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چکیده
آموزش عالی در طول دو دهه گذشته با چالشهای مختلفی مواجه بوده است که باعث
شده تا تضمین کیفیت آموزش عالی اولویت نخست مدیریت نظام آموزش عالی گردد .بر
این اساس کشورهای مختلف در دهههای اخیر کوششهای فزایندهای را در این باره به
عمل آوردهاند و با استفاده از روشهای مختلف ارزیابی و تضمین کیفیت سعی در
اعتبارسنجی کیفیت دروندادها /فرایندها /بروندادها /پیامدها از یک سو و ممیزی
سازوکارها /رویهها /ساختارها از سوی دیگر داشته و دارند .در دهههای اخیر در خصوص
اعتبارسنجی در نظام دانشگاهی ایران ،در قالب فرایندهای ارزیابی درونی و بیرونی
اقداماتی انجام شده است ،ولی متأسفانه هنوز در خصوص ممیزی اقدامی صورت نگرفته
است .این تحقیق درصدد است تا با بهرهگیری از پیشینه ممیزی در سطح جهانی و اجماع
نظر جامعه دانشگاهی کشور به طراحی الگوی ممیزی کیفیت در نظام دانشگاهی ایران
بپردازد .نتایج تحقیق حاکی از آن است که عوامل مدیریت کیفیت تدریس -یادگیری،
مدیریت کیفیت پژوهش ،مأموریت ،اهداف سازمانی و مدیریت نهادی ،مدیریت کیفیت
تعامل با جامعه (مشارکت اجتماعی) ،مدیریت کیفیت منابع انسانی ،مدیریت کیفیت
خدمات پشتیبانی ،مدیریت کیفیت نظام ارزیابی و تضمین کیفیت از اهمیت بسیاری
برخوردارند .بر اساس نتایج پژوهش الگوی ممیزی در دو بُعد عوامل و مالكها و فرایند
اجرا طراحی و ترسیم شده است .عالوه بر این پیشنهادهایی نیز برای اجرای مؤثر ممیزی
در نظام دانشگاهی ایران ارائه شده است.
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مقدمه
آموزش عالی در طول دو دهه گذشته با چالشها و مسائل عدیدهای مواجه بوده است.
جهانی شدن ،توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات ،رشد فزاینده تقاضای اجتماعی
برای آموزش عالی و به تبع آن افزایش فزاینده دانشجویان و رقابت با سایر بخشهای
اقتصادی و اجتماعی برای کسب منابع ،کاهش منابع مالی دولتی و فشار مستمر از
سوی جامعه ،کارفرمایان ،دانشجویان و سایر نهادهای ذینفع برای مسئولیتپذیری،
شفافیت امور ،پاسخگویی و اطمیناندهی در خصوص کیفیت علمی از جمله این
چالشها محسوب شده و نظامهای دانشگاهی را ملزم به طراحی و استقرار ساختارها
و رویههایی برای تضمین کیفیت خود و پاسخگویی بیشتر نموده است.
بر این اساس تضمین کیفیت آموزش عالی احساس عمومی مشترکی در شرایط
رقابتی روزافزون دنیای امروز به منظور "کاهش عدم اطمینان" و پاسخی ضروری به
انتظارات ،بحثها و سؤاالت مورد نظر جامعه و دولت در بارة فعالیت و عملکرد
آموزش عالی است (وان دام  / 222 ،فراستخواه ) 811 ،و میرود که به دستور کار
ثابت آموزش عالی تبدیل شود.
تضمین کیفیت اصطالحی فراگیر است که به ارزیابی مستمر کیفیت نظام،
مؤسسات یا برنامههای آموزش عالی مربوط میشود و به عنوان سازوکاری نظاممند ،با
تمرکز بر پاسخگویی و بهبود ،بر اساس ارائه اطالعات و داوری در فرایندی منسجم و
مبتنی بر معیارهای توافق شده ،اغلب به عنوان بخشی از مدیریت کیفیت آموزش عالی
در نظر گرفته میشود (والسینو 8و همکاران.) 222 ،
در مورد بهترین نحوه مدیریت و تضمین کیفیت در آموزش عالی تاکنون اجماع
جهانی صورت نگرفته و به تبع آن الگوها و رویکردهای مدیریت و تضمین کیفیت
متنوعی در مؤسسات آموزش عالی پیشنهاد و اجرا شده است (بکت و بروگس ،
 ) 221که شامل موارد زیر میشود (شبکه اروپایی تضمین کیفیت در آموزش عالی ،
:) 228
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 ارزیابی  :ارزیابی اصطالحی کلی است که برای رویههای تضمین کیفیت مورداستفاده قرار میگیرد و با داوری درباره «ارزش» یا «شایستگی» 8پدیدههای مورد
ارزیابی ،مترادف است .منظور از ارزش آن است که نظام مورد ارزیابی تا چه اندازه
نیاز معینی را برآورده میکند و منظور از شایستگی نظام ،کیفیت آن است (بازرگان،
.) 2 : 812
 اعتبارسنجی  :در تضمین کیفیت ،روشی است که در آن از راه ارزیابی درونیو بیرونی ،درباره میزان تحقق استانداردها یا الزامات از پیش تعیین شده ،درباره یک
مؤسسه یا برنامه ،قضاوت صریحی به عمل میآید (تدجودین  222 ،و مارتین و
استال/2ترجمه محمدی.) 811 ،
 -8نشانهگذاری (محک زنی) :1روشی است که به موجب آن مقایسه نتایج برنامهها
ها یا مؤسسات منجر به تبادل تجربه در خصوص بهترین شیوه عمل میشود (شبکه
اروپایی برای تضمین کیفیت در آموزش عالی.) 228 ،
 ممیزی  :بر سیاستها ،نظامها ،رویهها ،راهبردها و منابع مؤسسات برایمدیریت کیفیت فعالیتها و کارکردهای اصلی آموزش و یادگیری ،پژوهش و خدمات
تخصصی و ارتباط و تعامل با جامعه و نیز خدمات حمایتی و پشتیبانی علمی متمرکز
میشود (کمیته کیفیت آموزش عالی.) 222 ،
ممیزی به یکی از روشهای تضمین کیفیت در نظامهای دانشگاهی است .امروزه،
از راه ممیزی ،کیفیت تعداد قابل توجهی از مؤسسات آموزش عالی در کشورهای
ابتدا انگلستان ممیزی را آغاز نمود و سپس
مختلف بهبود یافته است .در سال 2
این مفهوم در سایر کشورهای اروپایی و همچنین نیوزیلند ،استرالیا و هنگ کنگ
اقتباس شد (مسی.) 228 ، 2
ممیزی کیفیت ،که شامل دومرحلة ممیزی بیرونی و درونی است ،ارزیابی مستقلی
در باب اثربخشی سیستم و فرایندهایی است که هر مؤسسه برای تنظیم ،پیگیری و
تحقق مأموریت و اهدافش مورد استفاده قرار میدهد .ممیزی کیفیت میتواند برای
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تحقق اهداف درونی (ممیزی درونی) و اهداف بیرونی (ممیزی بیرونی) انجام شود و
عالوه بر ارزیابی میزان بسنده بودن رویههای تضمین کیفیت ،به بررسی اجرای آنها در
عمل نیز میپردازد (مارتین و استال/ 222 ،ترجمه محمدی .) 811 ،براین اساس،
ممیزی کیفیت دو هدف متفاوت اما مرتبط را دنبال میکند .ابزاری مهم است که
مؤسسات آموزش عالی با آن پاسخگویی خود در قبال جامعه ،مبنی بر
مسئولیتهایشان در کیفیت بخشی به آموزش عالی را نشان میدهند و دوم اینکه
ابزاری راهبردی برای تسهیل بهبود مستمر کیفیت درون مؤسسات آموزش عالی است
(کارول و همکاران .) 221 ،در واقع ممیزی به دنبال ارزیابی توان و ظرفیت مؤسسه
برای مدیریت کیفیت فعالیتهای علمی به شیوهای است که مأموریت ،اهداف کلی و
اهداف ویژه تصریح شده را محقق نماید و به انتظارات و نیازهای ذینفعان مختلف
درونی و بیرونی پاسخ دهد (کمیته کیفیت آموزش عالی.) 222 ،
با وجود تجارب چشمگیر در سطح بینالمللی ،تجارب ملی در خصوص ممیزی
نظام دانشگاهی در ایران یافت نمیشود و تنها طی پانزده سال گذشته در ایران،
پژوهشها و اقدامهایی ارزشمند و علمی درباره ارزیابی درونی و بیرونی کیفیت در
سطح گروههای آموزشی انجام شده است .اگرچه اعتبارسنجی از راه ارزیابی درونی و
بیرونی در بهترین حالت برای سطح گروه آموزشی مطلوب است ،این امر برای اشاعه
فرهنگ کیفیت ضروری است (بازرگان .) 8 2 ،با این حال نمیتوان تنها به این
رویکرد برای بهبود کیفیت گروههای آموزشی اکتفا کرد بلکه باید برای بهبود کیفیت
در سطح دانشگاه یا مؤسسه نیز چارهای اندیشید و چشمانداز روشن و قابل تصوری
در خصوص ساختار یک دانشگاه مطلوب ارائه نمود .بر این اساس در ممیزی
مطلوبیت سازوکارها ،رویهها ،ساختارها و به طور کلی ترتیبات الزم که تضمین کننده
کیفیت باشد ،مورد بررسی قرار میگیرد .به عبارت دیگر میتوان گفت که اگر
سازوکارها و رویههای ناظر بر کیفیت دانشگاه مستقر و از مطلوبیت الزم برخوردار
باشند و به درستی مورد اجرا قرار گیرند ،کیفیت فعالیتهای اصلی (آموزش ،پژوهش
و عرضه خدمات تخصصی) و به طور کلی کیفیت دانشگاه را به همراه دارند .عالوه بر
این یادآوری این نکته الزم و ضروری است که از سال  81انجام ارزیابی کالن
عملکرد وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در دو سطح صف و ستاد بر اساس
آئیننامه ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی مصوب  81 / 2/ 1هیأت وزیران در
دستور کار وزارت قرار گرفت و با وجود انجام آن تا سال  81توسط سازمان
1. Carol
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سنجش آموزش کشور ،انتقادهایی را از سوی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی
مبنی بر عدم انطباق ابعاد ،عوامل و شاخصهای آن با شرایط نظام دانشگاهی به ویژه
در سطح عمومی برای دستگاههای اجرایی در پی داشت (محمدی و همکاران،
 .) 81نکته دیگر این که در سالهای اخیر بحث رتبهبندی نیز در نظام آموزش عالی
ایران مورد توجه قرار گرفته است که بیشک این امر نیازمند به کارگیری روش
مناسب ارزیابی در سطح نظام دانشگاهی ،براساس مؤلفههای برخاسته از مأموریتها،
وظایف و کارکردهای آنها است .همانگونه که عنوان شد با وجود دانش و تجربه قابل
قبول در حوزه ارزیابی کیفیت در سطح گروههای آموزشی ،تاکنون در سطح دانشگاه
یا مؤسسه ،دانش و تجربه قابل قبولی ارائه نشده است و از سویی دیگر در این آشفته
بازار شاهد ارائه پیشنهادها و چارچوبهایی برای ارزیابی و رتبهبندی دانشگاهها بدون
توجه به ماهیت و ویژگیهای نظام دانشگاهی هستیم .بر این اساس فرایند ممیزی
میتواند در سازماندهی مناسب این امر نیز مثمرثمر باشد .پژوهش حاضر به منظور
"طراحی الگوی ممیزی کیفیت در نظام دانشگاهی ایران" انجام شده است و به دنبال
پاسخ به این سؤال میباشد .نخست این که چه مؤلفههایی را برای ممیزی نظام
دانشگاهی ایران میتوان مورد استفاده قرار داد؟ و دوم این که فرایند اجرای ممیزی در
نظام دانشگاهی ایران چگونه باید باشد؟

پیشینه تحقیق
مفهوم ممیزی در آموزش عالي -در آموزش عالی ،واژه ممیزی ابتدا توسط پروفسور
استوارت سوترلند  ،نایب رئیس دانشگاه لندن و رئیس گروه استانداردهای دانشگاهی
و هیأت مدیره واحد ممیزی دانشگاهی ،در نظام دانشگاهی پیشنهاد شد (هاروی ،
ممیزی را شروع
 ) 22و پیرو آن مؤسسات آموزش عالی بریتانیا ،از سال 2
نمودند و سپس مفهوم آن توسط مؤسساتی در سوئد ،نیوزیلند ،استرالیا و هنگ کنگ
مورد توجه قرار گرفت .معموالً چنین ممیزیهایی را رؤسای دانشکدهها ،دانشگاهها یا
نهادهای ارزیابی بیرونی آغاز و هدایت نمودهاند .امروزه مؤسسات آموزش عالی با
ممیزی دانشگاهی ،بهبودهای قابل مالحظهای درخصوص کیفیت به دست آوردهاند
(مسی .) 228 ،در نظامهای آموزش عالی تعاریف متنوعی از ممیزی به شرح زیر ارائه
شده است.
1. Stewart Sutherland
2. Harvey
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جدول ( )1تعاریف ممیزی کیفیت

ردیف

8

2

تعریف
ممیزی کیفیت فرایند بازبینی کیفیت است که در آن هیأتی بیرونی (هیأت ممیزی) به
تضمین اینکه رویههای کیفیت نظام مورد ممیزی از کفایت الزم برخوردار است،
میپردازد .ممیزی کیفیت میتواند درجهت برآوردن اهداف درونی (ممیزی درونی)
یا اهداف بیرونی (ممیزی بیرونی) انجام شود .نتایج ممیزی در قالب گزارش مستند
میشود.
ممیزی ،ارزیابی یا بازبینی رویه ها ،فرآیندها و سازوکارها در مؤسسات آموزش عالی
یا بخشی از آن (برای مثال دانشکدهها) است .ممیزی کیفیت ،به طور خاص رویهها
و فرآیندهای تضمین کیفیت را ارزیابی میکند .بر این اساس خود کیفیت موضوع
ممیزی نیست .بلکه رویهها یا سازوکارهایی که کیفیت را تضمین مینماید و
همچنین فرآیندهایی که رسیدن به اهداف را در نظر دارند ،موضوع ممیزیاند .فرض
اصلی بر این است که اگر رویههای تضمین کیفیت در جای خود قرار گرفته باشند،
کیفیت فعالیتهای اصلی و کیفیت کلی مؤسسات آموزش عالی را به همراه دارند.
ممیزی مؤسسهای ،سیستم مورد اجرا در سطح مؤسسه است و کمتر به طور مستقیم
بر ارزیابی آموزش دانشگاهی در سطح موضوع تمرکز دارد و بیشتر بر حصول
اطمینان از اینکه آیا سیستمهای تضمین کیفیت مؤسسه به طور موثر برای حفظ
استانداردهای علمی و کیفیت به کار میروند ،تمرکز دارد.
ممیزی نظام ارزشیابی است که در آن از راه بازنمائی کیفیت درونی ،رویهها و
ساختارهای موجود برای تضمین کیفیت در مؤسسات آموزش عالی مورد قضاوت
قرار میگیرد و بر اثربخشی نظام تضمین کیفیت به عنوان یک سیستم توجه خاص
دارد.
ممیزی فرایندی برای قضاوت درباره کیفیت سازوکارهای اجرائی است .این فرایند
شامل :قضاوت درباره مناسب بودن برنامهها و شیوههای طراحی شده برای تحقق
هدفهای بیان شده است.
ممیزی عبارت است از فرایند بازبینی مؤسسه یا برنامه برای تعیین اینکه آیا برنامه،
کارکنان و زیرساختهای آن ،اهداف تعریف شده را برآورده میسازد .همچنین
ممیزی بر پاسخگویی مؤسسه و برنامه تاکید میکند .این فرایند با خود -ارزیابی و
بازبینی بیرونی انجام میشود.
ممیزی کیفیت ،فرایندی است که در آن هیأتی بیرونی اطمینان حاصل میکند که
رویههای تضمین کیفیت مؤسسه یا برنامه ،بسنده و کافی بوده و به صورت واقعی
اجرا میشوند .این روش میتواند برای تحقق اهداف درونی یا اهداف بیرونی انجام
شود .در هر صورت ،نتیجه ممیزی بایستی در قالب گزارش ممیزی مستندسازی
شود .بنابراین رویکرد خاص ممیزی کیفیت ،به خودی خود به سنجش کیفیت یا
عملکرد نمیپردازد ،بلکه کیفیت سازوکارهای تضمین کیفیت را مورد توجه قرار
میدهد.

منبع
والسینو و
همکاران،
222
شبکه
بینالمللی
نهادهای
تضمین
کیفیت در
آموزش عالی،
228
چنگ 2 2 ،

وودهاوس،

بازرگان،
818
هاروی،
22

مارتین و
استال/ترجمه
محمدی،
811

1. Cheng
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به طور کلی ممیزی مؤسسهای یکی از روشهایی است که متولی امر کیفیت آموزش
عالی ،با آن مسئولیتهایش را در خصوص تضمین کیفیت از مرحله طرحریزی به مرحله
عمل میرساند و بر سیاستها ،نظامها ،رویهها ،راهبردها و منابع مؤسسات برای مدیریت
کیفیت فعالیتها و کارکردهای اصلی آموزش و یادگیری ،پژوهش و خدمات تخصصی و
ارتباط و تعامل با جامعه و نیز خدمات حمایتی و پشتیبان علمی متمرکز میشود (کمیته
کیفیت آموزش عالی .) 222 ،همان گونه که از تعاریف بر میآید ،ممیزی گاهی با فرایند
بازبینی و بررسی میزان تحقق مأموریت و اهداف مؤسسه یکسان تلقی میشود و در این
مفهوم مؤلفههای اصلی تشکیل دهنده کیفیت آموزش عالی در قالب سازوکارهای ارزیابی
و تضمین کیفیت مورد توجه قرار میگیرد.
بررسي کشورهای صاحب تجربه در حوزه ممیزی کیفیت -در این راستا
مؤلفه به تفکیک کشورهای مورد
معیارهای ممیزی و فرایند اجرایی آن در قالب
مطالعه در جداول زیر ارائه شده است:

نام کشور
انگلستان
سوئد
فنالند

نروژ

جدول ( )2معیارهای ممیزی در نظام ممیزی کشورهای مورد مطالعه

معیارهای ممیزی
 .مدیریت مؤسسه ای استانداردهای آموزشی . /مددیریت مؤسسده ای فرصدتهدای یدادگیری/
 .8رویکرد مؤسسهای به ارتقدای کیفیدت . /ترتیبدات همکداری . /ترتیبدات مؤسسدهای بدرای
دانشجویان پژوهشی تحصیالت تکمیلی( . /اطالعات منتشر شده) (نهاد تضمین کیفیت.) 22 ،
 .راهبردی برای اجرای کیفیت . /رهبری .8/همکاری در میان گروههدای ذی نفدع . /مشدارکت
همگانی در ارتقای کیفیت . /یگانگی . /نظامهای ارزشدیابی و پیگیدری .2/ارتباطدات حرفدهای
بیرونی (نهاد ملی آموزش عالی سوئد) 2 ،
 .خط مشی کیفیت مؤسسه آموزش عالی . /مدیریت راهبردی و عملکردها .8/توسدعه سیسدتم
کیفیت . /مدیریت کیفیت وظایف اصلی مؤسسه آموزش عالی . /برنامههای آموزشی . /سیسدتم
کیفیت به عنوان یک کل شورای ارزیابی آموزش عالی فنالند.) 221 ،
 .تلفیق تضمین کیفیت در فعالیت راهبردی مؤسسده . /اهدداف تعریدف شدده مؤسسده دربداره
کیفیت آموزشدی  .8/ارتبداط کیفیدت بدا راهبدری و مددیریت در سدطوح مختلدف سدازمانی . /
سازماندهی کار در حوزه کیفیت از راه سازوکارها و اقداماتی که مشارکت گسترده با توزیع معین
مسئولیتها و اختیارات برای عناصر و مراحل مختلف کار در حوزه کیفیدت را تضدمین خواهدد
کرد  . /جمع آوری و سازماندهی اطالعات به دست آمده از ارزشیابیها و سایر منابع اطالعدات
 . /تجزیه و تحلیل اطالعات و ارزیابی حصول اهداف .2/اسدتفاده مؤسسده از نتدایج مربدوط بده
کیفیت به عنوان مبنایی برای تصمیمگیری و اقداماتی که در تضدمین و توسدعه کیفیدت آموزشدی
مورد هدف میباشد .1/روشن نمودن اینکه چگونه کیفیدت بده مددیریت مندابع و اولویدتهدا در
مؤسسه کمک مینماید (منابع انسانی ،زیر ساخت ،خدمات)  . /مشارکت فعال دانشجویان در امر
کیفیت و تمرکز مؤسسه بر کل محیط یادگیری . 2/ارائه گزارش ساالنه به هیأت مدیره مؤسسه از
ارزیابی جامع و منسجم کیفیت آموزشی و بررسی برنامهها و اقدامات برای بهبود (نهداد ندروژی
برای تضمین کیفیت در آموزش) 2 ،
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دانمارك

اتریش

سوئیس
آلمان
اسپانیا
استرالیا
نیوزیلند

هنگ کنگ

عمان
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معیارهای ممیزی
 .راهبرد و رویههای کیفیت . /سازماندهی کیفیدت .8/اهدداف کیفیدت . /سیسدتم اطالعدات و
جمعآوری دادهها . /استفاده از اطالعات و دادههدا . /مشدارکت ذینفعدان داخلدی .2/مشدارکت
ذینفعددان بیرونددی .1 /تصددویب ،نظددارت و بررسددی دورهای برنامددههددا و جددوایز . /ارزیددابی
دانشجویان . 2/کار در حوزه کیفیت برای کارکنان آموزشی  . /مندابع یدادگیری و حمایدت از
دانشجویان . /اطالعات عمومی (نهاد ارزیابی دانمارك.) 2 2 ،
 .مؤسسه آموزش عالی دارای راهبرد کیفیت است و این راهبرد بدا سدازوکارهدای راهبدری آن،
ادغام میشود.
 .تضمین و توسعه کیفیت ،بخشی از مسئولیتهای رهبری میباشد.
 .8مؤسسه آموزش عالی به طور روشن و شفاف واگذاری مسئولیتهدا و وظدایف را تعریدف و
همچنین دسترسی آسان به اطالعات مورد نیاز برای دستیابی به اهداف را فراهم میکند.
 .رویههایی برای تضمین درونی کیفیت ایجاد شده است و سیستم مدیریت کیفیت از فرآیندهای
اصلی مؤسسه آموزش عالی ،حمایت میکند.
 .سیستمهای نظارت و اطالعرسانی ،بخشی جداییناپذیر از سیستم مدیریت کیفیت میباشدد و
گزارشدهی منظم را تسهیل میکند.
 .سیستم مدیریت کیفیت ،مشارکت نظاممند ذینفعان مختلف را شامل میشدود( .نهداد اتریشدی
برای تضمین کیفیت.) 2 ،
 .راهبرد . /زمینه کاربرد .8 /فرایندها و مسئولیتها  . /ارزیابیها . /توسعه مندابع انسدانی. /
استفاده از اطالعات و تصمیمگیری .2 /ارتباطات (مرکز اعتبارسنجی و تضدمین کیفیدت آمدوزش
عالی سوئیس.) 2 ،
 .اهداف شایستگی . /سیستمهای مدیریتی برای یاددهی و یادگیری .8 /سیستم تضمین دروندی
کیفیت . /سیستم گزارشدهی . /مسئولیتپذیری . /ارائه اسناد (هوباچ.) 22 ،
 .خط مشی و اهداف کیفیت . /طراحی برنامه .8 /فعالیتهای کالس درس و دیگر فعالیتهای
دانشجو محور . /کارکنان آموزشی و کمک آموزشی . /منابع فیزیکی و خدمات . /پیامدها.2 /
اطالعات عمومی (نهاد ملی ارزیابی کیفیت و اعتبارسنجی اسپانیا) 2 ،
 .تدریس د یادگیری  .پژوهش و آموزش پژوهش .8تعامل با جامعه  .فعالیتهای بینالمللدی .
مدیریت و اداره امور (نهاد کیفیت دانشگاههای استرالیا.) 2 2 ،
 .آموزش و یادگیری . /محدیط پژوهشدی .8/پیمدان تاسدیس نیوزیلندد . /کارکندان آموزشدی و
پشتیبانی . /تضمین کیفیت مؤسسهای . /مددیریت و پشدتیبانی اداری .2/مشدارکت اجتمداعی.1/
همکاری و مشارکت علمی خارجی (جنینگز.) 222 ،
 .بیان اهداف مناسب . /مدیریت ،برنامه ریدزی و پاسدخگویی .8/توسدعه برنامده و فراینددهای
تصویب . /نظارت و بازبینی برنامه . /طراحی برنامه درسی . /ارائه برنامده شدامل مندابع ،نحدوه
آموزش و محیط یادگیری دانشجو .2/یادگیری عملی و دیگر یادگیریهای خارج از کدالس درس
(به عنوان مثال توسعه رهبری ،تبادالت برون مرزی ،کارتلفیق شده با یادگیری ،یادگیری خدمات)
 .1/ارزیابی . /کیفیت آموزش و توسدعه اعضدا . 2/مشدارکت دانشدجو . /فعالیدتهدای ویدژه
پژوهشی (شورای تضمین کیفیت.) 221 ،
 .اداره امور و مددیریت  .یدادگیری دانشدجویان براسداس برنامدههدای آموزشدی  .8یدادگیری
دانشجویان براساس برنامههای پژوهشی  .تحقیقات و مشاوره کارکندان  .مشدارکت صدنعت و
جامعه  .خدمات پشتیبانی علمی  .2دانشجویان و خددمات پشدتیبانی دانشدجویان  .1کارکندان و
خدمات پشتیبانی کارکنان  .خدمات و تسهیالت پشتیبانی عمومی (شورای اعتبارسدنجی عمدان،
.) 221
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معیارهای ممیزی
 .محتوا و صالحیتهای برنامههای آموزشدی مؤسسده آمدوزش عدالی  .کدارایی فنداوریهدای
آموزشی استفاده شده توسط مؤسسه و روشی که فناوریها ،کیفیت برنامه آموزشی را تحت تاثیر
قرار میدهندد .8 .مددیریت و اداره امدور مؤسسده  .روشدی کده مؤسسده عملکردهدای خدود را
سازماندهی میکند( .نهاد تضمین کیفیت آموزش عالی و توسعه شغلی.) 22 ،
 .تناسب اهداف مأموریت ،اهداف کلی و اهداف جزئی مؤسسهای در پاسخ به زمینه محلی ،ملی
و بینالمللی /اتصال بین برنامهریدزی تخصدیص مندابع و مددیریت کیفیدت . /مددیریت کیفیدت
آموزش و یادگیری  .8/خدمات پشتیبانی علمی . /دورههای کوتاهمدت ،برنامه هدای صدادراتی و
مشارکتی ،برنامههای پیشنهادی در مراکز شهریهدار و شعبههای اقمداری . /صددور گواهینامده. /
مدیریت برنامده  .2/طراحدی و تصدویب برنامده .1/بکدارگیری . /بدازبینی برنامده . 2/مددیریت
سددنجش . /سیسددتم تعدددیل . /صددراحت ،درسددتی و انسددجام امددور ارزیددابی .امنیددت ثبددت و
مستندسازی دادههاارزیابی . 8/تصدیق یادگیری قبلدی . /ترتیبدات کیفیدت بدرای پدژوهش. /
ترتیبات کیفیت بدرای آمدوزش تحصدیالت تکمیلدی . /مشدارکت اجتمداعی . 2/الگدوبرداری،
پیمایش کاربران و مطالعات تأثیر (کمیته کیفیت آموزش عالی.) 222 ،
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جدول ( )3فرایند ممیزی در نظام ممیزی کشورهای مورد مطالعه
مؤلفههای مورد بررسي
مدت زمان اجرای ممیزی
مستندات پشتیبان
مدت و
تعداد
بازدید

تعداد و ترکیب هیأت
ممیزی

انگلستان
ماه
سایر مستندات
حداقل روز
مقدماتی +اصلی
ممیزشامل:
( متخصص
آموزش عالی +
نفر دانشجو)

سوئد
تا  1ماه

فنالند

نروژ

ماه

 1ماه

گزارش خود
گزارش خود ارزیابی و
ارزیابی و سایر
سایر مستندات
مستندات
تا  8روز
اصلی

 8تا روز
مقدماتی +اصلی

کشورهای مورد بررسي
دانمارک
زمان مشخصی ارائه
نشده است

سایر مستندات
تا روز
اصلی

تا نفرشامل:
تا نفرشامل:
ممیز شامل:
نمایندگانی از بخش (حداقل یک عضو دارای
( متخصص
آموزش عالی (از آموزش عالی ،نماینده مدرك تحصیلی در سطح
داخل و خارج) و دانشجویی و نماینده استادی ،حداقل یک عضو
دارای تجربه رهبری در سطح
بازار کار)
بخش های
بااالی مؤسسه آموزش عالی،
مختلف جامعه،
حداقل یک عضو دارای
بازارکارو صنعت
مدرك در خصوص
 +دانشجو)
سیستمهای تضمین
کیفیت ،حداقل یک
متخصص خارجی و یک
نماینده دانشجویی)

نهاد متولی ممیزی با نهاد متولی ممیزی نهاد متولی ممیزی با
نحوه انتخاب ممیزان
مشورت دانشگاه با مشورت دانشگاه مشورت دانشگاه
وجود دارد
وجود دارد
وجود دارد
وجود/فقدان وجود برنامه

گزارش خود ارزیابی
و سایر مستندات

اتریش

سوئیس

 1ماه

 -ماه

سایر مستندات

آلمان
الی

ماه

گزارش خود ارزیابی
گزارش خود ارزیابی
و سایر مستندات

اسپانیا
زمان مشخصی ارائه
نشده است
سایر مستندات

الی روز
اصلی

 8تا روز
مقدماتی +اصلی

 8روز
اصلی

 8روز
مقدماتی +اصلی

تا  8روز
اصلی

 عضو شامل:یک یا دو متخصصبا تجربه بینالمللی در
ممیزی
یک یا دو متخصصبا تجربه در زمینه
تضمین درونی کیفیت،
با درك گسترده در
زمینه تضمین کیفیت و
استفاده از اصول
مدیریت و ابزارهای
کیفیت
متخصص با
تجربه در مدیریت
علمی و تضمین
کیفیت در سطح
سازمانی)

نفرشامل:
متخصصانی با پیش
زمینه در سازمان و
مدیریت آموزش
عالی ،کارشناسان با
سابقه در زمینه
فرآیندهای کلیدی
انتخاب شده و
یک
همچنین
دانشجو)

تا نفر شامل:
(متخصصانی که در
ممیزی کیفیت قبلی
داشتهاند،
شرکت
متخصص در رهبری
علمی ،تضمین کیفیت،
آموزش و پژوهش
کنونی و نیز دانش
سیستم آموزشی
سوئیس،
متخصصان خارجی و
یک عضو دانشجویی)

نفر شامل:
(سه عضو دارای
تجربه در زمینه کنترل
و تضمین کیفیت
درونی دانشگاه/یک
عضو دارای تجربه در
مدیریت انشگاهی،
جزئیات رشتههای
تحصیلی ،تضمین
کیفیت رشتههای
تحصیلی وآموزش/
یک عضودانشجو
دارای تجربه در اداره
اعتبارسنجی
و
دانشگاه/یک عضو از
بازار کار)

پنج عضو شامل:
( 8عضو ارشد از
مؤسسات آموزش
عالی با تخصص در
مدیریت مؤسسهای و
مشاور در تضمین
کیفیت ،یک عضو از
دفتر کیفیت مؤسسه
آموزش عالی و یک
نفر از مؤسسات
ممیزی بیرونی)

نهاد متولی ممیزی

نهاد متولی ممیزی

وجود دارد

وجود دارد

نهاد متولی ممیزی با نهاد متولی ممیزی با
نهاد متولی ممیزی
مشورت دانشگاه
مشورت دانشگاه
وجود دارد
وجود دارد
وجود ندارد

نهاد متولی ممیزی
وجود ندارد

مؤلفههای مورد بررسي
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آموزش برای ممیزان

انگلستان

سوئد

فنالند

کارکنان و دانشجویان مدیریت ،اساتید ،نمایندگان مدیریت
مؤسسه و درصورت پژوهشگران ،مؤسسه آموزش عالی،
گروههای کارکنان
لزوم شرکای همکار دانشجویان،
آموزشی و غیره،
سایر کارکنان
دانشجویان و ذینفعان
مؤسسه
بیرونی

گروههای مورد مصاحبه

نویسنده گزارش

هیأت ممیزی با
مشارکت نهاد متولی

هیأت ممیزی

هیأت ممیزی

نروژ

کشورهای مورد بررسي
دانمارک

اتریش

سوئیس

آلمان

اسپانیا

مدیران ،دانشجویان ،گروه خود ارزیابی ،مدیریت دانشگاه ،مدیریت دانشگاه ،مدیریت مؤسسه ،مدیریت ،دانشجویان،
گرو نماینده دانش
مدیریت سطوح کارکنان پژوهشی و نمایندگان متولی امور کارکنان اداری،
اعضای هیأت علمی و
آموختگان،
شخص مسئول
کیفیت،
مختلف سازمانی ،آموزشی و گروهی
کارکنان اداری
از دانشجویان رؤسای دانشکده ها ،تضمین کیفیت و نیز نمایندگان کارکنان
کارکنان اداری،
معاونان رؤسا ،نماینده دانشجویان و آموزشی و غیر
اعضای هیأت علمی
آموزشی
اساتید
نمایندگانی از
(که بخشی از گروه
کمیسیونهای مهم،
خود ارزیابی نبوده
استادان،
اند)،
کارکنان غیر آموزشی
دانشجویان (که
و دانشجویان
بخشی از گروه خود
ارزیابی نبودهاند)
 دانش آموختگان،محققان خارجی و
کارفرمایان فارغ
التحصیالن دانشگاه
نماینده نهاد بر اساس نظر نماینده نهاد بر اساس
هیأت ممیزی
هیأت ممیزی
هیأت ممیزی
هیأت ممیزی
نظر هیأت ممیزی
هیأت ممیزی

اعالم نظر دانشگاه درباره
گزارش

بلی

بلی

به صراحت اشاره
نشده است

بلی

بلی

بلی

بلی

بلی

بلی

نحوه انتشار گزارش

عمومی

عمومی

عمومی

عمومی

عمومی

عمومی

مرحله پیگیری نتایج

اجباری
سه سال پس از
ممیزی

عمومی با رعایت
موارد خاص

عمومی

عمومی

پیگیری داوطلبانه

پیگیری داوطلبانه

اجباری
اجباری
مدت مشخصی
 8سال پس از ممیزی
اعالم نشده

اجباری
ماه پس از ممیزی

پیگیری داوطلبانه

اجباری
سال

در حال بحث و
بررسی
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مؤلفهها
مدت زمان
اجرای ممیزی
مستندات
پشتیبان
مدت و تعداد
بازدید

تعداد وترکیب
هیأت ممیزی

نحوه انتخاب
ممیزان
وجود/فقدان
وجود برنامه
آموزش برای
ممیزان

استرالیا

نیوزیلند

هنگ کنگ

ماه

 2ماه

 8ماه

عمان
 1الی

ماه

روسیه

آفریقای جنوبي

 2ماه

 2ماه

گزارش خود
گزارش خود گزارش خود گزارش خود گزارش خود
ارزیابی و سایر
ارزیابی
ارزیابی
ارزیابی
ارزیابی
مستندات
تا روز
حداکثر روز
 8روز یا بیشتر
 8تا روز
روز
تا روز
مقدماتی +اصلی
اصلی
مقدماتی +اصلی مقدماتی +اصلی مقدماتی +اصلی مقدماتی +اصلی
نفر شامل :هیأت کارشناسی ممیز شامل (یک حداقل از  8ممیز و  1تا نفر برای
نفر
دارای عضو عضو دانشگاهی از حداکثر از 2ممیز مؤسسات بزرگ
نفر مدیر
( متخصص
آموزش عالی ،دانشگاهی ،انفر (حداکثر 2عضو) داخل عمان؛ یک (دارای تجربه در و  8تا نفر برای
مؤسسات
نفر از صنعت و هیأت علمی از شامل  -8عضو عضو دانشگاهی از زمینه مدیریت
از بخش خارج کشور؛ یک آموزشی و تضمین کوچک:
بازار کار ،نفر داخل نیوزیلند،
دانشگاهی خارج نفر غیر هیأت آموزش عالی فرد دارای تجربه کیفیت در سطح  -یک رئیس
از استرالیا ،علمی باتجربه در هنگ کنگ -8 ،مدیریت مؤسسه مؤسسهای آموزش  -مدیر یا مدیران
ممیزی
عالی روسیه،
عضو هیأت آموزش عالی از
خصوص
نفرعضو از
کارکنان علمی تضمین کیفیت ،علمی و یا داخل عمان؛ یک صالحیتهای  -ممیز یا ممیزان
مؤسسه
حرفه ای،
نفر هیأت اعضای نهاد فرد دارای تجربه
نهاد مربوط)
علمی از کیفیت از خارج مدیریت مؤسسه مهارتهای ارتباطی -ممیز یا ممیزان
متخصص
از کشور و آموزش عالی از و تجربه جاری (
دانشگاههای
خارج کشور حداقل فرد کشور دیگر و سال اخیر) در حوزه رشتهای (در
غیر حرفهای فردی مرتبط با تدریس-یادگیری) صورت لزوم)
 نمایندگانصنعت یا
خارج از
کارفرما و
آموزش عالی متخصص در نهاد
نمایندگانی از
حرفهای)
نهادهای حرفهای
 /قانونی (در
صورت لزوم)
یک عضوستادی از کمیته
کیفیت آموزش
عالی.
نهاد متولی
نهاد متولی
نهاد متولی
نهاد متولی ممیزی نهاد متولی ممیزی
نهاد متولی
ممیزی با
ممیزی با
ممیزی با
با مشورت دانشگاه با مشورت دانشگاه
ممیزی
دانشگاه
مشورت
مشورت دانشگاه
مشورت دانشگاه
گزارش خود
ارزیابی

وجود دارد

وجود دارد

وجود دارد

وجود دارد

وجود ندارد

وجود ندارد

مدیریت ارشد ،مدیریت ارشد ،کارمندان ارشد رییس/معاون ،مدیریت ،کارکنان رئیس مؤسسه و
گروههای مورد
دیگر کارکنان
اعضای کمیته مدیریت میانی مسئول ،رؤسای اعضای شورا ،مدیر و دانشجویان
مصاحبه
ارشد ،اعضا شورا
هاوانجمن ها ،به عنوان مثال :گروههای گروهها ،مدیران

طراحي الگوی مطلوب ممیزی کیفیت آموزش عالي ایران
مؤلفهها

نویسنده
گزارش
اعالم نظر
دانشگاه درباره
گزارش
نحوه انتشار
گزارش
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آفریقای جنوبي
روسیه
عمان
هنگ کنگ
نیوزیلند
استرالیا
یا هیأت مدیره،
اداری ،کارکنان
محققان ارشد ،مدیران گروه ها ،آموزشی،
کارکنان آموزشی
کارکنان آموزشی و عمومی،
مدیران گروههای کارکنان،
و اداری ،اعضای
دانشجویان،
آموزشی،
دانشجویان،
آموزشی،
کمیتهها،
کارکنان ،ذینفعان بیرونی اعضای نماینده مسئوالن امکانات
دانشجویان،
آموزشی و
نهادهای
دانشجویان ،فارغ
فارغالتحصیالن،
آزمایشگاهها و
دانشجویی،
التحصیالن،
نمایندگانی از
دانشجویان ،کتابخانه و فناوری
کارفرمایان،
جامعه همچون
فارغالتحصیالن ،اطالعات ،ذینفعان
انجمنهای حرفه
نمایندگان صنعت
بیرونی
کارفرمایان و
ای
و بازرگانی،
نمایندگان
دولتهای محلی
نهادهای حرفه
و منطقهای،
ای
نیروی بازارکار و
جامعه شهری.
نماینده نهاد بر
نماینده نهاد بر
نماینده نهاد بر نماینده نهاد بر
اساس نظر هیأت اساس نظر هیأت هیأت ممیزی اساس نظر هیأت هیأت ممیزی اساس نظر هیأت
ممیزی
ممیزی
ممیزی
ممیزی
بلی

بلی

بلی

بلی

بلی

بلی

عمومی

عمومی

عمومی

عمومی

عمومی

عمومی

اجباری
ساالنه

اجباری
 8سال بعد از
بازدید

اجباری
اجباری
ماه بعد از
مرحله پیگیری
 8ماه بعد از
انتشار گزارش
نتایج
انتشار گزارش
ممیزی

اجباری
اجباری
ماه پس از مدت مشخصی
اعالم نشده است
ممیزی

مروری بر تحقیقات انجام شده در حوزه ممیزی کیفیت -عالوه بر بررسی نظام
ممیزی کیفیت آموزش عالی در کشورهای مورد مطالعه ،پژوهشهای انجام شده در
این خصوص نیز مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است که در ادامه به آنها اشاره
میشود .تحقیقی توسط واهلن در خصوص مقایسه ممیزی در کشورهای نروژ ،سوئد،
فنالند و دانمارك انجام شده و نتایج زیر را در برداشته است (واهلن.) 222 ،
 روششناسی کلی ممیزی در کشورهای اسکاندیناوی بر پایة اصول ،استاندارها وخط مشیهای اروپایی است و تفاوت چندانی در این کشورها وجود ندارد .پس از
خودارزیابی توسط مؤسسه ،متخصصان بیرونی از محل بازدید و گزارشی را برای نهاد
متولی آماده میکنند .در نروژ و فنالند ،دادههای موجود (گزارشهای ساالنه و غیره)
جایگزین فرایند و گزارش خودارزیابی در امر کیفیت مؤسسهای شدهاند.
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 در ممیزیهای کشورهای مورد مطالعه ،هر دو عنصر کنترل و تضمین و بهبودکیفیت وجود دارد .این دیدگاه تا حدودی در تدوین معیارهای اعمال شده و بخشی از
آن در پیامدهای رسمی ممیزی بازتاب دارد.
 هیأت ممیزی شامل دانشگاهیان با تجربه در حوزه مدیریت آموزش عالی وگاهی متخصصان حوزة مربوط است .حضور عضو بینالمللی نیز اهمیت بسیاری دارد.
 در سوئد و فنالند و از سال  22در نروژ ،مؤسسات میتوانند اعضای هیأت راپیشنهاد دهند ،گرچه که این حق قانونی برای نهادها محفوظ است .در کشورهای
مذکور از مؤسسههای تحت ممیزی در مورد هیأت متخصص در جهت اطمینان از
عدم تضاد منافع ،نظرخواهی میشود.
 ممیزان به چندین روش برای کار آماده میشوند .به عنوان مثال در نروژ نهادمتولی در جهت توسعه و به روز کردن تجربیات ممیزی ،در آغاز دو سمینار را برای
ممیزان ترتیب میدهد و نیز هر سال یک سمینار را برگزار میکند.
 در اهداف بازدید از محل ،شباهتهای قابل توجهی وجود دارد و مدت زمانبازدید از محل دو تا پنج روز و شامل چند جلسه و انجام مصاحبههای مورد نیاز
میباشد.
 ممیزی کیفیت همانند همة ارزیابیهای ملی همیشه به یک گزارش عمومیمیانجامد.
مقایسه تطبیقی دیگری نیز توسط دیل در بارة چهار کشور انگلستان ،سوئد،
نیوزیلندو هنگ کنگ انجام شده است .نتایج مقایسه تطبیقی این کشورها به شرح زیر
است (دیل:) 222 ،
 تعداد تیم ممیزی بسته به اندازه مؤسسه و دوره زمانی ممیزی متفاوت میباشد.در ترکیب تیمهای ممیزی ،اعضای هیأت علمی مجرب و ارشد حضور دارند .در
نیوزیلند و هنگ کنگ ،دانشگاهیان خارج از کشور ،در سوئد و نیوزیلند نمایندگان
صنعت و تجارت و نیز در سوئد یک دانشجو در ترکیب هیأت قرار دارند .به جز
سوئد ،سایر کشورها یک بانک ممیزی شامل افراد و بازرسان آموزش دیده برای یک
دوره زمانی مشخص ،ایجاد نمودهاند.
 با وجود تفاوت در فرایند انتشار گزارش ممیزی ،در هنگ کنگ ،نیوزیلند ،سوئدو انگلستان ،گزارش مذکور در دسترس عموم قرار میگیرد و انتشار آن از ابعاد مهم
پاسخگویی به شمار میرود .شواهد ممیزی نشان میدهد که انتشار گزارش ،باعث
ایجاد انگیزه در بین مؤسسات در جهت پیگیری جدی فرایند ممیزی میباشد.

طراحي الگوی مطلوب ممیزی کیفیت آموزش عالي ایران

190

 بعد از انتشار گزارش ،فرایند ممیزی با فعالیتهای پیگیری ادامه مییابد .درانگلستان و نیوزیلند ،پیگیری و گزارش پیشرفت به عنوان یک مؤلفه داوطلبانه این
فرآیند به شمار میرود .با این حال ،گزارش پیشرفت منعکس کننده پاسخ مؤسسه به
یافتههای بخش رسمی گزارش ممیزی در قبال فرایند پیگیری میباشد .در هنگ کنگ،
هر مؤسسه به منظور توسعه و نیز دریافت کمکهای مالی دانشگاه ،حدود دو سال پس
از بررسی ،گزارش پیشرفت خود را براساس اقدامهای انجام شده بر اساس نتایج
ممیزی ،تهیه و ارائه مینماید.

روش پژوهش

پژوهش حاضر از جهت هدف ،از نوع کاربردی و از جنبده گدردآوری دادههدا از ندوع
توصیفی -تحلیلی است .رویکرد روششناختی در این تحقیق از نظر نوع داده با توجه
به این که از هر دو روش کیفی و کمّی استفاده شده است ،روش آمیختده یدا ترکیبدی
میباشد .در این راستا در بخش کیفی از روش گروه کانونی برای کسب دیدگاههدا و
نظرات متخصصان و خبرگان دانشگاهی کشور در خصوص مؤلفدههدای ممیدزی و در
بخش کمّی از روش توصیفی-تحلیلی برای پیمایش و تحلیل نظرات جامعده پدژوهش
استفاده شده است .برای تشکیل گروه کانونی و مصاحبه هدفمند بدا افدراد دانشدگاهی
متخصص و مجرب در حوزه ارزشیابی و تضدمین کیفیدت بده منظدور بررسدی عمیدق
درباره چارچوب و مؤلفههای ممیزی از روش نموندهگیدری هدفمندد مدوارد مطلدوب
استفاده شده است و از هفت نفر عضو هیأت علمی بدرای شدرکت در گدروه کدانونی
دعوت به عمل آمده است .در بخش کمی نیز جامعه پژوهش شدامل مددیران سدطوح
مختلف دانشگاههای دولتی یعنی رؤسا ،معاونان آموزشی ،پژوهشی و فناوری ،فرهنگی
و دانشجویی ،اداری و مالی ،مدیران کل آموزش ،پژوهش ،امور دانشدجویی و مددیران
دفاتر نظارت و ارزیابی با برآورد احتمالی  182نفر از  8دانشگاه دولتی تابعده وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری بود و از روش تمام شماری استفاده شده اسدت .در نهایدت
بعد از سه بار پیگیری 822 ،پرسشدنامه گدردآوری و داده و اطالعدات حاصدله مدورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .ابزارگردآوری دادهها و نیز روایدی و پایدایی آنهدا در
دو بخش کیفی و کمّی به شرح زیر قابل ارائه است:

1. Mixed method
2. Fucus group
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الف) بخش کیفي :از مصاحبه گروهی در قالب گروه کانونی استفاده شده است.
مصاحبه از نوع نیمه ساختار یافته با پرسشهای باز پاسخ بوده است .تعیین روایی آن
نیز با روشهای بررسی توسط مشارکتکنندگان و بررسی توسط همکاران به انجام
رسیده است .همچنین در این تحقیق ضمن یادداشت برداری و ضبط کامل جلسات
گروه کانونی ،چهار نفر به کدگذاری متن مصاحبه پرداخته و در آخر کار آنها با هم
مقایسه شده است تا مشخص شود که آیا کدها و مضامین به دست آمده یکسان
هستند .درصد باالی کدهای مشابه (توافق بین کدگذاران) پایایی را تأیید میکند.
ب) بخش کمّي :با بهرهگیری از نتایج مرحله کیفی ،از پرسشدنامه محقدق سداخته
استفاده شده است .روایی (اعتبار) محتوایی پرسشنامه توسط متخصصان تأیید و پایایی
آن نیز بر اساس روش آلفای کرونباخ  2.11به دست آمد که از مقدار اسدتاندارد یعندی
 2.2باالتر و بنابراین قابل قبول میباشد.
درخصوص روش تجزیه و تحلیل دادهها نیز از روشهای زیر استفاده شده است:
الف) بخش کیفي :برای تحلیل دادههای کیفی از روش تحلیل محتوای مضمونی
(موضوعی)  8استفاده شده است.
ب) بخش کمّي :در تجزیه و تحلیل دادههای این بخش ابتدا با استفاده از
آمارههای توصیفی شامل اندازههای گرایش مرکزی و شاخصهای پراکندگی ،ضمن
تشکیل جدولها و ترسیم نمودارهای آماری مناسب ،به توصیف اطالعات و نتایج
حاصله اقدام ،سپس با استفاده از آمار استنباطی به تحلیل دادهها بر اساس تحلیل
عاملی پرداخته شده است .در هر دو زمینه از نرمافزارهای آماری  Spssو  s-plusبه
نحو مقتضی استفاده شده است.
یافتههای پژوهش
در راستای هدف و سؤالهای تحقیق ،نتایج آن در دو بعد زیر به تفکیک ارائه شده
است:
الف) چه مؤلفههایی را برای ممیزی نظام دانشگاهی ایران میتوان مورد استفاده
قرار داد؟
برای پاسخ به این سؤال از نتایج هر دو مرحله کیفی و کمی استفاده شده است .بر
این اساس ،در بخش کیفی تحلیل محتوای مضمونی گزارش (متن) مصاحبه گروه
1. Validity
2. Riliability
1. Thematic content analysis
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کانونی انجام و گزارههای مشتمل بر عوامل و مالكهای ممیزی استخراج و مقولههای
مرتبط با آنها تعریف شد .در جهت تحقق این امر مراحل زیر طی شده است:
الف د در این مرحله گزارههای کلیدی و واحد معنایی یا مضدامین اولیده در قالدب
مراحل زیر استخراج شده است:
 تدوین گزارش جلسات گروه کانونی - ،دریافدت نظدرات اعضدا و تددوینگزارش نهایی -8 ،برجستهسدازی توصدیفهدا و نقدل قدولهدای افدراد- ،اسدتخراج
گزارههای کلیدی و تعیین مضدامین اولیده- ،دسدته بنددی مضدامین اولیده و تعریدف
مضامین اصلی و فرعی و -تفکیک مضامین اصلی و فرعی .نمونه هایی از نتدایج ایدن
مراحل در جدولهای زیر ارائه شده است:
جدول ( )4نمونهای از تحلیل محتوای مضموني مصاحبه گروه کانوني و شناسایي
مضامین اولیه

ردیف

8

2

گزاره کلیدی
آیا دانشگاه از روش مناسب برای طراحی برنامه درسی
برخوردار است؟ آیا نظام مدیریت کیفیت پژوهش در
دانشگاه مستقر است یا خیر؟ آیا سازمان از نظام
مدیریتی مناسبی (در پاسخگویی به مشتری،
استانداردهای ورودی) برخوردار است یا خیر؟
آیا سازوکار برنامهریزی وجود دارد؟ آیا سازوکار
ارزیابی فرایند وجود دارد؟ آیا سازوکار ارزیابی
دانشآموختگان وجود دارد؟ سازوکارهای آموزشی،
پژوهشی و ارائه خدمات تخصصی چگونه است؟
جذب مشارکت فعال اعضای هیأت علمی در مدیریت
کیفیت نظام دانشگاهی

دانشگاه متناسب با برنامههای توسعه کشور و نیازهای
جامعه و با روشهای علمی نیازسنجی و آینده نگری
در فضای جهانی ،اهداف خود را تعریف نموده است و
در قبال نیازهای جامعه پاسخگو میباشد.
آیا سازوکاری که برای ارزیابی در نظر گرفته شده
مناسب هست یا خیر؟
آیا دانشگاه نظام ارزیابی و تضمین کیفیت دارد یا خیر؟
نظام ارزیابی کیفیت دانشگاه عواملی مثل کیفیت
تدریس ،کیفیت پژوهش و اهداف سازمانی را در
ارزیابی مدنظر قرار میدهد؟ تعامل با جامعه نیز بحث
مهمی است.
مواردی نظیر رشد و بالندگی دانشجو (به طور کلی امور
دانشجویی) نیز باید مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا یادگیری

واحد معنایي /مضامین اولیه

 بررسی روش مناسب برای طراحی برنامه درسی بررسی نظام مدیریت کیفیت پژوهش در دانشگاه بررسی نظام مدیریتی مناسب بررسی سازوکار برنامهریزی بررسی سازوکار ارزیابی دانشآموختگان بررسی سازوکارهای آموزشی ،پژوهشی و ارائهخدمات تخصصی
 سازوکارهای جلب مشارکت و افزایش انگیزشاعضای هیأت علمی در فعالیتهای ارزشیابی و
تضمین کیفیت
 سازوکار مناسب برای تعریف اهداف درپاسخگویی به نیازهای جامعه و برنامههای توسعه
 سازوکار سنجش اهداف دانشگاه بررسی سازوکار ارزیابی بررسی نظام ارزیابی و تضمین کیفیت تدریس بررسی نظام ارزیابی و تضمین کیفیت پژوهش بررسی اهداف سازمانی امور دانشجویی -تعامالت بینالمللی
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گزاره کلیدی
در زمینه زندگی دانشجویی روی میدهد .همچنین با
توجه به بینالمللی شدن آموزش عالی ،تعامالت
بینالمللی نیز در عامل تعامالت با جامعه مدنظر قرار
گیرد .نکته مهمتر نظام تصمیمسازی و سیاستهای
دانشگاه است؛ مثالً چه قدر با مشارکت دانشگاهیان
است و چه قدر توانسته است گروههای اجماعسازی
ایجاد کند .حوزه دیگر بحث توسعه سازمانی است که
با دیدگاه کالسیک مدیریتی نگاه شده است .در عامل
پنج یعنی بحث منابع انسانی بهتر است منابع مالی ،منابع
اطالعاتی و اسناد برنامهای نیز مدنظر قرار گیرد .دیگر
این که مدیریت اداره امور در عاملهای یک تا شش نیز
مطرح است و همپوشانیهایی وجود دارد که بهتر است
جایی صرفاً بر اهداف سازمانی تأکید شود.

واحد معنایي /مضامین اولیه
 نظام تصمیمسازی و سیاستهای دانشگاه منابع مالی منابع انسانی منابع اطالعاتی و اسناد برنامهای -اهداف سازمانی

جدول ( )5نمونهای از دستهبندی واحدهای معنایي مشابه و شناسایي مضامین و زیر
مضامین یا مقولههای اصلي و فرعي
ردیف

8

2
1
2

دستهبندی واحدهای معنایي /مضامین اولیه مشابه
بررسی روش مناسب برای طراحی برنامه درسی /برنامهریزی
درسی /ساز و کار تدوین و بازنگری برنامههای درسی
بررسی نظام مدیریت کیفیت پژوهش در دانشگاه /بررسی
سازوکارهای پژوهشی /بررسی نظام ارزیابی و تضمین کیفیت
پژوهش /سازوکار تضمین کیفیت پژوهش استادان
بررسی نظام مدیریتی مناسب /بررسی سازوکار برنامهریزی  /نظام
تصمیمسازی و سیاستهای دانشگاه /اهداف سازمانی /بررسی
اهداف سازمانی /میزان تحقق اهداف ملی با اقدامات
دانشگاه/سازوکار تدوین و بازنگری هدفهای دانشگاه ،دانشکده،
گروهها /سازوکار مناسب برای تعریف اهداف در پاسخگویی به
نیازهای جامعه و برنامههای توسعه کشورسازوکار سنجش اهداف
دانشگاه
وجود برنامهریزی راهبردی
بررسی سازوکار ارزیابی دانشآموختگان
بررسی سازوکارهای آموزشی /بررسی نظام ارزیابی و تضمین
کیفیت تدریس
بررسی سازوکارهای ارائه خدمات تخصصی /تعامل با جامعه
وجود نهاد متولی تضمین کیفیت در دانشگاه /وجود زیرشاخهای
از نهاد تضمین کیفیت در دانشکدهها
وجود سازوکارهای ارزیابی
امور دانشجویی /کیفیت امور دانشجویی

مضامین اصلي و زیرمضامین/
مقولههای اصلي و فرعي
برنامه درسی
مدیریت کیفیت پژوهش

مأموریت ،اهداف سازمانی و مدیریت
نهادی

برنامهریزی راهبردی
صالحیت فارغالتحصیالن
مدیریت کیفیت تدریس د یادگیری
مدیریت تعامل با جامعه
ساختار و تشکیالت سازمانی
توسعه نظام ارزیابی و تضمین کیفیت
مدیریت کیفیت خدمات پشتیبانی
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جدول ( )6نمونهای از تفکیك مضامین یا مقولههای اصلي (عوامل) و فرعي
(مالکها)
ردیف

مضامین/مقوله اصلي (عوامل)
مدیریت
یادگیری

8

کیفیت

تدریس

زیر مضامین/مقوله فرعي (مالک ها)
د

مدیریت کیفیت پژوهش
مأموریت و اهداف سازمانی و
مدیریت نهادی

مدیریت تعامل با جامعه
مدیریت کیفیت منابع انسانی
مدیریت کیفیت خدمات پشتیبانی

2

مدیریت کیفیت نظام ارزیابی و
تضمین کیفیت

برنامه درسی
صالحیت فارغالتحصیالن
عملکرد پژوهشی
برنامه ریزی راهبردی
ارتباطات بینالمللی
مدیریت مالی
نظام مدیریت اطالعات ،گزارشدهی و استفاده از آنها در
تصمیمگیریها
باز مهندسی فرایندهاو روشها
استقرار نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها
استقرار نظام شایستهساالری
ارتباط با دانشآموختگان
ارتباط با صنعت و خدمات
فرهنگ و جو سازمانی
امور فرهنگی و اجتماعی
فناوری و اتوماسیون اداری
خدمات پشتیبانی آموزشی و پژوهشی
فعالیتهای فوق برنامه
سیستم رسیدگی به شکایات دانشجویی
ساختار و تشکیالت سازمانی در نظام ارزیابی و تضمین کیفیت
توسعه نظام ارزیابی و تضمین کیفیت
ارتباط با نهادهای منطقهای و بینالمللی ارزیابی و تضمین کیفیت
سیاستگذاری و خط مشی کیفیت
منابع انسانی در نظام ارزیابی و تضمین کیفیت
راهبردهای کیفیت
مشارکت ذینفعان درونی و بیرونی در امر ارزشیابی و تضمین
کیفیت

بر اساس نتایج حاصل از تحلیل محتوای مضمونی متن مصاحبه گروه کانونی در
مرحله کیفی و نیز بررسی معیارهای ممیزی در کشورهای مورد مطالعه ،عوامل و
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مالكهای ممیزی شناسایی شد و پرسشنامهای به منظور تعیین میزان اهمیت هر عامل
و مالكهای آن از نظر جامعه دانشگاهی مورد پژوهش ،طراحی و توزیع شد .دادههای
حاصل از این مرحله با استفاده از روشهای آماری توصیفی و استنباطی تحلیل است
که نتایج آن در ادامه ارائه شده است:
 میزان اهمیت عوامل ممیزیبا توجه به جدول زیر ،بیشترین متوسط نمره مربوط به عامل مدیریت کیفیت تدریس-
یادگیری با  / 2و انحراف استاندارد  2/ 2است و کمترین متوسط نمره مربدوط بده
عامل مدیریت کیفیدت تعامدل بدا جامعده (مشدارکت اجتمداعی) بدا  /و انحدراف
استاندارد  / 22میباشد.
جدول ( )7آمارههای توصیفي عوامل ممیزی کیفیت بر اساس نمرات خام
عامل /متغیر
مدیریت کیفیت تدریس -یادگیری
مدیریت کیفیت پژوهش
مأموریت ،اهداف سازمانی ومدیریت نهادی
مدیریت کیفیت تعامل با جامعه (مشارکت
اجتماعی)
مدیریت کیفیت منالع انسانی
مدیریت کیفیت خدمات پشتیبانی
مدیریت کیفیت نظام ارزیابی و تضمین کیفیت

تعددددددددداد میانگین انحدددراف ضددریب حداقل حداکثر
استاندارد کجی
پاسخدهندگان
2
- / 18 2/ 2
/2
822
2
- /
2/ 1
/
822
2
- /2
/ 8
/
822
822

/

/ 22

-2/1

2

822
822
822

/8
/
/2

/2
/ 1
/8

- /1
- /2
- /8

2
2
2

 -2تحلیل عاملي مؤلفههای ممیزی کیفیت
با توجه به این که چارچوب عوامل و مالكهای ممیزی کیفیت توسط گروه کانونی
مشخص و میزان ارتباط و حیطه هر عامل و مالكهای آن توسط گروه مذکور مورد
تأیید قرار گرفته بود ،از روش تحلیل عاملی با هدف بررسی میزان تناسب مالكهای
استخراج شده برای هر عامل و اطمینان از جایگاه هر مالك در عامل مربوط ،استفاده
شد و نتایج آن در جدول هشت ارائه شده است:
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جدول ( )8تعداد دسته مالکهای استخراج شدة هر عامل و واریانس تبیین شده
ردیف

عاملها

مالکها

شده

تجمعي

دسته اول
دسته دوم
دسته اول
دسته دوم
دسته اول
دسته دوم

8 /22
1/
/2
/2
8 / 11
/2

دسته اول

/2

/2

دسته اول

1/81

1/81

2

دسته اول
دسته دوم
مدیریت کیفیت خدمات پشتیبانی
دسته سوم
مدیریت کیفیت نظام ارزیابی و تضمین کیفیت دسته اول

/1
2/ 2
/
/

/1
/1
2/ 22
/

2

مدیریت کیفیت پژوهش
مأموریت ،اهداف سازمانی ومدیریت نهادی
مدیریت کیفیت تعامل با جامعه (مشارکت
اجتماعی)
مدیریت کیفیت منابع انسانی (هیأت علمی و
کارکنان)

2

مالک

واریانس تبین

تبیین شده
8 /22
8/ 2
/2
1/1 1
8 / 11
2/ 1

مدیریت کیفیت تدریس -یادگیری

8

تعداد دسته

درصد

درصد واریانس

تعداد
1
8

8
2

نتایج جدول فوق بیانگر آن است که با وجود برخی مالكهای عوامل در دو دسته
قرار گرفتهاند اما با توجه به این که درصد واریانس تبیین شده تجمعی برای هر دسته
مالكها بیشتر از پنجاه درصد است .میتوان عنوان کرد که دسته بندی مناسبی بر روی
مالكها انجام شده است.
ب) فرایند اجرای ممیزی در نظام دانشگاهي ایران چگونه است؟
چگونگی اجرای ممیزی در نظام دانشگاهی ایران بدر اسداس مؤلفده شدکل ( ) ،از
جامعه پژوهش نظرسنجی شده است که نتایج آن در زیر ارائه میشود:

فصلنامه مطالعات اندازهگیری و ارزشیابي آموزشي

191

نحوه پیگیری نتایج و

نحوه انتشار گزارش

مدت زمان آن

ممیزی

مدت زمان اجرای

بازخورد از دانشگاه در

ممیزی

خصوص گزارش ممیزی

اسناد پشتیبان ممیزی

نحوه و متولي تدوین

بیروني

مولفههای

گزارش ممیزی

کلیدی فرایند

طول مدت زمان
بازدید

ممیزی

گروههای مورد مصاحبه
در طول فرایند ممیزی

تعداد بازدیدها
نحوه آموزش ممیزان
کمیت و ترکیب

نحوه انتخاب ممیزان

هیات ممیزی

شکل ( )1مؤلفههای فرایند ممیزی در نظام دانشگاهي ایران

 -1مدت زمان اجرای فرایند ممیزی:
حسب نتایج ارائه شده در جدول ( ) براساس نظرات زیدر جامعدههدای پدژوهش،
میانگین مدت زمان مناسب برای اجرای ممیزی  .ماه به دست آمده است:
جدول ( )9میانگین مدت زمان اجرای فرایند ممیزی
زیرجامعههای پژوهش
مدیران
معاونان
مدیران
مدیران
معاونان مدیران کل معاونان
رؤسای
دفتر
معاونان
پژوهشي
کل
کل
کل دانشجویي امور اداری و
نظارت و دانشگاه
آموزشي
و
آموزش
پژوهش
 فرهنگي دانشجویي ماليارزیابي
فناوری
/

/8

/

/8

/1

2/

8/

1/

/

2/

مؤلفه مورد
بررسي
میانگین مدت
زمان اجرا
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 -2تعداد بازدیدها از دانشگاه:
همان طور که در جدول ( ) مشاهده میشود ،اکثریت جامعه پژوهش اعالم داشتهاند
که برای اجرای ممیزی باید ابتدا بازدیدی مقدماتی و سپس بازدید اصلی انجام شود:
جدول ( )11درصد تعداد بازدیدهای ممیزی از دانشگاه
زیر جامعههای پژوهش
مدیران
معاونان
مدیران دفتر
مدیران
معاونان مدیران کل معاونان
کل
رؤسای
معاونان
پژوهشي
مؤلفه مورد بررسي
کل نظارت
کل
دانشجویي -امور اداری و
دانشگاه
آموزشي
و
آموزش و
پژوهش
فرهنگي دانشجویي مالي
فناوری
ارزیابي
بازدیداصلی
% 2/2 % / % / % 1/2 % 2/8 % / % 2/
% /
% / % 1/2
%1 /2

%12/1

% 2/

% 2/2 %12/ %1 /1 %1 /2 %2 /2 %21/1 %2 /

بازدید مقدماتی
و یک بازدید
اصلی

 -3مدت زمان بازدید (به روز):
براساس نتایج حاصل از تحلیل داده ها ،اکثریت افراد جامعه آماری موافدق بدا دو روز
برای بازدید میباشند:
جدول ( )11درصد مدت زمان بازدید
زیرجامعههای پژوهش
معاونان
کل
دانشجویي
 فرهنگي% /1 % 1/
%81/ % 2/
% 2/2 % 2/

معاونان
مدیران
مدیران
مدیران معاونان
معاونان
پژوهشي
کل
کل
کل امور اداری
آموزشي
و
آموزش
پژوهش
دانشجویي و مالي
فناوری
%1/8 % /1 % / % / %8 /8 % /
% /2 % / % / % /
%8 /
% /
%8 /

%8 /

% /

% 2/2 %8 /2 % /

مدیران
دفتر رؤسای مؤلفه مورد
نظارت و دانشگاه بررسي
ارزیابي
روز
% /
% 2/
روز
% 8/
% /1
بیشتر از
%8 /
% 2/8
روز
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 -4نحوه انتخاب ممیزان
بر اساس دادههای حاصل که در جدول ارائه شده است ،اکثریت جامعده پدژوهش،
انتخاب ممیزان توسط "نهاد متولی ممیزی با مشورت دانشگاه ممیزی شونده" را نحوه
مناسب برای انتخاب ممیزان عنوان کردهاند.
جدول ( )12نحوه انتخاب ممیزان
زیر جامعههای پژوهش
مدیران
معاونان
مدیران
مدیران
معاونان مدیران معاونان
کل
دفتر رؤسای
معاونان
پژوهشي
مؤلفه مورد بررسي
کل
کل
دانشجویي -کل امور اداری
نظارت و دانشگاه
آموزشي
و
آموزش
پژوهش
فرهنگي دانشجویي و مالي
ارزیابي
فناوری
توسط نهاد متولی
 % 2/ %2 / %2 /8 %2 /2 % /2 % / %1 / %1 /1 % 1/2 %28/2ممیزی بامشورت
دانشگاه ممیزی شونده
توسط نهاد متولی










 % / % 1/1 % /2 % /2 %88/8 %82/ % / % 1/ممیزی بدون مشورت
%8 /2 % /8
دانشگاه ممیزی شونده

 -5تعداد افراد هیأت ممیزان
همان طور که در جدول ( ) 8مشاهده میشدود ،میدانگین تعدداد افدراد عضدو هیدأت
ممیزی بنا بر نظر جامعه پژوهش پنج نفر به دست آمده است.
جدول ( )13میانگین تعداد افراد هیأت ممیزان
زیرجامعههای پژوهش
مؤلفه
مدیران مدیران
معاونان مدیران معاون معاونان مدیران
دانشجویي -کل امور اداری پژوهشي کل معاونان کل دفتر نظارت رؤسای مورد
کل فرهنگي دانشجویي مالي و فناوری پژوهشي آموزشي آموزشي و ارزیابي دانشگاه بررسي
میانگین
تعداد
افراد
/
/8
/
/2
/
/
/
/
/
/
هیأت
ممیزی
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 -6ترکیب هیأت ممیزان
براساس جدول ( ) برای ترکیب هیأت ممیزان ،به ترتیب فراوانی یازده عنوان اولویتبندی
و معرفی شدهاند .همان طور که مشاهده میشود بیشدترین فراواندی مربدوط بده متخصصدان
حوزههای مختلف دانشگاهی (متخصصان گدروههدای آموزشدی تحصدیلی و متخصدص در
حوزه ارزشیابی ،ممیزی و تضمین کیفیت) وکمترین فراوانی مربوط به وجدود نماینددهای از
نهادهای بینالمللی ارزشیابی ،ممیزی و تضمین کیفیت در هیأت ممیزی میباشد.
جدول ( )14ترکیب هیأت ممیزان
عنوان
ردیف
متخصص حوزههای مختلف دانشگاه (آموزشی ،پژوهشی ،فرهنگی ،دانشجویی و)...
متخصصان گروههای آموزشی دانشگاهی مختلف (علوم انسانی ،فنی-مهندسی ،علوم پایه،
کشاورزی و هنر)
 8متخصص و صاحب نظر در حوزه ارزشیابی ،ممیزی و تضمین کیفیت
متخصص رشتههای علوم تربیتی
اعضای هیأت علمی
مدیران سطوح مختلف دانشگاهی
 2کارشناسان دانشگاهی
 1نمایندهای از ستاد وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
نمایندگان بخش صنعت
نماینده دانشجویان
2
نمایندهای از نهادهای بینالمللی ارزشیابی ،ممیزی و تضمین کیفیت

فراواني

12
28
8
2

 -7صالحیتهای ممیزان
 -1-7صالحیتهای اختصاصي
با توجه به پاسخهای جامعه پژوهش پنج عنوان صالحیت اختصاصی برای ممیزان بده
ترتیب اولویت معرفی شده است.
جدول ( )15صالحیتهای اختصاصي ممیزان
عنوان
ردیف
دارای تجربه در حوزه ارزشیابی ،ممیزی و تضمین کیفیت آموزش عالی
دارای تجربه مدیریتی حداقل پنج سال و آشنایی با کارکردهای نظام مدیریتی دانشگاه
 8دارای سابقه در زمینه تخصصی مورد ممیزی ،تحقیقات و پژوهشهای روز
برخورداری از توان علمی در نظام دانشگاهی
مرتبه علمی استادیار به باال و دارای تجربه در فعالیتهای تدریس -یادگیری

فراواني
2

119

فصلنامه مطالعات اندازهگیری و ارزشیابي آموزشي

 -2-7صالحیتهای عمومي
با توجه به پاسخهای جامعه پدژوهش ،بده شدرح جددول ( ) بدرای صدالحیتهدای
عمومی یازده عندوان معرفدی شدده اسدت کده بیشدترین فراواندی مربدوط بده ویژگدی
"برخورداری از صالحیتهای اخالقی ،رفتاری و انضباطی و اعتقاد به مبانی اسالمی"
و کمترین فراوانی مربوط به "برخورداری از روحیده تفکدر گروهدی و انتقادپدذیری"
میباشد.
جدول ( )16صالحیتهای عمومي ممیزان
ردیف

8

2
1
2

عنوان
برخورداری از صالحیتهای اخالقی ،رفتاری و انضباطی و مقید به مبانی اسالمی
بی طرفی و رعایت عدالت ،امانت داری و مورد اعتماد بودن
آشنایی با مباحث ارزیابی ،ممیزی و تضمین کیفیت
توانایی تجزیه و تحلیل دقیق و نکته سنجی
آشنا به قوانین و مقررات دانشگاهی و نظام آموزش عالی و دارا بودن سابقه کار در دانشگاه
دارای دید و وسعت نظر کارشناسی در مسائل مربوط به دانشگاه و توانایی بهرهگیری از
نظریات علمی
برخورداری از صالحیتهای عمومی استخدامی در دستگاههای اجرایی و استخدام رسمی
مسئولیت پذیر و برخورداری از مقبولیت علمی و دانشگاهی
دارای استقالل رای و کارآمدی در امور
برخورداری از جامع نگری در عین واقع نگری
برخورداری از روحیه تفکر گروهی و انتقادپذیری

فراواني
1

8
82
1
2

 -8نحوه آموزش ممیزان
براساس نتایج حاصل از تجزیده و تحلیدل دادههدا ،اکثریدت جامعده پدژوهش موافدق
برگزاری کارگاههای آموزشی ساالنه برای آموزش ممیزان بودند.
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جدول ( )17انواع روشهای آموزش ممیزان
زیر جامعههای پژوهش
مدیران
مدیران
معاونان مدیران معاونان معاونان مدیران
کل
دفتر رؤسای مؤلفه مورد
معاونان
کل
دانشجویي -کل امور اداری و پژوهشي کل
نظارت و دانشگاه بررسي
آموزشي
آموزش
فرهنگي دانشجویي مالي و فناوری پژوهش
ارزیابي
جلسه
 % 2/ % / % / % 8/ %8 /توجیهی قبل
% 2/2 % /2 % /
% 1/ % /2
از هر بازدید
کارگاههای
 % / % 2/2 %8 / % / %8 /آموزشی
% 1/ % 2/2 % /
% / % /
ساالنه
%88/2

% /2

% /

% 8/8

%8 /

% /2

%88/

% 1/

% 1/1

 % /هردو مورد

 -9اسناد پیش نیاز ممیزی
همان طور که در جدول زیر مشاهده میشود ،اکثریت جامعه پژوهش با ارائه گدزارش
ممیزی درونی و سایر اسناد پشتیبان (نظیر گزارشهای ساالنه ،برنامه توسدعه کیفیدت،
برنامه جامع ،سند توسعه دانشگاه) به عنوان سند پیش نیاز ممیزی بیرونی موافق بودند:
جدول ( )18اسناد پیش نیاز ممیزی بیروني
زیرجامعه پژوهش
رؤسای
مدیران
معاونان مدیران کل معاونان معاونان مدیران
کل
دفتر رؤسای
معاونان
کل
دانشجویي امور اداری و پژوهشي و کل
نظارت و دانشگاه
آموزشي
آموزش
 فرهنگي دانشجویي مالي فناوری پژوهشارزیابي
% /

%2/2

% 1/

% /

%1/

% 8/

% /

%/

%/

% /8 %12/

%1 /1

%12/

% /

%2 /

%18/

% 2/

% 2/1

مؤلفه مورد
بررسي

صرفاً گزارش
 % 1/ممیزی درونی
گزارش
ممیزی درونی
%1 /1
و سایر
مستندات
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 -11افراد مصاحبه شونده
 -1-11افراد داخل دانشگاه
نتایج حاصل از تحلیل دادهها در جدول زیر حاکی از آن است کده  8گدروه از افدراد
داخل دانشگاه برای مصاحبه در طی بازدید ممیدزی توسدط جامعده پدژوهش معرفدی
شدهاند که بیشترین فراوانی مربوط به مدیران دانشگاه و کمتدرین فراواندی مربدوط بده
نمایندگان انجمنهای علمی بوده است.
جدول ( )19افراد مصاحبه شونده در داخل دانشگاه
ردیف
8

2
1
2
8

فراواني
1

عنوان

مدیران دانشگاه
اعضای هیأت علمی
دانشجویان
کارکنان غیر آموزشی
معاونان دانشگاه
ریاست دانشگاه
کارشناسان
رئیس و معاونان دانشکدهها
مدیران گروههای آموزشی
هیأت رئیسه دانشگاه
مسئول بخش ارزیابی ،ممیزی و تضمین کیفیت /مجریان فعالیتهای ارزیابی کیفیت
پژوهشگران
نمایندگان انجمنهای علمی

2

1

2
2
8
8

 -2-11افراد خارج از دانشگاه
همان طور که در جدول ( ) 2مشاهده میشود ،شش دسدته افدراد خدارج از دانشدگاه
برای مصاحبه درطی بازدید ممیزی معرفی شدهاندد کده بیشدترین فراواندی مربدوط بده
فارغالتحصیالن و کمترین فراوانی مربوط به مسئوالن مرتبط از وزارت علوم ،تحقیقات
و فناوری است.
جدول ( )21افراد مصاحبه شونده از خارج دانشگاه
ردیف
8

عنوان

فارغالتحصیالن
کارفرمایان
نمایندگان صنعت و خدمات
کارکنان  /اساتید بازنشسته
افراد یا نهادهایی که برای انجام کار با دانشگاه قرارداد مشترك دارند
مسئوالن مرتبط از وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

فراواني
8
8
1
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 -11مکانهای مورد بازدید
بر اساس نتایج حاصل از تحلیل دادهها در جدول زیر ،اکثریت جامعه پژوهش بازدیدد
از پنج مکان یدا حدوزه شدامل آموزشدی ،پژوهشدی ،فرهنگدی ،رفداهی و پشدتیبانی را
ضروری دانستهاند.
جدول ( )21فراواني انتخاب مکانهای مورد بازدید
ردیف

فراواني
8
821
1

نوع مکان
مکانهای آموزشی
مکانهای پژوهشی
مکانهای فرهنگی
مکانهای رفاهی
مکانهای پشتیبانی

8

82

 -12نویسنده گزارش ممیزی
همان طور که در جدول زیر مشاهده میشدود ،نویسدنده گدزارش ممیدزی از نظدر 1
درصد جامعه پژوهش" ،نهاد متولی با مشارکت هیأت ممیدزی" و از نظدر درصدد
دیگر "هیأت ممیزی" معرفی شده است.
جدول ( )22متولي تدوین گزارش ممیزی
زیر جامعههای پژوهش
مدیران
معاونان
دفتر
مدیران
مدیران
پژوهشي
معاونان مدیران معاونان
مؤلفه مورد بررسي
کل معاونان کل نظارت و رؤسای
دانشجویي -کل امور اداری و و
کل فرهنگي دانشجویي مالي فناوری پژوهش آموزشي آموزش ارزیابي دانشگاه
% /1

%8 /2

%2

% /1

% /

% /

%8 /

% /2 %81/

% /

هیأت ممیزی

نهاد متولی ممیزی
  % /1  % /2  % /1  % 2/  % /  % 2/  % /  % 22  % /8  % 1/با مشورت هیأت
ممیزی
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 -13اعالم نظر از دانشگاه ممیزی شونده در مورد محتوای ارائه شده در گززارش
ممیزی:
همان طور که در جدول زیر مشاهده میشود 1 ،درصد افراد با اعدالم نظدر دانشدگاه
ممیزی شونده درباره محتوای گزارش ممیزی ،پیش از نهایی شدن و انتشار آن ،موافدق
بودند.
جدول ( )23اعالم نظر دانشگاه ممیزی شونده درباره محتوای گزارش ممیزی
زیر جامعههای پژوهش
رؤسای
دانشگاه

مؤلفه
مورد
بررسي

%2 /

% 2/

بلی

 % 2/

 %/

خیر

مدیران مدیران دفتر
معاونان مدیران کل معاونان معاونان مدیران
نظارت و
دانشجویي -امور اداری و پژوهشي کل معاونان کل
ارزیابي
کل فرهنگي دانشجویي مالي و فناوری پژوهش آموزشي آموزش
%1 /1

%21/1

 % /  % 1/

%1 /

%18/

%1 /1

%18/

% 2/

% 2/

 %/

 % /  % 1/  % /  % 2/  % /

 -14نحوه انتشار گزارش ممیزی
بر اساس نتایج حاصل از تحلیل دادهها که در جدول زیر ارائه شدده ،اکثریدت جامعده
پژوهش موافق با انتشار گزارش ممیزی"صرفا برای نهادهای ذیصالح" هستند.
جدول ( )24نحوه انتشار گزارش ممیزی
زیر جامعهها
معاونان مدیران
کل
دانشجویي -کل امور
فرهنگي دانشجویي
%/

%8/

%2

%8 /

%88/8

%8 /

% /

% 2/1

% 8/

%/

% /2

%2

مدیران
معاونان
مدیران دفتر
مدیران
معاونان
رؤسای
معاونان
پژوهشي
مؤلفه مورد بررسي
کل نظارت
کل
اداری
دانشگاه
آموزشي
و
آموزش و
پژوهش
و مالي
فناوری
ارزیابي
کامال عمومی
% /2 % /8 %8/
% /1 % / % /1 % /
عمومی با رعایت
%82/2 % 8/1 % 8/1 %81/ % 2/8 % / %8 /8
موارد خاص
صرفاً برای نهادهای
% 2/2 % / % 8/ % 1/ % 2/ % /1 % /8
ذیصالح
%2

%2

%2

% /1

%2

%8/

%8/8

گزینه دوم و سوم
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 -15اقدام پیگیرانه دانشگاه در خصزوص کاربسزت پیشزنهادهای ارائزه شزده در
گزارش ممیزی
همان طور که در جدول زیدر مشداهده مدیشدود ،اکثریدت افدراد جامعده پدژوهش بدا
"داوطلبانه بودن اقدام دانشگاه در خصوص کاربست پیشدنهادهای حاصدل از ممیدزی
موافق بودند.
جدول ( )25نحوه اقدام پیگیرانه دانشگاه در خصوص کاربست پیشنهادهای ارائه
شده در گزارش ممیزی
زیرجامعههای پژوهش
مدیران
مؤلفه
مدیران دفتر
معاونان مدیران معاونان معاونان مدیران
مورد
کل
دانشجویي -کل امور اداری پژوهشي کل معاونان کل نظارت و رؤسای
بررسي
فرهنگي دانشجویي و مالي و فناوری پژوهش آموزشي آموزش ارزیابي دانشگاه
% /

%82/

%8 /

% /2

% 1/1

% /

% /

%82/2

% 8/

 %82/اجباری

% /8

% /

% /

% 8/8

% /

% /

% 1/

% /2

% /

%2/

%2

%/

%2

%2

%8/2

%2

%8/8

%2

 % /داوطلبانه
ترکیبی از
%2
هردو

 -1-15زمان پیگیری نتایج ممیزی پس از انتشار گزارش ممیزی
همان طور که در جدول زیر مشاهده میشود ،میانگین زمدان پیگیدری نتدایج ممیدزی،
شش ماه پس از انتشار گزارش ممیزی اعالم شده است.
جدول ( )26میانگین زمان پیگیری نتایج ممیزی پس از انتشار گزارش ممیزی
زیرجامعههای پژوهش
مدیران مدیران
معاونان مدیران کل معاون معاونان مدیران
معاونان
کل دفتر نظارت
کل دانشجویي امور اداری پژوهشي کل
آموزشي
آموزشي و ارزیابي
 فرهنگي دانشجویي مالي و فناوری پژوهش/

/8

/

/

/

/

/

/2

رؤسای
دانشگاه
/

مؤلفه مورد
بررسي
میانگین زمان
پیگیری نتایج
)به سال)
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جمعبندی و نتیجهگیری
همان طور که بیان شد ،ممیزی به معنای "فرایند نظاممند و هدفمند بررسی و تحلیل
ساختار ،رویهها ،فرایندها و سازوکارهای مورد استفاده در مؤسسات آموزش عالی در
جهت اطمینان از تحقق مأموریت و اهداف بیان شده و تضمین کیفیت فعالیتهای
مؤسسه است که سه کارکرد اصلی آموزش ،پژوهش و عرضه خدمات تخصصی را در
بر میگیرد" ،یکی از روشهای رایج تضمین کیفیت در نظام آموزش عالی است .نتایج
حاصل از تحقیق در خصوص عوامل ممیزی نیز بیان میدارد که بر اساس روش
میانگین عامل "مدیریت کیفیت تدریس د یادگیری" دارای بیشترین اهمیت و عامل
"مدیریت کیفیت تعامل با جامعه یا مشارکت اجتماعی" کمترین اهمیت را دارند .در
مورد فرایند اجرای ممیزی نیز یافتههای تحقیق در موارد - :ارائه گزارش ممیزی
درونی (خود ارزیابی) به عنوان سند اصلی پشتیبان ممیزی بیرونی - ،دو روز بودن
مدت زمان بازدید -8 ،انجام ابتدا یک بازدید مقدماتی و سپس یک بازدید اصلی- ،
تعداد افراد هیأت ممیزی که پنج نفر باشد - ،ضرورت آموزش ممیزان و  -اخذ
نظرات دانشگاه ممیزیشونده درباره محتوای گزارش ممیزی قبل از نهایی شدن و
انتشار آن ،با کشورهای مورد مطالعه در پیشنه تحقیق ،همخوانی داشت .همچنین وجه
افتراق نتایج مذکور با تجربههای سایر کشورها در موارد زیر است - :مدت زمان
اجرای ممیزی بر اساس تحلیل کمی نظرات جامعه پژوهش / ،ماه ( سال و 2.
ماه) به دست آمده است؛ در حالی که بررسی پیشینه حاکی از آن است که در اکثر
کشورهای مورد مطالعه ،این مدت زمان کمتر از یک سال است - .از نظر جامعه
پژوهش ،اولویت افراد هیأت ممیزان با اعضای هیأت علمی متخصص در گروههای
عمده تحصیلی (فنی و مهندسی ،علوم پایه ،علوم انسانی و سایر گروهها) و با
صالحیت اختصاصی "برخورداری از تجربه در حوزه ارزشیابی و تضمین کیفیت" و
صالحیت عمومی "برخورداری از صالحیتهای اخالقی و رفتاری" است .در حالی
که در اکثر کشورهای مورد مطالعه ،اولویت افراد هیأت ممیزی با مدیران دانشگاهی و
اعضای هیأت علمی با صالحیت تجربه مدیریت در نظام دانشگاهی بیان شده است.
 -8از نظر جامعه پژوهش ،انتخاب ممیزان باید توسط نهاد ممیزی و با مشورت
دانشگاه ممیزیشونده باشد ،ولی نتایج بررسی در اکثر کشورهای مورد مطالعه حاکی
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از آن است که در اکثر موارد فقط نهاد متولی تعییین کننده ممیزان است و مشورت با
دانشگاه لحاظ نمیشود - .از نظر جامعه پژوهش در مصاحبههای بازدید ،اولویت با
مدیران (از افراد ذینفع یا ذیربط داخل دانشگاه) و دانشآموختگان (از افراد ذینفع
یا ذیربط خارج از دانشگاه) است ،در حالی که نتایج بررسی پیشینه ،بر اولویت
اعضای هیأت علمی (از افراد ذینفع یا ذیربط داخل دانشگاه) و کارفرمایان (از افراد
ذینفع یا ذیربط خارج از دانشگاه) اشاره دارد - .از نظر جامعه پژوهش ،نویسنده
گزارش ،نهاد متولی و هیأت ممیزی پیشنهاد شده است ،ولی در اکثر کشورهای مورد
مطالعه بر نقش مستقیم و اصلی هیأت ممیزی تأکید شده است - .بر اساس نظر
جامعه پژوهش ،گزارش نهایی ممیزی باید صرفاً به نهادهای دارای صالحیت ارائه
شود ولی در کشورهای مورد مطالعه ،در تمامی موارد ،گزارشهای ممیزی به طور
عمومی منتشر میگردد -2 .بر اساس نظر جامعه پژوهش ،پیگیری نتایج ممیزی در
جهت بهبود کیفیت داوطلبانه و شش ماه پس از بازدید ،پیشنهاد شده است ،در حالی
که بررسی کشورهای مورد مطالعه ،به اجباری بودن آن و سه یا چهار سال پس از
بازدید اشاره دارد.
هدف این تحقیق طراحی الگوی ممیزی کیفیت برای نظام دانشگاهی ایران میباشد
و با توجه به تحلیلهای کیفی و کمی انجام شده میتوان الگوی ممیزی کیفیت در
نظام دانشگاهی ایران را در دو بعد - :عوامل و مالكهای ممیزی و  -فرایند
ممیزی ،در قالب شکل زیر ( )8پیشنهاد کرد:

 -1برنامه آموزشي /درسي  -9سنجش و پذیرش دانشجو -9-تدریس  -1ایجاد
شبکه آموزش و پژوهش (ارتباط آموزش و پژوهش)  -1ارزشيابي یادگيری
دانشجویان -1دورههای کوتاه مدت تخصصي و مشترک  -2آموزش مجازی و از راه
دور  -1صدور گواهينامه (مدارک) تحصيلي -0پيشرفت تحصيلي دانشجویان-19
صالحيت فارغالتحصيالن  -11سرنوشت فارغالتحصيالن
 -11برنامه پژوهش  -9مدیریت عملکرد پژوهشي  -9نظارت بر روند انجام
پایاننامهها  -1تأمين بودجه پژوهشي  -1مالکيت فکری  -1تجاریسازی
پژوهش  -2دسترسي به نتایج پژوهشها
 -1مأموریت و اهداف سازماني  -9مدیریت نهادی  -9برنامهریزی راهبردی -1
ارتباطات بينالمللي  -1مدیریت مالي  -1نظارت بر واحدهای وابسته  -2نظام
مدیریت اطالعات ،گزارشدهي و استفاده از آنها در تصميمگيریها  -1استقرار نظام
شایستهساالری  -0استقرار نظام پذیرش و بررسي پيشنهادها  -19استقرار نظام
ارزیابي و نظارت کالن عملکرد  -11باز مهندسي فرایندها و روشها
 -1مدیریت تعامل با جامعه  -9ارتباط با صنعت و خدمات  -9ارتباط با سایر
ارائهدهندگان آموزشي و قطبهای علمي  -1ارتباط با دانشآموختگان

 -1خدمات پشتيباني آموزشي و پژوهشي  -9منابع آموزشي و پژوهشي (کالس
درس ،کتابخانه ،کارگاه و آزمایشگاه) -9فناوری اطالعات  -1فعاليت های فوق
برنامه  -1پيشينه و سوابق دانشجو  -1سيستم رسيدگي به شکایات دانشجویي -2
سنجش رضایت دانشجویان  -1مدیریت رفتار دانشجویان  -0مشاوره علمي،
شغلي و استخدامي به دانشجویان -19تأمين مالي دانشجو  -11امکانات رفاهي
 -19امکانات پزشکي  -19امور فرهنگي و اجتماعي  -11حمایت از نخبگان و
استعدادهای درخشان  -11خدمات پشتيباني عمومي  -11فناوری و اتوماسيون
اداری  -12بهداشت و ایمني محيط کار  -11اطالعرساني و روابط عمومي
 -1مدیریت منابع و سرمایههای انساني  -9پيشينه نيروی انساني  -9جذب و
بکارگماری  -1انگيزش  -1بهسازی و توسعه حرفهای (توانمندسازی) -1
نگهداشت  -2تعالي عملکرد  -1ارتقاء  -0انفصال  -19فرهنگ و جو سازماني
 -1سياستگذاری و خطمشي کيفيت  -9راهبردهای کيفيت -9
ساختار و تشکيالت سازماني  -1منابع انساني  -1یکپارچگي
فعاليتهای ارزیابي و تضمين کيفيت با سایر کارکردها و فعاليتهای
دانشگاه  -1توسعه نظام ارزیابي و تضمين کيفيت  -2ارتباط با
نهادهای منطقهای و بينالمللي ارزیابي و تضمين کيفيت  -1مشارکت
ذینفعان دروني و بيروني در امر ارزشيابي و تضمين کيفيت.

 .1مديريت كيفيت

اعالم آمادگي دانشگاه پس از انجام مميزي دروني و

تدريس -يادگيري

ارائه گزارش آن به انضمام ساير مستندات تکميلي

تشکيل و آموزش هيأت مميزان

 .2مديريت كيفيت
پژوهش

 - 1پيش از بازديد
( برنامه ريزي )

 .3ماموريت ،اهداف

انجام بازديد مقدماتي

سازماني و مديريت

 .4مديريت كيفيت
تعامل با جامعه

عوامل و
مالكهاي

 .5مديريت كيفيت

مميزي

مصاحبه با افراد
ذينفع و ذيربط

فرايند
مميزي

 -2بازديد(اجرا)

از داخل دانشگاه
از خارج دانشگاه

بازديد از مکانهاي
آموزشي،
پژوهشي ،فرهنگي ،رفاهي
و پشتيباني دانشگاه

خدمات پشتيباني

 .6مديريت كيفيت
منابع انساني

برنامهريزي براي بازديد

-3پس از بازديد
(پيگيري)

تهيه پيشنويس گزارش مميزي
ارسال گزارش به دانشگاه مميزي شونده جهت
اعالم نظر
تهيه گزارش نهايي مميزي

 .7مديريت كيفيت
نظام ارزيابي و
تضمين كيفيت

شکل ( )3الگوی پیشنهادی ممیزی
کیفیت در نظام دانشگاهي ایران

اقدام پيگيرانه دانشگاه در خصوص كاربست
پيشنهادهاي ارائه شده در گزارش مميزي
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در پایان الزم به ذکر است که هر گونه اقدام برای اجرای ممیزی کیفیت در سطح
دانشگاههای دولتی و گسترش آن به سایر سطوح آموزش عالی باید مانند به کارگیری
هر الگویی بر اساس مطالعات امکانسنجی ،برنامهریزی و انجام شود .در فرایند امکان
سنجی مشخص میشود که کفایت منابع انسانی ،منابع مالی ،فرهنگ سازمانی و
حمایت مدیریت نظام دانشگاهی کشور در چه سطحی قرار دارد و چه پیش
بایستهایی باید مدنظر قرار گیرند .به عبارت دیگر با توجه به نقش و جایگاه
مدیریت در نظام دانشگاهی متمرکز دولتی ،الزم است که حمایت و مشارکت مدیریت
در همة سطوح دانشگاه و نیز اتصال چرخه فعالیتهای حوزه مدیریت کیفیت به
مدیریت توسعه دانشگاه در سطوح مختلف مورد توجه جدی قرار گیرد .همچنین
شکلگیری باورها ،دیدگاهها و ارزشهای مشترك در این زمینه در تمام مجموعه
دانشگاه ،مطابقت رفتار کارکنان با مأموریت و اهدافی که فعالیت کیفیت را در تمام
دانشگاه پشتیبانی و حمایت میکند و به تبع آن فرهنگ و جوّ سازمانی مطلوب برای
جلب مشارکت ،حمایت و ارتقاء کیفیت در همة فعالیتها و عملکردها ،توجه به
آموزش سرمایه انسانی متخصص در حوزه مدیریت کیفیت و احساس تعهد و
مسئولیت برای راهاندازی دورههای آموزش تخصصی کوتاه مدت و نیز منجر به
مدرك در سطوح تحصیالت تکمیلی ،حمایت مالی مطلوب با توجه به فعالیت
بودجهریزی متمرکز و مشخص کردن محل هزینه بودجههای اختصاصی به دانشگاه و
تدوین و تصویب قوانین حمایتی از جمله اقدامهای ضروری است که در اجرای
الگوی ممیزی کیفیت باید مدنظر قرار گیرد .به عبارت دیگر با توجه به این که تا کنون
در نظام دانشگاهی کشور فعالیت ممیزی طراحی و اجرا نشده است و در این باره
تجربهای وجود ندارد ،الزم است که نظرات جامعه پژوهش بر اساس نتایج حاصل از
بررسی دانش و تجارب کشورهای پیشگام و دارای تجربه مورد بررسی و تعدیل قرار
گیرد و قبل از اجرا در هر یک از زیر نظامهای آموزش عالی ،ضمن امکان سنجی در
گروه تخصصی با حضور نمایندگانی از گروههای ذینفع ،با صالحیت و دارای عالقه
مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.
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منابع
 بازرگان ،عباس ( .) 818نگاهی به تجربههای بینالمللی و ملی در ارزیابی درونی
و برونی دانشگاهها .دومین همایش ارزیابی درونی .دانشگاه تهران :دانشکده
مدیریت دانشگاه تهران.

 بازرگان ،عباس ( .) 812ارزشیابی آموزشی (مفاهیم ،الگوها ،فرایند عملیاتی)
(چاپ ششم) .تهران :انتشارات سمت.
 بازرگان ،عباس ( .) 8 2نقش فرهنگ کیفیت در دستیابی به عملکرد مطلوب
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