند. سپس محقق در (کدگذار)

نهایی را کدگذاری  های منتخبهمکار پژوهش، سه متن از مقاله
از طریق شاخص آماری  انکدگذار نیدرصد توافق ب کردند و
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 برای متون انکدگذار نیی بیپایا .شد کاپای کوهن محاسبه
 هکاین. با توجه به بودصد در 81 با در پژوهش، برابر شدهلیتحل

 هاکدگذاری اعتماد تی، قابلبودصد در 60از  شیپایایی ب زانیم

 پایایی مناسب است. زانیتوان ادعا کرد که مشد و می دییأت
 یوامحت لیو استخراج طبقات در تحل یاز نحوه کدگذار یمثال

 ذکر شده است. 1 در جدول ییااستقر وهیبه ش یفیک

 . 1جدول 

 ی از تحلیل محتوای کیفی به روش استقراییانمونه
 طبقه زیر طبقه کدگذاری

ی آموزشی دیگر در هاگروهاز اساتید  هارسالهو  هانامهانیپامتناسب با عناوین 
ی دیگر که در زمینه مرتبط تخصص دارند هادانشگاههمان دانشکده یا دانشگاه یا 

 راهنمای دوم یا مشاوران استفاده شود. عنوانهب

ی همسان هاگروهاستفاده از اساتید همسان سایر 
 نامه و رسالهدر راهنمایی و مشاوره پایان

 هامهناانیپاکیفیت 
 هارسالهو 

، میدان پژوهش شامل اعضای افتهیساختارمهیمصاحبه ندر 
 مه طباطبایی،عال یهادانشگاهوقت و شاغل در علمی تمامهیئت

گاه دانش شهید بهشتی، فرهنگیان، شهید چمران اهواز، خوارزمی،
، آزاد گرگان، علوم پزشکی قاتیواحد علوم و تحق یآزاد اسالم

مازندران، علوم پزشکی کرمان و پیام نور تهران بودند که در 
های آموزشی تجربه داشتند. به این منظور بندی گروهزمینه رتبه

کنندگان از نفر از مشارکت 10، با به روش در دسترس
 نفر(، 1نفر(، خوارزمی ) 3ی عالمه طباطبایی )هادانشگاه

دانشگاه آزاد  نفر(، 1نفر(، شهید چمران اهواز ) 1فرهنگیان )
نفر(، علوم پزشکی مازندران  2) قاتیواحد علوم و تحق یاسالم

ساختاریافته نفر( مصاحبه نیمه 1نفر( و پیام نور تهران ) 1)
ان کنندگشناختی مشارکتهای جمعیتصورت گرفت. ویژگی

شامل سن، جنسیت، تحصیالت و سابقه تدریس بودند. 
سال قرار داشتند  68تا  40کنندگان در محدوده سنی مشارکت
در سطح ها آن زن بودند. تحصیالت همه 3مرد و  7و شامل 

دکتری و باالتر مرتبط با موضوع پژوهش بود و دارای حداقل 
 ساختاریافته باسال سابقه تدریس بودند. مصاحبه نیمه 5

صورت گرفت به این  هادادهکنندگان تا اشباع نظری مشارکت
 یقبل یهامصاحبههای دادهمصاحبه،  10جام بعدازآنمعنا که 

و داده جدیدی که به خصوصیات طبقات و زیر  شدتکرار 
سؤاالت مصاحبه  طبقات کمک کند حاصل نشد.

 یافته، پس از تحلیل محتوای کیفی به روش استقراییساختارنیمه
، مشخص هاهو زیر طبق هاهو مشخص شدن طبق هایکدگذارو 
سؤال کلی طراحی و ارائه گردید. قبل  5که در این راستا  نددش

در مورد اهمیت و هدف از انجام پژوهش به  از انجام مصاحبه
 ن وکنندگان توضیح داده شد و پس از جلب اطمیناشرکت

اعتماد در محرمانه بودن مصاحبه و آزاد بودن خروج از مطالعه 
ساختاریافته در هر زمان و رعایت نکات اخالقی، مصاحبه نیمه

کنندگان تنها از شرکت هرکداممجازی انجام شد. با  صورتبه
ساختاریافته پیرامون موضوع و نحوه مصاحبه نیمه باریک

دت و م شدانجام ها هزیر طبقو  هابندی طبقهامتیازدهی و رتبه
دقیقه بود. برای حصول  45تا  25ها متغیر و بین مصاحبه

 قیدق خاطر از نانیاطم منظوربهو ها مصاحبه ییاز روا نانیاطم
 دیارزشمند اسات از نظرات، انپژوهشگر دگاهیاز د هاافتهیبودن 

حر تبه یطح نیکه در ا یدانشگاه خبرگان حوزه و نیآشنا با ا
از  زمانهم طوربه نیچنند استفاده شد. همداشت

د. ها کمک گرفته شداده ریو تفس لیتحل کنندگان درمشارکت
ذار دو کدگ نیب ییایاز روش پا ییایپا محاسبهی برا عالوهبه

دو  یدرون موضوع استفاده شد. در مصاحبه با روش توافق
ط تسل که بر موضوع پژوهش متخصصاناز  یکیاز ، کدگذار
ار کدگذ عنوانبهشد  درخواستی بود آشنا به کدگذار داشت و

 نیا همراه به اندر ادامه محقق .در پژوهش مشارکت کندثانویه 
کرده و درصد  یمصاحبه را کدگذار سههمکار پژوهش، تعداد 

به  لیتحل ییایشاخص پا عنوانبهکه را  یموضوع توافق درون
کدگذار با حاصل از دو یی ایکه پا ندمحاسبه کرد رودیکار م

ی یایپا انگریدست آمد که به درصد ب 2/77 توجه به محاسبات
 .بود مناسب
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ساختاریافته، از روش ی مصاحبه نیمههادادهبرای تحلیل 
 انهشگرپژو ل،یروش تحل نیدر ا. شدتحلیل تفسیری استفاده 

 نهفته در یهاامیتا حد امکان، به آشکار نمودن پبودند بر آن 
هدف،  نیبه ا یابیبرای دست. دنبپرداز هامصاحبه یمتن نوشتار

. دنوشته ش اتیکامل و با شرح جزئ طوربه هامصاحبه متن
که  ییکندوکاوهاو  هاادآورییشده،  دهیپرسی های اصلسؤال

 یشد تا بتوان به درک کامل ذکربودند انجام داده  انگرمصاحبه
ان قق. محیافتدست، گان بیان کرده بودندشوندمصاحبه ازآنچه

 و را مرور کردهها آن ها،متن نیبه ا دنیبخش برای معنا

 نحوه درنهایتو امتیازها را استخراج کردند.  ندردکرمزگذاری 
ی آموزشی هاگروهبندی ی مدل و رتبههامؤلفهامتیازدهی به 

 مشخص گردید.

 هایافته

دی بنرتبهجهت  های الگومؤلفهی این تحقیق، شامل هاافتهی
 عالی آموزش مؤسسات وها زشی در دانشگاهموآ یهاگروه

 مفهومی مدل. استها ها و زیر طبقهها(، طبقهها )تمشامل مؤلفه

 .است 2جدول  صورتبهمؤلفه اصلی و طبقات  8از  متشکل

 . 2جدول 

 مؤلفه و طبقات هر مؤلفه 8از  متشکل مفهومی مدل
 طبقات هامؤلفه

و مقاطع در گروه؛ روند و برنامه توسعه منابع  هارشته؛ مدیریت گروه؛ برنامه توسعه و گسترش و اهداف گروهرسالت  جایگاه سازمانی و رسالت، اهداف
 موردنیازریزی آموزشی؛ امکانات مالی علمی در برنامهو مصوبات گروه؛ مشارکت اعضای هیئت هانامهگروه؛ آیین

 برون دانشگاهی یهاتیفعالگروه؛ 
های ههای آموزشی و برنامدوره

 غیردرسیدرسی و 
ه ضرورت بازنگری برنام؛ علمیتحصیلی با تخصص اعضای هیئت یهاتناسب رشته؛ آموزشی و اهداف آن یهادوره

 آموزشی یهادرسی و دوره
 اجرایی یهاتیفعال؛ علمیپژوهشی هیئت یهاتیفعالگروه؛ آموزشی  یهاتیفعال؛ علمیترکیب اعضای هیئت علمیهیئت

 ی مطالعاتی اعضای گروههافرصت؛ علمی و روند ارتقاءعضو هیئت یهایژگیو ؛علمیهیئت
؛ موزشی گروهآ یهامشارکت دانشجو در برنامه؛ ترکیب و توزیع دانشجویان؛ پذیرش و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشجویان

جویان دانش نظر؛ ازار کارعالقه و آگاهی دانشجویان به رشته تحصیلی و ب؛ علمیتعامل دانشجویان با اعضای هیئت
 پژوهشی دانشجویان یهاتیفعال؛ درباره گروه

استفاده از منابع و وسایل آموزشی؛ چگونگی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی؛ استفاده از  ؛تدریسی هاالگوها و روش راهبردهای یادگیری/یاددهی
 بازخورد نتایج ارزشیابی

؛ هااهشگیآزماو  هاکارگاهی؛ اانهیرارسانی؛ امکانات و خدمات ری گروه؛ کتابخانه و سیستم اطالعفضای آموزشی و ادا یآموزش زاتیامکانات و تجه
 امکانات سمعی و بصری

ها، سمینارها، ها و رسالهنامهپایان
 هاقراردادهای پژوهشی و کرسی

 پردازیی ترویجی و نظریههایکرس؛ قراردادهای پژوهشی؛ هاشیهما؛ سمینارها و هارسالهو  هانامهکیفیت پایان

اغل آموختگان؛ سرنوشت مشآموختگان؛ مقاالت و آثار علمی دانشآموختگان؛ ارتباط گروه با دانشادامه تحصیل دانش آموختگاندانش
 آموختگانی دانشهاییتواناآموختگان؛ نظرات مدیران درباره دانش

ساختاریافته با در ادامه، با انجام مصاحبه نیمه
ی حاصل از آن با هادادهکنندگان پژوهش و تحلیل رکتمشا

ات و زیر طبقروش تفسیری، نحوه امتیازدهی به هر یک از 
 ورتصبدینی مدل پیشنهادی مشخص گردید. هاهطبقات مؤلف

 ،توجه به تحلیل محتوای کیفی به روش استقراییبا  انمحققکه 

ی برا دیباکه  یمیو مفاه موضوعاته را دربار ییهادهیا
دست  ، بههاو نحوه امتیازدهی به آن دنرمزگذاری انتخاب شو

 امتیاز ه وکرد فیاساس رمزها را تعراین  بر بودند وآورده 
که در  ندردکاستخراج  مصاحبه هایاز دادهرا ها آن متناسب با

 آمده است. هاجدول
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 امتیازدهی به مؤلفه رسالت، اهداف و جایگاه سازمانی
حداکثر  یر طبقاتز طبقات

 امتیاز
رسالت و اهداف 

 گروه
شرکت نماینده دانشجویان در ؛ وجود و تعداد جلسات تدوین اهداف گروهوجود سند در مورد رسالت و اهداف گروه؛ 

 وجلسات با حضور اساتید ؛ تشکیل بررسی میزان تحقق اهداف گروهبرای  مدون یهادستورالعمل؛ وجود جلسه گروه
 ؛ روشن بودنهابرای هر یک از مقاطع و رشته یتهیه راهنمای آموزش؛ آشنایی با اهداف گروه وردمدانشجویان در 

 آموزشی مبتنی بر اهداف و رسالت یهابرای پایش برنامهمدون وجود نظام ؛ آموختگانمورد انتظار از دانش یهاتیقابل

16 

؛ هاکالس موقعبهی مربوط به دروس و آموزشی؛ تشکیل هانامهمرتبه علمی و میزان حضور مدیر گروه؛ رعایت آیین مدیریت گروه
؛ برگزاری جلسات گروه؛ نظارت بر نظام اطالعات مدیریتی در گروه؛ موقعبههماهنگی و نظم در گروه برای حضور 

 ش؛ وجود مستندات شرح وظایف اساتید؛ ارزیابی درونی گروه؛ تهیه گزارهابرنامهرضایت اساتید و دانشجویان از 
 ریزی آموزشیعملکرد گروه؛ وجود برنامه مدون جهت مشارکت اساتید و دانشجویان در برنامه

30 

برنامه توسعه و 
ا هگسترش رشته

 و مقاطع در گروه

 های مبتنی بر نیازمندیهارشتهسال اخیر؛ تعداد دانشجوی خارجی؛ ایجاد  4پیشرفت دانشجویان تحصیالت تکمیلی طی 
 سال اخیر 4طی 

9 

ند و برنامه رو
توسعه منابع در 

 گروه

سال اخیر؛ روند و تدوین برنامه توسعه نیروی  4روند جذب استاد در گروه؛ روند تبدیل وضعیت استخدامی اساتید طی 
ی آموزشی هاتیفعالسال آینده؛ روند و تدوین برنامه مدون برای توسعه  4گروه در  موردنیازهای انسانی برای تخصص

 سال اخیر 4روند توسعه منابع فیزیکی طی و پژوهشی گروه؛ 

15 

و  هانامهآیین
 مصوبات گروه

های توسط مدیر گروه؛ تهیه دستورالعمل هانامه؛ اجرای آیینهارسالهها و نامهی مربوط به دروس، پایانهانامهاجرای آیین
 جودی موهانامه؛ پایبندی اساتید به آیینهارسالهو  هانامهنحوه نگارش پایان

10 

مشارکت اساتید 
ریزی در برنامه
 آموزشی

 و سرفصل دروس آموزشی؛ نظارت هابرنامهی آموزشی؛ مشارکت اساتید در تهیه هابرنامهنحوه مشارکت اساتید در تهیه 
 ی پژوهشیهاطرحنامه و ی کیفیت پایانارهایمع؛ رعایت هاکالسگروه جهت نحوه ارائه دروس، تشکیل منظم 

8 

الی امکانات م
 گروه موردنیاز

ی مالی در هابرنامهاعتبار مالی مشخص گروه از طریق دانشکده و دانشگاه؛ جذب منابع مالی خارج از دانشگاه؛ تهیه 
و، ی آموزشی سرانه به تفکیک دانشجهانهیهز؛ موردنیازگروه برای هزینه کردن بودجه؛ بودجه گروه برای تأمین تجهیزات 

 هارشتهو  هادوره

10 

برون  یهاتیلفعا
 دانشگاهی

ر د ؛ همکاری اساتیددانشکده و دانشگاه یهابا سایر گروه هارسالهو ها نامهدر مشاوره و راهنمایی پایان همکاری اساتید
برون گروهی اعضا با رسالت و اهداف گروه  یهاتیفعال؛ تناسب هاو سازمان هادانشگاه ،هاسایر دانشکده اارائه دروس ب
از طریق  هادستگاه از شدهجذباعتبار ؛ هاسازمان یادر جلسات مشاوره کنندهشرکتاعضای ؛ تعداد اهآنو تخصص 

خدمات ارائه  منظوربهها جلسات سایر سازمان اعضای گروه در صرف شده توسطساعات ؛ علمیهمکاری اعضای هیئت
 خارج از تخصص خود یهاتیلها به فعااعضای گروه در سایر دستگاهصرف شده توسط ساعات ی؛ امشاوره

14 

 112 جمع امتیاز
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 غیردرسیدرسی و  یهاآموزشی و برنامه یهادورهامتیازدهی به مؤلفه 
حداکثر  زیر طبقات طبقات

 امتیاز
آموزشی و اهداف  یهادوره

 آن
انطباق ؛ اف و رسالت گروهبا اهد ی آموزشیهاانطباق دوره؛ هانیازمندی اجدید ب یهاها و دورهانطباق برنامه

 هاارتقاء مهارتجهت درسی در ی هاانطباق برنامه؛ ایجاد پایه علمی دانشجویانجهت درسی در ی هابرنامه
 پذیریمسئولیتو تعهد  ی،ااخالق حرفهو توسعه 

10 

با  تحصیلی یهارشتهتناسب 
 علمیتخصص اعضای هیئت

تعداد ، شدهداده تخصیصبودجه و منابع مالی اساتید،  و تعدادتحصیلی گروه با تخصص  یهاتناسب رشته
ی یا غیر انتخاب یارائه واحدها؛ تناسب یر مرتبط با رشتهغدروس  ؛ تناسبامکانات آزمایشگاهیو  کارشناسان

 پایه

14 

 یهاضرورت بازنگری برنامه
 آموزشی یهادرسی و دوره

انطباق ؛ آموختگاندانشیان و دانشجو، علمییئته ازنظرجامعه  یهامندیازیدرسی با ن یهاانطباق برنامه
 علمیاعضای هیئت توسطمصوب دروس  یهاسرفصل؛ اجرای رشته یدروس با آخرین دستاوردهامحتوای 

10 

 34 جمع امتیاز

 . 5جدول 

 علمیهیئتامتیازدهی به مؤلفه 
حداکثر  زیر طبقات طبقات

 امتیاز
ترکیب اعضای 

 علمیهیئت
وقت به تمام تناسب اساتید؛ تناسب اساتید به دانشجویان به تفکیک مقاطع؛ مرتبه علمی ازنظرترکیب اعضای گروه 

 رتربو  استفاده و استقبال گروه از اساتید مدعو؛ تحصیلی یهاها و دورهعلمی با رشتهتناسب هیئت؛ وقتپاره
10 

آموزشی  یهاتیفعال
 گروه

 یهااهکارگ؛ هارسالهو  هانامهپایان؛ تعداد متوسط طوربههر ترم در و تدریس شده اساتید بر اساس تخصص  یواحدها
 سال اخیر 2علمی طی هیئتتوسط گذرانده شده 

10 

پژوهشی  یهاتیفعال
 علمیهیئتاعضای 

؛ سال گذشته 3طی  اساتیدوسط ت منتشرشده هایتعداد کتاب؛ سال گذشته 2طی  افتهیانیپاهای پژوهشی تعداد طرح
سال  2در مجامع علمی طی  شدهارائهتعداد مقاالت ؛ سال گذشته 3طی  در مجالت معتبر ی اساتیدچاپ تعداد مقاالت

و  ارهانیاجرایی و علمی سم یهائتیعضویت در ه؛ علمیتعداد داوری مقاالت و کتاب توسط اعضای هیئت؛ گذشته
 سال گذشته 3ها از کنفرانس

12 

اجرایی  یهاتیفعال
 علمیهیئت

خارج از گروه در سطح دانشکده و  یوراهاو ش ممتحنه و ارزشیابی یهائتیه، علمی یهاید در انجمنعضویت اسات
 اجرایی در خارج از دانشگاه یهاتیهمکاری اساتید در فعال؛ دانشگاه

8 

 اعضای یهایژگیو
علمی و روند هیئت
 ارتقاء

 10 علمیای هیئتترفیع اعضدر گروه؛ قاء اساتید ارتگروه؛ رتبه علمی اساتید و ترکیب موضعیت استخدامی ترکیب سنی، 

ی مطالعاتی هافرصت
 اعضای گروه

 9 هاو استفاده از نتایج آن برگزارشده مطالعاتی یهافرصت؛ مطالعاتی یهافرصتشرکت اساتید در 

 34 جمع امتیاز
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 یاندانشجوامتیازدهی به مؤلفه 
حداکثر  زیر طبقات طبقات

 امتیاز
ش و پیشرفت پذیر

 تحصیلی دانشجویان
در  شدهتهرفیپذرتبه کنکور دانشجویان ؛ دانشجو و ظرفیتپذیرش گیری برای تصمیم یهااستیوجود برنامه و س

 کنندهاستفاده یدانشجو ؛ تعدادعلمیتحصیالت تکمیلی به تعداد اعضای هیئت شدگانرفتهیپذتناسب ؛ مقاطع مختلف
انشجوی دتناسب تعداد در گروه؛  درخشان به کل دانشجویان یانشجویان استعدادهاد ؛ نسبت تعداداز بورس تحصیلی

، روطینسبت دانشجویان مش؛ مقاطع تحصیلی برحسبمیانگین معدل دانشجویان ؛ با امکانات آموزشی شدهرفتهیپذ
 اخراجی به کل دانشجویان در هر مقطع تحصیلیو  انصرافی

16 

ترکیب و توزیع 
 دانشجویان

وره تحصیلی اساتید؛ اتمام داساس ماهیت رشته و تعداد  در مقاطع تحصیلی مختلف بر شدهرفتهیپذنشجویان دا ترکیب
 در هر مقطع و رشته آموختگانتوسط دانش

9 

 یانمشارکت دانشجو
 یهادر برنامه

 آموزشی گروه

ت ؛ مشارکیزی آموزشیردانشجویان در جلسات برنامهنماینده رکت اش؛ مدانشجویان در ارزشیابی استادمشارکت 
 یهامهارت یهادانشجویان در کالس؛ مشارکت به نسبت کل دانشجویان برنامهفوق یهاتیدانشجویان در فعال

 برنامهفوق

10 

تعامل دانشجویان با 
 علمیاعضای هیئت

 یهاماندسترسی دانشجویان به اساتید در زو رساله؛ نامه مشخص برای مشاوره و راهنمایی پایان یزمان تخصیص
 ؛ساعات مالقات با دانشجویانبه علمی هیئتاساتید؛ توجه رضایت دانشجویان از نحوه راهنمایی و مشاوره ی؛ اعالم

 علمیمقاالت علمی مشترک دانشجویان با اعضای هیئت؛ پژوهشی یهامشارکت دانشجویان در طرح

12 

عالقه و آگاهی 
دانشجویان به رشته 
 تحصیلی و بازار کار

اهی گ؛ آتحصیلیی هاعالقه دانشجویان به رشته؛ تحصیلی به دانشجویان جدیدالورودی هاشخصات رشتهم ارائه
 کار تحصیلی و بازاری هادانشجویان از رشته

9 

دانشجویان ات نظر
 درباره گروه

روه، گ زشیتجهیزات آمو، یادگیری/راهبردهای یاددهی، شدهارائهریزی درسی برنامه، رضایت دانشجویان از مدیر گروه
 رسالهنامه و پایانراهنمایی کمیته و  امکانات رفاهی

24 

پژوهشی  یهاتیفعال
 دانشجویان

شرکت دانشجویان در ؛ دانشجویانتوسط  منتشرشدهمقاالت علمی ؛ پژوهشی یهادانشجویان در طرحهمکاری 
 از منابع کتابخانهدانشجویان استفاده ؛ علمی یهاانجمن

10 

 90 جمع امتیاز

 . 7ول جد

 یاددهیی/یادگیر یراهبردهاامتیازدهی به مؤلفه 
حداکثر  زیر طبقات طبقات

 امتیاز
الگوها و روش 

 تدریس
ورد م یهاتیقابل؛ سنتی و نوین یهاروشو  از طرح درس اساتیداستفاده ؛ روش تدریس با محتوای درس تطابق

توجه استاد به ؛ روش تدریس یهاارگاهدر ک اساتیدشرکت ؛ شفاف بودن اهداف آموزشی؛ انتظار در طرح درس
 فردی دانشجویان یهاتفاوت

14 

استفاده از منابع و 
 وسایل آموزشی

خانه؛ رضایت های آموزشی و کتابدی؛ استفاده از اینترنت، کامپیوتر و سییآموزشکمکاستفاده اساتید از منابع و وسایل 
 یآموزشکمکدانشجویان از وسایل 

15 

چگونگی ارزشیابی 
 پیشرفت تحصیلی

ی مشخص برای ارزشیابی دانشجویان؛ ارزشیابی اولیه در شروع درس؛ ارزشیابی تکوینی با هدف ابرنامهوجود 
ی استاندارد؛ گذراندن کارگاه ارزشیابی هاآزمونشناسایی مشکالت درسی دانشجویان؛ ارزشیابی پایانی بر اساس 

 علمیتوسط اعضای هیئت

15 
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حداکثر  زیر طبقات طبقات
 امتیاز

استفاده از بازخورد 
 ایج ارزشیابینت

علمی ی درسی؛ وجود و اجرای سازوکار برای بررسی نتایج ارزشیابی هیئتهاکالسوجود مستندات برای ارزشیابی 
 و ی پایانیهاآزمونو تنظیم گزارش و بررسی نتایج ارزشیابی دانشجویان؛ وجود و اجرای سازوکار برای تحلیل 

 تشویق و توبیخ اساتید بر اساس نتایج ارزشیابی

15 

 59 جمع امتیاز

 . 8جدول 

 امتیازدهی به مؤلفه امکانات و تجهیزات آموزشی
حداکثر  زیر طبقات طبقات

 امتیاز
فضای آموزشی و 

 اداری گروه
ی تحصیلی؛ استفاده بهینه از فضای آموزشی و اداری موجود؛ متناسب بودن هارشتهمتناسب بودن فضای آموزشی با 

 اهای اختصاصی برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی؛ متناسب بودن فضاهای آموزشی؛ فضهافضای اداری با نیازمندی
12 

کتابخانه و سیستم 
 رسانیاطالع

لی دانشجویان؛ ی اصهای کتابخانه با نیازمندیهاکتاب متناسب بودن فضای کتابخانه با تعداد دانشجویان؛ متناسب بودن
رسانی؛ ی؛ ساعات کار کتابخانه و مرکز اطالعاانهیرای هاستمیسه از ها؛ استفادمتناسب بودن مجالت علمی با نیازمندی

 ارائه خدمات تایپ و تکثیر برای پشتیبانی کتابخانه

12 

امکانات و 
 یاانهیراخدمات 

ی؛ اهانیراها؛ استفاده اساتید و دانشجویان از امکانات و خدمات ی با نیازمندیاانهیرامتناسب بودن امکانات و خدمات 
ها؛ وجود و حضور متخصص در سایت کامپیوتری؛ دسترسی به اینترنت و ناسب بودن مجالت علمی با نیازمندیمت

 رسانی؛ متناسب بودن فضای سایت کامپیوتری با تعداد دانشجویانی اطالعهاشبکه

12 

و  هاکارگاه
 هاشگاهیآزما

با دروس عملی؛ وجود  هاشگاهیآزماو  هارگاهکای تحصیلی؛ تناسب امکانات هارشتهبا  هاشگاهیآزماتناسب فضای 
 ؛ حضور مسئول/کارشناسهاکارگاهو  هاشگاهیآزماها؛ دسترسی دانشجویان به آزمایشگاه موقعبهسازوکار برای تجهیز 

 برای استفاده بهینه دانشجویان هاکارگاهو  هاشگاهیآزمادر 

15 

امکانات سمعی و 
 بصری

؛ بودن وسایل آموزشی روزبه؛ ها؛ متناسب بودن وسایل آموزشی با نیازمندییآموزشککموسایل  موقعبهسازی فراهم
 وجود برنامه مدون برای استفاده از وسایل آموزشی؛ امکانات گروه برای انتشار نتایج پژوهشی

15 

 66 جمع امتیاز

 . 9جدول 

 هایکرسو  پژوهشی یسمینارها، قراردادها ،هارسالهو  هانامهامتیازدهی به مؤلفه پایان
حداکثر  زیر طبقات طبقات

 امتیاز
و  هانامهکیفیت پایان

 هارساله
 ریزی مدون برای ارزیابی تکوینیها؛ برنامهو رعایت آن هارسالهنامه و های پایاننامهوجود مستندات مربوط به آیین

ودن نامه و رساله؛ متناسب بیی و مشاوره پایانی همسان در راهنماهاگروهنامه و رساله؛ استفاده از اساتید سایر پایان
 هارسالهو  هانامه؛ وجود سازوکار برای استفاده از نتایج پایاناعضابا تخصص  هارسالهو  هانامهعناوین پایان

18 

ان در برگزاری های گروه برای برگزاری سمینارها؛ شرکت اساتید و محققوجود سازوکار مدون در مورد سیاست هاشیهماسمینارها و 
توسط گروه؛ استفاده از نتایج سمینارها؛ تشویق دانشجویان به برگزاری  برگزارشدهسمینارها؛ سمینارهای 

 ی دانشجوییهاشیهما

15 

؛ هاسازمانوجود سازوکاری مدون برای اجرا و استفاده از قراردادهای پژوهشی؛ تعداد قراردادهای پژوهشی با سایر  قراردادهای پژوهشی
 هیالت عقد قرارداد پژوهشیتس

12 
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حداکثر  زیر طبقات طبقات
 امتیاز

ی ترویجی و هایکرس
پردازی اعضای نظریه
 گروه

و  برگزارشدهپردازی ی ترویجی و نظریههایکرسپردازی؛ تعداد ی ترویجی و نظریههایکرسشرکت اساتید در 
 هااستفاده از نتایج آن

9 

 54 جمع امتیاز

 . 10جدول 

 آموختگانامتیازدهی به مؤلفه دانش
حداکثر  زیر طبقات طبقات

 امتیاز
ادامه تحصیل 

 آموختگاندانش
ی هاهرشتآموختگان در دانش نسبت دانشجویان ورودی به مقاطع تحصیلی باالتر؛ نسبت ادامه تحصیل

آموختگان در خارج از کشور؛ وجود سازوکار آموختگان؛ نسبت ادامه تحصیل دانشتحصیلی خود به کل دانش
 موختگانآبرای ادامه تحصیل دانش

12 

ارتباط گروه با 
 آموختگاندانش

 مندی؛ عالقههاسازمانی علمی مشترک با نارهایسمآموختگان؛ ی پژوهشی مشترک اساتید با دانشهاطرح
آموختگان؛ ی گروه برای ارتباط با دانشهامشوقآموختگان برای ارتباط با گروه؛ الزامات و دانش

 ختگانآموی ساالنه دانشهاییگردهماهمایش/

18 

مقاالت و آثار علمی 
 آموختگاندانش

در مجالت معتبر  شدهچاپو  نارهایسمدر  شدهارائهآموختگان؛ مقاالت توسط دانش منتشرشدهی هاکتاب
 سال گذشته 2آموختگان طی توسط دانش

9 

سرنوشت مشاغل 
 آموختگاندانش

آموختگان؛ همسو بودن مشاغل دانشآموختگان شاغل به بیکار؛ کارآفرینی متناسب بودن تعداد دانش
 هاآنی تحصیلی هارشتهآموختگان با دانش

9 

نظرات مدیران درباره 
 آموختگانی دانشهاییتوانا

 9 به محیط کارها آن ی تخصصی و عالقههامهارتآموختگان، رضایت مدیران از سطح دانش

 57 جمع امتیاز

 گیریبحث و نتیجه

 جادیا نهیدر زم یبه سؤال اصل ییگوپاسخ یدر راستا قیتحق نیا
ها و مراکز در دانشگاه یآموزش یهاگروه یبندمدل جامع رتبه

ها، مؤلفه ییشناسا منظوربه .دیانجام گرد رانیا یآموزش عال
 یهاگروه یبندرتبه یشنهادیطبقات مدل پ ریطبقات و ز

معتبر به  یاسناد و مدارک علم ران،یا یهادانشگاه یآموزش
 یدگذارو ابزار ک ییاستقرا وهیبه ش یفیک یمحتوا لیحلروش ت

 ریز به یازدهیامت یقرار گرفتند. سپس برا یموردبررسباز 
ا ب افتهیساختارمهیها مصاحبه نطبقات، طبقات و مؤلفه

حاصل از  یهاکنندگان پژوهش صورت گرفت و دادهمشارکت

 هایتدرنقرار گرفت و  لیمورد تحل یریمصاحبه با روش تفس
 .دیاستخراج گرد یبندمدل رتبه
ی هاگروهبندی های پژوهش نشان داد که مدل رتبهیافته

 8عالی ایران دارای  آموزش مراکز و هادانشگاه آموزشی در
با  جایگاه سازمانی و رسالت، اهداف. مؤلفه اول استمؤلفه 

است که امتیاز این مؤلفه حاصل مجموع  112حداکثر امتیاز 
 رسالت و. طبقات این مؤلفه شامل استآن  امتیازهای طبقات

، مدیریت گروه با حداکثر امتیاز 16با حداکثر امتیاز  اهداف گروه
و مقاطع در گروه با  هارشته، برنامه توسعه و گسترش 30

، روند و برنامه توسعه منابع گروه با حداکثر 9حداکثر امتیاز 
، 10امتیاز  و مصوبات گروه با حداکثر هانامه، آیین15امتیاز 

ریزی آموزشی با حداکثر علمی در برنامهمشارکت اعضای هیئت
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و  10گروه با حداکثر امتیاز  موردنیاز، امکانات مالی 8امتیاز 
 باشند.می 14با حداکثر امتیاز  برون دانشگاهی یهاتیفعال

امتیازهای هر طبقه نیز حاصل مجموع امتیازهای زیر طبقات آن 
طبقه رسالت و اهداف گروه شامل  طبقه است. زیر طبقات

تعداد جلسات وجود سند در مورد رسالت و اهداف گروه، 
شرکت نماینده دانشجویان در ، وجود و تدوین اهداف گروه

بررسی میزان برای  مدون یهادستورالعمل، وجود جلسه گروه
و جلسات با حضور اساتید ، تشکیل تحقق اهداف گروه

تهیه راهنمای ، اهداف گروه آشنایی با مورددانشجویان در 
 ، روشن بودنهابرای هر یک از مقاطع و رشته یآموزش

مدون وجود نظام و  آموختگانمورد انتظار از دانش یهاتیقابل
 آموزشی مبتنی بر اهداف و رسالت یهابرای پایش برنامه

. است 2هستند. حداکثر امتیاز هر یک از زیر طبقات ذکر شده 
های امتیازدهی ر طبقات بر اساس شاخصامتیاز هر یک از زی

های امتیازدهی زیر طبقه شود. شاخصآن زیر طبقه محاسبه می
از: )الف(  اندعبارتوجود سند در مورد رسالت و اهداف گروه 

وجود دارد و توسط اساتید گروه در اسناد رسالت و اهداف 
رسالت و اهداف )ب( ؛ ردیگیمو بازبینی قرار  موردتوجهگروه 

رسالت و و )ج(  ؛گروه وجود دارداسناد در ی تحصیلی هاتهرش
. شاخص گروه موجود نیستدر اسناد ها رشتهبرای  یاهداف

 شود و دارایوضعیت مطلوب در نظر گرفته می عنوانبه)الف( 
وضعیت نسبتاً مطلوب در  عنوانبهاست. شاخص )ب(  2امتیاز 

ص )ج( است و شاخ 1شود و دارای امتیاز نظر گرفته می
از شود و دارای امتیوضعیت نامطلوب در نظر گرفته می عنوانبه
های امتیازدهی به دلیل مفصل بودن و اجتناب است. شاخص 0

و  اندمقاله در متن اصلی ذکر نشده ازحدشیباز طوالنی شدن 
 ارائه خواهند شد.ها آن با درخواست خوانندگان به

و  یدرس یهامهآموزشی و برنا یهادوره مؤلفه دوم مدل
 است. طبقات این مؤلفه شامل 34با حداکثر امتیاز  غیردرسی

تناسب ، 34با حداکثر امتیاز  آموزشی و اهداف آن یهادوره
اکثر با حد علمیتحصیلی با تخصص اعضای هیئت یهارشته

 یهاضرورت بازنگری برنامه درسی و دورهو  34امتیاز 
ؤلفه سوم مدل پیشنهادی، هستند. م 34با حداکثر امتیاز  آموزشی

 است. طبقات این مؤلفه شامل 59با حداکثر امتیاز  علمیهیئت

 یهاتیفعال، 10با حداکثر امتیاز  علمیترکیب اعضای هیئت
پژوهشی  یهاتیفعال، 10گروه با حداکثر امتیاز آموزشی 

اجرایی  یهاتیفعال، 12با حداکثر امتیاز  علمیهیئت
علمی و عضو هیئت یهایژگیو ،8یاز با حداکثر امت علمیهیئت

ی مطالعاتی اعضای هافرصتو  10با حداکثر امتیاز  روند ارتقاء
 انیدانشجومدل،  باشند. مؤلفه چهارممی 9گروه با حداکثر امتیاز 

پذیرش و است. طبقات این مؤلفه شامل  90با حداکثر امتیاز 
و  ترکیب، 16با حداکثر امتیاز  پیشرفت تحصیلی دانشجویان

مشارکت دانشجو در ، 9با حداکثر امتیاز  توزیع دانشجویان
تعامل دانشجویان ، 10با حداکثر امتیاز  آموزشی گروه یهابرنامه

عالقه و آگاهی ، 12با حداکثر امتیاز  علمیبا اعضای هیئت
 نظر، 9ز با حداکثر امتیا دانشجویان به رشته تحصیلی و بازار کار

 یهاتیفعالو  24حداکثر امتیاز با  دانشجویان درباره گروه
باشند. مؤلفه پنجم می 10با حداکثر امتیاز  پژوهشی دانشجویان

است.  59ی با حداکثر امتیاز اددهی/یریادگی یراهبردهامدل 
 با حداکثر تدریسی هاالگوها و روش طبقات این مؤلفه شامل

استفاده از منابع و وسایل آموزشی با حداکثر امتیاز  ،14امتیاز 
 15، چگونگی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی با حداکثر امتیاز 15

 15و استفاده از بازخورد نتایج ارزشیابی با حداکثر امتیاز 
امکانات و تجهیزات باشند. مؤلفه ششم مدل پیشنهادی می

است. طبقات این مؤلفه شامل  66با حداکثر امتیاز  آموزشی
، کتابخانه و 12فضای آموزشی و اداری گروه با حداکثر امتیاز 

، امکانات و خدمات 12رسانی با حداکثر امتیاز سیستم اطالع
با حداکثر  هاشگاهیآزماو  هاکارگاه، 12ی با حداکثر امتیاز اانهیرا

هستند.  15و امکانات سمعی و بصری با حداکثر امتیاز  15امتیاز 
 قراردادهای، سمینارها، هاها و رسالهنامهپایانمؤلفه هفتم مدل 

است. طبقات این مؤلفه  54با حداکثر امتیاز  هایکرس و پژوهشی
، 18با حداکثر امتیاز  هارسالهو  هانامهشامل کیفیت پایان

، قراردادهای پژوهشی 15با حداکثر امتیاز  هاشیهماسمینارها و 
پردازی با ی ترویجی و نظریههایکرسو  12با حداکثر امتیاز 
لفه هشتم مدل پیشنهادی، هستند. مؤ 9حداکثر امتیاز 

است و طبقات این مؤلفه  57با حداکثر امتیاز  آموختگاندانش
، ارتباط 12آموختگان با حداکثر امتیاز شامل ادامه تحصیل دانش

، مقاالت و آثار 18آموختگان با حداکثر امتیاز گروه با دانش
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، سرنوشت مشاغل 9آموختگان با حداکثر امتیاز علمی دانش
و نظرات مدیران درباره  9ختگان با حداکثر امتیاز آمودانش
 باشند.می 9آموختگان با حداکثر امتیاز ی دانشهاییتوانا

 جملهازپیشین  هایپژوهشهای این پژوهش با نتایج یافته
(، عصاره و همکاران 1397فارفار و همکاران )پژوهش صفری

نظیر  بندیهای رتبهچنین نظام( و هم1399( و عباسی )1398)
سازگار است. علت این  1وان و الیدنشانگهای، تایمز، کیواس

ند، روبندی به کار میکه معیارهایی که برای رتبه آن استامر 
 اغلب مشابه هستند.

 یآموزش یهاهمه گروه یبرا تواندیحاصل از مدل، م جینتا
 و یفن ،یعلوم انسان یهااعم از رشته یلیتحص یهاو رشته
 .ردیقرار گ مورداستفاده یپزشک یاهرشته نیو همچن یمهندس

های آموزشی به کار رود گروهنظارت بر  یبراتواند این مدل می
 را در صورتتشویقی  یهااستیستوانند و مراکز آموزشی می

نقش  دهندهنشان نیو ا رندیگ شیدر پ نزول رتبه ای شرفتیپ
بدون  .کندیم فایها ادانشگاه یبرا یبنداست که رتبه یبزرگ

 ،یابیبازار ،یفکر تیاهم هاهدانشگا یبرا یبندشک رتبه
 جینتا شودیامر باعث م نیدارد و هم یو مال یعلم ،یدانش
 یاهگ یباشد و حتراکز آموزشی دارای اهمیت م ی برایبندرتبه

رتبه،  یو ارتقا تیفیاز ک تیحما یبراها دانشگاهاوقات 
 یترسبندی بچنین رتبه. همکنندمی جادیا ییواحدها و هابخش

کند. ه فراهم مینیانتخاب دانشگاه به یبرا انیدانشجو یبرارا 
برای ا های آموزشی معیارهایی ربندی گروهمدل جامع رتبه

ارائه مشابه  یهادانشگاههای آموزشی گروه ریبا سارقابت 
ا بها رقابت دانشگاه یثر براؤمزمینه  کیتواند یمدهد و می

 ریکسب رتبه باالتر نسبت به سا ازجمله، باشدیکدیگر 
ذشته. با رتبه سال گ سهیکسب رتبه باالتر در مقا ایها و دانشگاه
توانند با یها مد که دانشگاهنوجود دار یادیز یهافرصت

و  ترینمهماز  یکی یبندرقابت کنند، اما رتبه گریکدی
در  ینقش مهم یبندرتبه ها است.فرصت نیا نیترمعروف
دانشگاه، چه در سطح  یسازمشارکت و شبکه گسترش

 فعالیتدارد و به بهبود  یالمللنیو چه در سطح ب یامنطقه
 رندیگیکه م ییهامیبه تصم تیریاعتماد مد شیها و افزادانشگاه
ه تواند بیم یبنددانشگاه در رتبه شرفتیپ. کندیکمک م

 ایدانشگاه  یو توسعه ساختارها تیحما یبرا یریگمیتصم

                                                            
1. Leiden 

دانشگاه  یپرداخت یمنابع مال شیافزا ای یعلم قاتیتحق شیافزا
 یدرس یهابرنامه نیتدو اعلمی یاعضای هیئتتوسعه  یبرا

ارتباط با  یدانشگاه را به برقرار یحت ایکمک کند و 
 سوق دهد. آموزشی هایفعالیتهای دیگر و توسعه دانشگاه

ه به است ک یدانشگاه منبع معتبرهای آموزشی گروه یبندرتبه
 ای میمستق طوربهخاص  یهاعملکرد دانشگاه در حوزه رزیابیا
 .کندیدانشگاه کمک متمرکز وظیفه مرتبط با  میرمستقیغ

ی اتیملع یهابرنامه نیدانشگاه به تدو قیتشوبندی موجب رتبه
ه اهداف ب یابیباشند، دست ترقبولقابلها چه برنامه هرشود. می

تر خواهد بود و مشخص آسان یه زماندر بازها آن و انجام
 یاندازهاسازد تا اهداف و چشمیرا قادر مدانشگاه  نیچنهم
بر  یمستمر مبتن تیروند مستمر و موفق ارائه دهد.را  یدیجد

که  یراستا، زمان نیکند. در ایم لیرا تسه تیموفق یکوشسخت
 شرفتیپ یبنددر رتبه یدوره زمان کی یطگروه آموزشی 

 هایتفعالیملموس متناسب با  شرفتیسال پ نیو چندکند می
ها قادر خواهد بود طرحگروه آموزشی داشته باشد،  شدهانجام

 تیفیک نیبهبود تضم به و خود را توسعه دهد یهاو برنامه
ت ماهی یبنداست که رتبه ینکته ضرور نیا ذکر کمک کند.

 ،یدانشگاه را در سطح علمگروه آموزشی و و بالفعل  یواقع
نکته  نیتوجه به ا کند.میمنعکس  یتیو ظرف یفکر ،یشناخت

 یموزشآگروه  یاصل زهیانگ یبندمهم است که رتبه اریبسنیز 
اهش رتبه ک ای شرفتیمثبت در کار خود است. چه پ رییتغ یبرا

ی گروه آموزش یبرا یازهیوجود داشته باشد، انگگروه تبه در ر
 یو ملموس را برا یواقع راتییوجود خواهد داشت تا تغ

 یطرفیبچنین هم دهد. نجاما شتریهر چه ب شرفتیبه پ یابیدست
اد اعتم لیدال ترینمهماز  یکیها یو خروج جینتا تیو شفاف

 .استها آن محققان به
از  کیهر  یمدل، برا نیا یاجرا شنهادیخاص پ طوربه
یمدل م نی. عالوه بر آن اگرددیم هیتوص یآموزش هایگروه
ی، وزارت بهداشت، و فناور قاتیدر وزارت علوم، تحق تواند

 یدانشگاه آزاد اسالم نیو همچن درمان و آموزش پزشکی
 در این پژوهش روش نکهیباابا توجه  .ردیقرار گ مورداستفاده

 گونهچیهاستقرایی تحلیل محتوای کیفی به کار گرفته شد و 
، نوع دانشگاه )وابسته به وزارت علوم ازنظربندی دسته

تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
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های چنین در مصاحبهو دانشگاه آزاد اسالمی( اعمال نشد و هم
سته به های وابساختاریافته نیز میدان پژوهش شامل دانشگاهنیمه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و 
ان کنندگبود و مشارکت آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسالمی

های ذکر شده بودند، علمی انواع دانشگاهشامل اعضای هیئت
های آموزشی جامع و عمومی بندی گروهمدل پیشنهادی رتبه

های آموزشی در تمامی بندی گروهتواند برای رتبهاست که می
 ها به کار رود.دانشگاه

 تمسیس کیمدل در قالب  نیا جادیا ،یستمینگاه س ازنظر
 یلمع یهاگروه سهیمقا ریمختلف نظ یهااستفاده یبرا زهیمکان

 یبرا تواندیمدل م نیا نیخواهد بود. همچن دیها مفدر دانشگاه
که  رایز رد،یقرار گ مورداستفاده ها،دانشکده یبندسطح

موجود در هر  یآموزش یهااز گروه یبیترک ها،دانشکده
 دانشکده است.

 سپاسگزاری

تیجه یک طرح تحقیقاتی در دانشگاه عالمه طباطبایی این مقاله، ن
 ریزی و سنجشاست. در راستای انجام این کار، از دفتر برنامه

. شودیمدر دفتر بودجه و تشکیالت این دانشگاه تشکر 
همچنین از اساتیدی که در انجام مصاحبه کمک شایانی کردند، 

 .گرددی میرتشکر و سپاسگزا

 منابع
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doi: 10.22034/jiera.2020.205908.2108 
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