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  نقش خود ارزيابي در بهبود كيفيت عملكرد مراكز دانشگاهي
  

  )رانيشابور،ايشابور،نين ،واحديسما، دانشگاه آزاد اسالم يو حرفه ا يآموزشكده فن(داود نصرتي نيا 
Email: davodnosratinia@yahoo.com 

 )، نيشابور ، ايران دانشگاه آزاد اسالمي ، واحد نيشابور ، گروه مديريت بازرگاني(ابوالفضل نصرتي نيا 

Email: novin_2464@yahoo.com 

  
  :چكيده

گسـترش كمـي   . آموزش عالي ايران در دو دهه گذشته به چالشها و مسائل متعددي مواجه شـده اسـت  
، افزايش تعداد دانشـجويان و گاهـا وجـود خيـل عظـيم      گوناگون دانشگاه ها، كثرت موسسات آموزشي 
يي هستند كه نظام آموزش عالي ايـران را بـا مشـكالت عديـده اي     دانش آموخته بيكار از جمله چالشها

ين چالش ها لزوم مسئوليت پذيري و پاسخگويي را در نظـام آمـوزش عـالي ايـران     ا .مواجه نموده است
منجر شده است و نظام دانشگاهي را وادار به باز انديشي در ساختار، رسالت، اهداف، كاركردها و فراينـد  

ها از جمله مهمترين نهادهايي هستند كه جوامع جهت رشـد   از آنجا كه دانشگاه .هاي خود نموده است
تجربـه هـا ثابـت     .بهبود كيفيت در آنها الزامي است و شفافيت، پاسخ گويي؛  و توسعه به آنها نياز دارند

غـه  نموده اند كه دانشگاهها در صورتي مي توانند بهترين خدمات را به جامعه ارائه دهند كـه دائمـا دغد  
 ارزيـابي نظـام   .يكي از راه هاي تحقق اين امر ارزيابي اسـت  . بهبود كيفت خدمات خود را داشته باشند

به عبارت ديگـر، عـدم وجـود فرآينـد ارزيـابي      . هاي آموزشي يكي از ضروريات پويايي اين نظام ها است
ب بـين المللـي در   با توجه به تجار همچنين .گرددآموزشي، موجب ركود آن ها مي مستمر در نظامهاي

خصوص تضمين كيفيت در آموزش عالي، الگوي اعتبارسنجي به عنوان يكي از مناسبترين الگوها بـراي  
كـه يكـي از مراحـل آن ، فراينـد خـود       تعيين كيفيت در آموزش عالي ايران تشخيص داده شده اسـت 

ري منظم، سيسـتماتيك  كه به بازنگاست ارزيابي دروني به عنوان يك رهيافت مشاركتي . ارزيابي است 
مي انجامد و مبتنـي بـر فراينـدها و واقعيـت هـاي      ) موسسات آموزش عالي(و جامع فعاليت هاي نظام 

به عنوان يك ابتكار عمل از متن يك نظام بـا اهـداف تقويـت و حمايـت از     و اگر  موجود موسسات است
آن نمود پيدا كند مي توانـد   خالقيت هاي درون گروهي و برنامه ريزي جهت ارتقاء كيفيت و فعاليتهاي

به تغيير وضعيت موجود و اصالح نقاط ضعف و بهبود و ارتقاء كيفيت نظام يا برنامه مورد ارزيابي منجـر  
ارزيابي دروني مي تواند راهكار مناسبي در بهبود كيفيت براي مديريت عملكرد نظامهاي آموزشي  .شود

اين مقاله مولفه هاي گوناگون خودارزيـابي مطـرح    در .به ويژه مديريت عملكرد موسسات آموزشي باشد
  .گرديده و فرايند و مراحل پياده سازي آن در نظام هاي آموزش عالي مورد بررسي قرار گرفته است 

  
  كليديكلمات 

  كيفيت، آموزش عالي، ارزيابي دروني
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 مقدمه .1

 رو روبه روندهايي با ذشته،گ دهه دو در جهاني تحوالت اثر در مختلف، كشورهاي در عالي آموزش هاي نظام
 جمله از. است كرده متحول نيز را آنها هاي هدف بلكه داده، قرار تاثير تحت را آنها عملياتي فرايند تنها نه كه اند شده
از . كرد  اشاره ارتباطات و اطالعات هاي فناوري به نيز و اقتصاد شدن دانش محور و شدن جهاني به توان مي روندها، اين

 ارتقاي و بهبودي براي سازي ظرفيت و كيفيت سنجش ايران، در عالي آموزش گذشته تجربه درباره انديشيدن اين رو 
دانشجويان از  تعداد افزايش و گوناگون آموزشي موسسات كثرت ها، دانشگاه كمي گسترش. دارد ضرورت آن كيفيت

 اهميت. برنامه ها و سياست هاي خود مي كند جمله مسائلي است كه مراكز دانشگاهي را ملزم به بازنگري و تغيير در 
 دست يادگيري به هايشان  تجربه درباره انديشيدن طريق از افراد، همانند ها، سازمان كه است جهت آن از امر اين
 عنوان به دانشگاه راستا، اين در. است مطلوب سوي به سازماني رفتار تغيير انديشيدن، اين محصول و فرايند. يابند مي

 كيفيت به دستيابي براي امورش تنظيمي  خود و گذشته هاي تجربه درباره انديشيدن به بايد يادگيرنده، انسازم
  .[2].بپردازد مطلوب

امروزه دانشگاه ها به عنوان بخشي از نظام كالن آموزش عالي در فرايند توسعه يك كشور به عنوان مراكزي كه 
، شايسته و ماهر براي پاسخگويي به نيازهاي واقعي جامعه در زمينه  به تربيت و آماده ساختن نيروي انساني كارآمد

هاي مختلف مي پردازند ، نقش حياتي و كليدي بر عهده دارند چرا كه دانشگاه ها با برونداد هاي خود به جامعه عمال 
عملكرد اين نهاد ها ،  در راه توسعه گام برمي دارند و با توجه به نقش و جايگاه دانشگاه ها و حساسيت باالي مردم به

بايد در هر دو بعد كمي و كيفي به صورت متعادل رشد كنند كه اين امر مستلزم استقرار يك الگو و سازوكار مناسب 
بنابرين مراكز آموزش عالي به عنوان سازمان هايي يادگيرنده بايد بتوانند وضع موجود خود را ارزيابي .ارزيابي است 

 كه است واضح. ه استفاده نمايند و در جهت حركت به سوي كيفيت مطلوب گام بردارند كنند ، از تجربه هاي گذشت
. داشت خواهد دنبال به را آنها كيفي بهبود ايران عالي آموزش موسسات در مطلوب عملكرد مديريت فرايند يك وجود

 اثر عوامل و علمي هيات اعضاي و آموختگان دانش دانشجويان، عملكرد به عالي آموزش موسسات در عملكرد مديريت
 آن نتايج از و نموده ارزيابي مطلوبي نحو به را ازسازمانها گونه اين كيفي هاي مولفه و دارد توجه آنها كيفيت به گذار
 هدفمند و پويا نظامي عنوان به عالي آموزش نظام بنابراين .نمايد مي استفاده ها قوت تحكيم و ها ضعف بهبود جهت

 ديگري گرفتن نظر در بدون آنها از كدام هر به توجه كه است كيفي و كمي بعد دو هر در شگستر و توجه نيازمند
 نيز عالي آموزش موسسات عملكرد درارزيابي .شد خواهد عالي آموزش نظام براي مشكالتي و مسائل ايجاد به منجر

 در سال هاي اخير الگوي .گيرد مي قرار نظر مد ارزيابي در كاركنان و مديران دانشجويان، عملي، هيات اعضاي عملكرد
 پركاربردترين و مناسب ترين كه خودارزيابي به عنوان بخشي از آن به حساب مي آيد به عنوان يكي از اعتبارسنجي

 بهبود در مناسبي راهكار تواند مي دروني ارزيابي. به كار مي رود  عالي آموزش نظامهاي كيفي ارزيابي براي الگوها
و مراكز آموزش عالي  آموزشي موسسات عملكرد مديريت ويژه به آموزشي نظامهاي عملكرد مديريت براي كيفيت
  .[3].باشد

  
 تعاريف و مفاهيم .2

 ارزيابي   .1.2

ميگويد ارزيابي به معناي قضاوت كردن به وسيله )  2003( به نقل از بوردن و ديوج هونگ )  1994( هيلز 
ي، تحليل و تفسير داده ها، جهت بررسي ميزان دسترسي به هدف برخي از معيارها است ، ارزيابي به معناي جمع آور

تعريفي نسبتاً كامل از ارزيابي )  1381(  منشبيباي به نقل از كيا. باشد  يهاي سازماني و هدف هاي عملكردي م
ي با چشم كه در نهايت به قضاوت ارزش ينظام دار شواهد ريو تفس يجمع آور ندياو ارزيابي را در فرا. مطرح نموده است

عنصر اول نظامدار بودن . اين تعريف چهار عنصر كليدي را در برمي گيرد. داند يداشت به اقدامي معين مي انجامد ، م
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است كه حاكي از درجه اي از دقت و برنامه ريزي جهت گردآوري اطالعات است ،  عنصر دوم تفسير شواهد است و 
د توصيف فراتر مي برد، چهارمين عنصر با چشم داشت به اقدامي عنصر سوم قضاوت ارزشي است كه ارزيابي را از ح

  .[10].اقدامي در آينده صورت مي گيرد جاممعين حاكي از اين امر است كه ارزيابي آگاهانه و به منظور ان
 اعتبارسنجي   .2.2

ر قرار اعتبار سنجي فرايندي است كه مجموعه اي از استانداردهاي از قبل تدوين شده را در يك سازمان مدنظ
با مقايسه ويژگي هاي وضعيت . مي دهد و ميزان تطابق وضعيت موجود موسسه را با آن استاندارد ها ارزيابي مي كند 

  .[6].موجود موسسه با استاندارهاي از قبل تدوين شده ، كيفيت موسسه مورد سنجش قرار مي گيرد
 ارزيابي بروني    .3.2

اين افراد مي توانند خبرگان ، . ي توسط افراد بيرون از آن واحد عبارتند از ارزيابي يك برنامه يا واحد آموزش
ارزيابي بروني به طور معمول متضمن بررسي گزارش ارزيابي دروني ، بازديد از موسسه و . همگنان و يا بازرسان باشند 
 .[6] .رد گزارش ارزيابي بروني در اختيار آژانش هاي اعتبار سنجي قرار مي گي. تحرير گزارش ارزيابي است 

 ارزيابي دروني    .4.2

آنها بر اساس نقاط قوت و ضعف ،  يانتقاد ليمنظم اطالعات و تحل تيريو مد يجمع آور نديعبارتست از فرا
و  يعلم اتيه ياعضا اي تيريمد قياطالعات از طر نيا.  يواحد آموزش ايبرنامه  كيها راجع به  ديفرصت ها و تهد

جمع  انيو در صورت لزوم كارفرما النيو فارغ التحص  انياز دانشجو ينظر خواه ايواحد و  ايدست اندركاران برنامه 
 .[6] .گردد  يم يآور

 خود ارزيابي    .5.2

سطوح  نيتفاوت ها ب ليارزش و تحل نييدر بعد تع يدرون نگر يشكل خود نوع نيدر ساده تر يابيخود ارز
  .[6] .مورد انتظار ، سطوح ممكن و سطوح حاصل شده است 

  كيفيت   .6.2
و به معني چگونگي، چوني، صفت و حالت   "كيف"و از ريشه عربي  "Quality"معادل التين  تيفيكلمه ك

فارغ از معناي لغوي آن اولين سؤالي كه درباره آن مطرح مي شود اين است كه واقعاً كيفيت به چه معنا . چيزي است 
 ايو اهداف خاص هر فرد  ي، مقاصد كل ا، ارزش هتصورات . است  يو چند بعد يمفهوم چند شكل كي تيفياست؟ ك
 ايفرآورده  كي اتيها و خصوص يژگيمجموع و تيفيك. دهند يم ليرا تشك تيفيك فيتعر يها هي، پا نفعيگروه ذ

ادبيات مختلف موجود بيانگر اين . شده باشد  انيب يآن در برآورده كردن خواسته ها ييتوانا انگريخدمت است كه ب
اي وافري براي تعريف اين واژه صورت گرفته است، از آن جمله در صحنه صنعت و بازرگاني، كيفيت است كه تالشه

از لحاظ تاريخي عقيده عمومي و كلي در مورد كيفيت براي . براي سالهاي متمادي از جايگاه وااليي برخوردار بوده است
زيادي را براي بهبود كيفيت در  شهايت كه تالاولين بار در صنعت ظاهر شده است، ادوارد دمينگ از جمله افرادي اس

آنچه كه در تعريف كيفيت در حوزه صنعت و بازرگاني نقش اساسي ايفا كرده است، . صنعت و بازرگاني انجام داده است 
معيارها و مالكهاي مصرف كنندگان مي باشد كه همين امر موجب ظهور مفاهيمي نظير، بهبود مستمركيفيت و 

  .[10] .ستمع شده امديريت كيفيت جا
 كيفيت در آموزش عالي.   7.2

مفهوم كيفيت در آموزش عالي به راحتي قابل تعريف نيست و هيچ گونه توافقي در مورد تعريف كيفيت در 
پيچيدگي نظام آموزش عالي و مشخص نبودن اينكه واقعاً مصرف كننده آن كيست؟ و توليد . وجود ندارد  يآموزش عال

عالي نيز آنچه كه در تعريف كيفيت  زشدر آمو. فيت در آن را با مشكل مواجه نموده استآن چيست؟ تعريف كي
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مشاهده گران . در آموزش عالي كيفيت تابع نظر مشاهده گر است. مركزيت دارد، ديدگاهها و نظرات مخاطبان مي باشد
لذا بايد گفت . ه تعريف آن ميپردازند و مخاطباني كه كيفيت را ، خود تعبير مي كنند و با توجه به ديدگاه و نظر خود ب

از كيفيت هميشه با عينيت همراه نيست و با ذهنيت حركت مي كند، از اين رو بايد پذيرفت كه كيفيت  مرخيارائه ني
به راحتي قابل سنجش و اندازه گيري نخواهد بود و در نتيجه هم تعاريف هنجار مدار و هم تعاريف معيار مدار در مورد 

 زانياست كه به م يچند بعد يمفهوم يدر آموزش عال تيفيك ونسكوياز نظر . وانند معتبر و صحيح باشندكيفيت مي ت
 نيبر هم. دارد  يبستگ يرشته دانشگاه يو استانداردها طيشرا اي تي، مامور ينظام دانشگاه يطيمح تيبه وضع ياديز

  .[10] .ديآ يبدست م يكل يالگو كي اي يعموم هيرظن كياز  تيفيتوان گفت كه ك ياساس نم
تعريف ارائه شده از سوي شبكه بين المللي نهادهاي تضمين كيفيت در آموزش عالي در خصوص كيفيت تقريباً 
با اكثر فعاليتهاي صورت گرفته در خصوص ارزيابي كيفيت، در سطح بين المللي و از جمله در ايران همنواست، اين 

ظامهاي آموزش عالي با استانداردهاي از قبل تعيين شده و رسالت، اهداف موجود ن يتنهاد كيفيت را ميزان تطابق وضع
  .[5].و انتظارات تعريف نموده است

  
 پيشينه پژوهش .3

 پيشينه كيفيت و تاريخچه ارزيابي در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي جهان .  1. 3

 سال در كشور، اين در .ها در ارزيابي كيفيت نظام هاي دانشگاهي در آمريكا برداشته شده است اولين گام
 از سپس. شد آغاز عالي آموزش هاي مؤسسه و ها دانشگاه اعتبارسنجي براي كوشش) خورشيدي 1274( ميالدي 1895
 مراكز صالحيت درباره قضاوت و كيفيت سنجش براي تخصصي يا ملي اي، منطقه هاي انجمن بيستم، قرن اول نيمه

پس از آن كشورهاي  .اند پرداخته تخصصي هاي دانشكده يا ها دوره ها، هبرنام اعتبارسنجي و ارزيابي به عالي آموزش
كميته اروپايي سازوكارهايي را براي ارزيابي كيفيت نظام هاي دانشگاهي پياده سازي كردند كه از آن جمله مي توان به 

، ) ميالدي 1997( ستاندر انگل و نهاد تضمين كيفيت براي آموزش عالي) ميالدي 1985(ملي ارزيابي در كشور فرانسه 
  .[3].اشاره كرد

 Australian Universities Quality Agency (AUQA)استراليا دانشگاههاي كيفيت از موارد ديگر نهاد
 طريق از كيفيت بهبود براي را خود آزمايشي هاي كوشش سال همان از و شد تأسيس ميالدي 2001 سال در است كه
 اروپا عالي آموزش نماد عنوان به اروپا ، هاي دانشگاه در نهايت انجمن. رده است ك آغاز استراليا دانشگاههاي مميزي

)EUA,2001 (اين هاي رسالت جمله از. شد تشكيل آن در اروپا هاي دانشگاه عضويت با 2001 سال در كه است نهادي 
 در داوطلب هاي دانشگاه نهاد، اين .[15].اروپاست هاي دانشگاه در كيفيت تضمين كار و ساز ايجاد به دادن ياري نهاد،

 سازمان را داوطلب دانشگاه بروني ارزيابي سپس. بپردازند خود دروني ارزيابي به تا دهد مي ياري را اروپايي كشورهاي
 به عالي آموزش كيفيت بهبود براي انجمن اين كه اقدامي ترين مهم. پردازد مي آنها كيفيت درباره قضاوت به و دهد مي

 ارزيابي انجام طريق از اروپا دانشگاههاي در راهبردي مديريت براي سازي ظرفيت به دادن شامل ياري آورد، مي عمل
 .[3]. بروني مي باشد و دروني

 پيشينه و تجربه هاي ارزيابي در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ايران .  2. 3

 يادگيري، تدريس، درباره اطالعات و ها داده گردآوري مستمر و منظم فرايند توان مي را عالي آموزش در ارزيابي
 اين حسب بر. [11].كرد تعريف كيفيت كنترل كار و ساز و دروني بازنگري سازماني، اثربخشي و ساختار درسي، برنامه

 پيش طرح سال، اين در. شد آغاز خورشيدي 1375 سال در ايران عالي آموزش در ارزيابي براي كوشش اولين تعريف،
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 و درمان بهداشت، وزارت وقت رئيسه هيات تصويب مورد پزشكي آموزش كيفيت ارتقاي براي دروني ارزيابي پژوهش
 .درآمد اجرا به طرح پزشكي، علوم آموزشي گروه شش در 1376 سال در سپس. گرفت قرار پزشكي آموزش

 از يكي در 1376 بهار در غيرپزشكي، دانشگاه اولين عنوان به تهران، دانشگاه طرح، اين مثبت نتايج به توجه با
 به. داد قرار توجه مورد را دانشگاه اين آموزشي هاي گروه در دروني ارزيابي طرح اجراي دانشگاه، شوراي هاي جلسه
 در كه بود شده پيشنهاد اساس، اين بر.  نهاد نام)) ارزيابي و نظارت سال(( را 1376 سال دانشگاه شوراي منظور، همين
 به دروني ارزيابي اجراي سال، اين در چند هر. دهد انجام دروني ارزيابي آموزشي هگرو يك كدام، هر از دانشكده، چند

 دانشگاه در) زيبا هنرهاي  دانشكده( معماري گروه نيز و كشاورزي آموزش و ترويج گروه بعد سالهاي در افتاد، تأخير
 دروني ارزيابي فرايند كه دهد مي نشان گروه ها اين در دروني ارزيابي اوليه گزارش. پرداختند دروني ارزيابي به تهران
  .[12].است داشته ها گروه اين در كيفيت بهبود در مؤثري نقش

 توسعه سوم برنامه تدوين در كه شد باعث عوامل ساير و پزشكي علوم هاي دانشگاه در دروني ارزيابي مثبت تاثير
 برنامه در رو اين از. گيرد قرار توجه مورد بروني و دروني ارزيابي طريق از عالي آموزش كيفيت ارتقاي و ارزيابي كشور،

 مدنظر پژوهش و آموزش كيفيت ارتقاي و سنجش ارزيابي، نظام كردن كارآمد) توسعه سوم برنامه( دانشگاهي تحقيقات
 عنوان تحت را) 113512(اعتباري رديف يك كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان منظور، همين براي. گرفت قرار

 علوم، وزارت به) سراسري تخصصي و جامع هاي آزمون برگزاري آموختگان، دانش و مؤسسات اعتبارسنجي و ارزيابي(
 سنجش سازمان وسيله به ،1379 اسفندماه از فناوري و تحقيقات علوم، وزارت .داد اختصاص فناوري و تحقيقات
 به توان مي جمله آن از. است برداشته كيغيرپزش آموزش در دروني ارزيابي اشاعه براي را نخست هاي گام كشور آموزش
 براي. كرد اشاره شده، ياد سازمان به وابسته آموزشي، ارزشيابي و تحقيقات مطالعات، مركز در ارزشيابي گروه تشكيل
 و آموزشي هاي كارگاه برگزاري به كشور آموزش سنجش سازمان غيرپزشكي، تخصصي و جامع دانشگاه هاي توجه جلب

 كوشش كه دولتي دانشگاههاي جمله از .كرد جلب دروني ارزيابي براي را ها دانشگاه نظر سپس. پرداخت دروني ارزيابي
 صنعتي دانشگاه و طباطبايي عالمه دانشگاه اصفهان، دانشگاه از توان مي اند آورده عمل به دروني ارزيابي امر در زيادي

 ارزيابي مفهوم به دلبستگي ايجاد در اميركبير صنعتي اهدانشگ رياضي هاي گروه كوشش باره اين در. برد نام اميركبير
 دانشگاه آمار آموزشي گروه همچنين. است بوده توجه قابل عالي آموزش در كيفيت بهبود درباره پردازي انگاره و دروني
 هاي اهدانشگ ساير آمار آموزشي هاي گروه به كوشش اين تعميم و دروني ارزيابي رساندن ثمر به در طباطبايي عالمه
 آمار آموزشي هاي گروه ساير بتواند ايران آمار انجمن طريق از كه داشته آن بر سعي شده ياد گروه. است ذكر قابل كشور

 آمار، آموزش ارزيابي كشوري كميته ايجاد با سپس و بپردازند خود دروني ارزيابي به ابتدا تا كند ترغيب را ها دانشگاه
 چارچوبي تدوين راستاي در شده، ياد اجرايي هاي كوشش بر عالوه .آورند فراهم نيز را ها آن بروني ارزيابي مقدمات
 تهران دانشگاه مصوب پژوهشي طرح دو تاكنون كشور، هاي دانشگاه در آن كردن بومي و كيفيت سنجش براي نظري

  .[3]. است شده منتشر آن نتايج و درآمده اجرا به) تربيتي علوم و روانشناسي دانشكده در(
  
 ضرورت استقرار نظام ارزيابي كيفيت در نظام هاي دانشگاهي ايران .4

 توجه مورد اصلي كاركرد سه اخص، به طور دانشگاهي هاي نظام براي و اعم به طور عالي آموزش نظام هر براي
 در. تخصصي خدمات عرضه) ج و انساني نيروي تربيت) ب آن؛ كاربرد تسهيل و دانش،اشاعه توليد) الف: است بوده

 رابطه) 2(  كنند، تسهيل را عالي آموزش به دسترسي) 1: (كه رود انتظار مي ها دانشگاه از شده ياد كاركردهاي راستاي
 به طور را دانشگاهي فعاليتهاي كيفيت) 3( و دهند افزايش خود را پوشش زير جامعه نيازهاي با آموزشي هاي برنامه
 5 از ساله 24 تا 18 سني گروه افراد به ايران دانشجويي تجمعي نسبت گذشته دهه سه در .بخشند بهبود مستمر
 هيأت ازجمله( عالي آموزش نظام عوامل ساير افزايش نسبت اما]. 4[ است افزايش يافته درصد 20 از بيش به درصد
 عالي آموزش كيفيت حفظ بنابراين. است نبوده دانشجويي هماهنگ جمعيت رشد با) غيره و آموزشي فضاي علمي،



 

http://qaus.sharif.ir 

 هاي دانشگاهياولين كنفرانس ملي ارزيابي كيفيت در نظام
1393ماهارديبهشت-صنعتي شريفدانشگاه - تهران

 شماره مقاله
1048 – QAUS 

 دغدغه از يكي عالي، آموزش در تقاضاي اجتماعي به دادن پاسخ منظور به يادگيري بيشتر هاي فرصت ايجاد با همزمان
  .است عالي آموزش نظام هاي

 دروني ارزيابي به بايد دانشگاهي م هاي نظا كيفيت بهبود براي كه دهد مي نشان المللي بين هاي تجربه
 طريق از آن از پس]. 5[كرد جلب را علمي هيأت اعضاء مشاركت طريق اين و از پرداخت آموزشي هاي گروه كيفيت

 فعاليتهاي اصلي هسته آموزشي گروه كه آنجا از. كرد بروني اقدام ارزيابي به دانشگاهيان، اعتماد جلب و ساختارسازي
 انجام است، بستهوا آن آموزشي هاي كيفيت گروه بهبود به دانشگاه كيفيت بهبود و مي آيد حساب به دانشگاه هر

 آموزش نظام كيفيت ارتقاء در نتيجه و دانشگاه كيفي رشد در مؤثر گامي آموزشي گروه سطح در مستمر ارزيابي فرآيند
 مي انتظار طوراعم، به عالي آموزش ازنظام و به طوراخص دانشگاه هر از شده ياد هدف تحقق در بنابراين .است عالي
  .آورد فراهم را آموزشي هاي گروه دروني ارزيابي تقويت الزم براي سازماني ساختار كه رود

  
 چالش ها و موانع ارزيابي كيفيت در ايران .5

  .موارد زير را ميتوان از مهم ترين چالش ها و موانع ارزيابي كيفيت در مراكز آموزش عالي  ايران به شمار آورد 
 و كيفيت افت باعث نتيجه در و هدانشگا ثبات عدم سبب دانشگاهي هاي مديريت نصب و عزل بودن سياسي 

 .شود آن مي ارزيابي رويه ناكارآمدي
 و افراد برخي گرفتن قدرت سبب دانشگاه به اختيارات دادن كه است شده مشاهده دانشگاهي مراكز از برخي در 

 الپايم شده، داده اختيارات از استفاده با را دانشجويان و خود همكاران حقوق كه شده است باندهايي تشكيل
 ارزيابيبه  نسبت را دانشگاهي جامعه و شده ارزيابي شدن فرآيندهاي صوري به منجر ها رويه اين.  نمايند مي
 شده نهفته مسأله اين در يا دانشجويان علمي هيأت اعضاء از بسياري مشاركت عدم دليل. سازند مي اعتماد بي

 تمام بين قدرت توزيع سبب الزم نظارتي نهادهاي هتعبي با دانشگاه در ساالر مردم مديريت ايجاد بنابراين. است
 .]2[.ميگردد دانشجو و علمي هيأت از اعم دانشگاهيان

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

 از و شود توجه او انتقادي نظرات به سو يك از كه ميگردد سبب آموزشي شريك انعنو به دانشجو پذيرش 
 .نمايد وليتمسئ احساس خود بهبود كيفيت به نسبت ديگر سوي

 را نگري سطحي و احساسات بايد كيفيت ارزيابي فرآيند در خود انتقادي و نظارتي نقش ايفاي براي دانشجويان 
 .كنند پيشه را يبين واقع عقالنيت و و گذاشته كنار

 باال به پايين از اي حرفه ارزيابي به بايستي شود مي انجام اجرايي به صورت كه پايين به باال از ارزيابي و نظارت 
 .گردد تبديل) دروني ارزيابي(ارزيابي  خود محوريت با
 كنوني توضعي به توجه با. است دانشگاهي سطوح تمام در شفافيت وجود كيفيت ارزيابي ملزومات از يكي 

 كيفيت قاتل كاري پنهان كه چرا. گيرد صورت سازي شفاف مذكور تمام سطوح در بايستي عالي آموزش
 .است دانشگاهي

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

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

 وظيفه كه دارد وجود كيفيت تضمين و ارزيابي براي ملي نهاد يك پيشرفته عالي نظام هاي اكثر در 
 را عالي آموزش مراكز بيروني ارزيابي زمينه نمودن فراهم و هاي كيفيت ارزيابي براي كالن سياستگذاري

 و كرده عمل جزئي و جزيره اي به صورت كيفيت ارزيابي متولي فعلي نهادهاي اينكه به توجه با. دارد برعهده
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 كيفيت حائز ارزيابي براي ملي نهاد يك ايجاد لذا ، دنندار را كيفيت تضمين جديد هاي رسالت انجام قابليت
 .[13].باشد مي  اهميت

 
 يدر آموزش عال تيفيك نيو تضم يابيمناسب و متناسب جهت ارز يالگو ،يرسنجاعتبا يالگو .6

. برسانند ياري ارزيابي امر به نحو بهترين به توانند مي ارزيابي الگوهاي عالي، آموزش موسسات ارزيابي براي
  :مي شود  تقسيم زير كلي دسته سه به الگوها اين. است شده ارائه متعددي الگوهاي ارزيابي براي

 اهداف تحقق بر مبتني الگوهاي )1
 )بيروني مالكهاي اساس بر قضاوت دروني، مالكهاي اساس بر قضاوت( قضاوتي الگوهاي )2
  گيري تصميم تسهيل الگوهاي )3
 ، سيپ ارزيابي الگوي اختالفي، ارزيابي الگوي ،)تايلر الگوي(هدف تحقق: الگوي 5 الگوها اين تمامي ميان از

 الگوي .[7].اند داشته بيشتري كاربرد عالي آموزش موسسات در اعتبارسنجي الگوي و اي ال يوسي ارزيابي الگوي
 بحث از حال عين در و است عالي آموزش در آموزشي خصوصاً ارزيابي الگوهاي ترين سابقه با از يكي اعتبارسنجي

 درباره قضاوت منظور به بيستم قرن آغازين دهه از الگو اين تاريخي لحاظ از ..[5]رود مي شمار به نيز الگوها انگيزترين
 جمله از) آمريكا مركزي شمال دانشگاههاي( سنترال – نورث انجمن است، شده واقع استفاده مورد آموزشي سازمانهاي
  .[4].است بوده عالي آموزش در الگو اين از استفاده پيشگامان

 فرايند اعتبارسنجي ". كند مي فتعري صورت بدين را الگو اين).2003( امريكا عالي آموزش اعتبارسنجي انجمن
 در) 2000(دام. "باشد مي آن بهبود و كيفيت تضمين در آنها تحريك براي عالي آموزش موسسات بيروني كيفي بررسي
 براي بيروني اعضاي توسط موسسه، و برنامه رسمي نظارت از است عبارت اعتبارسنجي «گويد مي اعتبارسنجي تعريف

 كه پردازد مي مورد بدين اعتبارسنجي كلي بطور شود، مي آنها به رتبه اعطاي به منجر نظارت اين »آنها كيفي سنجش
 سازمانهاي يا موسسه طرف از الگو اين در خير؟ يا است شده تدوين پيش از استانداردهاي با مطابق موسسه يا برنامه آيا

 به توجه با موسسه و آيد مي عمل به بازديد بي،ارزيا مورد مدرسه يا و دانشكده ، موسسه از زماني هاي فاصله با ارزيابي،
 مي قرار ارزيابي و قضاوت مورد دارد وجود حاضر حال در كه آنچه به توجه با و شده تعيين قبل از كمي معيارهاي

 عالي آموزش اعتبارسنجي انجمن.[9].دهد مي انجام موسسه يك ابعاد تمام از را جانبه همه مطالعه يك الگو اين گيرد،
 :است نموده معرفي ذيل ترتيب به را اعتبارسنجي مراحل) 2001( ايتون از نقل به كاآمري

 دروني ارزيابي )1
 )قضاوت بازديد، همگنان، هيات تشكيل(  بيروني ارزيابي )2

 كند، مي حمايت شده ريزي برنامه تغييرات و سازماني بهبود از كه است عملي تحقيقات از نوعي دروني ارزيابي
 ارائه حلهاي راه اجراي و اشتباهات تصحيح آن نقش بلكه. نيست حل راه ارائه و مساله تحليل تنها يدرون ارزيابي نقش
 نظام اندركاران دست كه آنست دروني ارزيابي از منظور .باشد مي كمبودها و ضعف نقاط نمودن طرف بر جهت شده

 ميزان سپس آورند، بدست بيشتري آگاهي دارد، وجود هدفها اين تحقق در كه مسائلي و نظام هدفهاي به نسبت
 عبارت به بپردازند، كيفيت بهبود جهت آينده هاي فعاليت ريزي برنامه به آن اساس بر تا بسنجند، را آنها به دستيابي

 آينده هاي فعاليت آن اساس بر و ارزيابي آن موجود وضعيت با نظام هدفهاي تطابق ميزان دروني، ارزيابي در ديگر
 جامع و سيستماتيك منظم، بازنگري به كه مشاركتي رهيافت يك عنوان به دروني ارزيابي .[4].شود مي ريزي برنامه
  .است موسسات موجود هاي واقعيت و فرايندها بر مبتني و انجامد مي) عالي آموزش موسسات( نظام هاي فعاليت
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 يدر مراكز آموزش عال يدرون يابيارز ياجرا نديفرا .7

 ذكر به الزم شود، مي پرداخته آن  وفرايند مراحل ذكر به دروني ارزيابي فرايند تربيش شناسايي جهت ادامه در
 كه اجراست، قابل دانشگاهها و ها دانشكده آموزشي، گروههاي سطح سه در فرايند اين عالي آموزش نظام در كه است
  .شود مي داده توضيح يآموزش گروههاي سطح در آن اجرايي فرايند مقاله، اين در

 
  يدرون يابيبا فلسفه، ضرورت و اهداف ارز) يعلم اتيه ياعضا(آشنا نمودن اعضاء نظام  .1.7

 را خود مفيد نتايج دروني ارزيابي انجام نباشند، آشنا آن كاركردهاي و دروني ارزيابي با نظام اعضاء كه زماني تا
 اعضاء بيشتر، چه هر مشاركت براي تاس الزم لذا است، مشاركت بر مبتني فرايند اين كه آنجا از داد، نخواهد بدست
 و آن نقص نوبد انجام معناي به دروني ارزيابي فهم. باشند آشنا آن اهداف و فلسفه ضرورت، فرايند، اين با نظام

 اي كميته آنها در رغبت و انگيزه ايجاد و نظام اعضاء آشنايي ضمن مرحله اين در. باشد مي مطلوب نتايج به دستيابي
 در بسزايي نقش كميته اين. شود مي تشكيل »دروني ارزيابي راهبري كميته«  عنوان تحت نفر 5تا 3 از مركب

 كار تقسيم و مراحل زمانبندي جدول تنظيم و ارزيابي انجام ريزي برنامه. دارد ارزيابي فرايند ريزي برنامه و هماهنگي
  .[4].گيرد مي صورت مرحله اين در اعضاء بين
  ف گروهرسالت و اهدا حيتصر  .2.7

 مقايسه براي مرجعي و مطلوب وضعيت ترسيم براي مبنايي عنوان به گروه اهداف و رسالت مرحله اين در
 دسترسي ميزان به توجه با كيفيت عدم يا و كيفيت واقع در. اند ارزيابي نتايج مقايسه مبناي اهداف .گردد مي تصريح

 و شاخصها مالكها، تدوين در مبنايي عنوان به اهداف و رسالتها آن بر عالوه. شود مي مشخص اهداف و رسالت به
  .[1].باشند مي نيِز) قضاوت معيارها(استانداردها

  يابيعوامل ارز نيو تدو فيتعر  .3.7
 تمامي و دخيلند نظام عملكرد در بروندادي، و فرايندي دروندادي، مختلف عوامل سيستمي ديدگاه به توجه با

بگيريم  نظر در) سيستم( نظام يك عنوان به را آموزشي گروه يك اگر حال .گذارند اثر نظام كيفيت در نوعي به آنها
  :موارد ذيل از اهميت بااليي برخوردار است 

 دانش - 4 ؛ مقاطع تفكيك به دانشجويان - 3 علمي؛ هيأت اعضاء - 2 سازماندهي؛ و مديريت سازماني، جايگاه- 1
 پژوهش؛ - 7 يادگيري؛ و تدريس فرآيند - 6 آموزشي؛ دوره هاي و درسي هاي برنامه - 5 تفكيك مقاطع؛ به آموختگان

  .اهداف و رسالت- 9تجهيزات؛  و امكانات - 8
  تعريف و تدوين مالكهاي ارزيابي  .4.7

          آنها انجام درباره قضاوت كه ارزيابي مورد عوامل و پديده ها از جنبه هايي يا ويژگيها از عبارتند مالكها
 تبديل مالكها به را آنها كه است الزم آنها ارزيابي براي دارند كلي حالت ارزيابي مورد عوامل آنكه هب توجه با. مي پذيرد

  .[4].مالك سطح خردتر از عامل است كه جنبه هاي اصلي عامل را تحت پوشش قرار مي دهد  .نمود
  )قضاوت يارهايمع(و استانداردها) شاخصها(نشانگرها  نيو تدو فيتعر  .5.7

     آنها از اي مجموعه كه كرد، تعريف مالك هر ويژگي يا مشخصه ترين عمده توان مي را شاخها يا نشانگرها
. شوند مي تقسيم نشانگرها به مالكها تك تك مرحله اين در. كند نمايان را گروه كيفيت ممكن نحو بهترين به تواند مي
 اعضاء نسبت - 1 :شود تقسيم ذيل نشانگرهاي به تواند مي »علمي هيات اعضا توزيع و تركيب«  مالك مثال عنوان به

 هيات اعضاء تحصيلي مدرك - 4علمي؛  هيات اعضاء سابقه - 3علمي؛  هيات اعضاء مرتبه - 2دانشجو؛  به علمي هيات
 [8]....و علمي

  تمشخص كردن داده هاي مورد نياز، طراحي و تدوين ابزارهاي جمع آوري اطالعات و منابع جمع آوري اطالعا   .6.7
 اطالعات آوري جمع منابع و نشانگرها، دهنده تشكيل متغيرهاي به توجه با نياز مورد داده هاي اين مرحله در

 منبع به توجه با خاص، ابزاري قالب در و طرح مناسب سؤاالت نشانگر، هر متغيرهاي اصلي به توجه با.  مي شوند تعيين
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 علمي، هيأت: از عبارتند داده ها آوري جمع براي مهم جهت ابعمن از برخي. [11] .مي شوند تدوين داده ها آوري جمع
 .مدارك و اسناد و تجهيزات، ، امكانات مسئولين كارفرمايان، آموختگان، دانش دانشجويان، گروه، مديران

  گردآوري و تجزيه و تحليل داده ها  .7.7
 داده ها جمع آوري منابع از الزم ه هايداد داده ها، گيري اندازه ابزارهاي تدوين و طراحي از پس مرحله اين در

 و شده تحليل تجزيه استنباطي يا و توصيفي آماري روشهاي طريق از شده گردآوري داده هاي و مي گردند آوري جمع
داده  به توجه با مرحله، اين در. [14]. مي شوند واقع استفاده مورد نشانگرها و مالكها عوامل، مورد در براي قضاوت

 وضعيت و گرفته صورت قضاوت شده تدوين استانداردهاي از استفاده با و آنها و تحليل تجزيه و شده يآور جمع هاي
 ضعف و قوت نقاط كه است مرحله اين در. مي شود مشخص نشانگرهاي مربوطه و ها مالك و عوامل از كدام هر كيفي
 .مي گردد آشكار گروه
 تدوين گزارش ارزيابي دروني  .8.7

 گروه واعضاء شده تهيه اوليه گزارش يك اول مرحله در مي شود، ارائه نوبت دو در دروني ارزيابي گزارش معموالً
 مرحله در و مي كنند ارائه گروه موجود وضع بهبود براي را خود پيشنهادات آن بررسي از پس و نموده مطالعه آن را
 فراواني اهميت از گزارش اين در شده ئهارا پيشنهادات. مي گردد آماده نهايي گزارش نظرات، از تطبيق پس بعدي

 توسط گزارشها اين. بكاهد مطلوب وضعيت تا را خود فاصله آنها نمودن با عملي ميتواند گروه كه چرا است برخوردار
 .مي شود  استفاده بيروني نظارت استانداردهاي تدوين جهت آنها از و شده بررسي همگنان هيأتهاي

  
 يريگ جهيو نت يجمع بند  .8

 تضمين و بهبود است، شده مواجه آنها با ايران عالي آموزش نظام امروزه كه متعددي چالشهاي به توجه با
 الگوي عالي، آموزش در كيفيت تضمين خصوص در المللي بين تجارب به توجه با. است شده الزامي آن در كيفيت

. است شده داده تشخيص ايران عالي زشآمو در كيفيت تعيين براي الگوها مناسبترين از يكي عنوان به اعتبارسنجي
 بهبود جهت مهم رويكردهاي از يكي به »دروني ارزيابي«  يعني آن اول مرحله كه. است اي مرحله دو الگويي الگو اين

 از پس »بيروني ارزيابي«  يعني الگو اين دوم مرحله است، شده تبديل ايران در عالي آموزش نظامهاي عملكرد كيفيت
 اجرا مرحله اين تاكنون درايران كه. گيرد مي صورت همگنان هيات تشكيل و مشابه گروههاي در دروني ارزيابي اتمام
 ارزيابي ،است عملكرد ارزيابي كيفيت توسعه و توليد در عملكرد مديريت كارهاي و ساز از يكي كه آنجا از. است نشده
. دهد ارائه ارزيابي مورد نظام كلي بطور يا و منظا اعضاء عملكرد بهبود جهت را ديبع رهنمودهاي تواند مي دروني

 وضعيت نيز دروني ارزيابي در شود، مي ارزيابي موجود وضعيت. كيفيت توسعه براي عملكرد مديريت در كه همانگونه
 در نظام اعضاء مشاركت دليل به دروني ارزيابي. شود مي مقايسه) استانداردها( مطلوب وضعيت با و شده ارزيابي موجود

 در مشاركت استراتژي كيفيت ايجاد براي بايد كه است عملكرد مديريت كارهاي و ساز اين با منطبق دقيقاً زيابيار
 كيفيت حلقه تشكيل تعبيري به يا و دروني ارزيابي راهبري كميته تشكيل با فرايند اين در. شود حاكم كيفيت توليد

 آن تاثير دارد، دروني ارزيابي كه مطلوبي ويژگيهاي تمام با. شود مي برداشته اعضاء مشاركت جلب جهت گام نخستين
 هر انجام از قبل است الزم لذا. باشد مي تغيير برابر در آنها مقاومت عدم و نظام اعضاء جانب از آن پذيرش به بستگي
 را تغييرات برابر در مقاومتها،  تغيير براي آمادگي زيرا. شود ايجاد نظام اعضاء در تغيير و ارزيابي براي آمادگي ارزيابي

 و يابد مي افزايش نيز شودكيفيت ايجاد موسسات عملكرد و افراد عملكرد در مناسبي تغييرات اگر حال. كاهدمي
 دروني ارزيابي.  بپردازد كاستيها و ضعف نقاط رفع به ارزيابي از ناشي بازخوردهاي دريافت با تواند مي عملكرد مديريت

 موسسات عملكرد مديريت ويژه به آموزشي نظامهاي عملكرد مديريت براي كيفيت بهبود در مناسبي راهكار تواند مي
  .باشد آموزشي
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