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اعتبارسنجی مکانیسمی است كه با استفاده از آن وضعیت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی از نظر وضعیت
آموزشی ،پژوهشی و خدماتی با زبانی كمی و كیفی مشخص شده است .در بسیاری از كشورهای جهان اصالحات دانشگاه ها
و مؤسسات آموزشی بعنوان یک تحول در آموزش عالی به حساب آمده و بعنوان یک نوسازی و تجدید نظر در مدیریت و
اداره مؤسسات ،مورد توجه قرار گرفته است .خود تنظیم كنندگی ،استقالل ،نظام تأمین اعتبار مبتنی بر اندازه گیری بازده
و تضمین كیفیت 3برخی از عناصر تشکیل دهنده اصلی این اصالحات بشمار می روند كه افزایش این عوامل و نیاز به
ارزشیابی 4و اعتبارسنجی واحدهای دانشگاهی را بیش از بیش مورد تأكید قرار داده است .در این پژوهش الگویی 5جهت
اعتبارسنجی دانشگاه آزاد اسالمی مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت و روش پژوهش از نوع توصیفی -پیمایشی بود .جامعه
آماری را رؤسای دانشگاه ها ،معاونین آموزشی ،رؤسای دانشکده ها ،مدیران گروه آموزشی و اعضای هیأت علمی شاغل در
واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی كه  697نفر بودند ،شامل شدند .حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 172 ،نفر تعیین
گردید .روش نمونه گیری ،تصادفی طبقه ای بود .ابزار پژوهش ،پرسشنامه محقق ساخته بود كه با مقیاس هفت گزینه ای
لیکرت طراحی و پایایی آن  2/33محاسبه گردید .در تحلیل داده های مستخرجه از پرسشنامه ها ،در سطح آمار توصیفی
از شاخص های آماری فراوانی ،درصد ،میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از آزمونهای آماری همبستگی،
 ،Tتحلیل واریانس و رگرسیون بهره گیری و از نرم افزار آماری spssجهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید .بر اساس
تجزیه و تحلیل داده ها ،الگو از نظر جامعه آماری( 92درصد) بسیار مناسب تشخیص داده شد و برای واحدهای دانشگاه
آزاد اسالمی ارسال گردید.
واژههای کلیدی :اعتبارسنجی ،تضمین كیفیت ،ارزشیابی ،الگو و دانشگاه آزاد اسالمی.

17

 / 17ارائه الگويي جهت اعتبارسنجي در دانشگاه آزاد اسالمي

 -1مقدمه
دانشگاهها نیز همانند سایر نهادهای اجتماعی،
فرهنگی ،اقتصادی برای مواجه با واقعیتها و چالشهای
پیش رو از یک طرف نوعی تجدید حیات و بهبود مستمر
در فرآیندهای سازمان خویش را بر عهده دارند و از طرف
دیگر بعنوان سازمانی هوشمند ،مسئول درک و پیچیدگی
های عصر نوین ،تعیین ساز وكارهای آینده پژوهی و
شناخت دقیق نیازهای جامعه و نیاز آفرین می باشند،
ضمن آنکه جهت ایفای نقش بهینه خود در تولید دانش
بشری ،توسعه خالقیت و نوآوری ،مدیریت پیش كنش در
امر آموزش عالی و حفظ ارزشهای ملی و معنوی و توسعه
ی پایدار خواهند بود .در آمریکا)(2322اعتبارسنجی
توسط آژانس های ملی و منطقه ای برای آموزش و پرورش
و در دانشگاه بوستون( )2923كمیته امتحانات رسمی به
عنوان سمبل قدرت و بنیاد كارنگی( )2927استانداردهایی
را در مورد بودجه ،بیمه و بازنشستگی در دانشکده مطرح
نمود و در سال  2923افتخار ملی مطرح شد .در فرانسه
( )2935كمیته ارزشیابی ملی و در انگلستان ( )2991دو
الگو برای بخش غیر دانشگاهی پلی تکنیک ها و كالج ها
تأسیس شد .در هلند( )2993برای ارزشیابی از بازرسان
استفاده می شد .در سوئد( )2995نیز از هیات امناها برای
ارتقای كیفی كمک گرفتند .در كانادا( ) 2996برای خود
ارزیابی و مالقاتهایی توسط همتایان صورت گرفت .در
شیلی( )2996توسط شورای آموزش عالی اداره می
شد.در كره( )2999نظام ارزشیابی شامل گذر از مراحل
دوران تنبلی و تقلید ،دوران كنترل حکومت ،دوران كالج
های تجربی برای آموزش دانشگاه و خود ارزیابی نهادی
اعتبارسنجی دانشگاهی بود .درچین( )2999در زمینه
ارتقای كیفی آموزش عالی در ساز و كارهای ارزشیابی
متجلی نمود.در هنگ كنگ( )1222اعتبارسنجی به شکل
كمیته ایی از كارشناسان خبره در امر اعتبارسنجی
دانشگاهی بود .در فیلیپین( )1222این فرایند نوپا است و
از الگوی آمریکایی استفاده شد .در ایران ( )2365اولین
كوشش برای ارزیابی در آموزش عالی ایران بود .شورای
دانشگاه تهران( )2367را ،سال نظارت و ارزیابی نام نهاد.
سال( ،)2367نخستین دایرهالمعارف آموزش عالی ایران

چاپ شد .در سال ( )2332شورای ارزیابی بیرونی و
اعتبارسنجی تشکیل شد(شاهرضایی.)6 ،2339،
برخی از مهمترین مسائل اساسی اعتبارسنجی كه در
دهه های اخیر در سطح ملی ،منطقه ای و بین المللی
مطرح شده است؛ اعتماد و پاسخگویی :به موازات
گسترش تمركززدایی و استقالل و آزادی بیشتر دانشگاهها
در تصمیم گیری های مختلف ،تقاضا برای پاسخگویی و
اعتماد افزایش یافته است .بازار كار مشترک و
نیازمندیهای مربوط به جابجایی دانشجویان :یک بازار
مشترک با صدها میلیون نفر ،بدون وجود یک نظام
آموزش عالی مشترک یا شفاف ،فاقد كارایی الزم خواهد
بود و از آنجائی كه آموزش عالی جهان مشتمل بر نظام
های ملی گوناگونی است كه وجه تمایزهای فراوانی با هم
دارند ،بنابراین نیاز به اعتبارسنجی در برنامه كار بیشتر
كشورهای جهان قرار گرفته است .بازار بدون مرز آموزش
عالی :یکی دیگر از دالیل توجه به اعتبارسنجی ،ههور
فراهم كنندگان آموزش عالی غیر ملی در سطح جهانی
است كه فراهم كنندگان خصوصی ،مؤسسات مجازی،
مؤ سسات سهامی و فراهم كنندگان در بازارهای داخلی و
بین المللی آموزش عالی نامیده شده اند .در كشور ما نیز
دانشگاه ها در كنار سایر مراكز آموزشی تالش و سعی
نموده اند ،پوششی وسیع در سرتاسر كشورمان ایجاد
نمایند .بدین جهت موضوع اعتبارسنجی در مناطق
مختلف دانشگاه آزاد اسالمی نیز بایستی مورد توجه دقیق
قرار گیرد و زمینه نهادینه كردن آن بعنوان بخشی از راه
زندگی كیفی آموزش عالی كشور درآید.
توجه به تحوالت مشترک جهانی و رسالت نوین
دانشگاه ها عالوه بر افزایش تقاضا برای آموزش عالی،
ضرورت تغییر و اصالح دانشگاه های جهان را نیز مطرح
می نماید .بدین ترتیب پاسخگویی به نیاز جامعه در ابعاد
كمی و كیفی ضرورتی تلقی می گردد كه هر چه سریعتر
دانشگاه ها باید بدان بپردازند .در این راستا عمدتاً مراكز
آموزش عالی در دنیا با دیدگاهی استراتژیک وضعیت
موجود را مورد بررسی قرار می دهند و با ترسیم بصیرت
ها و رسالت ها بر اساس نقاط ضعف و قوت ،فرصت ها و
نگرانی ها ،اهداف خود را تعیین می كنند .اما آنچه نهایتاً
مورد پرسش قرار می گیرد این است كه یک دانشگاه تا
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چه حد در انجام رسالت ها و وهایف خود معتبراست؟
پاسخ این سؤال برای سیاستگذاران ،تصمیمگیران ،رهبران
آموزشی در دانشگاهها ،هیأت علمی و سایر كاركنان،
دانشجویان ،سازمانهای جذب كننده فارغالتحصیالن و
سرانجام كل جامعه از اهمیت بسزایی برخوردار است.
بدین لحاظ است كه اعتبارسنجی بطور غیررسمی در
دانشگاه ها از سالهای بسیار مطرح بوده است .بتدریج
اعتبارسنجی از راه كیفیت ،مورد توجه آموزش عالی
جهان قرار گرفت و مدل های متعددی در حوزه ادبیات
آموزش عالی جهان ارائه شد (پازارگادی ،2363 ،صص
.)33 -42
مطالعات كتابخانه ای و نظری در ایران نشان داد كه
از آغاز تأسیس مؤسسات آموزش عالی ایران همواره از
طریق نظارت و ارزیابی ،امر كیفیت در آموزش عالی را،
پاس داشته اند.
دارابی و همکاران( )2392در تحقیق خود"ارزیابی
عملکرد دانشکده ی پزشکی دانشگاه شاهد بر اساس
مرحله اول الگوی اعتبارسنجی" به اهدافی چون بررسی
میزان مطلوبیت ده عامل یعنی رسالت ها و اهداف
دانشکده ،ساختار سازمانی و مدیریت ،اعضای هیأت
علمی ،دانشجویان ،فرایند تدریس و یادگیری ،دوره ها،
برنامه های آموزشی و درسی ،دانش آموختگان ،فضا،
امکانات و تجهیزات آموزشی ،پژوهشی ،درمانی ،پژوهش و
نیروی انسانی اداری و پشتیبانی دانشکده ی پزشکی
دانشگاه شاهد دست یافتند .از ده عامل ،یک عامل
مطلوب ،هفت عامل نسبتاً مطلوب و دو عامل نامطلوب
ارزیابی شده است .گلزاری و همکاران ( )2339در تحقیق
خود"تدوین و اعتبارسنجی الگوی پیشنهادی ارزشیابی
كیفیت درونی آموزش الکترونیکی در نظام آموزش عالی
كشور" با ارائه الگویی در  3گروه اصلی؛ عامل انسانی،
عامل زیرساختی ،عامل فرهنگی ،عامل قانونی ،عامل
همکاری های بین المللی ،بعنوان عوامل مؤثر بر كیفیت
آموزش ،توسط  35شناسه ،كیفیت آموزش الکترونیکی را
مورد ارزشیابی قرار داد .هدف پژوهش ،یافتن الگویی است
كه مجریان و مدیران آموزش های الکترونیکی دانشگاهی
بتوانند با استناد به آن ،وضع كیفیت آموزشی دانشگاه خود
را محک بزنند .شاهرضایی ( )2339در تحقیق خود

"بررسی وضعیت ارزیابی در آموزش عالی كشور به منظور
ارائه یک چارچوب ادراكی" به ابعاد پنجگانه ارزیابی
كشورهای منتخب شامل زمینه ،درونداد ،فرایند ،برونداد و
پیامد كه برگرفته از الگوی  cippoاست ،توجه شایانی
داشته است .در نهایت ،چارچوب اداركی مورد انتظار با
توجه به نتایج به دست آمده ارائه شد كه در آن شورای
عالی ارزیابی آموزش عالی نقش سیاستگذاری و هدایت
فعالیت تمام نهادهای مربوط به ارزیابی آموزش عالی را بر
عهده داشته و مشتمل بر چهار ركن؛ فلسفه و اهداف،
مبانی نظری ،مراحل اجرا و نظام بازخورد بانک اطالعات و
مهندسی مجدد بوده است .هداوند (" )2333اعتبار
سنجی ،ابزار كنترل كیفیت آموزش" در این پژوهش
مؤلفه ها و شاخص های اصلی اعتبار سنجی شامل رسالت
و اهداف ،ساختار سازمانی و مدیریت ،كادر آموزشی
فراگیران ،فرایند یاددهی و یادگیری و دوره های آموزشی
امکانات و تجهیزات را مورد بررسی و تحلیل قرار داده
است .رویکردهای اعتبارسنجی با ارتباط بین مأموریت
سازمان ،اهداف و نیازهای توسعه منابع انسانی طرح
شدند .رویکرد تولید مداری ،رویکرد مصرف گرایی،
رویکرد استانداردمداری مورد توجه است .تأكید مقاله
حاضر بر این مسئله بود كه اعتبارسنجی می تواند با اصالح
ساختارها و فرایندهای جاری آموزش ،به بهبود كیفی
عملکردهای سازمانی كمک كرده و زمینه را برای
پاسخگویی به نیازهای طرح شده ،فراهم آورد .امین
بیدختی و عیدی ( )2335در تحقیق خود
"استانداردسازی ،پیش شرط ضروری اعتبارسنجی در
ارتقاء كیفیت نظام آموزش عالی" ضمن بررسی مفاهیم
كیفیت و اعتبارسنجی ،به كنکاش و تأكید بر
استانداردسازی به عنوان پیش شرط الزم و ضروری جهت
بهبود ،ارتقاء و تضمین كیفیت نظام آموزش عالی پرداخته
اند  .بررسی تجارب كشورهای مختلف در زمینه
اعتبارسنجی و نیز استقبال گروههای آموزشی كشورمان
از به كارگیری این فرایند ،ضرورت تدوین و توافق بر
استانداردهایی كه با عنایت به شرایط فراملی و ملی تهیه
شده باشند ،پیش روی میآورد .لذا توصیه میگردد كه
متولیان نظام آموزش عالی نسبت به این مهم حساس
بوده ،با ایجاد ساز و كاری منطقی به طراحی و تدوین

 / 17ارائه الگويي جهت اعتبارسنجي در دانشگاه آزاد اسالمي

استانداردهای كیفیت بپردازند و به این طریق موجبات
بهبود و ارتقاء كیفیت نظام آموزش عالی را به واسطه
پیش شرط اساسی آن یعنی استانداردسازی از طریق
كاربست الگوی اعتبارسنجی ،فراهم آورند.
بونارا و ناتا( )1221در تحقیق"رویکردی به
اعتبارسنجی :در مسیر آموزش عالی ایتالیا" برای درک
موضوع اعتبارسنجی در ایتالیا تمركز توجه بر طرح های
مهمی كه اخیراً توسط مینیسترو و دانشگاه دل و
استروزین و تحت مشاوره كومیتاتو قرارگرفته است و تأثیر
زیادی بر روی كل سیستم دانشگاه ها و مؤسسات آموزش
عالی داشته است و نیز این مسئله برای كمیته ملی
ارزشیابی سیستم های دانشگاهی ( )CNVSUمهم است
كه به نشانه ها ،انتقادات و ایده های مربوط به این طرح
به عنوان بخشی از یک استراتژی كه هدف آن معرفی
تدریجی استانداردهای اعتبارسنجی در دانشگاه ایتالیا
است ،بنگرد .در این پژوهش ،بر اساس كمیته ملی
ارزشیابی سیستم های دانشگاهی( )CNVSUمؤلفه هایی
را جهت ارتقاء بخشیدن به فرایند بهینه سازی نظام
آموزش عالی در ایتالیا در سال  1221پیشنهاد می نماید:
دسترسی به نشریات معتبر و مناسب جهانی ،جذابیت
علمی ،تولیدات علمی و پژوهشی ،رسالت ها و اهداف
دانشگاه ها ،فرایند تدریس و یادگیری و برنامه های
آموزشی كه در این میان دسترسی به نشریات معتبر و
مناسب جهانی بسیار حائز اهمیت می باشد .ماستونین و
میتوس( )1221در تحقیق"ارائه مدل های اعتبارسنجی
در آموزش عالی فنالند؛ تجربیات و دیدگاه ها" هدف
اصلی شورای بررسی آموزش عالی فنالند()FINHEEC؛
توسعه بلند مدت آموزش عالی از طریق ارزیابی و سنجش
عملکرد اعضای سازمان(دانشجویان ،اعضای هیأت علمی،
مدیران و معاونین) است .وهایف اصلی این مؤسسه،
كمک به مؤسسات آموزش عالی و وزارت آموزش و
پرورش ،انجام ارزیابی برای اعتباربخشی ،سازماندهی
فعالیت های باالتر مؤسسات آموزشی و ارزیابی مرتبط به
سیاست آموزش عالی ،ارزیابی ،ترویج و توسعه آموزش
عالی ،درگیر شدن در همکاری های بین المللی در
ارزیابی می باشد .نوع اعتبارسنجی در ارزیابی نشان
دهنده تضمین كیفیت است .هانگ( )1222در

تحقیق"دیدگاه مقایسه ای جهت رتبه بندی آموزش عالی
و جوامع دانشگاهی با نگرش ارزیابی پژوهشی"رتبه بندی
عملکرد مقاالت علمی در دانشگاه های جهان ،ارزیابی
آموزش عالی و شورای اعتبارسنجی در تایوان رتبه بندی
) )HEEACTكه بر كمیت و كیفیت پژوهش و عملکرد
آن در تحقیقات آموزش عالی تأكید داشته ،را مورد
بررسی قرار داده است .رتبه بندی علمی دانشگاه های
جهان توسط دانشگاه تونگ جایو شانگهای ( )ARWUبا
شاخص هایی به عنوان برندگان جایزه نوبل با تمركز بر
عملکرد برجسته از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی
كشور بوده است .نتایج نشان داد كه بررسی كیفیت()QS
در زیر بخش های(رسالت و اهداف ،ساختار سازمانی و
مدیریت ،كادر آموزشی فراگیران ،فرایند یاددهی و
یادگیری و دوره های آموزشی و پژوهشی ،امکانات و
تجهیزات ،پژوهش و نیروی انسانی اداری ،مالی و
پشتیبانی) دانشگاه های انگلستان مورد تأیید بوده است.
سوهام( )1222در تحقیق "از اختیار تا اعتبارسنجی،
مسیری دشوار برای سیستم دانشگاه ها در یک جامعه در
حال تغییر استرالیا" زمینه های ارزیابی مؤسسات آموزش
عالی شامل؛ استراتژی و سازمان ،مدیریت كیفیت و
توسعه منابع انسانی ،درجه بندی برنامه ها بر اساس
اولویت ،دانشجویان ،توسعه و تحقیق كاربردی ،منابع،
زیرساخت ها و بودجه ،بین المللی سازی و همکاری و
ارتباطات ،اهداف آموزشی و روش های تدریس ،تضمین
كیفیت سازمان بوده است .در این پژوهش ،جهت
اعتبارسنجی آموزش عالی ،اهداف و روش های آموزشی
مذكور مد نظر است.
محقق در این پژوهش بر آن است كه به مدد مبانی
نظری ،تجارب ،بین المللی و داخلی در مورد مؤلفه های
اصلی الگویی جهت اعتبارسنجی دانشگاه آزاد اسالمی و
سایر مؤسسات آموزش عالی ارائه كند ،زیرا بی تردید
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی نیز همانند سایر
مراكز آموزشی به لحاظ رسالتها ،اهداف و گستره وسیع
آن و همچنین اهمیت تأمین ،تضمین و بهبود مستمر
كیفیت خود به ابزاری جهت اعتبارسنجی خویش
نیازمندند كه با استفاده از نظام اعتبارسنجی ،میزان
تطابق وضعیت دانشگاه ها با استانداردهای از پیش تعیین
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از طریق آلفای كرونباخ پایایی درونی پرسشنامه اندازه
گیری و  2/33محاسبه گردید .این پرسشنامه از پنج
بخش؛ فلسفه( 4سؤال) ،اهداف( 5سؤال) ،مبانی نظری(6
سؤال) ،مراحل اجرایی( 9سؤال) و نظام ارزشیابی و
بازخورد( 3سؤال) كه مجموعاً شامل  13گویه می باشد،
تشکیل شده است (مقیاس  6درجه ای لیکرت) .در
تحلیل داده های مستخرجه از پرسشنامه ها ،در سطح
آمار توصیفی از شاخص های آماری فراوانی ،درصد،
میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از
آزمونهای آماری همبستگی ،T ،تحلیل واریانس و
رگرسیون بهره گیری و از نرم افزار آماری  spssجهت
تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید.

شده را مشخص نموده ،ابهام عملکردی را رفع و در آخر
نیز به رتبه بندی دانشگاه ها بپردازند.
هدف اصلی این پژوهش ،ارائه الگویی جهت
اعتبارسنجی واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی است.
پژوهش حاضر به سؤاالت زیر پاسخ خواهد داد؛ مؤلفه
های اصلی در اعتبارسنجی دانشگاه ها بر اساس تجارب
داخلی ،بین المللی و مبانی نظری كدامند؟ چه الگویی را
می توان جهت اعتبارسنجی دانشگاه ها ارائه نمود؟ درجه
تناسب الگوی پیشنهادی از نظر ریاست ،معاونین ،رؤسای
دانشکده ،مدیران گروه و اعضای هیأت علمی دانشگاه ها
چقدر است؟
روش پژوهش
این پژوهش از نوع توصیفی– پیمایشی است .جامعه
آماری را رؤسای دانشگاه ها ،معاونین آموزشی ،رؤسای
دانشکده ها ،مدیران گروه آموزشی و اعضای هیأت علمی
شاغل در واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی كه  697نفر
بودند ،شامل شدند .حجم نمونه بر اساس جدول مورگان،
 172نفر تعیین گردید .روش نمونه گیری ،تصادفی طبقه
ای بود .ابزار پژوهش ،پرسشنامه محقق ساخته بود .در
این پژوهش از مقیاس اندازه گیری لیکرت استفاده شد و

يافته های پژوهش
به منظور پاسخ دادن به سه سؤال اساسی پژوهش؛
انتخاب الگوی متناسب ،درجه تناسب الگوی پیشنهادی و
الگوی نهایی بر اساس اعمال پیشنهادات پژوهشگر به
تجزیه و تحلیل داده ها و اطالعات مستخرج از پرسشنامه
مبادرت ورزیده كه در (جدول  )2ارائه گردید.

جدول :1ويژگی های جامعه آماری مورد مطالعه
رديف

زير گروههای آموزشی

2

رؤسای دانشگاه

1

معاون آموزشی

3

رؤسای دانشگده

4

مدیران گروه

5

هیات علمی
جمع كل= 697

سنوات خدمت (به سال)

مدرک تحصیلی
لیسانس

فوق لیسانس

دکتری

1-4سال

 5-9سال 11سال بیشتر

زن

-

-

-

-

-

-

مرد

-

6

17

4

14

5

زن

-

-

-

-

-

-

مرد

-

25

26

23

24

-

زن

-

-

-

-

-

-

مرد

-

31

19

37

15

-

زن

-

-

-

-

-

-

مرد

-

94

32

79

52

7

زن

-

27

3

26

1

-

مرد

-

92

33

34

41

1

-

-

154

244

113

256

23
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خالف مورد پذیرش قرار می گیرد .به عبارتی ،این
زیرآزمون مورد پذیرش با درجه تناسب بسیار مناسب
است .نتایج تحلیل در زیرآزمون های فلسفه الگو ،اهداف،
مبانی نظری ،مراحل اجرایی و نظام ارزشیابی و بازخورد
در مدیران گروه های آموزشی به شرح زیر می باشد :بر
اساس یافته های پژوهش t ،مشاهده شده برای هریک از
گویه ها و كل زیر آزمون از مقدار بحرانی جدول در سطح
خطای  2/25بزرگتر و لذا می توان نتیجه گرفت كه فرض
خالف مورد پذیرش قرار می گیرد .به عبارتی ،این
زیرآزمون مورد پذیرش با درجه تناسب بسیار مناسب
است .نتایج تحلیل در زیرآزمون های فلسفه الگو ،اهداف،
مبانی نظری ،مراحل اجرایی و نظام ارزشیابی و بازخورد
در زیرگروه اعضای هیأت علمی به شرح زیر می باشد :بر
اساس یافته های پژوهش t ،مشاهده شده برای هریک از
گویه ها و كل زیر آزمون از مقدار بحرانی جدول در سطح
خطای  2/25بزرگتر و لذا می توان نتیجه گرفت كه فرض
خالف مورد پذیرش قرار می گیرد .به عبارتی ،این
زیرآزمون مورد پذیرش با درجه تناسب بسیار مناسب
است.

سؤال يک :چه مؤلفه هایی را می توان جهت اعتبار
سنجی دانشگاه ها ارائه كرد؟
براساس مطالعات كتابخانه ای ،بین المللی ،مبانی
نظری مؤلفه های زیر استخراج گردید :نتایج تحلیل در
زیرآزمون های فلسفه الگو ،اهداف ،مبانی نظری ،مراحل
اجرایی و نظام ارزشیابی و بازخورد در گروه رؤسای
واحدهای دانشگاهی به شرح زیر می باشد :بر اساس یافته
های پژوهش t ،مشاهده شده برای هریک از گویه ها و
كل زیر آزمون از مقدار بحرانی جدول در سطح خطای
 2/25بزرگتر و لذا می توان نتیجه گرفت كه فرض خالف
مورد پذیرش قرار می گیرد .به عبارتی ،این زیرآزمون
مورد پذیرش با درجه تناسب بسیار مناسب است .نتایج
تحلیل در زیرآزمون های فلسفه الگو ،اهداف ،مبانی
نظری ،مراحل اجرایی و نظام ارزشیابی و بازخورد در گروه
معاونان واحدهای دانشگاهی به شرح زیر می باشد :بر
اساس یافته های پژوهش t ،مشاهده شده برای هریک از
گویه ها و كل زیر آزمون از مقدار بحرانی جدول در سطح
خطای  2/25بزرگتر و لذا می توان نتیجه گرفت كه فرض
خالف مورد پذیرش قرار می گیرد .به عبارتی ،این
زیرآزمون مورد پذیرش با درجه تناسب بسیار مناسب
است .نتایج تحلیل در زیرآزمون های فلسفه الگو ،اهداف،
مبانی نظری ،مراحل اجرایی و نظام ارزشیابی و بازخورد
در گروه رؤسای دانشکده ها به شرح زیر می باشد :بر
اساس یافته های پژوهش t ،مشاهده شده برای هریک از
گویه ها و كل زیر آزمون از مقدار بحرانی جدول در سطح
خطای  2/25بزرگتر و لذا می توان نتیجه گرفت كه فرض

سؤال دوم :چه الگویی را از تجزیه و تحلیل داده ها
میتوان استخراج كرد؟
الگو با كمک ادبیات پژوهش و داده های كمی(تعیین
درجه تناسب الگو) از جامعه آماری رؤسای دانشگاه ها،
معاونین آموزشی ،رؤسای دانشکده ها ،مدیران گروه های
آموزشی و اعضای هیأت علمی تدوین و ارائه گردید.

جدول :2مؤلفه های مستخرجه اعتبارسنجی واحدهای دانشگاهی
.2

مؤلفه تضمین كیفیت

.1

مؤلفه ارزیابی درونی

.3

مؤلفه ارزیابی بیرونی

.4

مؤلفه ارزش افزوده

.5

مؤلفه خود تنظیم كنندگی پویا

.7

مؤلفه مالكها (استانداردها و انتظارات)

.6

مؤلفه بصیرت ها و ماموریتها

.3

مؤلفه رتبه بندی

.9

مؤلفه تدوین استاندارد

 .22مؤلفه پاسخگویی بیرونی

 .22مؤلفه برنامه ها

 .21مؤلفه رفع ابهام عملکردی

 .23مؤلفه نشانگرها (درجات شفافیت)

 .24بیانیه ارزشی

 .25مؤلفه محک ها (اندازه نتایج با نقطه نظر مرجع)

 .27بسترسازی فرهنگی

فصلنامه آيندهپژوهي مديريت ،شماره  ،99پاييز و زمستان 11 /2991

سؤال سوم :درجه تناسب الگو از نظر جامعه آماری
پرسشنامه ها بعد از دریافت ،تجزیه و تحلیل گردید و به
منظور سهولت و ارزیابی نظرات زیرگروه های پنج گانه

جامعه آماری داده های موجود در پرسشنامه ها استخراج
و بر اساس عناوین بسیار مناسب ،مناسب ،نامناسب طبقه
بندی گردید.

جدول :3طبقه بندی جامعه آماری داده های پرسشنامه بر اساس عناوين بسیار مناسب ،مناسب ،نامناسب
جامعه آماری
 .2رؤسای دانشگاه ها

درصد پاسخگويان به پرسشنامه بر اساس بسیار مناسب
 35 /1درصد

 .1معاونان آموزشی

 34/7درصد

 .3رؤسای دانشکده ها

 39/2درصد

 .4مدیران گروه های آموزشی

 39/3درصد

 .5اعضای هیئت علمی

 79/2درصد

جمع کل

 91/2درصد
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در بررسی ارتباط خطی اجزای الگو با یکدیگر یک
مدل خطی برازنده شده و تأثیر هر یک از مؤلفه ها با
استفاده از نرم افزار  spssبررسی گردید .وجود  R-Sqو R-
 adjباال نشان دهنده توجیه پذیری زیاد متغیر پاسخ از
متغیرهای مستقل و تقریباً بیش از  %93برای تمامی زیر
آزمون ها می باشد .زیرآزمون های الگوی پیشنهادی با
عالئم اختصاری زیر ارائه می گردند(جدول .)4

مؤلفه های زیرآزمون فلسفه به ترتیب زیر بوده است .با
عنایت به  R-Sq=0/97كه بیانگر تأثیر پذیری مستقیم و
زیاد فلسفه الگو از مؤلفه های چهارگانه اش است می
توان فلسفه الگو را مناسب تشخیص داد.
ph1<ph4<ph3<ph2

 -2اهداف الگو()T

جدول : 4عالئم اختصاری الگوی پیشنهادی
نظام ارزشیابی

مراحل

و بازخورد
V

اجرايی
P

Ph

مبانی نظری اهداف الگو فلسفه الگو
Theory

ph

T

0.83

T1

0.41

0.81

S=1/81

T5

-0.31

-0.73

S=2

جدول  : 5ضرايب همبستگی میان هريک از اجزای الگو
T &V =0/04
P & V =0/67

Ph & T =0/39
ph & V = 0/59
ph & Theory =0/17
T & Theory = -0/38
Ph & P =0/59
T & P =0/24

T4

T2
T3

S=1/62

S=1/7

S=1/9

P & Theory = 0/22
V &Theory =0/28

همانگونه كه مشخص شد ،تنها  T & Vیعنی ارتباط
میان اهداف و نظام ارزشیابی و بازخورد از دیگر موارد
ضعیف تر است(جدول .)5
 -1فلسفه الگو()ph

T=0/83T1+0/81T2+0/73T3+(-0/31)T4+0/41T5
F=1064

باتوجه به ضریب همبستگی محاسبه شده زیر آزمون
اهداف ،می توان نتیجه گرفت كه نسبت اهمیت هریک از
مؤلفه های زیر آزمون فلسفه به ترتیب زیر بوده است .با
مقدار  R-adj = 0/934و  R-sq = 0/935ارتباط مؤلفه های
الگو ،بسیار مناسب است.
T4<T3<T1<T5<T2

Ph
-2/25

 -3مبانی نظری()Theory

2/24
2/32

ph

2/25

Theory

ph

-0/83

-0/86

S=2/72

S=2/39

ph

ph

S=2/74

S=2/92

Theory

-0/52

1/19
0/93

-0/06
-0/68

ph=-0/045 ph1+ 0/80 ph2+ 0/15 ph3+0/14 ph4
F=2071
میزان خطاست =S

باتوجه به ضریب همبستگی محاسبه شده زیر آزمون
فلسفه ،می توان نتیجه گرفت كه نسبت اهمیت هریک از

Theory

Theory

Theory
Theory

Theory

Theory

(Theory = -0/86 Theory +1/91 Theory +0/93 Theory +)0/68) Theory +(-0/063) Theory +(-0/52) Theory +(-0/38
Theory
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باتوجه به ضریب همبستگی محاسبه شده زیر آزمون
مبانی نظری ،می توان نتیجه گرفت كه نسبت اهمیت و
تأثیر هریک از مؤلفه های زیرآزمون مبانی نظری از دید
پاسخ دهندگان به ترتیب زیر بوده است .با توجه به R-
 adj=0/978و  R-sq=0/979می توان چنین دریافت كه
مبانی نظری بسیار مناسب طراحی شده است.

تأثیرگذاری مؤلفه های این زیرآزمون از دید پاسخ
دهندگان به ترتیب زیر بوده است .باتوجه بهR-
adj=0/944و  R-sq=0/979می توان الگوی ارائه شده از
مراحل اجرایی را بسیار مناسب معرفی نمود.
P1<P8<P2<P4<P7<P5<P6<P9<P3

-5نظام بازخورد و ارزشیابی()V

< Theory5< Theory3 <Theory4< Theory7 < Theory9
Theory2< Theory3
F=2152

V
-0.147

 -4مراحل اجرايی()P

V
S=1/92

P
-0.0025

P1
S=1/23

0.44

0.21
0.21

P2

-0.13
S=1/84

0.48

-0.36

P8

0.35

S=2/03

S=1/82

P7

P3

S=1/34

S=1/82

P4

P6

P5

S=1/94

V

V

S=1/65

S=2/09

V= (-0/147)V1 +1/15 V2 +0/025V3
F=2788

P9

0.32

1.15

0.025

S=1/58
S=1/97

(P= (-0/0025)P1 +0/21 P2 +(-0/36) P3 +0/21 P4 +0/32) P5 +0/48P6 +0/35P7 +(-0/13)P8 +0/44 P9
F= 7180

باتوجه به ضریب همبستگی محاسبه شده زیر آزمون
مراحل اجرایی ،می توان نتیجه گرفت كه نسبت اهمیت و

با توجه به ضریب همبستگی محاسبه شده زیر آزمون
نظام ارزشیابی و بازخورد ،به نظر می رسد كه نسبت
اهمیت و تأثیرگذاری هریک از مؤلفه های زیرآزمون به
ترتیب زیر بوده است .با عنایت به R-adj=0/955وR-
 sq=0/955نیز می توان ابراز داشت كه نظام ارزشیابی و
بازخورد الگو مناسب است.
V3<V1<V2

خالصه نظرات زیر گروههای پنجگانه در مورد زیر
آزمونهای الگوی پیشنهادی در (جدول  ) 7ارائه می گردد:

جدول :6خالصه نظرات زير گروه های پنجگانه در مورد زير آزمونهای الگوی پیشنهادی
زير گروه مورد مطالعه

تعداد پرسش شوندگان

رؤسای دانشگاه

 33نفر

معاونین آموزشی

 41نفر

رؤسای دانشکده

 72نفر

زير آزمونها
فلسفه الگو
اهداف الگو
مبانی نظری الگو
مراحل اجرایی الگو
نظام ارزشیابی الگو
فلسفه الگو
اهداف الگو
مبانی نظری الگو
مراحل اجرایی الگو
نظام ارزشیابی الگو
فلسفه الگو
اهداف الگو
مبانی نظری الگو

درصد متوسط پاسخها
مناسب
بسیار مناسب
3/6
35/1
7/4
39/3
7/5
33
7/5
33
4/1
92/35
9
34/7
7/7
33/3
7/3
33/5
7/4
33/6
4/3
92/1
7/3
39/2
4/4
93/3
7/6
92/3

نامناسب
7/2
4/3
5/5
5/5
4/3
7/4
4/7
4/6
4/9
4/5
4/2
1/3
3
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زير گروه مورد مطالعه

تعداد پرسش شوندگان

مدیران گروه

 215نفر

هیأت علمی

 246نفر

زير آزمونها
مراحل اجرایی الگو
نظام ارزشیابی الگو
فلسفه الگو
اهداف الگو
مبانی نظری الگو
مراحل اجرایی الگو
نظام ارزشیابی الگو
فلسفه الگو
اهداف الگو
مبانی نظری الگو
مراحل اجرایی الگو
نظام ارزشیابی الگو

بحث و نتیجه گیری
مطالعات تطبیقی آموزش عالی نشان می دهد
دانشگاه هایی موفق هستند كه از یک نظام چرخه زندگی
دانشگاهی چون؛ نظام برنامه ریزی و توسعه ،نظام
نگهداری و ارزشیابی ،اعتبارسنجی و نظام تولید و توزیع
برخوردار باشند .این نظام نقش ارزشیابی و اعتبارسنجی
را كلیدی و آن را عامل احیای زندگی دانشگاهی تلقی می
نماید .خلق هرفیت های جدید ،تولید دانش و رانش
عملیاتی فناوری اطالعات و ارتباطات در یک اقتصاد
دانشی ایجاب می كند كه مؤسسات و مراكز آموزش عالی
كشور از یک نظام برنامه ریزی و توسعه ،ارزشیابی و
اعتبارسنجی مناسبی برخوردار باشند تا به مدد آن بتوان
به ارتقاء مستمر كیفیت پرداخت و شیوه های مدرن هزاره
سوم ،همچون خودنظارتی ،خود ارزشیابی و اعتبارسنجی
را بخشی از راه زندگی روزمره و مداوم واحدهای تحت
پوشش خود قرار داد و در عصر فراشناخت و فراپیچیده
هزاره سوم نظام اعتبارسنجی را با توجه به نظام ارزشهای
جامعه خود در دانشگاه ها نهادینه ساخت (قورچیان،
.2333ص.)263
پژوهشگر پس از مطالعات تطبیقی بسیار گسترده و
طوالنی چارچوب های ادراكی و مدل های گوناگون،
اعتبارسنجی را همراه با روش ها و فرم های متعدد آن در
بیشتر كشورهای جهان به طور سیستماتیک مطالعه
نموده و مؤلفه های اصلی آن را استخراج و سرانجام
الگویی جهت اعتبارسنجی دانشگاه آزاد اسالمی ارائه كرده

درصد متوسط پاسخها
مناسب
بسیار مناسب
5/7
92/2
4/4
93/3
7/2
39/3
5/3
39/6
9/2
37/7
6/3
92/9
4/9
92/3
3/9
97/2
2/1
93
1/9
97/6
1/5
96/5
1/5
97/5

نامناسب
4/3
1/3
4/2
4/5
4/3
2/3
3/3
2
2/3
2/4
2
2

است .مؤلفه های اصلی اعتبارسنجی دانشگاه آزاد اسالمی
كشور بر اساس یافته های نظری ،تجارب بین المللی و
داخلی شامل؛ تدوین استانداردها ،ارزیابی درونی به عنوان
پیش نیاز اعتبارسنجی ،شعارها ،بصیرت ها و مأموریت ها،
بیانیه های ارزشی ،بستر سازی فرهنگ ارزشیابی و
اعتبارسنجی ،تضمین بهبود كیفیت ،پاسخگویی بیرونی،
فراشناختی خود تنظیم كنندگی و خود مطالعه ای ،ارزش
افزوده كیفی ،تدوین استانداردها در (اهداف و رسالت ها،
برنامه ریزی و ارزشیابی ،ساختار سازمانی و مدیریت،
برنامه ها و آموزش ،هیأت علمی ،خدمات آموزشی ،منابع
اطالعاتی و كتابخانه ها ، IT, ICT ،تکنولوژی آموزشی،
منابع فیزیکی ،منابع مالی ،اطالع رسانی همگانی و
عمومی ،انسجام ،تمامیت و صداقت ،همکاری های بین
المللی و نوآوری و نیازآفرینی ،برنامه ها(كدگذاری،
اهداف ،تاریخچه و تحلیلی آن ،نقاط قوت ،نقاط ضعف،
فرصت ها و تهدیدها) ،مالک ها(استانداردها و انتظارات)،
محک ها( اندازه نتایج با نقطه مرجع) ،نشانگرها (درجات
شفاف) ،ارزیابی بیرونی ،رتبه بندی ،رفع ابهام عملکردی و
اعتبارنامه عملی می باشند كه با پژوهش های دارابی و
همکاران( ،)2392گلزاری و همکاران( ،)2339شاهرضایی
( ،)2339هداوند( ،)2333امین بیدختی و عیدی(،)2335
بونارا و ناتا( ،)1221ماستونین ،میتوس ( ،)1221هانگ
( )1222و سوهام( )1222همسویی دارد.
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آنگاه پژوهشگر مؤلفه های مستخرجه را در چهار
گروه زیر تدوین و الگوی نهایی را بر اساس آنها پیشنهاد
كرده است:
 فلسفه و اهداف مدل (تطابق وضعیت واحدهای
دانشگاه آزاد اسالمی با استانداردهای از قبل
تعیین شده ،پاسخگویی ،تضمین و بهبود كیفیت،
رتبه بندی و رفع ابهام عملکردی).
 مبانی نظری(تضمین كیفیت و اجرای حداقل
استانداردها ،پاسخگویی بیرونی ،خودتنظیم
كنندگی ،فراشناختی و ارزش افزوده علمی و
كیفی).
 مراحل اجرایی (تدوین استانداردها ،ارزیابی درونی
بر اساس استانداردها یا اهداف ،تدوین گزارش
نهایی ارزیابی درونی ،اجرای ارزیابی بیرونی توسط
هیأت همتایان ،تدوین گزارش نهایی به كمک
رؤسای دانشگاه ها یا مسئولین مربوطه).
 نظام ارزشیابی و بازخورد (سیستم گزارش نهایی
ارزیابی بیرونی به شورای عالی اعتبارسنجی
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و اتخاذ
تصمیم نهایی (اعطای اعتبارنامه  5ساله به
واحدهای ذیربط) ،اعطای اعتبارنامه مشروط برای
 1سال (برای اعمال اصالحات كیفی) و فاقد
اعتبار (كاهش یا حذف امتیازات واحد مربوطه).
آنگاه الگوی پیشنهادی در سطح جامعه و نمونه
آماری رؤسای دانشگاه ها ،معاونین آموزشی ،رؤسای
دانشکده ها ،مدیران گروه ها و اعضای هیأت علمی
واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی ارسال گردید و سرانجام
تناسب الگو با مقیاس  92/1درصد تأیید ،مصوب و نهایی
گردید .مؤلفه های شعار ،بصیرت ،مأموریت ،بیانیه های
ارزشی ،بستر سازی فرهنگی ،تضمین بهبود كیفیت،
پاسخگویی بیرونی ،خودتنظیم كنندگی ،ارزش افزوده
كیفی ،تدوین استانداردها ،برنامه ها ،مالک ها ،نشانه،
ارزیابی بیرونی ،رتبه بندی ،رفع ابهام عملکردی و
اعتبارنامه علمی به عنوان مؤلفه های اصلی الگوی
اعتبارسنجی از ادبیات آموزش عالی استخراج گردید.
مؤلفه های مذكور به چهار گروه اصلی طبقه بندی و
الگوی پیشنهادی را ایجاد نمود كه ساختار الگوی ارائه

شده با پژوهش های گلزاری و همکاران(،)2339
شاهرضایی( )2339و ماستونین و میتوس()1221
همسویی دارد .چارچوب مفهومی الگوی اعتبارسنجی
پژوهش حاضر با چارچوب مفهومی پژوهش
شاهرضایی( )2339همسویی دارد .مؤلفه های تضمین
بهبود كیفیت ،پاسخگویی بیرونی ،خودتنظیم كنندگی،
ارزش افزوده كیفی ،تدوین استانداردها ،برنامه ها با
پژوهش های گلزاری و همکاران( ،)2339امین بیدختی و
عیدی( ،)2335هانگ( )1222و سوهام( )1222همسویی
دارد .ارزیابی بیرونی ،رتبه بندی ،رفع ابهام عملکردی و
اعتبارنامه علمی با پژوهش های ماستونین،
میتوس( )1221و بونارا و ناتا( )1221همسویی دارد.
براساس تجزیه و تحلیل داده ها ،الگوی پیشنهادی از نظر
جامعه آماری  92درصد بسیار مناسب تشخیص داده شد
و برای دانشگاه های آزاد اسالمی و سایر مراكز آموزش
عالی كشور تأیید و ارسال گردید.
پیشنهادات و توصیه های كاربردی كه در راستای
این پژوهش ارائه گردید؛ جایگاه و منزلت قانونی
اعتبارسنجی در دانشگاه آزاد اسالمی شفاف و نهادینه
گردد .با توجه به تأیید الگو از طرف جامعه آماری
پیشنهاد می گردد تا شورای عالی اعتبارسنجی در مراكز
آموزش عالی مستقر و با توجه به فلسفه و اهداف ،مبانی
نظری ،مراحل اجرایی و نظام ارزشیابی و بازخورد ،زمینه
اجرایی این الگو فراهم شود .به منظور ایجاد یک زبان
مشترک در خصوص نظام اعتبارسنجی بسترسازی
فرهنگی در واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی به طور رسمی
به عمل آید .الگو مجدداً به رؤیت متخصصان آموزش عالی
كشور به ویژه متخصصان مدیریت آموزشی ،آموزش عالی،
برنامه ریزان استراتژیک و متخصصان ارزشیابی رسیده و با
استفاده از روش دلفی به غنای الگو بپردازند .نتایج
گزارش ارزیابی درونی ر ا به عنوان یک سند تدوین و بر
اساس آن ارزشیابی بیرونی توسط گروه همتایان صورت
گیرد .بر اساس نتایج ارزشیابی بیرونی می توان واحدهای
دانشگاه آزاد اسالمی را رتبه بندی كرده و بر اساس نتایج
آن اعتبارنامه عملکردی صادر نمود .این امر موجبات
ارزش افزوده علمی و كیفی مراكز دانشگاه آزاد اسالمی در
سطح منطقه ،ملی و بین المللی را فراهم خواهد ساخت.
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