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چکیده
هدف اصلی این پژوهش واكاوي درك كنشگران اجتماع علمی از الگوي اعتبارسنجی نظام آموزش عالی
كشور و طراحی الگوي اعتبارسنجی مناسب است .این پژوهش ،ازنظر هدف ،از نوع پژوهشهاي توسعهاي
و به لحاظ روش ،مبتنی بر نظریه زمینهاي است .بر اساس این روش ،تالش محققان بر آن بوده است تا به
معانی ،دیدگاهها و سازوكارهاي ذهنی كنشگران آموزش عالی پی برده شوند .چهار ابزار اصلی گردآوري
دادههاي این پژوهش مصاحبه ،مشاهده ،یادداشتبرداري و مرور اسناد بوده است .بر اساس روششناسی
زمینهاي ،و با بررسی دادههاي بهدستآمده در مرحلهي اول كدگذاري باز 0207 ،مفهوم به دست آمد.
دادههاي مرحلهي دوم كدگذاري باز ،در قالب  2020مفهوم و  217مقولهي عمده طبقهبندي شدند .در
مرحله كدگذاري محوري 01 ،مقوله هستهاي تعیین شدند .در مرحلهي كدگذاري انتخابی  01مقولهي
هستهاي به سطح انتزاعی باالتر ارتقاء داده شد و برحسب ویژگیهاي شرایطی ،تعاملی/فرایندي و پیامدي
طبقهبندي شد .در پایان ،مقولهي گفتمان كیفیت ،بیم و امید ،را بهعنوان اصلیترین و نهاییترین مقولهي
هستهاي انتخاب و بسط داده شدند .این پژوهش نشان میدهد ،كیفیت مفهومی پیچیده و چندبعدي است .بر
این پایه ،توجه چندجانبه و كلیگرا نسبت به اعتبارسنجی و تضمین كیفیت نظام آموزش عالی ایران و
دوري از نگاه جزیرهاي و جزءگرا الزم است.

 .2این مقاله برگرفته از رساله دكتري با عنوان"طراحی الگوي اعتبارسنجی براي نظام آموزش عالی ایران و اعتباریابی
آن" است.

 . 0دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائیEmail: abbaspour@atu.ac.ir،
 . 3استادیار مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خدابنده؛
Email: m.mojtabazadeh@yahoo.com
 .9استاد برنامهریزي درسی دانشگاه عالمه طباطبائی؛ Email: maleki@atu.ac.ir
 .1دانشیار مؤسسه پژوهش و برنامهریزي آموزش عالی؛
Email: farasatkhah@facultymembers.irphe.ir
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واژگان کلیدی :آموزشعالی ،اعتبارسنجی ،تضمین کیفیت ،نظریهی زمینهای و تفسیرگرایی
اجتماعی

مقدمه
پارادایم تفسیري ،سنگ زیررین پرژوهشهراي كیفری را تشر یي مریدهرد .برر ایرن اسراس،
پارادایم اصلی پژوهش حاضر مبتنی بر روی رد تفسریرگرایی اجتمراعی اسرت .برهزعرم ایرن
روی رد ،خالقیت عنصر وجودي انسانها را تش یي میدهرد .از طررف دیگرر ،واقعیرت نیرز
پدیدهاي پویا و سیال است .بر این اساس ،با ات اي به یك روش واحد نمیتوان بره واقعیرت
رسید .روی رد تفسیرگرایی اجتماعی ،انسان را مركرز ققريس سراخت واقعیرتهراي اجتمراعی
میداند .به خاطر ماهیت بیناالذهانی واقعیت ،راهیابی به اذهان بشري جهت كشف نوع نگاه
انسان به واقعیتها ،طریقهي معنی بخشیدن به واقعیتها ،تغییر و تبدیي واقعیتهرا و تعبیرر و
تفسیر كردن واقعیتها از اهمیت به سرزایی برخروردار اسرت .ازنظرر روی ررد تفسریرگرایی
اجتماعی ،واقعیت ساختهوپرداختهي ذهن بشري است .به همین خراطر ،نرهتنهرا فاقرد قروانین
قابت ،م انی ی ،مشخص و از قبي تعیینشده است ،بل ه ،هرروز در حال ظهور ،نرو شردن و
پویایی است .بر این اساس ،نمیتوان الگویی واحرد ،جهرانشرمول و موردپرذیرش همگران
براي واقعیت و نوع درك آن ارائه كرد .به خاطر پویایی واقعیرت ،ام ران كشرف و كنتررل
آن وجود ندارد ،بل ره تنهرا مریتروان بره درك و تفسریر واقعیرت همرت گمرارد .گرانیگراه
روی رد تفسیرگرایی اجتماعی ،بر اصالت فرد در مقابي اصالت محیط است .چراكه ،بر ایرن
امر صحه میگذارد كه واقعیت ،برآیند معنیبخشی و درك و تفسیر انسانهاست .ازایرنرو،
نوع نگاه بشر به واقعیت از اهمیت باالیی برخوردار است ،چراكه برهانردازهي تعرداد انسران-
هاُ ،صور گوناگون واقعیت به منصهي ظهور میرسرد .برهایرنترتیرب ،بره هنگرام كن راش و
واكاوي در واقعیت ،نه به یك واقعیت واحد ،بل ه به واقعیتهاي چندگانه دست مرییرابیم.
به اعتقاد روی رد تفسیرگرایی اجتمراعی ،درك و تفسریر پدیردههرا متررقر از مرتن و عوامري
ي است كه نوع بشر را احاطه كررده اسرت .در بسرتر ایرن مختصرات برافتی اسرت كره
زمینه ا س
مردمان به پدیدههاي متعدد معنی بخشیده و به بازتولید منحصربهفرد آنها اقدام میكنند.
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بر این پایه ،تمام تالش پژوهش حاضر این بوده است كه با روی رد تفسیري به بازتولیرد
معنایی واقعیتی به نام "الگوي اعتبارسرنجی" بپرردازد .برهایرنترتیرب نشران دادهشرده اسرت،
عامالن و كنشگران آموزش عالی نگاهشران بره "الگروي اعتبارسرنجی نظرام آمروزش عرالی
كشور" چگونه است.

مسئله پژوهش
روی رد تفسیرگرایی اجتماعی بر این باور است كه واقعیرتهراي اجتمراعی توسرط مردمران
همان اجتماع ساختهشده ،بازسازي و تفسیر میشوند .ازاینرو ،فهم ،تعبیر و نحروهي نگررش
به پدیدههاي آموزش عالی از ارزش بسیار باالیی برخروردار اسرت ،چراكره فصريالخطراب
تولید ،بازتولید و نیز تغییر آنها ،خود همتایان اجتماع علمی است .عالوه بر ایرن ،برهتناسرب
تنوع بسترهاي دانشگاهی ،دركها و تفسیرهاي متعددي نیز وجود دارد .واكاوي تفسریرها و
بررسی نگرشها درزمینهي اعتبارسنجی دانشگاهی به ما كمك مریكنرد نسربت بره طراحری
الگوي اعتبارسنجی شناخت كافی و وافی كنریم .در ایرن جسرتار ،سرعی شرده اسرت از دیرد
عامالن و كنشگران دانشگاهی به بازتولید عناصر نوین اعتبارسنجی پرداختره شرود .آمروزش
عالی كشورمان در دههي اخیر تحوالت عظیمی را پشت سر گذاشته است .بردین معنری كره
ورود پدیدههایی مانند جهانیشدن ،دنیاي مجازي و فضاي سایبري ،مدیریت دانش ،اقتصاد
دانشبنیان ،توسعهي حرفهاي ،ساختارهاي جدید ،توسرعهي فرنآوري ،ارتباطرات ،تغییررات
جهانی ،ت ثرر و تنروع رشرتههراي دانشرگاهی ،افرزایش جمعیرت دانشرجویی ،رواگ دیردگاه
یادگیري مادامالعمرر و  ...بره درون اكوسیسرتم دانشرگاه ،برنامرههرا ،محتواهرا ،سیاسرتهرا و
ساختارهاي نظامهاي آموزش عالی را دستخوش تغییر و تحول قرار داده است؛ گو این ره،
دانشگاه از كاركرد سنتی خود فاصله گرفته و بره برازتعریف رسرالتهراي خرویش پرداختره
است .آنچه از بیرون و دنیاي اتیك نمایان است ،جهان جدیدي است كه بسان كروه یرخ در
اقیانوس مواگ آموزش عالی شناور است .در این میان ،اینطور مینماید كه دنیراي جدیردي
از اعتبارسنجی در اذهان كنشگران دانشگاهی ش يگرفته باشد .ن تره اساسری آن اسرت كره
مردمان آموزش عالی این جهان جدید را میبینند ،آن را تجربه میكنند ،بره آن معنری مری-

فصلنامه سال اول ،شماره  ،4تابستان 94

24

پژوهشهای رهبری و مدیریت آموزشی

بخشند ،آن را درك میكنند و آن را تعبیر و تفسیر میكنند .بریتردیرد درك و تفسریر ایرن
مردمان از اعتبارسنجی داراي ابعراد و صرور گونراگونی اسرت .درك ایرن اشر ال ،مسرتلزم
ورود به دنیاي امیك مردمان علمی اجتمراع دانشرگاهی و بررسری و مطالعرهي اعتبارسرنجی
است .در این پژوهش ،مسئله اصلی آن است كره كنشرگران آمروزش عرالی چره عرواملی را
براي اعتبارسرنجی نظرام آمروزش عرالی دخیري مریداننرد .چره درك و تفسریري از الگروي
مطلوب اعتبارسنجی در ذهنشان جاري و ساري است.
ایران كشوري است با مختصات فرهنگی ،اجتماعی ،علمی ،سیاسی ،اقتصادي و ارزشری
خاص خود .ازاینرو ،پژوهش حاضر از چند جهرت حرائز اهمیرت اسرت .اول این ره ،نظرام
اعتبارسنجی هر كشوري با عوامي زمینهاي عجین است ،برالطب نظرام اعتبارسرنجی آمروزش
عالی ایران نیز باید ویژگیهاي خاص خود را داشرته باشرد .دوم این ره ،كنشرگران آمروزش
عالی كشور بسی بهتر از افراد دنیاي اتیرك قادرنرد ،بره بازتولیرد معنرایی نظرام اعتبارسرنجی
بپردازند .سوم این ه ،نظام آموزش عالی ایران ،نهتنها شامي دانشگاههاي سراسري وابسرته بره
وزارت علروم اسرت ،بل ره داراي تنروع و گسررتردگی بسریار زیراد ،مثري دانشرگاههرراي آزاد
اسالمی ،پیام نور ،علمی-كراربردي ،علروم پزشر ی ،غیرانتفراعی و  ...اسرت .دانشرگاههراي
سراسري ،نهتنها به لحاظ اهداف ،مقاصد و رسالتهرا از سرایر دانشرگاههرا متمایزنرد ،بل ره،
اكوسیستم دانشگاههاي سراسري نیرز ویژگریهراي خراص خرود را دارد .بره همرین منظرور،
شناسایی مؤلفههاي اعتبارسنجی دانشگاههاي سراسري از اهمیت زیادي برخوردار اسرت .برا
عنایت به دالیي فوق ،این پژوهش درصدد است برا برهكرارگیري روی ررد تفسریرگرایی بره
احصاء عوامي اعتبارسنجی از دیدگاه كنشگران آموزش عرالی بپرردازد .برر ایرن اسراس ،در
پژوهش حاضر ،الگوي اعتبارسنجی ،بهسان نوعی گفتمان تلقی شده اسرت كره در آن نگراه
از باال به پائین كنار گذاشتهشرده و درك ذهنیرتهراي جامعرهي دانشرگاهی در مركرز ققري
مطالعه قرارگرفته است.
هدف كلی پژوهش" ،طراحی الگوي اعتبارسنجی و تضمین كیفیت براي نظام آمروزش
عالی كشور" است .اهداف خاصتر این تحقیق را میتوان به شرح زیر مقولهبندي كرد.
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 .2احصاء و تدوین عوامي تش یيدهنده الگوي اعتبارسنجی و تضمین كیفیت نظام
آموزشی عالی ایران؛
 .0ارائه یك الگوي زمینهاي شامي سه بعد شرایط ،تعامي و پیامد بر اساس نظریهي
زمینهاي.
بهمنظور تحقق اهداف فوق ،سعی شده است با بهكارگیري روی رد امیك یا جهت-
گیري از درون ،به واكاوي درك و تفهم كنشگران اجتماع علمی از الگوي اعتبارسنجی و
تضمین كیفیت نظام آموزش عالی كشور پرداخته شود.

چارچوب نظری
اعتبارسنجی ،ابزار تضمین كیفیت است .طبق گزارش انجمن روانشناسی آمری ا،)0229( 2
اعتبارسنجی هم اعتبار و هم فرایند است .مشابه با گزارش انجمن روانشناسی آمری ا،
دربیانی زیبا و خالقانه توسط ی ی از صاحبنظران آموزش عالی كشور (فراست،)2311 ،
اعتبارسنجی به رسانه و بازار تعبیر شده است .بهعنوان رسانه ،اعتبارسنجی بهمنزلهي رسانهاي
میان مؤسسهاي و میان برنامهاي است ،ارزش مبادلهاي دارد .بهعنوان بازار ،اعتبارسنجی
بهمنزلهي سازوكاري براي مراقبت از مصرفكنندگان ،متقاضیان و مشتریان فرآوردههاي
مختلف دانشگاهی است.
اعتبارسنجی و تضمین كیفیت ،پس از طی "مرحلهي طفولیت" ،در دوران خالقیت و
نوآوري" به اوگ بارآوري" خود رسید .سپس ،این حوزهي دانش ،بلوغ و بالندگی خود را
اعالم كرد .اینك نیز ،در مرحله "بزرگسالی" خود به سر میبرد؛ و با اصطالحات و
مفاهیم بسیار متنوعی احاطهشده است .این ت امي ،توجیهكننده استلزام حوزهاي باقبات،
منسجم ،منظم و متقن است .بنابراین ،این حوزهي دانشی به دنبالس زبان اشتراكیتر/عمومیتر
بیان و عمي است ،و یا باید باشد.
علیرغم استفاده گسترده از واژهي اعتبارسنجی ،هنوز توافقی در مورد تعریف آن
حاصي نشده است .بل ه ،در عوض ،منجر به كثرت معانی و سردرگمی مفهومی شده است.
1. American Psychological Association
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بهمنظور دست یافتن به روی رد جهانی در حوزهي تعاریف اعتبارسنجی و تضمین كیفیت،
البته نه الگوهاي اعتبارسنجی ،الزم است با نگاه به مشتركات ،نه به تفاوتها ،به تعریف
اعتبارسنجی بپردازیم .هدف از این تعبیر ،به تعبیر جورگ ریتزر ،)2442( 2بههیچوجه "مك
دونالدیزاسیون "0این حوزه نبوده است ،بل ه ،سهیم شدن در تالشهاي در حال انجام براي
ایجاد زیربناي یكزبان مشترك (كه تنوع خود را بهتر بیان كند) بوده است.
بر اساس روی رد وحدتگرایانه ،اعتبارسنجی ،فرایندي است كه از طریرق آن مؤسسره
(غیر) دولتی یا خصوصی ،برهمنظرور این ره تشرخیص دهرد یرك مؤسسره آمروزش عرالی از
حداقي مالكها و استانداردهاي از پیش تعیینشده برخروردار اسرت ،كري فعالیرت یرا یرك
برنامهي خاص آموزشی آن مؤسسه را ازنظر كیفیت ارزیرابی مریكنرد .نتیجره ایرن فرآینرد،
معموالً اعطاي اعتبار (بهصرورت تصرمیم بلره/خیر) ،بره رسرمیت شرناختن ،و گراهی صردور
مجوز فعالیت ،است .روند اعتبارسنجی به ش ي خرود–بررسری؛ و ارزیرابی توسرط همتایران
بیرونی است .بهطوركلی ،فرآیند اعتبارسنجی شامي سه مرحله خاص اسرت( :الرف) اجرراي
فرآیند خود -ارزیرابی؛ و ارسرال نتیجرهي گرزارش خرود-ارزیرابی در قالرب مجموعرهاي از
استانداردها و مالكها به مؤسسرهي اعتبارسرنجی كننرده( .ب) برازبینی بررسری انجرامشرده
توسط تیم همتایان (گ) بررسی شواهد و توصیهها بر اساس مجموعرهي معینری از معیارهراي
مربوط به كیفیرت توسرط كمیسریون اعتبارسرنجی كننرده؛ و درنتیجره ،قضراوت نهرایی و در
صورت مناسب بودن ،ابالغ تصمیم رسمی به مؤسسه و سرایر مؤسسرات منتخرب (یونسر و،
.)0227
اعتبارسنجی تحوالت عظیمی را پشت سر گذاشته است .شراید اشرارهاي كوتراه بره ایرن
تحوالت براي درك عظمرت و اهمیرت ایرن حروزه خرالی از لطرف نباشرد .برهطرور سرنتی،
تحروالت اعتبارسرنجی بره دو بخرش تقسریم مریشرود :تحروالت ترراریخی ( )2412-2717و
تحوالت نوین ( 2412تاكنون).

1. George Ritzer
2. MacDonaldization
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هارچلید )2412( 2تاریخ تحوالت اعتبارسنجی را به پنج دوره تقسریم مریكنرد .اولرین و
طوالنیترین دوره ،از سال  2717تا  2429بوده است .در ایرن دوره ،پایرههراي اعتبارسرنجی
ش ي میگیرد و بخش اعظم ساختار نظام كنونی اعتبارسنجی بنیان نهراده مریشرود .در طری
این دوره ،انجمنهاي منطقهاي ایالرتهراي نیوانگلنرد ،مركرزي ،جنروب و شرمال مركرزي،
بهعنوان زیرمجموعهاي از وزارت آموزشوپرورش ایاالتمتحده ترسیس شردند (هارچلیرد،
.)2412
جالب است بردانیم ،در اواخرر ایرن دوره ،كرالجهرا برحسرب كیفیرت ارائرهي آمروزش،
گروهبندي شدند و فهرست اسامی آنها انتشار یافت .هارچلید میگوید:
كالجها برحسب بازتاب موفقیت دانشجویان خود درزمینرهي دانرشآمروختگی ،بره سره گرروه
تقسیم شدند .این امر تبدیي به معتبرترین فهرست در كي كشور شد؛ و باعث شد انجمرن دانشرگاه-
هاي آمری ا 0خطمشی خود تا  92سال بعد را تدوین كند (هارچلید ،2412 ،ص.)22 .

در سال  ،2423ویلسون ،رئیسجمهور وقت ایاالتمتحده ،دسرتور انتشرار ایرن فهرسرت
را ،با عنوان فهرست طبقهبندي موقت ،3داد .این دستور ،همزمان با دورهاي بود كره ،انجمرن
دانشگاههاي آمری ا ،فهرست خود را كه با عنوان فهرسرت بنیراد كرارنگی 9منتشرر مریشرد،
متوقف كرده بود (هاوكینز.)2440،1
در طی دوره اول ،انجمنهاي منطقهاي با رشد و تنوع دائمالتزاید مجموعهاي از رشتههرا
و مؤسسات آموزش عالی مواجه شدند .این امر درنهایت منجر به سردرگمی و اختالفنظرر
در مورد مالكهاي مورداستفاده براي اعتبارسنجی شد" .بههرحال ،قبري از سرال  2420برود
كه انجمن شمال مركزي ،اولین مجموعه مرالكهراي 20گانره بسریار اختصاصری را تردوین
كرررد؛ و سررال  2423بررود كرره اولررین فهرسررت كامرري مؤسسررات اعتبارسررنجی شررده منتشررر
شدند"(هارچلید ،2412 ،ص.)22 .

1. Harcleroad
2. Association of American Universities
3. Provisional Classified List
4. Carnegie Foundation List
5. Hawkins
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هارچلید ( ،)2412دوره دوم تاریخچهي اعتبارسنجی را بین سالهراي  2429ترا  2431برا
عنوان تغییرات اساسی در فلسفه زیربنرایی اعتبارسرنجی مشرخص كررده اسرت .در پاسرخ بره
افزایش رو به تزاید مؤسسات آموزش عالی و گسترش تنوع رشتههاي تحصریلی ،مؤسسرات
آمرروزش عررالی برره پرریبنرردي مجرردد اعتبارسررنجی پرداختنررد .در ایررن دوره ،محتررواي
اعتبارسنجی"كمتر ماهیتی عینی داشت و مبتنی بر قضاوت مؤسسه از هردف و الگروي كلری
خود بود" (هارچلید ،2412 ،ص .)22 .این امر بهمنزلهي چرخش عمده در فلسرفه زیربنرایی
اعتبارسنجی تلقی میشد ،چراكه استقالل و منحصربهفررد برودن هرر مؤسسره را بره رسرمیت
میشناخت .همچنین ،در طی این دوره بود كه انجمنهایی چون انجمن پزشر ی آمری را2و
كانون وكالي آمری ا0پا به عرصهي وجود نهادند .چنین انجمنهایی به این خاطر ترسریس و
راهاندازي شدند كه ،هرمحرفرهايهراي رشرتههراي پزشر ی ،حقروق و مهندسری برر اسراس
روی رد كالن نگر از آموزش بهره برند و از طریق اعتبارسنجی شدن توسط یك نماینردگی
واحد ،رسمیت یابند".مفهوم كالننگر ،نمایانگر تالشی براي مقابله برا مشر ي خُردنگرري و
بازبینیهاي چندگانه بوده است :مش لی كه تا به امروز همچنان به قروت خرود براقی اسرت"
(هارچلید ،2412 ،ص.)22 .
در دوره سوم ،یعنی ،سالهاي 2431تا  ،2491دولت سرمایهگذاري زیادي روي حرذف
و از بین بردن كارخانههاي تولید مدرك دانشگاهی كرد .پدیدهاي كه امروزه تحرت عنروان
كارخانههاي مدركسازي از آن نام میبریم ،در طی آن دورهي زمانی مصطلح شده اسرت.
این امر تا بدین روز بهصورت مسئلهاي جدي همچنان به قوت خود باقی است ،تا حدي كره
وزارت آموزشوپرورش آمری ا )b0229( 3اظهرار داشرته اسرت" :كارخانرههراي مردرك-
سازي ،مؤسساتی هستند كه بیشرتر عالقرهمنرد بره دریافرت پرول هسرتند ترا ارائرهي آمروزش
باكیفیت" .شایانذكر است كه این نوع مؤسسات آموزش عالی بره دانشرجویان ،نگراه ابرزار
گونه به ش ي مصرفكنندهي سودآور دارند.

1. American Medical Association
2. American Bar Association
3. U.S. Department of Education
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دوره چهارم ،بین سالهاي  2491تا  2471بوده اسرت .وجره مشخصرهي برارز ایرن دوره
"افزایش بسیار زیاد بودجهي دولت فدرال براي حمایت از مؤسسات و اعطاي كمركهراي
دانشرجویی برروده اسررت" (هارچلیررد ،2412 ،ص .)20 .ایررن بودجررههررا بررر اسرراس  09قررانون
جداگانهي كنگره تخصیصیافته بودند .اختصاص بودجهي هنگفرت بره مؤسسرات آمروزش
عالی با خود چالشهایی نیز به همراه داشت .چراكه الزمهي دریافت این كمركهراي مرالی
واجدالشرایط شناخته شدن از سوي نمایندگیهاي اعتبارسنجی كننرده بروده اسرت .نتیجرهي
این امر ،انحالل دفتر آموزشوپرورش دولت فدرال ،و اقدام به كاهش برخی از این مسرائي
چالشانگیز بود:
كمیسرریون مل ری اعتبارسررنجی 2و فدراس ریون كمیسرریونهرراي اعتبارسررنجی منطقررهاي 0در
آموزش عرالی بره شر ي یرك سرازمان جرام در هرم ادغرام شردند .ایرن سرازمان ،شروراي
اعتبارسنجی دانشگاهی 3نام گرفت .این شوراي جدیدالترسیس تمام وجههي همرت خرود را
صرف وحدتبخشی به اقدامات داوطلبانهي اعتبارسنجی بهویژه كارهاي نوین دولت فدرال
كرد (هارچلید ،2412 ،ص.)20 .
پس از جنگ جهانی دوم ،دولت فردرال ،برا تصرویب "قروانینی چرون قرانون جری .آي.
بیي ،9فهرست دانشگاههاي واجدالشرایط را برراي دریافرت كمرك دولرت فردرال از طریرق
اعتبارسنجی ،تهیه كرد"(هراوكینز ،2440،ص .)020 .دولرت فردرال ،فهرسرت اعتبارسرنجی
تدوینشده توسط نمایندگیهاي منطقهاي را "جام و كامري" یافرت (هراوكینز ،ص ،)020
ازاینرو ،حمایت خود را متمركز بر دانشگاههایی كرد كه جزء فهرست مورد ترییرد انجمرن
دانشگاههاي آمری ا بودند .فراینرد اعتبارسرنجی مروردنظر دولرت فردرال برر پایرهي برازبینی
مجتم هاي دانشگاهی و بررسی مالكهایی چون رقابت بین دانشگاهی براي كسب شهرت
و اعتبار استوار بود (هاوكینز ،ص .)020

1. National Commission on Accrediting
2. Federation of Regional Accrediting Commissions
3. Council on Postsecondary Accreditation
4. GI Bill
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در طی این دوره ،شوراي اعتبارسنجی دانشگاهی بهعنوان "سازمان غیردولتی و باهردف
ترویج و تسهیي نقش نمایندگیهاي اعتبارسنجی در جهت ارتقاء ،تضمین كیفیرت و تنروع-
بخشی آموزش عالی آمری ا" فعالیت میكرد (وزارت آمروزشوپررورش آمری را.)0229 ،
شایانذكر است ،شوراي اعتبارسنجی دانشگاهی تا سال  2443نقش خود را ایفا میكررد .در
این سال بود كه شروراي اعتبارسرنجی آمروزش عرالی آمری را )0229( 2جرایگزین شروراي
مزبور شد و بهعنوان "اصلیترین صداي ملی براي اعتبارسنجی داوطلبانه و تضرمین كیفیرت
به كنگره و وزارت آموزشوپرورش ایاالتمتحده آمری ا" معرفی شد.
پنجمررین و آخرررین دوره از سررال  2471تررا سررال  2412برروده اسررت .در ایررن دوره،
اعتبارسنجی دو كاركرد دیگري نیز به عهده گرفت" :حمایت از حقروق مصررفكننردگان
آموزشی و تحقق اهداف عدالت اجتماعی"(هارچلیرد ،2412 ،ص .)23 .ایرن اهرداف ،ایرن
روزها هم در فرایند اعتبارسنجی جا دارد .مسئله دیگري كه اعتبارسنجی در این دوره برا آن
مواجه بود ،توقف اعمال قدرت انجمنهاي جدید روي شوراي اعتبارسنجی دانشگاهی بود.
عالوه بر این ،مؤسسات آموزش عالی بهطور قابيتوجهی به گسرترش و ت ثیرر مجتمر هراي
دانشگاهیس وابسته پرداختند .این امر مجموعه مش الت و مسرائي خراص خرود را در ارتبراط
با اعتبارسنجی به وجود آورد (هارچلید.)2412 ،
از سال  2412دوران تحروالت نروین اعتبارسرنجی آغراز مریشرود .بریتردیرد ،آشرفتهتررین
لحظات اعتبارسنجی از زمان انتشار گزارش هارچلید در سال  2412تا بدین روز بوده اسرت.
طی اواخر سالهاي گذر قرن  02به قرن  ،02دولتها به میزان زیادي حمایت از برنامرههراي
كمك مالی را به نف برنامههاي اعطاي وامهاي دانشجویی تغییر داده و بهطرور قابريتروجهی
بودجهي كي آموزش عالی را كاهش دادند .عالوه بر این ،دولتها داد سخن برراي تردوین
سنجههاي استاندارد ،مخصوصاً سنجههاي استاندارد مربوط به پیامرد یرادگیري دانشرجویان،
كه ام ان مقایسهي مستقیم كالجها و دانشگاهها را میسر میكند ،برآوردند.

)1. Council for Higher Education Accreditation (CHEA
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برخی عناصر هستند كه در موفقیت دانشجویان دخیريانرد و برهعنروان بخشری از فراینرد
اعتبارسنجی موردتوجه هستند .این عوامي برر تنروع دانشرجویی ،خردمات دانشرجویی و هرر
مسئلهي مربوط به امور دانشجویی ترقیر میگذارند .بااینحال ،حداقي از دیردگاه دولرتهرا،
پیامد یادگیري دانشجو ،یا موفقیت تحصیلی ،بهطوركلی برا توانرایی فررد برراي بازپرداخرت
وامهاي دانشجویی مرتبط است".ی ی از دالیي عمدهاي كه برنامههاي آموزش عالی مرورد
اعتبارسنجی قرار میگیررد ،همرین وامهراي دولتری و كمركهراي مرالی" اسرت (كراپالن،2
 .)0221دولت ،بهعنوان وامدهنده و یا ترمینكننردهي وامهراي دانشرجویی ،در درجرهي اول
خواهان بازپرداخت این وامهاست ،درنتیجه ،اهمیت بسیار زیادي بره نرر دانرشآمروختگی
قائي است .دلیي این امر بسیار ساده است ":بهطور پیشفرض ،وامگیرندگانی كره بره كسرب
گواهینامه دانشگاهی نائي میشوند ،نسبت به كسانی كه نمریتواننرد برنامرههراي تحصریلی
خود را به اتمام رسانند ،با احتمال بیشرتري بره بازپرداخرت وامهراي خرود اقردام مریكننرد"
(هوسلر ،گراس ،ك یك و هیلمن ،0221 ،0ص .)9 .در بخشی از این مطالعره ،نرر دانرش-
آموختگی ،همانگونره كره بره سرنجهي اسرتاندارد پیامرد یرادگیري دانشرجو مربروط اسرت،
موردبررسی قرارگرفته است .بهاحتمالزیاد ،دلیي كمی مبنی بر ارتبراط كیفیرت آموزشری و
موفقیت دانشگاهی در دست است .فرایند اعتبارسنجی ،از طریق استانداردهاي اعتبارسرنجی
خود ،در تالش است اطمینران یابرد كره مؤسسرات آمروزش عرالی زیربنراي مح مری برراي
آموزش باكیفیت بنانهادهاند .مش ي اینجاسرت " :برهطرور پریشفررض ،درآمردهاي پرس از
دانشآموختگی و بار بدهی كري ،بره میرزان قابريتروجهی براهم ارتبراط دارنرد" ( هوسرلر و
هم اران ،0221 ،ص .)9 .هنوز ،فرایند اعتبارسنجی ،درآمدهاي پس از دانشآمروختگی را
در سنجش شایستگی مؤسسه ،بهعنوان امري كه مرتبط برا پیامرد یرادگیري دانشجوسرت ،در
نظر نگرفته است.
دولتها به دنبال راهری هسرتند كره فرآینرد اعتبارسرنجی بره مقایسرهي پیامرد یرادگیري
دانشجویان در بین مؤسسات آموزش عالی بپردازد .بااینحال ،این امر مستلزم آن اسرت كره
1. Kaplan
2. Hossler, Gross, Cekic, & Hillman
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پدیدهي مشابهی بهصورت ی سرانی موردانردازهگیرري قررار گیررد .ایرن امرر در ذات خرود
مش التی به همراه دارد .چراكه "قضاوت در مورد همخوانی این نتایج برا اهرداف سرازمانی
بیانشده تااندازهاي مستلزم وجود سنجهي اسرتاندارد و قبرات در كاربسرتهراي م ررر ایرن
سنجههاست" (مور ،2410 ،2ص.)1 .
این امر ،ضمن این ه ،به استقالل داشتن ،تنوع داشتن و منحصربهفرد بودن همه مؤسسات
آموزش عالی و دانشگاهها احترام قائي است؛ ولی ،بیشازپیش مفهوم فرایند اعتبارسرنجی را
در پ ریشبینرری الگررویی كرره بتوانررد سررنجهي اسررتانداردي بررراي مقایسررهي پیامررد یررادگیري
دانشجویان در برین مؤسسرات آمروزش عرالی بره كراربرد ،پیچیرده مریكنرد .انجمرن غربری
اعتبارسنجی مدارس و كالجها-كمیسیون اعتبارسرنجی كرالجهرا و دانشرگاههراي دورههراي
آموزشی عالی ،)0223( 0در بیانیهاي بسیار ارزشمند "تنوع مؤسسات و مرموریت آنها را بره
رسمیت شناخته است" .اگر فرآینرد اعتبارسرنجی ایرن امرر را برهعنروان ی ری از ارزشهراي
اصلی خود بهگونهاي حفر كنرد كره ارزش اصرلی دیگرري را در دل فرآینرد اعتبارسرنجی
پرورش دهد ،در آن صورت"ارائهي الگوهاي چندگانه در مؤسسه موردحمایت واق شده و
برررآورده سررازي تعهرردات و اسررتانداردهاي هسررتهاي كمیسرریون برره منصررهي ظهررور مرری-
رسد"(انجمن غربری اعتبارسرنجی مردارس و كرالجهرا-كمیسریون اعتبارسرنجی كرالجهرا و
دانشگاههاي دورههاي آموزشی عالی .)0223 ،درصورتیكه این امر تحقرق یابرد ،مریتروان
سنجه استاندارد و بااعتباري تدوین كرد كه ام ان مقایسه پیامدهاي یادگیري دانشرجویان را
در بین مؤسسات آموزش عالی فراهم كند.
سخن خود را در مورد سیر تحول و تطور اعتبارسنجی با نظر نگروین )0221( 3بره پایران
میبریم .بهزعم وي ،حرداقي پرنج مسرئله در تحرول اعتبارسرنجی مرؤقر بروده اسرت( :الرف)
استلزام كنار آمدن با تنوع دائمالتزاید نظام آموزش عالی؛ (ب) سردرگمی به علت تعراریف
بیشازحد اعتبارسنجی؛ (گ) تنوع مؤسسات اعتبارسنجی كننده براي اعتبارسنجی برنامههراي
1. Moore
2. Western Association of Schools and Colleges Accrediting Commission for Senior
)Colleges and Universities (WASC-ACSCU
3. Nguyen
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تخصصی؛ (د) لزوم حفاظت از یادگیرندگان در برابر"كارخانههراي مردركسرازي"؛ و (ه)
نگرانی نسبت به تصدي قدرت اعتبارسنجی از سوي دولتهاي ایالتی و فردرال ،و درنتیجره،
به مخاطره افتادن استقالل آموزش عالی.

وضعیت اعتبارسنجي در ايران
ارزیابی به شیوه نظارت دولتی پس از تصویب قوانین اداري و اساسی معرارف در سرالهراي
 2042-2014در ایران ش يگرفته است و اولین قدم رسمی درزمینهي ارزیرابی ،در سراختار
سازمانی وزارت معارف پیشبینیشده است (حاتمی و هم اران .)2342 ،بر این اسراس ،در
كشور ما ،ارزیابی در نظام آموزش عالی همزمان با شروع آموزش عالی متداول شرده اسرت
(بازرگان .)2311 ،اولرین كوشرش درایرنبراره ایجراد دورهي فروقلیسرانس انردازهگیرري و
ارزیابی آموزشی در دانشگاه بوعلی سیناي همدان اسرت .در سرال  2317دكترر بازرگران در
نوشتهاي تحت عنوان "مقدمرهاي برر ارزیرابی آموزشری و الگروي آن" در دانشرگاه بروعلی
سیناي همدان ،الگوي اعتبارسنجی و ارزیابی درونی را معرفی كرده و بر كاربرد وسری ایرن
الگو در نظامهاي آموزشی ،تركید كرده است (بازرگران .)2317 ،شروراي عرالی ارزیرابی و
نظارت از سال  22بر اساس مصوبات  2322/22/04و  2322/22/02ستاد انقالب فرهنگری و
در زیرمجموعةآن به وجود آمد( .فراستخواه .)2342 ،دفترر نظرارت و سرنجش در معاونرت
آموزشی وزارت وقت فرهنگ و آموزش عالی از سال  2322ش ي گرفرت و فعالیرتهرایی
از سال  2329آغاز شد (فراستخواه" .)2342 ،در سال  ،2321واقعیت تش یالتی ارزیرابی در
آموزش عالی ایران ت وین یافت" (ابیلی .)2372 ،در سال  ،2327ایجاد واحدهاي نظارت و
سنجش آموزش دانشگاهها در معاونتهاي آموزشی آنها مطررح شرد و شروراي نظرارت و
سنجش آموزش در حوزهي معاونت آموزش و وزارت به وجود آمرد .نخسرتین گردهمرایی
مسئولین دفاتر نظارت و سنجش آموزش دانشگاهها ،در سرال  2321در تهرران برگرزار شرد.
در وزارت وقررت فرهنررگ و آمرروزش عررالی نیررز ،واحرردهایی تحررت عنرروان دفتررر و سررتاد
نظارت،كار ارزیابی آموزش عالی را بر عهده داشت (فراستخواه .)2342 ،سال  2371نقطره-
ي عطفی در تاریخ تحروالت اعتبارسرنجی كشرور برهحسراب مریآیرد .در ایرن سرال اولرین
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همایش آموزش عالی ایران به همت دانشگاه عالمه طباطبائی برگزار شرد .در ایرن همرایش،
در سایه زحمات اساتید و صاحبنظرانی چون دكتر خردایار ابیلری ،دكترر عبراس بازرگران،
دكتر علیاكبر سیف و ...دری ری از بیانیرههراي پنري تخصصری برر لرزوم اسرتقرار ،توسرعه و
ترویج اعتبارسنجی در نظامهاي دانشگاهی تركید شد (مجتبیزاده و هم اران.)2343 ،
پسازاین همایش ،در همین سال ،به همت دكتر عباس بازرگران ،اولرین كوشرش برراي
ارزیابی در آموزش عالی ایران آغاز شد .در این سال ،طرح پیش-پژوهش ارزیرابی درونری
براي ارتقاي كیفیت آموزش پزش ی مرورد تصرویب هیئرترئیسره وقرت وزارت بهداشرت،
درمان و آموزش پزش ی قرار گرفت .سپس در سال  2372در شش گرروه آموزشری علروم
پزش ی ،طرح به اجرا درآمد (بازرگان .)2374 ،با توجه به نتایج مثبت ایرن طررح ،دانشرگاه
تهران ،بهعنوان اولین دانشرگاه غیرپزشر ی ،در بهرار  2372در ی ری از جلسرههراي شروراي
دانشگاه ،اجراي طرح ارزیابی درونی در گروههاي آموزشی این دانشگاه را موردتوجه قرار
داد .به همین منظرور ،شروراي دانشرگاه سرال  2372را "سرال نظرارت و ارزیرابی" نرام نهراد
(بازرگان.)2372 ،
در همین سال ،یعنی" 2372 ،طرح جام نظارت و ارزیابی آمروزش عرالی" در شروراي
معاونان وزارت تصویب شد .در سالهاي  2377و  ،2371با توجه به نتایج قابريتوجره طررح
پیش-پژوهش ارزیابی درونی در گروههاي ششگانهي یادشرده ،تمرام دانشرگاههراي علروم
پزش ی به این امر پرداختند .ترقیر مثبت ارزیرابی درونری در دانشرگاههراي علروم پزشر ی و
سایر عوامي باعث شد كره سرازمان مردیریت و برنامرهریرزي كشرور یرك ردیرف اعتبراري
( )223120را تحت عنوان"ارزیابی و اعتبارسنجی مؤسسات و دانرشآموختگران ،برگرزاري
آزمون هاي جام و تخصصی سراسري" بره وزارت علروم ،تحقیقرات و فنراوري اختصراص
دهد .در سال  ،2374شوراي عالی انقرالب فرهنگری بره تشر یي "هیئرت نظرارت و ارزیرابی
فرهنگی و علمی"در زیرمجموعهي خود اقدام كررد .در وزارت وقرت فرهنرگ و آمروزش
عالی نیز "شوراي نظارت و سنجش آموزش" مسئولیت انجام وظایف مربروط بره مرموریرت
نظارت و ارزیابی وزارتی را بر عهده داشت .وزارت علوم ،تحقیقات و فنراوري از اسرفندماه
 ،2374بهوسیله سازمان سنجش آموزش كشرور گرامهراي نخسرت را برراي اشراعه ارزیرابی
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درونی در آموزش غیرپزش ی برداشته است .از سال  2319دفتر نظارت و ارزیرابی آمروزش
عالی وزارتی ،طرح پیشنهادي نظارت و ارزیابی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی كشور
را ارائه داد (فراستخواه.)2342 ،
اینك در كشور ما ایران ،مسئولیت استقرار نظام نوین ارزیابی كیفیت مؤسسات آموزش
عالی به سازمان سنجش آموزش كشور محول شده و مركز تحقیقات ،ارزیابی ،اعتبارسنجی
و تضمین كیفیت آموزش عالی بهعنوان متولی انجرام آن در ایرن سرازمان فعالیرت مریكنرد.
(سازمان سنجش آموزش كشور ،مركز تحقیقات ،ارزیابی ،اعتبارسرنجی و تضرمین كیفیرت
آموزش عالی.)2342 ،
هرچند كه نظر بر آن است ارزیرابی در نظرام آمروزش عرالی ایرران هرمزمران برا شرروع
آموزش عالی متداول شده است و فعالیت عملی در این زمینه ازاواخرسال  2321برا تشر یي
دفتر نظارت و سنجش آموزش شروعشده است ،اما حقیقت امرر ایرن اسرت كره روشهراي
نظارت و ارزیابیهاي مورداستفاده داراي چند خصیصه مشترك هستند:
 هدف و چارچوب مشخصی نداشته است.
 از یك روششناسی والگوي مشخص پیروي ن رده است.
 تداوم و استمرار الزم نداشته است.
 دیدگاه سیستمی موردتوجه قرار نگرفته و تكبعدي بوده است.
 بنا بر ضرورت و مصلحت انجام میگرفته است.
 مشاركت ،هم اري و دلبستگی جامعهي دانشگاهی را به دنبال نداشته است.
 ظرفیتسازي براي اعتبارسنجی ،بهبود ،ارتقاء و تضمین كیفیت نظام آمروزش عرالی
را به دنبال نداشته است.
 ساختار علمی و نظامدار براي مدیریت و رهبري آن ش ي نگرفته است.
بنابراین ،فعالیتهاي صورت گرفته بیشتر حالت انجاموظیفه و رفر ت لیرف و مسرئولیت
داشته است و با توجه به محدودیت زمانی و نیرز ویژگریهرا و شررایط خراص دانشرگاههرا و
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مؤسسات آموزش عالی ،فعالیتهاي صورت گرفته از كرارایی و اقربخشری الزم برخروردار
نبوده است ( رحیمی و هم اران.)2312 ،
عالوه بر كوششهاي اجرایی یادشده ،در راستاي تدوین چارچوبی نظري براي سرنجش
كیفیت و بومی كردن آن در دانشگاههاي كشور ،تراكنون طررحهراي پژوهشری ارزشرمندي
توسط برخی از پژوهشگران كشور به اجرا درآمده اسرت كره اسرامی برخری پژوهشرگران و
تاریخ انجام آنها بدین شرح است :بقراییشریوا در سرال  ،2379خورشریدي در سرال،2372
میرزامحمدي در سال ،2372فرزیانپرور در سرال  ،2377پازارگرادي در سرال  ،2377فرتح-
آبادي در سال  ،2371بازرگان و هم اران در سال  ،2374پازارگاردي و هم اران در سرال
 ،2312فراستخواه در سال  ،2311عسگري نژاد و بهشتی در سال ،2314عباس پرور و شررفی
در  ،2342علیاري و هم اران در سال  2342و میرشفایی و درتاگ در سال .2342
عالوه بر پژوهشهاي مزبور ،ی ی ازتالشهاي جدي در جهت شر يگیرري سراختاري
مناسب و كارآمد براي ارزیرابی درونری و بیرونری آمروزش عرالی برا نگراه علمری ،پیشرنهاد
ساختار شب هاي از سوي دكتر عباس بازرگان بوده است (به نقي از فراسرتخواه .) 2342 ،در
این پیشنهاد ،شب هي كیفیت دانشگاههراي ایرران متشر ي از ده زیرسیسرتم (زیرنظرام) بردین
شرح تعریف شده است:
 .2دانشگاههاي جام دولتی
 .0دانشگاههاي علوم پزش ی دولتی
 .3دانشگاههاي تخصصی (صنعتی /كشاورزي)... ،
 .9دانشگاههاي غیردولتی (آزاداسالمی)
 .1دانشگاههاي غیردولتی–غیرانتفاعی
 .2مراكز آموزش عالی علمی-كاربردي
 .7مراكز آموزش عالی نیمهحضوري (پیام نور)
 .1مراكز آموزش عالی وابسته به وزارت آموزشوپرورش
 .4مراكز آموزش عالی وابسته به سایر وزارتخانهها و دستگاههاي دولتی
 .22مراكز آموزش عالی غیرحضوري (ال ترونی ی).
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هدف از شب ه ،تسهیلگري هر یك از زیرسیستمهراي آمروزش عرالی برراي ارزیرابی و
برنامهریزي جهت ارتقاي كیفیت و فراهم آوردن شرایط مناسب جهت اعتبارسنجی برنامره-
ها و واحدهاي سازمانی آموزش عالی بهمنظور تضمین كیفیت بروده اسرت و تشر یالت آن
مركب بود از:
أ .هیئت مؤسسین (شامي  02دانشگاه بزرگ ،نمایندگانی از مجام اصلی آمروزش عرالی
مانند هیئتهاي امنا ،ممیزه ،انجمنهاي علمی ،بهعالوهي تعدادي از باالترین مسرئوالن
آموزش عالی در كشور)
ب .مجم عمومی شب ه (شامي مجم عمومی متش ي از دبیرران هیئرت ممیرزه یرا راسراي
دانشگاهها و مؤسسات آموزش)
گ .شوراي "شب هي كیفیت دانشگاههاي ایران براي ارزیابی و اعتبارسنجی آموزش عرالی
كشور"
د .رئیس شورا
ه .كمیتهي اجرایی شب ه
و .دبیرخانه شب ه (به نقي از فراستخواه.)2342 ،

روششناسي پژوهش
روش تحقیق مبتنی بر نظریه زمینهاي ،روششناسی این پژوهش را تش یي میدهد .نظریهي
زمینهاي با اتخاذ پارادایم تفسیرگرایی اجتماعی ،استدالل استقرایی-استفهامی و روی رد
قیاسی قادر است به تولید نظریههاي مبتنی برداده بپردازد .در این روش ،در حین گردآوري
دادهها ،مسیر گردآوري دادههاي بعدي مشخص میشود .این فرایند ،با نام "نمونهگیري
نظري" مشهور است .بر همین اساس ،در پژوهش حاضر با توجه به ماهیت روششناس
كیفی ،بهجاي ارائه فرضیه ،سؤالهایی طرح شد .در طرح سؤاالت ،مبانی ،اهداف ،و
چارچوب مفهومی پژوهش مطمح نظر پژوهشگران بوده است ،تا بتوان بهطور كامي
محدودهي فضاي مفهومی پژوهش را مشخص ساخت .ازاینرو ،سؤالهاي اصلی پژوهش
عبارتاند از:
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 .2عوامي تش یيدهنده الگوي بومی اعتبارسنجی و تضمین كیفیت نظام آموزشی عالی
ایران چیست؟
 .0الگوي مطلوب اعتبارسنجی و تضمین كیفیت نظام آموزشی عالی ایران چیست؟
بهمنظور پاسخ به سؤاالت فوق ،به جم آوري دادهها از طریق نظریهي زمینهاي اقدام
شد .دادههاي پژوهش حاضر از چهار منب به دست آمد ،كه عبارتاند از ،مصاحبه،
مشاهده ،یادداشتبرداري و اسناد .انجام مصاحبه با  32نفر از خبرگان و مطلعین آموزش
عالی بوده است .در كنار مصاحبه ،در دانشگاههاي صنعتی شریف ،تربیت مدرس ،دانشگاه
تهران ،شهید بهشتی و عالمه طباطبائی حضور فعال یافته و به مشاهده و بررسی دقیق تمام
ویژگیهاي گوناگون دانشگاههاي مزبور پرداخته شد .همچنین ،ضمن ارائه مقاله ،با
شركت فعال و تماموقت در همایشها و كنفرانسهاي اعتبارسنجی و زمینههاي وابسته به
یادداشتبرداري دقیق سخنرانیهاي صاحبنظران كلیدي اقدام شد .در خالل مصاحبه،
مشاهده و یادداشتبرداري به بررسی اسناد اعتبارسنجی كشورهاي پیشرو جهان از طریق
وبسایتها ،مقاالت و كتابها پرداخته شد .سپس ،دادههاي حاصي از مصاحبهها،
مشاهدات ،یادداشتها و اسناد به دادههاي متنی تبدیي شد .پسازآن ،بهمنظور بررسی نظام-
مند تودهي بزرگی از دادههاي گردآوريشده به واحدسازي و مقولهبندي دادهها اقدام شد.
در ابتدا ،با دقت كامي به كدگذاري باز پرداخته شد .در مرحلهي كدگذاري اولیه،
مفاهیم اولیهي برگرفته از دادهها ،ظهور یافت .در كدگذاري قانویه یا متمركز ،مفاهیم
مشترك در یك مقوله قرار داده شد .بعد از پایان یافتن كدگذاري باز ،مرحلهي
كدگذاري محوري آغاز شد .در این مرحله ،به كمك روش مقایسهي قابت به مقایسهي
مقولههاي بهدستآمده ،پرداخته شد و ابعاد آنها مورد شناسایی قرار گرفت .در پایان ،در
قالب ابعاد شرایطی/زمینهاي ،فرایندي/تعاملی و پیامدي ،الگوي پارادایمی ارائه شد.

يافتهها
در مرحلهي اولیه كدگذاري باز ،هر مفهوم استخراگشده در یك مقوله گنجانده شد .در
انتخاب مقولهها ،آن مقولههایی موردتوجه بوده كه تا جاي مم ن فضاي مفهومی مفاهیم را
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پر كند .به همین منظور ،مقولههایی برگزیده شد كه با مفاهیم منطبق بوده و در ضمن فضاي
مفهومی بیشتري را اشباع كند .با بررسی دادههاي بهدستآمده در مرحلهي اول كدگذاري
باز 0207 ،مفهوم به دست آمد.
بعد از انجام عملیات مرحلهي اولیه كدگذاري باز ،در مرحلهي دوم كدگذاري باز،
مفاهیم و مقولههاي مشابه و مشترك از طریق تحلیي مقایسهاي قابت دادهها در ی دیگر
ادغام شد .بدین ترتیب ،با ت یهبر معنیدارترین و فراوانترین مفاهیم و مقولههاي اولیه به
غربال كردن و تقلیي دادن میزان زیادي از دادهها پرداخته شد .در این مرحله ،ضمن مراجعه
به مفاهیم و مقولههاي مشابه و مقایسه آنها با ی دیگر ،درصدد شناسایی مفاهیم و مقوله-
هاي متداخي برآمده و با تعیین و مرتب كردن آنها ،مفاهیم و مقولههاي مشترك در قالب
یك مفهوم و مقوله واحد قرار داده شد .بر این اساس ،انبوه دادهها به تعداد مشخص و
محدودي از مقولههاي كلی كاهش یافت .دادههاي این مرحله در قالب  2020مفهوم و 217
مقولهي عمده طبقهبندي شدند.
بعد از مشخص شدن مقولههاي عمده پژوهش ،پژوهش وارد مرحلهي بعدي
كدگذاري ،یعنی كدگذاري محوري شد .در مرحلهي كدگذاري باز ،مفاهیم و مقوالت
عمده تعیین شد .اینك مقوالتی به دست آمد كه بهمنظور تولید نظریه ،باید بین آنها نظم
منطقی ایجاد شود .در مرحله كدگذاري محوري در جهت تعیین الگوهاي موجود در داده-
ها ،بار دیگر به تحلیي مقایسه قابت دادهها پرداخته شد .بدینصورت كه دادههاي
كدگذاري شده با ی دیگر مقایسه شده و در قالب مقولههایی كه باهم تناسب دارند،
درآمدند .در این راستا ،مقوالت عمده تا جایی مورد مقایسه قرار گرفت كه اطمینان حاصي
شود  ،هر طبقه از مقوالت از ی دیگر مجزا هستند .سپس ،رابطه مقوالت را بررسی كرده و
بر اساس ماهیت آنها ،در ذیي عنوان مقولهي هستهاي قرار گرفتند .به دیگر سخن ،مقوله-
هاي عمده حول یك محور ،با داخي شدن در مقولهي هستهاي ،تش یي یك بافت مح م
از روابط را دادند .در مرحله كدگذاري محوري 01 ،مقوله هستهاي تعیین شدند.
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پذیرفته
شدگان

دانشجویان

دانش
آموختگان

هیأت

بین المللی

علمی

شدن
اقتصاد
دانش بنیان

رئیس
دانشگاه

اهداف و

پژوهش

رسالتها

ساختار
سازمانی

آموزش

فرهنگ-
ورزش

سیمای
دانشگاه

فرهنگ-
هنر

بودجه

فرهنگ-
دین

منابع
یادگیری

فرهنگ-
اجتماع

فناوری

فرایند
یاددهی-
یادگیری
خدمات
عمومی

مدیریت
منابع
انسانی

مدیریت
دانش

شهروندی
سازمانی

اعتبارسنج
یو
تضمین
کیفیت

شکل  .1ارتباط عوامل اعتبارسنجی بهعنوان خانواده فرایندها

هر یك از این مقوالت داراي ابعاد چندگانه بوده و داراي ماهیتی پیچیده هستند .به
همین خاطر باید هر یك از مقوالت هستهاي مزبور را مرتبط با ی دیگر و بهصورت كلیت
واحد در نظر گرفت .به همین منظور ،در این مرحله از كدگذاري ،یعنی كدگذاري
محوري ،با الهام از گالسر ،مقوالت هستهاي احصاء شده بهعنوان خانواده فرایندها ،كه
داراي مراحي ،گامها و توالیهاي مرتبط با ی دیگر است ،همانند ش ي  ،2در نظر گرفته
شدند.
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بعد از در نظر گرفتن ارتباط تعاملی هر یك از  01مقوله هستهاي بهصورت یك كلیت
واحد ،در این بخش ،نوبت به كدگذاري گزینشی میرسد .قبي از كدگذاري گزینشی،
بهتر است به تلخیص اقدامات صورت گرفته تا این مرحله ،یعنی ،خالصهسازي اطالعات
مربوط به مفاهیم ،مقولههاي عمده و مقولههاي هستهاي استخراگشده پرداخته شود .به
همین منظور ،در قالب جدول ،2مقولههاي هستهاي به تف یك حوزههاي اعتبارسنجی ارائه
میشود.
جدول  .1مفاهیم ،مقولههای عمده و مقولههای هستهای استخراجشده به تفکیک ابعاد 52گانه
اعتبارسنجی و تضمین کیفیت
ردیف

مقولههاي هستهاي

تعداد مقولههاي عمده استخراگشده

تعداد مفاهیم استخراگشده

2

پذیرفتهشدگان

1

22

0

دانشجویان

20

24

3

هیئتعلمی

4

200

9

رئیس دانشگاه

1

90

1

اهداف و رسالتها

2

31

2

ساختار سازمانی

22

227

7

سیماي دانشگاه

1

27

1

بودجه

29

24

4

مناب یادگیري

3

49

22

فناوري

1

92

22

فرایند یاددهی -یادگیري

1

31

20

خدمات عمومی

3

11

23

مدیریت مناب انسانی

7

91

29

مدیریت دانش

9

23

21

شهروندي سازمانی

4

11

1

20

27

فرهنگ-اجتماع

1

39

21

فرهنگ-دین

0

22

24

فرهنگ-هنر

0

1

22

اعتبارسنجی و تضمین
كیفیت
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02

فرهنگ-ورزش

0

22

02

آموزش

2

77

00

پژوهش

2

19

03

اقتصاد دانشبنیان

3

99

09

بینالمللی شدن

1

92

01

دانشآموختگان

22

11

جم كي

01

217

2020

در جدول فوق ،تعداد مفاهیم و مقولههاي عمده به تف یك هر مقوله هستهاي ارائهشده
است .در این بخش از پژوهش ،یعنی ،كدگذاري گزینشی ،ارائهي یك الگوي تلفیقی،
همگرا و برخوردار از سطح انتزاعی باال موردتوجه است .به همین منظور ،دوباره  01مقوله-
ي هستهاي به سطح انتزاعی باالتر ارتقاء یافتند .به دیگر سخن ،با توجه به این ه  01مقولهي
مزبور با ی دیگر تشابهات مفهومی و معنایی دارند ،الزم است آنها در قالب چند مقولهي
كلیتر ،تحلیلیتر و داراي قدرت انتزاعیتر بازسازي شوند .تنها با انجام این كار است كه
مقدمات طراحی یك الگوي اعتبارسنجی و تضمین كیفیت فراهم میشود .در این راستا،
در جدول  ،0ابعاد مختلف اعتبارسنجی و تضمین كیفیت بر اساس مقولههاي عمده و
مقولههاي هستهاي ،بار دیگر از نو تركیبشده است .براي رسیدن به مقصود خود ،هدف
اصلی پژوهش ،یعنی ،طراحی الگوي اعتبارسنجی موردنظر بوده است .همچنان كه در
جدول زیر مشخص است ،تمام مقولههاي عمده و مقولههاي هستهاي را برحسب ویژگی-
هاي شرایطی ،تعاملی/فرایندي و پیامدي طبقهبندي شدهاند.
جدول  .5مقولههای هستهای مجدداً بازسازیشده به تفکیک سه بعد شرایطی ،تعاملی/فرایندی و پیامدی
ردیف

مقولههاي عمده

مقولههاي هستهاي

نوع مقوله

گروه تحصیلی پذیرفتهشدگان ،مقط تحصیلی پذیرفتهشدگان ،جنسیت
2

پذیرفتهشدگان ،رتبهي پذیرفتهشدگان ،سهمیه ورودي پذیرفتهشدگان،
موفقیت پذیرفتهشدگان ،صالحیت پذیرفتهشدگان و استانداردهاي

پذیرفتهشدگان

شرایطی

ورودي دانشجو
0

رضایت دانشجویان ،پیشرفت تحصیلی دانشجویان ،موفقیت
دانشجویان ،تعامالت دانشجویان ،توزی و تركیب دانشجویان ،نر

دانشجویان

شرایطی
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ماندگاري در دانشگاه ،افت تحصیلی دانشجویان ،اشتغال دانشجویان،
مطالعهي دانشجویان ،فعالیتهاي علمی -پژوهشی دانشجویان ،انگیزش
دانشجویان و پذیرش دانشجویان
توزی و تركیب اعضاي هیئتعلمی ،كیفیت اعضاي هیئتعلمی،
فعالیت پژوهشی اعضاي هیئتعلمی ،فعالیتهاي آموزشی اعضاي
3

هیئتعلمی ،تعامالت اعضاي هیئتعلمی ،فعالیتهاي برون دانشگاهی،

هیئتعلمی

شرایطی

رضایت اعضاي هیئتعلمی ،مشاركت اعضاي هیئتعلمی و مدیریت
كالس
9

رضایت از رئیس دانشگاه ،ویژگیهاي فردي ،تعامالت و ارتباطات،
عمل رد و مشاركتجویی
اهداف و رسالتهاي آموزشی ،اهداف و رسالتهاي پژوهشی ،اهداف

1

و رسالتهاي عرضهي خدمات تخصصی ،تدوین اهداف و رسالت،
تناسب با اهداف و تحقق اهداف و رسالتها

رئیس دانشگاه
اهداف و رسالت
ها

شرایطی

شرایطی

قوانین و مقررات ،مدیریت سیستم اطالعاتی ،سیستم نظارت و ارزیابی،
2

مدیریت و برنامهریزي استراتژیك ،نظام پیشنهادها ،تعامالت دانشگاه،
تش یالت سازمانی ،فرهنگسازمانی ،بازمهندسی فرایندها و توسعه

ساختار سازمانی

شرایطی

دانشگاه
فضاي آموزشی ،فضاي فیزی ی ،نمادهاي دانشگاه
7

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

سیماي دانشگاه

شرایطی

فضاهاي دانشگاهی و مناب كالبدي
مدیریت مالی ،ام انات مالی ،پیشبینی وضعیت مالی ،تركیب و توزی
1

سرمایه ،حقوق و مزایا ،هزینههاي جاري ،هزینههاي امور رفاهی ،جذب
اعتبارات ،اعتبارات پژوهشی ،اعتبارات آموزشی ،اعتبارات دانشجویی،

بودجه

شرایطی

اعتبارات فرهنگی ،هزینهكرد اعتبارات و اسناد مالی
4

كتابخانه و سیستم اطالعات دانش ،كارگاهها و آزمایشگاهها و مناب
آموزشی و پژوهشی

مناب یادگیري

شرایطی

نگرش به فناوري اطالعات ،مهارت استفاده از فناوري اطالعات ،دانش
22

استفاده از فناوري اطالعات ،كاربرد فناوري اطالعات و استفاده از

فناوري

شرایطی

فناوري اطالعات
روشها و الگوهاي تدریس ،ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ،استفاده از
22

ت نولوژي آموزشی در تدریس ،ارائهي بازخورد به دانشجویان و
توسعه دانش و مهارت دانشجویان

فرایند یاددهی-
یادگیري

شرایطی
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خدمات رفاهی ،خدمات سالمت و خدمات پشتیبانی
توزی و تركیب كاركنان ،تشویقات و تنبیهات ،جذب و بهكارگماري،

23

توسعهي حرفهاي ،سنجش بهرهوري ،رضایت و نگهداشت سرمایه
انسانی

29
21
22

اكتساب دانش ،سازماندهی دانش ،بهكارگیري دانش و به اشتراك
گذاشتن دانش

خدمات عمومی
مدیریت مناب
انسانی
مدیریت دانش

اطالعرسانی ،شفافیت ،آزادي علمی ،استقالل دانشگاه ،پاسخگویی،

شهروندي

ارگگذاري ،ترویج ارزشها ،سالمت اداري و مدیریت استعداد

سازمانی

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

اعتبارسنجی و

فرهنگ و سطح اصالحات ساختاري

تضمین كیفیت

تعاملی
تعاملی

تعاملی
تعاملی
پدیده

فعالیتهاي فوقبرنامه ،اردوهاي دانشجویی ،تولیدات و نشریات
27

فرهنگی ،تش يهاي دانشجویی ،برنامههاي فرهنگی-اجتماعی ،معرفی
الگوهاي شاخص ،ترویج فرهنگ مطالعه و توسعهي مطالعات فرهنگی

فرهنگ-اجتماع

تعاملی

و اجتماعی
21
24
02
02
00
03
09

توسعه و تقویت فعالیتهاي فرهنگی-مذهبی و ارتقا و گسترش
آموزشهاي فرهنگی -مذهبی
حمایت از برنامههاي فرهنگی و هنري و توسعه و گسترش فعالیتهاي
فرهنگی و هنري
توسعهي فرهنگی-ورزشی و ام انات فرهنگی-ورزشی
مقاط و رشتههاي تحصیلی ،دورههاي آموزشی ،آموزش عمومی و
فرا دانشگاهی ،برنامههاي درسی ،عمل رد آموزشی و خدمات آموزشی
ام انات پژوهشی ،فعالیت پژوهشی ،برنامههاي پژوهشی ،همایشهاي
علمی و قراردادهاي پژوهشی
كارآفرینی ،تعامي با جامعه و تجاريسازي پژوهش
آموزش مجازي و از راه دور ،فرصت مطالعاتی ،ارتباطات علمی بین-
المللی ،اعطاي بورسهاي تحصیلی و ارتباطات فرا دانشگاهی

فرهنگ-دین

تعاملی

فرهنگ-هنر

تعاملی

فرهنگ-ورزش

تعاملی

آموزش

پیامدي

پژوهش

پیامدي

اقتصاد دانشبنیان

پیامدي

بینالمللی شدن

پیامدي

ارتباط با دانشآموختگان ،مشاركتجویی از دانشآموختگان ،اشتغال
دانشآموختگان ،فعالیتهاي علمی-پژوهشی دانشآموختگان ،ادامه
01

تحصیي دانشآموختگان ،دانش و مهارت دانشآموختگان ،نگرش
دانشآموختگان ،رضایت دانشآموختگان ،رضایت كارفرمایان از
دانشآموختگان و توزی و تركیب دانشآموختگان

دانشآموختگان

پیامدي
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همانطور كه در جدول فوق مشخص است ،تمام مقولههاي عمده و هستهاي در قالب
مقولههاي شرایطی ،تعاملی/فرایندي و پیامدي طبقهبندي شدهاند .ازآنجاكه مقولههاي مزبور
فراوان ،مشابه و متداخي هستند ،الزم است ،بار دیگر ،كدگذاري محوري انجامشده و
انتزاعیترین مقوله انتخاب شود .یعنی ،مقولهاي را برگزیده شود كه از تمامی  01مقوله،
انتزاعیتر باشد .این مقوله كه ،كه مقولهي هستهاي نهایی یا اصلی نام دارد ،از انتزاعیترین
سطح مفهومی برخوردار بوده و میتواند كلیهي مقولههاي مندرگ در جدول را در برگرفته
و داري خاصیت تحلیلی نیز باشد .درواق  ،مقولهي هستهاي نهایی ،قلب الگوي پارادایمی
است كه الگویی نهایی اعتبارسنجی حول آن طراحی میشود .در همین راستا ،براي تعیین
مقولهي هستهاي نهایی به یافتههاي پژوهش برگشته و به دنبال یافتن مضمون یا تم اصلی
پژوهش ،كه در دل دادهها م نون است ،به بررسی مجدد و كن اش در دادهها و یافتههاي
كیفی پرداخته شد.
همچنان كه پیشتر خاطرنشان شد ،نظام آموزش عالی ایران ،اهداف ،مقاصد ،رسالتها
و نیز ویژگیهاي خاص خود را دارد .بهتب آن دانشگاههاي كشور ما نیز داراي ام انات و
ظرفیتها و چالشهاي خاص خود هستند .براي شناخت وضعیت دانشگاه در ایران ،باید
اكوسیستم دانشگاه و فضاي حاكم بر آن را بهدرستی شناخت .در نظام آموزش عالی ایران،
هنوز تعارض مناقشهآمیز بین سنت و مدرنیته حاكم است .دیدگاه سنتی ،نگاه از باال به پائین
به تمامی امورات دانشگاهی دارد .روی رد مدرنیته ،مروگ اندیشه از پائین به باال است.
طبیعی است كه مسئله كیفیت نیز از امر مزبور مستثنا نباشد .چنین به نظر میرسد،
چالشهاي موجود كیفیت دانشگاهی در ایران ناشی از چالش گفتمان باشد ،و نه چالش
ش لی و ماهوي؛ و حتی معرفتشناختی .با توجه به مقولههاي هستهاي ،كه در جدول 0
آمده است ،میتوان مقولهي گفتمان كیفیت ،بیم و امید ،را بهعنوان اصلیترین و نهاییترین
مقولهي هستهاي انتخاب كرد .این مقوله ،بهاندازه كافی انتزاعی است و توان در برگیري
سایر مقولهها را دارد .از طرف دیگر ،ازنظر مفهومی ،مناسبت تام با یافتههاي كیفی دارد .بر
همین اساس ،گفتمان كیفیت ،بیم و امید ،مقولهي هستهاي اصلی است كه برحسب ویژگی-
هایش بسط یافته ،سپس ،مقوالت دیگر طبق الگو با این مقوله مرتبط شدهاند
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شاید ،بتوان در یك چشمانداز كلی ،بینش دوگانه و تقابيگرایانهاي از گفتمان كیفیت
به نامهاي گفتمان كیفیت نظارتی و گفتمان كیفیت مشاركتی را در دانشگاههاي كشور
گونهشناسی و طبقهبندي كرد .گفتمان كیفیت نظارتی ،نگاه ابزاري به كیفیت دانشگاه دارد.
این گفتمان دانشگاه را بهمثابهي ماشینی میداند كه سوخت كیفیت باید از دنیاي بیرون بر
آن تزریق شود .در حقیقت ،دانشگاه در حالت انفعال كامي ،مصرفكنندهي سصرف
برنامهریزيها و سیاستگذاريهاي مردمان انگشتشمار غیر اجتماع علمی درزمینهي
كیفیت باشد .چنین گفتمانی ،در بدترین حالت نگاه بیتفاوتی و در خوشبینانهترین حالت،
نگاه رف ت لیف و پركردن چند كاربرگ و ارائه گزارشها ساختگی را در بین دانشگاهیان
برمیانگیزد .خبرگان آموزش عالی نسبت به این نوع گفتمان و دفرمه شدن ،كژكاركردي،
بدكاركردي و تعبیر غلط از كیفیت ،بیم دارند.
خوشبختانه ،در بستر تحوالت مفهومی و ظرفیتهاي معرفتی جامعهي دانشگاهی ایران،
گفتمان رقیب ،به نام گفتمان كیفیت مشاركتی از دل اقتضائات دنیاي متحول ،متغیر و
پویاي اكوسیستم دانشگاهی سر برآورده است .در این گفتمان ،دانشگاه بهمنزلهي نهادي
تلقی میشود كه در آن دیگر گروه خاص تصمیم نمیگیرند ،بل ه همه مردمان دانشگاهی
و اجتماع علمی مشاركت دارند .ازاینرو ،توسعهي كیفیت مستلزم فرهنگسازي كیفیت و
هزینههاي ارزشی است .خبرگان آموزش عالی نسبت به این نوع گفتمان ،امید دارند.

بحث و نتیجهگیری
هرچند ،كیفیت هنوز نتوانسته در جدال گفتمانی ،گوي سبقت را از رقیب برده و حالت
درون زاد خود را پیدا كند .ولی ،در سنت جامعه دانشگاهی كشورمان ،از حرمت بسیار
واالیی برخوردار است ،بر این پایه ،مردمان دانشگاهی ،چنین تنازع گفتمانی را ارگ مینهند
و آن را دوره گذار كیفیت دانشگاه میدانند .این دوره گذار كیفیت دانشگاهی ،نقطه
عطفی در تاریخ تحوالت دانشگاهی است .اكنون خرد جمعی و ذهنیت ذينفعان آموزش
عالی مطالبه گر كیفیت است ،و خواهان پاسخگو بودن دانشگاه در قبال ایفاي نقشهایی
چون نوسازي ،تحولآفرینی ،بارآوري و محرك بودن است .این دوره ،نویدبخش چرخش
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فرهنگ كیفیت ،و بهتب آن پایان یافتن دوره بحران كیفیت و نزدیك شدن به لحظه حساس
تاریخی براي حي مناقشه پارادایمی به نف گفتمان كیفیت مشاركتی است .همانطور كه
پیشتر ذكر كردیم ،خبرگان آموزش عالی ،با درك و تفسیر خود ،كیفیت را داراي دو
بعد بیم و امید میدانند .آنها كیفیت را تفسیر و ارزیابی كرده ،و درك خاصی از آن
دارند .آنها میدانند هر یك از دو بعد فوق ،چه مشخصهها و پیامدهایی دارد .این همان،
تفسیري است كه تفسیرگرایی اجتماعی بر آن تركید دارد .در ش ي  ،0سعی شده است در
قالب یك الگوي منطقی و با ت یهبر درك و تفسیر خبرگان آموزش عالی ،شرایط ،زمینهها
و عوامي مداخله گر در پدیده اعتبارسنجی و تضمین كیفیت كشور مشخص شود .یعنی ،به
این امر توجه شده ،اعتبارسنجی و تضمین كیفیت از چه عواملی مترقر است؟ در كنار آن ،با
چه عواملی تعامي دارد؟ و پیامدهاي این تعامي چیست؟ الگوي نهایی زمینهاي ،بیانگر این
حقیقت است كه اعتبارسنجی و تضمین كیفیت نظام آموزش عالی ایران ،مفهومی پیچیده و
چندبعدي است كه تحت ترقیر یك سري شرایط است .این شرایط در سه دسته طبقهبندي
شدهاند كه عبارتاند از :شرایط علی ،شرایط مداخلهگر و شرایط زمینهاي.
شرایط علّی ،رویدادهایی است كه موقعیتها ،مباحث و مسائي مرتبط با پدیده را خلق
میكنند و تا حدي تشریح میكنند كه چرا و چگونه افراد و گروهها به آن پدیده مبادرت
میورزند .درواق  ،منظور از شرایط علّی ،رویدادها و اتفاقاتی است كه بر آن پدیده ترقیر
گذاشته و منجر به بروز آن میشود.در این پژوهش ،شرایط علی عبارتاند از:
پذیرفتهشدگان ،دانشجویان ،اعضاي هیئتعلمی و رئیس دانشگاه .این عوامي ،رویدادهاي
هستند كه منجر به توسعهي پدیده اعتبارسنجی و تضمین كیفیت میشوند .شرایط مداخله-
گر ،شرایط وسی و عامی است كه بهعنوان تسهیلگر و محدودكننده راهبردها عمي میكند.
این شرایط ،اجراي راهبردها را تسهیي و تسری كرده و یا بهعنوان یك مان دچار ترخیر
میكند .در این پژوهش ،شرایط مداخلهگر نیز شامي بودجه ،مناب یادگیري ،فناوري و
فرایند یاددهی -یادگیري است .عوامي مزبور ،بهمنزلهي راهبردهاي عمي/تعامي هستند كه
با پدیده اعتبارسنجی و تضمین كیفیت ارتباط دارند و میتوانند آن را تسهیي كنند .عالوه
بر این ،شرایط زمینهاي ،شرایطی است كه راهبردها و اقدامات تحت آن ،به اداره پدیده
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میپردازند .اهداف و رسالتها ،ساختار سازمانی و سیماي دانشگاه در شرایط زمینهاي
طبقهبندي می شوند .این عوامي ،میدان رویدادهاي مربوط به اعتبارسنجی و تضمین كیفیت
را تش یي داده و مجموعه شرایط خاصی را به وجود میآورد كه در بطن آن راهبردهاي
كنش/واكنش اعتبارسنجی و تضمین كیفیت انجام میشود .شرایط مزبور ،در امتداد با
ی دیگر و بهصورت یك كلیت واحد روي پدیده اعتبارسنجی و تضمین كیفیت ترقیر می-
گذارند.كاركرد درست پدیده اعتبارسنجی و تضمین كیفیت مستلزم تعامالت و اتخاذ
استراتژيهاي خاص با عوامي خدمات عمومی ،مدیریت مناب انسانی ،مدیریت دانش،
شهروندي سازمانی ،عامي فرهنگی-اجتماعی ،عامي فرهنگی-دینی ،عامي فرهنگی-هنري
و عامي فرهنگی-ورزشی است .در سایهي این تعامالت/فرایندها ،پیامدها و نتایجی براي
نظام آموزش عالی ایران حاصي میشود .این پیامدها را میتوان در چند مقوله طبقهبندي
كرد .این مقولهها عبارتاند از :آموزش ،پژوهش ،اقتصاد دانشبنیان ،بینالمللی شدن و
دانشآموختگان .همچنین ،میتوان پیامدهاي ضمنی دیگري نظیر رسانهاي شدن،
دموكراتیك شدن ،عامهپسند شدن ،ال ترونی ی و مجازي شدن ،گسترش فناوريهاي نوین
ارتباطی مانند اینترنت و ماهواره ،تودهگیر شدن دانشگاه یا ورود انبوه دانشجویان از تمام
گروههاي اجتماعی ،فرهنگی و قومی به دانشگاه ،تحول در كاركردهاي گوناگون دانشگاه
در جهان ،گسترش پیوند دانشگاه با جامعه و مردم ،تحول در شیوههاي تولید علم و...
برشمرد.
همچنان كه پیشتر اشاره شد ،این الگوي طراحیشده ،مفهومی پیچیده و چندبعدي
است .این الگو در صورتی كاركرد مثبت خواهد داشت و منشر اقرات و تحوالت ارزش-
آفرین كیفیت خواهد شد ،كه بسان یك كلیت واحد بهتمامی ابعاد آن بهطور ی سان توجه
شود .در این صورت ،میتوان به چشمانداز كیفیت دانشگاهی امید بست .در نقطه مقابي،
نگاه جزیرهاي ،جزئی و بخشینگري و سادهانگاري ،و برجسته ساختن برخی ابعاد و نادیده
انگاشتن دیگر ابعاد ،باعث نگرانی و احساس بیم نسبت به آینده كیفیت دانشگاهی خواهد
شد.
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بازرگان ،عباس ( .)2311از ارزیابی درونی در آموزش پزش ی تا نهاد ملی براي تضمین
كیفیت در آموزش عالی ایران :چالشها و چشماندازها ،گامهاي توسعه در آموزش
پزش ی .مجلس و پژوهش.11-12 ،)92( 22 .

بقاییشیوا ،نعمت .)2379( .بررسی و طراحی الگوي ارزیابی مناسب براي اعتباربخشی
دبیرستانهاي نظام جدید آموزش متوسطه .پایاننامه كارشناسی ارشد دانشگاه
تهران ،دانش ده روانشناسی و علوم تربیتی ،گروه مدیریت و برنامهریزي آموزشی.

پازارگادي ،مهرنوش .)2377 ( .الگویی جهت اعتباربخشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش
عالی كشور در بخش دولتی و غیردولتی .رساله دكتري دانشگاه آزاد اسالمی،
واحد علوم و تحقیقات ،گروه مدیریت ،رشتهي مدیریت آموزشی.
پازارگادي .مهرنوش ،پیروي حبیباله ،پورخوشبخت یوسف ،علوي مجد حمید .و عزیزي
فریدون .)2312 (.ارائه الگویی براي اعتباربخشی دانشگاههاي علوم پزش ی كشور.
مجله ایرانی آموزش در علوم پزش ی.33-02 ،)22( 2 .

حاتمی .جواد ،محمدي رضا .و اسحاقی فاخته .)2342( .چالش ساختارسازي براي نظارت و
ارزشیابی كیفیت در آموزش عالی ایران .تهران :پنجمین همایش ارزیابی كیفیت در
نظام دانشگاهی ،اردیبهشت  ،2342دانشگاه تهران ،پردیس دانش دههاي فنی.

خورشیدي ،عباس .)2372( .ارائهي چهارچوب نظري در خصوص شاخصهاي عمل ردي
در ارتباط با ارتقاي كیفی آموزش عالی ایران .رسالهي دوره دكتراي دانشگاه آزاد
اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،گروه مدیریت ،رشتهي مدیریت آموزشی.
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رحیمی .حسین ،محمدي رضا .و هاشمیپرست سید مقتدا .)2312( .تضمین كیفیت در
آموزش عالی ،مفاهیم ،اصول ،تجربیات .تهران :پنجاه و ی مین نشست راساي
دانشگاهها و مراكز علمی و تحقیقاتی ،همایش توسعهي مبتنی بر دانایی.
http://www.civilica.com/Paper-CKBD01-CKBD01_007.html

سازمان سنجش آموزش كشور( .)2342گزارش مركز تحقیقات ،ارزشیابی ،اعتبارسنجی و
تضمین كیفیت آموزش عالی .تهران :سازمان سنجش آموزش كشور.

عباسپور ،عباس .و شرفی محمد .)2342( .ارزیابی درونی در گروه مدیریت و برنامهریزي
آموزشی دانشگاه عالمه طباطبایی .اندازهگیري تربیتی.214-232 ،)1( 0 .

عس ري نژاد امیر .و خادمالحسینی بهشتی سعید .)2314( .تدوین استانداردهاي اعتباربخشی
دانش دههاي علوم انسانی :بومیسازي الگوهاي موجود اعتباربخشی دیگر كشورها.
سنندگ :همایش منطقهاي بومیسازي مدل پیشرفت آموزش عالی ،اسفند ،2314
دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندگ.

علیاري .شهال ،مل ی حسن ،پازارگادي مهرنوش .و عباسپور عباس .)2342(.تدوین و
استانداردسازي شاخصهاي ارزشیابی كیفیت و اعتبارسنجی برنامه درسی دوره
كارشناسی پیوسته رشته پرستاري دانشگاههاي علوم پزش ی كشور .مجله علمی
پژوهشی دانشگاه علوم پزش ی ارتش جمهوري اسالمی ایران 2(22 .مسلسي
.22-12،))37

فراستخواه ،مقصود ( .)2311تدوین و ارائه الگویی براي ارزیابی و اعتباربخشی آموزش
عالی ایران بر اساس تجارب جهانی و ایرانی .رساله دكتري دانشگاه شهید بهشتی،
دانش ده روانشناسی و علومتربیتی ،گروه مدیریت و برنامهریزي آموزشی.
فراستخواه ،مقصود ( .)2311دانشگاه ایرانی و مسئله كیفیت .تهران :انتشارات آگاه.

فراستخواه ،مقصود ( .)2342بررسی فرایند نهادینه شدن ساختار ارزیابی درونی و بیرونی در
آموزش عالی ایران؛ با تركید بر نظریه ساختاریابی .تهران :پنجمین همایش ارزیابی
كیفیت در نظام دانشگاهی ،اردیبهشت  ،2342دانشگاه تهران ،پردیس دانش دههاي
فنی.
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فرزیانپور ،فرشته ( .)2377ارزیابی خدمات آموزشی درمانی بیمارستانهاي آموزشی
دانشگاههاي علوم پزش ی مستقر در تهران بر اساس الگوي اعتبارسنجی .رسالهي
دكتري دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران .گروه مدیریت.

مجتبیزاده .محمد ،عباسپور عباس ،مل ی حسن .و فراست .مقصود .)2343( .تحوالت
اعتبارسنجی در آموزش عالی ایران و جهان،آموزهاي براي نظام آموزش عالی
ایران .تهران :اولین كنفرانس ملی و هشتمین همایش ارزیابی كیفیت در نظامهاي
دانشگاهی ،اردیبهشت  ،2343دانشگاه صنعتی شریف.

میرزا محمدي ،محمدحسن ( .)2372بررسی و طراحی الگوي مناسب براي ارزیابی درونی
كیفیت آموزشی وزارت نیرو .پایاننامهي كارشناسی ارشد دانشگاه تهران ،دانش ده
روانشناسی وعلومتربیتی ،گروه مدیریت و برنامهریزي آموزشی.

میرشفایی مریمسادات .و درتاگ فریبرز .)2342(.ارزیابی درونی گروههاي كتابداري و
آموزشوپرورش دانش ده علومتربیتی و روانشناسی دانشگاه عالمه طباطبائی.
تهران :دومین كنفرانس ارزشیابی و تضمین كیفیت در نظامهاي آموزشی با تمركز
بر ی پارچهسازي نظام آموزشی ،اسفند  ،2342انجمن پژوهشهاي آموزشی ایران.
American Psychological Association. (2014). Definition of Accreditation.
Retrieved June29, 2014, from
http://search.apa.org/search?query=definition%20of%20accreditation
Council for Higher Education Accreditation. (2014). An overview of U.S.
accreditation.Retrieved January 2, 2014, from
http://www.chea.org/pdf/OverviewAccred_rev 0706.pdf
Harcleroad, F. F. (1980). Accreditation: History, process, and problems.
Washington, DC: ERIC. (ERIC Document Reproduction Service No.
ED198774).
Hawkins, H. (1992). Banding together: The rise of the national associations
in American higher education, 1887–1950. Baltimore: Johns Hopkins
Press.
Hossler, D., Gross, J. P. K., Cekic, O., & Hillman, N. (2008). Project on
academic success: Engaging in practice- and policy-oriented research
on student success in higher education. Retrieved January 24, 2014,
from Indiana University Website:

53

... طراحی الگوی اعتبارسنجی و تضمین کیفیت برای

http://www.career.org/iMISPublic/Content/ContentFolders/NewsArtic
les/DefaultFull.finalcopy.1.08.pdf
Kaplan, D. (2008). The history of higher education accreditation. Retrieved
January 15 , 2014, from
http://www.bachelordegrees.net/bachelor/accreditation-offered.asp
Moore, C. A. (1982). Accreditation of higher education: The case of
NCATE. Retrieved October 22, 2014, from
http://eric.ed.gov/ERICDocs/data/ericdocs2sql/content_
storage_01/0000019b/80/2f/fe/c6.pdf
Nguyen, P. T. (2005). Reaffirmation of accreditation and quality
improvement as journey: A case study. Unpublished doctoral
dissertation, Texas TechnicalUniversity, Lubbock, TX. Retrieved
October 25, 2014, from
http://eric.ed.gov/ERICDocs/data/ericdocs2sql/content_
storage_01/0000019b/80/2f/fe/c6.pdf
U.S. Department of Education. (2014). Accreditation in the United States.
Retrieved April 6, 2014, from
http://www.ed.gov/admins/finaid/accred/accreditation_pg4.html
U.S. Department of Education. (2014). Current list of nationally recognized
accrediting agencies. Retrieved February 19, 2014, from
http://www.ifap.ed.gov/aagencies/
aagencies/attachments/brochure.pdf
U.S. Department of Education. (2014b). Diploma mills and accreditation—
Diploma mills. Retrieved January 8, 2014, from
http://www.ed.gov/students/prep/college/diplomamills/diplomamills.html#defined
Western Association of Schools and Colleges-Accrediting Commission for
Senior Colleges and Universities. (2013). WASC 2013 handbook of
accreditation. Retrieved December 28, 2014, from
http://www.wascsenior.org/findit/files/forms/Handbook_of_Accreditat
ion___July_2013.pdf

