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 چکیده
ام متناسب با مختصات بافتی نظ، تضمین کیفیتطراحی الگوي اعتبارسنجی و ، هدف پژوهش حاضر

اي انجام شد. جامعه کیفی با رویکرد نظریه زمینه پژوهشروش ، پژوهشآموزش عالی ایران بود. در این 
هدفمند جهت مصاحبه  گیرينمونهصورت نفر به 36که ، آماري پژوهش خبرگان آموزش عالی بودند

هاي مرحله دوم مفهوم به دست آمد. داده 2027، کدگذاري بازساختارمند انتخاب شد. در مرحله اول نیمه
در ، بندي شد. در مرحله کدگذاري محوريمقوله عمده طبقه 157مفهوم و  1262در قالب ، کدگذاري باز

ندي تعاملی/فرای، شرایطی هايویژگیبرحسب ، مقوله نظري تعیین شد. سپس 25، قالب کدگذاري نظري
مقوله  عنوانهب، بیم و امید، مقوله گفتمان کیفیت، ر مرحله کدگذاري انتخابیبندي شد. دو پیامدي طبقه

موجود کیفیت دانشگاهی در ایران ناشی از  هايچالش، مرکزي انتخاب شد. از نظر خبرگان آموزش عالی
شناختی. با توجه به درك و تفسیر و نه چالش شکلی و ماهوي؛ و حتی معرفت، گفتمان بود چالش

ه و بینش دوگان، انداز کلیدر یک چشم، کیفیت داراي دو بعد بیم و امید بود. بر این اساس، خبرگان
ان کیفیت مشارکتی بیم و گفتم عنوانبههاي گفتمان کیفیت نظارتی اي از گفتمان کیفیت به نامگرایانهتقابل

گوي طراحی شده در ال، بندي شد. همچنینشناسی و طبقهکشور گونه هايدانشگاه درامید  يمنزلهبه
 ،بود. این الگو در صورتی کارکرد مثبت خواهد داشت يچندبعدداري مفهومی پیچیده و ، پژوهش حاضر

 که بسان یک کلیت واحد به تمامی ابعاد آن به طور یکسان توجه شود.

تضمین کیفیت، اعتبارسنجی ،آموزش عالی کلیدي: هايهواژ

  

 m.mojtabazadeh@yahoo.comواحد خدابنده (نویسنده مسئول)  ،استادیار دانشگاه آزاد اسالمی ∗
 دانشیار دانشگاه عالمه طباطبائی ∗∗

 بائیاستاد دانشگاه عالمه طباط ∗∗∗
 ریزي آموزش عالیدانشیار مؤسسه پژوهش و برنامه ∗∗∗∗
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 مقدمه
ایی دست هکشورهاي صنعتی پیشرفته به ویژگی هايدانشگاه، آخر قرن بیستم هايسالاز 

ا هم هشود متمایز است. این ویژگیصورت سنتی از دانشگاه درك میبه آنچهاند که با یافته
یا پو حالدرعینشوار و را در موقعیتی د هادانشگاه، از نظر ساختاري و هم از نظر کارکردي

هاي آموزشی کشورهاي جهان سوم با ). در این میان نظام2008، 1قرار داده است (ولکوین
عمده روبرو هستند: الف) افزایش و تنوع تقاضا براي آموزش؛ ب) افزایش  مسئلهپنج 

ها؛ ج) کاهش کیفیت آموزشی؛ د) سست شدن رابطه مخارج و دشواري در تأمین هزینه
). آموزش 1396، (مشایخ و بازرگان یآموزشهاي اشتغال؛ و ه) مدیریت نظام آموزش و

می است که یکی از ابعاد آن افزایش رشد ک گریبانبهدستعالی ایران نیز با چنین مشکالتی 
). اگرچه آموزش عالی از 1389، بدون توجه به کیفیت در آموزش عالی است (فراستخواه

موزش عالی آ گیریبانگرمشکالت کیفی همچنان در ابعاد وسیعی ، بعد کمی گسترش یافته
ي تقاارعملی بیشتر جهت ر مند کازنیار عالی کشوزش مو). آ1394، کشور است (یمنی

ان یراعالی زش مودر آشد کیفی ي رلگوهاي و امبانی نظردر  ویژهبهز ین نیااست. اکیفی 
ء تقاارغالب ي لگوایک ان نیز فقدرز آن لیل بادست. ظ اتخصصی ملحوزه یک حو عنوانبه

عالی زش موآ، دیگربیانبهست. اعالی زش موآکز امرو  هادانشگاهکیفی د عملکرم در بهاو ا
و نقد ، مطالعهس سااکه بایستی بر ، ستاکیفی ي تقاي ارنظرب چورمند یک چازنیار کشو

، نگیفره، شیارزیط اتخصصی جهانی با توجه به شرزه حوون مد هاينظریهتحلیل 
). 1379، ن و خورشیديچیار(قودد ین گروتدر سیاسی کشودي و قتصاا، جتماعیا

و  نیازمند الگو، به انجام رساندن وظایف خطیرِ پویایی و ارتقاي خود منظوربه هادانشگاه
ارایی و ک منظوربه، ها و فرایندهاابزار مناسب براي ارزیابی و تضمین کیفی از روند برنامه

علمی در ارزیابی و بهبود  هايروش). عدم استفاده از 1990، 2ستند (توبیناثربخشی خود ه
عیف ض گذاريسیاستهاي فکري جامعه و گیري نامناسب از سرمایهبهره، کیفیت آموزشی

، هادانشگاه). کیفیت آموزشی 1391، زادهشفیعدر امر آموزش را در پی خواهید داشت (
ر توجه جدي به ارتقاي مستم، بنابراین، جوامع دارد ها وي فرهنگنقش به سزایی در توسعه
). کیفیت آموزشی مبحثی اصلی و 2003، 3است (چنگ ضروريکیفیت آن بسیار الزم و 

1. Volkwein, J. F. 
2. Tobin, K. G. 
 

3. Cheng, Y. C. 
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ی ها و امکان دستیابضروري در آموزش عالی است که بدون پرداختن به آن بحث بر هزینه
 1). برادلی1390، ز آرانیپافراد جامعه به آموزش عالی بیهوده خواهد بود (عباسی و شیره

در پژوهش خود با هدف تعیین ادراکات و انتظارات دانشجویان از کیفیت آموزشی ، )2006(
، ابعاد به این نتیجه رسید که در تمام، در دوره تحصیالت تکمیلی و تحلیل شکاف کیفیت

 شکاف منفی کیفیت وجود داشته است.
ی مقامات دولت، هاخانواده، دانشجویانتنها راهی است که ، اعتبارسنجی، بر این اساس

کند یآموزش با کیفیت ارائه م، هاي آنها بتوانند پی ببرند یک دانشگاه و یا برنامهو رسانه
). اعتبارسنجی هم اعتبار و هم فرایند است. 2018، 2(شوراي اعتبارسنجی آموزش عالی

ست که مؤسسه یا برنامه ا 3رسانی عمومیاطالع يمنزلهبهاعتبارسنجی ، از نظر اعتبار
 کننده نمایندگیِ اعتبارسنجی موردنظرتوانسته از عهده برآورده کردن استانداردهاي کیفیت

اعتبارسنجی مبین این حقیقت است که رسمیت یافتن از سوي ، فرآیند عنوانبهبرآید. 
 ینیازببو  بررسی–مستلزم تعهد مؤسسه یا برنامه براي خود، کنندهنمایندگیِ اعتبارسنجی

براي برآورده ساختن استانداردها  تنهانهبیرونی توسط همایان علمی خود است. این کار 
هایی براي باال بردن کیفیت ارائه آموزش و پیوسته به دنبال راه، بلکه، گیردصورت می

فرایندي است که از ، ). اعتبارسنجی2018، 4آمریکا شناسیروانکارآموزي است (انجمن 
اینکه تشخیص دهد یک مؤسسه  منظوربه، ه (غیر) دولتی یا خصوصیطریق آن مؤسس

 کل، برخوردار است شدهیینتع یشپها و استانداردهاي از آموزش عالی از حداقل مالك
ند کي خاص آموزشی آن مؤسسه را از نظر کیفیت ارزشیابی میفعالیت یا یک برنامه

تضمین کیفیت؛ ، خود نهفته دارداعتبارسنجی دو نقش عمده در ذات «). 2007، (یونسکو
نان از تالش اطمی، اطمینان از کیفیت آستانه در آموزش عالی؛ و بهبود کیفیت؛ یعنی، یعنی

، »خود هايالتزاید و فزاینده برنامهمستمر مؤسسات آموزش عالی براي بهتر ساختن دائم
 مستندات، اتیابد که خود مؤسس). این دو کارکرد زمانی بهتر تحقق می2008، 5(ایتون
در تعریف اعتبار سنجی روي فرایند ، 6یابی به این اهداف را تصدیق کنند. آدلمندست

وان به تشود از طریق اعتبارسنجی میکند و یادآور میتضمین کیفیت در آموزش تکیه می

1. Bradley, R. B. 
2. Council for Higher Education 
Accreditation 
3. public notification 
 

4. American Psychological Association 
5. Judith, S. E. 
6. Adleman, C. 
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این کار بهترین روش ، درنتیجههاي آن پرداخت. بازبینی و سنجش مؤسسات و برنامه
نان از برخوردار بودن یک مؤسسه از حداقل استاندارد الزم است براي حصول اطمی

کارکرد  در تعریف اعتبارسنجی نظر به دو، )2001( 1). المیک و جنسن1374، (قورچیان
اصلی آن دارند: حداقل کیفیت و تضمین کیفیت. شوراي اعتبارسنجی آموزش عالی آمریکا 

 منظورهبونی کیفیت در آموزش عالی اعتبارسنجی را فرآیند بازنگري بیر، نیز، )2018(
 ند.داو آموزش عالی جهت تضمین کیفیت می هادانشگاه، هاهاي دانشکدهبررسی برنامه

، نداهایی که از طریق فرایند اعتبارسنجی به اعتبارسنجی پرداختهها و دانشگاهکالج
ا گام هن مالكهاي خاص مربوط به کیفیت آموزشی را برآورده ساخته یا فراتر از ایمالك

جی کمیسیون اعتبارسن -ها غربی اعتبارسنجی مدارس و کالج منظر انجمناند. از برداشته
اعتبارسنجی بدان معنی است که تمام ، 2هاي آموزشی عالیدوره هايدانشگاهها و کالج

، ارسنجیاعتب« الزامات مربوط به ظرفیت سازمانی و اثربخشی آموزشی برآورده شده است.
سازي یا پیشی گرفتن از اعطا شده به هر مؤسسه آموزش عالی به خاطر برآوردهتمایز 
، ). عالوه بر این2018، 3(اورست کالج»هاي بیان شده کیفیت آموزشی استمالك

ا و هکند. رابطه متقابل میان کالجفرصتی براي روابط متقابل فراهم می، اعتبارسنجی
به  پس از اتمام اعتباردهی کهبه این معنی است  طورکلیبهشده اعتبارسنجی هايدانشگاه

ر دیگ، روازاینیابد. این اعتبار به دوره آموزشی دیگري انتقال می، یک دوره آموزشی
بدین معنی است که درجه تحصیلی اعطا ، نیازي به تکرار اعتبارسنجی نیست. همچنین

جی مؤسسات اعتبارسن شده توسط سایراعتبارسنجی هايدانشگاهها یا شده از سوي کالج
مللی فرا الشود (کمسیون اعتبارسنجی بینشده آموزش عالی نیز به رسمیت شناخته می

زیابی ار -مزایاي اعتبارسنجی در فرآیند خود ترینبزرگ). یکی دیگر از 2018، 4ايمنطقه
 و بازتاب نهفته است:

د. فرایند د داشته باشدر راستاي تعهد به فرایند اعتبارسنجی باید مشارکت سازمانی وجو«
اعتبارسنجی بر این فرض استوار است که هر یک از مؤسسات در قبال مشارکت در فرایند 

 سئولمبازبینی همگنان و پذیرش صادقانه و صریح سنجش نقاط قوت و ضعف سازمانی 

1. Lamicq, H., & Jensen, H. T. 
2. Western Association of Schools and 
Colleges Accrediting Commission for 
Senior Colleges and Universities (WASC-
ACSCU) 

3. Everest College 
4. Commission on International Trans-
regional Accreditation 
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 یابی وي دستو ارزیابی همگنان الزمه قبولقابلمعرفی سازمانی ، درنتیجههستند. 
توان از روایی (اعتبار) و خاصیت تبارسنجی است. تنها از این راه است که میاع نگهداشت

 -ا ه(انجمن غربی اعتبارسنجی مدارس و کالج »حیاتی فرایند اعتبارسنجی اطمینان یافت
 ).2008، هاي آموزشی عالیدوره هايدانشگاهها و کمیسیون اعتبارسنجی کالج
کشور ما نیاز مبرمی به استقرار نظام اعتبارسنجی در آموزش ، با توجه به مطالب باال

ربط وثیقی بین نظام اعتبارسنجی در مناطق و کشورهاي مختلف ، حالیندرععالی دارد. 
ها و عناصر مشترك برخی مشابهت رغمبهوجود دارد و  هاآنهاي جهان با فرهنگ و زمینه

دارد  خود را فردمنحصربهخصوصیت ، یهاي ایرانفرهنگ و زمینه، المللیبیندر مقیاس 
و ساختار مطلوب نظام ارزیابی اعتبارسنجی آموزش عالی در آن ضمن تبعیت از معیارهاي 

 خود را نیز دارا باشد فردمنحصربههاي المللی و تراز جهانی باید ویژگیمشترك بین
ت نظام رسال ترینمهمتعلیم و تربیت و نظام دانشگاهی که ، ). بنابراین1389، (فراستخواه

هاي فکري اقدام کند و هم اسالمی است هم در بعد نظري باید به ارائه الگوها و مدل
، چراکه). 1389، طراحی کند (ملکی موردنظرقواعد عملی را براي نائل شدن به اهداف 

 ،ایران عزیز نهفته است ویژهبههایی در گذشته حکمت و عرفان مشرق زمین چه گنجینه
 ).1387، اند (یمنیبیگانه هاآنما در عمل با  هايدانشگاهکه 

ها و گییژوبا توجه به الزم است الگوي اعتبارسنجی و تضمین کیفیت ، بر این اساس
و یط اشر، ننشجویاهاي داژگییو، دشی موجوزموآجو و محیط ص یط خااشر
 روز و دیدگاه خبرگان آموزش عالینش تخصصی دا، نمواجامعه پیرهاي يمندزنیا

فی ي کیطراحی شود. با عنایت به نقش اعتبارسنجی و تضمین کیفیت در توسعه
تر و عمیق بینانهیافتی نوین و با نگرشی واقعدر این شرایط ضروري است با ره، هادانشگاه
یت الگوي اعتبارسنجی و تضمین کیف، یک سازمان عنوانبه، هادانشگاهي پیچیدگی درباره

اي کشور طراحی شود. ویژگی نوآورانه با مختصات زمینه نظام آموزش عالی متناسب
ساختمند با خبرگان ي اکتشافی نیمهمصاحبه هايروشپژوهش حاضر این است که از 

بررسی تجارب ملی و ، هاي نظريبررسی چارچوب، بررسی اسناد و مدارك، علمی
رهاي جی کشوهاي اعتبارسنسایت، متون علمی، هاي پژوهشیبررسی رساله، المللیبین

طراحی «، پیشرو براي طراحی الگوي اعتبارسنجی استفاده شده است. هدف کلی پژوهش
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 است. اهداف »الگوي اعتبارسنجی و تضمین کیفیت براي نظام آموزش عالی کشور
 بندي کرد.توان به شرح زیر مقولهتر این تحقیق را میخاص

 نظام آموزشی عالی ایران؛ دهنده الگوي اعتبارسنجیاحصاء و تدوین عوامل تشکیل -
 ي.اتعامل و پیامد بر اساس نظریه زمینه، اي شامل سه بعد شرایطارائه یک الگوي زمینه -

به  ،گیري از درونرویکرد امیک یا جهت کارگیريبهبا ، تحقق اهداف فوق منظوربه
واکاوي درك و تفهم کنشگران اجتماع علمی از الگوي اعتبارسنجی و تضمین کیفیت 

در پژوهش حاضر با توجه به ، م آموزش عالی کشور پرداخته شد. بر همین اساسنظا
از نظر  چراکههایی مطرح شد. سؤال، ارائه فرضیه جايبه، شناسی کیفیماهیت روش

ا پژوهشگر ی يمورداستفادهتر از روش بررسی سؤال پژوهش بسی مهم، گراییتجربه
). بر 1998، 1(اقتباس از تشکري و تدلیي زیربناي روش است دهندهبینی تشکیلجهان

 هاي زیر بود:گویی به سؤالف پاسخهش حاضر هدوپژس در سااهمین 
 الگوي بومی اعتبارسنجی نظام آموزشی عالی ایران چیست؟ دهندهیلتشکعوامل  -
 الگوي اعتبارسنجی و تضمین کیفیت متناسب با مختصات بافتی نظام آموزش عالی ایران چیست؟ -

ئه شدند الگوي اعتبارسنجی و تضمین کیفیت ارابر ار ثرگذامل اعو، مقالهر ساختادر 
و صحیح  ریزيبرنامهنند با انشگاهی بتون داخبرگان و مسئوال، ملاین عواتا با شناسایی 

الگوي اعتبارسنجی و تضمین کیفیت متناسب با نظام آموزش عالی کشور را ، عملیاتی
ري و . با توجه به مبانی نظکارگیرندبهعالی کیفیت بخشیدن به نظام آموزش  منظوربه

 .است 1صورت شکل الگوي مفهومی پژوهش به، پیشینه مطرح شده

 
 الگوي مفهومی پژوهش .1شکل 

1. Tashakkori, A., & Teddlie, C. 

 بخشی به نظام آموزش عالیکیفیت

 الگوي اعتبارسنجی و تضمین کیفیت

 عوامل تأثیرگذار بر الگوي اعتبارسنجی و تضمین کیفیت
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 روش

ماري ي آجامعه اي دنبال شده است.ي زمینهرویکرد کیفی از طریق نظریه، پژوهشدر این 
ه برجست نظرانصاحبهاي خبرگان علمی به شرح ذیل بوده است. پژوهش شامل گروه

ریزي ي پژوهش و برنامهاعضاي هیأت علمی مؤسسه، ي آموزش عالی کشورحوزه
نجی اعتبارس، ارزشیابی، تحقیقات اعضاي هیأت علمی و کارشناسان مرکز، آموزش عالی

و تضمین کیفیت آموزش عالی سازمان سنجش و آموزش و اعضاي هیأت علمی سازمان 
 .1395سنجش و آموزش کشور در سال 

در ، بر این اساس، گیري هدفمند استفاده شده استاز روش نمونه پژوهشدر این 
) که در زمینه موضوع 1390، ورمحمدپ نقل ازبان (با افراد مطلع یا دروازه، پژوهش حاضر

در «تماس برقرار شد. ، داراي اطالعات مناسب و نسبتاً کافی بودند، و مطالعه موردبررسی
گري رسانان دیمراجعه به اطالع، هاي اکتشافیطول تحقیق و برحسب محتویات مصاحبه
، )1394(). هومن 1389، (اقتباس از فراستخواه »نیز به روش گلوله برفی ضرورت پیدا کرد

نفر  8تا  6هاي همگن و متجانس گیري هدفمند براي گروهحجم نمونه را در نمونه
آموزش عالی جهت  نظرانصاحبنفر از  36در این پژوهش ، روازاینکند. پیشنهاد می

 گیري هدفمند انتخاب شدند.صورت نمونهساختمند بههاي اکتشافی نیمهانجام مصاحبه
ها تا زمان انجام مصاحبه، ترتیباینبهادامه یافت.  1اشباع نظري ها تا زمانانجام مصاحبه

ر ادامه یافت (اقتباس از محمدپو »هاآنها به یکدیگر و تکراري شدن شباهت داشتن پاسخ«
، اسناد و مدارك، برداريیادداشت، هاي حاصل از مشاهدهبا داده، ). سپس1387، و رضایی

تجارب ، هاي پژوهشیرساله، مجالت، کتب، هاي نظريچارچوب، بررسی متون علمی
 2که مبدعانش مانند گلیزر طورهمان، ش پژوهشرواز این «ترکیب شد.  المللیبینملی و 

شود گیري میهایی بهرهدر زمینه، اندکرده تأکید) 1998( 3اشتراوس و کوربین، )1978(
 »نیستداري در دست ي چارچوبکه پژوهش اندکی صورت پذیرفته و نظریه

هاي کیفی نیز از روش براي تحلیل داده، هاهمانند گردآوري داده). 1389، (فراستخواه
اي از طریق روش تحلیل ي زمینههاي نظریهاي استفاده شد. تحلیل دادهنظریه زمینه

ي هابه تحلیل تطبیقی بخش، این روش«صورت گرفته است.  4اي ثابت دادهامقایسه

1. theoretical saturation 
2. Glaser, B. 

3. Strauss, A., & Corbin, J. 
4. Constant Comparative Data Analysis 
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در  ).1392، (محمدپور »شودها اطالق میها و تفاوتشباهتها بر حسب متفاوت داده
ي یهمفاهیم اول، ي کدگذاري اولیهبا دقت کامل به کدگذاري باز اقدام شد. در مرحله، ابتدا

مفاهیم مشترك در یک ، حاصل آمد. در کدگذاري ثانویه یا متمرکز، هابرگرفته از داده
به  ،ي کدگذاري محوريدر مرحله، کدگذاري بازمقوله قرار داده شد. بعد از پایان یافتن 

 هاآنپرداخته و ابعاد ، آمدهدستبههاي ي مقولهي ثابت به مقایسهکمک روش مقایسه
از طریق نوشتن خط داستان به بیان ارتباط معنایی و منطقی ، تشخیص داده شد. سپس

ر مرکزي تعیین شد. دي مقوله، ي کدگذاري انتخابیها پرداخته شد. در مرحلهبین مقوله
 ي الگويفرایندي/تعاملی و پیامدي به ارائه، ايدر قالب ابعاد شرایطی/زمینه، پایان

 اي پرداخته شد.پارادایمی زمینه

 هایافته
ي دوم کدگذاري مفهوم به دست آمد. در مرحله 2027، ي اول کدگذاري بازدر مرحله

بندي شدند. در مرحله ي عمده طبقهمقوله 157مفهوم و  1262در قالب ، هاداده، باز
مقوالت ، مقوله نظري تعیین شدند. در مرحله کدگذاري محوري 25، کدگذاري محوري

ها گام، که داراي مراحل، خانواده فرایندها عنوانبه، 1نظري احصاء شده به شرح جدول 
 در نظر گرفته شد:، هاي مرتبط با یکدیگر هستندو توالی

 نظري و عمده الگوي اعتبارسنجی و تضمین کیفیت نظام آموزش عالی ایرانهاي مقوله .1جدول 
 هاي عمدهمقوله ي نظريمقوله ردیف

 شدگانپذیرفته 1
ــیلی پذیرفته ــیلی پذیرفته، شـــدگانگروه تحصـ ــ، شـــدگانمقطع تحصـ یت جنسـ

موفقیت  ،شــدگانســهمیه ورودي پذیرفته، شــدگاني پذیرفتهرتبه، شــدگانپذیرفته
 شدگان و استانداردهاي ورودي دانشجوصالحیت پذیرفته، شدگانپذیرفته

 دانشجویان 2

تعامالت  ،موفقیت دانشجویان، پیشرفت تحصیلی دانشجویان، رضـایت دانشجویان 
یلی افت تحص، نرخ ماندگاري در دانشگاه، توزیع و ترکیب دانشجویان، دانشجویان

 -علمی هايفعالیت، یاندانشـــجوي مطالعه، اشـــتغال دانشـــجویان، دانشـــجویان
 انگیزش دانشجویان و پذیرش دانشجویان، پژوهشی دانشجویان

 هیأت علمی 3

ــاي هیـأت علمی   ــاي هیأت علمی ، توزیع و ترکیـب اعضـ فعالیت ، کیفیـت اعضـ
تعامالت ، آموزشی اعضاي هیأت علمی هايفعالیت، پژوهشی اعضاي هیأت علمی

 ،رضایت اعضاي هیأت علمی، برون دانشگاهی هايفعالیت، اعضـاي هیأت علمی 
 مشارکت اعضاي هیأت علمی و مدیریت کالس
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 هاي عمدهمقوله ي نظريمقوله ردیف

 رئیس دانشگاه 4
عملکرد و ، تعامالت و ارتباطات، هاي فرديویژگی، رضــایت از رئیس دانشـــگاه 

 جوییمشارکت

 هااهداف و رسالت 5
ــالت ــیاهداف و رسـ ــالت، هاي آموزشـ ــیاهداف و رسـ اهداف و ، هاي پژوهشـ

تناســب با ، تدوین اهداف و رســالت، خدمات تخصــصــیي هاي عرضــهرســالت
 هااهداف و تحقق اهداف و رسالت

 ساختار سازمانی 6
دیریت م، سیستم نظارت و ارزیابی، مدیریت سـیسـتم اطالعاتی  ، قوانین و مقررات

، مانیتشکیالت ساز، تعامالت دانشگاه، هایشـنهاد پنظام ، ریزي اسـتراتژیک و برنامه
 بازمهندسی فرایندها و توسعه دانشگاه، سازمانیفرهنگ

 سیماي دانشگاه 7
-تفضاي زیس، فضاي مذهبی، نمادهاي دانشگاه، فضاي فیزیکی، فضاي آموزشی

 مدیریت فضاهاي دانشگاهی و منابع کالبدي، فضاي فرهنگی، محیطی

 بودجه 8

، هترکیب و توزیع ســـرمای، بینی وضـــعیت مالیپیش، امکانات مالی، مدیریت مالی
، جـذب اعتبارات ، هـاي امور رفـاهی  هزینـه ، هـاي جـاري  هزینـه ، حقوق و مزایـا 

، اعتبارات فرهنگی، اعتبارات دانشــجویی، اعتبارات آموزشــی، اعتبارات پژوهشــی
 کرد اعتبارات و اسناد مالیهزینه

 وهشیو پژها و منابع آموزشی ها و آزمایشگاهکارگاه، کتابخانه و سـیستم اطالعات دانش  منابع یادگیري 9

 آوريفن 10
دانش استفاده از ، مهارت اسـتفاده از فناوري اطالعات ، نگرش به فناوري اطالعات

 اطالعات آوريفناطالعات و استفاده از  آوريفنکاربرد ، اطالعات آوريفن

11 
 -فرایند یاددهی

 یادگیري

ولوژي تکناستفاده از ، ارزشـیابی پیشـرفت تحصـیلی   ، ها و الگوهاي تدریسروش
ــی در تدریس ــعه دانش و مهارت  ارائه، آموزش ــجویان و توس ي بازخورد به دانش

 دانشجویان
 خدمات سالمت و خدمات پشتیبانی، خدمات رفاهی خدمات عمومی 12

13 
مدیریت منابع 

 انسانی
ي ســعهتو، کارگماريبهجذب و ، تشــویقات و تنبیهات، توزیع و ترکیب کارکنان

 رضایت و نگهداشت سرمایه انسانی، وريسنجش بهره، ايحرفه
 دانش و به اشتراك گذاشتن دانش کارگیريبه، دانش دهیسازمان، اکتساب دانش مدیریت دانش 14

 شهروندي سازمانی 15
، يگذارارج، گوییپاسخ، اسـتقالل دانشگاه ، آزادي علمی، شـفافیت ، رسـانی اطالع

 سالمت اداري و مدیریت استعداد، هاترویج ارزش

16 
اعتبارسنجی و 
 تضمین کیفیت

سطح فرهنگ و سطح ، سطح عملکرد، سـطح تعامالت و ارتباطات ، سـطح گفتمان 
 اصالحات ساختاري

 اجتماع-فرهنگ 17
ــجویی، برنامهفوقهـاي  فعـالیـت   ــریات فرهنگی، اردوهاي دانشـ ، تولیدات و نشـ
 ،شــاخصمعرفی الگوهاي ، اجتماعی-هاي فرهنگیبرنامه، هاي دانشــجوییتشــکل

 ي مطالعات فرهنگی و اجتماعیترویج فرهنگ مطالعه و توسعه

 دین-فرهنگ 18
ــعه و تقویت  ــترش آموزش-فرهنگی هايفعالیتتوسـ  هايمذهبی و ارتقا و گسـ

 مذهبی -فرهنگی
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 هاي عمدهمقوله ي نظريمقوله ردیف

 هنر-فرهنگ 19
 هاي فرهنگیهاي فرهنگی و هنري و توســعه و گســترش فعالیتحمایت از برنامه

 و هنري
 ورزشی-ورزشی و امکانات فرهنگی-ي فرهنگیتوسعه ورزش-فرهنگ 20

 آموزش 21
، آموزش عمومی و فرادانشگاهی، هاي آموزشیدوره، هاي تحصیلیمقاطع و رشـته 

 عملکرد آموزشی و خدمات آموزشی، هاي درسیبرنامه

 پژوهش 22
 ،هاي دانشجوییرساله، هاي پژوهشیبرنامه، فعالیت پژوهشـی ، امکانات پژوهشـی 

 هاي علمی و قراردادهاي پژوهشیهمایش
 سازي پژوهشتعامل با جامعه و تجاري، کارآفرینی انیبندانشاقتصاد  23

 شدن المللیینب 24
ي اعطا، المللیارتباطات علمی بین، فرصت مطالعاتی، آموزش مجازي و از راه دور

 هاي تحصیلی و ارتباطات فرادانشگاهیبورس

 آموختگاندانش 25

ــتغــال ، آموختگــانجویی از دانشمشــــارکــت، آموختگــاندانشارتبــاط بــا  اشـ
ــی دانش-هاي علمیفعالیت، آموختگـان دانش ــیل ، آموختگانپژوهشـ ادامه تحصـ
رضایت ، آموختگاننگرش دانش، آموختگاندانش و مهارت دانش، آموختگاندانش
ــایـت کـارفرمـایـان از دانش    ، آموختگـان دانش آموختگـان و توزیع و ترکیب  رضـ
 آموختگاندانش

مقوله نظري با یکدیگر و  25ارتباط هر یک از ، در قالب کدگذاري نظري ازآنکهپس
نوبت به کدگذاري انتخابی رسید. قبل از ، صورت یک کلیت واحد مشخص شدبه

عات سازي اطالخالصه، یعنی، کدگذاري به تلخیص اقدامات صورت گرفته تا این مرحله
پرداخته شد. به همین  شدهاستخراجهاي نظري هاي عمده و مقولهمقوله، مربوط به مفاهیم

ها و انتقال از اطالعات به نظریه در سه مرحله جریان تقلیل داده، 2در شکل ، منظور
هاي عمده به تفکیک تعداد مفاهیم و مقوله، کدگذاري ارائه شده است. در شکل مزبور

کدگذاري ، یعنی، ن بخش از پژوهشدر ای، روازاینهر مقوله نظري ارائه شده است. 
 دنظرمورهمگرا و برخوردار از سطح انتزاعی باال ، یک الگوي تلفیقی يارائه، انتخابی

ي نظري به سطح انتزاعی باالتر ارتقاء داده شد. مقوله 25دوباره ، است. به همین منظور
 فهومی و معناییي مزبور با یکدیگر تشابهات ممقوله 25با توجه به اینکه ، به دیگر سخن

تر تر و قدرت انتزاعیتحلیلی، تري کلیدر قالب چند مقوله هاآنالزم است ، دارند
بازسازي شوند. تنها با انجام این کار است که مقدمات طراحی یک الگوي اعتبارسنجی 

فیت ابعاد مختلف اعتبارسنجی و تضمین کی، شود. در این راستاو تضمین کیفیت فراهم می
بار دیگر از نو ترکیب شدند. براي رسیدن ، هاي نظريهاي عمده و مقولهمقولهبر اساس 
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طراحی الگوي اعتبارسنجی ، یعنی، تمام نگاه به هدف اصلی پژوهش، به مقصود خود
هاي هاي عمده و مقولهتمام مقوله، مشخص است 2در شکل  همچنان کهبوده است. 

ت. بندي شده استعاملی/فرایندي و پیامدي طبقه، شرایطی هايویژگینظري برحسب 
ه بار دیگر دست ب، الزم است، مشابه و متداخل هستند، هاي مزبور فراوانمقوله ازآنجاکه

د اي برگزیده شومقوله، یعنی؛ ترین مقوله انتخاب شودکدگذاري محوري زده و انتزاعی
از ، ي مرکزي نام داردولهتر باشد. این مقوله که مقانتزاعی، مقوله 25که از تمامی 

 هاي مندرج در جدولي مقولهتواند کلیهترین سطح مفهومی برخوردار بوده و میانتزاعی
گوي قلب ال، ي مرکزيمقوله، درواقعرا در برگرفته و داري خاصیت تحلیلی نیز باشد. 

 ود.شپارادایمی است که الگوي نهایی اعتبارسنجی و تضمین کیفیت حول آن طراحی می
افتن هاي پژوهش برگشته و به دنبال یي مرکزي به یافتهبراي تعیین مقوله، در همین راستا

به بررسی مجدد و کنکاش ، ها مکنون استکه در دل داده، مضمون یا تم اصلی پژوهش
، مقاصد، اهداف، هاي کیفی پرداخته شد. نظام آموزش عالی ایرانها و یافتهدر داده
کشور ما نیز داراي  هايدانشگاهآن  تبعبههاي خاص خود را دارد. ها و نیز ویژگیرسالت

خاص خود هستند. براي شناخت وضعیت دانشگاه  هايچالشها و امکانات و ظرفیت
 شناخت. یدرستبهباید اکوسیستم دانشگاه و فضاي حاکم بر آن را ، در ایران
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 ها و انتقال از اطالعات به نظریه در سه مرحله کدگذاريجریان تقلیل داده .2شکل 

آمیز بین سنت و مدرنیته حاکم است. ناقشههنوز تعارض م، در نظام آموزش عالی ایران
 ،نگاه از باال به پائین به تمامی امورات دانشگاهی دارد. رویکرد مدرنیته، دیدگاه سنتی

 مستثنار کیفیت نیز از امر مزبو مسئلهمروج اندیشه از پائین به باال است. طبیعی است که 
 گاهی در ایران ناشی از چالشموجود کیفیت دانش هايچالش، رسدنباشد. چنین به نظر می

اي هشناختی. با توجه به مقولهو نه چالش شکلی و ماهوي؛ و حتی معرفت، گفتمان باشد
 عنوانبهرا ، بیم و امید، ي گفتمان کیفیتتوان مقولهمی، آمده است 2که در شکل ، نظري

 گزاره مفهومی اولیه 2027مرحله اول کدگذاري باز: 

 مقوله نظري 25مرحله کدگذاري محوري: 

مفهوم)، اعضاي هیأت علمی  69مقوله عمده و  12مفهوم)، دانشجویان ( 11مقوله عمده و  8پذیرفته شدگان (الف)  

 مفهوم) 42مقوله عمده و  5مفهوم) و رئیس دانشگاه ( 122مقوله عمده و  9(

 40مقوله عمده و  5مفهوم)، فناوري ( 94مقوله عمده و  3مفهوم)، منابع یادگیري ( 35مقوله عمده و  6بودجه ( ب)

 مفهوم) 38مقوله عمده و  5یادگیري ( -مفهوم) و فرایند یاددهی

م) و سیماي مفهو 107مقوله عمده و  10مفهوم)، ساختار سازمانی ( 35مقوله عمده و  6ها (ج) اهداف و رسالت 

 مفهوم) 67مقوله عمده و  8دانشگاه (

 مفهوم) 62مقوله عمده و  5د) اعتبارسنجی و تضمین کیفیت: (

مفهوم)، مدیریت دانش   48مقوله عمده و  7مفهوم)، مدیریت منابع انسانی ( 55مقوله عمده و  3ه) خدمات عمومی (

مقوله عمده و   8اجتماع (-مفهوم)، فرهنگ 58ه و مقوله عمد 9مفهوم)، شهروندي سازمانی ( 13مقوله عمده و  4(

ورزش  -مفهوم) و فرهنگ 8مقوله عمده و  2هنر (-مفهوم)، فرهنگ 10مقوله عمده و  2دین (-مفهوم)، فرهنگ 34

 مفهوم) 8مقوله عمده و  2(

قوله عمده  م 3مفهوم)، اقتصاد دانش بنیان ( 54مقوله عمده و  6مفهوم)، پژوهش ( 77مقوله عمده و  6( و) آموزش

 مفهوم) 55مقوله عمده و  10مفهوم) و دانش آموختگان ( 41مقوله عمده و  5مفهوم)، بین المللی شدن ( 44و 

 گانه الگو 6مرحله کدگذاري انتخابی: ابعاد 
اي  مفهوم)، شرایط زمینه 207مقوله عمده و  19گر (مفهوم)، شرایط مداخله 244مقوله عمده و  34شرایط علی (

  234مقوله عمده و  37مفهوم)، تعامالت/فرایندها ( 62مقوله عمده و  5مفهوم)، پدیده ( 209مقوله عمده و  24(
 مفهوم) 271مفوله عمده و  30مفهوم) و پیامدها (
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ري ان دربرگیکافی انتزاعی است و تو اندازهبه، ي مرکزي انتخاب کرد. این مقولهمقوله
دارد.  هاي کیفیمناسبت تام با یافته، از نظر مفهومی، ها را دارد. از طرف دیگرسایر مقوله

-ي مرکزي است که برحسب ویژگیمقوله، بیم و امید، گفتمان کیفیت، بر همین اساس
 اند.مقوالت دیگر طبق الگو با این مقوله مرتبط شده، سپس، هایش بسط داده

 ورزي در فضاي دانشگاه است.طرز سخن گفتن و اندیشه، نوع نگاه، منظور از گفتمان
ه چه نامیده کیفیت دانشگا، کندگفتمان کیفیت در دانشگاه است که تعیین می، بدین نحو

هاي کیفیت توجه شود و چه ابعاد آن نادیده به چه جنبه، شده و چگونه تعریف شود
ي ندهمعرف و نمای، گفتمان کیفیت، فتتوان قاطعانه گمی، انگاشته شود. بر این اساس

ي گفتمان کیفیت است که دست به کنش و در سایه چراکه، هویت دانشگاه است
، انداز کلیبتوان در یک چشم، شود. شایدپژوهشی و ... زده می، هاي آموزشیواکنش

و ارتی هاي گفتمان کیفیت نظاي از گفتمان کیفیت به نامگرایانهبینش دوگانه و تقابل
 رد.بندي کشناسی و طبقهکشور گونه هايدانشگاه درگفتمان کیفیت مشارکتی را 
نگاه ابزاري به کیفیت دانشگاه دارد. این گفتمان دانشگاه را ، گفتمان کیفیت نظارتی

داند که سوخت کیفیت باید از دنیاي بیرون بر آن تزریق شود و ماشینی می يمثابهبه
منابع سرشار اقتصاد نفتی به تولید محصوالت معرفتی خود  دانشگاه با تکیه بر منافع و

توجه ماندن به تحوالت دانشگاه در حالت انفعال کامل و بی، همت گمارد. در حقیقت
اي افتهت عنوانبه، جامعه و نادیده گرفتن استلزامات و اقتضائات درون و بیرون دانشگاه

-ها و سیاستریزيرف برنامهي ِصکنندهمصرف، جدا بافته و عنصري واحد و مجزا
ي کیفیت باشد. چنین غیر اجتماع علمی در زمینه شمارانگشتهاي مردمان گذاري

ه رفع تکلیف نگا، حالت ترینینانهبخوشتفاوتی و در در بدترین حالت نگاه بی، گفتمانی
. یزدانگیبرمساختگی را در بین دانشگاهیان  يهاگزارشو پرکردن چند کاربرگ و ارائه 

ارکردي ک بد، يکژ کارکرد، خبرگان آموزش عالی نسبت به این نوع گفتمان و دفرمه شدن
هاي در بستر تحوالت مفهومی و ظرفیت، بیم دارند. خوشبختانه، و تعبیر غلط از کیفیت

 به نام گفتمان کیفیت مشارکتی از دل، گفتمان رقیب، ي دانشگاهی ایرانمعرفتی جامعه
و پویاي اکوسیستم دانشگاهی سر برآورده است. زبان این  یرمتغ، اقتضائات دنیاي متحول

هاي مختلف مردم اجتماع علمی و ارائه تعریف جدید از منطق گفتمان پیوند خوردن گروه
صورت رسالتی مبتنی بر معرفت و سازوکارهاي آن؛ و تولید به، عمل و زندگی دانشگاهی
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شود می نهادي تلقی يمنزلهبهدانشگاه ، اندانش در سایه تفکر انتقادي است. در این گفتم
بلکه همه مردمان دانشگاهی و اجتماع ، گیرندکه در آن دیگر گروه خاص تصمیم نمی

دانشگاه محلی است براي مشارکت عامالن دانشگاهی براي ، یعنی؛ علمی مشارکت دارند
رانجام به سچالش کیفیت در نظام آموزش عالی هنوز ، این گفتمان زعمبهتوسعه کیفی. 

لزم ي کیفیت مستتوسعه، روازایننیامده و نیازمند بازتعریف ساختارهاي قدیمی است. 
 هاي ارزشی است.سازي کیفیت و هزینهفرهنگ

 گیريبحث و نتیجه
گوي سبقت را از رقیب برده و حالت ، کیفیت هنوز نتوانسته در جدال گفتمانی، هرچند
از حرمت بسیار ، سنت جامعه دانشگاهی کشورماندر  یولزاد خود را پیدا کند. درون

نهند تنازع گفتمانی را ارج میچنین ، مردمان دانشگاهی، بر این پایه، واالیی برخوردار است
عطفی  نقطه، دانند. این دوره گذار کیفیت دانشگاهیو آن را دوره گذار کیفیت دانشگاه می

نفعان آموزش عالی ذهنیت ذيدر تاریخ تحوالت دانشگاهی است. اکنون خرد جمعی و 
ی چون هایایفاي نقش قبالپاسخگو بودن دانشگاه در  و خواهان، گر کیفیت استمطالبه

چرخش  یدبخشنو، بارآوري و محرك بودن است. این دوره، آفرینیتحول، نوسازي
 آن پایان یافتن دوره بحران کیفیت و نزدیک شدن به لحظه حساس تبعبهو ، فرهنگ کیفیت

تاریخی براي حل مناقشه پارادایمی به نفع گفتمان کیفیت مشارکتی است. در این پژوهش 
انند. دکیفیت را داراي دو بعد بیم و امید می، با درك و تفسیر خود، خبرگان آموزش عالی

دانند هر یک می هاآندرك خاصی از آن دارند.  و، کیفیت را تفسیر و ارزیابی کرده هاآن
 تفسیري است که تفسیرگرایی، ها و پیامدهایی دارد. این همانچه مشخصه، از دو بعد فوق

سعی شده است در قالب یک الگوي منطقی و با ، 3دارد. در شکل  تأکیداجتماعی بر آن 
 گر درعوامل مداخله ها وزمینه، شرایط، تکیه بر درك و تفسیر خبرگان آموزش عالی

ه شده به این امر توج، یعنی؛ پدیده اعتبارسنجی و تضمین کیفیت کشور مشخص شود
ه عواملی با چ، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت از چه عواملی متأثر است؟ در کنار آن، است

 تعامل دارد؟ و پیامدهاي این تعامل چیست؟
ت نظام اعتبارسنجی و تضمین کیفیبیانگر این حقیقت است که ، ايالگوي نهایی زمینه

است که تحت تأثیر یک سري شرایط  يچندبعدمفهومی پیچیده و ، آموزش عالی ایران
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رایط ش، اند از: شرایط علیاند که عبارتبندي شدهاست. این شرایط در سه دسته طبقه
، انگشدیرفتهپذاند از: شرایط علی عبارت، اي. در این پژوهشگر و شرایط زمینهمداخله

رویدادهاي هستند که ، اعضاي هیأت علمی و رئیس دانشگاه. این عوامل، دانشجویان
ر نیز گشوند. شرایط مداخلهي پدیده اعتبارسنجی و تضمین کیفیت میمنجر به توسعه

 ،یادگیري است. عوامل مزبور -و فرایند یاددهی آوريفن، منابع یادگیري، شامل بودجه
راهبردهاي عمل/تعامل هستند که با پدیده اعتبارسنجی و تضمین کیفیت ارتباط  يمنزلهبه

ساختار سازمانی ، هااهداف و رسالت، توانند آن را تسهیل کنند. عالوه بر ایندارند و می
میدان رویدادهاي ، شوند. این عواملبندي میاي طبقهو سیماي دانشگاه در شرایط زمینه

تضمین کیفیت را تشکیل داده و مجموعه شرایط خاصی را به مربوط به اعتبارسنجی و 
آورد که در بطن آن راهبردهاي کنش/واکنش اعتبارسنجی و تضمین کیفیت وجود می
صورت یک کلیت واحد روي در امتداد با یکدیگر و به، شود. شرایط مزبورانجام می

عتبارسنجی پدیده ا گذارند. کارکرد درستپدیده اعتبارسنجی و تضمین کیفیت تأثیر می
، خاص با عوامل خدمات عمومی هايياستراتژو تضمین کیفیت مستلزم تعامالت و اتخاذ 

 ،اجتماعی-عامل فرهنگی، شهروندي سازمانی، مدیریت دانش، مدیریت منابع انسانی
ي ورزشی است. در سایه-فرهنگی و عاملهنري -عامل فرهنگی، دینی-عامل فرهنگی

د. شوپیامدها و نتایجی براي نظام آموزش عالی ایران حاصل می، این تعامالت/فرایندها
 ،اند از: آموزشها عبارتبندي کرد. این مقولهتوان در چند مقوله طبقهاین پیامدها را می

توان می، . همچنینآموختگاندانششدن و  المللیینب، یانبندانشاقتصاد ، پژوهش
، پسند شدنعامه، دموکراتیک شدن، اي شدنپیامدهاي ضمنی دیگري نظیر رسانه

 ،نوین ارتباطی مانند اینترنت و ماهواره هايآوريفنگسترش ، الکترونیکی و مجازي شدن
 فرهنگی و، هاي اجتماعیگیر شدن دانشگاه یا ورود انبوه دانشجویان از تمام گروهتوده

رش پیوند گست، تحول در کارکردهاي گوناگون دانشگاه در جهان، قومی به دانشگاه
هاي تولید علم و... برشمرد. این الگوي طراحی تحول در شیوه، دانشگاه با جامعه و مردم

است. این الگو در صورتی کارکرد مثبت خواهد داشت  چندبعديمفهومی پیچیده و ، شده
که بسان یک کلیت واحد به ، آفرین کیفیت خواهد شدو منشأ اثرات و تحوالت ارزش

یت انداز کیفتوان به چشممی، طور یکسان توجه شود. در این صورتتمامی ابعاد آن به 
، نگاريانگري و سادهجزئی و بخشی، اينگاه جزیره، دانشگاهی امید بست. در نقطه مقابل
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بیم  باعث نگرانی و احساس، و برجسته ساختن برخی ابعاد و نادیده انگاشتن دیگر ابعاد
 شد.نسبت به آینده کیفیت دانشگاهی خواهد 

تمام راهبردهاي پژوهشی داراي ، بیان داشته است، )2003( 1که کرسول گونههمان
نباشد.  مستثناپژوهش حاضر نیز از این امر ، محدودیت هستند. بدیهی است که

شوند که خارج از کنترل پژوهشگر ها آن عواملی را شامل میمحدودیت، الخصوصعلی
هایی وجود داشته است که ها محدودیتوهشدر این پژوهش نیز مانند سایر پژ هستند.

احتماالً بر نتایج پژوهش تأثیر گذاشته باشد و یا اینکه در تعمیم نتایج آن دخالت دارند. 
هاي این تحقیق عبارت بودند از: مشکالت مربوط به منطق پژوهش محدودیت ازجمله

شده  عات انجامکمبود مطال، بودن پژوهش پرهزینه، گستردگی آموزش عالی ایران، کیفی
 هاي کاري و آموزشی.و عدم همکاري خبرگان آموزش عالی به علت مشغله

 

فتمان گ مثابهبهاعتبارسنجی و تضمین کیفیت نظام آموزش عالی ایران  پارادایمیالگوي  .3شکل 

  ها و امیدهابیم، کیفیت

1. Creswell, J. W. 

 شرایط علی:

 پذیرفته شدگان، دانشجویان

 پدیده:

اعتبارسنجی و تضمین  

 کیفیت

 اي:شرایط زمینه

ها، ساختار  اهداف و رسالت

 سازمانی و سیماي دانشگاه

 :مداخله گرشرایط 

 بودجه، منابع یادگیري

 یادگیري -فناوري، فرایند یاددهی

 :تعامالت/فرایندها

 خدمات عمومی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت دانش

دین، -اجتماع، فرهنگ-شهروندي سازمانی، فرهنگ

 ورزش-هنر و فرهنگ-فرهنگ

 :پیامدها

 اندانش آموختگآموزش، پژوهش، اقتصاد دانش بنیان، بین المللی شدن و 
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 منابع
نامه پژوهش فصل ي نادر قلی قورچیان.). اعتباردهی در آموزش عالی. ترجمه1374سی. (، آدلمن

 .174-159، )9( 3، ریزي در آموزش عالیو برنامه
ي تضمین کیفیت از طریق تجهیز امکانات آموزشی در مؤسسات ). مقایسه1391ح. (، زادهیعشف
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