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  چكيده
امـا  . ديم االيام درآموزش عالي مطرح بوده استقعام خود از  معنايمفهوم كيفيت به. آن امكان پذير نيست موزش عالي بدون ارزيابيآ تضمين كيفيت در

ميالدي، سبب ظهور و بروز زبـاني جديـد در آمـوزش عـالي بـا محوريـت مقولـه         80به مفهوم كيفيت در معناي جديد خود از اوايل دهه  گسترش توجه
  . كيفيت گرديد

روندها  از جمله اين. هاي آموزش عالي جستجو كرد تحوالت و روندهاي جهاني چند دهه اخير نظام توان درگفتمان كيفيت را مي )فرا( عامل اصلي ظهور
ارتباطات، تغييرات جمعيتي و افزايش تقاضا براي آموزش عالي، گسـترش   هاي اطالعات و اقتصاد مبتني بر دانايي، فناوري توان به جهاني شدن، ظهورمي

زماني نظير اسـتقالل  هاي سا روندهاي مذكور از يك طرف سبب دگرگوني. تمركز و تكثر نهادي و نيز محدوديت منابع مالي اشاره كرد مردم ساالري، عدم
كشورهاي مختلف جهـت  . افزايش داده است آموزش عالي شده و از طرف ديگر تقاضا براي بهبود كيفيت و پاسخگويي اين مراكز را و خود تنظيمي مراكز

هـايي را  ها و مكـانيزم سوي ديگـر سـاختار   تنظيمي و استقالل دانشگاهي حركت كرده و از هاي فوق الذكر از يك سو به سمت خود چالش پاسخگويي به
  .اند عالي طراحي نموده تحت عنوان ارزيابي كيفيت يا تضمين كيفيت آموزش

و عرضـه خـدمات    پـژوهش  ارزيـابي و بهبـود كيفيـت آمـوزش،    ي انجام رابهايي  هاي آموزش عالي جهان كوشش اغلب نظام طي دو دهه گذشته، در
به انجام  ،اند نايل آمدهتجربه موفق در اين زمينه به كسب  كشورهايي كه .اند وردهآ عملبهعالي هاي آموزش  نظامسطح  درنيز  تخصصي در سطح دانشگاه و

در اغلب اين كشورها انجام ارزيابي درونـي  . اند عنوان رويكردي زيربنايي جهت اشاعه فرهنگ كيفيت استفاده كردهارزيابي دروني به ازاند و  ارزيابي مستمر پرداخته
پـس از آن  . آغـاز شـد   1375بـه ارزيـابي مسـتمر از سـال     ط مربـو هـاي   اجراي طـرح ايران نيز در . شود احد سازماني آموزش عالي انجام ميهاي و براساس هدف

زشـي  هـاي آمو  گذاري براي ارزيابي دروني گروه ها هدف اما در اين تجربه .هاي آموزشي دانشگاهي به عمل آمده است در گروه انجام ارزيابي دروني هايي در كوشش
 عنـوان فرآينـد خـود در آينـه ديـدن     ارزيابي دروني به. اول الگوي اعتبارسنجي است ارزيابي دروني يا خودارزيابي مرحله. همواره با چالش مواجه بوده است

اف تقويت و حمايـت از  يك ابتكار عمل از متن يك نظام با اهد عنوانچنانچه از طرف اعضاء هيأت علمي و كاركنان يك نظام آموزشي، پذيرفته شود و به
وضعيت موجود و اصالح نقـاط ضـعف و    تواند به تغييرهاي آن نمود پيدا كند ميبرنامه ريزي جهت ارتقاء كيفيت و فعاليت خالقيت هاي درون گروهي و

  .منجر شود بهبود و ارتقاء كيفيت نظام يا برنامه مورد ارزيابي
يابي مورد استفاده در آموزش عالي، معرفي الگوهاي ارزبر  نموديم عالوهسعي در اين تحقيق . باشدمي روش بكار گرفته شده در اين پژوهش توصيفي تحليلي

  .به ارزيابي دروني و نقشي كه در تضمين كيفيت نظام دانشگاهي دارد؛ بپردازيم
  6هاي آموزشي، گروه5، ارزيابي دروني4، اعتبارسنجي3، نظام دانشگاهي2، كيفيت1ارزيابي: كلمات كليدي
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  مقدمه
هـاي   ثير ديـدگاه أتـ  از يـك طـرف  . نـد ا اي روبرو شده ندگانهچ هايهاي آموزش عالي در جهان با چالشقرن بيست و يكم، نظامدر 

بـه   در عرصه جهاني و جهاني شدن و نيز ضرورت توجه 7هاي همگرا شناسي بر ساختن دانش و از طرف ديگر كاربرد فناوري زيربنايي معرفت
 دربدين جهت است كـه  . ورها، اثربخشي و كارآمدي آموزش عالي را در كشورهاي مختلف دستخوش دگرگوني كرده استتوسعه پايدار كش

تحـوالت جهـاني، ارتقـاء    اي و  ي توسعههابا نياز دانشگاهيهاي  برنامههاي آموزش عالي و  نظامتركردن  اغلب كشورهاي جهان براي هماهنگ
نسـبت بـه   هاي قابـل تـوجهي    در چند سال اخير كوششحاصل اين امر آن بوده است كه . ته استدر اولويت قرار گرف موزش عاليآكيفيت 

- عـالوه بر آن، ساير كشورها نيز بـه  .است به عمل آمدهكشورهاي جهان برخي عالي در ها و ساير مراكز آموزش  ارزيابي كيفيت دانشگاه

  ].52[اند آوردهعمل اند و اقداماتي در اين به كردهافزون نياز به ارزيابي كيفيت آموزش عالي را احساس طور روز 
اي و ملي گوناگون براي ارزيابي و اعتبارسنجي آموزش  المللي، منطقه هاي بين گويي به نياز ياد شده، ايجاد نهادها و سازمان در راستاي پاسخ

هاي  همچنين تجربه ].62، 11[ ر گرفته استها مورد توجه قرا عالي جهت بهبود كيفيت آموزش، پژوهش و عرضه خدمات تخصصي دانشگاه
و سپس اجراي ) دانشگاه/ دانشكده/ گروه(احدهاي آموزش عالي وكيفيت در آموزش عالي از طريق ارزيابي دروني مستمر مربوط به سنجش 

هـاي   هـا يـا مؤسسـه    ه سازمانگون تعداد اين. در خارج از واحد آموزش عالي رايج شده استاي  وسيله يك سازمان يا مؤسسههارزيابي بروني ب
كشـور   48مورد در  70به بيش از ) خورشيدي1382(ميالدي  2003در سال  پنج قاره جهانو اعتبارسنجي در سطح ملي در ارزيابي بروني
  ].52[ بالغ شده است

هـاي   در اين راستا فعاليـت . ]9[ ز شدآغا 1375از سال هاي مربوط به ارزيابي مستمر براي بهبود كيفيت آموزش عالي  در ايران نيز كوشش
تـوان بـه    ز ايـن جملـه مـي   ا. هاي تحقيقاتي مصوب به انجام رسيده است هاي كارشناسي ارشد و دكتري و نيز اجراي طرح پژوهشي در دوره

اشـاره   هاي كارشناسـي ارشـد و دكتـرا    هاي تحصيلي دوره نامه بيش از ده طرح پژوهشي به صورت پايان نيز به و 8پژوهش – شپي هاي طرح
، 35، 18، 33، 25، 32، 27، 28، 36، 24، 16[انـد   اي از ارزيابي دروني را مورد مطالعـه قـرار داده   ها جنبه ويژه هر يك از اين پژوهش .كرد
 .دزمينه را براي اجراي گسترده ارزيابي دروني در آموزش عالي ايران فراهم كـر  ،هاي مشابه ها و پژوهش انجام اين پژوهش ].3، 23، 34، 38

  .در آموزش عالي ايران قلمداد كرد بويژه ارزيابي دروني ارزيابي مستمر فرهنگترويج توان دهه  به طوري كه دهه گذشته را مي
هـاي آن گـروه در دسـترس     دهد كه براي انجام ارزيابي دروني در يك گروه آموزشي الزم است هـدف  المللي نشان مي هاي ملي و بين تجربه
ن براي اثربخش بودن نتايج ارزيابي دروني بايد ساختار سازماني مناسب در سطح دانشگاه و نظام آموزش عالي استقرار عالوه بر آ ].39[باشد

گـذاري بـراي ارزيـابي درونـي حلقـه       دهد كه از يك طـرف، هـدف   هاي ارزيابي دروني انجام شده نشان مي مروري بر طرح]. 12[يافته باشد 
رغم اقـدامات بعمـل آمـده هنـوز ساختارسـازي       از طرف ديگر، در مدت ده سال گذشته به. ان بوده استضعيف فرآيند ارزيابي دروني در اير

  .براي ارزيابي دروني به طور مطلوب انجام نشده است
  
  
  

  تعاريف و مفاهيم
 برخـي از معيارهـا    وسـيله ارزيابي به معناي قضاوت كردن بـه  گـويدمي) 2003(نقل از بوردن و ديوج هونگ  به) 1994(هيلز : ارزيابي

هاي عملكردي هاي سازماني و هدفميزان دسترسي به هدف ها، جهت بررسياست، ارزيابي به معناي جمع آوري، تحليل و تفسير داده
آوري و  فرآينـد جمـع  «كامل از ارزيابي مطرح نمـوده اسـت او ارزيـابي را در    تعريفي نسبتاً) 1381( بيباي به نقل از كيامنش. مي باشد

ايـن تعريـف چهـار عنصـر     . دانـد مي» انجامدمي نظامدار شواهدي كه در نهايت به قضاوت ارزشي با چشمداشت به اقدامي معينتفسير 
اي از دقت و برنامـه ريـزي جهـت گـردآوري اطالعـات اسـت،       بودن است كه حاكي از درجه عنصر اول نظامدار. گيردكليدي را در برمي

بـا  «بـرد، چهـارمين عنصـر    مـي  م قضاوت ارزشي است كه ارزيـابي را از حـد توصـيف فراتـر    دوم تفسير شواهد است و عنصر سو عنصر
  .دگيرمنظور انجام اقدامي در آينده صورت ميارزيابي آگاهانه و به حاكي از اين امر است كه» چشمداشت به اقدامي معين

 كلمه كيفيت معادل التين: كيفيت " "Qualityچگـونگي، چـوني، صـفت و حالـت چيـزي اسـت       به معني و "كيف" و از ريشه عربي 
  است؟ كيفيت به چه معنا شود اين است كه واقعاًالي كه درباره آن مطرح ميؤلغوي آن اولين س فارغ از معناي]. 26[

ايـن واژه صـورت گرفتـه اسـت، از آن جملـه در صـحنه صـنعت و         هاي وافري براي تعريفادبيات مختلف موجود بيانگر اين است كه تالش
مورد كيفيت بـراي   از لحاظ تاريخي عقيده عمومي و كلي در. متمادي از جايگاه وااليي برخوردار بوده است هايازرگاني، كيفيت براي سالب

                                                 
7 Converging Technologies  
8 Pilot Studies  
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هاي زيادي را براي بهبود كيفيت در صنعت و بازرگـاني  كه تالش از جمله افرادي است 9اولين بار در صنعت ظاهر شده است، ادوارد دمينگ
 ].19[ استانجام داده 

باشـد كـه   مـي  هاي مصـرف كننـدگان  كرده است، معيارها و مالك آنچه كه در تعريف كيفيت در حوزه صنعت و بازرگاني نقش اساسي ايفا
  .تمستمركيفيت و مديريت كيفيت جامع شده اس نظير، بهبود همين امر موجب ظهور مفاهيمي

تعـاريف مختلفـي در   . عمده آن بهبود مستمر كيفيت سازمان است كه هدفمديريت كيفيت جامع يكي از رويكردهاي جديد مديريت است 
مصـرف كننـده،    اما آنچه كه در بين تمامي اين تعاريف مشترك است، تمركـز بـر مشـتري و   . عنوان شده است مورد مديريت كيفيت جامع

سرچشـمه مـديريت كيفيـت جـامع را     ) 1999(كليفـورد و اسـميت     ].79[اشدبمشاركت و تشكيل تيم كاري و بهبود مستمر يادگيري مي
. انـد التون مايو معرفي نموده سرچشمه آن را ظهور نظريه روابط انساني) 2002(تيلور و اسريكانسان و دالريمپل  هاي فردريك وينسلوتالش

  .تفردي است كه مديريت كيفيت جامع را مطرح نموده اس اعتقاد بر اين است كه ادوارد دمينگ اولين اما اكثراً
در واقع اين اصول و توجـه بـه   . كندها ايفا ميبهبود كيفيت در سازمان توجه به اصول منشعب از مديريت كيفيت جامع، نقش اساسي را در

  :كيفيت در حوزه صنعت و بازرگاني را تسهيل نموده است، اين اصول عبارتند از آنها تعريف
 ؛توجه به رشد و بهبود مـداوم و يـادگيري   -3 ؛براي عملياتي كردن اهداف رويكردهاي سيستماتيك-2 ه؛تمركز بر هدف و مصرف كنند -1
  ]. 63، 61، 44[ ...و تفكر بلند مدت و دور انديشي  -4؛ مشاركت و تشكيل تيم كاري -3
 ر توافقي در مورد تعريف كيفيـت د  مفهوم كيفيت در آموزش عالي به راحتي قابل تعريف نيست و هيچ گونه: كيفيت در آموزش عالي

توليـد آن   مصـرف كننـده آن كيسـت؟ و    پيچيدگي نظام آموزش عالي و مشخص نبودن اينكه واقعاً]. 41، 45[آموزش عالي وجود ندارد
  ].19[ چيست؟  تعريف كيفيت در آن را با مشكل مواجه نموده است

اشـد، در آمـوزش عـالي كيفيـت تـابع نظـر       بها و نظرات مخاطبان ميدر آموزش عالي نيز آنچه كه در تعريف كيفيت مركزيت دارد، ديدگاه
، 19[ پردازندخود به تعريف آن مي كنند و با توجه به ديدگاه و نظرگران و مخاطباني كه كيفيت را خود تعبير ميمشاهده. گر استمشاهده

رو بايد پذيرفت كه كيفيت به  كند، از اينحركت مي لذا بايد گفت ارائه نيمرخي از كيفيت هميشه با عينيت همراه نيست و با ذهنيت]. 10
تواننـد  مـي  نخواهد بود و در نتيجه هم تعاريف هنجار مدار و هم تعاريف معيـار مـدار در مـورد كيفيـت     راحتي قابل سنجش و اندازه گيري

 ].5[ معتبر و صحيح باشند
يت در آموزش عالي در خصوص كيفيـت  بين المللي نهادهاي تضمين كيف تعريف ارائه شده از سوي شبكه معتقد است كه) 1374(بازرگان 

همنواست، اين نهاد كيفيـت را   هاي صورت گرفته در خصوص ارزيابي كيفيت، در سطح بين المللي و از جمله در ايرانبا اكثر فعاليت تقريباً
انتظارات تعريـف نمـوده   رسالت، اهداف و ) استانداردهاي از قبل تعيين شده ب) هاي آموزش عالي با الفميزان تطابق وضعيت موجود نظام

   .تاس
  :نشان داده شده است) 1(صه در شكل طور خالگام اصلي تشكيل شده است كه به 8 رويه ارزيابي كيفيت آموزش از 

                                                 
9 Edwards Deming 
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  جهانآموزش عالي ها و مؤسسات دانشگاهارزيابي در پيشينه كيفيت و تاريخچه 
گفت بهبود كيفيت از مهمترين وظايفي است كه هر مؤسسه با آن روبرو  وانتها قرار گرفته و ميكيفيت امروزه در رأس امور اغلب سازمان

ترجمه يوناني از اصطالحي  (Qualitas) اين واژه. كيفيت به دليل ذهني بودن اغلب پيچيده و سنجش آن دشوار است تعريف. باشدمي
يت يك شيع شامل خواصي بود كه آنرا از انواع اشياء شد و كيفكار برده مياست كه توسط افالطون و ارسطو براي تفكبك ماهيت اشياء به

  .ساختمي ديگر متمايز
هاي كيفيت براي كرد؛ چرا كه مفاهيم، روش شناسي و مدل در خصوص آغاز حركت كيفيت بايستي به منابع كيفيت در صنعت رجوع

يك سده كمي  قع پس از جنگ جهاني دوم و به دنبالتوجه نسبت به بهبود و تضمين كيفيت در وا. اندشده كار بردهاولين بار در صنعت به
را سرلوحه وظايف مديران قرار داد و به جهانيان نشان داد  شايد بتوان گفت ژاپن اولين كشوري بود كه كيفيت در توليد. گرايي ظهور كرد

و گسترده به  بصورت جدي 1980 توجه به كيفيت و بهبود آن در آمريكا در دهه. شودچگونه منشأ تحول مي مديريت مبتني بر كيفيت
توسط ادوارد  1940و  1930هاي درباره كيفيت اساسأ در دهه ها بر بازارهاي جهاني آغاز شد، هرچند كه تفكراتموازات تسلط ژاپني

 .شد، اما توجه به بهبود و تضمين كيفيت ديرتر از آن گسترش يافت دمينگ و سايرين توسعه داده

  در نظام آموزش عالي آمريكاارزيابي و اعتبارسنجي  ● 

همانطور كه پيشتر نيز ذكر شد . اعتبارسنجي كيفيت آموزش عالي است ساله در ارزشيابي و 100اياالت متحده آمريكا داراي تجربه 
گسترده آمريكا در پاسخ به رشد  نظام اعتبار سنجي در. اعتبارسنجي را بايستي وجه مميز آموزش عالي آمريكا قلمداد كرد ارزشيابي و

هاي اعتبار سنجي كه بدنه نمايندگي. در اين كشور هم كهن و هم جديد است حكايت اعتبار سنجي. آموزش عالي متنوع ايجاد شده است
روز افزون مؤسسات جديد تشكيل  در پاسخ به موقع به رشد 20دهند، در اوايل قرن اعتبار سنجي را در امريكا تشكيل مي اصلي نظام

است كه اكثر مؤسسات آموزش عالي همواره با عدم قطعيت در خصوص تداوم  ها و اقدامات آنها موجب شدهين نمايندگيدر واقع ا. شدند
اي و استانداردهاي كيفيت منطقه مواجه باشند و به صورت مستمر در حفظ و ارتقاء كيفيت خود و پاسخگويي به نيازهاي هاي خودفعاليت
 .بكوشند

  :در آمريكا عبارتند از هاي اعتبار سنجينمايندگي
 ؛هاي اياالت مركزيانجمن مدارس و كالج

  ؛انجمن شمال مركزي
  ؛هاي نيوانگلندانجمن مدارس و كالج
  ؛هاي شمال غربانجمن مدارس و كالج
  ؛هاي جنوبيانجمن مدارس و كالج
  ؛هاي غربيانجمن مدارس و كالج

اند كه اي نيز براي اجراي اين سيستم تأسيس شدههاي جداگانهنمايندگي ارد وها دو سيستم جداگانه اعتبار سنجي وجود ددر اين انجمن
  :عبارتند از

 .دهندكلي مورد ارزيابي قرار مي اي كه مؤسسات آموزش عالي را بطورهاي اعتبار سنجي مؤسسهنمايندگي

 .دهندزيابي قرار ميدانشگاهي را مورد ار هاي علمي و تخصصيهاي اعتبار سنجي برنامه كه برنامهنمايندگي

مورد آن نمايندگي  40اي و آن نمايندگي اعتبارسنجي مؤسسه مورد 10نمايندگي اعتبارسنجي وجود دارد كه  50امروزه در آمريكا 
 .باشنداي مياعتبارسنجي برنامه

  :دباشفرآيند اعتبارسنجي نيز به ترتيب ذيل مي

  ؛خودارزيابي
  ؛اعالم داوطلبي براي اعتبارسنجي

  ؛زديد از محل توسط هيئت بيرونيبا
  ؛برنامه/ تصميم گيري در خصوص وضعيت اعتبارسنجي مؤسسه 

هاي جديد و نو ظهور چالش. مفيدي براي ساير كشورها فراهم كرده است اين نظام با توجه به تجربه غني چندين و چند ساله خود الگوي
اعتبارسنجي آمريكا اينست كه  هاي بارز و قابل توجه نظاماز ويژگي. هاي جديدي شده استمنجر به ايجاد خط مشي براي آموزش عالي

عالي را در سه سطح دولت مركزي، دولت ايالتي و نمايندگي اعتبارسنجي بسط  اين نظام اقدامات مربوط به ارزيابي كيفي نظام آموزش
هاي ها و تقسيم بنديشرايط و ويژگي زيادي در ابتدا كشورهايي كه در صدد الگو برداري از اين نظام هستند، بايد به ميزان داده است و

 .مدنظر داشته باشند هاي مذكورجغرافيايي خود را در رابطه با ويزگي
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 ارزيابي و اعتبارسنجي در نظام آموزش عالي سوئيس  

ه عملكرد قابل قبولي را هاي اين كشور در قرن گذشتدانشگاه آموزش عالي در كشور سوئيس داراي پيشينه قوي و قابل توجهي است و
در اواخر قرن گذشته  اين كشور. شودهاي سوئيس انجام مينظام دانشگاهي در سوئيس زير نظر كميسيون دانشگاه ارزشيابي. اندنشان داده

رسنجي از الگوهايي در اين ميان الگوي اعتبا. ها اقداماتي را آغاز كرددانشگاه همگام با ديگر كشورهاي اروپائي در زمينه تضمين كيفيت در
هاي دقيقي براي نهادينه كردن برنامه آغاز شده و 2000اعتبارسنجي نظام دانشگاهي در سوئيس از سال . مورد توجه قرار گرفت بود كه

  .آموزش عالي تدوين شده است ها و مراكزاين شيوه ارزشيابي در سطح دانشگاه

. ها را در سوئيس تصريح كرده استهاي اعتبارسنجي دانشگاهرويه ( QAQ) هاي سوئيسمركز اعتبارسنجي و تضمين كيفيت دانشگاه
بوسيله كنفرانس  يك راهنماي اجرايي براي اينكار. منعقد شده است 2000دسامبر  14انشگاهها در ددرال و ف موافقت همكاري بين دولت

مجموعه . شودبه صورت اجباري اجرا مي 2004اول سال  راهنما از اين. تدوين گرديده است 2002دسامبر  5ها سوئيس در نشست دانشگاه
براي آزمون اينكه آيا  يندي شفاف و رسمي كه با استفاده از استانداردهاي تعريف شدهآاست كه اعتبارسنجي فر اين اقدامات باعث شده

اف اعتبارسنجي در اين كشور افزايش دهنده اهد. كيفيت را دارا هستند، باشد ها حداقل الزاماتهاي دايردر سطح دانشگاهمؤسسات يا برنامه
سياستمداران، كاركنان و ساير افراد  ها،ها در سطح ملي و بين المللي، ياري به دانشجويان، بازنمايي عملكرد دانشگاهدانشگاه وضوح عملكرد

نظام اعتبارسنجي در اين . تالمللي و بهبود مقايسه درجات علمي اعالم شده اس ذينفع و تصميم سازان در جهت گسترش شناخت بين
است به مؤسسات خصوصي يا دولتي و  ها، اعتبارسنجي ممكنصورت داوطلبانه است و مطابق با موافقت نامه بين دولت و دانشگاه كشور به

ارزشيابي كه المللي در اين زمينه فرآيند اعتبارسنجي شامل سه گام است؛ خود  هاي بينهماهنگ با فعاليت. ها واگذار شوديا دانشگاه
مستقل و بر اساس پيشنهاد تيم ارزشيابي  هايتأ اعتبارسنجي كه بوسيله يك گروهن شود، ارزشيابي بيروني وخود دانشگاه انجام مي بوسيله

- صورت مي QAQ هاي سوئيس و پيشنهادچگونگي اعطاي اعتبار بوسيله مجمع دانشگاه تصميم گيري در خصوص. شودبيروني اجرا مي

اي صنعتي، تجاري و در پاره هايوجود دارد كه اعتبارسنجي در بخش SAS سوئيس مركز ديگري به نام سرويس اعتبارسنجي در. گيرد
سرويس اعتبارسنجي . كيفيت مطابق استانداردهاي اتحاديه اروپايي است مسئول رسيدگي به نظام  SAS .عهده داردموارد آموزشي را به
هيئت همگنان و اعطاي اعتبار را  كند و عمومأ روال خود ارزشيابي، ارزشيابي بوسيلهعمل مي ISO ياساس استانداردها سوئيس عمدتأ بر

  .دنكرعايت مي

 SWISS توان بهها هستند كه از بين آنها ميدرگير ارزشيابي دانشگاه البته ذكر اين نكته ضروري است كه در سوئيس مراكز ديگري نيز

UP دكنبندي فعاليت ميدر زمينه رتبه  اشاره كرد كه.  

  ارزيابي و اعتبارسنجي در نظام آموزش عالي هند ● 

اما از لحاظ سن . كندپيروي مي) سال دوره دوم آموزش متوسطه ده سال آموزش عمومي و دو( 2+10ساختار نظام آموزشي هند از نظام 
ها و ورود به دانشگاه براي. ها وجود دارديي بين ايالتهاتفاوت... كاري، تدريس به زبان هندي يا انگليسي و  پذيرش، تعداد روزهاي

هاي پزشكي و ها بخصوص در رشتهاكثر دانشگاه. الزامي است هاي آموزش عالي در هندوستان، داشتن مدرك ديپلم دبيرستانمؤسسه
-در اولويت قرار مي هاي باالتردلاند و دارندگان معگنجايش، معدل ديپلم دبيرستان را شرط ورود قرار داده مهندسي به علت محدوديت

مراكز آموزش عالي در . ها نيم سالي استتعداد كمي از دانشگاه هاي هندوستان ساليانه و درنظام تحصيلي در اكثر دانشگاه. گيرند
  :دباشنهندوستان از اين قرار مي

  مي شوند؛ ها و مؤسسات و مراكز پژوهشي كه از طرف دولت مركزي ادارهدانشگاه

  مي شوند؛ ها و مؤسسات و مراكز پژوهشي كه از طرف دولت ايالتي ادارهانشگاهد

  ها وابسته هستند؛هايي كه به دانشگاهكالج

  كالج هاي خصوصي؛

اين شورا در پي . ملي ارزشيابي و اعتبارسنجي صورت مي گيرد ارزشيابي و اعتبارسنجي مؤسسات آموزش عالي در هند از طريق شوراي
اعتبارسنجي ملي  صورت يك مركز مستقلبه 1994ارتقاء كيفيت در آموزش عالي تأكيد داشت در سال  ي در آموزش كه برخط مشي مل

هاي تعريف شده آموزش عالي هند از طريق تلفيق ارزشيابي و مؤلفه كيفيت بخشي اجزاء: چشم انداز اين شورا عبارتست از. كار نمودآغاز به
  .هامايت از نوآوريارتقاء و ح دروني و بيروني،

كند كه تلفيقي از خود ارزشيابي و اي را طي ميفرآيندي سه مرحله منظور ارزشيابي يك مؤسسه، شوراي ملي ارزشيابي و اعتبارسنجيبه
  .شدبابازبيني همگنان مي

جزيه و تحليل درون سازماني ملي ارزشيابي و اعتبارسنجي و ت آماده سازي گزارش خود ارزشيابي از سوي مؤسسه، ارائه آن به شوراي
برونداد  ارزشيابي و ارائه منظور تأييد گزارش خودارزشيابي و اعتبارسنجي، بازديد هيئت همگنان از مؤسسه به گزارش توسط شوراي ملي
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هيئت همگنان  صدور گواهينامه اعتبارسنجي كه مبتني بر گزارش ارزشيابي ارزشيابي به شوراي ملي ارزشيابي و اعتبارسنجي، رتبه دهي و
  .دهندرآيند اعتبارسنجي را تشكيل ميكلي ف باشد، چارچوبمي

عملكرد مؤسسات، شوراي ملي ارزشيابي و اعتبارسنجي،  صورت يك بخش اساسي ازمنظور حصول اطمينان از تضمين كيفيت بهبه
  .تهاي ارزشيابي شده ايجاد نموده اسكيفيت را در مؤسسه واحدهاي سازماني تضمين دروني

ها، مشاركت دادن كارفرمايان در هاي مبتني بر نياز در مؤسسهبرنامه از جمله دستاوردهاي شوراي ملي ارزشيابي و اعتبارسنجي، تنظيم
- ها و كنشدانشجويان، تغيير در سياست هاي حمايتيها بر ارائه خدمات و سرويسهاي درسي، افزايش تمركز دانشگاهبرنامه تهيه و تنظيم

نمودن آنها در امور، در نظر گرفتن وضعيت دانشگاه در هنگام تصميم گيري در  ريتي، تشخيص و شناسايي ذينفعان و سهيمهاي مدي
منظور حمايت از اعتبارسنجي به هاي پژوهشي اساتيد، مرتبط ساختن كميسيون اعتبارات دانشگاه با برونداد ارزشيابي وخصوص طرح

توان نام هاي مربوط به ارزشيابي، حفظ و بهبود كيفيت را ميجهت اجراي طرح سعه منابع انسانيمؤسسات آموزشي، همكاري با وزارت تو
 .برد

 ارزيابي و اعتبارسنجي در نظام آموزش عالي فرانسه  

. اهيآموزش پيش دبستاني، ابتدائي، كالج، ليسه، فوق ديپلم و دانشگ: باشدساختار نظام آموزشي كشور فرانسه متشكل از شش مقطع مي
 11تا  6گرئه سني  سال بوده و 5طول دوره ابتدائي نيز . سال از آموزش پيش دبستاني اختياري برخوردارند 5 تا 2كودكان گروه سني 

و عدالت و راهنمائي تحصيلي و شغلي براي كليه دانش آموزان  هاي رعايت تنوعآموزش متوسطه با پيروي از سياست. شودسال را شامل مي
ريزي شده و گذراندن  تحصيالت دانشگاهي كشور فرانسه در سه دوره متوالي برنامه. باشدو اجباري فراهم مي صورت رايگانهسال ب 16تا 

 :گرددهر دوره منجر به صدور مدرك ملي مي

. ي شده استصورت دوره آمادگي براي دنبال كردن دوره دوم طراحاين دوره اساسأ به. اولين دوره، دوره آموزش عمومي و هدايت است
 به) فوق ليسانس( تا دو سال) ليسانس(ها و تخصص است و بر اساس نوع آموزش انتخابي، بين يك سال دانسته دوره دوم، دوره تعميق

اي و يا دوره سوم، دوره تخصصي حرفه. شوداهداف تخصصي ارائه مي ها بااي و آموزشهاي پايهها آموزشدر اين دوره. انجامدطول مي
 .در پژوهش است آموزش

 1984اين كميته در ژانويه . گيردكميته ملي ارزيابي صورت مي هاي آموزش عالي در فرانسه از طريقارزشيابي و اعتبارسنجي مؤسسه
زير نظر ساير  هاي آموزشيوزير آموزش عالي و همچنين مؤسسه هاي تحت نظرها، مدارس و مؤسسهدانشگاه هايتشكيل شده و فعاليت

قانون آموزش . به صورت يك اداره مستقل درآمد 1989سال  كميته ارزيابي در. دهدها را مورد بررسي و ارزيابي قرار مينهوزارتخا
دروني و يك  اين ارزشيابي شامل يك عنصر. تصويب رسيد ارزشيابي بوسيله اين كميته را اجباري نمود به 1984دانشگاهي كه در سال 
 .عنصر بيروني مي باشد

-هاي آنها و در چارچوب چشم اندازهاي همگاني آنها ميبر خط مشي ها و مبتنيكميته ملي اعتبارسنجي عمدتأ مرتبط با مؤسسهفعاليت 

شرايط كاري دانشجويان،  هاي آموزش و پژوهش، مديريت منابع انساني و بخصوصها بويژه بر كيفيت فعاليتمؤسسه هايارزشيابي. باشد
هاي ها كه بخش عمده فعاليتبه موازات ارزشيابي مؤسسه. باشدمي ها متمركزمكاري بين المللي مؤسسهاي و هيكپارچه سازي منطقه
دهد و مطالعات موضوعي را به هاي تحصيلي را نيز مورد ارزيابي قرار ميدهد، اين كميته فضاها و رشتهرا تشكيل مي كميته ارزشيابي ملي

هاي منظور كمك به بهبود فعاليتهاي كيته ملي اعتبارسنجي بهفعاليت .نمايدت ميلي مرتبط با آموزش عالي هدايسمت مسائل ك
از اين رو . باشدپيامدهاي مؤسسه مي ها نوعأ به شكل ارزيابي كيفيتاين رسيدگي. شودها طراحي ميآنها در همه زمينه ها و نتايجمؤسسه

 باشد كه با هدف ارزيابي نقاط قوتاولين مرحله، تجزيه و تحليل مي. باشدمي ايمرحله فعاليت كميته ارزشيابي ملي همواره يك فرآيند دو

. گيردقابليت مؤسسه براي اداره خود صورت مي گيرد؛ مرحله دوم ارزشيابي نظامدارتري است كه با هدف ارزيابيو ضعف مؤسسه صورت مي
 :ها در سه دستهاين مالك. اي استمؤلفه 134موعه مالك كشور فرانسه متشكل از يك مج در حال حاضر، سازوكار ارزيابي دانشگاهي

 )نمونه 52(هاي آموزشي طراحي شده ها و دورهبرنامه) الف

 )مؤلفه 22(هاي آموزشي اجراي برنامه و دوره) ب

 .گيرندقرار مي) مؤلفه 60(دانشجويان و جايدهي آنها ) ج

طور متمركز و با استقالل سازماني وظايف خود را زير نظر يك شورا وبه ت بودهسيستم ارزيابي كيفيت دانشگاهي در فرانسه وابسته به دول
شود، اما مشاركت اعضاي هيئت مي ارزيابي دروني و بيروني انجام: هرچند در اين سيستم، ارزيابي دانشگاهي در دو مرحله. دهدانجام مي

  .ه فرهنگ كيفيت در دانشگاه اشاعه يابدبر آن است ك كوشش اين سيستم. علمي در آن در سطح حداقل قرار دارد
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 ارزيابي و اعتبارسنجي در نظام آموزش عالي ژاپن  

اي از اين كشور جزء هشت كشور صنعتي دنيا بوده و سهم عمده .داراست هاي آموزش را در سطح دنياكشور ژاپن يكي از كارآمدترين نظام
ريزان آمريكائي استفاده زيادي  ها از برنامهپس از جنگ جهاني دوم ژاپني. شي استپيشرفت خود را مديون نظام قوي آموز رشد اقتصادي و

ساختار و جو علمي ژاپن در مقايسه با ديگر كشورهاي آسيايي به ميزان چشم گيري  اينكه هبا توجه ب. براي بازسازي نظام آموزشي كردند
كه البته با  .رسدمورد پذيرش و مناسب به نظر مي آمريكا نيز در اين زمينه اياالت متحده آمريكا تاثير پذيرفته است، نظام اعتبار سنجي از

ها و دانشگاه ها مربوط به وابستگي نهاد اعتبار سنج به وزارت علوم، ارائه تسهيالت بهاين تفاوت عمده. تغييراتي چند در حال اجراست
 .برخالف آمريكا است اپنموسسات غيرعضو و غير اجباري بودن عضويت در موسسه اعتبارسنج در ژ

حاكميت و نظارت دولتي بود و اعتبارسنجي عموما توسط موسسه  نظام تضمين كيفيت آموزش عالي در ژاپن تحت 2000تا پيش از سال 
 .گرفتصورت مي (JAUU) اعتبارسنجي دانشگاهي ژاپن

JAUU  اه دولتي، ملي و خصوصي اين كشور تاسيس دانشگ 46پشتيباني  ميالدي با 1947مستقل است كه در اواسط سال اي موسسه
وزارت علوم اين كشور  وجود اينكه در ساختار آموزش عالي كشور ژاپن، وظيفه نظارت كيفي بر آموزش به عهده الزم به ذكر است با. شد

 .نهادها و موسسات خصوصي گذاشته شده است عهدهها بهاست، مسئوليت اعتبارسنجي و ارزشيابي عملكرد دانشگاه

JAUU   به ارائه و  1996اعتبارسنجي تهيه و منتشر كرد و پس از آن در سال  اي را براي ارزيابي دروني و خودآيين نامه 1992در سال
ارزيابي عملكرد وزارت علوم اين كشور  پس از آن با انتشار گزارش. هاي داوطلب اقدام نمودارزيابي بيروني براي دانشگاه تنظيم يك برنامه

مستقل با وظيفه جمع آوري اطالعات قابل اطمينان و تحليل آنها و تهيه گزارش ،  ، پيشنهاد تاسيس يك نهاد متمركز و1998در سال 
 .جدي مطرح شد بصورت

 دكيفيت جديدي را براي موسسات آموزش عالي ژاپن پيشنها نظام تضمين (NIAD) ميالدي موسسه ملي مدارك علمي 2000در سال 
 .وليت انجام آن نيز از طرف دولت به خود اين موسه واگذار شدؤمس قرار گرفت وكرد كه مورد پذيرش 

اين اهداف عالوه بر وظيفه اعطاي مدارك علمي، وظايف سه  صورت خالصه، بهبود و پاسخگوئي است كه در جهت نيل بههب NIAD اهداف
 :است گانه زير را نيز عهده دار شده

  ارزشيابي دانشگاهي؛ )1

  ارزشيابي و سنجش كيفيت دانشگاهي؛ ژوهش درپ) 2

  .ارزشيابي دانشگاهي هاي مربوط بهجمع آوري؛ تجزيه و تحليل و انتشار داده) 3
واجه شده است؛ از اين رو ماي در نظام دانشگاهي ملي تغييرات عمده ، ساختار ارزيابي در ژاپن باNIAD از زمان شروع اين طرح توسط

نياز به تعمق در شناخت  اي پيچيده دارد كه براي شناخت هرچه بهتر ساختار آنوزش عالي ژاپن زمينهكيفيت در آم توان گفت تضمينمي
 .]13، 10[ سازماني نمايندگي هاي سنجش و فرآيند ارزشيابي است وظايف و ساختار جاري نظام آموزش عالي، زمينه اجتماعي، ساختار

  
  آموزش عالي ايران و مؤسساتها دانشگاه ارزيابي مستمر درهاي  پيشينه و تجربه

اين  ]. 11[ را دنبال كرد شش مرحلهدر يك كشور  بايد  استقرار نظام تضمين كيفيت در آموزش عاليدهد كه براي  تجربه ارزيابي مستمر نشان مي
فرآينـد آن، اشـاعه فرهنـگ ارزيـابي و      بومي كـردن  و انديشيدن درباره كيفيت، كسب تجربه اوليه، الگوپردازي درباره ارزيابي كيفيت: مراحل عبارتند از

دهد كه تاكنون  نشان ميارزيابي مستمر آموزش عالي در ايران  انجام شده در  هاي كوشش. ايجاد دلبستگي، ساختارسازي، استقرار نظام تضمين كيفيت
به منظور تحليل مراحل انجام شده، در ايـن جـا    .چهار مرحله از شش مرحله يادشده به انجام رسيده است، اما هنوز تحقق دو مرحله آن باقيمانده است

  . پردازيم ها را به چهار دوره تقسيم كرده و به  تحليل چگونگي انجام آنها مي به اختصار اين فعاليت
   1376تا  1374كوشش آغازين نظام آموزش عالي ايران براي آشنا شدن با فرآيند ارزيابي دروني )الف

مفهوم ارزيابي مستمر جهت بهبـود كيفيـت    ابي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي آشنايي بادفتر نظارت و ارزي 1374در سال 
هاي آموزشي درباره ارزيابي آموزشـي و كـاربرد آن    كارگاهو ها  ها، گردهمايي اين دفتر با برگزاري نشست. در آموزش عالي ايران پيشقدم شد

هـاي علـوم پزشـكي را     رماني اشتياق برخي اعضاي هيأت علمي دانشـگاه د -مات بهداشتييادگيري و عرضه خد، براي بهبود كيفيت تدريس
حاصـل  . كردنـد  هاي آموزشي و برخي مسؤوالن دانشگاهي شركت مـي  ها مديران گروه اين كارگاه در. نسبت به استفاده از ارزيابي برانگيخت

هاي علـوم   گروه آموزشي دانشگاه و اجراي آن در شش 1375سال  رپژوهش ارزيابي دروني د -هاي ياد شده تدوين طرح پيش اجراي كارگاه
هـاي گـروه را    هـدف تبـادل نظـر   ضـمن  اعضاي هيأت علمـي   ،گانه ياد شده هاي شش در فرآيند اجراي ارزيابي دروني در گروه. پزشكي بود

ل دروندادي، فرآيندي و برونـدادي  در اين پژوهش عوام .كردندها و شرايط عملكردي را در خصوص هر هدف تعيين  مالكو سپس مشخص 
هـاي آموزشـي و توسـعه گـروه، تجهيـزات       مدير گروه هيأت علمي، اعضاء غير آموزشي، برنامـه : مورد ارزيابي قرار گرفت كه عبارت بودند از
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مچنـين بـه موجـب    ه. آموختگان و آثار علمي منتشر شده يادگيري، دانش -آموزشي، دانشجويان، منابع يادگيري و كالبدي، فرآيند تدريس
  ].9[اجراي اين طرح الگوي اوليه ارزيابي دروني در آموزش عالي تدوين گرديد 

   1379 تا 1377انديشيدن درباره بهبود كيفيت نظام آموزش عالي از طريق ارزيابي دروني ) ب
مد، مديران دانشگاه تهران نيـز بـه آشـنا    عمل آعلوم پزشكي براي ارزيابي دروني به هاي هايي كه در دانشگاه همزمان با كوششدر اين دوره 

سـيزدهم  شوراي دانشـگاه تهـران در جلسـه     راستااين در . پرداختند دانشگاهيشدن درباره نقش ارزيابي دروني در بهبود كيفيت 
يج و آمـوزش  گروه تـرو بر اين اساس ].  7[هاي آموزشي به اجرا درآيد صويب كرد كه طرح ارزيابي دروني در برخي گروهت 1376خردادماه 
اي از  اجراي ايـن طـرح نمونـه   . گزارش آن را عرضه نمود دروني را اجرا كرد و به طور داوطلبانه طرح ارزيابي) دانشكده كشاورزي(كشاورزي 

انتقـال  زمينه ترويج و آموزش كشاورزي، نتايج بدست آمده از انجام ارزيابي در گروه  .كارآمدي ارزيابي دروني در آموزش عالي غير پزشكي بود
   .را فراهم آورد جامعهاي  به دانشگاهارزيابي دروني  تجربه
رديـف اعتبـاري مجـزا    يك  )1383- 1379(ه ريزي توسعه آموزش عالي براي پنج سال هاي فوق، در فرآيند برنامه ات تالشزبه موا

زارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري گنجانـده     تحت عنوان ارزيابي و اعتبارسنجي در بودجه و، انجام ارزيابي و بهبود كيفيتجهت ) 113512(
سازمان سنجش آموزش كشور به تاسيس گـروه ارزشـيابي آموزشـي در مركـز مطالعـات، تحقيقـات و        ماموريت،راستاي اجراي اين  در .شد

  .ها را برعهده آن گذاشت ارزشيابي آموزشي پرداخت و ياري دادن به انجام ارزيابي دروني در دانشگاه
   1383تا  1380آيند ارزيابي دروني در ايرانبومي كردن فر) ج

اولـين  . آغـاز شـد   1374كيفيت آموزش عالي در ايران از سـال   ءاشاره شد انجام پژوهش درباره ارزيابي دروني براي ارتقا طور كه قبالً همان
]. 6[لي ايـران بـه عمـل آمـد     پژوهش به درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مقارن با برگزاري نخستين سمينار آموزش عا

منجـر بـه    كـه  هاي تحقيقاتي مربوط به ارزيابي دروني به انجـام رسـيد   كارشناسي ارشد طرح هاي دكترا و نامه آن در چارچوب پايان پس از
مركـز مطالعـات،   براساس اين الگو، گروه ارزشيابي آموزشي در  ]. 9[عالي ايران گرديد اي ارزيابي دروني در آموزش مرحله 12تدوين الگوي 

 هـاي  هاي آموزشي ارزيابي درونـي در دانشـگاه   طور مرتب به اجراي كارگاهبه) سازمان سنجش آموزش كشور(تحقيقات و ارزشيابي آموزشي 
مركـز  . هاي دانشگاهي ترغيب كـرد  زيابي مستمر فعاليترها را نسبت به ضرورت به كارگرفتن ا جامع پرداخت و اعضاي هيأت علمي دانشگاه

نشانگر و و مالك پايه  25هاي جامع كه ارزيابي دروني را اجرا كرده بودند،  شده همچنين با مشاركت چند گروه آموزشي رياضي دانشگاه ياد
  .ها تدوين كرد هاي آموزشي دانشگاه جهت ارزيابي دروني گروه را مرتبط با آنها "الزامات"

گـزارش نهـايي ايـن    . تدوين و اجرا شد محض و كاربردي دانشگاه صنعتي اميركبيرهاي رياضي  همزمان با اين امر طرح ارزيابي دروني گروه
 پيشرفتي درلذا با تكثير و انتشار اين گزارش  ]. 2[تدوين شده است و در چارچوبي منسجم هاي قبلي با اسلوب بهتر سبت به گزارشنطرح 

  . آمدحاصل  هاي آموزشي انجام ارزيابي در گروه
نامـه اجـراي ارزيـابي درونـي در      ايران، به منظور ساختارسازي جهـت ارزيـابي درونـي، آيـين     آيند ارزيابي دروني دردر دوره بومي كردن فر

بـه  صـويب و  ت )12/5/82 مـورخ  5911/11 به شماره(علوم، تحقيقات و آموزش عالي  اي از طرف وزير صورت بخشنامههاي آموزشي به گروه
اند كه به اجراي ارزيابي  ترغيب شدهها  هاي آموزشي دانشگاه براساس اين بخشنامه، گروه. ي ابالغ شدي غير پزشكصهاي جامع و تخص دانشگاهتمام 

ها درخواست شده است كه تسهيالت الزم را براي انجام ارزيابي درونـي فـراهم    از دفاتر نظارت و ارزيابي دانشگاه در راستاي اين امر. دروني بپردازند
  .كنند

  )به بعد 1384 ( ها ي و ايجاد دلبستگي نسبت به بهبود كيفيت در دانشگاهتقويت فرهنگ ارزياب) د
مشاركت اعضـاي  ) 1: (زير تشكيل شده است اي به شرح گانه هاي شش طور كلي، فرهنگ ارزيابي و بهبود كيفيت در آموزش عالي از مؤلفههب

) 4(منظور اقدام مسـاعد جهـت بهبـودي امـور،     گرايي به عمل )3(امور آموزش عالي،  نگري نسبت به كل) 2(هيأت علمي در اجراي ارزيابي، 
گـويي در امـور واحـد آمـوزش      گرايش به سـوي پاسـخ  ) 5( عنوان بازخورد براي بهبودي واحدهاي آموزش عالي، استفاده از نتايج ارزيابي به

هـاي آموزشـي    در گـروه ابي درونـي انجـام شـده    هاي ارزي شواهد مربوط به تجربه. بازنمايي و شفافيت در امور واحد آموزش عالي) 6(عالي، 
مـوثر بـوده    هـاي آموزشـي   در گروهدر اشاعه فرهنگ ارزيابي دهد كه ارزيابي دروني  هاي جامع نشان مي هاي علوم پزشكي و دانشگاه دانشگاه

ويانـه اعضـاي هيـأت    ج فتار مشاركتعالوه بر تقويت ر، هاي آموزشي انجام ارزيابي دروني در گروهعبارت ديگر به ]. 3، 23، 34، 33، 9[است
-هايي كه ارزيابي دروني به گروههمچنين، در  .كند ها نقش مؤثري ايفا مي كيفيت در دانشگاه ءدر ايجاد دلبستگي آنان نسبت به ارتقا ،علمي

يند امور گـروه آموزشـي   آيد و توجه آنان نسبت به فرآ به وجود ميي تري ميان اعضاي هيأت علمارتباط قويشده است، طور مطلوب انجام 
  .شود ميجلب بيشتر 
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  ضرورت تضمين كيفيت در آموزش عالي
ها و مؤسسات آموزش عالي هستند، اما كيفيت بـيش از دو  دانشگاه كيفيت، هزينه و بهره وري به عنوان سه عامل اساسي مورد توجه خاص

-عامل كيفيـت قـرار مـي    به نوعي تحت تاثير هزينه و بهره وري جدي قرار گرفته است چون اعتقاد بر اين است كه عامل ديگر مورد توجه

 معتقد اسـت  )1380(ساليس به نقل از صديقي  ].37، 46[ يابدافزايش مي ها كاهش يافته و بهره وريگيرند، اگر كيفيت بهبود يابد، هزينه
ي ديگـر  ادر جـ  و »ش عالي را آشكار نموده اسـت در آموز اي، اخالقي، رقابتي و مسؤوليت پذيري ضرورت تضمين كيفيتچهار الزام حرفه«

بنـابراين تمـامي   . دشودر حال تغيير است و روز به روز بر حالت عدم قطعيت و عدم تعين آن افزوده مي جهان :مي گويد) 2003(لوس وبر 
ها در قبال كيفيت بسـيار  شگاهاجتماعي ارائه دهند، موقعيت دان هاي مطلوبي در قبال نيازهايمؤسسات آموزش عالي تحت فشارند تا پاسخ

دغدغـه بهبـود    دهنـد كـه دائمـاً    توانند بهترين خدمات را به جامعه ارائهها در صورتي مياند كه دانشگاهثابت نموده هاپيچيده است، تجربه
  .دكيفت خدمات خود را داشته باشن

زيادي در خصوص كيفيت مطلوب خدمات اين گونـه مؤسسـات   انتظار  ويژه والديناز آنجا كه مخاطبان و ذينفعان مؤسسات آموزش عالي به
از آن كه به فكر تولـد   امروزه والدين پيش. آموزش عالي به يكي از موضوعات مهم و اصلي والدين تبديل شده است هايكيفيت نظام. دارند

هـر پـدر و مـادري     يقينـاً . خواهند پرداخت مدرسه و چه دانشگاهي به تحصيل انديشند كه فرزندان آنها در چهنوزادانشان باشند به اين مي
 "مدرسه خوب" را در يك كنند فرزندانشاناز آموزش مطلوبي بهره مند شود و به همين علت است كه والدين سعي مي خواهد فرزندشمي

  ].55[د باشن "خوب"ند آموزشي به اين مهم بيانديشند كه چگونه مي توان هايلذا الزم است نظام. ثبت نام نمايند" دانشگاه خوب"و يك 
كيفيـت پـايين   . آينده علمي و فني كشور اطمينان بخش نخواهد بـود  به هر حال در صورتي كه كيفيت مراكز آموزش عالي مطلوب نباشد،

اقتصـادي، اجتمـاعي و    هـاي رشـد و توسـعه   انجامد و در نتيجه اهـداف برنامـه  نيروي انساني متخصص و ماهر مي آموزش، همچنين به فقر
ال خواهـد بـرد، چـرا كـه     ؤدانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي را زير س اي مواجه خواهد شد و اين امر،نگي كشورها با مشكالت عديدهفره

باشـد،  توسـعه كشـور مـي    هاي سنجيده جهت توسعه منابع انساني متخصص و ماهر جهت رشـد و ها، اتخاذ استراتژينقش اساسي دانشگاه
نيازمند توجه و گسترش در هر دو بعد كمي و كيفي است كه توجه به هـر كـدام    عنوان نظامي پويا و هدفمندبهبنابراين نظام آموزش عالي 

  ].4، 3[د در نظر گرفتن ديگري منجر به ايجاد مسائل و مشكالتي براي نظام آموزش عالي خواهد ش از آنها بدون
  

  ارزيابي و نقش آن در تضمين كيفيت در آموزش عالي
در جاي ديگر او در خصوص لزوم ارزيـابي  . » آن امكان پذير نيست موزش عالي بدون ارزيابيآ تضمين كيفيت در« گويدمي)  2001( بنت 

توان متوجه شـد  مي ها را سنجيد؟ چگونههاي ارائه شده به وسيله دانشگاهچگونه مي توان كيفيت آموزش« گويدكيفي در آموزش عالي مي
از اين موضوع اطالع حاصل نمود كه دانشجويان در آينده از آمـوزش   تواندانشجويان رخ داده است؟ چگونه ميكه يادگيري مورد انتظار در 

دانشگاهي كه هزينـه آن را متقبـل    توانند از اين موضوع اطالع حاصل كنند كه فرزند آنها درشد؟ والدين چگونه مي خوبي بهره مند خواهد
كننـد؟ اينهـا سـؤاالت    هاي ارائه شده اطالع حاصل ميچگونه از اثر بخشي آموزش هامود؟ دولتشوند آموزش خوبي را دريافت خواهندنمي

  .تها پاسخ گفتوان بدانانجام ارزيابي كيفي مي هستند كه با مهمي
رزيـابي  مبتني بر ارزيابي كيفـي آن اسـت، از طريـق انجـام يـك ا      لزوم پاسخ گويي و مسؤوليت پذيري نظام آموزش عالي و تضمين كيفيت

هر سازمان و هـر   ارزيابي عنصر جدايي ناپذير. و قوت پي برد و بهبود نقاط ضعف و تحكيم نقاط قوت پرداخت توان به نقاط ضعفجامع مي
  ].16، 15[ داد اقدامات آينده را تحت تاثير قرار خواهد برنامه است، بازخوردهاي ناشي از انجام ارزيابي به نحو بسيار موثري

  
  هاي دانشگاهي ايران يت در نظامار نظام ارزيابي كيفضرورت استقر

توليد دانـش،  ) الف:  طور اخص، سه كاركرد اصلي مورد توجه بوده استهاي دانشگاهي به طور اعم و براي نظامبراي هر نظام آموزش عالي به
هـا انتظـار    ركردهاي يـاد شـده از دانشـگاه   در راستاي كا. عرضه خدمات تخصصي) تربيت نيروي انساني و ج) اشاعه و تسهيل كاربرد آن؛ ب

اي آموزشي با نيازهاي جامعه زير پوشـش خـود   ه رابطه برنامه) 2(دسترسي به آموزش عالي را تسهيل كنند، ) 1: (كه رود مي
 .طور مستمر بهبود بخشندهاي دانشگاهي را بهكيفيت فعاليت) 3(را افزايش دهند و 

افـزايش   درصد 20 بيش از درصد به 5 از ساله 24تا  18 ي ايران به افراد گروه سنيدر سه دهه گذشته نسبت جمعيت دانشجوي
با رشد جمعيت دانشجويي ) فضاي آموزشي و غيره ازجمله هيأت علمي،( عوامل نظام آموزش عالي اما نسبت افزايش ساير]. 40[ يافته است

منظـور پاسـخ دادن بـه تقاضـاي     هاي بيشتر يـادگيري بـه   اد فرصتايجهمزمان با بنابراين حفظ كيفيت آموزش عالي . هماهنگ نبوده است
  . استهاي نظام آموزش عالي  يكي از دغدغهاجتماعي در آموزش عالي، 
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هاي آموزشـي پرداخـت و    هاي دانشگاهي بايد به ارزيابي دروني كيفيت گروه دهد كه براي بهبود كيفيت نظام المللي نشان مي هاي بين تجربه
پس از آن از طريق ساختارسازي و جلب اعتماد دانشگاهيان، به ارزيـابي برونـي    ]. 5[ركت اعضاء هيأت علمي را جلب كرداز اين طريق مشا

  ].52[اقدام كرد 
دانشـگاه بـه بهبـود كيفيـت      آيـد و بهبـود كيفيـت   هاي هر دانشگاه به حساب مياز آنجا كه گروه آموزشي هسته اصلي فعاليت

ست، انجام فرآيند ارزيابي مستمر در سطح گروه آموزشي گامي مؤثر در رشد كيفـي دانشـگاه و در   هاي آموزشي آن وابسته ا گروه
 .آموزش عالي استنتيجه ارتقاء كيفيت نظام 

رود كـه سـاختار سـازماني الزم     طور اخص و از نظام آموزش عالي به طور اعم، انتظـار مـي  بنابراين در تحقق هدف ياد شده از هر دانشگاه به
  .هاي آموزشي را فراهم آورد ويت ارزيابي دروني گروهبراي تق

  
 ها و موانع ارزيابي كيفيت در ايران چالش

ـ   اي كه دانشگاه به گونه ،هاي نهادي خود براي ايفاي رسالت وابستگي كامل دانشگاه به دولت و نداشتن هويت مستقل - عنـوان  ههـا بيشـتر ب
وجود اين رويـه منجـر بـه عجـز و      شوند يك نهاد علمي به معناي تام كلمه تلقي مييك سري وظايف خاص تا  چهار ديواري با يك مؤسسه

 هـا بـه عنـوان    اگـر بـا دانشـگاه   ) 1955( 10كلـز  چنانچه به قـول . شود كيفيت خود مي منظور بهبودناتواني دانشگاه در انجام خود ارزيابي به
وليت ارزيـابي كيفيـت و   ؤبيشتري عمل كرده و مس با بلوغ ها دانشگاه برخورد شود، "طفل صغير و" عنوان يكتا به "بزرگسال مورد اعتماد"

به  بر آن استقالل دانشگاهي سبب رقابت پذير شدن فضاي دانشگاهي ايران شده و اين امر منتج عالوه. خودتنظيمي را به خوبي مي پذيرند
 .دگرد مي رقابتيبراي بقاي خود در فضاي  ها به امر بكارگيري ارزيابي كيفيتواقف شدن دانشگاه

ثبات دانشگاه و در نتيجه باعث افت كيفيت و ناكارآمـدي رويـه ارزيـابي آن     هاي دانشگاهي سبب عدم سياسي بودن عزل و نصب مديريت -
  .شود مي

شـده  اختيارات به دانشگاه سبب قدرت گرفتن برخي افراد و تشـكيل بانـدهايي    در برخي از مراكز دانشگاهي مشاهده شده است كه دادن -
هـا منجـر بـه صـوري شـدن      ايـن رويـه  . نماينـد  همكاران خود و دانشجويان را با استفاده از اختيارات داده شده، پايمال مي است كه حقوق

 مشاركت بسـياري از اعضـاء هيـأت علمـي يـا      دليل عدم. سازندارزيابي بي اعتماد مي فرآيندهاي ارزيابي شده و جامعه دانشگاهي را نسبت

با تعبيه نهادهاي نظارتي الزم سبب توزيع قـدرت   ساالر در دانشگاه بنابراين ايجاد مديريت مردم. له نهفته شده استأاين مسدانشجويان در 
 .دگردو دانشجو مي بين تمام دانشگاهيان اعم از هيأت علمي

 رود تـا يـك  يع وفرمانبردار انتظار مـي دانشگاهي، بيشتر از دانشجو ايفاي نقش شخص مط ا توجه به روحيه پدر ساالرانه حاكم بر جامعهب -

  .شريك و ذينفع آموزشي
به نظرات انتقادي او توجه شود و از سوي ديگر نسـبت بـه بهبـود     سو گردد كه از يكعنوان شريك آموزشي سبب ميپذيرش دانشجو به -

 .وليت نمايدؤمس كيفيت خود احساس

رآيند ارزيابي كيفيت بايد احساسات و سطحي نگري را كنار گذاشـته و عقالنيـت   ف دانشجويان براي ايفاي نقش نظارتي و انتقادي خود در -
  .دبيني را پيشه كنن واقع و

ارزيـابي   اي از پايين به باال بـا محوريـت خـود    شود بايستي به ارزيابي حرفه اجرايي انجام مي صورتنظارت و ارزيابي از باال به پايين كه به -
 .دتبديل گرد) ارزيابي دروني(

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

 .اي فعال سازي شوندهاي علمي و حرفه انجمن ت بايستيبيروني كيفي براي ايفاي نقش نهادهاي مدني غير دولتي در ارزيابي -

لـذا تصـريح و تصـويب قـوانين ارزيـابي و      . مصوب در سطح ملي وجود ندارد مصرح و قوانين ارزيابي و تضمين كيفيت در ايران به صورت -
 .باشد حياتي مي تضمين كيفيت

هـاي   براي ارزيابي مين كيفيت وجود دارد كه وظيفه سياستگذاري كالن ارزيابي و تض هاي عالي پيشرفته يك نهاد ملي براي در اكثر نظام -
فعلي متولي ارزيـابي كيفيـت بـه     اينكه نهادهاي با توجه به. و فراهم نمودن زمينه ارزيابي بيروني مراكز آموزش عالي را برعهده دارد كيفيت

كيفيـت   لذا ايجاد يك نهاد ملي براي ارزيابي. كيفيت را نداردهاي جديد تضمين  انجام رسالت اي و جزئي عمل كرده و قابليتصورت جزيره
 .باشد حائز اهميت مي

                                                 
10 Kells 
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 لذا به هر نحوي كه شده از درگير شـدن در فرآينـد ارزيـابي   . دانند ازرسي و تفتيش ميب بسياري از اعضاء هيأت علمي ارزيابي را به مثابه -

  ].43[د نماين احتراز مي
 

 نشگاهياصلي ارزيابي كيفيت دا هايروش

ارزيـابي برونـي يـا    ) 2، )ارزيـابي درونـي  ( ارزيـابي  خود) 1: برد اصلي را نام مي براي ارزيابي كيفيت دانشگاهي پنج روش) 1998( 11هارمن 
فـارغ التحصـيالن، كارفرمايـان      دانشـجويان،  نظرسـنجي از ) 4هاي عملكـردي،   تحليل اطالعات آماري و يا استفاده از شاخص) 3 همگنان،

 .هاي دانشجويان و صالحيت آزمون دانش، مهارت) 5 ،اي و تخصصي حرفه ، بدنه)التحصيالن كنندگان فارغ استخدام(

يك چارچوب نظـري بـراي    بودن از و ارزيابي بيروني بخاطر برخوردار )ارزيابي دروني( ارزيابي هاي خودهاي فوق الذكر، روشدر ميان روش
-ها نقش بهها و دانشگاههاي آموزشي، دانشكدهگروه توانند در بهبود و ارتقاء كيفيتتغيير، مي تحول نهادي و مبتني بودن بر نظريه و تغيير

 واحد آموزش عالي در ارزيابي دروني، خود اعضاي. است خر زماني انجام آنأت روش در ارزيابان و تقدم و تفاوت اين دو. سزايي داشته باشند
از . هاي ارزيابي برعهده اعضاي هيأت علمي اسـت  معموالً انتخاب مالك. پردازند ت آن واحد ميكيفي هبه قضاوت دربار) مانند گروه آموزشي(

در اينگونـه  . نامنـد  مـي  )مشـاركتي  خود ارزيابي درونـي (تمام اعضاي هيأت علمي در فرآيند ارزيابي مشاركت كنند آن را  اين نظر، چنانچه
 كنند و براي بهبود آن پيشنهادهاي كيفيت، همكاري مي هفرآيند قضاوت كردن دربار ارزيابي، با توجه به اينكه تمام اعضاي هيأت علمي در

پيشنهادهاي مناسبي براي بهبود كيفيت مسـتمر واحـد    عالي آشكار و هاي واحد سازماني آموزش توان هدف مي  دارند، اي عرضه مي سازنده
ارزيـابي   جاي اينكه همـه اعضـاء هيـأت علمـي در    هبرخي كشورها، بدر . ارزيابي دروني عرضه نمود الي به صورت گزارشع سازماني آموزش

  .توان ارزيابي دروني مديريتي ناميد ارزيابي دروني را مي اين نوع. پردازند دروني مشاركت داشته باشند، مديران به ارزيابي دروني مي

 معموالً ارزيابي بيروني به دنبال ارزيابي دروني انجام. گيردآموزش عالي صورت مي ارزيابي بيروني فرآيندي كه توسط افرادي خارج از واحد

آورنـد، سـپس    عمـل مـي  هعالي بازديد ب سازماني آموزش در اين حالت، تيم ارزيابان بيروني با مطالعه گزارش ارزيابي دروني از واحد.شود مي
  ].1، 13[د پردازند مي درباره كيفيت آن به قضاوت

  
   عالي  در آموزش  مورد استفاده  ارزيابي  الگوهاي

 دسته  چهارده  را به الگوها  ، اين تفصيلي  بندي دسته  يك. كرد  تقسيم  عمده دسته چهار  به  توان يم طور كليرا به  آموزشي  ارزيابي  الگوهاي
 :زيراست  شرح  به  بندي دسته  از اين  تعديلي. كند مي  تقسيم 

 - 5 ؛) ارزيابي  سيماي(  استيك  الگوي - 4 ؛ سيپ  الگوي - 3 ؛ آزمايشي  شبه  الگوي - 2 ؛)تايلر  الگوي(ها هدف  يافتن  تحقق  ارزيابي  الگوي - 1
 ؛ كار آگاهانه  ارزيابي  الگوي - 9 ـ آزاد؛  هدف  ارزيابي  الگوي - 8 ؛ عمل  اجراي  ارزيابي  الگوي - 7 ؛ اختالف  ارزيابي  الگوي - 6 ؛ پاسخگويانه  الگوي

  ارزيابي  الگوي -13 ؛ برمدافعه  مبتني  ارزيابي  الگوي - 12 ؛ بر خبرگي  مبتني  ارزيابي  الگوي - 11 ؛ روشنگري  مثابه  به  بيارزيا  الگوي - 10
 . اعتبارسنجي  ارزيابي  الگوي - 14 ؛ مشاركتي

در   توان الگو را مي  از اين  ربرديكا.  است  داشته  عالي  در آموزش كاربرد وسيعتري  اعتبارسنجي  ، الگوي ياد شده  الگوهاي  درميان
 ].52[رد مشاهد ك 1905  از سال  آمريكا  آموزشي نظام

منظور   ، به ايران  عالي  در آموزش.  است  شده  متداول  گذشته  سال  ساير كشورها در ده  عالي  در آموزش  اعتبارسنجي  از الگوي  اما استفاده
  آمد اما اين  عملبه  عالي  آموزش  ريزي و برنامه  ژوهشپ  مؤسسه  در آغاز تأسيس  هاييها، كوششدانشگاه  يبند رتبه  براي الگو  از اين  استفاده
  است  يفرآيند  رزيابيا نوع  اين.  است  بروني  با ارزيابي  مترادف  ، اعتباربخشي طوركليبه .شد  متوقف  ارزيابي  طرح  تدوين  ها درسطحكوشش

  اين  هدف. شود مي  شناخته معتبر  بروني  نهادي  وسيله  ، به اش دهنده  تشكيل  هايصالحيت  واسطه ، به آموزشي  مؤسسه  يك ، آن  ازطريق  كه
 .دده  ياري  امورشان  كند و آنها را در بهبودي  را گواهي  آموزشي هاي مؤسسه  كيفيت  كه  است  فرآيند آن

ديگر،   عبارت به.  است  تأكيد داشته  درونداد نظام  ، بر عوامل دروني  هايبرمالك  مبتني  ارزيابي  الگوهاي از  يكي  عنوان  ، به اعتبارسنجي  الگوي
اما .  است  پرداخته مي  آن  و امثال  درسي  برنامه ، علمي  دانشجو، هيأت  پذيرش  چون عواملي  درباره  قضاوت  الگو به  كاربرد اين ، در گذشته
  به  ، با توجه همگنان  هيأت  وسيله  به  الگو، قضاوت  در اين. نيز تأكيد دارد  و برونداد نظام فرآيند  بر عوامل  يادشده  الگوي اخير  كاربردهاي

  نشدا  ، وضعيت گرفته قرار  الگو مورد توجه  در اين اخيراً  برونداد كه  عوامل  جمله از. گيرد مي  ، صورت شده  تعيين  از قبل  استانداردهاي
  ].53[ است  آنان  اشتغال  و چگونگي  آموختگان

  تعريف  هر عامل  براي  ، استانداردهايي شود و سپس مي  مشخص  نظردر ارزيابي مورد  ، ابتدا عوامل اعتبارسنجي  از الگوي  در فرآيند استفاده
و   شده ها تلفيق ، داده هر عامل)  وزن(  اهميت  به  ، با توجه از آن  پس. شود مي  موجود آنها گردآوري  وضعيت  درباره  الزم  هاي و داده  شده

                                                 
11 Harman 



 1390ارديبهشت ماه  - هاي فني پرديس دانشكده - دانشگاه تهران "ارزيابي كيفيت در نظام داشگاهي"پنجمين همايش 

 ١٣

از   استانداردهاي با  ، در مقايسه مورد ارزيابي  هاينظام  بندي رتبه  وسيله  به  قضاوت اين. شود مي  قضاوت  دانشگاهي  نظام  درباره  آن  براساس
ارزيابي با مورد   نظام  هايويژگي  تطابق مورد نظر همان  ، كيفيت اعتباربخشي  ي، در الگو ديگر سخن  به .شود مي  ، انجام شده  تعيين  قبل

و   كرده  استفاده  اعتبارسنجي  از الگوي  توان مي ، دانشگاهي هاينظام  كيفيت  ارزيابي  رو، براي  از اين.  است  شده تعيين  از قبل  استانداردهاي
  به  طريق  از اين  كه  اي رتبه. كرد  مشخص  آن  براي ، كيفيت ، از نظر ويژه  اي ، رتبه دانشگاهي  هر نظام  ايبر  آمده  دست به  امتيازهاي  با محاسبه

  هيأت  ازطرف  كه  است  ، اعتبار علمي منزلت  اين  در واقع. شود اعطا مي  مورد ارزيابي  دانشگاهي  نظام  به  كه  است  منزلتي آيد مي  دست
  آن  دانشگاهي  نظام  يك  درباره  اعتباربخشي  الگوي كاربرد  اصلي  مفروضه.  است  شده  شناسايي  ارزيابي مورد  نظام  براي ) نهمگنا(  ارزيابان

 يارزياب  به  اول  در مرحله  دانشگاهي  نظام)  هستند، ب گذشته  هايفعاليت  كيفيت  ارزيابي  مشتاق  دانشگاهي  نظام  مسؤوالن)  الف:  كه  است
  ارزيابي  گزارش  بازنگري  و ضمن  قرارخواهد گرفت بازديد مورد  همگنان  هيأت  از طرف  دانشگاهي  نظام)  و ج  خواهد پرداخت خود  دروني
  ، براي طورخالصه  به .خواهد كرد  ، قضاوت دروني  از ارزيابي  حاصل  هاي استانداردها و داده  به  ، با توجه دانشگاهي  نظام  كيفيت  درباره ، دروني
 :قرارداد  رويكرد را مورد توجه  سه  توان مي  دانشگاهي  نظام  يك  كيفيت  درباره  قضاوت

 ؛ دانشگاهي  نظام  شده  بيان  هايهدف  تحقق - 

 ؛ دانشگاهي  نظام  فرآيند عمليات  مطلوبيت - 

 ].58، 54[ شده تعيين  از قبل  با استانداردهاي  دانشگاهي  عملكرد نظام  تطابق - 

  
  كيفيت در آموزش عالي الگوي اعتبارسنجي، الگوي مناسب و متناسب جهت ارزيابي و تضمين

براي ارزيابي الگوهـاي متعـددي   . بهترين نحو به امر ارزيابي ياري برسانند توانند بهبراي ارزيابي مؤسسات آموزش عالي، الگوهاي ارزيابي مي
  :تگوها را به سه دسته كلي زير تقسيم نموده اساين ال) 1381( كيامنش. است ارائه شده

  ؛الگوهاي مبتني بر تحقق اهداف )1
 ؛)نيهاي بيرومالك هاي دروني، قضاوت بر اساسقضاوت بر اساس مالك(الگوهاي قضاوتي  )2
  .يالگوهاي تسهيل تصميم گير )3

مبتني بر مصرف كننده ، مبتني بر نظر متخصصان مبتني بر مديريت ،  مبتني بر هدف،: اين الگوها را به شش دسته) 1987( ورتن وسندرز
ـ  ) 1380( نظر متخصصان و طبيعت گرايانه تقسيم بندي نموده اند و يا بازرگان ، مبتني بر اختالف پاسـخ گويانـه،   : هفـت دسـته   هآنهـا را ب

  .تمدافعه، و كاربرد گرا تقسيم بندي نموده اس هاي تحقيق آزمايشي، هدف آزاد، مبتني برمبتني بر طرح
، الگوي ارزيابي اختالفي، الگوي ارزيابي )الگوي تايلر( تحقق هدف: الگوي پنج معتقد است كه از ميان تمامي اين الگوها )1383( زين آبادي

الگوي اعتبارسنجي يكـي از  . اند ارزيابي يوسي ال اي و الگوي اعتبارسنجي در مؤسسات آموزش عالي كاربرد بيشتري داشته سيپ ، الگوي
]. 8[ خصوصاً درآموزش عالي است و در عين حال از بحث انگيزترين الگوها نيز به شـمار مـي رود   - قه ترين الگوهاي ارزيابي آموزشيبا ساب

هاي آموزشي مورد اسـتفاده واقـع شـده اسـت، انجمـن      سازمان منظور قضاوت دربارهاز لحاظ تاريخي اين الگو از دهه آغازين قرن بيستم به
  ].10[از جمله پيشگامان استفاده از اين الگو در آموزش عالي بوده است) مركزي آمريكا هاي شمالشگاهدان(سنترال  -نورث

اعتبارسـنجي عبـارت اسـت از فرآينـد بررسـي      « . كندصورت تعريف مي اين الگو را بدين )2003(انجمن اعتبارسنجي آموزش عالي امريكا 
-تعريـف اعتبارسـنجي مـي    در )2000(دام . باشددر تضمين كيفيت وبهبود آن مي آموزش عالي براي تحريك آنها كيفي بيروني مؤسسات

ايـن نظـارت منجـر بـه      »توسط اعضاي بيروني براي سنجش كيفي آنها اعتبارسنجي عبارت است از نظارت رسمي برنامه و مؤسسه،«  گويد
استانداردهاي از پـيش تـدوين    آيا برنامه يا مؤسسه مطابق باپردازد كه طور كلي اعتبارسنجي بدين مورد ميهشود، باعطاي رتبه به آنها مي

هاي زماني از مؤسسه، دانشكده و يا مدرسه مـورد ارزيـابي،   ارزيابي، با فاصله هايدر اين الگو از طرف مؤسسه يا سازمان» شده است يا خير؟
كـه در حـال حاضـر وجـود دارد مـورد       توجه بـه آنچـه   آيد و مؤسسه با توجه به معيارهاي كمي از قبل تعيين شده و بابه عمل مي بازديد

 ].31[همه جانبه را از تمام ابعاد يك مؤسسه انجام مي دهد گيرد، اين الگو يك مطالعهقضاوت و ارزيابي قرار مي
 :كندمي هاي زير را در نظام آموزش عالي ايفاطور كلي اعتبارسنجي نقشبه
  ؛استانداردهاي مورد نظر دست يافته است يا خير؟ يا برنامه به تشريح و رسيدگي به اين امر كه آيا مؤسسه -
 ؛عوامل مهم در سنجش كيفيت نظام مشاركت هر چه بيشتر اعضاي هيأت علمي ودانشجويان به عنوان يكي از -
  ؛كمك به مؤسسه براي ايجاد معيارهاي مورد قبول كيفيت -
   ؛تجهيز مؤسسه در برابر فشارهاي دروني و بيروني -
  ؛تحريك مؤسسه براي رشد و بهبود استانداردهاي كيفي -
  مشاركت همه جانبه اعضاء مؤسسه در فرآيند ارزيابي -
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هـاي  ترين و پركاربردترين الگوها براي ارزيابي كيفي نظاماز مناسبيكي به هر حال تجارب بين المللي بيانگر آنست كه الگوي اعتبارسنجي 
انجمن اعتبارسـنجي آمـوزش    به گزارش  ده آمريكا يكي از كشورهاي با سابقه در كاربرد اين الگوست،كشور اياالت متح. آموزش عالي است

اعتبارسنجي فرآيندي دارد كه انجـام هـر   . انددانشكده اعتبارسنجي شده 3000در حدود  2002در اين كشور تا سال ) 2002( عالي آمريكا
مراحـل  ) 2001(آمريكـا بـه نقـل از ايتـون      انجمن اعتبارسنجي آموزش عالي. د داشتمراحل كاركردها و نتايج خاصي به بار خواه كدام از

  :اعتبارسنجي را به ترتيب ذيل معرفي نموده است
  ارزيابي دروني) 1
  )تشكيل هيأت همگنان، بازديد، قضاوت( ارزيابي بيروني ) 2
  .تبيروني معرفي نموده اس ارزيابي نيز اين فرآيند را تحت عنوان ارزيابي دروني و) 1380( بازرگان 

هـاي  كه اين الگو رهنمودهاي مفيدي بـراي بهبـود كيفـي گـروه     تجارب ملي در خصوص اعتبارسنجي در آموزش عالي نيز حاكي از آنست
ي آموزشـي  هادر سطح گروه در ايران مرحله اول الگوي اعتبارسنجي يعني ارزيابي دروني. ها ارائه كرده استدانشگاه ها وآموزشي، دانشكده
توان جهت بهبود نقاط ضعف و تحكـيم  دهد كه از آنها ميراهكارهايي را ارائه مي نتايج حاصل از اين ارزيابي پيشنهادات و. در حال اجراست

ل بيروني صورت گرفته و الگوي اعتبارسنجي تكمي با انجام اين مرحله و متعاقب آن تشكيل هيأت همگنان ارزيابي. قوت استفاده نمود نقاط
ارزيابي درونـي در   قدمت اجراي فرآيند. يعني ارزيابي بيروني تاكنون در كشور ايران اجرا نشده است گردد كه البته مرحله دوم اين الگومي

در بهبود كيفي نظام مورد ارزيابي ايفـا مـي كنـد در ادامـه بـه ذكـر        با توجه به نقش مهمي كه ارزيابي دروني. سال است 10ايران كمتر از 
  ].49[است فرآيند آن پرداخته شده  يف، مفاهيم وتعار

  
 رزيابي دروني، تعاريف، ضروريات و نقش آن در بهبود كيفيتا

در تعريـف ارزيـابي    )1994(اول الگـوي اعتبارسـنجي اسـت، گوليكسـون      همانطور كه پيشتر ذكر شد ارزيابي دروني يا خودارزيابي مرحله
شـود، ارزيـابي درونـي اسـت و يـا      اي يك واحد آموزشي و يا افراد درگير در يك برنامه انجام مـي وسيله اعضهارزيابي كه ب: دروني مي گويد

ارزيابي دروني نوعي از تحقيقات عملي اسـت   :دروني را بدين صورت تعريف مي كند ارزيابي) 1994(به نقل از باب كوين ) 1991(آرنولدالو 
بلكه نقـش  . تحليل مساله و ارائه راه حل نيست كند، نقش ارزيابي دروني تنهاايت ميبهبود سازماني و تغييرات برنامه ريزي شده حم كه از

  .دباشارائه شده جهت بر طرف نمودن نقاط ضعف و كمبودها مي هايآن تصحيح اشتباهات و اجراي راه حل
هاي نظام و مسائلي كه در تحقق ايـن  فاندركاران نظام نسبت به هد منظور از ارزيابي دروني آنست كه دست« : مي گويد) 1380( بازرگان
برنامه ريـزي فعاليـت هـاي     دست آورند، سپس ميزان دستيابي به آنها را بسنجند، تا بر اساس آن بههآگاهي بيشتري ب ها وجود دارد،هدف

وجود آن ارزيابي و بر اساس هاي نظام با وضعيت مدروني، ميزان تطابق هدف آينده جهت بهبود كيفيت بپردازند، به عبارت ديگر در ارزيابي
 » آينده برنامه ريزي مي شود آن فعاليت هاي

-مـي ) مؤسسات آموزش عالي(هاي نظام سيستماتيك و جامع فعاليت ارزيابي دروني به عنوان يك رهيافت مشاركتي كه به بازنگري منظم،

 ].14[ است هاي خاص و برجستهازويژگي ايفرآيندها و واقعيت هاي موجود مؤسسات است داراي مجموعه انجامد و مبتني بر
  :ها اشاره كرده استبه برخي از اين ويژگي) 1380( بازرگان

  ؛برانگيختن دست اندركاران نظام براي مشاركت در بهبود آن -
  ؛كمك به خود تنظيمي امور نظام آموزشي -
  .بهبود بخشيدن بر كيفيت نظام آموزشي -

  :هاي ارزيابي دروني معرفي نموده اندهاي ذيل از جمله مهمترين مشخصهنيز ويژگي) 1381( رحيمي و ديگران
  ؛ارزيابي دروني فرآيندي خود خواسته است -
  ؛دنبال دارد ارزيابي دروني ارائه يك زبان مشترك در نظام مورد ارزيابي را به -
  ؛ارزيابي دروني چشم به واقعيت ها و امكانات و وضعيت موجود دارد -
  ؛دارد دروني مشاركت همگان را در نظام ارزيابي را به دنبال ارزيابي -
  ؛ارزيابي دروني بهبود مستمر و ارتقاء كيفيت را به دنبال دارد -
  ؛ارزيابي دروني منجر به يادگيري سازماني مي شود -

و كاركنان يـك نظـام آموزشـي، پذيرفتـه     چنانچه از طرف اعضاء هيأت علمي  عنوان فرآيند خود در آينه ديدنبه هر حال ارزيابي دروني به
برنامـه ريـزي جهـت ارتقـاء      يك ابتكار عمل از متن يك نظام با اهداف تقويت و حمايت از خالقيـت هـاي درون گروهـي و    عنوانشود و به

نظام يا برنامـه مـورد    وضعيت موجود و اصالح نقاط ضعف و بهبود و ارتقاء كيفيت تواند به تغييرهاي آن نمود پيدا كند ميكيفيت و فعاليت
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جهت انجـام ايـن امـر و فـراهم آوردن     ) مؤسسه آموزشي(اما نكته اصلي در ارزيابي دروني رغبت و همكاري اعضاء نظام . منجر شود ارزيابي
را  ه دانشـگاهي از ارزيابي دروني كه از آن به عنوان مكانيزمي كه جامع) 2001(توصيف تووار  زمينه بهبود و ارتقاء واحد مورد ارزيابي است،

پـس ارزيـابي   . نمايد، بيانگر همين امـر اسـت  مي هاي كارشان ترغيباز طريق فرآيندهاي تعاملي مشاركتي به بررسي و ارزشگذاري واقعيت
 : كه توجه به آنها به انجام اثربخش فرآيند آن منجر مي شود، اين اصول عبارتند از دروني مبتني بر اصول و پيشبايستهايي است

  ؛اعضاء نظام مورد ارزيابي جهت انجام ارزيابي درونيتمايل 
 ند؛انجام اين فرآيند هست تصريح ارتباطات ميان مجريان و كليه افرادي كه به نحوي متاثر از  
 ي؛مقاصد درون سازماني و برون سازمان مشخص بودن روش و فرآيند اجرا در جهت برآورده نمودن اهداف و 
 ؛نتايج حاصل از اجراي طرح رغيبي جهت تداوم و به كارگيريتصريح ساز و كارهاي تشويقي و ت 
 60[ ايجاد ساختار و نهاد متولي ارزيابي دروني در نظام.[ 

ها را از همانگونه كه مديريت عملكرد سازمان. شودنتايج مفيدي حاصل مي با رعايت اصول فوق و مشاركت هر چه بيشتر نظام مورد ارزيابي
بر كنترل كيفي، با ارائه راهكارها و  ده و به سمت توليد و ايجاد كيفيت سوق مي دهد، ارزيابي دروني نيز عالوهكيفيت عبور دا حالت كنترل

 مديريت عملكرد ايجاد و توليد كيفيت است و در اين راستا ارزيابي دروني مي توانـد  رسالت. رهنمودها، نويد بخش ايجاد كيفيت نيز هست
  .بهترين وسيله باشد

اين ارزيابي خود خواسته است، اعضاي يـك نظـام تصـميم     در اين است كه اوالً هابي دروني يا خود ارزيابي با انواع ديگر ارزيابيتفاوت ارزيا
هـاي ديگـر   اين نوع ارزيـابي از ارزيـابي   مشاركت و همكاري در اين فرآيند وجه تمايز. هاي خود را آشكار نمايندها و قوتضعف گيرند تامي

 اههاي كيفي حضور داشته باشند، ارزيابي انجام شده به واسطه اين مالكها و شاخصمالك ر اندازه اعضاء و نظام در تدويناست، چرا كه ه
نوع از ارزيابي و تاثير آن در بهبود عملكرد در اين  ويژگي بارز ديگر اين. تر بوده و با مقاومت و تعارض مواجه نخواهد شدها اصوليو شاخص

خود را در قبال عدم  در واقع اعضاء نظام. مسؤوليت پذيري اعضا و نظام در قبال عملكرد خود افزايش مي يابد اسخ گويي واست كه ميزان پ
تر اين كه در اين نوع از ارزيـابي مقاومـت در   و از همه مهم. نمود و سعي در برطرف نمودن آن خواهندد داننول ميؤدسترسي به اهداف مس

فرآينـدها در ارزيـابي درونـي بـه      انجـام ايـن  . از آنجا كه هر نوع ارزيابي تغيير و اصالح را به دنبال خواهد داشت. دابييبرابر تغيير كاهش م
نخواهد شد، در واقع به اين داليل است كه ارزيابي دروني در مؤسسات آموزش عالي  هاي مفيد آن با مقاومت و چالش مواجهواسطه ويژگي

  .ملكرد نظام داردبسزايي در بهبود كيفيت ع تاثير
وفرآيند آن پرداخته مي شود، الزم به ذكر است كـه در نظـام آمـوزش     در ادامه جهت شناسايي بيشتر فرآيند ارزيابي دروني به ذكر مراحل

سـطح  فرآينـد اجرايـي آن در    ها قابل اجراست، كـه در ايـن مقالـه،   ها و دانشگاههاي آموزشي، دانشكدهسه سطح گروه عالي اين فرآيند در
  .]57، 50[ شودهاي آموزش توضيح داده ميگروه

  
  فرآيند اجرايي ارزيابي دروني

  :تاس مراحل ارزيابي دروني را به ترتيب ذيل معرفي نموده) 1380( بازرگان

بي دروني كه اعضاء نظام با ارزيازماني : ياهداف ارزيابي درون با فلسفه، ضرورت و) اعضاي هيأت علمي( آشنا نمودن اعضاء نظام -
فرآيند مبتني بر مشاركت اسـت،   دست نخواهد داد، از آنجا كه اينهنباشند، انجام ارزيابي دروني نتايج مفيد خود را ب و كاركردهاي آن آشنا

ه معناي فهم ارزيابي دروني ب. اين فرآيند، ضرورت، فلسفه و اهداف آن آشنا باشند لذا الزم است براي مشاركت هر چه بيشتر، اعضاء نظام با
اي و ايجاد انگيزه و رغبت در آنها كميتـه  در اين مرحله ضمن آشنايي اعضاء نظام. بدن نقص آن و دستيابي به نتايج مطلوب مي باشد انجام

ريـزي   اين كميته نقش بسزايي در هماهنگي و برنامه. شودتشكيل مي» راهبري ارزيابي دروني كميته«نفر تحت عنوان پنج  تاسه مركب از 
   .دگيرو تقسيم كار بين اعضاء در اين مرحله صورت مي برنامه ريزي انجام ارزيابي و تنظيم جدول زمانبندي مراحل. آيند ارزيابي داردفر
وضـعيت مطلـوب و مرجعـي بـراي      عنوان مبنـايي بـراي ترسـيم   اين مرحله رسالت و اهداف گروه به در :هتصريح رسالت و اهداف گرو -

  .گرددمقايسه تصريح مي
. شـود كيفيت با توجه به ميزان دسترسي به رسالت و اهـداف مشـخص مـي    در واقع كيفيت و يا عدم. انداهداف مبناي مقايسه نتايج ارزيابي

  .باشندمينيز  )قضاوت يمعيارها( ها و استانداردهاها، شاخصو اهداف به عنوان مبنايي در تدوين مالك هاعالوه بر آن رسالت
انـد، از آن جملـه احمـدي    هـا و اهـداف عمـل نمـوده    تصريح رسالت گرفته در حوزه ارزيابي دروني به طرق مختلفي درهاي صورت پژوهش

آنهـا  ) 1383( ها و اهداف دروندادي، فرآيندي و بروندادي تقسيم نموده است و زين آباديرسالت: سه سطح ها و اهداف دررسالت) 1383(
ها و اهداف حال فارغ از نوع تقسيم بندي وجود رسالت به هر. ات تخصصي تقسيم نموده استدر سه سطح آموزشي، پژوهشي و عرضه خدم

   .ضروري است در هر نوع از ارزيابي كامالً
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-بروندادي، در عملكرد نظام دخيـل  با توجه به ديدگاه سيستمي عوامل مختلف دروندادي، فرآيندي و :يتعريف و تدوين عوامل ارزياب -

 عوامل عمده ترين عناصر درونداد، فرآيند و برونداد نظام هستند، حال اگر يـك گـروه  . به نوعي در كيفيت نظام اثر گذارندند و تمامي آنها ا
  .توجه به الگوي عناصر سازماني ذيل شناسايي نمود توان عوامل ارزيابي را بادر نظر بگيريم، مي) سيستم(آموزشي را به عنوان يك نظام 

  

 
 

اولويت عوامل مورد ارزيابي را كميته راهبري تعيين . به ارزيابي آنها پرداخت توان عوامل مهم كيفي را انتخاب وبا استفاده از اين نمودار، مي
آنهـا را  ) 1374(زيادي برخوردارند، بازرگان  عامل از اهميت 9اما تجارب ملي و بين المللي حاكي از آنست كه از ميان اين عوامل، . مي كند

  :به اين ترتيب معرفي نموده است
دانـش آموختگـان بـه تفكيـك      -4 ؛دانشجويان به تفكيـك مقـاطع   -3 ؛اعضاء هيأت علمي -2 ؛جايگاه سازماني، مديريت و سازماندهي -1

  .هيزاتامكانات و تج -8؛ پژوهش -7 ؛ ادگيريي و فرآيند تدريس -6 ؛هاي آموزشيبرنامه هاي درسي و دوره -5 ؛مقاطع
هـاي  ، نيز از اين عوامل جهت ارزيـابي گـروه  )1381( ، محمدي)1381( زاده ، يادگار)1383(، احمدي )1383(رسالت و اهداف زين آبادي 

   .كرده اند آموزشي استفاده
ابي كه قضاوت درباره آنهـا  مورد ارزي ها و عواملهايي از پديدهها يا جنبهها عبارتند از ويژگيمالك :هاي ارزيابيتعريف و تدوين مالك -

ارزيابي . نمود ها تبديلارزيابي حالت كلي دارند براي ارزيابي آنها الزم است كه آنها را به مالك با توجه به آنكه عوامل مورد. پذيردانجام مي
بـراي ارزيـابي   ) 1383( عنوان مثال، زين آباديبه. كرد هاي منشعب از يك عامل وضعيت كيفي آن عامل را مشخص خواهدمجموعه مالك

  :زيراستفاده نموده است هايعامل هيأت علمي ازمالك
  ؛هاي فردي اعضاء هيأت علميتركيب و توزيع اعضاء هيأت علمي و ويژگي -
  ؛هاي آموزشي اعضاء هيأت علميفعاليت -
  ؛ميزان حضور اعضاء هيأت علمي در گروه -
  ؛چگونگي تبادل تجربه ميان اعضاء هيأت علمي -
  ... هاي جديد علمي رشته تخصصي وآشنايي اعضاي هيأت علمي با يافته -

   .گيردشوند و با توجه به اين تقسيم بندي ارزيابي عوامل صورت ميهاي ارزيابي تقسيم ميدر اين مرحله هر كدام از عوامل به مالك
تـرين مشخصـه   توان عمـده ها را ميصانگرها يا شاخنش ):تقضاو معيارهاي( و استانداردها) هاشاخص(تعريف و تدوين نشانگرها  -

در اين مرحلـه تـك تـك    . دارد تواند به بهترين نحو ممكن كيفيت گروه را نماياناي از آنها ميتعريف كرد، كه مجموعه يا ويژگي هر مالك
  :تواند به نشانگرهاي ذيل تقسيم شودمي» تركيب و توزيع اعضا هيأت علمي« عنوان مثال مالكبه. شوندها به نشانگرها تقسيم ميمالك

  پيامد
 اشتغال - 

 بيكاري - 

 تحصيل ادامه - 

تقويــــــــت  - 
هــــاي ارزش

اجتمـــــاعي، 
اقتصــــادي و 

 ...فرهنگي و 

  درونداد
 دانشجو - 

 هيأت علمي - 

 برنامه درسي - 

هـــــاي دوره - 
 آموزشي

فضـــــــــا و  - 
 تجهيزات

 مدير گروه - 

ــكيالت و  -  تشـ
 ...بودجه و 

  فرآيند
ــد  -  فرآينــــــ

ــاددهي و  يـــ
 يادگيري

ــد  -  فرآينــــــ
ــاختي و  ســـ

 سازماني

ــد  -  فرآينــــــ
 پشتيباني

برونداد 
  ايواسطه

معــــــــدل  - 
 ندانشجويا

هــاي گــزارش - 
ــرفت  پيشــــ

 دانشجويان

  برونداد نهايي
دانـــــــــش  - 

 آموختگان

 پژوهش - 

خـــــــدمات  - 
 تخصصي

 ارزيابي

 ]10[ بر اساس الگوي عناصر سازماني)هاي آموزشيگروه(نمودار عناصر نظام آموشي :)2(شكل 
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مدرك تحصيلي اعضاء هيأت علمي ) 4؛ سابقه اعضاء هيأت علمي) 3 ؛مرتبه اعضاء هيأت علمي) 2؛ نسبت اعضاء هيأت علمي به دانشجو) 1
  ... و

روني اين استانداردها با توجـه بـه   در ارزيابي د. شوندارزيابي نيز مشخص مي در اين مرحله عالوه بر تعريف و تدوين نشانگرها استانداردهاي
تصريح شده و امكانـات گـروه نيزهسـت،     هايالبته مالك تدوين استانداردها، هدف. شودتوافق اعضاء هيأت علمي تعريف و تعيين مي نظر و

 البته در هر نوع ارزيـابي . را با اين استانداردها مقايسه نمايد بايد وضعيت موجود خود استانداردها بيانگر وضعيت مطلوب گروه هستند، گروه
دروني بـا ديگـر اسـتانداردها در ايـن اسـت كـه ايـن         توان از استانداردها استفاده نمود ولي تفاوت استانداردهاي تدوين شده در ارزيابيمي

مشـابه ديگـر    هـاي روهكه شايد اين استانداردها مـورد توافـق گـ   . شوندامكانات و اهداف گروه تدوين مي ها واستانداردها با توجه به ويژگي
بـه عنـوان   . هاي مشابه تبديل خواهنـد شـد  مورد توافق تمامي گروه البته اين استانداردها در مرحله ارزيابي بيروني به استانداردهاي. نباشد

  :مي توان استاندارد زير را تدوين نمود» استاد به دانشجو نسبت« مثال براي نشانگر
  مطلوب .......................................... 10به  1نسبت 
  نسبتاً مطلوب..... ........... 16به  1تا  12به  1نسبت 
  نامطلوب ...........................و باالتر 18به  1نسبت 

  .گرددمنتهي ميا شده و به استاندارده ها شروعبه اين ترتيب در ارزيابي دروني ترتيب ارزيابي از هدف
شود، فرآيند قضاوت بر خالف اين جهت اسـت ابتـدا بـا توجـه     منتهي مي زيابي كه از اهداف شروع شده و به استانداردهابر خالف ترتيب ار
شـود،  مورد عوامل قضـاوت مـي   ها درها و با توجه به مالكده در مورد نشانگرها، با توجه به نشانگرها در مورد مالكن شاستانداردهاي تدوي

در . نشانگرهاي مربوطه با استانداردهاي تدوين شده چه مقـدار فاصـله دارنـد    ها وهر كدام از عوامل، مالككند كه اين قضاوت مشخص مي
   .شودكيفي هر كدام از آنها با توجه به فرآيند قضاوت مشخص مي واقع وضعيت

 

  
  
در ايـن   :آوري اطالعات و منـابع جمـع آوري اطالعـات    مشخص كردن داده هاي مورد نياز، طراحي و تدوين ابزارهاي جمع -

با توجه به متغيرهاي  د شوندهنده نشانگرها، و منابع جمع آوري اطالعات تعيين مي هاي مورد نياز با توجه با متغيرهاي تشكيلمرحله داده
برخـي از منـابع مهـم    . شوندها تدوين ميههر نشانگر، سؤاالت مناسب طرح و در قالب ابزاري خاص، با توجه به منبع جمع آوري داد اصلي

 ولين امكانـات و ؤعلمي، مديران گـروه، دانشـجويان، دانـش آموختگـان، كارفرمايـان، مسـ       هيأت: ها عبارتند ازجهت براي جمع آوري داده
  .تجهيزات، اسناد و مدارك

هاي الزم از منـابع جمـع   داده، هاي اندازه گيري دادهدر اين مرحله پس از طراحي و تدوين ابزارها: اهگردآوري و تجزيه و تحليل داده -
هاي آماري توصيفي و يا استنباطي تجزيه تحليل شـده و بـراي   شده از طريق روش گردآوري هايگردند و دادهها جمع آوري ميآوري داده
هـاي جمـع آوري شـده و تجزيـه و     به داده جهبا تو در اين مرحله،. شوندها و نشانگرها مورد استفاده واقع ميمورد عوامل، مالك قضاوت در

هـا و نشـانگرهاي   شده قضاوت صورت گرفته و وضعيت كيفي هـر كـدام از عوامـل و مـالك     تحليل آنها و با استفاده از استانداردهاي تدوين
  .گردددر اين مرحله است كه نقاط قوت و ضعف گروه آشكار مي. شودمشخص مي مربوطه

اول يك گزارش اوليـه تهيـه شـده و     شود، در مرحلهمعموالً گزارش ارزيابي دروني در دو نوبت ارائه مي :يونتدوين گزارش ارزيابي در -
از  در مرحله بعدي پـس و  كنندپيشنهادات خود را براي بهبود وضع موجود گروه ارائه مي اعضاء گروه آنرا مطالعه نموده و پس از بررسي آن

تواند بـا  اهميت فراواني برخوردار است چرا كه گروه مي پيشنهادات ارائه شده در اين گزارش از. رددگطبيق نظرات، گزارش نهايي آماده مي
تـدوين   هاي همگنـان بررسـي شـده و از آنهـا جهـت     ها توسط هيأتاين گزارش. تا وضعيت مطلوب بكاهد عملي نمودن آنها فاصله خود را

  .]22، 21[ شوداستانداردهاي نظارت بيروني استفاده مي
  
  
  

/ ها رسالت عوامل هامالك نشانگرها استانداردها
 اهداف

 فرآيند قضاوت): 3(شكل 
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  هاي آموزشي گذاري براي ارزيابي دروني گروه چگونگي هدف
هاي گروه آموزشـي در   هدف]. 9[هاي علوم پزشكي به انجام رسيد  هاي آموزشي دانشگاه در اولين تجربه ارزيابي دروني در ايران كه در گروه

. به عنوان سنجه قضاوت مورد استفاده قـرار گرفـت  هايي مشخص شده و  ها هدف لذا فقط از طريق نظرخواهي از اعضاي گروه. دسترس نبود
در حالي كه ارزيابي دروني بـه قضـاوت   . گيرد هاي آموزشي مورد نظر قرار مي گذاري آن است كه فقط جنبه آرماني گروه ايراد اين نوع هدف

  .پردازد هاي آن مي درباره وضعيت موجود گروه آموزشي در مقايسه با هدف
هـاي   ابتدا رسالت و هدف].  29[تهران  بي دروني، از جمله در ارزيابي دروني گروه روانشناسي دانشگاه هاي بعدي ارزيادر تجربه

هر چند در اين طـرح ارزيـابي   . ها پرداخته شد كلي دانشگاه مورد نظر قرار گرفت و سپس با نظرخواهي از هيأت علمي گروه به تدوين هدف
هـاي گـروه بـه عنـوان سـنجه       گذاري گروه قرار گرفته است، اما آرماني بـودن هـدف   ي هدفهاي كلي دانشگاه زيربنا دروني، رسالت و هدف

  .قضاوت مورد ايراد بوده است
سـعي بـر آن بـود كـه      بـه انجـام رسـيد،    1383-1384كه در سـال تحصـيلي    ريزي آموزشي طرح ارزيابي دروني گروه مديريت و برنامهدر

تـوان بـه امـر     از ايـن جملـه مـي   . عمـل آيـد  رد توجه قرار گيرد و در رفع آنها كوشـش بـه  هاي اجراي ارزيابي دروني در ايران مو كاستي
آموزشـي  هـاي   دهـد كـه در اكثـر گـروه     هاي انجام شده درباره ارزيابي دروني درآموزش عالي ايران نشان مـي  پژوهش. گذاري اشاره كرد هدف
حتـي  . باشـد  يابي و وضعيت مطلوب را استخراج كرد، در دسترس نميپذيري كه بتوان براساس آنها الزامات ارز هاي صريح و اندازه هدف

تـوان معيارهـا يـا الزامـات      هاي ياد شده نمـي  لذا با استفاده از هدف. اند هاي گروه موجود باشد، اغلب كلي و ضمني بيان شده اگر هدف
  .مشخصي براي قضاوت در ارزيابي دروني بدست آورد

انديشي  ريزي آموزشي دانشگاه تهران اين مسأله مورد توجه قرار گرفت و براي رفع آن چاره رزيابي دروني گروه مديريت و برنامهبا توجه به مراتب فوق، در تجربه ا
ـا       ها و بخشنامه نامه براي اين منظور از آئين. شد ـاس آنه ـات "هاي دانشگاه تهران درباره آموزش، پژوهش و عرضه خدمات تخصصـي اسـتفاده شـد و براس  " الزام
هاي صادر شده در سه سال گذشته نظام دانشگاه تهـران در رابطـه    ها و بخشنامه نامه درانجام اين عمل كليه آئين .زيابي دروني استخراج گرديدار

مورد بررسي قرار گرفت تا مبنايي براي قضاوت درباره كيفيت ) هاي اداري، آموزشي، پژوهشي نامه از قبيل آئين(هاي گروه آموزشي  با فعاليت
هـاي آموزشـي و پژوهشـي اعضـاء      ، فعاليـت )درونداد(سپس عملكرد سه سال گذشته گروه در حوزه توسعه منابع . ملكرد گروه بدست آيدع

به عبارت ديگـر ميـانگين   . گيري شد و مورد مقايسه قرار گرفت اندازه) برونداد(آموختگان و آثار علمي گروه  ، دانش)فرآيند(هيأت علمي 
هـاي پژوهشـي مـورد     ها و مقاالت منتشره، تعداد طـرح  ت علمي، تعداد واحد تدريس اعضاي هيأت علمي، تعداد كتابتعداد هيأ: متغيرهاي

تصويب و اجرا شده، منابع مالي اختصاص يافته به گروه، نسبت استاد به دانشجو و فضاي فيزيكي در سه سال قبل از انجام ارزيـابي درونـي   
 عنـوان توسط عملكرد ايـن سـه سـال بـه    م .كار رفته استراي قضاوت درباره وضعيت موجود بهمحاسبه شده و به عنوان معيار سنجش ب

و انتظارات اعضاي هيأت علمي گروه نيز به آنهـا  واقع شد  مورد نظر ،معيار ارزيابي دروني و 12ترازيابي سنجه ، يا به تعبير ديگر"الزامات"
هاي ارزيابي تعيين شد و براي هـر   در مرحله بعد مالك. ابي مورد استفاده قرار گيردگروه آموزشي در ارزي "هاي هدف"اضافه شد تا به مثابه 

  . مالك، نشانگرهاي ارزيابي والزامات قضاوت مشخص گرديد
هاي ميان مدت و بلند مدت گروه آموزشي در سه حوزه آموزشي، پژوهشـي   پس از انجام ارزيابي دروني و قضاوت درباره كيفيت گروه، هدف

اين الگـو براسـاس   . هاي گروه آموزشي استفاده شده است براي اين منظور از الگوي استخراج هدف. دمات تخصصي تصريح گرديدو عرضه خ
   :ريزي آموزشي در شكل زير نمايش داده شده است تجربه ارزيابي دروني در گروه مديريت و برنامه

  

                                                 
12Benchmark  
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  .پردازيم در اينجا به شرح هر يك از اين منابع اطالعاتي مي. العاتي مورد استفاده قرار گرفته استدر انجام اين امر پنج منبع اط
هـاي   هـدف رفته اسـت، رسـالت و  نظر قرار گمورد هاي آموزشي  هاي گروه يكي از منابعي كه جهت تدوين هدف: دانشگاههاي  فهد -

هـاي دانشـگاه تهـران بـا اسـتفاده از       رسالت و هـدف  .كند ظامي از آن عمل ميگروه آموزشي به عنوان زير ن زيرا. تصريح شده دانشگاه است
].12[هاي دانشگاهي قبالً تعيين شده بودند كه در ارزيابي دروني از آنها استفاده شد  پرسشنامه سنجش هدف

بـراي ايـن   . باشـد  مـي  نيازهـاي جامعـه  ت، هاي گروه آموزشي مورد استفاده قرار گرفته اس اطالعات ديگري كه براي تصريح هدف :نيازهاي جامعه -
گرفت و نقش گروه مديريت و  مورد توجه قرار ها و تحوالت جامعه در اين حوزه  ، چالشآموزش عالي ساله كشور در بخش هاي توسعه پنج برنامه منظور
.شدهاي بلند مدت، در برآوردن بخشي از نيازهاي جامعه مشخص  ريزي آموزشي، از طريق بيان هدف برنامه

هاي گروه مورد نظر قرار گرفت، ساختار دانش در رشـته تخصصـي    منبع ديگري كه در تدوين هدف :ساختار دانش در رشته تخصصي -
گـذاري   گروه آموزشي مورد توجه قرار گرفت و در هـدف مرتبط با اخير رشته تخصصي تحوالت علمي براي اين منظور پيشينه و . گروه است

  . كنيم ريزي آموزشي اشاره مي به اختصار به چگونگي دستيابي به ساختار دانش در رشته مديريت و برنامه در اينجا. گروه ملحوظ شد
با مروري بـر متـون   . هاي نظري و عملي مربوط به اين رشته علمي مورد توجه قرار گيرد براي دستيابي به ساختار دانش الزم است چارچوب

هاي گوناگوني از مفـاهيم و   بندي ها و تقسيم بندي توان به دسته زشي در يك قرن گذشته، ميريزي آمو تخصصي و پژوهشي مديريت و برنامه
هـاي آموزشـي    بندي كه از الگوهاي مديريت در سـازمان  بر اين اساس، تقسيم. هاي آموزشي دست يافت ها درباره مديريت در سازمان تحليل

بـا  و مـديريت مـرتبط   15گويانـه مـدار   ، مديريت پاسـخ 14ديريت اثربخش مدار، م13مدار  مديريت كارآمد:عرضه شده است، به شرح زير است
  ].56[ 16هاي فرهنگي ها و جنبه ارزش

كـه بـا اسـتفاده از     در حـالي . مدار مديران دغدغه آن را دارند كه كارايي مدرسه را به حداكثر افزايش دهند بر مبناي الگوي مديريت كارآمد
مـدار   گويانه با بكار بردن الگوي مديريت پاسخ. هايش تحقق بخشد گران آن هستند كه مدرسه به هدفمدار مديران ن الگوي مديريت اثربخش

ها و  باالخره مديري كه از الگوي مديريت مرتبط با ارزش. مدير درصدد آن است كه به نيازهاي اجتماعي و سياسي قدرت حاكمه پاسخ دهد
نگر، سيستم مدرسه را به صورت تعاملي و با رعايـت اصـول مشـاركت     كه با ديدگاه كلكند سعي بر آن دارد، هاي فرهنگي استفاده مي جنبه

دار در فرهنگ جامعه چنان اداره كند كه هر يك از يادگيرندگان بتوانند بازنمائي ذهنـي خـود    هاي ريشه جمعي و همياري و مرتبط با ارزش
  .ها گام بردارند ي مشترك انسانرا از واقعيت به بهترين وجه بهبود بخشيده و در جهت كيفيت زندگ

                                                 
13 Efficiency-Based  
14 Effectiveness-Based  
15 Responsiveness-Based  
16 Relevance-Based  

 ياههدف
  دانشگاه

  ازها و انتظارات ين جامعهازهاي ين
  » ياران آموزشي«

ط و امكانات يشرا
  نظام دانشگاهي 

 ساختار دانش
 در

  تخصصي هرشت

 چشم انداز گروه

 گروهيهارسالت

 اهداف گروه
  )يو عرضه خدمات تخصصي، پژوهشيدر سه حوزه آموزش(

 يموزشگروه آيهااستخراج هدفيالگو:)4(شكل
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هـاي تربيتـي،    مدار بـر جنبـه   هاي اقتصادي، الگوي اثربخش مدار بر رعايت جنبه توان مالحظه كرد كه الگوي مديريت كارآمد طور كلي ميبه
  .هاي فرهنگي تاكيد دارد ها بر جنبه هاي سياسي، و الگوي مرتبط با ارزش مدار بر جنبه گويانه الگوي پاسخ

توانـد نيازهـاي    هاي اخير نشان داده است كه هيچ يك از الگوهاي مديريت آموزشي كه در باال به آن اشـاره شـد، بـه تنهـايي نمـي      پژوهش
ريـزي   از اينـرو رونـد حاضـر در مـديريت و برنامـه     . هاي آموزشي را نه در كشورهاي صنعتي و نه در ساير كشورها برآورده كند پيچيده نظام
هـاي   از آنجـا كـه كـاركرد اصـلي سـازمان     . الگوهاي ياد شده و در جهت اداره امور آموزشي با مشاركت جمعي استسوي تلفيق آموزشي به

آموزشي، كمك به افراد براي ساختن دانش فردي و نيز توليد، اشاعه و انتقال دانش عملي است، الگوي تلفيقي مديريت آموزشي كه فرآيند 
.دهد ريزي آموزشي را تشكيل مي ي ساختار دانش در حوزه مديريت و برنامهكند، روند اصل مشاركت جمعي را تسهيل مي

در اين رويكرد رهبران آموزشي و مديران مـدارس  . مورد توجه قرار گرفته است "17مديريت آموزشي براساس همياري"در اين راستا رويكرد 
  :هاي زير برخوردار باشند بايد از ويژگي

هاي دانش آمـوزان   يادگيري كه به كمك آن بتوانند معلمان را نسبت به طيف وسيع توانائي -دهيداشتن دانش درباره فرآيندهاي ياد - 1
  .هدايت كنند

هاي آموزشي مورد نياز كشور، منطقه، ناحيـه جهـت بـرآوردن نيازهـاي ويـژه يـادگيري        دارا بودن توانايي براي طراحي و اجراي طرح - 2
. آموزش مداوم

.هاي مورد اجرا در فرآيند مديريت آموزشي اي انجام ارزشيابي طرحه دارا بودن توانايي تشخيص ضرورت - 3
.دارا بودن توانايي ايجاد يك چشم انداز مشترك  نسبت به كيفيت يا اثربخشي يا عملكرد برتر آموزشي  - 4
هـاي   يابي در سـازمان ريـزي، سـازماندهي، اجـرا و ارزشـ     گـذاري، برنامـه   گذاري، سياسـت  دارا بودن توانايي بكارگيري شيوه مشاركتي در هدف - 5

.آموزشي
ايـن  . هاي آموزش را از سنتي به جديد مالحظـه كـرد   توان تحول در شيوه عالوه بر روند فوق در بكارگرفتن الگوي مديريت آموزشگاهي، مي

  :تحول برحسب عناصر مورد نظر به طور خالصه در لوحه زير نمايش داده شده است
  

  تي به جديد بر حسب عناصرهاي آموزشي از سنتحول شيوه): 1(جدول 
  جديد  سنتي  عناصر
  مديريت اطالعات و دانش  ذخيره اطالعات  وظيفه يادگيرنده

  اجتماعي فردي تاكيد آموزش
  جامعه فراگيران  نادان/ دانا  يادگيرنده -رابطه مدرس

  فعال و مشاركت در توليد دانش غير فعال و وابسته به معلم يادگيري-فرآيند ياددهي
  نامحدود با عيارهاي متفاوت  محدود با عيار مشخص  سمحتواي در

  نامحدود مبتني بر كيفيت تعامل يادگيرنده  محدود به ساعات تدريس  ميزان يادگيري
  

توان مالحظـه كـرد، اهميـت اقتصـاد اسـتوار بـر دانـايي و مـديريت          تخصصي مرتبط مي/ همچنين نكته ديگري كه در روند تحوالت علمي
شود كه مديريت آموزشـي   بيني مي نظر به اهميت مديريت اطالعات و دانش در سطح فردي، سازمان و جامعه، پيش .اطالعات و دانش است

  .برداري، مبادله و اشاعه دانش متحول شود هاي آينده در جهت ارتقاي فرآيندهاي اداره امور مربوط به توليد، جذب، بهره در سال
هـاي گـروه مـورد     ريزي آموزشي است كه در تـدوين هـدف   دانش در رشته مديريت و برنامه دهنده اجزا اصلي ساختار مطالب ياد شده نشان
  . توجه قرار گرفته است

مورد هاي  اطمينان از عملي بودن هدفگذاري گروه،  يكي ديگر از منابع اطالعاتي مورد استفاده در هدف: شرايط و امكانات نظام دانشگاهي -
ريـزي   هاي گروه مـديريت و برنامـه   تواند براي اجراي برنامه كه مي دانشگاه )منابع انساني، مالي و فيزيكي(هيالت امكانات و تساز اينرو . استتدوين 

  .آموزشي مورد استفاده قرار گيرد، ملحوظ شد
ت و عالوه بر منابع ياد شده نيازها و انتظارات افرادي كـه زيـر پوشـش گـروه مـديري      :گروه» ياران آموزشي«نيازها و انتظارات  -

اعضاء هيأت  از ياران آموزشي، منظوردر اينجا . گذاري گروه ملحوظ شده است هدفريزي آموزشي دانشگاه تهران هستند نيز در  برنامه
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شـان عرضـه خـدمات آموزشـي      هاي اجرايي كه وظيفه اصـلي  اندركاران سازمان طور كلي دستو بهآموختگان  دانش، دانشجويان علمي،
  . باشد است، مي

سپس بر مبناي نتايج بدست آمده از ارزيـابي  . انداز و رسالت گروه ترسيم شد گانه يادشده، چشم بررسي اطالعات حاصل از منابع پنجپس از 
  .هاي بلند مدت و ميان مدت گروه تدوين گرديد دروني و اين كه بهبودي كدام عامل مورد ارزيابي بايد در اولويت قرار گيرد، هدف

هاي آموزشي  هاي گروه توان گفت كه در اغلب موارد، هدف حاصل از انجام ارزيابي دروني در دهه گذشته در ايران، ميهاي  با توجه به تجربه
ها به صورت كلـي و عمـومي در    ها هدف بلكه در ابتداي تأسيس اين گروه. دانشگاهي در نظام آموزش عالي ايران با صراحت بيان نشده است

هاي گروه آموزشي با صراحت و آشـكارا بيـان    لذا در ارزيابي دروني، قدم اول آن است كه هدف. ه استسند آغازين گروه آموزشي عرضه شد
  . شوند تا بتوان فرآيند ارزيابي دروني را به انجام رساند
هـاي   گـروه توان براساس عملكرد سه سـال گذشـته    دهد كه مي ريزي آموزشي نشان مي تجربه اخير ارزيابي دروني در گروه مديريت و برنامه

  .ارزيابي از آن استفاده كرد) معيارهاي قضاوت(آموزشي، سنجه ترازيابي، ارزيابي دروني را منظور داشت و در تعيين الزامات 
هاي آموزشي بـراي ارزيـابي    گذاري در گروه با توجه به مطالب فوق، در پاسخ سؤال دوم مطرح شده در آغاز اين مقاله، درباره چگونگي هدف

هـا و   كنـد، در آغـاز الزم اسـت رسـالت     توان نتيجه گرفت كه هر گروه آموزشي كه براي ارزيابي دروني اقدام مـي  طور خالصه ميدروني، به 
هاي آموزشي و پژوهشي كه در دانشگاه مـورد   ها و بخشنامه نامه براي اين منظور بايد آئين. هاي كلي دانشگاه را مورد نظر قرار دهد مشي خط

سپس عملكرد گروه آموزشي در سه سال گذشته از نظر دانش آموختگان، آثار علمي توليد شده و ساير . جه قرار گيردعمل هستند، مورد تو
  ].59، 51[مورد نظر قرار گيرد ) در دور اول(عنوان سنجه قضاوت براي ارزيابي دروني گرايي ملحوظ گردد و متوسط آن به موارد با واقعيت

  
  گيري نتيجه

 .آنها مواجه شده است، بهبود و تضمين كيفيت در آن الزامي شده است اي متعددي كه امروزه نظام آموزش عالي ايران باهبا توجه به چالش
 از جمله داليل اين امر. برخوردار شده است اي ها وساير مراكز آموزش عالي از اهميت ويژه درآغاز قرن بيست و يكم سنجش كيفيت دانشگاه

هاي آموزش عالي براي عده بيشتري از  نيز ضرورت گسترش فرصت هاي توسعه پايدار و برنامه محور در دانايي جهاني شدن، توجه به اقتصاد
   .ها و ارتقاي آن مستلزم اشاعه فرهنگ ارزيابي مستمر است سنجش كيفيت دانشگاه. است داوطلبان

ترين الگوها براي مناسب تبارسنجي به عنوان يكي ازبين المللي در خصوص تضمين كيفيت در آموزش عالي، الگوي اع با توجه به تجارب 
» ارزيابي دروني«كه مرحله اول آن يعني . اي استالگو الگويي دو مرحله اين. تعيين كيفيت در آموزش عالي ايران تشخيص داده شده است

مرحله دوم اين الگو يعني  است،هاي آموزش عالي در ايران تبديل شده رويكردهاي مهم جهت بهبود كيفيت عملكرد نظام به يكي از
ايران تاكنون اين مرحله  كه در. گيردمشابه و تشكيل هيأت همگنان صورت مي هايپس از اتمام ارزيابي دروني در گروه» ارزيابي بيروني«

تواند ارزيابي دروني مي .ارزيابي عملكرد است، از آنجا كه يكي از ساز و كارهاي مديريت عملكرد در توليد و توسعه كيفيت. است اجرا نشده
عملكرد براي  همانگونه كه در مديريت. اعضاء نظام و يا بطور كلي نظام مورد ارزيابي ارائه دهد رهنمودهاي بندي را جهت بهبود عملكرد

) اردهااستاند(موجود ارزيابي شده و با وضعيت مطلوب  شود، در ارزيابي دروني نيز وضعيتوضعيت موجود ارزيابي مي توسعه كيفيت
است كه بايد  يت عملكردردليل مشاركت اعضاء نظام در ارزيابي دقيقاً منطبق با اين ساز و كارهاي مدي ارزيابي دروني به. شودمقايسه مي

فرآيند با تشكيل كميته راهبري ارزيابي دروني و يا به تعبيري  در اين. براي ايجاد كيفيت استراتژي مشاركت در توليد كيفيت حاكم شود
ثير أارزيابي دروني دارد، ت هاي مطلوبي كهبا تمام ويژگي. شودنخستين گام جهت جلب مشاركت اعضاء برداشته مي شكيل حلقه كيفيتت

لذا الزم است قبل از انجام هر ارزيابي آمادگي . باشدآنها در برابر تغيير مي آن بستگي به پذيرش آن از جانب اعضاء نظام و عدم مقاومت
حال اگر تغييرات مناسبي . كاهدبرابر تغييرات را مي ها درزيرا آمادگي براي تغيير مقاومت. و تغيير در اعضاء نظام ايجاد شود ارزيابي براي

بازخوردهاي ناشي از  تواند با دريافتيابد و مديريت عملكرد ميكيفيت نيز افزايش مي. ايجاد شود در عملكرد افراد و عملكرد مؤسسات
هاي تواند راهكار مناسبي در بهبود كيفيت براي مديريت عملكرد نظامارزيابي دروني مي. ها بپردازدنقاط ضعف و كاستيارزيابي به رفع 

   .مديريت عملكرد مؤسسات آموزشي باشد ويژهآموزشي به
واسته است، اعضاي يـك نظـام تصـميم    اين ارزيابي خود خ در اين است كه اوالً هاتفاوت ارزيابي دروني يا خود ارزيابي با انواع ديگر ارزيابي

هـاي ديگـر   اين نوع ارزيـابي از ارزيـابي   مشاركت و همكاري در اين فرآيند وجه تمايز. هاي خود را آشكار نمايندها و قوتضعف گيرند تامي
 اهشده به واسطه اين مالك هاي كيفي حضور داشته باشند، ارزيابي انجامها و شاخصمالك است، چرا كه هر اندازه اعضاء و نظام در تدوين

نوع از ارزيابي و تاثير آن در بهبود عملكرد در اين  ويژگي بارز ديگر اين. تر بوده و با مقاومت و تعارض مواجه نخواهد شدها اصوليو شاخص
خود را در قبال عدم  نظامدر واقع اعضاء . مسؤوليت پذيري اعضا و نظام در قبال عملكرد خود افزايش مي يابد است كه ميزان پاسخ گويي و

تر اين كه در اين نوع از ارزيـابي مقاومـت در   و از همه مهم. نمود و سعي در برطرف نمودن آن خواهندد داننول ميؤدسترسي به اهداف مس
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در ارزيـابي درونـي بـه    فرآينـدها   انجـام ايـن  . از آنجا كه هر نوع ارزيابي تغيير و اصالح را به دنبال خواهد داشت. ابدييبرابر تغيير كاهش م
نخواهد شد، در واقع به اين داليل است كه ارزيابي دروني در مؤسسات آموزش عالي  هاي مفيد آن با مقاومت و چالش مواجهواسطه ويژگي

  .بسزايي در بهبود كيفيت عملكرد نظام دارد تاثير
بـه سـوي    هاي گروه دهي فعاليت جهت) 2هاي گروه آموزشي؛  دفه تصريح )1 :توان موارد زير را برشمرد از نتايج ملموس ارزيابي دروني مي

هـا و   آگـاهي نسـبت بـه رونـدهاي بـرون گروهـي، چـالش       ) 4تقويت همكاري و كارگروهي ميان اعضاي هيأت علمـي؛  ) 3؛ رسالت دانشگاه
تقويت تعهـد اعضـاي   ) 6ها؛  سوي تحقق هدف جهت دادن منابع انساني و مادي گروه در) 5هاي گروه؛  هاي موجود براي تحقق هدف فرصت

  .ها هيأت علمي گروه نسبت به تحقق هدف
) الـف : هاي گروه آموزشي را بر مباني زير تهيه كـرد  توان گفت كه براي ارزيابي دروني در گام اول الزم است كه هدف بنابراين به اختصار مي

تـوان الزامـات ارزيـابي     پس از آن مـي . انتظارات اعضاي هيأت علمي) عملكرد سه سال گذشته گروه؛  ج) هاي دانشگاهي، ب ها و بخشنامه نامه آئين
ها و اطالعات گردآوري شده، نسـبت بـه وضـعيت      عالوه بر آن بر مبناي داده. هاي گروه فراهم كرد منظور قضاوت درباره كيفيت فعاليتدروني را به

. شـود  گروه آموزشي براساس نتايج حاصل از ارزيابي دروني تدوين مـي  آيد و سرانجام برنامه توسعه موجود كيفيت گروه آموزشي قضاوت بعمل مي
  .ستيابي به آن را ترسيم مي نمايدانداز آينده خود را تصوير كرده و چگونگي د طوري كه گروه چشمبه

  :باشديموارد زير م شود شاملميارتقاء كيفيت آموزش عالي  كه منجر بهدر نهايت از مهمترين كاربردهاي ارزيابي دروني 
  ؛دارد به دنبالرا مشاركت همگان در نظام ارزيابي  -
  ؛بهبود مستمر و ارتقاء كيفيت را به دنبال دارد  -
   ؛شودمنجر به يادگيري سازماني مي -
  ؛انجامدمي برانگيختن دست اندركاران نظام براي مشاركت در بهبود آن به -
  ؛شودمي كمك به خود تنظيمي امور نظام آموزشيموجب  -
  .گرددمي بهبود بخشيدن بر كيفيت نظام آموزشيسبب  -

 هاي متناسب با شرايط ايران طراحي شـده و ارزيابي كيفيت در شرايط ايران بايستي مكانيزم با توجه به مواردي كه در باال ذكر گرديد براي

 .فراهم گردد) مشاركت پذيري و پاسخگويي ت،نقدپذيري، شفافي( دركنار آن زمينه ها ي تغييرات نهادي و نيز ايجاد فرهنگ كيفيت
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ها، اولين همايش ارزيـابي درونـي بـراي ارتقـاء كيفيـت       المللي و ملي در ارزيابي دروني و بروني دانشگاه هاي بين ، نگاهي به تجربه)1383(، بازرگان، عباس .14
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