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تأکید بر ارزیابی و اعتبارسنجی کیفیت در نظام آموزش عالی ایران در راستای اسناد باالدستی
(اقدامات ،چالشها و راهبردها)
رضا محمدی ،1فاخته اسحاقی*2
 .1عضو هیئتعلمی و رئیس مرکز تحقیقات ،ارزشیابی ،اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی سازمان سنجش آموزش کشور
 .2کارشناس ارشد ارزشیابی مرکز تحقیقات ،ارزشیابی ،اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی سازمان سنجش آموزش کشور

تاریخ پذیرش97/12/5 :

تاریخ دریافت97/8/15 :

چکیده
امروزه ارزیابی و اعتبارسنجی کیفیت از ضرورتهاي نظامهاي آموزش عالی در سراسر جهان است و کشورهاي مختلف در پی آن
هستند که با بهکارگیري روشهاي ارزیابی ،بهطور مستمر به بهبود کیفیت نظام آموزش عالی خود بپردازند .در این راستا در ایران
نیز پس از توسعه کمی آموزش عالی در جهت پاسخ به تقاضاي اجتماعی ،چالش کیفیت آن مطرح شده و به دنبال آن در اسناد
باالدستی مورد توجه قرارگرفته و طی یک دهه گذشته اقداماتی در جهت ارزیابی کیفیت انجامشده است .اهمیت این موضوع تا
حدي است که در سیاستهاي ابالغی مقام معظم رهبري در حوزه علم و فناوري نیز به صراحت به تقویت نظامهاي ارزیابی و
اعتبارسنجی اشاره شده است .بر این اساس این مقاله قصد دارد تا با گذشت بیش از یک دهه از تجربه نظام ارزیابی و اعتبارسنجی
کیفیت در آموزش عالی کشور به بررسی و تحلیل اقدامات انجام شده در این حوزه پرداخته و ضمن شناسایی چالشها ،راهکارهایی
را در جهت ساماندهی و تقویت آن ارائه کند.
کلیدواژهها :ارزیابی کیفیت ،اعتبارسنجی ،نظام آموزش عالی.

13

رهیافت

شماره |73بهار 1398

ارزیابی بهعنوان یکی از کارکردهاي مدیریت کیفیت نقش به
سزایی در شناخت وضع موجود و تصمیمگیري در راستاي
برنامهریزي و بهبود کیفیت فعالیتهاي دانشگاهی ایفا
میکند .مؤسسات آموزش عالی ارزشیابی میشوند تا بتوانند
بهتر مدیریت شوند ،به اهداف خود دست یابند ،رسالتهایشان
را تحقق بخشند و به این سؤال پاسخ دهند که چگونه
میتوان در آموزش عالی بهترین کیفیت را داشت ].[2
بنابراین در قرن بیستم نظامهاي مختلف ارزیابی و تضمین
کیفیت در آموزش عالی کشورهاي مختلف جهان تشکیل و
توسعه یافت .در ایران نیز این مهم از سال  1379و در راستاي
برنامه سوم توسعه کشور مورد تأکید قرار گرفت و به وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوري (عتف) محول شد که با توجه به
پژوهشهاي علمی صورت گرفته و حوزه تخصصی سازمان
سنجش آموزش کشور در امر سنجش علمی و ارزشیابی
آموزشی ،مسئولیت اجراي برنامه مذکور به این سازمان واگذار
شد .بر این اساس پس از مطالعه پیشینه و تجارب بینالمللی
در این حوزه ،الگوي اعتبارسنجی با تأکید بر فرایند ارزیابی
درونی و بیرونی مورد توجه قرار گرفت و در نظام دانشگاهی
ایران به اجرا گذاشته شده است .در این راستا این مقاله
باهدف معرفی الگوي مذکور و اقدامات حاصل از یک دهه
تجربه آن در دانشگاههاي ایران و شناسایی چالشها و ارائه
راهبردهاي مناسب در جهت تقویت نظامهاي ارزیابی و
اعتبارسنجی تدوینشده است.

مقدمه
نظام آموزش عالی هر کشور یکی از عوامل مؤثر در توسعه
پایدار به شمار میرود؛ چرا که تأمین و تربیت نیروي انسانی
متخصص و کارآزموده به عنوان اساس توسعه همه جانبه
کشورها توسط دانشگاهها و مراکز آموزش عالی انجام
میگیرد .از طرف دیگر آموزش عالی در طول دو دهه گذشته
با چالشها و مسائل عدیدهاي مواجه بوده است .جهانیشدن،
توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات ،رشد فزاینده تقاضاي
اجتماعی براي آموزش عالی و بهتبع آن افزایش فزاینده
دانشجویان و رقابت با سایر بخشهاي اقتصادي و اجتماعی
جهت کسب منابع ،کاهش منابع مالی دولتی و فشار مستمر
از سوي جامعه ،کارفرمایان ،دانشجویان و سایر نهادهاي
ذینفع جهت مسئولیتپذیري ،شفافیت امور ،پاسخگویی و
اطمیناندهی در خصوص کیفیت علمی از جمله این چالشها
محسوب شده و نظامهاي دانشگاهی را ملزم به طراحی و
استقرار ساختارها و رویههایی براي ارزیابی و اعتبارسنجی
کیفیت نموده است .در این شرایط چنانچه دانشگاهها بخواهند
بهطور مطلوب به ایفاي مأموریتهاي خود بپردازند ،الزم
است اطمینان ذینفعان خود (جامعه ،دولت ،هیأت علمی،
دانشجویان و  )...را نسبت به این موضوع که کوششهاي
دانشگاهی از کیفیت الزم برخوردار است ،جلب کنند و از
سازوکارهاي الزم براي بهبود کیفیت استفاده کنند .از آنجا
که ارزیابی از جمله ساز وکارهاي بهبود کیفیت است،
دانشگاهها باید خود را مورد ارزیابی قرار داده و شرایط ارتقاء
مستمر کیفیت خود را فراهم آورند ].[1
عنوان سند
سیاستهای کلی (علم و فناوری)
ابالغی مقام معظم رهبری

مفاد مربوطه
ساماندهی و تقویت نظامهاي نظارت ،ارزیابی ،اعتبارسنجی و رتبهبندي در حوزههاي علم و فناوري

راهبرد کالن  :6راهبرد ملی :2
انسجامبخشی و تقویت یکپارچگی در سیاستگذاري و نظارت و اعتبارسنجی در نظام آموزش عالی کشور
نقشه جامع علمی کشور

راهبرد کالن  :6اقدام ملی :9
ایجاد نهاد ملی مدیریت ارزشیابی و اعتبارسنجی و تضمین کیفیت در نظام آموزش عالی تحت نظر شوراي
عالی انقالب فرهنگی
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برنامه سوم توسعه

ماده  .)152( .3راهکارهاي اجرایی (ب):
کارآمدکردن نظام ارزیابی و اعتبارسنجی علمی در وزارتخانههاي علوم ،تحقیقات و فناوري و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی از
طریق اصالح در وظایف ،اختیارات و تشکیالت ستادي با تصویب شوراي عالی اداري

برنامه چهارم توسعه

ماده /49بند ج:
ارزیابی مستمر دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی دولتی و خصوصی توسط وزارتخانههاي علوم ،تحقیقات و فناوري و بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی با همکاري انجمنهاي علمی و مداخله بر اساس آن در سرمایهگذاري در علوم منتخب و تکیهبر ایجاد قطبهاي
علمی ،بر اساس مزیتهاي نسبی و نیازهاي آتی کشور

برنامه پنجم

ماده  /15بند و:
استقرار نظام جامع نظارت و ارزیابی و رتبهبندي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی بر اساس شاخصهاي مورد تأیید
وزارتخانه مذکور منوط به عدم مغایرت با مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی باهدف ارتقاء کیفیت آموزشی و پژوهشی

شکل  )1اسناد باالدستی در حوزه ارزیابی و اعتبارسنجی کیفیت نظام آموزش عالی

ادبیات تحقیق
کیفیت بهعنوان تناسب برای هدف :2مفهومی که بر
نیاز برآورده نمودن استانداردهاي عمومی پذیرفته شده تأکید
دارد ،مانند استانداردهایی که بهوسیله یک نهاد اعتبارسنجی
یا تضمین کیفیت با تمرکز بر اثربخشی فرایندهاي کاري در
مؤسسه یا برنامه در جهت تحقق اهداف و مأموریت آن،
تعریف شده است .گاهی اوقات کیفیت در این معنی بهعنوان:
( )1رویکرد ارزش براي پول 3به دلیل ضمنی تمرکز بر اینکه
چگونه دروندادها بهطور اثربخش و کارآمد توسط فرایندها
استفاده میشوند یا؛
( )2رویکرد ارزشافزوده 4هنگامیکه نتایج در مورد تغییرات
حاصله از طریق فرایندهاي آموزشی متنوع ،ارزیابی میشوند
(به عنوان مثال فرایندهاي یاددهی و یادگیري) مورد توجه
قرارگرفته است .در نوع متفاوت مورد آخر ،کیفیت بهعنوان
رویکرد تغییر است که بهشدت فراگیر محور است و به کیفیت
بهعنوان فرایند تغییر و افزودن ارزش به دانشجویان از طریق
تجارب یادگیري آنها توجه دارد.

ارزیابی و اعتبارسنجی کیفیت در نظام آموزش عالی
کیفیت در آموزش عالی یک مفهوم چندبُعدي ،چند سطحی
و پویا است که به موقعیتهاي زمینهاي ،مأموریت و اهداف
مؤسسه و نیز به استانداردهاي خاص درون یک سیستم
(مؤسسه ،برنامه یا رشته آموزشی مشخص) مرتبط است؛
بنابراین کیفیت میتواند در ارتباط با ( )1شناخت منافع
گوناگون مشتریان یا ذینفعان مختلف در آموزش عالی
(بهعنوان مثال دانشجویان ،دانشگاهها ،بازار کار ،جامعه،
دولت)؛
( )2مراجع آن :دروندادها ،فرایندها ،بروندادها ،مأموریتها،
اهداف و غیره؛
( )3خصوصیات و ویژگیهاي ارزیابی ارزش جهان علمی؛
( )4دوره تاریخی در توسعه آموزش عالی ،معانی مختلف و
گاه متضادي داشته باشد .بر این اساس طیف گستردهاي از
تعاریف کیفیت به شرح زیر در آموزش مورد استفاده قرارگرفته
است ]. [3
کیفیت بهعنوان تعالی :1یک دیدگاه آموزشی نخبهگرا و
سنتی که طبق آن صرفاً بهترین استانداردهاي تعالی بهعنوان
آشکارکننده کیفیت آموزشی واقعی شناخته میشوند.

1.

Quality as excellence
Quality as fitness for purpose
3.
value for money approach
4.
value‐ added approach
2.
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و جامعه مسئله بااهمیتی است و ازاینرو همیشه در آموزش
عالی مورد توجه بوده است .در طی دو دهه گذشته ،اکثر
نظامهاي آموزش عالی جهان کوششهایی براي انجام
ارزیابی و بهبود کیفیت آموزش ،پژوهش و عرضه خدمات
تخصصی به عمل آوردهاند .بررسی روششناسی نهادهاي
ارزیابی بیانگر آن است که اعتبارسنجی یکی از الگوهاي رایج
مورد استفاده براي ارزیابی کیفیت در نظامهاي دانشگاهی
است که از قدمت بسیاري برخوردار است.
اعتبارسنجی روشی در تضمین کیفیت است که از طریق
ارزیابی درونی و بیرونی ،قضاوت صریحی درباره درجه و
میزان تحقق استانداردها یا الزامات از پیش تعیینشده درباره
یک مؤسسه یا برنامه به عمل میآورد .معموالً اعتبارسنجی
در مقایسه با استانداردهاي حداقل (که آستانه 6نامیده میشود)
انجام میپذیرد و اطمینان الزم درباره کیفیت برنامه یا
مؤسسه را نمایان میکند .برخی از نظامهاي تضمین کیفیت
استاندارهاي کیفیت باال (حداکثري) را به کار میبرند؛ این
امر امکان تمایز بین مؤسسات یا برنامههایی که
استانداردهاي حداقلی (و بنابراین قابلقبول هستند) را به کار
میبرند و آنهایی که استانداردهاي تعالی را مبنا قرار
میدهند ،فراهم میسازد ] [5و]. [6
اعتبارسنجی در آموزش عالی فرایندي است که درباره سطح
کیفیت نظامهاي آموزش عالی به قضاوت میپردازد و داراي
دو هدف است:
الف) پاسخگو کردن مؤسسههاي آموزش عالی در چگونگی
استفاده از منابع.
ب) قضاوت درباره تطابق فعالیتهاي مؤسسههاي آموزش
عالی با استانداردهاي از قبل تعیین شده]. [4
انجمن اعتبارسنجی آموزش عالی ،7اعتبارسنجی را به عنوان
یک فرایند دانشگاهی پایهگذاري شده بر روي خودارزیابی یا
ارزیابی همگنان و بهمنظور پاسخگویی عمومی و بهبود
کیفیت دانشگاهی تعریف کرده است ]. [7

کیفیت بهعنوان تناسب هدف :1مفهومی که بر اهداف
و مأموریت تعریفشده مؤسسه یا برنامه تمرکز دارد .متناسب
با هدف چنین ارزیابی میکند که آیا برداشت کلی مربوط به
کیفیت در یک سازمان مناسب است .در این رویکرد ،روش-
هاي جایگزین توسعه یافتهاي در دهه  1990بروز پیدا کرد:
( )1کیفیت بهعنوان آستانه 2که بهموجب آن هنجارها و
معیارهاي خاصی تعیین میشوند که هر مؤسسه یا برنامه
میبایست دستیابی به آن را براي کیفیت ،مورد توجه قرار
دهد؛
( )2کیفیت به معناي رضایت مشتري :3کیفیت در ارتباط
کامالً نزدیکی با افزایش اهمیت نیروهاي بازار کار در آموزش
عالی قابلدرک است که بر اهمیت انتظارات بیرونی مشتریان
(دانشجویان ،خانوادهها ،جامعه و  )...تأکید دارد.
کیفیت بهعنوان ارتقاء یا بهبود :4بر جستوجوي
مستمر بهبود پایدار با تأکید بر مسئولیتپذیري مؤسسه
آموزش عالی براي به وجود آوردن استفاده بهینه از استقالل
و آزادي مؤسسهاي خود ،تمرکز دارد .دستیابی به کیفیت در
این مفهوم ،مرکز باورها و عقاید علمی است که دانشگاهیان
درباره کیفیت دارند.
با توجه به مطالب ذکر شده ،کیفیت نظام آموزشی حالت
ویژهاي از نظام است که نتیجه یک سلسله اقدامات و عملیات
مشخص براي پاسخگویی به نیازهاي اجتماعی است .این
تعریف با تعریف ارائه شده بهوسیله شبکه بینالمللی نهادهاي
تضمین کیفیت در آموزش عالی 5نیز همسو است .در این
تعریف کیفیت نظام آموزشی عبارت است از میزان تطابق
وضعیت موجود با:
الف) استانداردهاي (معیارهاي) از قبل تعیین شده؛
ب) رسالت ،هدف و انتظارات].[4
صرفنظر از تعاریف مختلف ،کیفیت در آموزش عالی براي
اعضاي جامعه دانشگاهی ،برنامهریزان ،محققان ،کارفرمایان

1.

Quality as fitness of purpose
Quality as threshold
3.
Quality as consumer satisfaction
4.
Quality as enhancement or improvement
5.
)International Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education(INQAAHE
6.
Threshold
7.
Council for Higher Education Accreditation
2.
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 در خصوص اجراي فرایند ارزیابی درونی نیز سهمرحله اصلی و مراحل فرعی به شرح زیر طی
میشود.
الف) مرحله مقدماتی :شامل :آمادگی جهت انجام ارزیابی/

ارزیابی درونی مرحله آغازین الگوي اعتبارسنجی است و
عبارت است از جمعآوري اطالعات مناسب ،مرتبط و بهروز
از مدرسان ،دانشجویان و دانشآموختگان درباره عوامل
تشکیلدهنده واحد آموزش عالی و بهمنظور قضاوت درباره
کیفیت و برنامهریزي در جهت بهبود] . [3بررسی تطبیقی 20
نهاد تضمین کیفیت آموزش عالی در  16کشور مختلف جهان
نشان میدهد که در سطح بینالمللی ارزیابی درونی نخستین
مرجع اطالعاتی براي تضمین کیفیت آموزش عالی تلقی
میشود و در مجموع متجاوز از  ٪90این نظامها ،ارزیابی
درونی را پایهاي براي اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش
عالی دانستهاند]. [8
این روش بازخورد سیستماتیکی را براي مؤسسه درباره اینکه
چهکار میکند ،فراهم مینماید و یک فرایند تشخیص و
بازخورد است که منجر به عمل و بهبود مستمر میشود.
بهطورکلی ارزیابی درونی نقش اصلی را در توسعه کیفیت
آموزش عالی ایفا میکند و قلب فرایند اعتبارسنجی است.
همچنین ارزیابی میکند که تا چه اندازه اهداف برآورده
شدهاند یا استانداردهاي کیفیت تحقق یافتهاند و پیشنهادهایی
براي بهبود خطمشیها و برنامهها حاصل میشود ]. [9
بنابراین با توجه به مفهوم شناسی ارزیابی درونی میتوان

تشکیل کمیته ارزیابی /انتخاب معیارهاي ارزیابی/آموزش
اعضاي کمیته /تعیین افراد مسئول واحدهاي ذيربط جهت
اخذ دادهها؛
ب) مرحله اصلی :گردآوري و تحلیل دادهها و تفسیر نتیجه
ارزیابی و تدوین گزارش؛
ج) مرحله نهایی :شامل :تعیین اولویتها جهت بهبود عملکرد
متناسب با معیارهاي ارزیابی /برنامهریزي جهت اجراي
اولویتها/پیگیري اجراي برنامه ]. [11
ارزیابی بیرونی مرحله دوم فرایند اعتبارسنجی است که طی
آن «افرادي از خارج نظام آموزشی» (گروه همگنان) با توجه
به تخصص و صالحیتی که دارند ،نتایج ارزیابی درونی را
بازنگري و اعتبار آن را موردتوجه قرار میدهند .سپس
گزارشی از ارزیابی خود تدوین میکنند و در نهایت پیشنهادهایی
را براي بهبود به گروه آموزشی ارائه میدهند]  .[12ارزشیابی
بیرونی بهعنوان مکمل ارزشیابی درونی بایستی بهصورت
یک چرخه انجام شود ،چراکه ارزشیابی درونی و برونی

اهداف زیر را براي آن مطرح کرد.

همپوشی و کنش متقابلی در جهت بهبود و توسعه راهبردهاي

 فراهم نمودن فرصتی براي تحلیل انتقادي کهپایهاي براي توسعه و بهبود خواهد بود؛
 انجام ارزیابی بهوسیله افرادي در بهترین موقعیتبراي قضاوت درباره قوتها و ضعفها؛
 تواناسازي اعضاي هیئت همگنان براي بازدیدارزیابی بیرونی ] [10؛
 ارائه یک تحلیل جامع و شفاف از عملکرد بامشارکت اعضاي هیئتعلمی به عنوان مبنایی
مستند جهت برنامهریزي توسعه؛
 تقویت فرهنگ پاسخگویی و عرضه آموزش عالیباکیفیت مطلوب؛
 کمک به خود تنظیمی امور و حمایت از بهبود مستمر وتدارک زمینه یادگیري سازمانی؛

درون دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی بهمنظور بهبود
کیفیت فعالیتهاي آنها و بهبود سطوح خدمات ارائه شده و
تضمین اینکه بودجه و منابع دریافتی به مناسبترین صورت
مورد استفاده قرارمی گیرد ،دارند ] .[13تجربههاي بینالمللی
در خصوص نحوه انجام ارزیابی بیرونی در نظام دانشگاهی
بیانگر آن است که اجراي این نوع ارزیابی در سه مرحله انجام
میشود :الف) فعالیتهاي قبل از بازدید ،ب) فعالیتهاي حین
بازدید و ج) فعالیتهاي پس از بازدید ] [14و ]. [15
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-

معرفی الگوی ارزیابی و اعتبارسنننجی کیفیت در
نظام آموزش عالی ایران
پیرو واگذاري مأموریت ارزشیابی ،اعتبارسنجی و تضمین
کیفیت آموزش عالی به سازمان سنجش در سال  ،1379حس

از آشنایی اعضاي هیأت علمی با فرایند ارزیابی درونی (که
در حال حاضر براي نظامهاي دانشگاهی این امر از طریق
برگزاري کارگاههاي آموزشی انجام میشود) ،کمیتهاي در
این خصوص با حضور  3تا  5نفر از اعضاي هیأت علمی در
گروه تشکیل میشود تا بر مبناي اهداف و با استفاده از دیدگاه
سیستمی ،کلیه مؤلفههاي تشکیلدهنده گروه آموزشی اعم
از درونداد ،فرایند و برونداد را بهعنوان عامل ارزیابی مورد
توجه قرار دهند و مالکها و نشانگرهاي ارزیابی عوامل
منتخب را تعریف نمایند.
پس از تدوین نشانگرها و تصویب معیارهاي قضاوت در
خصوص آنها ،ابزارهاي گردآوري دادههاي الزم (فرم
مصاحبه ،پرسشنامه و چکلیست) براي جامعههاي آماري
شامل مدیر گروه ،اعضاي هیأت علمی ،دانشجویان،
دانش آموختگان و کارفرمایان آنان تدوین و توزیع میشود.
پسازآن دادههاي گردآوري شده با استفاده از روشهاي
آماري مورد تجزیه و تحلیل و تفسیر قرار میگیرند و نتیجه
ارزیابی در خصوص هر نشانگر تعیین و سطح مطلوبیت آن
با توجه به معیارهاي قضاوت مشخص میشود .در ادامه
پیش نویس گزارش ارزیابی درونی شامل نتایج ارزیابی ،نقاط
قوت و ضعف ،فرصتها و تهدیدها و پیشنهادهاي عملی
براي توسعه نظام مورد ارزیابی تدوین میگردد تا براي
بازبینی و اصالح در اختیار کلیه اعضاي هیأت علمی نظام
مورد ارزیابی قرار گیرد .در نهایت با جمعبندي نظرات
اعضاي هیأت علمی پیرامون گزارش مقدماتی ،گزارش
نهایی ارزیابی درونی تدوین میشود.

پژوهشهاي انجام شده و متناسب با ویژگیهاي نظام
آموزش عالی کشور ،الگوي اعتبارسنجی آموزش عالی مبتنی
بر دو فرایند ارزیابی درونی (خود -ارزیابی) و ارزیابی بیرونی،
طراحی و در سطح گروههاي آموزشی دانشگاهها به اجرا
گذاشته شد .این الگو در دو بُعد فرایند و مؤلفههاي ارزیابی
به شرح زیر است.
فرایند ارزیابی درونی :این فرایند در سه مرحله اصلی و
 13زیر مرحله (گام) انجام میشود که عبارتاند از ]. [16
الف ن برنامهریزی

-

برنامهریزي براي بهکارگیري نتایج حاصل از انجام
ارزیابی و عملی نمودن پیشنهادهاي ارائه شده در
سطوح مختلف دانشگاه؛

آشنا کردن اعضاي نظام/برنامه با فلسفه و هدف
ارزیابی درونی؛
تشکیل کمیته راهبري ارزیابی درونی و تقسیمکار
بین اعضاء؛
تصریح و شفافسازي مأموریت و اهداف نظام /برنامه؛
تعریف و تدوین عوامل؛
تعریف و تدوین مالکها؛
تعریف و تدوین نشانگرها و معیارهاي قضاوت
(تحقق هدف)؛
مشخص کردن دادههاي مورد نیاز جهت سنجش
نشانگرها؛
طراحی و تدوین ابزارهاي اندازهگیري جهت
گردآوري دادهها؛
گردآوري دادهها؛

ب ن اجرا

فرایند ارزیابی بیرونی :ارزیابی بیرونی در جهت تائید و
ممیزي نتایج ارزیابی درونی الزم است .چنانچه گروههاي
آموزشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ،ارزیابی درونی
خود را به اتمام رسانده و گزارش ارزیابی درونی آنها تأیید
شود ،میتوانند داوطلب اجراي ارزیابی بیرونی شوند .این
فرایند به شرح زیر اجرا میشود ]. [17

 تجزیه و تحلیل دادهها؛ تهیه و تدوین گزارش مقدماتی ارزیابی و توزیع بینکلیه اعضاء نظام /برنامه؛
 تهیه و تدوین گزارش نهایی ارزیابی درونی؛ج ن پیگیری
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 تشکیل هیئت همگنان و آشنا ساختن آنان با فرایند ارزیابیبیرونی؛ -مطالعه و بررسی گزارش ارزیابی درونی و تحلیل
آن توسط هیئت همگنان؛
 تشکیل جلسه قبل از بازدید گروه ارزیابی بیرونی و توافقدر مورد انجام ارزیابی بیرونی و تدوین برنامه آن؛
 بازدید هیئت همگنان از گروه آموزشی؛ تهیه و تدوین پیشنویس گزارش ارزیابی بیرونی و ارسالبراي گروه آموزشی جهت اعالم نظر؛
 تهیه و تدوین گزارش نهایی ارزیابی بیرونی کیفیت گروهآموزشی.

رهیافت

مؤلفههای ارزیابی کیفیت :در هر روش ارزیابی جهت
قضاوت و تعیین مطلوبیت به معیارهایی نیاز است تا بهوسیله
آنها بتوان وضعیت موجود را به تفصیل آشکار نمود .بر این
اساس در نظام آموزش عالی ایران نیز بر اساس رویکرد
سیستمی که تمامی جنبههاي کیفیت گروه (دروندادها،
فرایندها و بروندادها) را تحت پوشش قرار دهد ،مؤلفههاي
زیر براي ارزیابی کیفیت مورد استفاده قرار میگیرد.
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مأموریت و رسالت

محقق شده

اهداف کلی و ویژه

کسبشده

اشتغال

پیامدهاي کسبشده

رضایت ذینفعان

برونداد

دانشآموختتان

فرآوردههاي پژوهشی

خدمات تخصصی
ارائهشده

فرایند

آموزش و یادگیري

پژوهش

مدیریت

پشتیبانی و ساختی

ارزشیابی و تضمین کیفیت

درونداد

اعضاي هیأت علمی

دانشجویان

برنامه درسی

امکانات و تجهیزات

خطمشیها ،آئیننامهها و
قواعد و مقررات

بودجه و منابع مالی

مدیر و کارکنان

مأموریت و رسالت
بیانشده

اهداف کلی و عینی

نتایج و پیامدهاي مورد
انتظار
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بررسی اقدامات یک دهه تجربه ارزیابی کیفیت

مدیریت و برنامهریزی اجرای مستمر ارزیابی درونی

در نظام آموزش عالی ایران

در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی

همانطور که بیان شد ،قریب به یک دهه است که سازمان
سنجش آموزش کشور بهعنوان متولی امر ارزشیابی کیفیت در
نظام آموزش عالی اقدام مینماید .رئوس اقدامات انجام شده در
این حوزه به شرح زیر است ]. [18

فرایند ارزیابی درونی از سال  1379تاکنون در بالغ بر 1000
گروه آموزشی از بیش از  60دانشگاه دولتی به اجرا درآمده است
که آمار آن به تفکیک در زیر ارائه شده است:

جدول  )1روند اجرای ارزیابی درونی در گروههای آموزشی دانشگاهها
برنامه

برنامه سوم توسعه

برنامه چهارم توسعه

برنامه پنجم توسعه

برنامه ششم توسعه

سال

گروههای مجری

79

55

80

61

81

68

82

73

83

41

84

62

85

96

86

137

87

73

88

25

89

23

90

114

91

94

92

29

93

12

94

9

95

28

96

7

97

10
1017

جمع

بین دانشگاهها توزیع میشود .در این راستا بهطور متوسط
سالیانه  5کارگاه آموزشی برگزار میشود .جدول زیر روند
برگزاري کارگاهها را در طی سالهاي تا پایان سال  1379تا
 1397را نشان میدهد.

فعالیتهای آموزشی

بهمنظور آشنایی مدیران و اعضاي هیأت علمی دانشگاهها با
فرایندهاي ارزیابی کیفیت ،کارگاههاي آموزشی برگزار و مواد
آموزشی (شامل بروشور ،گاهنامه و کتابچههاي عملی و
کاربردي راهنما ،مجموعه مقاالت و  ،). ..طراحی و در
21
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جدول  )2تعداد کارگاههای برگزارشده در حوزه ارزشیابی کیفیت آموزش عالی
سال

تعداد

سال

تعداد
4

1379

1

1392

1380

6

1393

3

1381

13

1394

-

1382

18

1395

8

1383

16

1396

5

1397

2

1384

12

1385

24

1386

12

1387

9

1388

10

1389

-

1390

10

1391

4

جمع کل = 150

عالی کارا و اثربخش را به همراه داشته باشد و به دالیل
مختلفی نظیر تغییرات مدیریتی ،نبود الزامات قانونی
مشخص ،عدم وجود ساختار جامع و عدم همافزایی فعالیتها
در بخشهاي مختلف وزارت متبوع ،عدم تعریف پیامدهاي
مشخص براي رویههاي ارزیابی و در نتیجه عدم اتصال نتایج
آن با برنامهریزيها و تصمیمگیريها ،رویههاي علمی
ارزشیابی از انسجام و شتاب و قوت الزم برخوردار نبوده و
نتوانسته است به جایگاه ارزشمند خود در نظام آموزش عالی
کشور دست یابد.
از نظر صاحبنظران و پژوهشگران این حوزه نیز بهواسطه
پژوهشها و اقدامات انجامشده ،رویکرد علمی به ارزیابی
آموزش عالی از طریق برخی خبرههاي متخصص دانشگاهی
به الیههایی از نظام تصمیمسازي و نفوذ در اسناد باالدستی
دولتی راهیافته و بر توسعه فرهنگ ارزشیابی در نظام
دانشگاهی با تأکید بر ارتقاي کیفیت تأثیر قابلتوجهی داشته
است ولی بنا به علل و دالیلی یادشده ،در سطح اجرا و ایجاد
مدیریتکیفیت در نظام دانشگاهی مغفول مانده است ]. [19
بنابراین میتوان با توجه به عملکرد یک دهه گذشته،
دستاوردها و چالشهاي این حوزه را به شرح زیر بیان کرد.

فعالیتهای پژوهشی

ارزشیابی کیفیت نظام آموزش عالی یک حوزه تخصصی
محسوب میشود و ازاینرو فعالیتهاي پژوهشی با هدف
تولید دانش ،بومیسازي و انتشار نتایج و دستاوردهاي
پژوهشی و ارائه یافتههاي علمی در حوزه ارزشیابی ،ضروري
است .برونداد این دسته از فعالیتها در قالب ترجمه و تألیف
کتب ،مقاالت علمی و طرحهاي پژوهشی و گزارشهاي
علمی چاپ و انتشاریافته است.
در این راستا الزم به ذکر است که تمرکز دهساله در این حوزه
معطوف به نهادینهسازي ارزیابی درونی در دانشگاههاي ایران
بوده است و اگرچه ارزیابی بیرونی در جهت تائید و ممیزي
نتایج ارزیابی درونی الزم است ولی متأسفانه به دلیل عدم
وجود ساختار جامع ارزشیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی و
حمایتها و پشتیبانیهاي مدیریتی ،تخصصی ،قانونی و مالی
الزم ،عملیاتی نشده است.
با گذشت یک دهه از جنبش ارزشیابی و اعتبارسنجی و
تضمین کیفیت در آموزش عالی کشور ،فعالیتها و اقدامهاي
متنوعی در این حوزه صورت گرفته است ولی این اقدامات به
تنهایی نمیتواند ضمانت اجرایی الزم براي نظام آموزش
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دستاوردها
 ایجاد فرهنگ ارزشیابی و کیفیت مداري عملیاتی کردن مفهوم کیفیت در قالب معیارهایی جهت سنجش و ارتقاء آن تغییر نگرش جامعه دانشگاهی (اعضاي هیأت علمی) به ارزشیابی از فعالیتیبهمثابه بازرسی و نظارت به فرایند بهبود مستمر فرد و سازمان
 ظرفیتسازي براي مشارکت اعضاي هیأت علمی جهت بهبود ،ارتقاء وتضمین کیفیت در سطح گروههاي آموزشی
 تدوین راهنماي عملیاتی و منطبق بر تجارب جهانی در حوزه ارزیابی درونیو ارزیابی بیرونی
 تدوین مجموعه جامع عوامل ،مالکها و نشانگرهاي ارزیابی درونی -ایجاد نظام پیشنهادهاي ارزیابی کیفیت در نظام آموزش عالی کشور
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ضعفها و چالشها
 عدم وجود ساختار مناسب ارزشیابی و تضمین کیفیت در سطح کالن نظام آموزشعالی و نبود ساختار علمی و مناسب ارزشیابی و تضمین کیفیت در سطح دانشگاه
 عدم وجود سند چشمانداز و برنامه راهبردي در حوزه ارزشیابی کیفیت عدم وجود الزامات قانونی و سازوکارهاي انگیزشی الزم عدم وجود استانداردهاي مشخص درباره کیفیت نظام آموزش عالی عدم وجود بودجه مشخص سالیانه براي فعالیتهاي ارزیابی کیفیت عدم توجه به نتایج و یافتههاي فعالیتهاي ارزشیابی کیفیت و نبود اتصال بینارزیابی با سایر کارکردهاي مدیریتی نظام آموزش عالی
 عدم وجود تعامالت بینالمللی با نهادهاي تضمین کیفیت کمبود منابع انسانی متخصص و عدم ارائه دورههاي آموزشی در نظام دانشگاهیبراي تربیت نیروي انسانی متخصص در سطح تحصیالت تکمیلی در حوزه تخصصی
ارزشیابی آموزشی

 تبادل تجربه و اطالعات بین دانشگاهها و مجریانبرنامههاي بهبود کیفیت و ایجاد ارتباط با مراکز و شبکههاي
ارزیابی و تضمین کیفیت منطقهاي و بینالمللی؛
 ایجاد شبکه ذینفعان نظام آموزش عالی در فعالیتهايارزشیابی کیفیت و توجه به مشارکت اعضاء هیأت علمی،
مدیران ،دانشجویان ،دانشآموختگانو کارفرمایان و مسئولیت
سپاري به آنها در امر بهبود کیفیت بهعنوان یک اصل
اساسی در برنامهریزي و سیاستگذاري فعالیتهاي ارزشیابی،
 تشکیل کمیتههاي تخصصی و کمیسیونهاي اعتبارسنجیبا مشارکت فرهنگستانها و انجمنهاي علمی؛
 تدوین استانداردها (الزامات) ارزشیابی ،اعتبارسنجی وتضمین کیفیت؛
 ایجاد بانک اطالعات و دادهها براي کاربرد در نظامارزشیابی ،اعتبارسنجی و تضمین کیفیت؛
 پذیرش ارزیابی و تضمین کیفیت بهعنوان بخشی از برنامهراهبردي نظامهاي دانشگاهی و مؤسسات آموزش؛ عالی و
تدارک زمینه مرتبط سازي کارکرد ارزشیابی با سایر کارکردهاي
مدیریت در نظام آموزش عالی؛
 فراهم نمودن زمینه حضور در عرصه جهانی سازمانهايارزشیابی ،اعتبارسنجی و تضمین کیفیت و برخورداري از
تجارب و مشارکت جهانی در این حوزه؛
 ایجاد رشتههاي تخصصی حوزه مربوطه در دانشگاهها برايتربیت نیروي انسانی الزم و جذب آنها در نظام تضمین کیفیت
دانشگاهها؛

در این راستا بدون تردید فرصت ها و امکانات بالقوه اي در
داخل نظام آموزش عالی کشور وجود دارد که در صورت
مدیریت و برنامه ریزي آینده نگرانه و اثربخش ،می توانند
در مواجهه با چالش ها و غلبه بر مشکالت و محدودیتهاي
پیش روي نظام آموزش عالی و ارتقاء و تضمین کیفیت آن
مؤثر واقع گردند .بر این اساس راهبردهاي زیر در جهت رفع
چالشهاي ذکر شده و تقویت نظام ارزیابی و اعتبارسنجی
آموزش عالی پیشنهاد میگردد.
 ایجاد ساختار جامع ارزشیابی و تضمین کیفیت از سطحکالن تا خرد نظام آموزش عالی؛
 تدوین و تصویب قوانین و آئیننامههاي الزم در مراجع ذیصالحو ابالغ به نظام دانشگاهی جهت افزایش ضمانت اجرایی؛
 تدوین برنامههاي کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدتارزشیابی کیفیت در سطوح صف و ستاد بهمنظور؛
 تبیین جایگاه مدیریت کیفیت در نظام آموزش عالی کشور؛ تصریح اهداف و انتظارات واقعبینانه و قابل حصول ازفعالیتهاي ارزشیابی؛
 مشخص ساختن سطوح اختیارات و تصریح مسئولیتمدیریت ،برنامهریزي و راهبري فعالیتها در حوزه ارزشیابی،
ممیزي ،اعتبارسنجی و تضمین کیفیت؛
 ایجاد سازوکارهاي پشتیبانی و انگیزشی جهت اجرايفعالیتهاي ارزشیابی در نظام دانشگاهی؛
 تدارک تمهیدات الزم جهت کاربست پیشنهادهاي ارزیابیدر نظام آموزش عالی؛
23
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 تعیین بودجه مصوب مجزا براي انجام فعالیتهاي مذکور وکاربست یافتههاي حاصل از آن در بودجه سالیانه دانشگاه.

 حمایت و پشتیبانی از طرحهاي پژوهشی مرتبط با ارزیابی،اعتبارسنجی و تضمین کیفیت در نظام آموزش عالی؛
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تأکید بر ارزيابی و اعتبارسنجی کیفیت در نظام آموزش عالی ايران در راستای اسناد باالدستی
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تأثیرگذارترین شاخصهای نظامهای رتبهبندی دانشگاهها بر رتبه دانشگاههای ایران
وحید

احسانی*1

.1دانشآموخته دوره دکتری توسعۀ کشاورزی ،پژوهشگر همکار در دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ايران.
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چکیده
هدف پژوهش حاضر شناخت فضاي مشترک حاکم بر نظامهاي رتبهبندي دانشگاهها و ارائۀ تصویري قابلقبول از شاخصهاي
بهکاررفته در آنهاست .شاخصهاي بهکارگرفتهشده در نظامهاي رتبهبندي دانشگاهها و وزن شاخصها با مراجعه به تارنماي رسمی
آنها استخراج و وزن نسبی نظامهاي رتبهبندي مختلف نیز از طریق نظرسنجی از صاحبنظران به دست آمد .اهمیت هر شاخص
از حاصلضرب وزن شاخص در وزن نظام رتبهبندي مربوطه محاسبه شد .شاخصها به کمک کلید واژههایی دستهبندي شدند.
میزان تعیینکنندگی شاخصهاي هر دسته بر اساس سهم اهمیت شاخصهاي آن دسته از جمع کل اهمیت تمامی شاخصها برآورد
شد .بیشترین تعیینکنندگی شاخصها مربوط به شاخصهاي ناظر بر پژوهش و در میان آنها نیز به شاخصهاي گروه «برونداد-
استناد» مربوط میشود .همچنین ،تأثیرگذاري شاخصهاي ناظر بر کیفیت استنادي بروندادها بیش از سه برابر شاخصهاي ناظر بر
کمیت بروندادها است .استفادۀ آگاهانه ،هدفمند و هوشمندانه از نظامهاي رتبهبندي دانشگاهها میتواند براي ذینفعان مختلف آموزش
عالی (سیاستگذاران ،دانشگاهها و دانشجویان) فوایدي به همراه داشته باشد .در مقابل ،تالش براي همراستا کردن فعالیتهاي
دانشگاهی با تأثیرگذارترین شاخصهاي مربوطه احتماالً به غفلت بیش از پیش از رسالتهاي اصلی دانشگاه (بهویژه آموزش) و
تشدید روند رشد کاریکاتوري و ناپایدار بروندادهاي بیکیفیت منجر خواهد شد.
کلیدواژهها :ارزیابی آموزش عالی ،سیاستگذاري علم و فناوري ،نظامهاي رتبهبندي دانشگاهها.
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