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Abstract 
The present study was conducted to design and validate a model for 
accreditation and quality assurance of Iranian higher education.This study 
was performed using a mixed method of explorative plan-tool development 
model. First, in qualitative part of this study, questionnaire consisted of 25 
factors and 157 Criteria were designed by using the method of Grounded 
Theory and interview with 36 experts. For the validity of qualitative 
findings, were used from the criteria of credibility, confirmability, 
dependability and transferability. Then, in the quantitative section, designed 
questionnaires were conducted on 84 members of Iranian experts with high 
education. Based on the received feedback, the questionnaires were revised, 
then the final and modified version was put in the hands of 293 experts in 
different cities of Iran. The validity of the questionnaire was confirmed by 
experts and its reliability was calculated by Cronbach's alpha which was 
equal to (0.982). Non-probability purposive sampling method was used in 
the qualitative part of the study whereas random classified sampling method 
was applied in the quantitative part. In addition, analysis of structural 
equation modeling was used for testing mentioned scale. By doing first-order 
confirmatory factor analysis, mentioned model were modified to 22 factors 
and 150 Criteria. Results of second-order confirmatory factor analysis, also 
showed that 22 extracted components are sufficient factor leading to 
prediction model related to accreditation and quality assurance of high 
education systems in Iran. In addition, goodness of fit indices such as, 
(CMIN/DF) which is equal to 1.924, (RMSEA) = 0.39, (GFI) equal= 0.976, 
(AGFI) = 0.939, (CFI) = 0.928, (NNFI) = 0.935, (TLI) = 1.000, (IFI) = 0.928 
and (RFI) = 0925 Conclusion: The results of statistical tests displayed that 
the designed model enjoys very favorable fitness for the accreditation and 
quality assurance of high education system in universities of Iran. 
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Higher Education, Mixed Method Research, Structural Equation Modeling. 
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نظام  تیفیک نیو تضم یاعتبارسنج یالگو یابیو اعتبار یطراح

 رانیا یآموزش عال

 .رانیا، تهران، دانشگاه عالمه طباطبائی، آموزشی زيیرو برنامه تیریستاد گروه مدا پورعباس عباس
 

 زادهیمحمد مجتب
دانشگاه آزاد ، واحد خدابنده، تیریو مد يعلوم ادار يزیرگروه برنامه اریاستاد

 .رانیا، خدابنده، یاسالم

 چکیده
 ايران عالی آموزش نظام کیفیت تضمین و اعتبارسنجی الگوی اعتباريابی و طراحی هدف پژوهش حاضر

 کیفی بخش در بود. ابزار توسعه مدل–اکتشافی طرح با ترکیبی تحقیق روش، پژوهش روش انجام. بود
 157 و عامل 25، عالی آموزش خبرگان از نفر 36 با مصاحبه و ایزمینه نظريه روش از استفاده با پژوهش

، قابلیت انتقال، هایِ قابلیت اعتماداز مالک، های کیفیبرای اعتبار يافته. مورد اکتشاف قرار گرفت مالک
 مطالعه برای و طراحی ایپرسشنامه، کمی بخش در، سپس قابلیت ارتباط و قابلیت تأيید استفاده شد.

، دريافتی بازخوردهای، اساس بر. قرار گرفت ايران عالی آموزش خبرگان از نفر 84 در اختیار مقدماتی
 و تأيید نظرانصاحب توسط پرسشنامه اعتبار. اجرا شد نفر 293 روی آن نهايی پرسشنامه اصالح؛ و نسخه

 هدفمند گیرینمونه روش، پژوهش کیفی بخش در. شد( 982/0) با برابر کرونباخ آلفای از طريق آن پايايی
 گیریاندازه ابزار آزمون. به کار رفت تصادفی ایطبقه گیرینمونه روش، کمی بخش در و غیراحتمالی

 تأيیدی عاملی تحلیل انجام با. صورت گرفت استفاده ساختاری معادالت يابیمدل از طريق تحلیل، مزبور
مرتبه  تأيیدی عاملی تحلیل نتايج. يافت تعديل و اصالح مالک 150 و عامل 22 به مزبور الگوی، اول مرتبه
 اعتبارسنجی الگوی بینیپیش جهت کافی عاملی بار دارای احصاءشده گانه 22 عوامل که داد نشان نیز دوم

 با برابر (CMIN/DF)، برازش هایشاخص، همچنین. است ايران عالی آموزش نظام کیفیت تضمین و
924/1 ،(RMSEA) 39/0 با برابر ،(GFI) 976/0 با برابر ،(AGFI )939/0 با برابر ،(CFI )928/0 با برابر ،

(NNFI )953/0 با برابر ،(TLI )000/1 با برابر ،(IFI )و 928/0 با برابر (RFI )داد نشان 925/0 با برابر ،
 بسیار برازش از ايران عالی آموزش نظام کیفیت تضمین و اعتبارسنجی برای شدهاعتباريابی و طراحی الگوی

 .است برخوردار مطلوبی

 یابيمدل، یبيترک قيروش تحق، تيفيک نيو تضم یاعتبارسنج، آموزش عالیا: هکلیدواژه

  یانهيزم هينظر، یمعادالت ساختار
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 مقدمه

شاکله توسعه اقتصادی ، ديگر همگان تصديق دارند که مهارت و سرمايه انسانی، 21در قرن 
حول محور دانش ، جامعه و اقتصاد، دهد. در دنیای معاصرمی کیلو رفاه اجتماعی را تش

های التزايد با پیشرفتدائم صورتبهپیشرفت فردی و اجتماعی ، چرخد. بر اين اساسمی
مزيت رقابتی خود را از  است. موفقیت از آن کشوری است که تکنولوژيکی گره خورده

گرفتن پايگاه تحقیقات رقابتی در در دست ، کار ماهر یروین نگهداشتطريق پرورش و 
حفظ ، مندی کل افراد جامعهسطح جهانی و اصالح فرايند گسترش دانش در جهت بهره

عامل حیاتی در راستای نوآوری و توسعه سرمايه  منزلهبه، آموزش عالی، کند. در اين میان
دانش بر نقش محوری در زمینه موفقیت و مانايی اقتصاد ، شود. همچنینانسانی تلقی می

 (.Dill & Van Vught, 2010عهده دارد )

های آموزش عالی جايگاه بسیار مهمی در میان برنامه، های اخیردر سال، روينازا
آبشخور تحوالت ژرف و اصالحات گسترده در سطح ، کشورها پیدا کرده است. همچنین

همکاری  هايی که سازمانتوان به بررسیمی، جهانی شده است. در تأيید اين مطلب
اشاره کرد ، های آموزش عالی انجام داده استدر مورد سیاست 1اقتصادی و توسعه

(Santiago et al., 2008در اين راستا .) ،Altbach  بیان داشته ، (2019) همکارانو
که  يک انقالب علمی در آموزش عالی به وقوع پیوسته است، گذشته قرنیمندر »است: 

سال  50تا  40تا  . در غرب«گستردگی و تنوع است ازنظرمشخصه بارز آن تحول عظیم 
يعنی؛ پژوهش داشت. ، اشاره به نقش سنتی دانشگاه، عمده طوربه، آموزش عالی، پیش

 2به کل متفاوت شده است. چندين روند در تغییر شکل الگوی کالجی، اين تصوير، امروزه
نقش داشته است. ، ان بودندآفرينان اصلی آن نخبگکه نقش دانشگاه 3و مفهوم برج عاجی

که بسیار نزديک به مفهوم  یاگونهبه، مؤسسات آموزش عالی بسیار متنوع هستند، امروزه
؛ های جامعه در دانشگاه حضور دارندتمام بخش، اند. در اين مفهومالگوی ترکیبی شده

ای و مشارکت حداکثری است. گسترش توده، ويژگی آموزش عالی، امروزه، بنابراين
های تر شدن نیمرخمتنوع، اند از: ظهور بازيگران جديدهای آن عبارتديگر ويژگی

پذيرش گسترده و استفاده آمیخته از ، هاآنها و دانشجويان برنامه، مؤسسات آموزش عالی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Organisation for economic co-operation and development (OECD) 
2. model of the collegial 
3. ivory tower 



 1401 تابستان | 22شماره  | 6سال  | یآموزش تیریو مد یرهبر یهاپژوهش | 10

رقابتی شدن و سازوکار ، المللی شدنگسترش بین، های آموزشیارتباطات و فناوری
 تحصیالت سطح که دلیل اين به شود؛می دستمزد شافزاي باعث دهی )آموزشعالمت

های جديد ها و روشفشار رو به تزايد روی هزينه، است( نیروی کار توانايی از اینشانه
کیفیت و ، ها و اقدامات جديد دولت از قبیل افزايش تأکید روی عملکردنقش، تأمین مالی

 (.Tremblay et al., 2012گويی )پاسخ

بـه  عـالی آمـوزش مؤسسات يابیدست افزايش در کیفیت ارزيابی نقش به توجه با
مختلـف  الگوهـای بـه توسـل بـا جهـان عـالی آموزش هاینظام اکثر، خويش اهداف
هـای دوره و هـابرنامـه کیفیـت تضـمین و تعیین زمینه در را مستمری تالش، ارزيابی

 (.1391، اند )حسینی و نصرداشته خويش آموزشی

 یمشارکت در فضا یبرا یآموزش عال یاصل هایيهاز پا يکی عنوانبه یفیتک ینتضم
است که به  یتیفعال، یفیتک ینتضم (.Phan, 2022است ) یاو منطقه یالمللینب یآموزش

 یفیتک یاز حفظ و ارتقا یناناطم یالزم برا یهايهاقدامات و رو، هانگرش، هایاستس
، و تحوالت عمده است ییراتکه آبشخور تغ یدر آموزش عال یتفعال يناشاره دارد. ا

 (.Kaaouachi & Hamdani, 2002عالقه و توجه مستمر است ) يستهشا

از میان نسب ، بین تضمین کیفیت و اعتبارسنجی، به اعتقاد نويسندگان مقاله حاضر
اعم از  تضمین کیفیت مفهوم، یقتدر حقنسبت عموم و خصوص مطلق حاکم است. ، اربعه

را شامل بوده و  يگرم دیهامف، تضمین کیفیت، يگردعبارتبه؛ است اعتبارسنجیمفهوم 
 دارد. اعتبارسنجیاز  یرغ یزن يگرید يقمصاد

(. به Komotar, 2022يکی از ابزارهای تضمین کیفیت است )، اعتبارسنجی، درواقع
آموزش عالی است فرايند کنترل و تضمین کیفیت در نظام ، اعتبارسنجی، ديگر سخن

استانداردهای اعتبارسنجی ، سر جهانتادر سر، (. به همین خاطر1396، )رضايی و زمانی
 سنجیاعتبار یأتهاستانداردهای ، ای از اين استانداردهامختلفی وضع شده است. نمونه

هستند.  3سنجیاعتبار یمل یأته ؛ و2یمل ی و سنجشاعتبارسنجی شورا، 1یو فناور یمهندس
کیفیت آموزش عالی بر اساس عواملی چون اهداف ، در اين استانداردهای اعتبارسنجی

 یتوانمندساز، هازيرساخت، نیمرخ دانشجويان، يادگیری-فرايندهای ياددهی، برنامه
 چنینیينامواردی و  یبهداشت یهابتمراق، ياندانشجو یتوانمندساز، یعلم یأته یاعضا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Accreditation board for engineering and technology (ABET) 
2. National assessment and accreditation council (NAAC) 
3. National board of accreditation (NBA) 
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 نظام، (. بر اين اساسArora & Ahlawat, 2022گیرد )مورد ارزيابی قرار می
 هـادانشگاه و دولت میان تعامل طريق از و کیفیت بـا هدف، عالی آموزش در اعتبارسنجی
، غیردولتی بخش و و تخصصی علمـی هـایانجمـن و پژوهشی و عالی آموزش و مؤسسات

 آمـوزش در کیفیـت تضمین جهـت در، کشور علمی الزامـات نظام ترينمهم از يکـی
 (.1393، طلب و غیاثی ندوشناسـت )سعادت عـالی

 مؤسسات و هادانشگاه وضعیت آن از استفاده با که است اعتبارسنجی مکانیسمی
 مشخص کیفی و کمی زبانی با خدماتی و پژوهشی، وضعیت آموزشی ازنظر عالی آموزش

 آموزشی مؤسسات ها ودانشگاه اصالحات جهان کشورهای از بسیاری در. است شده
 تجديدنظر و نوسازی يک عنوانبه و آمده حساب به عالی آموزش در تحول يک عنوانبه

(. 1392، قرار گرفته است )نیازآذری موردتوجه، مؤسسات و اداره مديريت در
 یینتع یشالزامات از پ يااستانداردها  یزانم يارا درباره درجه  يحیقضاوت صر، یاعتبارسنج

و  ی)محمد دهدیانجام م یواقع صورتبهبرنامه در عمل و  يامؤسسه  يک یشده از سو
صالحیت ، آن يک سازمان یلهوسبهاعتبارسنجی فرآيندی است که  (.1395، همکاران

، اعتبارسنجی (.1400، )بازرگان دهديید قرار میأمراکز آموزشگاهی و دانشگاهی را مورد ت
ها بتوانند پی ببرند يک مقامات دولتی و رسانه، هاخانواده، تنها راهی است که دانشجويان

 Council for higherکند )می ارائهآموزش با کیفیت ، های آندانشگاه و يا برنامه

education accreditation, 2022.) 

 یرساناطالع منزلهبهاعتبارسنجی ، اعتبار ازنظراعتبارسنجی هم اعتبار و هم فرايند است. 
یفیِت ک یاستانداردها سازیتوانسته از عهده برآورده برنامه مؤسسه يا است که 1یعموم

 ين حقیقتا اعتبارسنجی مبین، فرآيند عنوانبه .کننده برآيدنمايندگِی اعتبارسنجی موردنظر
رای برنامه ب مستلزم تعهد مؤسسه يا، کنندهيافتن از سوی نمايندگیِ اعتبارسنجیرسمیتاست که 

ی برآورده برا تنهانههمايان علمی خود است. اين کار  توسط بیرونی ینیبازبو بررسی –خود
 یفیت ارائهبردن ک يی برای باالهابه دنبال راه پیوسته، بلکه، گیردصورت می استانداردها ساختن

 .(American Psychological Association, 2022) استو کارآموزی آموزش 

 و هاکالج اعتبارسنجی کمیسیون-هاکالج و مدارس اعتبارسنجی غربی انجمن منظر از
 مربوط الزامات تمام که است معنی بدان اعتبارسنجی، 2عالی آموزشی هایدوره هایدانشگاه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. public notification 
2. Western Association of Schools and Colleges Accrediting Commission for Senior 
Colleges and Universities (WASC-ACSCU) 
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 به اعطاشده تمايز، اعتبارسنجی» .است شده آموزشی برآورده اثربخشی و ظرفیت سازمانی به
 کیفیت شدهبیان هایمالک از گرفتنپیشی يا سازیبرآورده خاطر به عالی آموزش مؤسسه هر

 برای فرصتی، اعتبارسنجی، اين بر عالوه (.Everest College, 2022) «است آموزشی
، شدهاعتبارسنجی هایدانشگاه و هامیان کالج متقابل رابطه. کندمی فراهم متقابل روابط

 به اعتبار اين، آموزشی دوره يک به اعتباردهی اتمام از پس که است معنی اين به، یطورکلبه
 .نیست اعتبارسنجی تکرار به نیازی ديگر، روينازا .يابدمی انتقال ديگری آموزشی دوره

های دانشگاه ها ياکالج سوی از اعطاشده تحصیلی درجه که است معنی بدين، همچنین
 شناخته رسمیت به نیز عالی آموزش شدهاعتبارسنجی مؤسسات ساير توسط شدهاعتبارسنجی

 (.Commission on International Trans-regional Accreditation, 2022) شودمی

 ينکها منظوربه، کنندهیآن مؤسسه اعتبارسنج يقاست که از طر يندیفرا، یاعتبارسنج
یش از پ استانداردهای و هااز حداقل مالک یمؤسسه آموزش عال يکدهد  یصتشخ

 ازنظرآن مؤسسه را  یبرنامه خاص آموزش يک يا یتکل فعال، برخوردار است شدهتعیین
است  کار نیازمند سازوکاری اين .(Vlãsceanu et al., 2007کند )یم يابیارز یفیتک

 و اصول با مطابقت از گذشته و باشد گذارانسیاست و دانشگاهیان اجماع مورد که
، باشد )فراستخواه نیز ملی هایزمینه با متناسب، المللیبین دانشگاهی و علمی هنجارهای

ای از سوی دکتر پیشنهاد ساختار شبکه، های جدی در اين زمینهيکی از تالش(. 1397
های ايران متشکل از شبکه کیفیت دانشگاه، در اين پیشنهاد عباس بازرگان بوده است.

های آموزش هر يک از زيرسیستم یلگریتسه، که هدف از آن شدهيفتعرهايی زيرسیستم
ريزی جهت ارتقای کیفیت و فراهم آوردن شرايط مناسب ارزيابی و برنامهعالی برای 

تضمین کیفیت  منظوربهها و واحدهای سازمانی آموزش عالی جهت اعتبارسنجی برنامه
ربط وثیقی بین نظام اعتبارسنجی در مناطق و کشورهای  چراکه(. 1390، است )فراستخواه

ساختار مطلوب نظام ، روينازا. وجود دارد هاآنهای مختلف جهان با فرهنگ و زمینه
خود را نیز دارا باشد  فردمنحصربههای بايد ويژگی ايران ارزيابی اعتبارسنجی آموزش عالی

 (.1395، )فراستخواه

 1379عالی از سال  آموزش تضمین کیفیت و اعتبارسنجی اجرای یتمسئولدر کشور ما 
 هایويژگی با اين سازمان متناسب به سازمان سنجش آموزش کشور واگذار شده است.

 ارزيابی فرايند عالی را بر اساس دو آموزش اعتبارسنجی الگوی، کشور عالی نظام آموزش
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اجرا  به هادانشگاه آموزشی هایگروه سطح در و طراحی، بیرونی ارزيابی و درونی
ارگانیک نظام آموزش عالی حالت پويا و (. 1398، است )محمدی و اسحاقی گذاشته

های نیازمند تجديد در مؤلفه، متناسب با اقتضائات، های زمانی مختلفهداشته و در دور
، خود. اين امر فردمنحصربهارزيابی کیفیت است. ايران کشوری است با مختصات فرهنگی 

 يطشرا لزوم طراحی و اعتباريابی الگوی اعتبارسنجی و تضمین کیفیت جديد متناسب با
 کند.کشور را مضاعف می و بافتی یفرهنگ، اجتماعی، ایزمینه، محیطی، یبوم

 و هاگیيژو به توجه با الزم است الگوی اعتبارسنجی و تضمین کیفیت، بر اين اساس
 و يطاشر، ننشجويادا هایژگیيو، دموجو شیزموآ جو و محیط صخا يطاشر
طراحی و ديدگاه خبرگان آموزش عالی  روز تخصصی نشدا، نمواپیر جامعه هاییمندزنیا

با عنايت به نقش اعتبارسنجی و تضمین کیفیت در توسعه کیفی . و اعتباريابی شود
تر و عمیق بینانهيافتی نوين و با نگرشی واقعدر اين شرايط ضروری است با ره، هادانشگاه

الگوی اعتبارسنجی و تضمین کیفیت ، يک سازمان عنوانبه، هادرباره پیچیدگی دانشگاه
ای کشور طراحی و اعتباريابی شود ی متناسب با مختصات زمینهنظام آموزش عال

 (.1397، و همکاران زاده)مجتبی

، بومی متناسب با عوامل، چه الگويی، است اين تحقیق مسئله يادشده نکات پايه بر
خبرگان علمی است؟  ازنظرالگوی اعتبارسنجی و تضمین کیفیت نظام آموزش عالی ايران 

ای از عوامل مورد ارزيابی توافق حاصل شود و مشخص درباره مجموعهالزم است ، بنابراين
 های الزم جهت دستیابی به کیفیت )الزامات( چیست؟گردد که مؤلفه

 بندی کرد:توان به شرح زير مقولهاهداف اين تحقیق را می، بر اين اساس

 نظام آموزش عالی ايران؛ و تضمین کیفیت اعتبارسنجی عواملاحصاء و تدوين  .1

 های اعتبارسنجی و تضمین کیفیت نظام آموزش عالی ايران؛احصاء و تدوين مالک .2

 های اعتبارسنجی و تضمین کیفیت نظام آموزش عالی ايران.اعتباريابی عوامل و مالک .3

 الگوی اعتبارسنجی و تضمین کیفیت متناسب با نظام آموزش عالی ايران. ارائه .4

 ضمین کیفیت نظام آموزش عالی ايران.سنجش میزان مطلوبیت الگوی اعتبارسنجی و ت .5

 است: بوده شرح زيربه ، اين پژوهش به دنبال پاسخ برای پنج سؤال، با توجه اهداف فوق

 نظام آموزش عالی ايران چیست؟و تضمین کیفیت  اعتبارسنجی عوامل .1

 چیست؟ های اعتبارسنجی و تضمین کیفیت نظام آموزش عالی ايرانمالک .2
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نظام آموزش عالی ايران  و تضمین کیفیت اعتبارسنجی هایمالکاعتبار عوامل و میزان  .3
 از ديدگاه خبرگان علمی چقدر است؟

 يران کدام است؟ا یمتناسب با نظام آموزش عال یفیتک ینو تضم یاعتبارسنج یالگو .4

يران از ا ینظام آموزش عال یفیتک ینو تضم یاعتبارسنجشده طراحی یالگو آيا .5
 مطلوبیت برخوردار است؟

 روش
قرار گرفت.  مورداستفادهمدل توسعه ابزار –روش ترکیبی با طرح اکتشافی، در اين پژوهش

متوالی و با اهمیت برابر از طريق شیوه ترکیب  طوربههر دو روش کیفی و کمی ، روينازا
ای یفی از طريق نظريه زمینهک يکردرو، ها استفاده به کار رفت. در اين پژوهشاتصال داده

(Glaser & Strauss, 2017; Corbin et al., 2014).رويکرد کمی نیز از  . دنبال شد
 يابی معادالت ساختاری انجام شد.طريق مدل

های خبرگان علمی به نفر شامل گروه 36جامعه آماری بخش کیفی پژوهش به تعداد 
اعضای هیأت ، نظران برجسته حوزه آموزش عالی کشورشرح ذيل بوده است: صاحب

اعضای هیأت علمی و کارشناسان ، ريزی آموزش عالیپژوهش و برنامه علمی مؤسسه
اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی سازمان سنجش و ، ارزشیابی، مرکز تحقیقات

آموزش و اعضای هیأت علمی سازمان سنجش و آموزش کشور. جامعه آماری بخش 
 بوده است: 1کمی پژوهش نیز به شرح جدول 

 جامعه آماریجدول  .1جدول 
 تعداد گروه ردیف
 دانشگاه 90 های دولتیمعاونين پژوهشی و آموزشی( دانشگاه)روسای  1
 نفر 30 ريزی آموزش عالیمؤسسه پژوهش و برنامه و کارشناساناعضای هيأت علمی  2

3 
نظران و اساتيد آموزش عالی و صاحب ژهيوبه، کليه اساتيد آموزش عالی کشور

 دانشگاه تهران و دانشگاه شهيد بهشتی، دانشگاه عالمه طباطبائی های وابستهزمينه
 نفر 50

4 
، های عالمه طباطبائیدانشجويان دوره دکتری مرحله پژوهشی آموزش عالی دانشگاه

 تهران و شهيد بهشتی
 نفر 15

5 
اعتبارسنجی و تضمين ، ارزشيابی، اعضای هيأت علمی و کارشناسان مرکز تحقيقات

 عالی سازمان سنجشکيفيت آموزش 
 نفر 20

 نفر 25 رکليمدتحقيقات و فناوری تا سطح ، علوم وزارتمديران ستادی  6
 نفر 8 های شاخص شهر تهرانمديران دفتر ارزيابی و نظارت دانشگاه 7
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 تعداد گروه ردیف
 نفر 8 نفر( 8های شاخص شهر تهران )ريزی دانشگاهمديران دفتر سنجش و برنامه 8
 نفر 90 های دولتیدانشگاهنی وارزيابی در نيمسئول 9

ای تصادفی و تعیین حجم نمونه بر اساس گیری طبقهدر بخش کمی از روش نمونه 
نفر از خبرگان  293، ( استفاده شد. بر اين اساس1970) Krejcie and Morganجدول 

از روش ، تصادفی انتخاب شدند. در بخش کیفی پژوهش نیز طوربهآموزش عالی 
نفر  36با ، غیراحتمالی و روش گلوله برفی استفاده شد. بر اين اساس گیری هدفمندنمونه
جهت مصاحبه تماس ، (1397، ؛ فراستخواه1392، بان )محمدپوررسان يا دروازهاطالع

ای از سؤاالت اولیه و از قبل مجموعه، ساختمندهای اکتشافی نیمهبرقرار شد. در مصاحبه
ها و تماس دارای تجربه، های مختلفصورتبهکه شوندگانی در اختیار مصاحبه شدهیهته

، قرار گرفت؛ و سپس، ای با امر اعتبارسنجی آموزش عالی ايران بودندعملی و حرفه، نظری
 نفر از خبرگان انجام پذيرفت. 36ها با مصاحبه، های الزمبا هماهنگی

، میدانیمانند مشاهده ، (1392، از واحدهای مشاهده )محمدی، در کنار مصاحبه
های در دانشگاه، برداری و بررسی اسناد و مدارک استفاده شد. در مشاهده میدانیيادداشت

شهید بهشتی و عالمه طباطبائی حضور؛ و ، دانشگاه تهران، تربیت مدرس، صنعتی شريف
يادداشت شد. در ، ها را دارای مزيت رقابتی کرده بودتمام نکات مهمی که اين دانشگاه

نظران های صاحببه يادداشت کردن دقیق سخنرانی، برداریيادداشتواحد مشاهده 
، های وابسته پرداخته شد. همچنینهای اعتبارسنجی و زمینهها و کنفرانسکلیدی در همايش

به بررسی اسناد اعتبارسنجی کشورهای پیشرو ، در واحد مشاهده بررسی اسناد و مدارک
ها اقدام شد. مقاالت و کتاب، هانامهپايان، هاسالهها؛ و نیز بررسی رسايتجهان از طريق وب

 سند بوده است. 19، تعداد اين واحدهای مشاهده نیز

های متنی تبديل شد. ها و واحدهای مشاهده به دادههای حاصل از مصاحبهداده، سپس
به واحدسازی و  شدهیگردآورهای مند توده بزرگی از دادهبررسی نظام منظوربه، ازآنپس

با ، دستی انجام گرفت. در ابتدا صورتبهها پرداخته شد. فرايند کدگذاری بندی دادهمقوله
مفاهیم اولیه برگرفته از ، دقت کامل به کدگذاری باز اقدام شد. در مرحله کدگذاری اولیه

قرار  در يک مقوله، مفاهیم مشترک، به دست آمد. در کدگذاری ثانويه يا متمرکز، هاداده
های مقوله، به کمک روش مقايسه ثابت، گرفت. در مرحله کدگذاری محوری
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در مرحله ، مشخص شد. سپس هاآنمورد مقايسه قرار گرفت و ابعاد ، آمدهدستبه
 ای تعیین شد.مقوله هسته، کدگذاری انتخابی

کیفی  هایهای تأمین اعتبار پژوهشاز مالک، های کیفیبرای اطمینان از اعتبار يافته
 2قابلیت انتقال، 1اند از: قابلیت اعتمادها عبارت(. اين مالکAnney, 2014استفاده شد )
، . برای تأمین مالک قابلیت اعتماد4و قابلیت تأيید 3قابلیت ارتباط، پذيری()معادل تعمیم

تفسیر صحیحی از ديدگاه اصلی ، مصاحبههای حاصل از اطمینان از اينکه داده منظوربه
، های متنی و انجام تحلیل ابتدايیها به دادهپس از تبديل مصاحبه، کنندگان هستندمشارکت

های اصلی مصاحبه ارسال و از استخراج اطالعات مناسب از داده هاآنفرايند انجام کار به 
خبره  گرانپژوهشهای کدگذاری شده در اختیار مصاحبه، اطمینان حاصل شد. همچنین

ای قرار گرفت و بازخوردهای اصالحی دريافت شد. درباره ريه زمینهدر زمینه روش نظ
از روش ، گويانها و پاسخها به ساير بافتاطمینان تعمیم يافته منظوربه، مالک قابلیت انتقال

گیری نظری؛ و نیز توصیف جامع و کامل استفاده شد. در خصوص مالک قابلیت نمونه
از فن بازبینی همتايان و راهبرد ، ها در طول زمانيافتهاطمینان از ثبات  منظوربه، ارتباط

فرايند تحلیل و الگوی نهايی در ، بازکدگذاری بهره گرفته شد. به همین منظور-کدگذاری
بار ديگر  شده یکدگذارهای داده، دريافت شد. همچنین هاآناختیار خبرگان قرار و تأيید 

دو مورد مقايسه قرار گرفت. سطح نتايج هر ، گران کدگذاری شد. سپستوسط پژوهش
مبین مرتبط بودن باالی بررسی کیفی بود. در خصوص مالک قابلیت ، توافق کدگذاری

گران؛ و نیز آمده از سوی ساير پژوهشدستهای بهاطمینان از تأيید داده منظوربه، تأيید
فنون بررسی  از، ها از پژوهش و نه از تخیل پژوهشگرانها و تفسیر يافتهمشتق شدن داده

با ، استفاده شد. بر اساس بررسی ممیزی و اسناد بازتابی بندیيهزاواسناد بازتابی و ، ممیزی
، يابی به نتايج نشان داده شد. همچنیندست يندبرآفرايند و ، هاآنها و تحلیل ثبت مصاحبه

مشخص شد گران ها با نتايج ساير پژوهشپوشی يافتهسويی و همهم، بندیيهزاو، از طريق
 (.1397، زاده)حسینی لرگانی و مجتبی

دهنده الگوی نظری اعتبارسنجی و تضمین کیفیت یلتشک یهامقولهتمام ، ازآنکهپس
استخراج  برای هر يک مناسب يهگو یتعداد متناسب، نظام آموزش عالی ايران مشخص شد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. credibility 
2. transferability 
3. dependability 
4. confirmability 
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ی )کامالً ادرجه 5تا  1 هاییبنددرجهبا  یکرتل یاسمقبر اساس ، شد. به همین منظور
سؤال طراحی  157ای با پرسشنامه، مخالفم و کاماًل مخالفم(، نظری ندارم، موافقم، موافقم

 1نمره  ممخالف و به کامالً 5نمره  مموافق به کامالً یقسمت 5 یفط يکدر ، شد. بر همین پايه
اهمیت همکاری نسبت به نوشتن راهنما و بیان ، قبل از ارائه سؤاالت پرسشنامه داده شد.

های سؤال، خبرگان آموزش عالی جهت پاسخگويی به پرسشنامه اقدام شد. سپس
های منفی احتمالی در شناختی در پرسشنامه گنجانده شد. اين کار از ايجاد احساسجمعیت

، دهی و يا همکاری او تأثیر سوء داشته باشدتواند بر نحوه پاسخدهنده که میپاسخ
 (.1394، کند )سیفجلوگیری می

 يیروا یزانبرآورد م منظوربه، 1یمقدمات یبررس يکدر ، پس از طراحی پرسشنامه
 و کارشناسان، خبرگان، نظرانصاحبنفر از  84 به، آن، مطروحه سؤاالت وپرسشنامه 

بر اساس دريافت بازخوردهای  .ارسال شدو پرسشنامه  یقمسلط به موضوع تحق اساتید
پرسشنامه و تطابق  2روايی از، یدخبرگان و اساتح پرسشنامه با توجه به نظر اصالاصالحی؛ و 
اطمینان حاصل شد. بر االت مطروحه ؤس جا بودنبهو  فادهاست یتاالت و قابلؤموضوع با س

الگوی و آزمون  یدهیحقدرت توض، االت پرسشنامهؤد که سشمشخص ، اين پايه
 يقاز طر، به پرسشنامه دادند هاآنهايی که خپاس، بر اساس، همچنین شده را دارد.طراحی

 88/0 يايیپا يبضرآن پرداخته شد. با توجه به  3پايايی محاسبهبه  کرونباخ یآلفا يبضر
یری گابزار اندازه يک عنوانبهاز آن  یخوببه توانیماطمینان حاصل شد که ، آمدهدستبه

پس از اجرای  اجرا شد.نسخه تجديدنظرشده پرسشنامه ، سپس بهره گرفت. مناسب
پايايی آن پرداخته شد. در  محاسبهبه  کرونباخ یآلفا يبضر يقاز طر، پرسشنامه اصلی

اطمینان ، ه است. بر اين اساسبه دست آمد 982/0 يايیپا يبضر، اجرای پرسشنامه اصلی
 نسخه تجديدنظرشده پرسشنامه از پايايی بسیار بااليی برخوردار است.، حاصل شد

 هایافته
مفهوم به دست آمد. در  2027، در مرحله اول کدگذاری باز، در بخش کیفی پژوهش
بندی شد. مقوله عمده طبقه 157مفهوم و  1262در قالب ، هاداده، مرحله دوم کدگذاری باز

با يکديگر و  هاآنای تعیین شد و ارتباط مقوله هسته 25، در مرحله کدگذاری محوری
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. pilot study 
2. validity 
3. reliability 
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مقوله  25دوباره ، انتخابی شد. در مرحله کدگذاریيک کلیت واحد مشخص  صورتبه
های عمده و تمام مقوله، ای به سطح انتزاعی باالتر ارتقاء داده شد. بر اين اساسهسته
 بندی شد.تعاملی/فرايندی و پیامدی طبقه، های شرايطیای برحسب ويژگیهای هستهمقوله

 نظريه در سه مرحله کدگذاری ها و انتقال از اطالعات بهجريان تقليل داده .1شکل 

 
از اطالعات به نظريه در سه مرحله کدگذاری ها و انتقال ، جريان تقلیل داده1در شکل 

های عمده نیز به تفکیک هر مقوله شده است. در شکل مزبور، تعداد مفاهیم و مقوله ارائه
های مزبور فراوان، مشابه و متداخل هستند، مقوله ازآنجاکهنظری نشان داده شده است. 

؛ ترين مقوله انتخاب شودالزم است، بار ديگر دست به کدگذاری محوری زده و انتزاعی

 گزاره مفهومی اولیه 2027کدگذاری باز:  اول مرحله
 مقوله عمده 156گزاره مفهومی و  1262مرحله دوم کد گذازی باز:

 

 مقوله نظری 25مرحله کدگذاری محوری: 
اعضای هیأت ، مفهوم( 69مقوله عمده و  12)دانشجويان ، مفهوم( 11مقوله عمده و  8پذيرفته شدگان )الف(  

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

مقوله عمده و  5فناوری )، مفهوم( 94مقوله عمده و  3منابع يادگیری )، مفهوم( 35مقوله عمده و  6بودجه ) ب(
 مفهوم( 38مقوله عمده و  5يادگیری )-مفهوم( و فرايند ياددهی 40

مفهوم( و سیمای  107مقوله عمده و  10ساختار سازمانی )، مفهوم( 35مقوله عمده و  6ها رسالت و اهدافج(  
 مفهوم( 67مقوله عمده و  8دانشگاه )

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

مديريت ، مفهوم( 48مقوله عمده و  7مديريت منابع انسانی )، مفهوم( 55مقوله عمده و  3ه( خدمات عمومی )
مقوله  8اجتماع )-فرهنگ، مفهوم( 58مقوله عمده و  9شهروندی سازمانی )، مفهوم( 13مقوله عمده و  4دانش )

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

مقوله  3اقتصاد دانش بنیان )، مفهوم( 54مقوله عمده و  6پژوهش )، مفهوم( 77قوله عمده و م 6) و( آموزش
 مفهوم( 55مقوله عمده و  10 آموختگانمفهوم( و دانش 41مقوله عمده و  5شدن المللیبین، مفهوم( 44عمده و 

گانه الگو 6مرحله کدگذاری انتخابی: ابعاد   

ای شرايط زمینه، مفهوم( 207مقوله عمده و  19گر شرايط مداخله، مفهوم( 244مقوله عمده و  34شرايط علی )

 234مقوله عمده و  37تعامالت/فرايندها )، مفهوم( 62مقوله عمده و  5پديده )، مفهوم( 209مقوله عمده و  24)

 مفهوم( 271مفوله عمده و  30مفهوم( و پیامدها )
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مقوله  کهتر باشد. اين مقوله مقوله، انتزاعی 25ای برگزيده شود که از تمامی يعنی، مقوله
های تواند کلیه مقولهردار بوده و میترين سطح مفهومی برخومرکزی نام دارد، از انتزاعی

، مقوله مرکزی، درواقعمندرج در جدول را در برگرفته و داری خاصیت تحلیلی نیز باشد. 
قلب الگوی پارادايمی است که الگوی نهايی اعتبارسنجی و تضمین کیفیت حول آن 

 شود.طراحی می

مرکزی انتخاب کرد. اين  مقوله عنوانبهرا  بیم و امید، توان مقوله گفتمان کیفیتمی
، ها را دارد. از طرف ديگرکافی انتزاعی است و توان دربرگیری ساير مقوله اندازهبه، مقوله
بیم و ، گفتمان کیفیت، های کیفی دارد. بر همین اساسمناسبت تام با يافته، مفهومی ازنظر

ديگر طبق مقوالت ، سپس، هايش بسط دادهمقوله مرکزی است که برحسب ويژگی، امید
در قالب يک الگوی منطقی و با تکیه بر ، 2اند. در شکل الگو با اين مقوله مرتبط شده

گر در پديده ها و عوامل مداخلهزمینه، شرايط، درک و تفسیر خبرگان آموزش عالی
، به اين امر توجه شده است، يعنی؛ اعتبارسنجی و تضمین کیفیت کشور مشخص شده است

با چه عواملی تعامل ، کیفیت از چه عواملی متأثر است؟ در کنار آناعتبارسنجی و تضمین 
 دارد؟ و پیامدهای اين تعامل چیست؟

گر اين حقیقت است که اعتبارسنجی و تضمین کیفیت نظام بیان، ایالگوی نهايی زمینه
است که تحت تأثیر يک سری شرايط  یچندبعدمفهومی پیچیده و ، آموزش عالی ايران

شرايط ، اند از: شرايط علیاند که عبارتبندی شدهاست. اين شرايط در سه دسته طبقه
، شدگانيرفتهپذاند از: شرايط علی عبارت، ای. در اين پژوهشگر و شرايط زمینهمداخله

تند که منجر رويدادهای هس، اعضای هیأت علمی و رئیس دانشگاه. اين عوامل، دانشجويان
، گر نیز شامل بودجهشوند. شرايط مداخلهبه توسعه پديده اعتبارسنجی و تضمین کیفیت می

راهبردهای  منزلهبه، عوامل مزبور يادگیری است.-فناوری و فرايند ياددهی، منابع يادگیری
 توانند آنعمل/تعامل هستند که با پديده اعتبارسنجی و تضمین کیفیت ارتباط دارند و می

ساختار سازمانی و سیمای دانشگاه در ، هارسالت و اهداف، را تسهیل کنند. عالوه بر اين
میدان رويدادهای مربوط به اعتبارسنجی و ، شوند. اين عواملبندی میای طبقهشرايط زمینه

آورد که در بطن تضمین کیفیت را تشکیل داده و مجموعه شرايط خاصی را به وجود می
، شود. شرايط مزبور/واکنش اعتبارسنجی و تضمین کیفیت انجام میآن راهبردهای کنش

يک کلیت واحد روی پديده اعتبارسنجی و تضمین  صورتبهدر امتداد با يکديگر و 
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گذارند. کارکرد درست پديده اعتبارسنجی و تضمین کیفیت مستلزم کیفیت تأثیر می
، مديريت منابع انسانی، یخاص با عوامل خدمات عموم هاییاستراتژتعامالت و اتخاذ 

عامل ، دينی-عامل فرهنگی، اجتماعی-عامل فرهنگی، شهروندی سازمانی، مديريت دانش
پیامدها و ، ورزشی است. در سايه اين تعامالت/فرايندها-فرهنگی و عاملهنری -فرهنگی

ه توان در چند مقولشود. اين پیامدها را مینتايجی برای نظام آموزش عالی ايران حاصل می
، بنیاناقتصاد دانش، پژوهش، اند از: آموزشها عبارتبندی کرد. اين مقولهطبقه
 ایرسانهتوان پیامدهای ضمنی ديگری نظیر می، آموختگان. همچنینشدن و دانشالمللیبین

 گسترش، شدن مجازی و الکترونیکی، شدن پسندعامه، شدن دموکراتیک، شدن
 انبوه ورود يا دانشگاه شدن گیرتوده، ماهواره و اينترنت مانند ارتباطی نوين هایفناوری

 کارکردهای در تحول، دانشگاه به قومی و فرهنگی، اجتماعی هایگروه تمام از دانشجويان
 هایشیوه در تحول، مردم و جامعه دانشگاه با پیوند گسترش، جهان در دانشگاه گوناگون

 برشمرد. و غیرهعلم  تولید
، گفتمان کيفيت مثابهبهاعتبارسنجی و تضمين کيفيت نظام آموزش عالی ايران  يمیپارادا. الگوی 2شکل 

 ها و اميدهابيم

 

 شرايط علی:
 دانشجويان، پذيرفته شدگان

 اعضای هیأت علمی و رئیس دانشگاه

 پديده:

 کیفیت تضمین و اعتبارسنجی

 :ایزمینه شرايط
ساختار ، هارسالت و اهداف

 سیمای دانشگاهسازمانی و 

 :شرايط مداخله گر
 منابع يادگیری، بودجه

 يادگیری-ياددهی فناوری، فرايند

 :تعامالت/فرايندها
 مديريت دانش، مديريت منابع انسانی، خدمات عمومی

 ، شهروندی سازمانی

 ، دين-فرهنگ، اجتماع-فرهنگ

ورزش-هنر و فرهنگ-فرهنگ  

 :پیامدها
 آموختگانبین المللی شدن و دانش، بنیاناقتصاد دانش ، پژوهش، آموزش
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 AMOSو  26نسخه  SPSSافزار برای تحلیل اطالعات کمی از نرم، در بخش کمی
و آزمون  1ینالک-میر-مقادير آزمون کیزر، استفاده شد. قبل از انجام تحلیل عاملی 26نسخه 

گیری کفايت نمونه شاخص KMO) (مورد آزمون قرار گرفت. مقیاس 2کرويت بارتلت
کنند. وقتی مقدار با همبستگی جزئی را مقايسه می شدهمشاهدهشود که مقادير نامیده می

KMO توان تحلیل عاملی کرد. آزمون کرويت بارتلت می یراحتبه، باشد 6/0از  تربزرگ
داری آزمون بارتلت ها برای تحلیل عاملی است و معنیداری ماتريس دادهبیانگر معنی

، 2(. در جدول 1399، و همکاران برای انجام تحلیل عاملی است )زارع حداقل شرط الزم
 شده است: ارائهالکین و آزمون بارتلت -میر-نتايج آزمون کیزر

 الکين و آزمون بارتلت-مير-مقادير کيزر .2جدول 

؛ است 656/0برابر با  (KMO)مقدار ، که در جدول فوق مشخص است طورهمان
مقدار ، به اينکه با توجه، اندازه نمونه برای تحلیل عاملی مناسب است. همچنین، بنابراين

( یساختار )مدل عامل يیشناسا یبرا یعامل یلتحل، است 05/0تر از کوچک، آزمون بارتلت
شرط الزم برای انجام تحلیل عاملی ، . بر اين اساس(1389، یومیق و یمؤمن) مناسب است

 فراهم شده است.

به دلیل بار عاملی پايین و غیرمعنادار از مالک  7، تحلیل عاملی مرتبه اول یجهدرنت
و  رهن-فرهنگ، يند-فرهنگ، اجتماع-فرهنگ، عامل 4، همچنین تحلیل حذف شدند.

و تشکیل عاملی به نام فرهنگ را دادند. در جدول  شدهیبترک يکديگربا  ورزش-فرهنگ
های پژوهش به تفکیک هر يک از عامل، نتايج تحلیل مدل عاملی تأيیدی مرحله اول، 3

ها دارای همبستگی مالک، دهدیمنشان  جدولطور که اين همان حاضر آمده است.
 هستند.داری بار عاملی معنیها داری تمام مالک، ديگر سخندار با عوامل هستند. به معنی

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Test 
2. Bartlett's test of sphericity 

 656/0 گيری )کيزر مير الکين(شاخص کفايت نمونه

 آزمون کرويت بارتلت
 021/61636 آماره مجذور خی

 11175 ی آزادیدرجه
 000/0 داریسطح معنی
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 بارهای عاملی تحليل عاملی مرتبه اول .3 جدول
 نتيجه یبار عامل هامالک عوامل رديف

 شدگانپذيرفته 1

 ييدتأ>30/0 398/0 دانشجو یورود یاستانداردها
 تأييد>30/0 769/0 شدگانصالحيت پذيرفته
 تأييد>30/0 648/0 شدگانموفقيت پذيرفته
 تأييد>30/0 343/0 شدگانسهميه ورودی پذيرفته
 تأييد>30/0 550/0 شدگانرتبه پذيرفته

 دانشجويان 2

 تأييد>30/0 453/0 ياندانشجو يرشپذ
 تأييد>30/0 397/0 انگيزش دانشجويان

 تأييد>30/0 539/0 ياندانشجو یپژوهش-ی علمیهايتفعال

 تأييد>30/0 390/0 ويانجدانشمطالعه 
 تأييد>30/0 535/0 افت تحصيلی دانشجويان

 تأييد>30/0 423/0 در دانشگاه ینرخ ماندگار
 تأييد>30/0 360/0 توزيع و ترکيب دانشجويان
 تأييد>30/0 479/0 تعامالت دانشجويان
 تأييد>30/0 622/0 موفقيت دانشجويان
 تأييد>30/0 417/0 دانشجويانپيشرفت تحصيلی 

 تأييد>30/0 363/0 رضايت دانشجويان

 هيأت علمی 3

 تأييد>30/0 495/0 مديريت کالس
 تأييد>30/0 729/0 مشارکت اعضای هيأت علمی
 تأييد>30/0 694/0 رضايت اعضای هيأت علمی

 تأييد>30/0 384/0 یبرون دانشگاه یهايتفعال
 تأييد>30/0 541/0 علمی تعامالت اعضای هيأت

 تأييد>30/0 636/0 یعلم يأته یاعضا یآموزش هایيتفعال
 تأييد>30/0 522/0 فعاليت پژوهشی اعضای هيأت علمی
 تأييد>30/0 462/0 کيفيت اعضای هيأت علمی

 تأييد>30/0 405/0 توزيع و ترکيب اعضای هيأت علمی

 رئيس دانشگاه 4

 تأييد>30/0 759/0 جويیمشارکت
 تأييد>30/0 639/0 عملکرد

 تأييد>30/0 886/0 تعامالت و ارتباطات
 تأييد>30/0 442/0 های فردیويژگی

 تأييد>30/0 504/0 رضايت از رئيس دانشگاه

5 
 اهداف و
 هارسالت

 تأييد>30/0 726/0 هاتحقق اهداف و رسالت
 تأييد>30/0 822/0 تناسب با اهداف
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 نتيجه یبار عامل هامالک عوامل رديف
 تأييد>30/0 803/0 اهداف و رسالت تدوين
 تأييد>30/0 711/0 های عرضه خدمات تخصصیاهداف و رسالت

 تأييد>30/0 674/0 های پژوهشیاهداف و رسالت
 تأييد>30/0 746/0 های آموزشیاهداف و رسالت

6 
ساختار 
 سازمانی

 تأييد>30/0 789/0 توسعه دانشگاه
 تأييد>30/0 592/0 بازمهندسی فرايندها

 تأييد>30/0 651/0 یسازمانفرهنگ
 تأييد>30/0 692/0 تشکيالت سازمانی
 تأييد>30/0 716/0 تعامالت دانشگاه

 تأييد>30/0 746/0 هايشنهادپنظام 
 تأييد>30/0 675/0 ريزی استراتژيكمديريت و برنامه

 تأييد>30/0 692/0 سيستم نظارت و ارزيابی
 تأييد>30/0 720/0 یاطالعات يستمسمديريت 
 تأييد>30/0 491/0 و مقررات ينقوان

 سيمای دانشگاه 7

 تأييد>30/0 584/0 منابع کالبدی
 تأييد>30/0 600/0 مديريت فضاهای دانشگاهی

 تأييد>30/0 680/0 محيطی-فضای زيست
 تأييد>30/0 588/0 نمادهای دانشگاه
 تأييد>30/0 998/0 فضای فيزيکی
 تأييد>30/0 997/0 فضای آموزشی

 بودجه 8

 تأييد>30/0 776/0 اسناد مالی
 تأييد>30/0 644/0 اعتبارات کرد ينههز

 تأييد>30/0 546/0 اعتبارات فرهنگی
 تأييد>30/0 573/0 اعتبارات دانشجويی
 تأييد>30/0 556/0 اعتبارات آموزشی
 تأييد>30/0 599/0 اعتبارات پژوهشی
 تأييد>30/0 642/0 جذب اعتبارات

 تأييد>30/0 691/0 یامور رفاههای هزينه
 تأييد>30/0 585/0 های جاریهزينه

 تأييد>30/0 694/0 حقوق و مزايا
 تأييد>30/0 836/0 ترکيب و توزيع سرمايه

 تأييد>30/0 850/0 بينی وضعيت مالیپيش
 تأييد>30/0 877/0 یامکانات مال
 تأييد>30/0 740/0 مديريت مالی
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 نتيجه یبار عامل هامالک عوامل رديف

 منابع يادگيری 9

 تأييد>30/0 654/0 یو پژوهش یمنابع آموزش
 تأييد>30/0 731/0 هاها و آزمايشگاهکارگاه

 تأييد>30/0 826/0 ات دانشکتابخانه و سيستم اطالع

 فناوری 10

 تأييد>30/0 781/0 اطالعات یورنااستفاده از ف
 تأييد>30/0 769/0 اطالعات یورناف کاربرد
 تأييد>30/0 917/0 اطالعات یورنااستفاده از ف دانش

 تأييد>30/0 913/0 مهارت استفاده از فناوری اطالعات
 تأييد>30/0 526/0 نگرش به فناوری اطالعات

11 
-ياددهی
 يادگيری

 تأييد>30/0 701/0 توسعه دانش و مهارت دانشجويان
 تأييد>30/0 700/0 به دانشجويان ارائه بازخورد

 تأييد>30/0 592/0 يسدر تدر یاستفاده از تکنولوژی آموزش
 تأييد>30/0 843/0 ارزشيابی پيشرفت تحصيلی

 تأييد>30/0 847/0 ها و الگوهای تدريسروش

12 
خدمات 
 عمومی

 تأييد>30/0 828/0 پشتيبانیخدمات 
 تأييد>30/0 853/0 خدمات سالمت
 تأييد>30/0 862/0 خدمات رفاهی

13 
مديريت منابع 
 انسانی

 تأييد>30/0 640/0 نگهداشت سرمايه انسانی
 تأييد>30/0 764/0 یورسنجش بهره
 تأييد>30/0 720/0 ایتوسعه حرفه
 تأييد>30/0 708/0 یکارگماربهجذب و 

 تأييد>30/0 718/0 تشويقات و تنبيهات
 تأييد>30/0 700/0 کارکنانتوزيع و ترکيب 

 مديريت دانش 14

 تأييد>30/0 750/0 به اشتراک گذاشتن دانش
 تأييد>30/0 867/0 دانش يریکارگبه

 تأييد>30/0 760/0 دهی دانشسازمان
 تأييد>30/0 703/0 اکتساب دانش

15 
شهروندی 
 سازمانی

 تأييد>30/0 395/0 مديريت استعداد
 تأييد>30/0 456/0 سالمت اداری

 تأييد>30/0 442/0 اهارزش يجترو
 تأييد>30/0 567/0 گذاریارج
 تأييد>30/0 744/0 گويیپاسخ

 تأييد>30/0 753/0 استقالل دانشگاه
 تأييد>30/0 758/0 آزادی علمی



 25 | زادهیمجتبو پور عباس | ... تیفیک نیو تضم یاعتبارسنج یالگو یابیو اعتبار یطراح

 نتيجه یبار عامل هامالک عوامل رديف
 تأييد>30/0 697/0 شفافيت
 تأييد>30/0 582/0 رسانیاطالع

 اعتبارسنجی 16

 تأييد>30/0 696/0 اصالحات ساختاریسطح 
 تأييد>30/0 866/0 سطح فرهنگ
 تأييد>30/0 935/0 سطح عملکرد

 تأييد>30/0 741/0 سطح تعامالت و ارتباطات
 تأييد>30/0 803/0 گفتمان سطح

 فرهنگ 17

 تأييد>30/0 707/0 مطالعات فرهنگی و اجتماعی هتوسع
 تأييد>30/0 770/0 ترويج فرهنگ مطالعه
 تأييد>30/0 893/0 معرفی الگوهای شاخص

 تأييد>30/0 897/0 اجتماعی-یفرهنگ یهابرنامه
 تأييد>30/0 693/0 يیدانشجو هایتشکل

 تأييد>30/0 685/0 توليدات و نشريات فرهنگی
 تأييد>30/0 771/0 اردوهای دانشجويی

 تأييد>30/0 665/0 برنامهفوقهای فعاليت
 تأييد>30/0 640/088 مذهبی-های فرهنگیارتقا و گسترش آموزش

 تأييد>30/0 811/0 مذهبی-یفرهنگ یهايتفعال يتتوسعه و تقو
 تأييد>30/0 765/0 های فرهنگی و هنریتوسعه و گسترش فعاليت
 تأييد>30/0 763/0 های فرهنگی و هنریحمايت از برنامه

 تأييد>30/0 665/0 ورزشی-امکانات فرهنگی
 تأييد>30/0 680/0 یورزش-فرهنگی هتوسع

 آموزش 18

 تأييد>30/0 653/0 خدمات آموزشی
 تأييد>30/0 630/0 عملکرد آموزشی

 تأييد>30/0 868/0 درسی هایبرنامه
 تأييد>30/0 529/0 فرادانشگاهی آموزش عمومی و
 تأييد>30/0 821/0 آموزشی هایدوره
 تأييد>30/0 733/0 های تحصيلیو رشته مقاطع

 پژوهش 19

 تأييد>30/0 826/0 قراردادهای پژوهشی
 تأييد>30/0 757/0 های علمیهمايش
 تأييد>30/0 558/0 های دانشجويیرساله
 تأييد>30/0 904/0 های پژوهشیبرنامه

 تأييد>30/0 714/0 فعاليت پژوهشی
 تأييد>30/0 851/0 یامکانات پژوهش
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 نتيجه یبار عامل هامالک عوامل رديف

20 
اقتصاد 
 بنياندانش

 تأييد>30/0 590/0 پژوهش یسازیتجار
 تأييد>30/0 723/0 تعامل با جامعه
 تأييد>30/0 905/0 کارآفرينی

 شدنالمللیبين 21

 تأييد>30/0 749/0 ارتباطات فرادانشگاهی
 تأييد>30/0 645/0 های تحصيلیاعطای بورس
 تأييد>30/0 891/0 المللیينب علمی ارتباطات

 تأييد>30/0 830/0 یفرصت مطالعات
 تأييد>30/0 421/0 و از راه دور یآموزش مجاز

 آموختگاندانش 22

 تأييد>30/0 615/0 آموختگاندانش يبو ترک يعتوز
 تأييد>30/0 655/0 آموختگانرضايت کارفرمايان از دانش

 تأييد>30/0 771/0 نآموختگادانش يترضا
 تأييد>30/0 782/0 آموختگاننگرش دانش

 تأييد>30/0 763/0 آموختگاندانش و مهارت دانش
 تأييد>30/0 749/0 آموختگانادامه تحصيل دانش

 تأييد>30/0 699/0 آموختگانپژوهشی دانش-های علمیفعاليت
 تأييد>30/0 655/0 آموختگاناشتغال دانش

 تأييد>30/0 669/0 آموختگانجويی از دانشمشارکت
 تأييد>30/0 657/0 آموختگانارتباط با دانش

 RMSEAو مقادير  CMIN/DF يرمقاد، 4در جدول  AMOS یخروجبا توجه به 
شده نکويی تعديل شاخص، (GFIنکويی برازش ) میزان شاخص، دار است. همچنینمعنی

برازش هنجارشده بنتلر بونت  شاخص، (CFIبرازندگی تطبیقی ) شاخص، (AGFIبرازش )
(NNFI) ،يسلو-برازش توکر شاخص (TLI) ،يشیبرازش افزا شاخص (IFI) و شاخص 

های اين پژوهش با ساختار بنابراين داده هستند. 90/0نیز باالتر از  (RFI) یبرازش نسب
 .مناسبی داردبسیار برازش ، عواملعاملی 

 اولهای برازش تحليل عاملی مرتبه شاخص .4 جدول

 عامل
 های برازششاخص

CMIN/DF RMSEA GFI AGFI CFI NNFI TLI IFI RFI 
1 41/2 077/0 988/0 954/0 980/0 967/0 950/0 980/0 918/0 
2 154/2 077/0 955/0 922/0 928/0 916/0 906/0 930/0 912/0 
3 985/1 058/0 973/0 936/0 971/0 945/0 945/0 972/0 916/0 
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 عامل
 های برازششاخص

CMIN/DF RMSEA GFI AGFI CFI NNFI TLI IFI RFI 
4 985/1 051/0 995/0 965/0 997/0 993/0 948/0 997/0 964/0 
5 882/0 000/0 998/0 979/0 000/1 998/0 002/1 000/1 987/0 
6 524/1 042/0 981/0 945/0 993/0 980/0 983/0 993/0 952/0 
7 187/0 000/0 000/1 996/0 000/1 000/1 006/1 001/1 999/0 
8 274/2 066/0 951/0 900/0 977/0 960/0 958/0 977/0 928/0 
9 000/0 053/0 000/1 000/1 000/1 000/1 000/1 000/1 000/1 
10 756/1 051/0 995/0 964/0 998/0 996/0 992/0 998/0 982/0 
11 405/2 069/0 990/0 950/0 994/0 990/0 981/0 994/0 968/0 
12 000/0 073/0 000/1 000/1 000/1 000/1 000/1 000/1 000/1 
13 000/0 000/0 999/0 998/0 000/1 999/0 011/1 001/1 991/0 
14 987/0 000/0 998/0 983/0 000/1 998/0 000/1 000/1 989/0 
15 931/2 081/0 971/0 908/0 979/0 969/0 946/0 979/0 920/0 
16 647/1 047/0 995/0 965/0 999/0 997/0 994/0 999/0 984/0 
17 647/1 047/0 941/0 901/0 984/0 970/0 973/0 984/0 950/0 
18 647/1 047/0 994/0 961/0 998/0 994/0 988/0 998/0 970/0 
19 675/1 048/0 998/0 960/0 999/0 999/0 991/0 999/0 978/0 
20 000/0 054/0 000/1 000/1 000/1 000/1 000/1 000/1 000/1 
21 186/2 064/0 994/0 956/0 996/0 993/0 981/0 996/0 966/0 
22 942/1 057/0 968/0 929/0 987/0 974/0 977/0 987/0 954/0 

تحلیل عاملی مرتبه دوم صورت گرفت. در مدل عاملی ، پس از محاسبات آماری مزبور
ها( شده )مالککه با استفاده از متغیرهای مشاهده های پنهانی )عوامل(عامل، مرتبه دوم

اما در ، و به عبارتی متغیر پنهان تريربنايیزخود تحت تأثیر يک متغیر ، شوندگیری میاندازه
 22مدل عاملی مرتبه دوم از ، (. در اين پژوهش1392، يک سطح باالتر قرار دارند )قاسمی
 عنوانبه)الگوی اعتبارسنجی و تضمین کیفیت(  Xi1، عامل تشکیل شده است. بر اين پايه

شده تحت تأثیر متغیر پنهان متغیر مشاهده عنوانبه Eta22تا  Eta1متغیر پنهان است و 
 22دارای الگوی اعتبارسنجی و اعتبارسنجی ، قرار دارد. با توجه به اينکه Xi1تر زيربنايی

تحلیل عاملی مرتبه ، روينازا، نشانگر اين سازه عمل کنند عنوانبهتوانند که می عامل است
وامل سازه الگوی اعتبارسنجی و تضمین کیفیت نظام ع يیروادوم در راستای آزمون و نیز 
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، مرتبه دوم عاملنتیجه آزمون تحلیل عاملی تأيیدی آموزش عالی ايران بررسی شده است. 
 ارائه شده است. 3و نمودار مفهومی آن در شکل  5 در جدول

 بارهای عاملی تحليل عاملی مرتبه دوم .5 جدول
 نتيجه یبار عامل عامل نماد رديف
1 Eta22 تأييد>30/0 750/0 آموختگاندانش 
2 Eta21 تأييد>30/0 637/0 شدنالمللیبين 
3 Eta20 تأييد>30/0 467/0 يانبندانش اقتصاد 
4 E19 تأييد>30/0 641/0 پژوهش 
5 E18 تأييد>30/0 594/0 آموزش 
6 E17 تأييد>30/0 713/0 فرهنگ 
7 Eta16 تأييد>30/0 517/0 يفيتک ينو تضم اعتبارسنجی 
8 Eta15 تأييد>30/0 470/0 یسازمان شهروندی 
9 Eta14 تأييد>30/0 788/0 دانش مديريت 
10 Eta13 تأييد>30/0 957/0 یمنابع انسان مديريت 
11 Eta12 تأييد>30/0 733/0 یعموم خدمات 
12 Eta11 تأييد>30/0 752/0 يادگيری-ياددهی فرايند 
13 Eta10 تأييد>30/0 618/0 فناوری 
14 Eta9 تأييد>30/0 577/0 يادگيری منابع 
15 Eta8 تأييد>30/0 829/0 بودجه 
16 Eta7 تأييد>30/0 596/0 دانشگاه سيمای 
17 Eta6 تأييد>30/0 879/0 یسازمان ساختار 
18 Eta5 تأييد>30/0 723/0 هاو رسالت اهداف 
19 Eta4 تأييد>30/0 579/0 دانشگاه رئيس 
20 Eta3 تأييد>30/0 860/0 یعلم هيأت 
21 Eta2 تأييد>30/0 822/0 دانشجويان 
22 Eta1 تأييد>30/0 313/0 شدگانيرفتهپذ 
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 اعتبارسنجی و تضمين کيفيت نظام آموزش عالی کشورساختاری سازه الگوی  .3شکل 
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شده برابر با محاسبه CMIN/DFمقدار ، 6در جدول  AMOS یخروجبا توجه به 
نکويی برازش  است. میزان شاخص 39/0برابر با  RMSEAمقدار ، است. همچنین 924/1

(GFI) ،تعديل شاخص( شده نکويی برازشAGFI) ،شاخص ( برازندگی تطبیقیCFI) ،
، (TLI) يسلو-برازش توکر شاخص، (NNFIبرازش هنجارشده بنتلر بونت ) شاخص
نیز در مدل حاضر باالتر از  (RFI) یبرازش نسب و شاخص (IFI) يشیبرازش افزا شاخص

 هستند 90/0

 های برازش تحليل عاملی مرتبه دوم الگوی اعتبارسنجی و تضمين کيفيتشاخص .6 جدول

 شدهالگوی طراحیتوان نتیجه گرفت که می، 6جدول  های برازششاخصبا توجه به 
 نظام آموزش عالی ايران از برازش بسیار مطلوبی برخوردار است. اعتبارسنجی و تضمین کیفیت

 گیریبحث و نتیجه
تحوالت  رغمیعل، ی تحوالت خود را پشت سر گذاشته استاعتبارسنج ریاخ هایسال در
در کشور ما  رسدیبه نظر م، جهان تیفیک نیو تضم یاعتبارسنج هاینظام نهیدر زم میعظ

-یساخت نهو  یالزام دستور ینوع عنوانبهبلکه ، افتهزا نیهنوز حالت درون یاعتبارسنج
در پژوهشی با استفاده از . (الف 1393، و همکاران زاده)مجتبی مطرح است یکارکرد
نظام آموزش  یگذشته و موجود اعتبارسنج یتوضع، در مقاله حاضر شدهیطراحالگوی 

 3جامعه آماری پژوهش شامل تطبیقی انجام شد.  یلتحل مطلوب یتوضع با يرانا یعال
کارشناسان حوزه آموزش عالی و دانشجويان دکتری آموزش ، اساتید آموزش عالیگروه 

 برآورد نماد مشخصه
 CMIN/DF 924/1 نسبت مجذور خی به درجه آزادی

 RMSEA 039/0 شاخص ريشه دوم ميانگين مربعات باقيمانده
 GFI 976/0 شبراز نکويی شاخص
 AGFI 939/0 شبراز نکويی دهشلتعدي شاخص

 CFI 928/0 تطبيقی شبراز شاخص
 NFI 953/0 شاخص برازش هنجارشده بنتلر بونت

 TLI 000/1 لويس-شاخص برازش توکر
 IFI 928/0 شاخص برازش افزايشی
 RFI 925/0 شاخص برازش نسبی
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وضعیت گذشته و موجود اعتبارسنجی نظام  پرسشنامه، گیری پژوهشابزار اندازه عالی بود.
وضعیت مطلوب اعتبارسنجی نظام آموزش عالی  پرسشنامه، همچنین، آموزش عالی ايران

وضعیت گذشته و موجود اعتبارسنجی آموزش عالی ، های پژوهش نشان داديافته ايران بود.
بین ، فاصله و عدم همبستگی دارد. همچنین، تفاوت، نامطلوب بوده و با وضعیت مطلوب

داری معنیموجود و مطلوب تفاوت ، راجع به وضعیت گذشته، ديدگاه خبرگان علمی
بین وضعیت گذشته و موجود اعتبارسنجی نظام ، گیری شدنتیجه، بر اين اساس وجود دارد.

 (.1399، زادهشکاف عمیق وجود دارد )مجتبی، آموزش عالی کشور و وضعیت مطلوب

و  یخرد نگر، است یقاتا به امروز همچنان به قوت خود بدر کشور ما که  یمشکل
نگر رويکرد کالن، در اعتبارسنجی است. در اين خصوص الزم است چندگانه هایینیبازب

های آموزشی است. انجام اعتبارسنجی در سطح گروه یخرد نگر ای ازاتخاذ کرد. نمونه
بندی فرصت رتبه، هااعتبارسنجی دانشگاه یجابهتکیه به اعتبارسنجی گروهای آموزشی 

کند سلب می هاآنشفافیت را از  گويی وپاسخ، ها و توان رقابت سازندهدانشگاه
 .(الف 1393، زاده و همکاران)مجتبی

 آموزشهای نظام برای مشروعیت بخشیدن بهاعتبارسنجی به نیروی مؤثری ، امروزه
 کهاست  یابزار یاعتبارسنج(. ب 1393، و همکاران زادهه است )مجتبیتبديل شد عالی

از حق انتخاب در  یبرخوردار، یدانشگاه مدارج یمؤسسه بدون آن قدرت اعطا کي
مدارج  یاعطا یگسترده برا اراتیداشتن اخت، یمدارج دانشگاه یقدرت اعطا نهیزم

قدرت عمل ، صالحیمراجع ذ ريخود در نزد سا تیشناساندن صالح تیبه رسم، یدانشگاه
، درواقع .(الف 1393، زاده و همکاران)مجتبی را ندارد یآموزش نیتأم یبرا یتمسئولو 

استانداردهای  از، يک برنامه يا نظام مورد ارزيابیآيا که  استاين  دنبال اعتبارسنجی به
اعتبارسنجی منجر به  کننده برخوردار است.اعتبارسنجیمؤسسات  یلهوسبهشده تعیین

اين امر در کنار رسمیت يافتن  .شودمورد ارزيابی می مؤسسهکیفیت  رسمیت شناختن
اعتبارسنجی  شود.های دانشگاهی میاعتبار نظام منجر به کسب، مدارک و منابع مؤسسه

 یجهدرنتهای آموزشی در قبال منابع اختصاصی و ی نظاميگومنجر به تضمین کیفیت و پاسخ
بهبود کیفیت و ، بنابراين. شودسازی و شفافیت امور مؤسسه میبهینه، اثربخشی باال-هزينه

وری و مستقیم با بهره طوربهعتبارسنجی است که تضمین آن دو نتیجه مهم و اصلی فرآيند ا
 .(ب 1393، زاده و همکاران)مجتبی ارتباط دارند های دانشگاهینظامکارآيی 
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 ضروری، آموزش عالی دارد بخشیتعالت محوری در تحوال نقش کیفیت ازآنجاکه
 توجه کنند. ازپیشیشبکیفیت  است که متولیان آموزش عالی نیز با درک اين ضرورت به

نسجم است. اين چارچوب منیازمند چارچوبی جامع و  کیفیت، بايد توجه داشت، حالينباا
 اجزای مختلف، را پوشش دهد آنطراحی و تدوين شود که زوايای مختلف  یاگونهبه بايد

و ابزار مناسبی  میزان اهمیت و سهم هريک از عوامل را نمايان سازد، را معرفی کند کیفیت
، در پژوهش حاضر، ارائه نمايد. در همین راستافرايند کیفیت شناسايی نیازهای مرتبط با  برای

های الزم برای طراحی و اعتباريابی الگوی اعتبارسنجی و تضمین کیفیت عوامل و مالک
مقايسه نتايج حاصل از اين پژوهش با نتايج ساير نظام آموزش عالی کشور شناسايی شد. 

، اعتبارسنجی و تضمین کیفیتبرای  شدهدر همه الگوهای ارائه تقريباً دهدها نشان میپژوهش
مطرح ها عاملترين يکی از مهم عنوانبه، در پژوهش حاضر شدهيیشناسابرخی از عوامل 

نتايج آن ، پژوهش حاضر از جامعیت بااليی برخوردار است، ضمن اينکه، همچنین شده است.
کشورهای ، پوشی دارد. برای مثالهای ساير کشورها نیز همعوامل ارزيابی کیفیت دانشگاهبا 

دهند. اين قرار می موردتوجهها عامل زير را در فرايند ارزيابی کیفیت دانشگاه 10، يیاروپا
 (3طراحی و تصويب برنامه؛  (2تضمین کیفیت؛  یمشخطوجود  (1اند از: عوامل عبارت

به ، پیشرفت تحصیلی، رش دانشجوپذي (4تدريس و سنجش؛ ، يادگیری دانشجو محور
منابع يادگیری و حمايت  (6آموزش کارکنان؛  (5شدن و صدور گواهینامه؛ رسمیت شناخته

ای نظارت مداوم و بررسی دوره (9رسانی؛ اطالع( 8مديريت اطالعات؛ ( 7از دانشجو؛ 
 European Association for)ای تضمین کیفیت بیرونی انجام دوره (10ها؛ و برنامه

Quality Assurance in Higher Education (ENQA), 2015.) 

عوامل زير را در فرايند تضمین کیفیت ، های مهم و مطرح استرالیادانشگاه، همچنین
 (3توجه و تأکید بر فرهنگ؛  (2مديريت؛ ( 1اند از: که عبارت دهندقرار می موردتوجه
برابری ( 6ی و خدمات دانشجويی؛ يادگیر، آموزش( 5پژوهش و تحقیقات؛ ( 4دانشجو؛ 

( 9کیفیت پژوهشگران؛ ( 8کیفیت مخاطبان؛  (7ها در دسترسی به آموزش عالی؛ فرصت
، کیفیت منابع )يمنی دوزی سرخابی (11کیفیت زير ساختارها؛ و  (10شدن؛ المللیبین

1398.) 

های به نمايندگی، آمريکا نیز متحدهياالتاشورای اعتبارسنجی آموزش عالی در 
های ها يا برنامهکند که عوامل زير را در فرايند ارزيابی کیفیت دانشگاهاعتبارسنجی تأکید می
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پیشرفت تحصیلی دانشجويان در  (1اند از: قرار دهند. اين عوامل عبارت موردتوجه هاآن
 (4اعضای هیأت علمی؛  (3برنامه درسی؛  (2های مؤسسه؛ راستای اهداف و رسالت

 (7خدمات حمايت از دانشجو؛  (6مالی و اداری؛  ظرفیت (5تجهیزات و امکانات؛ ، تسهیالت
 (8یغات؛ و تبل یبندرتبه، انتشارات، کاتالوگارائه ، یدانشگاه يمتقو، يرشپذ یوهو ش جذب

ثبت  (9های صادرشده؛ های تحصیلی و گواهینامهسنجش طول برنامه و اهداف دوره
بررسی میزان عمل به قانون پنجم آموزش عالی  (10و  شکايات واصله از سوی دانشجويان؛

 (.2022، یآموزش عال یاعتبارسنج یشورا)تحت عنوان کمک به دانشجويان 

اين عوامل در فرايند ارزيابی کیفیت ، در کشور نیجريه، در بین کشورهای آفريقايی
امکانات فیزيکی؛  (3محتوای آموزشی؛  (2؛ ينیکارمند گز (1است:  موردتوجهها دانشگاه

 (.Okojie, 2008آموختگان )نرخ اشتغال دانش (6بودجه؛ و  (5کتابخانه؛  (4

عوامل اعتبارسنجی و تضمین ، Materu (2007)( و 2006) Hayward، عالوه بر اين
عوامل مزبور ، . بر اين اساسانددادهکیفیت در کشورهای آفريقايی را مورد شناسايی قرار 

 ی آفريقايی به شرح جدول زير است:در برخی از کشورها

 عوامل اعتبارسنجی و تضمين کيفيت کشورهای آفريقايی .7جدول 

 عوامل
 کشورها

 تانزانيا آفريقای جنوبی نيجريه موريس غنا کامرون
 * * * * * * هااهداف و رسالت

 * *  * *  ريزی و ارزيابیبرنامه
 * *  * *  مديريت

 * * * * * * های آموزشیبرنامه
 * * * * * * کيفيت اعضای هيأت علمی/کارکنان، پژوهش و تدريس

 * * * * *  دانشجويان، تجهيزات، منابع و يادگيری
 * * * * * * کتابخانه و منابع اطالعاتی
 * * * * * * منابع فناوری و فيزيکی
 * * * * * * تأمين مالی
 * *  * *  مشارکت

 * *  * *  سازوکارهای تضمين کيفيت
  *  *   توسعه ملی/خدمات

    * *  ارتباط با صنعت/کار مبتنی بر تجربه
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( و Quality Assurance & Accreditation Project, 2022در کشور مصر )
ها کامالً ( عوامل سنجش کیفیت دانشگاهBatool & Qureshi, 2007کشور پاکستان )

 (1اند از: دو کشور عبارت با يکديگر مشابه هستند. عوامل تضمین کیفیت اين
های علمی؛ پژوهش و فعالیت (3های يادگیری؛ کیفیت فرصت (2استانداردهای تحصیلی؛ 

 اثربخشی مديريت و ارتقاء کیفیت. (5مشارکت اجتماعی؛ و ( 4

از عوامل زير در فرايند اعتبارسنجی و تضمین کیفیت خود بهره ، کشورهای آسیايی نیز
 (4اثربخش؛  يريتمد (3ساختار سازمانی؛  (2ها(؛ )اهداف و رسالتيت مورأم (1گیرند: می

 یآورفنو  آزمايشگاه، )کتابخانه یمنابع آموزش، آموزش کارکنان (5یلی؛ تحص هایبرنامه
ی منابع مال (8یزيکی؛ و امکانات ف (7يی؛ خدمات دانشجو (7جويان؛ دانش (6؛ (یآموزش

(Jung, 2004.) 

عربستان سعودی نیز عوامل زير را برای اعتبارسنجی و ، در بین کشورهای آسیايی
مديريت برنامه و ( 2ها؛ اهداف و رسالت (1تضمین کیفیت اين کشور معرفی کرده است: 

 (6اعضای هیأت علمی؛ و  (5دانشجويان؛  (4يادگیری و تدريس؛  (3تضمین کیفیت؛ 
 National Center for Academicتسهیالت و تجهیزات و منابع يادگیری )

Accreditation and Evaluation, 2022.) 

 National Assessment and Accreditation Council (NAAC)، در هند
 (1کرده است:  ارائههفت عامل زير را برای اعتبارسنجی و تضمین کیفیت ، (2022)

 (4مشاوره و توسعه؛ ، پژوهش (3يادگیری و ارزيابی؛ -ياددهی (2ها؛ اهداف و رسالت
 (6؛ هاآنحمايت از دانشجويان و پیشرفت تحصیلی  (5یزات و منابع يادگیری؛ تجه

 نوآوری و بهترين اقدام. (7مديريت و ساختار سازمانی؛ و 

 مورداستفادهعوامل زير در فرايند اعتبارسنجی و تضمین کیفیت ، در کشور افغانستان نیز
يادگیری؛ -رويکردهای ياددهی (2اعضای هیأت علمی؛ دانش و تجربه  (1گیرد: قرار می

ها؛ يرساختامکانات و ز (4؛ و منابع کتابخانه یزاتتجه، اطالعات و ارتباطات یفناور (3
ارتباط  (7يندهای ارتقاء کیفیت؛ و فرآ يشو افزا تضمین کیفیت (6، يابیارز یهاروش (5

 (.Aturupane et al., 2013) اقتصاد و اجتماعی با آموزش عال

بخش عوامل دخیل در فرايند اعتبارسنجی و تضمین کیفیت به پژوهشی انپاي عنوانبه
 همکارانو  Tsinidou. شوداشاره می، اختصاصی در اين زمینه انجام شده است طوربهکه 
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در کیفیت دانشگاهی را به شرح زير  کنندهیینتععوامل ، در يک مطالعه تجربی، (2010)
 (4ساختار برنامه درسی؛  (3خدمات کتابخانه؛  (2خدمات اداری؛  (1اند: شناسايی کرده

 انداز شغلی.چشم (6ها و زيرساخت (5موقعیت جغرافیايی؛ 

گرا در الگويی کل، های کشورکیفیت دانشگاهبا مطالعه اجزا و عناصر ، پژوهشدر اين 
مسائل اندرکاران دستياريگر تواند شد که می کیفیت آموزش عالی حاصلشناخت مفهوم 
بیان ، Creswell and Creswell (2017)که  گونههمان، حالينباا یولدانشگاه باشد. 

پژوهش ، تمام راهبردهای پژوهشی دارای محدوديت هستند. بديهی است که، داشته است
شوند که ها آن عواملی را شامل میمحدوديت، ويژهنیست. به مستثناحاضر نیز از اين امر 

 اثرات ند از:اهای اين تحقیق عبارتمحدوديت ازجملهگر هستند. هشخارج از کنترل پژو
گستردگی ، مشکالت مربوط به منطق پژوهش کیفی، یریگاندازه یو خطا یریگنمونه

شده و عدم همکاری کمبود مطالعات انجام، پرهزينه بودن پژوهش، آموزش عالی ايران
الگوی برای مالک  150و  اصلی عامل 22، در پژوهش حاضرخبرگان آموزش عالی. 

در قالب ، شود. پیشنهاد میشدشناسايی های کشور اعتبارسنجی و تضمین کیفیت دانشگاه
 اعتبارسنجی و تضمین کیفیتشده برای یشناساي هایعاملهای موردی هر يک از پژوهش

، عالوه بر اين و مطالعه قرار گیرد. یموردبررسجداگانه و با جزئیات بیشتر  صورتبه
نفعان جانبه از ذیجويی همهنسبت به توسعه فرهنگ کیفیت و مشارکت، شودیشنهاد میپ

های مؤثری برداشته شود. اعضای هیأت علمی گام، الخصوصعلی، آموزش عالی
تواند می، کردن نقش اعضای هیأت علمی پررنگسازی در زمینه کیفیت و فرهنگ

های ريزیتمرکزگرايی و برنامه، گرايیجانبهاز يک راهای کشور وضعیت کیفیت دانشگاه
های تضمین کیفیت فزونی زاد را در برنامههای درونمحور رهايی بخشد و حرکتنخبه

 اند از:عبارت هایشنهادپبخشد. ساير 

 یبرخوردار منظوربهدر نظام آموزش عالی ايران  یاطالعات یهاگاهيتوسعه و گسترش پا 
 ؛عيروزآمد و سر، حیاز اطالعات صح

 ی کشور؛عال یها و مؤسسات آموزشدر هريک از دانشگاه سنجیاعتبار یشورا لیتشک 

 مکمل ارزيابی درونی؛ عنوانبه توجه خاص به ارزيابی بیرونی 

 های آموزشی در اعتبارسنجی گروه یجابهها اعتبارسنجی دانشگاه توجه خاص به
 ؛کشور یهادانشگاه یبندو رتبه یبنددرجه راستای نیل به
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 ها و مؤسسات های کشور و عضويت تمام دانشگاهتشکیل شبکه کیفیت دانشگاه
 آموزش عالی در اين شبکه.

 مرکز ی تحت نظارت آموزش عال يابیو ارزهای استانی نظارت احیاء عملکرد هیأت
 ی.و فناور یقاتتحق، علوم یفیتک ینو تضم يابیارز، نظارت

و  یچیدهپ یمفهوم، شدهی و اعتباريابیطراح یالگو ينا، سازدمی خاطرنشاندر پايان 
کارکرد مثبت خواهد داشت و منشأ اثرات و تحوالت  یالگو در صورت يناست. ا یچندبعد

 يکسان طوربهابعاد آن  یواحد به تمام یتکل يککه بسان  خواهد شد یفیتک آفرينارزش
بست. در نقطه  یدام یدانشگاه کیفیت اندازبه چشم توانیم، صورت ينتوجه شود. در ا

ابعاد و  یساختن برخو برجسته انگاریو ساده نگرییو بخش یجزئ، ایيرهنگاه جز، مقابل
 یدانشگاه یفیتک يندهنسبت به آ یمو احساس ب یباعث نگران، ابعاد يگرانگاشتن ديدهناد

 خواهد شد.

 منابع
 تهران: سمت. عملياتی. فرايند و الگوها، مفاهيم: آموزشی ارزشيابی (.1400) .عباس، بازرگان
برنامه  یالگو يابیو اعتبار یطراح (.1397) محمد.، زادهیمجتبو  يممر يدهس، یلرگان ينیحس

در آموزش  يزیرصلنامه پژوهش و برنامه. فيرانا ینظام آموزش عال یبرا یدرس
 .51-23، (3) 24، یعال
 با سوم هزاره در عالی آموزش اعتبارسنجی(. 1391) .احمدرضا، نصر ميرقاسم و، حسينی

 .48-13، (17)5، عالی آموزش نامه. درسی برنامه محوريت
 و پژوهش مؤسسه پژوهشی هایگروه درونی ارزيابی(. 1396) .زمانی. اصغر و، ندا، رضايی

 .165-125، (40)10، عالی آموزش نامه .عالی آموزش ريزیبرنامه
تهران:  پيشرفته. استنباطی آمار(. 1399محمدحسن )، و صيف سعيد، طالبی، حسين، زارع

 دانشگاه پيام نور.
(. بررسی عوامل مؤثر بر نهادمندسازی نظام 1393سعيد. )، و غياثی ندوشن آيت، طلبسعادت

 .25-13(. 2)1، پژوهش در آموزشملی اعتبارسنجی در آموزش عالی ايران. 
و  شناسیروانگيری متغيرهای پژوهشی در ساختن ابزارهای اندازه(. 1394) .اکبرعلی، سيف

 تهران: ديدار. .يتیعلوم ترب
 با ايران در علمی نظام ارزيابی مطلوب و موجود وضع (. بررسی1387) .مقصود، فراستخواه
 .58-43، (2)1، فناوری و علم سياستعالی.  آموزش بخش بر تأکيد
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 .ینشر ن، تهران .یدانشگاه و آموزش عال .(1397) .مقصود، فراستخواه
 در بيرونی و درونی ارزيابی ساختار شدن نهادينه فرايند بررسی(. 1390) .مقصود، فراستخواه

 در کيفيت ارزيابی همايش پنجمين. ساختاريابی نظريه بر تأکيد با ايران؛ عالی آموزش
 تهران. دانشگاه: تهران، دانشگاهی نظام

 آگاه. . تهران:تهران. کيفيت مسئلهدانشگاه ايرانی و  .(1395) .مقصود، فراستخواه
تهران:  .SPSS از استفاده با آماری هایتحليل(. 1389) .منصور، یمؤمنو  قيومی. علی فعال

 کتاب نو.
 Amosکاربرد های اجتماعی با سازی معادله ساختاری در پژوهش(. مدل1392) .وحيد، قاسمی

Graphicsشناسان.. تهران: جامعه 
در نظام آموزش  یگذشته و موجود اعتبارسنج يتوضع یبررس(. 1399) .محمد، زادهمجتبی

مرجع  یآن با الگو يقیتطب يلو تحل یاز اعتبارسنج یبوم یبر اساس الگو يرانا یعال
دانشکده  شهيد بهشتی دانشگاه، ارشد کارشناسی نامهپايان. مطلوب يتوضع عنوانبه

 .شناسیو روان يتیعلوم ترب
(. الف 1393) .مقصود، فراستخواه و حسن، ملکی، عباس، پورعباس، محمد، زادهمجتبی

ی نظام آموزش عال یبرا ایآموزه-و جهان يرانا یدر آموزش عال یتحوالت اعتبارسنج
 دانشگاه: تهران .دانشگاهی هاینظام در کيفيت ارزيابی ملی کنفرانس اولين. ايران
 شريف. صنعتی

(. مطالعه ب 1393) .مقصود، فراستخواه و، حسن، ملکی، عباس، پورعباس، محمد، زادهمجتبی
و مطالعه موردی عالی  آموزش در اعتبارسنجی تئوريك الگوهای به راجع ایمقايسه

، دانشگاهی هاینظام در کيفيت ارزيابی ملی کنفرانس اولين ر.کشو هایيك از دانشگاه
 شريف. صنعتی دانشگاه: تهران
 الگوی(. 1397) .مقصود، و فراستخواه، حسن، ملکی، عباس، پورعباس، محمد، زادهمجتبی

 فصلنامه. خبرگان ديدگاه از ايران عالی آموزش نظام کيفيت تضمين و اعتبارسنجی
 .24-7، (42)12، آموزشی هاینظام در پژوهش
 شناسان.جامعه :تهران .2و  1ضد روش ، روش تحقيق کيفی .(1392) .احمد، محمدپور
در نظام  يفيتک یو اعتبارسنج يابیبر ارز يد(. تأک1398) .فاخته، یاسحاقو ، رضا، یمحمد

 .27-14، (73)29، يافتره. یاسناد باالدست یدر راستا يرانا یآموزش عال
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 در کيفيت تضمين و ارزشيابی(. 1395) .فاطمه، مندیو صادقی، مريم، فرزمانی، رضا، محمدی
 ارزشيابی و گيریاندازه مطالعات. اجباری؟ يا داوطلبانه فرايندی، عالی آموزش
 .201-165، (14)6، آموزشی

 یشناسانسان یهاژوهش. پيفیک يقات(. واحد مشاهده در تحق1392. )يوکب يدس، یمحمد
 .145-162، (2)3، يرانا
. اسالمی آزاد دانشگاه در اعتبارسنجی جهت الگويی ارائه(. 1392) کيومرث.، نيازآذری
 .82-71(. 2)2، مديريت پژوهیيندهآ

 . تهران: سمت.کيفيت در آموزش عالی(. 1398محمد. )، يمنی دوزی سرخابی
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