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 مقدمھ

 یماندگ یا عقب یافتگی توسعھبا توجھ بھ اینكھ امروزه تكنولوژي و صنعت دو شاخص مھم میزان 
كاربردي در  یھا شود و با توجھ بھ ارتباط نزدیك و نقش نظام آموزش ھر كشوري محسوب مي

این خصوص، مطالعھ و بررسي وضعیت این نظام و مسائل و مشكالت آن و آگاھي از میزان 
یاتي تحقق اھداف آنھا و نیز میزان انطباق اھداف با نیازھاي جامعھ امري ضروري و ح

ی تکنولوژی  ھا ھای آکادمیک و نظری، دوره در کنار دوره افتھی نماید.در کشورھای توسعھ مي
کاربردیقرار دارد و این دو جریان،بھ موازات ھم نیازھای نیروی انسانی -ھای علمی یعنی دوره

نند و ک ھای نظری دانش نظری را تولید می دانشگاه. )١٣٧٨(ابتكار،ندینما یجامعھ را بر آورده م
-ھای علمی کنند. دانشگاه را کاربردی می دشدهیتولکاربردی،دانش نظری  -ھای علمی دانشکده

ھای مختلف  کاربردی عالوه بر تربیت نیروی متخصص کاردان و اجرایی برای بخش
ھای نظری کھ  موجود میان دانشگاه خألدیگری نیز دارند و آن پرکردن  تر مھمجامعھ،کاربرد 
باشد. ھمچنین، این  محض ھستند و جامعھ کھ خواھان علم کاربردی است میتولیدکننده علم 

 ).١٣٧: ١٣٨١کنند(خداداد حسینی،  ھا بھ ایجاد اشتغال نیز کمک می دانشگاه

ارائھ  كاربردي-و علميی ا و حرفھ فنی یھا توسط دانشگاه کاربردی آموزش عالي ایران در
 -را بھ دو نوع علمي ھا آموزشكشور این  یا حرفھ وشوراي عالي ھماھنگي آموزش فني .شود یم

فني و  یھا آموزش. طبق تعریف این شورا کند یمكاربردي)و عملي تقسیم -علمي( عملي یا
 سازد یمكھ فرد را براي احراز شغل و حرفھ معین آماده  شود یماطالق  ییھا آموزشبھ  یا حرفھ

(شوراي عالي ھماھنگي دھد یمو یا كارایي و توانایي افراد شاغل بھ فنون و حرفھ را ارتقاء 
فني و  یھا آموزش).شوراي عالي انقالب فرھنگي ٣: ١٣٦٢كشور، یا حرفھآموزش فني و 

 كاربردي پذیرفتھ است. -علمي یھا آموزشرا بھ عنوان نوعي از   یا حرفھ

ھای حاصل از تغییرات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و  چالشناپذیر بودن  با توجھ بھ اجتناب
ھا برای بقاء در محیط رقابتی کنونی بایستی  ھای آموزشی، این سازمان فناوری برای سازمان

تر از ھر زمان دیگری بھ فعالیت بپردازند. برای رسیدن بھ این  ھزینھ تر و کم تر،سریع ھوشمندانھ
ھا ارزیابی بھ عنوان سازوکاری برای  است کھ از جملھ آن منظور، ابزارھای مختلفی مورد نیاز

 طور بھھای دانشگاھی  . بھبود و ارتقای کیفیت عملکردی نظامباشد پاسخگویی در قبال عملکرد می
خاص باید اولویت اول، مدیران نظام آموزش عالی  طور بھعام و نظام آموزش عالی کاربردی 

ھای توسعھ پایدار و  م و حیاتی منجر بھ عدم تحقق سیاستعدم توجھ بھ این امر مھ چرا کھباشد، 
) و ١٣٤: ١٣٨٧ی از جامعھ شده(محمدی،توجھ قابلبھ ھدر رفتن منابع انسانی، مالی و کالبدی 

ی ریگ بھره). بنابراین ١٣١: ١٣٨٢رود کھ کیفیت فدای کمیت شود (منصوری،  ھمیشھ بیم آن می
ضمن كمك بھ كسب آگاھي از وضعیت  تواند یمی آموزش مھارتي ھا نظاماز ارزشیابي در 

ی، بھبود فرایند خود پایندگي ریپذ تیمسئولموجود، بھ ارتقا و تضمین كیفیت، افزایش پاسخگویي،
ی آموزشي یاري رساند كھ این مھم در سایھ توجھ بھ نتایج بھ دست ھا نظامو مقایسھ پذیر كردن 

).ارزشیابي و تضمین کیفیت باید بھ ١٣٨٨است(صالحی و پرند، ریپذ امکانآمده از ارزشیابي 
ی و كارآموزي و بر اساس چرخھ کیفیت و ایجاد ا حرفھ مستمر آموزشعنوان ابزاری برای بھبود 
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ی و کارآموزی ا حرفھی آموزش نیو بازبی، اجرا، ارزیابی/سنجش زیر برنامھبین  ارتباط مناسب
 ).١،٢٠٠٩رتی برای تجاا حرفھی و آموزش فندر نظر گرفتھ شود( مرکز 

كاربردي و اینكھ  یھا با توجھ بھ نقش و اھمیت ارزشیابي و تضمین كیفیت آموزش از این رو
كاربردي -و علمي یا كاربردي اعم از فني و حرفھ یھا الگوي مناسبي براي این امر در آموزش

ایران مورد استفاده قرار نگرفتھ است، این پژوھش درصدد است تا ضمن فراھم آوردن دانش 
در این زمینھ، بھ طراحي الگوي  نظر صاحبیات كشورھاي پیشرو و از تجربو استفاده الزم 

در این راستا بھ منظور بررسي تطبیقي، كاربردي بپردازد. یھا ارزشیابی کیفیت در آموزش
ی پیشرو و داراي تجربھ مورد در کشورھامعیارھا و فرایندھاي ارزشیابي و تضمین كیفیت 

در این پژوھش منظور كھ در ادامھ بھ آن پرداختھ شده است.الزم بھ ذكر است  قرارگرفتھمطالعھ 
-و علمي یا فني و حرفھ شده توسط دو دانشگاه ارائھ یھا كاربردي، آموزش یھا از آموزش
 .اشدب یكاربردي م

ی است، ردولتیغكھ یك سازمان ٢اعتبارسنجی علوم کاربردی ونیکمس تیمأمورامریكا: 
. این باشد یمدرخواست داوطلبانھ موسسھ  بر اساسی علوم کاربردی ھا برنامھاعتبارسنجی 

ی تحصیلی را در موضوعات مربوط بھ مھندسی دربر ھا رشتھی از ا گستردهطیف  ھا برنامھ
ی علوم کاربردی شامل دو بخش معیارھای عمومی و ھا برنامھعتبارسنجی . معیارھای اردیگ یم

 یبھ ارتقا٣ی كارل دي پركینزا حرفھكارآموزي  مرکز. ھمچنین باشند یممعیارھای برنامھ 
فنی و  یھا دھد کھ دستورالعمل را توسعھ می ییھا تیفعال و پردازد یمآموزشي استانداردھای 

 ).٢٠١٢اعتبارسنجی علوم کاربردی،  ونیکمس(کند یرا باھم ادغام م یلیو تحص یا حرفھ

ایجاد شد،نھادي معتبر و مسئول در  ١٩٨٢، کھ در سال٤كانادا:ھیئت اعتبارسنجی فناوری کانادا
شود. این ھیئت در  ھای فناوری مھندسی محسوب می قبال اعتبارسنجی علوم کاربردی و برنامھ

 و یکاربردی علوم ھا برنامھمذكور ارزیابی  ئتیھفناوری است. ھای پي ایجاد تعالی در برنامھ
 یآوری فن ھا از برنامھ. اعتبارسنجی، بررسی داوطلبانھ و دقیق کند یمفناوری مھندسی را فراھم 

 ).٢٠١٢اعتبارسنجي فناوري كانادا، ئتیھ(باشد یمی ملی فناوری ھا محک با سھیمقا در

                                                             
١. Vocational Training Centre for the Trade 

٢ .Applied Science Accreditation Commission(ASAC) 

٣.Carl D. Perkins Vocational Training Center 

٤. Canadian Technology Accreditation Board (CTAB) 
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ی ھا دانشگاهمسئولیت ارزشیابي و تضمین كیفیت ١سنجیآلمان: نھاد مرکزی ارزیابی و اعتبار
ی و ھماھنگي سنجش و ارزشیابي دھ سازماندارد.وظیفھ نھاد مذكور  بر عھدهعلوم كاربردي را 

). این نھاد ٢،٢٠٠٣(ھارت ویگباشد یمی ا دورهو  مند نظامیك روش  بر اساس، ھا دانشگاهدر این 
،تشکیل باشد یماز سھ گروه مستقل کھ مسئول ارزیابی، اعتبارسنجی برنامھ و اعتبارسنجی سیستم 

 ). ٢٠١٣، ٣(انجمن اروپایی تضمین کیفیت در آموزش عالیشود یم

قانون فدرال  مبتني برسیستم اعتبارسنجي در دانشگاه علوم کاربردی سوئیس:در این كشور 
 .بردی استدانشگاه علوم کار

طور رسمی بھ عنوان  بھ٤و تضمین كیفیت آموزش عالي سوئیس اعتبارسنجيمركز ٢٠٠٨از سال 
بر را  اعتبارسنجيو انجام مراحل  شده شناختھبھ رسمیت  ھا دانشگاهاین برای اعتبارسنجي  نھادي
 توسط وزارت فدرال امور اقتصادی، آموزش و پژوھشتصمیمات نھایي  کھ یدرحالدارد،  عھده
 ).٢٠١٣،aو تضمین كیفیت آموزش عالي سوئیس اعتبارسنجي(مركز شود یم اتخاذ

، ھا دانشگاهفنالند:شورای ارزیابی آموزش عالی فنالند، یک نھاد تخصصي مستقل ارزیابی 
كمیتھ فرعي  ٢. این شورا دارايباشد یمی علوم کاربردی و وزارت آموزش و فرھنگ ھا دانشگاه
ی ھا دانشگاهی اعتبارسنجی براي ا ژهیوی و بخش ا حرفھی ھا رهدواعتبارسنجي  ئتیھدائمي،

(شورای  گردد یمتعیین  چھار سالصنعتي بوده كھ اعضاي آن توسط وزیر آموزش براي مدت 
یی است كھ توسط فدراسیون ھا روش).ارزیابي متقابل یكي از ٢٠١٤ارزیابی آموزش عالی فنالند،

. این نوع ارزشیابي امکان ارزیابی دقیق از سیستم شود یمانجام  ٥ی علمي كاربرديھا دانشگاه
واقع  و در کند یمتعاملی و دو سویھ(بین دو دانشگاه)را فراھم  و پاسخھای تضمین کیفیت پرسش 

 ).٢٠١١با بازده باال موثر است(سان و ھمكاران، و تعاملبرای مقایسھ سیستم ھای ھم پایھ 

                                                             
١. Zentrale Evaluations- und Akkreditierungsagentur , to English: Central 

Evaluation and Accreditation Agency(ZEvA) 

٢. Hartwig 

٣ .European Association for Quality Assurance in Higher education(ENQA) 

٤. Swiss Center of Accreditation and Quality Assurance in Higher Education 
(OAQ) 

٥. Federation of Universities of Applied Sciences(FUAS): Häme University of 
Applied Sciences (HAMK)- Lahti University of Applied Sciences (LUAS) – 

Laurea University of Applied Sciences (Laurea) 
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 ھا دانشگاهیك نھاد دولتي مستقل است كھ بر عملكرد ١ی علوم كاربرديھا دانشگاهاتریش: شوراي 
ی آنھا را ھا برنامھی علوم كاربردي و ھا دانشگاهو اعتبارسنجي  کند یمدر سطح وزارتي نظارت 

یادگیري  تیفیارتقاء ک. كاركردھاي این نھاد شامل: اعتبارسنجي، مشاوره با وزارت، دھد یمانجام 
(دفتر باشد یمھمچنین نظارت بر بخش علوم كاربردي و تدریس، نوآوري و آموزش تكمیلي و 

 ).٢٠١٢/یونسكو، الملل نیبآموزش 

ی ھا وهیشو پیچیده برای  فرد منحصربھانگلستان: بریتانیا دارای یک سیستم تضمین کیفیت 
(انجمن باشد یمی ا حرفھو ارائھ آموزش و كارآموزي  ھا تیصالح، وکار کسب

ی جدید آموزش و كارآموزي ھا برنامھ). اعتبارسنجي در انگلستان برای ٢،٢٠١٢ھا دانشکده
 ).٢٠١١ی اروپا، ا حرفھی است (مركز توسعھ آموزش فني و كارآموزي اجبار یا حرفھ

ی را ا حرفھکیفیت آموزش و كارآموزي  نیو تضمدانمارك: وزارت آموزش مسئولیت بازرسی 
کمیتھ  ژهیو بھر فعاالن این نوع آموزش(شرکای اجتماعی، در كشور دانمارك بر عھده داشتھ و دیگ

 نقش زینی کارفرماي کارآموزان) ھا انجمنو  ھا شرکتی آموزش محلی و ھا تھیو کمتجارت 
بھ ١٩٩٩).نھاد ارزیابی دانمارک در سال ٣،٢٠٠٩(اعتبارسنجي در دانماركکنند یممھمی ایفا 

جایگزین ، سیو تدرو تضمین كیفیت آموزش  ارزیابي ملي برای نظارت، توسعھ نھاد کعنوان ی
شد و بھ عنوان یك نھاد مستقل زیر نظر وزارت ك مركز تضمین كیفیت و ارزشیابي دانمار

 ).٤،٢٠٠٢(برگر كرد کارز بھ اآموزش دانمارك آغ

ھاي کارآموزي  مسئول تعیین و اعتباریابي دوره٥اي پیشرفتھ سوئدي سوئد: نھاد آموزش حرفھ
باشد. این نھاد، با وجود این کھ مستقل است اما بھ وسیلھ  ستانداردھاي کیفي ميمداوم بر طبق ا

را با حمایت مالي  دییتأھاي کارآموزي مورد  شود و در سراسر کشور دوره دولت سوئد ھدایت مي
 ).٢٠٠٩ی اروپا،ا حرفھی کارآموز(مركز توسعھ آموزش فني و ندینما یمدولت اجرا و پشتیباني 

نھاد رسمی براي تضمین کیفیت آموزش عالی و آموزش  کی تیفیکی تضمین وژنھاد نرنروژ: 
قانون اصالحات کیفیت در آموزش عالی  بر اساس ٢٠٠٣ی عالی است کھ در سالا حرفھفنی و 

). كاركرد کنترل این نھاد ٢٠١٣آمد(انجمن اروپایي تضمین كیفیت در آموزش عالي، بھ وجود

                                                             
١.University of Applied Sciences Council(FH Council) 

٢. Association of Colleges(AoC) 

٣ .Accreditation in Denmark(ACE) 

٤ .Berger 

٥. My ndigheten for kraliricerad rikesutbildning(to English: Swedish Agency 
for Advanced Vocational Education) 
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و حصول اطمینان از برآورده نمودن مفاد  مؤسساتشامل ارزیابی سیستم ھای تضمین کیفیت 
ی در آموزش عالي الملل نیب(مرکز ھمکاری باشد یمآموزشی استانداردھای کیفیت ملی 

 ). ١،٢٠١٢نروژ

ھلند: سازمان اعتبارسنجی ھلند و فالندرز یک سازمان اعتبارسنجی است كھ فرایند تضمین 
ی علوم كاربردي در این كشور را بھ عھده دارد. این سازمان دارای ھا دانشگاهارزشیابي كیفیت و 

کھ ھمھ سطوح آموزش عالی از جملھ:سطح برنامھ،  باشد یمگسترده  کامالً یک دامنھ کاری 
 ). ٢٠١٣(سازمان اعتبارسنجی ھلند و فالندرز،دھد یمی را پوشش الملل نیبی، سیستم و ا موسسھ

ی و كارآموزي توسط ا حرفھفنی و  آموزش تیفیکي:در آفریقاي جنوبي تضمین آفریقاي جنوب
آغاز شد.این شورا ٢٠٠٢در سال٢یو کارآموزشورای تضمین كیفیت آموزش عمومي، تكمیلي 

ی و نیز اعتبار بخشی و درونی رونیب یھا یابیارزی فرآیندھای تضمین کیفیت، ساز ادهیپتوسعھ و 
وزش خصوصی و كارآموزي را بر عھده دارد(شورای تضمین كیفیت آم دھندگان ارائھو ارزیابی 

ی ا حرفھ).سھ مرجع اصلي براي کیفیت آموزش فني ٢٠١٢ی،و کارآموزآموزش عمومي، تكمیلي 
، شورای تضمین کیفیت در ٣ی آفریقای جنوبیھا تیصالحو كارآموزي وجود دارد: اداره 

ی الملل نیب(مركز ٤و مشاغل ھا ھیاتحادآموزش عمومی تكمیلي و كارآموزي و شورای کیفیت برای 
 ). ٢٠١٤یونسكو،-ی و كارآموزيا حرفھآموزش فني و 

ی ا حرفھی بخش آموزش و کارآموزی ھا تیفعالاسترالیا: چھار نھاد مسئول برای معتبر شناختن 
 از: اند عبارتوجود دارد كھ 

 دھندگان ارائھتحصیلی را اعتبارسنجی نموده ، نھاد مدارک: این ٥ھا مھارتنھاد استرالیایی کیفیت 
 بخش یملی را اعتبارسنجی كرده، بھ عنوان ناظر الملل نیبآموزش برای دانشجویان ملی و 

 ).٢٠١٣ی استرالیا،ھا تیصالحی بوده(چھارچوب ا حرفھآموزش و کارآموزی 

                                                             
١. Norwegian Centre for International Cooperation in Higher Education(SIU) 

٢.Council for  Quality Assurance  in general and further education and 
training(umalusi) 

٣. South Africa Qualifications Authority (SAQA) 

٤. Quality Council for Trades and Occupations (QCTO) 

٥.Australian Skills Quality Authority(ASQA) 
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ی ملی کارورزی و كارآموزي را ھا بستھ: این نھاد ١ھا مھارتتانداردھای شورای ملی اس
 شورا نیای اصلی ھا تیفعال). ٢٠١٣ی استرالیا،ھا تیصالح( چھارچوب کند یماعتبارسنجی 

ی ھا طرحی و تصویب ا حرفھتوسعھ و حفظ استانداردھای ملی برای کنترل کارآموزی و آموزش 
(شورای ملی باشد یمی ا حرفھظارت بر آموزش و کارآموزی تضمین آموزش طبق استانداردھای ن

 ).  ٢٠١٤،ھا مھارتاستانداردھای 

: این نھاد مدارک تحصیلی را اعتبارسنجی نموده و فعالیت ٢ی ویکتوریاھا تیصالحنھاد ثبت و 
برای دانشجویان  صرفاً در ایالت ویکتوریا و  ھا تیصالحآموزش را در بررسی  دھندگان ارائھ

).نھاد مذكور بھ عنوان یک نھاد ٢٠١٣ی استرالیا،ھا تیصالح(چھارچوب کند یماسترالیایی ثبت 
دارد(نھاد  بر عھدهدر ایالت ویکتوریا را  ھا یکارورزقانونی مسئولیت و نظارت بر کارآموزی و 

 ).٢٠١٣ی ویکتوریا، ھا تیصالحثبت و 

کور مدارک تحصیلی را اعتبارسنجی نموده و فعالیت : نھاد مذ٣شورای اعتبارسنجی کارآموزی
برای دانشجویان استرالیایی  صرفاً ی كاربردي را در استرالیای غربی ھا آموزش دھندگان ارائھ
 ). ٢٠١٣ی استرالیا،ھا تیصالح( چھارچوب کند یمثبت 

بھ عنوان یک نھاد ٤کنگ ھنگی ا حرفھی ھا تیصالح: شورای اعتبارسنجی علمی و کنگ ھنگ
ی ا حرفھقانونی مستقل خدمات اعتبارسنجی و تضمین کیفیت را برای نظام آموزش و کارآموزی 

).چھار ٢٠١٣،کنگ ھنگی ا حرفھی ھا تیصالح(شورای اعتبارسنجی علمی و دینما یمفراھم 
 مرحلھ فرایند تضمین کیفیت در شكل زیر نشان داده شده است: از:

 

 

 

 

                                                             
١. National Skills Standards Council(NSSC) 

٢. Victorian Registration and Qualifications Authority(VRQA) 

٣. Training Accreditation Council 

٤. Hong Kong Council for Accreditation of Academic and Vocational 
Qualifications(HKCAAVQ) 

مرحلھ 
١: 

مرحلھ 
٢: 

تایید 
 اعتبار

مرحلھ 
٤  :

 بازبینی  

 :٣مرحلھ 

اعتبارسن
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برای اعتبارسنجی علمی  کنگ ھنگ. (شورای کنگ ھنگ. مراحل فرایند تضمین کیفیت در ١شكل
 )٢٠١٣ی،ا حرفھی ھا تیصالحو 

 

 

 

مشترک توسط دولت و  طور بھکھ  باشد یمی مستقل رانتفاعیغیک نھاد  ١ھند: شورای کیفیت ھند
صنعت ھند بھ منظور برقراری و اداره ساختار اعتبارسنجی ملی و نیز ارتقاء کیفیت از طریق 

اعتبارسنجی ملی آموزش و  ئتیھدر سراسر کشور ایجاد شده است( افتھی سازمانی ھا تیفعال
ی، تقویت و حفظ ا حرفھ).ھدف کلی اعتبارسنجی آموزش و کارآموزی ٢٠١٢کارآموزی، 

 ).٢٠١٣(شورای کیفیت ھند،باشد یماین نظام آموزشي  نفعان یذو انتظار  تیفیباکاستانداردھای 

 لھیھ وسببھ عنوان یك نھاد مستقل ٢ملی سنجش و اعتبارسنجی علمی ونیکمسعربستان سعودي: 
 دییتأشورای عالی آموزش با مسئولیت تعیین استانداردھا و معیارھایی برای اعتبارسنجی و نیز 

توسط آنھا در عربستان سعودی ایجاد شد.  شده ارائھی ھا برنامھآموزش عالي و  مؤسساتاعتبار 
ا این سیستم بھ منظور تضمین اینکھ آموزش و کارآموزی دوره عالی در این کشور برابر ب

گسترده در جوامع علمی و  طور بھو  شده گرفتھ،در نظر باشد یمی الملل نیباستانداردھای باالی 
 ). ٢٠١١(واحد اعتبارسنجی علمی،شود یمی بھ رسمیت شناختھ الملل نیبی ا حرفھ

در وزارت آموزش عالی و پژوھش علمی ٣اعتبارسنجی علمی ونیکمسامارات متحده عربي:
ی و ا موسسھفرایندھای تضمین کیفیت مربوط بھ مجوزدھی  امارت متحده عربي مسئول

یی را براي مجوزدھی ھا یمشاستانداردھا و خط  ونیکمس. این باشد یماعتبارسنجی برنامھ 
 ونیکمسی ایجاد نموده است(ا حرفھی آموزش و کارآموزی فنی و ھا برنامھو تمامی  مؤسسات

 ).٤،٢٠٠٩اعتبارسنجی علمی وزارت آموزش عالی و پژوھش علمی امارات متحده عربی

 روش 

                                                             
١.Quality Council of India 

٢. National Commission for Academic Accreditation and 
Assessment(NCAAA) 

٣. Commission for Academic Accreditation(CAA) 

٤ .Commission for Academic Accreditation Ministry of Higher Education and 
Scientific Research United Arab Emirates 
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ی ا سھیمقاتحلیلي و از نوع بررسي تطبیقي یا  -روش پژوھش مورد استفاده در این تحقیق توصیفي
ی آن در جامعھ آماري مورد ا سھیمقا. بنابراین بھ توصیف موضوع و تبیین و تحلیل باشد یم

اختھ شده است. این امر ضمن فراھم نمودن زمینھ شناخت ھر چھ بیشتر از فرایند مطالعھ پرد
و ١مبنایي براي الگوبرداري تواند یمی كاربردي، ھا آموزشارزشیابي و تضمین كیفیت در 

 ی كاربردي ایران گردد.ھا آموزشاستفاده از تجربیات كشورھاي مورد مطالعھ در نظام 

وان بخشي از مطالعھ اسناد و مدارك، مطالعھ موردی در خصوص ھمراه با موارد مذكور و بھ عن
تحلیل اطالعات موجود در -ھا و فرا ارزشیابی درونی و بیرونی دانشگاه گرفتھ انجامھای  پروژه

ھای موقعیت ارزیابی درونی و بیرونی و فرایندھای  ھا نیز جھت فھم خصوصیات و پیچیدگی آن
 ھا روشی ترکیبی از ریکارگ بھشناختی این پژوھش،  رد روشآن انجام گرفتھ است. بنابراین رویک

کھ دارای نھاد ارزشیابی و تضمین  اند قرارگرفتھاست. کشورھایی در این مقالھ مورد بررسی 
کاربردی) بوده و در این  –ی و علمی ا حرفھی عالی کاربردی( فنی و ھا آموزشکیفیت در حوزه 

ی ارزشیابي و تضمین ھا نظاما جامعھ آماري این پژوھش شامل . لذاند دادهیی انجام ھا تیفعالزمینھ 
كشور امریكا،  ١٧كھ  باشد یمی كاربردي كشورھاي داراي تجربھ در این حوزه ھا آموزشكیفیت 

كانادا،سوئیس،فنالند،انگلستان،اتریش،دانمارك،سوئد، نروژ، آلمان،ھلند،استرالیا، افریقاي 
بي،عربستان سعودي بھ عنوان نمونھ ھدفمند و مطلوب ، امارات متحده عرکنگ ھنگجنوبي،ھند،

ی آور جمع.جھت اند شده انتخاباسناد و مدارك مورد بررسي از نھادھاي تضمین كیفیت  بر اساس
ی، ا کتابخانھو پوشش كلیھ كشورھاي داراي تجربھ در این حوزه از منابع  ھا دادهاطالعات و 

نھادھای فعال در زمینھ ارزشیابی و تضمین کیفیت  معتبر وی اینترنتي رسمي و ھا گاهیپا
ی ھا گزارشو نیز مقاالت موجود و  کنند یم روز بھی کاربردی کھ اطالعات خود را ھا آموزش

یی جھت تحلیل اطالعات ھا مؤلفھاستفاده گردید.  شود یمساالنھ منتشر  طور بھارزیابی کھ 
جامعھ آماری از نظر میزان کاربرد مورد  در ھا مؤلفھی شده در نظر گرفتھ شد و این آور جمع

 و در نھایت مقایسھ تطبیقی روی آنھا انجام شد. قرارگرفتھبررسی 

 ھایافتھ 

ی ھا آموزشی ارزشیابي و تضمین كیفیت ھا نظامدر راستاي ھدف تحقیق كھ مطالعھ تطبیقي 
داف اصلي الف)اھ مؤلفھ ٣،باشد یمكاربردي در كشورھاي صاحب تجربھ در این حوزه 

زیر  ٩ارزشیابي و تضمین كیفیت،ب)معیارھاي تضمین كیفیت و ج) فرایند تضمین كیفیت(شامل
و وضعیت  شده ارائھ)مورد بررسي قرار گرفتھ است. در ادامھ،نتایج این بررسي بھ تفكیك مؤلفھ

ی كاربردي كشورھاي مورد بررسی بیان شده ھا آموزشكلي نظام ارزشیابي و تضمین كیفیت 
 است.

 اھداف نھادھاي متولي اجراي فرایندھاي تضمین كیفیت:الف)

                                                             
١. benchmarking 
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بر چھار محور تصویر كرد. این  توان یعمده نظام آموزش عالي در ھر كشور را م یھا ھدف
 محورھا شامل موارد زیر است:

آموزش  یھا فراھم آوردن برابري در فرصت قیاجتماعي از طر یھا الف) كمك بھ تحقق ھدف
 التی، انتظارات و تحصھا زهی، انگھا یژگیآموزش عالي متناسب با وب) برآوردن تقاضاي ،عالي

ج) پیشبرد مرزھاي ،بالقوه شھروندان و تسھیل فرایند یادگیري مستمر یھا ییافراد، پرورش توانا
د)پرورش نیروي انساني متخصص مورد نیاز توسعھ كشور و كمك بھ حل ،دانش نو دیدانش و تول
 .)١٣٦٩،(بازرگانھمسائل جامع

كاربردي  -ی علميھا دانشگاهی و ا حرفھی فني و ھا دانشگاهی كاربردي اعم از ھا آموزشنظام 
براي تحقق اھداف مذكور با تاكید ویژه بر پرورش نیروي انساني ماھر و متخصص در جامعھ 

 مؤسسات. بھ منظور آگاھي از میزان تحقق اھداف مورد نظر انجام ارزیابي کنند یمفعالیت 
ی ا لھیوس) ارزشیابي را ١٣٨٦.محمدي و ھمكاران(باشد یماربردي امري ضروري ی كھا آموزش

، تخصیص تیصالح دییتأبراي افزایش بازده اجتماع آموزش عالي و نیز سازوكاري براي 
ی بھ ذینفعان، اطمینان از تحقق اھداف و بھبود رسان اطالععقالني اعتبارات، پاسخگویي عمومي، 

كشور مورد  ١٧نھادھاي متولي اجراي فرایندھاي تضمین كیفیت در  .اند نمودهمستمر قلمداد 
 اند نمودهی مذكور بیان ھا آموزشبررسي نیز اھداف خود را جھت انجام ارزیابي و تضمین كیفیت 

 :شود یماین نھادھا در جامعھ مورد مطالعھ در جدول زیر بھ تفكیك ارائھ  شده استخراجكھ اھداف 

 

 

 

 متولي اجراي فرایندھاي تضمین كیفیت در كشورھاي مورد مطالعھ . اھداف نھادھاي١جدول 

 اھداف نام كشور

 امریكا
-مستند شود.،  تواند ینمانجام ارزیابی کیفی از عواملی کھ در پرسشنامھ کتبی  -

قرار دادن یک -توسط موسسھ،  شده یگردآورانجام بررسی دقیق از اطالعات 
 و نقاط قوت موسسھ در اختیار موسسھ ھا یکاستارزیابی اولیھ از 

 كانادا

و توسعھ  از رشدحمایت -ی كاربردي ،ھا آموزش تیفیبھبود کارتقاء و -
کمک -.، بخشد یمی ملی را تحقق ارھایاز معای  ی آموزشی کھ مجموعھھا برنامھ

آگاه كردن کارفرمایان از آماده بھ -، النیالتحص فارغبھ صدور گواھینامھ فن آوری 
 النیالتحص فارغکار بودن 

در  ھا رابطتعیین اھداف و محتواي سیستم، مشخص كردن -اھداف ارزیابي متقابل: فنالند
تخصیص -مقایسھ با سیستم مدیریت کیفیت ھر عضو از دانشگاه علمي كاربردي، 
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 اھداف نام كشور

 اطات در سطح فدراسیونی مورد توافق و نیز بھبود مستندات و ارتبھا تیمسئول

ارزیابی ھمھ فرآیندھا و  -مشخص نمودن اھداف کیفی دانشگاه ، -اھداف ممیزي:
ارزیابی  -مراحل براي حفظ وارتقاء کیفیت آموزش وفعالیت ھای دیگر دانشگاه،
فعالیتھاي تضمین کیفیتبدین منظور كھ آیاسیستم تضمین کیفیتاطالعات 

آماده سازی برنامھ ھاي تحصیلي  -ھ مي دھد،مناسبیرابرای توسعھ عملكردھا ارائ
 برای کارآفرینی وحمایت ازفعالیت ھاي نوآوري و كارآفریني

 دانمارك
یي کلی و اثربخشی سیستم آموزش و كارآموزي حرفھ اي با پاسخگوبھبود -

تشویق ارائھ دھندگان آن برای خودمختاري بیشتروسرعت بخشیدن بھ تحوالت 
 تکنولوژیکی، سازمانی و اجتماعی در بازار کارناشی ازتغییرات 

ارتقاءکیفیت ونتیجھ فعالیت ھا براي حصول اطمینان از دسترسی ھمھ فراگیران - سوئد
 بھ آموزش برابر

 نروژ

و اطمینان از  کمک بھ تضمین کیفیت آموزش عالی و آموزش حرفھ ای نروژ -
 در این زمینھاستانداردھای ملی  تحقق

کیفیت آموزشی در دانشگاھھا، کالج ھای آموزش عالی و کالج ترغیب ارتقای -
 ھای آموزش حرفھ ای نروژ

 استرالیا

تحقیق و بررسی -اعتبارسنجی دوره ھا، -ثبت ارائھ دھندگان کارآموزی، -
اعتبارسنجی دوره ھا و ثبت -درمورد ارائھ دھندگان کارآموزی و دوره ھا، 

نظارت بر -نھاد مذکور ثبت می شوند. صالحیت ھا برای ارائھ دھندگانی کھ توسط
 کارآموزی و کارورزی ھا

ھنگ 
 كنگ

تضمین کیفیت صالحیتھای علمی و حرفھ ای موجود برای فراگیران درچارچوب -
ارائھ مشاوره تخصصی -صالحیتھا و تقویت توانایی تضمین کیفیت ارائھ دھندگان،

عملکردھای مطلوب در ازطریق خدمات ارزیابی و مشاوره ای و توسعھ و انتشار 
 زمینھ تضمین کیفیت

 ھند

تضمین کیفیت موسسات یا برنامھ ھا جھت تحقق استانداردھای معین، شناسایی -
استاندارد موسسات آموزش و کارآموزی فنی حرفھ ای جھت تحقق نیازھای ذی 

ترویج برتری در موسسات آموزش و کارآموزی فنی و حرفھ ای از  -نفعان،
رھا و دستورالعمل ھایی برای ارزیابی اثربخشی آموزش و طریق توسعھ معیا

 -کمک بھ بررسی نحوه انتقال اعتبارات بین موسسات و میان آنھا،-کارآموزی،
ایجاد  -فراھم نمودن اھدافی برای توسعھ و افزایش استانداردھا میان موسسات،
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 اھداف نام كشور

ء و معیارھایی برای صدور گواھی نامھ و مجوز حرفھ ای برای دوره ھای ارتقا
فراھم نمودن مبنایی برای تعیین شایستگی جھت سرمایھ گذاری بودجھ -ترفیع، و

 ھای دولتی برای بھبود مستمر

آفریقاي 
 جنوبي

بررسي كردن  -نظارت برارائھ،-ارتقاکیفیتدر میانارائھ دھندگان،-
-صدور گواھی نامھفراگیران، -نامارزیابان، ثبت -مراحالرزیابیوتسھیالعتدال،

توصیھاستانداردھایجدید و یاصالحیتھابھنھادھایملی  -نھادھایدیگر،ھمکاری با 
ارائھ گزارشوانجام دیگرعملکردھایتعیین شده  -حفظیک پایگاه داده،-استاندارد،

 توسطمسئوالن

 عربستان

ایجاد استانداردھا و فرایندھایی برای تضمین کیفیت و اعتبارسنجی،برنامھ -
رسنجی موسسات، اعتبارسنجی برنامھ ھا، اعتبا-ریزی، حمایت از بھبود کیفیت،

ارتباط و ھماھنگی با نھادھای -اعتبارسنجی موقت موسسات و برنامھ ھای جدید،
 منطقھ ای و بین المللی

امارات 
متحده 
 عربي

اعتبارسنجي برنامھ ھا و   -مجوزدھي بھ موسسات آموزش عالي خصوصي، -
تضمین كیفیت  حمایت از موسسات آموزش عالي بھ منظور توسعھ نظام

اصالح استانداردھا و رویھ ھاي موجود برای اطمینان از نھادھا و -سازماني،
مطابقت موسسات و برنامھ ھاي آموزش عالي با -برنامھ ھای جدید و قدیمی،

 استانداردھاي بین المللي تضمین كیفیت

 

ی كاربردي، ھا آموزش تیفیبھبود کو  اھداف ارتقاء دیآ یمكھ از جدول فوق بر  گونھ ھمان
،ایجاد و شناسایی ھا برنامھو  ھا دوره،مؤسساتی تضمین کیفیت و اعتبارسنجی ھا تیفعالارزیابی 

، ھا برنامھیا  مؤسساتتضمین کیفیت استانداردھای  استانداردھاي تضمین کیفیت، اطمینان از تحقق
تضمین كیفیت  در اكثر نھادھاي متولي ھا یکارورزو نظارت بر کارآموزی و  نامھ یگواھصدور 

در مقایسھ با سیستم مدیریت کیفیت، تخصیص  ھا رابطمشترك بوده و اھداف مشخص كردن 
ی تحصیلي ھا برنامھی مورد توافق و نیز بھبود مستندات و ارتباطات، آماده سازی ھا تیمسئول

، کارآموزی دھندگان ارائھی نوآوري و كارآفریني، ثبت ھا تیاز فعال تیو حمابرای کارآفرینی 
آموزش عالي  مؤسساتی، مجوزدھي بھ الملل نیبی و ا منطقھارتباط و ھماھنگی با نھادھای 

داراي پراكنش  النیالتحص فارغخصوصي، آگاه كردن کارفرمایان از آماده بھ کار بودن 
 ی در نھادھاي مورد بررسي ھستند. توجھ قابل

 ب)معیارھاي فرایندھاي تضمین كیفیت:
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. در فرایندھاي تضمین كیفیت باشد یمیكي از ابعاد كلیدي فرایندھاي تضمین كیفیت معیارھا 
از یك سو  چرا کھی از معیارھا براي قضاوت الزم و ضروري است. ا مجموعھاستفاده از 
و از سوي دیگر ارزیابان باید بدانند كھ  شوند یمباید بدانند كھ بر چھ مبنایي ارزشیابي  مؤسسات

ھاي تضمین كیفیت برچھ مبنایي انجام مي گردد و مبناي قضاوت ھاي آنھا چیست؟براساس فرایند
تجزیھ و تحلیل تجربیات كشورھاي مورد مطالعھ درخصوص فرایندھاي تضمین كیفیت در 

آموزش ھاي كاربردي، معیارھا و استانداردھاي مورد استفاده این كشورھا استخراج و مورد 
 تھ كھ یافتھ ھاي آنھا در ادامھ ارائھ مي گردد:تحلیل مقایسھ اي قرار گرف

 

 . معیارھاي فرایندھاي تضمین كیفیت در كشورھاي مورد مطالعھ٢جدول 

 معیارھا و استاندادھاي مورد استفاده نام كشور

معیارھای عمومی:این معیارھا برای تمامی برنامھ ھای اعتبارسنجی شده توسط - امریكا
کمیسیون اعتبارسنجی مھندسی و فناوری مي باشد: دانشجویان، اھداف آموزشی 

برنامھ،نتایج یادگیری، بھبود مستمر،برنامھ آموزشی، اعضا ھیات 
 علمی،امكانات،حمایت موسسھ ای 

، معیارھای اعتبارسنجی ویژه رشتھ ھاي مختلف معیارھای برنامھ : این معیارھا-
 تحصیلی مي باشند.

مقرراتو قوانینبرنامھ ھا؛بودجھ؛ جزییات برنامھ درسی(با توضیحات واحدھاي  سوئیس
دوره)؛نتایج یادگیری؛چارت سازمانیتركیب کلیبرنامھ(تعداد اعضاي ھیات علمي، 

 اخلی؛روشارزیابيدانشجویان، کارکناناداری،و غیره)؛فرآیندتضمین کیفیتد

تقسیم معیارھا بھ چھار سطح: درحال ظھور، عدم وجود،در حال پیشرفت و پیشرفتھ  فنالند
كھ عبارتند از:خط مشی کیفیت موسسھ آموزش عالی، مدیریت استراتژیك و 

عملكردھا، توسعھ سیستم كیفیت، مدیریت كیفیت وظایف اصلي موسسھ آموزش عالي، 
 برنامھ ھاي منتھي بھ مدرك

شاخص ھای سطح موسسھ: ابزارھای مدیریت، شاخصھای آموزشی،ارتباطات  دانمارك
بیرونی، پارامترھای منابع(تخصیص)،پارامترھای منابع(جنبھ ھای عملیاتی)، 

 فعالیتھای نوآورانھ و توسعھ ای

الف.شاخص ھاي کیفیتمورداستفادھبرای سنجشکیفیتفرایندھای آموزش: حمایت  سوئد
ازیادگیرنده،برنامھ ھای آموزشی، مربیان، امور مالی وبرنامھ ریزي 

 یابازاریابیاستراتژیک، ارتباط با صنعت وجامعھ،ارزیابي و پژوھش

ب.شاخصھایکیفیتمورد استفاده براي سنجش کیفیت نتایج 
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 معیارھا و استاندادھاي مورد استفاده نام كشور

وپیامدھا:نتایجاشتغال،رضایتذینفعان،دستیابی بھصالحیتھای حرفھ ای، دستیابی 
ی،یادگیری مادام العمر،حضور در دوره/ اتمام دوره/ ابقاء بھمھارتھایعموم

 ،اثربخشي، آرمانھا، ویژگیھای شخصی و اجتماعی

آمارھاي نتایج یادگیری و پایانموفقیت آمیز دورھآموزش و كارآموزي حرفھ ای،  نروژ
ارزیابي محیط یادگیریبرایفراگیران، كارآموزان 

ارزیابی وضعیتاشتغالفارغ  ومدرسان،ارزیابیکیفیتكارآموزیدرشرکت ھا،
 التحصیالناخیر

اھداف و مقاصد برنامھ، برنامھ درسی، خط مشی کارکنان و کارمندان، خدمات،  ھلند
 تضمین درونی کیفیت، پیامدھا 

ارزیابی و آموزش، انطباق، مدیریت مالی، مدیریت اداری و اسناد و مدارک، بھ  استرالیا
مشتریان، صالحیت کارکنان، ارزیابی ھای رسمیت شناسی، دسترسی، خدمات 

سازمانھای کارآموزی ثبت شده، راھبردھای یادگیری و ارزیابی، صدور مدارک 
 تحصیلی، استفاده از آرم ھا، تبلیغات و بازاریابی مطابق با اصول حرفھ ای

ھنگ 
 كنگ

اھداف برنامھ و نتایج یادگیری، محتوا و ساختار برنامھ، کارآموزی و یادگیری، 
سنجش فراگیران، الزامات پذیرش و گزینش فراگیران، خدمات پشتیبانی،استخدام و 
توسعھ کارکنان، توسعھ برنامھ، مدیریت و بازبینی، منابع مالی و فیزیکی، سوابق 

 فراگیران واطالعات مدیریتی

تعھد مدیران عالی رتبھ و مدیریت کارآمد موسسھ، زیرساخت و امکانات پشتیبانی،  ھند
توسعھ و ارائھ فرایند آموزش/کارآموزی، توسعھ و ارزیابی عملکرد، بھبود  طراحی،

 مستمر

آفریقاي 
 جنوبي

،خدماتو مسئولیت ھایآموزش وارتقای موادآموزشی، توسعھطرح توسعھ دوره / برنامھ
و یادگیری،حمایت ازیادگیرنده، مسائل مربوط بھدسترسیاز جملھفرصت ھای برابر، 

وسیستمھاي تجدید نظر و ھمچنین استفاده ازمدرسان،مربیان صحتشواھدارزیابی 
ومنابع آموزشی، زبانآموزش و یادگیری،سنجش، امور مالی، ھزینھ ھا 

ومقرراتپرداخت، ھمکاری ومشارکت،مدیریت و اداره امور،بازاریابی، ارزیابی 
 وپژوھش، مکانیزم ھایتضمین کیفیتداخلی وبازبیني ھا، بازبیني ھاي تضمین کیفیتو

 اعتبارسنجی

ماموریت و اھداف، اداره و مدیریت، مدیریت تضمین کیفیت و بھبود، یاددھی و  عربستان
یادگیری، مدیریت، دانشجویان و خدمات پشتیبانی،                                                      

ھای منابع یادگیری، امکانات و تجھیزات، مدیریت و برنامھ ریزی مالی، فرایند
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 معیارھا و استاندادھاي مورد استفاده نام كشور

 استخدام، پژوھش، ارتباط با جامعھ                                                 

امارات 
متحده 
 عربي

ماموریت و تضمین کیفیت، سازمان دھی، مدیریت و رھبری، برنامھ آموزش و 
کارآموزی فنی و حرفھ ای، کارکنان حرفھ ای و آموزشی، فراگیران، منابع یادگیری 

اطالعاتی، منابع فیزیکی و فناوری، منایع مالی، آشکار سازی عمومی  و سایر منابع
 و یکپارچگی،مشارکت جامعھ

معیارھاي ذكر شده درجدول فوق را بھ دلیل تجانس و ھمپوشاني آنھا با یكدیگر مي توان 
ھاي آموزشي و برنامھ ھا و  دوره،فراگیران،كاركنان حرفھ ای و آموزشیحوزه: ١١در

 امکانات،مدیریت و رھبری،رتباط با صنعت وجامعھو كارآموزي،ا ادگیریی-يكارآموزي، یاددھ
دستھ بندي نمود.ھمچنین بررسي اشتراكات و افتراق ھاي  حمایت موسسھ ای،منابع فیزیکیو 

معیارھا و استانداردھاي مورد استفاده در فرایندھاي تضمین كیفیت نشان مي دھد كھ تفاوتھایي در 
امعھ مورد مطالعھ وجود دارد، بھ گونھ اي كھ برخي از این معیارھا خصوص كاربرد آنھا در ج

داراي كاربرد بیشتري بوده و برخي كمتر استفاده شده اند. بنابراین معیارھا براساس فراواني 
 كاربرد آنھا در جدول زیر بھ ترتیب اولویت فھرست شده اند:

 

ھاي آموزش كاربردي كشورھاي  . فراواني و درصد معیارھاي مورد استفاده در نظام٣جدول 
 مورد مطالعھ

 درصد فراواني فراواني معیارھا و استانداردھا ردیف

 ٨٨ ١٥ كاركنان حرفھ ای و آموزشی ١

 ٨٢ ١٤ فراگیران ٢

ھاي آموزشي و برنامھ ھا و  دوره ٣
 كارآموزي

٨٢ ١٤ 

 ٧١ ١٢ و كارآموزي یادگیری -یاددھي ٤

 ٧١ ١٢ کیفیت)بھبود مستمر(تضمین و توسعھ  ٥

 ٧١ ١٢ رتباط با صنعت وجامعھا ٦

 ٧١ ١٢ بروندادھا و پیامدھا ٧
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 ٦٥ ١١ ھداف و برنامھ ھاا ٨

 ٥٩ ١٠ سازمان دھی، مدیریت و رھبری ٩

 ٤١ ٧ منابع فیزیکی و فناوری ،امکانات ١٠

 ٤١ ٧ حمایت موسسھ ای ١١

 

و آموزشي داراي بیشترین  ھمانگونھ كھ در جدول فوق مالحظھ مي شود، كاركنان حرفھ اي
با  حمایت موسسھ ایو  منابع فیزیکی و فناوری ،امکانات) و معیارھاي ٨٨فراواني(%
) داراي كمترین كاربرد در بین كشورھاي مورد مطالعھ مي باشند. پس از ٤١فراواني(%

 كاركنان حرفھ اي و آموزشي بیشترین فراواني مربوط بھ فراگیران و دوره ھا و برنامھ ھاي
بھبودمستمر(تضمین و توسعھ و كارآموزي، یادگیری-)،یاددھي٨٢آموزشي و كارآموزي(%

) و ٦٥(%ھداف و برنامھ ھا)، ا٧١(%بروندادھا و پیامدھاو  رتباط با صنعت وجامعھ،اکیفیت)
 ) مي باشد.  ٥٩(%سازمان دھی، مدیریت و رھبری

مطالعھ براساس تحلیل پیشینھ  ج)فرایند تضمین كیفیت: فرایند تضمین كیفیت در كشورھاي مورد
) ارائھ و سپس مورد تحلیل ٤و داده ھاي حاصل از آن در ھشت زیر مولفھ در جدول شماره (

 مقایسھ اي قرار گرفتھ است:



 افریقاي جنوبي استرالیا دانمارك اتریش فنالند سوئیس كانادا امریكا مولفھ ھا

 

 فرایند

 تضمین كیفیت

 اعتبارسنجي اعتبارسنجي اعتبارسنجي
 ممیزي

 ارزیابي متقابل
 اعتبارسنجي اعتبارسنجي اعتبارسنجي

ارزیابی دروني، -
بیروني تضمین 

کیفیت 
 واعتبارسنجی

صالحیت ھا،  -
 گواھینامھصدور 

ممیزي موسسھ -
 اي

اجباري/داوطلبا
 اجباري داوطلبانھ اجباري اجباري داوطلبانھ داوطلبانھ داوطلبانھ داوطلبانھ نھ

 دولتي دولتي دولتي دولتي دولتي دولتي/خصوصي - غیر دولتي ساختار فرایند

 

 

 

 

الف)فعالیتھاي پیش 
ازبازدید، 

ب)بازدید، 
ج)فعالیتھاي پس از 

 بازدید شامل:

درخواست موسسھ -
 -براي اعتبارسنجي،

خود ارزیابی، -
 بازبیني ھمگنان

ارسالفرم -
درخواستاعتبارسنجی 
بھ ھیات اعتبارسنجي 

 توسط موسسھ

نویس پیش تھیھ 
ارزیابی  -خود

توسط دانشگاه، 
توسط  آنتایید 

یک گروه از 
کارشناسان 

وارائھ  بیروني

ارزیابي، -خود-
اریابي بیروني از 

طریق بازبیني 
 ھمگنان:

تیم ارزشیابي 
بیروني، گزارش 
ارزیابي دروني 

ارزیابی -
درونیتوسط 
 -موسسھ(خود

 ارزیابی) 
-

ارزیابیبیرونیتوسط 
-گروھبازبیني؛

نشست اطالعاتي -
برای موسسات 

 متقاضي.

ارسال گزارشبرنامھ -
بھ ھمراھاسناد و 

مدارکوھمھ اطالعات 
بھ صورت 

ثبت ارائھ -
دھندگان 

 کارآموزی

اعتبارسنجی -
 دوره ھا؛

تحقیق و -

توسعھ و پیاده -
سازیخط مشي ھا 

و دستور 
 العملھایارزیابی 

متعادل -
سازیاستانداردھا

یبررسي اسناد و 



  

 

 افریقاي جنوبي استرالیا دانمارك اتریش فنالند سوئیس كانادا امریكا مولفھ ھا

 

 

 

 

 

 مراحل

تعیین رئیس گروه 
ارزیابی و تشکیل 

 گروه

تدوین پرسشنامھ -
-ارزیابی،-خود

دریافت تاییدیھ 
موسسھ توسط 

رئیس گروه 
ارزیابي و تعیین 

 تاریخ بازدید

ارسال پرسشنامھ، -
گزارش، دفتر 

راھنما، رونوشتھا و 
سایر اطالعات 
درخواست شده 

وسسھ برای توسط م
 -گروه ارزیابی،

 انجام بازدید،

تھیھ گزارش -

تشكیل جلسھ  -
گروھاعتبارسنجیبرا

دانشكدھو ی بازدید از
 ارزیابیبرنامھ

بررسیھمھ جنبھ ھاي -
برنامھ، از جملھ 

امکانات و 
تجھیزات،خدمات 

دانشجو، استادان و 
توسعھ حرفھ 

ایکارکنان و بھ ویژه 
 نتیجھبرنامھ

تدوین گزارش بھ  -
عنوان بخشی 

ازطرحتضمین 
 کیفیت،

٪از تمام ١٠انتخاب -
برنامھ اعتبارسنجي 

شده برای 

 نامھ توصیھ
اعتبارسنجیبھدبیر

ایالتي خانھ 
آموزش،پژوھش 

 و نوآوری

 مراحل ارزیابي:

.آماده سازی ١
 وآغاز رویكرد؛

 . خود ارزیابی؛٢

. ارزیابی ٣
بیروني توسط 

 کارشناسانمستقل؛

.تصمیم گیري ٤
مركز 

اعتبارسنجي و 
 تضمین كیفیت

آماده شده از 
سویساختارھاي 

دانشگاه را دریافت 
نموده، از دانشگاه 
بازدید نموده و با 

کارکنان و 
دانشجویان 

نموده و مصاحبھ 
گزارش نھایي را 

 نماید. ارائھ مي

 

اظھارنظرھیات 
ارائھ دھنده 

دورھدربارھگزار
ش 

ارزیابیگروھبازبین
تاییدو -ي؛

بررسیگزارشھایار
 زیابیتوسط شورا؛

پیگیریروند -
 ارزیابي 

انتشارنتایج -
ارزیابی(خالصھ 

 گزارش).

ممیزی -
شامل:بررسیو 

دور ص
گواھینامھسیستم 

مدیریت 
کیفیتداخلیموسسھآم

وزش عالیو 

الکترونیکیتوسط 
موسسھ متقاضي 

 .ارزشیابي بھنھاد

تعیین ھیات -
اسي توسط نھاد كارشن

 ارزشیابي.

گزارش بررسی-
برنامھ و تمام 

مستندات پشتیبان 
 ارزشیابي توسطنھاد

 بازدید از موسسھ-

اعتبار گزارش تھیھ -
سنجی توسط نھاد 

 ارزشیابي

تصمیم گیري نھایي  -
شورا درخصوص 

تایید،رد یا تایید 

بررسی درمورد 
ارائھ دھندگان 
کارآموزی و 

 دوره ھا.

 مقاالت
متعادل  -

سازیاستانداردھا
 یارزیابیداخلی 

نظارت -
برادارھآزمونھاي 

ملیو 
فرآیندھاینمره 

 دھي
متعادل -

نداردنمرسازیاستا
 ه دھي

نظارت -
 وتاییدنتیجھ

استانداردسازي -
 .نتایج
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درخواست -وبیانیھ،
تجدیدنظر موسسھ 
در صورت عدم 

-تایید و اعتبار،
 انجام اعتبارسنجي

ھمچنین، ارائھ  بازدیدممیزی
پشتیبانی دربھبود 

 مستمرآن سیستم

 مشروط موسسھ

 

 

 

 

مستندات 
 پشتیبان

بودجھ ھای دانشكده 
و برنامھ ھای 
اختصاصی، 

صورت جلسات 
نشستھای اعضای 

ھیات علمی، 
گزارشھایی درمورد 

واحدھای اصلی 
برای رئیس 

دانشکده یا دانشگاه، 
ارزیابی ھای -خود

اخیر واحد ھای 
اصلی یا کل 

موسسھ، گزارشھای 
ارسال شده و 

١-
ملخالصھھاگزارششا

ي توصیفی وداده 
ھایارزیابی عملکرد، 

برنامھ 
ھایبھبودراھبردی 

 ومستمر

-گزارش خود -٢
ارزیابي و اطالعات 
 و مستندات مربوطھ

پیش 
 -نویسگزارشخود

ارزیابی و اسناد 
 و مدارك مربوطھ

 گزارش

 ارزیابي-خود

گزارش خود 
 ارزیابی

گزارش خود ارزیابی 
و سایر مستندات 

 پشتیبان
 ذكر نشده

 گزارش

ارزیابي و -خود
شواھد و 

 مستندات الزم
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دریافت شده از 
نھادھای 

اعتبارسنجی منطقھ 
 ای

 

 

 

 تركیب ھیات

الف) اعضای گروه 
ارزیابی شامل: 

رئیس گروه، 
ارزیابان برنامھ و 
ناظران،ب)نمایندگا

ن موسسھ شامل 
مدیر موسسھ، واحد 

اداری، اساتید، 
واحد پشتیبانی 
اعضای ھیات 

علمی و کارکنان 

نمایندگان 
مؤسساتآموزش 
عالی، اساتید و 

دانشجویان و 
ھاي  حوزهنمایندگان 
و  حرفھ اي

كارفرمایان، دانش 
آموختگان بھ ھمراه 

نماینده اي از وزارت 
 آموزش

ھیات کارشناسي 
 ٥تا  ٣شامل 
 عضو

 مشخص نشده مشخص نشده
ھیات كارشناسي 
متشكل از سھ یا 

 چھارکارشناس ماھر
  



  

 

 افریقاي جنوبي استرالیا دانمارك اتریش فنالند سوئیس كانادا امریكا مولفھ ھا

 ج)دانشجویان

 گروھاعتبارسنجی اعتبارسنجي ھیات نویسنده گزارش
گروھاعتبارسنج

 ی
گروه ارزیابیبین 

 ارزشیابي نھاد گروه بازبیني المللی
ھیات 

 ھیات ارزشیابي اعتبارسنجی

 ھر پنج سال ھر پنچ سال پنج تا ھفت سال شش سال شش سال پنج تا ھفت سال سال ٤ھر  شش سال فرایند

 بلي ذكر نشده بلي مشخص نشده مشخص نشده بلي بلي  پي گیري نتایج

 

گروھھاي مورد 
 مصاحبھ

 

دانشجویان، 
كارفرمایان، دانش 

آموختگان، اعضاي 
 ھیات علمي

مدیریت، 
کارکنان، 

دانشجویان،کارک
نان، کارفرمایان، 
 فارغ التحصیالن

 كاركنان،رئیس،

معاون، مدیر 
آموزش 

ومدیرانبرنامھ ھا، 
اعضاي ھیات 

 علمي، دانشجویان

دانشجویان، 
متقاضیان، 

کارکنان 
علمی،تحقیق و 

 توسعھ

ان جوی، دانشكاركنان
و ھمچنین  اساتیدو 

افراد مسئول آموزش 
 ھای عملی

سیاست گذاران، 
ارائھ دھندگان 

آموزش و 
کارآموزی 
حرفھ ای، 
مدرسان و 

مربیان، 
 دانشجویان

ریاست موسسھ، 
اعضاي ھیات 

علمي، مخاطبان 
 دانشجویي

اعتبارسنجي  اعتبارسنجی-تاکید بیشتر بر اعتبارسنجی ارزشیابي -اعتبارسنجي اعتبارسنجی برنامھ  اعتبارسنجی برنامھسطوح 
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 برنامھ و موسسھ ای  ارزشیابي

 و موسسھ اي

موسسھ، برنامھ و 
 رشتھ ھا

 برنامھ

 و موسسھ ای

برنامھ و ممیزي  موسسھ ای اعتبارسنجی برنامھ
 موسسھ اي



  

 

 یافتھ ھاي مطالعھ تطبیقي درخصوص مولفھ ھاي مذكور در كشورھاي مورد بررسي بھ شرح زیر است:تفسیر 

 ٩٤كشور مورد بررسي یعني حدود  ١٧كشوراز  ١٦نوع فرایند تضمین كیفیت: یافتھ ھاي پژوھش حاضر نشان مي دھد كھ 
اعم از دانشگاھھا و موسسات علمي  درصد آنھا بھ منظور ارزشیابي و تضمین كیفیت موسسات آموزشھاي كاربردي خود

كاربردي و مراكز آموزش فني و حرفھ اي از سیستم اعتبارسنجي استفاده مي نمایند. ھمچنین فرایند اعتبارسنجي در ھمھ این 
 كشورھا شامل ارزیابي دروني، ارزیابي بیروني و اعتبارسنجي مي باشد.كشورھاي فنالند و آفریقاي جنوبي از ممیزي استفاده مي

 نمایند.الزم بھ ذكر است دركشور فنالند ارزیابي متقابل نیز استفاده مي شود.

داوطلبانھ یا اجباري بودن: براساس پیشینھ پژوھش در كشورھاي امریكا، كانادا، سوئیس، فنالند، ھلند و استرالیا فرایندھاي 
انگلستان، دانمارك، ھنگ كنگ، نروژ، سوئد، ھند، تضمین كیفیت بصورت داوطلبانھ انجام مي شود و دركشورھایآلمان،اتریش، 

امارات متحده عربي، عربستان و افریقاي جنوبیارزشیابي و تضمین كیفیت آموزش ھاي كاربردي اجباري مي باشد. براین اساس 
ي درصد فرایندھا ٣٥درصد فرایندھاي اعتبارسنجي و تضمین كیفیت در كشورھاي مورد بررسي ماھیت اجباري بوده و  ٦٥

 مذكور در این كشورھا بصورت داوطلبانھ انجام مي شود.

ساختار فرایند: این مولفھ بھ بررسي نحوه اداره نھادھاي متولي ارزشیابي و تضمین كیفیت آموزش ھاي كاربردي از نظر دولتي، 
كشورھاي آمریكا، نیمھ دولتي و خصوصي بودن آنھا پرداختھ است. بررسي مقایسھ اي كشورھاي مورد مطالعھ نشان داد كھ 

انگلستان و آلمان داراي نھاد ارزشیابي و تضمین كیفیت غیر دولتي،كشورھاي ھلند، سوئیس و ھند داراي ساختار نیمھ دولتي و 
درصد كشورھاي مورد بررسي از ساختار دولتي برخوردار بوده و  ٥٢دیگر كشورھا داراي ساختار دولتي بوده اند. براین اساس

 درصد داراي ساختار غیر دولتي بوده اند.١٧ار نیمھ دولتي و درصد داراي ساخت١٧

مراحل اجراي فرایندھاي تضمین كیفیت: بررسي تطبیقیدرباره مراحل اجراي فرایندھاي تضمین كیفیت نشان مي دھد كھ اجراي 
بي بیروني و فرایندھاي مذكور در كشورھاي مورد بررسي كھ عمدتا اعتبارسنجي مي باشد شامل ارزیابي دروني، ارزیا

اعتبارسنجي بوده و در سھ زیر مرحلھ پیش از بازدید، بازدید و پس از بازدید انجام مي گردد. در مرحلھ نخست فعالیتھاي مربوط 
بھ اعالم آمادگي و ارسال درخواست جھت اجراي فرایندھاي تضمین كیفیت، فراھم نمودن مقدمات انجام كارشامل( تھیھ و تدوین 

وني جھت بررسي توسط ھیات ارزشیابي بھ ھمراه سایر مستندات الزم) و تعیین اعضاء و رئیس ھیات گزارش ارزیابي در
ارزشیابي در اكثر كشورھاي مورد مطالعھ انجام مي شود. تنھا وجھ افتراق در مرحلھ پیش از بازدید بھ نحوه اعالم آمادگي 

فرایندھاي مذكور اجباري بوده و صرفا نھاد متولي كشورھاي مورد بررسي مربوط مي گردد؛ چرا كھ در برخي از آن ھا 
ارزشیابي بھ موسسھ متقاضي در خصوص اجراي فرایندھاي تضمین كیفیت اطالع رساني مي نماید و در برخي دیگر كھ 

رحلھ نام رسمي و امضاي تفاھم نامھ مي باشد. در م ارزشیابي و تضمین كیفیت بصورت داوطلبانھ است، این فرایندھا نیازمند ثبت
بازدید در اغلب كشورھاي مورد بررسي گروه ھاي ارزیاب از طرف نھاد متولي ارزشیابي بازدید از موسسھ را انجام مي دھند 

و تفاوت موجود بین موسسات در این مرحلھ بھ تعداد روزھاي بازدید و افراد مصاحبھ شونده مربوط مي شود. مرحلھ پس از 
ي گیري و دادن بازخورد بھ موسسھ است كھ گزارش بازدید از محل در اكثر كشورھاي بازدید شامل تھیھ و تدوین گزارش، پ

 مورد بررسي تھیھ مي شود.كشورھاي آلمان و انگلستان بھ این موضوع اشاره اي ننموده اند. 

ا براي نھاد مستندات پشتیبان: موسسھ متقاضي انجام ارزشیابي و اعتبارسنجي گزارش ھاي ارزیابي دروني و مستندات دیگري ر
ارزیابي بھ عنوان سند اصلي پشتیبان -درصد كشورھاي مورد بررسي از گزارش خود ٨٨متولي این امر ارسال مي نماید. حدود 

درصد كشورھاي مورد مطالعھشامل امریكا، كانادا،  ٥٣فرایند تضمین كیفیت و اعتبارسنجي استفاده مي كنند. ھمچنین حدود 
ارزیابي مستندات دیگري از -انمارك، امارات متحده عربي و آفریقاي جنوبي عالوه بر گزارش خودسوئد، نروژ، سوئیس، ھلند، د

جملھ قوانین مربوط بھدانشگاه ھا و کالجھای دانشگاھي وآموزش عالیفنی و حرفھ ای،مقرراتوزارتمربوطھ، سوابق برنامھ، برنامھ 
ھیات علمی در طول سال گذشتھ، بودجھ ھای سال جاری ھایبھبودراھبردی ومستمر و صورت جلساتی از نشست ھای اعضای 

برای کالج و برنامھ ھای اختصاصی،کتابچھ راھنمای موسسھ،راھنمای کارکنان آموزشی/غیر آموزشی و فراگیران،راھنمای 
دد. در تضمین کیفیت، چارت سازمانی و ھمھ اسناد مربوط بھ موسسھ،گزارش ھاي ساالنھ و سایر مستندات پشتیبان ارائھ مي گر

كانادا گزارشیشاملخالصھھاي توصیفی وداده ھایارزیابی عملکرد، برنامھ ھایبھبودراھبردی ومستمر بھ نھاد متولي ارزشیابي 
 ارائھ مي شود. 

نفر متغیر است.  ٥تا  ٣تعداد و تركیب ھیات ارزیابي: در كشورھاي سوئد، ھلند، سوئیس و دانمارك تعداد ھیات ارزشیابي بین 
نفر مي باشد. الزم بھ ذكر است در این كشور اندازه و  ١٥-٢١نفر رسیده و در ھنگ كنگ بین١٧د این تعداد بھ در كشور ھن

ترکیب ھیات بھ مرحلھ اعتبارسنجی و سطوح چارچوب صالحیت ھای برنامھ ھای یادگیری تایید شده بستگی دارد. ھمچنین در 
مارك، ھلند و سوئد كارشناسان ارزشیابي و تضمین كیفیت و تركیب ھیات ارزیابي در كشورھاي امریكا، ھنگ كنگ، دان



  

 

ارزیابان برنامھ حضور دارند. اعضاي ھیات علمي در كشورھاي امریكا، كانادا، آلمان و ھنگ كنگ داراي نمایندگاني در ھیات 
نادا، آلمان و ھلند وجود ارزیابي مي باشند. نماینده اي از دانشجویان در تركیب ھیات ارزیابي در كشورھاي سوئد، امریكا، كا

دارد. دو كشور ھند و ھنگ كنگ داراي نمایندگاني از صنعت مي باشد و ھمچنین گروه ھاي مختلفي از ذي نفعان و كارفرمایان 
در تركیب ھیات مذكور در كشورھاي كانادا، ھند و سوئد وجود دارد. كشور امریكا و كانادا داراي نمایندگاني از موسسھ آموزشي 

ھاي اداري و پشتیباني و كاركنان موسسھ در بین اعضاي ھیات ارزیابي خود بوده و در ھند نمایندگان دولت و مصرف و واحد
كنندگان نیز در بین اعضاي ھیات مذكور حضور دارند. در كشور كانادا نماینده اي از وزارت آموزش در بین اعضاي ھیات 

 ارزیابي وجود دارد. 

كشور مورد بررسي بھ موضوع گروھھاي مورد مصاحبھ در فرایند ارزشیابي و تضمین كیفیت  ٦گروھھاي مورد مصاحبھ: تنھا 
خود اشاره نموده اند. برخي از گروه ھاي مورد مصاحبھ در بین این كشورھا داراي عمومیت بیشتري بوده و برخي گروھھا در 

ویان و كارآموزان و اعضاي ھیات علمي و كشورھاي محدودي براي مصاحبھ دعوت مي شوند. از میان این گروه ھا،دانشج
كشوركانادا، استرالیا،سوئیس،فنالند، اتریش و دانماركجزء افراد مصاحبھ شونده ھستند.پس از  ٦مربیان آموزش ھاي عملي در ھر

كشور استرالیا، سوئیس، فنالند و دانمارك براي مصاحبھ  ٤آن سیاست گذاران و مدیران موسسات آموزش ھاي كاربردي در
دعوت مي شوند. كاركنان اداري در مرتبھ بعدي قرار دارند و دركشورھاي سوئیس، فنالند و دانمارك مورد مصاحبھ قرار مي 

 گیرند.كارفرمایان و دانش آموختگان در دو كشور سوئیس و كانادا جزء افراد مورد مصاحبھ مي باشند. 

 ٨٨ین گزارش مذكور در پانزده كشورمورد مطالعھیعني حدود نویسنده گزارش فرایند ارزشیابي و تضمین كیفیت: تھیھ و تدو
درصد آنھا برعھده نھاد ارزشیابي و اعتبارسنجي مي باشد. در كشور سوئد نھاد آموزش حرفھ اي مسئول تھیھ گزارش مي باشد. 

 الزم بھ ذكر است كشور انگلستان در این خصوص اعالم نظر ننموده است.

زمان اعتبار فرایندھاي تضمین كیفیت در كشورھاي مورد مطالعھ متفاوت بوده و بیشترین  چرخھ فرایند تضمین كیفیت: مدت
سال بھ كشور ھنگ كنگ مربوط مي باشد. ھمچنین دركشورھاي  ٢سال بھ عربستان و كمترین مدت اعتبار  ٧مدت اعتبار 

اي تضمین كیفیت در كشورھاي آلمان، سال متغیر است. مدت اعتبار فرایندھ٧تا  ٥دانمارك و سوئیس مدت زمان اعتبار بین
سال  ٦سال و در كشورھاي سوئد، ھلند، نروژ، امریكا، فنالند و اتریش  ٥استرالیا، ھند، امارات متحده عربي، آفریقاي جنوبي 

سال و  ٥درصد جامعھ مورد مطالعھ مدت زمان اعتبار فرایندھاي تضمین كیفیت  ٨٨كشور یعني حدود  ١٥است. بطور كلي در
 سال مي باشد. ٥درصد جامعھ مورد مطالعھ كمتر از ١٢تر و در دو كشور ھنگ كنگ و كانادا یعني بیش

پي گیري نتایج فرایندھاي ارزشیابي و تضمین كیفیت: این اقدام با ھدف بررسي كشورھاي مورد ارزیابي در خصوص كاربست 
درصد كشورھاي مورد مطالعھ شامل  ٧١مي شود و در  توصیھ ھا و پیشنھادھا بھ منظور توسعھ، بھبود و ارتقاء كیفیت انجام

كانادا، سوئیس، دانمارك، ھلند، آلمان، سوئد، نروژ، امارات متحده عربي، عربستان سعودي، ھنگ كنگ، ھند و آفریقاي جنوبي 
وع اشاره جزئي از فرایندھاي پایاني ارزشیابي و تضمین كیفیت مي باشد. ھمچنین دیگر كشورھاي مورد بررسي بھ این موض

 ننموده اند.

 بحث و نتیجھ گیری 

، درتوسعة پایدار، انسان محور ١٩٩٩كنفرانسسئول درسال١٩٨٩بھ گزارش یونسكو دركنفرانس بین المللي پاریس در سال 
بھ عبارت دیگر توسعة آموزش ھاي كاربردي موجب .توسعھ است و كلید آن آموزش و تعلیم حرفھ اي و مھارتي مي باشد 

ایةانساني، اجتماعي، فیزیكي و مالي شده است و این افزایش سرمایھ موجب توسعة پایدار سیاسي، اقتصادي، افزایش سرم
ً موجب توسعة این آموزش ھامي شود باتوجھ بھ اھمیت آموزش ھای کاربردی  .اجتماعي و فرھنگي وتوسعة پایدار مجددا

روی انسانی ماھر، بھبودکیفی آموزش ھاي مذكورضرورتی وگسترش این نوع آموزشھا و با توجھ بھ کارایی آن در تربیت نی
انکارناپذیراست. ارزشیابی می تواندبا اصالح نقاط ضعف وشناسایی مشکالت بھ برنامھ ریزان کمک نموده واز اتالف سرمایھ 

ً درآموزشھای حین کار یک ی ازسرمایھ ھای ھا وھزینھ ھاجلوگیری نمایند. ازسوی دیگر، اعتماد کارفرمایان بھ آموزشھا خصوصا
ھای مختلف  از این رو ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی بھ طور عام و حوزهمھم حمایتی این نوع آموزش ھامحسوب مي شود. 

 قرار گیرد. ویژهھای کاربردی، بھ طور خاص از جملھ مواردی است کھ بایستی مورد توجھ  آن از جملھ آموزش

كشور صاحب تجربھ مورد مطالعھ و بررسي قرار  ١٧اي ارزشیابي و تضمین كیفیت در در این راستا اھداف، معیارھا و فرایندھ
گرفت. نتایج بدست آمده از این بررسي تطبیقي نشان مي دھد كھ بطوركلي ھدف از اجراي فرایند تضمین كیفیت دراین كشورھا 

گاه نمودن كارفرمایان از آمادگي فارغ ارتقاء و بھبود كیفیت آموزش ھاي كاربردي و نظارت بر كارآموزي و كاروزي ھا، آ
التحصیالن براي كار، آماده سازي برنامھ ھاي آموزشي براي كارآفریني، حمایت از فعالیتھاي كارآفرینانھ و ارزیابي آنھا و 

شناسایی استانداردھاي موسسات آموزش و کارآموزی فنی و حرفھ ای جھت تحقق نیازھای ذی نفعان مي باشد. ھمچنین 



  

 

 ، فراگیران،كاركنان حرفھ ای و آموزشیحوزه:  ١١اي فرایند ارزشیابي و تضمین كیفیت در كشورھاي مورد بررسي در معیارھ
سازمان دھی، مدیریت و ،رتباط با صنعت وجامعھو كارآموزي، ا یادگیری -ھاي آموزشي و كارآموزي، یاددھيبرنامھ ھا و  دوره

دستھ بندي نمود. بررسي اشتراكات و افتراق ھاي معیارھاي  حمایت موسسھ ای،منابع فیزیکی و فناوری ،امکانات، رھبری
مذكور نشان مي دھد كھ تفاوتھایي در خصوص كاربرد این معیارھا و استانداردھا در جامعھ مورد مطالعھ وجود دارد بھ گونھ اي 

رار گرفتھ اند. بھ عنوان مثال كاركنان حرفھ كھ برخي از این معیارھا داراي كاربرد بیشتري بوده و برخي كمتر مورد استفاده ق
و حمایت موسسھ اي با  منابع فیزیکی و فناوری ،امکاناتدرصد بیشترین كاربرد و دو معیار  ٨٨اي و آموزشي با فراواني 

 درصد كمترین كاربرد را در میان كشورھاي مورد مطالعھ داشتھ اند. ٤١فراواني

كھ اكثریت جامعھ مورد مطالعھ از سیستم اعتبارسنجي شامل ارزیابي دروني و ارزیابي نتایج این تحقیق بیانگر این امر است 
-بیروني، بھ منظور ارزشیابي و تضمین كیفیت موسسات آموزش ھاي كاربردي خود اعم از دانشگاھھا و موسسات علمي

میزي و ارزیابي متقابل استفاده مي كاربردي و مراكز آموزش فني و حرفھ اي استفاده نموده و تنھا دركشور فنالند از روش م
شود. ھمچنین دركشورھاي امریكا، كانادا، سوئیس، ھلند، فنالند و استرالیا فرایندھاي تضمین كیفیت آموزش ھاي كاربردي 

بصورت داوطلبانھ انجام مي شود و دركشورھاي آلمان، اتریش، انگلستان، دانمارك،سوئد، نروژ، ھند، عربستان، امارات متحده 
 ٥٢بي، ھنگ كنگ و افریقاي جنوبي ارزشیابي و تضمین كیفیت این نوع آموزش ھا اجباري مي باشد.طبق یافتھ ھاي تحقیق عر

درصد داراي نھاد نیمھ دولتیو نیز نھاد غیر  ١٧درصد كشورھاي مورد بررسي داراي نھاد ارزشیابي و تضمین كیفیت دولتي، 
 دولتي بوده اند.

ین كیفیت نشان مي دھد كھ اجراي فرایندھاي مذكور در كشورھاي مورد بررسي شامل ارزیابي بررسي تطبیقیفرایندھاي تضم
دروني، ارزیابي بیروني و اعتبارسنجي بوده و سھ زیر مرحلھ پیش از بازدید، بازدید و پس از بازدید را در بر مي گیرد. تنھا 

اي مورد بررسي مربوط مي گردد؛ چرا كھ در برخي از وجھ افتراق در مرحلھ پیش از بازدید بھ نحوه اعالم آمادگي كشورھ
كشورھا فرایندھاي مذكور اجباري بوده و صرفا نھاد متولي ارزشیابي بھ موسسھ متقاضي در خصوص اجراي فرایندھاي تضمین 

یازمند كیفیت اطالع رساني مي نماید و در برخي دیگر كھ ارزشیابي و تضمین كیفیت بصورت داوطلبانھ است، این فرایند ن
نام رسمي و امضاي تفاھم نامھ مي باشد. در مرحلھ بازدید در اغلب كشورھاي مورد بررسي گروه ھاي ارزیاب از طرف  ثبت

نھاد متولي ارزشیابي بازدید از موسسھ را انجام مي دھند و تفاوت موجود بین موسسات در این مرحلھ بھ تعداد روزھاي بازدید و 
 ي شود. افراد مصاحبھ شونده مربوط م

ارزیابي بھ عنوان سند اصلي پشتیبان فرایند -براساس یافتھ ھاي پژوھش حاضر اكثر كشورھاي مورد بررسي از گزارش خود
ارزیابي مستندات دیگري از جملھ قوانین -تضمین كیفیت و اعتبارسنجي استفاده مي كنند و برخي كشورھا عالوه بر گزارش خود

ای، مقررات وزارت مربوطھ و ... را بھ عنوان مستندات پشتیبان ارائھ مي نمایند. نتیجھ مربوط بھ آموزش عالی فنی و حرفھ 
نفر متغیر مي  ٤تا  ٣این مطالعھ تطبیقي در خصوص تعداد و تركیب ھیات ارزیابي نشان مي دھد كھتعداد ھیات ارزیابي بین 

ات علمي، نمایندگاني از دانشجویان، كارفرمایان، باشد. كارشناسان ارزشیابي و تضمین كیفیت و ارزیابان برنامھ، اعضا ھی
نمایندگاني از صنعت، موسسھ، واحدھاي اداري و پشتیباني و كاركنان موسسھ و نیز نماینده اي از وزارت آموزش در ھیات 

ویان و ارزیابي وجود دارد. بطور كلي افراد مصاحبھ شونده بر اساس یافتھ ھاي این پژوھش بھ ترتیب فراواني شامل دانشج
كارآموزان و اعضاي ھیات علمي و مربیان آموزش ھاي عملي، سیاست گذاران و مدیران موسسات آموزش ھاي كاربردي، 

كاركنان اداري و كارفرمایان و دانش آموختگان مي باشند كھ در كشورھاي مورد بررسي براي مصاحبھ دعوت مي شوند. نتایج 
تھیھ و تدوین گزارش برعھده نھاد ارزشیابي و اعتبارسنجي مي باشد. مدت زمان  نشان مي دھد در اكثر كشورھاي مورد مطالعھ

اعتبار فرایندھاي تضمین كیفیت در جامعھ مورد مطالعھ متفاوت بوده و بطوركلي مدت زمان اعتبار فرایندھاي تضمین كیفیت و 
فیت جھت كاربست توصیھ ھا و پیشنھادھا بھ سال است. ھمچنین پي گیري نتایج فرایندھاي ارزشیابي و تضمین كی ٥اعتبارسنجي 

منظور توسعھ، بھبود و ارتقاء كیفیت انجام مي شود و جزئي از فرایندھاي پایاني ارزشیابي و تضمین كیفیت در كشورھاي مورد 
 مطالعھ مي باشد. 

ست كھ دروندادھا،فرایندھا و باتوجھ بھ رسالت و اھمیت بنیادین و روز افزون این آموزشھا در ھمھ جوامع، مسئلھ اساسی این ا
 بروندادھاي موجود جامعھ و نظام مھارتی، تاچھ میزان در راستای تحقق رسالت مھم این نوع آموزش ھا درایران مي باشد.

از این رو با توجھ بھ حجم باالی مراکز آموزش كاربردي و تنوع رشتھ ھا و فعالیت ھا در این مراکز چھ بھ لحاظ کمی و چھ بھ 
فی و از طرفی حجم مخاطبینی کھ از این آموزش ھا بھره مند مي شوند و نیز اعتبار بخشیدن بھ آموزش ھای ارائھ شده، لحاظ کی

می بایست در جھت اصالح، بھبود و اثربخشی آن گام برداشت. از آنجا کھ ھدف از این پژوھش بررسی وضعیت فرایندھای 
دی در کشورھای صاحب تجربھ می باشد، پیشنھاد می شود برای بھبود و ارزشیابی و تضمین کیفیت در آموزش ھای عالی کاربر

ارتقاء مداوم کیفیت این نوع آموزش ھا بھ تشکیل شبکھ ھا و نھادھای حرفھ ای و تخصصی جھت ارزیابی آنھا مبادرت نمود. 



  

 

تناسب با نظام ھای ارزشیابی بنابراین ارائھ یک سازوکار مناسب جھت ارزشیابی و تضمین کیفیت این مراکز بر اساس الگویی م
کھ بتواند عناصر موجود در نظام آموزشی را مورد بررسی قرار دھد ضروری بھ نظر می رسد. در این راستا بھره گیري از 

نتایج حاصل از مطالعھ تطبیقي در كشورھاي صاحب تجربھ در این زمینھ مي تواند در برنامھ ریزي براي استقرار نظام 
كیفیت در آموزش ھاي كاربردي ارائھ شده در كشور، نھادینھ كردن فرھنگ ارزشیابي كیفیت و نیز ارتقاء و ارزشیابي و تضمین 

بھبود كیفیت این آموزش ھا بسیار موثر باشد.در كنار این بررسي كیفي، مطمئنا انجام بررسي كمي و كسب نظرات دانشگاه جامع 
و نظام طراحي شده تاثیر چشمگیري خواھد داشت. ھمچنین پیشنھادات كاربردي و زیر مجموعھ ھاي آن در جامعیت الگو –علمي

 زیر  جھت تحقق اھداف مذکور ارائھ می گردد:

 ایجاد مراکز ارزشیابی کیفیت در سطح دانشکده، دانشگاه و نظام آموزش عالی کاربردی -

 ایجاد و توسعھ شبکھ ھای ارزشیابی کیفیت برای موسسات آموزش عالی کاربردی -

 نھ سازی مولفھ ھا و نشانگرھای ارزشیابی کیفیت متناسب با اھداف نظام آموزش عالی کاربردیبھی -

 توجھ بھ تجارب بین المللی در تدوین دستورالعمل ھای ارزشیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی کاربردی -

 ساختار مند نمودن نظام ارزشیابی و تضمین کیفیت در آموزش عالی کاربردی کشور -

 اقدام و نقشھ راه برای بھبود مداوم کیفیت در آموزش عالی کاربردی کشور طرح -
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