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 كيفيت در آموزش عالي ايران چالش ساختارسازي براي نظارت و ارزشيابي

  
 جواد حاتمي

 معاون تحقيقات آزمون و ارزشيابي آموزشي سازمان سنجش  آموزش كشور

 

 

 رضا محمدي

  آموزشي سازمان سنجش آموزش كشورعضو هيات علمي و رئيس بخش ارزشيابي 
 

  
 فاخته اسحاقي  

 كارشناس ارشد مركز مطالعات ،تحقيقات و ارزشيابي آموزشي سازمان سنجش آموزش كشور

 

 

  
  چكيده

و اصطالحات كانوني حوزه  هلئو تعالي عملكرد نظام هاي آموزش عالي به مس اهدافتحقق ميزان گذشته، ارزشيابي و پاسخگويي در جهت  هاي در طول دهه
اما ؛بر كاربرد سازوكارهاي ارزيابي تأكيد دارند ،توان به اين امر اذعان نمود كه همه افراد ذيربط و ذينفع در نظام آموزش عالي آموزش عالي تبديل شده و مي

دهه هاي اخير حاكي از آن است كه الگوي اعتبارسنجي با  در اين راستا تجارب بين المللي در.نكته قابل توجه در اين مهم اهداف و رويه هاي ارزيابي است
و اوايل  مي دهد دانشگاهي را تشكيلكيفيت و ارزيابي بيروني،اساس نظام هاي ارزيابي ) ارزيابي - دخو(هدف بهبود و تضمين كيفيت و مبتني بر ارزيابي دروني

فيت در آموزش عالي است كه در آن دغدغة حفظ، بهبود، ارتقاء و تضمين كيفيت هاي مختلف اعتبارسنجي و تضمين كي قرن بيستم،دوران توسعه سريع نظام
بنابراين در . اند المللي ايجاد شده اي و بين اي، ملي، منطقه در اكثر كشورها مطرح و به دنبال آن ساختارها و واحدهاي مديريتي تخصصي در سطوح مؤسسه

و با توجه  ايرانپيشينه ارزيابي در نظام آموزش عالي ضمن مروري بر اين مقاله درصدد است تا  ،ش عاليراستاي اهميت ارزيابي و بهبود كيفيت در نظام آموز
تحليلي از وضعيت موجود ارائه  بپردازد ورويكردهاي ارزيابي واقدامات انجام شده  ويژگي هاي آن، به بررسي    به تجارب بين المللي در اين حوزه و اصول و

است ونظر به اين كه  اي تضمين كيفيت در آموزش عالي بسيار مورد توجه قرار گرفته  هاي اخير ايجاد ساختارهاي شبكه در سالهمچنين از آنجا كه .نمايد
وزش عالي نظام آموزش عالي ايران از زير نظام هاي متمايزي تشكيل شده است، در ترسيم مطلوب ترين حالت براي ساختار ارزيابي و تضمين كيفيت در آم

 .مورد تاكيد قرار مي گيردايران،ساختار شبكه اي 
 

 

  
 .نظام آموزش عالي - اعتبارسنجي كيفيت - نظارت - ارزيابي :واژه هاي كليدي
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 مقدمه  - 1

ي رو به افزايش آموزش عالي ايجاب مي كند كه تقاضا.حظه اي در حال افزايش استامروزه تقاضا براي آموزش عالي به نسبت قابل مال 
در واقع از موسسات آموزش عالي خواسته مي شود كه خود .محور بودن آن باشند - ذينفعان،خواهان اطالعات كافي جهت اطمينان از تقاضا

 را به صورت شفاف در معرض ارزيابي ذي نفعان قرار بدهند و اطالعات متنوعي درباره منابع،فرايندها،بروندادها و پيامدهاي خود در اختيار
اين گفته هرچند به صورت صريح رشد ).1385فراستخواه،/1،2004ايتون(د و پاسخگويانه گزارش بدهند كه چگونه عمل مي كنندارنذآنها بگ

كمي آموزش عالي را دليل اصلي توجه به مباحث ارزشيابي و شفافيت و پاسخگويي عنوان مي كند،اما مبحث ارزش افزوده نيز داليل قانع 
  . عالي را نيز به طور ضمني از اقتضائات توجه به ارزشيابي بر مي شماردكننده اختصاص منابع به آموزش 

شـود   در ضرورت و چرايي ارزشيابي آموزش عالي اين طور بيان مي كند كه اين امرموجـب مـي  ) 2006( 2ديكسندر تكميل گفته هاي فوق،
آموزشـي و    هـاي علمـي و   ن به ميزان كيفيت فعاليـت برنامه و اجتماع علمي در بيرون آ/ كه هيأت علمي و دانشجويان در درون هر مؤسسه

ارزيابي و با داوطلب شدن به ارزيابي بيروني توسط همتايان علمـي و  -برنامه با خود/ هنجارهاي دانشگاهي آگاهي پيدا بكنند و ياران مؤسسه
ريزي معطوف به ارتقاء بهره بگيرند  برنامهتخصصي، شانس بهبود مداوم كيفيت خود را افزايش بدهند و از بازخوردهاي ارزيابي براي كنش و 

  . تري بكنند از منابع موجود، استفادة عقالني و بتوانند در يك شرايط رقابتي
ارزشيابي آموزش عالي را سازوكاري ضروري براي كاهش شاخص ترك تحصيل، امكان عرضة نيروي انساني متخصص نيز ) 1373(قورچيان 

  . ذكر كرده استوري منابع مالي و انساني  و متبوع بازاركار و نيازهاي جامعه و سرانجام بهره با كفايت و برحسب تقاضاهاي متحول
ترين فلسفة وجودي ارزشيابي را به ويژه بـراي كشـورهاي در حـال توسـعه،      اصلي )1374 (بازرگان ،و در تكميل آنها در راستاي نظرات فوق

وي همچنين . ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي دانسته است بهبود مداوم و درونزاي آموزشي، پژوهشي و خدمات تخصصي در دانشگاه
نشگاهي يا آموزش عالي نبايد بـه عنـوان فعاليـت جداگانـه     ارزيابي را به عنوان يكي از كاركردهاي نظام مديريت دامعتقد است كه ) 1376(

تـوان در جهـت بهبـود و ارتقـاي مـداوم، بـه كـنش و         ريزي اسـت و بـدون ارزيـابي نمـي     اي از چرخة مديريت و برنامه نگريست، بلكه حلقه
بـازده اجتمـاع آمـوزش عـالي و نيـز      اي بـراي افـزايش    ارزشيابي را وسيله) 1386(محمدي و همكاران  از طرف ديگر،. ريزي دست زد برنامه

نفعان، اطمينان از تحقق اهداف و بهبـود   رساني به ذي سازوكاري براي تأييد صالحيت، تخصيص عقالني اعتبارات، پاسخگويي عمومي، اطالع
  . اند قلمداد نمودهمستمر 

هاي آموزشي جهان مورد توجه قرار گرفته است و در  در اكثريت قريب به اتفاق نظام اين مهم موضوع ارزيابي،بنابراين در راستاي اهميت 
سوال اين است كه الگوي رايج  حال).1999، 3برن باوم و دشولتز(سازوكاري جهت ارزيابي آموزشي وجود دارد  ،هر دانشگاه يا مركز آموزشي

و با فرض وجود و يا دستيابي به الگوي بهينه و تصريح اهداف،ساختار ود؟ارزيابي در نظام هاي آموزش عالي چيست؟ با چه هدفي انجام ميش
در اين راستا پيشينه ارزشيابي در آموزش عالي جهان نشان مي دهد كه الگوي اعتبارسنجي  پشتيبان اين فعاليت راهبردي چيست؟

هاي آموزشي مورد استفاده قرار گرفته  سازمان مشتمل بر ارزيابي دروني و بيروني از دهه آغازين قرن بيستم به منظور قضاوت درباره
برنامه هاي آموزشي بر اساس  بارسنجي را بررسي دقيق دانشگاه ها،كالج ها و ياتاع )2003(4آموزش عالي انجمن اعتبارسنجيبنابر تعريف .است

  .استانداردهاي تعريف شده مي داند كه داراي دو هدف بهبود كيفيت و تضمين كيفيت مي باشد
از ديرباز،بازرسي هايي از آموزش عالي توسط دولت صورت گرفته است ولي اين فعاليت ها با نگاه  اگرچه ايرانآموزش عالي در و اما 

سال اخير كوشش هايي  10تنها در .داشته اند  و ايدئولوژي دولتي و تمركزگرايانه رويكرد نظارتيكل گرا و سيستمي همراه نبوده و 
بنابراين در مقاله حاضر .در جهت پايه گذاري رويكرد نوين و علمي ارزشيابي كيفيت برمبناي الگوي اعتبارسنجي صورت گرفته است

تا ضمن شناسايي ويژگي هاي هر نظارتي و نوين ارزشيابي كيفيت در آموزش عالي ايران مورد بررسي قرار مي گيرد   هايرويكرد

                                                            
1 .Eaton 
2. Dickeson  
3. BirnBaum & Desholtes  
4. Council for Higher Education Accreditation(CHEA) 
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مقايسه آن با ويژگي ها و اصول ارزيابي كيفيت در نظام هاي آموزش عالي ،وضعيت مطلوب ارزيابي در نظام آموزش عالي رويكرد و 
 .ايران تبيين گردد

  
  رويكرد نظارتي در ارزيابي نظام آموزش عالي ايران  - 2

در ايران شكل گرفته است و اولين قدم  1290- 1289از تصويب قوانين اداري و اساسي معارف در سال هاي  ارزيابي به شيوه نظارت دولتي پس
ساختار نظارت و ارزيابي در آموزش نيز  پس از انقالب اسالمي .رسمي در زمينه ارزشيابي، در ساختارسازماني وزارت معارف پيش بيني شده است

اين  1370در اين سال دفتر نظارت و سنجش در وزارت فرهنگ و آموزش عالي به وجود آمد و در سال . تكوين يافت 1365عالي ايران در سال 
ها و  سنجش آموزش دانشگاه نظارت و«شوراي نظارت و ارزيابي نيز به منظور . تشكيالت به دفتر نظارت و ارزيابي آموزش عالي تغيير نام يافت

افزون بر اين، در تشكيالت سازماني . ايجاد شد» مؤسسات آموزش عالي و شناخت ميزان تحقق اهداف كمي و كيفي در نظام آموزش عالي كشور
الي متشكل از دو گروه دفتر نظارت و ارزيابي آموزش ع. براي هر دانشگاه دولتي نيز يك دفتر نظارت و ارزيابي زير نظر معاون آموزشي منظور شد

تأمين هيأت علمي و نظارت و ارزشيابي است و گروه اول با سه واحد امور بورس و جايابي،امور تبديل وضعيت، امور طرح سربازي به صورت 
و ارزشيابي پردازد و گروه نظارت  ها و مراكز آموزش عالي پژوهشي مي مشخص به رتق و فتق امور مربوط به اعضاي هيأت علمي رسمي دانشگاه

وظايفي چون، نظارت بر رعايت ضوابط و معيارهاي آموزشي، نظارت بر كه  هاست نامه ئينآمشتمل بر دو واحد مشخص امور نظارت و ارزيابي و امور 
ي ميزان ها و مؤسسات آموزش عالي، ارزياب ها و مقررات آموزشي، رسيدگي به مشكالت مربوط به امور آموزشي دانشگاه نامه حسن اجراي آئين

ها  مشي نظارت بر امور آموزشي دانشگاه ها، تنظيم خط اي آموزشي، ارائه گزارشات منظم در مورد چگونگي وضع آموزشي دانشگاهه پيشرفت برنامه
ابي، استخدام هيأت علمي، جاي از قبيلوظايف اجرايي  مبتني براين دفتر عملكرد يد، آ برمي ردفتاين همان طور كه از تشكيالت .مي پردازد

 و كمي در بحث نظارت دانشگاه ها نيز رعايت ضوابط پايه.ستا) مميزي(اجراي آئين نامه هانظارت بر تبديل وضعيت، طرح سربازي و 
هيأتي از وزارت  در قالب دو فرم الف و ب و رسيدگي به شكايات مطرح است و...هيات علمي و سرانه فيزيكي و  آموزشي از قبيل تعداد

ه مورد نظر اعزام شده و پس از بازديد از دانشگاه گزارشي درباره وضعيت دانشگاه مورد بررسي تهيه كرده و به مسئولين متبوع، به دانشگا
   .)1386فراستخواه،و  1383نورشاهي،(كردند وزارتخانه ارائه مي

؛ 1376؛ابيلي، 1376بازرگان،( ه اندبه شرح زير برشمردي را نظارترويكرد هاي  فعاليت ويژگي هاي،در اين راستا پژوهشگران آموزش عالي
  ):1385فراستخواه،  ؛1386؛محمدي و همكاران، 1383نورشاهي،

  مشخصعلمي  الگوي بكارگيريعدم  
  و اجرايي و غير حرفه اي نظارت ها،اداري ماهيت ستادي 

 اي خارج از نظام اداري وزارت فقدان يا كم رنگ بودن نقش ارزيابان حرفه  
  نظام دانشگاهيكاركردهاي عدم توجه به ديدگاه سيستمي و ناديده گرفتن 

 تحت الشعاع قرار گرفتن ابعاد كيفي توسط نظارت بر اجراي آيين نامه ها 

  نگري و تمركز بر مسائل آنيمورد  
 عدم توجه به اصل استمرار در ارزيابي  
 گيري از مشاركت، همكاري و تعهد جامعه دانشگاهي  عدم بهره  
  دار براي مديريت و رهبري ارزيابي توجه به ساختار علمي و نظامعدم  
 عدم توجه به ظرفيت سازي براي اعتبارسنجي، بهبود، ارتقاء و تضمين كيفيت نظام آموزش عالي 

  برابر دانستن ارزشيابي و بازرسي عدم توجه به اهداف، نقش و كاركردهاي متنوع ارزشيابي و. 
بررسي عملكرد نهادهاي مختلف دانشگاه مطابق در جهت  مذكور و بازديدهاي ادواري رويكرد نظارتيوزارتي،پيرو سياست هاي بنابراين 

اما آنچه  ؛جاي خود را داردشرح وظايف آنها و آئين نامه هاي ابالغ شده ،هدف هاي خاص خود را دنبال مي كند و در مديريت سازماني 
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در مستمر كيفيت وظايف آن نمي توان انتظار مديريت و بهبود ور در راستاي شرح كه از فعاليت هاي دفتر مذكاست  مسلم است اين
  .كيفيت نظام آموزش عالي به معناي تخصصي آن،رويكرد خاص خود را مي طلبد نظام دانشگاهي را داشت و علي االصول مديريت

المللي در اين خصوص، لزوم  با مطالعه مفاهيم و الگوهاي ارزيابي و تجارب بين متفاوت نظارت در آموزش عالي، هدفبا توجه به از اين رو 
سيستمي و مبتني بر كاركردهاي تخصصي نظام  رويكردي.به كارگيري رويكردي جديد در ارزيابي نظام آموزش عالي كشور ضرورت يافت

اندركاران واحد  هيأت علمي و دست ين،مشاركت اعضاكه با تأكيد بر نهادينه ساختن فرهنگ ارزيابي، داوطلبانه بودن آ دانشگاهي
بر . تواند مؤثر واقع گردد پيشنهادهاي حاصل از ارزيابي در جهت بهبود كيفيت نظام آموزشي، مي و ارائهها  ها و قوت آموزشي،توجه به ضعف

  .نسبت به اين امر اقدام نمود 1379اين اساس سازمان سنجش از سال 
دفتر نظارت و ارزيابي آن، و بازنگري در وظايف و ساختار  1386است كه با احياي شوراي نظارت و ارزيابي در سال در اين راستا الزم بذكر 

اساس همان  برنموده است كه ...به عنوان دبيرخانه اين شورا اقدام به تصويب و ابالغ آئين نامه هاي هيات نظارت و ارزيابي استاني و نيز 
 وبازديدهاي ادواري است تكميل فرم هاي اطالعات و العمل ها و ربر حسن اجراي مصوبات،مقررات و دستوارتي گذشته نظارت ظرويكرد ن
در  سازماندهي مي شود و البته با تاكيد بيشتر بر عملكرد دانشگاه هاي غيردولتي و غير انتفاعي و آزاد هيات هاي نظارت استاني در قالب

گزارش ملي آموزش عالي،تحقيقات و (...و و رسيدگي به شكايات و مشكالت و بررسي تقاضاي موافقت هاي قطعي اجراي ضوابط آموزشي
اما اشاره اي به نتايج  نيز توسط اين دفتر مطرح شده،اگرچه اهدافي نظير حمايت از فعاليت هاي ارزيابي دروني و بروني ؛لذا )1386فناوري،

  .آن مشاهده نشده است
 كيفيت در نظام آموزش عالي)اعتبارسنجي(و علمي ارزيابي رويكرد نوين- 3

، دانـش محـور شـدن اقتصـاد    هايي نظير روند جهاني شدن، توسـعه فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات،      تحوالت و چالش دو دهه اخيردر 
ح بـين المللـي و   افزايش كمي دانشجويان و كاهش بودجه سرانه آنها و همچنين افزايش رقابت بين موسسات آمـوزش عـالي در سـط   

موجـب تاكيـد بيشـتر بـر ضـرورت كـاركرد       را هـدف قـرار داده اسـت و    تقاضا براي پاسخگوئي بيشتر ، توجه به كيفيت آموزش عالي 
در اين راستا، نتايج پژوهش هاي انجام شده نشان مي دهد كه موفقيت كوشـش  . ارزشيابي در نظام هاي آموزش عالي جهان شده اند

طـي دو  بنـابراين  ). 1385فراستخواه،(كيفيت ريشه در اراده معطوف به ارزيابي در نظام آموزش عالي كشور داردهاي مربوط به بهبود 
حاصل اين امـر  . موزش عالي، حساسيت ويژه اي بوجود آمده استآكيفيت نظامهاي ارتقاء دراغلب كشورهاي جهان براي  دهه گذشته

كيفيت دانشگاهها و ساير مراكز آموزش عـالي در اغلـب كشـورهاي جهـان احسـاس      آن بوده است كه نياز روزافزون نسبت به ارزيابي 
  .شده است

در راستاي پاسخگويي به نياز ياد شده، ايجاد نهادها و سازمانهاي بين المللي، منطقه اي و ملي گوناگون براي ارزيابي و اعتبارسـنجي  
 ضه خدمات تخصصي دانشگاهها مورد توجه قرار گرفته اسـت آموزش عالي جهت پاسخگو كردن و بهبود كيفيت آموزش، پژوهش و عر

كه اطالعات آن بوسيله شبكه بـين   1راهنماي نهادهاي تضمين كيفيت. نهاد ارزيابي وتضمين كيفيت تاسيس شده است 60بيش از  و
 اد اينگونه سازماننشان مي دهد كه تعد،ميالدي گردآوري شده است 2002المللي نهادهاي تضمين كيفيت در آموزش عالي در سال 

مـورد   70بـه بـيش از   ) خورشيدي1382(ميالدي  2003در سال  و در سطح ملي پنج قاره جهاندرها يا مؤسسه هاي ارزيابي بروني 
در  "شـوراي اعتبارسـنجي آمـوزش عـالي    "بـه عنـوان مثـال    . )1384بازرگـان،  (INQAAHE,2003/كشور بالغ شده است 48در 

در هنـد  4"شـوراي ملـي ارزيـابي و اعتبارسـنجي    "در هلند،3 "در انگستان، سازمان ملي اعتبارسنجي  2"نهاد تضمين كيفيت "امريكا،
 .در استراليا5"هاي استراليا نهاد كيفيت دانشگاه"و
 

                                                            
1 . Quality Assurance Agency 
2 . Quality Assurance Agency(QAA) 
3 . National Accredition Organization (NAO) 
4 . National  Assessment and Accreditation Council(NAAC) 
5 . Australian universities Quality Agency(AUQA) 
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روش هاي ارزشيابي الگوها يا مطالعات و تجارب بين المللي در اين خصوص حاكي از آن است كه اعتبار سنجي يكي از همچنين 
آموزش عالي مي باشد كه تقريباً مقبوليت جهاني يافته است و از ابزارهاي مهم براي تضمين و بهبود كيفيت محسوب مي موثر در 

ترين الگوي ارزيابي تخصصي رسمي در نهادهاي علمي است و انجمن اعتبارسنجي  اعتبارسنجي با سابقه.)1378پازارگادي، (شود
يا ارزيابي همگنان و به  )ارزيابي دروني(گذاري شده بر روي خودـارزيابي گاهي پايهآموزش عالي آن را به عنوان يك فرايند دانش

 2003,(منظور پاسخگويي عمومي و بهبود كيفيت دانشگاهي تعريف كرده است   CHEA(.المعارف آموزش  ةآدلمن نيز در دائر
توان بوسيله آن به بازبيني و ارزيابي موسسه يا  كند كه مي عالي،اعتبارسنجي را فرايند بررسي و اطمينان از كيفيت ذكر مي

  .)1378پازارگادي، (احراز استانداردهاي قابل پذيرش پرداخت تحقق اهداف ياهاي آن جهت كسب اطمينان از  برنامه
توجه برخي پژوهشگران نسبت به  1370درايران نيز از اواسط دهه  ،اعتبارسنجي كيفيت كه در مطالب فوق به آنها اشاره شدپيرو اهميت ارزيابي و 

؛ 1386، بازرگـان و همكـاران،   1374بازرگـان،  (امر كيفيت و اعتبارسنجي آن در آموزش عالي جلب شد و پژوهش هايي در اين جهت انجـام شـد  
با مورد توجه قرار گرفتنِ نظام ارزيابي و اعتبارسـنجي آمـوزش عـالي در    پس از آن ).1386طبا طبائي، گان و قاضي؛ فراستخواه ،بازر1377حجازي 

 ارزيابي مستمر دانشگاه"به ) توسعه مبتني بر دانايي(اي از فصل چهارم برنامه چهارم توسعه ماده    برنامه سوم توسعه كشور و همچنين اختصاص 
، ماموريت ارزيابي و اعتبارسنجي دانشگاه ها و موسسات آموزش عـالي از سـال   "وسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوريعالي ت ها و مؤسسات آموزش

اقـدام  با لـزوم  پيرو مسئوليت واگذار شده، سازمان سنجش .واگذار گرديد سازمان سنجش آموزش كشور/ وزارت علوم، تحقيقات و فناوريبه  1379
را رويكرد علمي و سيستمي در حوزه ارزشيابي نظام آموزش عالي ،بر پايه مشاركت جامعه دانشگاهي كشور  يفيتارزيابي و اعتبارسنجي ك در جهت
و مدل زير را براي ارزشيابي كيفيت آمـوزش عـالي    دادمورد توجه قرار ايجاد فرهنگ ارزشيابي و كيفيت مداري در سطح گروه آموزشي با هدف 

  : مدنظر قرار داد
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پيامدهاي كس
شده

ت       
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ت 

ت و رسال
مأموري
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امكانات و تجهيزات
 

خط مشي
 

ها، 
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برونداد
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ش
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ت 
مديري

 

پشتيباني و ساختي
ارزشيابي و تضمين  

ت
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فرآورده
 

هاي پژوهشي
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  »مدل كيفيت ترسيم شده در آموزش عالي«عوامل مورد توجه در ارزشيابي و اعتبارسنجي كيفيت آموزش عالي ايران): 2(شكل شماره 
  1387محمدي،: منبع

هاي تابعه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و با هدف تعيين نحوه  سازمان سنجش آموزش كشور بعنوان يكي از سازمانالزم به ذكر است كه 
با افزايش تعداد دانشجويان و  1354پس از آن در سال .تاسيس شده است 1347گزينش دانشجويان براي ورود به دانشگاه ها، در سال 

ها توسعه  آزمون هاي سراسري و نظارت بر امور دانشگاه   انشگاه ها فعاليت اين سازمان به دو حوزه اصلي برگزاري گسترش د
آن و با توجه به توان ارتقاي كيفيت و  ارزيابي مستمرنيز با توسعه و تحول در نظام آموزش عالي و لزوم  1379سال  درسرانجام .يافت

اين سازمان دركنار  لذا.مجددا در مركز توجه قرار گرفتسازمان سنجش آموزش كشور  دومماموريت  ،تخصصي بخش ارزشيابي اين سازمان
 و اين وضعيت علمي داوطلبان ورود به آموزش عالي،عهده دار ارزشيابي كيفيت موسسات آموزش عالي نيز گرديد اندازه گيري و سنجش

هاي ارزشمند صورت گرفته و  هاي خود قرار داده و اميدوار است با استمرار و تداوم فعاليت ها و اقدام در صدر برنامهرا فعاليت راهبردي 
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نهادينه ساختن نظام جامع تضمين كيفيت در آموزش عالي ايران را  ،هاي حوزه ستادي و دانشگاهي ها و معاونت همكاري ساير سازمان
در ساختار ارزشيابي،اعتبارسنجي و تضمين كيفيت آموزش عالي را تحقيقات،چارت مركز نجش،سدر اين راستا سازمان .محقق سازد

( و نسبت به مديريت و راهبري اجراي فرايندهاي ارزيابيه توسعه دادسازماني خود جهت انجام وظايف مربوطه، به شرح زير 
 ):1389گزارش بخش ارزشيابي آموزشي،( ستاقدام نموده ادر چهار حوزه زير كيفيت در دانشگاه هاي كشور )اعتبارسنجي

  
 

 

 

 

 

 

  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

   ،ارزشيابي،اعتبارسنجي و تضمين كيفيت آموزش عاليتحقيقاتچارت سازماني مركز): 1(شكل شماره 
  در سازمان سنجش آموزش كشور 

  1389گزارش بخش ارزشيابي آموزشي،: منبع
ها با فلسفه، ضرورت، فرايند و  هاي حوزه آموزشي بر آشنايي اعضاء هيأت علمي دانشگاه تمركز اصلي فعاليت: هاي آموزشي فعاليت) الف

دستورالعمل ها،كتب (و تهيه مواد آموزشي هاي آموزشي كارگاههاي آموزشي در برگزاري  نمود فعاليت. باشد نحوه انجام ارزيابي دروني مي
ها نشست و جلسه توجيهي و رفع اشكال از جمله  كارگاه آموزشي، ده 122برگزاري بيش از . شود آشكار مي ....)راهنما و نرم افزار آموزشي و

  . باشد هاي صورت گرفته در اين حوزه مي فعاليت
در اين راستا تا :فعاليت هاي مشاوره اي و كارشناسي در خصوص اجراي ارزيابي دروني در گروه هاي آموزشي و تدوين گزارش نهايي آنها)ب

  . مورد آن به پايان رسيده است 399گروه آموزشي به اجرا درآمده است و در  822كنون ارزيابي دروني كيفيت در 
تخصصي بودن حوزه اعتبارسنجي و اصوالً نوپا بودن حوزه ارزشيابي علمي در نظام آموزش عالي ايران، با توجه به : هاي پژوهشي فعاليت) ج

دستاوردهاي قابل توجه در اين حوزه تدوين ده ها كتاب و از جمله . هاي پژوهشي بكار گرفته شده است بر انجام فعاليت تمركز ويژه اي نيز
  .باشد مي مقاله پژوهشي 50بالغ بر 

هاي اعتبار سنجي و هيات كميسيون
 همتايان

  مركزشوراي 

 مركزكميته علمي

  معاون مركز
  مالي -واحد اداري

  كميته
  ارزيابي بروني  

  كميته
  ارزيابي دروني  

واحد آموزش و عرضه 
خدمات تخصصي

واحد پژوهش و 
 تحقيق

اطالعات و واحد 
 ارتباطات

مركز تحقيقات،ارزشيابي،اعتبارسنجي و 
  تضمين كيفيت آموزش عالي
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هاي اداري و اجرايي مورد  مكاتبات درون و برون سازماني و انجام فعاليت)1:هاي اين حوزه در دو بخش فعاليت: هاي اداري و مالي يتفعال) د
باشد كه شامل تدوين برنامه مالي، برآورد بودجه الزم براي انجام طرح، توزيع دانشگاهي،  ريزي مالي طرح مي بخش برنامه) 2نياز و 

  . باشد هاي مورد نياز در اين حوزه مي ير فعاليتتخصيص گروهي و سا
 ويژگي ها،اهداف و اصول ارزيابي و اعتبارسنجي كيفيت در نظام آموزش عالي- 4

هاي زير نوعاً خاص  ويژگي تعاريف متنوع،وجود مروري بر پيشينه جهاني ارزيابي و اعتبارسنجي كيفيت مي توان دريافت كه علي رغم با 
  :استكيفيت در نظام آموزش عالي اعتبارسنجي  ارزيابي و هاي اكثر سيستم

  .باشد هدف تصديق كردن يك مجموعه از استانداردهاي تعريف شده براي كيفيت در يك دوره، برنامه يا مؤسسه آموزش عالي مي - 1
  .راهبري مي شودصالح  اعتبارسنجي بوسيله هيأت يا سازمان ذي - 2
  .باشند) تعالي(حداقل يا حداكثر توانند در سطح  استانداردها مي - 3
 ).Hamalainen et al,2004(شود  تصميمات اعتبارسنجي مبتني بر معيارهاي كيفيت است و هرگز شامل مالحظات سياسي نمي - 4

  :انتظار مي رود كه اهداف زير را تحقق بخشداز اعتبارسنجي  همچنين
ها و مدارك تحصيلي با  شدن آن، برابري برنامه ت و برآوردهاستانداردهاي پايه كيفي در خصوصتضمين توافق قطعي و مشخص  .1

  ها؛ المللي آن شده عمومي و به تبع آن تضمين تصديق بين هاي پايه كيفيت پذيرفته گر توصيف
ت ها، تمركز بر استانداردهاي الگوبرداري شده و نتايج شفاف در قالب بيانا تقويت ترتيبات تضمين كيفيت بوسيله استقالل بيشتر آن .2

 صريح؛

 المللي از استانداردها و معيارها و تسهيل تحرك فرامرزي؛ ساختن امكان الگوبرداري بين فراهم .3

رساني و آگاهي دانشجويان و عموم مردم و عرضه پاسخگويي مؤسسات  تقويت توان و ظرفيت ترتيبات تضمين كيفيت براي اطالع .4
 آموزش عالي؛

 Van. . . (اي و  حرفه  هاي مالي، فعاليت بندي،كمك هاي تنظيم، شامل بودجه شكلتدارك امكان اتصال بيانات كيفيت به ديگر  .5

Damme, 2004.( 

 : نيز شش جنبه مشترك قابل تشخيص است ي جهانتضمين كيفيت ملي در آموزش عالي كشورهاارزيابي و هاي نظامدر مورد ويژگي هاي 

ارزيابي بيروني  -3انجام ارزيابي دروني و تدوين گزارش آن  - 2مستقل نمايندگي / مشاركت و هماهنگي ملي بوسيله دولت مركزي  - 1
ارزشيابي  - 6اجرا و عملي نمودن پيشنهادات  -5انتشار پيامدهاي ارزيابي شامل پيشنهاداتي براي بهبود  - 4بوسيله متخصصان بيروني 

 .(Vlasceanu, 2004)) ارزشيابي –فرا (هاي تضمين كيفيت متناسب بودن و اثربخشي رويدادها و روش
به وسيله روسا و مديران جديد ايجاد نمي شود بلكه تغييرات )مانند دانشگاه ها(به عقيده ميتزبرگ تغييرات در نهادهاي بروكراسي تخصصي 

ين در بنابرا).1379بازرگان و همكاران،(در دانشگاه ها از طريق تغييرات تدريجي در نگرش و طرز تلقي اعضاي هيات علمي ميسر خواهد شد
استفاده از ارزشيابي در جهت حصول اهداف،بايستي شيوه اي از ارزشيابي دانشگاهي را بكارگرفت كه به كمك آن بتوان نظر هيات علمي را 

با توجه به ماهيت نظام آموزش عالوه بر اين ).1374بازرگان،(نسبت به ارتقاي كيفيت جلب كرد و همكاري آنها را در اين امر ميسر ساخت
  :)1386فراستخواه،(ايستي اصولي را در ارزيابي كيفيت اين نظام مد نظر قرار داد كه اهم آنها به شرح زير مي باشدعالي ب

ترين ابتكار   اي و تخصصي دارد و اصلي ارزشيابي آموزش عالي در درجه اول ماهيتي حرفه: اي و تخصصي ارزشيابي آموزشي ماهيت حرفه - 
 .خصصان اين حوزه باشدآن بايد به دست دانشگاهيان و مت

ها و ضوابط  اصول استقالل دانشگاهي و آزادي علمي بايد در همة الگوها، ساختارها، رويه: اصل استقالل دانشگاهي و آزادي علمي - 
  .ارزشيابي آموزش عالي به طور كامل رعايت بشود

ساالر در ارزشيابي آموزش عالي بايد براي  مداخله ديوانگري يا نفوذ و  دولت به جاي تصدي: نقش حمايتي و نه مداخله گرانة دولت - 
اي غيردولتي در ارزيابي و اعتبارسنجي، به  هاي علمي و نهادهاي تخصصي و حرفه ها و نقش انجمن ابتكارات و ساختارهاي دروني دانشگاه

  .گري نمايد بارسنجي آموزش عالي، تسهيلهاي حمايتي و قوانين مشوق بپردازد، بسترسازي بكند و براي رونق بازار اعت مشي ايجاد خط
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نهاد ملي ارزشيابي و اعتبارسنجي، بايد داراي پشتوانة معتبر قانوني و واحد نمايندگي همة : نهاد ملي قانوني متولي ارزشيابي باشد - 
ارزيابي، -راي فعاليت هاي خودكننده و پشتيبان ب كننده، هماهنگ نفعان آموزش عالي باشد و به عنوان سازماني چترگونه، نقش شناسايي ذي

  .ارزيابي بيروني،اعتبارسنجي،مميزي و ساير رويه هاي علمي و پذيرفته شده در حوزه بهبود و ارتقاي كيفيت داشته باشد
اني علمي الگوهاي ارزشيابي آموزش عالي ضمن داشتن مب: اي و فرهنگي هاي زمينه اعتبارنظري به عالوه تناسب الگوها و و ساختارها با ويژگي - 

  .اي و فرهنگي آن جامعه و مقتضيات آموزش عالي آن، متناسب شوند هاي زمينه نظري بايد با ويژگي
زاست و اين مستلزم آن است كه فرايندهاي  اصلي ترين فلسفة ارزشيابي آموزش عالي بهبود مداوم درون: ريزي بر مبناي ارزشيابي برنامه - 

سطح گروه،  4ها در  گيري ريزي آموزشي، توسعه سازماني، مديريت و تصميم ي درسي، برنامهريز گذاري آموزش عالي، برنامه مشي خط
  .هاي برآمده از ارزشيابي باشند دانشكده، دانشگاه و كل نظام آموزش عالي تابعي از بازخوردهاي ارزيابي و پيشنهادها و توصيه

يابي به عنوان ابزاري راهبردي براي شناسايي وضعيت موجود و فراهم ارزش:جامعيت و انعطاف پذيري فرايندها و سازوكارهاي ارزشيابي - 
نمودن مباني برنامه ريزي توسعه در نظام آموزش عالي،بايد جامعيت الزم را داشته و كليه سطوح،وجوه و ابعاد آموزش عالي را مدنظر قرار 

  . تناسب با تغييرات زمينه اي برخوردار باشددهد،ضمن اينكه در عين جامعيت و تفكر سيستمي بايد از انعطاف پذيري الزم،م
و نيز شبكه آسيايي و  1اي مانند شبكه اروپائي تضمين كيفيت در آموزش عالي هاي اخير ايجاد ساختارهاي شبكه در سالاز طرف ديگر 

اي تضمين كيفيت در آموزش عالي هستند كه عملكرد آنها بسيار مورد توجه  هائي از ساختار شبكه اقيانوسيه كيفيت در آموزش عالي مثال
م هاي توان گفت كه چنانچه نظام آموزش عالي مورد نظر از زير نظا اي مي نظر به عملكرد ساختارهاي متمركز و شبكه. است قرار گرفته

از زير نظام هاي زير  نظر به اين كه نظام آموزش عالي ايران .باشد متفاوت تشكيل شده باشد، مناسب ترين ساختار به صورت شبكه مي
  ):1386بازرگان،(، ساختار    شبكه اي براي تضمين كيفيت كه دربرگيرنده كليه اين زير نظام ها باشد، مناسب ترين استتشكيل شده است

  هاي جامع دولتي دانشگاه -1
  دانشگاه هاي علوم پزشكي دولتي-2
  ..)صنعتي،كشاورزي و (هاي تخصصي دانشگاه - 3
  )غير دولتي(نظام دانشگاه آزاد اسالمي -4
  كاربردي  –نظام دانشگاه جامع علمي  -5
  غير انتفاعي -دانشگاه هاي غير دولتي -6
  )نيمه حضوري(نظام دانشگاه پيام نور -7
  وابسته به وزارت آموزش و پرورش مراكز آموزش عالي  -8
  هاي دولتي ها و دستگاه مراكز آموزش عالي وابسته به ساير وزارتخانه -9

  .مراكز آموزش عالي غير حضوري  -10
  و نتيجه گيري جمع بندي -5

با توجه به چالش هاي آموزش عالي، لزوم توجه به ارزيابي كيفيت آن بيش از پيش مورد توجه  ،در دهه هاي اخير همانطور كه بيان شد
در اين .جهان توسعه يافته است اعتبارسنجي و تضمين كيفيت در آموزش عالي مستقل و تخصصي نهادها و سازمان هايقرار گرفته است و 

كنار رويكرد نظارتي دفتر نظارت و ارزيابي وزارت كه از ديرباز در نظام در شمسي،  7 0دهه  ايران نيز درنظام آموزش عالي راستا در 
مسئله ارزيابي مستمر كيفيت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي مورد آموزش عالي كشور رايج بود و اهداف مربوط به خود را داشت، 

بهبود و تضمين كيفيت نظام دانشگاهي و مبتني بر  با هدفكيفيت  اقداماتي در حوزه ارزشيابيرسما  1379از سال توجه قرار گرفت و 
گذشت براين اساس پيرو.آغاز شدمشاركت اعضاي هيات علمي و متخصصان حرفه اي توسط مركز ارزشيابي سازمان سنجش آموزش كشور 

رويكرد نظارتي و رويكرد نوين ارزيابي  ويژگي هاي خاص هر يك ازدوو با توجه به  حوزهدر اين  تخصصييك دهه از فعاليت 
،انتظار مي رود كه رويكرد نوين ارزشيابي كيفيت توسط نهادي مستقل و بطور تخصصي در نظام هاي دانشگاهي كيفيت )اعتبارسنجي(

                                                            
1.European Quality Network  
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جلوگيري گردد؛چرا كه ها  كاري و از موازي و پراكنده و وزارت متبوع جنبه الزام و حمايت اين نظام را تقويت كندراهبردي و مديريت شود 
آن با مفهوم نظارت و بازرسي شده و همين امر روند رشد و شتاب نهادينه شدن  تالقيو بالتكليفي فعاليت راهبري ارزشيابي و  باعث تشتت

 :مي نمايد  و چالش هايي نظير موارد زير را موجب مي گرددهاي علمي ارزشيابي را با كندي مواجه  رويه
ز و برنامه راهبردي در حوزه ارزشيابي كيفيت در آموزش عالي و به تبع آن نبود زبان و انديشه مشترك از مفاهيم و اندا نداشتن يك چشم  - 

  هاي پيشنهادي متفاوت و بعضاً متناقض براي اجرايي كردن آنها اصطالحات مذكور از جمله كيفيت و در نتيجه سازوكارها و روش
 عدم توجه به حوزه ارزشيابي آموزشي به عنوان يك حوزه تخصصي و نگاه غير كارشناسي و غير تخصصي به آن  - 

هاي علمي ارزشيابي  ها و تجارب ملي در زمينه ساختارسازي و روش ها، فعاليت المللي، نتايج پژوهش عدم توجه به دانش و تجربه بين - 
  كيفيت در آموزش عالي

هاي ارزشيابي كيفيت و پيشنهادات ارائه شده در سطح وزارت متبوع و نبود دستورالعمل، آئين نامه  هاي فعاليت فتهعدم توجه به نتايج و يا - 
 ها و سازوكارهايي براي اجرايي كردن نتايج ارزشيابي

هاي ارزشيابي به  ريزي و ارزيابي و به تبع آن عدم استفاده از نتايج و يافته برنامه يعنيبين كاركردهاي مديريتي نظام آموزش عالي  ارتباطعدم   - 
 گيري براساس آن ريزي توسعه آموزش عالي و سياستگذاري و تصميم عنوان مباني برنامه

بازخورد در چرخه  عدم تبعيت كامل از يك الگوي جامع ارزشيابي و اهتمام در پياده كردن كليه مراحل آن و به تبع آن نبود نظام - 
 ارزشيابي آموزش عالي

هاي تخصصي در فرايند ارزشيابي و تدوين استانداردهاي تخصصي و به تبع آن  ها و انجمن ابهام عملكردي در استفاده از توان فرهنگستان - 
 ابهام در نقش، اختيارات و نحوه همكاري نهادهاي مذكور

 صال آن به ارزيابي بيروني و اعتبارسنجيهاي ارزشيابي دروني و عدم ات معيوب ماندن فعاليت - 

 هاي اطالعاتي مناسب و به روز متناسب با نيازهاي اطالعاتي ارزشيابي، اعتبارسنجي و تضمين كيفيت عدم وجود پايگاه - 

هاي ذيصالح و صاحبنظران حوزه ارزشيابي آموزش عالي در خصوص  دم ارتباط و زبان مشترك بين مديران و تصميم گيران حوزهع - 
 ها و الگوهاي ارزشيابي، اعتبارسنجي و تضمين كيفيت بايست اهيم، اصول، پيشمف

 هاي اجرايي كردن آنها جايي اهداف و رويه كاربرد غلط اصطالحات ارزشيابي، نظارت و بازرسي به جاي يكديگر و به تبع آن جابه  - 

اي براي تربيت نيروي  ذكور و نداشتن برنامهعدم استفاده درست از دانش و تخصص حداقل نيروي تخصصي و كارشناس در حوزه م  - 
 درحوزه تخصصي ارزشيابي آموزشي يا در قالب دوره هاي آموزشي انساني متخصص در سطح تحصيالت تكميلي

  .و عدم اهتمام بر تغيير وضعيت موجود ملي و دانشگاهيمناسب ارزشيابي و تضمين كيفيت در سطح مشخص و نبود ساختار   - 
سازمان هاي ملي متولي  عربي در جهت ايجاد  نيز و شتاب كشورهاي مختلف آسيايي وبنابراين در راستاي كوشش هاي كشورهاي جهان 

تعريف ملي متولي اين امر براي ) سازمان(تشكيل نهاد ،با توجه به دانش و تجربيات غني ايجاد شده در كشورامر ارزشيابي و اعتبارسنجي و 
دهنده آن،اتخاذ  هاي تشكيل برنامه راهبردي در امر ارزشيابي كيفيت، درك و زبان مشترك در زمينه مفهوم كيفيت و مؤلفهانداز و  چشم

ها در  شده، تكميل چرخه ارزشيابي با كاربرد نتايج در برنامه ريزي ها و پيگيري كاربست يافته هاي علمي و پذيرفته و تجربه الگوها و روش
پذيري در زمينه بهبود و ارتقاء كيفيت و  ها در مسئوليت مشاركت فعال جامعه دانشگاهي و توانمندسازي دانشگاهجهت بهبود كيفيت،جلب 

هاي نهادها  افزايي بين فعاليت هاي موازي و هم بينانه از ارزشيابي، عدم فعاليت ايجاد ساختار مناسب مديريت كيفيت ، انتظارات روشن و واقع
فراهم نمودن زمينه تعالي عملكرد آموزش عالي كشور و حضور در مجامع بين المللي ضروري مي باشد ت در نهاي و متوليان ذيربط و

زير نظام مشخص تشكيل شده است،پيشنهاد مي  10نظام آموزش عالي ايران از با توجه به اينكه  ،همچنين همانطور كه پيشتر گفته شد.
ر گيرد؛به اين صورت كه كميته تخصصي ارزشيابي و تضمين كيفيت در هر يك از شود كه ساختار شبكه اي تضمين كيفيت مورد تاكيد قرا

كاربردي،غير انتفاعي،پيام نور و -زيرنظام هاي دانشگاه هاي جامع دولتي،علوم پزشكي،دانشگاه هاي تخصصي،آزاد اسالمي،جامع علمي
را با توجه به اهداف و معيارهاي هر يك از زير نظام هاي تشكيل شود تا مسئوليت اجراي فعاليت هاي ارزيابي دروني و بروني كيفيت ....
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بديهي است اين كميته ها زير نظر يك مرجع واحد يعني شوراي .مربوطه و نيز كاربرد نتايج آن ها در جهت بهبود كيفيت را بر عهده گيرد
  .حوزه را برعهده دارد،فعاليت مي نمايند مركزي ارزشيابي، اعتبارسنجي و تضمين كيفيت آموزش عالي كه مسئوليت سياستگذاري در اين 

اميد است با اتخاذ تدابير مناسب مديريتي در آغاز برنامه پنجم توسعه و برنامه ريزي در خصوص آن، در پايان برنامه شاهد تحقق اين مهم 
انداز ملي،  ن كيفيت و در چشمدر نظام آموزش عالي ايران باشيم و آموزش عالي ايران با ساختاري علمي و منسجم براي مديريت و تضمي

  .جهاني اين حوزه مطرح شود عرصه هايالمللي، در  اي و بين منطقه
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