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 کشورها و سازمانهای.کیفیت و ارزشیابی عملکرد همواره یکی از مهم ترین موضوعات در عرصه مدیریت بوده است
 نظام آموزش عالی نیز به دنبال این.مختلف همواره به دنبال بهبود عملکرد خود و دستیابی به کیفیت و بهرهوری باالتر بودهاند
 بنابراین فرآیندهای ارزشیابی دانشگاهها بخشی اجتناب.بوده است که بتواند شاخصهای کلیدی عملکرد خود را بهبود ببخشد
 انواع روشهای، الگوهای تضمین کیفیت دانشگاه.ناپذیر در سنجش میزان مطلوبیت آنها است و نمیتوان آن را نادیده گرفت
 مدلهای ارزیابی و بهبود کیفیت در دانشگاهها و بررسی تطبیقی میان نظامهای آموزشی،ارزیابی و بهبود کیفیت دانشگاهها
 پژوهش و فعالیتهای، در فرآیندهای آموزش.کشورهای مختلف از مواردی است که در این مقاله به آن پرداخته شده است
نظام آموزش عالی در کشور ما یکسری نارساییها و ضعفها مشاهده میگردد که این امر نیازمند مطالعهی دقیق و راهبردی
 از این رو مقاله حاضر می تواند به عنوان یک منبع تئوریک.مسائل مختلف نظام آموزش عالی در سطح خرد و کالن میباشد
برای پژوهشهای عمیق در رابطه با شناخت نظام آموزش عالی و نحوهی ارزشیابی کیفیت و بهبود وضعیت دانشگاهها مورد
.استفاده قرار گیرد
 دانشگاه، سیستم آموزش عالی، ارتقاء کیفیت، ارزیابی عملکرد:کلید واژه
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Abstract
Quality and performance evaluation has always been one of the most important issues
in the field of management. Different countries and organizations are always looking to improve their performance and achieve higher quality and productivity. The higher education
system has also been seeking to improve key performance indicators. Therefore, university
evaluation processes are an inevitable part in measuring their desirability and cannot be ignored. Patterns of university quality assurance, a variety of methods for evaluating and improving the quality of universities, evaluation and quality assessment models in universities,
and a comparative study among educational systems in different countries are among the issues discussed in this paper. In the processes of education, research and activities of the higher
education system in our country, there are a number of shortcomings and weaknesses that
require a detailed and strategic study of the various issues of the higher education system at
micro and macro levels. Therefore, the present paper can be used as a theoretical source for
professional research in relation to the recognition of the higher education system and how to
evaluate the quality and improve the status of universities.
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حبث لتقييم األداء وحتسني اجلودة يف نظام التعليم العايل اإليراين
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ملخص

دائما عن حتسني أدائها وحتقيق جودة
ً  تبحث خمتلف البلدان واملؤسسات.لطاملا كان تقييم اجلودة واألداء أحد أهم القضااي يف جمال اإلدارة

 فإن عمليات التقييم اجلامعي تعد جزءًا ال مفر منه، وهلذا السبب.أيضا إىل حتسني مؤشرات األداء الرئيسية
ً  ويسعى نظام التعليم العايل.وإنتاجية أعلى
 وجمموعة متنوعة من أساليب تقييم، من بني القضااي اليت نوقشت يف هذه الورقة أمناط ضمان اجلودة ابجلامعة.يف قياس مدى رغبتها وال ميكن جتاهله
 التعليم والبحث وأنشطة. ودراسة مقارنة بني النظم التعليمية يف خمتلف البلدان، ومناذج التقييم وتقييم اجلودة يف اجلامعات،وحتسني جودة اجلامعات
 هناك عدد من أوجه القصور والضعف اليت تتطلب دراسة مفصلة واسرتاتيجية ملختلف قضااي نظام التعليم العايل على،نظام التعليم العايل يف بلدان
 ميكن استخدام هذه الورقة كمصدر نظري للبحث املهين فيما يتعلق ابالعرتاف بنظام التعليم العايل وكيفية تقييم اجلودة، لذلك.املستويني اجلزئي والكلي
.وحتسني وضع اجلامعات
 اجلامعة، نظام التعليم العايل، حتسني اجلودة، تقييم األداء:الكلمات املفتاحية

ИССЛЕДОВАНИЕ ДОСТОИНСТВА ОПЕРАЦИЙ И УВИЛИЧЕНИЯ КАЧЕСТВА В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРАНА
Мохаммад Кишаварз ،Докторант ،Государственное управление-Организационное поведение ،Университет Симнан*
Аннотация
Исследование достоинства операций и увеличения качества в системе высшего
образования Оценка эффективности, Увеличение качества, Система высшего образования, Университет Качества и оценка эффективности всегда были одних из самых
важных проблем в области руководство. Различные страны и органы всегда стремились улучшить свои операции и добиться более высокого качества и производительности. Система высшего образования также стремится улучшить ключевые характеристики и эффективности. Поэтому процесс оценки университетов являются неотъемлемой частью в оценки их полезности и не может быть проигнорирован. В число вопросов, обсуждаемых в этом документе, входят модели гарантии качества в университетах, различные методы оценки и повышения качества университетов, а также сравнительное изучение систем образования в разных странах. В процессах образования, исследований и деятельности системы высшего образования в нашей стране существует
ряд недостатков и проблем, которые требуют детального и стратегического изучения в
различных вопросах системы высшего образования на микро- и макроуровнях. Таким
образом, настоящая статья может быть использована в качестве теоретического источника для глубоких исследований в отношении признания системы высшего образования и того, как оценить качество и улучшить статус университетов.
Ключевое слово: Оценка эффективности, Увеличение качества, Система высшего образования, Университет
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مقدمه
در دهه  ،1980جنبش کیفیت فعالیت های خود را آغاز نمود .در متون دولتی مربوط به آموزش عالی نیز بحث کیفیت
وجود دارد .ارزشهای غالب در جنبش کیفیت ،همانطور که در چنین متونی بیان میشود ،مربوط به اقتصاد ،رقابت و تنظیم
است ،در حالی که صدای جامعه دانشگاهی نسبت ًا آرام و ارزشهای آن کمتر روشن است .یکی از بیانات آن ،تأکید بر قابلیتهای
اشتغال و قابلیت استفاده از فارغالتحصیالن میباشد (کتیس 1و همکاران .)2013 ،کیفیت آموزش عالی تطابق درونداد ،فرآیند،
برونداد و پیامدهای این نظام با استانداردهایی که به منظور بهبود فعالیتهای آموزش عالی و با توجه به رسالتها ،اهداف و
انتظارات آموزش عالی تعریف و تدوین شده باشد .کیفیت در آموزش عالی حالت ویژهای از نظام است که نتیجهی یک سلسله
اقدامات وعملیات مشخص برای پاسخگویی به نیازهای اجتماعی معین در یک نقطهی زمانی و مکانی خاص است .از آموزش
عالی انتظار میرود به زمینههای کیفی همچون یاددهی ،تحقیق ،دانشپژوهی ،سازماندهی و عصاره کردن دانش موجود،
ادارهی امور دانشگاهی ،عرضهی خدمات موردنیاز به جامعه ومؤسسههای آموزش عالی دیگر توجه کند .برای تحقق هدفهای
موردنظر و انجام وظایف مورد انتظار ،الزم است نظام های مذکور کارکردهای مدیریت آموزش عالی چون؛ برنامهریزی توسعهی
آموزش عالی ،سازماندهی آموزش عالی ،هدایت و رهبری آموزش عالی و ارزیابی آموزش عالی را مورد توجه قرار دهند (سبحانی-
نژاد و افشار.)1387 ،
بیان مسأله
گسترش آموزش عالی از یک سو و هزینههای در حال افزایش آن از سوی دیگر ،به همراه ازدیاد تعداد و تنوع متقاضیان
دانش ،توجهات را به مسائل کیفی معطوف میدارد .ضعفها و نارساییهای موجود در فرآیندهای یاددهی و یادگیری و نیز
فعالیتهای پژوهشی دانشگاههای کشور نشانی از فقدان ساز و کارهای مناسب برای تضمین کیفیت آموزش عالی است .این
ضعفها شامل ضعف بنیهی ورودیها به دلیل غلبهی یکجانبهی پاسخگویی به تقاضای اجتماعی ،عدم تناسب خروجیها با
تقاضای بازار کار و نیازهای متحول و متنوع جامعه ،مدرکگرایی و فقدان بهرهوری از منابع محدود عمومی در آموزش عالی
میباشد (سبحانینژاد و افشار.)1387 ،
الزامهای توجه به کیفیت را میتوان در  4مقوله بررسی کرد؛
-

الزام اخالقی؛ گویای این مسئله است که مشتریان و ارباب رجوع خدمات آموزشی (درون /برون سازمانی) ،الیق
خدمات با بهترین کیفیت آموزشی ممکن هستند.

-

الزام حرفهای؛ ار تباط تنگاتنگی با الزام اخالقی دارد و نشاندهندهی وظایف همهی کسانی است که درگیر خدمات
وتالشی سخت برای فراهم آوردن استاندارهای باالی آموزشی برای یادگیرندگان هستند.

-

الزام رقابتی؛ بیانگر آن است که رقابت در دنیای آموزش واقعیتی انکارناپذیر است.

-

الزام مسئولیتپذیری و پاسخگویی؛ بر اساس این مؤلفه باید خواستههای جامعه را در تربیت نیروی انسانی ،مسئولیت-
پذیری بیشتر و خدمات ،برآورده سازند (سبحانینژاد و افشار.)1387 ،
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1

مبانی نظری
ساختارهای نظارت و ارزیابی و بهبود کیفیت
اولین گام در زمینهی بهبود کیفیت تعیین مؤلفه های کیفیت است .عوامل اثرگذار در کیفیت آموزش عالی از دید
برخی اندیشمندان شامل مدیریت ،عملکرد کارکنان ،گروههای آموزشی و دانشکدهها ،عملکرد دانشجویان ،پژوهش و بودجه
است .عدهای دیگر معتقدند برای اندازهگیری کیفیت عواملی مانند سازمان ومنابع ،دانشجویان و منابع حمایتی ،تدریس و
یادگیری ،برنامه درسی ،بودجه ،پژوهش ،خطمشیهای مدیریت و کنترل کیفیت را پیشنهاد کردهاند .برخی محققان مهمترین
مؤلفه های تضمین کیفیت آموزش عالی را موضوع ارزشیابی ،منابع اطالعاتی ،معیارها ،مراجع و قضاوتکنندگان ،ساختار دولتی
یا غیردولتی نهاد ارزشیابی ،نوع و روش فعالیت ارزشیابی مانند درونی یا بیرونی بودن ،چارچوبها و دستورالعملها ،اهداف
ارزشیابی ،چگونگی گزارش ،چگونگی پیگیری و نتایج بیان کردهاند (سبحانینژاد و افشار.)1387 ،
جدول 1؛ چارچوب نظری پژوهش محمدزاده و همکاران به منظور طراحی الگوی تضمین کیفیت
صاحبنظران

مؤلفهها

وجوه (جوانب)

نهاد مسئول

الف) سطح ملی (نظام آموزش عالی)؛ فرزر ( ،)1997هارمن ( ،)1998وان-
 .1واحد یا بخش درون یک نهاد دولتی دام ( ،)2000بلینگ (،)2004
هوستن و احمد ( ،)2005برنمان و
 .2یک واحد مجزای دولتی
 .3یک واحد مجزای دولتی با استقالل دیگران ()2006
نسبی
 .4یک واحد تأسیسشده به وسیلهی
انجمن مؤسسات آموزش عالی یک
واحد بینابینی (دولت و موسسات
آموزش عالی)
ب) سطح دانشگاه یا مؤسسه آموزش
عالی؛
.1مدیریت دانشگاه
 .2شورا یا کمیتهی علمی یا آموزشی
 .3یک کمیتهی تخصصی منصوب به
وسیلهی ریاست دانشگاه
کلز ( ،)1995ورونشتاین (،)1995
داوطلبانه
فرزر ( ،)1997بازرگان (،)2002
اجباری
هارمن ( ،)1998واندام (،)2000
تشویقهای مالی و تسهیالتی
تشویقهای مالی و تسهیالتی هوستن و احمد ()2005
همراه با فشار یا ترغیب

مشارکت در فعالیتهای ارزیابی

.1
.2
.3
.4

مبنای تعریف کیفیت

الف؛ استانداردها؛
 .1دولتی
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کلز ( ،)1995ورونشتاین (،)1995
فرزر ( ،)1997هارمن ( ،)1998وان-

 .2غیر دولتی
ب؛ انتظارات
 .1دولت
 .2نهادهای غیردولتی
 .3بازارکار
 .4دانشجویان (ممتاز /عامه)
علمی
هیئت
 .5اعضای
(صاحبنظر/عامه)
 .6خانوارهای دانشجویان و عامه
مردم (افکار عمومی)
روشهای ارزیابی

دام ( ،)2000برنان و شاه (،)2000
بازرگان ( ،)2002بلینگ (،)2004
هوستن و احمد ( ،)2005برنمان و
دیگران ()2006

 .1خودارزیابی (مشارکتی /مدیریت) کلز ( ،)1995ورونشتاین (،)1995
فرزر ( ،)1997واهلن ( ،)1998هارمن
 .2ارزیابی بیرونی
 .3تحلیل اطالعات آماری با استفاده از ( ،)1998بلینگ ( ،)2004هوستن و
احمد ( ،)2005بر
شاخصهای عملکردی
 .4پیمایشهای دانشجویان
کلز ( ،)1995بازرگان (،)2002
 .5فارغالتحصیالن
بلینگ ( ،)2004هوستن و احمد
 .6کارفرمایان و بدنهیحرفهای
( ،)2005برنمان و دیگران ()2006
 .7آزمون دانش
 .8مهارت و صالحیتهای دانشجویان
 .9ممیزی و فراارزیابی کیفیت فرآیند
 .10تضمین کیفیت درونی

حوزه تأکید یا تمرکز

الف) کارکردی؛
 .1تدریس  -یادگیری
 .2پژوهش
 .3خدمت به جامعه
 .4مدیریت
ب) سطح نهادی؛
 .1گروه آموزشی
 .2دانشکده
 .3دانشگاه
 .4نظام آموزش عالی

هارمن ( ،)1998واندام (،)2000
بلینگ ( ،)2004هوستن و احمد
( ،)2005برنمان و دیگران ()2006

هدف (کارکرد)

 .1پاسخگویی
 .2بهبود و اصالح
 .3اطالعرسانی
 .4محکزنی

کلز ( ،)1995ورونشتاین (،)1995
فرزر ( ،)1997واهلن ( ،)1998هارمن
( ،)1998بلینگ ( ،)2004هوستن و
احمد ( ،)2005برنمان و دیگران
()2006
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گزارشدهی

 .1محرمانه
 .2دسترسی محدود
 .3انتشار برای اطالعرسانی به عموم

واندوت و سترهیجن ( ،)1993فرزر
( ،)1997هارمن ( ،)1998واندام
( ،)2000بازرگان ()2002

فعالیتهای پیگیری

 .1تخصیص بودجه
 .2برنامهریزی دانشگاهی
 .3رتبهبندی
 .4اعتباربخشی
 .5تعطیلی گروههای آموزشی با
کیفیت پایین
 .6تشویق گروههای با کیفیت باال

ورونشتاین ( ،)1995فرزر (،)1997
هارمن ( ،)1998واندام(،)2000
بازرگان ( ،)2002بلینگ (،)2004
هوستن و احمد ()2005

مطالعه تطبیقی ساختارهای نظارت ،ارزیابی و بهبود کیفیت
آفریقای جنوبی؛ برنامهدرسی سازندهگرایی ،جهانیشدن و تضمین کیفیت ،ایجاد انگیزه ،روح تفکر خالق و نوآوری
در دانشجویان ،پاسخگویی به نیازهای اجتماعی ،عالیق ،تأمین منابعی برای کارآیی و اثربخشی ،کیفیت بخشیدن به برنامههای
دانشگاهی شامل :آموزش ،پژوهش ،بهبود نظام آموزشی ایجاد فارغالتحصیالن با مهارتها و شایستگیها به منظور تأمین نیروی
انسانی مورد نیاز کشور ،افزایش نرخ مشارکت د ر آموزش عالی به منظور تأمین تقاضا برای افراد با مهارتهای باال و بهبود
کارآیی نظام آموزش عالی ،تبدیلکردن جوانان به عنصری ارزشمند و فعال برای زندگی در شرایط جهانی شدن از ویژگیهای
نظام آفریقای جنوبی میباشد.
استرالیا؛ آشناکردن جوانان با مزایای ارزشمند استفاده از علم و مهارت آموزشی و آشنایی با فرصتهای مواجه با
چالشهای پیش روی جوانان ،تربیت یادگیرندگانی موفق ،افراد خالق و با اعتماد به نفس و شهروندان فعال ،مبتنی بودن بر
مسئولیت پذیر کردن دانشجویان ،انعطاف پذیری و تناسب با نیازهای جامعه و فراگیران ،جامعیت ،تعادل ،وسعت و رویکرد
توسعهای و مشارکتی .توجه خاصی به اولویتهای ملی ،منطقهای و اجتماعی ،کسب صالحیتهای تخصصی و تبدیلشدن به
یادگیرندگانی مادامالعمر ،آمادگی و درک نیاز برای زندگی پایدارتر ،ایجاد توانایی مهارت تفکر ،ارزشگذاری و ایجاد یک آینده
پایدار و ضروری از اهداف سیستم آموزش عالی در استرالیا میباشد.
فنالند؛ افزایش ظرفیت برآوردن تقاضا ،افزایش تعداد گزینههای موجود برای نوآوران و تفویض قدرت تصمیم گیری
در خصوص برنامههای درسی و اجرای آن به خود مؤسسات آموزشی ،ایجاد ساختار آموزشی ساده ،شفاف و سازگار با موازین
بینالمللی ،ایجاد محیطی آموزشی پاسخگوی خواستههای فردی فراگیران و نیازهای جامعه ،گسترش مساوات جنسیتی ،به
ویژه در حوزه آموزش ،توسعه دورههای آموزش چندگانه ،توسعه روند تعلیم و تربیت بزرگساالن ،گسترش هماهنگی میان
دولت ،آموزش علوم و فرهنگ .برطرفسازی الگوه ای تبعیض نژادی در حوزه آموزش ،تمرکز بر روی نخبهپروری (تربیت
نخبگان) ،تربیت نیروهای متخصص و حرفه ای ،تأمین نیروی انسانی آموزش دیده ،تخصیص سهمیه برای نیازهای آموزش بازار
کار ،آموزش علوم به عنوان عاملی برای تولید ،پاسخهای انعطاف پذیر نسبت به تقاضا برای منابع مختلف ،تمرکز بر بهرهوری،
آموزش دانشجویان برای موقعیتیابی در جامعه خصوصاً برای شهروندی با خدمات مفید برای جامعه بودن ،بهرهوری کامل از
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استعدادهای بالقوه مورد نیاز برای دستیابی به فرصت های آموزشی برابر ،آموزش به منظور تسریع توسعه جامعه به منظور
برونرفت از موقعیتهای نابرابر صورت میگیرد.
اروپای شمالی (نروژ ،دانمارک ،سوئد ،ایسلند)؛ تضمین کیفیت ،داشتن اعتبار جهانی ،شناسایی و بررسی
مطالعات خارجی ،پویایی و داشتن استانداردهای معتبر در برنامه درسی آموزش عالی ،تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز
جامعه ،ترویج و ارتقای دانش ،گسترش عمیق و فراهم نمودن زمینه مساعد برای توسعه کشور و انتقال ارزشها و هنجارها و به
طور کلی حفظ و ارتقای فرهنگ جامعه به نسل جوان جامعه از مشخصات نظام آموزش عالی در کشورهای اروپای شمالی است
(قربانی و همکاران.)1393 ،
ایاالت متحده آمریکا؛ در ایاالت متحده ،نوعی آزمون ارزیابی با این استدالل انجام میگیرد که آیا فارغالتحصیالن
استانداردهای موردنیاز برای مقایسه و اثبات کیفیت (جهت حفظ جایگاه بینالمللی آموزش عالی ایاالت متحده) دارا هستند یا
خیر ،صورت می گیرد .این ارزیابی با یک واکنش شدید از بخش آکادمیکها مواجه شد که نوعی مقابله سریع بود ،اما رویکرد
پیشنهادی برای آموزش عالی به قانونی تبدیل شده است و در بخش آموزش و پرورش ایاالت متحده نیز پیشنهاد شده است
(اسوارتزمن.)2010 ،1
انگلستان؛ یادگرفتن توانایی اقدام برای نوآوری ،هدف پژوهش مبتنی بر خالقیت و نوآوری ،حل مسئله و تفکر
انتقادی از ویژگیهای نظام آموزشی انگلستان است (قربانی و همکاران .)1393 ،نقش آژانس تضمین کیفیت برای تحصیالت
عالی مسائل کیفیت و استانداردهای یادگیری همچنان برجسته است (برون.)2010 ،2
ایران؛ تربیت نیروی متخصص و متعهد ،ایجاد هماهنگی در فعالیتهای آموزشی کشور ،استفاده بهینه از ظرفیتهای
موجود ،هدایت تحصیلی بر اساس عالیق ویژگیهای دانشجویان ،توسعه حرفهای و سرمایه انسانی مورد نیاز کشور ،بسترسازی
و ایجاد انگیزه الزم برای ورود دانشجویان مستعد به رشتههای علوم انسانی ،برنامهریزی برای برقراری توازن بین تعداد
دانشجویان در رشته های مختلف تحصیلی متناسب با نیازهای جامعه به تدریج و در طول برنامه و برقراری توازن تا پایان برنامه،
بسترسازی مناسب برای کسب حداقل یک شایستگی و مهارت با توجه به نیاز بازار کار تا پایان دوره تحصیلی ،استقرار نظام
تضمین کیفیت جهت پایش ،ارزشیابی ،اصالح و افزایش بهرهوری ،سنجش و ارتقاء صالحیتهای حرفهای نیروی انسانی موجود
و مورد نیاز آموزش و پرورش بر اساس شاخصهای آموزشی و پرورشی ،بهکارگیری فناوری ارتباطات و اطالعات در کلیه فرآیندها
جهت تحقق عدالت آموزشی و تسهیل فرآیندهای موجود و ارائه برنامههای آموزشی و دروس دورههای تحصیلی به صورت
الکترونیکی ،ایجاد تعامل آموزشی سازنده با دیگر کشورها و مراکز بینالمللی مانند یونسکو ،آیسسکو و یونیوک در کشور ایران
صورت میگیرد (قربانی و همکاران.)1393 ،
انواع روشهای نظارت و ارزیابی واحدهای دانشگاه
ارزیابی نظام آموزش عالی را میتوان بنابر مدل ها و رویکردهای متعدد از منظرهای مختلف با تمرکز بر شاخصهای
گوناگون انجام داد (سبحانینژاد و افشار.)1387 ،
روشهای نظارت و ارزیابی واحدهای دانشگاه دارای دو قسمت است:

-Schwartzman
-Brown

1
2
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الف -ارزشیابی درونی1؛ دراین مرحله نظام دانشگاهی به منظور خود در آینه دیدن اقدام به ارزشیابی میکند (قضاوت درباره
خود) تا جنبههای قوت و ضعف خود را دریابد و به اصالح ضعفها بپردازد( .در ارزیابی درونی دانشگاه باید بر اساس حوزهها ،
شاخص ها ،استانداردهای مورد پذیرش نهاد اعتبار بخش خود را ارزیابی نماید ؛ اما در خود ارزیابی حوزهها  ،شاخصها و
استانداردها توسط خود دانشگاه تعیین میگردد .عناصر و حوزه های ارزشیابی درونی عبارتند از:
 -1هدف ورسالت گروه
 -2مدیریت
 -3اعضای هیات علمی4
 -4دانشجویان5
 -5فرایند یاددهی – یادگیری6
 -6برنامه آموزشی7
 -7امکانات و تسهیالت آموزشی وپژوهشی8
 -8فعالیتهای پژوهشی9
 -9دانش آموختگان( 10رمضانی و فتحی واجارگاه.)1387 ،
آموزشی2

وسازماندهی3

ب -ارزشیابی

بیرونی11

ارزشیابی بیرونی توسط کارشناسان خارجی یا هیأت همگنان و پس از انجام ارزشیابی درونی و به منظور اطمینان از صحت کار
و استفاده از نظرات متخصصین و کارشناسان خارج از موسسه انجام می شود (رمضانی و فتحی واجارگاه.)1387 ،
روشهای بهبود کیفیت فعالیتها در دانشگاهها
در کشورهایی که ساختار آموزش عالی آنها غیرمتمرکز است ،معموالً ارزیابی به وسیلهی دانشگاه مجری به عمل میآید .اما در
کشورهایی مانند ایران که ساختار آنها متمرکز است ،ارزیابی بهگونهای مبتنی بر دستورالعملهای وزارتی است .در نظامهای
آموزش عالی با ساختار آموزش عالی غیرمتمرکز مانند آمریکا ،انگلستان و برخی از کشورهای اروپایی ،معموالً مؤسسههای

1 -Internal Evaluation
2 -The aim and function of the department
3 -The organization and management structure of the department
4 -The academic staffs
5 -The students
6 -The teaching and learning process
7 -The curriculums
8 -The educational and research facilities
9 -Research
10 -Graduates
11 -External Evaluation
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ارزیابی آموزش عالی به منظور ارزیابی و اعتباربخشی نظام های آموزش دانشگاهی به این مؤسسات خدمات ارزیابی ارائه میدهند
(سبحانینژاد و افشار.)1387 ،
در میان کشورهای آسیایی هر چند کشورهایی مانند ژاپن ،هند ،مالزی و اندونزی در اندیشهی ارزیابی آموزش عالی
بودهاند ،اما کوششهای هنگکنگ و کره جنوبی در ارزیابی دانشگاهی قابل توجه است .در میان کشورهای آفریقایی نیز میتوان
به آفریقای جنوبی که در ارزیابی آموزش عالی کوششهای چشمگیری به عمل آورده ،اشاره کرد (سبحانینژاد و افشار.)1387 ،
در یک تقسیمبندی  5نوع دیدگاه مختلف در رابطه با تعیین میزان کیفیت بیان شده است؛
 .1کیفیت تعالی مدار؛ قضاوت بر اساس اعتالی درونی ،ذاتی و ارزشهای عالی صورت میگیرد .در این نگرش خداوند
مصدر ارزشها تلقی شده و کلیه امور از طریق او به محک گذاشته میشود.
 .2کیفیت تولیدمدار؛ قضاوت کیفیت بر اساس میزان تولید ،مثالً تعداد فارغالتحصیالن یک دانشگاه صورت میگیرد.
 .3کیفیت مصرفمدار؛ قضاوت کیفیت بر اساس مناسببودن برای استفاده صورت میگیرد .برای مثال نظر استفاده-
کنندگان مانند استادان و دانشجویان نسبت به خدماتی که دانشگاه به آنها عرضه میکند.
 .4کیفیت استاندارد مدار؛ قضاوت در مورد کیفیت بر اساس استانداردهای مطروحهی متخصصان در امور و کاالها ،مالک
و معیار تلقی میشود .مانند شاخصهای مربوط به نسبت دانشجو به استاد در دورههای دکتری ،فوقلیسانس،
کارشناسی و کاردانی.
 .5کیفیت قیمتمدار؛ قضاوت در خصوص کیفیت بر مبنای قیمت تمامشده و قیمت پذیرش صورت میگیرد(سبحانینژاد
و افشار.)1387 ،
روشهای بهبود کیفیت در بخشهای آموزشی
در برخی نظام های آموزش عالی برای ارزیابی کیفیت آموزشی و تدریس هیئت علمی از روش نظرسنجی دانشجویان
استفاده می شود .استفاده از این روش در صورتی مفید است که از آن برای بهبود کیفیت تدریس استفاده شود .اما چنانچه از
نظرسنجی دانشجویان برای بازخورد منفی به هیئت علمی استفاده شود ،نه تنها در بهبود کیفیت آموزش مؤثر نخواهد بود،
بلکه اثرهای نامطلوبی را به بار خواهد آورد (سبحانینژاد و افشار.)1387 ،
با توجه به تجربه های حاصل از ارزیابی آموزش عالی ،پنج رویکرد عمده برای ارزیابی کیفیت آموزش عالی مورد
استفاده قرار میگیرد؛
 .1ارزیابی درونی (خودارزیابی)
 .2ارزیابی بیرونی
 .3تحلیل آماری رفتار نظام آموزش عالی با استفاده از نشانگرهای عملکرد
 .4نظرسنجی از دانشجویان ،دانشآموختگان ،کارفرمایان و نهادهای تخصصی
 .5آزمودن دانش ،نگرش و توان دانشآموختگان (سبحانینژاد و افشار)1387 ،
مدلهای ارزیابی کیفیت
بسیاری از صاحبنظران در ارزیابی کیفیت به نیازها و انتظارات مشتریان توجه خاصی داشتهاند و در هر سازمان برای
مدیریت و ارزیابی کیفیت خدمات به دنبال شیوههایی برای ارزیابی نیازها و انتظارات مشتریان بودهاند؛
• مدل TQM؛
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مدیریت کیفیت جامع روش مدیریت مشتری مداری است که در ان کلیهی افراد به شکل مستمر در جهت بهبود فرآیندهای
کاری خود تالش میکنند تا خدمات و کاالهای باکیفیت بهتر برای همهی مشتریان خود فراهم سازند (رضاییان و همکاران،
 TQM .)1390به طور وسیع بر رضایت مشتری از طریق سازگاری یا نیازها و انتظاراتشان دارد .از  TQMبه طور وسیع
در آموزش عالی استفاده شده است .تحقیقات نشان میدهد که این رویکرد در ارتقای روحیه دانشجویان ،اعضای هیئت علمی
و کارکنان آموزشی مفید بوده است .همچنین این رویکرد ،انتقال خدمات با کیفیت باال را که خواسته مشتریان نظام آموزشی
است ،تضمین مینماید (نادم 1و مگوآد.)2011 ،2
• مدل کانو؛
دکتر نوریاکی کانو در مدل خود میتواند سه نوع نیاز یک محصول را که روی رضایت مشتری اثرگذار است ،تفکیک نماید.
در حقیقت مدل کانو نیازها و مشخصههای کیفی هر محصول را به سه طبقه تقسیم مینماید که هر طبقه ،بیانگر یک نوع
مشخص از نیازهای مشترک است .این سه نوع نیاز عبارتند از؛
-

نیازهای الزامی؛ این دسته از نیازها در ارتباط با آن ویژگیهایی است که باید در یک محصول وجود داشته باشد و اگر
این ویژگیها وجود نداشته باشد ،مشتری ناراضی خواهد بود.

-

نیازهای یکبعدی؛ به آن دسته از نیازها اطالق میشود که عدم برآوردهساختن آنها موجب نارضایتی مشتریان میشود
و در مقابل برآوردهشدن کامل و مناسب آنها رضایت و خشنودی مشتری را به دنبال خواهد داشت.

-

نیازهای جذاب؛ آن ویژگی های محصول هستند که اثر بیشتری بر میزان رضایت مشتری داشته و میزان رضایت
مشتری داشته و میزان رضایت او را به طور شگفتآوری افزایش میدهد .ای ن نیاز در زمان کاربرد محصول به عنوان
یک نیاز و الزام از دید مشتری تلقی نمیشود و در نتیجه عدم برآوردساختن این گروه از الزامات کیفی ،موجب عدم
رضایت مشتری نمیشود ولی ارائه ی آنها در محصول ،هیجان و رضایت باالیی را در مشتری پدید میآورد (جمالی
زواره و همکاران.)1392 ،

• مدل سرو کوال
مقیاس سروکوال به منظور سنجش کیفیت خدمات در سازمانهای مختلف معرفی شده است .مقیاس سرکوال دارای 5
بعد میباشد که عبارتند از؛
-

عوامل ظاهری؛ ظاهر تجهیزات و وسایل و ابزار فیزیکی موجود در محل کار ،ظاهر کارکنان

-

ثبات و پایایی؛ توانایی سازمان خدمتدهنده در عمل به وعدههای خود به طور دقیق ،مستمر و بدون خطا.

-

پاسخگویی؛ تمایل و اشتیاق سازمان برای کمک به مشتریان و ارائه خدمات سریع و توانایی برای پاسخگویی مؤثر به
نیازها و انتظارات مشتریان.

-

اطمینان؛ دانش و مهارت و شایستگی کارکنان و سازمان در القای حس اعتماد و اطمینان به مشتری.

-

همدلی؛ نزدیکی و همدلی با مشتری و توجه ویژه و فردی به وی و تالش در جهت درک نیازهای مشتری و تأمین
آنها (تسینیداس و همکاران.)2007 ،

1 -Nadem
2 -Maguaad
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هر یک از این ابعاد شامل  22زوج از اظهارنظرهاست که هر زوج دربرگیرندهی سطح مورد انتظار پاسخدهنده از یک
خدمت و سطح ادراکشده از خدمات ارائه شده از نظر مشتری است .کیفیت خدمات از تفاضل بین نمرات سطح درکشده و
سطح موردانتظار اندازهگیری میشود .از این مدل در بخشهای مختلف آموزشی عالی از جمله در ارزیابی کیفیت خدمات
آموزشی و ارزیابی رضایت دانشجویان از خدمات آموزشی استفاده میشود (جمالی زواره و همکاران.)1392 ،
• مدل QFD
این تکنیک توسط آکانو مطرح شد و سیستمی برای طراحی یک محصول یا خدمت بر اساس تقاضای مشتریان است که
همهی اعضای سازمان را در بر میگیرد و به تعیین فرصتهایی که میتوان به طور مؤثر به رضایت مشتری منجر میشود
کمک میکند .در این تکنیک ،نیازها و انتظارات تعیین میشود و سپس به تکنیکهای خاصی برای طراحی و تولید خدمات
تبدیل میشود .گامهای اساسی در مدل  QFDشامل موارد زیر میشود؛
-

تعیین نیازهای مشتریان

-

ارزشیابی و اولویتبندی خواستههای آنها

-

تعیین ویژگیهای فنی (جمالی زواره و همکاران.)1392 ،

• مدل سیستمی نظام کیفیت آموزش عالی
این الگو نحوه ارتباط ورودی ،فرآیند و برونداد سیستم ارزشیابی و کیفیت را بر اساس مأموریتها ،اهداف کالن ،نتایج
موردانتظار به عنوان گام قبل از ورودی و مأموریتهای محققشده ،اهداف کسبشده ،اشتغال ،پیامدهای کسبشده و رضایت
ذینفعان تعیین مینماید (حاتمی و همکاران .)1390 ،این مدل در شکل  1دیده میشود.
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شکل 1؛ مدل کیفیت ترسیم شده در آموزش عالی (منبع؛ محمدی؛ )1387
• مدل جریان برنامه محققان چانگجیانگ در چین
این مدل شامل سه فرآیند اصلی است .ابتدا ،برخی از موقعیتهای تحقیق ایجاد میشود ،دانشگاهها باید پست هایی
را برای استخدام جهانی باز کنند .متقاضیان میتوانند توسط کارشناسان یا سفارتخانهها و کنسولگریهای خارج از کشور
خود نامزد شوند .دانشگاه ها مسئول تشکیل کمیته علمی برای ارزیابی متقاضیان و توصیه کاندیدهای واجد شرایط به
وزارت صنایع پس از آن خواهد شد .در وزارت صنایع سازماندهی یک کمیته متخصص برای بررسی داوطلبانان صورت
میگیرد .سپس دانشگاهها قراردادهای کاری با کاندیداهای تصویبشده توسط وزارت صنایع امضا خواهند کرد ،و گزارش
به وزارت صنایع برای ثبتنام نهایی ،معارفه و قرار مالقاتها را اعالم میکند و گواهینامه را به محققین ارائه میدهند
(جیانگ .)2018 ،1این مدل در شکل  2دیده میشود.

1 -Jiang
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اعالم پست-

بررسی توسط

برنامهی

های

کارشناسان

کاربردی برای

تأییدشده

کمیته

ایجاد پستها

توصیههای

بازبینی توسط

بازشدن

دانشگاه

دانشگاه

موقعیت

ایجاد پستها

استخدام باز

شغلی

قرارداد کاری

بازبینی
کمیتههای
همکاری

سازماندهی
یک کمیته
برای بازبینی

بازبینی کاندیداها

اعالم انصابها

شکل 2؛ فلوچارت رویه برنامههای محققانه چانگ جیانگ در چین (جیانگ)2018 ،
• مدل تضمین کیفیت آموزش در ژاپن
بودجه رقابتی برای حمایت از اصالحات آموزشی دانشگاه و تدوین سیاستهای آموزش عالی مبتنی بر نتیجهگیری در
ژاپن شکل گرفته است .مؤسسات آموزش عالی به دنبال دستیابی به اهداف یادگیری هستند .بنابراین این گزارشها به طور
مرتب در مورد مسائل مربوط به نحوه مدیریت دانشگاه بسیار مؤثر است .کمک به بازنگری قانون آموزش و پرورش مدرسه و
قوانین آموزش عالی در دانشگاه در سال  2014برای تدریس و بهبود یادگیری در مؤسسات آموزش عالی ژاپن توسعه یافته
است .از آنجا که تضمین کیفیت نگرانی عمده برای همه ژاپنیها است ،بهبود و اطمینان از آموزش ،به یک فعالیت ضروری
تبدیل شده است .فرآیند تضمین کیفیت برای آموزش و یادگیری ژاپنیها در شکل  3نشان داده شده است (یامادا 1و یامادا،
.)2018

1 -Yamada
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سادهسازی برنامههای درسی

جمعآوری دادههای آموزشی

ارائهی دادهها برای بهبود

اندازهگیری و تجزیه و تحلیل
دادهها
شکل  3؛ مدل فرآیند تضمین کیفیت آموزش در ژاپن (یامادا و یامادا)2018 ،
• مدل حلقههای فرآیند تضمین کیفیت
مدل حلقههای فرآیند تضمین کیفیت با هدف نشاندادن رابطه ی آن با منافع درونی دانشگاه توجه به وجود افراد و
گروه های درگیر در بهبود آموزش ،یادگیری و پژوهش قابل توجه است .بررسی اهداف تضمین کیفیت نشان میدهد که سیستم
ارزشیابی باید تمرکز خود را بر روی ایجاد چارچوبها و شاخصهایی برای تصمیمگیری در مورد عملکرد بگذارد (هوستن،1
 .)2013این مدل در شکل  4مشاهده میشود.
ارزشیابی واحد با استفاده از رویهها واندازههای

دانشگاهها

عملکرد
ذینفعان
توسعهی رویههای
ارزشیابی

کسب اطالعات
برای پاسخگویی

کسب اطالعات برای تخصیص
بودجه
استعالم منتقدانه در مورد

خروجیهای رویههای تدریس،
یادگیری و پژوهش

واحدهای دانشگاهی ،کارکنان
دانشگاهی ،نظم و انضباط
1 -Houston
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شکل 4؛ مدل حلقههای فرآیند و تضمین کیفیت (هوستون)2013 ،
• مدل ارزیابی عملکرد دانشجویان
این مدل به ارزیابی عملکرد دانشجویان در یک محیط میپردازد که دارای فرهنگهای مختلف ،گویشها و بخشهای
مختلفی میباشد .این مدل در شکل  5قابل مشاهده است.
محیط بیرونی
پاسخگویی

خطمشیها و اقدامات برای کیفیت

استانداردهای یادگیری

ارزیابی

شکل 5؛ مدل ارزیابی عملکرد دانشجویان (او .ای .سی .دی)2015 ،1
بحث و نتیجهگیری
دانشگاه ها در دنیای امروز نقش بسیار مهمی در تربیت نیروی متخصص و ماهر برای جذب بازار کار ،نخبهپروری،
پرورش دانشجویان خالق و نوآور و توانایی تحلیل مسائل ،داشتن تفکر انتقادی ،تضمین کیفیت و  ..دارند .ارتقای کیفیت
سیستم آموزش عالی همواره از دغدغههای نظامهای آموزشی است .دانشگاهها و مؤسسات آموزشی به دلیل جایگاه ویژهای که
در رشد و جامعه دارند ،به دنبال افزایش و بهبود وضعیت کیفیت خود در حوزههای مختلف هستند .شناخت مشتریان و
ذینفعان دانشگاه یکی از مسائل اساسی مدیریت و ارزیابی کیفیت در آموزش عالی محسوب میشود و در صورتی که دانشجویان
در دانشکدهها مهارت های الزم برای انجام یک وظیفه و یک شغل را دارا شوند ،میتوانند نقش مهمی در پیشرفت یک جامعه
داشته باشند .هر یک از کشورهای جهان برای استقرار و بهبود کیفیت در نظام آموزشی خود طرحها ،برنامهها و محورهای

1- OECD
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 روشهای بهبود کیفیت و مدلهای استقرار، در این مطالعه تالش گردید به الگوهای ارزیابی کیفیت.متنوعی را دنبال میکنند
.کیفیت مستمر در دانشگاه اشاره گردد تا نگاهی جامع به طرحهای ارزیابی در جوامع دانشگاهی صورت بگیرد
منابع
، مدلهای ارزیابی کیفیت در آموزش عالی بر اساس نیاز مشتریان.)1391(  حوریه، احمدرضا؛ شادفر، بتول؛ نصر،جمالی زواره
.22-7 ،)23(6 ،نامهی آموزش عالی
 چالش ساختارسازی برای نظارت و ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی،)1390(  فاخته، رضا؛ اسحاقی، جواد؛ محمدی،حاتمی
. پردیس دانشکده های فنی-"دانشگاه تهران-  پنجمین همایش"ارزیابی کیفیت در نظام دانشگاهی،ایران
 محدودیت های استفاده از مدل سروکوال در بخش کیفیت خدمات مراکز دانشگاهی؛،)1390(  سجاد و همکاران،رضاییان
. تهران، اردیبهشت7 ، پنجمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام دانشگاهی،موردی از دانشگاه پیامنور
 تبیین ماهیت و مؤلّفههای کیفیتسنجی نظام آموزش عالی،)1387(  عبداهلل، مهدی؛ افشار،سبحانینژاد
.82-65 ،4  شماره، سال دوازدهم، دانشگاه اسالمی،به منظور شناخت چالشها و طرح پارهای راهکارهای نوآورانه
 دو فصلنامه، مطالعه تطبیقی ارزیابی کیفیت برنامه درسی آموزش عالی،)1393(  سمیرا، محمدرضا؛ دلبری،سمیه؛ نیلی،قربانی
.106-90 ،)9( 5 ،مطالعات برنامه درسی آموزش عالی
 دیدگاه: ) الگویی برای تضمین کیفیت در نظام آموزش عالی ایران1386(  عباس، یوسف؛ بازرگان، سعید؛ حجازی،محمدزاده
.107-8۵: )3( 13 . فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی. اعضای هیئت علمی کشاورزی و منابع طبیعی
•
•
•

•
•
•

•
•
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