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  ارزيابي كيفيت در نظام آموزش عالي ايران؛ موانع، چالش ها و ارائه راهكارها
  1حيدر چوپاني
  2 علي اصغر حيات
  3مجتبي زارع خليلي

  
 :چكيده

گسترش كمي دانشگاه ها، كثرت مؤسسات . آموزش عالي ايران در دو دهه ي گذشته با چالش ها و مشكالت متعددي روبه رو بوده است     
آموزشي متنوع، افزايش تعداد دانشجويان، و گاه وجود تعداد زيادي دانش آموخته ي بي كار از جمله چالش هايي هستند كه نظام آموزش عالي 

گسترش كمي نظام آموزش عالي، بدون توجه به ظرفيت هاي موجود و توان بافت اقتصادي، اجتماعي . ران را با مشكالت زيادي مواجه كرده استاي
در واقع نمي توان گسترش كمي و ازدياد دانشجويان و دانش . و فرهنگي جامعه، كاهش كيفيت نظام آموزش عالي را نيز به دنبال خواهد داشت

اين چالش ها لزوم مسئوليت پذيري و پاسخ گويي را در نظام آموزش عالي ايران منجر شده . را دليلي بر وجود كيفيت مطلوب دانست آموختگان
از آن جا كه دانشگاه ها از جمله .است و نظام دانشگاهي را وادار به بازانديشي در ساختار، رسالت، اهداف، كاركردها و فرايندهاي خود كرده است

  .ن نهادهايي هستند كه جوامع براي رشد و توسعه ي به آن ها نياز دارند، شفافيت ، پاسخ گويي و بهبود كيفيت در آن ها الزامي استمهم تري
لذا به همين منظور ابتدا به بررسي مفهوم و .اين مقاله با هدف بررسي جايگاه ارزيابي كيفيت در نظام آموزش عالي ايران تدوين شده است 

و همچنين به بررسي تجربه هاي ارزيابي كيفيت در نظام آموزش عالي . زيابي، كيفيت، كيفيت در نظام آموزش عالي  پرداخته استاصطالحات ار
اين پژوهش در پايان با توجه به اين .ايران، جايگاه ارزيابي كيفيت و چالش ها و موانع ارزيابي كيفيت در نظام آموزش عالي ايران پرداخته است

  .انع  به ارائه راهكارهايي جهت پياده سازي هر چه بهتر سيستم ارزيابي كيفيت در نظام آموزش عالي ايران پرداخته استچالشها و مو
 ارزيابي كيفيت، نظام آموزش عالي، كيفيت: واژه هاي كليدي

 

 

  :  مقدمه
مالك توسعه و پيشرفت جوامع در قرن بيست و يكم وجود متخصصان، انديشمندان و پژوهشگران كارآمد است وجود اين افراد و ميزان استفاده     

امروز شاهد فرايند جهاني شدن و باز . از فناوري اطالعاتي، توليد دانش و پردازش اطالعات است كه مرزهاي كشور را مشخص خواهد كرد
غييرات پردامنه و رويارويي با نيازهاي جديد و متعدد در جوامع بشري هستيم و در اين فرايند جامعه متخصصان و متفكران نقش اساسي انديشي، ت

نظام آموزش عالي با مركزيت دانشگاهها يكي از مهمترين نهادهايي است كه مي تواند در حل مسائل اجتماعي و اقتصادي نقش . بر عهده دارند
دانشگاه ها در جوامع از يك ]. 1[باشد زيرا اين نظام سهم عمده اي در تامين و تربيت نيروي انساني مولد متفكر و برجسته كشور دارد موثري داشته

سو به عنوان حافظ و انتقال دهنده ميراث فرهنگي و ارزش هاي حاكم بر جامعه و از سوي ديگر پاسخگوي نيازهاي اجتماعي مردم براي كسب، 
در واقع . وظيفه نهادي آنها تشخيص و ارائه راه حل ها براي دشواري هاي اجتماعي است. عه دانش و تكنولوژي مطرح مي باشنداشاعه و توس

                                                            
 ) (h.choupani64@gmail.comدانشجوي كارشناسي ارشد مديريت آموزشي دانشگاه تهران . 1

  دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت آموزشي دانشگاه تهران.  2
  كارشناسي ارشد مديريت آموزشي دانشگاه تهران . 3



 

 

227 

 

حال اين سؤال مطرح است كه آيا دانشگاه مي تواند .دانشگاه يكي از پر ارزش ترين نهادهايي است كه جامعه براي پيشرفت و توسعه در اختيار دارد
هاي خود را تحقق بخشد؟ با چه معيارها و شاخص هايي مي تواند راز و رمز اين رسالت ها را مشخص نمود؟ پاسخ اين سؤال و اهداف و رسالت

بنابر  اين نظام آموزش عالي بايد متوجه نگراني ].  2[سؤاالتي از اين قبيل را بايد در كيفيت حاكم بر دانشگاه ها و نظام ارزشيابي جستجو نمود
كيفيت باشد و ارزيابي كيفيت آموزشي را در برنامه هاي خود بگنجاند اين امر، ايجاد و سازوكاري براي ارزيابي مستمر كيفيت در مربوط به افت 

و در واقع مي توان گفت كه  فشارهاي وارده براي آموزش عالي از جانب ذي نفعان، آموزش عالي را  ]1[ساختار آموزش عالي را ضروري مي نمايد
 ].3[كه  روز به روز بر كارايي و كيفيت خود بيافزايند مجبور مي كند

  
  :تعريف مفاهيم و اصطالحات - 3
  :ارزيابي -3- 1

گيري ارزيابي دنباله منطقي و آگاهانه هر نوع برنامه ريزي است كه وظيفه آگاهي بخشي به نگرانيهاي مديران تاثير گذار در سطوح مختلف تصميم 
  .نظام آموزش عالي را بر عهده دارد

 ].4[معين كردن ارزش چيزي است« به معناي » ارزيابي« از نظر لغوي، واژه �

 ).همان( مي داند» گردآوري و استفاده از اطالعات براي تصميم گيري درباره برنامه هاي آموزشي« كرونباخ ارزيابي را عبارت از �

پيامدهاي يك برنامه يا خط مشي و مقايسه آن با مجموعه بررسي سيستماتيك از عمليات و يا « ارزشيابي را عبارتست از ) 1998(ويس �
 مي داند»اي از استانداردهاي آشكار بعنوان شيوه اي از همكاري به منظور بهبود برنامه يا خط مشي

ساختار ارزيابي در آموزش عالي را مي توان فرايند منظم و مستمر گردآوري داده ها و اطالعات درباره تدريس، يادگيري، برنامه درسي،  �
 ].5[و اثربخشي سازماني، بازنگري دروني و سازوكار كنترل كيفيت تعريف كرد

ارزشيابي فرايند جمع آوري و تفسير نظامدار شواهدي است كه در نهايت به قضاوت « : تعريف كاملتري را ارائه مي دهد) 1984(ولف  �
 ].6[».ارزشي با چشمداشت به اقدامي معين بينجامد

  :كيفيت-3- 2
كيفيت در رأس امور اغلب سازمانها قرار گرفته و مي توان گفت كه بهبود كيفيت از مهمترين وظايفي است كه هر مؤسسه با آن  امروزه �

پيچيدگي فرايند آموزش و مشخص نبودن اينكه كيفيت در اين فرايند . مفهوم كيفيت در آموزش، به راحتي قابل تعريف نيست]. 7[روبرو مي باشد
شماري از صاحبنظران بر اين باورند كه مفهوم كيفيت، بدون شكل بوده و بنابراين غيرقابل . ، تعريف آن را مشكل كرده استچگونه شكل مي گيرد

دانسته ) 1999تايلر و همكاران،( ، منازع اميز و دشوار)1994نيول،(، گيج كننده )1992فريزر،(يك موضوع چنداليه آنها كيفيت را.گيري است اندازه
اگرچه الزم است تا براي توصيف كيفيت و جنبه هاي آن تالش شود اما كمبود تعريف  نمي تواند "پيشنهاد مي كند) 1990(با اين حال وروي . اند

 ].8[".فيت باشددليلي براي عدم توجه به كي

كيفيت يك . ترجمه يوناني اصطالحي است كه توسط افالطون و ارسطو براي تفكيك ماهيت اشياء بكار برده شد» Qualitas«واژه  �
شيء شامل خواصي بود كه آن را از انواع اشياء ديگر متمايز مي ساخت و همچنين براي تمايز ويژگي هاي افراد، ذهن و شخصيت مورد استفاده 

  ].1[عميد در فرهنگ خود كيفيت را از نظر لغوي به معناي چگونگي، صفت و حالت و چگونگي چيزي به وجود آورده است. مي گرفتقرار 
در برآوردن « سازمان جهاني استاندارد، كيفيت را عبارت از مجموع ويژگيها و خصوصياتي يك فرآورده يا خدمت كه نمايانگر توانايي آ �

 ].9[اشاره شده، مي داند خواسته هاي بيان شده و يا

به عنوان يكي از فرهنگ هاي تخصصي معتبر، كيفيت را بيان قضاوت مشتري يا سرمايه گذار درباره ويژگي هاي يك » فرهنگ بريتانيكا« �
  ].10[سازمان، محصول و يا خدمات تعريف كرده اند
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  :كيفيت در نظام آموزش عالي  -3- 3
وم چند بعدي است كه به ميزان زياد به وضعيت محيطي نظام دانشگاهي، مأموريت يا از نظر يونسكو كيفيت در آموزش عالي مفه �

از اين رو كيفيت در آموزش عالي را نمي توان از يك نظريه عمومي يا يك الگوي كلي بدست . شرايط و استانداردهاي رشته دانشگاهي بستگي دارد
عالي است كه اين حالت نتيجه يك سلسله اقدامات و عمليات مشخصي است كه آورد بلكه كيفيت آموزش عالي حالت ويژه اي از نظام آموزش 

 .پاسخگوي نيازهاي اجتماعي معين در يك نقطه زماني خاص مي باشد

 :تعاريف زير را براي كيفيت در آموزش عالي در نظر مي گيرد» شبكه بين المللي تضمين كيفيت در آموزش عالي �

 تعيين شده، تطابق با استانداردهاي از قبل) الف

  .نيل به هدفهاي تصريح شده) ب
بر اساس تعريف اول، سنجش كيفيت در آموزش عالي مستلزم آن است كه داوري بر پايه مجموعه اي از استانداردهاي از قبل توافق شده صورت 

د رچنين موردي، اعضاي هيأت علمي واحد  .وقتي چنين استانداردهايي موجود نباشد، كيفيت سنجي را بايد با توجه به تعريف دوم انجام داد. گيرد
آموزش عالي خودشان داوري مي كنند كه آموزش، پژوهش و خدمات نظام مورد نظر تا چه اندازه با معيارهاي مربوط به هدفهاي بيان شده ) نظام(

  ].11[همخواني دارند
  :ه هاي ذيل استمعتقد است كه كيفيت در نظام دانشگاهي، بيانگر معاني و ديدگا) بي تا( نيستاني

. از اين منظر، كيفيت امري متمايز و برتر و دستيابي بهدان توسط اكثريت غيرممكن است. كيفيت امري استثنايي و منحصر به فرد است )1
فرد  بر اساس اين ديدگاه مركز آموزش عالي اي داراي كيفيت است كه فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي آن در ميان مراكز ديگر نمونه و منحصر به

 .باشد

از اين نگاه كيفيت .كيفيت از ديدگاه ديگر، بيانگر تناسب فعاليت ها و برنامه هاي آموزشي و پژوهشي با اهداف واحد دانشگاهي است )2
در نظام آموزش عالي، كيفيت بر حسب عاليق و نيازهاي جامعه، سازمان ها و نهادهاي . بر حسب عاليق  و نيازهاي مصرف كننده تعيين مي شود

 .يربط، دانشجويان، اعضاي هيأت علمي، دانش آموختگان و كارفرمايان تعيين مي گرددذ

بر اين اساس، اگر برنامه هاي آموزشي و پژوهشي با . ديدگاه سوم كيفيت را از جنبه ارزش پولي و بازگشت سرمايه در نظر مي گيرد )3
 .باشد، با كيفيت قابل مالحظه تري روبرو خواهيم بودهزينه كمتري به دست مي آيد يا با همان هزينه، پيامد بهتري داشته 

با توجه بدين معنا، نظام دانشگاهي زماني داراي كيفيت خواهد بود . كيفيت در معناي ديگر، نشانگر تغيير از حالتي به حالت ديگر است )4
 .كه تغيير يابد و خود را با شرايط محيطي متغير هماهنگ سازد

 ].12[پيامد كامل و بي عيبي خواهد بود كه توسط همه مراكز آموزش عالي قابل دستيابي است كيفيت در معناي نهايي، بيانگر )5

  :ارزيابي كيفيت  -3- 4
ارزيابي ومديريت سيستماتيك  رويه هاي در آموزش عالي، كه به وسيله سيستم ها و نهادهاي آموزش عالي اتخاذ مي  "ارزيابي كيفيت به  عنوان
به عبارت ديگرارزيابي كيفيت به عنوان  ابزارهاي است . تعريف شده است "ا كيفيت و پيشرفت در كيفيت را تضمين كندشود تا دستيابي به نتايج ب

  ].13[كه موسسات و نهادها اهداف برنانه هايشان را در برابر نتايج انازه گيري شده مقايسه مي كنند
و گردآوري داده ها و اطالعات براي قضاوت و تصميم گيري درباره ميزان تطابق  ارزيابي كيفيت نظام آموزش عالي فرايندي است كه به تعيين، تهيه

 ].14[مي پردازد) انتظارات( عناصر نظام مورد ارزيابي با الزامات
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  :ضرورت توجه به ارزيابي كيفيت در آموزش عالي ايران - 6
سياسي و اداري كارگزاران مرتبط با مديريت آموزش عالي كشور است، امروزه موضوع بهبود كيفيت آموزش هاي دانشگاهي جزء الينفك گفتارهاي 

 ]. 15[بي آن كه توجهي اساسي به مفهوم كيفيت و سازوكارهاي الزم براي بهبود آن شده باشد

ييرات و تحوالت مورد هيچ نظام دانشگاهي نمي تواند به ايفاي مأموريتهاي خود موفق شود مگر اينكه با تفكر و برنامه ريزي استراتژيك بتواند تغ
كيفيت، هزينه و بهره وري ]. 16[نظر در رابعاد مختلف سيستمي خود را اعمال كند و در اين فرايند تغيير بايد باالترين حد كيفيت را از خود بخواهد

مورد توجه و دقت قرار گرقته همواره به عنوان اساسي مورد توجه مديريت سازمانها و مؤسسات بوده است؛ اما بحث كيفيت بيش از دو عامل ديگر 
اگر كيفيت به طور مطلق بهبود يابد، هزينه . ، چرا كه نظر به اين است كه عوامل هزينه و بهره وري به نوعي تحت تاثير عامل كيفيت قرار مي گيرند

  ].17[كاهش يافته و بهره وري افزايش خواهد يافت
بديهي است . ي است كه به طور منظم و علمي در اكثر رشته هاي دانشگاهي انجام نشده استارزيابي برنامه هاي نظام آموزش عالي مسأله بسيار مهم

وجود مراكز آموزشي و پژوهشي و دانشگاههايي كه .  ]1[كه ارزيابي جزء جدانشدني هر گونه فعاليت آموزشي اعم از برنامه ريزي و اجرا مي شود
ابعاد مختلف علمي مطرح در سطح دنيا گام برداشته و در سايه اين تغيير و تحول نسبت به بتوانند هرچه سريع تر نسبت به روز آمد شدن خود در 

با توجه تاكيدات . رشد و ارتقاي جامعه و توسعه ان نقش اساسي ايفا نمايند از اساسي ترين وظايف برنامه ريزان استراتژيك يك كشور مي باشد
عالي در توسعه و رشد كشور،ضرورت ايجاب مي نمايد كه هر جه سريع تر نسبت به وضع  برنامه سوم توسعه در رابطه با نقش و جايگاه آموزش

موجود دانشگاهها  رسيدگي شودو موانع و مشكالت موجود مراكز آموزشي كه همان كيفيت آموزش است و يكي از مسائل مورد بحث در نظام 
  ].18[هاي آموزشي است جامعه عمل بپوشانند 

كيفيت و ارتقاء آن از رهگذر انجام ارزيابي آموزشي احساس شده است بطوريكه گروهي از صاحبنظران بهبود كيفيت امروزه ضرورت توجه به 
شي را برنامه هاي آموزشي را هدف اصلي ارزيابي دانسته اند و معتقدند كه اگر ارزيابي و كنترل كيفيت بخوبي اجرا شود موفقيت برنامه هاي آموز

ميزان كه سازمان آموزشي، فعاليت هاي خود را مطابق اهداف و برنامه هاي آموزشي و پژوهشي تهيه و تنظيم و اجرا به هر  .تضمين خواهد نمود
نمايد آن موسسه آموزش عالي به استانداردهاي كيفيت نزديكتر است اهمال و سستي در امر مديريت و سازماندهي مركز آموزش عالي، قصور 

ي اعضاء هيات علمي و عدم پويايي و اثربخشي محتوا و برنامه هاي آموزشي، آوردگاه سقوط شاخص هاي يادگير - آلودگي فعاليت هاي ياددهي
لذا براي مديرت مراكز آموزش عالي صرفاً گذر زمان نمي تواند مويد بهبود و . كيفي و مانع تحقق اهداف آموزشي و پژوهشي واحد دانشگاهي است

كيفيت امري پويا و داراي ابعاد متعدد كه دائماً تغير مي كند پويايي و تغيير پذيري كيفيت در آموزش اصالح كيفيت آموزشي و پژوهشي باشد زيرا 
يت عالي باعث مي گردد كه برنامه ريزان آموزشي براي ارتقاء دائمي آن بكوشند و اين بازنگري و اصالح مستمر است كه ضامن بهبود كيفيت فعال

 ].1[هاي واحد دانشگاهي در طول زمان است

كيفيت پايين آموزشي، همچنين به فقر . در صورتيكه كيفيت مراكز آموزش عالي مطلوب نباشد، آينده علمي و فني كشور اطمينان بخش نخواهد بود
نيروي انساني متخصص و ماهر مي انجامد و در نتيجه اهداف برنامه هاي رشد و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور با مشكالت عمده اي 

يهاي مواجه مي شود و اين امر دانشگاهها و مؤسسا ت آموزش عالي را زير سئوال مي برد، چرا كه نقش اساسي دانشگاهها، همانا در اتخاذ استراتژ
  ].7[سنجيده جهت توسعه منابع انساني و تربيت نيروي انساني متخصص و ماهر جهت رشد و توسعه كشور مي باشد

حساسيت امر آموزش و توجه به فرايندهاي آموزش در دانشگاه ها، ضرورت . ي نظام هاي آموزشي استارتقاي كيفيت آموزش، هدف متعال
  ].19[ارزشيابي را كه بهبودكيفيت آموزش و در نهايت كارايي و اثربخشي سيستم آموزشي را به دنبال خواهد داشت ، مورد تأكيد قرار مي دهد
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اطمينان دادن به افراد ذي ربط و ) تنظيم امور ب) الف: مي توانند مقاصد زير را تحقق بخشند) كيفيت(به طور كلي ، مديران با استفاده از ارزيابي  
  ].20[انتخاب گزينه هاي مناسب براي تحقق هدفها) اطمينان يافتن از كيفيت نوآوريهاي دانشگاهي و د) ذي نفع درباره كيفيت امور، ج

  :الگوهاي ارزيابي كيفيت در نظام آموزش عالي - 7
اين تنوع ناشي از . ازريابي كيفيت يا فرايند دستيابي به كيفيت آموزش عالي به لحاظ الگوهاي، روش ها و سازوكارها از تنوع زيادي برخوردار است

در پيمايش الگوهاي ارزيابي در ) 1991(نيوه. تفاوت هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي و تاريخي در كشورهاي مختلف مي باشد
  ].21[كشورهاي فرانسه، بلژيك و هلند به اين نتيجه رسيد كه هيچگونه توافقي در مورد ارزيابي كيفيت در اين كشورها وجود ندارد

. ي مشترك برخوردار هستندبررسي الگوهاي ارزيابي كيفيت آموزش عالي نشان مي دهد كه همگي اين الگوها از يك سري ويژگي ها و خصيصه ها
حفظ كيفيت ارزيابي  -2اهميت و شفافيت ارزيابي دروني - 1اشتراكات قابل مالحظه اي كه در اين الگوها به چشم مي خورد، شامل چهار مؤلفه

الذكر نيز نشان مي دهد  خالصه نتايج پيمايش هاي فوق. مفهوم كيفيت و منبع تعيين آن مي باشد -4فرايند پيگيري بعد از گزارش دهي  و  -3بروني
  :كه اهداف ارزيابي كيفيت در اين الگوها به پنج دسته مهم تقسيم مي شود، اين اهداف عبارتند از

 بهبود كيفيت )1

 در دسترس قراردادن اطالعات براي عموم در مورد كيفيت و استانداردها )2

 اعتبارسنجي )3

 پاسخگويي به عامه )4

 ]21[كمك به فرايند برنامه ريزي آموزش عالي )5

انجام اين امر در اغلب . سابقه اي طوالي ندارد) آمريكا( استفاده از ارزيابي براي قضاوت درباره نظام هاي آموزش عالي، به جزء در يك كشور
براي ايجاد تحول در نظام هاي دانشگاهي به طور گسترده به  1990و  1980كشورهاي اروپايي در سال . كشورها به دو دهه گذشته بر مي گردد

همچنين برخي كشورهاي آسيايي نيز در سال هاي اخير كوشش هاي سازمان يافته اي به عمل . جام ارزيابي در واحدهاي آموزش عالي پرداختندان
 ].22[آورده اند

هارمن، ( ردبا توجه به تجربه هاي حاصل از ارزيابي آموزش عالي، پنج رويكرد عمده براي ارزيابي كيفيت آموزش عالي مورد استفاده قرار مي گي
تحليل آماري رفتار نظام آموزش ) ارزيابي بيروني؛ پ) ؛ ب)خود ارزيابي( ارزيابي دروني) الف: اين رويكردها عبارتند از). ، به نقل از همان1996

ودن دانش، نگرش آزم) نظرسنجي از دانشجويان، دانش آموختگان، كارفرمتايان و نهادهاي تخصصي؛ ث) عالي با استفاده از نشانگرهاي عملكرد؛ ت
 .كه در اينجا ما به شرح آنها خواهيم پرداخت.و توانش دانش آموختگان

  
  :اعتبارسنجي -7- 1

با توجه به نقش ارزيابي كيفيت در افزايش دستيابي مؤسسات آموزش عالي به اهداف خويش، اكثر نظام هاي آموزش عالي جهان با توسل به     
يكي از الگوهاي . را در زمينه تعيين و تضمين كيفيت برنامه ها و دوره هاي آموزشي خويش داشته اند الگوهاي مختلف ارزيابي، تالش مستمري

كاربردي از اين ]. 19[ارزشيابي كه در بهبود كيفيت آموزش عالي در عين داشتن سابقه ي طوالني، كاربرد بيشتري نيز دارد، الگوي اعتبار سنجي است
اما استفاده از الگوي اعتبار بخشي در آموزش عالي ساير كشورها در ده سال . مشاهده كرد 1905آمريكا از سال الگو را مي توان در نظام آموزشي 

در آموزش عالي ايران، به منظور استفاده از اين الگو براي رتبه بندي دانشگاه ها كوششهايي در آغاز تاسيس مؤسسه . گذشته متداول شده است
  ].20[ي به عمل آمده است اما اين كوششها در سطح تدوين طرح ارزيابي متوقف شدپژوهش و برنامه ريزي آموزش عال

فرايندي كه طي آن يك مؤسسه ي آموزشي و يا برنامه هاي آن مورد ارزيابي : اعتبار سنجي را اين گونه تعريف مي كنند) 1983(يونگ و همكاران
  ].19[عيارهاي از پيش تعيين شده دست يافته است قرار مي گيرد تا مشخص شود تا چه اندازه به استانداردها يا م
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  :در استفاده از ارزيابي يا اعتبار سنجي در نظام هاي  آموزش عالي، هدف آن است كه يكي از حالت هاي زير يا تركيبي از آنها زخ دهد
  تضمين كيفيت و دستيابي به حداقلي از استانداردها،*
  ارتقاي كيفيت؛* 
  پاسخ گويي و شفافيت؛* 
  ].19[تسهسل تحرك دانشجويان در ميان نظام هاي آموزش عالي* 

تجربه  دانشگاه هاي آمريكايي در استفاده از اين الگو چنان است كه ارزيابي دروني به . الگوي اعتبارسنجي متشكل از ارزيابي دروني و بروني است
گاهي بر اين اساس نظام دانش.عنوان مقدمه اي براي اجراي ارزيابي بروني انجام مي شود تا اعتبارگذاري و رتبه بندي دانشگاه ها به عمل آيد

سپس گزارش ارزيابي دروني مورد بازبيني هيات همگنان قرار مي گيرد و بازديد از نظام . داوطلب ارزيابي، ابتدا به ارزيابي دروني خود مي پردازد
اوت مي شود و سرانجام با توجه به استانداردهاي از قبل تعيين شده درباره صالحيت، نظام ياد شده  قض. دانشگاهي داوطلب ارزيابي انجام مي شود

  ]. 22[رتبه آن ها تعيين مي شود
  :ارزيابي دروني -7- 2

 يكي از الگوهاي رايج در ارزيابي نظام هاي دانشگاهي، ارزيابي دروني يا خود ارزيابي است كه توسط مجموع كادر هيأت علمي واحد دانشگاهي
مراكز آموزش عالي را روشن كرده و بستر الزم را براي تعيين اهداف، نتايج ارزيابي دروني، وضعيت و كيفيت فعاليتهاي آموزشي . تحقق مي يابد

» تركيب ارزيابي با فعاليت اجتماعي: ارزيابي دروني« الو در مقاله اي با عنوان).نيستاني، بي تا( استراتژي ها و برنامه هاي عملياتي فراهم مي آورد
براي بررسي برنامه ها ) يا اشخاصي كه بطور غير مستقيم با يك سازمان مرتبطند( ز اععضاءارزيابي دروني عبارتست از فايند استفاده ا: اظهار مي دارد

  ].23[يا مسائل مربوط به يك سازمان كه شامل مديران، كاركنان و ذي نفعان مي شود
  :ارزيابي بيروني -7- 3

دفهاي آنها مي تواند هدايت جريان ارزشيابي تحت تعهدات قرار  در ارزشيابي بيروني ارزيابان از بيرون سازمان يا برنامه مورد ارزيابي مي آيند و ه
هاي  دادهاي تامين كننده بودجه سنجش اعتبار وصالحيت برنامه يا موسسه ، كنترل بيروني كيفيت و مقايسه واحدها ويا نظارت فعاليتها و برنامه

  .، آنرا ارزيابي بيروني مي نامندهيأت علمي خارج از آن به عمل آيد به وسيله يك چنانچه فرايند ارزيابي يك نظام دانشگاهي. موسسه ها مي باشد
  :عناصر ارزيابي كيفيت در نظام آموزش عالي  - 8

لذا به بررسي چند نظريه در اين زمينه . اجزاء تشكيل دهنده كيفيت در آموزش عالي را مي توان از ديدگاه متفاوتي مورد ارزيابي قرار دادبطور كلي 
  .مي پردازيم

  :يم دونالد سون يازده عامل را بعنوان ارزيابي كيفيت آموزش عالي ارائه مي كند كه عبارتند ازج
  اهداف در برنامه درسي* 
  چگونگي طراحي دوره هاي درسي* 
  دروس و محيط يادگيري* 
  منابع انساني و كاركنان* 
  ...)وسايل و مواد تكنولوژي اطالعاتي، كامپيوتر و ( منابع يادگيري* 
 ...)رئوس مطالب مشخص شده، بازخورد مناسب و ( زماندهي دورهسا* 

  تدريس و تمرين يادگيري* 
 .حمايت از نيازهاي گوناگون دانشجويان* 
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  .ارزيابي مثبت و نگهداري* 
  .كارهاي دانشجويي* 
  ].2[برونداد و كنترل كيفيت* 

  :نظامهاي دانشگاهي نام مي برد كه به شرح ذيل استمك گتريك و وانت از ده عنصر به عنوان عوامل ارزيابي كيفيت 
  اهداف كلي و برنامه درسي* 
  محيط تدريس و يادگيري* 
  منابع انساني* 
  منابع يادگيري* 
  سازماندهي دوره* 
  فعاليت تدريس و يادگيري* 
  امور دانشجويي* 
  ارزيابي و نظارت* 
  فعاليت دانشجويان* 
  ].1[بروندادها و پيامدها* 
  :تجربه هاي ارزيابي كيفيت در نظام آموزش عالي ايران - 10

 وجود دانشگاهها كيفيت ارزيابي براي نهادي منظم ساختار يك اسالمي انقالب از قبل كه دهد مي نشان علوم وزارت مكتوب منابع و اسناد بررسي
 معناي در كيفيت ارزيابي براي علمي مجامع و دانشگاهيان بين در منسجم غير و پراكنده تالشهاي به توان مي تنها زماني برهه آن در. است نداشته

 اين. گرفت شكل آموزشي معاونت مجموعه زير عنوان به وسنجش نظارت دفتر عنوان تحت واحدي شمسي 60 دهه اوايل در. نمود اشاره آن عام
 گرچه. نداشت توجهي آن مديريتي فرايند يا و عالي آموزش كاركردهاي ديگر به و پرداخته دانشگاهها آموزشي هاي فعاليت ارزيابي به تنها دفتر

 آموزش مراكز و دانشگاهها ومديريتي پژوهشي آموزشي، هاي فعاليت ارزيابي و نظارت و داده نام تغيير ارزيابي و نظارت دفتر به دفتر اين بعدها
 پاسخ كيفيت گفتمان با مرتبط رو پيش هاي چالش به نتوانست ليكن داد تشكيل دانشگاهها در خود براي اجرايي وبازوان گرفت بدست را عالي
 ].24[دهد

ي دروني هر چند موضوع ارزيابي در نظام آموزش عالي ايران قبالً در زمره مكانيزمهاي بازرسي و نظارت به شمار مي رفته است، اما با رواج ارزياب
بهبود كيفيت ، فصل جديدي در خصوص توجه به كيفيت در آموزش عالي شمسي و احراز نقش آن در  1370در عرضه آموزش عالي ايران در دهه 

بحث كيفيت در اواخر دهه مذكور ، پس از دو دهه تاخير نسبت به ديگر كشورهاي جهان، به گفتمان غالب در بين كنشگران ستادي نظام . آغاز شد
در اين . آغاز شد1375ابي كيفيت در نظام آموزش عالي ايران در سال در واقع مي توان گفت كه اولين تجربه ارزي]. 25[آموزش عالي ايران مبدل شد

پژوهش ارزيابي دروني براي ارتقاي كيفيت آموزش پزشكي مورد تصويب هيأت ريسه وقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش  - سال ، طرح پيش
با توجه به نتايج مثبت اين طرح، ]. 22[در آمد در شش گروه آموزشي علوم  پزشكي ، طرح به اجرا 1376سپس در سال . پزشكي قرار گرفت

در يكي از جلسه هاي شوراي دانشگاه، اجراي طرح ارزيابي دروني در گروه  1376دانشگاه تهران ، به عنوان اولين دانشگاه غير پزشكي، در بهار 
بر اين اساس، ]. 26[نام نهاد» سال نظارت و ارزيابي«ار 1376به همين منظور شوراي دانشگاه سال .هاي آموزشي اين دانشگاه را مورد توجه قرار داد
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هر چند در اين سال، اجراي ارزيابي دروني به . پيشنهاد شده بود كه در چند دانشكده ، از هر كدام، يك گروه آموزشي ارزيابي دروني را انجام دهد
گزارش اوليه . در دانشگاه تهران به ارزيابي دروني پرداختندتاخير افتاد، در سال هاي بعد گروه ترويج و آموزش كشاورزي و نيز گروه معماري 

  ].26[ارزيابي دروني در اين گروه ها نشان مي دهد كه فرايند ارزيابي دروني نقش موثري در بهبود كيفيت در اين گروه ها داشته است
وين برنامه سوم توسعه كشور، ارزيابي و ارتقاي كيفيت تاثير مثبت ارزيابي دروني در دانشگاه هاي علوم پزشكي و ساير عوامل باعث شد كه در تد

كارآمد كردن ) برنامه سوم توسعه( از اين رو در برنامه تحقيقات دانشگاهي. آموزش عالي از طريق ارزيابي دروني و بروني مورد توجه قرار گيرد
  ].26[نظام ارزيابي، سنجش و ارتقاي كيفيت آموزش و پژوهش مدنظر قرار گرفت

  :گاه ارزيابي كيفيت در نظام آموزش عالي ايرانجاي - 11
. در ايران، كيفيت آموزش عالي و سازوكارهاي ارزيابي و اعتبار سنجي آن، خود را به صورت يك مسأله ملي براي محققان نشان مي داده است

فعاليت هاي پژوهشي دانشگاه هاي كشور، آن را با تاكيد بر ضعف ها و نارسايي هاي موجود در فرايندهاي ياددهي و يادگيري و نيز ) 1374(بهرامي
  ].27[نشاني از فقدان سازوكارهاي مناسب براي تضمين كيفيت آموزش عالي دانسته اند

وضعيت كيفيت در آموزش عالي ايران را به شدت بحث برانگيز يافته است كه ضعف بنيه ورودي ها به دليل غلبه  يكجانبه ) 1374(خليجي
اجتماعي، عدم تناسب خروجي ها با تقاضاي بازار كار و نيازهاي متحول و متنوع جامعه، مدرك گرايي و فقدان بهره وري از پاسخگويي به تقاضاي 

 ].27[منابع محدود عمومي در آموزش عالي، نمونه اي از شواهد آن است

اول و سنتي بوده است به اين صورت هيأت هايي اظهار مي دارد كه ارزيابي هاي صورت گرفته تاكنون با استفاده از روشهاي متد) 1376(ابيلي
 متشكل از متخصصين و صاحب نظران رشته خاص به نمظور ارزيابي بيروني به مراكز مورد نظر اعزام مي شدند كه اين خود خالي از اشكال نبوده

ت ثانياً به علت در بر نگرفتن معيارهاي است چرا كه اوالً باعث موضع گيري واحد آموزشي مورد نظر و بعضاً دانشكده و دانشگاه مي شده اس
اصوالً عملكرد هيأت هاي نظارت و ارزيابي تنها جهت تحقق اهداف تعيين . صحيح ارزيابي منجر به ارائه گزارش هاي غير علمي مي شده است

  ].28[زش عالي نيز كمك كرده استشده نبوده بلكه به افزايش جو ترديد و نارضايتي هاي مسئوالن و دست اندركاران دانشگاهها و مؤسسات آمو
مطالعات صورت گرفته در مورد ارزيابي نظام اموزش عالي ايران نشان مي دهند كه ارزيابيهاي صورت گرفته در آموزش عالي كشور فاقد الگوي 

مورد توجه قرار نگرفته خاص و به صورت غيرمستقيم و موسمي بوده اند و گذشته از آن در كوششهاي انجام گرفته بهبودي كلي دانشگاهي 
  ].29[است

معتقدند كه فعاليت هاي ارزشيابي آموزش عالي، نوعاً به صورت غير علمي انجام مي گرفتند، روش ها و ابزارها از ) 1384(محمدي و همكاران
  ].27[طلوب و مورد انتظار نداشتنداعتبار الزم برخوردار نبودند و فرايندها غالباً به ايجاد جو بدبيني و نارضايتي مي انجاميدند و اثربخشي م

به عنوان پايه و ) ارزيابي دروني( ارزيابي -خود. به رغم برخي فعاليتها، هنوز نظام مناسبي براي ارزيابي آموزش عالي در ايران استقرار نيافته است
دانشگاههاي كشور به طور درونزا  هنوز در) چه در خصوص رشته ها و برنامه ها و چه درباره مؤسسات آموزش عالي( اساس تضمين كيفيت

در خصوص ارزيابي بيروني توسط همتايان نيز كه بدون گزارشهاي آن، امكان اطمينان از كيفيت و به ويژه اعتبارسنجي ميسر . نهادمند نشده است
هماهنگ سازي و پشتيباني به وجود نمي شود،؛ هنوز در آموزش عالي ايران ساختاري كارآمد و نهادي ملي و واجد قابليتهاي حرفه اي الزم براي 

اطالعات روزآمد و كارآمدي برا يپايش ملي و پيگيري . نيامده است و زمينه اي براي تعامل دولت با مؤسسات آموزش عالي توسعه نيافته است
ي تالشها و اقدامهاي صورت وجود ندارد و شاخصها و استانداردهاي معتبري مورد توافق نگرفته است و بدين ترتيب، در حال حاضر به رغم برخ

آن و  گرفته در زمينه ارزيابي كيفيت، هنوز سازوكارهاي نهادينه كافي براي بهبود مداوم و تضمين كيفيت آموزش عالي ايران، پاسخگويي عمومي به
 ].30[تأمين انتظارات ذينفعان و مشتريان وجود ندارد
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در عين . با توجه به آن چه گفته شد، كوششهاي صورت گرفته در زمينه ارزيابي آموزش عالي كشور، امري موسمي بوده و استمرار نداشته است 

اين ارزيابيها، با توجه به اينكه توسط يك هيأت بازديد . اينكه، در كوششهاي انجام شده بهبودي كل نظام دانشگاهي مورد توجه قرار نگرفته است
مورد ارزيابي و بعضاً عدم ) برنامه( كننده از خارج از نظام مورد ارزيابي انجام مي گرفته، با توجه به محدوديت زماني، عدم آشنائي كامل با نظام

ت علمي و حمايت از سوي كاركنان و دست اندركاران نظام مورد ارزيابي، نمي توانسته از كارايي الزم برخوردار بوده و شوق و انگيزه اعضاي هيأ
نكه در كاركنان را در خصوص استفاده از نتايج ارزيابيها در برنامه ريزي هاي آتي، جهت بهبود وضعيت سازمان را بر انگيزد و بنابر اين بجاي اي

 ]. 30[جهت بهبود امور باشد، در جهت سنجش كيفيت و بهبودي آن چندان مؤثر نبوده است

اين است كه آموزش عالي ايران با روند كنوني رشد كمي و به سبب نبودن مدل مفهومي مناسب براي  بدين ترتيب، مي توان گفت كه مسئله اصلي
گونه  پايش و ارزشيابي، رهسپار آينده به غايت نگران كننده اي است، آينده اي كه در آن الگويي مؤثر و مناسب براي ارزيابي آموزش عالي و هيچ

  ].30[جود نداردتضميني براي استقرار و نگهداري كيفيت و
  :چالش ها و موانع ارزيابي كيفيت در نظام آموزش عالي ايران - 12

 مؤسسه يك بعنوان بيشتر دانشگاهها كه اي گونه به. خود نهادي هاي رسالت ايفاي براي مستقل هويت نداشتن و دولت به دانشگاه كامل وابستگي
 در دانشگاه ناتواني و عجز به منجر رويه اين وجود. شوند مي تلقي كلمه تام معناي به علمي نهاد يك تا خاص وظايف سري بايك ديواري چهار
 عنوان به تا "اعتماد مورد بزرگسال "عنوان به ها دانشگاه با اگر) 1995(  قول كلز به چنانچه.  شود مي خود كيفيت بهبود منظور به ارزيابي خود انجام
 بر عالوه. پذيرند مي خوبي به را خودتنظيمي و كيفيت ارزيابي مسووليت و كرده عمل بيشتري بلوغ با ها دانشگاه شود، برخورد "وطفل صغير"يك
 كيفيت ارزيابي بكارگيري امر به دانشگاهها شدن واقف به منتج امر اين و شده ايران دانشگاهي فضاي شدن پذير رقابت سبب دانشگاهي استقالل آن

 .گردد مي رقابتي فضاي در خود بقاي براي

 . شود مي آن ارزيابي رويه ناكارآمدي و كيفيت افت باعث نتيجه در و دانشگاه ثبات عدم سبب دانشگاهي هاي مديريت نصب و عزل بودن سياسي *

 كه است شده باندهايي تشكيل و افراد برخي گرفتن قدرت سبب دانشگاه به اختيارات دادن كه است شده مشاهده دانشگاهي مراكز از برخي در* 
 شده ارزيابي فرايندهاي شدن صوري به منجر ها رويه اين. نمايند مي پايمال شده، داده اختيارات از استفاده با را دانشجويان و خود همكاران حقوق

 شده نهفته مسئله اين در دانشجويان يا علمي هيئت اعضاء از بسياري مشاركت عدم دليل. سازند مي اعتماد بي ارزيابي نسبت را دانشگاهي جامعه و
 و علمي هيئت از اعم دانشگاهيان تمام بين قدرت توزيع سبب الزم نظارتي نهادهاي تعبيه با دانشگاه در مردمساالر مديريت ايجاد بنابراين. است

  .گردد مي دانشجو
 و شريك يك تا رود مي انتظار وفرمانبردار مطيع شخص نقش ايفاي دانشجو از بيشتر دانشگاهي، جامعه بر حاكم ساالرانه پدر روحيه به توجه با* 

 به نسبت ديگر سوي از و شود توجه او انتقادي نظرات سوبه يك از كه گردد مي سبب آموزشي شريك عنوان به دانشجو پذيرش.  آموزشي ذينفع
 .نمايد مسئوليت احساس خود كيفيت بهبود

 و عقالنيت و گذاشته كنار را نگري سطحي و احساسات بايد كيفيت ارزيابي فرايند در خود انتقادي و نظارتي نقش ايفاي براي دانشجويان* 
 . كنند پيشه را بيني واقع
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 ارزيابي( ارزيابي خود محوريت با باال به پايين از اي حرفه ارزيابي به بايستي شود مي انجام اجرايي صورت به كه پايين به باال از ارزيابي و نظارت* 
 .گردد تبديل) دروني

 سطوح تمام در بايستي عالي آموزش كنوني وضعيت به توجه با. است دانشگاهي سطوح تمام در شفافيت وجود كيفيت ارزيابي ملزومات از يكي* 
  .است دانشگاهي كيفيت قاتل كاري پنهان كه چرا. گيرد صورت سازي شفاف مذكور

 .شوند سازي فعال اي حرفه و علمي هاي انجمن بايستي كيفيت بيروني ارزيابي در دولتي غير مدني نهادهاي نقش ايفاي براي* 

 تضمين و ارزيابي قوانين تصويب و تصريح لذا. ندارد وجود ملي سطح در ومصوب مصرح صورت به ايران در كيفيت تضمين و ارزيابي قوانين* 
 .باشد مي حياتي كيفيت

 و كيفيت هاي ارزيابي براي كالن سياستگذاري وظيفه كه دارد وجود كيفيت تضمين و ارزيابي براي ملي نهاد يك پيشرفته عالي هاي نظام اكثر در* 
 و اي جزيره صورت به كيفيت ارزيابي متولي فعلي نهادهاي اينكه به توجه با. دارد برعهده را عالي آموزش مراكز بيروني ارزيابي زمينه نمودن فراهم
 .باشد مي اهميت حائز كيفيت ارزيابي براي ملي نهاد يك ايجاد لذا. ندارد را كيفيت تضمين جديد هاي رسالت انجام قابليت و كرده عمل جزئي

 احتراز ارزيابي فرايند در شدن درگير از شده كه نحوي هر به لذا. دانند مي تفتيش و بازرسي مثابه به را ارزيابي علمي هيئت اعضاء از بسياري* 
  ].24[نمايند مي

  :است كه ارزيابيهاي انجام شده در ايران داراي نقايص زير بوده است نيز معتقد) 1385(سيادت و همكاران
 عدم استفاده ازا الگوهاي رايج و شناخته شده؛ �

 جزئي نگري؛ �

 اقتدارآميز و رسمي بودن؛ �

 فقدان استراتژي بهبود كيفيت؛ �

 ].6[ارزيابي فعاليتهايشان -عدم مشاركت جامعه دانشگاهي در جهت خود �

را براي ارزيابي هاي انجام شده در آموزش عالي ايران بر مي شمرد كه به فهم بيشتر مطلب كمك مي كند و مي توان آن   ويژگيهايي) 1376(بازرگان
  :را جزء چالشهاي ارزيابي به حساب آورد

  جزئي نگر و براي رفع مشكالت آتي بوده است و نه بهبودي كل نظام دانشگاهي؛) الف
  از استمرار برخوردار نبوده است؛) ب
 ].20[وه انجام آن به هيأت بازديد كننده بستگي داشته استشي

 

 

  :راهكارهايي براي بكارگيري ارزيابي كيفيت در نظام آموزش عالي ايران - 13
 :ايجاد ساختاري مناسب براي ارزيابي كيفيت �

با توجه . ردهاي دانشگاهي بوده استيكي از دغدغه هاي اصلي نظام هاي آموزش عالي در اغلب كشورهاي جهان تضمين كيفيت برنامه ها و فرآو
به تجربه هاي حاصل از كشورهاي مختلف، به ويژه كشورهاي موفق منطقه آسيا و اقيانوسيه، يكي از مهمترين عوامل موفقيت در تضمين كيفيت 

  ]. 14[آموزش عالي ايجاد ساختار سازماني مناسب براي ارزيابي و بهبود كيفيت نظام آموزش عالي بوده است
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هر چند ايران از . دهه از اولين كوشش هاي نظام آموزش عالي ايران براي ارزيابي مستمر و تضمين كيفيت مؤسسه هاي آموزش عالي مي گذرديك 
داشته جمله كشورهايي است كه در منطقه آسيا و اقيانوسيه همگام با هندوستان و استراليا براي كسب مستمر تجربه در ارزيابي آموزش عالي قدم بر

براي ساختارسازي . ت، اما گام هاي آن به طور انسجام يافته انتظارات مربوط به بهبود كيفيت نظام هاي آموزش عالي را هنوز برآورده نكرده استاس
 از اين جمله مي توان به ايجاد مركز ارزيابي كيفيت دانشگاه. جهت ارزيابي كيفيت در سطح دانشگاه موفقيت هاي قابل توجهي بدست آمده است

لذا به ]. .14[اما در راستاي ايجاد ساختار مناسب براي ارزيابي و اعتبار سنجي در آموزش عالي ايران كوشش ها ناكافي بوده است. تهران اشاره كرد
د ساختار در فرايند بهبود كيفيت فعاليتهاي دانشگاهي الزم است دانشگاهها و مراكز آموزش عالي ايران نسبت به ايجا«همين منظور بهتر است كه 

معتقد است با توجه به ويژگي هاي زير سيستم هاي آموزش عالي ) 1386(كه در همين زمينه بازرگان]. 31[»مناسب براي ارزيابي كيفيت اقدام كنند
دلبستگي به اين امر عالوه بر مزاياي ديگر، . ايران، الزم است ساختاري شبكه اي براي ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه هاي ايران ايجاد شود

  ].20[كيفيت را در اعضاي هيأت علمي تقويت مي كند و فرايند بهبود كيفيت را در آموزش عالي استمرا مي بخشد
 :تغيير و دگرگوني در سياستگذاري و مديريت آموزش عالي  �

مسئله دگرگوني در سياست گذاري و  راهبرد ديگري كه براي ارتقائ كيفيت دانشگاه در سطح كالن مي تواند تاثير گذار باشد مربوط مي شود به
برخي از دولتها ، . مديريت آموزش عالي ، روشن است كه مديريت هر نظام يا موسسه اي به شدت از سياست هاي جاري دولتي تاثير مي پذيرد

ده  اند بلكه به طور كلي به ش- نظير شمار و كيفيت فارغ التحصيالن-افزون بر تعيين سياست، به گونه  فزآينده اي نه تنها نگران برون دادها
ا در فرآيندهاي موسسه اي و شيوه هاي برنامه ريزي نيز توجه شده اند، از اين رو موسسه هاي كشورهاي مورد بحث ناچار سريعا ايجاد تغييراتي ر

ل بيش از حد به امور جاري، تجربه نشان مي دهد كه مديران دانشگاهي به دليل اشتغا].  32[حوزه هاي فعاليت خود وجهه همت قرار داده اند
از آنجا كه ارزشيابي يكي از مهمترين كاردكردهاي مديريت دانشگاهي . فرصت آشنائي كافي با اصول و مفاهيم ارزيابي كيفيت دانشگاهي را ندارند

ارد كه مديران دانشگاه با است و مي تواند نقش مؤثري در جهت اصالح و بهبود فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي دانشگاه داشته باشد، ضرورت د
 ].31[اين مفهوم بيشتر آشنا شوند

 :كيفيت در نظام آموزش عالي ارزيابي براي ملي نهاد ايجا د يك �

 فراهم و كيفيت هاي ارزيابي براي كالن سياستگذاري وظيفه كه دارد وجود كيفيت تضمين و ارزيابي براي ملي نهاد يك پيشرفته عالي هاي نظام اكثر 
لذا ضرورت دارد كه در نظام آموزش عالي ايران نهادي ملي مسئوليت ارزيابي . دارد برعهده را عالي آموزش مراكز بيروني ارزيابي زمينه نمودن

  .كيفيت را بر عهده بگيرد كه بتواند سياستگذاري مراكز آموزش عالي را در زمينه ارزيابي كيفيت را فراهم كند
 :به منظور قضاوت و ارزش گذاري) ي ارزشيابياستانداردها( تعيين الزامات كيفيت �

اهداف گروههاي . تعيين استانداردهاي ارزشيابي به منظور قضاوت و ارزش گذاري يكي از مهمترين بحث هاي ارزيابي كيفيت نظام دانشگاهي است
مهمترين عوامل تعيين كننده الزامات  آموزشي با توجه به  محيط و بافت هر دانشگاه، دانش موجود و نظر متخصصين مي تواند مجموعه اي از

مشاركت و بسيج تمامي اعضاي هيأت علمي و صاحبنظران دانشگاهي در روشن ساختن هدفهاي هر دانشگاه و نيز . كيفيت گروههاي آموزشي باشد
اين امر بايد با هدايت و . شود هدف هاي ويژه هر گروه آموزشي و تعيين استانداردها براي ارزيابي كيفيت از جمله امور مهم و ضروري تلقي مي

  ].31[مديريت هر گروه آموزشي صورت پذيرد
  : ارزيابي در نظام آموزش عالي ايران -ضرورت توجه هر چه بيشتر به خود �

جش وزارت فرهنگ و آموزش عالي، با آگاهي از نياز به اندازه گيري كيفيت آموزش عالي در ايران، تالشهائي كرده است تا سازوكاري براي سن
اما شوراي سرپرستان دانشگاهها درباره رتبه . طرحي براي رتبه بندي دانشگاهها تدوين شد 1371براي اين منظور، در. كيفيت دامشگاهها پديد آورد

براي  از آن به بعد، وزارت فرهنگ و آموزش عالي به اقدامهائي دست زده است تا رويكرد ارزشيابي بروني. بندي دانشگاهها به شدت مخالفت كرد
  ].20[اما هيأت علمي، به داليل مختلف، در برابر ارزشيابي به وسيله مقامات خارج از مؤسسه خودشان ايستادگي كرده اند. آموزش عالي به كار ببندد
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ي ارزيابي در بخشها - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، بر پايه تجارب سنجش آمموزش عالي در سطح ملي و بين المللي، طرح خود
نتايجي كه از اين طرح در دانشگاههاي پزشكي بدست آمد اين بودكه ؛ خود ارزيابي مي تواند اعضاي هيأت علمي را بر انگيزد . پزشكي را آغاز كرد

سايي هم موضوعات مربوط به توسعه آن واحد را شنا) كه به آن تعلق دارد شناختي پايه اي به دست آورد؛ ب) واحد دانشگاهي( از بخشي) الف: تا
با توجه به تجربه موفق ). همان( منابع موجود را در جهت بهبود واحد هدايت كنند و منابع مورد نياز ديگر را به طور مستمر افزايش دهند) كنند؛ ج

هبود توسعه ارزيابي را در نظام آموزش عالي ايران گسترش داد و آن را در جهت ب - خود ارزيابي در دانشگاههاي علوم پزشكي، مي توان طرح خود
  .و پيشرفت كشور به كار گرفت

  :مدل مفهومي بومي و مناسب جهت پايش و ارزشيابي كيفيت �
اي  آموزش عالي ايران با روند كنوني رشد كمي و به سبب نبودن مدل مفهومي مناسب براي پايش و ارزشيابي، رهسپار آينده به غايت نگران كننده

لذا ]. 27.[ناسب براي ارزيابي آموزش عالي و هيچ تضميني براي استقرار و نگهداري كيفيت وجود ندارداست، آينده اي كه در آن الگويي موثر و م
رايط و مي بايست كه مدلي بومي و مبتني بر تجربه هاي زيسته دانشگاهيان و ذي نفعان آموزش عالي جامعه ايران و متناسب با مسائل، زمينه ها و ش

  .يت آموزش عالي توسعه دادتحوالت اين سرزمين براي تضمين كيف
  :مشاكت اعضاي هيأت علمي در ارتقاي كيفيت �

نتايج يك دهه تجربه ارزيابي كيفيت آموزش عالي نشان مي دهد كه اعضاي هيأت علمي كشور، در صورت مشاركت دادن آنان در فرايند ارتقاي 
اما از آنجا كه معموالً .ي كيفيت بخوبي احساس كرده و ايفا مي كنندمستمر كيفيت گروه آموزشي،نقش خود را به عنوان فرد مسئوليت پذير در ارتقا

ي ساختار سازماني ارزيابي در سطح دانشگاه ها از انسجام الزم برخوردار نيست ، اين احساس مسئوليت از حالت بالقوه به حالت بالفعل در نم
لوب همت گذاشت كه اعضاي هيأت علمي را هر چه بيشتر در ارتقاي لذا مي بايست در نظام آموزش عالي ايران به ايجاد ساختاري مط]. 20[آيد

 .مستمر كيفيت دانشگاه مشاركت دهد

  
  :نتيجه گيري - 14

 تمام نظام هاي اجتماعي جهت حفظ و بقاء خود و حفظ رقابت در دنياي متغير امروزي ناگزير از بهبود كيفيت اند، چرا كه كيفيت با توجه به
تعريف مي شود و اين نيازها و تقاضاها همواره در حال تغييرند، لذا الزم است جهت تطابق با آن ها تمامي نظام ها به  نيازهاي اجتماعي و مخاطب
در ميان اين نظام ها، نظام آموزش عالي از موقعيت ويژه اي برخوردار است، چرا كه مخاطبان متعدد و متنوعي از . بهبود كيفيت خود بپردازند

امروز دانشگاهها و ]. 33[ين نظام بهره مند مي شوند، و اين بيانگر اين است كه اين نظام از اهميت بسزايي برخوردار استمحصوالت و توليدات ا
ي مؤسسات آموزش عالي در ايران نيز به جهت قرار داشتن در دوران توسعه و سازندگي، نياز به سازوكارهاي دقيق تري در سطح وزارت متبوع برا

  ].2[امروز دانشگاهها و نيز جامعه نياز به شناختي دقيق از وضع موجود هر دانشگاه و مؤسسه آموزشي دارند. رندارزشيابي عملكرد دا
و انگهي، در كوشش . با توجه به مطالب فوق مي توان گفت كه كوشش هاي ارزيابي آموزش عالي كشور امري موسمي بوده و استمرارنداشته است

در واقع هنوز ساختاري مناسب جهت ارزيابي كيفيت نظام آموزش عالي .نشگاهي مورد توجه قرار نگرفته استهاي انجام شده بهبودي كل نظام دا
براي وجود ندارد و در فرايند بهبود كيفيت فعاليتهاي دانشگاهي الزم است دانشگاهها و مراكز آموزش عالي ايران نسبت به ايجاد ساختار مناسب 

رو شناسايي رهيافت مناسب ارزيابي كه با استفاده از آن بتوان به طور مستمر به بهبود كيفيت نظام هاي دانشگاهي  از اين. ارزيابي كيفيت اقدام كنند
 .پرداخت، ضرورت دارد
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