
  

اي ارزشیابان و ممیزان کیفیت در ارائه مدل مفهومی صالحیت حرفه

  نظام آموزش عالی

*ضا محمدير
1

  چکیده

ریزي علمـی و  شود و مستلزم برنامهکیفیت آموزش عالی و بهبود و ارتقاء آن به خودي خود ایجاد نمی

ستی انتخـاب افـراد   عملی است و یکی از وجوه مورد توجه در طراحی و استقرار ساختار مناسب آن بای

پژوهش حاضـر  . شایسته و با صالحیت در حوزه ارزشیابی و ممیزي کیفیت و آموزش مستمر آنها باشد

اي ارزشیابان و ممیزان کیفیت در نظام آموزش عالی و ارائه چارچوب با هدف شناسایی صالحیت حرفه

زشیابی و ممیزي کیفیت آمـوزش  انجمن متولی داراي تجربه ار/نهاد 11اي در نظام صالحیت حرفه اولیه

انجمن ارزیابی استرالیا، انجمن ارزیابی نیوزیلند، انجمن ارزیابی اتحادیه اروپـا، انجمـن ارزیـابی    (عالی 

کانادا، انجمن ارزیابی آلمان، انجمن ارزیابی ژاپن، انجمن ارزشیابی انگلستان، انجمن ارزشیابی آفریقـاي  

) ي ارزشیابی، انجمن ارزشیابی دانشگاه میشگانالمللی توسعهبینجنوبی، انجمن ارزیابی فنالند، انجمن 

 براساس نتایج پژوهش چارچوب اولیـه . کاوي و بررسی تطبیقی انجام شده استبا استفاده از شیوه سند

  . اي ارزشیابان و ممیزان کیفیت در نظام آموزش عالی ارائه شده استنظام صالحیت حرفه

  

  .اي، ارزشیابان و ممیزان کیفیت، آموزش عالیالحیت حرفهص/ شایستگی: کلیدي واژگان

                                                                                                                            
استادیار مرکز تحقیقات، ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی سازمان سنجش آموزش کشور1*
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  مقدمه

گیري شعار آموزش عالی همگانی و افزایش تقاضاي اجتماعی بـراي ورود بـه آن،   شکل

ها و مؤسسات آموزش عـالی در چنـد دهـه    سبب رشد و گسترش بیش از پیش دانشگاه

ملـه جهـانی شـدن،    هاي فراروي آمـوزش عـالی از ج  از طرفی، چالش. اخیر شده است

ها و مؤسسات آموزش عالی کیفیت را جدي شده دانشگاه باعث ...محور واقتصاد دانایی

-بگیرند، زیرا رشد و گسترش کمی نظام آموزش عالی بدون توجه به بحث کیفیت، مـی 

هـا و اتـالف   آموزشی در برخی رشتهتواند سبب ایجاد مسایلی نظیر افت تحصیلی، بیش

هدف از ارتقـاي کیفیـت ایـن اسـت کـه      ). 1389ابراهیم، نوه(نی شود منابع مالی و انسا

سـقف  . توان سقف مشخصی براي کیفیت تعیین کردبنابراین نمی. مشتریان راضی باشند

کیفیت رضایت مشتري است که این امر ثابت نیست و هر روز نیـاز و خواسـته جامعـه    

اسـکات (جامعـه حرکـت کنـد     کنند و بایستی دانشگاه متناسب با تغییر نیـاز تغییر می
1

 ،

نـامی و وجهـه خـوب،    قابلیت اطمینان، پاسخگویی، شایستگی، عینیت، خـوش ). 2010

-ها، ابعاد آموزش عالی با کیفیت را شکل میریزي صحیح هزینههمدلی، امنیت و برنامه

میزانوررحمان(دهند 
2

افزونـی  امروزه توجه به این ابعاد کیفیـت از اهمیـت روز  ). 2013، 

-لـزوم پاسـخ  . ردار شده و بسیاري از کشورهاي جهان را متوجه خود ساخته استبرخو

هـاي آمـوزش   گویی در قبال جامعه، برقراري عدالت آموزشی، افزایش کیفیـت مؤسسـه  

عالی در بعد آموزشی، پژوهشی و عرضه خدمات تخصصی و عوامـل متعـدد دیگـر در    

ته و مبناي تشکیل نهادهاي ملـی  هاي آموزشی قرار داشزمره دالیل توجه به کیفیت نظام

). 7: 1387مختاریان و محمـدي،  (دهد المللی ارزیابی و اعتبارسنجی را تشکیل میو بین

ایتوندر همین رابطه، 
3

رود که از نظام علمی انتظار می دارد که امروزهاذعان می) 2006(

متنـوعی  نفعان قرار بدهـد و اطالعـات   خود را به صورت شفاف در معرض ارزیابی ذي

                                                                                                                            
1 . Scott 
2 . mizanur rahman
3 . Eaton
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گویانـه  ها بگذارد و پاسخدرباره منابع، فرایندها، بروندادها و پیامدهاي خود دراختیار آن

هـایش  کنـد، اثربخشـی هزینـه   کند، چگونه هزینه مـی گزارش بدهد که چگونه عمل می

بـه نقـل از   (ر کنـد و چطـو  چگونه است و مهمتر از همه، آیا ارزش افـزوده ایجـاد مـی   

-تـرین روش این اساس، ارزشیابی و ممیزي کیفیت یکی از عمده بر .)1387فراستخواه، 

رود هاي آموزشی بوده و در اکثر کشـورهاي جهـان بـه کـار مـی     هاي بهبود کیفیت نظام

کیفیت فرایند ارزشـیابی و ممیـزي کیفیـت وابسـتگی     اما ). 1391محمدي و همکاران، (

بـري و اجرایـی ایـن    اندرکار در سطوح مختلف راهشدیدي به افراد و متخصصان دست

به عبارت بهتر، کیفیت فرایند ممیزي وابسته بـه کیفیـت عملکـردي شـبکه     . فرایند دارد

شدن فراینـد  یکی از مسائل و تنگناهاي موجود در حوزه نهادینه. انسانی متولی امر است

ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی کشور و استقرار نظام مناسب مـدیریت و راهبـري آن   

کیفیت و بهبود و ارتقـاء آن  . ، فقدان توجه به این بعد مهم و راهبردي دانستتوانرا می

ریزي علمـی و عملـی اسـت و یکـی از     شود و مستلزم برنامهبه خودي خود ایجاد نمی

وجوه مورد توجه در طراحی و استقرار ساختار مناسب آن بایستی انتخاب افراد شایسـته  

رو بـه عنـوان   از ایـن . وزش مستمر آن باشدو با صالحیت در حوزه ممیزي کیفیت و آم

هاي اصلی و ابعاد کلیدي ساختار مناسب ایـن امـر، موضـوع صـالحیت یـا      یکی از پایه

بر این اسـاس بایسـتی بـه توصـیف و تبیـین جایگـاه       . شودشایستگی ممیزان مطرح می

 شایستگی یا صالحیت ممیزان در نظام آموزش عالی و سایر ملزومات و پیامدهاي تبعی

هـاي مناسـب   آنها پرداخت؛ چرا که بناي موفقیت نظـام دانشـگاهی در اسـتقرار سیسـتم    

ارزشــیابی و ممیــزي کیفیــت و مــدیریت آن بــه کیفیــت عملکــردي افــراد و تکیــه بــر 

  .ساز رشد و تعالی آنهاست، بستگی داردهاي این سرمایه انسانی که زمینهشایستگی

قوله در فراینـدهاي مختلـف مـدیریت منـابع     رو توجه نظام آموزش عالی به این ماز این

هـاي  تواند مزیتانسانی از جذب و بکارگیري گرفته تا آموزش و مدیریت عملکرد، می

بر ایـن اسـاس شـناخت    .رقابتی پایداري را در این شرایط دشوار براي آنها فراهم سازد

در سـطوح  هـا  هاي مورد نیاز و انتخاب افراد متناسب با این شایستگیدرست شایستگی
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مختلف مدیریت کیفیت، امکان افـزایش رضـایت خـاطر متولیـان و همچنـین افـزایش       

قـوامی و اسـماعیلی،   (هاي در دست اقـدام را در پـی خواهـد داشـت     اثربخشی فعالیت

در  دانشـگاه و موقعیتی کــه   ءو اقتضا دانشگاه، رشته تحصیلینوع  در این میان). 1391

گذار در فراینـد ارزشـیابی و ممیـزي و بـه تبـع آن      اثیرتعوامل مهم گیرد، ازمیآن قرار

هر کـدام از  بر اساس . میزان استهاي مورد نیاز براي مها و شایستگیها، تواناییمهارت

 ممیـزي در هرم  ممیزحرکت  ترسیم روندتوان به نیازهاي آموزشی و یاد شده می موارد

اصی در چارچوب شناخت در بعد اختصمیزي و ارزشیابیهاي مشایستگی. دست یافت

فراینـد  هـاي مبانی ارزشیابی کیفیت نظام دانشـگاهی و اصـول و تکنیـک   نظام آموزش،

توانا در انجام وظایف خود مجموعـه متنـوعی   و ارزشیابان میزانم. گیردقرار میممیزي

ـ  . گیرنـد  را بکـار مـی  هـا  دانش، توانش، نگرش و تکنیکاز  کـارگیري یـک   هبنـابراین، ب

و توجـه بـه آن در   ممیـزي بعدي بـراي انجـام امـور    ت و شایستگی چندمجموعه مهار

ریزي آموزش ارزشیابان و ممیزان در جهت تحقق اثربخش و کارایی اهداف مـورد  طرح

بـر ایـن اسـاس شایسـتگی یـا      . نظر از ارزشیابی و ممیزي کیفیت الزم و حیـاتی اسـت  

هاي آمـوزش  یر و در نظامهاي اخصالحیت ارزشیابان و ممیزان نظام دانشگاهی در سال

بنابراین، ایـن پـژوهش درصـدد اسـت تـا بـا       . عالی جهان مورد توجه قرار گرفته است

هاي ارزشیابان و ممیزان کیفیـت نظـام   تحلیلی در خصوص صالحیت-رویکرد توصیفی

ارزشـیابان و ممیـزان نظـام     هاي صـالحیت ها و چارچوبدانشگاهی حاصل از پژوهش

زشیابان و ممیزان به عنوان یک سازوکار و ضرورت ارزشیابی و دانشگاهی، صالحیت ار

کـه بتـوان از طریـق آن    طـوري دهـد؛ بـه  ممیزي اثربخش و کارا را مـورد بررسـی قـرار    

صالحیت ارزشیابان و ممیزان ارزشیابی و ممیزي کیفیت نظـام دانشـگاهی را شناسـایی    

  .بازنمائی کردنمود و چگونگی ارتقاي آن صالحیت ارزشیابان و ممیزان را 
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کلمه شایستگی
1

به معناي مناسب یا شایسته، مشتق شـده  ”Competere“از کلمه التین  

اونرك(است 
2

موضوع و مفهوم شایستگی ریشـه در واژه شایسـته دارد کـه در    ). 2007، 

در فرهنگ . چشمی استبودن، رقابت، همکاري و همبودن، علمیلغت به معناي مناسب

خوبی و مهارتی تعبیر شده اسـت  عناي توانایی انجام دادن کار بهآکسفورد شایستگی به م

بـاي هـورن (باشـد  که براي انجام یک شغل یا وظیفه موردنیاز مـی 
3

ایـن  ). 307: 2008، 

هـایی  هاي شـغلی، اداري و سـازمانی زمینـه اصـلی حضـور در فعالیـت      مفهوم در حوزه

  . کندفراهم میشود که امکان رشد و توسعه فرد و سازمان را قلمداد می

شناسی مبتنی بر شایستگی در ابتدا در بافت مـدیریتی و در تحقیقـاتی کـه توسـط     روش

بویاتزس
4

هـایی  در آمریکا جهت معرفی کردن مشخصه 1970ي در اواخر دهه) 1982(

بویـاتزیس  . کـار گرفتـه شـد   کرد، بهکه عملکرد فرادستان را از مدیران میانی تفکیک می

کـار گرفـت و آن را بـه    هـا بـه  در معناي جمع آن یعنی شایستگی اصطالح شایستگی را

هاي اساسی یک فرد که با عملکرد عالی یا اثربخشی در یک شغل مربـوط  عنوان ویژگی

در طول زمان، رویکردهاي مبتنی بر شایستگی به ابزاري اساسـی  . کندبوده، توصیف می

ریـزي  روي انسـانی، برنامـه  ریـزي نیـ  و حیاتی در کارکردهاي سازمانی، همچون برنامـه 

کللنـد، بویـاتزس   پس از طرح شایستگی مـک . جانشینی و ارزیابی عملکرد تبدیل شدند

این اصطالح را متداول و مشهور کرد و سپس وودروف
5

، شایسـتگی را  1991در سـال   

ترکیبی از انگیزه، خصیصه، مهارت، خودپنداري، نقش اجتماعی و دانش مطرح کرد کـه  

بویـاتزس،  (ها به وجـود آورد  را براي بحث و مناظره درباره شایستگی این خود، مجالی

هـاي علمـی گونـاگون بـا     اي است که در زمینـه شایستگی اصطالح چندمنظوره). 2009

مجاب(گیرد معانی مختلف مورد استفاده قرار می
6

و با معـانی  ) 438: 2011و همکاران،  

                                                                                                                            
1. Competency
2. Onrec
3. Hornbay 
4. Boyatzis
5. vodruf 
6. Mojab
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ویتـاال (شـود انداز مشخص میچندگانه بر حسب زمینه و چشم
1

در برخـی از  ). 2005، 

کارکنان به عنوان میزان  شود، لذا شایستگیها، شایستگی به عنوان برونداد تلقی میزمینه

شـوند؛ در  اي که الزامات یا استانداردهاي کار را بـرآورده نماینـد، سـنجش مـی    یا درجه

شـوند؛ لـذا   یهـا اساسـاً بـه عنـوان درونـداد قلمـداد مـ       ها نیز، شایستگیبرخی از زمینه

گذارندمی تأثیرهایی است که بر عملکرد فرد ها شامل دانش، نگرش و مهارتشایستگی

کیلی و بروفی(
2

ها با تمرکز بر تکالیف شـغلی، وظـایف و   بعضی از شایستگی ).2003، 

مدار-ها، وظیفهمسئولیت
3

ها و ها با تمرکز بر مهارتکه دیگر شایستگیهستند، در حالی 

محـور -اساسی مورد نیاز براي ایفاگري موفق، کـارگر  نگرش هاي
4

کانـدوال و  (هسـتند   

پیرن
5

با وجود مطالعـات متعـدد در خصـوص مفهـوم شایسـتگی، شایسـتگی       ). 1992، 

همچنان به عنوان مفهوم پیچیده و مبهم باقی مانده است که به سختی تعریف و سنجش 

ــی ــد(شــود م فیتزگرال
6
ــاران،   ؛ واتســون2001و همک

7
ــه  چــرا ).2002مکــاران، و ه  ک

برخـی  . ها ممکن است از انواع مختلـف دانـش یـک سـازمان نشـأت بگیـرد      شایستگی

کازیلیونـاس،  (کـه کـاربردي هسـتند    –دارد "چگونـه دانسـتن  "ها بستگی بـه  شایستگی

هـاي تئـوریکی   بستگی دارد که شکل "چرایی دانستن"ها بر ، برخی از شایستگی)2008

دهد کـه  ها را شکل میها از دانستن چه چیزي سازمانیستگیدارند و برخی دیگر از شا

هـاي دانـش اسـت    شکل راهبـردي از درك چگونـه دانسـتن و چرایـی دانسـتن شـکل      

  ).  2008ادواردسون و همکاران، (

ــه شایســتگی، مفهــوم شایســتگی  و صــالحیت ) Competency(در مطالعــات مــرتبط ب

)competence (شناسـی از  گیرند که از بعـد اصـطالح  یبه جاي هم مورد استفاده قرار م

                                                                                                                            
1. Viita
2. Kiely & Brophy 
3. task-oriented
4. worker-oriented
5. Kandola & Pearn 
6. Fitzgerald 
7. Watson
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صـالحیت   کـه تـوان گفـت   در توصیف صالحیت می. هاي متمایزي برخوردارندویژگی

توانید اندکی مرده باشید، نسبتاً مـرده باشـید، یـا کـامالً مـرده      شما نمی: شبیه مرگ است

رو(صالحیت یکنواخت اسـت  . شما یا زنده هستی یا مرده: باشید
1

صـالحیت  ). 1995، 

بـه عبـارت دیگـر    . کنـد ک سازه ذهنی است که کیفیت شایسته بودن را توصـیف مـی  ی

هـاي فنـی، احساسـات،    صالحیت، استفاده مداوم و آگاهانه از ارتباطات، دانش، مهـارت 

اپسـتین و  (هاي روزمره بـه نفـع خـود و جامعـه اسـت      ها، و بازخورد در فعالیتارزش

کند که صالحیت، اغلب شامل دانـش،  یبررسی ادبیات آشکار م). 206: 2002هاندرت، 

سـازد  است کـه شـخص را قـادر مـی    ) هایا استعدادها یا گرایش(ها ها، یا نگرشمهارت

هاي شغلی مربوطه را انجام دهد یا براساس استانداردهاي موردانتظار شخص یـا  فعالیت

بسللیر(گروه عمل کند 
2

؛ بیرد و اوسلند2001و همکاران،  
3

؛ کونل2004، 
4
کـاران،  و هم 

؛ روئه2003
5

؛ اسپنسر و اسپنسر2002، 
6

؛ وینرت1993، 
7

در مقابل، شایسـتگی  ). 2001، 

یک مفهوم عینی است که شامل دانش ویژه، مهارت یا توانایی و یا نگرش منحصربه فرد 

و در مورد کیفیت کفایت داشتن یا واجد شرایط بودن، چه به لحاظ جسـمی چـه   . است

هاي شغلی کـه  صالحیت به جنبه). 5: 2014ویلکاس، (کندبه لحاظ فکري، صحبت می

کند اما شایستگی بـه رفتارهـاي یـک کارمنـد کـه      تواند انجام دهد، اشاره میکارمند می

). 2013چن و همکـاران،  (مستلزم ابراز به منظور انجام اثربخش شغل است، اشاره دارد 

شایستگی و صـالحیت بـه   ها و در نظر گرفتن آنها، در این پژوهش با وجود این تفاوت

بـر ایـن اسـاس، شایسـتگی عبـارت اسـت از       .گیـرد یک مفهوم مورد استفاده قرار مـی 

ها و رفتارهایی که براي انجام اثربخش شغل و وظـایف  تشخیص دانش، مهارتها، توانائی

                                                                                                                            
1. Rowe 
2. Bassellier
3. Bird & Osland
4. Connell 
5. Roe 
6. Spencer & Spencer
7. Weinert
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لیمنگ(مربوط به آن، در سازمان ضروري است 
1

صـالحیت  در تعریفی دیگر، ). 2010، 

ها و یا سایر خصوصیات شخصی وابسته اسـت  ها و مهارتش، نگرشاي از دانمجموعه

-گذارد، با عملکرد آن شغل همبستگی دارد، مـی می تأثیرکه در بخش اساسی یک شغل 

توانـد از  گیـري شـود و مـی   تواند در مقایسه با استانداردهاي کامالً پذیرفته شده، انـدازه 

کیاوبیامپی(طریق بازآموزي و توسعه بهبود یابد 
2

 ،2004  .(  

ها به عنوان ابزار حیاتی و کلیدي براي مدیریت منابع انسانی، آمـوزش  امروزه، شایستگی

لوسـیا و لپسـینگر  (شغلی و مـدیریت عملکـرد تبـدیل شـده اسـت      
3

؛ هوگـه 1999، 
4
و  

ها براي ارزشیابان و ممیزان کیفیت به عنـوان حرفـه، جـزء    شایستگی). 2006همکاران، 

قره(شوند شیابان و ممیزان برنامه بیان میالینفک عملکرد ارز
5
کـه  ). 2006و همکـاران،   

هاي ضروري هستند که ارزشیابان و ممیزان نیاز دارنـد  ها، و ویژگیشامل دانش، مهارت

هـایی  ها و انجمـن امروزه شمار مطالعات، سازمان. را به طور موثر انجام دهند تا ارزیابی

انـد رو بـه افـزایش اسـت     هـاي ارزیـاب نمـوده   یي چارچوب شایستگکه اقدام به تهیه

ویلکاکس(
6

هـایی کـه اقـدام بـه انتشـار چـارچوب       تعدادي از انجمن). 2014و کینگ،  

ي المللـی توسـعه  انجمـن بـین  : انـد عبارتنـد از  شایستگی براي ارزیابان آموزشی نمـوده 

ارزشیابی
7

، انجمن ارزشیابی آفریقاي جنوبی
8

، انجمن ارزشیابی کانادا
9

جمـن ارزیـابی   ، ان

آمریکا
10

، جامعه ارزیابی استرالیا
11

، انجمن ارزیابی ژاپن
12

ارزیابی سازمان ملـل  ، گروه
13
، 

                                                                                                                            
1. Meng lei
2. PMBOK
3. lucia & lepsinger 
4. hoge
5. Ghere 
6. Wilcox
7. International Development Evaluation Association 
8. South African Evaluation Association
9. Canadian Evaluation Association
10. America Evaluation Society
11. Australia Evaluation Society 
12. Japanese Evaluation Society 
13. United Nations Evaluation Group 
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انجمــن ارزیــابی اوتیــروا نیوزلنــد
1

، انجمــن ارزیــابی اروپــایی
2

المللــی ، و انجمــن بــین

استانداردها براي آموزش و عملکرد
3

هـاي  این مهم سـبب توسـعه فهرسـت شایسـتگی    . 

کیفیت آموزش عالی و حرکـت از حـوزه ارزیـابی برنامـه بـه سـمت        ارزیابان و ممیزان

) 1979(سـندرز  در زمینـه صـالحیت ارزشـیابان و ممیـزان،     . سازي شده اسـت ايحرفه

. 1: هاي مهم براي ارزشیابان را چنـین شـمرده اسـت   چندین حیطه عمومی از شایستگی

مناسـب اهـداف و    سـازي مفهـوم . 2؛ توان توصیف و تشریح موضوع و زمینه ارزشـیابی 

ارچوب براي ارزشیابی، تشخیص و انتخـاب سـئواالت مناسـب ارزشـیابی، نیازهـاي      چ

. 4آوري و تحلیـل اطالعـات؛   انتخـاب ابزارهـاي جمـع   . 3اطالعاتی و منابع اطالعـات؛  

صـورت اثـربخش بـه    هـا و نتـایج بـه   انتقـال برنامـه  . 5تعیین ارزش موضوع ارزشیابی؛ 

تنظیم و تعدیل . 8حفظ و رعایت معیارهاي اخالقی؛ . 7بی؛ مدیریت ارزشیا. 6مخاطبان؛ 

ــیابی؛ و    ــر ارزش ــذار ب ــی تأثیرگ ــل بیرون ــیابی . 9عوام ــیابی ارزش ــیابی(ارزش ) فراارزش

فیتزپاتریــک(
4

زورزي و همکــاران ). 24: 1391، نقــل از محمــدي و همکــاران، 2004، 

ـ     5شایسـتگی در   49اي در مطالعه) 2002( ابعـاد  : انـد ه کـرده بعـد بـراي ارزشـیابان ارائ

 ).2009انجمـن ارزشـیابی کانـادا،    (فـردي  بازخوردي، فنی، مـوقعیتی، مـدیریتی، و بـین   

کنـد عوامـل مختلفـی وجـود دارد کـه چگـونکی       بیان مـی ) 2011(و همکاران  یمونسا

  : تواند در چهار طبقه تقسیم شوددهد و میقرار می تأثیراستفاده ارزیابی را تحت 

مانند تمایل همکاري با کاربران یا ذینفعان کلیدي، حساسیت : و ممیز هاي ارزشیابویژگی- 

سیاسی، و اعتبار 

تاثیرمانند عالقه به ارزیابی، تمایل به تعهد زمان، انرژي، و موقعیت: هاي کاربرویژگی- 

ايمانند اندازه سازمان، جو سیاسی، و وجود اطالعات مقایسه: هاي موقعیتیویژگی- 

                                                                                                                            
1. Aotearoa New Zealand Evaluation Association 
2. European Evaluation Society 
3. International Board of Standards for Training, Performance, and Instruction
4. Fitzpatrick
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بندي گـزارش ارزیـابی، مـرتبط بـودن اطالعـات      مانند ماهیت و زمان: هاي ارزیابیویژگی-

.  ها و اطالعات، و کیفیت دادهارزیابی

هـاي شایسـتگی، الگـو یـا     مطالعات فوق مبین ایـن اسـت بـراي تعیـین ابعـاد و مولفـه      

کـدام مهـارت   کهالگو یا چهارچوب شایستگی این .هاي مختلفی وجود داردچهارچوب

ها براي انجـام شـغل مـورد نیـاز اسـت؟ و کـدام رفتارهـا        ها و تجربهها، دانش، نگرش

. دهدمستقیم بر عملکرد موفقیت در شغل دارند؟ را تحت بررسی قرار می تأثیربیشترین 

کنـد تـا رویکـرد منحصـر بـه فـرد و       ها کمک مـی به سازمان هاي شایستگیچهارچوب

: ریت منـابع انسـانی از قبیـل   هـاي مـدی  هاي بهبود سیستمهماهنگی را در طراحی برنامه

هـاي پـادادش  طراحی مجدد شغل، استخدام، یادگیري سازمانی، مدیریت شغلی، سیستم

هاي اصـلی بـه عنـوان    تدوین الگوي شایستگی. دهی و بهبودبخشی عملکرد اتخاذ کنند

اسـت کـه هـر کارمنـد بایسـتی       -هـا ها، انگیزهها، نگرشدانش، مهارت –هایی مشخصه

. ازمان بتواند اهـداف معـین خـود را در روشـی مطلـوب تحقـق بخشـد       کسب کند تا س

هایی هستند که سازمان بایستی کسب کند، به این منظور هاي اصلی، شایستگیشایستگی

بـا  . که مزیت رقابتی و بقاء بلند مدت را براي سازمان خود بدست آورد و تضمین کنـد 

ابی کیفیت آمـوزش عـالی مـدنظر    توجه به موارد مذکور ارائه مدلی مفهومی براي ارزشی

.  هایی را مورد بررسی قرار دادقرار گرفته که جهت طراحی آن، بایستی مولفه

هاي دانشگاهی و موسسات اي ممیزان و ارزشیابان کیفیت در نظاممنظور از صالحیت حرفه- 

آموزش عالی داراي تجربه جهان چیست؟

ابان کیفیت آموزش عالی میتـوان مـورد   اي را براي ممیزان و ارزشیهاي حرفهچه صالحیت- 

استفاده قرار داد؟  

اي ممیزان و ارزشیابان کیفیت آموزش عالی کدامند؟ هاي صالحیت حرفهعوامل و مالك- 

اي کدامند؟ نظام صالحیت حرفه چهارچوب اولیه- 
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  روش 

ـ پژوهش همیشه شامل افراد نمی ه شود و گاه الزم است که اطالعات از اسناد و مدارك ب

-سـند (بر این اساس روش این پژوهش، روش کیفی با شیوه مطالعه اسنادي . دست آید

پژوهش اسنادي، پژوهش مبتنی بر شواهد بر گرفته از . باشدو بررسی تطبیقی می) کاوي

مطالعه اسناد است و زمانی مورد کاربرد است که یا تحقیقـی تـاریخی در دسـت انجـام     

هـاي موجـود بـوده و محقـق درصـدد شناسـایی       پدیدهکه تحقیق مرتبط با باشد و یا آن

ــائی فــرد و 1390رضــویه،(تحقیقــات قبلــی در مــورد آن موضــوع برآمــده باشــد   ؛ دان

اي آن در جامعـه  پس از توصیف موضوع به تبیـین و تحلیـل مقایسـه   ). 1390همکاران،

-هاي حرفهآماري مورد مطالعه پرداخته شد که موجبات شناخت هرچه بیشتر صالحیت

کند آورد و نقاط اشتراك و افتراق آنها راشناسایی میارزشیابان و ممیزان را فراهم می اي

اي ارزشیابان و ممیزان کیفیت در آمـوزش  تواند مبنایی براي نظام صالحیت حرفهکه می

طور کلی، در ایـن پـژوهش مراحـل زیـر بـراي اسـتفاده از اسـناد و        به. عالی ایران باشد

جسـتجو و دسترسـی بـه اسـناد، مـدارك و منـابع       . 1: اسـت مدارك مربوطه طی شـده  

بنـدي منــابع   بنــدي و اولویـت  دسـته . 3بـازبینی اعتبـار منــابع اطالعـاتی،    . 2اطالعـاتی،  

تجزیه و تحلیل منابع اطالعـاتی و اسـتخراج   . 5درك و فهم اسناد و منابع، . 4اطالعاتی، 

نهایی منابع اطالعاتی و استفاده در برداري و تحلیل  بهره. 6ها و اطالعات مورد نیاز،  داده

انجمن متـولی داراي  /نهاد 11جامعه آماري پژوهش شامل . هاي پژوهشپاسخ به سئوال

انجمن ارزیابی استرالیا، انجمن ارزیـابی  (تجربه ارزشیابی و ممیزي کیفیت آموزش عالی 

زیـابی آلمـان،   نیوزیلند، انجمن ارزیابی اتحادیه اروپا، انجمن ارزیـابی کانـادا، انجمـن ار   

یابی آفریقـاي جنـوبی،   انجمـن ارزشـ  یابی انگلسـتان،  انجمن ارزشانجمن ارزیابی ژاپن، 

ي ارزشیابی، انجمن ارزشـیابی دانشـگاه   المللی توسعهانجمن ارزیابی فنالند، انجمن بین

. باشدمی) میشگان
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ها افتهی

هـاي  در نظـام اي ممیزان و ارزشـیابان کیفیـت   منظور از صالحیت حرفه: سوال اول

دانشگاهی و موسسات آموزش عالی داراي تجربه جهان چیست؟

و بررسـی تعـاریفی کـه در مـورد     ) صـالحیت (بـه شایسـتگی    مـرتبط متـون با بررسی 

 شود کـه مشخص میارائه شده است، در بخش مبانی نظري و پیشینه پژوهش شایستگی 

و معنا و مفهوم آن شناسی مشخص و معین در مورد شایستگیتعریف واحد و اصطالح

از نویسـندگان  یمـرور تعـاریف   .توان بدان دسـت یافـت  وجود ندارد و یا به راحتی نمی

  .باشد مسئلهتواند تا حدي بیانگر این می، 1مختلف در جدول 

صالحیت/تعاریف مفهوم شایستگی. 1جدول 

تعریف  نویسندهردیف

ورهیز1
1

)2001(

مورد نیاز براي اجراي وظیفه  ترکیبی از مهارت ها، نگرش ها و دانش

معین

2

کوپر و وان ولفتن پالث
2

)2001(

قابلیت افراد جهت اجراي وظیفه یا حرفه براساس صالحیت هایی که 

این صالحیت ها بایستی برحسب دانش، مهارت ها و نگرش . آنها دارند

بیان شود

اوریدیک3
3

توانایی اجراي کار بخصوص)2002(

4

فریسن و آندرسون
4

)2004(

کاربرد یکپارچه دانش، مهارت ها، ارزش ها، تجربه، محتوا، منابع بیرونی 

دانش و ابزارهایی براي حل مسئله، اجراي فعالیت، یا بررسی یک 

موقعیت

5

رویز و  –سانزك 

همکاران
5

)2006(

ترکیبی پویا از دانش، درك، مهارت ها و توانایی ها

6

  

توبیس
1

)2006(  

، )به عنوان مثال، دانش و مهارت ها(الت شناختی خصوصیات یا تمای

به (، رفتاري و انگیزشی )به عنوان مثال، نگرش ها و ارزش ها(عاطفی 

                                                                                                                            
1. Voorhees
2. Kupper & Van Wulfften Palthe 
3. Eurydice
4. Friesen & Anderson
5. Sanchez-Ruiz et al 
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فرد که او را قادر می سازد در موقعیت معینی به ) عنوان مثال، انگیزه ها

خوبی عمل کند

صالحیت/تعاریف مفهوم شایستگی. 1ادامه جدول 

  تعریف  نویسندهردیف

جمـــن بـــین المللـــی ان7

اســــتانداردها بــــراي  

ــرد و   ــرورش، عملکـ پـ

آموزش
2

)2006(

مجموعه واحدي از مهارت ها، دانش، و نگرش هایی که فرد را قـادر مـی   

سازد به اجراي موثر فعالیت هاي شغل یا وظیفه با توجه به اسـتانداردهاي  

بیان شده در استخدام

ســازمان توســعه صــنایع 8

ایاالت متحده
3

)2002(

دهـد بـه   هاي مرتبط که اجازه مـی ها، دانش و نگرشاي از مهارتموعهمج

  افراد تکالیف یا فعالیت را در شغل یا وظیفه انجام دهد  

9  

اســـینوت و همکـــاران
4

)2002(

خصوصیات کارکنان که در عملکرد موفق شغل مشارکت می کنند و نتـایج  

ا، و نگـرش هـا   این شامل دانش، مهارت ه. سازمانی را به دست می آورند

.بعالوه سایر ویژگی ها همچون ارزش ها، انگیزش، ابتکار، و خودکنترلی

دراگانیـــدیس و منتـــز  10

)2006(

ترکیبی از دانش، رفتـار و مهـارت هـاي صـریح و ضـمنی کـه توانـایی و        

.دهدظرفیت اجراي اثربخش وظایف را به افراد می

.ارت و رفتارترکیبی از سه بعد دانش، مه)2008(گري دسلر 11

پـارك نشـنال موسسـه 12

  )2004(امپلویز سرویس

شـخص بهکهخاصشغلدرتوانایی هاومهارتدانش،ازايمجموعه

. یابددستوظایفدر انجامموفقیتبهدهد میاجازه

ــوت13 ــاران وفیلپ همک

)2002(

بـه  یـک نقـش  انجامبراينیازموردنگرشهايودانشمهارتها،ترکیبی از

اثربخشطور

ــوزش  14 ــیون آمــ کمیســ

)1988(

توانایی انجام فعالیت ها در یک شغل یـا حرفـه کـه شـامل سـازماندهی و      

برنامه ریزي، ابداع و نوآوري، و همگامی با فعالیت ها و رخدادهاي جدید

تایم اوثـی و مـک کلنـد    15

)1999(

افراد متغیرهاي قابل مشاهده گروه که شامل دانش، مهارت، نگرش و رفتار 

شود می

مجموعه واحدي از دانش، مهارت، نگرش و ویژگی ها که از طریـق آنهـا،   )2003(لی 16

.کارکنان، گروه و سازمان به جایگاه هاي موفق دست می یابند

                                                                                                                            
1. Tobias
2. International Board of Standards for Training, Performance and Instruction 
3. United Nations Industrial Development Organization 
4. Sinott
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، به نقـل از  1999ورثن، 17

)2006(قره و همکاران،

 جزء الینفک عملکرد ارزیابان برنامـه و ترکیبـی از دانـش، مهـارت هـا، و     

ویژگی هاي ضروري است که ارزیابان نیاز دارند تا ارزیابی هاي برنامـه را  

به طور موثر انجام دهند

صالحیت/تعاریف مفهوم شایستگی. 1ادامه جدول 

  تعریف  نویسندهردیف

ویژگی هاي مورد نیاز براي توفیق در شغل یا عملکـرد برتـر کـه شـامل دانـش و      )1386(غفاري 18

. ها یا مهارت ها، نگرش ها و ارزشها، ویژگی ها، انگیزشآگاهی ها، قابلیت 

19    

  

ــردو   ــرپال و آلف س

)2007(  

شایستگی ها را به سه نوع شایستگی اساسی، سازمانی و شایسـتگی مربـوط بـه کـار،     

شامل دانـش، توانـایی و نگـرش هـاي یـک      : شایستگی هاي اساسی: تقسیم می کنند

  .می گیردشخص حین پیوستن وي به سازمان را در بر 

شامل ارزش ها، خط و مشی هـا و فرهنـگ سـازمانی مـی     : شایستگی هاي حرفه اي

.باشد

شامل ترکیبی از دانش، توانایی ها و رفتارهـاي  : شایستگی مربوط به کار و وظایف

.روانشناختی، هم به صورت فنی و هم به صورت عام می باشد -اجتماعی

20  

  

  

  

  

انســتیتو اســتاندارد 

مــدیریت پــروژه

)2004(  

  : ابعاد شایستگی را شامل

کیفیت توانایی انجام کاري، مهـارت و اسـتعداد کسـب شـده     ) استعداد(توانایی ها 

  طبیعی؛ 

نگرش ها، احساسات، باورها و تمایالت رفتاري نسبتاً پایدار و جهـت گیـري بـه    

سوي اشخاص خاص، گروه هاي ویژه مسایل و اهداف ویژه؛

و یـا خـود را در آن    کند میدر شرایط ویژه اي عمل  رفتار، شیوه اي که در آن فرد

؛کند میشرایط هدایت 

توانـد مسـتقیماً در   مند که میاي از اطالعات مفهومی، واقعی و نظامدانش مجموعه

عمل کردن به وظایف به کار برده شود؛

ــت و پایــدار از مجموعــه    ــه فــرد نســبتاً ثاب شخصــیت، یــک ســازمان منحصــر ب

منش هایی که یک فرد توصـیف کـرده و تعامـل او را بـا      خصوصیات، تمایالت و

؛کند میمحیط تعیین 

مهارت ها، تسلط، راحتی، آسانی، تبحـر و زبردسـتی کـه از طریـق کـارآموزي یـا       

یک هنر، پیشه یا فنی که به استفاده و کـاربرد دسـت هـا،    . تجربه به دست می آید

بدن، یا ذهن نیازمند است
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هوگس و ریکاس21
1

)1989(

مجموعه اي از دانش و مهارت هاي ضروري براي اجراي تکالیف شغلی اسـت و  

کارگران شایسته دانش و مهارت هاي مورد نیـاز بـراي اجـراي وظـایف خـود را      

.دارند

صالحیت/تعاریف مفهوم شایستگی. 1ادامه جدول 

  تعریف  نویسندهردیف

22  

کوپن، هارتیگ، کلیم و 

لئوثر
2

)2008(

 شود میمعین که کسب عنوان ویژگی هاي شناختی بافت شایستگی ها را به

و مورد نیاز هستند که بطور موفق از عهده موقعیت ها و یـا وظـایف عمـده    

شایستگی هـا پتانسـیل افـراد را جهـت تحقـق      . در حوزه هاي میعین برآید

تقاضاهاي شناختی در موقعیت هاي زندگی واقعی یا بافت معین آشکار می 

سازد

ــ23 ــانی اداره منـ ابع انسـ

ایالت متحده
3

)2005 (

لـی -به نقل از لینـدي 
4

)2010(

شایستگی را به عنوان الگوي قابـل سـنجش دانـش، مهـارت، توانـایی هـا،       

رفتارها، و مشخصات دیگر که فرد نیاز دارد که وظایف کـاري یـا وظـایف    

شغلی را به طور موفق انجام دهد

رودریکئز و همکـاران 24
5

)2002(

مهارت هاي بین فردي و کار گروهی اسـت کـه بـه عنـوان     مجموعه اي از 

. دانش اولیه، مهارت ها و توانانی ها مهم است

25  

دمتریوس و دمتریـوس  

)2008(

ابعاد شایستگی عبارت از ویژگی هاي فردي، میزان کارایی شایسـتگی افـراد   

بر این اساس شایسـتگی بـه   . شود میو بافتی که شایستگی افراد به کار برده 

است ) مهارت ها، دانش، نگرش ها(نوان مجموعه اي از خصوصیات افراد ع

که افراد دارند یا نیاز دارند کسب کنند، به این منظـور کـه در بافـت معینـی     

  . فعالیت و عمل کنند

26  

ــان  ــورتز و بارتمـ کـ
6

)2002(

بلکه مجموعـه اي از   شود میشایستگی رفتار نیست یا به خودي خود اجرا ن

فعالیت ها، فرایندها و پاسخ هاي قابل دسترس است کـه بعضـی   قابلیت ها، 

.  از افراد را قادر می سازد مطالبات شغلی را موثرتر از سایرین محقق سازد

ــاران 27 ــان و همک بارتم
1

موقع تأمل در خصوص پیامدهاي فرایند آموزشی، اصطالح شایستگی نقـش  

                                                                                                                            
1. Hughes & Rycus
2. Koeppen, Hartig, Klieme and Leutner
3. United States Office of Human Resources
4. Lindy-Lee
5. Rodriguez 
6. Kurtz and Bartman
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ها، و نگرش هاي یکپارچه اي که شامل دانش، مهارت  کند میعمده اي ایفا )2007(

است که جهت حل مسائل به وجود آمـده و کسـب موفقیـت در بررسـی و     

.شود میتحلیل موقعیت ها استفاده 

اي مفـاهیم و تعـاریف شایسـتگی در    ، بر اسـاس تحلیـل مقایسـه   اول در پاسخ به سوال

  :باشدمیقابل ارائه  2ارائه شده، وجوه افتراق و اشتراك آنها در جدول  1جدول 

  وجوه اشتراك و افتراق تعاریف شایستگی. 2جدول 

وجوه افتراق وجوه اشتراك 

هاي مـورد ارائـه و بررسـی، کـم و     اکثر تعریف

بیش شایستگی را داراي سه بعد دانش، مهارت 

اند، هر چند که در برخی و نگرش عنوان نموده

هـاي مولفـه بـه توانـایی مؤلفـه از تعـاریف  

ــز اضــافه شــد ه و در بعضــی ازشایســتگی نی

بـه  هـا و توانـایی هـا هاي نگرشمولفهتعاریف،

با این حـال، تعـاریف    .اندجاي هم به کار رفته

هـاي  ها را مولفهها و نگرشابعاد دانش، مهارت

کننـد کـه بـر ایـن     اصلی شایستگی معرفی مـی 

اي از دانش، اساس شایستگی به عنوان مجموعه

افـراد بـراي   ها که ها و تواناییها، نگرشمهارت

کارا بودن در سازمان و انجام اثربخش وظـایف  

بایستی داشته باشند یا نیاز دارند که کسب کنند، 

. شودتعریف می

هــا، اي از قابلیــتبعضــی از تعــاریف شایســتگی را مجموعــه

هـا، تجربـه، انگیـزش،    داننـد و ارزش ها و فرایندها میفعالیت

ابعاد شایستگی معرفـی  هاي فرد را هم به عنوان اعتبار، ویژگی

ترین تفاوت بین تعـاریف، بحـث میـزان کـارایی     مهم. کنندمی

-شایستگی افراد و بافتی که در شایستگی افراد به کار برده می

هـا،  در بعضـی از ایـن تعـاریف دانـش، مهـارت     . شود، اسـت 

طـور کلـی بـه عنــوان    هـاي افـراد را بـه   هـا و ویژگـی  نگـرش 

دهد تلقی را تشکیل می خصوصیات فرد که یک بعد شایستگی

کنند که فرد براي انجام وظیفه بایستی داشته باشد یا کسـب  می

کنــد، ابعــاد دیگــر شایســتگی را میــزان کــارایی و بــافتی کــه 

بـر ایـن   . کننـد شود بیان میشایستگی به بوته عمل گذاشته می

اي از خصوصـیات فـرد،   اساس شایستگی به عنـوان مجموعـه  

شایستگی افراد مورد استفاده قرار می  میزان کارایی و بافتی که

. شودگیرد، تعریف می

اي توان گفت شایستگی، توصیف مجموعـه با توجه به تعاریف فوق، به طور خالصه می

ها را منعکس ها و انگیزهاز رفتارهایی است که ترکیب واحدي از دانش، مهارت، توانایی

تـوان  ط است؛ به عبارت دیگـر، مـی  کند و با عملکرد فرد در یک نقش سازمانی مرتبمی

هایی هستند که افراد باید کسب کننـد  خصیصه "هاشایستگی"گیري کرد که چنین نتیجه

                                                                                                                            
1. Baartman
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یا به فعلیت برسانند و به منظور کسب نتایج مطلوب باید به طور مناسب مـورد اسـتفاده   

 هـایی از تصـویر از خـود،   هـا، جلـوه  ها شـامل دانـش، مهـارت   این خصیصه. دهندقرار 

ها، الگوهاي فکري، ذهنیـات و شـیوه تفکـر، احساسـات و     هاي اجتماعی، ویژگیانگیزه

  : رسیم کهبندي و تجزیه و تحلیل تعاریف به این نتیجه میاز جمع.باشندعمل می

هاي فردي و یا ترکیبی از این عوامل شایستگی شامل دانش، مهارت و ویژگی- 

. است

است که زیربناي رفتارهاي موفق شغلی  شایستگی آن دسته از خصوصیات شاغلین- 

دهد و موجب عملکرد برتر و موثر فرد در آن شغل، وظیفه یا آنها را تشکیل می

. شودشرایط می

گیري باشند و با ثبات و تکرار در رفتار فرد ها باید قابل مشاهده و اندازهشایستگی- 

. مشاهده گردد

توان در سه مفهـوم کلـی   ی، در کل میاي از اصطالح شایستگتعاریف چندگانه با وجود

شایستگی به عنوان پیش نیاز یا درونداد، همچون الزامـات آمـوزش و   . 1: بندي کردطبقه

شایسـتگی  . 2پرورش معین که براي گواهی عمل در شغلی بخصوصی ضروري اسـت؛  

. 3هـاي موردنیـاز در عمـل؛ و    به عنوان پیامد، به عبارت دیگر، ظهور استفاده از ویژگـی 

براین اسـاس،  . شایستگی به عنوان قابلیت به کار گرفته شده در انجام وظایف معین کار

شایستگی ارزشیاب و ممیز را به توانـایی ارزشـیاب و ممیـز در تحقـق اهـداف       توان می

معین و نیازها و انتظارات حرفه ارزیابی و ممیزي به میزان الزم و کافی و بـا اسـتفاده از   

دانش و مهارت تخصصی ارزیابی و ممیزي نظام آمـوزش عـالی   اي یکپارچه از مجموعه

نامه یا تصدیق تواند منجر به گواهیو نگرش کیفیت محوري بیان نمود که در نهایت می

  .  اي شودحرفه

اي را براي ممیزان و ارزشیابان کیفیت آمـوزش  هاي حرفهچه صالحیت: سوال دوم

توان مورد استفاده قرار داد؟  عالی می
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هـاي  ممیـزان، عوامـل و مـالك   /اي ارزشـیابان از ابعاد کلیدي نظام صالحیت حرفه یکی

عمالً وقتی صـحبت از هرگونـه ارزشـیابی و ممیـزي کیفیـت      . اي استصالحیت حرفه

شـود و ایـن حـاکی از اهمیـت     میشود، مستقیماً صالحیت ارزشیابان و ممیزان مطرح می

بر اسـاس تجزیـه و تحلیـل تجربیـات      .این موضوع در فرایند ارزشیابی یا ممیزي است

هـاي مهـم و   ممیزي آموزش عالی برخی کشورها و نیـز پـژوهش  /هاي ارزشیابیانجمن

ها، مجموعـه  ممیزان مورد استفاده و بررسی آن/هاي ارزشیابانمرتبط در حوزه صالحیت

اي قـرار گرفتـه اسـت، کـه     شـده اسـتخراج و مـورد تحلیـل مقایسـه     هاي بیانصالحیت

  . شودهاي مورد بررسی ارائه میي آن در ادامه به تفکیک تجربیات و پژوهشهایافته

  هاي مورد بررسی پژوهش) الف

گیبسون و هیلیسون-
1

اي هشت شایسـتگی مـورد نیـاز ارزشـیابان     در مطالعه) 1994(

ریـزي  ارتباطات، تفکر موثر، مدیریت سازمانی، طـرح : جهت انجام وظایف را شامل

عه، دانش فنی، و توسـعه انسـانی و اجتمـاعی مطـرح کردنـد      برنامه، پژوهش و توس

گیبسون و براون(
2

 ،2003   .(

ناگل اسمیت-
3

اي از اي را بـه عنـوان مجموعـه   هـاي حرفـه  مبانی شایستگی) 1995(

عناصر متفـاوتی وجـود دارد   . هاي ضروري توصیف نمودها و نگرشدانش، مهارت

  :که جهت کسب شایستگی مورد نیاز هستند

ن دانش، مهارت ها، و توانایی هـاي مـورد نیـاز بـراي فراگیـران برنامـه هـاي        تعیی.1

  .آموزشی ممیزي، مبتنی بر استانداردها و الزامات قانونی

.ارتباط دادن به سبک فعلی.2

.ها به وسیله هیئت مدیره ممیزي نظام دانشگاهیثبت نام و گواهی آزمون.3

                                                                                                                            
1. Gibson and Hillison
2. Gibson & Brown
3. Nagelsmith
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.روري است، ادامه دهندهیئت مدیره آموزش مستمر را که براي گواهی کار ض.4

ها، نمایشـات،  نظارت کارکنان از حوزه هاي مورد نیاز توسعه کارکنان، تکمیل دوره.5

. هاو آزمون

.الزامات با سازمان هاي ممیزي حرفه اي تأیید.6

. هاي عملی ممیزياستانداردها و اعتبارسنجی چارچوب.7

اورس، راش، و بردرو- 
1

و ممیزان را به شرح  چهار شایستگی پایه ارزشیابان) 1998(

:اندزیر بیان کرده

.  مدیریت تغییر. 4سازماندهی نوآوري، . 3برقراري ارتباط، . 2مدیریت خود، .1

کوپر و گراهام- 
2

شایستگی مورد نیاز ارزشـیابان کیفیـت را    57در پژوهشی ) 2001(

ریزي برنامه، اجـرا  طرح -1: شوندبندي میشناسایی کردند که در هفت حوزه طبقه

روابـط کارکنـان یـا     -4اي و فردي، توسعه حرفه -3روابط عمومی،  -2ارزیابی،  و

هاي سبک -7مسئولیت مدیریت، و  -6هاي فردي، مهارت -5، علمی هیئتاعضاي 

  . کار

کینگ و همکاران- 
3

هـاي  اي از شایسـتگی هاي، شامل مجموعهشایستگی از )2001(

  :انده متمایز ارائه کردهاصلی ارزشیابان و ممیزان آموزش را در شش طبق

ايتجربه حرفه-1
4

بررسی سیستماتیک -2، 
5

هاي مـوقعیتی تحلیل -3، 
6

مـدیریت   -4، 

پروژه
7

اعمال بازخورد -5، 
8
فرديصالحیت بین -6،

9
 .  

ورهیس- 
10

  :اندهاي زیر بیان کردهاي فهرست شایستگیدر مطالعه) 2001(

                                                                                                                            
1. Evers, Rush, and Berdrow
2. Cooper and Graham
3. King 
4. professional practice
5. systematic inquiry
6. situational analysis
7. project management
8. reflective practice
9. interpersonal competence
10. Voorhees
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  ؛)دادن خواندن، نوشتن، صحبت کردن، و گوش(هاي پایه مهارت.1

؛)گیري، حل مشکلتفکر خالق، تصمیم(هاي تفکر مهارت.2

ــردي .3 ــارت (خصوصــیات ف ــزت نفــس، مه ــردي، ع هــاي اجتمــاعی، مســئولیت ف

).خودمدیریتی، و صداقت

قره -
1

شایستگی ارزشیابان برنامه را شناسایی و در شش  در پژوهشی) 2006(

  : طبقه عمده سازماندهی کرده است

شود اي متمرکز میهاي حرفههایی که بر هنجارها و ارزشتگیشایس: ايتمرین حرفه. 1

  اي براي شیوه ارزیابی است، از قبیل استانداردها و اخالقیات؛که پایه

شود، از قبیل طراحی، هاي فنی ارزیابان متمرکز میبر جنبه: بررسی سیستماتیک. 2

  ها؛ها، تفسیر، و تسهیم یافتهسنجش، تجزیه و تحلیل داده

بر درك، تحلیل و توجه به موضوعات بافتی و سیاسی مرتبط به : هاي موقعیتیحلیلت. 3

هـا، و  تعیین قابلیت ارزیابی، مالحظه قـرار دادن تنـاقض  : شود، شاملارزیابی متمرکز می

  توجه به پیامدهاي کاربرد ارزیابی؛

ی تـا اتمـام   متمرکز بر عالقه و ضامن پویایی ارزیابی از مراحل ابتدای: مدیریت پروژه. 4

سـازي منـابع   بندي، تشخیص و هماهنگاي، بودجهقراردهاي مذاکره: شود، شاملآن می

  مورد نیاز، اجراي ارزیابی در روشی مناسب؛

شود، شامل آگاهی بر درك شیوه و سطح تخصصی ارزیابی متمرکز می: تمرین فکري. 5

  اي است؛از نیازهاي رشد حرفه

هاي فردي مورد نیـاز جهـت انجـام ارزیـابی     ز بر مهارتمتمرک: فرديهاي بینقابلیت. 6

  .هاي چند فرهنگیارتباطات نوشتاري و شفاهی، مذاکره، مهارت: برنامه است، از قبیل

دوي -
2

چه که هاي ارزیابان؛ آناي تحت عنوان شایستگیدر مطالعه) 2008(و همکاران  

 :هاي ارزیابـان را عبـارت از  شود، شایستگیچه که تقاضا میشود در برابر آنآموخته می

                                                                                                                            
1. Ghere
2. Dewey
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هـاي  نویسـی، مهـارت  هاي کیفی، گـزارش ها و تحلیلهاي کمی، روشها و تحلیلروش

هـا، تئـوري و   هاي محتوایی، نظارت و مدیریت گـروه، مـدیریت داده  فردي، مهارتبین

  . کندهاي فرهنگی بیان میهاي ارزیابی و شایستگیروش

اي مورد نیاز کارشناسـان ارزیـابی را   هاي حرفهصالحیت) 1389(نامدار و همکارنش -

هاي مند، صالحیتهاي تحقیق نظاماي شامل صالحیتي صالحیت حرفهدر شش حیطه

هـاي  گیري از بازخوردها، صـالحیت مدیریتی، صالحیت تحلیل موقعیت، صالحیت بهره

. انـد هـاي ارتبـاطی و اجتمـاعی مـورد بررسـی قـرار داده      اي ارزشیابی و صـالحیت پایه

گیـري از  منـد، صـالحیت بهـره   هاي تحقیق نظامهاي تحقیق نشان داد که صالحیتیافته

اي هـاي آمـوزش حرفـه   اي ارزشـیابی بـاالترین اولویـت   هاي پایهبازخوردها، صالحیت

تـرین اولویـت آنـان    هاي ارتباطی و اجتماعی پایینکارشناسان و نیاز به کسب صالحیت

  . است

  

  تولی ارزشیابی و ممیزي کیفیت در آموزش عالی  تجربیات نهادهاي م) ب

توسعه دانشگاه میشگان مرکز -
1

، توصیف ارزشیابی، پژوهش کـاربردي، و دانـش را بـه    

هیالکر(کند عنوان شایستگی اصلی ارزیابان معرفی می
2

 ،2010  .(  

انجمن ارزیابی استرالیا- 
3
چهار حوزه اصلی شایستگی ها را به طـور خالصـه شـامل     

  :کندیل مطرح میموارد ذ

به عنـوان مثـال، الگـو هـا، تئـوري هـا، بافـت، روش        (دانش یا شایستگی شناختی -1

  ؛ )شناسی پژوهش، مدیریت پروژه، و ارتباطات

به عنوان مثـال، طراحـی، جمـع آوري داده، تحلیـل داده، برنامـه      (شایستگی شغلی -2

؛)ریزي و گزارش دهی

؛ و)ر انتقادي، و توسعه حرفه ايبه عنوان مثال، حل مسئله، تفک(شایستگی فردي -3

                                                                                                                            
1. Michigan State Extension (MSUE)
2. Hillaker 
3. Australian Evaluation Society
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زوري(اخالقی/شایستگی ارزش ها-4
1
). 2002و همکاران،  

هـاي ارزشـیابان را در چهـار    فهرسـت شایسـتگی  ) 2014(انجمن ارزیابی نیوزیلند - 

  :اندحوزه زیر در نظر گرفته

تحلیل زمینه اي و تعهد-1

بررسی نظام مند ارزشیابی-2

رد حرفه اي ارزشیابیمدیریت پروژه ي ارزشیابی و و عملک-3

عملکرد تاملی و رشد حرفه اي-4

کانادا هم در پیگیري صالحیت هاي اصلی- 
2

و در توسعه نظام داوطلبانه انتصاب  

ايحرفه
3

انجمن ارزیابی کانادا . جهت ارزیابی یکی از کشورهاي پیشگام است 

)CES(
4
  :هاي ارزشیابان را در پنج حوزه زیر ارائه نموده است یستگیشا 

ل بازخورد اعما-1
5

  

مهارت فنی-2
6

تجربه شغلی-3
7

تجربه مدیریت-4
8

مهارت بین فردي-5
9

 .  

انجمن ارزیابی آلمان- 
10
. اخیراً چارچوبی براي آموزش در ارزیابی توسعه داده اسـت  

تئوري و تاریخچه ارزیابی. 1: پنج زمینه شایستگی توصیف شده عبارت است
11

 ،2 .

                                                                                                                            
1. Zorzi
2. core competencies 
3. voluntary system of professional designations 
4. Canadian Evaluation Society
5. Reflective Practice
6. Technical Practice
7. Situational Practice
8. Management Practice
9  Interpersonal Practice
10. German Evaluation Society (DeGEval) 
11. theory and history of evaluation 
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شایستگی هاي روش شناسی
1

ی و موضوعیدانش سازمان. 3، 
2

شایستگی هـاي  . 4، 

فردي و اجتماعی
3

تجربه ارزیابی. 5، و 
4

پیکیوتو. 
5

رویکرد انجمن ارزیـابی  ) 2009(

محور -آلمان را به عنوان رویکرد درونداد
6

کـه متمرکـز بـر محتـواي      کنـد  میبیان  

برنامه هاي آموزش است و ایجاد مهـارت هـا، دانـش، و تسـلط مـورد نیـاز بـراي        

 -در مقابـل، رویکردهـاي پیامـد   . ت در کار را امکان پذیر می سازدهمکاري با کیفی

محور
7
. کند میشایستگی ها را برحسب نتایج فعالیت هاي ارزیابی بیان  

انجمن ارزیابی ژاپن- 
8

ارائه . چارچوب شایستگی دروندادمحور را توسعه داده است 

گواهی
9
. ن مربوطه استمبتنی بر اتمام برنامه آموزشی و کسب نمره قبولی در آزمو 

کسب شایستگی در انجمن ارزیابی ژاپن داراي سه سطح پایه، متوسط، و پیشرفته 

  .است

چارچوب انجمن ارزیابی اروپا- 
10
  : ها متمرکز شده استبر سه طبقه از شایستگی 

ویژگی ها و نگرش ها. 3تجربه ارزیابی، و . 2دانش ارزیابی، .1
11

لیندا(
12

 ،2010 .(  

چهـارچوب صـالحیت ارزشـیابان را در سـه دسـته      ) 2009(انجمن ارزشیابی انگلستان

-هاي مرتبط با کار شامل تحلیـل و بـه  دسته اول صالحیت. بندي کرده استاصلی طبقه

هـاي  ریزي و تحویل کار، دسـته دوم صـالحیت  گیري، برنامهکارگیري اطالعات، تصمیم

اري و دسـته سـوم   مرتبط با افراد شامل کار بـا دیگـران، ارتبـاط بـا دیگـران و تاثیرگـذ      

هـاي سـازمانی، مـدیریت تغییـر و بهبـود      هاي مرتبط با سازمان شامل آگـاهی صالحیت

                                                                                                                            
1. methodological competencies
2. organizational and subject knowledge 
3. social and personal competencies
4. evaluation practice
5. Picciotto 
6. input based
7. output based
8. Japanese Evaluation Society 
9. Certification 
10. European Evaluation Society (EES)
11. dispositions and attitudes
12. Linda
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سطح، از سطح صفر کـه هـیچ یـک از رفتارهـاي      5مستمر، که هر یک از این موارد در 

دهد تا سطح چهار که رفتارها را به صورت عـالی  ها را نشان نمینشان دهنده صالحیت

.  الگویی براي دیگران باشد، ارائه شده استتواند نشان داده و می

حوزه و براي سه نقش  4ها را در صالحیت) 2014(انجمن ارزشیابی آفریقاي جنوبی 

که هریک شامل بخشی از . مدیران، مشاوران و ارزشیابان تعریف نموده است

  :ها استصالحیت

- هاي بیناي، اجراي اخالقی، مهارتشامل دانش و ادراك زمینه: مالحظات کلی-1

  فردي 

رهبري ارزشیابی -2

هاي هاي ارزشیابی، فعالیتي علمی و فعالیتمهارت ارزشیابی شامل رشته -3

پژوهشی

ریزي ارزشیابی، مدیریت ارزشیابی، نوشتن گزارش و اجراي ارزشیابی شامل برنامه -4

  ارتباطات و پیشرفت و بهبود

انجمن ارزیابی آموزش عالی فنالند
1

حیت ممیزان موارد ذیل معیارهاي صال) 2006(

  : اندبیان کرده

دانش جامعی از حوزه آموزش عالی-

ممیزي/ تجربه ارزیابی-

هاي تضمین کیفیتسیستم/ دانش مدیریت کیفیت-

مشارکت در آموزش ممیز که توسط شوراي موسسه آموزش عالی فنالند -

. سازماندهی شده است

  

  

                                                                                                                            
1. Finnish Higher Education Evaluation Council 
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  هاي مورد مطالعههاي ارزشیابی و پژوهشممیزان در انجمن/هاي ارزشیابانصالحیت .3جدول 

شدهصالحیت بیان سال

نهاد یا پژوهش مورد 

بررسی

ردیف

مند ارزشیابی، مدیریت اي و تعهد، بررسی نظامتحلیل زمینه

اي ارزشیابی، عملکرد پروژه ارزشیابی و و عملکرد حرفه

  ايتاملی و رشد حرفه

1  انجمن ارزشیابی نیوزیلند  2014

-هاي بیناي، اجراي اخالقی، مهارتراك زمینهدانش و اد

آموزشی، (فردي، رهبري ارزشیابی، مهارت ارزشیابی 

ریزي ارزشیابی، مدیریت برنامه(اجراي ارزشیابی ) پژوهشی

  )ارزشیابی، نوشتن گزارش و ارتباطات و پیشرفت و بهبود

2012  

انجمن ارزشیابی آفریقاي 

  جنوبی

2

-بینی و نظارت، طرح و برنامههاي بازمبانی حرفه اي، نظام

ریزي ارزشیابی، مدیریت ارزشیابی، اجراي ارزشیابی، 

ي ارزشیابی، ترویج فرهنگ یادگیري از ها یافتهارتباط 

ارزیابی

2012

- انجمن بین المللی توسعه

ي ارزشیابی

3

هاها و نگرشدانش ارزیابی، تجربه ارزیابی، ویژگی 2010

چارچوب انجمن ارزیابی 

اروپا

4

دانش، مهارت، نگرش، (محور هاي دروندادشایستگی

ارزیابی و ممیزي) هاي فرديتوانایی، ویژگی

2010 انجمن ارزیابی ژاپن 5

توصیف ارزشیابی، پژوهش کاربردي، و دانش ارزیابی و 

ممیزي

2010

انجمن ارزشیابی دانشگاه 

میشگان

6

شناسی، هاي روشتئوري و تاریخچه ارزیابی، شایستگی

هاي فردي و انش سازمانی و موضوعی، شایستگید

اجتماعی، و تجربه ارزیابی

2009 7  انجمن ارزیابی آلمان

کارگیري اطالعات، تحلیل و به(هاي مرتبط با کار شایستگی

هاي ، شایستگی)ریزي و تحویل کارگیري، برنامهتصمیم

شامل کار با دیگران، ارتباط با دیگران و (مرتبط با افراد 

هاي آگاهی(هاي مرتبط با سازمان و شایستگی) یرگذاريتاث

  )سازمانی، مدیریت تغییر و بهبود مستمر

8  انجمن ارزشیابی انگلستان  2009

هاي موقعیتی، اي، بررسی سیستماتیک، تحلیلتمرین حرفه

هاي بین فرديمدیریت پروژه، تمرین فکري، قابلیت

2006 9  قره
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  هعهاي مورد مطالهاي ارزشیابی و پژوهشممیزاندر انجمن/شیابانهاي ارزصالحیت .3ادامه جدول 

شدهصالحیت بیان سال ــژوهش    ــا پ ــاد ی نه

مورد بررسی 

ردیف

ممیزي، دانـش  / دانش جامعی از حوزه آموزش عالی، تجربه ارزیابی

هاي تضمین کیفیـت، مشـارکت در آمـوزش    سیستم/ مدیریت کیفیت

  ممیزي /ارزشیابی

ــابی   2006 ــن ارزیـ  انجمـ

  آموزش عالی فنالند 

10

-هـاي کیفـی، گـزارش   ها و تحلیلهاي کمی، روشها و تحلیلروش

هـاي محتـوایی، نظـارت و    فـردي، مهـارت  هاي بـین نویسی، مهارت

هـاي ارزیـابی و   هـا، تئـوري و روش  مدیریت گـروه، مـدیریت داده  

  هاي فرهنگیشایستگی

دوي  2008
1
11  و همکاران 

یستگی فـردي و شایسـتگی   شا غلی،شایستگی شناختی، شایستگی ش

اخالقی/ها ارزش

ــابی    2010 ــن ارزیـ انجمـ

  استرالیا

12

هاي مـوقعیتی، مـدیریت   اي، بررسی سیستماتیک، تحلیلتجربه حرفه

فرديیت بینصالح پروژه، اعمال بازخورد،

2001 کینگ
2
و همکاران  13

اي و ریزي برنامه، اجرا و ارزیابی؛ روابط عمومی، توسعه حرفـه طرح

هـاي فـردي،   ، مهـارت علمـی  هیئتفردي، روابط کارکنان یا اعضاي 

.هاي کارمسئولیت مدیریت، و سبک

2001 کوپر و گراهام
3

14

هاي تفکر، خصوصیات فردي هاي پایه، مهارتمهارت 2001 ورهیز
4

15

مهارت اعمال بازخورد، مهارت فنی، تجربه شغلی، تجربه مدیریت و 

فرديمهارت بین

1999 16  انجمن ارزیابی کانادا

.  مدیریت خود، برقراري ارتباط، سازماندهی نوآوري، مدیریت تغییر 1998 اورس و همکاران
5

17

سـازي  توان توصیف و تشـریح موضـوع و زمینـه ارزشـیابی؛ مفهـوم     

مناسب اهـداف و چهـارچوب بـراي ارزشـیابی؛ انتخـاب ابزارهـاي       

موضوع ارزشیابی؛ انتقال  آوري و تحلیل اطالعات؛ تعیین ارزشجمع

صورت اثربخش به مخاطبان؛ مدیریت ارزشـیابی؛  ها و نتایج بهبرنامه

حفظ و رعایت معیارهاي اخالقی؛ تنظـیم و تعـدیل عوامـل بیرونـی     

  تأثیرگذار بر ارزشیابی؛ فراارزشیابی

18  سندرز  1997

                                                                                                                            
1. Dewey
2. King 
3. Cooper & Graham
4. Voorhees
5. Evers 



87  ...ه مدل مفهومی صالحیت حرفه اي ارزشیابان و ممیزان ارائ 

  هعهاي مورد مطالپژوهش هاي ارزشیابی وممیزاندر انجمن/هاي ارزشیابانصالحیت .3ادامه جدول 

هاي ضروري ارزیابی و ممیزي ها و نگرشدانش، مهارت 1995 ناگل اسمیت
1

19

ریزي برنامه، پژوهش ارتباطات، تفکر موثر، مدیریت سازمانی، طرح

و توسعه، دانش فنی، و توسعه انسانی و اجتماعی

1994 گیبســـــــــون و 

هیلیسون
2

20

هاي مـدیریتی، صـالحیت   تمند، صالحیهاي تحقیق نظامصالحیت

هـاي  گیري از بازخوردها، صالحیتتحلیل موقعیت، صالحیت بهره

هاي ارتباطی و اجتماعیاي ارزشیابی و صالحیتپایه

1389 نامـــــــــــدار و 

  همکارنش

21

هـاي  هاي مورد بررسی و ارائه، کم و بـیش صـالحیت  اکثر تجربیات و پژوهش

عمـومی، پایـه،   (ا شـامل دانـش   اساسی ممیـزان و ارزیابـان نظـام دانشـگاهی ر    

هـاي فـردي   ها و ویژگی، نگرش)فردي، ادراکیفنی، بین(ها ، مهارت)تخصصی

ها تجربه ارزیـابی نیـز بـه عنـوان     بیان نمودند، هر چند که در برخی از پژوهش

توان شایستگی ممیز را به توانـایی  بر این اساس می. صالحیت اضافه شده است

و نیازها و انتظارات حرفه ممیزي بـه میـزان الزم و   ممیز در تحقق اهداف معین 

ــا اســتفاده از مجموعــه اي یکپارچــه از دانــش و مهــارت عمــومی و کــافی و ب

  .محوري بیان نمودتخصصی ممیزي نظام دانشگاهی و نگرش کیفیت

  

  

  وجوه اشتراك 

هـاي مـدیریت و   هـا تجربـه مـدیریتی، تکنیـک    بعضی از تجربیـات و پـژوهش  

هاي موقعیتی، شایستگی شـغلی و اعتبـار، التـزام شـغلی و     حلیلگیري، تتصمیم

. کننـد هاي ارزیابان و ممیزان عنوان مـی تعهد سازمانی را هم به عنوان صالحیت

هـاي  هـا تجربـه مـدیریتی و الزامـات و تکنیـک     ترین تفاوت بین پـژوهش مهم

 توانـایی برقـراري  (ها، صالحیت مـدیریتی  در بعضی از پژوهش. مدیریتی است

به عنوان ...) ارتباط، مدیریت گروه، تحلیل موقعیت سازمانی، اعمال بازخورد و 

یک بعد مهم صالحیت م ممیـز و ارزیـاب بیـان شـده اسـت، بـر ایـن اسـاس         

ارزیاب جهت انجام مطلوب مسئولیت خود بایستی این بعد مهم را داشـته  /ممیز

  .  باشد یا کسب نماید

  

  وجوه افتراق

  

  

                                                                                                                            
1. Nagelsmith
2. Gibson and Hylson
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اي ممیزان و ارزشیابان کیفیـت آمـوزش عـالی    صالحیت حرفه هايعوامل و مالك

؟ کدامند

اي ممیزان و ارزشیابان کیفیت آموزش عالی ها صالحیت حرفهعوامل و مولفه 4جدول 

. دهدرا نشان می

  ممیزي/هاي ارزشیابیهاي صالحیتعوامل و مالك .4جدول 

  ردیف  عوامل   هامالك

دانش  ايعمومی، پایه، حرفه 1

مهارت  ی، ارتباطی، ادراکیفن 2

توانایی  توانایی ذهنی، تجربه اجرایی و پژوهشی 3

گیري مثبت به کیفیت آموزش عالی، تعهـد بـه نظـام ارزیـابی و     جهت

  ايهاي اخالقی و اصول حرفهکیفیت آموزش عالی، ارزش

نگرش 4

هاي شخصیتیویژگی  رهبري، خوداستقاللی، خودپاسخگویی، خودشکوفایی 5

ممیـزي مـورد   /هـاي ارزشـیابی  هاي صـالحیت وه بر این، بررسی اشتراکات و افتراقعال

دهنـده تفـاوت در   هاي مـورد مطالعـه، نشـان   هاي ارزشیابی و پژوهشاستفاده در انجمن

تـوان عنـوان   باشد؛ بدین معنی که میممیزي می/هاي ارزشیابیفراوانی کاربرد صالحیت

ارائـه   5در ارزشیابی و ممیزي دارد که در جدول ها کاربرد بیشتري کرد برخی صالحیت

  :   اندشده

هاي ارزشیابی و ممیزي مورد استفاده در انجمن/هاي ارزشیابیفراوانی صالحیت. 5جدول 

  هاي مورد مطالعهپژوهش

فراوانی 

کاربرد عامل

درصد 

فراوانی

فراوانی کاربرد 

مؤلفه

مؤلفه عامل   ردیف

37 61/47 10 عمومی دانش 1

38/52 11 پایه

19/76 16 ايحرفه

41 14/57 12 فنی مهارت 2

19/76 16 ارتباطی

90/61 13 ادراکی
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هاي ارزشیابی و ممیزي مورد استفاده در انجمن/هاي ارزشیابیفراوانی صالحیت. 5جدول ادامه 

  هاي مورد مطالعهپژوهش

17 85/42 9 توانایی ذهنی توانایی 3

09/38 8 ربهتج

18 04/19 4 گیري مثبتجهت نگرش 4

80/23 5 تعهد

85/42 9 هاي اخالقی و اصول ارزش

ايحرفه

33 90/61 13 رهبري هاي ویژگی

شخصیتی

5

57/28 6 خوداستقاللی

33/33 7 خودپاسخگویی

33/33 7 خودشکوفایی

  

مهـارت ارتبـاطی بـا فراوانـی      لفـه مؤاي و نیـز  دانش حرفـه  مؤلفه، 5با توجه به جدول 

گیري مثبت نسبت به ارزشیابی و ممیزي کیفیـت بـا   از بیشترین کاربرد و جهت% 19/76

-ممیزان انجمـن / درصد از کمترین کاربرد در نظام صالحیت ارزشیابان% 04/19فراوانی 

-هاي دانش حرفـه از مولفه پس. هاي مورد مطالعه، برخوردارندهاي ارزشیابی و پژوهش

، %90/61رهبـري بـا فراوانـی     مؤلفـه مهارت ادراکی و نیـز   مؤلفهاي و مهارت ارتباطی، 

دانـش   مؤلفه، %38/52دانش پایه با فراوانی  مؤلفه، %14/57مهارت فنی با فراوانی  مؤلفه

هاي اخالقـی  رعایت ارزش مؤلفهتوانایی ذهنی و نیز  ، مولفه%61/47عمومی با فراوانی 

 مؤلفـه ، %09/38تجربـه بـا بـا فراوانـی      مؤلفـه ، %85/42اوانـی  اي بـا فر و اصول حرفـه 

خوداسـتقاللی بـا    مؤلفـه ، %33/33خودشکوفایی با فراوانی  مؤلفهخودپاسخگویی و نیز 

  . گیرندمورد استفاده قرار می% 80/23تعهد با فراوانی  مؤلفه، %57/28فراوانی 
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  يریگ جهینتبحث و 

اي گسترده برخوردار است اما عمالً تگی از پیشینههاي شایسهر چند ارائه و کاربرد الگو

در حوزه ارزشیابی و ممیزي کیفیت و استفاده از آن به عنوان مبناي آمـوزش ممیـزان در   

ها و دانش موجـود،  آموزش عالی گستردگی چندانی نداشته و بایستی بر اساس پژوهش

ر آمـوزش عـالی   هـا د در عمل ارائـه ایـده شایسـتگی   . چهارچوب مناسبی استخراج کرد

اساساً پاسخی به نیاز همتراز نمودن
1
بازار کار بـه  . دنیاي آموزش با دنیاي کار بوده است 

هاي دانشگاهی دانشجویانی تربیـت نماینـد   عاملین تغییر نیاز دارد به این مفهوم که نظام

با وجود توافـق انـدك، اکثـر    . که قابلیت انعطاف، استقالل و ریسک پذیري داشته باشند

انـد  کاربرد متمرکز شده/هاي پیچیده عملها بر سیستمهاي شایستگیها و الگوبنديقهطب

-ها و رویه کار را هم بـه شوند، بلکه استراتژيها را شامل نمیکه صرف دانش و مهارت

هـاي مناسـب و   هـا و نگـرش  هـا، و نیـز هیجـان   منظور کاربرد شایسته دانش و مهـارت 

رو باید به الگو سازي شایستگی بـه  از این. گیرندبر می ها را درمدیریت موثر شایستگی

براي ارزشمند بـودن ایـن الگـو بایسـتی چـارچوب و      . عنوان فرایندي مستمر نگاه شود

هاي معـادل، از متخصصـان ذینفـع و    هاي مورد نیاز عالوه بر پژوهشفهرست شایستگی

یـا رشـته و میـزان     هاي شایستگی نسبت به شـغل عمر مفید الگو. ربط نیز اخذ شودذي

هاي دانشگاهی این تغییر و تحول در محیط. تغییر و تحول عوامل محیطی متفاوت است

رو الگو شایستگی ارزشیابی و ممیزي کیفیت در موقعیـت  از این. سرعتی دو چندان دارد

دانشگاهی بایستی خصوصیات کیفی تعالی ارزشـیابان و ممیـزان را توصـیف کنـد و در     

-هاي ارزشیابی و ممیزي کیفیت نظـام دانشـگاهی و برنامـه   و استراتژي ارتباط با اهداف

بـر  . گـرا باشـند  هاي آموزش مورد هدف و محتواي آموزشی آن توسـعه هاي آنها، برنامه

این اساس الگو شایستگی براي نهاد متولی ارزشیابی و ممیـزي کیفیـت پایـه و مرجعـی     

از اینرو، بر اسـاس  . گاهی خواهد بودبراي انتخاب، آموزش و بالندگی ممیزان نظام دانش

                                                                                                                            
1. align
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هاي ممیزان کیفیت نظام دانشگاهی که شامل دانش و تجربه موجود چارچوب شایستگی

هـاي شخصـیتی اسـت و ممیـزان نظـام      ها و ویژگیها و نگرشها، ارزشدانش، مهارت

دانشگاهی به عنوان یک متخصص و کارشناس ممیزي موثر و کارآمـد هـم نیـاز دارنـد،     

ها تا حد ممکـن بـه زبـان رفتـاري ارائـه      شده و تالش بر این بوده است شایستگیارائه 

شود؛ یعنی توصیف چیزهایی که ضروري است ارزشیابان و ممیزان ببینـد یـا بشـنوند و    

هـا،  بر این اساس شایستگی ارزشیابان و ممیزان بـه عنـوان دانـش، مهـارت    . انجام دهند

هـایی از خودشناسـی   ها یا رفتارها، جنبهها، نگرشگیها، ویژها، انگیزهها، قابلیتفعالیت

هاي بافت ویژه به کار افراد یا نقش و دانش اجتماعی که او در زندگی واقعی و موقعیت

اي از استانداردها قابل سـنجش هسـتند مـورد توجـه     برد، قابل مشاهده و با مجموعهمی

  . قرار می گیرد

هـاي متفـاوتی   دانشگاهی افراد مختلـف نقـش   در فرایند ارزشیابی و ممیزي کیفیت نظام

مدیر ارزشیابی و ممیزي کیفیت مسئول است تا کیفیت فرایند و ماحصل . نمایندایفاء می

ارزشیابی و ممیزي را تضمین نماید و تا حد زیادي به مراحل آغـازین ارزیـابی بسـتگی    

ممیـزي هـا،    وظایف ایفاء شده توسط ممیزان در موقعیت معین بستگی به اهـداف . دارد

شرایط محیطی و دانش، مهارت ها، سبک، ارزش ها و اخالقیات خود ارزشیاب و ممیـز  

نقـش ارزشـیاب   . و قابلیت هاي ایفاگران دیگر در فرایند ارزشیابی و ممیزي کیفیت دارد

همکـار،  : و ممیز ممکن است در طول فرایند ارزشیابی و ممیزي متنـوع و متعـدد باشـد   

تکنیســین، سیاســتمدار، تحلیلگــر ســازمانی، همکــار داخلــی، مربــی، تســهیلگر گــروه، 

متخصص بیرونی، روش شناس، کارگزار اطالعات، مکاتب، دیپلماتیک، حالل مسائل، و 

از اینرو، جهت موفقیت و دخالـت فعاالنـه در فراینـد بـه منظـور کسـب       . مشاور خالق

ــتگ    ــه از شایس ــاز دارد ک ــز نی ــیاب و ممی ــزي، ارزش ــیابی و ممی ــداف ارزش ــا و اه ی ه

هایی برخوردار باشد، که معیارهایی جهت احـراز پسـت ارزشـیابی و ممیـزي      صالحیت

شایستگی ممیـزان در  . اندي شغل انتخاب شدهنظام دانشگاهی است که بر اساس مطالعه

این پژوهش ترکیبی از دانش، مهارت ها، توانایی ها، انگیزه ها، ویژگی ها، نگرش ها یـا  
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جام ارزشیابی و ممیزي کیفیت در نظـام دانشـگاهی مـورد نیـاز     رفتارها است که براي ان

  .هستند

  :شناسی شایستگی از چند جهت حائز اهمیت استتاکید بر مفهوم

  که مسیر و جهت پژوهش را مشخص می سازد؛اول این -

اي ها و نظام صالحیت حرفـه ها، مالكها، مولفهانداز روشنی از عاملکه چشمدوم این -

  . ایدفراهم می نم

که مبناي هرگونه طراحی برنامه آموزشی براي توسعه و بالندگی متولیان امـر  سوم این -

  . سازدرا فراهم می

بر این اساس سعی شد که در گـام اول مفهـوم شایسـتگی مـورد بررسـی و چـارچوب       

بـر اسـاس تحلیـل    . مبنایی انجام پژوهش، بر اساس تعریف مورد قبول بنـا نهـاده شـود   

اهیم شایستگی در ادبیـات موجـود، دو دسـته تعریـف را بـراي شایسـتگی       اي مفمقایسه

  :ارائه کرد توان می

شایستگی، توصیف مجموعه اي از رفتارهایی است که ترکیب واحـدي از دانـش،   ) الف

کند و با عملکرد فرد در یک نقش سـازمانی  ها را منعکس میها و انگیزهمهارت، توانایی

  . مرتبط است

طور مسـتمر  به(کنند ها دارند یا کسب میهایی هستند که انسانصیصه، خشایستگی) ب

-و به منظور کسب نتایج مطلوب، به طور مناسب مورد استفاده قرار می) کنندتقویت می

هـاي  هایی از تصویر از خود، انگیـزه ها، جلوهها شامل دانش، مهارتاین خصیصه. دهند

-ت و شیوه تفکـر، احساسـات و عمـل مـی    ها، الگوهاي فکري، ذهنیااجتماعی، ویژگی

  . باشند

گیـري شـد کـه    با توجه به نتایج حاصل از بررسـی پیشـینه و ادبیـات پـژوهش، نتیجـه     

  . شایستگی و صالحیت مترادف و بنابراین در این پژوهش به یک مفهوم بکار برده شد

 گونـه توان شایستگی یـا صـالحیت ارزیـاب و ممیـز را ایـن     بر اساس تعاریف فوق می

شایستگی ارزیاب و ممیز عبارت اسـت از توانـایی وي در تحقـق اهـداف     : تعریف کرد
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معین و نیازها و انتظارات حرفه ارزیابی و ممیزي به میزان الزم و کافی و بـا اسـتفاده از   

اي یکپارچه از دانش و مهارت تخصصی ارزیابی و ممیزي نظام آمـوزش عـالی   مجموعه

  . محوريو نگرش کیفیت

اي وجود دارد کـه  هاي اصلی پذیرفته شدهلی، در هر زمینه، مجموعه شایستگیبه طور ک

ها اغلب بـه  بر این اساس، شایستگی. تواند مبین موفقیت در یک حرفه یا شغل باشندمی

هـاي حـوزه   شایستگی) هاي حوزه عمومی بشایستگی) الف: شونددو دسته تقسیم می

  . تخصصی

سـطح یـا از کارکردصرفنظرکههاییاز شایستگیعبارت : هاي حوزه عمومیشایستگی

  .  استحیاتیوضروريکارکنانهمهبراي

درشـغلی هرانجامکه براياستخاصیهايشایستگی: تخصصیهاي حوزهشایستگی

-به عبارتی دیگر مـی . باشدمیضروريیا عملکرديفنیمعینکاريفضايدرسازمان،

توانند فقط براي بعضـی از مشـاغل بکـار    صصی میهاي تختوان بیان کرد که شایستگی

بندي اضافه نمـود  هاي پایه را هم به این تقسیمتوان شایستگیدر بعضی مواقع می. روند

هایی است که یـادگیري و کسـب دانـش در حـوزه کـاري را      که شامل گسترش ظرفیت

  . نمایدبخشد و امور مربوطه را تسهیل میسرعت می

هـاي  شایسـتگی ارزشـیابان و ممیـزان نیـز ترکیبـی از شایسـتگی       توان گفتبنابراین می

عمومی، پایه و تخصصـی اسـت کـه بـراي انجـام ارزیـابی و ممیـزي کیفیـت در نظـام          

توان بـه  هاي ممیزان کیفیت نظام دانشگاهی را میشایستگی. دانشگاهی مورد نیاز هستند

-در یک طبقه. رائه دادنشان داده شده است، ا 1صورت الگو سلسله مراتبی که در شکل 

تـوان در قالـب چـارچوب    شـده در شـکل ذیـل را مـی    هـاي بیـان  بندي کلی شایستگی

هـاي  بـر ایـن اسـاس، شایسـتگی    . هاي عمومی، پایه و تخصصی مطرح نمـود شایستگی

هاي عمـومی،  هاي انگیزشی و تعهدي در قالب چارچوب شایستگیرفتاري و شایستگی

هـاي  هاي بین فردي در قالـب چـارچوب شایسـتگی   هاي اجرایی و شایستگیشایستگی
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هـاي  هاي ادراکـی و ارزشـیابی و ممیـزي کیفیـت در قالـب شایسـتگی      پایه و شایستگی

  .گیرندتخصصی قرار می

  
  هاي ارزشیابان و ممیزان کیفیت در آموزش عالیالگو سلسله مراتب صالحیت. 1شکل 
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