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 و توسعه تیریدر علوم مد یمطالعات کاربرد یتخصص-یدوماهنامه علم

 1398 (، بهــار15)پیاپی:  1، شماره سال چهارم

 

 در نظام آموزش عالی  تیفیک نیتضم و یابیارزش

     

 2یمیمهتاب سل، 1خلیل خادم محترم
 01/02/98تاریخ دریافت:  

 24/02/98تاریخ پذیرش: 
 

  19653کد مقاله:  

 
 

 یده ـچک
 

ها و جوامع و نقش آن در اقتصاد دانش، موسسات آموزش ملت هیبعنوان ثروت و سرما یآموزش عال یریبا توجه به فراگ
 دیبه انتظارات نوپد دنیخود، تحقق بخش یآمدن بر رقبا قیفا یارزش افزوده برا جادیها، ا نهیکاهش هز یبرا یعال
به  ییپاسخگو زیو پژوهش و ن یریادگیو  یاددهی تیفیمداوم ک ارتقاءتعامل با جامعه وجهان کار،  ،یو برون یدرون نفعانیذ

های های اصلی نظاماند. کیفیت آموزش و پژوهش، از جمله دغدغهنموده یاژهیآموزش توجه و تیفیتقاضا، به ک شیافزا
آموزش عالی در اغلب کشورهای جهان بوده است. برخی از کشورها در دو دهه اخیر، از طریق ارزیابی مستمر، این تشویش 

های ارزیابی درونی و توان به اجرای طرحهای انجام شده میاند. از جمله کوششرا کاهش داده و در جهت رفع آن کوشیده
المللی اشاره کرد. هر چند کمیت و کیفیت ای و بینبرونی در سطح ملی و نیز ایجاد ساز و کارهای اعتبارسنجی منطقه

المللی در مختلف متفاوت بوده، اما میزان آنها به طور چشمگیری در سطح ملی و بین رهایهای یاد شده در کشوکوشش
های آموزش عالی در اغلب کشورهای جهان های اصلی نظامدهه اخیر افزایش یافته است. کیفیت آموزش، از جمله دغدغه

ا کاهش داده و در جهت رفع آن ر یشبوده است. برخی از کشورها در دو دهه اخیر، از طریق ارزیابی مستمر، این تشو
در سطح ملی و نیز ایجاد ساز و  تیفیک نیهای تضمتوان به اجرای طرحهای انجام شده میاند. از جمله کوششکوشیده

 المللی اشاره کرد.ای و بینکارهای اعتبارسنجی منطقه

 

 آموزش عالی مارزشیابی، تضمین کیفیت، نظا یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 واحد کرج یآزاد اسالم ،دانشگاهیآموزش تیریمد یدکتر یدانشجو  1-
 واحد کرج یدانشگاه آزاد اسالم یعلم تیعضو ه- 2
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 مقدمه  -1
اند که نه تنها رو شدهدر اثر تحوالت جهانی در دو دهه گذشته، با روندهایی روبههای آموزش عالی در کشورهای مختلف، نظام

های آنها را نیز متحول کرده است. تحوالت عصر اطالعات و ارتباطات و فرایند عملیاتی آنها را تحت تاثیر قرار داده، بلكه هدف
تری از حیث همان حال که نقش و جایگاه تعیین کننده جهانی شدن، به عالوة ظهور اقتصاد دانش، موجب شده که آموزش عالی در

 (22-20: 2000تری نیز قرار گرفته است. )برنان و شاه،ها و توسعة جوامع، پیدا کرده است، در شرایط رقابتیثروت و سرمایة ملت
های اداری و نارسایی بنابراین، هر چند دانشگاهها و سایر مراکز آموزش عالی در کشورهای در حال توسعه با مسائلی همچون

توانند مسائل دست به اند، اما روندهای یاد شده میرو بودههای آموزشی روبهمدیریتی، تأمین منابع انسانی و مالی، نابرابری فرصت
های تقاضاگرایی، مشتری گرایی، گریبان آموزش عالی را پیش از پیش افزایش دهند. مؤسسات آموزش عالی به دلیل ضرورت

ا جامعه و جهان کار و تناسب با نیازهای متحول و انتظارات نوپدید، و تنوع بخشیدن به منابع مالی، با مسأله کیفیت دست به تعامل ب
 (CHEA ،2003:47گریبان هستند . )

ها اند که نه تنرو شدههای آموزش عالی در کشورهای مختلف، در اثر تحوالت جهانی در دو دهه گذشته، با روندهایی روبهنظام
توان به جهانی های آنها را نیز متحول کرده است. از جمله این روندها، میفرایند عملیاتی آنها را تحت تاثیر قرار داده، بلكه هدف

 (. World Bank, 2002های اطالعات و ارتباطات اشاره کرد )شدن و دانش ـ محور شدن اقتصاد و نیز به فناوری
یسوال پاسخ داده م نیالمللی و ملی در ارزیابی و بهبودی کیفیت آموزش عالی به اای بینهتجربه ،یدر این مقاله، ضمن بررس

 .ستیچ یدر آموزش عال تیفیک نیها و ضرورت تضمکه شاخص شود
 

 مسئله انیب -2

 هاي آموزش عالیدغدغه بهبود كیفیت در نظام-2-1

شد و نهادی برای پرورش وسیله سرآمدان هر کشور ایجاد میهای آموزش عالی در اغلب نقاط جهان به در گذشته دور، نظام
شدند. بدین سان، قضاوت درباره های آموزشی متناسب با منظور یاد شده، تنظیم و اجرا میها و برنامهآنان بود. بنابراین روال، دوره

وجب افزایش تقاضا برای آموزش عالی کیفیت آموزش عالی امری پیچیده نبود. در دو دهه گذشته، افزایش جمعیت و سایر عوامل، م
های آموزشی مند از فرصتتر بهرههای آموزش عالی برای برآوردن تقاضای اجتماعی داوطلبان امتیازاتی برای اقشار کمگردید. نظام

ب منظور کردند. بدین ترتیب، جمعیت دانشجویی، چندین برابر در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی افزایش یافت و ترکی
اجتماعی آنان متفاوت گردید. از این رو، در نیازهای جمعیت دانشجویی نیز تغییراتی پدید آمد؛ به طوری که ضرورت یافت آموزش 

های خود اعمال کند. در صورتی که در یك نظام آموزش عالی این نیازها و تحوالت را مدنظر قرار دهد و تعدیل الزم را در برنامه
توان گفت آن نظام یكی از ابعاد های موردنظر(( تأیید شده باشد، میجام رسیده و ))تناسب آن با هدفعالی چنین تعدیلی به ان

های گوناگونی عرضه شده، اما کیفیت آموزش عالی را رعایت کرده است. هر چند از مفهوم کیفیت در آموزش عالی تعریف
 (.1381است )بازرگان،  1ویژه((ترین تعریف کیفیت در آموزش عالی ))مناسب بودن برای هدف ساده

 

 ممیزي، ارزيابی و اعتبارسنجی و نقش آنها در بهبود كیفیت-2-2
رود و از سه بخش تشكیل شده است بر حسب تعریف، ممیزی کیفیت فرایندی است که برای قضاوت درباره کیفیت به کار می

(Woodhouse ,2003:) 
 های بیان شدهطراحی شده برای تحقق هدف هایها و شیوهقضاوت درباره مناسب بودن برنامه •
 های اجرا شدههای انجام شده با برنامهتطابق فعالیت •
 های بیان شدهها نسبت به تحقق هدفقضاوت درباره اثربخشی فعالیت •

 اند.های مورد نظر تحقق یافتهکند که تا چه اندازه هدفبه عبارت دیگر، ممیزی کیفیت در آموزش عالی نظارت می
ها و ارزیابی کیفیت در آموزش عالی، مفهومی است که ابعاد آن فراتر از ممیزی کیفیت است؛ زیرا در ارزیابی نه تنها برنامهاما 

 (.1381شوند )بازرگان، گیرند، بلكه از جمله کارکردهای مدیریت دانشگاهی منظور میهای اجرایی مورد قضاوت قرار میشیوه
دهد، درباره فرایند عملیات و ها را مدنظر قرار میی عالوه بر این که کیفیت تحقق هدفبدین ترتیب، ارزشیابی آموزش عال

 کند.دروندادهای آن نیز قضاوت می

                                                           
1 Fitness for the purpose 
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باالخره ))اعتبارسنجی فرایندی است که به وسیله آن یك سازمان، صالحیت مراکز آموزشگاهی و دانشگاهی را مورد تایید قرار 
 (.1381 ، بازرگان،CHEA , 2002) دهد((می

 

 تعريف تضمین كیفیت آموزشی-2-3
ها و های ذهنی افراد است. سازمان جهانی استاندارد، کیفیت را مجموعه ویژگیاصطالح کیفیت آموزشی محصول جنبی ارزش

گان، داند.)بازرهای بیان شده یا اشاره شده باشد میخصوصیات یك فراورده یا خدمتی که بیانگر توانایی آن در برآوردن خواسته
1381) 
 

 المللی در ارزيابی كیفیت آموزش عالیهاي بینتجربه-2-4
ها و توان همزمان یافت، اما گردآوری منظم دادههر چند سابقه ارزیابی دانشجویان را با تأسیس مراکز آموزش عالی می

ت جدید است. تنها کشوری که ها و عملكرد واحدهای آموزش عالی بر این پایه، امری به نسباطالعات و قضاوت درباره کوشش
خورشیدی( کوشش  1274میالدی ) 1895نزدیك به یك قرن در این باره دارای سابقه است، امریكاست. در این کشور، در سال 

ای، ملی یا های منطقههای آموزش عالی آغاز شد. سپس از نیمه اول قرن بیستم، انجمنها و مؤسسهبرای اعتبارسنجی دانشگاه
ها یا ها، دورهسنجش کیفیت و قضاوت درباره صالحیت مراکز آموزش عالی به ارزیابی و اعتبارسنجی برنامه تخصصی برای

 اند.های تخصصی پرداختهدانشكده
ناپذیر یافتند. از این سال به میالدی( ارزیابی دانشگاهی را امری اجتناب 1985کشورهای اروپایی در دو دهه گذشته )از سال 

های اخیر ساز و کار ارزیابی را برای بهبود کیفیت و برخی دیگر در دهه بعد و نیز گروهی در سال 1990ورها تا سال بعد برخی از کش
میالدی( و به ))نهاد تضمین  1985توان به ))کمیته ملی ارزیابی(( در کشور فرانسه )اند؛ از آن جمله میآموزش عالی ایجاد کرده

 میالدی تأسیس شده، اشاره کرد. 1997لستان، که در سال در انگ  1کیفیت برای آموزش عالی((
 2001است. این نهاد در سال  2های قابل توجه در سایر کشورها، تشكیل ))نهاد کیفیت دانشگاههای استرالیا((از جمله تجربه

ای استرالیا آغاز های آزمایشی خود را برای بهبود کیفیت از طریق ممیزی دانشگاههمیالدی تأسیس شد و از همان سال کوشش
های ایالتی (. هر چند اقدام اولیه برای تأسیس این نهاد را دولت فدرال استرالیا به عمل آورد، دولتWoodhouse , 2003کرده )

های آموزش عالی که تاکنون مورد ممیزی قرار اند. بازخورد دانشگاهها و مؤسسهنیز سهم زیادی در به انجام رساندن آن ایفا کرده
دهد که فرایند تضمین کیفیت به وسیله نهاد یاد شده بهبود کیفیت را در مراکز آموزش عالی میسر کرده است اند، نشان میگرفته

 (.138)همان منبع، ص 
با  2001( نهادی است که در سال EUA, 2001های اروپا، به عنوان نماد آموزش عالی اروپا )باالخره انجمن دانشگاه

های این نهاد، یاری دادن به ایجاد ساز و کار تضمین کیفیت در پا در آن تشكیل شد. از جمله رسالتهای اروعضویت دانشگاه
دهد تا به ارزیای درونی خود بپردازند. سپس های داوطلب در کشورهای اروپایی را یاری میهای اروپاست. این نهاد، دانشگاهدانشگاه

ترین اقداماتی که این انجمن برای پردازد. مهمد و به قضاوت درباره کیفیت آنها میدهارزیابی برونی دانشگاه داوطلب را سازمان می
سازی برای مدیریت راهبردی در دانشگاههای آورد، عبارت است از: یاری دادن به ظرفیتبهبود کیفیت آموزش عالی به عمل می

 اروپا از طریق انجام ارزیابی درونی و برونی.
ها را بر طیفی قرار داد. توان آنهایی برای ارزیابی آموزش عالی صورت گرفته که مینیز کوششدر کشورهای در حال توسعه 

در یك سوی این طیف، کشورهایی هستند که هنوز فرصت اندیشیدن درباره ارزیابی منظم برای بهبود کیفیت را به دست 
اند، بلكه به ساختارسازی برای راحل اولیه را طی کردهتوان یافت که نه تنها ماند. در طرف دیگر طیف کشورهایی را مینیاورده

خورشیدی(  1373) 1994اند. از جمله این کشورها هندوستان است که در سال ارزیابی و بهبود کیفیت در آموزش عالی رسیده
با استفاده از های اخیر (. نهاد یاد شده در سالINQAAHE , 2003(را تأسیس کرد. 3))شورای ملی ارزیابی و اعتبارسنجی((

 های آموزش عالی پرداخته است.ها و مؤسسهگرا و ارزیابی برونی به قضاوت درباره دانشگاهالگوی ارزیابی درونی مدیریت
های دولتی خورشیدی( تنها به تاسیس بخش تضمین کیفیت دانشگاه 1380میالدی ) 2001اما کشور آسیایی مالزی، در سال 

(. در میان کشورهای آمریكای جنوبی، تجربه 160وزارت آموزش اقدام کرده است )همان منبع، ص  به عنوان یك واحد سازمانی در
خورشیدی( ))کمیسیون ملی ارزیابی و اعتبارسنجی(( را به وجود  1375میالدی ) 1996آرژانتین قابل ذکر است. این کشور در سال 

                                                           
1 Quality Assurance Agency for Higher Education 
2 Australian Universities Quality Agency (AUQA) 
3 National Assessment and Accreditation Council (NAAC) 
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 1999ن در شیلی کمیسیون ملی اعتبارسنجی در سال آورد و مسئولیت بخش کیفیت و قضاوت را به آن محول کرد. همچنی
 خورشیدی( تأسیس شد. در هر دو کشور نهادهای یاد شده مستقل، اما وابسته به دولت هستند. 1378میالدی )

تر از تعداد بنابراین در میان کشورهای در حال توسعه، تعداد کشورهایی که در سمت راست طیف قرار دارند، به نسبت کم
 است که در سمت چپ طیف واقع هستند. کشورهایی

های کشورهای مختلف، تجربه کشور ایرلند در ارزیابی دانشگاهی قابل توجه است. این کشور، با توجه به روند در میان تجربه
جهانی شدن و دانش محور شدن اقتصاد، فرصت را مغتنم شمرده و با مشارکت دادن دانشگاهها، به ایجاد ساز و کار مناسب در 

(. برای این منظور، در ایرلند هر CHIR, 2003:9سطح هر دانشگاه برای سنجش کیفیت و ارتقای علمی آن پرداخته است )
دانشگاه، خود مسئولیت سنجش کیفیت و بهبود را بر عهده دارد. لذا دفتر تضمین کیفیت برای فراهم آوردن شرایط الزم و هدایت 

 1کشور، چارچوب کلی ارزیابی کیفیت دانشگاهی را ))کنفرانس روسای دانشگاهها(( های مربوط، ایجاد شده است. در اینکوشش
 مورد تصویب قرار داده است. این کنفرانس، نهادی است که سیاستگذاری و هماهنگی امور دانشگاهها را در ایرلند بر عهده دارد.

تواند آن را هر دانشگاه، بر اساس نیاز ویژه خود می هر چند اصول کلی ارزیابی کیفیت دانشگاهی را نهاد یاد شده پیشنهاد داده،
ریزی ارزیابی دانشگاه قرار دارد. ای برای سیاستگذاری و برنامهتعدیل کند. دفتر تضمین کیفیت در هر دانشگاه زیر نظر کمیته

 وظایف این دفتر به شرح زیر است:
 شگاه در مورد تضمین کیفیتهای توسعه دانالف( فراهم آوردن خدمات تخصصی برای اجرای سیاست

ب( ایجاد و تقویت احساس دلبستگی در میان اعضای هیات علمی و گروههای آموزشی به شیوه اجرا و فرایند تضمین کیفیت 
 در دانشگاه

 ج( یاری دادن به گروههای آموزشی و واحدهای سازمانی دانشگاه برای اجرای ارزیابی درونی و برونی
های مختلف در سطح کشور ایرلند، شورای کیفیت دانشگاههای های تضمین کیفیت در دانشگاهکوششبه منظور هماهنگی 

دهد که نظام تضمین کیفیت یاد شده، تشكیل شده است. شواهد عینی نشان می (Irish Universities Quality Board)ایرلند
 های ایرلند داشته است.انشگاهتأثیر زیادی بر فراهم آوردن شرایط اولیه و ایجاد فرهنگ کیفیت در د

 شودمی بازخوردها اطالق و فرآیندها سازوکارها، معیارها، ساختارها، ها،مشی خط از هدفمندی سیستم به نظام تضمین کیفیت

 این به نسبت آن، توسط مختلف، نفعان ذی و گیردمی قرار اعتبارسنجی ارزشیابی و مورد عالی آموزش کیفیت آن، طریق از که

 (1386)فراستخواه، .یابندمی اطمینان برحسب انتظاراتشان کیفیت
ای از نظام است که نتیجة یك سلسله اقدامات و عملیات مشخص برای پاسخگویی به کیفیت در آموزش عالی حالت ویژه

 (1384نیازهای اجتماعی معین در یك نقطة زمانی و مكانی خاص است.)محمدی و همكاران،
 

 هاي آموزش عالیر نظاماهمیت كیفیت د-2-5
شد و نهادی برای پرورش های آموزش عالی در اغلب نقاط جهان به وسیله سرآمدان هر کشور ایجاد میدر گذشته دور، نظام

شدند. بدین سان، قضاوت درباره های آموزشی متناسب با منظور یاد شده، تنظیم و اجرا میها و برنامهآنان بود. بنابراین روال، دوره
 یت آموزش عالی امری پیچیده نبود.کیف

های آموزش عالی در دو دهه گذشته، افزایش جمعیت و سایر عوامل، موجب افزایش تقاضا برای آموزش عالی گردید. نظام
های آموزشی منظور کردند. بدین ترتیب، مند از فرصتتر بهرهبرای برآوردن تقاضای اجتماعی داوطلبان امتیازاتی برای اقشار کم

ها و مؤسسات آموزش عالی افزایش یافت و ترکیب اجتماعی آنان متفاوت گردید. از این عیت دانشجویی، چندین برابر در دانشگاهجم
رو، در نیازهای جمعیت دانشجویی نیز تغییراتی پدید آمد؛ به طوری که ضرورت یافت آموزش عالی این نیازها و تحوالت را مدنظر 

های خود اعمال کند. در صورتی که در یك نظام آموزش عالی چنین تعدیلی به انجام رسیده و برنامه قرار دهد و تعدیل الزم را در
توان گفت آن نظام یكی از ابعاد کیفیت آموزش عالی را رعایت کرده است. های موردنظر(( تأیید شده باشد، می))تناسب آن با هدف

 (.1381)بازرگان، 
های در حال افزایش آن از سوی دیگر، به همراه ازدیاد تعداد و تنوع متقاضیان هگسترش آموزش عالی از یك سو و هزین

 .(Bernnan & Shah, 2000, p21دارد. .)دانش، توجهات را به مسائل کیفیتی معطوف می
در  های عمومی، همراه با کیفیت و اثربخشی کافی هستند، از جملهاز طرفی، پاسخگویی نسبت به این موضوع که آیا هزینه 

 (Mason, 2000, p54حوزة آموزشی به طور عام و مؤسسات آموزش عالی به طور خاص، بیش از گذشته اهمیت یافته است. )
 
 

                                                           
1 Conference of Heads of Irish Universities (CHIR) 
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 هاي آموزش عالیاهمیت كیفیت در نظام-2-6

رش شد و نهادی برای پروهای آموزش عالی در اغلب نقاط جهان به وسیله سرآمدان هر کشور ایجاد میدر گذشته دور، نظام
شدند. بدین سان، قضاوت درباره های آموزشی متناسب با منظور یاد شده، تنظیم و اجرا میها و برنامهآنان بود. بنابراین روال، دوره

 کیفیت آموزش عالی امری پیچیده نبود.
موزش عالی های آدر دو دهه گذشته، افزایش جمعیت و سایر عوامل، موجب افزایش تقاضا برای آموزش عالی گردید. نظام

های آموزشی منظور کردند. بدین ترتیب، مند از فرصتتر بهرهبرای برآوردن تقاضای اجتماعی داوطلبان امتیازاتی برای اقشار کم
ها و مؤسسات آموزش عالی افزایش یافت و ترکیب اجتماعی آنان متفاوت گردید. از این جمعیت دانشجویی، چندین برابر در دانشگاه

ی جمعیت دانشجویی نیز تغییراتی پدید آمد؛ به طوری که ضرورت یافت آموزش عالی این نیازها و تحوالت را مدنظر رو، در نیازها
های خود اعمال کند. در صورتی که در یك نظام آموزش عالی چنین تعدیلی به انجام رسیده و قرار دهد و تعدیل الزم را در برنامه

توان گفت آن نظام یكی از ابعاد کیفیت آموزش عالی را رعایت کرده است. شده باشد، می های موردنظر(( تأیید))تناسب آن با هدف
 (.1381)بازرگان، 

های در حال افزایش آن از سوی دیگر، به همراه ازدیاد تعداد و تنوع متقاضیان گسترش آموزش عالی از یك سو و هزینه
 .(Bernnan & Shah, 2000, p21دارد. .)دانش، توجهات را به مسائل کیفیتی معطوف می

های عمومی، همراه با کیفیت و اثربخشی کافی هستند، از جمله در از طرفی، پاسخگویی نسبت به این موضوع که آیا هزینه 
 (Mason, 2000, p54حوزة آموزشی به طور عام و مؤسسات آموزش عالی به طور خاص، بیش از گذشته اهمیت یافته است. )

 

 كیفیت در آموزش عالی ايرانتجربه ارزيابی -2-7
ها و اطالعات درباره تدریس، یادگیری، برنامه درسی، توان فرایند منظم و مستمر گردآوری دادهارزیابی در آموزش عالی را می

 Council for Higher )(CHEA, 2002) .ساز و کار کنترل کیفیت تعریف کرد ساختار و اثربخشی سازمانی، بازنگری درونی و

education Accreditation)1375حسب این تعریف، اولین کوشش برای ارزیابی در آموزش عالی ایران در سال  . بر 
خورشیدی آغاز شد. در این سال، طرح پیش ـ پژوهش ارزیابی درونی برای ارتقای کیفیت آموزش پزشكی مورد تصویب هیات 

در شش گروه آموزشی علوم پزشكی، طرح  1376فت. سپس در سال رئیسه وقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی قرار گر
(. با توجه به نتایج مثبت این طرح، دانشگاه تهران، به عنوان اولین دانشگاه غیرپزشكی، در 1379به اجرا درآمد )بازرگان و همكاران، 

آموزشی این دانشگاه را مورد توجه قرار  هایهای شورای دانشگاه، اجرای طرح ارزیابی درونی در گروهدر یكی از جلسه 1376بهار 
(. بر این اساس، 39، ص 1376را ))سال نظارت و ارزیابی(( نام نهاد )بازرگان،  1376داد. به همین منظور، شورای دانشگاه سال 

ل، اجرای ارزیابی پیشنهاد شده بود که در چند دانشكده، از هر کدام، یك گروه آموزشی ارزیابی درونی انجام دهد. هر چند در این سا
هنرهای زیبا( در دانشگاه تهران  درونی به تأخیر افتاد، در سالهای بعد گروه ترویج و آموزش کشاورزی و نیز گروه معماری )دانشكده

بود دهد که فرایند ارزیابی درونی نقش مؤثری در بهبه ارزیابی درونی پرداختند. گزارش اولیه ارزیابی درونی در این گروهها نشان می
 ها داشته است.کیفیت در این گروه

های ششگانه یاد شده، ، با توجه به نتایج قابل توجه طرح پیش ـ پژوهش ارزیابی درونی در گروه1378و  1377در سالهای 
وم های علهای علوم پزشكی به این امر پرداختند؛ از جمله دانشگاههای پزشكی داخلی در تمام دانشگاهارزیابی درونی در گروه

 توان از دانشگاه علوم پزشكی اهواز، کاشان و سمنان نام برد.اند، میپزشكی پیشقراول که در ارزیابی درونی با جدیت عمل کرده
تواند دهد که ارزیابی درونی میهای آموزشی بالینی و علوم پایه پزشكی نشان مینتایج حاصل از اجرای ارزیابی درونی در گروه

ها هایی که ارزیابی درونی در آنکیفیت دانشگاهی داشته باشد. نظرسنجی از اعضای هیات علمی گروهنقش مؤثری در ارتقای 
 تواند آثار زیر را در پی داشته باشد:انجام شده، حاکی از آن است که ارزیابی درونی می

 های گروه آموزشی با مشارکت اعضای هیات علمیالف( آشكار شدن و مورد توجه قرار گرفتن هدف
 تر از منابع موجود برای برطرف کردن آنهاهای آموزشی و استفاده بیشهای گروهها و نارساییب( شناسایی کاستی

 های آموزشی و تقویت همكاری میان آنهاج( افزایش دلبستگی اعضای هیات علمی به گروه
 د( مورد توجه قرار گرفتن فرهنگ شفافیت و پاسخگویی.

های علوم پزشكی و سایر عوامل باعث شد که در تدوین برنامه سوم توسعه کشور، ارزیابی در دانشگاهتاثیر مثبت ارزیابی درونی 
و ارتقای کیفیت آموزش عالی از طریق ارزیابی درونی و برونی مورد توجه قرار گیرد. از این رو در برنامه تحقیقات دانشگاهی )برنامه 

ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش مدنظر قرار گرفت. برای همین منظور، سازمان سوم توسعه( کارامد کردن نظام ارزیابی، سنجش و 
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آموختگان، ( را تحت عنوان ))ارزیابی و اعتبارسنجی مؤسسات و دانش113512ریزی کشور یك ردیف اعتباری)مدیریت و برنامه
 داد. های جامع و تخصصی سراسری(( به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اختصاصبرگزاری آزمون

های نخست را برای اشاعه ، به وسیله سازمان سنجش آموزش کشور گام1379وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از اسفندماه 
توان به تشكیل گروه ارزشیابی در مرکز مطالعات، تحقیقات و ارزیابی درونی در آموزش غیرپزشكی برداشته است. از آن جمله می

مان یاد شده، اشاره کرد. برای جلب توجه دانشگاههای جامع و تخصصی غیرپزشكی، سازمان ارزشیابی آموزشی، وابسته به ساز
ها را برای ارزیابی درونی جلب های آموزشی و ارزیابی دونی پرداخت. سپس نظر دانشگاهسنجش آموزش کشور به برگزاری کارگاه

 کرد.
های داوطلب به اجرا درآید. مكانیك و حسابداری( در دانشگاه در آغاز قرار بود که ارزیابی درونی در چهار گروه )ریاضی، برق،

های مجری به سیصد گروه آموزشی در مندی و ))اشتیاق زایدالوصف برای عملیات اجرایی((، باعث شد که تعداد گروهعالقه
 های بزرگ و کوچك دولتی افزایش یابد.دانشگاه

توان از دانشگاه اصفهان، دانشگاه اند میزیابی درونی به عمل آوردهاز جمله دانشگاههای دولتی که کوشش زیادی در امر ار
های ریاضی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در ایجاد عالمه طباطبایی و دانشگاه صنعتی امیرکبیر نام برد. در این باره کوشش گروه

قابل توجه بوده است. همچنین گروه  پردازی درباره بهبود کیفیت در آموزش عالیدلبستگی به مفهوم ارزیابی درونی و انگاره
های آموزشی آمار سایر آموزشی آمار دانشگاه عالمه طباطبایی در به ثمر رساندن ارزیابی درونی و تعمیم این کوشش به گروه

وزشی های آمهای کشور قابل ذکر است. گروه یاد شده سعی بر آن داشته که از طریق انجمن آمار ایران بتواند سایر گروهدانشگاه
ها را ترغیب کند تا ابتدا به ارزیابی درونی خود بپردازند و سپس با ایجاد کمیته کشوری ارزیابی آموزش آمار، مقدمات آمار دانشگاه

 ها را نیز فراهم آورند.ارزیابی برونی آن
ن آن در های اجرایی یاد شده، در راستای تدوین چارچوبی نظری برای سنجش کیفیت و بومی کردعالوه بر کوشش

های کشور، تاکنون دو طرح پژوهشی مصوب دانشگاه تهران )در دانشكده روانشناسی و علوم تربیتی( به اجرا درآمده و نتایج دانشگاه
 ، بازرگان و حسینی(.1379آن منتشر شده است )بازرگان و همكاران، 

 

 ضرورت مديريت كیفیت در آموزش عالی-2-8
های اصلی های جهان ازجمله دغدغهو مدیریت کیفیت آموزش عالی در اغلب کشور در قرن بیست و یكم دغدغه ارزیابی

های تضمین کیفیت دانشگاهی در اغلب روئی با این دغدغه، نظام(. برای رویاGUNI,2008باشد )های آموزش عالی مینظام
که از برخی وجوه اشتراک کامل ا اینهای جهانی بهای تضمین کیفیت آموزش عالی در تجربهوجود آمده است. نظامکشورها به

 ( 1386شود. )فراستخواه و همكاران ها مشاهده میبرخوردارند، اما از جهات زیادی تنوع و گوناگونی بسیار در آن
سازی جهت ای است. در ایران نیز، برای ساختارتوان مالحظه کرد، ساختار شبكهها که در موارد متعددی مییكی از این ویژگی

عمل آمده است. اما، این هایی برای ارزیابی مستمر و مدیریت کیفیت آموزش عالی بهن کیفیت در آموزش عالی، کوششتضمی
تواند به بهبود کیفیت بیانجامد که در قالب یك نظام ارزیابی و اعتبار سنجی طراحی شده و برای اجرای ها در صورتی میکوشش

اعضای هیأت علمی کشور نسبت به ساختار ارزیابی کیفیت آموزش عالی دلبستگی الزم آن ساختار سازی شده باشد. عالوه بر آن، 
سنجی آموزش عالی ها گسترش یابد. ساختار ارزیابی واعتباردست آورده باشند تا فرهنگ ارزیابی و بهبود کیفیت در دانشگاهرا به

جوئی علمی را در اعضای هیأت علمی هر و حس برتریکشور باید چنان باشد که ضمن رعایت اقتدار علمی هر دانشگاه، نوآوری 
کند. همان طور که اشاره شد، یكی از ساختارهای مناسب دانشگاه تقویت کند. این امر دستیابی به کیفیت آموزش عالی را میسر می

مین کیفیت است. ای تجربه شده است شبكه تضالمللی و منطقهبرای ارزیابی و تضمین کیفیت در آموزش عالی که در سطح بین
 (1386)بازرگان،

هایی چون نسبت معلم به شاگرد، صالحیت هیئت آموزشی، مقدار فضا علمای تعلیم و تربیت، کیفیت نظام را بر اساس شاخص
 سنجند.ها و در نهایت موفقیت در امتحانات میو لوازم و تجهیزات نسبت به تعداد فراگیران، هزینه

ن مسئلة کیفیت را آگاهی از میزان موفقیتهای نظام آموزشی در راه عملی ساختن اهداف خود، ریزان هدف از مطرح کردبرنامه
هایی که منجر به تحقّق هر چه بیشتر و بهتر شناسایی و رفع موانع و مشكالت احتمالی موجود بر سر راه آنها و سرانجام، یافتن راه

 (1370دانند.)راجرز و راچلین، شود، میاهداف آنها می
 

 عالی آموزش نظام در كیفیت هاي مديريتشاخص-2-9
های حاصل از ارزیابی آموزش عالی، پنج رویكرد عمده برای ارزیابی کیفیت آموزش عالی مورد استفاده قرار با توجه به تجربه

 گیرد که عبارتند از:می
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 . ارزیابی درونی )خود ارزیابی (؛1
 . ارزیابی برونی؛2
 آموزش عالی با استفاده از نشانگرهای عملكرد؛ . تحلیل آماری رفتار نظام3
 . نظرسنجی از دانشجویان، دانش آموختگان، کارفرمایان و نهادهای تخصصی؛4
 (1379. آزمودن دانش، نگرش و توان دانش آموختگان. )بازگان و همكاران، 5

 از:توان در چهار مقوله دسته بندی کرد که عبارتند های توجه به کیفیت را میالزام
الزام اخالقی؛ گویای این مسئله است که مشتریان و ارباب رجوع خدمات آموزشی)درون/برون سازمانی(، الیق خدمات با 

 بهترین کیفیت آموزشی ممكن هستند.
ای؛ ارتباط تنگاتنگی با الزام اخالقی دارد و نشان دهندة وظایف همة کسانی است که درگیر خدمات و تالشی . الزام حرفه2
 برای فراهم آوردن استانداردهای باالی آموزشی برای یادگیرندگان هستند.سخت 

 . الزام رقابتی؛ بیانگر آن است که رقابت در دنیای آموزش، واقعیتی انكارناپذیر است.3
پذیری مسئولیتهای جامعه را در تربیت نیروی انسانی، پذیری و پاسخگویی؛ بر اساس این مؤلّفه باید خواسته. الزام مسئولیت4

 (1384بیشتر و خدمات، برآورده سازند. )محمدی و همكاران،
 

 نقش ممیزي ، اعتبارسنجی و ارزيابی در بهبود كیفیت-2-10
 رود و از سه بخش تشكیل شده است:بر حسب تعریف، ممیزی کیفیت فرایندی است که برای قضاوت درباره کیفیت به کار می

 های بیان شدههای طراحی شده برای تحقق هدفها و شیوههقضاوت درباره مناسب بودن برنام
 های اجرا شدههای انجام شده با برنامهتطابق فعالیت

 (Woodhouse ,2003های بیان شده)ها نسبت به تحقق هدفقضاوت درباره اثربخشی فعالیت

 اند. ای مورد نظر تحقق یافتههکند که تا چه اندازه هدفبه عبارت دیگر، ممیزی کیفیت در آموزش عالی نظارت می

ها و اما ارزیابی کیفیت در آموزش عالی، مفهومی است که ابعاد آن فراتر از ممیزی کیفیت است؛ زیرا در ارزیابی نه تنها برنامه
 (.1381شوند )بازرگان، گیرند، بلكه از جمله کارکردهای مدیریت دانشگاهی منظور میهای اجرایی مورد قضاوت قرار میشیوه

دهد، درباره فرآیند عملیات و ها را مدنظر قرار میبدین ترتیب، ارزشیابی آموزش عالی عالوه بر این که کیفیت تحقق هدف
 کند. دروندادهای آن نیز قضاوت می

ار باالخره ))اعتبارسنجی فرآیندی است که به وسیله آن یك سازمان، صالحیت مراکز آموزشگاهی و دانشگاهی را مورد تایید قر
 (. 1381، بازرگان، CHEA , 2002دهد((  )می

اعتبارسنجی برای بهبود کیفیت، در صورتی مؤثر است که فرهنگ ارزشیابی در آموزش عالی رایج شده باشد؛ به عبارت دیگر، 
تدا به آشكار کردن توان ابپذیری، رفتار رایج نظام آموزش عالی باشد. به وسیله ارزیابی میشفافیت در امور و پاسخگویی و مسئولیت

پذیر است )بازرگان، ها به قضاوت پرداخت. این امر به کمك ارزیابی درونی امكانها اقدام کرد و سپس درباره میزان تحقق آنهدف
1381.) 
های عملكردی آن واحد بیان و سپس در ارزیابی درونی با مشارکت اعضای هیات علمی واحد مورد ارزیابی، رسالت و هدف 

شود. برای بهبود کیفیت، متعاقب ارزیابی درونی باید به ارزیابی برونی پرداخت تا پیگیری ها قضاوت میمیزان تحقق هدفدرباره 
 الزم برای ارتقای علمی واحد مورد ارزیابی انجام پذیرد.

وزش عالی به قضاوت در فرایند اعتبارسنجی، بر اساس استانداردهای از قبل تعیین شده، معموالً سازمانی مستقل از نهاد آم
پردازد. در این فرایند فقط مدیران آموزش عالی شرکت درباره میزان تطابق وضعیت موجود واحد مورد ارزیابی با استانداردها می

 کنند. می
توان مالحظه کرد که ارزیابی درونی به واسطه مشارکت در مقایسه میان ممیزی، ارزیابی و اعتبارسنجی در آموزش عالی می

شود. پذیری و اقدام برای بهبودی واحد آموزش عالی مورد ارزیابی میه اعضای هیأت علمی موجب برانگیختن آنان در مسئولیتکلی
بخشد و از اقدامات آن در جهت عالوه بر آن، ارزیابی بیرونی، ابزاری است که کوشش اولیه واحد آموزش عالی را انسجام می

 (1382ند.) بازرگان,کدستیابی به کیفیت مطلوب حمایت می
 

 پیشینه تحقیق -3

 ارزيابی كیفیت در آموزش عالی ايران  نهیشیپ-3-1
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خورشیدی آغاز شد. در این سال، طرح  1375حسب این تعریف، اولین کوشش برای ارزیابی در آموزش عالی ایران در سال  بر
پیش پژوهش ارزیابی درونی برای ارتقای کیفیت آموزش پزشكی مورد تصویب هیات رئیسه وقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

(. با 1379آموزشی علوم پزشكی، طرح به اجرا درآمد )بازرگان و همكاران،  وهدر شش گر 1376پزشكی قرار گرفت. سپس در سال 
های شورای در یكی از جلسه 1376توجه به نتایج مثبت این طرح، دانشگاه تهران، به عنوان اولین دانشگاه غیرپزشكی، در بهار 

قرار داد. به همین منظور، شورای دانشگاه سال  جهتوهای آموزشی این دانشگاه را مورد دانشگاه، اجرای طرح ارزیابی درونی در گروه
(. بر این اساس، پیشنهاد شده بود که در چند دانشكده، از هر کدام، یك 1376را ))سال نظارت و ارزیابی(( نام نهاد )بازرگان،  1376

های بعد گروه ترویج و در سال د،تاگروه آموزشی ارزیابی درونی انجام دهد. هر چند در این سال، اجرای ارزیابی درونی به تأخیر اف
هنرهای زیبا( در دانشگاه تهران به ارزیابی درونی پرداختند. گزارش اولیه ارزیابی  آموزش کشاورزی و نیز گروه معماری )دانشكده

 .ستها داشته ادهد که فرآیند ارزیابی درونی نقش مؤثری در بهبود کیفیت در این گروهها نشان میدرونی در این گروه
های ششگانه یاد شده، ، با توجه به نتایج قابل توجه طرح پیش پژوهش ارزیابی درونی در گروه1378و  1377های سال در

 های علوم پزشكی به این امر پرداختند؛ های پزشكی داخلی در تمام دانشگاهارزیابی درونی در گروه
تواند دهد که ارزیابی درونی میینی و علوم پایه پزشكی نشان میهای آموزشی بالحاصل از اجرای ارزیابی درونی در گروه نتایج

ها هایی که ارزیابی درونی در آننقش مؤثری در ارتقای کیفیت دانشگاهی داشته باشد. نظرسنجی از اعضای هیات علمی گروه
 تواند آثار زیر را در پی داشته باشد:درونی می رزیابیانجام شده، حاکی از آن است که ا

 های گروه آموزشی با مشارکت اعضای هیات علمیآشكار شدن و مورد توجه قرار گرفتن هدف (الف
 تر از منابع موجود برای برطرف کردن آنهاهای آموزشی و استفاده بیشهای گروهها و نارسایی( شناسایی کاستیب
 آنهاهای آموزشی و تقویت همكاری میان ( افزایش دلبستگی اعضای هیات علمی به گروهج
 ( مورد توجه قرار گرفتن فرهنگ شفافیت و پاسخگویی.د

های علوم پزشكی و سایر عوامل باعث شد که در تدوین برنامه سوم توسعه کشور، ارزیابی مثبت ارزیابی درونی در دانشگاه تاثیر
در برنامه تحقیقات دانشگاهی )برنامه و ارتقای کیفیت آموزش عالی از طریق ارزیابی درونی و برونی مورد توجه قرار گیرد. از این رو 

نظام ارزیابی، سنجش و ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش مدنظر قرار گرفت. برای همین منظور، سازمان  ردنسوم توسعه( کارامد ک
 آموختگان،( را تحت عنوان ))ارزیابی و اعتبارسنجی مؤسسات و دانش113512ریزی کشور یك ردیف اعتباری)مدیریت و برنامه

 تحقیقات و فناوری اختصاص داد.  ،های جامع و تخصصی سراسری(( به وزارت علومبرگزاری آزمون
های نخست را برای اشاعه ، به وسیله سازمان سنجش آموزش کشور گام1379علوم، تحقیقات و فناوری از اسفندماه  وزارت

توان به تشكیل گروه ارزشیابی در مرکز مطالعات، تحقیقات و ارزیابی درونی در آموزش غیرپزشكی برداشته است. از آن جمله می
های جامع و تخصصی غیرپزشكی، سازمان ، اشاره کرد. برای جلب توجه دانشگاهشده دارزشیابی آموزشی، وابسته به سازمان یا

ها را برای ارزیابی درونی جلب های آموزشی و ارزیابی درونی پرداخت. سپس نظر دانشگاهسنجش آموزش کشور به برگزاری کارگاه
 کرد.

های داوطلب به اجرا درآید. حسابداری( در دانشگاه آغاز قرار بود که ارزیابی درونی در چهار گروه )ریاضی، برق، مكانیك و در
های مجری به سیصد گروه آموزشی در مندی و ))اشتیاق زایدالوصف برای عملیات اجرایی((، باعث شد که تعداد گروهعالقه

 (.1379یابد. )بازرگان و همكاران،  زایشهای بزرگ و کوچك دولتی افدانشگاه
« نتایج ارزیابی درونی در میان مدیران و تصمیم گیران نظام آموزش عالی کشور چنان بود که نظر برنامه ریزان آموزش، بازتاب

در زمان تدوین عالی در مقیاس کالن به ارزیابی آموزش عالی جذب شد. از » برنامة عمرانی پنج سالة سوم جمهوری اسالمی ایران
رنامة یادشده در آموزش عالی، به ارزیابی درونی آموزش عالی اختصاص یافت . لذا وزارت علوم، ب راییهای اجاین رو، یكی از فعالیت

 1380های ارزیابی درونی را از آغازتحقیقات و فن آوری در همین راستا و در اجرای مصوبات قانون برنامة پنج سالة سوم، کوشش
 (1383آغاز کرده است. )قورچیان و همكاران، 

 

  یدر آموزش عال تیفیك تيريالعات مدمط پیشینة-3-2
المللی و های بینسازی برای ارزیابی و ارتقای کیفیت نظام آموزش عالی: تجربهظرفیت "با عنوان یقی( در تحق1382) بازرگان

سازمانی المللی و ملی در ایجاد ساختار های بین: بر اساس تجربهدیرس جهینت نیبه ا "های ملی در ایجاد ساختار مناسبضرورت
های ایران(( را ساختاری مناسب برای تضمین کیفیت در آموزش عالی کشور پیشنهاد کرد. این انجمن توان انجمن دانشگاه))می
تواند در آغاز از طریق ارزیابی درونی، حداقل به وسیله سه تا پنج گروه آموزشی در یك رشته دانشگاهی و سپس ارزیابی برونی می

های برای سنجش کیفیت و ارتقای علمی در رشته تریتردههای گسشود. پس از آن به تدریج کوشش در همان رشته، تشكیل
 ریزی و اجرا کند.دانشگاهی دیگر برنامه
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های تضمین کیفیت آموزش عالی با زمینه های فرهنگی و بررسی رابطه نظام"با عنوان  یقی( در تحق1386)فراستخواه
های ساختاری و ضعف در توسعة زمینه های فرهنگی و اجتماعی ه: دربارة ایران با توجه به ضعفک رسدیم جهینت نیبه ا "اجتماعی

فعالیت ارزشیابی آموزش عالی هشیار بود. زیرا بسیار محتمل است که این  رگونهو سیاسی و اقتصادی جامعه، باید نسبت به ه
علمی مبدل شوند و به جای بهبود درونزای کیفیت  فعالیت ها به تهدیدی برای استقالل دانشگاهی و خودتنظیمی اجتماع

ها و اجتماع علمی خود در آورد که دانشگاه همدانشگاهی، صورت اداری )فرمال( و دولتی و دیوانساالر پیدا کنند. باید شرایطی را فرا
ی آن، عملكرد علمی و دانشگاهی و فرایند ارزشیابی درگیر و پیشقدم شوند و اهداف ارزیابی را به صورت درونی تعیین کنند و بر مبنا

سطح جهانی و جامعة ملّی  رکیفیت آموزش عالی را به صورت درون زا و مداوم مورد ارزیابی قرار دهند و خود را با شرایط رقابتی د
 همراه سازند.
: شبكه دیرس جهینت نیبه ا "رانیا یهادانشگاه تیفیشبكه ک سیتأس یبرا یشنهادیپ "با عنوان یقی( در تحق1386)بازرگان

 یآموزش عال یهاستمیس ری)ز رانیا یها و مراکز آموزش عالاز دانشگاه یادهیهم تنعبارت است از تار به رانیا یهادانشگاه تیفیک
 یارتقا یخود و چگونگ تیفیقضاوت درباره ک یبرا ازیمورد ن یهاداده لیو تحل میتنظ ،یگردآور باکه هرعضو آن  ی( به طوررانیا

. دهدیم شیافزا ربطیذ ستمیرسیز تیفیک یارتقا یخود را برا یهایاعضا تبادل نظر نموده، دانش و توانائ ریآن به طور مستمر با سا
 یابیو اشاعه دانش ارز تیفیفرهنگ ک جیرسالت با ترو نیران است. تحقق ایا ینظام آموزش عال تیفیک یشكدا ارتقا یرسالت اصل
و  یقاتیتحق یهاافتهیتبادل دانش، نگرش، راهبردها،  قیامر از طر نیخواهد شد. ا سریم رانیا یآموزش عال تیفیو بهبود ک

ها و مراکز آموزش دانشگاه یجمعسته. کوشش درسدیبه انجام م ینظام آموزش عال تیفیو بهبود ک یابیحاصل از ارز یهاتجربه
 است. یباره ضرور نیدر ا یعال

 ئتیه یو اعضا دگاهی: درانیا یدر نظام آموزش عال تیفیک نیتضم یبرا ییالگو"با عنوان  یقی( در تحق1386زاده )  محمد
با  یرونیو ب یدرون یابیارز یاز روش ها دیبا یابیارز یهاروش نهی: در زمدیرس جهینت نی، به ا"یعیو منابع طب یکشاورز یعلم

 یعلم ئتیه ی. به اعتقاد اعضاردیصورت گ یدرون یابیبه ارز یالزم است توجه خاص انیم نیاستفاده شود. البته در ا گریكدی
قرار  تیاهم یهم در درجه بعد النیفارغ التحص شیمای. پشودیآنها م یکارآمد شیاستفاده توأمان از دو روش مذکور سبب افزا

 شنهادیدانشگاه و دانشكده پ ،یدر سطح مل تیفین کینهاد تضم جادیدر خصوص ا یعلم ئتیه یدارد. البته با توجه به نظر اعضا
 نیتضم یکه نهاد مل بیترت نیاستفاده شود. بد تیفیک نیکارآمد ساختن نظام تضم یبرا زین تیفیک یزیکه از روش مم شودیم
هر  تیفیک نیتضم یواحدها یدرون یزیدانشگاه مم تیفیک نیدانشگاه و دفتر تضم تیفیک نیدفتر تضم یرونیب یزیمم ت،یفیک

 دانشكده را انجام دهد.
تبیین ماهیت و مؤلّفه های کیفیت سنجی نظام آموزش عالی به منظور شناخت "باعنوان یقی( در تحق1387نژاد) یسبحان

: با در نظر گرفتن مسائل داخلی و خارجی فرا روی سیستم آموزش دیرس جهینت نیبه ا"ها و طرح پاره ای راهكارهای نوآورانهچالش
کاهش کیفیت و لزوم توجه به آن باید از نگرانی های جدی جامعه به حساب آید.  اصالح و بهبود نظام آموزش عالی،  عالی، مسئلة

های آموزش عالی و استفاده از نگرش سیستمی در تحلیل دانشگاهی، مستلزم باز اندیشی و بازسازی در ساختارها، کارکردها و برنامه
 ست.تعهد و مسئولیت پذیری همة مسئوالن ا

هر  میبتوان نكهیا ی: برادیرس جهینت نیبه ا "یآموزش مهندس یابیارزش ینهضت جهان"با عنوان:  یقی( با تحق1390)انیمعمار
اهداف  نیبه ا دنیانجام شود. رس دیبا یاقدامات چند م،یرا برطرف کن نهیزم نیدر ا گرید یشده با کشورها جادیچه زودتر فاصله ا

از سطح دانشكده و دانشگاه تا وزارت علوم،  ییمسئوالن اجرا یبانیو پشت یمهندس یها، انجمنیجامعه دانشگاه یمستلزم همكار
 است: ریاست. اقدامات مذکور به قرار ز یو فناور قاتیتحق

 ران؛یا یآموزش مهندس یابیبه ثبت رساندن سازمان ارزش .1
 نفع؛یذ یهابا مشارکت طرف یابیسازمان ارزش یمستقل و خودکفا برا یساختار جادیا .2
 از؛یمورد ن یهاها و پرسشنامهدستورالعمل ها،هیها، رو نامهنییآ هیته .3
 ؛یآموزش یبرنامه ها یدرون یابیها به انجام دادن ارزدانشگاه بیو ترغ یابیدر خصوص ضرورت ارزش یرساناطالع .4
 ؛یابیرزشا یهانامهیگواه یو اعطا یرونیب یابیارز یآغاز رسم .5
 ها؛یابیمتقابل ارزش ییشناسا یچند جانبه برا ایدو  یهاتوافقنامه یامضا یاقدام برا .6
 واشنگتن( مانی)از جمله پ یابیارزش نهیدر زم یجهان یهامانیبه پ وستنیپ یبرا یزیربرنامه .7

 نیبه ا "طراحی الگوی تضمین کیفیت آموزش تربیت بدنی در نظام آموزش از راه دور "با عنوان یقی( در تحق1392) ینیحس
کاربردی تضمین کیفیت آموزش تربیت بدنی آموزش از راه دور )دانشگاه پیام نور( نهاد تضمین  -: الگوی مفهومی دیرس جهینت

ها زی تشكیل شود و دارای دفاتر و کارشناسانی در مراکز استانو ارزیابی سازمان مرک تکیفیت در دانشگاه پیام نور در دفتر نظار
یادگیری به عنوان قلب تپنده دانشگاه  -باشد. وظیفه این نهاد در سطح دانشگاه بهبود کیفیت از طریق توجه به فرآیندهای یاددهی

 بعدی باشد. یهادر درجه اول و فرآیندهای مدیریتی و تحقیق و پژوهش در الویت
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(2014 )Anca Prisacariu  جهینت نیبه ا "اروپا یدر آموزش عال تیفیک نیتضم دیجد یهادگاهید "با عنوان یقیدر تحق 
 است: ریبر اهداف ز دیتاک دی( جدییاروپا یها)استانداردها و دستورالعمل ESG: در   دیرس

در سطح  کنند،یم میو آموزش در اروپا تنظ یریادگی یبرا تیفیک نیتضم یهاستمیس یچارچوب مشترک را برا كیآنها  -
 .یو سازمان یمل

 اروپا را دارند؛ یدر سطح آموزش عال یآموزش عال تیفیو بهبود ک نیتضم ییآنها توانا -
 ؛ کنندیم لیرا تسه یمل یشناخت و تحرک در داخل و در سراسر مرزها جهیدر نت کنند،یم تیآنها از اعتماد متقابل حما -
 .کنندیاروپا( را فراهم م ی)حوزه آموزش عال  EHEAدر  تیفیک نیعات مربوط به تضمآنها اطال -
مختلف توسط  یو اجرا شود به روش ها ردیممكن است مورد استفاده قرار گ  ESGچارچوب را که در آن  كیاهداف  نیا

 ،یآموزش عال یهاستمیخود، س یاسیس یبا تنوع نظام ها EHEA. کندیمختلف، فراهم م یموسسات، سازمان ها و کشورها
 .شودیها، آرمانها و انتظارات مشخص مزبان ،یو آموزش یو فرهنگ یرسوم اجتماع

 

 مديريت كیفیت در آموزش عالی در ايران-4

های ایران در سطح مطلوب و قابل های انجام شده حاکی از آن است که کیفیت آموزشی دانشگاهنتایج تحقیقات و بررسی
های ارزیابی آموزش عالی در فعالیت"( اشاره نمود: 1384توان به تجربیات محمدی و همكاران )قبولی قرار ندارد، در این زمینه می

ها و ابزارها از اعتبار الزم برخوردار نبودند و فرایندها غالبا به ایجاد جو گرفتند، روشام میکشور، نوعاً به صورت غیر علمی انج
های موجود در ها و نارساییضعف"(: 1374بهرامی ) "انجامیدند و اثربخشی مطلوب و مورد انتظار نداشتند.بدبینی و نارضایتی می

ساز و کارهای مناسب برای تضمین های کشور نشانی از فقدانشی دانشگاههای پژوهفرایندهای یاددهی و یادگیری و نیز فعالیت
  "کیفیت آموزش عالی است

ها به دلیل غلبة یك جانبة پاسخگویی به تقاضای اجتماعی، عدم تناسب خروجی ها با ضعف بنیة ورودی"(: 1376)خلیجی،  
  "فقدان بهره وری از منابع محدود عمومی در آموزش عالیتقاضای بازار کار و نیازهای متحول و متنوع جامعه، مدرک گرایی و 

ها گرفت ولی این فعالیتهایی از آموزش عالی توسط دولت صورت می(: هر چند از دیرباز، بازرسی1379)بازرگان و همكاران، 
 گرا و سیستمی همراه نبوده و اثربخشی مورد انتظار را نداشتند. با نگاه کل

داخلی و خارجی فراروی سیستم آموزش عالی، مسئلة کاهش کیفیت و لزوم توجه به آن باید نگرانی  با در نظر گرفتن مسائل
جدی به وجود آورد. بدیهی است اصالح و بهبود نظام، مستلزم بازاندیشی و بازسازی در ساختارها، کارکردها و برنامه های آموزش 

 (1384عالی است. )طالب لو، 
 

 ام آموزش عالی در ايرانكیفیت نظ راهکارهاي تضمین-5
 گذاری و راهبری و عدم تمرکز در حوزه کارکردی و سطوح عملیاتی:تمرکز در سیاست -1

کنند. این امر در برخی در حال حاضر، نهادهای مختلفی به انجام امور ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی کشور مبادرت می 
های این حوزه بایستی ه همراه داشته است. لذا به منظور اثربخشی باالتر فعالیتهای این نهاد را بهایی در فعالیتجهات، همپوشانی

یك نهاد به عنوان متولی ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی کشور تعیین شده و کلیه اقدامات را به صورت متمرکز راهبری نماید. در 
تضمین کیفیت را به عنوان ماموریت دوم خود مورد وضعیت فعلی، سازمان سنجش آموزش کشور، استقرار نظام جامع ارزشیابی و 

های این سازمان، های گستردهای را نیز در این حوزه به انجام رسانده است. با این وجود، به موازات فعالیتتوجه قرار داده و اقدام
و شورای عالی انقالب ریزی آموزش عالی نهادهای دیگری در ستاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، موسسه پژوهش و برنامه

های این حوزه تجمیع شده و پردازند. از این رو، الزم است کلیه اقدامای در آموزش عالی میهای دورهفرهنگی نیز به انجام ارزیابی
به صورت یكپارچه و همسان به اجرا درآید. در این کارکرد، بحث و هدف اصلی، گرفتن اختیار و حذف واحدهای مذکور به نفع 

های واگذار های دیگر نیست. بلكه هدف اصلی، سیاستگذاری و راهبری متمرکز، در عین عدم تمرکز در کارکردها و فعالیتواحد
 افزایی است.های واحد و رعایت اصل همشده به زیرساختارهای این نهاد ملی در راستای سیاست

 )زیر نظام( به شرح زیر تشكیل شده است: قابل ذکر است به طور کلی، سیستم آموزش عالی ایران از ده زیر سیستم 
 های جامع دولتی دانشگاه -

 های علوم پزشكی دولتی دانشگاه - 
 های تخصصی )صنعتی/کشاورزی،..( دانشگاه - 
 های غیر دولتی )آزاد اسالمی( دانشگاه - 
 های غیر دولتی ـ غیر انتفاعی دانشگاه - 
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 سیستم آموزش عالی علمی ـ کاربردی  - 
 سیستم آموزش عالی نیمه حضوری )پیام نور(  - 
 مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت آموزش و پرورش  - 
 های دولتی ها و دستگاهمراکز آموزش عالی وابسته به سایر وزارتخانه - 
 مراکز آموزش عالی غیر حضوری )الكترونیكی( - 

 زش عالی فراملی )در مناطق آزاد کشور( را نیز منظور داشت. گانه فوق باید زیر سیستم آموهای دهعالوه بر زیر سیستم
 تجمیع و سازماندهی نیروی انسانی متخصص ارزشیابی:  -2

های جلب مشارکت متخصصان داخلی و خارجی تواند زمینهایجاد ساختار و نهاد ملی ارزشیابی کیفیت در کشور تا حد زیادی می
 ارزشیابی کیفیت را فراهم آورد.

 سازوکارهای ارزشیابی و پایش مستمر آموزش عالی:  تدارک -3
شود که ارزشیابی نه ها را به همراه دارد. این امر باعث میایجاد ساختار، به همراه خود، ضمانت اجرایی و قانونی انجام فعالیت

مستمر نظام آموزش  به عنوان اقدامی منفك و مقطعی، بلكه به صورت فرایندی برای کسب بازخورد اقدامات اصالحی و بهبود
 ها و مؤسسات آموزشی استفاده شود.های مربوط به ادامه یا خاتمه فعالیت دانشگاهگیریعالی، عمل نموده و از نتایج آن در تصمیم

 ارتقای سطح پاسخگویی نظام آموزش عالی در قبال ذینفعان:  -4
نفعان درونی به دو دسته درونی و بیرونی تقسیم نمود. ذی توان آنها راباشد که مینفعان مختلفی مواجه میآموزش عالی با ذی

شوند که از آن جمله، دانشجویان، آموزش عالی، افرادی هستند که به طور مستقیم از نتایج مشارکت در آموزش عالی برخوردار می
های ان، انرژی و هزینهعلمی و سطوح مدیریتی هستند. در این سطح، آموزش عالی باید بتواند در قبال صرف زماعضای هیات

ها یا توان رقابت برای دانشگاهنفعان داخلی خود، توجیهات قابل قبولی به آنها ارائه نماید. برای مثال، میدریافتی جهت حضور ذی
نفعان داخلی، بر این های مذکور، آن است که ذیهای خاص در سطح کشور را در نظر گرفت. دلیل افزایش تقاضا برای حوزهرشته

تواند انتظارات آموزشی و های معتبر تا حد زیادی برگرفته از کیفیت باالی آنها بوده و میها و رشتهباورند که حضور در دانشگاه
توان آنها را در گیرند که میتری قرار مینفعان خارجی نظام آموزش عالی نیز در طیف وسیعتحصیلی آنها را برآورده نماید. ذی

های اجتماعی، کارفرمایان و گیرنده، شبكهبندی کرد. نهادهای تصمیمجتمــــــاعی، اشتغال و خانواده دستهسطـوح سیاستگذاری، ا
گذاری کرده و های آموزش عالی سرمایهوالدین هر کدام به نوبه خود، خواستار آموزش عالی با کیفیت هستند، چراکه برای ورودی

تواند پاسخگوی این نظام در ساختار تضمین کیفیت در آموزش عالی تا حد زیادی میباشند. لذا ایجاد خروجی مطلوبی را متوقع می
 نفعان درونی و بیرونی آن را افزایش دهد.قبال ذی

 های کیفی نظام آموزش عالی: ارتقای ظرفیت -5
گسترش کمی یا همان های کیفی این نظام به موازات یكی از موانع موجود در توسعه کیفی آموزش عالی این است که ظرفیت

اند. به بیان دیگر، شناخت دقیقی از وضعیت موجود آموزش عالی وجود ندارد تا بر آن اساس های پذیرش آن، رشد نیافتهظرفیت
های آموزشی، پژوهشی، تخصصی، فناوری و کالبدی آموزش بتوان برای بهبود، اقدامات جدی به عمل آورد. برای مثال، سیستم

ورت سنتی عمل کرده و این امر، پیشگامی آنها در ایجاد تغییرات در جامعه و حتی متناسب شدن با عالی همچنان به ص
سازد. لذا از طریق سازوکارهای ارزشیابی و بهبود مستمر کیفیت المللی را تا حد زیادی با کندی مواجه میهای علمی و بینپیشرفت

های کیفی در سایه شناسایی کرده و ارتقا داد. به عبارت بهتر، ظرفیتهای کیفی آموزش عالی را توان ظرفیتتا حد زیادی می
 کند.توسعه کمی مغفول مانده و حتی در برخی موارد رشد کمی به مثابه توسعه و رشد کیفی تلقی شده و این امر را تشدید می

 المللی:ارتباط موثر با نهادهای داخلی و بین -6
های ارزشیابی و تضمین کیفیت باید هر کشور از ساختار و نهاد ارزشیابی کیفیت لیتالمللی فعابرای مشارکت در عرصه بین

پردازند. با ایجاد برخوردار باشد. در عین حال، در داخل کشور نیز موسساتی در حوزه ارزشیابی کیفیت، تاسیس شده و به فعالیت می
توان در سطح باالتری به اهداف نظام ین حوزه، میساختار ارزشیابی کیفیت، ضمن جلب مشارکت نهادهای داخلی و خارجی ا

 (1384آموزش عالی کشور، جامه عمل پوشاند. )محمدی،
 ها متناسب با نیازهای جامعه و منطبق با اهداف ملی برنامه ریزی شود.آموزش -7
وجه به فلسفة مسلط اجتماعی های الزم با تها، دانایی و تواناییها، مهارتدر زمینة گزینش فراگیران و استادان، صالحیت -8

های اجتماعی الزم در نظر گرفته شود تا ساختار وجودی مراکز آموزشی متناسب با سیستم ارزشی جامعه شكل گیرد و از حمایت
 برخوردار شود.

ود. این المللی حمایت شای و بینهای دانشگاهی در تعامالت اجتماعی، در سطوح ملی، منطقهاز ابتكارات خلّاقانة گروه  -9
ساز و بستر طبیعی برای احساس نیاز به کیفیت و مؤثّرترین محرک برای گونه تعامالت خودجوش و درونزا و آزادانه، بهترین زمینه

 است.« خود ارزیابی کردن»و « خود را در معرض ارزیابی قرار دادن»ضرورت 
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ی کامل با عنایت به شرایط جامعة در حال رشد، به تجهیزات، امكانات و ملزومات مورد نیاز برای اجرای برنامة آموزش -10
 ای گردآوری شود که برای تعالی نسل جوان مؤثّر باشد.گونه

گرایش بیشتر به فرایند به جای توجه به محصول نهایی، رایج شود: توجه به فرایند در آموزش عالی؛ یعنی توجه به ساز و  -11
دهای کیفیت در آموزش و پژوهش که برونداد آن پرورش نیروی انسانی مؤثّر در کارهای رسیدن به شرایط مطلوب؛ یعنی استاندار

 امر توسعه است. 
هایی، پایة اولیة ارزیابی را در دانشگاه بر ارزیابی کیفی قرار های دانشگاهی با تدوین آیین نامههای امنا و مدیریتهیئت -12

 دهند.
های گاهی: با توجه به سطح اشتغال ذهنی و علمی اعضای گروههای آموزشی دانششروع ارزشیابی در سطح گروه -13

های آموزشی و پژوهشی و ضرورت تغییر دیدگاه و نگرش آنها به امر ارزشیابی و نقش آن در بهبود کیفیت آموزشی با فعالیت
برای بهبود کیفیت  سازیهای مذکور، شروع آن از این سطح ضمن در پی داشتن پیامدهای ملموس ظرفیت سازی و فرهنگفعالیت

 (1384و خود انتقادی و انتقادپذیری، موفقیت در اجرا و پذیرش را به دنبال خواهد داشت. )محمدی و همكاران، 
های دانشگاهی اعالم شود.)سبحانی های کیفی هر دانشگاه، الزاماً به عنوان یكی از مستندات برنامه ریزینتایج ارزیابی -14

 (1387نژاد،
 ها استوار باشد و نه بخشنامه اداری؛یازهای واقعی، ارتقای کیفیت علمی دانشگاهبر اساس ن -15
 اجرای ارزیابی بر مبنای الگویی ساده استوار باشد؛ -16
 بینانه باشد؛انتظارات از اجرای ارزیابی، واقع -17

 د؛منابع مادی و کالبدی مورد نیاز برای اجرای ارزیابی در حد امكان قابل دسترسی باش -18

قبل از اجرای نظام ارزیابی، رهبران و مدیران آموزش عالی به ضرورت استقرار نظام تضمین کیفیت پی برده و آمادگی  -19
 خود را برای حمایت از آن اعالم کرده باشند؛

 اعضای هیات علمی در نظام یاد شده از آغاز طراحی تا استقرار آن در فرایندهای مربوط مشارکت داشته باشند؛ -20

های مثبت واحدهای آموزش عالی مورد ارزیابی تاکید ورزد؛ نه این ها و جنبهنظام تضمین کیفیت آموزش عالی بر قوت -21
 نمایی کند؛ها و کمبودها را بزرگکه فقط نارسایی

بهبود کیفیت  دهند و در راههای آموزشی و واحدهای آموزش عالی که ارزیابی را انجام میبه منظور ارج نهادن به گروه -22
 کنند، ساز و کار شناسایی و تحسین عملكرد برتر برقرار شده باشد؛خود تالش می

نظام تضمین کیفیت آموزش عالی، عالوه بر این که باید به ساز و کار مناسب ارزیابی درونی باید مجهز شود، باید امكان  -23
 (Lim,2002انجام ارزیابی برونی را فراهم آورده باشد؛ )

های ایران(( را ساختاری مناسب برای توان انجمن دانشگاهالمللی و ملی در ایجاد ساختار سازمانی ))میهای بیناس تجربهبر اس
تواند در آغاز از طریق ارزیابی درونی، حداقل به وسیله سه تا پنج تضمین کیفیت در آموزش عالی کشور پیشنهاد کرد. این انجمن می

های نشگاهی و سپس ارزیابی برونی در همان رشته، تشكیل شود. پس از آن به تدریج کوششگروه آموزشی در یك رشته دا
ریزی و اجرا کند. استقرار چنین انجمن های دانشگاهی دیگر برنامهتری برای سنجش کیفیت و ارتقای علمی در رشتهگسترده

های دولتی و غیردولتی را در سراسر ا و دانشگاهههای آموزشی، دانشكدهتواند مشاکت اعضای هیأت علمی، گروهای میتخصصی
های جهانی تواند در توسعه انسانی کشور و افزایش توان رویارویی نظام آموزش عالی با چالشکشور جلب کند. این امر همچنین می

 (1382نقش مؤثری ایفا کند. )بازرگان،

ای قرار گرفته است؛ از جمله این عوامل مل چندگانههای آموزش عالی در اغلب کشورهای جهان تحت تاثیر عواکیفیت نظام
های علمی در توسعه توان به برخی روندهای ناشی از جهانی شدن اشاره کرد؛ برای مثال، استفاده بیش از پیش از نوآوریمی

توان نام برد. ا میاقتصادی )دانش محور شدن اقتصاد( و عرضه آموزش عالی بدون توجه به مكان و زمان )آموزش عالی بدوم مرز(ر
اند. از آن اند، بلكه آثار نامطلوبی هم به بار آوردهدر کشورهای در حال توسعه نه تنها روندهای یاد شده بر آموزش عالی اثر گذاشته

توجه به توان به ایجاد بازار جهانی برای نیروی انسانی متخصص و تشدید فرار مغزها اشاره کرد. با در نظر گرفتن این امر، جمله می
ای داشته باشد، از یك سو توسعه پایدار را تسهیل کند و از سوی دیگر تواند تاثیر دوگانهکیفیت آموزش عالی در این کشورها می

های ها برای برآوردن تقاضای جامعه برای پیشرفت و توسعه، باید برنامهعوامل موثر در تشدید فرار مغزها را کاهش دهد. دانشگاه
های مختلف مطرح ترین مسائل در نظامتری سازمان دهند. در این میان، کیفیت به عنوان یكی از مهممقیاس وسیعآموزشی را در 

های کیفی آن های اخیر، در جامعة ما آموزش عالی به کمیت توجه نموده و سیر نزولی شاخصاست. با توجه به اینكه در سال
رونی فراروی سیستم آموزش عالی، مسئلة کاهش کیفیت و لزوم توجه به آن باشد، با در نظر گرفتن مسائل درونی و بمشخص می

های جدی جامعه به حساب آید. برای اصالح و بهبود نظام کیفیت آموزش عالی، نیاز به بازاندیشی و بازسازی در باید از نگرانی
با نظر به تعهد و مسئولیت پذیری همة  های آموزش عالی و استفاده از نگرش سیستمی در تحلیل دانشگاهی،کارکردها و برنامه
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دهد که ارزیابی کیفیت آموزش عالی در آمریكا که تحت عنوان اعتبارسنجی المللی نشان میهای بینباشد. تجربهمسئوالن می
در بهبود  تواند رویكردی موثرهای فرهنگی و شرایط اقتصادی ـ اجتماعی امریكا، اعتبارسنجی میشود، با توجه به ویژگیانجام می

تر از شیوه ممیزی های آموزش عالی خود بیشکیفیت در آن کشور باشد. کشورهای اروپایی با توجه به شرایط فرهنگی و ویژگی
کنند. با توجه به ( استفاده میMeade , 2003( و ممیزی کیفیت در پژوهش )Woodhouse , 2003کیفیت در آموزش عالی )

های گذشته در ایران برخی از موارد الزم برای ایجاد نظام تضمین کیفیت ه گفت که در سالتوان به طور خالصمطالب فوق، می
 مورد توجه قرار گرفته است؛ اما مهمترین آن ایجاد ساختار سازمانی الزم است که باید مورد نظر قرار گیرد.

 
 
 
 

  



 

60 

 

س
رم

ها
 چ

ال
ره 

ما
 ش

،
1 

ی: 
یاپ

)پ
15

ـار
هـ

، ب
)

 
13

98
 

 منابع
 .1382، 2-1، 9ایران شماره های آموزشی بازرگان، عباس؛ ))سخن سردبیر((، خبرنامه انجمن پژوهش .1
های دانشگاهی برای ارزیابی درونی گیری هدفبازرگان، عباس؛ حسینی، رسول؛ )زیر چاپ(، ساخت و اعتباریابی ابزار اندازه .2

 ریزی در آموزش عالیهای آموزشی، فصلنامه پژوهش و برنامهگروه
 .1381اتی(،)چاپ دوم(، تهران، سمت بازرگان، عباس؛ ارزشیابی آموزشی )مفاهیم، الگوها و فرایند عملی .3
های های آموزشی در دانشگاهبازرگان، عباس و همكاران؛ رویكرد مناسب ارزیابی درونی برای ارتقای مستمر کیفیت گروه .4

 .1379، 26 -1(،2)5شناسی و علوم تربیتی )دانشگاه تهران(، دوره جدید، علوم پزشكی. مجله روان

 .1376 ،48 – 39، )تابستان(، 2)تهران(، شماره دانشگاهی، اخبار دانشگا ه یدرون بازرگان، عباس؛ ارزیابی .5
 

 .1382، 2-1، 9های آموزشی ایران شماره بازرگان، عباس؛ ))سخن سردبیر((، خبرنامه انجمن پژوهش .6
ی ارزیابی درونی های دانشگاهی براگیری هدفبازرگان، عباس؛ حسینی، رسول؛ )زیر چاپ(، ساخت و اعتباریابی ابزار اندازه .7

 ریزی در آموزش عالیهای آموزشی، فصلنامه پژوهش و برنامهگروه
 .1386بازرگان، عباس؛ ارزشیابی آموزشی )مفاهیم، الگوها و فرایند عملیاتی(، )چاپ دوم(، تهران، سمت  .8
های وزشی در دانشگاههای آمبازرگان، عباس و همكاران؛ رویكرد مناسب ارزیابی درونی برای ارتقای مستمر کیفیت گروه .9

 .1379، 26 -1(،2)5شناسی و علوم تربیتی )دانشگاه تهران(، دوره جدید، علوم پزشكی. مجله روان
 11. رهیافت، ش  1374« : ها و ساختارهای آموزش عالیضرورت تجدیدنظر در رسالت»بهرامی، محسن  .10

 آموزش سمینار نخستین مقاالت مجموعه ؛ ندهآی و حال –خلیجی، محسن؛ نگاهی به نظام آموزش عالی ایران، گذشته  .11
 1376. طباطبایی عالمه دانشگاه تهران، ایران، عالی

راجرز، دانیل و هرش اس. راچلین؛ اقتصاد و آموزش و پرورش، ترجمه سیدابوالقاسم حسینیون، مشهد، معاونت فرهنگی  .12
 1370آستان قدس رضوی. 

ها و طرح سبحانی نژاد، مهدی؛ تبیین ماهیت و مؤلّفه های کیفی تسنجی نظام آموزش عالی به منظور شناخت چالش .13
  1387سال دوازدهم، شماره.40پارهای راهكارهای نوآورانه: فصلنامة دانشگاه اسالمی /

سالمی واحد تهران مرکزی، طالب لو، بهارک؛ بررسی وضعیت کیفیت آموزشی دوره های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ا .14
 1384پایان نامه کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی مجتمع دانشگاهی ولیعصر.

فراستخواه، مقصود و عباس بازرگان و محمود طباطبایی؛ تحلیل مقایسه ای نظامهای تضمین کیفیت آموزش عالی در جهان,  .15
 1386/الف؛  44ق در تجربه های جهانی؛ پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، ش وجوه اشتراک و افترا

 1383، تهران، بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی.1قورچیان، نادرقلی و همكاران؛ دایره المعارف آموزش عالی، ج  .16
تهران، سازمان سنجش ها و معیارها(، محمدی، رضا و همكاران؛ ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی )مفاهیم، اصول، روش .17

 1384آموزش کشور.
18. Bazargan , A; Globalization and Higher Education; The Role of Accreditation and 

Quality Assurance Mechanisms at the National and International Symposium ˚ cum- 

workshop: Sustainable Resource: Local Structures and Globalization, Tehran 14 ˚  18 

September , 2003, GLAN/ University of Tehran. 
19. Bazargan, A; Measuring Access to Higher Education and Higher  Education Quality: 

A Case Study from Iran. Prospects. Vol. XXXIII(3): 365 ˚  371, 2002 

20. Conference of Heads of Irish Universities (CHIU); A Framework for Quality in Irish 

Universities (Meeting the Challenge of change) Dublin: CHIV ú 2003 

21. Council for Higher Education Accreditation (CHEA). A, Glossary of Key Terms in 

Quality Assurance and Accreditation. Washington D.C:CHEAú.  200�. 
22. European University Association (E.U.A); EUA Strategy and Guidelines for Action. 

(Geneva, EUA). 2001. 
23. International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education 

(INQAAHE). (2003) Quality Assurance Agencies.  Dublin: Higher Education and 

Training Awards Council (Paris) International Association  of University Presidents. 
24. Lim, D . Quality Assurance in Higher Education (A Study of Developing Countries). 

Aldershot,  U.K: Ashgate Publishing, 2001. 



 

61 

 

س
رم

ها
 چ

ال
ره 

ما
 ش

،
1 

ی: 
یاپ

)پ
15

ـار
هـ

، ب
)

 
13

98
 

25. Meade, P; Evaluation of Research and Scholarship Paper Presented at (workshop II) 

The INQAAHE. Biennial Conference , 14 ˚  17 April, 2003. Dublin , Ireland. 
26. Wood house , D. Quality Improvement through Quality Audit. Quality in Higher 

Education g(2): 133-140. 2003. 
27. World Bank, Constructing Knowledge Societies: New Challenges for Tertiary 

Education Washington, D. C: World Bank., 2002. 
28. Brennan, John and T.Shah, Managing Quality in Higher Education. AnInternational 

Perspective on Institutional Assessment and Change. Buckingham, Open University 

Press. (2000( 
29. CHEA, Introducing the CHEA Almanac of External Quality Review. (2003( 
30. Washington DC: Council for Higher Education Accreditation. 
31. Conference of Heads of Irish Universities (CHIU); A Framework for Quality in Irish 

Universities (Meeting the Challenge of change) Dublin: CHIV. 2003 

32. Mason, Jenifer, Qualitative Researching, London, Sage. (2000 ( 
33. Meade, P; Evaluation of Research and Scholarship Paper presented at (workshop II) 

the INQAAHE. Biennial Conference, 14 ˚  17 April, 2003. Dublin, Ireland. 
34. Lim, D. Quality Assurance in Higher Education (A Study of Developing Countries). 

Aldershot, U.K: Ashgate Publishing, 2001. 
35. Global University Network for Innovation (GUNI). Higher Education in the World. 

New York: Palgrave Macmillan. (2008( 
36. Prisacariu, Anca: New Perspectives of Quality Assurance in European Higher 

Education; The 6th International Conference Edu World 2014 �Education Facing 
Contemporary World Issues�, 7th - 9th November 2014 

37. Prisacariu, Anca: New Perspectives of Quality Assurance in European Higher 

Education; The 6th International Conference Edu World 20�4 �Education Facing 
Contemporary World.Issues�, 7th - 9th November 2014 

38. Wood house, D. Quality Improvement through Quality Audit. Quality in Higher 

Education g(2): 133-140. 2003. 
39. World Bank, Constructing Knowledge Societies: New Challenges for Tertiary 

Education Washington, D. C: World Bank. 2002. 
 
 
 

  



 

62 

 

س
رم

ها
 چ

ال
ره 

ما
 ش

،
1 

ی: 
یاپ

)پ
15

ـار
هـ

، ب
)

 
13

98
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


