
 

 

برای نظام آموزش  و تضمین کیفیت طراحی الگوی اعتبارسنجی

 1ایی زمینهی نظریهبه شیوه عالی ایران

 5مقصود فراستخواه، 4حسن ملكی، 3زادهمحمد مجتبی، 2پورعباس عباس

 02/22/49تاریخ پذیرش:    02/7/49تاریخ دریافت: 

 چکیده
 عالی آموزش نظام اعتبارسنجی الگوي از علمی اجتماع كنشگران درك واكاويهدف اصلی این پژوهش 

اي هاي توسعهاز نوع پژوهش هدف، ازنظر پژوهش، این. طراحی الگوي اعتبارسنجی مناسب استو  كشور

به  تالش محققان بر آن بوده است تا این روش، اساس بر است. ايزمینه نظریه بر مبتنی ،روش لحاظ به و

چهار ابزار اصلی گردآوري . برده شوند پی عالی آموزش كنشگران ذهنی سازوكارهاي و هادیدگاه معانی،

 شناسیروش بر اساس. مرور اسناد بوده است و برداريیادداشت مشاهده، این پژوهش مصاحبه، هايداده

. آمد دست به مفهوم 0207 باز، كدگذاري اول يمرحله در آمدهدستبه هايداده بررسی ، و باايزمینه

 در. شدند بنديطبقه عمده يمقوله 217 و مفهوم 2020 قالب در باز، كدگذاري دوم يمرحله هايداده

 يمقوله 01 انتخابی كدگذاري يمرحله در. شدند تعیین ايهسته مقوله 01 محوري، كدگذاري مرحله

 پیامدي و فرایندي/تعاملی شرایطی، هايویژگی داده شد و برحسب ارتقاء باالتر انتزاعی سطح به ايهسته

 يمقوله تریننهایی و تریناصلی عنوانبه را امید، و بیم كیفیت، گفتمان يمقوله پایان، بندي شد. درطبقه

بر  است. چندبعدي، كیفیت مفهومی پیچیده و دهدمیو بسط داده شدند. این پژوهش نشان  انتخاب ايهسته

نسبت به اعتبارسنجی و تضمین كیفیت نظام آموزش عالی ایران و  گرایكلو  چندجانبهاین پایه، توجه 

 گرا الزم است.اي و جزءدوري از نگاه جزیره

                                                           

طراحی الگوي اعتبارسنجی براي نظام آموزش عالی ایران و اعتباریابی "برگرفته از رساله دكتري با عنواناین مقاله . 2
 است. "آن
 Email: abbaspour@atu.ac.ir،طباطبائی عالمه مدیریت آموزشی دانشگاه . دانشیار 0

 . استادیار مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خدابنده؛ 3
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ای و تفسیرگرایی ی زمینهعالی، اعتبارسنجی، تضمین کیفیت، نظریهآموزش واژگان کلیدی:

 اجتماعی

 مقدمه

دهرد. برر ایرن اسراس،     هراي كیفری را تشر یي مری    پارادایم تفسیري، سنگ زیررین پرژوهش  

ایرن   زعرم بره روی رد تفسریرگرایی اجتمراعی اسرت.     بر یمبتنپارادایم اصلی پژوهش حاضر 

دهرد. از طررف دیگرر، واقعیرت نیرز      ها را تش یي میروی رد، خالقیت عنصر وجودي انسان

توان بره واقعیرت   به یك روش واحد نمی يات ااي پویا و سیال است. بر این اساس، با پدیده

هراي اجتمراعی   رسید. روی رد تفسیرگرایی اجتماعی، انسان را مركرز ققريس سراخت واقعیرت    

یابی به اذهان بشري جهت كشف نوع نگاه االذهانی واقعیت، راهداند. به خاطر ماهیت بینمی

هرا و تعبیرر و   ها، تغییر و تبدیي واقعیتي معنی بخشیدن به واقعیتطریقهها، انسان به واقعیت

روی ررد تفسریرگرایی    ازنظرر ها از اهمیت به سرزایی برخروردار اسرت.    تفسیر كردن واقعیت

فاقرد قروانین    تنهرا نره ذهن بشري است. به همین خراطر،   يوپرداختهساختهاجتماعی، واقعیت 

در حال ظهور، نرو شردن و    هرروزاست، بل ه،  شدهیینعتقابت، م انی ی، مشخص و از قبي 

همگران   یرشموردپرذ شرمول و  توان الگویی واحرد، جهران  پویایی است. بر این اساس، نمی

كرد. به خاطر پویایی واقعیرت، ام ران كشرف و كنتررل      ارائهبراي واقعیت و نوع درك آن 

مرت گمرارد. گرانیگراه    تروان بره درك و تفسریر واقعیرت ه    مری  آن وجود ندارد، بل ره تنهرا  

مقابي اصالت محیط است. چراكه، بر ایرن   روی رد تفسیرگرایی اجتماعی، بر اصالت فرد در

، رویرن ازاهاست. بخشی و درك و تفسیر انسانگذارد كه واقعیت، برآیند معنیامر صحه می

-تعرداد انسران   يانردازه بره نوع نگاه بشر به واقعیت از اهمیت باالیی برخوردار است، چراكه 

، بره هنگرام كن راش و    ترتیرب ایرن بره رسرد.  ي ظهور میها، ُصور گوناگون واقعیت به منصه

یرابیم.  هاي چندگانه دست مری ، نه به یك واقعیت واحد، بل ه به واقعیتیتدر واقعواكاوي 

هرا متررقر از مرتن و عوامري     به اعتقاد روی رد تفسیرگرایی اجتمراعی، درك و تفسریر پدیرده   

ايس است كه نوع بشر را احاطه كررده اسرت. در بسرتر ایرن مختصرات برافتی اسرت كره         زمینه

 كنند.اقدام می هاآن فردمنحصربههاي متعدد معنی بخشیده و به بازتولید مردمان به پدیده
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این بوده است كه با روی رد تفسیري به بازتولیرد   پژوهش حاضر، تمام تالش بر این پایه

، اسرت  شرده دادهنشران   ترتیرب ایرن بره بپرردازد.   "الگوي اعتبارسرنجی "نام  معنایی واقعیتی به

الگروي اعتبارسرنجی نظرام آمروزش عرالی      "بره   نگاهشران عامالن و كنشگران آموزش عالی 

 .چگونه است "كشور

 پژوهش مسئله

هراي اجتمراعی توسرط مردمران     روی رد تفسیرگرایی اجتماعی بر این باور است كه واقعیرت 

ي نگررش  ، فهم، تعبیر و نحروه روازاینشوند. ، بازسازي و تفسیر میشدهساختههمان اجتماع 

 طراب الخهاي آموزش عالی از ارزش بسیار باالیی برخروردار اسرت، چراكره فصري    به پدیده

 تناسرب بره ، خود همتایان اجتماع علمی است. عالوه بر ایرن،  هاآنتولید، بازتولید و نیز تغییر 

ها و تفسیرهاي متعددي نیز وجود دارد. واكاوي تفسریرها و  درك تنوع بسترهاي دانشگاهی،

كنرد نسربت بره طراحری     اعتبارسنجی دانشگاهی به ما كمك مری  يینهدرزمها بررسی نگرش

از دیرد   در ایرن جسرتار، سرعی شرده اسرت      كنریم. الگوي اعتبارسنجی شناخت كافی و وافی 

. آمروزش  اعتبارسنجی پرداختره شرود  د عناصر نوین عامالن و كنشگران دانشگاهی به بازتولی

ي اخیر تحوالت عظیمی را پشت سر گذاشته است. بردین معنری كره    عالی كشورمان در دهه

ي و فضاي سایبري، مدیریت دانش، اقتصاد مجاز یايدن ،شدنیجهانمانند  ییهایدهپدورود 

 تغییررات  ي، ارتباطرات، آورفرن  يید، توسرعه جد اي، ساختارهايي حرفه، توسعهبنیاندانش

هراي دانشرگاهی، افرزایش جمعیرت دانشرجویی، رواگ دیردگاه       ی، ت ثرر و تنروع رشرته   جهان

و  هرا یاسرت س محتواهرا،  هرا، برنامره العمرر و ... بره درون اكوسیسرتم دانشرگاه،     یادگیري مادام

خوش تغییر و تحول قرار داده است؛ گو این ره،  دسترا  یآموزش عال يهانظام يساختارها

هراي خرویش پرداختره    اركرد سنتی خود فاصله گرفته و بره برازتعریف رسرالت   دانشگاه از ك

است. آنچه از بیرون و دنیاي اتیك نمایان است، جهان جدیدي است كه بسان كروه یرخ در   

نماید كه دنیراي جدیردي   طور میاقیانوس مواگ آموزش عالی شناور است. در این میان، این

باشد. ن تره اساسری آن اسرت كره      گرفتهش يگاهی از اعتبارسنجی در اذهان كنشگران دانش

-كنند، بره آن معنری مری   بینند، آن را تجربه میمردمان آموزش عالی این جهان جدید را می
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تردیرد درك و تفسریر ایرن    كنند. بری كنند و آن را تعبیر و تفسیر میبخشند، آن را درك می

درك ایرن اشر ال، مسرتلزم    مردمان از اعتبارسنجی داراي ابعراد و صرور گونراگونی اسرت.     

ي اعتبارسرنجی  ورود به دنیاي امیك مردمان علمی اجتمراع دانشرگاهی و بررسری و مطالعره    

اصلی آن است كره كنشرگران آمروزش عرالی چره عرواملی را        مسئلهاست. در این پژوهش، 

الگروي  داننرد. چره درك و تفسریري از    براي اعتبارسرنجی نظرام آمروزش عرالی دخیري مری      

 جاري و ساري است. ذهنشاناعتبارسنجی در  مطلوب

ایران كشوري است با مختصات فرهنگی، اجتماعی، علمی، سیاسی، اقتصادي و ارزشری  

، پژوهش حاضر از چند جهرت حرائز اهمیرت اسرت. اول این ره، نظرام       روازاینخاص خود. 

مروزش  اي عجین است، برالطب  نظرام اعتبارسرنجی آ   اعتبارسنجی هر كشوري با عوامي زمینه

هاي خاص خود را داشرته باشرد. دوم این ره، كنشرگران آمروزش      عالی ایران نیز باید ویژگی

عالی كشور بسی بهتر از افراد دنیاي اتیرك قادرنرد، بره بازتولیرد معنرایی نظرام اعتبارسرنجی        

هاي سراسري وابسرته بره   شامي دانشگاه تنهانهبپردازند. سوم این ه، نظام آموزش عالی ایران، 

هرراي آزاد علروم اسرت، بل ره داراي تنروع و گسررتردگی بسریار زیراد، مثري دانشرگاه         وزارت

هراي  و ... اسرت. دانشرگاه   یرانتفراعی غكراربردي، علروم پزشر ی،    -اسالمی، پیام نور، علمی

هرا متمایزنرد، بل ره،    هرا از سرایر دانشرگاه   به لحاظ اهداف، مقاصد و رسالت تنهانهسراسري، 

هراي خراص خرود را دارد. بره همرین منظرور،       ري نیرز ویژگری  هاي سراسدانشگاه یستماكوس

هاي سراسري از اهمیت زیادي برخوردار اسرت. برا   هاي اعتبارسنجی دانشگاهمؤلفه شناسایی

روی ررد تفسریرگرایی بره     یريكرارگ بره عنایت به دالیي فوق، این پژوهش درصدد است برا  

در برر ایرن اسراس،     بپرردازد. احصاء عوامي اعتبارسنجی از دیدگاه كنشگران آموزش عرالی  

نوعی گفتمان تلقی شده اسرت كره در آن نگراه     سانبهپژوهش حاضر، الگوي اعتبارسنجی، 

 ققري ي دانشرگاهی در مركرز   هراي جامعره  و درك ذهنیرت  شرده گذاشتهاز باال به پائین كنار 

 است. قرارگرفتهمطالعه 

براي نظام آمروزش   و تضمین كیفیت طراحی الگوي اعتبارسنجی"هدف كلی پژوهش، 

 بندي كرد.توان به شرح زیر مقولهتر این تحقیق را میاست. اهداف خاص "عالی كشور



 25                                                                ...           یبرا یفیتک ینو تضم یاعتبارسنج یالگو یطراح 

 

نظام  و تضمین كیفیت دهنده الگوي اعتبارسنجیاحصاء و تدوین عوامي تش یي .2

 آموزشی عالی ایران؛

ي اي شامي سه بعد شرایط، تعامي و پیامد بر اساس نظریهارائه یك الگوي زمینه .0

 اي.ینهزم

-روی رد امیك یا جهت یريكارگبهبا  تحقق اهداف فوق، سعی شده است منظوربه

و  گیري از درون، به واكاوي درك و تفهم كنشگران اجتماع علمی از الگوي اعتبارسنجی

 .تضمین كیفیت نظام آموزش عالی كشور پرداخته شود

 چارچوب نظری

(، 0229) 2شناسی آمری اطبق گزارش انجمن روان اعتبارسنجی، ابزار تضمین كیفیت است.

شناسی آمری ا، مشابه با گزارش انجمن روان. اعتبارسنجی هم اعتبار و هم فرایند است

(، 2311، فراستنظران آموزش عالی كشور )زیبا و خالقانه توسط ی ی از صاحب یانیدرب

اي رسانه يمنزلهبه، اعتبارسنجی رسانه عنوانبهاعتبارسنجی به رسانه و بازار تعبیر شده است. 

بازار، اعتبارسنجی  عنوانبهاي دارد. اي است، ارزش مبادلهاي و میان برنامهمیان مؤسسه

هاي كنندگان، متقاضیان و مشتریان فرآوردهسازوكاري براي مراقبت از مصرف يمنزلهبه

 مختلف دانشگاهی است. 

و  یت، در دوران خالق"یتطفول يمرحله" یپس از ط یفیت،ك ینو تضم یاعتبارسنج

خود را  یدانش، بلوغ و بالندگ يحوزه ین. سپس، ایدخود رس "يبه اوگ بارآور "ينوآور

و با اصطالحات و  برد؛یخود به سر م "یسالبزرگ"در مرحله  یز،ن ینكاعالم كرد. ا

باقبات،  اياستلزام حوزه كنندهیهتوجت امي،  ین. اتاس شدهاحاطه یمتنوع یاربس یممفاه

تر یتر/عمومیبه دنبالس زبان اشتراك یدانش يحوزه ینا ین،منسجم، منظم و متقن است. بنابرا

 باشد. یدبا یاو عمي است، و  یانب

آن  یفدر مورد تعر ی، هنوز توافقي اعتبارسنجیرغم استفاده گسترده از واژهیعل

. شده است یمفهوم یگمرو سرد یرت معانحاصي نشده است. بل ه، در عوض، منجر به كث
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یفیت، كي تعاریف اعتبارسنجی و تضمین حوزه در یجهان ی ردرو دست یافتن به منظوربه

به تعریف  ،هاتفاوتمشتركات، نه به  نگاه بهبا البته نه الگوهاي اعتبارسنجی، الزم است 

مك " وجهیچهبه، (2244) 2یتزرجورگ ر ردازیم. هدف از این تعبیر، به تعبیراعتبارسنجی بپ

 يبراهاي در حال انجام این حوزه نبوده است، بل ه، سهیم شدن در تالش "0یزاسیوندونالد

 .بوده است (یان كندرا بهتر ب خود مشترك )كه تنوع زبانیكیجاد زیربناي ا

مؤسسره   آناز طریرق  كه  یندي استفرا اعتبارسنجی، گرایانه، بر اساس روی رد وحدت

این ره تشرخیص دهرد یرك مؤسسره آمروزش عرالی از         منظرور بره ی، خصوص ی یادولت( یر)غ

برخروردار اسرت، كري فعالیرت یرا یرك        شدهیینتع یشپها و استانداردهاي از حداقي مالك

 یرن فرآینرد،  ا یجره نت كنرد. یفیت ارزیرابی مری  ك ازنظری آن مؤسسه را خاص آموزش يبرنامه

ی صردور  شرناختن، و گراه   یت(، بره رسرم  یربلره/خ تصرمیم   صرورت به) ي اعتباراعطا معموالً

یران  توسرط همتا  ارزیرابی و  ؛بررسری –اعتبارسنجی به ش ي خرود  روندفعالیت، است.  مجوز

 اجرراي  (الرف ) :اسرت  شامي سه مرحله خاص ، فرآیند اعتبارسنجیطوركلیبه. بیرونی است

از  ايمجموعره  ارزیرابی در قالرب  -ي گرزارش خرود  یجره نت ارسرال و  یرابی؛ ارز -خود یندفرآ

شرده  انجرام  برازبینی بررسری  )ب( . اعتبارسرنجی كننرده  ي ها به مؤسسره مالكاستانداردها و 

 معیارهراي  از معینری  يبر اساس مجموعره  هاتوصیه شواهد و یبررس (گ) انیاتهم تیم توسط

در  و ییقضراوت نهرا   ،درنتیجره و ؛ كننرده  یاعتبارسرنج یسریون  كمیفیرت توسرط   مربوط به ك

)یونسر و،   سرایر مؤسسرات منتخرب   سسه و ؤبه می رسم صورت مناسب بودن، ابالغ تصمیم

0227). 

اي كوتراه بره ایرن    اعتبارسنجی تحوالت عظیمی را پشت سر گذاشته است. شراید اشراره  

ی، سرنت  طرور بره  تحوالت براي درك عظمرت و اهمیرت ایرن حروزه خرالی از لطرف نباشرد.       

( و 2412-2717)شرود: تحروالت ترراریخی   مری  یمتقسررتحروالت اعتبارسرنجی بره دو بخرش     

 (. تاكنون 2412) تحوالت نوین

                                                           
1. George Ritzer 
2. MacDonaldization 
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و  یناولر كنرد.  ( تاریخ تحوالت اعتبارسنجی را به پنج دوره تقسریم مری  2412) 2هارچلید

ي اعتبارسرنجی  هرا یره پابوده است. در ایرن دوره،   2429تا  2717 سال از ،دورهین تریطوالن

طری  در شرود.  ی اعتبارسنجی بنیان نهراده مری  نظام كنون ریرد و بخش اعظم ساختاگمیش ي 

 ي،جنروب و شرمال مركرز    هراي نیوانگلنرد، مركرزي،   اي ایالرت هاي منطقهانجمن، این دوره

ند )هارچلیرد،  شرد  یسسرت متحدهایاالت وپرورشآموزش وزارتاز  ايیرمجموعهز عنوانبه

2412.) 

ي آمروزش،  كیفیرت  ارائره   برحسرب هرا  كرالج دوره،  یرن ، در اواخرر ا بردانیم جالب است 

 گوید:انتشار یافت. هارچلید می هاآنبندي شدند و فهرست اسامی گروه

آمروختگی، بره سره گرروه     دانرش  يدرزمینره بازتاب موفقیت دانشجویان خود  برحسبها كالج

-تقسیم شدند. این امر تبدیي به معتبرترین فهرست در كي كشور شد؛ و باعث شد انجمرن دانشرگاه  

 (.22، ص. 2412سال بعد را تدوین كند )هارچلید،  92مشی خود تا خط 0هاي آمری ا

یرن فهرسرت   دسرتور انتشرار ا   ،متحدهایاالتوقت  جمهوررئیسیلسون، و ،2423در سال 

 انجمرن  اي بود كره، زمان با دوره. این دستور، همداد ،3موقت يبندطبقه فهرستعنوان  اب را،

شرد،  منتشرر مری   9یكرارنگ  یراد عنوان فهرسرت بن را كه با  فهرست خودی ا، آمر هايدانشگاه

 (.1،2440متوقف كرده بود )هاوكینز

هرا  از رشته ياالتزاید مجموعهو تنوع دائمبا رشد  يامنطقه يهاانجمندر طی دوره اول، 

نظرر  منجر به سردرگمی و اختالف یتدرنهااین امر  .ی مواجه شدندسسات آموزش عالؤو م

برود   2420، قبري از سرال   هرحالبه"براي اعتبارسنجی شد.  مورداستفادههاي د مالكدر مور

گانره بسریار اختصاصری را تردوین     20هراي  كه انجمن شمال مركزي، اولین مجموعه مرالك 

بررود كرره اولررین فهرسررت كامرري مؤسسررات اعتبارسررنجی شررده منتشررر    2423كرررد؛ و سررال 

 (.22، ص. 2412 ید،)هارچل"شدند

                                                           
1. Harcleroad 
2. Association of American Universities 
3. Provisional Classified List 
4. Carnegie Foundation List 
5. Hawkins 
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 ابر  2431 ترا  2429هراي  ین سالبي اعتبارسنجی را یخچهدوره دوم تار (،2412هارچلید )

در پاسرخ بره   كررده اسرت.   مشرخص  زیربنرایی اعتبارسرنجی   در فلسفه  یاساس ییراتعنوان تغ

ي تحصریلی، مؤسسرات   هارشته تنوع و گسترش یآموزش عال افزایش رو به تزاید مؤسسات

پرداختنررد. در ایررن دوره، محتررواي   بنرردي مجرردد اعتبارسررنجی   آمرروزش عررالی برره پرری   

ی كلر الگروي  سسه از هردف و  ؤقضاوت م بر یمبتنماهیتی عینی داشت و كمتر "اعتبارسنجی

فلسرفه زیربنرایی    عمده درچرخش  يمنزلهبهین امر ا (.22، ص. 2412 ید،)هارچل "خود بود

یت رسرم بره  برودن هرر مؤسسره را     فررد منحصربهاستقالل و  چراكهشد، اعتبارسنجی تلقی می

و 2ی را آمر یپزشر   هایی چون انجمندوره بود كه انجمن ینا یدر ط ین،همچن. شناختمی

یی به این خاطر ترسریس و  هاانجمننهادند. چنین وجود ي پا به عرصه0ی اآمر يكانون وكال

ی برر اسراس   حقروق و مهندسر   هراي پزشر ی،  هراي رشرته  ايحرفره ، هرم كهاندازي شدند راه

از طریق اعتبارسنجی شدن توسط یك نماینردگی   موزش بهره برند واز آ كالن نگرروی رد 

و  مشر ي خُردن گرري  مقابله برا   يبرا یتالش یانگرنمانگر، كالنمفهوم "واحد، رسمیت یابند.

 "به قروت خرود براقی اسرت     تا به امروز همچنان مش لی كه: ه استبود هاي چندگانهبازبینی

 (.22، ص. 2412 ید،)هارچل

یادي روي حرذف  ز يگذاریه، دولت سرما2491تا 2431هاي یعنی، سالدر دوره سوم، 

اي كه امروزه تحرت عنروان   كرد. پدیده دانشگاهی هاي تولید مدركو از بین بردن كارخانه

ي زمانی مصطلح شده اسرت.  بریم، در طی آن دورهسازي از آن نام میهاي مدرككارخانه

تا حدي كره  ، به قوت خود باقی است همچناندي ج ايمسئله صورتبه ین امر تا بدین روزا

-ي مردرك هرا كارخانره "( اظهرار داشرته اسرت:    0229b) 3آمری ا وپرورشآموزش وزارت

آمروزش   يارائره ترا  پرول هسرتند    دریافرت منرد بره   عالقره  یشرتر بسازي، مؤسساتی هستند كه 

ابرزار  است كه این نوع مؤسسات آموزش عالی بره دانشرجویان، نگراه     ذكریانشا. "یفیتباك

 ي سودآور دارند.كنندهبه ش ي مصرف گونه

                                                           
1. American Medical Association 
2. American Bar Association 
3. U.S. Department of Education 
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 ي برارز ایرن دوره  بوده اسرت. وجره مشخصره    2471 تا 2491 يهاسال یندوره چهارم، ب

 يهرا كمرك  و اعطاي از مؤسساتبراي حمایت فدرال  ي دولتبودجه یش بسیار زیادافزا"

قررانون  09هررا بررر اسرراس ایررن بودجرره (.20، ص. 2412 یررد،)هارچل "برروده اسررت جوییدانشرر

ي هنگفرت بره مؤسسرات آمروزش     بودند. اختصاص بودجه یافتهیصتخصي كنگره جداگانه

 هراي مرالی  ي دریافت این كمرك الزمه چراكهیی نیز به همراه داشت. هاچالشعالی با خود 

ي یجره نت بروده اسرت.   كننرده  یاعتبارسنجي هایط شناخته شدن از سوي نمایندگیشراالواجد

 مسرائي  یناز ا یبه كاهش برخ اقدامفدرال، و  دولت وپرورشآموزش این امر، انحالل دفتر

 انگیز بود:چالش

در  0يامنطقررههرراي اعتبارسررنجی یون كمیسرریونو فدراسرر 2ی اعتبارسررنجیملرر یسرریونكم

آموزش عرالی بره شر ي یرك سرازمان جرام  در هرم ادغرام شردند. ایرن سرازمان، شروراي             

ي همرت خرود را   نام گرفت. این شوراي جدیدالترسیس تمام وجهه 3اعتبارسنجی دانشگاهی

دولت فدرال كارهاي نوین  یژهوبه اعتبارسنجی يداوطلبانهبخشی به اقدامات صرف وحدت

 .(20، ص. 2412 ید،)هارچل كرد

ینی چرون قرانون جری. آي.    قروان " برا تصرویب  دوم، دولت فردرال،   یپس از جنگ جهان

هاي واجدالشرایط را برراي دریافرت كمرك دولرت فردرال از طریرق       ، فهرست دانشگاه9بیي

فردرال، فهرسرت اعتبارسرنجی     دولرت (. 020، ص. 2440)هراوكینز، "اعتبارسنجی، تهیه كرد

، (020ص  ینز،)هراوك  یافرت  "جام  و كامري " اي رامنطقههاي توسط نمایندگی شدهینتدو

هایی كرد كه جزء فهرست مورد ترییرد انجمرن   ، حمایت خود را متمركز بر دانشگاهروینازا

ي برازبینی  دولرت فردرال برر پایره     مروردنظر هاي آمری ا بودند. فراینرد اعتبارسرنجی   دانشگاه

هایی چون رقابت بین دانشگاهی براي كسب شهرت هاي دانشگاهی و بررسی مالكمجتم 

 .(020ص  ینز،)هاوكو اعتبار استوار بود 

                                                           
1. National Commission on Accrediting 
2. Federation of Regional Accrediting Commissions 
3. Council on Postsecondary Accreditation 
4. GI Bill 
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 باهردف و  یردولتیغسازمان " عنوانبه سنجی دانشگاهیاعتبار ي، شورای این دورهدر ط

-و تنروع  یفیرت ك ینتضم، ارتقاءهاي اعتبارسنجی در جهت نمایندگینقش  یيو تسه یجترو

(. 0229، آمری را  وپررورش آمروزش وزارت )كرد فعالیت می "ی اآمر بخشی آموزش عالی

كررد. در  خود را ایفا می نقش 2443است، شوراي اعتبارسنجی دانشگاهی تا سال  ذكریانشا

( جرایگزین شروراي   0229) 2این سال بود كه شروراي اعتبارسرنجی آمروزش عرالی آمری را     

 یفیرت ك ینداوطلبانه و تضرم  ي اعتبارسنجیبرا یمل ترین صداياصلی" عنوانبهمزبور شد و 

 معرفی شد. "ی اآمر متحدهایاالت وپرورشآموزشو وزارت به كنگره 

برروده اسررت. در ایررن دوره،    2412تررا سررال   2471از سررال  ین و آخرررین دورهپنجمرر

 كننردگان مصررف از حقروق   یتحما": اعتبارسنجی دو كاركرد دیگري نیز به عهده گرفت

 یرن ا ،اهرداف  یرن ا. (23، ص. 2412 یرد، )هارچل"یاععدالت اجتم اهدافو تحقق  یآموزش

 برا آن  ین دورهدر ایگري كه اعتبارسنجی د مسئلههم در فرایند اعتبارسنجی جا دارد.  روزها

 .ودب ي اعتبارسنجی دانشگاهیشورا ید رويجد هايانجمن اعمال قدرتبود، توقف  مواجه

هراي  و ت ثیرر مجتمر   گسرترش  به  توجهیقابي طوربه یآموزش عال مؤسسات ین،عالوه بر ا

خراص خرود را در ارتبراط    مسرائي   ومجموعه مش الت  دانشگاهیس وابسته پرداختند. این امر

 .(2412 ید،)هارچل با اعتبارسنجی به وجود آورد

تررین  ، آشرفته تردیرد شرود. بری  دوران تحروالت نروین اعتبارسرنجی آغراز مری      2412از سال 

تا بدین روز بوده اسرت.   2412رش هارچلید در سال لحظات اعتبارسنجی از زمان انتشار گزا

 يهرا از برنامره  میزان زیادي حمایتبه ها دولت، 02به قرن  02هاي گذر قرن طی اواخر سال

 تروجهی قابري  طرور بهو جویی تغییر داده دانش هايوامهاي اعطاي برنامهی را به نف  كمك مال

ها داد سخن برراي تردوین   ین، دولتا عالوه بري كي آموزش عالی را كاهش دادند. بودجه

هاي استاندارد مربوط به پیامرد یرادگیري دانشرجویان،    هاي استاندارد، مخصوصاً سنجهسنجه

 كند، برآوردند.را میسر میها ها و دانشگاهیم كالجمستق يیسهمقاكه ام ان 

                                                           
1. Council for Higher Education Accreditation (CHEA) 
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ینرد  ااز فر یبخشر  عنروان بره و  انرد یان دخیري دانشجو یتموفق در كههستند عناصر  برخی

یی و هرر  دانشرجو خردمات  ، جوییتنروع دانشر   رعوامي بر هستند. این  موردتوجهاعتبارسنجی 

، هرا دولرت  یردگاه ، حداقي از دحالبااینگذارند. مربوط به امور دانشجویی ترقیر می يمسئله

بازپرداخرت   يفررد بررا   ییبرا توانرا   طوركلیبه یلی،تحص یتموفق پیامد یادگیري دانشجو، یا

ی مرورد  آموزش عال هايبرنامه كه ايعمده یياز دال ی ی"است. یی مرتبطدانشجو يهاوام

، 2)كراپالن اسرت   "یمرال  يهرا و كمرك  یدولتر  يهرا وامگیررد، همرین   اعتبارسنجی قرار می

اول  يدر درجره  یی،دانشرجو  يهرا وام يكننرده یا ترمینو  دهندهوام عنوانبهدولت،  .(0221

آمروختگی  دانرش نرر    ، اهمیت بسیار زیادي بره درنتیجه هاست،وام خواهان بازپرداخت این

كره بره كسرب     یرندگانیگوام ،فرضپیش طوربه "دلیي این امر بسیار ساده است: .قائي است

هراي تحصریلی   تواننرد برنامره  نسبت به كسانی كه نمری   ،شونددانشگاهی نائي مینامه یگواه

 "كننرد هراي خرود اقردام مری    وام ه بازپرداخرت بیشرتري بر   احتمال خود را به اتمام رسانند، با

-دانرش مطالعره، نرر     یناز ا یبخش (. در9، ص. 0221، 0)هوسلر، گراس، ك  یك و هیلمن

اسرت،   مربروط ي اسرتاندارد پیامرد یرادگیري دانشرجو     گونره كره بره سرنجه    آموختگی، همان

و  یآموزشر  یفیرت ك ارتبراط  بر یمبن، دلیي كمی یادزاحتمالبه .است قرارگرفته یموردبررس

ي اعتبارسرنجی  استانداردها یقاز طر ،یاعتبارسنج یندفرا .استدست ی در دانشگاهموفقیت 

ی زیربنراي مح مری برراي    سسرات آمروزش عرال   ؤمخود، در تالش است اطمینران یابرد كره    

، درآمردهاي پرس از   فررض پریش  طرور بره  "مش ي اینجاسرت:   .اندبنانهاده یفیتباكآموزش 

) هوسرلر و   "ارتبراط دارنرد   براهم  تروجهی قابري بدهی كري، بره میرزان     آموختگی و باردانش

آمروختگی را  ، فرایند اعتبارسنجی، درآمدهاي پس از دانشهنوز(. 9، ص. 0221هم اران، 

پیامرد یرادگیري دانشجوسرت، در    مرتبط برا   امري كه عنوانبه ،سسهؤم در سنجش شایستگی

 .نظر نگرفته است

 ي پیامرد یرادگیري  یسره مقا هبر ینرد اعتبارسرنجی   كره فرآ  هسرتند  یراهر  به دنبال هادولت

، این امر مستلزم آن اسرت كره   حالبااینی بپردازد. آموزش عال مؤسسات ینبیان در دانشجو

                                                           
1. Kaplan 
2. Hossler, Gross, Cekic, & Hillman 
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قررار گیررد. ایرن امرر در ذات خرود       یرري گموردانردازه ی سرانی   صورتبهي مشابهی پدیده

 یبرا اهرداف سرازمان    یجنتا ینا همخوانیقضاوت در مورد " چراكهمش التی به همراه دارد. 

ایرن  م ررر   هراي قبرات در كاربسرت  و  اسرتاندارد ي مستلزم وجود سنجه ايتااندازه شدهیانب

 (.1، ص. 2410، 2)مور "هاستسنجه

بودن همه مؤسسات  فردمنحصربهداشتن، تنوع داشتن و  استقالل ین امر، ضمن این ه، بها

 سرنجی را اعتبار یندمفهوم فرا ازپیشیشبها احترام قائي است؛ ولی، و دانشگاه آموزش عالی

 ي پیامررد یررادگیريیسررهمقا يبرررا ياسررتانداردي بتوانررد سررنجهكرره ینرری الگررویی بیشدر پرر

ی انجمرن غربر  كنرد.  ، پیچیرده مری  كراربرد ی بره  سسرات آمروزش عرال   ؤم ینبر یان در دانشجو

هراي  هراي دوره هرا و دانشرگاه  كرالج یسیون اعتبارسرنجی  كم-هامدارس و كالج اعتبارسنجی

بره   را هاآنیت موررو ممؤسسات تنوع " اي بسیار ارزشمند(، در بیانیه0223) 0آموزشی عالی

 يهرا از ارزش ی ری  عنروان بره یرن امرر را   ا ینرد اعتبارسرنجی  فرآ اگر ."رسمیت شناخته است

تبارسرنجی  ینرد اع فرآ یگرري را در دل دحفر  كنرد كره ارزش اصرلی      ياگونهبهی خود اصل

و  شدهواق  یتموردحماي چندگانه در مؤسسه هاالگو يارائه"پرورش دهد، در آن صورت

-ي ظهررور مررییسرریون برره منصرره كماي هسررته يو اسررتانداردها تعهرردات يبرررآورده سرراز

هرا و  یسریون اعتبارسرنجی كرالج   كم-هرا مردارس و كرالج   ی اعتبارسرنجی )انجمن غربر "رسد

تروان  این امر تحقرق یابرد، مری    كهیدرصورت. (0223عالی، هاي آموزشی هاي دورهدانشگاه

یان را دانشرجو یسه پیامدهاي یادگیري مقاتدوین كرد كه ام ان  يبااعتبارسنجه استاندارد و 

 .ی فراهم كندآموزش عال ین مؤسساتب در

بره پایران    (0221) 3یننگرو سخن خود را در مورد سیر تحول و تطور اعتبارسنجی با نظر  

( الرف ) :در تحرول اعتبارسرنجی مرؤقر بروده اسرت      مسرئله حرداقي پرنج   وي،  زعمبهبریم. می

 یفتعرار ی به علت )ب( سردرگمی؛ آموزش عالالتزاید نظام تنوع دائم با استلزام كنار آمدن

 يهرا براي اعتبارسنجی برنامه اعتبارسنجی كنندهمؤسسات )گ( تنوع اعتبارسنجی؛  ازحدبیش

                                                           
1. Moore 
2. Western Association of Schools and Colleges Accrediting Commission for Senior 
Colleges and Universities (WASC-ACSCU) 
3. Nguyen 
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)ه( ؛ و "سرازي ي مردرك هرا كارخانه"ادگیرندگان در برابریحفاظت از  لزوم)د( ی؛ تخصص

، درنتیجره ، و و فردرال  یالتیا يهادولتی نسبت به تصدي قدرت اعتبارسنجی از سوي نگران

 به مخاطره افتادن استقالل آموزش عالی.

 وضعیت اعتبارسنجي در ايران

 هراي در سرال قوانین اداري و اساسی معرارف   از تصویبارزیابی به شیوه نظارت دولتی پس 

سراختار   ارزیرابی، در  يدرزمینهاست و اولین قدم رسمی  گرفتهش يدر ایران  2014-2042

در بر این اسراس،   .(2342است )حاتمی و هم اران،  شدهبینیپیشسازمانی وزارت معارف 

 اسرت  شرده  متداول عالی آموزشبا شروع  زمانعالی هم آموزش در نظام كشور ما، ارزیابی

گیرري و  انردازه  لیسرانس فروق  يایجراد دوره  براره درایرن اولرین كوشرش    (.2311)بازرگان، 

دكترر بازرگران در    2317 در سرال همدان اسرت.   يدانشگاه بوعلی سینا ارزیابی آموزشی در

بروعلی  در دانشرگاه   "اي برر ارزیرابی آموزشری و الگروي آن    مقدمره "اي تحت عنوان نوشته

همدان، الگوي اعتبارسنجی و ارزیابی درونی را معرفی كرده و بر كاربرد وسری  ایرن    يسینا

و (. شروراي عرالی ارزیرابی    2317)بازرگران،   آموزشی، تركید كرده است يهادر نظامالگو 

ستاد انقالب فرهنگری و   02/22/2322و  04/22/2322مصوبات  بر اساس 22 از سال نظارت

در معاونرت   و سرنجش (. دفترر نظرارت   2342)فراستخواه، . وجود آمدبه در زیرمجموعةآن 

هرایی  ش ي گرفرت و فعالیرت   2322 از سالآموزشی وزارت وقت فرهنگ و آموزش عالی 

در  ارزیرابی  تش یالتی واقعیت ،2321در سال " (.2342آغاز شد )فراستخواه،  2329 از سال

، ایجاد واحدهاي نظارت و 2327 در سال(. 2372)ابیلی،  "یافت ت وین ایران عالی آموزش

مطررح شرد و شروراي نظرارت و      هاآنهاي آموزشی ها در معاونتسنجش آموزش دانشگاه

نخسرتین گردهمرایی   . وجود آمرد ي معاونت آموزش و وزارت به سنجش آموزش در حوزه

. برگرزار شرد   راندر تهر  2321 در سرال ها، سنجش آموزش دانشگاه مسئولین دفاتر نظارت و

عررالی نیررز، واحرردهایی تحررت عنرروان دفتررر و سررتاد    و آمرروزشدر وزارت وقررت فرهنررگ 

-نقطره  2371سال  (.2342داشت )فراستخواه،  بر عهدهنظارت،كار ارزیابی آموزش عالی را 

آیرد. در ایرن سرال اولرین     مری  حسراب بره ي عطفی در تاریخ تحروالت اعتبارسرنجی كشرور    
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به همت دانشگاه عالمه طباطبائی برگزار شرد. در ایرن همرایش،    همایش آموزش عالی ایران 

نظرانی چون دكتر خردایار ابیلری، دكترر عبراس بازرگران،      در سایه زحمات اساتید و صاحب

، توسرعه و  اسرتقرار هراي پنري تخصصری برر لرزوم      از بیانیره  ی ری درسیف و...  اكبریعلدكتر 

 (.2343زاده و هم اران، )مجتبی هاي دانشگاهی تركید شدترویج اعتبارسنجی در نظام

اولرین كوشرش برراي    همایش، در همین سال، به همت دكتر عباس بازرگران،   ازاینپس 

پژوهش ارزیرابی درونری   -ارزیابی در آموزش عالی ایران آغاز شد. در این سال، طرح پیش

وقرت وزارت بهداشرت،    رئیسره هیئرت براي ارتقاي كیفیت آموزش پزش ی مرورد تصرویب   

در شش گرروه آموزشری علروم     2372و آموزش پزش ی قرار گرفت. سپس در سال درمان 

با توجه به نتایج مثبت ایرن طررح، دانشرگاه     (.2374)بازرگان، پزش ی، طرح به اجرا درآمد 

هراي شروراي   در ی ری از جلسره   2372اولین دانشرگاه غیرپزشر ی، در بهرار     عنوانبهتهران، 

قرار  موردتوجههاي آموزشی این دانشگاه را در گروهدانشگاه، اجراي طرح ارزیابی درونی 

 نرام نهراد   "سرال نظرارت و ارزیرابی   "را  2372داد. به همین منظرور، شروراي دانشرگاه سرال     

 . (2372)بازرگان، 

در شروراي   "طرح جام  نظارت و ارزیابی آمروزش عرالی  " 2372 در همین سال، یعنی،

طررح   توجره قابري ، با توجه به نتایج 2371و  2377هاي در سال. معاونان وزارت تصویب شد

هراي علروم   ، تمرام دانشرگاه  یادشرده  يگانهششهاي پژوهش ارزیابی درونی در گروه-پیش

هراي علروم پزشر ی و    قیر مثبت ارزیرابی درونری در دانشرگاه   رت .پزش ی به این امر پرداختند

ور یرك ردیرف اعتبراري    ریرزي كشر  سایر عوامي باعث شد كره سرازمان مردیریت و برنامره    

آموختگران، برگرزاري   ارزیابی و اعتبارسنجی مؤسسات و دانرش "( را تحت عنوان223120)

بره وزارت علروم، تحقیقرات و فنراوري اختصراص       "هاي جام  و تخصصی سراسريآزمون

 یرابی و ارزنظرارت   هیئرت " ، شوراي عالی انقرالب فرهنگری بره تشر یي    2374 در سال .دهد

 و آمروزش در وزارت وقرت فرهنرگ   . ي خود اقدام كررد یرمجموعهدر ز"فرهنگی و علمی

مسئولیت انجام وظایف مربروط بره مرموریرت     "آموزش و سنجششوراي نظارت " عالی نیز

وزارت علوم، تحقیقات و فنراوري از اسرفندماه    داشت. بر عهدهوزارتی را  یابیو ارزنظارت 

هراي نخسرت را برراي اشراعه ارزیرابی      سازمان سنجش آموزش كشرور گرام   یلهوسبه، 2374
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آمروزش   یرابی و ارزدفتر نظارت  2319 از سال .ه استدرونی در آموزش غیرپزش ی برداشت

آموزش عالی كشور  و مؤسساتها دانشگاه و ارزیابیعالی وزارتی، طرح پیشنهادي نظارت 

 (.2342را ارائه داد )فراستخواه، 

مؤسسات آموزش  تیفیك یابیارز نیاستقرار نظام نو تیمسئول ران،یاما ر در كشواینك 

 یاعتبارسنج ،یابیارز قات،یبه سازمان سنجش آموزش كشور محول شده و مركز تحق یعال

كنرد.  یمر  تیر سرازمان فعال  نیر انجرام آن در ا  یمتول عنوانبه یآموزش عال تیفیك نیو تضم

تحقیقات، ارزیابی، اعتبارسرنجی و تضرمین كیفیرت    )سازمان سنجش آموزش كشور، مركز 

 (.2342آموزش عالی، 

زمران برا شرروع    كه نظر بر آن است ارزیرابی در نظرام آمروزش عرالی ایرران هرم       هرچند

برا تشر یي    2321 آموزش عالی متداول شده است و فعالیت عملی در این زمینه ازاواخرسال

هراي  است، اما حقیقت امرر ایرن اسرت كره روش     شدهشروعآموزش  و سنجش نظارت دفتر

 :داراي چند خصیصه مشترك هستند مورداستفاده هايو ارزیابینظارت 

 هدف و چارچوب مشخصی نداشته است. 

 شناسی والگوي مشخص پیروي ن رده استروش از یك. 

 تداوم و استمرار الزم نداشته است. 

  بوده است بعديتك وقرار نگرفته  موردتوجهدیدگاه سیستمی. 

 گرفته استبنا بر ضرورت و مصلحت انجام می. 

 ،ي دانشگاهی را به دنبال نداشته استجامعه بستگیدلهم اري و  مشاركت. 

 ارتقاء و تضمین كیفیت نظام آمروزش عرالی    بهبود، سازي براي اعتبارسنجی،ظرفیت

 .را به دنبال نداشته است

 رهبري آن ش ي نگرفته استدار براي مدیریت و ساختار علمی و نظام. 

و رفر  ت لیرف و مسرئولیت     وظیفهانجامهاي صورت گرفته بیشتر حالت بنابراین، فعالیت

هرا و  هرا و شررایط خراص دانشرگاه    داشته است و با توجه به محدودیت زمانی و نیرز ویژگری  
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الزم برخروردار   اقربخشری  وهاي صورت گرفته از كرارایی  مؤسسات آموزش عالی، فعالیت

 (.2312نبوده است ) رحیمی و هم اران، 

، در راستاي تدوین چارچوبی نظري براي سرنجش  یادشدههاي اجرایی بر كوشش عالوه

پژوهشری ارزشرمندي    هراي طررح هاي كشور، تراكنون  كیفیت و بومی كردن آن در دانشگاه

 وپژوهشرگران   اسرامی برخری  توسط برخی از پژوهشگران كشور به اجرا درآمده اسرت كره   

، 2372در سرال  خورشریدي  ،2379شریوا در سرال   بقرایی  بدین شرح است: هاآنانجام  تاریخ

-، فرتح 2377در سرال   پازارگرادي ، 2377پرور در سرال   فرزیان ،2372در سالمیرزامحمدي 

 در سرال ن او هم ار پازارگاردي، 2374 در سال بازرگان و هم اران ،2371آبادي در سال 

 ، عباس پرور و شررفی  2314در سال عسگري نژاد و بهشتی، 2311در سال  فراستخواه، 2312

  .2342 در سال یرشفایی و درتاگم و  2342 در سالعلیاري و هم اران  ،2342 در

سراختاري   گیرري شر ي هاي جدي در جهت هاي مزبور، ی ی ازتالشعالوه بر پژوهش

براي ارزیرابی درونری و بیرونری آمروزش عرالی برا نگراه علمری، پیشرنهاد           كارآمد ومناسب 

در (.  2342 به نقي از فراسرتخواه، ) اي از سوي دكتر عباس بازرگان بوده استساختار شب ه

بردین  ( زیرنظرام ) هراي ایرران متشر ي از ده زیرسیسرتم    ي كیفیت دانشگاهاین پیشنهاد، شب ه

 شرح تعریف شده است:

   ام  دولتیهاي جدانشگاه .2

   هاي علوم پزش ی دولتیدانشگاه .0

 ...( كشاورزي،/ صنعتی) هاي تخصصیدانشگاه .3

 (آزاداسالمی) هاي غیردولتیدانشگاه .9

   غیرانتفاعی–هاي غیردولتیدانشگاه .1

 كاربردي-مراكز آموزش عالی علمی .2

 ( پیام نور) حضورينیمهمراكز آموزش عالی  .7

 وپرورشآموزشمراكز آموزش عالی وابسته به وزارت  .1

 هاي دولتی  ها و دستگاهمراكز آموزش عالی وابسته به سایر وزارتخانه .4

 (.ال ترونی ی) مراكز آموزش عالی غیرحضوري .22
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هراي آمروزش عرالی برراي ارزیرابی و      هر یك از زیرسیستم تسهیلگريهدف از شب ه،  

-جی برنامره ریزي جهت ارتقاي كیفیت و فراهم آوردن شرایط مناسب جهت اعتبارسنبرنامه

تضمین كیفیت بروده اسرت و تشر یالت آن     منظوربهها و واحدهاي سازمانی آموزش عالی 

 :مركب بود از

دانشگاه بزرگ، نمایندگانی از مجام  اصلی آمروزش عرالی    02 شامي)مؤسسین  هیئت .أ

تعدادي از باالترین مسرئوالن   يعالوهبههاي علمی، امنا، ممیزه، انجمن هايهیئتمانند 

 (كشور درآموزش عالی 

ممیرزه یرا راسراي     هیئرت شامي مجم  عمومی متش ي از دبیرران  )مجم  عمومی شب ه  .ب

 ها و مؤسسات آموزش( دانشگاه

هاي ایران براي ارزیابی و اعتبارسنجی آموزش عرالی  ي كیفیت دانشگاهشب ه"شوراي  .گ

   "كشور

 رئیس شورا   .د

 هي اجرایی شب كمیته .ه

 (.2342 به نقي از فراستخواه،) دبیرخانه شب ه .و

 شناسي پژوهشروش

ي نظریه .دهدشناسی این پژوهش را تش یي میاي، روشروش تحقیق مبتنی بر نظریه زمینه

استفهامی و روی رد -اي با اتخاذ پارادایم تفسیرگرایی اجتماعی، استدالل استقراییزمینه

در این روش، در حین گردآوري  بپردازد. بردادههاي مبتنی قیاسی قادر است به تولید نظریه

گیري نمونه"شود. این فرایند، با نام هاي بعدي مشخص میها، مسیر گردآوري دادهداده

شناس مشهور است. بر همین اساس، در پژوهش حاضر با توجه به ماهیت روش "نظري

ؤاالت، مبانی، اهداف، و . در طرح سطرح شدهایی ارائه فرضیه، سؤال يجابهكیفی، 

كامي  طوربه بوده است، تا بتوان گرانپژوهشچارچوب مفهومی پژوهش مطمح نظر 

پژوهش  هاي اصلی ، سؤالروازاین. اختي فضاي مفهومی پژوهش را مشخص سمحدوده

 اند از:عبارت



 

32     

 

 

 94 تابستان، 4سال اول، شماره  فصلنامه

 های رهبری و مدیریت آموزشیپژوهش

 
نظام آموزشی عالی  و تضمین كیفیت الگوي بومی اعتبارسنجی دهندهيیتش عوامي  .2

 ایران چیست؟

 نظام آموزشی عالی ایران چیست؟ و تضمین كیفیت اعتبارسنجیمطلوب الگوي  .0

اي اقدام ي زمینهها از طریق نظریهآوري دادهپاسخ به سؤاالت فوق، به جم  منظوربه

اند از، مصاحبه، هاي پژوهش حاضر از چهار منب  به دست آمد، كه عبارت. دادهشد

نفر از خبرگان و مطلعین آموزش  32با برداري و اسناد. انجام مصاحبه ، یادداشتمشاهده

هاي صنعتی شریف، تربیت مدرس، دانشگاه . در كنار مصاحبه، در دانشگاهعالی بوده است

و به مشاهده و بررسی دقیق تمام  یافتهتهران، شهید بهشتی و عالمه طباطبائی حضور فعال 

. همچنین، ضمن ارائه مقاله، با هاي مزبور پرداخته شددانشگاهناگون هاي گوویژگی

هاي وابسته به هاي اعتبارسنجی و زمینهها و كنفرانسوقت در همایششركت فعال و تمام

. در خالل مصاحبه، اقدام شدنظران كلیدي هاي صاحببرداري دقیق سخنرانییادداشت

ارسنجی كشورهاي پیشرو جهان از طریق برداري به بررسی اسناد اعتبمشاهده و یادداشت

ها، هاي حاصي از مصاحبه. سپس، دادهها پرداخته شدها، مقاالت و كتابسایتوب

-بررسی نظام منظوربه، ازآنپس. هاي متنی تبدیي شدبه دادهها و اسناد مشاهدات، یادداشت

 .ها اقدام شدي دادهبندبه واحدسازي و مقوله شدهيگردآورهاي ي بزرگی از دادهمند توده

ي كدگذاري اولیه، . در مرحلهكامي به كدگذاري باز پرداخته شد در ابتدا، با دقت

. در كدگذاري قانویه یا متمركز، مفاهیم ظهور یافتها، ي برگرفته از دادهمفاهیم اولیه

ي مرحله. بعد از پایان یافتن كدگذاري باز، ده شدمشترك  در یك مقوله قرار دا

ي ي قابت به مقایسه. در این مرحله، به كمك روش مقایسهي محوري آغاز شدكدگذار

، در یاندر پا. مورد شناسایی قرار گرفت هاآنو ابعاد  شد ، پرداختهآمدهدستبههاي مقوله

 .اي، فرایندي/تعاملی و پیامدي، الگوي پارادایمی ارائه شدینه/زمیطیابعاد شراقالب 

 هايافته

. در مقوله گنجانده شد در یك شدهاستخراگباز، هر مفهوم  يكدگذاري اولیه در مرحله

كه تا جاي مم ن فضاي مفهومی مفاهیم را  بوده موردتوجههایی ها، آن مقولهانتخاب مقوله
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كه با مفاهیم منطبق بوده و در ضمن فضاي  هایی برگزیده شدپر كند. به همین منظور، مقوله

ي اول كدگذاري در مرحله آمدهدستبههاي مفهومی بیشتري را اشباع كند. با بررسی داده

 .مفهوم به دست آمد 0207باز، 

ي دوم كدگذاري باز، ي اولیه كدگذاري باز، در مرحلهبعد از انجام عملیات مرحله

ها در ی دیگر دادهقابت اي از طریق تحلیي مقایسههاي مشابه و مشترك مفاهیم و مقوله

هاي اولیه به ترین مفاهیم و مقولهدارترین و فراوانمعنی بریهت . بدین ترتیب، با ادغام شد

. در این مرحله، ضمن مراجعه پرداخته شدها تقلیي دادن میزان زیادي از داده غربال كردن و

-با ی دیگر، درصدد شناسایی مفاهیم و مقوله هاآنهاي مشابه و مقایسه به مفاهیم و مقوله

در قالب  هاي مشترك ، مفاهیم و مقولههاآنهاي متداخي برآمده و با تعیین و مرتب كردن 

ها به تعداد مشخص و . بر این اساس، انبوه دادهیك مفهوم و مقوله واحد قرار داده شد

 217مفهوم و  2020رحله در قالب هاي این مهاي كلی كاهش یافت. دادهمحدودي از مقوله

 بندي شدند.  ي عمده طبقهمقوله

 ي بعديوارد مرحلهپژوهش هاي عمده پژوهش، بعد از مشخص شدن مقوله

ذاري باز، مفاهیم و مقوالت ي كدگ. در مرحلهكدگذاري، یعنی كدگذاري محوري شد

نظم  هاآنتولید نظریه، باید بین  منظوربهكه  به دست آمد. اینك مقوالتی عمده تعیین شد

-. در مرحله كدگذاري محوري در جهت تعیین الگوهاي موجود در دادهیجاد شودمنطقی ا

هاي كه داده صورتینبد. ها پرداخته شدها، بار دیگر به تحلیي مقایسه قابت داده

د، تناسب دارن باهمی كه هایو در قالب مقوله با ی دیگر مقایسه شدهكدگذاري شده 

تا جایی مورد مقایسه قرار گرفت كه اطمینان حاصي . در این راستا، مقوالت عمده درآمدند

، هر طبقه از مقوالت از ی دیگر مجزا هستند. سپس، رابطه مقوالت را بررسی كرده و شود

-رار گرفتند. به دیگر سخن، مقولهقاي ي هسته، در ذیي عنوان مقولههاآنبر اساس ماهیت 

اي، تش یي یك بافت مح م ي هستهل یك محور، با داخي شدن در مقولههاي عمده حو

 اي تعیین شدند. مقوله هسته 01از روابط را دادند. در مرحله كدگذاري محوري، 
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 خانواده فرایندها عنوانبهارتباط عوامل اعتبارسنجی . 1شکل 

پیچیده هستند. به هر یك از این مقوالت داراي ابعاد چندگانه بوده و داراي ماهیتی 

كلیت  صورتبهاي مزبور را مرتبط با ی دیگر و همین خاطر باید هر یك از مقوالت هسته

واحد در نظر گرفت.  به همین منظور، در این مرحله از كدگذاري، یعنی كدگذاري 

خانواده فرایندها، كه  عنوانبهاي احصاء شده محوري، با الهام از گالسر، مقوالت هسته

، در نظر گرفته 2است، همانند ش ي هاي مرتبط با ی دیگر ها و توالیراحي، گامداراي م

 .شدند

پذیرفته
شدگان دانشجویان

هیأت 
علمی

رئیس 
دانشگاه

اهداف و 
هارسالت

ساختار 
سازمانی

سیمای 
دانشگاه

بودجه

منابع 
یادگیری

فناوری

فرایند 
-یاددهی

یادگیری
خدمات 
مدیریت عمومی

منابع 
انسانی

مدیریت 
دانش

شهروندی 
سازمانی

جاعتبارسن
ی و 

تضمین 
کیفیت

-فرهنگ
اجتماع

-فرهنگ
دین

-فرهنگ
هنر

-فرهنگ
ورزش

آموزش

پژوهش

اقتصاد 
اندانش بنی

ی بین الملل
شدن

دانش 
انآموختگ
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یك كلیت  صورتبه ايمقوله هسته 01هر یك از  تعاملی ارتباط بعد از در نظر گرفتن

رسد.  قبي از كدگذاري گزینشی، ، در این بخش، نوبت به كدگذاري گزینشی میواحد

سازي اطالعات صورت گرفته تا این مرحله، یعنی، خالصهبهتر است به تلخیص اقدامات 

. به پرداخته شود شدهاستخراگاي هاي هستههاي عمده و مقولهمربوط به مفاهیم، مقوله

هاي اعتبارسنجی ارائه اي به تف یك حوزههاي هسته، مقوله2همین منظور، در قالب جدول

 .شودمی

گانه 52به تفکیک ابعاد  شدهاستخراجای های هستههای عمده و مقولهمفاهیم، مقوله .1جدول 

 و تضمین کیفیت اعتبارسنجی

 شدهاستخراگتعداد مفاهیم  شدهاستخراگهاي عمده تعداد مقوله ايهاي هستهمقوله ردیف

 22 1 شدگانیرفتهپذ 2

 24 20 دانشجویان 0

 200 4 علمیهیئت 3

 90 1 رئیس دانشگاه 9

 31 2 هااهداف و رسالت 1

 227 22 ساختار سازمانی 2

 27 1 سیماي دانشگاه 7

 24 29 بودجه 1

 49 3 مناب  یادگیري 4

 92 1 فناوري 22

 31 1 یادگیري -فرایند یاددهی 22

 11 3 خدمات عمومی 20

 91 7 مدیریت مناب  انسانی 23

 23 9 مدیریت دانش 29

 11 4 شهروندي سازمانی 21

22 
اعتبارسنجی و تضمین 

 كیفیت
1 20 

 39 1 اجتماع-فرهنگ 27

 22 0 دین-فرهنگ 21

 1 0 هنر-فرهنگ 24
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 22 0 ورزش-فرهنگ 02

 77 2 آموزش 02

 19 2 پژوهش 00

 99 3 بنیاندانشاقتصاد  03

 92 1 شدن المللیبین 09

 11 22 آموختگاندانش 01

 2020 217 01 كيجم 

 شدهارائهاي مقوله هستههاي عمده به تف یك هر در جدول فوق،  تعداد مفاهیم و مقوله

یك الگوي تلفیقی،  يارائهاست. در این بخش از پژوهش، یعنی، كدگذاري گزینشی، 

-مقوله 01. به همین منظور، دوباره است موردتوجهخوردار از سطح انتزاعی باال همگرا و بر

ي مقوله 01خن، با توجه به این ه . به دیگر سسطح انتزاعی باالتر ارتقاء یافتند به ايي هسته

ي در قالب چند مقوله هاآنمزبور با ی دیگر تشابهات مفهومی و معنایی دارند، الزم است 

. تنها با انجام این كار است كه تر  بازسازي شوندقدرت انتزاعی داراي تر وتر، تحلیلیكلی

شود. در این راستا، فراهم می و تضمین كیفیت مقدمات طراحی یك الگوي اعتبارسنجی

هاي عمده و بر اساس مقوله تلف اعتبارسنجی و تضمین كیفیت، ابعاد مخ0در جدول 

. براي رسیدن به مقصود خود، هدف است شدهیبتركاي، بار دیگر از نو هاي هستهمقوله

در  همچنان كهبوده است.   موردنظر اصلی پژوهش، یعنی، طراحی الگوي اعتبارسنجی

-اي را برحسب ویژگیهاي هستههاي عمده و مقولهاست، تمام مقوله جدول زیر مشخص

 . اندبندي شدههاي شرایطی، تعاملی/فرایندي و پیامدي طبقه

  به تفکیک سه بعد شرایطی، تعاملی/فرایندی و پیامدی شدهیبازسازای مجدداً های هستهمقوله .5جدول 

 مقولهنوع  ايهاي هستهمقوله هاي عمدهمقوله ردیف

2 

شدگان، جنسیت شدگان، مقط  تحصیلی پذیرفتهگروه تحصیلی پذیرفته

شدگان، شدگان، سهمیه ورودي پذیرفتهي پذیرفتهشدگان، رتبهپذیرفته

 ياستانداردهاشدگان و شدگان، صالحیت پذیرفتهموفقیت پذیرفته

 دانشجو يورود

 شرایطی شدگانپذیرفته

0 
رضایت دانشجویان، پیشرفت تحصیلی دانشجویان، موفقیت 

دانشجویان، تعامالت دانشجویان، توزی  و تركیب دانشجویان، نر  
 شرایطی دانشجویان



 43                                                                ...           یبرا یفیتک ینو تضم یاعتبارسنج یالگو یطراح 

 

ماندگاري در دانشگاه، افت تحصیلی دانشجویان، اشتغال دانشجویان، 

یان، انگیزش دانشجو یپژوهش -ي علمیهایتفعال، یاندانشجوي مطالعه

 یاندانشجو یرشپذدانشجویان و 

3 

، علمیهیئت، كیفیت اعضاي علمیهیئتتوزی  و تركیب اعضاي 

 ياعضا یآموزش هايیتفعال، علمیهیئتفعالیت پژوهشی اعضاي 

ی، برون دانشگاه يهایتفعال، علمیهیئت، تعامالت اعضاي علمیهیئت

و مدیریت  علمیهیئت، مشاركت اعضاي علمیهیئترضایت اعضاي 

 كالس

 شرایطی علمیهیئت

9 
، تعامالت و ارتباطات، هاي فرديویژگیرضایت از رئیس دانشگاه، 

 جوییعمل رد و مشاركت
 شرایطی رئیس دانشگاه

1 

هاي پژوهشی، اهداف هاي آموزشی، اهداف و رسالتاهداف و رسالت

ي خدمات تخصصی، تدوین اهداف و رسالت، هاي عرضهو رسالت

 هااهداف و رسالتتناسب با اهداف و تحقق 

اهداف و رسالت

 ها
 شرایطی

2 

ی، سیستم نظارت و ارزیابی، اطالعات یستمس، مدیریت و مقررات ینقوان

، تعامالت دانشگاه، هاپیشنهادریزي استراتژیك، نظام مدیریت و برنامه

، بازمهندسی فرایندها و توسعه سازمانیفرهنگ، تش یالت سازمانی

 دانشگاه

 شرایطی ساختار سازمانی

7 

 فضاي آموزشی، فضاي فیزی ی، نمادهاي دانشگاه

محیطی، فضاي فرهنگی، مدیریت -فضاي مذهبی، فضاي زیست

 فضاهاي دانشگاهی و مناب  كالبدي

 شرایطی سیماي دانشگاه

1 

بینی وضعیت مالی، تركیب و توزی  ی، پیشام انات مالمدیریت مالی، 

جذب ی، امور رفاههاي هزینههاي جاري، سرمایه، حقوق و مزایا، هزینه

، اعتبارات پژوهشی، اعتبارات آموزشی، اعتبارات دانشجویی، اعتبارات

 كرد اعتبارات و اسناد مالیاعتبارات فرهنگی، هزینه

 شرایطی بودجه

4 
مناب  و  هاها و آزمایشگاهكارگاهات دانش، كتابخانه و سیستم اطالع

 یو پژوهش یآموزش
 شرایطی مناب  یادگیري

22 

 نگرش به فناوري اطالعات، مهارت استفاده از فناوري اطالعات، دانش

استفاده از و  اطالعات يورناف ، كاربرداطالعات يورنااستفاده از ف

 اطالعات يورناف

 شرایطی فناوري

22 

استفاده از ها و الگوهاي تدریس، ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، روش

خورد به دانشجویان و ي بازیس، ارائهدر تدر یت نولوژي آموزش

 توسعه دانش و مهارت دانشجویان

 -فرایند یاددهی

 یادگیري
 شرایطی
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 تعاملی خدمات عمومی پشتیبانیخدمات خدمات رفاهی، خدمات سالمت و  20

23 

، كارگماريبهجذب و توزی  و تركیب كاركنان، تشویقات و تنبیهات، 

سرمایه  ي، رضایت و نگهداشتورسنجش بهرهاي، ي حرفهتوسعه

 انسانی

مدیریت مناب  

 انسانی
 تعاملی

29 
به اشتراك و  دانش یريكارگبه، دهی دانشسازماناكتساب دانش، 

 گذاشتن دانش
 تعاملی مدیریت دانش

21 
گویی، رسانی، شفافیت، آزادي علمی، استقالل دانشگاه، پاسخاطالع

 ا، سالمت اداري و مدیریت استعدادهارزش یجترو، يگذارارگ

شهروندي 

 سازمانی
 تعاملی

22 
گفتمان، سطح تعامالت و ارتباطات، سطح عمل رد، سطح  سطح

 فرهنگ و سطح اصالحات ساختاري

اعتبارسنجی و 

 تضمین كیفیت
 پدیده

27 

، اردوهاي دانشجویی، تولیدات و نشریات برنامهفوقهاي فعالیت

اجتماعی، معرفی -یفرهنگ يهابرنامهیی، دانشجو هايتش يفرهنگی، 

مطالعات فرهنگی  يهتوسعو  ترویج فرهنگ مطالعهالگوهاي شاخص، 

 و اجتماعی

 تعاملی اجتماع-فرهنگ

21 
ارتقا و گسترش مذهبی و -یفرهنگ يهایتفعال یتتوسعه و تقو

 مذهبی -هاي فرهنگیآموزش
 تعاملی دین-فرهنگ

24 
هاي گسترش فعالیتتوسعه و و  هاي فرهنگی و هنريحمایت از برنامه

 فرهنگی و هنري
 تعاملی هنر-فرهنگ

 تعاملی ورزش-فرهنگ ورزشی-ی و ام انات فرهنگیورزش-فرهنگی يهتوسع 02

02 
 آموزشی، آموزش عمومی و  هايهاي تحصیلی، دورهمقاط  و رشته

 درسی، عمل رد آموزشی و خدمات آموزشی هاي، برنامهیفرا دانشگاه
 پیامدي آموزش

00 
هاي هاي پژوهشی، همایشی، فعالیت پژوهشی، برنامهام انات پژوهش

 قراردادهاي پژوهشیعلمی و 
 پیامدي پژوهش

 پیامدي بنیاندانشاقتصاد  پژوهش يسازيتجاركارآفرینی، تعامي با جامعه و  03

09 
-ینب علمی ارتباطاتی، فرصت مطالعات، و از راه دور يآموزش مجاز

 یفرا دانشگاهو ارتباطات  هاي تحصیلیاعطاي بورسالمللی، 
 پیامدي شدن المللیبین

01 

آموختگان، اشتغال جویی از دانشآموختگان، مشاركتارتباط با دانش

آموختگان، ادامه پژوهشی دانش-هاي علمیآموختگان، فعالیتدانش

، نگرش آموختگانآموختگان، دانش و مهارت دانشتحصیي دانش

رضایت كارفرمایان از ، نآموختگادانش یترضا، آموختگاندانش

 آموختگاندانش یبو ترك ی توزو  آموختگاندانش

 پیامدي آموختگاندانش
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اي در قالب هاي عمده و هستهطور كه در جدول فوق مشخص است، تمام مقولههمان

مزبور هاي مقوله ازآنجاكهاند. بندي شدههاي شرایطی، تعاملی/فرایندي و پیامدي طبقهمقوله

و  شدهانجامكدگذاري محوري  ،فراوان، مشابه و متداخي هستند، الزم است، بار دیگر

مقوله،  01كه از تمامی  ده شوداي را برگزی. یعنی، مقولهترین مقوله  انتخاب شودانتزاعی

ترین اي نهایی یا اصلی نام دارد، از انتزاعیي هستهتر باشد. این مقوله كه، كه مقولهانتزاعی

هاي مندرگ در جدول را در برگرفته ي مقولهتواند كلیهسطح مفهومی برخوردار بوده و می

اي نهایی، قلب الگوي پارادایمی ي هسته، مقولهدرواق و داري خاصیت تحلیلی نیز باشد. 

شود. در همین راستا، براي تعیین است كه الگویی نهایی اعتبارسنجی حول آن طراحی می

هاي پژوهش برگشته و به دنبال یافتن مضمون یا ت م اصلی نهایی به یافتهاي ي هستهمقوله

هاي ها و یافتهها م نون است، به بررسی مجدد و كن اش در دادهپژوهش، كه در دل داده

 .كیفی پرداخته شد

ها ، نظام آموزش عالی ایران، اهداف، مقاصد، رسالتشد خاطرنشان تریشپكه  همچنان

هاي كشور ما نیز داراي ام انات و آن دانشگاه تب بهخاص خود را دارد. هاي و نیز ویژگی

 باید ایران، در وضعیت دانشگاه شناخت برايهاي خاص خود هستند. ها و چالشظرفیت

در نظام آموزش عالی ایران،  شناخت. یدرستبه فضاي حاكم بر آن را و اكوسیستم دانشگاه

آمیز بین سنت و مدرنیته حاكم است. دیدگاه سنتی، نگاه از باال به پائین هنوز تعارض مناقشه

به تمامی امورات دانشگاهی دارد. روی رد مدرنیته، مروگ اندیشه از پائین به باال است. 

رسد، چنین به نظر مینباشد.  مستثناكیفیت نیز از امر مزبور  مسئلهطبیعی است كه 

چالش  نه و گفتمان باشد، چالش از ناشی ایران رد كیفیت دانشگاهی موجود هايچالش

 0اي، كه در جدول هاي هستهبا توجه به مقولهشناختی. ش لی و ماهوي؛ و حتی معرفت

ترین ترین و نهاییاصلی عنوانبهي گفتمان كیفیت، بیم و امید، را توان مقولهآمده است، می

برگیري  كافی انتزاعی است و توان در اندازهبهاي انتخاب كرد. این مقوله، ي هستهمقوله

هاي كیفی دارد. بر مفهومی، مناسبت تام با یافته ازنظرها را دارد. از طرف دیگر، سایر مقوله

-اي اصلی است كه برحسب ویژگیي هستههمین اساس، گفتمان كیفیت، بیم و امید، مقوله

 انداین مقوله مرتبط شدهبق الگو با ط یش بسط یافته، سپس، مقوالت دیگرها
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اي  از گفتمان كیفیت گرایانهبینش دوگانه و تقابي كلی، اندازچشم یك در بتوان شاید،

 هاي كشوردانشگاه دررا  هاي گفتمان كیفیت نظارتی و گفتمان كیفیت مشاركتیبه نام

دانشگاه دارد.  به كیفیت ابزاري گفتمان كیفیت نظارتی، نگاه. كرد بنديطبقه و شناسیگونه

داند كه سوخت كیفیت باید از دنیاي بیرون بر ماشینی می يمثابهبهاین گفتمان دانشگاه را 

ي سصرف كننده، مصرفه در حالت انفعال كاميآن تزریق شود. در حقیقت، دانشگا

 يدرزمینهغیر اجتماع علمی  شمارانگشتهاي مردمان گذاريسیاست و هاریزيبرنامه

حالت،  ترینینانهبخوشتفاوتی و در چنین گفتمانی، در بدترین حالت نگاه بی. دكیفیت باش

دانشگاهیان  ساختگی را در بین هاگزارش ارائهنگاه رف  ت لیف و پركردن چند كاربرگ و 

دفرمه شدن، كژكاركردي، . خبرگان آموزش عالی نسبت به این نوع گفتمان و انگیزدیبرم

 بدكاركردي و تعبیر غلط از كیفیت، بیم دارند.  

 ي دانشگاهی ایران،هاي معرفتی جامعهتحوالت مفهومی و ظرفیتخوشبختانه، در بستر 

و  یرمتغدنیاي متحول،  اقتضائات دل گفتمان كیفیت مشاركتی ازگفتمان رقیب، به نام 

 نهادي يمنزلهبه دانشگاه گفتمان، این ست. دربرآورده ا پویاي اكوسیستم دانشگاهی سر

مردمان دانشگاهی  همه بل ه گیرند،گروه خاص تصمیم نمی دیگر آن در كه شودمی تلقی

سازي كیفیت و ي كیفیت مستلزم فرهنگ، توسعهروینازا. دارند مشاركت و اجتماع علمی

 دارند.   امید، گفتمانوزش عالی نسبت به این نوع خبرگان آم هاي ارزشی است.هزینه

 گیریبحث و نتیجه

هرچند، كیفیت هنوز نتوانسته در جدال گفتمانی، گوي سبقت را از رقیب برده و حالت 

زاد خود را پیدا كند. ولی، در سنت جامعه دانشگاهی كشورمان، از حرمت بسیار درون

نهند گفتمانی را ارگ میواالیی برخوردار است، بر این پایه، مردمان دانشگاهی، چنین تنازع 

دانند. این دوره گذار كیفیت دانشگاهی، نقطه و آن را دوره گذار كیفیت دانشگاه می

نفعان آموزش عطفی در تاریخ تحوالت دانشگاهی است. اكنون خرد جمعی و ذهنیت ذي

هایی ایفاي نقش قبالپاسخگو بودن دانشگاه در  و خواهانكیفیت است،  مطالبه گرعالی 

چرخش  یدبخشنوآفرینی، بارآوري و محرك بودن است. این دوره، وسازي، تحولچون ن
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به لحظه حساس  آن پایان یافتن دوره بحران كیفیت و نزدیك شدن تب بهفرهنگ كیفیت، و 

كه  طورهمانتاریخی براي حي مناقشه پارادایمی به نف  گفتمان كیفیت مشاركتی است.  

خبرگان آموزش عالی، با درك و تفسیر خود، كیفیت را داراي دو  ذكر كردیم، تریشپ

كیفیت را تفسیر و ارزیابی كرده، و درك خاصی از آن  هاآندانند. بعد بیم و امید می

ها و پیامدهایی دارد. این همان، دانند هر یك از دو بعد فوق، چه مشخصهمی هاآندارند. 

، سعی شده است در 0در ش ي آن تركید دارد. تفسیري است كه تفسیرگرایی اجتماعی بر 

ها درك و تفسیر خبرگان آموزش عالی، شرایط، زمینه بریهت قالب یك الگوي منطقی و با 

شود. یعنی، به  گر در پدیده اعتبارسنجی و تضمین كیفیت كشور مشخصو عوامي مداخله

ر است؟ در كنار آن، با ، اعتبارسنجی و تضمین كیفیت از چه عواملی مترقاین امر توجه شده

اي، بیانگر این چه عواملی تعامي دارد؟ و پیامدهاي این تعامي چیست؟ الگوي نهایی زمینه

مفهومی پیچیده و حقیقت است كه اعتبارسنجی و تضمین كیفیت نظام آموزش عالی ایران، 

بندي است كه تحت ترقیر یك سري شرایط است. این شرایط در سه دسته طبقه چندبعدي

 اي. گر و شرایط زمینهاند از: شرایط علی، شرایط مداخلهاند كه عبارتشده

ده را خلق یها، مباحث و مسائي مرتبط با پدتیاست كه موقع ییدادهایرو ی،ط علّیشرا

ده مبادرت ین پدآها به كه چرا و چگونه افراد و گروه كنندیح میتشر يو تا حد كنندمی

ر یده ترقین پدآاست كه بر  یاتفاقاتو دادها یرو ی،علّ شرایط، منظور از درواق . ورزندمی

اند از: در این پژوهش، شرایط علی عبارت.شودیو منجر به بروز آن م گذاشته

و رئیس دانشگاه. این عوامي، رویدادهاي  علمیهیئت، دانشجویان، اعضاي شدگانپذیرفته

-ط مداخلهیشراشوند. كیفیت میي پدیده اعتبارسنجی و تضمین هستند كه منجر به توسعه

. كندیو محدودكننده راهبردها عمي م تسهیلگر عنوانبهاست كه  ی  و عامسیط ویگر، شرا

ر یك مان  دچار ترخی عنوانبها ی  كرده و یتسر وي یراهبردها را تسه يط، اجراین شرایا

گر نیز شامي بودجه، مناب  یادگیري، فناوري و در این پژوهش، شرایط مداخله .كندیم

راهبردهاي عمي/تعامي هستند كه  يمنزلهبهیادگیري است. عوامي مزبور،  -فرایند یاددهی

عالوه  توانند آن را تسهیي كنند.با پدیده اعتبارسنجی و تضمین كیفیت ارتباط دارند و می

ده یاست كه راهبردها و اقدامات تحت آن، به اداره پد یطیشرا ي،انهیط زمیشرا بر این،
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اي ساختار سازمانی و سیماي دانشگاه در شرایط زمینهها، رسالت و اهداف .پردازندمی

شوند. این عوامي، میدان رویدادهاي مربوط به اعتبارسنجی و تضمین كیفیت بندي میطبقه

آورد كه در بطن آن راهبردهاي را تش یي داده و مجموعه شرایط خاصی را به وجود می

شرایط مزبور، در امتداد با  شود.كنش/واكنش اعتبارسنجی و تضمین كیفیت انجام می

-یك كلیت واحد روي پدیده اعتبارسنجی و تضمین كیفیت ترقیر می صورتبهی دیگر و 

گذارند.كاركرد درست پدیده اعتبارسنجی و تضمین كیفیت مستلزم تعامالت و اتخاذ 

خاص با عوامي خدمات عمومی، مدیریت مناب  انسانی، مدیریت دانش،  هاييتژاسترا

هنري -دینی، عامي فرهنگی-اجتماعی، عامي فرهنگی-شهروندي سازمانی، عامي فرهنگی

ي این تعامالت/فرایندها، پیامدها و نتایجی براي ورزشی است. در سایه-فرهنگی  و عامي

بندي توان در چند مقوله طبقهاین پیامدها را میشود. نظام آموزش عالی ایران حاصي می

شدن و  المللیبین، بنیاندانشآموزش، پژوهش، اقتصاد  اند از:ها عبارتكرد. این مقوله

 شدن، ايرسانهتوان پیامدهاي ضمنی دیگري نظیر . همچنین، میآموختگاندانش

 نوین هايفناوري گسترش شدن، مجازي و ال ترونی ی شدن، پسندعامه شدن، دموكراتیك

 تمام از دانشجویان انبوه ورود یا دانشگاه شدن گیرماهواره، توده و اینترنت مانند ارتباطی

 دانشگاه گوناگون كاركردهاي در تحول دانشگاه، به قومی و فرهنگی اجتماعی، هايگروه

علم و...  تولید هايشیوه در تحول مردم، و جامعه دانشگاه با پیوند گسترش جهان، در

 برشمرد.

 چندبعدي، مفهومی پیچیده و شدهیطراح، این الگوي تر اشاره شدیشپ همچنان كه

-است. این الگو در صورتی كاركرد مثبت خواهد داشت و منشر اقرات و تحوالت ارزش

ی سان توجه  طوربهابعاد آن  یتمامبهآفرین كیفیت خواهد شد، كه بسان یك كلیت واحد 

انداز كیفیت دانشگاهی امید بست. در نقطه مقابي، توان به چشمت، میشود. در این صور

انگاري، و برجسته ساختن برخی ابعاد و نادیده نگري و سادهاي، جزئی و بخشینگاه جزیره

انگاشتن دیگر ابعاد، باعث نگرانی و احساس بیم نسبت به آینده كیفیت دانشگاهی خواهد 

 شد.
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گفتمان  مثابهبه ای اعتبارسنجی و تضمین کیفیت نظام آموزش عالی ایرانالگوی نهایی زمینه .5شکل 

 کیفیت، بیم و امید

 منابع 

 عالی آموزش در جاري ارزیابی و نظارت ماهیت ارزشیابی(. 2372) خدایار ،ابیلی
 مجموعه(. ویراستاران) فرقانی محمدمهدي و خلیجی محسن. كشور غیرپزش ی

 عالمه دانشگاه: تهران. دوم جلد .ایران در عالی آموزش سمینار نخستین مقاالت

 .391ر332: طباطبایی

 دانشگاه :همدان .آن الگوي و آموزشی ارزیابی بر ايمقدمه(. 2317بازرگان، عباس )

 .سینا بوعلی

 ملی هايتجربه به : نگاهیعالی در آموزش آن و ارزیابی كیفیت(. 2372) ، عباسازرگانب

 (. مجموعه)ویراستاران فرقانی و محمدمهدي خلیجی . در محسنالمللیو بین

 :تعامالت/فرايندها
مدیریت ، مدیریت منابع انسانی، خدمات عمومی

-فرهنگ، اجتماع-فرهنگ، شهروندی سازمانی، دانش

 ورزش-فرهنگ، هنر-فرهنگ، دین

 ای:ینهزم شرايط

 هارسالت و اهداف

 ساختار سازمانی

 سیمای دانشگاه

 :گرمداخلهشرايط 

 منابع یادگیری، بودجه

فرایند ، فناوری

 یادگیری -یاددهی

  و اعتبارسنجی پديده:
 کیفیت تضمین

،  شدگانیرفتهپذ شرايط علي:

 علمییئتهاعضای ، دانشجویان

 رئیس دانشگاه

 :پیامدها
 آموختگاندانش، المللی شدنینب، یانبندانشاقتصاد ، پژوهش، آموزش
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 عالمه دانشگاه : : تهرانجلد اول .در ایران عالی سمینار آموزش نخستین مقاالت

 .07ر3: طباطبایی

 و ملی هايتجربه به نگاهی: عالیآموزش در آن ارزیابی و كیفیت .(2372) عباس بازرگان،
 .72-22 ،211 رهیافت، .المللیبین

 یابیمناسب ارز ی ردرو(. 2374) هرامب اللهیینو ع. جلیي يآبادفتح ،عباس .بازرگان
علوم  يهادر دانشگاه یآموزش يهاگروه یفیتمستمر ك يارتقا يبرا یدرون

 .02-2 ،(0) 1 دانشگاه تهران. یتیو علوم ترب یشناس. مجله روانیپزش 

در آموزش پزش ی تا نهاد ملی براي تضمین از ارزیابی درونی (. 2311بازرگان، عباس )

 آموزش در توسعه هايگام اندازها،چشم و هاكیفیت در آموزش عالی ایران: چالش
 .11-12(، 92) 22 .پژوهش و مجلس. پزش ی

 یاعتباربخش يمناسب برا یابیارز يالگو یو طراح یبررس .(2379) .نعمت شیوا،بقایی

دانشگاه  ارشد یكارشناس نامهیانپا .آموزش متوسطه یدنظام جد هايیرستاندب

  آموزشی. یزيربرنامه، گروه مدیریت و و علوم تربیتی یشناس، دانش ده روانتهران

ها و مؤسسات آموزش الگویی جهت اعتباربخشی دانشگاه .(2377) . مهرنوش پازارگادي،
آزاد اسالمی، رساله دكتري دانشگاه  .عالی كشور در بخش دولتی و غیردولتی

 .یآموزش یریتمدي ، رشته، گروه مدیریتواحد علوم و تحقیقات

 و عزیزي. حمید علوي مجد، وسفی پورخوشبخت ،الهبیبح پیروي ،مهرنوش. پازارگادي

 .هاي علوم پزش ی كشورارائه الگویی براي اعتباربخشی دانشگاه .(2312) .ریدونف

  .33-02(، 22) 2. مجله ایرانی آموزش در علوم پزش ی

چالش ساختارسازي براي نظارت و  .(2342) .اختهف اسحاقی . وضار محمدي ،جواد. حاتمی

ارزیابی كیفیت در  پنجمین همایشتهران: . ارزشیابی كیفیت در آموزش عالی ایران

 .هاي فنیپردیس دانش ده ،دانشگاه تهران، 2342اردیبهشت ، نظام دانشگاهی

 يعمل رد يهادر خصوص شاخص يچهارچوب نظر يارائه .(2372) .عباس خورشیدي،
دانشگاه آزاد  يدوره دكترا يرساله .یرانا یآموزش عال یفیك يدر ارتباط با ارتقا

 .یآموزش یریتمدي ، گروه مدیریت، رشتهواحد علوم و تحقیقات، اسالمی
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در  یفیتك ینتضم .(2312) .ید مقتداپرست سیو هاشم .ضار يمحمد ،حسین. رحیمی

پنجاه و ی مین نشست راساي تهران:  .یاتاصول، تجرب یم،مفاه ی،آموزش عال

. ي مبتنی بر دانایی، همایش توسعهها و مراكز علمی و تحقیقاتیدانشگاه
CKBD01_007.html-CKBD01-http://www.civilica.com/Paper 

و  یاعتبارسنج یابی،ارزش یقات،گزارش مركز تحق .(2342سنجش آموزش كشور) سازمان
  تهران: سازمان سنجش آموزش كشور. .یآموزش عال یفیتك ینتضم

ریزي ارزیابی درونی در گروه مدیریت و برنامه .(2342) .حمدمو شرفی  .باسع ،پورعباس
  .214-232(، 1) 0. یري تربیتیگاندازه .آموزشی دانشگاه عالمه طباطبایی

تدوین استانداردهاي اعتباربخشی  .(2314) .عیدسالحسینی بهشتی و خادم. میرا نژاد عس ري
 .سازي الگوهاي موجود اعتباربخشی دیگر كشورهاهاي علوم انسانی: بومیدانش ده
، 2314اسفند پیشرفت آموزش عالی،  لسازي مدبومی يامنطقههمایش سنندگ: 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندگ.

تدوین و  .(2342).باسع پورو عباس .هرنوشم پازارگادي ،سنح مل ی ،شهال. علیاري

هاي ارزشیابی كیفیت و اعتبارسنجی برنامه درسی دوره استانداردسازي شاخص
مجله علمی  .هاي علوم پزش ی كشوركارشناسی پیوسته رشته پرستاري دانشگاه

مسلسي  2)22  .ایران یپژوهشی دانشگاه علوم پزش ی ارتش جمهوري اسالم

37))،12-22. 

آموزش  یو اعتباربخش یابیارز يبرا ییارائه الگو و ینتدو .(2311مقصود ) فراستخواه،

رساله دكتري دانشگاه شهید بهشتی،  .یرانیا و یتجارب جهان بر اساس یرانا یعال

  .یآموزشریزي ، گروه مدیریت و برنامهتربیتیو علوم شناسیدانش ده روان

 انتشارات آگاه. :تهران .كیفیت مسئلهدانشگاه ایرانی و  .(2311، مقصود )فراستخواه

بیرونی در  بررسی فرایند نهادینه شدن ساختار ارزیابی درونی و .(2342مقصود ) فراستخواه،

ارزیابی  پنجمین همایشتهران:  .آموزش عالی ایران؛ با تركید بر نظریه ساختاریابی

هاي پردیس دانش ده ،دانشگاه تهران، 2342اردیبهشت ، كیفیت در نظام دانشگاهی

 .فنی
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آموزشی هاي بیمارستاندرمانی  آموزشی خدماتارزیابی  .(2377) فرشته پور،فرزیان

ي رساله .اعتبارسنجی الگوي بر اساس مستقر در تهرانپزش ی علوم هاي دانشگاه

 گروه مدیریت. .و تحقیقات تهران ، واحد علومآزاد اسالمی دانشگاه يدكتر

تحوالت  .(2343) .قصود. مفراستو  .سنحمل ی ، عباس پورعباس ،محمد. زادهمجتبی

اي براي نظام آموزش عالی اعتبارسنجی در آموزش عالی ایران و جهان،آموزه
 هايدر نظام یفیتك یابیارز و هشتمین همایش یكنفرانس مل اولینتهران:   .ایران

 .یفشر یدانشگاه صنعت، 2343اردیبهشت  ی،دانشگاه

بررسی و طراحی الگوي مناسب براي ارزیابی درونی  .(2372) محمدحسنمحمدي،  میرزا

ي كارشناسی ارشد دانشگاه تهران، دانش ده نامهپایان .كیفیت آموزشی وزارت نیرو

 ریزي آموزشی.، گروه مدیریت و برنامهتربیتیشناسی وعلومروان

و هاي كتابداري ارزیابی درونی گروه. (2342).ریبرزف و درتاگ .ساداتریمم میرشفایی

 .شناسی دانشگاه عالمه طباطبائیتربیتی و رواندانش ده علوم وپرورشآموزش
با تمركز  یآموزش هايدر نظام یفیتك ینو تضم یابیكنفرانس ارزش دومینتهران: 

 .یرانا یآموزش هاي، انجمن پژوهش2342اسفند  ی،نظام آموزش سازيی پارچهبر 
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