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   يده مقالهچك
هـا     ارائه الگويي مناسب براي اعتباربخشـي دانشـگاه        .مقدمه
هـا و     اي خطير براي نظام نظـارت و ارزيـابي دانشـگاه            وظيفه

هدف ايـن مطالعـه،     . باشد  مؤسسات آموزش عالي جوامع مي    
ها و مؤسسات آموزش  ارائه الگويي براي اعتباربخشي دانشگاه

: صاصـي شـامل   اهـداف اخت  . عالي علوم پزشكي كشور اسـت     
هــاي عملكــردي در  و شــاخص) عوامــل(هــا  تعيــين مؤلفــه

ارائـه  , ها و مؤسسات آمـوزش عـالي علـوم پزشـكي            دانشگاه
هـا و مؤسسـات       الگوي پيشنهادي براي اعتباربخشي دانشگاه    

آموزش عالي علوم پزشكي و تعيين ميزان برخورداري الگوي 
  .پيشنهادي از مقبوليت ملي است

از نـوع پيمايشـي و در دو        , توصـيفي  ايـن مطالعـه      .ها  روش
بـه منظـور تعيـين      , در مرحلـه اول   . مرحله انجام شده است   

از يك پرسشـنامه شـامل      , هاي عملكردي   ها و شاخص    مؤلفه
 مؤلفـه اصـلي كـه بـر         16 شاخص عملكردي در قالـب       216

اي از نظـر      اساس يك مقياس متوالي صـفر تـا هفـت درجـه           
هـا اسـتفاده      شـاخص هـا و      ميزان مطلوبيت هر يك از مؤلفه     

پس از ارائـه الگـوي پيشـنهادي بـه          , در مرحله دوم  . گرديد
منظور تعيين ميزان مطلوبيت الگو و برخورداري از مقبوليت         

 2 سؤالي بر اساس مقياس ليكرت و 20اي    ملي از پرسشنامه  
آوري  هـاي جمـع   پرسشـنامه . سؤال تشريحي استفاده گرديد 

  .شده با روش آماري توصيفي تحليل شد

                                                 
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات , ماماييدانشكده پرستاري و , مهرنوش پازارگادي  

  .تهران, خيابان دكتر شريعتي, نرسيده به ميرداماد, درماني شهيد بهشتي-بهداشتي

هــا بطــور كلــي و  برخــي از مؤلفــه,  در مرحلــه اول.نتــايج
هاي عملكردي مانند انتشار كتـب   اختصاصاً برخي از شاخص   

هاي اطالعاتي از نظر واحدهاي ايـن پـژوهش           و وجود پايگاه  
بيش از سايرين در اهميت و اولويت قرار داشت و در مرحله            

ميـزان مطلوبيـت    ,  نمونـه مـورد بررسـي      30بر اساس   , دوم
وي اعتبار بخشي پيشنهادي از نظر صاحبنظران آمـوزش         الگ

)  درصد 27/70(» زياد«عالي علوم پزشكي كشور در مقياس       
  .است
الگوي پيشنهادي بر   , هاي اين پژوهش     بر اساس يافته   .بحث

درخواست اعتبـار بخشـي     : اساس گذر از چهار مرحله اصلي     
, هـاي عملكـردي     ها و شـاخص     توسط مؤسسه، تعيين مؤلفه   

 خودارزيابي و انجام ارزشيابي توسـط همتايـان، قـادر           فرايند
هـاي    خواهد بود به ارزيابي كيفيت و با اعتباربخشي دانشگاه        

هـاي كمـي و كيفـي         ياد شده بر اساس معيارهـا و شـاخص        
  بپردازد
نظارت , هاي علوم پزشكي    دانشگاه,  اعتباربخشي .هاي اصلي   واژه

  آموزش عالي, ها دانشگاه, و ارزيابي
  
  

  مقدمه
اعتباربخشي به معناي فرآينـد كنتـرل و ارزشـيابي پيشـبرد            
برنامه يك مؤسسه يااثربخشي پيشرفت بـر اسـاس معيارهـاي از            

  ).1(باشد قبل تعيين شده و استاندارد مي
رشد سريع تكنولـوژي، تغييـرات اقتصـادي و نيـز تغييـر در              

هاي آموزشـي و      لزوماً تغيير و تحول در برنامه     , ساختارهاي شغلي 
هاي علـوم   رسالت دانشگاه. تعليم و تربيت را طلب مي نمايد نظام  
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پزشكي كشور، در ارتباط تنگاتنگ و نزديـك بـا مأموريـت نظـام              
در سـطح ملـي     ) از نظر اصول كلي و اساسي     (بهداشتي و درماني    

ها به عنوان يـك عامـل عمـده در تحقـق              است و ارزيابي شاخص   
ل ارتباط نزديـك    به دلي . باشد  رسالت و اهداف دانشگاه مطرح مي     

آموزش پزشكي، پزشكي باليني و نظام مراقبت بهداشتي، از يـك           
اين   سو الزم است پاسخگويي اجتماعي آموزش پزشكي با مداخله        

سه جزء عمده و ابعاد مرتبط با هر يك توسعه و گسترش يابـد و               
ارتبــاط داخلــي بــين عملكردهــاي آموزشــي و  , از ســوي ديگــر

هـاي علـوم پزشـكي نـوعي          هپژوهشي و سـاير خـدمات دانشـكد       
مواجهه براي پيشبرد هر چه مناسـبتر بـراي بـه انجـام رسـاندن               

  ).2(هايي است كه بر عهده دارند  مسؤوليت
ــابي وزارت   عليــرغم تالشــهاي مســتمر دفتــر نظــارت و ارزي
بهداشـت، درمـان و آمــوزش پزشـكي كـه نظــام كنتـرل كننــده      

ــ هــاي علــوم پزشــكي كشــور مــي دانشــگاه راي باشــد، الگــويي ب
الگوهـاي كنتـرل    . هـا موجـود نيسـت       اعتباربخشي اين دانشـگاه   

ها در سطح جهاني نيـز بـه لحـاظ            كيفيت و اعتباربخشي دانشگاه   
تــر  هــاي فرهنگــي، اقتصــادي، اجتمــاعي و از همــه مهــم تفــاوت
بـه نظـر مناسـب    , هاي علوم پزشكي در ايران     هاي دانشگاه   ويژگي
ر پاسخگويي بـه سـه      پژوهش حاضر به منظو   , بنابراين. رسند  نمي

هاي   و شاخص ) عوامل(ها    مؤلفه: سؤال اساسي انجام گرديده است    
ها و مؤسسات و آموزش عالي علوم پزشكي          عملكردي در دانشگاه  

ها و مؤسسـات      كدامند؟ الگوي مناسب براي اعتباربخشي دانشگاه     
الگــوي (آمــوزش عــالي علــوم پزشــكي كــدام اســت؟ ايــن الگــو 

 ز مقبوليت ملي برخوردار است؟به چه ميزان ا) پيشنهادي
  

  ها روش
ــي      ــوع پيمايش ــيفي و از ن ــه توص ــك مطالع ــه ي ــژوهش ك ــن پ اي

(survey)است، طي دو مرحله اصلي انجام گرديد :  
در مرحله اول پژوهش به منظور پاسخگويي به سؤال اول پـژوهش            

ابتدا بر اساس مطالعات جهاني در خصوص ارزيابي كيفيـت،          , انجام شد 
هـاي    و شـاخص  ) عوامـل (ها     ارزشيابي عملكرد، مؤلفه   تضمين كيفيت و  

هـاي    ها تعيين گرديد و سپس بـا توجـه بـه ويژگـي              عملكردي دانشگاه 
هاي علوم پزشكي به لحاظ ارائه خدمات درمـاني بـه جامعـه و                دانشگاه

: اي شـامل   پرسشنامه... هاي آموزشي، پژوهشي، انتشاراتي و        نيز فعاليت 
نداد، فرآيند و برونـداد نظـام دانشـگاهي و          مؤلفه اصلي، در ابعاد درو    18

  . شاخص عملكردي تهيه و تدوين گرديد190
روايي صوري و محتـوايي آن بررسـي   , براي بررسي روايي پرسشنامه   

 نفـر از  30بدين ترتيـب كـه ابتـدا پرسشـنامه مـذكور در اختيـار         . شد

صاحبنظران آموزش عالي و عمـدتاً صـاحبنظران آمـوزش عـالي علـوم              
پس از اعمـال نظـارت صـاحبنظران و رفـع           . ور قرار گرفت  پزشكي كش 

 شاخص عملكـردي    216اي با     اشكاالت پرسشنامه ياد شده، پرسشنامه    
 نفر از 150هاي زير تدوين و در اختيار          مؤلفه اصلي شامل مؤلفه    16در  

هـاي آموزشـي دانشـگاه     ها و مديران گروه ها و دانشكده    رؤساي دانشگاه 
  .اده شدعلوم پزشكي كشور قرار د
, پـژوهش , دانشـجويي , عامـل مـالي و اداري     , رسالت و اهداف دانشـگاه    

اي، علمي و اجرايي اعضاي هيـأت         خدمات مشاوره , اعضاي هيأت علمي  
, فارغ التحصـيالن  , انتشارات كتبي , هاي آموزشي و درسي     برنامه, علمي

, فضــاهاي آموزشــي، تحقيقــاتي و كمــك آموزشــي, پايگــاه اطالعــاتي
كاركنـان  , هـاي فـوق برنامـه       فعاليت, يشگاهي و كارگاهي  تجهيزات آزما 

روابـط دانشـگاه بـا سـاير        , مـديريت كيفيـت جـامع     , غير هيأت علمـي   
 هاي جهان دانشگاه

 گروه اصلي اعضاي هيأت علمـي بـه شـرح           4هاي پژوهش از      نمونه
  :زير انتخاب گرديدند

 نفر از اساتيد صاحبنظر در آموزش عـالي علـوم پزشـكي             20تعداد  
 و يا فـوق ليسـانس   Ph.D كه داراي مدرك دكتراي تخصصي يا      كشور

بـه روش  , هاي پزشكي يـا وابسـته بـه پزشـكي بودنـد             در يكي از رشته   
  .تصادفي انتخاب گرديدند

هاي علوم پزشكي كشور، اين تعـداد،          نفر رؤساي دانشگاه   40تعداد  
 .هاي مذكور مي باشند كل جامعه رؤساي دانشگاه

هـاي علـوم پزشـكي        هاي دانشگاه    دانشكده  نفر از رؤساي   34تعداد  
 نفـر از جامعـه مـذكور انتخـاب          72كشور كه به روش تصادفي از بـين         

 .شدند
هـاي آموزشـي كشـور كـه بـه روش           نفر از مديران گـروه     64تعداد  

 . گروه آموزشي انتخاب گرديدند246تصادفي از بين تعداد 
 از نظـر    هاي آمار توصـيفي     آوري از طريق روش     ها پس از جمع     داده

اهميت و اولويت مورد بررسي قـرار گرفتنـد و از طريـق روش تحليـل                
مقياس سنجش تمامي متغيرهاي تحقيـق در       . بندي شدند   عاملي گروه 

  .اي بوده است اين مرحله كيفي و رتبه
بر , مرحله دوم پژوهش به منظور پاسخگويي به سؤال دوم پژوهش         

هـاي علـوم      نشـگاه اساس مطالعات در سطح جهاني و نيـز اختصاصـأ دا          
  .پزشكي كشور، الگوي اعتباربخشي پيشنهادي تدوين گرديد

الگوي پيشـنهادي بـه     , به منظور پاسخگويي به سؤال سوم پژوهش      
هاي عملكردي نهايي گرديـده در مرحلـه اول           ها و شاخص    همراه مؤلفه 

 نفـر از    50پژوهش و الگوهاي اعتباربخشي در سطح جهاني در اختيـار           
ها و مؤسسات آموزش عالي علوم پزشـكي كشـور            اهصاحبنظران دانشگ 

كه به وسيله پژوهشگر، همكاران و مشاورين طرح تعيين شـده بودنـد،             
 سـؤال در    20يـك پرسشـنامه، شـامل       , اين الگـو    به همراه . قرار گرفت 

خصوص ميزان مطلوبيت الگو به لحاظ بكـارگيري بـراي اعتباربخشـي            
خيلـي  ( مقيـاس ليكـرت      هاي علوم پزشكي كشور كه بر اساس        دانشگاه
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گرفـت و     مورد سنجش قرار مي   ) زياد، زياد، قابل قبول و غير قابل قبول       
هاي مرحلـه دوم پـژوهش قـرار          در اختيار نمونه  ) باز( سؤال تشريحي    2

  .گرفت
  

  نتايج
هــاي  هــا و شـاخص  در بخـش اول بــه منظـور تعيــين مؤلفـه   

  پرسشنامه 66آوري اطالعات از مجموعه       پس از جمع  , عملكردي
هـاي آمـاري تجزيـه و تحليـل عـاملي             برگشتي، از طريـق روش    

  هـا از نظـر پاسـخ        مشخص گرديد كه تمـامي عوامـل و شـاخص         
باشـد و اولويـت و اهميـت از نظـر             دهندگان حـائز اهميـت مـي      
  :بندي گرديد پاسخگويان به شرح زير رتبه

ــاخص. 1 ــگاه     ش ــب دانش ــار كت ــل انتش ــه عام ــوط ب ــاي مرب   ه
 ) ميانگين3458/1±6176/6(
هـاي اطالعـاتي در    هاي مربوط به عامل وجـود پايگـاه     شاخص. 2

 ) ميانگين3724/6±4713/1(دانشگاه 
هـاي    هاي مربوط به روابط دانشگاه بـا سـاير دانشـگاه             شاخص .3

 ) ميانگين0731/6±9603/0(جهان 
هاي مربـوط بـه عامـل كاركنـان غيـر هيـأت علمـي                  شاخص .4

 ) ميانگين9935/5±5541/1(دانشگاه 
ــ. 5 ــوق  اخصشـ ــه فـ ــوط بـ ــاي مربـ ــگاه هـ ــه در دانشـ   برنامـ
 ) ميانگين3333/1±5867/5(
هاي مربوط به عامـل اعضـاي هيـأت علمـي دانشـگاه               شاخص. 6
 ) ميانگين0654/1±4129/5(
  هـــاي مربـــوط بـــه رســـالت و اهـــداف دانشـــگاه شـــاخص. 7
 ) ميانگين1260/1±1032/5(
هـاي مربـوط بـه عامـل مـديريت كيفيـت جـامع در                 شاخص. 8

 ) ميانگين8749/4±9519/0(اه دانشگ
هاي مربوط به عامل تجهيزات آزمايشگاهي و كارگاهي          شاخص. 9

 ) ميانگين7545/4±2231/1(در دانشگاه 
اي و اجرايـي      هاي مربوط به عامل خـدمات مشـاوره         شاخص. 10

 ) ميانگين6510/4±1597/1(اعضاي هيأت علمي 
ي و هاي مربوط به عامـل فضـاي آموزشـي، تحقيقـات            شاخص. 11

 ) ميانگين2265/4±2955/1(كمك آموزشي در دانشگاه 
هاي مربوط به عامـل برنامـه آموزشـي و درسـي در                شاخص .12

 ) ميانگين1915/4±0200/1(دانشگاه 

ــل دانشــجويي در دانشــگاه   شــاخص. 13 ــه عام ــوط ب ــاي مرب   ه
 ) ميانگين2483/1±1004/4(

ــاخص. 14 ــگاه     ش ــژوهش در دانش ــل پ ــه عام ــوط ب ــاي مرب   ه
 ) ميانگين1441/1±0963/4(

ــه عامــل مــالي اداري در دانشــگاه   شــاخص. 15 ــوط ب هــاي مرب
 ) ميانگين8777/0±2807/3(

هـاي مربـوط بـه عامـل فـارغ التحصـيالن دانشـگاه                شاخص. 16
 ) ميانگين4479/1±7645/2(

و شـاخص هـاي عملكـردي     ) عوامـل (هـا     مؤلفه, بدين ترتيب 
رزيابي كيفيت  پيشنهادي براي اجراي فرآيند اعتباربخشي و نيز ا       

ها و مؤسسات آموزش عالي علوم پزشكي كشـور تـدوين             دانشگاه
  .گرديد

به منظور ارائه الگوي اعتباربخشي پيشـنهادي       , در بخش دوم  
هاي علوم پزشـكي كشـور بـر اسـاس مطالعـات در               براي دانشگاه 

هـاي اقتصـادي، اجتمـاعي، فرهنگـي،          سطح جهاني و نيز ويژگي    
هاي علوم پزشكي كشور بـه         دانشگاه ها و نيز اختصاصاً     نظام ارزش 

لحاظ ارائه خدمات بهداشتي و درماني و آموزش و پرورش نيروي           
انساني متخصص در علوم پزشكي، الگوي اعتباربخشي، به صورت         

علت تدوين الگو   . يك الگوي نيمه متمركز پيشنهاد و ارائه گرديد       
ها و مؤسسات آموزش      به صورت نيمه متمركز گستردگي دانشگاه     

عالي علوم پزشكي در نقـاط مختلـف كشـور و ضـرورت نظـارت               
وزارت متبوع در اين خصوص و نيز ارائه چـارچوب راهنمـا بـراي              
ارتقاي كيفيت و افزايش استاندارد در آموزش عالي علوم پزشكي          

صـرف نظـر از تـوان علمـي و          , هـاي كشـور     براي كليـه دانشـگاه    
  .باشد تجهيزاتي آنها مي

  
هـاي    ربخشي بـراي دانشـگاه    الگوي پيشنهادي اعتبا  

  علوم پزشكي كشور
  :فلسفه وجودي الگو

فقدان يك الگو براي ارزيابي كيفيت و نياز به ارتقـاي كيفـي             
همانا فلسفه وجودي يك الگو با نظام نيمـه         , آموزش عالي كشور  

ماهيـت  . متمركز براي آموزش عالي علوم پزشـكي كشـور اسـت          
اال بردن اسـتانداردهاي    تهيه ابزاري به منظور ب    , وجودي اين الگو  

نظام آموزش عالي علوم پزشكي كشور است به نحـوي كـه فـارغ              
هـا و مؤسسـات آمـوزش عـالي و گيرنـدگان              التحصيالن دانشگاه 

هـاي فرهنگـي، اجتمـاعي،        خدمات، بر اسـاس شـناخت ويژگـي       
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  ها ارائه الگويي براي اعتباربخشي دانشگاه

  ٢٩    /4 شماره 1381ساال /  مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي  

سياسي و اقتصادي كشور، قادر به تصدي مشاغل تخصصي بـوده           
  .و نيازهاي جامعه را پاسخ دهند

  :اصول و مباني نظري الگو
ها و مؤسسات آمـوزش       نظارت نيمه متمركز دولت بر دانشگاه     

  .عالي دولتي و غير دولتي
هاي درون رشـدي بـراي ارتقـاي كيفـي        فراهم آوردن فرصت  

  .ها و مؤسسات آموزش عالي علوم پزشكي دانشگاه
ــزايش    ــت و اف ــاي كيفي ــراي ارتق ــا ب ــارچوب راهنم ــه چ ارائ

ش عالي علـوم پزشـكي توسـط شـوراي ملـي            استاندارد، در آموز  
  .اعتباربخشي

  .نظارت عاليه دولت بر اجراي استاندارد در آموزش عالي
هـا و سـاز و كارهـا، در           تهيه و تدوين اسـتانداردها، شـاخص      

ها و مؤسسات آمـوزش عـالي علـوم           آموزش عالي توسط دانشگاه   
  .پزشكي

. ..هـا و   بـه تصـويب و تأييـد رسـاندن اسـتانداردها، شـاخص      
  .ها توسط شوراي ملي اعتباربخشي دانشگاه

انجام داوطلبانه اعتباربخشي برحسب درخواست دانشـگاه يـا         
  .مؤسسه آموزش عالي خواهد بود

هـا و     نهادهاي مسؤول براي اعطاي اعتباربخشي بـه دانشـگاه        
هاي فرهنگي، اجتمـاعي      مؤسسات آموزش عالي بر اساس ويژگي     

ي در سـطح اسـتان      و سياسي شامل چنـد نهـاد دولتـي تخصصـ          
هـاي علمـي و تخصصـي دانشـگاهي           با توجه بـه رشـته     ) منطقه(

  .خواهد بود
هـا   نظارت و كنترل بر نهادهاي مسؤول اعتباربخشي دانشـگاه     

  .به عهده شوراي ملي اعتباربخشي خواهد بود
  :اهداف الگو

هـا و مؤسسـات آمـوزش عـالي علـوم             ارتقاي كيفيت دانشگاه  
  .و تعيين شدهپزشكي كشور در چارچوب مشخص 

هــاي عملكــردي در  رعايــت حــداقل اســتانداردها و شــاخص
  .ها و مؤسسات آموزش عالي علوم پزشكي دانشگاه

اي براي ارتقـاي مـديريت كيفـي داخلـي        فراهم آوردن زمينه  
  ها دانشگاه
ها و مؤسسات آموزش عالي علوم پزشـكي          بندي دانشگاه   رتبه

ات، مـديريت و  كشور به منظور تخصيص بهينه امكانـات، تجهيـز       
  .بطور كلي بودجه به مؤسسات مذكور

  :ساختار الگو

ساختار اين الگو شامل يك شوراي ملـي اعتباربخشـي نظـام            
وزارت بهداشـت درمـان و      (آموزش عـالي علـوم پزشـكي كشـور          

هـاي تخصصـي و       باشد كه داراي كميسـيون      مي) آموزش پزشكي 
، تغذيه،  هاي پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي     اي در زمينه    منطقه

...) پرستاري، مامايي، علوم آزمايشگاهي، توانبخشي، بهداشـت و          
  .خواهد بود

بر اساس مندرجات اين الگو نقش شوراي ملي اعتباربخشـي،          
هـا و مؤسسـات       اي و نيز دانشگاه     هاي تخصصي منطقه    كميسيون

  .باشد آموزش عالي علوم پزشكي به شرح زير مي
  :نقش شوراي ملي اعتباربخشي

ت تــدوين چهــارچوب راهنمــاي كلــي اســتاندارد و مســؤولي
ها و مؤسسات آموزش عالي علـوم        هاي عملكردي دانشگاه    شاخص

  .پزشكي در سطح كشور
هـا و     نظارت عاليه بـر اجـراي فرآينـد اعتباربخشـي دانشـگاه           
هـاي    مؤسسات آموزش عـالي علـوم پزشـكي كـه توسـط هيـأت             

 .شود اي انجام مي تخصصي و منطقه
بـه اختالفـات مـابين      ) فرجـام خـواهي   (مسؤوليت رسـيدگي    

 اي با مؤسسات  هاي تخصصي منطقه هيأت
 ها بندي دانشگاه مسؤوليت رتبه

ــه    ــه تخصصــي و درجــات علمــي ب مســؤوليت اعطــاي پروان
 ها دانشگاه

  :اي هاي تخصصي منطقه نقش كميسيون
هـاي عملكـردي تـدوين شـده          بررسي استانداردها و شاخص   

  ارت بر حسن اجراي آنهاهاي منطقه و نظ توسط دانشگاه
بررسي درخواست اعتباربخشـي مؤسسـه آموزشـي و تعيـين           

  مدارك الزم كه بايد از سوي مؤسسه ارسال گردد
تعيــين هيــأتي بــراي بازديــد از مؤسســه آموزشــي داوطلــب 

اعضاي اين هيأت از ميان اعضاي هيأت علمـي بـر           . اعتباربخشي
 نخواهـد   حسب نوع تخصص بوده و قبل از بازديـد اسـامي افشـا            

  .گرديد
بررسي و قضـاوت در خصـوص گـزارش عملكـرد مؤسسـه و              

هاي آموزشي، درسي، امور مالي، مديريت، امكانات         وضعيت برنامه 
  .نيز گزارش خودارزيابي مؤسسه... و 

تعيين زمان تقريبـي بازديـد از مؤسسـه بـا توافـق مؤسسـه               
  .ذيربط

 هاي مؤسسه و    بازديد از مؤسسه و بررسي اهداف و خط مشي        
هــاي مختلــف بــا اســتفاده از  در صــورت لــزوم ارزيــابي قســمت
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  ها ارائه الگويي براي اعتباربخشي دانشگاه

  4 شماره 1381سال /  ي  مجله ايراني آموزش در علوم پزشك  /  30

ليست ارزيابي كه توسط شـوراي ملـي اعتباربخشـي تأييـد              چك
  .گرديده است

  :ها نقش دانشگاه
هاي عملكـرد بـر اسـاس چـارچوب راهنمـاي             تدوين شاخص 

  شوراي ملي اعتباربخشي نظام آموزش عالي كشور
   تدوين شدهبه تأييد و تصويب رساندن شاخصهاي عملكردي

اجراي فرايند خودارزيابي مؤسسه بر اساس فرم تأييـد شـده           
  توسط شوراي ملي اعتباربخشي

ارسال گزارش خودارزيابي و نيز اسناد و مـدارك مـورد نيـاز             
هـاي مؤسسـه،      هيأت تخصصي در خصوص اهداف و خـط مشـي         

هــاي تحصــيلي، درجــات علمــي،  هــا و دوره تعــداد و نــوع رشــته
و درسـي، سـاختار مـديريت، امـور مـالي،           هـاي آموزشـي       برنامه

هاي مؤسسه به هيأت تخصصـي يـا          امكانات، تجهيزات و موفقيت   
  اي منطقه

بـه  ) يا معاون آموزشي مؤسسه   (تعيين يك عضو هيأت علمي      
عنوان رابط و هماهنگ كننده برنامه بازديد بـا هيـأت تخصصـي             

  اي منطقه
سط مؤسسه بايد تمامي مدارك و اطالعات درخواست شده تو        

  .اي را در اختيار آنان بگذارد هيأت تخصصي يا منطقه
  :مراحل اجراي الگو

) اعتباربخشـي ( مرحلـه    4الگوي پيشنهادي بر اساس گذر از       
  :ارائه مي گردد
ارسال درخواست اعتباربخشي دانشگاهي از سوي      : مرحله اول 

  اي مؤسسه به هيأت تخصصي يا منطقه
ط مؤسسه و بـه  تعيين شاخصهاي عملكردي توس: مرحله دوم 

  .تصويب رساندن آنها توسط شوراي ملي اعتباربخشي
هـاي   اجراي فرايند خودارزيـابي بـر اسـاس فـرم    : مرحله سوم 

تأييد شده توسط شوراي ملي اعتباربخشي و سپس ارسال آن به           
  .اي همراه اسناد و مدارك الزم به هيأت تخصصي منطقه

ان انجــام ارزشــيابي مؤسســه توســط همتايــ: مرحلــه چهــارم
با تعيين زمان قبلي و بـر       ) اي  هيأت تخصصي منطقه  (دانشگاهي  

اساس فرمهاي تعيين شده توسـط شـوراي ملـي اعتباربخشـي و        
  .سپس تدوين گزارش ارزشيابي

اعالم رأي نهايي در خصـوص اعتباربخشـي مؤسسـه توسـط            
در مورد مؤسساتي كه درحد قابـل قبـول بـراي           . هيأت تخصصي 

گزارش ارزشـيابي هيـأت     , باشد  ميدريافت گواهي اعتباربخشي ن   
 سـال فرصـت بـراي رفـع         2تخصصي ارائـه گرديـده و حـداكثر         

در موارد تأييد مؤسسه، . شود اشكاالت و ارزشيابي مجدد داده مي    
 شـكل اعـالم مـي       2اي بـه      رأي نهايي هيأت تخصصي يا منطقه     

  :گردد
  . سال5صدور گواهي اعتباربخشي براي مدت 

 . سال3وط براي مدت صدور گواهي اعتباربخشي مشر
به منظور دستيابي به هدف سوم تحقيق اين الگو در اختيـار            

ها و مؤسسات آموزش عـالي قـرار           نفر از صاحبنظران دانشگاه    50
گرفت تا ميزان برخورداري الگوي پيشـنهادي از مقبوليـت ملـي            

هـاي    هـا و شـاخص      الگوي ياد شده به همـراه مؤلفـه       . تعيين شود 
اي از     مرحله اول پژوهش و نيز خالصـه       عملكردي تدوين شده در   

 20اي شـامل      هاي اعتباربخشي در سطح جهاني و پرسشنامه        الگو
 سؤال باز در خصوص ميزان مطلوبيت الگو بـراي          2سؤال بسته و    

ــار   بكــارگيري در دانشــگاه ــوم پزشــكي كشــور در اختي هــاي عل
ها و مؤسسات عالي علوم پزشكي كشور قرار          صاحبنظران دانشگاه 

  .گرفت
به (هاي برگشتي     هاي پرسشنامه   پس از تجزيه و تحليل يافته     

ها و     درصد از صاحبنظران مناسبت مؤلفه     27/70, ) عدد 30تعداد  
 درصد  85/20, هاي عملكردي را در حد بسيار قابل قبول         شاخص

 درصـد بـه صـورت غيـر قابـل قبـول             86/8در حد قابل قبـول و       
ها از مقبوليـت ملـي        اين شاخص , بنابراين. ارزشيابي نموده بودند  

  .برخوردار گرديد
  

  بحث
اي در فرآيند اطمينان از       جايگاه ويژه , اعتباربخشي دانشگاهي 

احراز حداقل استانداردها در ابعاد آموزشي، پژوهشي، دانشـجويي         
هـا در   در دانشگاه و نيز ارتقاي مستمر كيفيـت ايـن فعاليـت     ... و  

, بنـابراين . ددانشگاه و مؤسسات آموزش عالي علـوم پزشـكي دار         
هـاي    ها از اولويت    وجود الگويي مناسب براي اعتباربخشي دانشگاه     

  .گردد نظام نظارت و ارزيابي محسوب مي
هاي عملكردي به عنوان ابزاري مناسب براي طراحي          شاخص

در ... هاي آموزشي، پژوهشي، مـديريتي و   و اجراي عمليات برنامه 
زشيابي اين مؤسسات   ها و مؤسسات آموزش عالي و نيز ار         دانشگاه

توان عملكردهاي    هاي عملكردي مي    به وسيله شاخص  . مي باشند 
هاي نظري، هنجارها، هدفهاي تعيين شـده، عملكـرد           خاص، ايده 

گذشته و وضع موجود دانشگاه را بررسي نموده و يا با اسـتاندارد             
رسد اين تحقيق براي اولين بار در سـطح     به نظر مي  . مقايسه كرد 
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  ها ارائه الگويي براي اعتباربخشي دانشگاه

  ٣١    /4 شماره 1381ساال /  مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي  

لوم پزشكي كشور انجام گرديده و طبعـاً شـواهد و           هاي ع   دانشگاه
  .مدارك داخلي براي مقايسه و بحث به دست نيامد

هـا    هاي عملكردي دانشگاه    در خصوص تهيه و تدوين شاخص     
 پژوهشـي   1376و مؤسسات آموزش عالي غير پزشـكي در سـال           

هـاي    تحت عنـوان ارائـه چـارچوب نظـري در خصـوص شـاخص             
اي كيفي آمـوزش عـالي ايـران انجـام     عملكردي در ارتباط با ارتق    

 سؤال  248اي حاوي     گرديد كه پژوهشگر با استفاده از پرسشنامه      
 نفــر از 150هــاي عملكــردي اظهــار نظــر  در خصــوص شــاخص

  .صاحبنظران آموزش عالي را بررسي نموده است
 248نتايج اين پـژوهش بيـانگر ايـن مطلـب اسـت كـه اوالً                

 26تبـديل گرديـد و       شاخص   222پرسي به     شاخص پس از همه   
شاخص به علت عدم تطابق با آموزش عالي ايران حذف شد و در             

در ). 4( عامل براي ارتقاي آموزش عالي تعيـين گرديـد    16نهايت  
ها   كشورهاي مختلف جهان نيز به منظور ارزيابي كيفيت دانشگاه        

شـود    از معيارها و استانداردهاي متفاوت و متعددي استفاده مـي         
شـود، از     هاي عملكردي بسياري را شامل مي       كه عوامل و شاخص   

بطـور مثـال در     (آن جمله در كشورهاي اروپايي مركزي و شرقي         
به عنوان استاندارد يا معيار براي ارزيابي    ) مؤلفه( عامل   8) روماني

هـاي    برنامـه : ايـن عوامـل شـامل     . ها كاربرد دارد    كيفيت دانشگاه 
هـاي   برنامـه ...) اهداف و ساختار، بودجه، سـازماندهي و        (مؤسسه  

از قبيـل   (آموزشي، مديريت، آموزش فردي، تسـهيالت حمـايتي         
منـابع كالبـدي مؤسسـه و       ...) ها، كـامپيوتر و     كتابخانه، آزمايشگاه 

  ).5(منابع مالي است
در برخي از كشورهاي آسيايي از جمله كره جنـوبي، طبقـات      

هـاي عملكـردي و نهايتـاً ارزشـيابي           عمده براي تعيـين شـاخص     
هاي درسـي،     اهداف عيني، برنامه  : ه شامل عواملي از جمله    دانشگا

  ).6(باشند مديريت و امور مالي مي, تسهيالت و امكانات مؤسسه
هـاي ايـاالت      در خصوص ارزشيابي عملكرد برخي از دانشـگاه       

از طريـق   , هاي جنوب آمريكا    متحده آمريكا، از جمله انجمن كالج     
حانــات قبــل و بعــد از امت: ابزارهــاي اســتاندارد و عــواملي ماننــد

و بررسـي اشـتغال   ) آزمون مقدماتي و پاياني   (آموزش دانشجويان   
بــه كــار فــارغ التحصــيالن، امتيــازات دانشــجويان در امتحانــات 

هاي فوق ليسـانس و       استاندارد، عملكرد فارغ التحصيالن در دوره     
  ).7(شود اي فارغ التحصيالن، انجام مي هاي حرفه عملكرد برنامه

هـا    لجهاي شمال غربي، انجمن مـدارس و كـالج        كميسيون كا 
NWA) Commission on Colleges North West 

Association of School and Colleges( استانداردهايي ،

اهـداف،  , مأموريـت : را براي اعتباربخشي ذكر مـي نمايـد ماننـد         
 ,برنامـه آموزشـي و اثربخشـي      , ريزي و اثربخشـي مؤسسـه       برنامه

امـور  ,  مديريت ,كتابخانه و منابع اطالعاتي   , دانشكده, دانشجويان
  ).8(منابع فيزيكي و يكپارچگي مؤسسه, مالي

ــراي   ــالي ب ــوزش ع كميســيون اســتانداردهاي مؤسســات آم
 CIHE) Commission on Institution ofاعتباربخشـي  

Higher Education (   يازده استاندارد را براي اعتبـار بخشـي
مي دارد كه هـر يـك از ايـن          اين كميسيون اظهار    . ذكر مي كند  

اســتانداردها، يــك حــوزه از فعاليــت مؤسســه را در بــر داشــته و 
كميسيون به منظور تعيين اثربخشي مؤسسه در مجموع، حـدود          

شـود كـه      كميسيون متذكر مـي   . نمايد  آن را تعيين و ارزيابي مي     
مؤسسات بايد بطور واضـح و روشـن، اهـداف مؤسسـه را تعيـين               

 را بـراي رسـيدن بـه اهـداف سـازماندهي            نموده و منابع ضروري   
كرده و نهايتاً به اهداف خود دست يابند و توانايي براي اسـتمرار             

استانداردهاي مـورد نظـر     . دستيابي به اهداف را نيز داشته باشند      
CIHEــامل ــه :  ش ــازمان، برنام ــداف س ــت و اه ــزي و  مأموري ري

ا، هــا و دســتورالعمله برنامــه, ارزشــيابي، ســازماندهي و حاكميــت
دانشكده، خدمات دانشجويي، كتابخانه و منابع اطالعـاتي، منـابع          

  ).9(باشد فيزيكي، منابع مالي، انتشارات و يكپارچگي مؤسسه مي
در مرحله دوم اين پژوهش، الگوي پيشـنهادي اعتباربخشـي          

در حد زياد را كسب     )  درصد 27/70(ميزان مطلوبيت   , ها  دانشگاه
 ارزيـابي و اعتباربخشـي را در        توان الگوهـاي    بطور كلي مي  . نمود

  .سطح جهاني، در قالب سه الگو فهرست نمود
ايـن  . الگوي بوروكراتيك، الگوي انگليسي و الگوي آمريكـايي       

بندي بر اساس مركزيت يا عدم تمركز اعتباربخشي، ساختار           طبقه
اجرايي و نهادهاي مسؤول اجـراي فراينـد اعتباربخشـي صـورت            

  .گرفته است
ي آمريكايي، الگوي غير متمركز است كه بر        الگوي اعتباربخش 

اسـاس اهـداف ارتقـاي كيفيـت مؤسسـه آموزشـي و بـاال بـردن         
. اي تـدوين گرديـده اسـت        هاي منطقه   استانداردها، توسط آژانس  

ــالج  ــدارس و كـــ ــن مـــ ــرب  انجمـــ ــاي غـــ    WASCهـــ
)West Association of Schools and Colleges ( يكي

.  اياالت متحده آمريكا است    اي در    انجمن اعتباربخشي منطقه   6از  
 به ارزشيابي و اعتباربخشي مـدارس،       1962اين انجمن از جوالي     

. مشـغول اسـت   ... هـاي كاليفرنيـا، هـاوايي و          هـا و دانشـگاه      كالج
WASC              3 وظايف خود را از طريق يك بورد هـدايت كننـده و 

هر كميسيون با مشـاركت     . دهد  كميسيون اعتباربخشي انجام مي   
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هاي آنان را بـر اسـاس         مشي    ها و خط    داردها، رويه مؤسسات، استان 
) WASC(اختيارات وموارد مـورد تأييـد بـورد هـدايت كننـده             

  .كند تدوين مي
 براي اعتباربخشي مؤسسات، گذر هر مؤسسه       WASCالگوي  

غربالگري براي شايستگي؛ دستيابي    : باشد  از سه مرحله اصلي مي    
  .شي اوليهبه كانديد شدن اوليه؛ دستيابي به اعتباربخ

ــراي اعتباربخشــي مؤسســات، توســعه  WASCاز اهــداف   ب
هـاي    فرهنگ مبتنـي بـر شـواهد اسـت، بـدين ترتيـب شـاخص              

آوري شـده     عملكردي بطور منظم توسعه يافته و اطالعـات جمـع         
ريزي گرديده و توسـعه       اي، برنامه   هاي مؤسسه   گيري  براي تصميم 

خشـي   بـراي اعتبارب   WASCاسـتانداردهاي   . داده خواهند شـد   
  :مؤسسات شامل موارد زير است

  تعريف اهداف مؤسسه و تبيين اهداف آموزشي
  دستيابي به اهداف آموزش از ميان وظايف اصلي

  توسعه و بكارگيري منابع و ساختار سازماني
  سازماندهي براي يادگيري و توسعه

نيز پژوهشي تحت عنوان ارائه الگـويي بـراي         ) 1377(در سال   
ا و مؤسســات آمــوزش عــالي كشــور در هــ اعتباربخشــي دانشــگاه

هـاي   هـاي دولتـي و غيـر دولتـي بـا هـدف ارائـه شـاخص                بخش
). 10(عملكردي و الگوي مناسب براي اعتباربخشي انجام گرديـد        

هـاي عملكـردي،      در اين مطالعه، پژوهشگر با استفاده از شـاخص        
ــراي دانشــگاه   ــا و  الگــوي اعتباربخشــي پيشــنهادي خــود را ب ه

در پژوهش  .  غير پزشكي ارائه نموده است     مؤسسات آموزش عالي  
ياد شده، به منظور نهايي نمودن الگوي پيشنهادي بـدون توجـه            

در جريـان   ) يعني صـاحبنظران  (هاي پژوهش     به قرار دادن نمونه   
الگوهــاي اعتباربخشــي جهــاني، الگــوي پيشــنهادي در معــرض  

بدين ترتيب الگوي مورد نظر     . مشاهده و مطالعه آنان گذارده شد     
. سويه مورد بررسي و اظهار نظر قرار گرفته و تأييد شده است             يك

در پژوهش حاضر ضمن ارائه الگـوي پيشـنهادي سـاير الگوهـاي             
  .جهاني نيز در اختيار صاحبنظران قرار گرفت

نهايتاً پژوهشگر و همكاران به دليل وجـود برخـي از عوامـل و              
هـايي    هـا معتقدنـد كـه تحقيـق داراي محـدوديت            كم و كاسـتي   

عدم دقت يا كاهش عالقه و حساسيت برخي از         : باشد از جمله    يم
حجم . افراد شركت كننده در پژوهش به هنگام تكميل پرسشنامه

ها و مؤسسات آمـوزش عـالي       هاي عملكردي دانشگاه    زياد شاخص 
تواند عاملي براي كاهش دقت ابـزار مـورد نظـر             علوم پزشكي مي  

  .باشد

ات ذيـل در خصـوص      پيشـنهاد , با عنايـت بـه نتـايج تحقيـق        
ــاخص  ــارگيري ش ــي    بك ــوي اعتباربخش ــردي و الگ ــاي عملك ه
  :گردد پيشنهادي ارائه مي

هـاي    هاي اطالعاتي در سطح دانشگاه      توسعه و گسترش پايگاه   
علوم پزشكي و وزارت متبوع به منظـور برخـورداري از اطالعـات             

  .صحيح، روزآمد و سريع
در يـك   هاي تدوين شده به طور آزمايشـي          بكارگيري شاخص 

ها براي اهـداف      دانشگاه علوم پزشكي و تعيين ميزان اين شاخص       
  .هاي علوم پزشكي ارزيابي كيفيت و اعتباربخشي دانشگاه
هاي مختلف دانشگاه علوم      اجراي الگوي پيشنهادي در معاونت    

پزشكي شهيد بهشتي بطـور آزمايشـي و نهايتـاً ارزيـابي كمـي و           
  .كيفي دانشگاه

و ضمائم آن به وزارت بهداشت، درمـان    ارائه الگوي پيشنهادي    
  .و آموزش پزشكي به منظور بررسي و بكارگيري آزمايشي

تشكيل شوراي ملي اعتباربخشـي بـا اختيـارات قـانوني بـراي             
  .ها و مؤسسات آموزشي عالي اعتباربخشي دانشگاه

بندي   بكارگيري الگوي اعتباربخشي دانشگاهي به منظور درجه      
 .علوم پزشكي كشورهاي  بندي دانشگاه و رتبه

  
  

 منابع
1. Adelman C. The encyclopedia of higher 
education. Vol 2 New York: Analytical 
Perspective. 1992: 1314-15. 
2. Boelen Ch. Accreditation and development 
of medical schools: a global project. Toward 
unity for health. October 2001: 6-9. 

ارزيابي دروني دانشگاهي و كاربرد آن در بهبود . ازرگان عب .3
مؤسسه پژوهش و : تهران. مستمر كيفيت آموزش عالي

 .70- 50): 11(12؛1374ريزي آموزش عالي  برنامه
هاي  ارائه چهارچوب نظري در خصوص شاخص. خورشيدي ع .4

نامه  پايان. عملكردي در ارتباط با ارتقاي كيفي آموزش عالي ايران
 .1376دكتراي مديريت آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي دوره 

5. Beju I. International development in 
assuring quality in higher education. London: 
Flamer press 1994:35-6. 
6. Lee WK. International development in 
assuring quality in higher education. London: 
Flamer press 1994: 74. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               7 / 8

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-47-fa.html


  ها ارائه الگويي براي اعتباربخشي دانشگاه

  ٣٣    /4 شماره 1381ساال /  مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي  

7. Commission on colleges, Southern 
association Colleges and Schools Accreditation. 
http:/www.nease.org/commitment.electronicall
y_ . offered/degree.ht. 
8. Commision on Colleges, north west 
association of school and colleges. Hand book 
of standards and guides. 

http:/www.conasc.org/policy 
procedures/standards/standsI.htmI 2001. 
9. CIHE, Commision on Istitutions of Higher 
Education, standards for accreditation. 
http:/www.neasc.org/cihe/stancihe.htm 2001. 

ها و  ارائه الگويي جهت اعتباربخشي دانشگاه. پازارگادي م. 10
نامه دكتراي  پايان). دولتي و غير دولتي(مؤسسات آموزش عالي 

 .1377دانشگاه آزاد اسالمي سال . مديريت آموزشي
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               8 / 8

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-47-fa.html
http://www.tcpdf.org

