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 بر ارزیابی و اعتبارسنجی کیفیت در نظام آموزش عالی ایران در راستای اسناد باالدستی تأکید

 و راهبردها( هاچالش )اقدامات،

 *2، فاخته اسحاقی1رضا محمدی

 و تضمین کیفیت آموزش عالی سازمان سنجش آموزش کشور اعتبارسنجی ،ارزشیابی و رئیس مرکز تحقیقات، علمیهیئتعضو  .1

 و تضمین کیفیت آموزش عالی سازمان سنجش آموزش کشور اعتبارسنجی ،ارزشیابی مرکز تحقیقات،ارشد ارزشیابی  کارشناس .2

 5/12/97: تاریخ پذیرش 15/8/97 :تاریخ دریافت

 چکیده

کشورهاي مختلف در پی آن  و در سراسر جهان استآموزش عالی  يهانظام يهاضرورتاز  کیفیت ارزیابی و اعتبارسنجیامروزه 
تا در ایران این راس در بپردازند.خود آموزش عالی مستمر به بهبود کیفیت نظام  طوربه ارزیابی، يهاروش یريکارگبههستند که با 

ناد آن در اس به دنبالو  شده مطرحنیز پس از توسعه کمی آموزش عالی در جهت پاسخ به تقاضاي اجتماعی، چالش کیفیت آن 
وع تا این موض اهمیت است. شدهانجامو طی یک دهه گذشته اقداماتی در جهت ارزیابی کیفیت  قرارگرفته توجه موردباالدستی 

ارزیابی و  يهانظامبه تقویت  صراحت بهابالغی مقام معظم رهبري در حوزه علم و فناوري نیز  هايیاستساست که در حدي 
بیش از یک دهه از تجربه نظام ارزیابی و اعتبارسنجی  گذشت بااین مقاله قصد دارد تا این اساس  بر است. شده اشارهاعتبارسنجی 

 هکارهاییرا ،هاچالشدر این حوزه پرداخته و ضمن شناسایی  شده انجامکیفیت در آموزش عالی کشور به بررسی و تحلیل اقدامات 
 ساماندهی و تقویت آن ارائه کند.را در جهت 

 نظام آموزش عالی. ،اعتبارسنجی ارزیابی کیفیت، :هاواژهکلید
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 مقدمه 

توسعه نظام آموزش عالی هر کشور یکی از عوامل مؤثر در 
 تأمین و تربیت نیروي انسانی؛ چرا که رودشمار میه بپایدار 

 جانبه همهاساس توسعه  عنوان بهمتخصص و کارآزموده 
آموزش عالی انجام  ها و مراکزکشورها توسط دانشگاه

آموزش عالی در طول دو دهه گذشته . از طرف دیگر گیردمی
 ،شدنیجهاناي مواجه بوده است. ها و مسائل عدیدهبا چالش

فزاینده تقاضاي  رشد ،توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات
افزایش فزاینده  آن تبعبهاجتماعی براي آموزش عالی و 

 اعی و اجتم ياقتصاد يهابخشدانشجویان و رقابت با سایر 
جهت کسب منابع، کاهش منابع مالی دولتی و فشار مستمر 

ان، دانشجویان و سایر نهادهاي از سوي جامعه، کارفرمای
ویی و گامور، پاسخپذیري، شفافیت نفع جهت مسئولیتذی

ا هاین چالش جمله ازدر خصوص کیفیت علمی  یدهیناناطم
هاي دانشگاهی را ملزم به طراحی و محسوب شده و نظام

 هایی براي ارزیابی و اعتبارسنجیاستقرار ساختارها و رویه
خواهند ب هادانشگاهدر این شرایط چنانچه  .کیفیت نموده است

هاي خود بپردازند، الزم مطلوب به ایفاي مأموریت طوربه
است اطمینان ذینفعان خود )جامعه، دولت، هیأت علمی، 

 يهاکوششدانشجویان و ...( را نسبت به این موضوع که 
دانشگاهی از کیفیت الزم برخوردار است، جلب کنند و از 

 آنجا زاند. زم براي بهبود کیفیت استفاده کنال سازوکارهاي
، استوکارهاي بهبود کیفیت  ساز جمله از رزیابیا که

ها باید خود را مورد ارزیابی قرار داده و شرایط ارتقاء دانشگاه
 ].1[ مستمر کیفیت خود را فراهم آورند

 هیکی از کارکردهاي مدیریت کیفیت نقش ب عنوانبهارزیابی 
گیري در راستاي سزایی در شناخت وضع موجود و تصمیم

 هاي دانشگاهی ایفابهبود کیفیت فعالیت ریزي وبرنامه
انند شوند تا بتوآموزش عالی ارزشیابی می مؤسسات کند.می

ایشان هخود دست یابند، رسالت بهتر مدیریت شوند، به اهداف
پاسخ دهند که چگونه  سؤالرا تحقق بخشند و به این 

 ].2[توان در آموزش عالی بهترین کیفیت را داشت می
ضمین ت مختلف ارزیابی و يهانظامدر قرن بیستم  بنابراین

و  تشکیل کیفیت در آموزش عالی کشورهاي مختلف جهان
و در راستاي  1379در ایران نیز این مهم از سال  توسعه یافت.

زارت به وقرار گرفت و  تأکیدمورد  برنامه سوم توسعه کشور
که با توجه به  شدعتف( محول فناوري )علوم، تحقیقات و 

علمی صورت گرفته و حوزه تخصصی سازمان  يهاپژوهش
امر سنجش علمی و ارزشیابی  کشور درسنجش آموزش 

آموزشی، مسئولیت اجراي برنامه مذکور به این سازمان واگذار 
 المللینیب تجاربشد. بر این اساس پس از مطالعه پیشینه و 

در این حوزه، الگوي اعتبارسنجی با تأکید بر فرایند ارزیابی 
قرار گرفت و در نظام دانشگاهی  توجه مورددرونی و بیرونی 
این راستا این مقاله  در است. شده گذاشتهایران به اجرا 

معرفی الگوي مذکور و اقدامات حاصل از یک دهه  باهدف
ه و ارائ هاالشچایران و شناسایی  يهادانشگاهتجربه آن در 

ارزیابی و  يهانظامتقویت در جهت راهبردهاي مناسب 
  است. شدهینتدواعتبارسنجی 

 

 مفاد مربوطه عنوان سند

 (یو فناورعلم کلی ) هاییاستس

 ابالغی مقام معظم رهبری
 هاي علم و فناوريدر حوزه يبندرتبهنظارت، ارزیابی، اعتبارسنجی و  يهانظامساماندهی و تقویت 

 نقشه جامع علمی کشور

 :2: راهبرد ملی 6راهبرد کالن 

 و نظارت و اعتبارسنجی در نظام آموزش عالی کشور گذاريیاستسو تقویت یکپارچگی در  یبخشانسجام

 :9: اقدام ملی 6راهبرد کالن 

 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

 ب(:اجرایی ) راهکارهاي (.152) .3ماده 
از  آموزش پزشکی درمان ویقات و فناوري و بهداشت، علوم، تحق يهاوزارتخانهکردن نظام ارزیابی و اعتبارسنجی علمی در کارآمد

 طریق اصالح در وظایف، اختیارات و تشکیالت ستادي با تصویب شوراي عالی اداري

 توسعه برنامه چهارم

 ج: /بند49ماده 
 درمان ت،و بهداشو فناوري  تحقیقات علوم، يهاوزارتخانهپژوهشی دولتی و خصوصی توسط  مؤسساتو  هادانشگاهارزیابی مستمر 

 يهاقطبایجاد  بریهتکدر علوم منتخب و  گذاريیهسرماعلمی و مداخله بر اساس آن در  يهاانجمنو آموزش پزشکی با همکاري 
 نسبی و نیازهاي آتی کشور هايیتمزاساس  بر علمی،

 برنامه پنجم

 / بند و:15ماده 
هاي مورد تأیید شاخص بر اساسها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی بندي دانشگاهاستقرار نظام جامع نظارت و ارزیابی و رتبه

 ارتقاء کیفیت آموزشی و پژوهشی باهدفالب فرهنگی قوزارتخانه مذکور منوط به عدم مغایرت با مصوبات شوراي عالی ان

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

 

ادبیات تحقیق

 کیفیت در نظام آموزش عالیارزیابی و اعتبارسنجی 
ی سطح چند ،يبُعدچندکیفیت در آموزش عالی یک مفهوم 

و اهداف  یتمأمور، ايینهزم هايیتموقعو پویا است که به 
 یستمسو نیز به استانداردهاي خاص درون یک  مؤسسه

 ؛استیا رشته آموزشی مشخص( مرتبط  برنامه ،مؤسسه)
نافع م ( شناخت1با )ارتباط تواند در بنابراین کیفیت می

 یعالمختلف در آموزش  گوناگون مشتریان یا ذینفعان
 ،جامعه ،بازار کار، هادانشگاه دانشجویان، مثال عنوانبه)

 (؛دولت
، هایتمأمورها، بروندادها، فرایندآن: دروندادها،  ( مراجع2) 

  اهداف و غیره؛
  ؛ارزیابی ارزش جهان علمی هايیژگیوو  یات( خصوص3)
مختلف و  یمعان دوره تاریخی در توسعه آموزش عالی، (4)

ي از اگاه متضادي داشته باشد. بر این اساس طیف گسترده
 رارگرفتهق استفاده موردتعاریف کیفیت به شرح زیر در آموزش 

 .] 3[ است

گرا و یک دیدگاه آموزشی نخبه :1تعالی عنوانبهکیفیت 

 عنوانهببهترین استانداردهاي تعالی  صرفاًسنتی که طبق آن 
 .شوندکیفیت آموزشی واقعی شناخته می آشکارکننده

                                                           
1. Quality as excellence 
2. Quality as fitness for purpose 
3. value for money approach 
4.value‐ added approach 

که بر  یمفهوم :2تناسب برای هدف عنوانبهکیفیت 

 أکیدت شده یرفتهپذنیاز برآورده نمودن استانداردهاي عمومی 
اعتبارسنجی  نهاد یک یلهوسبهدارد، مانند استانداردهایی که 

اي کاري در هفرایندیا تضمین کیفیت با تمرکز بر اثربخشی 
 آن، یتمأموریا برنامه در جهت تحقق اهداف و  مؤسسه

: عنوانهباوقات کیفیت در این معنی  یگاه است. شده یفتعر
به دلیل ضمنی تمرکز بر اینکه  3( رویکرد ارزش براي پول1)

ا هفرایندتوسط  کارآمداثربخش و  طوربهچگونه دروندادها 
 شوند یا؛استفاده می

نتایج در مورد تغییرات  کهیهنگام 4افزودهارزش( رویکرد 2)
وند شهاي آموزشی متنوع، ارزیابی میفرایندحاصله از طریق 

 توجه موردهاي یاددهی و یادگیري( فرایند مثال عنوان به)
 نوانعبهنوع متفاوت مورد آخر، کیفیت  در است. قرارگرفته

ه کیفیت و ب استفراگیر محور  شدتبهرویکرد تغییر است که 
تغییر و افزودن ارزش به دانشجویان از طریق  فرایند عنوانبه

 توجه دارد. هاآنتجارب یادگیري 
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: مفهومی که بر اهداف 1تناسب هدف عنوانبهکیفیت 

ناسب تمیا برنامه تمرکز دارد.  مؤسسه شدهیفتعر یتمأمورو 
 که آیا برداشت کلی مربوط به کندارزیابی می چنین هدفبا 

-کیفیت در یک سازمان مناسب است. در این رویکرد، روش

بروز پیدا کرد:  1990در دهه  ايیافته توسعههاي جایگزین 
آن هنجارها و  موجببهکه  2آستانه عنوانبه یفیت( ک1)

ه یا برنام مؤسسهشوند که هر معیارهاي خاصی تعیین می
قرار  هتوج موردیابی به آن را براي کیفیت، بایست دستمی

 دهد؛
در ارتباط  یفیتک :3به معناي رضایت مشتري یفیت( ک2) 

نزدیکی با افزایش اهمیت نیروهاي بازار کار در آموزش  کامالً
است که بر اهمیت انتظارات بیرونی مشتریان  درکقابلعالی 

 دارد. تأکید، جامعه و ...( هاخانواده )دانشجویان،

جوي وبر جست :4ارتقاء یا بهبود عنوانبهکیفیت 

 ؤسسهمپذیري بر مسئولیت تأکیدمستمر بهبود پایدار با 
آوردن استفاده بهینه از استقالل  به وجودآموزش عالی براي 

 یابی به کیفیت دردارد. دست تمرکز اي خود،مؤسسهو آزادي 
و عقاید علمی است که دانشگاهیان این مفهوم، مرکز باورها 

 درباره کیفیت دارند.
، کیفیت نظام آموزشی حالت شده ذکربا توجه به مطالب  

اي از نظام است که نتیجه یک سلسله اقدامات و عملیات ویژه
گویی به نیازهاي اجتماعی است. این مشخص براي پاسخ

مللی نهادهاي الشبکه بین یلهوسبه شده ارائهتعریف با تعریف 
نیز همسو است. در این  5تضمین کیفیت در آموزش عالی

نظام آموزشی عبارت است از میزان تطابق تعریف کیفیت 
 وضعیت موجود با:

 ؛شده یینتعالف( استانداردهاي )معیارهاي( از قبل 

 ].4[ب( رسالت، هدف و انتظارات

در آموزش عالی براي  کیفیت از تعاریف مختلف، نظرصرف
ریزان، محققان، کارفرمایان ، برنامهاعضاي جامعه دانشگاهی

                                                           
1. Quality as fitness of purpose 
2. 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 

 همیشه در آموزش روینازاو  است یتیبااهم مسئلهو جامعه 
 اکثر طی دو دهه گذشته، در است.بوده  توجه موردعالی 
ي انجام راب ییهاکوششآموزش عالی جهان  يهانظام

و عرضه خدمات  پژوهش ارزیابی و بهبود کیفیت آموزش،
نهادهاي  یشناسروشبررسی  .اندآورده عملتخصصی به 

ارزیابی بیانگر آن است که اعتبارسنجی یکی از الگوهاي رایج 
هی دانشگا يهانظامبراي ارزیابی کیفیت در  استفاده مورد

 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 

درباره  شدهیینتعمیزان تحقق استانداردها یا الزامات از پیش 
 اعتبارسنجی معموالًآورد. می به عملیک مؤسسه یا برنامه 

شود( نامیده می 6)که آستانه در مقایسه با استانداردهاي حداقل
پذیرد و اطمینان الزم درباره کیفیت برنامه یا انجام می

ت هاي تضمین کیفیکند. برخی از نظاممؤسسه را نمایان می
؛ این برنداستاندارهاي کیفیت باال )حداکثري( را به کار می
هایی که امر امکان تمایز بین مؤسسات یا برنامه

ه کار هستند( را ب قبولابلقاستانداردهاي حداقلی )و بنابراین 
که استانداردهاي تعالی را مبنا قرار  ییهاآنبرند و می
 .] 6[و] 5[ سازددهند، فراهم میمی

اعتبارسنجی در آموزش عالی فرایندي است که درباره سطح 
پردازد و داراي هاي آموزش عالی به قضاوت میکیفیت نظام

 دو هدف است:
آموزش عالی در چگونگی  هايگو کردن مؤسسهالف( پاسخ

 .استفاده از منابع
آموزش  هايهاي مؤسسهب( قضاوت درباره تطابق فعالیت

 .] 4[شده یینتععالی با استانداردهاي از قبل 
 عنوان به، اعتبارسنجی را 7آموزش عالیانجمن اعتبارسنجی 

یا  بییاخودارزگذاري شده بر روي یک فرایند دانشگاهی پایه
گویی عمومی و بهبود پاسخ منظوربهارزیابی همگنان و 

.] 7[ کیفیت دانشگاهی تعریف کرده است
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ارزیابی درونی مرحله آغازین الگوي اعتبارسنجی است و 
 روزبهاطالعات مناسب، مرتبط و  يآوراز جمع عبارت است

عوامل  درباره آموختگاندانشاز مدرسان، دانشجویان و 
قضاوت درباره  منظوربهواحد آموزش عالی و  دهندهیلتشک

 20تطبیقی  بررسی .] 3[در جهت بهبود یزيربرنامهکیفیت و 
کشور مختلف جهان  16نهاد تضمین کیفیت آموزش عالی در 

ن المللی ارزیابی درونی نخستیکه در سطح بین دهدیمنشان 
مرجع اطالعاتی براي تضمین کیفیت آموزش عالی تلقی 

 ارزیابی ،هانظاماین  ٪90 متجاوز از مجموع درشود و می
اي براي اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش درونی را پایه
 . ] 8[اندعالی دانسته

 کهینا درباره مؤسسهاین روش بازخورد سیستماتیکی را براي 
و یک فرایند تشخیص و  نمایدیم، فراهم کندیم کارچه

 .شودیمبازخورد است که منجر به عمل و بهبود مستمر 
ارزیابی درونی نقش اصلی را در توسعه کیفیت  یطورکلبه

 و قلب فرایند اعتبارسنجی است. کندیمآموزش عالی ایفا 
ازه اهداف برآورده که تا چه اند کندیمارزیابی  همچنین

و پیشنهادهایی  اندیافته تحققیا استانداردهاي کیفیت  اندشده
 .] 9 [شودیمحاصل  هابرنامهو  هایمشخطبراي بهبود 

 توانیم بنابراین با توجه به مفهوم شناسی ارزیابی درونی

 اهداف زیر را براي آن مطرح کرد.

فراهم نمودن فرصتی براي تحلیل انتقادي که  -
 ؛براي توسعه و بهبود خواهد بود ايیهپا

افرادي در بهترین موقعیت  یلهوسبهانجام ارزیابی  -
 ؛هاضعفو  هاقوتبراي قضاوت درباره 

تواناسازي اعضاي هیئت همگنان براي بازدید  -
 ؛] 10[ ارزیابی بیرونی

ارائه یک تحلیل جامع و شفاف از عملکرد با  -
مبنایی  عنوان به علمییئتهمشارکت اعضاي 

 ؛توسعه یزيربرنامهمستند جهت 

گویی و عرضه آموزش عالی تقویت فرهنگ پاسخ     -
 ؛مطلوب یفیتباک

کمک به خود تنظیمی امور و حمایت از بهبود مستمر و  -
 ؛تدارک زمینه یادگیري سازمانی

ارزیابی درونی نیز سه  فراینددر خصوص اجراي  -
مرحله اصلی و مراحل فرعی به شرح زیر طی 

 .شودیم

 آمادگی جهت انجام ارزیابی/الف( مرحله مقدماتی: شامل: 

معیارهاي ارزیابی/آموزش  انتخاب  ارزیابی/ کمیته تشکیل

هت ج ربطيذتعیین افراد مسئول واحدهاي  اعضاي کمیته/

 ؛هادادهاخذ 

 و تفسیر نتیجه هادادهب( مرحله اصلی: گردآوري و تحلیل 

 ؛ارزیابی و تدوین گزارش

د جهت بهبود عملکر هایتاولوج( مرحله نهایی: شامل: تعیین 

جهت اجراي  یزيربرنامه متناسب با معیارهاي ارزیابی/

 .] 11[ پیگیري اجراي برنامه/هایتاولو

دوم فرایند اعتبارسنجی است که طی  مرحلهارزیابی بیرونی 

)گروه همگنان( با توجه  «افرادي از خارج نظام آموزشی»آن 

به تخصص و صالحیتی که دارند، نتایج ارزیابی درونی را 

 سپس .دهندیمقرار  موردتوجهبازنگري و اعتبار آن را 

هادهایی پیشن یتنها در و کنندمی خود تدوین از ارزیابی گزارشی

ارزشیابی ]. 12[ دهندیمرا براي بهبود به گروه آموزشی ارائه 

 صورتبهمکمل ارزشیابی درونی بایستی  عنوانبهبیرونی 

ارزشیابی درونی و برونی  چراکه یک چرخه انجام شود،

همپوشی و کنش متقابلی در جهت بهبود و توسعه راهبردهاي 

بهبود  منظوربهآموزش عالی  مؤسساتو  هادانشگاهدرون 

و  شده ارائهو بهبود سطوح خدمات  هاآن هايیتفعالکیفیت 

صورت  نیترمناسبدجه و منابع دریافتی به تضمین اینکه بو

 المللیینب يهاتجربه]. 13  [ دارند  قرارمی گیرد، استفاده مورد

در خصوص نحوه انجام ارزیابی بیرونی در نظام دانشگاهی 

بیانگر آن است که اجراي این نوع ارزیابی در سه مرحله انجام 

حین  هايیتفعال( ب قبل از بازدید، هايیتفعال: الف( شودیم

 .] 15 [و ] 14[ پس از بازدید هايیتفعالبازدید و ج( 
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معرفی الگوی ارزیابی و اعتبارسنننجی کیفیت در    

 نظام آموزش عالی ایران

ن و تضمی اعتبارسنجی ارزشیابی، یتمأمورپیرو واگذاري 

 حس ،1379ی به سازمان سنجش در سال کیفیت آموزش عال

نظام  هايیژگیوو متناسب با  شده انجام يهاپژوهش

اعتبارسنجی آموزش عالی مبتنی  الگوي آموزش عالی کشور،

، ارزیابی( و ارزیابی بیرونی -خوددرونی ) بر دو فرایند ارزیابی

به اجرا  هادانشگاهآموزشی  يهاگروهطراحی و در سطح 

ابی ارزی يهامؤلفهو  فرایند بُعدالگو در دو  این گذاشته شد.

 .استبه شرح زیر 

در سه مرحله اصلی و  فراینداین  ارزیابی درونی: فرایند

 .] 16[ از اندعبارتکه  شودیمزیر مرحله )گام( انجام  13

 ریزیالف ن برنامه

آشنا کردن اعضاي نظام/برنامه با فلسفه و هدف  -
 ؛ارزیابی درونی

 کارمیتقستشکیل کمیته راهبري ارزیابی درونی و  -
 ؛بین اعضاء

 ؛سازي مأموریت و اهداف نظام/ برنامهتصریح و شفاف -

 ؛تعریف و تدوین عوامل -

 ؛هاتعریف و تدوین مالک -

تعریف و تدوین نشانگرها و معیارهاي قضاوت  -
 ؛(تحقق هدف)

جهت سنجش  یازن مورد يهامشخص کردن داده -
 ؛نشانگرها

گیري جهت اندازه ابزارهاي تدوین و طراحی -
 ؛هادادهردآوري گ

 ؛هاگردآوري داده -

 ب ن اجرا

 ؛هاداده تحلیل و یهتجز -

تهیه و تدوین گزارش مقدماتی ارزیابی و توزیع بین  -
 ؛کلیه اعضاء نظام/ برنامه

 ؛تهیه و تدوین گزارش نهایی ارزیابی درونی -

 ج ن پیگیری

م نتایج حاصل از انجا یريکارگبهریزي براي برنامه -
ر د شده ارائه هايیشنهادپارزیابی و عملی نمودن 
 ؛سطوح مختلف دانشگاه

 

که درونی ) با فرایند ارزیابی علمی هیأت اعضاي از آشنایی
دانشگاهی این امر از طریق  يهانظامدر حال حاضر براي 

اي در کمیته (،شودیمآموزشی انجام  يهاکارگاهبرگزاري 
علمی در هیأت نفر از اعضاي  5تا  3با حضور  این خصوص
 تا بر مبناي اهداف و با استفاده از دیدگاه شودیمگروه تشکیل 

اعم  گروه آموزشی دهندهیلتشک يهامؤلفه کلیه سیستمی،
 موردعامل ارزیابی  عنوانبهاز درونداد، فرایند و برونداد را 

و نشانگرهاي ارزیابی عوامل  هامالکقرار دهند و  توجه
 منتخب را تعریف نمایند.

نشانگرها و تصویب معیارهاي قضاوت در  ز تدوینا پس
فرم الزم ) يهادادهگردآوري  ابزارهاي ،هاآنخصوص 
آماري  يهاجامعهبراي  (یستلچکو  پرسشنامه مصاحبه،
 ،دانشجویان علمی،هیأت  اعضاي ،گروه یرمدشامل 

 .ودشیمآموختگان و کارفرمایان آنان تدوین و توزیع دانش
هاي با استفاده از روش شده يگردآور يهاداده ازآنپس

تیجه و ن گیرندیمقرار  یرو تفس تحلیل و یهتجزآماري مورد 
ارزیابی در خصوص هر نشانگر تعیین و سطح مطلوبیت آن 

ادامه  در شود.با توجه به معیارهاي قضاوت مشخص می
 قاطن نویس گزارش ارزیابی درونی شامل نتایج ارزیابی،پیش

و تهدیدها و پیشنهادهاي عملی  هاصتفرقوت و ضعف، 
تا براي  گرددیمبراي توسعه نظام مورد ارزیابی تدوین 
ظام علمی نهیأت بازبینی و اصالح در اختیار کلیه اعضاي 

نظرات  يبندجمعبا  یتنها در مورد ارزیابی قرار گیرد.
 علمی پیرامون گزارش مقدماتی، گزارش هیأت اعضاي 

 .شودتدوین مینهایی ارزیابی درونی 

ارزیابی بیرونی در جهت تائید و ارزیابی بیرونی:  فرایند
 هايممیزي نتایج ارزیابی درونی الزم است. چنانچه گروه

ها و مؤسسات آموزش عالی، ارزیابی درونی آموزشی دانشگاه
 تأیید هاآنخود را به اتمام رسانده و گزارش ارزیابی درونی 

ارزیابی بیرونی شوند. این  توانند داوطلب اجرايمی شود،
 .] 17[ شودیمبه شرح زیر اجرا  فرایند
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 همگنان و آشنا ساختن آنان با فرایند ارزیابی هیئتتشکیل  -

مطالعه و بررسی گزارش ارزیابی درونی و تحلیل  -؛بیرونی
 ؛همگنان هیئتآن توسط 

وافق ارزیابی بیرونی و ت گروهتشکیل جلسه قبل از بازدید  -
 ؛در مورد انجام ارزیابی بیرونی و تدوین برنامه آن

 ؛همگنان از گروه آموزشی هیئتبازدید  -
نویس گزارش ارزیابی بیرونی و ارسال تهیه و تدوین پیش -

 ؛براي گروه آموزشی جهت اعالم نظر
تهیه و تدوین گزارش نهایی ارزیابی بیرونی کیفیت گروه  -

 آموزشی.

در هر روش ارزیابی جهت  :ارزیابی کیفیت یهامؤلفه
 یلهوسهبقضاوت و تعیین مطلوبیت به معیارهایی نیاز است تا 

آشکار نمود. بر این  یلتفص بهبتوان وضعیت موجود را  هاآن
اساس در نظام آموزش عالی ایران نیز بر اساس رویکرد 

)دروندادها،  هاي کیفیت گروهکه تمامی جنبه سیستمی
 يهامؤلفه فرایندها و بروندادها( را تحت پوشش قرار دهد،

 .گیردیمقرار  استفاده موردزیر براي ارزیابی کیفیت 
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بررسی اقدامات یک دهه تجربه ارزیابی کیفیت 

 در نظام آموزش عالی ایران
به یک دهه است که سازمان  قریب که بیان شد، طورهمان

متولی امر ارزشیابی کیفیت در  عنوانبهسنجش آموزش کشور 
در  شده انجاماقدامات  رئوس .نمایدیمنظام آموزش عالی اقدام 

 .] 18[ استاین حوزه به شرح زیر 

 مستمر ارزیابی درونی اجرای یزیربرنامهو  مدیریت 

 آموزش عالی مؤسساتو  هادانشگاهدر 
 

 1000 بر بالغدر  تاکنون 1379فرایند ارزیابی درونی از سال 
دانشگاه دولتی به اجرا درآمده است  60گروه آموزشی از بیش از 

 است: شده ارائهکه آمار آن به تفکیک در زیر 

 

 هادانشگاهی آموزشی هاگروهروند اجرای ارزیابی درونی در  (1جدول 

 مجری یهاگروه سال برنامه

 برنامه سوم توسعه

 

79 55 

80 61 

81 68 

82 73 

83 41 

 برنامه چهارم توسعه

 

84 62 

85 96 

86 137 

87 73 

88 25 

89 23 

 برنامه پنجم توسعه

 

90 114 

91 94 

92 29 

93 12 

94 9 

95 28 

 برنامه ششم توسعه
96 7 

97 10 

7110 جمع  

 

 آموزشی هاییتفعال

با  هادانشگاه هیأت علمیآشنایی مدیران و اعضاي  منظوربه

واد آموزشی برگزار و م يهاکارگاه هاي ارزیابی کیفیت،فرایند

و عملی  يهاکتابچهو  گاهنامه شامل بروشور،آموزشی )

 در  و طراحی .(،..مقاالت و  مجموعه کاربردي راهنما،
 

سط متو طوربه. در این راستا شودیمتوزیع  هادانشگاهبین 

زیر روند  جدول .شودیمکارگاه آموزشی برگزار  5 سالیانه

تا  1379تا پایان سال  يهاسالرا در طی  هاکارگاهبرگزاري 

  .دهدیمنشان را  1397
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 در حوزه ارزشیابی کیفیت آموزش عالی برگزارشدهی هاکارگاهتعداد ( 2جدول 

 تعداد سال تعداد سال

1379 1 1392 4 

1380 6 1393 3 

1381 13 1394 - 

1382 18 1395 8 

1383 16 
1396 5 

1397 2 

1384 12 

 150 =جمع کل 

1385 24 

1386 12 

1387 9 

1388 10 

1389 - 

1390 10 

1391 4 

 

 پژوهشی هاییتفعال
ارزشیابی کیفیت نظام آموزش عالی یک حوزه تخصصی 

 هدف باهاي پژوهشی فعالیت روینازاشود و محسوب می
و انتشار نتایج و دستاوردهاي  سازيیبومتولید دانش، 

هاي علمی در حوزه ارزشیابی، ضروري پژوهشی و ارائه یافته
ف قالب ترجمه و تألی در هایتفعال برونداد این دسته از. است

هاي پژوهشی و گزارش يهاطرحکتب، مقاالت علمی و 
 است. یافتهانتشارعلمی چاپ و 

وزه در این ح سالهدهاست که تمرکز  به ذکردر این راستا الزم 
یران ا يهادانشگاهارزیابی درونی در  سازيینهنهادمعطوف به 

 تائید و ممیزي جهتبوده است و اگرچه ارزیابی بیرونی در 
دم به دلیل ع متأسفانهنتایج ارزیابی درونی الزم است ولی 

وجود ساختار جامع ارزشیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی و 
و مالی  ، قانونیتخصصی مدیریتی، هايیبانیپشتو  هایتحما

 الزم، عملیاتی نشده است.
با گذشت یک دهه از جنبش ارزشیابی و اعتبارسنجی و 

 يهاداماقو  هایتفعالتضمین کیفیت در آموزش عالی کشور، 
 هبمتنوعی در این حوزه صورت گرفته است ولی این اقدامات 

آموزش  تواند ضمانت اجرایی الزم براي نظامنمی ییتنها

یل عالی کارا و اثربخش را به همراه داشته باشد و به دال
مختلفی نظیر تغییرات مدیریتی، نبود الزامات قانونی 

ها فعالیت ییافزاهممشخص، عدم وجود ساختار جامع و عدم 
هاي مختلف وزارت متبوع، عدم تعریف پیامدهاي در بخش

عدم اتصال نتایج  یجهنت درهاي ارزیابی و مشخص براي رویه
علمی  هايها، رویهگیريتصمیمها و ریزيآن با برنامه

ارزشیابی از انسجام و شتاب و قوت الزم برخوردار نبوده و 
نتوانسته است به جایگاه ارزشمند خود در نظام آموزش عالی 

 کشور دست یابد.
 واسطهبهو پژوهشگران این حوزه نیز  نظرانصاحب نظر از

رویکرد علمی به ارزیابی ، شدهانجامو اقدامات  هاپژوهش
هاي متخصص دانشگاهی خبره آموزش عالی از طریق برخی

ستی باالد اسناد درفوذ و نسازي هایی از نظام تصمیمبه الیه
 نظامفرهنگ ارزشیابی در  توسعه و بر یافتهراه دولتی

ه داشت یتوجهقابل دانشگاهی با تأکید بر ارتقاي کیفیت تأثیر
 ، در سطح اجرا و ایجادیادشدهولی بنا به علل و دالیلی  است

. ] 19[       است  مانده  ت در نظام دانشگاهی مغفولکیفی مدیریت
 ،دهه گذشتهبا توجه به عملکرد یک  توانیمبنابراین 

 ین حوزه را به شرح زیر بیان کرد.ا يهاچالشدستاوردها و 
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 هاچالشو  هاضعف دستاوردها

 ایجاد فرهنگ ارزشیابی و کیفیت مداري -

 عملیاتی کردن مفهوم کیفیت در قالب معیارهایی جهت سنجش و ارتقاء آن -

تی علمی( به ارزشیابی از فعالیهیأت تغییر نگرش جامعه دانشگاهی )اعضاي  -
 مستمر فرد و سازمان بازرسی و نظارت به فرایند بهبود مثابهبه

علمی جهت بهبود، ارتقاء و أت هیبراي مشارکت اعضاي  سازيظرفیت -
 آموزشی هايگروهتضمین کیفیت در سطح 

تدوین راهنماي عملیاتی و منطبق بر تجارب جهانی در حوزه ارزیابی درونی  -
 و ارزیابی بیرونی

 ها و نشانگرهاي ارزیابی درونیتدوین مجموعه جامع عوامل، مالک -

 عالی کشورایجاد نظام پیشنهادهاي ارزیابی کیفیت در نظام آموزش  -

عدم وجود ساختار مناسب ارزشیابی و تضمین کیفیت در سطح کالن نظام آموزش  -
 عالی و نبود ساختار علمی و مناسب ارزشیابی و تضمین کیفیت در سطح دانشگاه

 و برنامه راهبردي در حوزه ارزشیابی کیفیت اندازچشم سندعدم وجود  -

 الزمعدم وجود الزامات قانونی و سازوکارهاي انگیزشی  -

 عدم وجود استانداردهاي مشخص درباره کیفیت نظام آموزش عالی -

 ارزیابی کیفیت هايفعالیتعدم وجود بودجه مشخص سالیانه براي  -

اتصال بین  هاي ارزشیابی کیفیت و نبودهاي فعالیتعدم توجه به نتایج و یافته -
 ارزیابی با سایر کارکردهاي مدیریتی نظام آموزش عالی

 با نهادهاي تضمین کیفیت المللیبینت وجود تعامال عدم -

آموزشی در نظام دانشگاهی  هايدورهکمبود منابع انسانی متخصص و عدم ارائه  -
خصصی ت حوزه دربراي تربیت نیروي انسانی متخصص در سطح تحصیالت تکمیلی 

 ارزشیابی آموزشی
 
 

در  ايبالقوه ها و امکاناتتردید فرصت در این راستا بدون
کشور وجود دارد که در صورت  آموزش عالی نظام داخل

توانند ، میو اثربخش نگرانهآینده ریزيمدیریت و برنامه
هاي محدودیتو  بر مشکالت و غلبه هاچالشدر مواجهه با 

تضمین کیفیت آن عالی و ارتقاء و  آموزش پیش روي نظام
بر این اساس راهبردهاي زیر در جهت رفع  واقع گردند. مؤثر

و تقویت نظام ارزیابی و اعتبارسنجی  شده ذکر يهاچالش
 .گرددیمآموزش عالی پیشنهاد 

ایجاد ساختار جامع ارزشیابی و تضمین کیفیت از سطح  -
 ؛کالن تا خرد نظام آموزش عالی

ح الزم در مراجع ذیصال هاينامهینآئتدوین و تصویب قوانین و  -
 ؛ضمانت اجراییدانشگاهی جهت افزایش  نظام بهو ابالغ 

 بلندمدتو  مدتانیم ،مدتکوتاه يهابرنامهتدوین  -
 ؛منظوربهارزشیابی کیفیت در سطوح صف و ستاد 

 ؛تبیین جایگاه مدیریت کیفیت در نظام آموزش عالی کشور -
و قابل حصول از  ینانهبواقعتصریح اهداف و انتظارات  -

 ؛ارزشیابی هايیتفعال
مشخص ساختن سطوح اختیارات و تصریح مسئولیت  -

 ها در حوزه ارزشیابی،ریزي و راهبري فعالیتمدیریت، برنامه
 ؛، اعتبارسنجی و تضمین کیفیتيزیمم
ایجاد سازوکارهاي پشتیبانی و انگیزشی جهت اجراي  -

 ؛ارزشیابی در نظام دانشگاهی هايیتفعال
تدارک تمهیدات الزم جهت کاربست پیشنهادهاي ارزیابی  -

 ؛در نظام آموزش عالی

ها و مجریان تبادل تجربه و اطالعات بین دانشگاه -
هاي هاي بهبود کیفیت و ایجاد ارتباط با مراکز و شبکهبرنامه

 ؛المللیاي و بینارزیابی و تضمین کیفیت منطقه
 هايیتفعالد شبکه ذینفعان نظام آموزش عالی در ایجا -

ارزشیابی کیفیت و توجه به مشارکت اعضاء هیأت علمی، 
 یتمسئولو کارفرمایان و  آموختگاندانش مدیران، دانشجویان،

یک اصل  عنوانبهدر امر بهبود کیفیت  هاآنبه  يسپار
 ،یابیهاي ارزشفعالیت گذاريیاستس  و  ریزياساسی در برنامه

ارسنجی هاي اعتبهاي تخصصی و کمیسیونتشکیل کمیته -
 ؛هاي علمیها و انجمنبا مشارکت فرهنگستان

 الزامات( ارزشیابی، اعتبارسنجی واستانداردها )تدوین  -
 ؛تضمین کیفیت

براي کاربرد در نظام  هادادهایجاد بانک اطالعات و  -
 ؛ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت

از برنامه  بخشی عنوانبهپذیرش ارزیابی و تضمین کیفیت  -
عالی و  ؛هاي دانشگاهی و مؤسسات آموزشراهبردي نظام

اي ردهکارک سازي کارکرد ارزشیابی با سایر تدارک زمینه مرتبط
 مدیریت در نظام آموزش عالی؛

هاي زمینه حضور در عرصه جهانی سازمان فراهم نمودن -
ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت و برخورداري از 

 ؛تجارب و مشارکت جهانی در این حوزه

براي  هادانشگاهتخصصی حوزه مربوطه در  يهارشتهایجاد  -
ت در نظام تضمین کیفی هاآنتربیت نیروي انسانی الزم و جذب 

 ؛هادانشگاه
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هاي پژوهشی مرتبط با ارزیابی، پشتیبانی از طرححمایت و  -
  ؛اعتبارسنجی و تضمین کیفیت در نظام آموزش عالی

هاي مذکور و مجزا براي انجام فعالیت تعیین بودجه مصوب -
  حاصل از آن در بودجه سالیانه دانشگاه. هايیافتهکاربست 

  



 

 رهیافت                                                                                                                                                    

 

25 

 تأکید بر ارزيابی و اعتبارسنجی کیفیت در نظام آموزش عالی ايران در راستای اسناد باالدستی 

 

_ منابع _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ References 

[1] Bazargan A,HajaziY, Eshaqhi F. [ The Process of Implementing Internal Evaluation in 

University Educational Groups (Practical Guide)( Persian)]. Tehran: Doran Publications; 2007. 

 [2] Dubois P.[ Evaluation and Self – Evaluation of Universities in Europe: University of Paris]. 

2001. Available: http://cordis.europa.eu/documents/Document library/70601451EN6.pdf. 

 [3] Vlasceanu I,Grunberg L,parlea D.[Quality Assurance and Accreditation: A Glossary of Basic 

Terms and Definitions; Bucharest]. unesco–CEBRS,paper on higher ducation.2004.http://www. 

cepesro/ publications/ Defavlt. html. 

 [4] Bazargan A.[Accreditation in Higher Education; Encyclopedia of Higher Education Persian] 

Tehran: Foundation of the Great Persian Encyclopedia,EL – Khawas, E. (2003); Accreditation in 

the usa: origins, development and Future prospects,  unesco: IIEP. 

 [5] Michelle M, Anthony S. External Quality Assurance in Higher Education. 2007.[ Translated by: 

Reza Mohammadi]. Tehran: National Organization of Educational Testing Publications.2009. 

 [6] Council for Higher Education Accreditation . Accreditation and Recognition in the united 

states.Internet.2003. http://www.chea.org . 

 [7]  Farasatkhah M .Developing a Model for Quality Assessment and Accreditation of Iranian 

Higher Education - Based on Iranian and World Experiences (Persian). Under the direction of Dr. 

Abbas Bazargan. Doctoral Degree in Higher Education - Shahid Beheshti University. (2006). 

 [8] ChahineS.A.Quality assurance for higher education in lebanon. Internet.2008. 

http://www.higher-edu.gov.lb/projects/Tempus/QAHEL/guide%20II-%20QAHEL.pdf. 

[9] Ministry of Education، Science and Culture Iceland  .Higher Education  External Review  :

Guidelines for self-evaluation. 2005. 

 [10] Natalya v, etal. SELF-ASSESSMENT AS A TOOL FOR ACHIEVING EXCELLENCE IN 

HIGHER EDUCATION. Conference. Quality Management and Organizational Development 

Attaining Sustainability From Organizational Excellence to Sustainable Excellence; 20-22 August; 

2008 in Helsingborg; Sweden 156 way. 

 [11] Baker, R.L. (2002); Evaluation Quality and Effectiveness: Regional Accreditation Principles 

and practices, Journal of Academic Librarian ship; Volum (28): 3-7. 

 [12] Mohammadi, Reza et al. .[Quality Assessment in Higher Education(Persian)]. Tehran: 

National Organization of Educational Testing Publications; 2007. 



 رهیافت 

                                        

 

26 

1398بهار  | 73شماره     

 [13] StellaA.[ External Quality Assurance in Indian Higher education]; paris: International Institute 

for educational planning (IIEP); 2002. 

 [14] El-Khawas E[ De Pietro-Jurand, R. and Holm-Nielsen, L.Quality Assurance in Higher 

Education:Recent Progress; Challenges Ahead, Human Development Network, Education, World 

Bank,Washington, D.C. 1998.www.worldbank.org/education/tertiary/quality.html. 

[15]  Mohammadi R. [A Practical Guide to Internal Evaluation in Iranian Higher Education System 

(Persian)], Tehran: National Organization of Educational Testing Publications; 2005. 

 [16]  National Organization of Educational Testing. Annual Report on Educational Evaluation; 

1979. 

 [17] National Organization of Educational Testing . External Quality Evaluation Guide;2006 

 [18] Farasatkhah M . The Impact of Internal Evaluation Process on Planning to Improve the Quality 

of university departments: Comparative Analysis( Persian). Journal of Research and Planning For 

Higher Education.2008; 49. 

  

 

 

 



                                         
 

27 

1398بهار  | 73شماره     

 های ایراندانشگاه ها بر رتبهبندی دانشگاههای رتبهنظام هایشاخصتأثیرگذارترین 

 *1وحید احسانی

 ، کرمانشاه، ايران.همکار در دانشگاه رازیتوسعۀ کشاورزی، پژوهشگر دوره دکتری  آموختهانشد.1

 1/12/97تاریخ پذیرش  5/8/97تاریخ دریافت 

 چکیده

اي هاز شاخص قبولقابلها و ارائۀ تصویري بندي دانشگاههاي رتبههدف پژوهش حاضر شناخت فضاي مشترک حاکم بر نظام
ی ها با مراجعه به تارنماي رسمها و وزن شاخصبندي دانشگاههاي رتبهشده در نظامکارگرفتههاي به. شاخصهاستآندر  کاررفتهبه
ص هر شاخ یتاهمنظران به دست آمد. بندي مختلف نیز از طریق نظرسنجی از صاحبهاي رتبهاستخراج و وزن نسبی نظام هاآن

. بندي شدندهایی دستهواژه ها به کمک کلیدسبه شد. شاخصبندي مربوطه محاضرب وزن شاخص در وزن نظام رتبهاز حاصل
رآورد ها بتمامی شاخص یتاهمهاي آن دسته از جمع کل شاخص یتاهمهاي هر دسته بر اساس سهم کنندگی شاخصمیزان تعیین

-دادبرون»هاي گروه نیز به شاخص هاآنهاي ناظر بر پژوهش و در میان ها مربوط به شاخصکنندگی شاخص. بیشترین تعیینشد
اي ناظر بر هبیش از سه برابر شاخص بروندادهاهاي ناظر بر کیفیت استنادي شود. همچنین، تأثیرگذاري شاخصمربوط می« استناد

 لف آموزشعان مختتواند براي ذینفها میبندي دانشگاههاي رتبهاست. استفادۀ آگاهانه، هدفمند و هوشمندانه از نظام بروندادها یتکم
 هايتیفعالراستا کردن ها و دانشجویان( فوایدي به همراه داشته باشد. در مقابل، تالش براي همگذاران، دانشگاهعالی )سیاست

آموزش( و  یژهوبههاي اصلی دانشگاه )از رسالت پیش از یشب غفلت بههاي مربوطه احتماالً دانشگاهی با تأثیرگذارترین شاخص
 .خواهد شدکیفیت منجر بی يبروندادهاتشدید روند رشد کاریکاتوري و ناپایدار 

 .هابندي دانشگاهرتبه هاينظامگذاري علم و فناوري، سیاستارزیابی آموزش عالی،  :هاکلیدواژه
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