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ضرورت طراحی و انجام پژوهشی نظامدار در خصوو نظوام مناسو و فراگیور ارزشویابی
کیفیت در نظام آموزش عالی متناس با دانش و تجربیات بینالمللی و ملی جهوت مشوصص
کردن روش ،فرایند اجرا ،معیارهای ارزشیابی و ساختار مدیریتی این نظام و ویژگویهوای آن،
هدف پژوهش حاضر آن است که ضمن بررسی تجارب ملی و بینالمللی ،رویکرد بومی نظام
ارزشیابی کیفیت آموزش عوالی را طراحوی کورده و بوه دناوال آن ،چوارچوب سوازمان ملوی
ارزشیابی کیفیت آموزش عالی را تدوین و ارائه کرده است .برای سنخشناسی تجارب جهوانی
و الگوگیری از آن از روش مطالعه تطایقی و برای بررسی انتقادی و تفسیر تحلیلی فعالیتهوا
و تجربههای ملی از روش مطالعه اسنادی استفاده شده است .در قسمت یافتوههوای پوژوهش
نیز ساختارهای پیشنهادی سازمان ملی ارزشیابی کیفیت آموزش عالی ارائه شده است.
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مقدمه
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عوالی در راسوتای تعوالی و سورآمدی در مرموریوت و
اهداف خود عمل نموده و در سطح وسیعتر ،ترویج مطلوبتورین ارزشهوا ،رهاوری
قشر فرهیصته و جامعه را به عهده دارنود (سوین  )10 :1002 ،2و بوه هموین دلیول از
ارکان توسعه و رفاه کشورها محسوب میشوند .در جوامع کنونی ،ضرورت توجه بوه
توسعه پایدار کشورها ،اثربصشی و کارآمدی آمووزش عوالی را دسوتصوش دگرگوونی
کرده است (بازرگان .)12 :2334 ،امروزه این مراکز به لحاظ دارا بودن دانش و فون در
باالترین سطح تصصصی از اعتاار زیادی برخوردار بوده و از عوامل عموده دگرگوونی
اجتماعی محسوب میشوند .از این رو ،حساسیت بیشتری نسات به عملکرد ،وضعیت
و کیفیت این نظام در مقایسه بوا سوایر نظوامهوای جامعوه وجوود داشوته (محمودی و
همکاران )72 :2334 ،و کشورهای جهان به دناال شفافسوازی ارتاواب بوین آمووزش
عالی و برنامههای توسعه ملی و ارتقای دانوش و فنواوری در بواالترین سوطح ممکون
هستند.
آموزش عالی در دو دهه گذشته با چالشها و مسائل عدیدهای مواجه بوده است.
رشد فزایندة دانشجویان و متقاضیان ورود به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی،
گسترش کمی نظام آموزش عالی بدون توجه به ظرفیتهای موجود و توان بافت
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جامعه جهت پذیرش خیل عظیم فارغالتحصیالن
دانشگاهی ،فشار عمده جهت رقابت با مؤسسات و سایر بصشهای اقتصادی و
اجتماعی جهت بدست آوردن منابع بیشتر ،کاهش منابع مالی دولتی و فشار مستمر از
سوی جامعه ،کارفرمایان ،دانشجویان و سایر واحدهای ذینفع جهت مسئولیتپذیری
و پاسصگویی بیشتر و شفافیت هرچه بیشتر نظام آموزش عالی از جمله این چالشها
محسوب شده و نظام دانشگاهی را وادار به بازاندیشی در ساختار ،رسالت ،اهداف،
کارکردها و فرایندهای خود نموده است ،به گونهای که انتظار میرود که نظامهای
دانشگاهی کارآمدتر و اقتصادیتر از گذشته عمل کنند؛ بنابراین سادهلوحی خواهد بود
اگر وانمود کنیم که این چالشها و فشارهای روزافزون کاهش خواهند یافت .بیتردید
آیندة پیشروی ما آیندهای مملو از نوسانهای شدید در شرایطی ماهمتر از گذشته
خواهد بود (محمدی و همکاران2334 ،؛ رحیمی و همکاران.)2331 ،
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در سالهای اخیر ،تقاضاهای زیادی از سوی دولتها و عموم مردم برای پاسوصگو
بودن نظام آموزش عالی ارائه شده است و همین امر باعث شده که پاسوصگویی نظوام
آموزش عالی به افراد ذیربو  ،ذینفوع و ذیعالقوه در قاوال منوابع موالی و کالاودی
اختصاصی از اولویت خاصی برخوردار شود .از سوی دیگر فشار بورای هزینوه  -اثور
بصشی بیشتر ،کاهش اعتماد و اطمینان به مدیریت سنتی کیفیت و تمرکز بور بهاوود بوا
تمرکز و توجه فزاینده بر کارکرد پاسصگویی و شفافیت ،نظام آموزش عالی را وادار به
بازاندیشی تجدید نظر در ساز و کارهای موجود برای بهاود و ارتقا کیفیت کرده است.
به همین علت کیفیت نظام دانشگاهی از ابعاد گوناگونی مورد توجه قرار گرفته اسوت.
برخی از صاحانظران کیفیت نظام آموزشی را مترادف با توانایی بوه دسوت دادن نتوایج
مطلوب میدانند .از جمله سالمون )2334( 2کیفیت را انجوام تيییورات موورد نظور (از
پیش تعیین شده) به صورت موفقیتآمیز در فراگیوران دانسوته ،همچنوین گواردون 1و
پارتین تون( 3به نقل از راولی )2332 ،7کیفیت در آموزش عوالی را اینگونوه توصوی
میکنند :کیفیت مطلوب زمانی است که مؤسسه ،شرایطی را فراهم آورد که دانشجویان
به صورت اثربصش قادر باشند به اهداف یادگیری که شوامل اسوتانداردهای تحصویلی
مناس است ،دست یابند .با این وجوود ،ارزشویابی در آمووزش عوالی از ویژگویهوا و
الزاماتی برخوردار است که اهم آنها به این شرح میباشند:
 زیر نظام ارزشیابی ،بصشی از نظام جامع آموزش عالی است که به عنوان یک
خرده سیستم از یک سو ،تحت ترثیر اصول و اهداف حاکم بر آموزش عالی قرار داشته و
از سوی دیگر ترثیرات مستقیمی بر کمیت و کیفیت محصوالت دانشگاهها و مراکز آموزش
عالی بر جای میگذارد.
 ارزیابی فعالیتهای دانشگاهی براساس جمعآوری و تجزیه و تحلیل دادهها و
اطالعات آموزشی و پژوهشی انجام میگیرد .بنابراین وجود شاکهها و نظامهای
اطالعاتی دقیق و به هنگام از الزامات نظام ارزیابی مؤثر به شمار میآید.
 در ارزیابی نظام آموزش عالی به طور همزمان بر نظارت و کنترل عوامل
درونی و بیرونی نظام آموزش عالی و دانشگاهها ترکید میشود .ارزیابی عوامل درونی
و بیرونی ،بصشی از دادههای مورد نیاز برای اندازهگیری و تجزیه و تحلیل «کارایی
داخلی» و «کارایی خارجی» دانشگاهها و مراکز آموزش عالی را فراهم میسازند.
1. Solmon
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3. Partington
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 در نظام ارزیابی ،تجزیه و تحلیل نهایی براساس مقایسه وضع موجود با
مالکهایی که ماین وضع مطلوب نظام آموزش عالی هستند ،انجام میشود .بنابراین
وجود معیارها و مالکهای «عینی»« ،متناس »« ،صریح و دقیق» و «واقعبینانه» از
شرای الزم برای ارزیابی اثربصشی به حساب میآیند.
 ارزیابی آموزش عالی فعالیتی پیچیده و تصصصی است که انجام موفقیتآمیز
آن بیش از هر چیز مستلزم وجود نیروهای انسانی متصصص و دارای دانش علمی و
تجربه عملی الزم است .عالوه بر این ،فراهمساختن امکانات و منابع مالی ،تجهیزاتی،
کالادی و حمایتهای قانونی و اداری از سایر ضروریات نظام ارزیابی به شمار
میآیند.
 نظام ارزیابی ،خود نیازمند بازبینی و نظارت مستمر است .بر این اساس الزم
است روشها و مکانیزمهایی برای کنترل و ارزشیابی اقدامات نظام ارزیابی آموزش
عالی از قال پیشبینی و طراحی شده باشد.
 مهمترین عامل حمایت و گسترش نظام ارزیابی ،کاربرد نتایج آن است.
بنابراین باید ضمانتهای اجرایی الزم برای استفاده از نتایج ارزشیابی در کلیه
تصمیمگیریهای آموزشی ،پژوهشی ،اداری و استصدامی دانشگاهها و مراکز آموزش
عالی پیشبینی و فراهم گردد (قهرمانی2333 ،؛ به نقل از مصتاریان و محمدی:2334 ،
.)24-23
در جهت همگام شدن با این تحوالت و در پاسخ به چالشهای پویشرو در زمینوه
کیفیت علمی دانشگاه ها و مراکوز آمووزش عوالی در برناموه سووم توسوعه اقتصوادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ،یکی از مشکالت و تنگناهای پویش روی
آموزش عالی «فقدان نظام جامع و کارآمد ارزشیابی و نظوارت و ناوودن سوازوکارهای
مؤثر در اصالح روندها و بهاود کیفیت» و نیز «عدم وجود اختیارات ،انعطاف و پویایی
در نظام آموزش عالی و مؤسسه های وابسته برای پاسوصگویی سوریع بوه نیازهوای در
حال تحول جامعه و رشد شتابان دنیای علم و فناوری» (برنامه سوم توسعه) ذکر شوده
است .در این راستا «تدوین و اجرای نظوام ارزشویابی کارآمود در علووم ،تحقیقوات و
فناوری به منظور حفظ و ارتقاء کیفیت و احراز رقابت در سطح ملی و جهانی با ترکید
بر روشهای علمی پذیرفته شده در سطح جهانی» (برنامه سوم توسعه) و متعاقو آن
در برنامه چهارم توسعه« ،ارزیابی مستمر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عوالی توسو
وزارتصانه های مربوطه از جمله وزارت متاوع» به عنوان رهنمودی برای حل مشکالت
فوح ارائه شده است.
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با توجه به مالحظات مذکور ،هدف کلی از پژوهش حاضر و سئوالهوای پ ژوهش
زیر مورد بررسی قرار گرفته است :طراحی نظام ارزشیابی و تضومین کیفیوت آمووزش
عالی (سازماندهی و یکپارچهسازی سیاست ها و ایجاد نهواد ملوی ارزشویابی کیفیوت)
است.
سئوالها:
 .2ساختار ارزشیابی جامع کیفیت نظام آموزش عالی چه میباشد؟
 .1مؤلفههای ارزشیابی کیفیت نظام آموزش عالی کدامند؟
 .3رویکرد مناس ارزشیابی کیفیت نظام آموزش عالی چه میباشد؟
 .7نحوه استقرار رویکرد مناس ارزشیابی کیفیوت نظوام آمووزش عوالی چگونوه
میباشد؟
 .4ساختار مط لوب نهاد ملی ارزشویابی کیفیوت آمووزش عوالی بوه چوه صوورت
میباشد؟

روش پژوهش
روش پژوهش مورد استفاده در این پژوهش روش کیفی و از نوع بررسی اسناد و
مدارک و مطالعه تطایقی میباشد .منابع دادههای مکتوب میتواند شامل مستندات منتشر
شده و نشده ،گزارشهای سازمان ،یادداشتها ،نامهها ،گزارشها ،پیامهای اینترنتی،
فاکسها ،روزنامهها ،مقالهها و غیره شود (داناییفرد و همکاران .)10 :2333 ،اسکات
( )2330چهار معیار برای داوری درباره کیفیت اسناد معرفی میکند .بر اساس این
معیارها میتوان درباره قابل استفاده بودن یا عدم قابلیت استفاده از اسناد در تحقیقات،
تصمیمگیری نمود:
 اصالت :آیا سند اصیل است و تردیدی درباره منشر آن وجود ندارد؟ اعتاار :آیا سند عاری از خطا و تحری است؟ نمایا بودن :2آیا سند نمونه بارزی از سندهای شایه به خود است و اگر نه ،آیامیزان تفاوت آن مشصص شده است؟
 معنا :آیا سند روشن و قابل فهم است؟ (فلیک ،ترجمه جلیلی-143 :2333 ،.)143
1. Representativeness
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به طور کلی برای بررسی و تجزیه و تحلیل اسناد ،مراحل زیر مورد توجه قرار
میگیرد :دسترسی به دادههای اطالعاتی ،بازبینی اعتاار دادههای اطالعاتی ،درک و فهم
اسناد ،تجزیه و تحلیل دادههای اطالعاتی و در نهایت ،بهرهبرداری از دادههای
اطالعاتی (داناییفرد و همکاران.)233 :2330 ،
بنابراین ،برای سنخشناسی تجارب جهانی و الگوگیری از آن از روش مطالعه
تطایقی و برای بررسی انتقادی و تفسیر تحلیلی فعالیتها و تجربههای سطح ملی از
روش مطالعه اسنادی استفاده شده است .مطالعه تطایقی نیز یک روش کیفی است .این
روش ،تحلیل نظاممند شااهتها و تفاوتها بین موردهای مورد بررسی است و به
صورتبندی تایینهایی میانجامد که قادرند جناههایی در یک پدیده را توضیح دهند.
جامعه آماری این پژوهش توس خود محقق تعیین میشود و میباید هر مورد را دقیقاً
بررسی کرده و آن را با بقیه موارد مقایسه کند (فلیک1002 ،؛ ترجمه جلیلی.)2334 ،
به عاارت دیگر کانون تمرکز این نوع پژوهش بر شااهتها و تفاوتهای بین
واحدهاست و مقایسه ،محور واقعی دانستن و درک کردن است .از این رو ،در این
پژوهش مراحل زیر برای استفاده از اسناد و مدارک مربوطه طی میشود -2 :جستجو
و دسترسی به اسناد ،مدارک و منابع اطالعاتی -1 ،بازبینی اعتاار منابع اطالعاتی-3 ،
دستهبندی و اولویتبندی منابع اطالعاتی -7 ،درک و فهم اسناد و منابع -4 ،تجزیه و
تحلیل منابع اطالعاتی و استصراج دادهها و اطالعات مورد نیاز -2 ،بهرهبرداری و
تحلیل نهایی منابع اطالعاتی و استفاده در پاسخ به سئواالت پژوهش.
جامعه مورد مطالعه در این پژوهش با توجه به حاکمیت تفکر و روش کیفی در
انجام آن ،کلیه اسناد ،مدارک و منابع اطالعاتی موجود در حوزه ارزشیابی کیفیت در
نظام آموزش عالی کشورهای دارای تجربه و پیشرو در حوزه مذکور بوده است .بر
این اساس از مجموعه اسناد ،مدارک و به عاارت بهتر کشورهای دارای تجربه قابل
بررسی در این زمینه ،به عنوان جامعه استفاده شده است .در خصو نمونهگیری نیز
از نمونهگیری هدفمند از نوع موارد مطلوب استفاده شده است .بنابراین میتوان جامعه
این پژوهش را کلیه نظامهای آموزش عالی که دارای تجربه ارزشیابی کیفیت قابل
قاول هستند قلمداد و نمونه را تمام مواردی که به نحوی در راستای اهداف پژوهش
همراستا هستند ،عنوان کرد.
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یافتهها
در این قسمت برای پاسخ به هر سؤال ابتودا دادههوا و اطالعوات گوردآوری شوده بوه
صورت جدول عرضه و تحلیل و بر آن اساس به سؤاالت پاسخ داده شده است.
سؤال اول :ساختار مناسب برای ارزشیابی جامع کیفیت نظاا آماوزش عاالی
چیست؟
کیفیت علمی به عنوان عامل رقابت پنهان بین نظامهای آموزش عوالی ،بوه خوودی
خود ایجاد نمیشود و مستلزم برنامه ریزی علموی و عملوی و صورف هزینوه و منوابع
میباشد .بدین منظور و در جهت اثربصشی و کارایی کلیه اقدامهای بعودی در مراحول
آتی یعنی تایین رویکرد و ارائه مجموعه جامع عوامل ،مالکها و نشوانگرها ،و اصووالً
عملی شدن آنها ،استقرار ساختاری مناس  ،انعطافپذیر و در عوین حوال متناسو بوا
دانش و تجربیات کس شده در این حوزه الزم و ضروری است.
نگاهی به نهادهای متولی ارزشیابی کیفیت آمووزش عوالی در کشوورهای مصتلو
مورد بررسی ،سندی معتار بر این گفته است:
جدول ( ) نمایی کلی از نهادهای متولی در ارزشیابی و اعتبارسنجی تعدادی از
کشورهای مورد مطالعه
ردیف نا کشور

نهاد متولی

عالمت
اختصاری

ساختار

روششناسی

2

آمریکا

 شوووورای اعتاارسووونجیآموزش عالی
CHEA
 انجمنهوای منطقوه ای 2گانه

 غیردولتی -مستقل

1

سوئیس

 مرکوووز اعتاارسووونجی وتضمین کیفیت دانشگاه های OAQ
SAS
سوئیس
 -سرویس اعتاارسنجی

 خصوصی دولتی -دانشگاهی

 ارزیابی درونی ارزیابی بیرونی -اعتاارسنجی

3

فرانسه

 -کمیته ملی ارزشیابی

 -دولتی

 ارزیابی درونی -ارزیابی بیرونی

7

هلند

 انجمووووون ارزشووووویابیدانشگاههای هلندی
V S N U سوووازمان اعتاارسووونجی N V A Oهلند -فلمیش

CNE

 -دولتی

 اعتاارسنجی با ترکیود درارزیابی بیرونی
 -استانداردسازی

 ارزیابی درونی -ارزیابی بیرونی
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ردیف نا کشور

نهاد متولی

عالمت
اختصاری

ساختار

روششناسی

 -کمیته موقتی اعتاارسنجی

 کمیته ملی اعتاارسنجی T N A C - دولتیمجارستان
NAC -کمیتووووه اعتاارسوووونجی H A C -

4

 ارزیابی درونی -ارزیابی بیرونی

مجارستان

 نهوواد تضوومین کیفیووتدانشگاههای استرالیا

2

استرالیا

4

آلمان

 مرکوووووز ارزیوووووابی و GACZEVA

3

هند

 شووورای ملووی ارزیووابی واعتاارسنجی

3

ژاپن

 مؤسسوووه اعتاارسووونجیدانشگاهی ژاپن
– J U AA
 مؤسسووه ملووی موودارک N I A D -علمی

20

کانادا

AUQA

 شورای اعتاارسنجی ملیاعتاارسنجی در هانوفر

N AA C

 دولتی و شوراییاز
متشکل
نمایندگان دولت
فدرال ،ایالتها،
و
استانها
دانشگاهها
 فدرالی دولتی -دولتی

 دولتی -غیردولتی

 اتحادیووه دانشووگاههووا وکالجهای کانادا

AUCC

 منطقهای -ایالتی

 22مالزی

 -هیات اعتاارسنجی ملی

LAN

 -دولتی

 21سوئد

 نهاد ملی آمووزش عوالیسوئد

NAHE

دولتی
خصوصی
مشارکتی

 ارزیابی درونی و بیرونیبه طور مکمل
 تهیووووووه و توووووودوینچهارچوب تضمین کیفیت
 ممیزی دانشگاهها خود ارزیابی بازنگری بوسیله همتایان پیگیری ارزیابی درونی ارزیابی بیرونی اعتاارسنجیارزیابی درونی
 ارزیابی بیرونی اعتاارسنجی خود ارزیابی ارزیابی بیرونوی بوسویلهمتصصصان علمی بیرونی
 ارزیوووابی عملکووورد بوووااسووتفاده از شوواخصهووای
عملکردی
 ارزیابی درونی ارزشووویابی بیرونوووی واعتاارسنجی
 ارزشیابی کمی و کیفی ارزشیابی درونی ارزشیابی بیرونیگزارشدهی پیگیری توس نهاد ملیارزیابی مواد و برنامههایآموزش عالی هور  2سوال
یکبار
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نهاد متولی

ردیف نا کشور

عالمت
اختصاری

ساختار

 23انگلیس

 آژانووس تضوومین کیفیووت()QAA
QAA
 مؤسسووه آمووار آموووزشعالی ()HESA

 27فنالند

 دولتی شورای ارزیابی آمووزش - FINHEECخصوصی
عالی فنالند

 24دانمارک

 مرکز تضومین کیفیوت وارزشووووویابی دانموووووارک
()DCQAE
DCQAE
 نهاد ارزشویابی دانموارک()EVA

 22نروژ

24
23
23
10
12

کنیا
نیجریه
کامرون
غنا
آفریقووووای
جنوبی

 11اردن

 -نهوواد نووروژی تضوومین

کیفیووت در آموووزش عووالی NOQA
()NOKUT

 غیردولتی -نیمه دولتی

 -دولتی
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روششناسی

 ارزیابی درونوی ،اجورایهر  2سال یکاار
 ترکیووود بووور ارزشووویابیبیرونی
 تضمین کیفیت ارزیابی درونی ارزیابی بیرونی اعتاارسنجی خودارزشیابی ،ارزشیابیبیرونووی گووزارش دهووی و
پیگیری

 .2خود ارزشیابی
 .1ارزشیابی بیرونی
 .3تصوومیمگیووری و ابووالغ
مسوووووووووتقل در
توصیهها
چووارچوب قووانون
 .7پیگیوووووری اجووووورای
اعتاار سنجی
پیشنهادها
 اجرای هر  2سال یکاوارارزیابی

CHE
هر کشور نهاد خا خوود NBTE
را دارد کووووه از آفریقووووای NCPHE
جنوبی ( )CHEالگوبرداری NAB

میکند

در اکثوور کشووورها  -خود ارزیابی
 ارزیابی بیرونیدولتی

HEQC

 شوووورای اعتاارسووونجی()AC
 پس از تاسیس کمیسویوناعتاارسنجی آموزش عوالی
HEAC
) )HEACشووووووووووورای
اعتاارسوونجی بووه شووورای
اعتاارسنجی آموزش عوالی
تادیل شد.

دولتی
خصوصی

 خود ارزیابی بازنگری بوسیله همتایان تصوومیمگیووری توسووکمیسیون
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نهاد متولی

ردیف نا کشور

عالمت
اختصاری

13

ایران

17

امارات
متحده
عربی

 کمیسیون اعتاارسنجیدانشگاهی

14

بحرین

 ( )QAAمرجع مستقلتضمین کیفیت برای ارتقاء
کلیه سطوح آموزشی است
QAAET
 مرجع مستقل تضمینکیفیت برای آموزش
پرورش ()QAAET

12

 کمیسیون ملیعربستان
اعتاارسنجی و ارزشیابی
سعودی
دانشگاهی

ساختار
-

-

CAA

روششناسی

دولتی

دولتی
خصوصی

 اعتاارسنجی مؤسسه هرپنج سال یک بار
 هیچ دستورالعمل،رویکرد و اسنادی مرتا
با تضمین کیفیت در وب
سایت مرجع مذکور منتشر
نشده است.

NCAAA

دولتی

 خود ارزیابی ارزیابی بیرونی مؤسسات و برنامهها هرپنج سال یکاار نیاز به
اعتاارسنجی مجدد دارند

14

عمان

عمان

شورای

اعتاارسنجی

OAC

دولتی

 خود ارزیابی ارزیابی بیرونی مؤسسات و برنامهها هرپنج سال یکاار نیاز به
اعتاارسنجی مجدد جهت
بررسی و ارزیابی بیرونی
دارند.

13

کویت

 شورایخصوصی

دانشگاههای

PUC

خصوصی

 خود ارزیابی ارزیابی بیرونیمؤسسات و برنامه ها هر
پنج سال یکاار نیاز به
اعتاارسنجی مجدد دارند

نکته قابل توجه در این خصو این است که بهاود کیفیت و ارتقواء و تعوالی آن
صرفاً منوب به ایجاد ساختارهای عریض و طویل بودون توجوه بوه جناوه کواربردی و
عملی آن ،تعامل اثربصش با نظامهای دانشگاهی در پذیرش و اجرای رویههوای موورد
توافق ،نیست .همانگونه که از جدول مذکور بر میآید ،اکثر کشوورها مسورله سواختار
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متولی مدیریت و ارزشیابی کیفیت را مورد توجه قرار داده و اما تعداد خاصوی از آنهوا
به اقدامهای مناسای در این زمینه دست زدهاند که نمونه عینی آن را میتوان به ساختار
ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی کشور هند اشاره کرد .بنابراین الزم است کوه اقودام
عملی در جهت استقرار این ساختار در نظام آموزش عالی کشور انجام پذیرد .ساختار
مدیریتی و سایر ویژگیهای نظام دانشگاهی کشور ،مزیتهای قابول تووجهی را بورای
سرآمدی آن در امر رهاری استقرار نظام ارزشیابی جوامع کیفیوت ایجواد کورده اسوت؛
نکته قابل توجه در این زمینه اعتماد و اطمینان به نتایج پوژوهشهوای علموی در ایون
زمینه و حرکت به سمت عملی کردن نتایج آنها است.
جدول ( )2ارزشیابی کیفیت آموزش عالی در اسناد باالدستی
مستند
قانونی
برنامه پنجم
توسعه

نقشه جامع
علمی
کشور
برنامه وزیر
علو ،
تحقیقات و
فناوری
دولت تدبیر
و امید

موضوع
ماده  ، 1بند «و» -استقرار نظام جامع نظارت و ارزیابی و رتاهبندی دانشگاهها و مؤسسات
آموزش عالی و پژوهشی براساس شاخصهای مورد تریید وزارتصانه مذکور منوب به عدم
ميایرت با مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی با هدف ارتقاء کیفیت آموزشی و پژوهشی
تبصره  -پس از استقرار نظام جامع نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت ،هرگونه گسترش و توسعه
رشتهها ،گروهها و مقاطع تحصیلی موکول به رعایت شاخصهای ابالغی از سوی وزارتصانههای
ذیرب توس دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی است .وزارتصانههای علوم،
تحقیقات و فناوری و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی حس مورد مجازند عملیات اجرائی
سنجش کیفیت و رتاهبندی را براساس این نظام به مؤسسات مورد تریید در بصش غیردولتی واگذار
نمایند.
راهبرد کالن  :6راهبرد ملی  :2انسجام بصشی و تقویت یکپارچگی در سیاستگذاری و نظارت
و اعتاارسنجی در نظام آموزش عالی کشور
راهبرد کالن  :6اقدا ملی  :9ایجاد نهاد ملی مدیریت ارزشیابی و اعتاارسنجی و تضمین کیفیت
در نظام آموزش عالی تحت نظر شورای عالی انقالب فرهنگی
بهبود و ارتقاء کیفیت آموزش عالی
 اهداف: .2ارتقاء و تعالی کیفیت کارکردهای آموزشی ،پژوهشی و ارائهی خدمات تصصصی و اجتماعی
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ،پژوهشی و فناوری
 .1ارتقای سطح شایستگی دانشآموختگان و تولید سرمایه انسانی مطلوب ،تولید دانش و
فناوری بهروز و رفع نیازهای توسعهای کشور
 .3ارتقای بهرهوری نظام آموزش عالی و افزایش توان رقابتپذیری آن در سطوح منطقهای و
بینالمللی

651

فصلنامه مطالعات اندازهگیری و ارزشیابی آموزشی
راهبردها و راهکارها:
 .2انسجامبصشی و تقویت یکپارچگی در سیاستگذاری و ساختارسازی برای مدیریت
ارزشیابی ،اعتاارسنجی و تضمین کیفیت نظام آموزش عالی
 .1ایجاد نهاد ملی مدیریت ارزشیابی ،اعتاارسنجی و تضمین کیفیت در نظام آموزش عالی
 .3بازنگری و اصالح فرآیند گسترش کمی آموزش عالی و ضابطهمند کردن توسعه رشتهها و
مؤسسات آموزش عالی بر اساس استانداردهای کیفی متداول در آموزش عالی در چهارچوب
طرح آمایش آموزش عالی و نتایج نظام ارزشیابی کیفیت آموزش عالی
 .7شاکهسازی و جل مشارکت کلیه گروههای ذیصالح ،ذینفع و ذیعالقه در مدیریت
کیفیت آموزش عالی
 .4عضویت در نهادهای (شاکههای) منطقهای و بینالمللی ارزشیابی و تضمین کیفیت آموزش
عالی
 .2فراهم نمودن زمینههای ایجاد (سازمان) شاکه تضمین کیفیت نظام آموزش عالی کشورهای
جهان اسالم
 .4کارآمد کردن نظام ارزیابی و اعتاارسنجی علمی در آموزش عالی و استفاده از نتایج آن در
برنامهریزیهای راهاردی و توسعه آموزش عالی
 .3سرمایهگذاری در علوم منتص و تکیه بر ایجاد قط های علمی بر اساس نتایج نظام ارزیابی
کیفیت آموزش عالی
 .3توسعه آموزش و پژوهش در حوزه مدیریت کیفیت آموزش عالی
 .20حمایت مالی و جل مشارکت انجمن های علمی در موضوع توسعه کیفی آموزش عالی
مراجع :رهنمودهای مقام معظم رهاری (دیدار با اساتید دانشگاها ،)31/4/24 ،قانون برنامه پنج
ساله پنجم (ماده  ،22ماده  23و بند و ماده  ،)24نقشه جامع علمی کشور (راهارد کالن  4و
اهداف بصشی نظام علم ،فناوری و نوآوری)

بر این اساس ساختار مناس ارزشیابی کیفیت به شرح زیور بورای تعوالی کیفوی و
عملکردی نظام آموزش عالی پیشنهاد شده است:
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وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
دانشگاه آزاد اسالمي

مجلس
دولت

فرهنگستانها

شوراي مركزي ارزيابي ،اعتبارسنحي و

انجمن هاي علمي تخصصي

بازار كار

تضمين كيفيت آموزش عالي

كميسيونهاي اعتبارسنجي
كميته تخصصي علوم انساني
كميته ارزشيابي شعب خارج از كشور

مركز ارزشيابي ،اعتبارسنجي و تضمين

كميته تخصصي علوم پايه

كيفيت  /سطح ستاد
كميته ارزشيابي مراكز آموزش مجازي
و از راه دور

كميته تخصصي فني و
مهندسي

واحدهاي دانشگاهي

كميته ارزشيابي موسسات وابسته

كميته تخصصي هنر
كميته تخصصي علوم
كشاورزي

مركز  /دفتر ارزشيابي و تضمين كيفيت

شوراي ارزشيابي و تضمين كيفيت
دانشگاه
در سطح دانشگاه و موسسههاي
آموزش عالي
كميته ارزشيابي و تضمين كيفيت
در سطح دانشکده

كميته ارزشيابي و تضمين كيفيت در
سطح گروه آموزشي

نمودار ( )2ساختار ارزشیابی ،اعتبارسنجی و تضمین کیفیت

ساختار مذکور بیانگر مشارکت کلیه سطوح ترثیرگذار در تعالی کیفی نظام آمووزش
عالی ،از سطوح سیاسوتگذاری توا اجورای رویوههوای ارزشویابی و کاربسوت نتوایج و
یافتههای آن میشود .اما همانگونه که در این پژوهش عنوان شده ،بایسوتی توجوه بوه
کیفیت به عنوان دغدغه اصلی جامعه دانشگاهی از حد حرف بیرون آمده و به مرحلوه
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عمل برسد و این امر مستلزم توجه سطوح سیاستگذاری بوه نتوایج و یافتوههوای ایون
پژوهش است.
در خصو ساختار جامع ارزشیابی کیفیت نظام آموزش عالی ،توجوه بوه اصوول
زیر الزمه اثربصشی و کارایی آن خواهد بود:
 -2بایستی از حاکمیت رویههای اداری معمول تا حد امکان پرهیز شود.
 -1هدف و وسیله در جای مناسو خوود باشود و ایون سواختار صورف ًا وسویله
دستیابی به هدف اصلی یعنی بهاود و ارتقاء کیفیت باشد.
 -3این سیستم خود نیاز به نظارت و ارزشیابیهای دورهای در خصو حصول
اطمینان از کارایی و اثربصشی دارد.
 -7معموالً چارت ساختار پیشنهادی در اکثر پژوهشهای این چنین مینماید کوه
پیادهسازی آن مستلزم امکانات و تجهیزاتی به اندازه سیستم اصلی است؛ در صورتیکه
بایستی از این دیدگاه پرهیز شود ،چرا که هدف از پیشنهاد ساختار ،ارائه چشمانداز به
کلیه افراد ذی رب  ،ذی صالح و ذی نفع از آن مویباشود و اسوتقرار ایون سیسوتم بوه
صورت مرحلهای و گام به گام خواهد بود.
سؤال دو  :مؤلفههای ارزشیابی کیفیت نظا آموزش عالی کدامند؟
کیفیت نظام دانشگاهی موضوعی چندبعدی و پیچیوده اسوت کوه جهوت بهاوود و
ارتقاء آن بایستی ابتدا بتوان به نحوی آن را نمایان و مورد بررسی قرار داد .شاید نقطه
ضع اکثر رویکردها یا الگوهای پیشنهادی را بتوان در ارائه ندادن الگو یا چهارچوب
اجرایی قابل قاولی برای ترسیم کیفیت و فوراهم نموودن زمینوه ارزیوابی و بررسوی آن
قلمووداد نمووود .در رویکوورد مووورد اسووتفاده بووا اسووتفاده از دانووش و تجربیووات ملووی و
بینالمللی ،سیستم عامل ،مالک و نشانگر برای بازنمایی کیفیت مورد توجه قرار گرفته
است .بر این اساس با استفاده از دیودگاه سیسوتمی و الگووی عناصور سوازمانی ،ابتودا
عوامل ،سپس مالکها و نشانگرهای مناس آن ارائه شده است.
بر اساس دانش و تجربیات بینالمللی میتوان  21مؤلفه را برای نظوام ارزشویابی و
تضمین کیفیت به شرح جدول زیر برشمرد:
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جدول ( )3مؤلفههای  2گانه نظا ارزشیابی و تضمین کیفیت پیشنهادی برای نظا
آموزش عالی
ردیف

مؤلفههای نظا تضمین
کیفیت

2

ویژگی و ساختار نهاد
ملی

1

اهداف ارزیابی

3

ساختار و اختیارات
درونی مؤسسه یا برنامه

7

کانون تمرکز

اقدا هایی که باید انجا شود
 پیشنهاد تشکیل شورای مرکزی ارزشیابی ،اعتاارسنجی و تضمین کیفیتآموزش عالی
 تدوین اساسنامه شورا و تصوی اساسنامه در مرجع ذیصالح پیشنهاد تشکیل کمیتههای ارزشیابی و اعتاارسنجی و انتصاب و انتصاب اعضاء پیشنهاد تشکیل کمیسیونهای اعتاارسنجی و تدوین برنامه کاری شورا پیشنهاد و ارائه دستورالعمل مشارکت فعال فرهنگستانها و انجمنهایتصصصی
 پیشنهاد تشکیل دفاتر یا مراکز تضمین کیفیت دانشگاهی ،تدویناساسنامه و دستورالعملهای آن و تصوی اساسنامه و دستورالعمل دفاتر و
مراکز دانشگاهی
 استقرار دفاتر یا مراکز تضمین کیفیت در دانشگاهها جل مشارکت نظام دانشگاهی و اعضای هیرت علمی در تکمیل واستقرار آن
 بهاود مستمر و ارتقاء کیفیت مسئولیتپذیری و شفافیت امور پاسصگویی عدم انجام فعالیتهای غیرعلمی و غیرکارشناسی که اهداف مذکور را باشک و تردید مواجه سازد
 تعیین و تصریح مرموریت و اهداف به عنوان معیار قضاوت بررسی عملکرد سه سال گذشته بعنوان مانای قضاوت تفکیک سطوح پیشنهادات به گروه ،دانشکده و دانشگاه ،ستاد وزارت تدوین استانداردهای عمومی ارزیابی در سطح مؤسسه و برنامه تدوین استانداردهای تصصصی ارزیابی در سطح مؤسسه و برنامه دادن استقالل و اختیار عمل به سطوح مصتل دانشگاه جهت اجراییکردن پیشنهادات
 آموزش پژوهش خدمات تصصصی نتایج و پیامدها پژوهش و خدمات تصصصی ارتااب با صنعت و خدمات یکپارچگی و انسجام مؤلفههای اصلی آموزش و پژوهش و خدماتتصصصی
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ردیف

مؤلفههای نظا تضمین
کیفیت

4

موضوع

2

چگونگی انجام ارزیابی

4

3

ترکی

تیم ارزیابی

چارچوب ها و
دستورالعملها

اقدا هایی که باید انجا شود
 گروههای آموزشی تلفیقی از برنامه و مؤسسه هیرت علمی ،دوره و برنامه درسی ،دانشجویان ،مدیریت ،امکانات وتجهیزات پژوهش ،فرآیند تدریس -یادگیری ،دانشآموختگان ،رسالت و
اهداف
 تفکیک سطوح ارزیابی و انجام ارزیابی در دو سطح :مؤسسه و برنامه بهصورت مستقل
 ترکید بر حیطهها یا منابع مشترک مورد استفاده سطوح مصتل نظام ترکید بیشتر بر نتایج و پیامدها رواب و ارتااطات برونگروهی و بینالمللی ارزیابی درونی مشارکتی ارزیابی درونی مدیریتی ارزیابی بیرونی ماتنی بر هیرتهای همگنان و متصصصان حوزه مربوطه کمک مالی جهت انجام ارزیابی درونی و بیرونی اعتاارسنجی و پیگیری فرا  -ارزیابی پیمایشهای فارغالتحصیالن و ردیابی دانشآموختگان  -در نظر گرفتنسایر مشوحها از جمله امتیاز پژوهشی
 در ارزیابی درونی اعضاء هیرت علمی سطوح مصتل و در صورتامکان یک نفر مشاور یا همکار در حوزههای ارزشیابی و علوم تربیتی
 در ارزیابی بیرونی متصصصان موضوع یا رشته مورد ارزیابی ،نمایندهفرهنگستان یا انجمن علمی در رشته مربوطه ،متصصصان آموزش عالی و
ارزشیابی آموزشی و نماینده سازمان متولی امر ارزشیابی
 استفاده از افراد صاح نظر موضوعی از دانشگاههای خارجی معتار استفاده از افراد صاح نظر در حوزه ارزشیابی کیفیت در آموزش عالیاز سازمانها ،مراکز و نهادهای بینالمللی اعتاارسنجی
 برگزاری دورههای آموزشی و مشترک برای کمیسیونها و هیرتهایارزیابی بیرونی با مشارکت مراکز ،سازمانها و نهادهای بینالمللی
اعتاارسنجی
 تدوین آئیننامه ارزیابی درونی ،ارزیابی بیرونی و اعتاارسنجی و مصوبکردن آن
 اساسنامه تشکیل دفاتر یا مراکز تضمین کیفیت دانشگاهی اساسنامه شورای مرکزی ارزشیابی ،اعتاارسنجی و تضمین کیفیت تصصیص ،توزیع و هزینه کردن بودجه ارزیابی چارچوب و دستورالعمل برای کاربست یافتههای ارزیابی درونی بیرونی تصوی اساسنامه شورای مرکزی و دفاتر یا مراکز تضمین کیفیتدانشگاهی
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ردیف

مؤلفههای نظا تضمین
کیفیت

3

معیار ها و استانداردها

20

مراجع و منابع تهیه
اطالعات

22

چگونگی گزارش
ارزیابی

21

چگونگی پیگیری و
نتایج ارزیابی

616

اقدا هایی که باید انجا شود
 مرموریت و اهداف نظام مورد ارزیابی آئیننامهها ،مقررات و میانگین عملکرد سه سال گذشته تدوین استانداردها یا الزامات عمومی ارزیابی در سطح مؤسسه و برنامه تدوین استانداردها یا الزامات تصصصی ارزیابی در سطوح مؤسسه وبرنامه
عوامل پیشنهادی مورد
 تدوین استانداردها یا الزامات در خصوارزیابی
 گزارشهای ارزیابی درونی و بیرونی تدوین گزارش نتایج و پیشنهادات حاصله از انجام ارزیابی درونی وبیرونی
 تدوین نرم افزار گزارشگیری ارزیابی درونی و بیرونی گزارشهای ارزشیابی کالن عملکرد دانشگاه /مؤسسه آموزش عالی گزارش ارزیابی درونی :محرمانه و غیر قابل انتشار گزارش ارزیابی بیرونی :محرمانه و با نظر گروه ،دانشکده یا دانشگاهمربوطه قابلیت انتشار در سطح حوزههای تصمیمساز و سیاستگذار دانشگاه
 انجام فعالیتهای آموزشی و ترویجی جهت فرهن سازی برای انتشارگزارشها جهت اطالع عمومی در سه حوزه ارزیابی درونی ،ارزیابی
بیرونی و اعتاارسنجی و ارزشیابی کالن عملکرد دانشگاه
 پیگیری ،تدوین و اخذ گزارش ارزیابی درونی براساس تفاهم نامهپیشنهادی
 بررسی مرحلهای گزارشهای ارزیابی درونی و ارائه بازخورد مکاتاه رسمی و ابالغ رسمی به واحدهای دانشگاههی جهت برنامهریزیبرای کاربست نتایج و یافتهها و ارائه چارچوب عملیاتی کردن پیشنهادها
 مشارکت مستقیم در تدوین گزارش ارزیابی بیرونی مکاتاه و درخواست رسمی جهت ارائه گزارش اقدامهای انجام شده درراستای کاربست یافتهها
 ارائه سازوکارهایی جهت استفاده از نتایج ارزیابی در برنامهریزی توسعهو بهاود واحد
 ارائه سازوکارهای تشویقی و در صورت لزوم تنایهی جهت تدوینگزارش ارزیابی و استفاده از آن در مدیریت و برنامهریزی واحد
 ترثیر عینی ارزیابی بر منابع ،امکانات یا ارائه کمکهای فوح برنامه بهواحدها
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چهارچوب عوامل ،مالکها و نشانگرهاي پيشنهادي در شکل زير نمايش داده شده است:
-

هيات علمي
دانشجويان
مديران
بودجه و منابع مالي
تسهيالت
فضا و مكان
اهداف و ساختارها

دروندادهاي واحد آموزشي

-

كميت و كيفيت فارغالتحصيالن
كميت و كيفيت پژوهشگران
كميت و كيفيت خدمات تخصصي و علمي
كميت و كيفيت دانش ارائه شده (دانش نو)

فرايندهاي واحد آموزشي

-

فرايندهاي مديريتي
فرايندهاي تدريس ـ يادگيري
فرايندهاي پشتيباني
فرايندهاي مالي و بودجهبندي

بروندادهاي واحد آموزشي

 اشتغال -ساير

پيامدهاي واحد آموزشي

نمودار ( )3عناصر نظام دانشگاهی براساس الگوی عناصر سازمانی

با توجه به موارد مذکور ،مجموعهاي جامع و کامل و در عين حال انعطافپذذير از
عوامل ،مالک و نشانگرهاي ارزشيابي کيفيت استخراج و ارائه شده است که اطالعذا
کلي آن در جدول زير نمايش داده شده است:
جدول ( )4كمیت عوامل ،مالكها و نشانگرهای پیشنهادی
رديف
1
1
3
4
1
6
9
8
7
11

عامل
رسالتها و اهداف
ساختار سازماني و مديريت
هيأ علمي
دانشجويان
فرايند تدريس و يادگيري
دورههاي آموزشي و برنامههاي درسي
دانشآموختگان
امکانا و تجهيزا آموزشي و پژوهشي
پژوهش
جمع

تعداد مالك
6
11
11
11
4
11
9
6
8
91

تعداد نشانگر
11
111
11
61
31
97
41
18
63
111
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با توجه به این که نظام آموزش عالی به عنوان یک نظام یکپارچه و یک کل واحود
مورد توجه بوده ،سعی شده که ایون مجموعوه از جامعیوت پوشوش و در عوین حوال
انعطاف پذیری جهت مطابقت بوا شورای و ویژگویهوای زیرنظوامهوای اصولی نظوام
دانشگاهی برخوردار باشد .بر این اساس ابزار اولویوتبنودی و تعیوین میوزان اهمیوت
مجموعه مذکور طراحی و در پیوست گزارش قرار داده شوده اسوت؛ کوه هور یوک از
سطوح مصتل دانشگاه میتوانند آنرا مورد استفاده و به مجموعهای از عوامل ،مالکها
و نشانگرهای خا ارزیابی واحد دانشگاهی خود دست یابند.
 -1-2-3سؤال سو  :رویکرد مناسب ارزشیابی کیفیت نظا آموزش عالی چاه
بوده و نحوه استقرار آن چگونه است؟
تنوع و گوناگونی تجربههای متصصصان ،دیدگاههایشان نسات به اینکه ارزشیابی
چیست و چگونه بایستی آنرا انجام داد ،همراه با تحول حوزه ارزشیابی در دورههای
مصتل منجر به ایجاد الگوهای متفاوت و متعدد در این حوزه شده است ،بطوریکه
طاق گفته ورتن 2و سندرز )2334( 1برای فعالیتهای آموزشی بیش از  40الگوی
ارزشیابی آموزشی پیشنهاد شده است (بازرگان .)2330 ،در یک دستهبندی کلی ورتن
و سندرز ( )2334الگوهای ارزشیابی را در قال  2رویکرد ارزشیابی دستهبندی
کردهاند که عاارتند از (ورثن و سندرز )2 :)2334 ،رویکرد ارزشیابی ماتنی بر هدف
(هدف  -مدار)؛  )1رویکرد ماتنی بر مدیریت (مدیریت  -مدار)؛  )3رویکرد ماتنی بر
مصرفکننده (مصرفکننده  -مدار)؛  )7رویکرد ماتنی بر اختالف نظر متصصصان؛ )4
رویکرد طایعتگرایانه و مشارکتی؛  )2رویکرد ماتنی بر نظر متصصصان :این رویکرد
عمدتاً ماتنی بر قضاوت (نظر) متصصصان حرفهای در خصو کیفیت فعالیتهای
آموزشی است (ورثن و سندرز .)2334 ،در این رویکرد به این سؤال ارزشیابی پاسخ
داده میشود که آیا منتقد متصصص ،برنامه را تریید میکند؟ روش ارزشیابی دراین
رویکرد شامل تحلیل انتقادی متصصصان است (بازرگان .)2330 ،رویکرد ماتنی بر نظر
متصصصان که احتماالً قدیمیترین و در عین حال بیشترین استفاده را داشته است،
عمدتاً بر قضاوت متصصصان حرفهای در مورد مؤسسات آموزشی ،برنامهها،
فرآوردهها یا فعالیتها متمرکز است .بنابراین بر اساس دانش و تجربیات ملی و
1. Worthen
2. Sanders
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بینالمللی الگوی اعتاارسنجی ماتنی بر :ارزشیابی درونی ،ارزشیابی بیرونی و
اعتاارسنجی مدنظر قرار گرفت .مرکز ثقل و سن بنای تضمین کیفیت که اکثر
نظامهای آموزش عالی پیشرو مدنظر قرار دادهاند ،ارزیابی درونی است که به دو
صورت مشارکتی و مدیریتی قابل انجام است .با توجه به این که اعضاء هیرت علمی
مهمترین و کلیدیترین مصاطاان این روش است و این افراد از باالترین رشد
شصصیتی برخوردار بوده ،پذیرای تيییر در جهت تعالی هستند و عوامل انگیزشی و
ساک مدیریتی خا خود را دارند ،انتظار میرود که ارزیابی درونی مشارکتی در
اولویت اقدام قرار گیرد .در شکل زیر فلسفه ارزیابی درونی و ارتااب آن با ساکهای
مدیریتی و فرایند تيییر نشان داده شده است:
قوي

عوامل بهداشتي

مشاركتي

باشگاهي

وظيفه -رابطه قوي
ميانه روي

احترام

تأمين

وظيفه– رابطه

وظيفه مدار

ضعيف

ضعيف
(تفويضي)

قوي

رفتار رابطه مدار
نابالغ

رفتار رابطه مدار

خوديابي

عوامل انگيزشي

بلوغ

ضعيف
بالغ

متوسط

نمودار ( )4فلسفه ارزیابی درونی و ارتباط آن با سبكهای مدیریت ،فرایند تغییر و
بلوغ شخصیتی مجریان

بنابراین انتظار میرود که تمام منابع و امکانات الزم برای اجرای اثربصش این
فرایند مهیا گردد؛ اصوالً انجام ارزیابی درونی در سطوح مصتل نظام دانشگاهی
مستلزم تيییر در برخی از جوان و سطوح مصتل ترثیرپذیر میباشد و مناس ترین
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چرخة تغيير ،مستلزم مشارکت افراد ذينفع از آن است؛ اين امر در شکل زير نمايش
داده شده است:
بيروني
قدرت مقام
سيكل تغيير
اجباري

رفتار گروهي
رفتار فردي
گرايش  -نگرش
معرفت  -دانش

دروني

سطوح تغيير – سيكل تغير

قدرت شخصي
سيكل تغيير
مشاركتي

نمودار ( )5چرخه اثربخشی ارزيابی درونی

در جهت اجرايي شدن رويکرد پيشنههادي ،مراحنل اجرايني نر انش از آن ن
صورت شفاف و واضح در قالب گام ايي عملياتي ارائ شنده اسنت و ندين مه نور
آئيننام اجرايي آن عهوان اقدام عملي راي استقرار ،پيشههاد شده اسنت .نا ندف
ايجاد چشماندازي عملگرا از ا تدا تأکيند نر کار سنت نتنايي و يافتن ناي رويکنرد
ارزشيا ي جامع کيفيت شده و دين مه ور دستورالعملي جهت استقرار تدوين و ارائن
شده است.
طراحي و اجراي فعاليت اي آموزشي و ترويجي مچون کارگناه ناي آموزشني،
دوره ا و نشست اي تاصصي ،تهي و انتشار روشور ،پوستر و فنيلم ناي آموزشني
کوتاه ،فعاليت اي پژو شي جهت ررسي آخرين دستاورد اي جهاني در اين حوزه و
نيز ارائ دستاورد اي حاصل ن ام آموزش عالي جوامع دانشگا ي در سطوح ملي و
ينالمللي ،فعاليت اي فهاوري مچون طراحي سايت ارزشيا ي جامع کيفيت ،طراحي
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نرمافزارهای ارزیابی درونی و ...میتواند در استقرار اثوربصش ایون فعالیوت راهاوردی
بسیار حیاتی و مثمرثمر باشد.
ترکیوود اصوولی ایوون پووژوهش در اسووتقرار ایوون سووازوکار پیشوونهادی بوور آموووزش،
اطالع رسانی و اندیشیدن تمهیدات تشویقی و ترغیای برای جل مشارکت حوداکثری
واحدهای دانشگاهی ،اعضاء هیرت علمی و مدیران سطوح مصتل نظام میباشد.
نشانگرها

اعتبار ارزيابي ارزيابي
سنجي بيروني دروني

مالكها
تشويق
ترغيب
عوامل
و جلب
ارائه
مأموريت و
مشاركت
اهداف
پژوهشي خدمات حداكثري
آموزشي
تخصصي جامعه
گروه
آموزشي

دانشگاهي

دانشکده
واحدهاي دانشگاهي
ستاد دانشگاه /مؤسسه آموزش عالي

هيات امناء

نمودار ( )6چرخه استقرار رویکرد ارزشیابی جامع در نظا آموزش عالی

سؤال چهار  :ساختار مطلوب نهاد ملی ارزشیابی کیفیت آموزش عالی به چاه
صورت میباشد؟
با توجه به مطالعات پژوهشی پیش گفته و توجه بوه سواختار نهادهوای ارزشویابی
کیفیت در سطح بینالمللی ،ساختار مطلوب نهاد ملوی ارزشویابی کیفیوت در آمووزش
عالی به شرح زیر ترسیم شده و توضیحات تکمیلی آن در ادامه ارائه میگردد:
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الف) ساختار نهاد ملی ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی با احتساب مجموعه
تابعه وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
دولت

مجلس

شوايعالي انقالب فرهنگي

بازار كار

وزارت علوم ،تحقيقات و
فناوري
شوراي مركزي ارزشيابي،
اعتبارسنجي و تضمين كيفيت
آموزش عالي
نهاد ملي ارزشيابي،
اعتبارسنجي و تضمين كيفيت
آموزش عالي

شوراي راهبري و مديريت
ارزشيابي ،اعتبارسنجي و تضمين
كيفيت آموزش عالي

كميته ارزشيابي نظام آموزش عالي
از راه دور و مجازي
كميته ارزشيابي دانشگاه هاي آزاد و
مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و
پرديس هاي بين الملل
كميته ارزشيابي دانشگاه هاي جامع
علمي -كاربردي و فني و حرفه اي

كميته ارزشيابي ،اعتبارسنجي و
تضمين كيفيت دانشگاه هاي
دولتي تابعه وزارت علوم،
تحقيقات و فناوري

فرهنگستانها

كميته ارزشيابي پژوهشگاه ها و
پارك هاي علم و فناوري
كميته ارزشيابي دانشگاه هاي خارج
از كشور و مدارك تحصيلي

اجنمن هاي علمي
هنادهاي غريدوليت
مزتبط

كميته
تخصصي
علوم انساني

كميته
تخصصي
علوم پايه

كميته
تخصصي
فني-
مهندسي

كميته
تخصصي
هنر

كميته
تخصصي
كشاورزي

مركز/دفتر ارزشيابي و تضمين
كيفيت
در سطح دانشگاه /پژوهشگاه/
پارك علم و فناوري

نمودار ( )7ساختار ارزشیابی جامع در نظام آموزش عالی
 .منظور از نظام دانشگاهی عبارت است از دانشگاههای دولتی ،دانشگاه پیام نور ،جامع علمی -کاربردی بوده و
حوزه بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی را شامل نمیگردد.
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دولت

مجلس

شورای عالی انقالب فرهنگی

بازار کار

شورای مرکزی ارزشیابی ،اعتبارسنجی و تضمین
کیفیت آموزش عالی

نهاد ملی سنجش ،ارزشیابی ،اعتبارسنجی
و تضمین کیفیت آموزش عالی
شوراي راهبري و مديريت
ارزشيابي ،اعتبارسنجي و
تضمين كيفيت آموزش عالي

کمیتههای ارزشیابی ،اعتبارسنجی و تضمین
کیفیت به تفکیک حوزه صف وزارت علوم،
وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اسالمی

کمیتههای تخصصی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسالمی به تفکیک گروههای عمده تحصیلی

مرکز/دفتر ارزشیابی و تضمین کیفیت
در سطح دانشگاه /پژوهشگاه/پارک علم و فناوری

نمودار ( )8ساختار ارزشیابی جامع در نظام آموزش عالی با احتساب کلیه زیر
مجموعههای آموزش عالی

جمعبندی و پیشنهادها
لزوم تدارك سازوکارهای ارزيابی و تضمین کیفیت در آموزش عالی در هر کشور،
کامالً بديهی و مشهود است .اما نحوه شکلگیری و ويژگی اين سازوکارها و میزان
رسمی بودن آن نقش مهمی در اجرای اثربخش ارزيابی و اعتبارسنجی و در نهايت
تضمین کیفیت آموزش عالی دارد .با مراجعه به پیشینه ارزشیابی و اعتبارسنجی در
کشورهای مختلف مشاهده میشود ،مادامی که احساس نیاز و به عبارتی نیاز آفرينی از
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درون دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ایجاد نشده و سازوکار ارزشیابی و
اعتاارسنجی جهت تضمین کیفیت از حمایت دولتی (قانونی) برخوردار ناوده و
سیستم قانونی قدرتمندی برای مدیریت آن شکل نگرفته است ،نتوانسته نتایج سودمند
خود را به بار آورد .معموالً رویة اعتاارسنجی در کشورهای توسعه یافته از حالتی
غیررسمی به حالتی ساختارمند ،رسمی و قانونی تادیل شده است .این ساختار
مرموریت اصلی سیاستگذاری و هدایت فعالیت ارزشیابی و اعتاارسنجی را برعهده
دارد .بر این اساس در نظام آموزش عالی کشور ما نیز الزم است که براساس تجارب
حاصل ،در خصو تدوین ساختاری مناس  ،نظاممند ،رسمی و قانونی تمهیدات
الزم اندیشیده شود .این ساختار بایستی کلیه دورههای آموزش عالی که توس
دانشگاهها و مؤسسههای آموزش تابعه ارائه میشود ،را تحت پوشش قرار دهد .در
این راستا بر مانای پژوهش حاضر میتوان پیشنهادهای زیر را ارائه نمود:
 طراحی ،تدوین و تصوی رویهها ،قوانین ،آئیننامهها و تمهیدات قانونیارزشیابی و اعتاارسنجی نظام آموزش عالی با رویکرد ملی در مراجع قانونی.
 تشکیل شورای مرکزی ارزشیابی ،اعتاارسنجی و تضمین کیفیت. فعال کردن زیر کمیتههای شورا و جل مشارکت فعال فرهنگستانها وانجمنهای علمی از طریق اتصاذ رویهها و تمهیدات قانونی.
 طراحی و تدوین برنامههای کوتاه مدت و میان مدت ارزشیابی کیفیت درسطوح ستاد و ص نظام آموزش عالی.
 تشکیل مراکز یا دفاتر ارزشیابی و تضمین کیفیت در کلیه واحدهای دانشگاهیتابعه.
 راهاندازی دورههای آموزشی تصصصی یا تحصیالت تکمیلی در حوزه ارزشیابی،اعتاارسنجی و تضمین کیفیت در آموزش عالی با چشماندازی بلند مدت به تربیت
نیروی انسانی متصصص برای حوزههای ستاد و ص نظام آموزش عالی.
 در نظر گرفتن ردی اعتااری مشصص برای اجرا و کاربست یافتههایبرنامههای ارزشیابی و اعتاارسنجی در نظام آموزش عالی.
 توجه به انجام ارزشیابی در دو سطح خرد و کالن بطور همزمان در سطوحمؤسسهای و برنامهای.
 حرکت به سمت ایجاد شاکههای تضمین کیفیت در واحدهای دانشگاهیبرحس منطقه جيرافیایی یا همسنخ بودن از حیث رشتهها و برنامههای آموزشی
منجر به مدرک و برنامهها و مرموریتهای پژوهشی.
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در جهت تحقق و عملی شدن این پیشنهادات الزم است که در برنامه کالن
توسعه آموزش عالی به صورت خا موارد مذکور مورد توجه قرار گرفته و در آن
روشهای ارزیابی میزان تحقق اهداف برنامه پیشنهادی جهت استقرار نظام جامع
ارزشیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی مشصص شود.
به منظور عملیاتی نمودن پیشنهادهای مذکور الزم است سیاستهای اجرایی زیر به
اجرا درآید:
 در قانون تشکیالت وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،جایگاه شورای مرکزیارزشیابی ،اعتاارسنجی و تضمین کیفیت و ساختار سازمانی آن با مرموریت ،اهداف و
وظای به عنوان سازمانی مستقل از ستاد دیده شود.
 درصدی از بودجههای حوزه ستادی و حوزههای دانشگاهی به صورت مصوببه امر بهاود و ارتقاء کیفیت و تعالی عملکرد اختصا یابد.
 در تصصیص بودجه کمکی به دانشگاهها و مؤسسات تابعه ،عملکرد برتربراساس نظام جامع ارزشیابی مورد توجه و درصدی از بودجه بر این اساس
اختصا داده شود.
 واحدهای دانشگاهی و مؤسسات تابعه گزارش عملکرد خود را بر اساسفرایند ارزیابی (خود  -ارزیابی) عملکرد و براساس یک چارچوب مشصص و مورد
توافق بصورت ساال نه به ستاد دانشگاه ارائه نمایند.
 در آئیننامه ارتقاء اعضاء هیات علمی مشارکت در فعالیتهای ارزشیابی کیفیتدانشگاه به عنوان عملکرد پژوهشی در ارتقاء آنها مورد توجه قرار گیرد.
 در ساختار تشکیالتی واحدهای دانشگاهی و مؤسسات آموزشی وابسته ،جایگاهدفاتر یا مراکز ارزشیابی و تضمین کیفیت با مرموریت ،اهداف و وظای مشصص دیده
شود.
 در انتصاب پستهای تصصصی ساختار مدیریت کیفیت در سطوح مصتلنظام دانشگاهی ،مدیریت حرفهای از مدیریت سیاسی متمایز و مالکها و ویژگیهای
خاصی برای این سطح از مدیریت در نظر گرفته شود.
 دوره یا دورههای آموزشی در سطوح تحصیالت تکمیلی در حوزه ارزشیابیآموزشی در مرجع قانونی مربوطه مصوب و اجرای آن به چند دانشگاه خا با
نظارت ستاد دانشگاه ،واگذار شود.
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 يکي از ضوابط و استانداردهاي راهاندازي دورههاي آموزشي و پژوهشي ،تمديدفعاليت آنها ،ارتقاء دورهها و صالحيت صدور گواهينامه و مدارک دانشگاهي داشتن
نظام و برنامه ارزشيابي ،انجام ارزيابي دروني و بروني و اعتبارسنجي ذکر گردد.
 موارد مذکور به عنوان نظامنامه مديريت کیفیت نظام آموزش عالی در هيأتامناء مصوب و تا حصول کامل به مأموريت و چشمانداز اصلي يعني استقرار نظام
جامع ارزشيابي و تضمين کيفيت در نظام دانشگاهي با رعايت اصل انعطافپذيري،
پويايي ،تحول ،توسعه و تکميل نظام مذکور ،کليه مديران حوزه ستادي و دانشگاهي
خارج از جناحبنديهاي سياسي و حزبي به آن وفادار باشند.
تقدير و تشکر :در پايان از زحمات همکاران عزيز و گرامي اينن طنرح پژوهشني کنه
مقاله مذکور حاصل آن اسنت :خنانمهنا فراننم ماتارينان ،فاختنه اسنحااي ،طناهره
ظفريپور ،فاطمه صادايمندي و مريم زمانيفر نهايت تقندير و تشنکر را منينمناييم.
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