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  چکیده

نظام آموزش عالی کشور و به تبع آن دانشگاه آزاد اسالمی به عنوان بخشی از این نظام به عنوان موتـور  

تربیـت نیـروي انسـانی    . شـود  پایـدار کشـور محسـوب مـی     ۀهاي توسـع  اصلی تحقق سیاست و عامل

متخصص، تولید و نشر دانش و ارائه خدمات تخصصی از جمله کار کردهاي اصلی نظام در این راسـتا  

تواند در تحقق این مهم موفـق باشـد کـه از کـارایی و اثربخشـی و بـه        این نظام در صورتی می.هستند

گام اول در این زمینه شناخت وضعیت موجـود، آگـاهی از   . از کیفیت الزم برخوردار باشد عبارت بهتر

. اسـت ) ممکن(ریزي براي رسیدن به وضعیت مورد انتظار  میزان فاصله آن با وضعیت مطلوب و برنامه

رو در از ایـن . ترین ابزار براي بازنمایی کیفیت و تعالی و ارتقاء آن سـازوکار ارزشـیابی اسـت    ي راهبرد

جهت بازنمایی کیفیت دانشگاه آزاد اسالمی به عنوان بخش قابل تـوجهی از نظـام آمـوزش عـالی الزم     

این پژوهش در جهـت تحقـق ایـن    . است که سازوکار ارزشیابی جامع، بررسی، طراحی و اجرایی شود

. اسـت روش پژوهش مورد استفاده روش تحلیلی ـ توصیفی بوده  . ریزي و اجرا شده است هدف برنامه

پژوهش بر اسـاس   ۀهاي آموزش عالی داراي تجربه در این حوزه و نمون نظام ۀمورد مطالعه کلی ۀجامعه

اساسـی   سـؤال بر این اسـاس سـه   .گیري هدفمند از نوع موارد مطلوب، انتخاب شده است روش نمونه

هاي پژوهش  تهبر اساس یاف. مطرح و بر اساس دستاوردها و نتایج پژوهش به آنها پاسخ داده شده است

ها  ، مالك)عامل 7(ساختار جامع ارزشیابی کیفیت دانشگاه آزاد اسالمی در سطوح ستاد و صف، عوامل 

ارزشیابی کیفیت و رویکرد مناسب ارزشیابی کیفیـت و نحـوه   ) نشانگر 525(و نشانگرهاي ) مالك 75(

ی جـامع کیفیـت دانشـگاه آزاد    گانه نظام ارزشـیاب 12هاي  در پایان مؤلفه. استقرار آن پیشنهاد شده است

  .هاي الزم در خصوص هر مؤلفه، ارائه شده است اسالمی و اقدام

  ارزشیابی کیفیت، دانشگاه آزاد اسالمی، نظام جامع تضمین کیفیت: واژگان کلیدي

                                                                                                                              
.مصلحت نظام است این مقاله حاصل طرح پژوهشی به سفارش و پشتیبانی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص. 1

  سازمان سنجش آموزش کشوراستادیار مرکز تحقیقات، ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی *

20/2/92:تاریخ پذیرش            23/10/90:تاریخ دریافت
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  مقدمه

رشـد  . اي مواجه بوده اسـت  ها و مسائل عدیده گذشته با چالش ۀآموزش عالی در دو ده

ها و مؤسسات آموزش عـالی، گسـترش    متقاضیان ورود به دانشگاه فزایندة دانشجویان و

هـاي موجـود و تـوان بافـت اقتصـادي،       کمی نظام آموزش عالی بدون توجه به ظرفیـت 

التحصیالن دانشـگاهی، فشـار    اجتماعی و فرهنگی جامعه جهت پذیرش خیل عظیم فارغ

جهـت بدسـت   هاي اقتصادي و اجتماعی  عمده جهت رقابت با مؤسسات و سایر بخش

آوردن منابع بیشتر، کاهش منابع مالی دولتی و فشار  مستمر از سوي جامعه، کارفرمایان، 

پـذیري و پاسـخگویی بیشـتر و     نفـع جهـت مسـئولیت    دانشجویان و سایر واحدهاي ذي

هـا محسـوب شـده و نظـام      شفافیت هرچه بیشتر نظام آموزش عالی از جمله این چالش

هاي فراینـد دیشی در ساختار، رسـالت، اهـداف، کارکردهـا و    دانشگاهی را وادار به بازان

هـاي دانشـگاهی کارآمـدتر و     رود کـه نظـام   اي که انتظار مـی  خود نموده است، به گونه

لوحی خواهد بود اگر وانمود کنیم که این  تر از گذشته عمل کنند؛ بنابراین ساده اقتصادي

روي مـا   تردیـد آینـدة پـیش   بـی . ها و فشارهاي روزافزون کاهش خواهنـد یافـت   چالش

محمـدي و  (تر از گذشته خواهد بود  هاي شدید در شرایطی مبهم اي مملو از نوسان آینده

در سالهاي اخیر، تقاضـاهاي  براین اساس ). 1382رحیمی و همکاران،؛ 1387همکاران، 

زیادي از سوي دولتها و عموم مردم براي پاسخگو بودن نظام آموزش عـالی ارائـه شـده    

نفـع   ربط، ذي به افراد ذي همین امر باعث شده که پاسخگویی نظام آموزش عالی است و

. شـود عالقه در قبال منابع مالی و کالبدي اختصاصی از اولویت خاصی برخـوردار   و ذي

اثر بخشی بیشتر، کاهش اعتماد و اطمینان به مـدیریت   -از سوي دیگر فشار براي هزینه 

تمرکـز و توجـه فزاینـده بـر کـارکرد پاسـخگویی و       سنتی کیفیت و تمرکز بر بهبود بـا  

شفافیت، نظام آموزش عالی را وادار به بازاندیشی تجدید نظر در ساز و کارهاي موجود 

اکنون مشخص شده که کیفیت بایسـتی اولویـت   . براي بهبود و ارتقا کیفیت نموده است

یـت نظـام   ؛ به همین علت کیف)1388محمدي، (نخست رهبري نظام آموزش عالی باشد 

  .دانشگاهی از ابعاد گوناگونی مورد توجه قرار گرفته است

یابیم که حفظ و ارتقاء کیفیت علمـی و اسـتقرار نظـام     با توجه به مطالب فوق درمی

عدم تحقق ایـن هـدف باعـث بـه     . تضمین کیفیت هدف متعالی هر نظام آموزشی است
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هـا را بـه    ده و افت کیفـی آن هاي آموزشی ش هدر رفتن منابع انسانی، مادي و مالی نظام

که صحبت از کیفیت نظام دانشگاهی به میـان   به هر تقدیر، هنگامی. همراه خواهد داشت

هـا و   ارزشـیابی در آمـوزش عـالی از ویژگـی    . شود آید، ارزشیابی این نظام مطرح می می

:باشند ها به این شرح می برخوردار است که اهم آنالزاماتی 

شی از نظام جامع آموزش عالی است که به عنوان یک خـرده  زیر نظام ارزشیابی، بخ

اصول و اهداف حاکم بر آموزش عـالی قـرار داشـته و از     تأثیرسیستم از یک سو، تحت 

ها و مراکز آموزش  ات مستقیمی بر کمیت و کیفیت محصوالت دانشگاهتأثیرسوي دیگر 

  .گذارد عالی بر جاي می

هـا و   آوري و تجزیـه و تحلیـل داده   جمـع هاي دانشـگاهی براسـاس    ارزیابی فعالیت

هـاي   هـا و نظـام   وجـود شـبکه   بنـابراین، . گیـرد  اطالعات آموزشی و پژوهشی انجام می

.آید اطالعاتی دقیق و به هنگام از الزامات نظام ارزیابی مؤثر به شمار می

در ارزیابی نظام آموزش عالی به طور همزمان بر نظارت و کنتـرل عوامـل درونـی و    

ارزیابی عوامل درونـی و بیرونـی،   . شود می تأکیدها  نظام آموزش عالی و دانشگاه بیرونی

و » کـارایی داخلـی  «گیـري و تجزیـه و تحلیـل     هاي مورد نیاز براي اندازه بخشی از داده

. سازند ها و مراکز آموزش عالی را فراهم می دانشگاه» کارایی خارجی«

هـایی   ساس مقایسه وضع موجود با مـالك در نظام ارزیابی، تجزیه و تحلیل نهایی برا

وجود معیارها  بنابراین،. شود که مبین وضع مطلوب نظام آموزش عالی هستند، انجام می

از شـرایط الزم بـراي   » بینانـه  واقـع «و » صریح و دقیـق «، »متناسب«، »عینی«هاي  و مالك

.آیند ارزیابی اثربخشی به حساب می

آمیـز آن   و تخصصی است کـه انجـام موفقیـت    ارزیابی آموزش عالی فعالیتی پیچیده

بیش از هر چیز مستلزم وجود نیروهاي انسانی متخصص و داراي دانش علمی و تجربـه  

ساختن امکانات و منابع مالی، تجهیزاتـی، کالبـدي    عالوه بر این، فراهم. عملی الزم است

.آیند هاي قانونی و اداري از سایر ضروریات نظام ارزیابی به شمار می و حمایت

بر این اسـاس الزم اسـت   . نظام ارزیابی، خود نیازمند بازبینی و نظارت مستمر است

هایی براي کنترل و ارزشیابی اقدامات نظام ارزیابی آمـوزش عـالی از    ها و مکانیزم روش

.بینی و طراحی شده باشد قبل پیش
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ـ . ترین عامل حمایت و گسترش نظام ارزیابی، کـاربرد نتـایج آن اسـت    مهم  ابراین،بن

هـاي   گیري هاي اجرایی الزم براي استفاده از نتایج ارزشیابی در کلیه تصمیم باید ضمانت

و  بینـی پـیش ها و مراکز آمـوزش عـالی    آموزشی، پژوهشی، اداري و استخدامی دانشگاه

). 17-18: 1387و محمدي،  مختاریان؛ به نقل از 1383قهرمانی، (شودفراهم 

استقرار سازوکار مناسب ارزشیابی در نظـام آمـوزش عـالی    با توجه به موارد مذکور، 

اي مورد توجه بوده و بایستی  در سطوح ملی و دانشگاهی از دو جنبه ساختاري و برنامه

.تمهیدات الزم در این دو سطح اندیشیده شود

دار در خصوص نظام مناسب و فراگیـر ارزشـیابی    نظر به اینکه تاکنون پژوهشی نظام

المللی و ملـی بـه اجـرا     اه آزاد اسالمی متناسب با دانش و تجربیات بینکیفیت در دانشگ

اجرا، معیارهاي ارزشیابی و ساختار مدیریتی ایـن   فرایندتوان گفت روش، درنیامده، نمی

پژوهش حاضر به دنبال آن است  بنابراین،باشند؛  هایی برخوردار  نظام باید از چه ویژگی

لمللی، رویکرد بومی ارزشیابی کیفیـت متناسـب بـا    ا که ضمن بررسی تجارب ملی و بین

دانشگاه آزاد اسالمی را طراحی کرده و بـه دنبـال آن، سـاختار ارزشـیابی کیفیـت آن را      

  . تدوین و ارائه نماید

:اند ازحاضر عبارت  هاي تحقیقسؤال

  ؟استساختار ارزشیابی کیفیت دانشگاه آزاد اسالمی چه 

  ند؟ارزشیابی کیفیت دانشگاه آزاد اسالمی کدامها و نشانگرهاي ا عوامل، مالك

رویکرد مناسب ارزشیابی کیفیت در دانشگاه آزاد اسالمی چه بوده و نحـوه اسـتقرار   

؟استآن چگونه 

تر ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی، در ادامه به معرفی مفاهیم  به منظور درك عمیق

. شود مرتبط با آن پرداخته می

اسـتانداردها  : فیت را به عنوان میزان مطابقت وضعیت موجود باتوان ، کی می: کیفیت

بـا عنایـت   . از پیش تعیین شده یا رسالت، اهداف و انتظارات در نظر گرفت) معیارهاي(

عوامـل  (توان کیفیت نظام آموزشـی را بـا اسـتفاده از الگـوي عناصـر       به این تعریف می

ت بهتـر، کیفیـت را بـر اسـاس     سازمانی ارزشـیابی کـرد؛ بـه عبـار    ) تشکیل دهنده نظام

  ).1387بازرگان،(ها، محصول، بروندادها و پیامدها تعریف کرد فراینددروندادها، 
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تـایلر  براي ارزشیابی تعاریف متعددي ارائه شده است، رالف: ارزشیابی
1

ارزشـیابی  

کیـامنش،  (عنـوان کـرده اسـت    » ها و عملکردهاي برنامه عمل مقایسه هدف«آموزشی را 

بیباي). 5: 1381
2

آوري و تفسیر نظامدار شواهد که در نهایـت   جمع فرایند«ارزشیابی را  

ولـف،  (تعریف کرده است » انجامدمی به قضاوت ارزشی با چشمداشت به اقدامی معین

کـه   شـود با مالحظه تعاریف فـوق، مشـخص مـی   ).  10: 1375؛ ترجمه کیامنش، 1984

هاي بررسـی کیفیـت    را از سایر روش آنارزشیابی وجود دارد که  فرایندعناصر مشخصی در 

: از اندعبارتاین موارد . سازد متمایز می

رسد کـه مکمـل یکـدیگر     هاي منظمی به انجام می ارزشیابی به صورت توالی گام :فرایند

  .سازند بوده و در نهایت تصویري از وضعیت موجود نظام مورد بررسی را نمایان می

م ارزشیابی، اطالعاتی در مورد نقاط قـوت و ضـعف،   به هنگام انجا :گردآوري اطالعات

. شود نظام مورد بررسی گردآوري می/ ها و تهدیدهاي پدیده فرصت

نظر به قضاوت ارزشی در خاتمـه ارزشـیابی، بایسـتی اطالعـات      :تفسیر نظامدار شواهد

 گردآوري شده با حساسیت و دقت باالیی تفسیر شود؛ چرا که کوتاهی در انجام ایـن مرحلـه  

. دار نماید تواند اعتبار نتایج ارزشیابی را خدشه می

قضاوت در مورد مطلوبیت کیفیت نظام مورد بررسی اسـت کـه میـزان     :قضاوت ارزشی

.سازد کیفیت آن را از دید مخاطبان نمایان می

اي انجام گیـرد کـه نتـایج آن     ارزشیابی بایستی به گونه فرایند:اشت به اقدام معیندچشم

زخورد به برنامه منعکس شده و در جهت بهبود کیفیت، افـزایش پاسـخگویی و   به صورت با

  . هاي آتی مد نظر قرار گیرد ریزي براي اقدام برنامه

ـا     جست و جوي نظم«توان به مفهوم  با این تفاسیر، ارزشیابی را می یافته بـراي قضـاوت ی

بـه منظـور بهبـود آن    ..) .برنامه، فعالیت و(توافق درباره ارزش یا اهمیت یک پدیده آموزشی 

).21: 1387بازرگان، (تعریف کرد » در جهت کاهش فاصله میان نتایج جاري و مطلوب

ي است که به منظور تصریح اهـداف، پاسـخگویی   فرایندارزشیابی در آموزش عالی، 

                                                                                                                              
1. Tyler
2. Beeby
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تنوع دیدگاه و عقاید در ایـن  . گیرد در قبال جامعه و بهبود کیفی عملکرد آن صورت می

بـراین  . گیري رویکردها و الگوهاي ارزشیابی متنـوعی شـده اسـت    شکل حوزه منجر به

اساس اسکریون
1

. کنـد  بنـدي مـی   الگوهاي ارزیابی را به تکوینی و پایانی تقسیم) 1967(

گانه در ایـن زمینـه ارائـه    بندي هفت یک دسته) دانشگاه کالیفرنیا(مرکز مطالعات ارزیابی 

  :کرده است

الگوهــاي هــدفگرا .1
2

وهــاي تصــمیم گــراالگ .2؛ 
3

الگوهــاي پاســخگویانه .3؛ 
4

 .4؛ 

تحقیق آزمایشـی هاي الگوهاي مبتنی بر طرح
5

الگوهـاي   .5؛ )بـراي تبیـین رابطـه علـی    (

آزاد -هدف
6

الگوهاي مبتنی بر مدافعه .6؛ 
7

الگوهـاي کـاربردگرا   .7؛ 
8

: 1380بازرگـان،  (

88.(  

بندي دیگر، هارمنهدر دست
9

درونـی و بیرونـی بـه    نظر بـه انجـام ارزیـابی    ) 1996(

 .2ارزیـابی درونـی؛    .1: آنها را در قالب پنج رویکرد ارائه کرده اسـت صورت جداگانه،

نظرسـنجی از   .4هاي آماري درباره نشانگرهاي عملکـرد؛   تحلیل داده .3ارزیابی بیرونی؛ 

آزمودن دانش، نگـرش و توانـائی دانـش     .5دانشجویان، دانش آموختگان و کارفرمایان؛ 

  ). 72: 1381بازرگان، (ان آموختگ

وري،  اگر کیفیت را به عنوان ترکیبی از شش نشانگر کـارآیی، بهـره  : الگوي اعتبارسنجی

اعتبارسـنجی   فراینـد توان  اثربخشی، پاسخگویی، توان نوآوري و وضعیت آموزشی بدانیم، می

توانـد   یی مینمون کارکرد پاسخگو را گامی در راه بهبود و ارتقاء کیفیت دانست که با برجسته

نظام آموزش عالی را در مقابل دولت و جامعه، منـابع و امکانـات مصـرفی شـفاف      مسئولیت

ـاران،   (را پاسخگو نمایـد   ساخته و آن در ایـن راسـتا شـوراي    ). 66: 1384محمـدي و همک

  :گیرد اعتبارسنجی آموزش عالی، مراحل زیر را براي یک سیستم اعتبارسنجی در نظر می

                                                                                                                              
1. Scriven
2. Goal-oriented
3. Decision-Oriented
4. Responsive-Oriented
5. Experimental-Oriented
6. Goal-Free
7. Advocacy-Oriented
8. Utilization-Oriented
9. Harman, G.(1996)
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ارزیابی درونی
1
گزارشی از عملکرد مؤسسه یا برنامه بـا مشـارکت اعضـاء تـدوین      :

  .شود می

همگنان هیئتمرور 
2
 هیئـت علمـی و   هیئـت ارزیابی توسط اعضاء  -گزارش خود :

 هـا اعـالم   همگنان متخصص در آن حـوزه، بـازنگري شـده و نظـرات و پیشـنهادات آن     

  .شود می

بازدید از محل
3
یم را جهت بازدیـد مؤسسـه یـا    سازمان یا نمایندگی مربوطه یک ت :

مبنـاي اصـلی تـیم    ) ارزیـابی درونـی  (ارزیـابی   -گـزارش خـود  . کنـد  برنامه اعـزام مـی  

.استبازدیدکننده 

سازمان اعتبارسنج) قضاوت(اقدام 
4
هاي سـازمان و   هیئتسازمان یا برنامه توسط  :

اعتبـار،   قضاوت در سه سطح اعطاي. گیرد ها، مورد قضاوت قرار می هاي آن یا نمایندگی

.رسد اعتبار مشروط و یا عدم اعتبار به انجام می

هاي خارجی به صورت متناوب هیئتبازنگري بوسیله 
5
هـا بـه    مؤسسات یا برنامه :

شوند؛ البته در ایـن مـدت گـزارش ارزیـابی      بازنگري می) سال 10یا  5( صورت مداوم 

محمـدي و  (گیـرد   یدرونی با توجه به وضعیت مؤسسه یا برنامه مورد بـازنگري قرارمـ  

  ).64: 1384همکاران، 

در ادامه پیشینه ارزشیابی و اعتبارسـنجی در کشـورهاي مـورد بررسـی بـه صـورت       

.شوداختصار ارائه می

ایالت متحده آمریکا داراي تجربه یکصد سـاله در ارزشـیابی و اعتبارسـنجی     :آمریکا

الی آمریکـا قلمـداد   ارزشیابی را بایستی وجه ممیز آموزش ع. کیفیت آموزش عالی است

نظام اعتبارسنجی در آمریکا در پاسخ به رشد گسترده آموزش عالی، افزایش تقاضـا  . کرد

براي آموزش عالی و ظهور مؤسسات آموزش عالی متنوع و با تشـکیل نماینـدگی هـاي    

 1885نخستین نمایندگی منطقه اي اعتبارسـنجی در سـال   . اعتبارسنجی ایجاد شده است

                                                                                                                              
1. Internal Evaluation
2. Peer Rev
3. Site- Visit
4. Action (Judgment) by Accrediting Organization
5. Ongoing External Review
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انجمـن منطقـه اي دیگـر تـا دهـه دوم قـرن        5کل گرفته است و سپس در نیو انگلند ش

  ).1388فراستخواه، (تکوین یافتند)1919(بیستم

  :دهند دو نوع سازمان مختلف کار اعتبارسنجی را انجام می

هـا را   هـا و کـالج   که همه دانشـگاه ) منطقه اي(اي هاي اعتبارسنجی مؤسسه نمایندگی

هـاي علمـی، خصوصـاً     که برنامه) تخصصی(اي برنامه کنند؛ و بازبینی و اعتبارسنجی می

مربوطنـد را  ) ماننـد قـانون، پرسـتاري، مهندسـی    (اي  هـاي حرفـه   آنهایی که به تخصص

  .کنند بازبینی و اعتبارسنجی می

منطقه متفاوت در آمریکا به ارزشـیابی   6اي که در  هاي اعتبارسنجی منطقه نمایندگی 

انجمـن  . 1) ): 2003ال خـاواس،  (از  انـد عبـارت پردازنـد،  مـی  مؤسساتو بازبینی کل 

انجمـن مـدارس و   . 3انجمـن مرکـزي شـمالی،    . 2مدارس و کالج هاي ایاالت مرکزي، 

انجمـن مـدارس و   . 5انجمن مدارس و کالج هاي شمال غـرب،  . 4کالج هاي نیوانگلند، 

  .هاي غربی انجمن مدارس و کالج. 7کالج هاي جنوبی و 

موضوع اعتبارسنجی و تضـمین  . اي ندارد م اعتبارسنجی مؤسسهکانادا یک نظا: کانادا

کیفیت آموزش عالی در محدوده اختیارات سطح ملی و فدرال دولتـی نیسـت و اساسـا    

نهادهـاي آموزشـی در   . آیـد  جزء مسئولیت هاي سطح ایالتی و دانشگاهی به حساب می

و اسـتانداردهاي   سطح ایالت هر یک بیانیه اي براي تضمین کیفیت آموزش عالی دارنـد 

را که بـا همکـاري نهادهـاي حرفـه اي و تخصصـی      ) درونی و بیرونی(ارزیابی کیفیت 

ــگاه ــی      دانش ــی م ــنجی تلق ــراي اعتبارس ــایی ب ــت را مبن ــده اس ــدوین ش ــا ت ــده . کن

مرکز اطالعات مدارك بین المللی کانـادا /1388فراستخواه،(
1
اصـول تضـمین   ).2006،

١. 

Canadian Information Center for International Credentials(CICIC)
):AUCC,2005(از اندعبارتکیفیت در آموزش عالی این کشور 

ــود کیفیــت؛ دوم: اول ــی بازدیــدها؛ ســوم: تضــمین کیفیــت و بهب : گســتره و فراوان

.رسانی عمومی اطالع: مشخصات کلیدي ارزشیابی؛ چهارم

نهـاد   400اي اسـت و حـدود   هاي دانشگاهی نیز در کانادا حرفـه   اعتبارسنجی برنامه

  .تخصصی عهده دار آن هستند

                                                                                                                              
1. Canadian Information Center for International Credentials(CICIC)
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آفرین قانون هاي بحثطرح ایجاد کمیته ملی ارزشیابی یکی از کمترین جنبه :فرانسه

ساواري
1

در آموزش عالی بود و فرانسه را در زمره نخستین کشورهایی قرار داد که براي 

سـات علمـی، فرهنگـی و    این مرکـز، مؤس . آموزش عالی مرکز ارزشیابی پیشنهاد نمودند

  .دهداي را مورد ارزیابی قرار میحرفه

هاي آموزش و پـژوهش،   هاي مؤسسات بر کیفیت فعالیت فعالیت کمیته در ارزشیابی

اي  سـازي منطقـه   مدیریت منابع انسانی و به خصوص شرایط کاري دانشجویان، یکپارچه

تـرین   توان گفت که عمـده باشد، بنابراین می المللی مؤسسات متمرکز می و همکاري بین

هاي مؤسسـات بـراي    این ارزشیابی به قابلیت. باشد وظیفه کمیته، ارزشیابی مؤسسات می

اي با چهار زمینه کاري آنها یعنـی نظـام    و به طور گسترده شودارزیابی درونی مرتبط می

مشئ پژوهشـی و شـرایط زنـدگی و کـاري      هاي پیشنهادي، خط اداري و مدیریت، دوره

ــجو ــار دارد دانشـ ــر وکـ  First International Euredocs Conference(یان سـ

Sciences,2003.(  

ارزشـیابی مؤسسـات   : بندي عمده از ارزشـیابی شـامل   ارزشیابی ملی سه دسته ۀکمیت

هـاي تحصـیلی ایجـاد نمـوده      ها، ارزشیابی رشـته  ، ارزشیابی مکان)اي ارزشیابی مؤسسه(

  ).The Danish Evaluation Institute, 2003(است 

»کمیته ملی اعتبارسنجی«، 1992در سال  :مجارستان
2
در مجارستان براي فائق آمـدن   

هـا و   هـاي پـیش رو در حـوزه ارزشـیابی و اعتبارسـنجی برنامـه      بر مشکالت و چـالش 

  . ها تشکیل شد و مورد حمایت بانک جهانی نیز قرار گرفت مؤسسه

سـتان عمـدتاً از دو روش زیـر    توان گفت جهت ارزشیابی کیفیت در مجارمی در کل

  :شود استفاده می

هـایی کـه    ها با استانداردهاي از پیش تعیین شده و رسالت ها و مؤسسه مقایسه برنامه

  ؛)رویکرد انطباق با اهداف(از جانب خودسیستم تعیین شده است 

هاي مؤسسه یا برنامه براي رسیدن به اهـداف تعیـین    برآورد میزان توانایی و ظرفیت

).koza, 2003) (رویکرد انطباق با اهداف و نظارت(شده 

                                                                                                                              
1. Loi Savary
2. Accreditation Committee
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آلمـان توسـعه اسـتانداردهاي    اي در آموزش عالی، آموزش و آمـوزش حرفـه  : آلمان

 فراینـد بولونیـا و   فراینـد کیفیت و اقـدامات الزم بـراي تضـمین کیفیـت در چـارچوب      

م ارزیـابی  شاید همانند سایر کشورهاي مورد بررسی نتوان نظـا . پذیرد کپنهاگن انجام می

واحدي در سطح ملی در حوزه آموزش عالی این کشور پیدا نمود، چـرا کـه وظـایف و    

هـارت  (واگذار شـده اسـت   ) ایالت16(هاي محلی  هاي آموزش عالی به دولت مسئولیت

  ).2002ویگ،

آمـوزش عـالی ایـن کشـور در سـال       مؤسساتمند و اصولی در تضمین کیفیت نظام

شوراي اعتبارسنجی ملی. شدریس آغاز با ارزشیابی کیفیت تد 1994
1
بـر   1999در سال  

بنابراین، آلمـان اولـین کشـور    . اساس تصمیم کنفرانس وزراي فرهنگ آلمان تشکیل شد

ــی    ــی م ــمی اعتبارســنجی مل ــه داراي موسســه رس ــرقی اســت ک ــاي ش ــد  در اروپ باش

گربر(
2
،2001.(  

نـان از حـداقل   به عنـوان یـک روش بـراي اطمی   1998اعتبارسنجی در آلمان در سال 

هـاي تـازه    استانداردها برحسب کیفیت محتواي برنامه آموزشی و بررسی بازار کار رشته

آلمان معرفـی شـد    هايدانشگاهتاسیس کارشناسی وکارشناسی ارشد در برنامه آموزشی 

والرد -سرانو(
3
اعتبارسنجی برنامه و موسسه مورد توجـه قـرار    2008از سال ). 2006،

مورد بازسازي و بـازبینی قـرار    2010بارسنجی در آلمان از آغاز سال سیستم اعت. گرفت

. گرفته است 

هـاي آموزشـی مقـاطع     در حال حاضر هفت موسسه اعتبارسنجی براي بررسی برنامه

آمـوزش عـالی در آلمـان شـناخته شـده اسـت        مؤسساتکارشناسی و کارشناسی ارشد 

برنامه مجاز تحصیلی انفورماتیک اروپا(
4
ویه تضمین کیفیـت مشـتمل بـر سـه     ر). 2010،

).2006کهم،(باشد می ارزیابی درونی، ارزیابی بیرونی و پیگیري

ویـژه آمـوزش عـالی، هیئـت      1992به دنبال اجراي قانون مصـوب سـال   : انگلستان

آموزشی کشور، مسئولیت ارزیابی کیفیت امکانـات آموزشـی و نحـوه    نظارت بر بودجه

                                                                                                                              
1. National Accreditation council (Akkreditierungsrat)
2. Gerber
3. Serrano-Velarde
4. European legal informatics study programme (ELISP)
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عـالوه   1960ۀاز ده. شددار الی کشور انگلستان را عهدهتوزیع بودجه دولتی آموزش ع

بر کنترل کیفی، ممیزي کیفی
1

 ۀکننـده بودجـ  تـأمین هـاي   نیز برعهده شوراها یـا انجمـن   

دولت و آموزش عالی(آموزش عالی است 
2
،2004 .(  

، در راستاي میل به تمرکزگرایی، یکپـارچگی و انسـجام گرایـی، نهـاد    1997سالدر

)QAA(تضمین کیفیت 
3
، به منظور تـدارك  که یک نهاد نیمه دولتی استعالی،  آموزش 

کیـد بـر   أت. خدمت یکپارچه تضمین کیفیت براي آموزش عالی انگلسـتان، تأسـیس شـد   

ارزشیابی از عناصر بـارز رویکـرد نهـاد جدیـد بـود       -ارزشیابی بیرونی در راستاي خود

برنان(
4

ل الگوي به کار گرفتـه شـده   ممیزي از موسسه یکی از مهم ترین مراح). 2000، 

از طریق مـرور  ›› مبتنی بر شواهد‹‹ يفراینداین مرحله در واقع .تضمین کیفیت استدر

و ارزشیابی همگنان بیرونی به استناد گـزارش ارزیـابی درونـی و بررسـی آن از طریـق      

  ).2006نهاد تضمین کیفیت،(سسه به عالوه سایر شواهد استؤبازدید مستقیم از م

)DCQAE(مرکز تضمین کیفیت و ارزشیابی دانمارك : دانمارك
5

از  1992در سـال   

این مرکز بصورت مستقل از سوي وزارت آموزش . سوي پارلمان دانمارك به وجود آمد

نهـاد ملـی   ) 1999سـال  (  90در پایان دهـه  ). 2000برنان،. (شد مالی می تأمیندانمارك 

)EVA(ارزشیابی دانمارك  
6

ن کیفیت و ارزشیابی شـد و رسـماً   ، جایگزین مرکز تضمی

نهاد، مسئولیت ارزشیابی همه سطوح آموزشی از جمله ارزشیابی و این. آغاز به کار کرد

برگر(اعتبارسنجی آموزش عالی را برعهده دارد 
7
،2002 .(

دولت و مجلس ملی سوئد مسئولیت کلی نظارت برکیفیت آمـوزش عـالی را   : سوئد

اه اصلی نظام ملی ارزشـیابی کیفیـت، بـه شـدت تحـت      در سوئد خاستگعهده دارند؛ بر

هاي مفهومی و پارادایمی و روندهایی بود که از مدیریت کیفیت از طریـق   جابجایی تأثیر

گذاري و انتظـار نتـایج همـراه    ها، به هدففرایندسازوکارهاي افزایش مقررات و کنترل 

                                                                                                                              
1. Quality Audit
2. Government and higher education
3. Quality Assurance Agency (QAA)
4. Brennan
5. Danish center for Quality Assurance and Evaluation
6. The Danish Evaluation Institute
7. Berger
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گاهها در مفهـوم  اسـتقالل بیشـتر دانشـ    .1:ی سـه محـور عمـده داشـت    این جابجای. بود

بـه   مؤسسـات تنظیمـی   -خـود   .2پاسخگویی عمومی مغایرت نداشـت،   جدیدي که با

سپرده شـدن هرچـه بیشـتر کـار      .3قررات و تنظیم بیرونی بر آنها، جاي ابالغ و اعمال م

از سـال  ). 7:1999مسـی، (و تخصصـی  اي ارزشیابی و اعتبارسنجی بـه نهادهـاي حرفـه   

ارزشـیابی  . 1:ها را اجرا نموده اسـت  وئد انواع ارزشیابینهاد ملی آموزش عالی س،1995

مجـوز  . 3مؤسسـات ممیزي کیفیـت در سـطح   .2هاي حرفه اي  ها و برنامه ملی از رشته

هـاي   ارزشـیابی . 4و تعیین سطح آنها از حیث احراز عنـوان دانشـگاه    مؤسساتدهی یه 

).138: 1388فراستخواه،(هاي خاص کیفیت در آموزش عالی  ملی دیگر از جنبه

سـوئیس  هـاي دانشـگاه ارزشیابی نظام دانشگاهی زیر نظر کنفرانس :سوئیس
1
انجـام   

این کشـور در اواخـر قـرن گذشـته در زمینـه تضـمین کیفیـت در دانشـگاهها         . شودمی

در این میان الگوي اعتبارسنجی از الگوهایی بود کـه مـورد توجـه    . کرداقداماتی را آغاز

اعتبارسـنجی نظـام دانشـگاهی در سـوئیس از سـال      ). 2006خـاواس،  -ال(گرفت قرار

سـوئیس  هـاي دانشـگاه مرکز اعتبارسـنجی و تضـمین کیفیـت    . آغاز شده است 2000

2(OAQ)شامل ارزیـابی، اعتبـار گـذاري و    هاي اعتبارسنجی و ارزشیابی دانشگاهها  رویه

الی روش بین المللی تضمین کیفیـت در حـوزه آمـوزش عـ     ترینمهمممیزي کیفیت که 

).  2003مرکز تضمین کیفیت،(کند است را معرفی می

در فنالند در کنار نهاد آموزش عالی به عنوان مسئول آمـوزش و کیفیـت آن،   : فنالند

هاي مـورد اسـتفاده و    آموزش عالی، مسئول اهداف ویژه تضمین کیفیت، رویه مؤسسات

ین کیفیـت  باشـند و ممیـزي روش قالـب بـراي تضـم      هاي ارزشـیابی مـی  توسعه روش

شـاورز، وسـترن هایـدن   (شـود  می مؤسسات محسوب
3
اعتبارسـنجی از جملـه   ). 2004،

اقدامات تکمیلـی سیسـتم تضـمین کیفیـت ملـی اسـت کـه نقطـه آغـاز آن حمایـت از           

موستونن، متیوز(باشد  آموزش عالی در گسترش کیفیت می مؤسسات
4
،(2003.  

                                                                                                                              
1. Swiss University Confrence (SUC)

لمانی است که در زبان انگلیسـی  آزبان  Organ für Akkreditierung und Qualitatssichrung (OAQ)مخفف .2

Accreditation and Quality Assurance  Centerبه عبارت of تبدیل شده است.  

3. Schwarz,Westerheijden
4. Mustonen, Moitus  
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)FINHEEC(شوراي ارزشیابی آموزش عالی فنالند 
1

توسط وزارت  1996سال در  

آموزش و نه به عنوان بخشی از وزارتخانه تأسیس شد که هم در اصول و هم در عمـل،  

تابع وزارت آموزش و در عین حال داراي استقالل داخلـی بـوده و مسـولیت توسـعه و     

  ). 2004شاورز، وسترن هایدن،(سازماندهی ارزیابی آموزش عالی را بر عهده دارد 

خـود  . 1الگـوي ارزشـیابی کیفیـت در نـروژ شـامل      : سنجی در نروژارزشیابی و اعتبار

پیگیري اجـراي پیشـنهادها   . 4ها،  تصمیم گیري و ابالغ توصیه. 3ارزیابی بیرونی، . 2ارزیابی، 

و هاروياستن ساکر (اي است ازطریق بازدیدهاي مجدد دوره
2
،2006 :71 -70.(  

، نهـاد نـروژي   2002ال به منظور تضمین کیفیت در سطح ملی، مجلس نـروژ در سـ  

)NOKUT(تضمین کیفیت در آموزش عالی 
3

که یک نهاد مستقل دولتی است، را ایجاد  

سمینار دانشگاه بین المللی مننـدز  (کار خود را آغاز نمود  2003و نهاد مذکور در ژانویه 

4(UIMP)پالیو 
،2006 .(  

نتـرل نتـایج و   هرچند که تمرکز اصلی دولت در زمینه کیفیت آموزش عالی، ک: هلند

هـاي مـورد انتظـار     منابع مالی عمومی را به خروجی تأمینها بود و فرایندنه مداخله در 

در . کرد، اما همین نیز با مقاومت دانشگاهها مواجه شـد  دانشگاهی موکول و مشروط می

هـا، تغییراتـی در    دولت با نشان دادن انعطاف نسبت بـه ایـن مقاومـت    80نیمه دوم دهه 

از آن . ود به عمل آورد و کیفیت را با خـودگردانی دانشـگاهها پیونـد زد   هاي خ سیاست

زمان روندي از تمرکز زدایی و اختیارات دانشگاهی و نهادهاي حرفه اي برآمده از خود 

  .)27: 2006خاواس، -ال(دانشگاه براي تضمین کیفیت آغاز شد 

صـورت ایجـاد نظـام    مبنی بر استقالل دانشـگاهها در   1985بر بستر منبعث از قانون 

هلند هايدانشگاهانجمن ‹‹ مناسب مدیریت کیفیت، 
5

 ‹‹)
6(VSNU  نهـاد  . به وجود آمـد

ها و پلـی تکنیکهـاي    ها و پلی تکنیکها به صورت انجمن کالج مشابهی نیز در سطح کالج

                                                                                                                              
1. Finnish Higher Education Evaluation Council
2. Stensaker & Harvey

NOKUT. می باشد که ترجمه انگلیسـی   ,Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningenمخفف کلمات نروژي  3

.است Norwegian Agency for Quality Assurance in Educationآن 

4. University International Menendez Pelayo
5. Association of Ductch University
6. Vereniging van Nederlandse Universiteiten
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هاي صورت گرفته در حـوزه   عالوه بر فعالیت). 28-37: 2000برنان،(هلند بوجود آمد 

هاي آموزشـی در آمـوزش    اي، نظام درونی تضمین کیفیت در سطح گروه ملی و مؤسسه

ها نهادینه  توان گفت در گروه عالی این کشور از جایگاه قابل قبولی برخوردار بوده و می

  ). 1385فراستخواه،(شده است 

هلنـد، بـه عنـوان     هـاي دانشـگاه در حال حاضر، وظیفه عمده نهاد تضـمین کیفیـت   

باشـد   مستقل، ارزشیابی کیفیت آموزش و پـژوهش دانشـگاه مـی   سازمانی خودگردان و 

کاروگاتی و سانجیورجی(
1
،2006 .(

سـاختارمند تضـمین کیفیـت     فرایند: ارزشیابی و اعتبارسنجی در کشورهاي آفریقایی

در . اي جدید در بیشـتر کشـورهاي آفریقاسـت   در آموزش عالی نیز در سطح ملی پدیده

. هاي تضمین کیفیـت در سـطح ملـی هسـتند     راي نهادکشور آفریقایی دا 16حال حاضر 

هاي ملی غنا، نیجریه، آفریقاي جنوبی، تانزانیا، اوگاندا و اتیـوپی تضـمین کیفیـت را     نهاد

دهـد کـه    مطالعات موردي نشان مـی . کنند دولتی و خصوصی تعقیب می هايدانشگاهدر 

گیرد کـه عبـارت    ار میهاي تضمین کیفیت رویکرد مشابهی مورد استفاده قر در همه نهاد

هـا بـراي    ارزیابی مؤسسه یا برنامه، بازدید هیأت همگنان و ارسال یافتـه  -است از خود 

  ). 2007ماترو،. (نفعان مؤسسه، دولت و دیگر ذي

 مؤسسـات بـراي همـه    1990به دنبال اجبـاري شـدن اعتبارسـنجی در سـال     : اردن

رت بـر کنتـرل کیفیـت، ایجـاد     آموزشی، شوراي اعتبارسنجی در این سال به منظور نظـا 

خصوصی، اتخاذ روشها، اصالح و توسعه آنهـا و   مؤسساتمعیارهایی براي اعتبارسنجی 

امینهال(براي نظارت بر اجراي این معیارها، تاسیس شد 
2
،2010.(  

با پیشقدمی صندوق حسین 2001ارزیابی کیفیت در سال 
3
و با همکـاري نهـاد تضـمین     

ـایف        . شد کیفیت انگلستان راه اندازي قـوانین مربـوط بـه اعتبارسـنجی توسـعه یافـت و وظ

العمـري، (شـد معـین   2001شوراي اعتبارسنجی بوسیله قانونی درباره آموزش عالی در سال 

2010(..    

                                                                                                                              
1. Carugat &  Sangiorgi
2. Adnan El Amine
3 .Hussein Fund
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اعتبارسنجی عمومی دانشگاه و اعتبارسـنجی  : این شورا به دو نوع اعتبارسنجی شامل

صالح عیسی(پردازد محور می –گروه یا برنامه 
1
،2000 .(

کمیسیون اعتبارسنجی مستقل آموزش عالی 2007در سال 
2

)HEAC (  به وجود آمـد؛

باشد که بـه ایجـاد قـوانین اعتبارسـنجی و      شود که اردن اولین کشور عربی میمی عنوان

هـاي آن   خصوصـی و برنامـه   هـاي دانشگاهدستورالعملهایی براي مجوز دادن و تصویب 

عرفه. (پرداخته است
3
،2010.(

)CAA(کمیسـیون اعتبارسـنجی دانشـگاهی    : ارات متحده عربیام
4

 2000در سـال   

آموزش عـالی خصوصـی براسـاس صـدور مجـوز و       مؤسساتجهت ارزیابی وضعیت 

موسسه خصوصـی   16این موضوع منجر به بسته شدن . اعتبارسنجی معیارها تاسیس شد

طمینـان بخشـی   مذکور جهت اکمیسیون). 2010امینه،ال(شد  2001-2003بین سالهاي 

هـاي   تضـمین کیفیـت و مجوزهـا و برنامـه     فراینـد به مردم، از دو اسـتاندارد مبتنـی بـر    

کمیسـیون  (کنـد  مـی  کیفیـت آموزشـی، اسـتفاده   ، براي ارزیـابی مؤسساتاعتباربخشی 

  ). 2007استانداردهاي صدور مجوز و اعتباربخشی، / اعتباربخشی دانشگاهی

شوراي آموزش عالی اسـت کـه متشـکل از    وزارت آموزش بحرین داراي  : بحرین 

در قالـب، اصـالحات   . باشـد مـی  مدیریت پژوهشهاي علمی و اعتبارسنجی و ارزشـیابی 

آموزشی ملی ایجاد یک مرجع تضمین کیفیت مستقل
5

)QAA (  براي ارتقاي کیفیـت در

در سـال  . کلیه سطوح آموزشی و گزارش دهی به شوراي آموزش عالی دیده شده اسـت 

)QAAET(ع مستقل تضمین کیفیت براي آمـوزش و پـرورش   یک مرج 2008
6

تاسـیس  

بـا ایـن وجـود، هـیچ دسـتورالعمل،      . شـد شد و مسئولیت آن به شوراي وزیران واگذار 

مرجع مذکور منتشر نشـده اسـت  اسنادي مرتبط با تضمین کیفیت در وب سایت رویکرد و 

  ).2010عرفه،(

                                                                                                                              
1. SALAH ISSA
2. Higher Education Accreditation Commission
3. Labib Arafeh
4. COMMISSION FOR ACADEMIC ACCREDITATION
5. Quality assurance Authority
6. Quality assurance Authority for Education and Training
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)NCAAA(یابی دانشـگاهی  کمیسیون ملی اعتبارسـنجی و ارزشـ  : عربستان سعودي
1
ـا    ب

. در ایــن کشــور تاســیس شــد 2004وجاهــت قــانونی و اســتقالل مــالی و اداري در ســال 

هـاي آن را بـا تاکیـد بـر      کمیسیون، کنترل کیفیت آموزش عالی و تضمین عملکرد خروجـی 

  ).2000صالح عیسی،(برآورده نمودن نیازهاي بازار کار هدف خود قرار داده است 

)MoHE(وزارت آموزش عالی : تبارسنجی در عمانارزشیابی و اع
2

، بـه ویـژه شـوراي    

)OAC(اعتبارسنجی عمان 
3
بر بخش آموزش عالی نظـارت نمـوده و بـه شـوراي آمـوزش       

)HEC(عالی 
4
  ).2010عرفه،(دهد می گزارش 

تاسـیس و اعتبارسـنجی و ارزیـابی کنتـرل      2001شوراي اعتبارسـنجی عمـان در سـال     

ـات ها و  شوراي مذکور برنامه. الی را تنظیم نمودآموزش ع مؤسساتکیفیت  آمـوزش   مؤسس

  ).2010ال امینه،(نماید  عالی را اعتبارسنجی می

ـالی، اختیـار تنظـیم       هايدانشگاهشوراي : کویت خصوصی به ریاست وزیـر آمـوزش ع

ـات ها، درخواستهاي مجوز دهـی و اعتبارسـنجی    قوانین، دستورالعمل ـالی    مؤسس آمـوزش ع

کند که بـا یـک    شده را ملزم می تأییداین شورا دانشگاه خصوصی . باشدا میخصوصی را دار

ـاري و ارتبـاط       دانشگاه بین المللی در زمینه ارزیابی کیفیت برنامه هـاي علمـی موسسـه همک

ـاي دانشـگاه شوراي مذکور یک نهاد تضمین کیفیت دولتـی اسـت کـه صـرفا     . داشته باشد  ه

).2010رفه،ع(دهد خصوصی را مورد نظارت قرار می

در بررسـی و جمـع بنـدي    : جمع بندي وضعیت ارزشـیابی در کشـورهاي عربـی   

  :توان گفتوضعیت ارزشیابی و اعتبارسنجی در کشورهاي عربی می

که بـه عنـوان   (باشند  خصوصی می هايدانشگاهاکثریت قاطع آنها متمایل به اعتبارسنجی 

  ).شود شناخته می کنترل کیفی بیش از تضمین کیفیت

ـتقل و منسـجم  دسـت    آنها در مرحله گذار باقی می همه مانند و هنوز به یک ساختار مس

.اندنیافته

هـا و یـا   که گزارش بهبود کیفیت، مسـئولیت اجتمـاعی دانشـگاه    بطور کلی، هنگامی

هـاي ملـی بـه دسـتاوردهاي بـارز و قابـل       شود، گزارش مدیریت و سرپرستی عرضه می

                                                                                                                              
1. National Commission for Academic Accreditation and Assessment
2. Ministry of Higher Education
3. Oman Accreditation Council
4. Council Higher Education
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هـا و   مالی ذکر شده، شامل طـرح  تأمینه که با توجه به کنند و آنچ اي اشاره نمیمالحظه

).2009یونسکو،(باشد  ها می خط مشی

عوامل زیادي در شکل گیري ساختار ملی متـولی ارزشـیابی در نظـام آمـوزش     : هند

تـر از   هاي پـایین  تأسیس مؤسسه. 1:از اندعبارتعالی هند نقش داشته که مهمترین آنها 

رشد فزاینده آنها بدون توجه به تسـهیالت متناسـب   که ) Stella, 2002(سطح استاندارد

 :Rao, 2003(زیربنایی، در زمره دالیل عمده کاهش کیفیت نظام دانشگاهی قرار گرفت 

کمیسـیون اعتبـارات دانشـگاه   لذا هاي خصوصی؛  ایجاد کالج. 2؛ )273
1

 1994در سـال   

شوراي ملی ارزیـابی و اعتبارسـنجی  
2
,Stella(را ایجـاد نمـود    اجرایـی   فراینـد ).2002

دار بـودن، عینیـت،    ، نظـام  گرایـی  هاي کل اعتبارسنجی مدنظر این شورا با توجه به مؤلفه

ي سـه  فراینـد بخشی و تقسـیم تجربیـات جهـت بهبـود،      اطالعاتی، وضوح ایجاد پایگاه

ارزیابی، بازبینی همگنـان، اعتبارسـنجی و    -نماید که تلفیقی از خود اي را طی می مرحله

  .باشد ور گواهینامه میصد

ایرانعالیآموزشنظامدرارزیابیپیشینه

از تصـویب قـوانین اداري و اساسـی معـارف در     ارزیابی به شیوه نظـارت دولتـی پـس   

در ایـران شـکل گرفتـه اسـت و اولـین قـدم رسـمی در زمینـه          1290-1289هـاي   سال

با ارتقاء  1354در سال  .شده بود بینیپیشارزشیابی، در ساختارسازمانی وزارت معارف 

نظـارت بـر   «مرکز آزمون سازي به سازمان سنجش آموزش کشور، معاونتی تحت عنوان 

پـس از انقـالب اسـالمی سـاختار نظـارت و      . متولی این فعالیـت شـد  » امور دانشگاهها

این تشکیالت بـه   1370تکوین و در سال  1365ارزیابی در آموزش عالی ایران در سال 

مجـدداً سـازمان    1379زیابی آموزش عالی تغییر نـام یافـت و از سـال    دفتر نظارت و ار

  . شدسنجش متولی فعالیتهاي علمی ارزشیابی کیفیت 

هـاي گذشـته نظـارت کـه      فعالیـت  هايویژگیتوان  با عنایت به مالحظات فوق، می

تحت عنوان ارزیابی در آمـوزش عـالی ایـران تلقـی شـده، را بـه شـرح زیـر برشـمرد          

                                                                                                                              
1. University Grants Commission (UGC)
2. National Assessment and Accreditation Council (NAAC)
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عـدم  ) 1): (1384؛ محمدي و همکـاران،  1383؛ نورشاهی،1376؛ ابیلی، 1376بازرگان،(

ماهیـت سـتادي و اجرایـی و غیـر حرفـه اي      ) 2(وجود هدف و چـارچوب مشـخص؛   

عدم توجه به دیدگاه سیستمی و نادیده گرفتن بهبود کل نظام دانشگاهی؛ ) 3(ها؛  نظارت

بـر اسـاس ترکیـب کارکردهـاي     سازماندهی عوامل مورد ارزیابی با نگاه اداري و نه ) 3(

تحت الشعاع قرار گـرفتن ابعـاد کیفـی توسـط     ) 4(؛ مؤسساتهاي  دانشگاهی و فعالیت

عـدم  ) 6(عدم دورنگري و تمرکـز بـر مسـائل آنـی؛     ) 5(ها؛  نظارت بر اجراي آیین نامه

) 8(اتکاء شیوه انجام آن به هیـأت بازدیدکننـده؛   ) 7(توجه به اصل استمرار در ارزیابی؛ 

عـدم توجـه بـه    ) 9(گیري از مشارکت، همکاري و تعهـد جامعـه دانشـگاهی؛     بهرهعدم 

عدم توجـه بـه ظرفیـت    ) 10(دار براي مدیریت و رهبري ارزیابی؛  ساختار علمی و نظام

عدم ) 11(سازي براي اعتبارسنجی، بهبود، ارتقاء و تضمین کیفیت نظام آموزش عالی و 

ارزشیابی و برابر دانستن ارزشیابی و بازرسی توجه به اهداف، نقش و کارکردهاي متنوع 

.و عدم توجه به نقش ارزیابی در بهبود مستمر

تـدوین و اجـراي نظـام ارزیـابی و     «و در برنامه سوم توسـعه کشـور،   1379در سال 

اعتبارسنجی کارآمد در علوم، تحقیقات و فناوري بـه منظـور حفـظ و ارتقـاء کیفیـت و      

هاي علمی پذیرفته شده در سـطح   ی با تأکید بر روشاحراز رقابت در سطح ملی و جهان

و متعاقب آن در برنامه چهارم ارزیابی مستمر دانشـگاهها و مؤسسـات آمـوزش    » جهانی

در واقـع راه  . عالی با محوریت و مدیریت سـازمان سـنجش مـورد توجـه قـرار گرفـت      

  .دانست 1379اندازي نظام نوین ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی ایران را باید از سال 

روش

اي توسـعه  –روش پژوهش مورد استفاده در این تحقیق برحسب هدف پـژوهش کـاربردي   

است، چرا که ضمن توجه به توسعه دانش کاربردي در یک زمینه خاص، به تـدوین و ارائـه   

برحسـب نحـوه   . مدل مناسب ارزشـیابی کیفیـت در دانشـگاه آزاد اسـالمی پرداختـه اسـت      

تحلیلی اسـت و شـامل مجموعـه روشـهایی اسـت کـه        –نوع توصیفی ها از گردآوري داده

  تصمیم گیري است فرایندهدف آنها توصیف شرایط مورد بررسی، تحلیل و کمک به 

در بخـش کیفـی از   . هاي گردآوري شده، از نوع پژوهش کیفی استاز نظر نوع داده

هـا بـین   فـاوت هـا و ت منـد شـباهت  اي جهت تحلیل نظامروش مطالعه تطبیقی یا مقایسه
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موردهاي مورد بررسی در قالب چهار گام توصیف، تعبیر، تطبیق و مقایسه استفاده شـده  

همچنین از روش کیفی مطالعه اسنادي یا سندکاوي در خصوص تحقیقات مرتبط . است

هـاي متعـددي بـه خـود      اسـناد و مـدارك شـکل   . با موضوع پژوهش استفاده شده است

هـاي نتـایج پژوهشـی و تجربیـات      ه سـازمانی، گـزارش  هاي ساالن گیرد و از گزارش می

بنابراین در این پژوهش مراحـل  .شود را شامل می... ها، آموزش و  مشی پژوهشی تا خط

  :زیر براي استفاده از اسناد و مدارك مربوطه طی شده است

  

         

  مطالعاتی مورد استفاده اسنادو مراحل تجزیه و تحلیل منابع  )1(نمودار 

  

شده در این زمینه،  ها و اطالعات موجود و اسناد معتبر فراهم بنابراین با توجه به داده

در نهایـت،  . تحلیل یا تحلیل اسناد و اطالعات موجود استفاده شـده اسـت  -از روش فرا

 -اي و مقـاالت علمـی   نامـه پایـان هـاي پـژوهش ها و اطالعات بـه دسـت آمـده از     داده

هاي پژوهشی و تجربیـات واحـدهاي متـولی امـر ارزشـیابی و       هشی، کتب، گزارشپژو

و تحلیلـی قـرار گرفتـه    ) اي مقایسـه (اعتبارسنجی در آموزش عالی مورد بررسی تطبیقی 

  . است

جامعه مورد مطالعه در این پژوهش با توجـه بـه حاکمیـت تفکـر وروش کیفـی در      

تی موجـود در حـوزه ارزشـیابی کیفیـت در     انجام آن، کلیه اسناد، مدارك و منابع اطالعا

در . نظام آموزش عالی کشورهاي داراي تجربه و پیشـرو در حـوزه مـذکور بـوده اسـت     

گیري هدفمنـد از نـوع مـوارد مطلـوب اسـتفاده شـده        گیري نیز از نمونه خصوص نمونه

ها و اطالعات مورد نیاز تجریه و تحلیل منابع اطالعاتی و استخراج داده .5

جستجو و دسترسی به اسناد، مدارك و منابع اطالعاتی .1

بازبینی اعتبار منابع اطالعاتی.2

بندي منابع اطالعاتی ندي و اولویتب دسته .

درك و فهم اسناد و منابع .

برداري و تحلیل نهایی منابع اطالعاتی و استفاده در پاسخ به سئواالت پژوهش بهره .6
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ن گیري، از طریق انتخاب مواردي که پدیده مورد نظر را به میـزا  در این نوع نمونه. است

شـود   دهند، حجم مناسب نمونه انتخاب مـی  اي استثنایی نشان می فراوان ولی نه به گونه

).389-90، 1387گال، ترجمه نصر و همکاران، (

گیري هدفمنـد نظـري،   بنابراین در حوزه مطالعه اسنادي و تطبیقی نیز به شیوه نمونه

یی و آفریقـایی  کشـور شـامل کشـورهاي اروپـایی، آمریکـایی، آسـیا       26اي شامل نمونه

انتخاب شده است کـه مبنـاي انتخـاب آنهـا داشـتن اسـناد و مـدارك معتبـر در حـوزه          

اي ارزشـیابی و تضـمین   ارزشیابی کیفیت، عضویت در نهادهـاي بـین المللـی و منطقـه    

کیفیت و نیز دیدگاه راهبردي و آینـده نگرانـه محقـق در جهـت بررسـی سـیر حرکـت        

 رار نظام ارزشیابی و تضمین کیفیـت ملـی خـود   کشورهاي مختلف براي طراحی و استق

اي بـراي بررسـی،   اند که از طیف بالقوهها چنان انتخاب شدهبراین اساس نمونه. باشدمی

هاي مـورد نیـاز را   گردآوري داده، خزانه داده فرایندمواردي انتخاب شوند که بتوانند در 

  .غنی و معیارهاي مورد نیاز محقق را پوشش دهند

  هایافته

باشد؟ساختار ارزشیابی جامع کیفیت دانشگاه آزاد اسالمی چه می: سؤال اول پژوهش

توانـد تعـالی    اصوالً ساختار مناسب مـدیریت کیفیـت در دانشـگاه آزاد اسـالمی مـی     

المللی در زمینه موفقیـت   تجربه بین. عملکردي این زیر نظام دانشگاهی را تضمین نماید

بیانگر وجـود سـاختارهاي منسـجم و هدفمنـد در      هاي ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام

توان به نتـایج   هاي آموزش عالی است؛ در جهت اثبات این مدعا می سطوح مختلف نظام

:اي ساختار ارزشیابی در برخی کشورهاي مورد مطالعه اشاره کردتحلیل مقایسه

  الیفهرست برخی از نهادهاي ملی ارزشیابی کیفیت در نظام هاي آموزش ع) 1(جدول 

نهاد متولی ارزشیابی کیفیت نام کشور قاره

National Agency for Higher Education(NAHE) سوئد

اروپا

Comite National d'Evaluation (CNE) فرانسه

The Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA) انگلیس

Deutsher Akkreditierungs Rat (DAR) آلمان
Finnish Higher Education Evaluation Council (FINHEEC, 
KKA in Finnish) فنالند

Hungarian Accreditation Committee (HAC) مجارستان

(DCQAE) Danish Center for Quality Assurance &Evaluation دانمارك
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نهاد متولی ارزشیابی کیفیت نام کشور قاره

Organ for Akkreditierung and Qualitatssi chrung (OAQ) سوئیس
Nordid Quality assurance Network in Higher Education 
(NOQA) نروژ

Association of Universities in the Netherlands هلند

Council for Higher Education Accreditation (CHEA) آمریکا
آمریکا

Association of Universities and Colleges of Canada (AUCC) کانادا

Higher education quality committee (HEQC)
آفریقاي 
جنوبی

آفریقا

National Assessment and Accreditation Council (NAAC) هند
آسیا

- ایران

آید، اکثر کشورهاي مذکو، به طراحی ساختار  گفته، برمی همانگونه که از جدول پیش

آمـوزش عـالی اقـدام     منسجم و یکپارچه ارزشـیابی کیفیـت در سـطوح مختلـف نظـام     

  .اند کرده

هـاي  هاي حاصـل از بررسـی دانـش و تجربیـات نظـام     در جمع بندي و تحلیل یافته

  :آموزش عالی پیشرو در حوزه استقرار ساختار ارزشیابی باید گفت

  هانتایج و یافته )2(جدول 

یافته هاوجوه مورد بررسی ساختار

سیاستگذاري و راهبري
عالی مورد بررسی داراي ساختار منسجم و یکپارچه ملی در هاي آموزش اکثر نظام - 

.جهت سیاستگذاري و راهبري این فعالیت راهبردي هستند
ساختار سازمانی نهاد 
متولی ارزشیابی کیفیت

نظام آموزش عالی و رابطه دولت با آن، این ابتکار عمل  هايویژگیبسته به ماهیت و   - 
.هاي علمی وابسته بوده استاتحادیههم با دولت و هم با خود مؤسسات و 

منابع مالی
از محل اعتبارات : هاي متنوعی بوده استمالی نیز به صورت تأمیننحوه و چگونگی  - 

هاي تخصصی در حوزه مذکورها و درآمدها و فعالیتدولتی، از محل اعتبارات مؤسسه

هاي وظایف و مسئولیت
ستاد و صف

ین کیفیت، ابتکار عمل در سیاستگذاري با ساختار ملی هاي تضمدر حوزه ستاد، نظام - 
.بوده است

هاي دانشگاهی مسئولیت اصلی خود در حوزه صف، ارزیابی، بهبود و ارتقاء کیفیت نظام - 
اصوالً رمز بقاء و . آنها محسوب شده و در قبال کیفیت خود بایستی پاسخگو باشند

لتی و چه در بازار رقابت با سایر مؤسسات، ماندگاري آنها چه در حوزه اخذ منابع مالی دو
بنابراین ساختار مناسب مدیریت کیفیت خود را . باشدمبتنی بر اصل تعالی کیفی آنها می

.در سطح مؤسسه دارا بوده و با نهاد ملی ارتباط و تعامل دو سویه دارند

پس اگر دانشگاه آزاد اسالمی درصـدد تعـالی عملکـردي خـود در سـطوح ملـی و       

المللی است و قصد افزایش قابلیت رقابت در بازار آمـوزش عـالی را دارد، بایـد بـه      بین

  :طراحی و استقرار این ساختار به شرح زیر اقدام نماید
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  اسالمیآزاددانشگاهمرکزيسازمانستادسطحدر

با توجه به ساختار و تشکیالت دانشـگاه آزاد   :سیاستگذاري و راهبري مدیریت کیفیت

اشتن هیأت امناي جداگانه و مسـتقل و در غیـاب وجـود نهـاد ملـی متـولی       اسالمی و د

هــاي حــوزه  ارزشــیابی کیفیــت در ســطح آمــوزش عــالی، الزم اســت نهــادي فعالیــت 

هاي ارزشیابی، ممیزي، اعتبارسـنجی و تضـمین کیفیـت     راهبري فعالیتسیاستگذاري و 

ساختار مناسب در ایـن حـوزه   بنابراین در اولین اقدام بایستی . دار شود دانشگاه را عهده

بر اسـاس دانـش و تجربیـات    . شودآزاد اسالمی ایجاد  در سطح سازمان مرکزي دانشگاه

شــوراي مرکــزي ارزشــیابی، ممیــزي، : الــف: از مــورد بررســی ایــن ســاختار متشــکل

مرکـز ارزشـیابی، ممیــزي،   : اعتبارسـنجی و تضـمین کیفیـت دانشـگاه آزاد اسـالمی، ب     

  .دبیرخانه شورا، خواهد بود: یفیت و جاعتبارسنجی وتضمین ک

اسالمیآزاددانشگاهدانشگاهیواحدهايسطحدر

ایـن  . الزم است ساختار مناسب این امر در سطح واحدهاي دانشگاهی نیـز ایجـاد شـود   

ساختار با توجه به قدمت، پیشینه، گستردگی، امکانات و مقدورات واحدهاي دانشگاهی 

این مرکـز وظیفـه   . باشد اعتبارسنجی و تضمین کیفیت می دفتر ارزشیابی، ممیزي،/ مرکز

  . ها را دارا خواهد بود مدیریت و ارزشیابی کیفیت در کلیه ابعاد و مؤلفه

در جمع بندي موارد مذکور باید گفت که الزم است سـاختار سـازمانی نظـام ارزشـیابی     

نهادي در زیـر  سـاختار پیشـ  . جامع کیفیت در سطوح مختلف دانشگاه آزاد، استقرار یابد

  :ارائه شده است

  



185  ...ضرورت استقرار نظام ارزشیابی کیفیت در

  

  ساختار ارزشیابی، ممیزي، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت دانشگاه آزاد اسالمی )2(نمودار 

بازار کار

دولت

مجلس

کمیته ارزشیابی، ممیزي و تضمین 

کیفیت دانشگاه

در سطح دانشگاه و  

هاي آموزش عالی موسسه

درونی و بیرونی کمیته ارزیابی 

در سطح دانشکده 

کمیته ارزیابی در سطح گروه 

آموزشی

ها فرهنگستان

علمی تخصصیانجمن هاي 

هاي اعتبارسنجی کمیسیون

مرکز ارزشیابی، ممیزي، 

/ اعتبارسنجی و تضمین کیفیت 

سطح ستاد

کمیته ارزشیابی موسسات 
وابسته

کمیته ارزشیابی مراکز 
آموزش مجازي و از راه دور

رج کمیته ارزشیابی شعب خا
از کشور

نظام آموزش عالی کشور

واحدهاي دانشگاهی

دفتر ارزشیابی، ممیزي و / مرکز 

تضمین کیفیت

کمیته تخصصی فنی 
و مهندسی

کمیته تخصصی علوم 
پایه

کمیته تخصصی علوم 
انسانی

کمیته تخصصی علوم 
کشاورزي

کمیته تخصصی هنر

یات امناي دانشگاه آزاد اسالمیه

شوراي مرکزي ارزیابی، ممیزي،  

ی و تضمین کیفیت جاعتبارسن

دانشگاه آزاد اسالمی

کمیته تخصصی علوم 
پزشکی
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هـا،  هـا و نشـانگرهاي ارزشـیابی کیفیـت درونـداد     عوامل، مالك: سؤال دوم پژوهش

  ی کدامند؟هاي و بروندادهاي اصلی دانشگاه آزاد اسالمفرایند

تـوان کیفیـت را در قالـب یـک      این اسـت کـه چگونـه مـی     سؤالمنطق اساسی این 

بر این اساس مدل کیفیت ترسیم شـده بـراي ارزشـیابی    . چارچوب ملموس تصویر کرد

  :کیفیت دانشگاه آزاد اسالمی در زیر ارائه شده است
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چارچوب علمی و عملی تبیین و بر آن اسـاس   بنابراین بایستی کیفیت در قالب یک

ساختار نمـادین ایـن   . این چارچوب، سیستم عامل، مالك و نشانگر نام دارد. عمل شود

:توان این چنین نمایش داد سیستم را می

  ساختار نمادین سیستم ارزشیابی کیفیت در قالب رویکرد ارزشیابی جامع) 4(نمودار 

عامـل،   9آزاد اسـالمی،   با توجه به موارد مذکور در جهت ارزشیابی کیفیت دانشگاه

نشانگر به شرح جدول زیر پیشنهاد شـده اسـت؛ آن چـه کـه در ایـن       525و  مالك 75

هاي  بندي این مجموعه بر اساس نظرات زیر مجموعه خصوص قابل توجه است اولویت

:دانشگاه آزاد اسالمی است

  ها و نشانگرهاي پیشنهاديعوامل، مالكکمیت ) 3(جدول 

تعداد نشانگرتعداد مالكعاملردیف

621ها و اهداف رسالت1

12115ساختار سازمانی و مدیریت2

1050هیأت علمی3

1165دانشجویان4

432تدریس و یادگیري فرایند5

1179هاي درسی هاي آموزشی و برنامه دوره6

742نآموختگا دانش7

658امکانات و تجهیزات آموزشی و پژوهشی8

863پژوهش9

75525جمع10

کیفیت

عامل

مالك

نشانگر

ی
اه

گ
ش

دان
م 

ظا
ف ن

دا
اه

و 
ت 

ری
و

أم
م

ها و واحدهاي آموزشی دانشگاه

ها  دانشکده

هاي آموزشی گروه
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رویکرد مناسب ارزشیابی کیفیت در دانشگاه آزاد اسـالمی چـه   : سؤال سوم پژوهش

باشد؟بوده و نحوه استقرار آن چگونه می

 هـاي انجـام شـده و    سوم این پژوهش الزم است که نتایج پژوهش سؤالدر پاسخ به 

بـر ایـن اسـاس    . دانش و تجربیات کشورهاي پیش رو در این زمینه مـدنظر قـرار گیـرد   

هاي نظام آموزش عالی کشور، زمینه، مأموریـت و سـاختار آن،    توان با الهام از ارزش می

نتـایج تحلیـل   . رویکرد مناسب ارزشیابی کیفیت در دانشگاه آزاد اسـالمی را ارائـه کـرد   

هاي آموزش عالی به عنوان مبناي رویکرد و  فیت در نظامرویکرد و ساختار ارزشیابی کی

  :شود ساختار پیشنهادي در دانشگاه آزاد اسالمی در قالب جدل زیر ارائه می

  قاره آسیا: الف

  ساختار ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی هند )4(جدول 

هند نام کشور

 National Assessment and(شوراي ملی ارزشیابی و اعتبارسنجی 

Accreditation Council(

نام مؤسسه متولی

ساختار 

نظام 

ارزشیا

بی در 

آموزش 

عالی

شده آموزش عالی از طریق تلفیق ارزشیابی هاي تعریفکیفیت بخشی به اجزا و مؤلفه

هادرونی و بیرونی، ارتقاء و حمایت از ابتکارات و نوآوري

اهداف

ارزیابی از سوي مؤسسه،  -ودسازي گزارش خ آماده. ارزیابی -تنظیم گزارش خود

ارائه آن به شوراي ملی ارزیابی و اعتبارسنجی و تجزیه و تحلیل درون سازمانی 

گزارش توسط این شورا؛

گزارش  تأییدبازدید هیأت همگنان، از مؤسسه به منظور . بازدید هیأت همگنان

ابی و ارزیابی، که منتج به ارائه گزارش جامع ارزیابی به شوراي ملی ارزی -خود

؛شوداعتبارسنجی می

این مرحله، مبتنی بر گزارش ارزشیابی . دهی، صدور گواهینامه و اعتبارسنجی رتبه

در اینجا تصمیم نهایی توسط کمیته اجرایی شوراي ملی . باشد هیأت همگنان می

.شود ارزیابی و اعتبارسنجی اتخاذ می

و روش فرایند

* برنامه

سطوح

* مؤسسه

هاي آموزش عالی یا واحدهاي مرتبط با  اي مؤسسه ارزیابی و اعتبارسنجی دورهسازماندهی 

هاي ویژه دانشگاهی؛ ها و پروژه آن، یا برنامه

ترغیب محیط دانشگاهی نسبت به ارتقاء کیفیت تدریس ـ یادگیري و پژوهش در 

هاي آموزش عالی؛ مؤسسه

ها مسئولیت
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هند نام کشور

آموزش عالی؛ ترغیب خود ـ ارزیابی، پاسخگویی، خودمختاري و نوآوري در

اي؛ هاي آموزشی و مشاوره ریزي انجام مطالعات پژوهشی مرتبط با کیفیت، برنامه

همکاري با سایر ذینفعان آموزش عالی جهت ارزشیابی، ارتقاء و نگهداري 

کیفیت؛

پژوهش، مشاوره و توسعه؛ / تدریس ـ یادگیري و ارزشیابی؛ / ؛ برنامۀ درسیابعاد 

سازمان و / حمایت و پیشرفت دانشجویان؛ / گیري و زیربنایی؛ منابع یاد/ 

اقدامات بهداشتی/مدیریت؛ 

ارزیابیهاي مؤلفه

* دولتی

خصوصیمالکیت

اشتراکی

  ساختار ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی عربستان )5(جدول 

عربستاننام کشور

نهاد متولی ارزشیابی

  .2004تاسیس سال )NCAAA(و ارزشیابی دانشگاهی کمیسیون ملی اعتبارسنجی  - 

کمیسیون از موقعیت قانونی رسمی و استقالل مالی و اداري برخوردار بوده و توسط شوراي  - 

.شودمی آموزش عالی نظارت

و روش فرایند

  ،استانداردهاي مناسبمطابق با خود ارزیابی - 

  .ارزیابی بیرونی   - 

سال یکبار نیاز به اعتبارسنجی مجدد جهت بررسی و ارزیابی هر پنج ها و برنامه مؤسسات  - 

.بیرونی دارند

اعتبارسنجی برنامه: گام دوم -/ اعتبارسنجی موسسه : گام اول -سطح ارزشیابی

وظایف نهاد متولی 

  ارزشیابی

  ،آنها براي اطمینان از کیفیت یادگیريهاي تشویق،پشتیبانی و ارزیابی کیفیت آموزشی و برنامه - 

آموزشی و مشارکت در تحقیق و  مؤسساتمدیریت و پشتیبانی ازخدمات ارائه شده در درون  - 

  پژوهش با آنان،

بین هاي ایجاد استانداردهاي الزم براي تضمین کیفیت واعتبارسنجی که هر دو مطابق با معیار  - 

.المللی و الزامات مربوط به عربستان سعودي است

استاندارهاي اعتبارسنجی 

  تضمین کیفیتو 

  

  مدیریت تضمین کیفیت.3حکومت و دولت.2ماموریت و اهداف،.1: سازمانی شامل) الف

  آموزش و یادگیري.4: کیفیت یادگیري و تدریس شامل) ب

  منابع یادگیري. 6مدیریت دانشجویی و خدمات حمایتی،. 5:یادگیري فراگیران تأمین) ج

پردازش . 9برنامه ریزي مالی و مدیریت، .8امکانات و تجهیزات ،. 7:زیرساختها تأمین).د

  واستخدام

روابط سازمانی با جامعه. 11پژوهش،. 10: مشارکت انجمن) ه

مدبریت دانشگاهی

کلیه دانشگاهها و  .باشدمی عالی مسئولیت نظارت بر فعالیت دانشگاههاوزارت آموزش

زش عالی مراکز تحقیقاتی در عربستان سعودي دولتی هستند و از طرف وزارت آمو

.شوندمی حمایت مالی 
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  ساختار ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی عمان) 6(جدول 

عماننام کشور

نهاد متولی ارزشیابی

بربخش آموزش عالی نظارت نموده و به  2001تاسیس  سال) OAC(شوراي اعتبارسنجی عمان  - 

  .دهد می شوراي آموزش عالی گزارش

 میسیون مستقل و مرتبط با شوراي آموزش عالی ادارهشوراي اعتبارسنجی عمان توسط ک -

.شودمی

و روش فرایند

  ،استانداردهاي مناسبمطابق با خود ارزیابی -

  .ارزیابی بیرونی   -

هر پنج سال یکبار نیاز به اعتبارسنجی مجدد جهت بررسی و ارزیابی ها و برنامه مؤسسات  -

.بیرونی دارند

.نمایدمی آموزش عالی را اعتبارسنجی مؤسساتو ا هشورا برنامهسطح ارزشیابی

وظایف نهاد متولی 

ارزشیابی

آموزش عالی و برنامه اي است که با  مؤسساتتضمین بیرونی کیفیت و توسعه کیفیت -

و  مؤسساتارزیابی و اعتبارسنجی  -اسناد و روشهاو دستورالعمل هایش،به منظور خود

.تو ممیزي آنها تهیه شده اسها برنامه

مدبریت دانشگاهی
دانشگاهها بصورت دولتی و خصوصی بوده و مسئولیت اداره آنهابرعهده وزارت آموزش  -

.عالی است

نوع 

  مشارکت

دولت و 

مؤسسات

دولتی
شوراي اعتبارسنجی عمان یک نهاد تضمین کیفیت است که توسط دولت سازمان یافته و  -

.شودمی سرمایه گذاري

خصوصی

مشارکتی

  ساختار ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی بحرین) 7(جدول 

بحرین                                   نام کشور

نهاد متولی ارزشیابی

-)QAA ( مرجع مستقل تضمین کیفیت براي ارتقاءکلیه سطوح آموزشی است و به

  .دهدمی شوراي آموزش عالی گزارش

) QAAET(ین کیفیت براي آموزش وپرورشنیزیک مرجع مستقل تضم  2008در سال  -

.تاسیس شد

و روش فرایند
مرجع مذکور هیچ دستورالعمل،رویکرد و اسنادي مرتبط با تضمین کیفیت  در وب سایت  -

.منتشر نشده است

وظایف نهاد متولی 

ارزشیابی

.مسئولیت کلی هدایت و مدیریت استراتژیک سازمان  -

ساختار نظام ارزشیابی
وزش بحرین داراي شوراي آموزش عالی است که متشکل از مدیریت پژوهشهاي وزارت آم

.باشدمی علمی و اعتبارسنجی و ارزشیابی

.شوندمی دانشگاهها در بحرین به دو صورت دولتی و خصوصی ادارهمدبریت دانشگاهی
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  ساختار ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی امارات متحده عربی )8(جدول 

مارات متحده عربیانام کشور

.باشدمی نهادي دولتی 2000تاسیس سال ) CAA(کمیسیون اعتبارسنجی دانشگاهی نهاد متولی ارزشیابی

و روش فرایند

خصوصی بطور ساالنه انجام  مؤسساتهاي دوره اي و اعتبارسنجی موسسه اي در همه بررسی -

هیچ مدرکی   -ارسنجی میشوند شده و برنامه هاي دانشگاهی هر پنج سال یک بار مجددا اعتب

.دال بر ارزیابی بیرونی از لحاظ انطباق با نهادهاي تضمین کیفیت بین المللی وجود ندارد

وظایف نهاد متولی 

ارزشیابی

  آموزش عالی خصوصی مؤسساتمجوزدهی به  -

آموزش عالی به منظور توسعه نظام تضمین  مؤسساتو حمایت از ها اعتبارسنجی برنامه  -

  یت سازمانی،کیف

جدید و هاي اصالح استانداردهاي و رویه هاي موجود براي اطمینان از نهادها و برنامه  -

  قدیمی،

و برنامه هاي آموزش عالی با استانداردهاي بین المللی تضمین کیفیت مؤسساتمطابقت  -

مدبریت دانشگاهی

 دولتی رایگان هاينشگاهدابوده و تحصیل در  امارات بصورت دولتی و خصوصی هايدانشگاه-

  .باشدمی

وزارت آموزش عالی و پژوهش علمی وظیفه تنظیم و اجراي امور آموزش عالی را بر عهده   -

  .دارد

خصوصی  مؤسساتآموزش دولتی منابع مالی را ازطریق دولت فدرال و  مؤسساتتمام  -

ي خصوصی و اعانات اهسازمانسرمایه و بودجه مورد نیاز خود را از  شهریه هاي دانشجویان، 

.کنندمی تأمین

نوع 

  مشارکت

دولت و 

مؤسسات

*دولتی

خصوصی

مشارکتی

  ساختار ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی اردن) 9(جدول 

اردننام کشور

نهاد متولی ارزشیابی

  1990تاسیس)AC(شوراي اعتبارسنجی  -

تاسیس و شوراي اعتبارسنجی  )(HEACکمیسیون اعتبارسنجی آموزش عالی  2007در سال  -

.به شوراي اعتبارسنجی آموزش عالی تبدیل شد

سطح ارزشیابی

اطمینان ازدسترسی به :براساس ساختار دانشگاه ،وظیفه اصلی(اعتبارسنجی عمومی دانشگاه-1

  )حداقل امکانات ورعایت نسبت اعضا هیات علمی به دانشجویان

ه تضمین سطح پیشرفته اي از آموزش در برنامه توجه ب:اعتبارسنجی گروه یابرنامه محور -2

مربوطه

ارزشیابیهاي مؤلفه

و ساختار شورا هاي اداري، برنامه هاي تحصیلی ،شرایط فارغ التحصیلی و ها آیین نامه:گروه اول 

  .ارزشهاي تعیین اندازه  دانشگاه

موجود واندازه نسبت استاد به دانشجو، مجموع کالسهاي درسی : گروه دوم معیارهایی مانند

.آنها،کتابخانه، امکانات  عمومی و ویژه
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اردننام کشور

مدبریت دانشگاهی

نظارت کلی بربخشهاي دولتی و خصوصی آموزش عالی برعهده وزارت آموزش عالی بوده و   -

این وزارتخانه وظیفه برنامه ریزي آموزش عالی،تعیین میزان بودجه و تصویب آن را بر عهده 

  .دارد

اه اداره امور داخلی آن را برعهده دارد که کامال مستقل از وزارت آموزش هیات امناي هردانشگ -

  .اعتبار نمیشود  تأمینبخش  آموزش تنها ازطریق دولت .باشدمی عالی

.بخش خصوصی نیز نقش عمده اي در سطوح آموزش عالی حرفه اي ایفامی کند -

  ساختار ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی کویت )10(جدول 

کویتورنام کش

نهاد متولی ارزشیابی

ها اختیار تنظیم قوانین،دستورالعمل 2001تاسیس سال ) PUC(خصوصی  هايدانشگاهشوراي  -

 آموزش عالی خصوصی را اعتبارسنجی مؤسساتهاي مجوزدهی را دارد و و نیز درخواست

.نمایدمی

و روش ارزشیابی فرایند

  ،باستانداردهاي مناسمطابق با خود ارزیابی -

هر پنج سال یکبار نیاز به اعتبارسنجی مجدد جهت بررسی و ها و برنامه مؤسسات. (ارزیابی بیرونی  - 

)ارزیابی بیرونی دارند

.نمایدمی آموزش عالی را اعتبارسنجی مؤسساتو ها شورا برنامهسطح ارزشیابی

وظایف نهاد متولی 

ارزشیابی

مشخص نمودن الزامات . 2ی خصوصی،آموزش مؤسساتبررسی درخواستهاي تاسیس .1

آموزشی خصوصی اعتبار سنجی برنامه هاي آنها، بررسی  مؤسساتاعتبارسنجی علمی براي 

ضوابط و  .3تعهدات آنها به مفاد احکام تدوین شده در نظام آموزشی حاکم؛  تأییدعملکرد آنها،

رآورده شود و آموزشی خصوصی ب مؤسساتبایست در برنامه هاي تحصیلی در می شرایطی که

آموزش  مؤسساتمعتبرشناختن مدارج صادر شده توسط .4بازبینی این شرایط و  ضوابط؛ 

تصمیم گیري در . 5خصوصی و تعیین معادل با توجه به اقدامات تعیین شده براي این منظور؛

.خصوصی مؤسساتمورد لغو  ،ادغام و متوقف کردن فعالیتهاي 

مدبریت دانشگاهی
وپژوهش را ) دولتی کویت هايدانشگاه( کویت مسئولیت آموزش عالی  وزارت آموزش عالی

.باشدمی دولتی و خصوصی هايدانشگاهاین کشور داراي . برعهده دارد

نوع 

  مشارکت

دولت و 

مؤسسات

دولتی
خصوصی یک نهاد تضمین کیفیت دولتی است وصرفا  به اعتبارسنجی  هايدانشگاهشوراي 

.زدپردامی خصوصی  هايدانشگاه

خصوصی

مشارکتی
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  قاره اروپا: ب

  ساختار ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی فرانسه )11(جدول 

فرانسه نام کشور

)National Evaluation Committee(ارزشیابی ملی کمیته  نام مؤسسه متولی

ساخ

تار 

نظام 

ارزشیا

بی در 

آموز

ش 

عالی

ي یا بهبود آن در مؤسسات هاي کیفیت، نگهدار وضوح بخشی و جستجوي بنیان

آموزش عالی
اهداف

نتایج ارزشیابی . شود یک مرحله ارزیابی درونی که از طریق خود مؤسسه اجرا می

به عنوان اطالعات ورودي ) اطالعات کمکی یا گزارش ارزیابی درونی(درونی 

بررسی کیفیت و تحلیل اطالعات توسط کمیته . گردند ارزشیابی بیرونی محسوب می

گیرد شیابی صورت میارز

و روش فرایند

* برنامه
سطوح

* مؤسسه

مؤسسه در طول یک سال، عالوه بر این، یک یا دو ارزشیابی مقطعی از  50ارزیابی 

.آورد ها یا موضوعات درسی را نیز به اجرا در می رشته
ها مسئولیت

هاي  ارزشیابی رشته/ ها  ارزشیابی مکان/ ،)اي ارزشیابی مؤسسه(ارزشیابی مؤسسات 

برنامه/ تحصیلی
ارزیابیهاي مؤلفه

* دولتی

خصوصیمالکیت

اشتراکی

  ساختار ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی انگلستان) 12(جدول 

انگلستاننام کشور

نهاد متولی ارزشیابی
  1997تاسیس) QAA(آژانس تضمین کیفیت  -1

)HESA(مؤسسه آمار آموزش عالی -2

  و روش رایندف

ارزشیابی

  سال یکبار 6،اجراي هر  ارزیابی درونی -

  ارزشیابی -تاکید بر ارزشیابی بیرونی در راستاي خود -

تضمین کیفیت براساس ارزشیابی مبتنی برمعیار -

مدیریت دانشگاهی
  توسط دولت عالیآموزش بودجه تأمین-

کننده اداره -مستقل و خود عالیآموزش مؤسسات-

ار ارزشیابیساخت

  ها و مؤسسات خصوصی غیردولتی، با منابع خود دانشگاه -

  داراي ساختار  نیمه دولتی -

هدایت و رهبري تضمین استانداردها و کیفیت توسط دانشگاهها -
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  ساختار ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی هلند )13(جدول 

هلندنام کشور

نهاد متولی ارزشیابی

  2003تاسیس ) NAVO(فلمیش  -نجی مستقل هلندسازمان اعتبار س -

  1985ایجاد سیستم ملی تضمین کیفیت تاسیس  -

هلند هايدانشگاهانجمن ارزشیابی  -

  و روش فرایند

ارزشیابی

گزارش خود ارزیابی ،ارزیابی و سنجش بیرونی ،تصمیم اعتبارسنجی و درخواست بررسی  -

  مجدد

 قرار تأکیدرا مورد ها سیستم ، محتوا و سطوح برنامه ارزیابی، به عنوان اساس - خود فرایند-

  دهدمی

دنبال کردن رشته، / موضوع«تمرکز ارزشیابی بیرونی در هلند بیشتر از کل موسسه ، برروي  -

خصوصی/ دولتی هايدانشگاههاي جدید به  التحصیالن،ارائه برنامه هاي فارغ  نظامند برنامه

  وظایف شوراي

ارزشیابی

فیت در سیستم آموزشی؛ یکپارچه سازي بیشتر ، استقالل بیشتر نهاد اعتبار سنجی از ایجاد شفا

سازي امکان دسترسی  هاي دانشگاهی؛ فراهم المللی برنامه هاي بین دانشگاهها؛ تدارك امکان مقایسه

ل هاي دانشگاهی هلند به دنبا هاي آموزشی به بازار هلند و ارتقاء بیشتر کیفیت برنامه طراحان دوره

هاي مطالعاتی در آموزش عالی کیفیت براي برنامه) پذیر مقایسه(استانداردهاي حفظ کننده

خصوصی/ دولتی هايدانشگاهداراي ساختاري متفاوت نسبت به ساختار ارزشیابی

مدیریت دانشگاه
  ،پردازدمی عمومی آموزش عالی تأمیندولت هلند مستقیما به  -

هافراینده ،کنترل نتایج و نه مداخله در تمرکز اصلی دولت در این زمین -

نوع 

  مشارکت

دولت و 

مؤسسات

دولتی

خصوصی

ارزیابی موسسه و ارزشیابی توسط کمیته بازدید  -بررسی خود(دولت هلند در تمامی مراحل 

صرفا راهگشا و کمک کننده براي نظام آموزش عالی است و به هیچ وجه به عنوان یک )کننده 

وب نمی شوددخالت کننده محس

مشارکتی

  ساختار ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی آلمان )14(جدول 

آلماننام کشور

نهاد متولی ارزشیابی
  1999شوراي اعتبارسنجی ملی آلمان تاسیس -

)ZEVA(مرکز ارزیابی و اعتبارسنجی در هانور  -

  و روش فرایند

ارزشیابی

  ها هاي داوطلبان دانشگاه متمرکز بر فعالیت -

  ارزشیابی درونی، ارزشیابی بیرونی و پیگیري -

اعتبارسنجی موسسه  هر پنج سال یکبار  -

  هايمؤلفه

ارزشیابی

  دهد؛می ماموریت موسسه و اقداماتی که در جهت تضمین کیفیت انجام -

  اهداف و رسالتها -

  منابع  و امکانات و چگونگی تخصیص آنها -

  شرایط الزم براي پذیرش دانشجو -

  خدمات و تسهیالت پشتیبانی  -

علمی هیئتکیفیت ارائه تدریس و فعالیتهاي آموزشی اعضاي  -
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آلماننام کشور

مدیریت دانشگاهی
  آلمان، مجموعه هایی مستقل و خودمختارمؤسسات آموزش عالی  -

عالی در آموزش خصوصیهايدانشگاهنقش کوچک  -

نوع 

  مشارکت

دولت و 

مؤسسات

دولتی

خصوصیهاي مستقل از دولت و توسط انجمنخصوصی

مشارکتی

ساختار ارزشیابی

شوراي اعتبارسنجی و نهاد : شودمی ساختاري اعتبارسنجی آلمان شامل دو سطح سیستم -

  اعتبارسنجی

 مؤسساتآموزش عالی نیست و بنا به درخواست خود  مؤسساتیک سیاست اجباري براي  -

گیردمی انجام

  ساختار ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی دانمارك )15(جدول 

دانماركنام کشور

شیابینهاد متولی ارز
  1992در سال ) DCQAE(مرکز تضمین کیفیت و ارزشیابی دانمارك -

1999تاسیس ) EVA(نهاد ارزشیابی دانمارك  -

ارزشیابیو روش فرایند

انتظارات ذي نفعان بیرونی در بازار  تأمین(اشتغال گرا "رویکرد ارزشیابی کیفیت در دانمارك -

  )کسب و کار

  ،گزارش دهی و پیگیري)صورت بازدید از محلب(خودارزشیابی،ارزشیابی بیرونی -

در ارزشیابی بیرونی عالوه بر هیات همگنان علمی،استخدام کنندگان نیز لزوما عضو کمیته هاي  -

  باشندمی راهبري

 یاددهی موجود -تاکید نظارت بیرونی بر کیفیت و نیز تاکید بیشتر بر سنجش کیفیت یادگیري  -

  یرونی بصورت رشته محورو نظارت از بیرون و ارزیابان ب

ارزشیابی مبتنی بر معیار«ارزشیابی دانمارك از نوع  -

ارزشیابیهايمؤلفه

  هدف و محتوا،  - 

  چشم انداز بازارکار و شایستگیهاي مربوط به آن،  - 

ساختار آموزشی، امتحانات،ثبت نام دانشجویان ،نیروي انسانی، سازماندهی، اقتصاد،امکانات پژوهشی- 

توسط دولتآن  مالی تأمینو  اداره نظام آموزش عالی بطور متمرکز توسط وزارت آموزش عالی - دانشگاهیمدیریت 

نوع 

  مشارکت

دولت و 

مؤسسات

دولتی
نقش گسترده دولت در نظام تضمین کیفیت و داوطلبانه بودن ارزشیابی به صورت درخواست  -

مؤسساتاز سوي 

خصوصی

مشارکتی

ابیوظایف نهاد ارزشی

اجراي ارزشیابی آموزش عالی دانمارك؛تدوین روشهاي مناسب براي ارزیابی برنامه ها؛ هدایت 

آموزش عالی در جنبه هاي مربوط به ارزشیابی و کنترل کیفیت؛ جمع آوري تجربیات  مؤسسات

ملی و بین المللی در مورد ارزشیابی نظام هاي آموزشی و توسعه کیفیت آن و نیز درآمد زایی از 

ي آموزشیهاسازمانیق انجام ارزشیابی براي متقاضیان دولتی ،وزارتخانه ،مراجع محلی و طر
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  ساختار ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی سوئد )16(جدول 

سوئدنام کشور

1995تاسیس   NAHE)(نهاد ملی آموزش عالی  سوئد نهاد متولی ارزشیابی

  و روش فرایند

ارزشیابی

استانداردهاي کیفیت، تضمین کیفیت آموزش عالی ، تاکید بر کاربرد ارزشیابی دستیابی به  -

  ارزشیابی -خاص بر تحلیلی بودن خودتأکیدو درونی 

شوند عالوه بر می در ترکیب تیم بازدیدکننده که از سوي نهاد ملی تعیین(ارزشیابی بیرونی  -

دانشگاهی، نمایندگانی از صنعت و و روساي ) از سوئد و سایر کشورهاي اسکاندیناوي(استادان 

  ، )نمایندگانی از دانشجویان نیز در آن عضویت دارند

  )شودمیگزارش ارزشیابی بیرونی در سطح عمومی منتشر (گزارش دهی-

به صورت یک ساله و از طریق بازدیدهاي نمایندگان ) و نه وزارت(پیگیري توسط نهاد ملی  -

  نهاد ملی 

  بار سال یک 6اي آموزش عالی هر ه ارزیابی مواد و برنامه-

عمدتا موسسه محور و تاکید اصلی بر ممیزي دانشگاهی و ارزشیابی نظام تضمین ها ارزشیابی -

کیفیت در سطح موسسه 

  هايمؤلفه

ارزشیابی

، برنامه ریزي بهتر دوره استادانبیشتر با مراتب علمی باالتر، پیشرفت حرفه اي  استاداناستخدام 

و برنامه آموزشی جدید ، ارائه روشهاي ها و اهداف براي دورهها دن  برنامهها، مشخص نمو

جدیدي از آموزش ، جلب رضایت بیشتر دانشجویان و ارزیابی تکمیلی دانشجویان،درك 

خود بعد از فارغ التحصیلی، قابلیت استخدام فارغ التحصیالن و  برنامۀ درسیدانشجویان از 

فارغ التحصیالن هايمهارتگاهی و دانش و درك کارمندان از تحصیالت دانش

دولت سرمایه گذاري همه مراکز آموزش عالی را اعم از دولتی و خصوصی برعهده داردمدیریت دانشگاهی

نوع 

  مشارکت

دولت و 

مؤسسات

دولتی

  دارنددولت و مجلس ملی سوئد مسئولیت کلی نظارت برکیفیت آموزش عالی را برعهده -

هاي کیفیت از طریق نهاد ملی آموزش عالی و از  بودجه تعیین  ي کلیه بازبینیها هزینه تأمین-

شده توسط پارلمان 

خصوصی

  نویس گزارش خود ارزشیابی بوسیله مؤسسات آموزش عالی تهیه پیش تقبل هزینه -

رشات ساالنه از گزاهاي آموزشی و ارائه هاي کشور سوئد ملزم به تقویت کیفی برنامه ها و کالج کلیه دانشگاه - 

باشند عملکرد خود به دولت می

المللیسیاست هیأت امناي ملی برخود ارزیابی با مشارکت همتایان ملی و بین -مشارکتی

  وظایف نهاد

ارزشیابی

  ارزیابی موضوعات و عناوین برنامه هاي آموزشی و بررسی برنامه ها-

  مدارك اعطا شده و حق اعطاء مدارك علمی تأیید-

آموزش عالی مؤسساتارزیابی کیفیت عملکرد -

مالکهاي ممیزي کیفیت

همکاري موسسه با . 3رهبري و مدیریت موسسه.2استراتژیهاي ارتقاي کیفیت در موسسه .1

یکپارچگی .5درگیري اعضاي موسسه در ارتقاي کیفیت . 4ذینفعان دیگر آموزش عالی 

ارتباط با . 7چرخه ارزشیابی و پیگیري . 6ه هاي ارتقاي کیفیت با سایر فعالیتهاي موسسفرایند

نهادهاي حرفه اي بیرونی

انواع روشهاي ارزشیابی

مجوز  - مؤسساتممیزي کیفیت در سطح -و برنامه هاي حرفه اي ها ارزشیابی ملی از رشته-

ارزشیابی هاي ملی دیگر از - و تعیین سطح آنها از حیث احراز عنوان دانشگاه مؤسساتدهی یه 

اي خاص کیفیت در آموزش عالیجنبه ه
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  ساختار ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی سوئیس )17(جدول 

سوئیسنام کشور

نهاد متولی ارزشیابی
  2000تاسیس (SUC)سوئیس هايدانشگاهکنفرانس -

(OAQ)سوئیسهايدانشگاهمرکز اعتبارسنجی و تضمین کیفیت  -

  و روش فرایند

ارزشیابی

  گیريتصمیماعتبارسنجی و –رزیابی بیرونی ا - خود ارزیابی  -

بررسی  .داندمی دررویه هاي ارزیابی کیفیت ، موسسه تصمیم خود را جدا از تصمیم نهایی -

شود، اما تصمیم نهایی در مورد ارزیابی می توسط یک نهاد تضمین کیفیت مستقل انجامها رویه

شودمی توسط مقامات دولتی اتخاذهاي کیفیت

  و معیارها

استاندرادهاي ارزشیابی

مؤسسات علمی باید داراي مأموریتی باشند که به صورت یک جمله بیان شده و در برگیرنده  -

  . علمی و اجتماعی باشد هاي آموزشی و پژوهشی و بیان کننده موقعیت مؤسسه در بافت فعالیت

  .ها مشخص باشد ها و مسئولیت سازي، صالحیت تصمیم فرایند-

سازي در خصوص تدریس و تحقیق آشکار  تصمیم فرایندعضاي هیأت علمی در مشارکت ا-

سازي و مسائل مربوط به آموزش و امکان ارائه  تصمیم فرایندمشارکت دانشجویان در . باشد

  . عقاید نیز مشخص شده باشد

ي اي باشد و ابزارهاي ماد مؤسسه داراي برنامه توسعه منابع انسانی، ساختار و منابع سرمایه -

  . براي افزایش امکان رسیدن به اهداف مطابق با برنامه استراتژیک باشد

گیري دربارة تدریس و  و اختیار مؤسسه به تصمیم شودمنابع مالی به صورت روشن بیان   -

  .تحقیق محدود نشود

  .مؤسسه داراي سیستم تضمین کیفیت باشد  -

ه برابري جنسی و وجود شرایطی ت مربوط بسؤاالاي جهت پاسخ به  مؤسسه داراي کمیته  -

.اي باشد براي دسترسی به چنین کمیته

ساختار ارزشیابی

  نظام اعتبارسنجی داوطلبانه مطابق با موافقت نامه بین دولت و دانشگاهها -

گیرد که به وسیله مرکز تضمین کیفیتمی اعتبار سنجی بر مبناي استانداردهایی صورت -

تدوین شده است

  

  ساختار ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی فنالند) 18(جدول 

فنالندنام کشور

  و روش فرایند

ارزشیابی

  ارزیابی درونی  -

  ارزیابی بیرونی  -

)بهبود و ارزیابی کیفیت ارزشیابی در فنالند، مهمتر از اعتبارسنجی است(اعتبارسنجی  -

ه ماهیت رسمی دارند ، مرتبط استفنالند صرفا به ارزیابی هایی ک هايدانشگاهاعتبارسنجی  -

مدیریت دانشگاهی
کلیه منابع مالی آموزش عالی توسط دولت و کنترل و نظارت وزارت آموزش بر آن  تأمین-

دانشگاهها دولتی و در امور داخلی خود مستقل

نوع 

  مشارکت

هزینه فعالیتهاي شوراي ارزیابی توسط وزارت آموزش تأمین-دولتی

داراي ساختار غیردولتی -خصوصی
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فنالندنام کشور

دولت و 

مؤسسات
مشارکتی

و موضوعاتها ارزشیابی موسسه، ارزشیابی برنامه، ارزشیابی رشتهسطوح ارزشیابی

ارزشیابیوظایف نهاد

  وزارت آموزش در ارزیابی آموزش عالی و مؤسساتکمک به 

  صنعتی هايدانشگاهبراي اعتبارسنجی ها هدایت ارزشیابی

آموزش عالی و ارزشیابی هاي مرتبط با خط مشی  مؤسساتیابی فعالیتهاي سازماندهی ارزش

  آموزش عالی

آغاز نمودن ارزشیابیهاي آموزش عالی و ارتقاي توسعه آنها

توسعه مشارکت و همکاري بین المللی در زمینه ارزشیابی آموزشی و ارتقاي پژوهشها و 

تحقیقات 

آموزش عالی مؤسساتشده توسط  ارزشیابی و پذیرش دوره هاي حرفه اي پیشنهاد

.گردآوري اطالعات مربوط به اقدامات ارزشیابی فنالند و دیگر کشورها در یک پایگاه اطالعاتی

  نظام ساختار ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی نروژ) 19(جدول 

نروژنام کشور

2002یس تاس) NOKUT(نهاد نروژي تضمین کیفیت در آموزش عالی  -نهاد متولی ارزشیابی

ارزشیابیو روش فرایند

خود ارزشیابی در موسسه با تاکید بر فرهنگ ارزشیابی مشارکتی و سهیم شدن همه ذینفعان . 1

  موسسه و بویژه نقش دانشجویان در ارزشیابی تدریس

ارزشیابی بیرونی توسط همگنان تعیین شده از سوي نهاد نروژي تضمین کیفیت و بر مبناي . 2

  ه شده توسط آنمعیارهاي ارائ

  تصمیم گیري و ابالغ توصیه ها. 3

  پیگیري اجراي پیشنهادها ازطریق بازدیدهاي مجدد دوره اي. 4

  سال یکبار ارزیابی 6اجراي هر  -

تاکید بر کاربردهاي بیرونی ارزشیابی و اعتبار سنجی و البته مبتنی بر نظام درونی تضمین -

مؤسساتکیفیت 

ارزشیابیمعیار هاي 

  یق تضمین کیفیت در فعالیت راهبردي موسسهتلف -

  اهداف تعریف شده موسسه به منظور عملکرد موسسه با کیفیت آموزشی -

  ارتباط کیفیت عملکرد با رهبري و مدیریت در تمامی سطوح -

  سازماندهی کیفیت عملکرد  -

  ات و سایر منابع اطالعها جمعآوري و سازماندهی اطالعات به دست آمده از ارزشیابی -

  تجزیه و تحلیل اطالعات و ارزیابی حصول اهداف  -

استفاده موسسه از نتایج کار به دست آمده از کیفیت عملکرد به عنوان مبنایی براي  -

  .باشدمی و اقداماتی که در تضمین و توسعه کیفیت آموزشی مورد هدف  گیريتصمیم

منابع (نمایدمی در موسسه کمکها الویت روشن نمودن اینکه چگونه کیفیت عملکرد به مدیریت منابع و - 

  )انسانی، زیر ساخت، خدمات

  مشارکت فعال دانشجویان در کیفیت عملکرد و تمرکز موسسه روي کل محیط یادگیري -

مدیره موسسه ،ارائه پیشنهاد ارزیابی کیفیت آموزشی جامع و منسجم  هیئتگزارش ساالنه به  -
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بهبود مداوم عملکرد و اقدامات به منظورها و بازبینی طرح

  وظایف شوراي

ارزشیابی

  براساس الزامات قانونی وزارتی و معیارهاي ارائه شده مؤسساتارزشیابی نظامهاي کیفیت . 1

در نروژ بر مبناي استانداردهاي ها و رشتهها آموزش عالی و نیز برنامه مؤسساتاعتبار سنجی همه . 2

  قانونی و معیارهاي ارائه شده

  خصوصی آموزش عالی مؤسساتسمیت شناختن همه آزمونها و مدارك در به ر. 3  

  بازنگري در اعتبار سنجی هاي قبلی . 4

نهاد تضمین ارزشیابی هاي موردي کیفیت در آموزش عالی حسب نظر وزارت یا ابتکار خود. 5

  کیفیت آموزش عالی نروژ 

المللی در عرصه آموزش  به رسمیت شناختن کلیه مدارك خارجی و توافق نامه هاي بین. 6

  عالی

نمایندگی ملی در تعامالت منطقه اي و بین المللی. 7

فراگیر و اجباري فرایندمستقل در چارچوب قانون اعتبار سنجی یک  -ساختار ارزشیابی

ساختار ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی مجارستان )20(جدول 

مجارستان نام کشور

)Hungarian Accreditation Committee(کمیته ملی اعتبارسنجی  نام مؤسسه متولی

ساختار نظام 

ارزشیابی در 

آموزش عالی

سنجش کیفیت با اهداف بازرسی، کنترل و حمایت اهداف

ارزیابی پرداخته و یک تیم بیرونی براي اعتباردهی و نظارت بیرونی تشکیل  ـ ها به خود ابتدا مؤسسه

اي کمیته ملی اعتبارسنجی، کمیته حرفه 1994در اکتبر سال . ردازندپ ها می شده و به بازدید مؤسسه

ها، انتصاب اعضاي  اعتبارسنجی را تشکیل داد که وظیفه این کمیته، سازماندهی اعتبارسنجی مؤسسه

.بازدیدهاي بیرونی بود کمیته نظارت، بررسی و تجزیه و تحلیل گزارش

و روش فرایند

* برنامه
سطوح

* مؤسسه

ها  گیري در خصوص ادامه اجراي برنامه هاي دکتري و تصمیم هاي دوره برنامه تأییدتصویب و 

هاي آموزش عالی؛ در مؤسسه

هاي خصوصی؛ هاي آموزشی و علمی مؤسسه ارزشیابی سطح کیفی فعالیت

ها به وزارت آموزش عالی؛ارائه گزارش اعتبارسنجی دانشگاه

هاي خارجی در مجارستان؛س دانشگاهبررسی و اعالم در نظر در خصوص تأسی

.هاي آموزشی منتهی به مدرك بررسی و اعالم در نظر در خصوص برنامه

ها مسئولیت

ارتباط با محیط/ منابع و نیروي انسانی تأمین/ سازماندهی/ مدیریت فرایند ارزیابیهاي مؤلفه

* دولتی

خصوصیمالکیت

اشتراکی
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  قاره آمریکا: ج

  ساختار ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی ایالت متحده امریکا )21(ل جدو

ایاالت متحده امریکانام کشور

نهاد متولی ارزشیابی

  )CHEA(شوراي اعتبارسنجی آموزش عالی در سطح ملی -

  :گانه6اي  انجمنهاي منطقه-

  )MSACHA(انجمن مدارس و کالج هاي ایاالت مرکزي 

  )NCA(انجمن مرکزي شمالی 

  ) NEASC(جمن مدارس و کالج هاي نیوانگلندان

)NWCCU(انجمن مدارس و کالج هاي شمال غرب 

  )SACS(انجمن مدارس و کالج هاي جنوبی 

)WASC(هاي غربی انجمن مدارس و کالج

اهداف

  رهبري ملی در شناسایی و اظهارنظر درباره مسائل موجود در تضمین کیفیت -

  هم و مرتبط با اعتبارسنجیمورد بررسی قرار دادن موضوعات م -

مرتبط و ایجاد نوآوري در جهت تقویت اعتبارسنجی و نقش آن در خدمت به هاي اجراي پروژه -

  نیازهاي جامعه

  و جلسات تخصصیها برگزاري همایش -

  ارائه خدمات مشاوره اي -

تضمین اعتبارسنجی و هاي هیئتاعتبارسنجی شده و هاي و برنامه مؤسساتپایگاه اطالعاتی  -

کیفیت

و روش  فرایند

ارزشیابی

ارزیابی و  ارزیابی بیرونی -خود تأکیدـ اعتبارسنجی با 

سطوح
+موسسه

+برنامه

ارزشیابی هايمؤلفه

  اهداف و برنامه ریزي،

هاي علمی براي  خدمات و حمایت,و کارکنان هیأت علمی,هاي آموزشیبرنامه,دانشجویانمدیریت،

الیم ،منابعدانشجویان 

غیردولتی ساختار مدیریتی

  ساختار ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی کانادا )22(جدول 

کانادانام کشور

)AUCC(هاي کانادا ها و کالج اتحادیه دانشگاهنهاد متولی ارزشیابی

  و روش فرایند

ارزشیابی

  خود ارزیابی -

ارزیابی بیرونی  -

سطوح
+موسسه

+برنامه

کند و در سطح کالن دانشگاه می در سطح خرد هر دانشگاه معیارهاي خود را دارد و مستقل عمل  رزشیابیا هايمؤلفه



201  ...ضرورت استقرار نظام ارزشیابی کیفیت در

کانادانام کشور

  :موظف به رعایت اصول تضمین کیفیت به شرح زیر هستند AUCCهاي عضو 

  تضمین از کیفیت و بهبود کیفیت: اصل اول

هاي دانشگاهی  ۀ برنامهمشی رسمی، مصوب و شفاف براي کیفیت و بهبود مداوم در هم مؤسسه؛ خط

  .خود را داراست

اي مسئول و  این الزامات از سوي نهادهاي استانی یا منطقه. مؤسسه به الزامات کیفیت التزام دارد

.شود مشروع در زمینه تضمین کیفیت و با مشارکت خود مؤسسه، اعالم می

نیز مسئولیت اقدامات  هاي اطمینان از کیفیت در درون مؤسسه وفرایندمسئولیت پیگیري و اجراي 

هاي برآمده از ارزیابی بیرونی، در سطح مؤسسه تعیین و به وضوح  الزم براي کاربست توصیه

.مشخص شده است

هاي مرتبط با فرایندهاي تضمین کیفیت و  مندي براي بازدید از نحوة اجراي سیاست هاي قانون رویه

.آن، مشخص شده است

اگستره و فراوانی بازدیده: اصل دوم

  .گیرد هاي جاري و یا طراحی شده براي اجرا را دربرمی تضمین کیفیت همۀ برنامه

  .دهد را پوشش می) زیرلیسانس تا تحصیالت تکمیلی(هاي آموزش عالی  تضمین کیفیت همه دوره

.شود المللی را شامل می هیا حضوري و غیرحضوري در سطح ملی و بین اطمینان از کیفیت برنامه

.اي وجود دارد رشته هاي بین سبی براي بازدید از برنامهسازوکارهاي منا

.ها در قالب یک چرخۀ قانونی مشخص شده است تمام ابعاد بازدید از برنامه

مشخصات کلیدي ارزشیابی: اصل سوم

  .سنجش کیفیت مبتنی بر خودارزشیابی به عالوه بازدید همگنان بیرونی است

  .ه عنوان یکی از عناصر اساسی تضمین کیفیت استهاي تخصصی ب درگیري خبرگان بیرونی رشته

تضمین کیفیت نقش دارند شامل  فراینددر ) اعم از درون مؤسسه و بیرون از آن(نفعان  همه ذي

.دانشجویان، هیأت علمی، مدیریت مؤسسه و مخاطبان و نمایندگان سطح اجتماع

.مؤسسه در تعیین استانداردهاي نظام اعتبارسنجی مشارکت دارد

رسانی عمومی اطالع: ل چهارماص

  .شود هاي تضمین کیفیت در سطح عموم منتشر میفراینداصول راهنماي مربوط به 

ها و نتایج سنجش کیفیت به صورت عمومی  براي رعایت دو اصل شفافیت و پاسخگویی، گزارش

  .یابد انتشار می

نفعان شامل  آگاهی همه ذيها و تقویم ارزیابی آموزش عالی در معرض اطالع و فرایندها و  مشی خط

.درون مؤسسه و بیرون آن از جمله دولت و عموم جامعه قرار دارد

ایالتیساختار مدیریتی
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  قاره آفریقا: د

  ساختار ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی کشورهاي منطقه آفریقا) 23(جدول 

کشورهاي منطقه آفریقانام کشور

.نمایند می الگوبرداري)CHE(خود را دارد که از آفریقاي جنوبی هر کشور نهاد خاصنهاد متولی ارزشیابی

اهداف
بر  تأکیداستقرار نظام آموزش عالی با کیفیت باال از طریق بهبود کیفیت در سطح مؤسسه و با 

سازي از طریق آموزش و تحقیق سازي و ظرفیت اهداف ترویجی، فرهنگ

و روش فرایند

ارزشیابی

  خود ارزیابی -

بی بیرونی ارزیا -

سطوح
+موسسه

+برنامه

ارزشیابی هايمؤلفه

تکنولوژیکی،  / کتابخانه،منابع فیزیکی و / هاي آموزشی،منابع برنامه/ ریزي ارزشیابی، اهداف،برنامه

دانشجویان، ارتباط با صنعت، سازوکارهاي تضمین / کارکنان،کمیت و کیفیت/ کمیت و کیفیت 

کیفیت و منابع مالی 

در اکثر کشورها دولتیتار مدیریتیساخ

هاي حاصل از پژوهش، در پاسـخ بـه سـؤال سـوم بایـد      بندي یافتهبنابراین در جمع

  :گفت

  هابندي یافتهجمع) 24(جدول 

یافته هامؤلفه رویکرد مورد اجرا

الگوي مورد استفاده
ا در اولویت ر) و ممیزي کیفیت(هاي آموزش عالی الگوي اعتبارسنجی اکثر نظام -

اول خود دارند

ارزشیابی کیفیت فرایند

در کاربرد این الگو مراحل اول و دوم آن یعنی ارزشیابی درونی و ارزشیابی  -

بیرونی در اولویت اقدام قراردارند؛ هرچند که ممکن است انجام دو مرحله لزوماً به 

.اعتبارسنجی منجر نشود

سطح انجام ارزشیابی
  .ه عنوان مبناي تضمین کیفیت از اجماع جهانی برخوردار استارزیابی درونی ب -

اعتبارسنجی در سطح مؤسسه و برنامه در اولویت اجرا هستند -

مبانی قضاوت

باشد و تناسب عملکرد با مأموریت و اهداف می: مهمترین معیار کیفیت در ارزیابی -

  .در مرحله دوم استانداردهاي از پیش توافق شده قرار دارند

اعضاء تیم هیات همتایان در ارزشیابی بیرونی، همتایان تخصصی در حوزه مورد  -

.باشندارزشیابی و متخصصان حوزه ارزشیابی کیفیت می

هـا، سـاختار و   المللـی و الهـام از ارزش   با توجه به دانـش و تجربیـات ملـی و بـین    

ظـام شـامل   چارچوب دانشگاه آزاد اسالمی رویکرد مناسب ارزشـیابی کیفیـت در ایـن ن   
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چرخۀ جامع ارزشیابی کیفیت یعنی ارزشیابی درونی، ارزشـیابی بیرونـی و اعتبارسـنجی    

سطح انجام این چرخه از گروه آموزشی شروع شده و به دانشکده، دانشـگاه و  . باشد می

  . شود سازمان مرکزي دانشگاه آزاد ختم می

ارزیـابی  : نجام شـود مشخص ا فرایندتواند با دو  ارزشیابی درونی می:ارزیابی درونی

درونی مشارکتی، ارزیابی درونی مدیریتی، که استفاده از هر کدام از آنها به پیشـینه نظـام   

هـاي تشـویقی و ترغیبـی در سـطح کـالن سیسـتم،        مورد ارزشیابی، بلوغ سیستم و نظام

  . باشد وابسته می

سـه مرحلـه و   گـرا در  نگر و عملاندازي آیندهاجرایی با چشم فرایند:اجرایی فرایند

  :شودگام به شرح زیر انجام می 13

  اجرائی فرایندگام13) 25(جدول 

  ریزي مرحله برنامه

)پیش از اجرا(

  آشنا کردن اعضاي گروههاي آموزشی با فلسفه و هدف ارزیابی درونی -1

ـ تشکیل کمیته ارزیابی درونی و تقسیم کار بین اعضاء2

سازي اهداف ـ تصریح و شفاف 3

تعریف و تدوین عوامل ـ4

ـ تعریف و تدوین مالکها5

ـ تعریف و تدوین نشانگرها و معیارهاي قضاوت6

ها مورد نیاز جهت سنجش نشانگرها ـ مشخص کردن داده7

ها گیري جهت گردآوري داده ـ طراحی و تدوین ابزارهاي اندازه8

  مرحله اجرا

  ها ـ گردآوري داده9

ها تجزیه و تحلیل داده -10

تهیه و تدوین گزارش مقدماتی ارزیابی و توزیع بین کلیه اعضاء گروه ـ11

ـ تهیه و تدوین گزارش نهایی ارزیابی درونی12

مرحله عمل و  پیگیري

  ریزي براي بکارگیري نتایج حاصل از انجام ارزیابی و عملی نمودن ـ برنامه13

پیشنهادات ارائه شده

ـ   :ارزیابی بیرونـی  ب الگـوي اعتبارسـنجی، دومـین گـام آن     ارزیـابی بیرونـی در قال

تشکیل هیأت  -1: شود چهار فعالیت مشخص انجام می فراینددر این . شود محسوب می

تهیه گـزارش   -4بازدید از محل  -3تجزیه و تحلیل گزارش ارزیابی درونی  -2همتایان 

.ارزیابی بیرونی

:اجرایی فرایند
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  تشکیل کمیته ارزیابی بیرونی؛ .1

و دستورالعمل براي اجراي ارزیابی بیرونی؛تدوین چهارچوب .2

  مطالعه و بررسی گزارش ارزیابی درونی و تحلیل آن؛.3

اي از الزامـات و یـا تصـریح و تـدوین      تعیین و تصویب استانداردها، یا مجموعـه .4

مجموعه اهداف مستند، عملیاتی و قابل سنجش متناسب با اهداف ارزشیابی؛

اجراي ارزیابی بیرونی؛ فرایندن هیأت با تشکیل هیأت همگنان و آشنا ساختن ای.5

جلسه قبل از بازدید تیم ارزیابی بیرونی و توافق بر سر چهارچوب و نحـوه انجـام   .6

ارزیابی بیرونی؛

بازدید هیأت همگنان از واحد مورد نظر؛.7

جلسه با کمیته راهبري ارزیابی درونی -1-7

جلسه با اعضاء هیأت علمی -2-7

نمونه باید معرف کلیه دانشجویان حاضـر بـه   (دانشجویان  جلسه با منتخبی از -3-7

  )تفکیک مقاطع دایر باشد

آموختگـان   نمونه باید معرف کلیه دانـش (آموختگان  جلسه با منتخبی از دانش -4-7

  )به تفکیک مقاطع دایر باشد

جلسه با کارفرمایـان و گیرنـدگان خـدمت واحـد مـورد ارزیـابی از دو بعـد         -5-7

  ارائه خدمات تخصصی آموختگان ـ دانش

مشاهده محیط آموزشی و پژوهشی و بازدید اعضاء از امکانـات و تجهیـزات    -6-7

  در اختیار واحد

  جلسه پایانی با مدیر واحد و کمیته ارزیابی درونی -7-7

توسـط   تأییـد نویس گزارش ارزیابی بیرونـی و ارسـال بـراي     تهیه و تدوین پیش .8

  ط کمیته ارزیابی بیرونیواحد مورد ارزیابی و بازبینی توس

:رود گزارش مذکور تهیه و تدوین گزارش ارزیابی بیرونی؛ که انتظار می .9

بر اساس تجزیه و تحلیل گزارش ارزیـابی درونـی و نتـایج بازدیـد از محـل       -1-9

باشد،

.پیشنهاداتی عملی، مفید و صریح ارائه نماید -2-9
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  .که باید پیگیري شوند، باشدهایی  نقطه شروع قابل قبولی براي فعالیت -3-9

  .ریزي و پیگیري برنامه -10

تـرین رویکـرد مـورد اسـتفاده بـراي تضـمین        ترین و گسـترده  معمول: اعتبارسنجی 

هاي سنجش و ارزشـیابی اسـت،    اعتبارسنجی ضمن این که مبتنی بر روش. کیفیت است

ه یـا  به قضاوت صریح در خصوص میزان تحقق استانداردهاي خاص توسط یـک برنامـ  

اي از اسـتانداردهاي حـداقلی،    توانـد مجموعـه   مبناي قضاوت می. پردازد مؤسسه نیز می

  .تعالی و یا مأموریت و اهداف مؤسسه یا برنامه باشند/ استانداردهاي حداکثري

:اجرایی فرایند

  اجراي ارزیابی درونی؛.1

  تدوین گزارش ارزیابی درونی؛.2

:اجراي ارزیابی بیرونی.3

نان،مرور هیأت همگ -1-3

  بازدید از محل، -2-3

  تدوین گزارش ارزیابی بیرونی؛ -3-3

ارزیابی بیرونی به وسیله یک هیأت عالی ارزشیابی بیرونی؛ بازنگري گزارش.4

.تدوین گزارش نهایی و انتشار آن.5

گیرينتیجه

دانشگاه آزاد اسالمی بایستی زمینه استقرار نظام ارزشیابی جامع را براي تضمین کیفیـت  

مؤلفه را براي نظـام   12توان  المللی می بر اساس دانش و تجربیات بین. هم سازدخود فرا

  :ارزشیابی و تضمین کیفیت دانشگاه آزاد اسالمی به شرح جدول زیر برشمرد

  گانه نظام ارزشیابی و تضمین کیفیت پیشنهادي براي دانشگاه آزاد اسالمی 12هاي  مؤلفه )26(جدول 

ردیف
هاي نظام تضمین  مؤلفه

کیفیت
باید انجام شودهایی که  اقدام

1
ویژگی و ساختار 

نهاد ملی

پیشنهاد تشکیل شوراي مرکزي ارزشیابی، ممیزي، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت  -

  دانشگاه آزاد اسالمی

  هیات امناء/ صالح  تدوین اساسنامه شورا و تصویب اساسنامه در مرجع ذي -

  ممیزي و اعتبارسنجی و انتخاب و انتصاب اعضاء هاي ارزشیابی، پیشنهاد تشکیل کمیته -
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ردیف
هاي نظام تضمین  مؤلفه

کیفیت
باید انجام شودهایی که  اقدام

  هاي اعتبارسنجی و تدوین برنامه کاري شورا پیشنهاد تشکیل کمیسیون -

  هاي تخصصی ها و انجمن پیشنهاد و ارائه دستورالعمل مشارکت فعال فرهنگستان -

پیشنهاد تشکیل دفاتر یا مراکز تضمین کیفیت دانشگاهی، تدوین اساسنامه و  -

  هاي آن و تصویب اساسنامه و دستورالعمل دفاتر و مراکز دانشگاهی لعملدستورا

ها استقرار دفاتر یا مراکز تضمین کیفیت در دانشگاه -

اهداف ارزیابی2

  جلب مشارکت نظام دانشگاهی و اعضاي هیأت علمی در تکمیل و استقرار آن -

  بهبود مستمر و ارتقاء کیفیت -

  ورپذیري و شفافیت ام مسئولیت -

  پاسخگویی -

هاي غیرعلمی و غیرکارشناسی که اهداف مذکور را با شک و تردید  عدم انجام فعالیت -

سازد مواجه 

3

ساختار و اختیارات 

درونی مؤسسه یا 

برنامه

  تعیین و تصریح مأموریت و اهداف به عنوان معیار قضاوت -

  بررسی عملکرد سه سال گذشته بعنوان مبناي قضاوت -

  وح پیشنهادات به گروه، دانشکده و دانشگاه، ستاد دانشگاه آزادتفکیک سط -

  تدوین استانداردهاي عمومی ارزیابی در سطح مؤسسه و برنامه -

  تدوین استانداردهاي تخصصی ارزیابی در سطح مؤسسه و برنامه -

دادن استقالل و اختیار عمل به سطوح مختلف دانشگاه جهت اجرایی کردن پیشنهادات -

ن تمرکزکانو4

  آموزش -

  پژوهش -

  خدمات تخصصی -

  نتایج و پیامدها  -

  پژوهش و خدمات تخصصی  -

  ارتباط با صنعت و خدمات  -

هاي اصلی آموزش و پژوهش و خدمات تخصصی یکپارچگی و انسجام مؤلفه -

موضوع5

  هاي آموزشی گروه -

  تلفیقی از برنامه و مؤسسه -

دانشجویان، مدیریت، امکانات و تجهیزات پژوهش، ، برنامۀ درسیهیأت علمی، دوره و  -

  یادگیري، دانش آموختگان، رسالت و اهداف -تدریس فرایند

مؤسسه و برنامه به صورت : تفکیک سطوح ارزیابی و انجام ارزیابی در دو سطح -

  مستقل

  ها یا منابع مشترك مورد استفاده سطوح مختلف نظام تأکید بر حیطه -

  یج و پیامدهاتأکید بیشتر بر نتا -

المللی گروهی و بین روابط و ارتباطات برون -

6
چگونگی انجام 

ارزیابی

  ارزیابی درونی مشارکتی -

  ارزیابی درونی مدیریتی  -

  هاي همگنان و متخصصان حوزه مربوطه ارزیابی بیرونی مبتنی بر هیأت -
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ردیف
هاي نظام تضمین  مؤلفه

کیفیت
باید انجام شودهایی که  اقدام

  کمک مالی جهت انجام ارزیابی درونی و بیرونی -

  رياعتبارسنجی و پیگی -

  فرا ـ ارزیابی  -

ها  در نظر گرفتن سایر مشوق - آموختگان  التحصیالن و ردیابی دانش هاي فارغ پیمایش -

از جمله امتیاز پژوهشی

ترکیب تیم ارزیابی7

در ارزیابی درونی اعضاء هیأت علمی سطوح مختلف و در صورت امکان یک نفر  -

  بیتیهاي ارزشیابی و علوم تر مشاور یا همکار در حوزه

در ارزیابی بیرونی متخصصان موضوع یا رشته مورد ارزیابی، نماینده فرهنگستان یا  -

انجمن علمی در رشته مربوطه، متخصصین آموزش عالی و ارزشیابی آموزشی و نماینده 

  سازمان متولی امر ارزشیابی

  خارجی معتبر هايدانشگاهاستفاده از افراد صاحب نظر موضوعی از  -

، هاسازمانافراد صاحب نظر در حوزه ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی از  استفاده از -

  المللی اعتبارسنجی  مراکز و  نهادهاي ملی و بین

هاي ارزیابی بیرونی با  ها و هیأت هاي آموزشی و مشترك براي کمیسیون برگزاري دوره -

المللی اعتبارسنجی و نهادهاي ملی و بین هاسازمانمشارکت مراکز، 

8
و ها چارچوب

ها دستورالعمل

  نامه ارزیابی درونی، ارزیابی بیرونی و اعتبارسنجی و مصوب کردن آن تدوین آئین -

  اساسنامه تشکیل دفاتر یا مراکز تضمین کیفیت دانشگاهی -

  اساسنامه شوراي مرکزي ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت -

  تخصیص، توزیع و هزینه کردن بودجه ارزیابی  -

  هاي ارزیابی درونی بیرونی چارچوب و دستورالعمل براي کاربست یافته -

تصویب اساسنامه شوراي مرکزي و دفاتر یا مراکز تضمین کیفیت دانشگاهی -

9
و ها معیار

استانداردها

  مأموریت و اهداف نظام مورد ارزیابی -

  ها، مقررات و میانگین عملکرد سه سال گذشته نامه آئین -

  استانداردها یا الزامات عمومی ارزیابی در سطح مؤسسه و برنامهتدوین  -

  تدوین استانداردها یا الزامات تخصصی ارزیابی در سطوح مؤسسه و برنامه -

تدوین استانداردها یا الزامات در خصوص عوامل پیشنهادي  مورد ارزیابی -

10
مراجع و منابع تهیه 

اطالعات

  رونیهاي ارزیابی درونی و بی گزارش -

  تدوین گزارش نتایج و پیشنهادات حاصله از انجام ارزیابی درونی و بیرونی -

  تدوین نرم افزار گزارش گیري ارزیابی درونی و بیرونی -

هاي ارزشیابی کالن عملکرد دانشگاه آزاد گزارش -

11
چگونگی گزارش 

ارزیابی

  محرمانه و غیر قابل انتشار: گزارش ارزیابی درونی -

محرمانه و با نظر گروه، دانشکده یا دانشگاه مربوطه قابلیت : رزیابی بیرونیگزارش ا -

  ساز و سیاستگذار دانشگاه آزاد اسالمی هاي تصمیم انتشار در سطح حوزه

ها جهت  سازي براي انتشار گزارش هاي آموزشی و ترویجی جهت فرهنگ انجام فعالیت -

بیرونی و اعتبارسنجی و ارزشیابی  اطالع عمومی در سه حوزه ارزیابی درونی، ارزیابی

کالن عملکرد دانشگاه آزاد اسالمی
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ردیف
هاي نظام تضمین  مؤلفه

کیفیت
باید انجام شودهایی که  اقدام

12
چگونگی پیگیري و 

نتایج ارزیابی

  پیگیري، تدوین و اخذ گزارش ارزیابی درونی براساس تفاهم نامه پیشنهادي -

  .هاي ارزیابی درونی و ارائه بازخورد اي گزارش بررسی مرحله -

ریزي براي کاربست  هی جهت برنامه احدهاي دانشگامکاتبه رسمی و ابالغ رسمی به و -

  ها و ارائه چارچوب عملیاتی کردن پیشنهادها  نتایج و یافته

  مشارکت مستقیم در تدوین گزارش ارزیابی بیرونی -

هاي انجام شده در راستاي  مکاتبه و درخواست رسمی جهت ارائه گزارش اقدام -

  ها کاربست یافته

  ریزي توسعه و بهبود واحد استفاده از نتایج ارزیابی در برنامه ارائه سازوکارهایی جهت -

ارائه سازوکارهاي تشویقی و در صورت لزوم تنبیهی جهت تدوین گزارش ارزیابی و  -

  ریزي واحد استفاده از آن در مدیریت و برنامه

هاي فوق برنامه به واحدها عینی ارزیابی بر منابع، امکانات یا ارائه کمک تأثیر-

  :از اندعبارتنابراین پیشنهادهاي مشخص این پژوهش ب

هـا و تمهیـدات قـانونی    هـا، قـوانین، آئـین نامـه     طراحی، تدوین و تصویب رویـه  -

  ارزشیابی و اعتبارسنجی دانشگاه آزاد اسالمی با رویکرد ملی در مراجع قانونی؛

شـگاه  ـ تشکیل شوراي مرکزي ارزشیابی، ممیزي، اعتبارسنجی و تضمین کیفیـت دان 

  آزاد اسالمی؛

هـا و   هـاي شـورا و جلـب مشـارکت فعـال فرهنگسـتان       ـ فعـال کـردن زیـر کمیتـه    

ها و تمهیدات قانونی؛ هاي علمی از طریق  اتخاذ رویه انجمن

هاي کوتاه مدت و میان مدت ارزشیابی کیفیـت در سـطوح   ـ طراحی و تدوین برنامه

ستاد و صف دانشگاه آزاد اسالمی؛

دفاتر ارزشیابی و تضمین کیفیـت در کلیـه واحـدهاي دانشـگاهی      ـ تشکیل مراکز یا

تابعه دانشگاه آزاد اسالمی؛

هاي آموزشی تخصصی یا تحصیالت تکمیلی در حـوزه ارزشـیابی،    اندازي دوره ـ راه

اعتبارسنجی و تضمین کیفیت در آموزش عالی با چشم انـدازي بلنـد مـدت بـه تربیـت      

ستاد و صف دانشگاه آزاد اسالمی؛ هاي نیروي انسانی متخصص براي حوزه

هـاي   هاي برنامه ـ در نظر گرفتن ردیف اعتباري مشخص براي اجرا و کاربست یافته

ارزشیابی و اعتبارسنجی در دانشگاه آزاد اسالمی؛

ـ توجه به انجام ارزشـیابی در دو سـطح خـرد و کـالن بطـور همزمـان در سـطوح        

  اي؛ اي و برنامه مؤسسه
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هـاي تضـمین کیفیـت در واحـدهاي دانشـگاهی و       اد شـبکه حرکت به سمت ایج -

هـا و   سنخ بودن از حیث رشـته مؤسسات تابعه دانشگاه برحسب منطقه جغرافیایی یا هم

  .هاي پژوهشی ها و مأموریت هاي آموزشی منجر به مدرك و برنامه برنامه

در جهت تحقق و عملی شدن این پیشنهادات الزم است که در برنامه کـالن توسـعه   

هـاي  انشگاه آزاد به صورت خاص موارد مذکور مورد توجه قرار گرفته و در آن روشد

ارزیابی میزان تحقق اهداف برنامه پیشـنهادي جهـت اسـتقرار نظـام جـامع ارزشـیابی و       

  .تضمین کیفیت دانشگاه آزاد مشخص شود

از زحمات همکاران محترم در طرح پژوهشی که این مقالـه حاصـل    :تقدیر و تشکر

زاده، زمـانی و صـادقی تقـدیر و تشـکر     هـا مختاریـان، اسـحاقی، کـرم    است خانماز آن 

  نمایممی
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