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 چکیده

مناسو  و فراگیور ارزشویابی     دار در خصوو  نظوام   پژوهشی نظام ضرورت طراحی و انجام
مشوصص  جهوت  المللی و ملی  تجربیات بین کیفیت در نظام آموزش عالی متناس  با دانش و

، آن هوای  ویژگوی  ومدیریتی این نظام  معیارهای ارزشیابی و ساختار، اجرا فرایند، روش کردن
رویکرد بومی نظام ، المللی بین ر آن است که ضمن بررسی تجارب ملی وپژوهش حاضهدف 

چوارچوب سوازمان ملوی    ، بوه دناوال آن   ارزشیابی کیفیت آموزش عوالی را طراحوی کورده و   
شناسی تجارب جهوانی   برای سنخ. کرده استارائه  ارزشیابی کیفیت آموزش عالی را تدوین و
هوا   برای بررسی انتقادی و تفسیر تحلیلی فعالیتو  و الگوگیری از آن از روش مطالعه تطایقی

وهش  پوژ هوای   در قسمت یافتوه . های ملی از روش مطالعه اسنادی استفاده شده است و تجربه
 . نیز ساختارهای پیشنهادی سازمان ملی ارزشیابی کیفیت آموزش عالی ارائه شده است

 
 کیفیت آموزش عالی ،اعتاار سنجی، ارزشیابی، ساختار، سازمان ملی :کلیدی واژگان

 

                                                                                                                                      
پژوهشی است که با حمایت موالی صوندوح حمایوت از پژوهشوگران نهواد ریاسوت        این مقاله مستصرج از طرحی .2
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 مقدمه
در راسوتای تعوالی و سورآمدی در مرموریوت و     ها و مؤسسات آموزش عوالی   دانشگاه

رهاوری  ، هوا  تورین ارزش  ترویج مطلوب، تر اهداف خود عمل نموده و در سطح وسیع
و بوه هموین دلیول از    ( 10: 1002، 2سوین  ) قشر فرهیصته و جامعه را به عهده دارنود 

ضرورت توجه بوه  ، در جوامع کنونی. شوند کشورها محسوب می ارکان توسعه و رفاه
اثربصشی و کارآمدی آمووزش عوالی را دسوتصوش دگرگوونی     ، توسعه پایدار کشورها

بودن دانش و فون در   امروزه این مراکز به لحاظ دارا. (12: 2334، بازرگان) کرده است
مل عموده دگرگوونی   زیادی برخوردار بوده و از عوا باالترین سطح تصصصی از اعتاار

وضعیت ، حساسیت بیشتری نسات به عملکرد، از این رو. شوند اجتماعی محسوب می
محمودی و  ) هوای جامعوه وجوود داشوته     و کیفیت این نظام در مقایسه بوا سوایر نظوام   

سوازی ارتاواب بوین آمووزش      و کشورهای جهان به دناال شفاف( 72: 2334، همکاران
ارتقای دانوش و فنواوری در بواالترین سوطح ممکون      های توسعه ملی و  عالی و برنامه

 . هستند
. ای مواجه بوده است ها و مسائل عدیده آموزش عالی در دو دهه گذشته با چالش

، ها و مؤسسات آموزش عالی رشد فزایندة دانشجویان و متقاضیان ورود به دانشگاه
بافت های موجود و توان  گسترش کمی نظام آموزش عالی بدون توجه به ظرفیت

التحصیالن  اجتماعی و فرهنگی جامعه جهت پذیرش خیل عظیم فارغ، اقتصادی
های اقتصادی و  فشار عمده جهت رقابت با مؤسسات و سایر بصش، دانشگاهی

مستمر از  کاهش منابع مالی دولتی و فشار، اجتماعی جهت بدست آوردن منابع بیشتر
پذیری  نفع جهت مسئولیت ی ذیدانشجویان و سایر واحدها، کارفرمایان، سوی جامعه

ها  و پاسصگویی بیشتر و شفافیت هرچه بیشتر نظام آموزش عالی از جمله این چالش
، اهداف، رسالت، محسوب شده و نظام دانشگاهی را وادار به بازاندیشی در ساختار

های  رود که نظام ای که انتظار می به گونه، کارکردها و فرایندهای خود نموده است
لوحی خواهد بود  تر از گذشته عمل کنند؛ بنابراین ساده ی کارآمدتر و اقتصادیدانشگاه

تردید  بی. ها و فشارهای روزافزون کاهش خواهند یافت اگر وانمود کنیم که این چالش
تر از گذشته  های شدید در شرایطی ماهم ای مملو از نوسان روی ما آینده آیندة پیش
 . (2331، رحیمی و همکاران؛ 2334، محمدی و همکاران) خواهد بود
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ها و عموم مردم برای پاسوصگو   تقاضاهای زیادی از سوی دولت، های اخیر در سال
بودن نظام آموزش عالی ارائه شده است و همین امر باعث شده که پاسوصگویی نظوام   

عالقوه در قاوال منوابع موالی و کالاودی       نفوع و ذی  ذی، ربو   به افراد ذی آموزش عالی
اثور   -از سوی دیگر فشار بورای هزینوه   . شوداولویت خاصی برخوردار اختصاصی از 
کاهش اعتماد و اطمینان به مدیریت سنتی کیفیت و تمرکز بور بهاوود بوا    ، بصشی بیشتر

نظام آموزش عالی را وادار به ، تمرکز و توجه فزاینده بر کارکرد پاسصگویی و شفافیت
. است کردهرای بهاود و ارتقا کیفیت بازاندیشی تجدید نظر در ساز و کارهای موجود ب

. 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    

از ) کیفیت را انجوام تيییورات موورد نظور    ( 2334) 2از جمله سالمون. دانند مطلوب می
و  1همچنوین گواردون  ، آمیز در فراگیوران دانسوته   به صورت موفقیت( پیش تعیین شده

کیفیت در آموزش عوالی را اینگونوه توصوی     ( 2332، 7به نقل از راولی) 3تون پارتین 
شرایطی را فراهم آورد که دانشجویان ، کیفیت مطلوب زمانی است که مؤسسه: کنند می

هداف یادگیری که شوامل اسوتانداردهای تحصویلی    به صورت اثربصش قادر باشند به ا
هوا و   ارزشویابی در آمووزش عوالی از ویژگوی    ، با این وجوود . دست یابند، مناس  است
 :باشند به این شرح میآنها  برخوردار است که اهمالزاماتی 
 بصشی از نظام جامع آموزش عالی است که به عنوان یک ، زیر نظام ارزشیابی

تحت ترثیر اصول و اهداف حاکم بر آموزش عالی قرار داشته و ، خرده سیستم از یک سو
ها و مراکز آموزش  از سوی دیگر ترثیرات مستقیمی بر کمیت و کیفیت محصوالت دانشگاه

 . گذارد عالی بر جای می

 ها و  آوری و تجزیه و تحلیل داده های دانشگاهی براساس جمع ارزیابی فعالیت
های  ها و نظام بنابراین وجود شاکه. گیرد یاطالعات آموزشی و پژوهشی انجام م

 . آید اطالعاتی دقیق و به هنگام از الزامات نظام ارزیابی مؤثر به شمار می

  در ارزیابی نظام آموزش عالی به طور همزمان بر نظارت و کنترل عوامل
ارزیابی عوامل درونی . شود ها ترکید می درونی و بیرونی نظام آموزش عالی و دانشگاه

کارایی »گیری و تجزیه و تحلیل  های مورد نیاز برای اندازه بصشی از داده، بیرونیو 
 . سازند ها و مراکز آموزش عالی را فراهم می دانشگاه« کارایی خارجی»و « داخلی
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2. Gordon 
3. Partington 
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 تجزیه و تحلیل نهایی براساس مقایسه وضع موجود با ، در نظام ارزیابی
بنابراین . شود انجام می، ی هستندهایی که ماین وضع مطلوب نظام آموزش عال مالک

از « بینانه واقع»و « صریح و دقیق»، «متناس »، «عینی»های  وجود معیارها و مالک
 . آیند شرای  الزم برای ارزیابی اثربصشی به حساب می

 آمیز  ارزیابی آموزش عالی فعالیتی پیچیده و تصصصی است که انجام موفقیت
وهای انسانی متصصص و دارای دانش علمی و آن بیش از هر چیز مستلزم وجود نیر

، تجهیزاتی، ساختن امکانات و منابع مالی فراهم، عالوه بر این. تجربه عملی الزم است
های قانونی و اداری از سایر ضروریات نظام ارزیابی به شمار  کالادی و حمایت

 . آیند می

 ن اساس الزم بر ای. خود نیازمند بازبینی و نظارت مستمر است، نظام ارزیابی
هایی برای کنترل و ارزشیابی اقدامات نظام ارزیابی آموزش  ها و مکانیزم است روش

 . بینی و طراحی شده باشد عالی از قال پیش

 کاربرد نتایج آن است، ترین عامل حمایت و گسترش نظام ارزیابی مهم .
در کلیه  های اجرایی الزم برای استفاده از نتایج ارزشیابی بنابراین باید ضمانت

ها و مراکز آموزش  اداری و استصدامی دانشگاه، پژوهشی، های آموزشی گیری تصمیم
: 2334، ؛ به نقل از مصتاریان و محمدی2333، قهرمانی) بینی و فراهم گردد عالی پیش

23-24) . 

رو در زمینوه   های پویش  در جهت همگام شدن با این تحوالت و در پاسخ به چالش
، ها و مراکوز آمووزش عوالی در برناموه سووم توسوعه اقتصوادی        کیفیت علمی دانشگاه

یکی از مشکالت و تنگناهای پویش روی  ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران 
فقدان نظام جامع و کارآمد ارزشیابی و نظوارت و ناوودن سوازوکارهای    »آموزش عالی 

انعطاف و پویایی ، عدم وجود اختیارات»و نیز « مؤثر در اصالح روندها و بهاود کیفیت
های وابسته برای پاسوصگویی سوریع بوه نیازهوای در      در نظام آموزش عالی و مؤسسه

ذکر شوده  ( برنامه سوم توسعه) «حال تحول جامعه و رشد شتابان دنیای علم و فناوری
تحقیقوات و  ، تدوین و اجرای نظوام ارزشویابی کارآمود در علووم    »در این راستا . است

و ارتقاء کیفیت و احراز رقابت در سطح ملی و جهانی با ترکید  فناوری به منظور حفظ
و متعاقو  آن  ( برنامه سوم توسعه) «های علمی پذیرفته شده در سطح جهانی بر روش

ها و مؤسسات آموزش عوالی توسو     ارزیابی مستمر دانشگاه»، در برنامه چهارم توسعه
رهنمودی برای حل مشکالت به عنوان « های مربوطه از جمله وزارت متاوع وزارتصانه

 . فوح ارائه شده است
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ژوهش   پهوای   و سئوال هدف کلی از پژوهش حاضر، با توجه به مالحظات مذکور
طراحی نظام ارزشیابی و تضومین کیفیوت آمووزش    : مورد بررسی قرار گرفته است زیر
 (ها و ایجاد نهواد ملوی ارزشویابی کیفیوت     سازی سیاست سازماندهی و یکپارچه) عالی
 . ستا

 :ها سئوال
 باشد؟ ساختار ارزشیابی جامع کیفیت نظام آموزش عالی چه می .2
 ارزشیابی کیفیت نظام آموزش عالی کدامند؟ های مؤلفه .1

 باشد؟ رویکرد مناس  ارزشیابی کیفیت نظام آموزش عالی چه می .3

نحوه استقرار رویکرد مناس  ارزشیابی کیفیوت نظوام آمووزش عوالی چگونوه       .7
 باشد؟ می

لوب نهاد ملی ارزشویابی کیفیوت آمووزش عوالی بوه چوه صوورت        ساختار مط .4
 باشد؟ می

 
 روش پژوهش 

کیفی و از نوع بررسی اسناد و  روش پژوهش مورد استفاده در این پژوهش روش
تواند شامل مستندات منتشر  های مکتوب می منابع داده. باشد مدارک و مطالعه تطایقی می

، های اینترنتی پیام، ها گزارش، ها نامه، ها یادداشت، های سازمان گزارش، شده و نشده
 اسکات. (10: 2333، فرد و همکاران دانایی) ها و غیره شود مقاله، ها روزنامه، ها فاکس
بر اساس این . کند چهار معیار برای داوری درباره کیفیت اسناد معرفی می( 2330)

، فاده از اسناد در تحقیقاتتوان درباره قابل استفاده بودن یا عدم قابلیت است معیارها می
 :گیری نمود تصمیم

 آیا سند اصیل است و تردیدی درباره منشر آن وجود ندارد؟ :اصالت -

 آیا سند عاری از خطا و تحری  است؟ :اعتاار -

آیا ، آیا سند نمونه بارزی از سندهای شایه به خود است و اگر نه :2نمایا بودن -
 میزان تفاوت آن مشصص شده است؟

-143: 2333، ترجمه جلیلی، فلیک) سند روشن و قابل فهم است؟آیا  :معنا -
143) . 

                                                                                                                                      
1. Representativeness 
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مراحل زیر مورد توجه قرار ، به طور کلی برای بررسی و تجزیه و تحلیل اسناد
درک و فهم ، های اطالعاتیبازبینی اعتاار داده، های اطالعاتی  دسترسی به داده :گیرد می
های  برداری از داده بهره، ی و در نهایتهای اطالعاتتجزیه و تحلیل داده، اسناد

 . (233: 2330، فرد و همکاران دانایی) اطالعاتی

شناسی تجارب جهانی و الگوگیری از آن از روش مطالعه  برای سنخ، بنابراین
های سطح ملی از  ها و تجربه تطایقی و برای بررسی انتقادی و تفسیر تحلیلی فعالیت

این . مطالعه تطایقی نیز یک روش کیفی است. است روش مطالعه اسنادی استفاده شده
ها بین موردهای مورد بررسی است و به  ها و تفاوت مند شااهت تحلیل نظام، روش
. هایی در یک پدیده را توضیح دهند انجامد که قادرند جناه هایی می بندی تایین صورت

مورد را دقیقاً  باید هر شود و می جامعه آماری این پژوهش توس  خود محقق تعیین می
. (2334، ؛ ترجمه جلیلی1002، فلیک) بررسی کرده و آن را با بقیه موارد مقایسه کند

های بین  ها و تفاوت به عاارت دیگر کانون تمرکز این نوع پژوهش بر شااهت
در این ، از این رو. محور واقعی دانستن و درک کردن است، واحدهاست و مقایسه

جستجو  -2 :شود فاده از اسناد و مدارک مربوطه طی میپژوهش مراحل زیر برای است
 -3، بازبینی اعتاار منابع اطالعاتی -1، مدارک و منابع اطالعاتی، و دسترسی به اسناد

تجزیه و  -4، درک و فهم اسناد و منابع -7، بندی منابع اطالعاتی بندی و اولویت دسته
برداری و  بهره -2، مورد نیاز ها و اطالعاتتحلیل منابع اطالعاتی و استصراج داده

 . تحلیل نهایی منابع اطالعاتی و استفاده در پاسخ به سئواالت پژوهش
روش کیفی در  جامعه مورد مطالعه در این پژوهش با توجه به حاکمیت تفکر و

مدارک و منابع اطالعاتی موجود در حوزه ارزشیابی کیفیت در ، کلیه اسناد، انجام آن
بر . ورهای دارای تجربه و پیشرو در حوزه مذکور بوده استنظام آموزش عالی کش

مدارک و به عاارت بهتر کشورهای دارای تجربه قابل ، این اساس از مجموعه اسناد
گیری نیز  در خصو  نمونه. به عنوان جامعه استفاده شده است، بررسی در این زمینه

توان جامعه  بنابراین می. گیری هدفمند از نوع موارد مطلوب استفاده شده است از نمونه
های آموزش عالی که دارای تجربه ارزشیابی کیفیت قابل  این پژوهش را کلیه نظام

قاول هستند قلمداد و نمونه را تمام مواردی که به نحوی در راستای اهداف پژوهش 
 . عنوان کرد، همراستا هستند
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 ها یافته
و اطالعوات گوردآوری شوده بوه      هوا در این قسمت برای پاسخ به هر سؤال ابتودا داده 

 . صورت جدول عرضه و تحلیل و بر آن اساس به سؤاالت پاسخ داده شده است
ارزشیابی جامع کیفیت نظاا  آماوزش عاالی    مناسب برای ساختار : سؤال اول

 ؟یستچ
بوه خوودی   ، های آموزش عوالی  کیفیت علمی به عنوان عامل رقابت پنهان بین نظام

ریزی علموی و عملوی و صورف هزینوه و منوابع       زم برنامهشود و مستل خود ایجاد نمی
های بعودی در مراحول    بدین منظور و در جهت اثربصشی و کارایی کلیه اقدام. باشد می

و اصووالً  ، ها و نشوانگرها  مالک، آتی یعنی تایین رویکرد و ارائه مجموعه جامع عوامل
ین حوال متناسو  بوا    پذیر و در عو  انعطاف، استقرار ساختاری مناس ، هاعملی شدن آن

 . دانش و تجربیات کس  شده در این حوزه الزم و ضروری است
نگاهی به نهادهای متولی ارزشیابی کیفیت آمووزش عوالی در کشوورهای مصتلو      

 :سندی معتار بر این گفته است، مورد بررسی
 

نمایی کلی از نهادهای متولی در ارزشیابی و اعتبارسنجی تعدادی از (  )جدول 
 مورد مطالعه کشورهای

 نهاد متولی نا  کشور ردیف
عالمت 
 اختصاری

 شناسی روش ساختار

 آمریکا 2

شوووورای اعتاارسووونجی   -
 آموزش عالی 

 2ای  هوای منطقوه   انجمن -
 گانه

CHEA 
 غیردولتی -
 مستقل -

اعتاارسنجی با ترکیود در   -
 ارزیابی بیرونی 

 سازیداستاندار -

 سوئیس 1

مرکوووز اعتاارسووونجی و   -
های  فیت دانشگاهتضمین کی
 سوئیس

 سرویس اعتاارسنجی -

OAQ 
SAS 

 خصوصی -
 دولتی -
 دانشگاهی -

 ارزیابی درونی -
 ارزیابی بیرونی -
 اعتاارسنجی -

 دولتی - CNE کمیته ملی ارزشیابی - فرانسه 3
 ارزیابی درونی -
 ارزیابی بیرونی -

 هلند 7

انجمووووون ارزشووووویابی  -
 های هلندی دانشگاه

سووونجی سوووازمان اعتاار -
 فلمیش -هلند

V S N U- 
N V A O - دولتی 

 ارزیابی درونی -
 ارزیابی بیرونی -
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 نهاد متولی نا  کشور ردیف
عالمت 
 اختصاری

 شناسی روش ساختار

 مجارستان 4

 کمیته موقتی اعتاارسنجی -
 کمیته ملی اعتاارسنجی -
کمیتووووه اعتاارسوووونجی   -

 مجارستان

T N A C - 
N A C - 
H A C - 

 دولتی -
 ارزیابی درونی -
 ارزیابی بیرونی -

یفیووت نهوواد تضوومین ک  - استرالیا 2
 AUQA های استرالیا دانشگاه

دولتی و شورایی  -
متشکل از 
نمایندگان دولت 

، ها ایالت، فدرال
ها و  استان
 ها دانشگاه

ارزیابی درونی و بیرونی  -
 به طور مکمل

تهیووووووه و توووووودوین  -
 چهارچوب تضمین کیفیت

 ها ممیزی دانشگاه -

 آلمان 4
 شورای اعتاارسنجی ملی -
مرکوووووز ارزیوووووابی و   -
 رفرسنجی در هانواعتاا

GAC 
ZEVA 

 فدرالی -
 دولتی -

 خود ارزیابی -
 بازنگری بوسیله همتایان -
 پیگیری -

شووورای ملووی ارزیووابی و  - هند 3
 دولتی - N AA C اعتاارسنجی

 ارزیابی درونی -
 ارزیابی بیرونی -
 اعتاارسنجی -

 ژاپن 3

مؤسسوووه اعتاارسووونجی   -
 دانشگاهی ژاپن

مؤسسووه ملووی موودارک    -
 علمی

J U AA – 
N I A D - 

 دولتی -
 غیردولتی -

 ارزیابی درونی
 ارزیابی بیرونی -
 اعتاارسنجی -

هووا و  اتحادیووه دانشووگاه  - کانادا 20
 AUCC های کانادا کالج

 ای  منطقه -
 ایالتی -

 خود ارزیابی -
ارزیابی بیرونوی بوسویله    -

 متصصصان علمی بیرونی
ارزیوووابی عملکووورد بوووا  -

هووای  اسووتفاده از شوواخص
 عملکردی

 دولتی - LAN هیات اعتاارسنجی ملی - مالزی 22

 ارزیابی درونی -
ارزشووویابی بیرونوووی و   -

 اعتاارسنجی
 ارزشیابی کمی و کیفی -

نهاد ملی آمووزش عوالی    - سوئد 21
 NAHE سوئد

 دولتی
 خصوصی
 مشارکتی

 ارزشیابی درونی  -
 ارزشیابی بیرونی  -
 دهی گزارش-
 پیگیری توس  نهاد ملی -
های  زیابی مواد و برنامهار-

سوال   2آموزش عالی هور  
 بار یک
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 نهاد متولی نا  کشور ردیف
عالمت 
 اختصاری

 شناسی روش ساختار

 یسانگل 23

آژانووس تضوومین کیفیووت  -
(QAA) 
مؤسسووه آمووار آموووزش   -

 (HESA)عالی 

QAA 
 غیردولتی -
 نیمه دولتی -

اجورای   ،ارزیابی درونوی  -
 سال یکاار  2هر 
کیووود بووور ارزشووویابی رت -

 بیرونی 
 تضمین کیفیت  -

آمووزش  شورای ارزیابی  - فنالند 27
 FINHEEC عالی فنالند 

 دولتی -
 خصوصی -

 ارزیابی درونی  -
 ارزیابی بیرونی  -
 اعتاارسنجی  -

 دانمارک 24

مرکز تضومین کیفیوت و    -
ارزشووووویابی دانموووووارک  

(DCQAE ) 
دانموارک   ارزشویابی  نهاد -
(EVA) 

DCQAE - دولتی 
ارزشیابی ، خودارزشیابی -

بیرونووی گووزارش دهووی و  
 پیگیری

 نروژ 22
نهوواد نووروژی تضوومین    -

کیفیووت در آموووزش عووالی 
(NOKUT) 

NOQA 
مسوووووووووتقل در 
چووارچوب قووانون  

 اعتاار سنجی 

 خود ارزشیابی . 2
 ارزشیابی بیرونی . 1
گیووری و ابووالغ  تصوومیم. 3

 ها توصیه
پیگیوووووری اجووووورای . 7

 پیشنهادها 
سال یکاوار   2اجرای هر  -

 ارزیابی
 کنیا 24

هر کشور نهاد خا  خوود  
فریقووووای را دارد کووووه از آ

 الگوبرداری( CHE)جنوبی 
 دکن می

CHE 

در اکثوور کشووورها  
 دولتی

 خود ارزیابی -
 ارزیابی بیرونی -

 NBTE نیجریه 23
 NCPHE کامرون 23
 NAB غنا 10

آفریقووووای  12
 HEQC جنوبی

 اردن 11

شوووورای اعتاارسووونجی   -
(AC) 
پس از تاسیس کمیسویون   -

اعتاارسنجی آموزش عوالی  
HEAC))  شووووووووووورای

اعتاارسوونجی بووه شووورای   
اعتاارسنجی آموزش عوالی  

 . تادیل شد

HEAC 
 دولتی 

 خصوصی

 خود ارزیابی -
 بازنگری بوسیله همتایان -
گیووری توسوو    تصوومیم -

 کمیسیون
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 نهاد متولی نا  کشور ردیف
عالمت 
 اختصاری

 شناسی روش ساختار

 ایران 13
 - 

 
- 

17 

امارات 
متحده 
 عربی

کمیسیون اعتاارسنجی  -
 دولتی CAA دانشگاهی 

سسه هر ؤاعتاارسنجی م -
 ار پنج سال یک ب

 بحرین 14

- (QAA ) مرجع مستقل
 تضمین کیفیت برای ارتقاء
 کلیه سطوح آموزشی است

مرجع مستقل تضمین  -
کیفیت برای آموزش 

 (QAAET)پرورش 

QAAET 
 دولتی 
 خصوصی

، هیچ دستورالعمل -
رویکرد و اسنادی مرتا  
با تضمین کیفیت در وب 
سایت مرجع مذکور منتشر 

 . نشده است

12 
عربستان 
 دیسعو

کمیسیون ملی  -
اعتاارسنجی و ارزشیابی 

 دانشگاهی
NCAAA دولتی 

 خود ارزیابی  -
 ارزیابی بیرونی -
ها هر  سسات و برنامهؤم -

پنج سال یکاار نیاز به 
 اعتاارسنجی مجدد دارند

 عمان 14
شورای اعتاارسنجی  -

 دولتی OAC عمان

 خود ارزیابی  -
 ارزیابی بیرونی  -
هر  ها سسات و برنامهؤم -

پنج سال یکاار نیاز به 
اعتاارسنجی مجدد جهت 
بررسی و ارزیابی بیرونی 

 . دارند

 کویت 13
های  شورای دانشگاه -

 خصوصی PUC خصوصی

 خود ارزیابی  -
 ارزیابی بیرونی  -

ات و برنامه ها هر مؤسس
پنج سال یکاار نیاز به 
 اعتاارسنجی مجدد دارند

 
ت که بهاود کیفیت و ارتقواء و تعوالی آن   نکته قابل توجه در این خصو  این اس

صرفاً منوب به ایجاد ساختارهای عریض و طویل بودون توجوه بوه جناوه کواربردی و      
موورد  هوای   های دانشگاهی در پذیرش و اجرای رویه تعامل اثربصش با نظام، عملی آن
اکثر کشوورها مسورله سواختار    ، آید همانگونه که از جدول مذکور بر می. نیست، توافق
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متولی مدیریت و ارزشیابی کیفیت را مورد توجه قرار داده و اما تعداد خاصوی از آنهوا   
توان به ساختار  اند که نمونه عینی آن را می های مناسای در این زمینه دست زده به اقدام

بنابراین الزم است کوه اقودام   . ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی کشور هند اشاره کرد
ساختار . این ساختار در نظام آموزش عالی کشور انجام پذیرد عملی در جهت استقرار
های قابول تووجهی را بورای     مزیت، های نظام دانشگاهی کشور مدیریتی و سایر ویژگی

سرآمدی آن در امر رهاری استقرار نظام ارزشیابی جوامع کیفیوت ایجواد کورده اسوت؛      
هوای علموی در ایون     ژوهشاین زمینه اعتماد و اطمینان به نتایج پو  نکته قابل توجه در

 . زمینه و حرکت به سمت عملی کردن نتایج آنها است
 

 ارزشیابی کیفیت آموزش عالی در اسناد باالدستی (2)جدول 
مستند 
 قانونی

 موضوع

برنامه پنجم 
 توسعه

ها و مؤسسات  بندی دانشگاهاستقرار نظام جامع نظارت و ارزیابی و رتاه -«و»بند ، 1 ماده 
های مورد تریید وزارتصانه مذکور منوب به عدم  پژوهشی براساس شاخص آموزش عالی و

 ميایرت با مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی با هدف ارتقاء کیفیت آموزشی و پژوهشی

هرگونه گسترش و توسعه ، پس از استقرار نظام جامع نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت -تبصره 
های های ابالغی از سوی وزارتصانه موکول به رعایت شاخص ها و مقاطع تحصیلی گروه، هارشته
، های علوم وزارتصانه. ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی است رب  توس  دانشگاهذی

درمان و آموزش پزشکی حس  مورد مجازند عملیات اجرائی ، تحقیقات و فناوری و بهداشت
سسات مورد تریید در بصش غیردولتی واگذار بندی را براساس این نظام به مؤسنجش کیفیت و رتاه

 . نمایند
نقشه جامع 

علمی 
 کشور

انسجام بصشی و تقویت یکپارچگی در سیاستگذاری و نظارت : 2راهبرد ملی : 6راهبرد کالن 
 و اعتاارسنجی در نظام آموزش عالی کشور

نجی و تضمین کیفیت ایجاد نهاد ملی مدیریت ارزشیابی و اعتاارس :9اقدا  ملی : 6راهبرد کالن 
 در نظام آموزش عالی تحت نظر شورای عالی انقالب فرهنگی

برنامه وزیر 
، علو 

تحقیقات و 
فناوری 

دولت تدبیر 
 و امید

 بهبود و ارتقاء کیفیت آموزش عالی
 :اهداف -
ی خدمات تصصصی و اجتماعی  پژوهشی و ارائه، ارتقاء و تعالی کیفیت کارکردهای آموزشی .2

 پژوهشی و فناوری، ات آموزش عالیمؤسسها و  دانشگاه
تولید دانش و ، آموختگان و تولید سرمایه انسانی مطلوب ارتقای سطح شایستگی دانش .1

 ورای کش روز و رفع نیازهای توسعه فناوری به
ای و  پذیری آن در سطوح منطقه وری نظام آموزش عالی و افزایش توان رقابت ارتقای بهره .3
 المللی بین
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 :راهکارها راهبردها و
گذاری و ساختارسازی برای مدیریت  بصشی و تقویت یکپارچگی در سیاست انسجام .2

 اعتاارسنجی و تضمین کیفیت نظام آموزش عالی، ارزشیابی
 اعتاارسنجی و تضمین کیفیت در نظام آموزش عالی، ایجاد نهاد ملی مدیریت ارزشیابی .1
ها و  کردن توسعه رشته مند طهبازنگری و اصالح فرآیند گسترش کمی آموزش عالی و ضاب .3

ات آموزش عالی بر اساس استانداردهای کیفی متداول در آموزش عالی در چهارچوب مؤسس
 طرح آمایش آموزش عالی و نتایج نظام ارزشیابی کیفیت آموزش عالی

عالقه در مدیریت  نفع و ذی ذی، صالح های ذی سازی و جل  مشارکت کلیه گروه شاکه .7
 کیفیت آموزش عالی

المللی ارزشیابی و تضمین کیفیت آموزش  ای و بین منطقه( های شاکه)ضویت در نهادهای ع .4
 عالی
شاکه تضمین کیفیت نظام آموزش عالی کشورهای ( سازمان)ایجاد های  فراهم نمودن زمینه .2

 جهان اسالم
کردن نظام ارزیابی و اعتاارسنجی علمی در آموزش عالی و استفاده از نتایج آن در  کارآمد .4
 های راهاردی و توسعه آموزش عالیریزینامهبر
علمی بر اساس نتایج نظام ارزیابی های  گذاری در علوم منتص  و تکیه بر ایجاد قط  سرمایه .3

 کیفیت آموزش عالی
 توسعه آموزش و پژوهش در حوزه مدیریت کیفیت آموزش عالی .3
 ش عالیحمایت مالی و جل  مشارکت انجمن های علمی در موضوع توسعه کیفی آموز .20

قانون برنامه پنج ، (24/4/31، ها دیدار با اساتید دانشگا)رهنمودهای مقام معظم رهاری  :مراجع
و  4 راهارد کالن)نقشه جامع علمی کشور ، (24 و بند و ماده 23ماده ، 22 ماده)ساله پنجم 

 (فناوری و نوآوری، اهداف بصشی نظام علم

 
ت به شرح زیور بورای تعوالی کیفوی و     بر این اساس ساختار مناس  ارزشیابی کیفی
 :عملکردی نظام آموزش عالی پیشنهاد شده است
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 اعتبارسنجی و تضمین کیفیت ، ساختار ارزشیابی( 2)نمودار 

 
ساختار مذکور بیانگر مشارکت کلیه سطوح ترثیرگذار در تعالی کیفی نظام آمووزش  

هوای ارزشویابی و کاربسوت نتوایج و      اجورای رویوه   از سطوح سیاسوتگذاری توا  ، عالی
بایسوتی توجوه بوه    ، اما همانگونه که در این پژوهش عنوان شده. شود های آن می یافته

کیفیت به عنوان دغدغه اصلی جامعه دانشگاهی از حد حرف بیرون آمده و به مرحلوه  

كميته تخصصي فني و 
 مهندسي

 كميته تخصصي علوم پايه

 كميته تخصصي علوم انساني

كميته تخصصي علوم 
 كشاورزي

 كميته تخصصي هنر

 بازار كار

 دولت

 جلسم

شوراي ارزشيابي و تضمين كيفيت 
 دانشگاه

هاي  در سطح دانشگاه و موسسه 
 آموزش عالي

 كميته ارزشيابي و تضمين كيفيت 

 در سطح دانشکده 

كميته ارزشيابي و تضمين كيفيت در 

 سطح گروه آموزشي

 ها فرهنگستان
 

 علمي تخصصيانجمن هاي 
 

 هاي اعتبارسنجي كميسيون

 

ن اعتبارسنجي و تضمي، مركز ارزشيابي

 سطح ستاد/ كيفيت 

  

 
 كميته ارزشيابي موسسات وابسته

كميته ارزشيابي مراكز آموزش مجازي 
 و از راه دور

 
 كميته ارزشيابي شعب خارج از كشور

 

 واحدهاي دانشگاهي

  

 

 دفتر ارزشيابي و تضمين كيفيت/ مركز 

  

 تحقيقات و فناوري ، وزارت علوم

 دانشگاه آزاد اسالمي

 

اعتبارسنحي و ، شوراي مركزي ارزيابي

 تضمين كيفيت آموزش عالي
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ای ایون  هو  عمل برسد و این امر مستلزم توجه سطوح سیاستگذاری بوه نتوایج و یافتوه   
 . پژوهش است

توجوه بوه اصوول    ، در خصو  ساختار جامع ارزشیابی کیفیت نظام آموزش عالی
 :زیر الزمه اثربصشی و کارایی آن خواهد بود

 . اداری معمول تا حد امکان پرهیز شودهای  بایستی از حاکمیت رویه -2
هدف و وسیله در جای مناسو  خوود باشود و ایون سواختار صورفًا وسویله         -1

 . هدف اصلی یعنی بهاود و ارتقاء کیفیت باشد دستیابی به

ای در خصو  حصول  دورههای  این سیستم خود نیاز به نظارت و ارزشیابی -3
 . اطمینان از کارایی و اثربصشی دارد

نماید کوه   می این چنینهای  معموالً چارت ساختار پیشنهادی در اکثر پژوهش -7
ازه سیستم اصلی است؛ در صورتیکه سازی آن مستلزم امکانات و تجهیزاتی به اند پیاده

انداز به  ارائه چشم، چرا که هدف از پیشنهاد ساختار، بایستی از این دیدگاه پرهیز شود
باشود و اسوتقرار ایون سیسوتم بوه       موی  ذی صالح و ذی نفع از آن، کلیه افراد ذی رب 
 . ای و گام به گام خواهد بود صورت مرحله

 
 فیت نظا  آموزش عالی کدامند؟های ارزشیابی کی مؤلفه: سؤال دو 

کیفیت نظام دانشگاهی موضوعی چندبعدی و پیچیوده اسوت کوه جهوت بهاوود و      
شاید نقطه . ارتقاء آن بایستی ابتدا بتوان به نحوی آن را نمایان و مورد بررسی قرار داد

ضع  اکثر رویکردها یا الگوهای پیشنهادی را بتوان در ارائه ندادن الگو یا چهارچوب 
یی قابل قاولی برای ترسیم کیفیت و فوراهم نموودن زمینوه ارزیوابی و بررسوی آن      اجرا

در رویکوورد مووورد اسووتفاده بووا اسووتفاده از دانووش و تجربیووات ملووی و . قلمووداد نمووود
مالک و نشانگر برای بازنمایی کیفیت مورد توجه قرار گرفته ، سیستم عامل، المللی بین
ابتودا  ، ه سیسوتمی و الگووی عناصور سوازمانی    بر این اساس با استفاده از دیودگا . است
 . ها و نشانگرهای مناس  آن ارائه شده است سپس مالک، عوامل

مؤلفه را برای نظوام ارزشویابی و    21توان  المللی می بر اساس دانش و تجربیات بین
 :تضمین کیفیت به شرح جدول زیر برشمرد

 
 



 
 
 

 652  طراحی سازمان ملی ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین آموزش عالی 
 

کیفیت پیشنهادی برای نظا  گانه نظا  ارزشیابی و تضمین  2 های  مؤلفه (3)جدول 
 آموزش عالی

 ردیف
های نظا  تضمین  مؤلفه

 کیفیت
 باید انجا  شودهایی که  اقدا 

2 
ویژگی و ساختار نهاد 

 ملی

اعتاارسنجی و تضمین کیفیت ، پیشنهاد تشکیل شورای مرکزی ارزشیابی -
 آموزش عالی

 صالح تدوین اساسنامه شورا و تصوی  اساسنامه در مرجع ذی -
 های ارزشیابی و اعتاارسنجی و انتصاب و انتصاب اعضاء پیشنهاد تشکیل کمیته -
 های اعتاارسنجی و تدوین برنامه کاری شورا پیشنهاد تشکیل کمیسیون -
های  ها و انجمن پیشنهاد و ارائه دستورالعمل مشارکت فعال فرهنگستان -

 تصصصی
تدوین ، یپیشنهاد تشکیل دفاتر یا مراکز تضمین کیفیت دانشگاه -

های آن و تصوی  اساسنامه و دستورالعمل دفاتر و  اساسنامه و دستورالعمل
 مراکز دانشگاهی

 ها استقرار دفاتر یا مراکز تضمین کیفیت در دانشگاه -

 اهداف ارزیابی 1

جل  مشارکت نظام دانشگاهی و اعضای هیرت علمی در تکمیل و  -
 استقرار آن

 بهاود مستمر و ارتقاء کیفیت -
 پذیری و شفافیت امور مسئولیت -
 پاسصگویی -
های غیرعلمی و غیرکارشناسی که اهداف مذکور را با  عدم انجام فعالیت -

 سازد شک و تردید مواجه 

3 
ساختار و اختیارات 
 درونی مؤسسه یا برنامه

 تعیین و تصریح مرموریت و اهداف به عنوان معیار قضاوت -
 وان مانای قضاوتبررسی عملکرد سه سال گذشته بعن -
 ستاد وزارت، دانشکده و دانشگاه، تفکیک سطوح پیشنهادات به گروه -
 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 اجرایی  -
 ن پیشنهاداتکرد

 کانون تمرکز 7

 آموزش -
 پژوهش -
 خدمات تصصصی -
 نتایج و پیامدها  -
 پژوهش و خدمات تصصصی  -
 ارتااب با صنعت و خدمات  -
های اصلی آموزش و پژوهش و خدمات  یکپارچگی و انسجام مؤلفه -

 تصصصی
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 ردیف
های نظا  تضمین  مؤلفه

 کیفیت
 باید انجا  شودهایی که  اقدا 

 موضوع 4

 های آموزشی گروه -
 تلفیقی از برنامه و مؤسسه -
امکانات و ، مدیریت، دانشجویان، وره و برنامه درسید، هیرت علمی -

رسالت و ، آموختگان دانش، یادگیری -فرآیند تدریس، تجهیزات پژوهش
 اهداف
مؤسسه و برنامه به : تفکیک سطوح ارزیابی و انجام ارزیابی در دو سطح -

 صورت مستقل
 ها یا منابع مشترک مورد استفاده سطوح مصتل  نظام ترکید بر حیطه -
 ترکید بیشتر بر نتایج و پیامدها -
 المللی گروهی و بین رواب  و ارتااطات برون -

 چگونگی انجام ارزیابی 2

 ارزیابی درونی مشارکتی -
 ارزیابی درونی مدیریتی  -
 های همگنان و متصصصان حوزه مربوطه ارزیابی بیرونی ماتنی بر هیرت -
 کمک مالی جهت انجام ارزیابی درونی و بیرونی -
 اعتاارسنجی و پیگیری -
 ارزیابی  -فرا  -
در نظر گرفتن  -آموختگان  التحصیالن و ردیابی دانش های فارغ پیمایش -

 ها از جمله امتیاز پژوهشی سایر مشوح

 ترکی  تیم ارزیابی 4

در ارزیابی درونی اعضاء هیرت علمی سطوح مصتل  و در صورت  -
 ارزشیابی و علوم تربیتی های امکان یک نفر مشاور یا همکار در حوزه

نماینده ، در ارزیابی بیرونی متصصصان موضوع یا رشته مورد ارزیابی -
ن آموزش عالی و امتصصص، فرهنگستان یا انجمن علمی در رشته مربوطه

 ارزشیابی آموزشی و نماینده سازمان متولی امر ارزشیابی
 معتار های خارجی استفاده از افراد صاح  نظر موضوعی از دانشگاه -
استفاده از افراد صاح  نظر در حوزه ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی  -

 المللی اعتاارسنجی  مراکز و نهادهای بین، از سازمانها
های  ها و هیرت های آموزشی و مشترک برای کمیسیون برگزاری دوره -

المللی  ها و نهادهای بین سازمان، ارزیابی بیرونی با مشارکت مراکز
 جیاعتاارسن

چارچوب ها و  3
 ها دستورالعمل

ارزیابی بیرونی و اعتاارسنجی و مصوب ، نامه ارزیابی درونی تدوین آئین -
 کردن آن

 اساسنامه تشکیل دفاتر یا مراکز تضمین کیفیت دانشگاهی -
 اعتاارسنجی و تضمین کیفیت، اساسنامه شورای مرکزی ارزشیابی -
 یابی توزیع و هزینه کردن بودجه ارز، تصصیص -
 های ارزیابی درونی بیرونی چارچوب و دستورالعمل برای کاربست یافته -
تصوی  اساسنامه شورای مرکزی و دفاتر یا مراکز تضمین کیفیت  -

 دانشگاهی
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 ردیف
های نظا  تضمین  مؤلفه

 کیفیت
 باید انجا  شودهایی که  اقدا 

 معیار ها و استانداردها 3

 مرموریت و اهداف نظام مورد ارزیابی -
 مقررات و میانگین عملکرد سه سال گذشته، ها نامه آئین -
 دوین استانداردها یا الزامات عمومی ارزیابی در سطح مؤسسه و برنامهت -
ه و سستدوین استانداردها یا الزامات تصصصی ارزیابی در سطوح مؤ -

 برنامه
تدوین استانداردها یا الزامات در خصو  عوامل پیشنهادی مورد  -

 ارزیابی

20 
مراجع و منابع تهیه 
 اطالعات 

 و بیرونی های ارزیابی درونی گزارش -
تدوین گزارش نتایج و پیشنهادات حاصله از انجام ارزیابی درونی و  -

 بیرونی
 گیری ارزیابی درونی و بیرونی تدوین نرم افزار گزارش -
 مؤسسه آموزش عالی/ های ارزشیابی کالن عملکرد دانشگاه گزارش -

22 
چگونگی گزارش 

 ارزیابی

 ل انتشارمحرمانه و غیر قاب: گزارش ارزیابی درونی -
دانشکده یا دانشگاه ، محرمانه و با نظر گروه: گزارش ارزیابی بیرونی -

 ساز و سیاستگذار دانشگاه های تصمیم مربوطه قابلیت انتشار در سطح حوزه
سازی برای انتشار  های آموزشی و ترویجی جهت فرهن  انجام فعالیت -

رزیابی ا، ها جهت اطالع عمومی در سه حوزه ارزیابی درونی گزارش
 بیرونی و اعتاارسنجی و ارزشیابی کالن عملکرد دانشگاه

21 
چگونگی پیگیری و 
 نتایج ارزیابی

تدوین و اخذ گزارش ارزیابی درونی براساس تفاهم نامه ، پیگیری -
 پیشنهادی

 ی ارزیابی درونی و ارائه بازخوردها ای گزارش بررسی مرحله -
ریزی  هی جهت برنامه دانشگاهمکاتاه رسمی و ابالغ رسمی به واحدهای  -

 ها و ارائه چارچوب عملیاتی کردن پیشنهادها  برای کاربست نتایج و یافته
 مشارکت مستقیم در تدوین گزارش ارزیابی بیرونی -
های انجام شده در  مکاتاه و درخواست رسمی جهت ارائه گزارش اقدام -

 ها راستای کاربست یافته
ریزی توسعه  ده از نتایج ارزیابی در برنامهارائه سازوکارهایی جهت استفا -

 و بهاود واحد
ارائه سازوکارهای تشویقی و در صورت لزوم تنایهی جهت تدوین  -

 ریزی واحد گزارش ارزیابی و استفاده از آن در مدیریت و برنامه
های فوح برنامه به  امکانات یا ارائه کمک، ترثیر عینی ارزیابی بر منابع -

 واحدها
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 :ها و نشانگرهاي پيشنهادي در شکل زير نمايش داده شده است مالک، چوب عواملچهار
 

 
 عناصر نظام دانشگاهی براساس الگوی عناصر سازمانی (3)نمودار 

 
پذذير از   اي جامع و کامل و در عين حال انعطاف مجموعه ،با توجه به موارد مذکور

ي ارزشيابي کيفيت استخراج و ارائه شده است که اطالعذا   مالک و نشانگرها، عوامل
 :کلي آن در جدول زير نمايش داده شده است

 

 مالكها و نشانگرهای پیشنهادی، كمیت عوامل( 4)جدول 
 تعداد نشانگر تعداد مالك عامل رديف

 11 6 ها و اهداف رسالت 1

 111 11 ساختار سازماني و مديريت 1
 11 11 هيأ  علمي 3

 61 11 دانشجويان 4

 31 4 فرايند تدريس و يادگيري 1

 97 11 هاي درسي هاي آموزشي و برنامه دوره 6

 41 9 آموختگان دانش 9

 18 6 امکانا  و تجهيزا  آموزشي و پژوهشي 8

 63 8 پژوهش 7

 111 91 جمع 11

 هيات علمي -

 دانشجويان  -

 مديران  -

 بودجه و منابع مالي  -

 تسهيالت  -

 فضا و مكان  -

 ساختارهاو  اهداف  -

 

 هاي مديريتي فرايند -

 فرايندهاي تدريس ـ يادگيري  -

 فرايندهاي پشتيباني  -

 بندي فرايندهاي مالي و بودجه  -

 التحصيالن كميت و كيفيت فارغ -

 پژوهشگرانكميت و كيفيت   -

 كميت و كيفيت خدمات تخصصي و علمي  -

 (دانش نو)كميت و كيفيت دانش ارائه شده   -

 

 اشتغال -

 ساير  -

 دروندادهاي واحد آموزشي

 

 فرايندهاي واحد آموزشي

 

 بروندادهاي واحد آموزشي

 

 پيامدهاي واحد آموزشي
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با توجه به این که نظام آموزش عالی به عنوان یک نظام یکپارچه و یک کل واحود  
سعی شده که ایون مجموعوه از جامعیوت پوشوش و در عوین حوال       ، ورد توجه بودهم

هوای اصولی نظوام     هوای زیرنظوام   پذیری جهت مطابقت بوا شورای  و ویژگوی    انعطاف
بنودی و تعیوین میوزان اهمیوت      بر این اساس ابزار اولویوت . دانشگاهی برخوردار باشد

اسوت؛ کوه هور یوک از     مجموعه مذکور طراحی و در پیوست گزارش قرار داده شوده  
 ها مالک، ای از عواملمجموعهتوانند آنرا مورد استفاده و به  می سطوح مصتل  دانشگاه

 . و نشانگرهای خا  ارزیابی واحد دانشگاهی خود دست یابند
 
رویکرد مناسب ارزشیابی کیفیت نظا  آموزش عالی چاه  : سؤال سو  -3-2-1

 ؟استبوده و نحوه استقرار آن چگونه 
هایشان نسات به اینکه ارزشیابی دیدگاه، های متصصصان گوناگونی تجربه تنوع و

های  همراه با تحول حوزه ارزشیابی در دوره، چیست و چگونه بایستی آنرا انجام داد
بطوریکه ، است مصتل  منجر به ایجاد الگوهای متفاوت و متعدد در این حوزه شده

الگوی  40های آموزشی بیش از  تبرای فعالی( 2334) 1و سندرز 2طاق گفته ورتن
بندی کلی ورتن  در یک دسته. (2330، بازرگان) ارزشیابی آموزشی پیشنهاد شده است

بندی  رویکرد ارزشیابی دسته 2الگوهای ارزشیابی را در قال  ( 2334) و سندرز
 رویکرد ارزشیابی ماتنی بر هدف( 2 :(2334، ورثن و سندرز) اند که عاارتند از کرده
رویکرد ماتنی بر ( 3؛ (مدار -مدیریت ) رویکرد ماتنی بر مدیریت( 1؛ (مدار -هدف )

( 4رویکرد ماتنی بر اختالف نظر متصصصان؛ ( 7؛ (مدار -کننده  مصرف) کننده مصرف
این رویکرد  :رویکرد ماتنی بر نظر متصصصان( 2؛ گرایانه و مشارکتی رویکرد طایعت

های  ای در خصو  کیفیت فعالیت حرفهمتصصصان ( نظر) عمدتاً ماتنی بر قضاوت
در این رویکرد به این سؤال ارزشیابی پاسخ . (2334، ورثن و سندرز) آموزشی است

کند؟ روش ارزشیابی دراین  برنامه را تریید می، شود که آیا منتقد متصصص داده می
 رویکرد ماتنی بر نظر. (2330، بازرگان) انتقادی متصصصان است  رویکرد شامل تحلیل

، ترین و در عین حال بیشترین استفاده را داشته است متصصصان که احتماالً قدیمی
، ها برنامه، ای در مورد مؤسسات آموزشی عمدتاً بر قضاوت متصصصان حرفه

بنابراین بر اساس دانش و تجربیات ملی و . ها متمرکز است ها یا فعالیت فرآورده

                                                                                                                                      
1. Worthen 
2. Sanders 
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ارزشیابی بیرونی و ، شیابی درونیارز: المللی الگوی اعتاارسنجی ماتنی بر بین
مرکز ثقل و سن  بنای تضمین کیفیت که اکثر . اعتاارسنجی مدنظر قرار گرفت

ارزیابی درونی است که به دو ، اند های آموزش عالی پیشرو مدنظر قرار داده نظام
با توجه به این که اعضاء هیرت علمی . صورت مشارکتی و مدیریتی قابل انجام است

ترین مصاطاان این روش است و این افراد از باالترین رشد  کلیدیمهمترین و 
پذیرای تيییر در جهت تعالی هستند و عوامل انگیزشی و ، شصصیتی برخوردار بوده

رود که ارزیابی درونی مشارکتی در  انتظار می، ساک مدیریتی خا  خود را دارند
های  نی و ارتااب آن با ساکدر شکل زیر فلسفه ارزیابی درو. قرار گیرد  اولویت اقدام

 :مدیریتی و فرایند تيییر نشان داده شده است
 

 
 

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

 
ای اثربصش این رود که تمام منابع و امکانات الزم برای اجر بنابراین انتظار می

فرایند مهیا گردد؛ اصوالً انجام ارزیابی درونی در سطوح مصتل  نظام دانشگاهی 
ترین  باشد و مناس  مستلزم تيییر در برخی از جوان  و سطوح مصتل  ترثیرپذیر می

 باشگاهي

 خوديابي

 احترام

رابطه  –وظيفه

 ضعيف

 (تفويضي) 

 ضعيف

بلوغ  بالغ

 متوسط

 رفتار رابطه مدار

 ميانه روي

 يمشاركت

 رابطه قوي -وظيفه

 تأمين

 وظيفه مدار

 قوي

 نابالغ

 عوامل بهداشتي

 عوامل انگيزشي

ي
قو

 
دار

ه م
بط

 را
ار

فت
ر

 
ف

عي
ض
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نفع از آن است؛ اين امر در شکل زير نمايش  مستلزم مشارکت افراد ذي، چرخة تغيير
 :داده شده است

 

 
 

 چرخه اثربخشی ارزيابی درونی (5)نمودار 
 

مراحنل اجرايني  نر  انش از آن  ن       ، در جهت اجرايي شدن رويکرد پيشنههادي 
 ايي عملياتي ارائ  شنده اسنت و  ندين مه نور      صورت شفاف و واضح در قالب گام

 نا  ندف   . هاد شده اسنت پيشه، نام  اجرايي آن    عهوان اقدام عملي  راي استقرار آئين
 ناي رويکنرد    گرا از ا تدا تأکيند  نر کار سنت نتنايي و يافتن       اندازي عمل ايجاد چشم

ارزشيا ي جامع کيفيت شده و  دين مه ور دستورالعملي جهت استقرار تدوين و ارائن   
 . شده است

،  ناي آموزشني    اي آموزشي و ترويجي  مچون کارگناه  طراحي و اجراي فعاليت
 ناي آموزشني    پوستر و فنيلم ، تهي  و انتشار  روشور،  اي تاصصي نشست ا و  دوره
 اي پژو شي جهت  ررسي آخرين دستاورد اي جهاني در اين حوزه و  فعاليت، کوتاه

نيز ارائ  دستاورد اي حاصل  ن ام آموزش عالي    جوامع دانشگا ي در سطوح ملي و 
طراحي ، ارزشيا ي جامع کيفيت اي فهاوري  مچون طراحي سايت  فعاليت، المللي  ين

 بيروني

 قدرت مقام

 

 سيكل تغيير

 اجباري 

 

 رفتار گروهي
 

 رفتار فردي

 

 نگرش -گرايش 

 

 دانش -معرفت 

 دروني

 قدرت شخصي

سيكل تغيير 

 مشاركتي

 
 

 سيكل تغير –سطوح تغيير 
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تواند در استقرار اثوربصش ایون فعالیوت راهاوردی      می.. .افزارهای ارزیابی درونی و نرم
 . بسیار حیاتی و مثمرثمر باشد

، ترکیوود اصوولی ایوون پووژوهش در اسووتقرار ایوون سووازوکار پیشوونهادی بوور آموووزش 
کت حوداکثری  رسانی و اندیشیدن تمهیدات تشویقی و ترغیای برای جل  مشار اطالع

 . باشد اعضاء هیرت علمی و مدیران سطوح مصتل  نظام می، واحدهای دانشگاهی
 

 
 

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

ساختار مطلوب نهاد ملی ارزشیابی کیفیت آموزش عالی به چاه  : چهار سؤال 
 باشد؟ صورت می

با توجه به مطالعات پژوهشی پیش گفته و توجه بوه سواختار نهادهوای ارزشویابی     
ساختار مطلوب نهاد ملوی ارزشویابی کیفیوت در آمووزش     ، المللی کیفیت در سطح بین

 :گردد عالی به شرح زیر ترسیم شده و توضیحات تکمیلی آن در ادامه ارائه می

گروه 

 آموزشي

عتبار ا

 سنجي

ارزيابي 

 بيروني

ارزيابي 

 دروني

 نشانگرها

 مالكها

 عوامل

 مأموريت و

 آموزشي
 پژوهشي

ارائه 

خدمات 

 تخصصي

 تشويق

 ترغيب

 و جلب

 مشاركت

 حداكثري

 جامعه

 دانشگاهي

 واحدهاي دانشگاهي

 هيات امناء

 اهداف

 دانشکده

 مؤسسه آموزش عالي/ د دانشگاهستا
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عالی با احتساب مجموعه  ساختار نهاد ملی ارزشیابی کیفیت در آموزش( الف
 تحقیقات و فناوری، تابعه وزارت علوم

 

 

 
  ساختار ارزشیابی جامع در نظام آموزش عالی( 7)نمودار 

                                                                                                                                      
کاربردی بوده و  -جامع علمی، دانشگاه پیام نور، های دولتی منظور از نظام دانشگاهی عبارت است از دانشگاه.  

 . گردد دانشگاه آزاد اسالمی را شامل نمی آموزش پزشکی درمان و ،حوزه بهداشت

 بازار كار شوايعالي انقالب فرهنگي مجلس دولت

ي ارزشيابي، شوراي مركز
اعتبارسنجي و تضمين كيفيت 

 آموزش عالي

وزارت علوم، تحقيقات و 
 فناوري

كميته ارزشيابي، اعتبارسنجي و 
تضمين كيفيت دانشگاه هاي 

دولتي تابعه وزارت علوم، 
 تحقيقات و فناوري

كميته 
تخصصي 
 علوم انساني

كميته 
تخصصي 
 علوم پايه

كميته 
تخصصي 

 -فني
 مهندسي

كميته 
صي تخص

 هنر

كميته 
تخصصي 
 كشاورزي

دفتر ارزشيابي و تضمين /مركز
 كيفيت 

 /پژوهشگاه/ در سطح دانشگاه
 پارك علم و فناوري

ملي ارزشيابي،  نهاد
اعتبارسنجي و تضمين كيفيت 

شوراي راهبري و مديريت  آموزش عالي
ارزشيابي، اعتبارسنجي و تضمين 

 كيفيت آموزش عالي

زش عالي كميته ارزشيابي نظام آمو
 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 
 كاربردي و فني و حرفه اي -علمي

كميته ارزشيابي پژوهشگاه ها و 
 پارك هاي علم و فناوري

خارج دانشگاه هاي كميته ارزشيابي 
 از كشور و مدارك تحصيلي

 ها فرهنگستان

 اجنمن هاي علمي

هنادهاي غريدوليت 
 مزتبط
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ساختار ارزشیابی جامع در نظام آموزش عالی با احتساب کلیه زیر ( 8)نمودار 

 های آموزش عالی مجموعه
 

 ادهابندی و پیشنه جمع
، در هر کشور سازوکارهای ارزيابی و تضمین کیفیت در آموزش عالی لزوم تدارك

اين سازوکارها و میزان   ويژگیگیری و  نحوه شکل اما. کامالً بديهی و مشهود است
رسمی بودن آن نقش مهمی در اجرای اثربخش ارزيابی و اعتبارسنجی و در نهايت 

اعتبارسنجی در ارزشیابی و عه به پیشینه با مراج. تضمین کیفیت آموزش عالی دارد
مادامی که احساس نیاز و به عبارتی نیاز آفرينی از ، شود کشورهای مختلف مشاهده می

اعتبارسنجی و تضمین ، شورای مرکزی ارزشیابی
 کیفیت آموزش عالی

اعتبارسنجی ، ارزشیابی، نهاد ملی سنجش

 و تضمین کیفیت آموزش عالی

  

اعتبارسنجی و تضمین ، های ارزشیابی کمیته

، زارت علومکیفیت به تفکیک حوزه صف و

 وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اسالمی

  

شوراي راهبري و مديريت 

اعتبارسنجي و ، ارزشيابي

 تضمين كيفيت آموزش عالي

 دفتر ارزشیابی و تضمین کیفیت /مرکز

 پارک علم و فناوری/پژوهشگاه/ در سطح دانشگاه

درمان و ، وزارت بهداشت، تحقیقات و فناوری، های تخصصی وزارت علوم کمیته

 های عمده تحصیلی اه آزاد اسالمی به تفکیک گروهآموزش پزشکی و دانشگ

 بازار کار شورای عالی انقالب فرهنگی مجلس دولت
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ها و مؤسسات آموزش عالی ایجاد نشده و سازوکار ارزشیابی و  درون دانشگاه
برخوردار ناوده و ( قانونی) اعتاارسنجی جهت تضمین کیفیت از حمایت دولتی

نتوانسته نتایج سودمند ، قانونی قدرتمندی برای مدیریت آن شکل نگرفته استسیستم 
اعتاارسنجی در کشورهای توسعه یافته از حالتی  ةمعموالً روی. خود را به بار آورد

این ساختار . رسمی و قانونی تادیل شده است، غیررسمی به حالتی ساختارمند
بی و اعتاارسنجی را برعهده یامرموریت اصلی سیاستگذاری و هدایت فعالیت ارزش

بر این اساس در نظام آموزش عالی کشور ما نیز الزم است که براساس تجارب . دارد
رسمی و قانونی تمهیدات ، مند نظام، در خصو  تدوین ساختاری مناس ، حاصل

های آموزش عالی که توس   این ساختار بایستی کلیه دوره. الزم اندیشیده شود
در . را تحت پوشش قرار دهد، شود های آموزش تابعه ارائه می هها و مؤسس دانشگاه

 : توان پیشنهادهای زیر را ارائه نمود می این راستا بر مانای پژوهش حاضر
ها و تمهیدات قانونی نامه آئین، قوانین، ها تدوین و تصوی  رویه، طراحی -

 . قانونی ارزشیابی و اعتاارسنجی نظام آموزش عالی با رویکرد ملی در مراجع
 . شیابی، اعتاارسنجی و تضمین کیفیتتشکیل شورای مرکزی ارز -
ها و  های شورا و جل  مشارکت فعال فرهنگستان فعال کردن زیر کمیته -
 . ها و تمهیدات قانونی اتصاذ رویه های علمی از طریق انجمن

های کوتاه مدت و میان مدت ارزشیابی کیفیت در طراحی و تدوین برنامه -
 . ح ستاد و ص  نظام آموزش عالیسطو

واحدهای دانشگاهی تشکیل مراکز یا دفاتر ارزشیابی و تضمین کیفیت در کلیه  -
 . تابعه

، های آموزشی تصصصی یا تحصیالت تکمیلی در حوزه ارزشیابی اندازی دوره راه -
اندازی بلند مدت به تربیت  اعتاارسنجی و تضمین کیفیت در آموزش عالی با چشم

 . های ستاد و ص  نظام آموزش عالی انسانی متصصص برای حوزه نیروی
های  در نظر گرفتن ردی  اعتااری مشصص برای اجرا و کاربست یافته -
 . های ارزشیابی و اعتاارسنجی در نظام آموزش عالی برنامه

توجه به انجام ارزشیابی در دو سطح خرد و کالن بطور همزمان در سطوح  -
 . ای ای و برنامه مؤسسه
های تضمین کیفیت در واحدهای دانشگاهی  حرکت به سمت ایجاد شاکه -

های آموزشی  ها و برنامه برحس  منطقه جيرافیایی یا همسنخ بودن از حیث رشته
 . های پژوهشی ها و مرموریت منجر به مدرک و برنامه
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برنامه کالن در جهت تحقق و عملی شدن این پیشنهادات الزم است که در 
به صورت خا  موارد مذکور مورد توجه قرار گرفته و در آن  موزش عالیتوسعه آ
های ارزیابی میزان تحقق اهداف برنامه پیشنهادی جهت استقرار نظام جامع  روش

 . ارزشیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی مشصص شود
های اجرایی زیر به  به منظور عملیاتی نمودن پیشنهادهای مذکور الزم است سیاست

 :درآید اجرا
جایگاه شورای مرکزی ، تحقیقات و فناوری، در قانون تشکیالت وزارت علوم  -

اهداف و ، اعتاارسنجی و تضمین کیفیت و ساختار سازمانی آن با مرموریت، ارزشیابی
 . شود وظای  به عنوان سازمانی مستقل از ستاد دیده 

ت مصوب های دانشگاهی به صور های حوزه ستادی و حوزه درصدی از بودجه  -
 . به امر بهاود و ارتقاء کیفیت و تعالی عملکرد اختصا  یابد

عملکرد برتر ، ها و مؤسسات تابعه کمکی به دانشگاه  در تصصیص بودجه  -
از بودجه بر این اساس  درصدیبراساس نظام جامع ارزشیابی مورد توجه و 

 . اختصا  داده شود

خود را بر اساس واحدهای دانشگاهی و مؤسسات تابعه گزارش عملکرد  -
عملکرد و براساس یک چارچوب مشصص و مورد ( ارزیابی -خود ) فرایند ارزیابی

 . نه به ستاد دانشگاه ارائه نمایندتوافق بصورت ساال

های ارزشیابی کیفیت  نامه ارتقاء اعضاء هیات علمی مشارکت در فعالیت در آئین  -
 . د توجه قرار گیرددانشگاه به عنوان عملکرد پژوهشی در ارتقاء آنها مور

جایگاه ، در ساختار تشکیالتی واحدهای دانشگاهی و مؤسسات آموزشی وابسته  -
اهداف و وظای  مشصص دیده ، دفاتر یا مراکز ارزشیابی و تضمین کیفیت با مرموریت

 . شود

های تصصصی ساختار مدیریت کیفیت در سطوح مصتل   در انتصاب پست  -
های  ها و ویژگی از مدیریت سیاسی متمایز و مالکای  مدیریت حرفه، نظام دانشگاهی

 . خاصی برای این سطح از مدیریت در نظر گرفته شود

های آموزشی در سطوح تحصیالت تکمیلی در حوزه ارزشیابی  دوره یا دوره  -
آموزشی در مرجع قانونی مربوطه مصوب و اجرای آن به چند دانشگاه خا  با 

 . واگذار شود، نظارت ستاد دانشگاه
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تمديد ، هاي آموزشي و پژوهشي اندازي دوره يکي از ضوابط و استانداردهاي راه  -
ها و صالحيت صدور گواهينامه و مدارک دانشگاهي داشتن  ارتقاء دوره، فعاليت آنها

 . انجام ارزيابي دروني و بروني و اعتبارسنجي ذکر گردد، نظام و برنامه ارزشيابي

در هيأت  ديريت کیفیت نظام آموزش عالینظامنامه مموارد مذکور به عنوان   -
انداز اصلي يعني استقرار نظام  امناء مصوب و تا حصول کامل به مأموريت و چشم

، پذيري جامع ارزشيابي و تضمين کيفيت در نظام دانشگاهي با رعايت اصل انعطاف
کليه مديران حوزه ستادي و دانشگاهي ، توسعه و تکميل نظام مذکور، تحول، پويايي

 . هاي سياسي و حزبي به آن وفادار باشند بندي رج از جناحخا

 
طنرح پژوهشني کنه     ينن ادر پايان از زحمات همکاران عزيز و گرامي : تقدير و تشکر

هنا فراننم ماتارينان، فاختنه اسنحااي، طناهره        خنانم : کور حاصل آن اسنت ذمقاله م
.مينمناي   کر را مني نهايت تقندير و تشن  فر  مندي و مريم زماني فاطمه صادايپور،  ظفري
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