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Abstract: Comparative studies have proven
that higher education institutions will be
successful if they enjoy a consistent and
disciplined institutional accreditation system.
A prerequisite for such a system is having
appropriate criteria and internal evaluation of
higher education institutions. The purpose of
this paper is to examine how good these
criteria and indexes and also internal
evaluation of higher education institutions
are as an essential prerequisite for their
rankings. In addition to studying the higher
education accreditation in different countries
around the world, this article used a
descriptive, analytical-comparative method
to examine the criteria and indexes applied
internationally and also compared different
rankings across the world. Then, according
to our country’s situation, a pattern
composed of appropriate criteria and indexes
was provided to the reader. The results
indicated that the more higher education
institutions put an emphasis on the role that
accreditation and internal evaluation play in
improvement of the quality of higher
education, on the institutionalizing the
culture of accreditation and measuring in the
higher education institutes, on the familiarity
of the administrators and decision makers in
higher education systems with the use of
motivational tools and granting privileges
and rewards to the faculty and students, the
more successful they will be.
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 مطالعات تطبیقي نظامهاي آموزش عالي نشان:چکيده
ميدهد دانشگاههايي موفق خواهند بود که از يک نظام
مستمر و سازمانيافتة ارزشیابي و اعتبارسنجي برخوردار
 تدوين شاخصها و قبل از، پیشنیاز چنین نظامي.باشند
آن ارزيابي دروني مؤسسات آموزش عالي است؛ لذا
 بررسي اين شاخصها و ارزيابي دروني،هدف اين نوشتار
مؤسسات آموزش عالي به عنوان پیش بايستهاي اصلي
 ضمن اشاره به پیشینة، اين مقاله.رتبهبندي آنهاست
 با استفاده از رويکرد،اعتبارسنجي در کشورهاي مختلف
 به بررسي،توصیفي و روش تحلیلي – مقايسهاي
شاخصها و استانداردهاي تدوين شده در سطح
بینالمللي ميپردازد و رتبهبنديهاي انجام شده در نقاط
 همچنین با.مختلف جهان را مقايسه و تحلیل ميکند
 الگويي شامل شاخصها،توجه به مقتضیات خاص کشور
 نتايج نشان ميدهد.و استانداردها ارائه خواهد شد
نظامهاي آموزش عالي که بر اهمیت فرايند اعتبارسنجي و
 ايجاد،ارزيابي دروني در بهبود کیفیت آموزش عالي
فرهنگ ارزشیابي و اعتبارسنجي در دانشگاهها و مؤسسات
 آشنايي و آگاهي مديران و تصمیمگیرندگان،آموزش عالي
 بهرهگیري از ابزارهاي انگیزشي و،نظام آموزش عالي
اعطاي امتیازهاي علمي و پاداش در ارتباط با اعضاي
.هیأت علمي و دانشجويان تأکید کردهاند موفقتر هستند
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مقدمه

چيهو ،)2011( 1بر اين باور است که تأثیرات ناشي از جهاانيشادن ،سارمايهداري و
رقابتپذيري اقتصادي ،کاه فراتار از کنتارل ملاتهاسات ،چاالشهاايي را فارا روي
کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه قرار داده اسات" .نگراناي عماده بسایاري از
اين کشورها مسئولیتپاذيري ،کیفیات و کاارايي ماديريتي مؤسساات آماوزش عاالي
است" (نگ .)112 :2008 ،2اين امر ،سیاستگاذاران را وادار کارده تا شهااي قابال
توجهي در جهت ارتقاي کیفیت آماوزش عاالي و دساتياابي باه اهاداف نظاامهااي
دانشگاهي در بسیاري از کشورها به عمل آورند (هایلن .)2010 ،3تحقاق ايان امار در
گرو ارزشیابي مستمر اين نظامهاست .ارزشیابي ،به عنوان يکي از کارکردهاي مديريت
آموزش عالي ،عبارت از به کارگیري روشهاي جستوجو و قضاوت ،شاامل :تعیاین
استانداردها براي قضاوت در خصوص کیفیت ،تصامیمگیاري ،جما آوري اط عاات
مرتبط و به کارگرفتن استانداردها براي تعیین ارزش ،سودمندي و اثربخشي برناماه ياا
مؤسسااه اساات (فیتزپاتريااک و همکاااران .)2004 ،4اعتبارساانجي ،بااه عنااوان يکااي از
الگوهاي ارزشیابي در بهبود کیفیت آموزش عاالي ،از طرياق فرايناد بررساي و تعیاین
میزان کیفیت و کارايي دروني و بیروناي دانشاگاههاا و مؤسساات آماوزش عاالي ،باا
استفاده از مؤلفهها و شاخصهاي عملکردي انجام ميشود (هازلکورن.)2011 ،5
ال بولوشي )2005( 6اعتبارسنجي را يکي از مهمترين ابزارهايي ميداند که عملکرد
مؤسسات آموزش عالي در راستاي دستيابي به اهداف را بهبود داده ،و به مديران و
ديگر افراد ذينف در آموزش عالي ياري ميرساند تا در مورد دستيابي مؤسسه به
استانداردهاي ملي و بینالمللي به قضاوت بپردازند .هدف اصلي اعتبارسنجي ،ارزيابي
ويژگيهاي يک مؤسسة آموزش عالي است .در واق هدف اين است که میزان
دستيابي هر مؤسسة آموزش عالي به حداقل استانداردهاي تعیین شده ارزيابي شود
(کرت .)2012 ،7در راستاي پاسخگويي به نیاز ياد شده ،ايجاد نهادها و سازمانهاي
بینالمللي ،منطقهاي و ملي گوناگون براي ارزيابي و اعتبارسنجي آموزش عالي در
1. Chi Hou
2. Ng
3. Hillen
4. Fitzpatrick and et al
5. Hazelkorn

6. Al. Bulushi
7. Cret
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جهت بهبود کیفیت آموزش ،پژوهش و عرضة خدمات تخصصي دانشگاهها مورد
مورد توجه قرار گرفته است (بازرگان .)1382 ،همچنین تجربههاي مربوط به سنجش
مستمر کیفیت در آموزش عالي از طريق ارزيابي دروني واحدهاي آموزش عالي
(گروه ،دانشکده ،دانشگاه) و سپس اجراي ارزيابي بیروني از سوي سازمان يا
مؤسسهاي در خارج از واحد آموزش عالي رايج شده است .تعداد اينگونه سازمانها
يا مؤسسههاي ارزيابي و اعتبارسنجي در سطح ملي در پنج قارة جهان در سال 2003
به بیش از  70مورد در  48کشور بالغ ميشود (شبکة بینالمللي نهادهاي تضمین
کیفیت در آموزش عالي .)2003 ،1همچنین پژوهشهاي زيادي در اين رابطه انجام
شده است؛ به عنوان نمونه ،يگر )1978( 2در مطالعهاي بر اين باور است که ع وه بر
توجه به شاخصهاي کمّي در فرايند اعتبارسنجي که به عدم تحقق اهداف نظام
آموزش عالي منجر ميشود ،بايد به شاخصهاي کیفي نیز توجه کرد؛ همچنین اوگاوا
و کالوم )1998( 3بیان ميکنند که شاخصهاي اعتبارسنجي ميتوانند مشک ت و
مسائل نظامهاي آموزشي را مشخص کرده و به عنوان مبنايي براي پاسخگو بودن اين
نظامها مطرح شوند .طبق نظر بردن و بانتا)1994( 4در نظام آموزش عالي کشور
انگلستان در چند سال اخیر ،تخصیص بودجه به دانشگاهها تابعي از نتايج ارزشیابي
ساالنه شده است .در اين کشور ،شاخصهاي کیفي ويژهاي تدوين شده است که بر
اساس اين شاخصها ،سیاستهاي اجرايي نظیر کاهش يا افزايش بودجه  ،افزايش
کارايي ،افزايش کیفیت ،پاسخگويي به نیازهاي در حال تغییر و افزايش داوطلبان ورود
به دانشگاه تدوين شده است .متخصصان آموزش عالي اين کشور معتقدند که اين
ترتیبات ،موجب بهبود کیفیت آموزش و پژوهش شده ،تا حدي که کیفیت آموزشي در
برخي از رشتهها به سطح ده دانشکده برتر در اروپا رسیده است ،و در زمینة پژوهشي
نیز ارتقاي گروههاي پژوهشي در سطح بینالمللي بسیار مشهود است (خدايي1379 ،
به نقل از کیذوري .)1386 ،در ايران نیز کوششهاي مربوط به ارزيابي مستمر براي
بهبود کیفیت آموزش عالي از سال  1375آغاز شد؛ اما ارزيابي برنامههاي توسعه
بخشي آموزش عالي و سیاستهاي مالي مندرج در آنها و روشهاي تعیین مناب مالي
الزم براي فعالیتهاي آموزشي و پژوهشي در هر يک از دانشگاهها و مؤسسات
)1. International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education(INQAAHE
2. Yacger
3. Ogawa & Collom
4. Borden & Banta
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آموزش عالي ،بیانگر آن است که در هیچ يک از برنامههاي توسعة بخش آموزش عالي
بعد از انق ب اس مي ،الگو و روشي مشخص يا شاخصهاي مدوني براي تعیین
مناب بخش آموزش عالي از مناب ک ن کشور به دست نیامده است (کیذوري.)1386 ،
يارمحمديان ( ) 1380بر اين باور است که نتايج حاصل از اجراي آزمايشي طرح
ارزيابي دروني در شش گروه آموزشي در دانشگاههاي علوم پزشکي کشور در سال
 ،1375تصديق ميکند که ارزيابي دروني در شرايط فرهنگي ايران نیز به بهبود
ميانجامد ،نتايج تحقیق شهابينژاد و همکاران ( )1382بر م کهاي مدير گروه،
تجهیزات گروه ،فضاي آموزشي ،دانشجويان ،اعضاي هیأت علمي ،طرح درس و
برنامهريزي آموزشي در ارزيابي دروني تأکید دارد .ساعدي ( )1382در ارزيابي دروني
گروه آموزشي دانشگاه شهید چمران اهواز ،هفت عامل ساختار سازماني و مديريت،
هیأت عملي ،دانشجويان ،فرايند ياددهي -يادگیري ،دورههاي آموزشي،
دانشآموختگان و امکانات را مورد تأکید قرار ميدهد.
اسحاقي1385 ،؛ بازرگان1379 ،؛ سلیمي1385 ،؛ محمدي1381 ،؛ مقدسپور،
 1383بر اين باورند که شواهد مربوط به تجربههاي ارزيابي دروني انجام شده در
گروههاي آموزشي دانشگاههاي علوم پزشکي و دانشگاههاي جام نشان ميدهد که
ارزيابي دروني در اشاعة فرهنگ ارزيابي در گروههاي آموزشي مؤثر بوده است؛ به
عبارت ديگر ،انجام ارزيابي دروني در گروههاي آموزشي ،ع وه بر تقويت رفتار
مشارکتجويانه اعضاي هیأت علمي ،در ايجاد دلبستگي آنان نسبت به ارتقاي کیفیت
در دانشگاهها نقش مؤثري ايفا ميکند .همچنین ،در گروه هايي که ارزيابي دروني
بهطور مطلوب انجام شده است ،ارتباط قويتري میان اعضاي هیأت علمي به وجود
ميآيد و توجه آنان نسبت به فرآيند امور گروه آموزشي بیشتر جلب ميشود .اصوالً
براي انجام اعتبارسنجي در آموزش عالي به دو پیش نیاز احتیاج داريم :ارزيابي دروني،
و تدوين شاخصها و استانداردها (قورچیان.)1383 ،

ارزیابي دروني
گام اول اعتبارسنجي ،ارزيابي دروني است که طاي آن ،نظاام دانشاگاهي ،ضاعفهاا،
قوتها و اقدامات اص حي را مشخص ميکند .در ارزيابي دروني ،ع وه بار مشااوره
گرفتن از متخصصان ،اعضاي نظام ماورد ارزشایابي ،کنتارل فرايناد ارزشایابي ،تنظایم
سؤاالت ،انتخاب روشها ،طراحي تحقیق ،جم آوري ،تحلیل دادهها ،تعیین معیارهااي
موفقیت برنامه و استفاده از اط عات ،باراي برناماهريازي در دسات خواهناد داشات
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(مورگان .)2010 ،1ارزيابي دروني ميتواند مبنايي براي يادگیري سازماني ،حل مسائل،
ايجاد مکانیسمهاي خودتنظیمي امور به وسیلة شبیهسازي بحثها و انعکااس در میاان
کارگزاران و جست وجوي راه حلهاي جايگزين براي مسائل پايدار مورد استفاده قرار
گیرد (البي .)2010 ،2مهمترين بخش در فرايند ارزيابي دروني ،تعیین خط مشايهاا و
عوامل موثر بر بهبود کیفیت است .اهمیت خودتنظیمي امور (سابکووا ،)2007 ،3بهباود
کیفیاات ،ايجاااد مبنااايي بااراي ارزشاایابي بیرونااي ،پاسااخگويي در مقاباال ذينفعااان،
اط عرساني ،ايجاد زمینه براي اعطاي اعتبار (شاوارتر و وساترهايدن ،)2007 ،4تعامال
بین تیم ارزشیابي دروني و بیروني و صحت نتايج (چیارا )2006 ،5اتخاذ خط مشاي و
ديدگاه نظاممند در انتخاب عوامل اثرگذار بر کیفیت را ضروري ميسازد.
شاخصها و نشانگرها (معيارهاي قضاوت یا ارزیابي بيروني)
شاخصها و نشانگرها عبارتند از :ويژگيها يا جنبههايي از پديدهها و عوامل مورد
ارزيابي که قضاوت درباره آنها انجام ميپذيرد .با توجه به اين که عوامل مورد ارزيابي
حالت کلي دارند براي ارزيابي آنها الزم است که آنها را به شاخصها ونشانگرها تبديل
نمود .ارزيابي مجموعة شاخصها ونشانگرها منشعب از يک عامل ،وضعیت کیفي آن
عامل را مشخص خواهد کرد .م کها و نشانگرهاي ارزشیابي کیفیت داراي سه
مرحله اجرايي هستند که عبارتند از .1 :اقدامات پیش از اجراي ارزشیابي که عمدتاً به
فراهم کردن شرايط و پیشبايستهاي انجام ارزشیابي ميپردازد؛  .2اقدامات حین
اجراي ارزشیابي که عمدتاً به شیوه اجرا و فرآيند ارزشیابي ميپردازد؛  .3اقدامات پس
از اجراي ارزشیابي که عمدتاً به کار بست نتايج و بهبود کیفیت مربوط ميشود
(بهرامي و همکاران .)1386 ،مجموعة جام عوامل ،م کها و نشانگرهاي ارزيابي
دروني مبناي طراحي و پیادهسازي ارزيابي دروني شد که در تسهیل فرآيند اجرا و
آموزش آن به کاربران نقش برجسته اي را ايفا ميکند .اين عوامل عبارتند از:
رسالتها و اهداف :نظامهاي آموزش عالي در جهت نیل به اهداف مشخصي
فعالیت ميکنند و داراي رسالت و مأموريت ويژهاي هستند .از جمله اين اهداف
1. Morgan
2. Labi
3. Sebekova
4. Schwars and Westerhijden
5. Chiara
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ميتوان به گسترش مرزهاي دانش ،تربیت نیروي متخصص و پرورش تفکر انتقادي
اشاره کرد.
ساختار سازماني  -سازماندهي  -مدیریت و تشکيالت :دانشگاه ،يک واحد
سازماني است .اين واحد ساختار دارد؛ يعني روابط قدرت و اختیار در آن تعريف
شده است .در رأس اين ساختار مدير قرار دارد ،و مديريت يعني هنر سازمان دادن به
مناب انساني و غیر انساني براي نیل به اهداف؛ بنابر اين ،شخص مدير ،سبک مديريت
و چگونگي تصمیمگیريها در اين سازمان از ويژگيهاي خاصي برخوردار است
(يونسکو.)1997 ،
اعضاي هيأت علمي :در فرآيند ارزشیابي ،خواه دروني ،خواه بیروني ،بايد هیأت
علمي به عنوان يک کل و در با همنگري با ساير عوامل تشکیل دهنده گروه آموزشي
به عنوان يک نظام ديده شود و مورد قضاوت قرار گیرد؛ از اينرو ،آگاهي اعضاي
هیأت علمي از مسائل و مشک ت گروه آموزشي و اشراف آنها به موضوعات مبت به
نظام دانشگاهي از يکسو و حضور فعال و داوطلبانه آنها براي مشارکت در پرداختن
به اين مسائل از سوي ديگر ،آنها را به عنوان يک عامل تأثیرگذار بر کیفیت دانشگاهي
معرفي ميکند؛ به عنوان مثال ،زين آبادي ( )1388براي ارزيابي عامل هیأت علمي از
نشانگرهاي زير استفاده نموده است:
 ترکیب و توزي اعضاي هیأت علمي و ويژگيهاي فردي اعضاي هیأت علمي؛
 فعالیتهاي آموزشي اعضاء هیأت علمي؛
 میزان حضور اعضاي هیأت علمي در گروه؛
 چگونگي تبادل تجربه میان اعضاي هیأت علمي؛
 آشنايي اعضاي هیأت علمي با يافتههاي جديد علمي رشته تخصصي و . . . .
دانشجویان :مرکز ثقل و هسته اصلي هر نظام آموزشي (دانشگاه) فراگیران
(دانشجويان) آن هستند .تمام ت شهاي بخشهاي مختلف دانشگاه به منظور ايجاد
تغییرات مطلوب در رفتار و عملکرد دانشجويان صورت ميگیرد .دانشجويان ،به
عنوان درون دادهاي نظام دانشگاهي ،داراي ويژگيهاي ممتاز و با اهمیتي هستند و
وضعیت آنها در هنگام ورود به دانشگاه ،رفتارهاي آموزشي آنان در حین تحصیل در
دانشگاه و قابلیتهاي کسب شده آنان هنگام خروج از محیط آموزشي دانشگاه از
مؤلفههاي مهم و اساسي است که شايسته است به نحو مطلوب مورد بررسي علمي
قرار گیرد .در بحث ارزشیابي دانشجويان ،خواهناخواه ذهن ما متوجه پیشرفت
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تحصیلي به عنوان رکن اصلي ارزشیابي دانشجو خواهد شد (شهابينژاد و همکاران،
.)1382
فرآیند تدریس – یادگيري :بررسي مناب معاصر در خصوص يادگیري و ياددهي
در آموزش عالي به اجمال ،داللت بر اين دارد که يکي از رسالتهاي آموزش عالي،
آموزش چگونه ياد گرفتن و فراهم کردن شرايط براي يادگیري دانشجو است .تدريس
و يادگیري عبارت است از کنش و واکنش میان عضو هیأت علمي و دانشجو ،و
منظور از آن ،تغییر مطلوب در عملکرد و رفتار دانشجوست .دانشجويان يکي از زير
مؤلفههاي فرايند تدريس و يادگیري هستند که بايستي به بهترين نحو مورد ارزيابي
قرار گیرند .براي عامل تدريس و يادگیري م ک هايي شامل «روشهاي تدريس مورد
استفاده ،استفاده اعضاي هیأت علمي از تکنولوژي آموزشي در تدريس و ارزيابي از
آموختههاي دانشجويان» مورد نظر قرار گرفته و براي هر يک از م کهاي ياد شده نیز
نشانگرهايي مانند دورههاي آموزشي و برنامههاي درسي ،رسالت و اهداف دانشگاه در
قالب برگزاري دورههاي آموزشي و اجراي برنامههاي درسي نیز وجود دارند.
پژوهش :رسالتهاي دانشگاه در سه سطح آموزشي ،پژوهشي و ارائة خدمات
تخصصي تعريف ميشود .فعالیتهاي پژوهشي دانشگاهي بسیار گسترده است و طي
بعضي از مؤلفههاي پژوهشي در دانشگاه جزء الزم و ضروري ارتقاي علمي است؛
بنابراين ،پژوهش بعد از آموزش جزء جداييناپذير عملکرد نظام دانشگاهي است و
خدمات پژوهشي دانشگاه ميتواند در سطح پايه يا کاربردي باشد (باقريان و
همکاران. )1383 ،
امکانات و تجهيزات آموزشي و پژوهشي :اين شاخص بخشي از فرآيند پشتیباني
است که براي نیل به مقاصد دانشگاه از اهمیت خاصي برخوردار است .برنامههاي
توسعة گروههاي آموزشي ،هر چقدر هم که دقیق و جام طرح شده باشند ،در
صورتي که امکانات و تجهیزات الزم براي اجرايي نمودن آنها اختصاص نیابد ،در
عمل اجرا نخواهند شد .مناب مورد نیاز گروههاي آموزشي را ميتوان به چهار دسته
انساني ،مالي (بودجه) ،مادي (کالبدي) و اط عاتي تقسیم کرد:
دانشآموختگان :دانشآموختگان کساني هستند که مطابق با برنامه آموزشي و
درسي تدوينشده ،يک دوره تحصیلي برگزارشده در يک مرکز آموزشي را با موفقیت
به پايان رسانیدهاند .آنان مهمترين برونداد نظام دانشگاهي هستند .قابلیتهاي
دانشآموختگان در سه بعد دانش ،نگرش و مهارت قابل ارزيابي است (ساعدي،
.)1382
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تاریخچة ارزیابي در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي جهان
ارزیابي و اعتبارسنجي در نظام آموزش عالي آمریکا
اياالت متحده آمريکا داراي تجربه  100ساله در ارزشیابي و اعتبارسنجي کیفیت
آموزش عالي است .همانطور که پیشتر نیز ذکر شد ،ارزشیابي و اعتبارسنجي را بايستي
وجه تمايز آموزش عالي آمريکا قلمداد کرد .نظام اعتبارسنجي در آمريکا در پاسخ به
رشد گستردة آموزش عالي متنوع ايجاد شده است .نمايندگيهاي اعتبارسنجي که بدنة
اصلي نظام اعتبارسنجي در آمريکا را تشکیل ميدهند ،در اوايل قرن بیستم در پاسخ به
موق به رشد روز افزون مؤسسات جديد تشکیل شدند .در واق اين نمايندگيها و
اقدامات آنها موجب شده است که اکثر مؤسسات آموزش عالي همواره با عدم قطعیت
در خصوص تداوم فعالیتهاي خود مواجه باشند و به صورت مستمر در حفظ و
ارتقاي کیفیت خود و پاسخگويي به نیازهاي منطقهاي و استانداردهاي کیفیت بکوشند.
نمايندگيهاي اعتبارسنجي در آمريکا عبارتند از:
 انجمن مدارس و کالجهاي اياالت مرکزي؛
 انجمن شمال مرکزي؛
 انجمن مدارس و کالجهاي نیوانگلند؛
 انجمن مدارس و کالجهاي شمال غرب؛
 انجمن مدارس و کالجهاي جنوبي؛
 انجمن مدارس و کالجهاي غربي؛
در اين انجمنها دو سیستم جداگانه اعتبارسنجي وجود دارد و نمايندگيهاي
جداگانهاي نیز براي اجراي اين سیستم تأسیس شدهاند که عبارتند از:
 نمايندگيهاي اعتبارسنجي مؤسسهاي که مؤسسات آموزش عالي را بهطور کلي
مورد ارزيابي قرار ميدهند.

 .1اين بخش برگرفته از مناب زيراست:
Times Higher Education. 2010. World university rankings. http://www.
timeshighereducation. co. uk/wur. html.
UNESCO-European Centre for Higher Education (UNESCO-CEPES). 2010.
HigherEducation ranking systems and methodologies:Howtheywork,whattheydo.
http://www. unibe. ch/rektorat/unistab/content/e362/e1075/e1265/RankingMethodologies.
Pdf.
Times Higher Education. 2009. from the bottom up: Everyday experiences of excellence
(academics from top-ranked universities describe what makes their institution a worldbeater). Times Higher Education October 8–14:8–9.
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 نمايندگيهاي اعتبارسنجي برنامه که برنامههاي علمي و تخصصي دانشگاهي را
مورد ارزيابي قرار ميدهند.
امروزه در آمريکا  50نمايندگي اعتبارسنجي وجود دارد که ده مورد آن نمايندگي
اعتبارسنجي مؤسسهاي و چهل مورد آن نمايندگي اعتبارسنجي برنامهاي هستند.
فرآيند اعتبارسنجي نیز به ترتیب ذيل است:
 خودارزيابي؛
 اع م داوطلبي براي اعتبارسنجي؛
 بازديد از محل از سوي هیأت بیروني؛
 تصمیمگیري در خصوص وضعیت اعتبارسنجي مؤسسه  /برنامه؛
اين نظام با توجه به تجربه غني چندين و چند ساله خود الگوي مفیدي براي ساير
کشورها فراهم کرده است .چالشهاي جديد و نوظهور براي آموزش عالي به ايجاد
خط مشيهاي جديدي منجر شده است .از ويژگيهاي بارز و قابل توجه نظام
اعتبارسنجي آمريکا آن است که اين نظام ،اقدامات مربوط به ارزيابي کیفي نظام
آموزش عالي را در سه سطح دولت مرکزي ،دولت ايالتي و نمايندگي اعتبارسنجي
بسط داده است و کشورهايي که در صدد الگوبرداري از اين نظام هستند ،بايد به میزان
زيادي در ابتدا شرايط و ويژگيها و تقسیم بنديهاي جغرافیايي خود را در رابطه با
ويژگيهاي مذکور مدنظر داشته باشند.
ارزیابي و اعتبارسنجي در نظام آموزش عالي سوئيس
آموزش عالي در کشور سوئیس داراي پیشینة قوي و قابل توجهي است و دانشگاههاي
اين کشور در قرن گذشته عملکرد قابل قبولي را نشان دادهاند .ارزشیابي نظام
دانشگاهي در سوئیس زير نظر کمیسیون دانشگاههاي سوئیس انجام ميشود .اين کشور
در اواخر قرن گذشته همگام با ديگر کشورهاي اروپائي در زمینة تضمین کیفیت در
دانشگاهها اقداماتي را آغاز کرد؛ در اين میان ،الگوي اعتبارسنجي از الگوهايي بود که
مورد توجه قرار گرفت .اعتبارسنجي نظام دانشگاهي در سوئیس از سال  2000آغاز
شده و برنامههاي دقیقي براي نهادينه کردن اين شیوة ارزشیابي در سطح دانشگاهها و
مراکز آموزش عالي تدوين شده است .مرکز اعتبارسنجي و تضمین کیفیت دانشگاههاي
سوئیس با همکاري بین دولت فدرال و دانشگاهها در  14دسامبر  2000منعقد شده
است .يک راهنماي اجرايي براي انجام اين کار توسط کنفرانس دانشگاههاي سوئیس
در نشست  5دسامبر  2002تدوين گرديده است .اين راهنما از اول سال  2004به
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صورت اجباري اجرا ميشود .مجموعة اين اقدامات باعث شده است که اعتبارسنجي
فرآيندي شفاف و رسمي باشد که با استفاده از استانداردهاي تعريف شده ،کیفیت
مؤسسات يا برنامههاي داير در سطح دانشگاهها را ميآزمايد .اهداف اعتبارسنجي در
اين کشور ،افزايش دهندة وضوح عملکرد دانشگاهها در سطح ملي و بینالمللي ،ياري
به دانشجويان ،بازنمايي عملکرد دانشگاهها ،سیاستمداران ،کارکنان و ساير افراد ذينف
و تصمیمسازان در جهت گسترش شناخت بینالمللي و بهبود مقايسة درجات علمي
اع م شده است .نظام اعتبارسنجي در اين کشور به صورت داوطلبانه است و مطابق با
موافقتنامة بین دولت و دانشگاهها ،اعتبارسنجي ممکن است به مؤسسات خصوصي يا
دولتي و يا دانشگاهها واگذار شود .هماهنگ با فعالیتهاي بینالمللي در اين زمینه،
فرآيند اعتبارسنجي شامل سه گام است :خودارزشیابي که از سوي خود دانشگاه انجام
ميشود ،ارزشیابي بیروني و نهايتأ اعتبارسنجي که از سوي يک گروه مستقل و بر
اساس پیشنهاد تیم ارزشیابي به صورت بیروني اجرا ميشود .در سوئیس مرکز ديگري
به نام "سرويس اعتبارسنجي" مسئول رسیدگي به نظام کیفیت مطابق استانداردهاي
اتحاديه اروپايي است .سرويس اعتبارسنجي  SAS1موارد آموزشي را به عهده دارد
عمل ميکند و عمومأ روال خودارزشیابي ،ارزشیابي از سوي هیأت همگنان و اعطاي
اعتبار در سوئیس عمدتأ بر اساس استانداردها رعايت ميشود .البته ذکر اين نکته
ضروري است که در سوئیس مراکزي نیز درگیر ارزشیابي دانشگاهها هستند که از بین
آنها ميتوان به  SWISS UPاشاره کرد که در زمینة رتبهبندي فعالیت ميکند.
ارزیابي و اعتبارسنجي در نظام آموزش عالي هند
ساختار نظام آموزشي هند از نظام (( )2+10ده سال آموزش عمومي و دو سال دوره
دوم آموزش متوسطه) پیروي ميکند؛ اما از لحاظ سن پذيرش ،تعداد روزهاي کاري،
تدريس به زبان هندي يا انگلیسي و . . .تفاوتهايي بین ايالتها وجود دارد .براي
ورود به دانشگاهها و مؤسسههاي آموزش عالي در هند ،داشتن مدرک ديپلم دبیرستان
الزامي است .اکثر دانشگاهها ،بهويژه در رشتههاي پزشکي و مهندسي ،به علت
محدوديت گنجايش ،معدل ديپلم دبیرستان را شرط ورود قرار دادهاند و دارندگان
معدلهاي باالتر در اولويت قرار ميگیرند .نظام تحصیلي در اکثر دانشگاههاي هند

1. swiss Accreditation service
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سالیانه و در تعداد کمي از دانشگاهها نیمسالي است .مراکز آموزش عالي در هند از اين
قرارند:
 دانشگاهها و مؤسسات و مراکز پژوهشي که از طرف دولت مرکزي اداره
ميشوند؛
 دانشگاهها و مؤسسات و مراکز پژوهشي که از طرف دولت ايالتي اداره
ميشوند؛
 کالجهايي که به دانشگاهها وابسته هستند؛
 کالجهاي خصوصي.
ارزشیابي و اعتبارسنجي مؤسسات آموزش عالي در هند از طريق شوراي ملي
ارزشیابي و اعتبارسنجي صورت ميگیرد .اين شورا در پي خط مشي ملي در آموزش
که بر ارتقاي کیفیت در آموزش عالي تأکید داشت ،در سال  1994به صورت يک مرکز
مستقل اعتبارسنجي ملي آغاز به کار نمود .چشم انداز اين شورا عبارت است از:
کیفیتبخشي اجزاء و مؤلفههاي تعريف شده آموزش عالي هند از طريق تلفیق
ارزشیابي دروني و بیروني ،ارتقاء و حمايت از نوآوريها به منظور ارزشیابي يک
مؤسسه .شوراي ملي ارزشیابي و اعتبارسنجي ،فرآيندي سه مرحلهاي را طي ميکند که
تلفیقي از خودارزشیابي و بازبیني همگنان است .آماده سازي گزارش خودارزشیابي از
سوي مؤسسه ،ارائه آن به شوراي ملي ارزشیابي و اعتبارسنجي و تجزيه و تحلیل درون
سازماني گزارش از سوي شوراي ملي ارزشیابي و اعتبارسنجي ،بازديد هیأت همگنان
از مؤسسه به منظور تأيید گزارش خودارزشیابي و ارائة برونداد ارزشیابي به شوراي
ملي ارزشیابي و اعتبارسنجي ،رتبه دهي و صدور گواهینامه اعتبارسنجي که مبتني بر
گزارش ارزشیابي هیأت همگنان است ،چارچوب کلي فرآيند اعتبارسنجي را تشکیل
ميدهند .به منظور حصول اطمینان از تضمین کیفیت به صورت يک بخش اساسي از
عملکرد مؤسسات ،شوراي ملي ارزشیابي و اعتبارسنجي ،واحدهاي سازماني تضمین
دروني کیفیت را در مؤسسههاي ارزشیابي شده ايجاد نموده است .از جمله
دستاوردهاي شوراي ملي ارزشیابي و اعتبارسنجي ،تنظیم برنامههاي مبتني بر نیاز در
مؤسسهها ،مشارکت دادن کارفرمايان در تهیه و تنظیم برنامههاي درسي ،افزايش تمرکز
دانشگاهها بر ارائه خدمات و سرويسهاي حمايتي دانشجويان ،تغییر در سیاستها و
کنشهاي مديريتي ،تشخیص و شناسايي ذينفعان و سهیم نمودن آنها در امور ،در نظر
گرفتن وضعیت دانشگاه در هنگام تصمیمگیري در خصوص طرحهاي پژوهشي
اساتید ،مرتبط ساختن کمیسیون اعتبارات دانشگاه با برونداد ارزشیابي و اعتبارسنجي
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به منظور حمايت از مؤسسات آموزشي ،همکاري با وزارت توسعة مناب انساني در
جهت اجراي طرحهاي مربوط به ارزشیابي ،حفظ و بهبود کیفیت را ميتوان نام برد.
ارزیابي و اعتبارسنجي در نظام آموزش عالي فرانسه
ساختار نظام آموزشي کشور فرانسه متشکل از شش مقط است :آموزش پیش
دبستاني ،ابتدايي ،کالج ،لیسه ،فوق ديپلم و دانشگاهي .کودکان گروه سني  2تا  5سال
از آموزش پیش دبستاني اختیاري برخوردارند .طول دوره ابتدايي نیز  5سال بوده و
گروه سني  6تا  11سال را شامل ميشود .آموزش متوسطه با پیروي از سیاستهاي
رعايت تنوع و عدالت و راهنمايي تحصیلي و شغلي براي کلیة دانشآموزان تا  16سال
به صورت رايگان و اجباري فراهم گرديده است .تحصی ت دانشگاهي کشور فرانسه
در سه دوره متوالي برنامهريزي شده و گذراندن هر دوره به صدور مدرک ملي منجر
ميگردد .اولین دوره ،دورة آموزش عمومي و هدايت است .اين دوره اساسأ به صورت
دوره آمادگي براي دنبال کردن دورة دوم طراحي شده است .دومین دوره ،دورة تعمیق
دانستهها و تخصص است و بر اساس نوع آموزش انتخابي ،بین يک سال لیسانس تا دو
سال فوق لیسانس به طول ميانجامد .در اين دورهها آموزشهاي پايهاي و
آموزشهايي با اهداف تخصصي ارائه ميشود .دورة سوم ،دورة تخصصي حرفهاي يا
آموزش در پژوهش است .ارزشیابي و اعتبارسنجي مؤسسههاي آموزش عالي در
فرانسه از طريق کمیته ملي ارزيابي صورت ميگیرد .اين کمیته در ژانويه  1984تشکیل
شده است و فعالیتهاي دانشگاهها ،مدارس و مؤسسههاي تحت نظر وزير آموزش
عالي و همچنین مؤسسههاي آموزشي زير نظر ساير وزارتخانهها را بررسي و ارزيابي
ميکند .کمیتة ارزيابي در سال  1989به صورت يک ادارة مستقل در آمد .قانون
آموزش دانشگاهي که در سال  1984به تصويب رسید ،ارزشیابي از سوي اين کمیته را
اجباري نمود .اين ارزشیابي شامل يک عنصر دروني و يک عنصر بیروني است .فعالیت
کمیته ملي اعتبارسنجي عمدتأ مرتبط با مؤسسهها و مبتني بر خط مشيهاي آنها و در
چارچوب چشم اندازهاي همگاني آنهاست .ارزشیابيهاي مؤسسهها بهويژه بر کیفیت
فعالیتهاي آموزش و پژوهش ،مديريت مناب انساني و بهخصوص شرايط کاري
دانشجويان ،يکپارچهسازي منطقهاي و همکاري بینالمللي مؤسسهها متمرکز است .به
موازات ارزشیابي مؤسسهها ،که بخش عمده فعالیتهاي کمیته ارزشیابي ملي را
تشکیل ميدهد ،اين کمیته فضاها و رشتههاي تحصیلي را نیز مورد ارزيابي قرار
ميدهد و مطالعات موضوعي را به سمت مسائل کلي مرتبط با آموزش عالي هدايت
مينمايد .فعالیتهاي کمیته ملي اعتبارسنجي به منظور کمک به بهبود فعالیتهاي
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مؤسسهها و نتايج آنها در همة زمینهها طراحي ميشود .اين رسیدگيها نوعاً به شکل
ارزيابي کیفیت پیامدهاي مؤسسه است؛ از اين رو ،فعالیت کمیته ارزشیابي ملي ،همواره
يک فرآيند دو مرحلهاي است .اولین مرحله ،تجزيه و تحلیل است که با هدف ارزيابي
نقاط قوت و ضعف مؤسسه صورت ميگیرد .مرحلة دوم ارزشیابي نظامدارتري است
که با هدف ارزيابي قابلیت مؤسسه براي اداره خود صورت ميگیرد .در حال حاضر،
ساز و کار ارزيابي دانشگاهي کشور فرانسه متشکل از يک مجموعه م ک 134
مؤلفهاي است .اين م کها در سه دسته:
الف) برنامهها و دورههاي آموزشي طراحي شده ( 52مؤلفه)
ب) اجراي برنامه و دورههاي آموزشي ( 22مؤلفه)
ج) دانشجويان و جايدهي آنها ( 60مؤلفه) قرار ميگیرند.
سیستم ارزيابي کیفیت دانشگاهي در فرانسه وابسته به دولت بوده و به طور متمرکز
و با استق ل سازماني وظايف خود را زير نظر يک شورا انجام ميدهد .هرچند در اين
سیستم ،ارزيابي دانشگاهي در دو مرحلة ارزيابي دروني و بیروني انجام ميشود ،اما
مشارکت اعضاي هیأت علمي در آن در سطح حداقل قرار دارد .کوشش اين سیستم بر
آن است که فرهنگ کیفیت در دانشگاه اشاعه يابد.
ارزیابي و اعتبارسنجي در نظام آموزش عالي ژاپن
کشور ژاپن ،يکي از کارآمدترين نظامهاي آموزش را در سطح دنیا داراست .اين کشور
جزء هشت کشور صنعتي دنیا بوده و سهم عمدهاي از رشد اقتصادي و پیشرفت خود
را مديون نظام قوي آموزشي است .پس از جنگ جهاني دوم ،ژاپنيها از برنامهريزان
آمريکايي استفاده زيادي براي بازسازي نظام آموزشي خود کردند .با توجه به اين که
ساختار و جوّ علمي ژاپن ،در مقايسه با ديگر کشورهاي آسیايي ،به میزان چشم گیري
از اياالت متحده آمريکا تأثیر پذيرفته است ،نظام اعتبارسنجي آمريکا نیز در اين زمینه
مورد پذيرش و مناسب به نظر ميرسد که البته با تغییراتي چند در حال اجراست.
عمدة اين تفاوتها مربوط به وابستگي نهاد اعتبارسنج به وزارت علوم ،ارائة تسهی ت
به دانشگاهها و مؤسسات غیر عضو و غیر اجباري بودن عضويت در مؤسسه اعتبارسنج
در ژاپن برخ ف آمريکاست .تا پیش از سال  ،2000نظام تضمین کیفیت آموزش عالي
در ژاپن تحت حاکمیت و نظارت دولتي بود و اعتبارسنجي عموما از سوي مؤسسة
( )JAUA1صورت ميگرفت .مؤسسة اعتبارسنجي دانشگاهي ژاپن (،)JAUA
1. Institute of Japan University Accreditation
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مؤسسهاي مستقل است که در اواسط سال  1947می دي با پشتیباني  46دانشگاه
دولتي ،ملي و خصوصي اين کشور تأسیس شد .الزم به ذکر است با وجود اين که در
ساختار آموزش عالي کشور ژاپن ،وظیفة نظارت کیفي بر آموزش به عهدة وزارت
علوم اين کشور است ،اما مسئولیت اعتبارسنجي و ارزشیابي عملکرد دانشگاهها به
عهدة نهادها و مؤسسات خصوصي گذاشته شده است .در سال JAUA 1992
آيیننامهاي را براي ارزيابي دروني و خود اعتبارسنجي تهیه و منتشر کرد و پس از آن
در سال  1996به ارائه و تنظیم يک برنامه ارزيابي بیروني براي دانشگاههاي داوطلب
اقدام نمود و سپس با انتشار گزارش ارزيابي عملکرد وزارت علوم اين کشور در سال
 ،1998پیشنهاد تأسیس يک نهاد متمرکز و مستقل با وظیفة جم آوري اط عات قابل
اطمینان و تحلیل آنها و تهیة گزارش ،به صورت جدي مطرح شد .در سال 2000
می دي نظام تضمین کیفیت جديدي به مؤسسات آموزش عالي ژاپن پیشنهاد شد که
مورد پذيرش مؤسسة ملي مدارک علمي قرار گرفت و مسئولیت انجام آن نیز از طرف
دولت به خود اين مؤسسه واگذار شد .هدف اين مؤسسه ،به صورت خ صه ،بهبود و
پاسخگويي است که در جهت نیل به اين اهداف ،ع وه بر وظیفة اعطاي مدارک
علمي ،وظايف سهگانه زير را نیز عهدهدار شده است:
 ارزشیابي دانشگاهي؛
 پژوهش در ارزشیابي و سنجش کیفیت دانشگاهي؛
 جم آوري ،تجزيه و تحلیل و انتشار دادههاي مربوط به ارزشیابي دانشگاهي.
ساختار ارزيابي در ژاپن با تغییرات عمدهاي در نظام دانشگاهي ملي مواجه شده
است؛ از اين رو  ،از زمان شروع اين طرح از سوي  (NIAD- UE)1ميتوان گفت
تضمین کیفیت در آموزش عالي ژاپن زمینهاي پیچیده دارد که براي شناخت هرچه بهتر
ساختار آن نیاز به تعمق در شناخت وظايف و ساختار جاري نظام آموزش عالي ،زمینة
اجتماعي ،ساختار سازماني نمايندگيهاي سنجش و فرآيند ارزشیابي است .
رویکرد نظارتي در ارزیابي نظام آموزش عالي ایران
در آموزش عالي ايران اگرچه از ديرباز ،بازرسيهايي از آموزش عالي از سوي دولت
صورت گرفته است ،ولي اين فعالیتها با نگاه کل گرا و سیستمي همراه نبوده و
رويکرد نظارتي و ايدئولوژي دولتي و تمرکزگرايانه داشتهاند  .تنها در  10سال اخیر
کوششهايي در جهت پايهگذاري رويکرد نوين و علمي ارزشیابي کیفیت بر مبناي
)1. National Institution for Academic Degrees and University Evaluation(NIAD- UE
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الگوي اعتبارسنجي صورت گرفته است  .ارزيابي به شیوة نظارت دولتي ،پس از
تصويب قوانین اداري و اساسي معارف در سالهاي  1289تا  1290در ايران شکل
گرفته است و اولین قدم رسمي در زمینة ارزشیابي ،در ساختار سازماني وزارت معارف
پیشبیني شده است .پس از انق ب اس مي نیز ساختار نظارت و ارزيابي در آموزش
عالي ايران در سال  1365تکوين يافت .در اين سال ،دفتر نظارت و سنجش در وزارت
فرهنگ و آموزش عالي به وجود آمد و در سال  1370اين تشکی ت به دفتر نظارت و
ارزيابي آموزش عالي تغییر نام يافت .شوراي نظارت و ارزيابي نیز به منظور نظارت و
سنجش آموزش دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و شناخت میزان تحقق اهداف
کمّي و کیفي در نظام آموزش عالي کشور ايجاد شد .افزون بر اين ،در تشکی ت
سازماني براي هر دانشگاه دولتي نیز يک دفتر نظارت و ارزيابي زير نظر معاون
آموزشي منظور شد .دفتر نظارت و ارزيابي آموزش عالي ،متشکل از دو گروه تأمین
هیأت علمي و نظارت و ارزشیابي است .گروه اول با سه واحد امور بورس و جايابي،
امور تبديل وضعیت ،امور طرح سربازي به صورت مشخص به امور مربوط به اعضاي
هیأت علمي رسمي دانشگاهها و مراکز آموزش عالي پژوهشي ميپردازد .گروه نظارت
و ارزشیابي مشتمل بر دو واحد مشخص امور نظارت و ارزيابي و امور آيیننامههاست
که وظايفي چون ،نظارت بر رعايت ضوابط و معیارهاي آموزشي ،نظارت بر حسن
اجراي آيیننامهها و مقررات آموزشي ،رسیدگي به مشک ت مربوط به امور آموزشي
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ،ارزيابي میزان پیشرفت برنامههاي آموزشي ،ارائة
گزارشهاي منظم در مورد چگونگي وض آموزشي دانشگاهها و تنظیم خط مشي
نظارت بر امور آموزشي دانشگاهها ميپردازد .همانطور که از تشکی ت اين دفتر
برميآيد ،عملکرد اين دفتر مبتني بر وظايف اجرايي از قبیل استخدام هیأت علمي،
جايابي ،تبديل وضعیت ،طرح سربازي و نظارت بر اجراي آيیننامههاست .در بحث
نظارت دانشگاهها نیز رعايت ضوابط پايه و کمّي آموزشي از قبیل تعداد هیأت علمي و
سرانه فیزيکي و  . . .در قالب دو فرم الف و ب و رسیدگي به شکايات مطرح است و
هیأتي از وزارت متبوع ،به دانشگاه مورد نظر اعزام شده و پس از بازديد از دانشگاه،
گزارشي درباره وضعیت دانشگاه مورد بررسي تهیه کرده و به مسئولین وزارتخانه ارائه
ميکردند (نورشاهي 1383 ،و فراستخواه .)1386 ،در اين راستا ،پژوهشگران آموزش
عالي ،1ويژگيهاي فعالیتهاي رويکرد نظارتي را به شرح زير برشمردهاند:
 .1بازرگان1376 ،؛ ابیلي1376 ،؛ نورشاهي1383 ،؛ محمدي و همکاران1386 ،؛ فراستخواه1385 ،
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 ماهیت ستادي  ،اداري و اجرايي و غیر حرفهاي نظارتها؛
 فقدان يا کم رنگ بودن نقش ارزيابان حرفهاي خارج از نظام اداري وزارتخانه؛
 توجه نکردن به ديدگاه سیستمي و ناديده گرفتن کارکردهاي نظام دانشگاهي؛
 تحتالشعاع قرار گرفتن ابعاد کیفي توسط نظارت بر اجراي آيیننامهها؛
 موردنگري و تمرکز بر مسائل آني؛
 توجه نکردن به اصل استمرار در ارزيابي؛
 بهرهگیري نکردن از مشارکت ،همکاري و تعهد جامعه دانشگاهي؛
 توجه نکردن به ساختار علمي و نظامدار براي مديريت و رهبري ارزيابي؛
 توجه نکردن به ظرفیتسازي براي اعتبارسنجي ،بهبود ،ارتقاء و تضمین کیفیت
نظام آموزش عالي؛
 توجه نکردن به اهداف ،نقش و کارکردهاي متنوع ارزشیابي و برابر دانستن
ارزشیابي و بازرسي.
بنابراين ،پیرو سیاستهاي وزارتي ،رويکرد نظارتي و بازديدهاي ادواري مذکور در
جهت بررسي عملکرد نهادهاي مختلف دانشگاه مطابق شرح وظايف آنها و
آئیننامههاي اب غ شده ،هدفهاي خاص خود را دنبال ميکند و در مديريت سازماني
جاي خود را دارد؛ اما آنچه مسلم است اين است که از فعالیتهاي دفتر مذکور در
راستاي شرح وظايف آن نميتوان انتظار مديريت و بهبود مستمر کیفیت در نظام
دانشگاهي را داشت و علياالصول ،مديريت کیفیت نظام آموزش عالي به معناي
تخصصي آن ،رويکرد خاص خود را ميطلبد؛ از اين رو ،با توجه به هدف متفاوت
نظارت در آموزش عالي ،با مطالعه مفاهیم و الگوهاي ارزيابي و تجارب بینالمللي در
اين خصوص ،لزوم به کارگیري رويکردي جديد در ارزيابي نظام آموزش عالي کشور
ضرورت يافت؛ رويکردي سیستمي و مبتني بر کارکردهاي تخصصي نظام دانشگاهي
که با تأکید بر نهادينه ساختن فرهنگ ارزيابي ،داوطلبانه بودن آن ،مشارکت اعضاي
هیأت علمي و دست اندرکاران واحد آموزشي ،توجه به ضعفها و قوتها و ارائة
پیشنهادهاي حاصل از ارزيابي در جهت بهبود کیفیت نظام آموزشي ،مي تواند مؤثر
واق گردد  .براين اساس ،سازمان سنجش آموزش کشور از سال  1379نسبت به اين
امر اقدام نمود .در اين راستا الزم به ذکر است که با احیاي شوراي نظارت و ارزيابي در
سال  1386و بازنگري در وظايف و ساختار آن ،دفتر نظارت و ارزيابي نیز به عنوان
دبیرخانه اين شورا اقدام به تصويب و اب غ آيیننامههاي هیأت نظارت و ارزيابي
استاني و  . . .نموده است که بر اساس همان رويکرد نظارتي گذشته ،نظارت بر حسن
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اجراي مصوبات ،مقررات و دستورالعملها و تکمیل فرمهاي اط عات و بازديدهاي
ادواري است ودر قالب هیأتهاي نظارت استاني ،البته با تأکید بیشتر بر عملکرد
دانشگاههاي غیردولتي و غیر انتفاعي و آزاد در اجراي ضوابط آموزشي و رسیدگي به
شکايات و مشک ت و بررسي تقاضاي موافقتهاي قطعي و . . .سازماندهي ميشود
(گزارش ملي آموزش عالي ،تحقیقات وفناوري .)1386 ،لذا ،اگرچه اهدافي نظیر
حمايت از فعالیتهاي ارزيابي نیز توسط اين دفتر مطرح شده ،اما اشارهاي به نتايج آن
مشاهده نشده است.
رویکرد نوین و علمي ارزیابي (اعتبارسنجي) در نظام آموزش عالي
در دو دهة اخیر ،تحوالت و چالشهايي نظیر روند جهاني شدن ،توسعة فناوري
اط عات و ارتباطات ،دانشمحور شدن اقتصاد ،افزايش کمّي دانشجويان و کاهش
بودجه سرانة آنها و همچنین افزايش رقابت بین مؤسسات آموزش عالي در سطح
بینالمللي و تقاضا براي پاسخگويي بیشتر ،توجه به کیفیت آموزش عالي را هدف قرار
داده و موجب تأکید بیشتر بر ضرورت کارکرد ارزشیابي در نظامهاي آموزش عالي
جهان شدهاند .در اين راستا ،نتايج پژوهشهاي انجام شده نشان ميدهد که موفقیت
کوششهاي مربوط به بهبود کیفیت ،ريشه در اراده معطوف به ارزيابي در نظام آموزش
عالي کشور دارد (فراستخواه)1385 ،؛ بنابراين ،طي دو دهة گذشته در اغلب کشورهاي
جهان براي ارتقاي کیفیت نظامهاي آموزش عالي ،حساسیت ويژهاي به وجود آمده
است .حاصل اين امر آن بوده است که نیاز روزافزون نسبت به ارزيابي کیفیت
دانشگاهها و ساير مراکز آموزش عالي در اغلب کشورهاي جهان احساس شده است.
در راستاي پاسخگويي به نیاز ياد شده ،ايجاد نهادها و سازمانهاي بینالمللي ،منطقهاي
و ملي گوناگون براي ارزيابي و اعتبارسنجي آموزش عالي در جهت پاسخگو کردن و
بهبود کیفیت آموزش ،پژوهش و عرضه خدمات تخصصي دانشگاهها مورد توجه قرار
گرفته و بیش از  60نهاد ارزيابي وتضمین کیفیت تأسیس شده است" .راهنماي
نهادهاي تضمین کیفیت "1که اط عات آن از سوي شبکه بینالمللي نهادهاي تضمین
کیفیت در آموزش عالي در سال  2002می دي گردآوري شده است ،نشان ميدهد که
تعداد اينگونه سازمانها يا مؤسسههاي ارزيابي بروني در پنج قاره جهان و در سطح
ملي در سال  2003می دي به بیش از  70مورد در  48کشور بالغ شده است( .بازرگان
)1384؛ به عنوان مثال" شوراي اعتبارسنجي آموزش عالي درامريکا"  " ،نهاد تضمین
1. Quality Assurance Agency
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کیفیت در انگستان" ، " 1سازمان ملي اعتبارسنجي درهلند" ،"2شوراي ملي ارزيابي و
اعتبارسنجي در هند "3و"نهاد کیفیت دانشگاههاي استرالیا "4در استرالیا .همچنین
مطالعات و تجارب بینالمللي در اين خصوص حاکي از آن است که اعتبارسنجي ،يکي
از الگوها يا روشهاي ارزشیابي مؤثر در آموزش عالي است که تقريباً مقبولیت جهاني
يافته است و از ابزارهاي مهم براي تضمین و بهبود کیفیت محسوب ميشود
(پازارگادي . )1378 ،اعتبارسنجي ،با سابقهترين الگوي ارزيابي تخصصي رسمي در
نهادهاي علمي است و انجمن اعتبارسنجي آموزش عالي ،آن را به عنوان يک فرايند
دانشگاهي پايهگذاري شده روي خودارزيابي (ارزيابي دروني) يا ارزيابي همگنان و به
منظور پاسخگويي عمومي و بهبود کیفیت دانشگاهي تعريف کرده است (شوراي
اعتبارسنجي آموزش عالي )2003 ،5آدلمن نیز در دائرهالمعارف آموزش عالي،
اعتبارسنجي را فرايند بررسي و اطمینان از کیفیت ذکر ميکند که ميتوان با آن به
بازبیني و ارزيابي مؤسسه يا برنامههاي آن در جهت کسب اطمینان از تحقق اهداف يا
احراز استانداردهاي قابل پذيرش پرداخت (پازارگادي .)1378 ،پیرو اهمیت ارزيابي و
اعتبارسنجي کیفیت که در مطالب فوق به آنها اشاره شد ،در ايران نیز از اواسط دهه
 1370توجه برخي از پژوهشگران نسبت به امر کیفیت و اعتبارسنجي آن در آموزش
عالي جلب و پژوهشهايي در اين زمینه انجام شد (بازرگان و همکاران،1386 ،
حجازي .)1377 ،پس از آن با مورد توجه قرار گرفتنِ نظام ارزيابي و اعتبارسنجي
آموزش عالي در برنامة سوم توسعة کشور و همچنین اختصاص مادهاي از فصل چهارم
برنامة چهارم توسعه (توسعة مبتني بر دانايي) به "ارزيابي مستمر دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالي از سوي وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري" ،مأموريت ارزيابي
و اعتبارسنجي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي از سال 1379به وزارت علوم،
تحقیقات و فناوري /سازمان سنجش آموزش کشور واگذار گرديد  .پیرو مسئولیت
واگذار شده ،سازمان سنجش آموزش کشور با لزوم اقدام در جهت ارزيابي و
اعتبارسنجي کیفیت بر پايه مشارکت جامعه دانشگاهي کشور ،رويکرد علمي و
سیستمي در حوزة ارزشیابي نظام آموزش عالي را با هدف ايجاد فرهنگ ارزشیابي و
)1. Quality Assurance Agency(QAA
)2. National Accredition Organization (NAO
)3. National Assessment and Accreditation Council(NAAC
)4. Australian universities Quality Agency(AUQA
)5. Council for Higher Education Accreditation(CHEA
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کیفیتمداري در سطح گروه آموزشي مورد توجه قرار داد و مدل زير را براي ارزشیابي
کیفیت آموزش عالي مد نظر قرار داد که در صفحة بعد آورده شده است .

روششناسي تحقيق
در اين پژوهش ،با هدف توصیف شرايط و پديدههاي مورد بررسي از رويکرد
توصیفي و به منظور شناخت بیشتر و تصمیمگیري ،از روش تحلیلي مقايسهاي استفاده
شده است.

شاخصهاي اعتبار سنجي و رتبهبندي
مرور تجارب گذشته در ارزشیابي کیفیت و طراحي مدل ،بیانگر آن است که اولین گام
در اين زمینه ،تعیین شاخصهاي کیفیت است (گورنیتزکا .)2010 ،1يکي از روشهاي
رايج درحوزة آموزش عالي استفاده از درونداد ،فرايند و برونداد اين نظامها براي
تعیین عوامل اصلي و شاخصهاي الزمه است (نعمتي .)1384 ،چي هو ()2012
شاخصهاي اثرگذار در کیفیت آمورش عالي را مديريت ،عملکرد کارکنان ،گروههاي
آموزشي و دانشکدهها ،عملکرد دانشجويان ،پژوهش و بودجه ميداند .يافتن معیارهاي
عیني براي رتبهبندي دانشگاهها و حمايتهاي مالي از آنها ،از جمله داليل توجه به
رعايت استانداردهاي آموزشي و پژوهشي در آموزش عالي بوده است (مرکز اروپايي
آموزش عالي در يونسکو .)2010 ،2رتبهبندي ،يکي از روشهاي ارزيابي هنجاري
است که از سال ها پیش در کشورهاي پیشرفته جهان به طور گسترده مورد استفاده
قرار گرفته است (مجتهدزاده و محمدي.)120 :1386 ،
اولین بار در سال  1978که سازمان همکاري اقتصادي و توسعة مديريت بینالمللي
برنامه آموزش عالي  ،کارگاهي با ناام "شااخصهااي عملکاردي مؤسساات آماوزش
عالي" برگزار نمود ،اين شاخصها باهطاور رسامي مطارح گردياد ،و در دهاة 1980

1. Gornitzka
2. UNESCO-CEPES
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اهمیت شاخصها ،به عنوان شاخصها و نشانگرهاي رتبهبندي بیشتر مشخص گردياد
(لوپز الیساز)2011 ،1

نمودار ( :)1تسليم گزارش نهایي ارزیابي بيروني به شوراي عالي اعتبارسنجي ملي اتخاذ
تصميم نهایي

1. Lopez- Ill escas
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چن و چن )2011( 1فلسفة تدوين اين شاخصها در آموزش عالي را در راستاي نقش
مهمي که اين مؤسسات در تحقق اهداف اقتصادي و رشد دولتها دارناد ،ماي دانناد.
امروزه ،مؤسسات ،نهادها و دانشگاههايي که به رتبهبندي دانشاگاههاا اقادام مايکنناد،
نشانگرها و شاخص هايي را براي اين منظاور تادوين کاردهاناد .ايان شااخصهاا و
نشانگرها ،اگرچه در برخي از موارد با همديگر متفاوت هساتند ،لایکن مجموعاهاي از
شاخصها و نشانگرهايي هستند که تقريباً در اکثر رتبهبنديهاي منطقهاي و بینالمللاي
به چشم ميخورند ،و در واق  ،شااخص و نشاانگرهاي عمادة رتباهبنادي باه شامار
ميروند .اين شاخصها عبارتند از :اعضاي هیاأت علماي ،دانشاجويان ،فعالیاتهااي
آموزشي و پژوهشي ،مناب مالي و فیزيکي .يکي از مؤسساتي کاه باهطاور مانظم و در
سطوح مختلف (قارهاي و بینالمللي) اقدام به رتباهبنادي دانشاگاه مايکناد ،دانشاگاه
شانگهاي چین است .در اين مقاله نیز از نشانگرهاي اين مؤسسه به منظاور رتباهبنادي
دانشگاههاي جهان استفاده ميشود.

تجارب رتبهبندي در قارههاي مختلف جهان
در اين بخش ،رتبهبنديها در سطح چهار قاره آمريکا ،اروپاا ،آسایا و آفريقاا از ساوي
دانشگاه شانگهاي چین در سال  2009مورد بحث قارار مايگیرناد .نسابت اساتاد باه
دانشجو ،نرخ بینالمللي بودن دانشگاهها مانند درصد استادان و دانشجويان خاارجي ،و
تعداد استنادهاي مختلف مقاالت علمي در  ISIمهمترين شاخصهاي رتبهبندي توسط
اين مرکز است.
آمریکاي شمالي و آمریکاي التين
در مؤسسات آموزش عالي آمريکا ،اعتبارسانجي باه صاورت غیارمتمرکاز بار اسااس
مجموعهاي از استانداردها و معیارها به صورت مؤسسهاي انجاام مايگیارد .ايان امار
باعث ميشود که توانايي مؤسسات و برنامهها براي فراهم سااختن تجاارب آموزشاي
مفیااد بااراي دانشااجويان افاازايش يابااد (ولااش و دي .)17 :2002 ،2در سااال 1997
مؤسسهاي تحت عنوان "شوراي اعتبارگذاري آموزش عالي در آمريکا" تأسیس شد که
بر کار هیأتهاي تخصصي اعتبارگذاري ايالتي نظارت ميکند و در ماوارد الزم ،نقاش
فرجامخواهي بین مؤسسات اعتبارگذاري و دانشگاهها را نیاز بار عهاده دارد (بلولناد،
1. Chen & Chen
2. Welsh and dey
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 .)2001ع وه بر آمريکا ،کشورهاي ديگر اين قاره در حال تدوين و توسعة نظامهاا و
رويههاي اعتبارسنجي هستند؛ به عنوان مثال ،درکاناادا ،ايااالت کلمبیااي بريتانیاا ياک
برنامة اعتبارسنجي به منظور اجارا طراحاي کارد .ايان طارح از روشهااي ارزشایابي
همتايان و بازرسي است؛ اما تقريباً به داليال ماادي غیرفعاال شاده اسات (نیاازآذري،
 .)44 :1383در آرژانتین ،کمیسسیون ملي ارزشیابي و اعتبارسنجي دانشگاهها بر اساس
قانون  1995آماوزش عاالي ايجااد شاد .رساالت ايان کمیسایون ،اعتباربخشاي تماام
برنامههاي کارشناسي در تخصصهااي تنظایم شاده و تماام برناماههااي تحصای ت
تکمیلي است .دولت و دانشاگاه در تادوين چاارچوب اساتانداردهاي ماورد اساتفاده
دراجرا يا اعتبارسنجي با هم کار ميکنند .در شایلي ،کمیسایون ملاي اعتبارسانجي باه
عنوان يک آژانس اعتباردهنده الزامي عمل ميکناد و مؤسساات آماوزش عاالي داراي
مجوز ،بايد به طورمنظم برنامههاي خود را اعتباريابي کنند .در مکزيک ،برزيل و سااير
کشورها نیز پیشرفتهاي قابل توجهي درجهت اعتبارسانجي آماوزش عاالي در حاال
وقوع است (نیازآذري.)59-58 :1383 ،
جدول ( )1رتبهبندي دانشگاههاي برتر آمریکا و كانادا ( 10دانشگاه اول از 100
دانشگاه رتبهبندي شده).
رتبه جهاني
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

نام مؤسسه یا دانشگاه
تکنولوژي مانوچوست
هاروارد
استانفورد
کالیفرنیا
اياالتي پاسیلوالیا
میشیگان
کارنل
مینه سوتا
وينکانسن مديسون
تگزاس

رتبه در قاره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

كشور
آمريکا
آمريکا
آمريکا
آمريکا
آمريکا
آمريکا
آمريکا
آمريکا
آمريکا
آمريکا

همانگونه که م حظه ميشود ،در اين رتبه بندي 10 ،دانشگاه برتر کانادا و آمريکاا
همگي به کشور آمريکا تعلق دارد و نامي از دانشگاههاي کانادا در ايان رتباهبنادي باه
چشم نميخورد .اين امر شايد به دلیل گسترش کماکهااي ماالي دولات آمريکاا باه
آموزش عالي ،و ارزيابي و اعتبارسنجي منظم دانشگاههاا و مؤسساات آماوزش عاالي
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باشد .همچنین تأکید جامعه آمريکا بر ارتقاي کیفیت انواع تولیدات و خدمات ،حفظ و
بهبود کیفیت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي نیز توجه بیشتري را به خاود جلاب
نموده و جايگاه اعتبارسنجي در نظام آموزش عالي آمريکاا تثبیات گردياده اسات .در
حال حاضر ،بیش از پنجاه انجمن منطقهاي در اين کشور به امر اعتبارسانجي آماوزش
عالي ميپردازند .از  10دانشگاه آخر مربوط به  100دانشگاه برتار آمريکاا و کاناادا9 ،
دانشگاه مربوط به آمريکا ،و تنها دانشگاه يورک مربوط به کاناداست.
جدول ( )2رتبهبندي دانشگاههاي برتر آمریکاي التين ( 10دانشگاه اول از 100
دانشگاه رتبهبندي شده).
رتبه جهاني
51
113
212
214
330
360
381
388
439
539

نام مؤسسه یا دانشگاه
ملي مکزيکو
سائو پائولو
استادل کامپیناس
شیلي
ريو دي ژانريو
بونس آيرس
سانتا کاتارينا
ريو گراند دو سول
تکنولوژي مونتیري
میناس جرايس

رتبه در قاره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

كشور
مکزيک
برزيل
برزيل
شیلي
برزيل
آرژانتین
آمريکا
برزيل
شیلي
برزيل

اط عات جدول نشان ميدهد که برترين دانشگاه مربوط به کشور مکزيک باوده و
رتبه جهاني آن نیز  51است که رتبة نسبتاً خوبي تلقي ميشود .دانشاگاههااي برزيال،
اگرچه از نظر تعداد از دانشگاههاي کشورهاي ديگر بیشاتر هساتند ،اماا بهتارين رتباة
جهاني آنها مربوط به دانشگاه سائو پائولو است که در جايگاه  113جهان قرار دارد .در
رتبهبندي کلي  100دانشگاه ،برزيل با  39دانشگاه ،مکزيک با  21دانشاگاه و آرژانتاین
با  11دانشگاه در رتبههاي اول تا ساوم از نظار تعاداد دانشاگاه شارکت داده شاده در
رتبهبندي بودند.

اروپا
تجربههاي آموزش عالي در کشورهاي اروپايي را مي توان به چهار دسته تقسایم کارد:
در دستة اول ،ارزيابي در سطح دانشگاهها به عمل ميآيد؛ بهطوري که اعضااي هیاأت
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علمي چندان مشارکتي در آنها ندارند؛ از اين جمله مايتاوان کشاورهاي انگلساتان و
فرانسااه را نااام باارد (بازرگااان و همکاااران ،1379 ،ص .)6در کشااورهاي دسااتة دوم،
ارزيابي آموزش عالي با مشارکت اعضاي هیأت علمي در دو مرحلاه انجاام مايشاود:
ابتدا ارزيابي دروني انجام ميگیرد و گزارش ارزيابي به يک سازمان مستقل از دساتگاه
اجرايي ارسال ميشود و سپس اين سازمان ،شرايط ارزيابي بروني را فاراهم مايآورد.
کشورهايي که در اين دسته قرار دارند شامل :هلند ،فن ناد ،دانماارک و ساوئد اسات.
دستة سوم ،شامل آن گروه از کشورهاي اروپايي هستند که در زمینة ارزياابي آماوزش
عالي کوششهايي را به عمل آوردهاند ،اما هنوز اين کوششها به نهادينه شدن ارزيابي
در دانشگاهها منجر نشده است؛ از اين جمله ميتوان باه کشاورهاي پرتغاال ،اساپانیا،
آلمان ،اتريش و سوئیس اشاره کرد .در دستة چهاارم ،کشاورهايي قارار دارناد کاه در
انديشة ارزيابي آموزش عالي هستند .در اين دسته ميتوان از ايتالیاا ،يوناان ،بلژياک و
کشورهاي اروپاي مرکزي نام برد (همان ،ص.)6
جدول ( )3رتبهبندي دانشگاههاي برتر اروپا ( 10دانشگاه اول از  100دانشگاه
رتبهبندي شده)
رتبة جهاني
26
32
42
47
53
64
65
66
75
77

نام مؤسسه یا دانشگاه
کمبريج
تکنولوژي زوريخ سويس
هلسینکي
آکسفورد
اوسلو
کالج لندن
آتريچ
ادينبارگ
تکنولوژي رويال
وين

رتبه در قاره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

كشور
انگلستان
سوئیس
دانمارک
انگلستان
نروژ
انگلستان
هلند
انگلستان
استرالیا
اتريش

اط عات جدول ،به خوبي نشان ميدهد که دانشگاه کمبريج انگلساتان رتباة اول را در
میان دانشگاههاي اروپايي به خود اختصاص داده است؛ در حاالي کاه رتباههااي  6 ،4و 8
دانشگاههاي برتر اروپا نیز به اين کشور تعلاق دارد .در ايان رتباهبنادي ،دانشاگاه زورياخ
سوئیس در رتبة دوم دانشگاههاي اروپا و رتبة  32دانشگاههاي جهان جاي گرفته است کاه
جايگاه نسبتاً خوبي نسبت به دانشگاههاي ديگر انگلستان از جمله آکسفورد اسات .در کال
 100دانشگاه برتر ،بهترين رتبة دانشگاههااي انگلساتان ،اول (کمباريج) ،اماا بهتارين رتباه
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دانشگاههاي اساپانیا( 34 ،دانشاگاه مادرياد) اسات .نکتاه قابال تأمال در کال رتباهبنادي،
دانشگاههاي اروپا اين بود که آلماان و انگلساتان ،باه ترتیاب باا  24و  17دانشاگاه ،داراي
بیشترين دانشگاه در اين رتبهبندي بود؛ با ايان وجاود ،بهتارين رتباه دانشاگاههااي آلماان
مربوط به دانشگاه برلین است که در رتبة  21اروپا قرار گرفته است.
جدول ( )4رتبهبندي دانشگاههاي برتر اروپا ( 10دانشگاه آخر از  100دانشگاه
رتبهبندي شده)
رتبه جهاني
250
251
252
253
254
255
259
260
267
268

نام مؤسسه یا دانشگاه
پلوتکنیک کاتالونیا
ديگلي ستادي دي فرينزه
بروکسل
ناتینگهام
گراندا
تکنولوژي گراز
تکنولوژي دارمستاد
قانت
پورتو
دورهام

رتبه در قاره
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

كشور
اسپانیا
ايتالیا
بلژيک
انگلستان
اسپانیا
اتريش
آلمان
بلژيک
پرتغال
انگلستان

آسيا
کشورهاي آسیايي نیز در زمینة آموزش عالي و همچنین ارزيابي نظام دانشگاهي داراي
سابقه خوبي هستند .در هنگکنگ طي نوعي خودارزيابي ،انجام برنامة درسي مصوب،
روشهاي تدريس -يادگیري و ساير جنبههاي اجاراي برناماة درساي و نیاز منااب در
دسترس براي اجراي برنامه ،ارزيابي ميشود (بازرگان و همکاران ،1379 ،ص  .)6کره
جنوبي در بین کشورهاي آسیايي در اتخاذ يک نظام اعتبارگذاري منسجم از پیشاگامان
محسوب ميشود .هدف اصلي اعتبارگذاري در کره جنوبي ،اطمینان از وجاود حاداقل
مراعات استانداردها و کیفیت آموزشاي اسات .مراحال اعتبارگاذاري در کاره جناوبي
شااامل :خودارزشاایابي ،بررسااي گاازارش ،بازديااد دانشااگاه و اعاا م نتیجااه اساات.
شاخصهاي اعتبارگذاري در کره جناوبي نیاز شاامل هادفهاا ،برناماههااي درساي،
دانشجويان ،دانشکدههاا ،تساهی ت و ماديريت و اماور ماالي اسات و نتاايج نهاايي
اعتبارگذاري به صورت خوب ،متوسط و ضعیف گزارش مايشاود (فارانس.)1999 ،1
1. Frans
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در ايران ،اگرچاه نظاام آماوزش عاالي از ساابقة نسابتاً خاوبي برخاوردار اسات ،اماا
کوششهاي مربوط باه ارزياابي دانشاگاهي و اعتبارسانجي ديرتار آغااز شاده اسات؛
بهطوري که اولین اقدام در اين زمینه ،به زمان تأسیس مؤسسة پژوهش و برناماهريازي
آموزش عالي برميگردد؛ اما اين کوششها در سطح تدوين طرح ارزيابي متوقف ماناد
(نیازآذري .)41 :1383 ،رتبهبندي مربوط به کشورهاي آسیايي در جدول  5آمده است.
جدول ( )5رتبهبندي دانشگاههاي برتر آسيا ( 10دانشگاه اول از  100دانشگاه
رتبهبندي شده)
رتبه جهاني
54
70
89
111
112
123
148
165
234
238

نام مؤسسه یا دانشگاه
توکیو
ملي تايوان
کیوتو
ملي سنگاپور
بیجینگ
چیني هنگ کنگ
هنک گنگ
کیو
تسوکوبا
تسینگهاو

رتبه در قاره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

كشور
ژاپن
تايوان
ژاپن
سنگاپور
چین
هنگ کنگ
هنگ کنگ
ژاپن
ژاپن
چین

همانگونه که مشاهده ميشود ،برترين دانشگاه ،دانشگاه توکیو ژاپن است؛ در
حالي که دانشگاه تسینگهاو چین در رتبه  10قرار دارد .نکتة قابل م حظه در جدول،
حضور  4دانشگاه ژاپني در بین  10دانشگاه برتر قارة آسیاست .اخت ف رتبه جهاني
دانشگاه توکیو ،به عنوان دانشگاه برتر آسیا ،با رتبه جهاني دانشگاه ملي تايوان ،به
عنوان دومین دانشگاه آسیا 16 ،پله است .رتبهبندي کلي  100دانشگاه نیز اين گفته را
تأيید ميکند؛ بهطوري که بیش از  30درصد دانشگاههاي رتبهبندي شده ( 34دانشگاه)
مربوط به اين کشور است.
متأسفانه نامي از دانشگاههاي ايران در اين رتبهبندي به چشم نميخورد؛ تاا جاايي کاه
در رتبااهبنادي انجااام گرفتااه از سااوي دانشااگاه شااانگهاي ،از  500دانشااگاه برتاار جهااان،
دانشگاهي از ايران جايگاهي را به خود اختصاص نداده است .بهتارين رتباه دانشاگاههااي
ايران در اين رتبهبندي ،به ترتیب مربوط به دانشگاه تهران ( ،)1463دانشگاه علاوم پزشاکي
تهران ( )2301و دانشگاه تربیت مدرس ( )2633است .در اين رتبهبندي ،دانشاگاه صانعتي
شريف جايگاه خوبي ندارد و در رتبه ( )2844جهان قرار گرفتاه اسات .ايان امار ،فاصاله
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دانشگاههاي ما را با کشورهاي جهان نشان ميدهد؛ با اين وجود ،باراي آگااهي از جايگااه
نسبي دانشگاههاي کشور ،رتبه دانشگاههااي کشاور در رتباهبنادي انجاام گرفتاه در میاان
دانشگاههاي جهان اس م مورد بررسي قرار ميگیرد .در ايان رتباهبنادي ،از شااخصهااي
مربوط به فعالیتهااي پژوهشاي ،آموزشاي ،اجتمااعي -اقتصاادي ،وجهاه باینالمللاي و
تسهی ت استفاده شد .در اين رتبهبندي ،از  84دانشگاه برتار 56/6( 47 ،درصاد) دانشاگاه
مربوط به ترکیه 10 ،دانشگاه ( 12درصد) مربوط به ايران و  8دانشگاه ( 9/6درصد) مرباوط
به مصر بود .در اين رتبهبنادي ،ماالزي داراي  3دانشاگاه و کشاورهاي تاونس ،عربساتان،
پاکستان و اردن داراي  2دانشگاه بودند .بقیه کشورها داراي  1دانشاگاه در ايان رتباهبنادي
بودند .در اين رتبهبندي ،از آنجايي که  50درصاد وزن شااخصهاا ،مرباوط باه شااخص
فعالیتهاي پژوهشي بود 10 ،دانشگاه برتر کشورهاي جهان اس م از اين حیث در جادول
 6آمده است .رتبهبندي ذکر شده بر اساس تعداد مقاالت  ISIاست.
جدول ( )6رتبهبندي دانشگاههاي برتر جهان اسالم از حيث تعداد مقاالت
دانشگاه
هاکتپ
استانبول
آنکارا
قاضي
میدل
ايگ
تهران
تکنولوژي استانبول
کايرو
آتاتورک

کشور
ترکیه
ترکیه
ترکیه
ترکیه
ترکیه
ترکیه
ايران
ترکیه
ترکیه
ترکیه

تعدا مقاالت
2899
2822
2265
1889
1871
1653
1544
1515
1472
1384

رتبه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

همانگونه که م حظه ميشود ،دانشگاههاي ترکیه رتبههااي اول تاا ششام را باه خاود
اختصاص دادهاند و از کل  10دانشگاه 9 ،دانشگاه مرباوط باه ايان کشاور اسات .در ايان
رتبهبندي ،بهترين رتبه دانشگاههاي ايران ،مربوط به دانشگاه تهران است که باا  1544مقالاه
در جايگاه هفتم قرار دارد .دانشگاههاي صنعتي شريف و تربیت مدرس به ترتیب باا 1099
مقاله و  1046مقاله در جايگاه  18و  20قارار دارناد .ايان رتباهبنادي همچناین وضاعیت
آموزش عالي ما را با کشورهاي ترکیه و مصر ،به عنوان کشورهاي هامتاراز باا ماا از نظار
جمعیتي و رشد اقتصادي نشان ميدهد .در اين ارتباط ،وضعیت ما از ترکیه بدتر ،اماا بهتار
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از مصر است؛ اما آنچه مشخص است ،الگوي اعتبارسنجي در کشور ما نميتواند از الگاوي
ساير کشورها بهويژه کشورهاي غربي پیروي کند؛ چرا که اين کشورها بر اساس معیارهااي
کلي و بینالمللي در اعتبارسنجي و رتبهبندي دانشگاهها اقدام کرده و کمتار باه زمیناههااي
اجتماعي ،اقتصادي ،فرهنگي و سیاسي کشورها توجه داشتهاند؛ به عباارت ديگار ،بايساتي
در بهرهگیري از شیوهها و فنون کشورهاي غرباي  -کاه ساردمدار فرآيناد اعتبارسانجي در
جهان هستند  -ابتدا بايد وضعیت کشور خود را با تمام متغیرها و عوامل تأثیرگاذار بار آن،
به عنوان صورت مسئله بنگريم و سپس به دنبال گزينش ،بوميسازي و باه کاارگیري ايان
روشها باشیم .حال اگر بخواهیم الگويي باراي اعتبارسانجي دانشاگاههااي کشاور داشاته
باشیم ،بايستي از فرايند و شاخصهاي خاصي پیروي کنیم .در اين قسمت ،ما با توجاه باه
مطالعه تطبیقي اعتبارسنجيهاي ساير کشاورها و بررساي شااخصهااي آنهاا ،مايتاوانیم
شاخصها و فرايندهاي زير را در اعتبارسنجي مؤسسات آموزش عالي خود دنبال کنایم .در
جدول  ،7شاخصهاي اعتبار سنجي به تفکیاک دروندادهاا ،فراينادها و باروندادهاا و در
چهار سطح نشان داده شده است .هرچه از سطح اول به سطوح باالتر مايرويام ،از کلیات
شاخصها کم شده و قابلیت اندازهگیريتري به خود ميگیرند .در واق  ،مؤلفههااي ساطح
چهارم ،نشانگر سطح سوم ،مؤلفههاي سطح ساوم ،نشاانگرهاي ساطح دوم ،و مؤلفاههااي
سطح دوم ،نشانگرهاي سطح اول هستند.
جدول ( )7شاخصها و نشانگرهاي اعتبارسنجي مؤسسات آموزش عالي ایران
سطح اول

سطح دوم
اهداف و
رسالتها

سطح سوم
اهداف مدون به وسیله دانشگاه
جامعیت و روشني اهداف
استق ل دانشگاه در تدوين اهداف
تعداد مطلق

اعضاي
هيأت علمي

دروندادها

سرانه ها

کتابخانه

سطح چهارم
اهداف مدون به وسیله گروه و دانشکده
جامعیت و روشني اهداف
استق ل گروه و دانشکده در تدوين اهداف
استاد
دانشیار
استاديار
مربي
دانشجو به هیأت علمي
نسبتهاي باالتر
نسبت اعضاي هیأت علمي به ساير
مدرسان
تخصصي بودن
تعداد مطلق کتب تخصصي
تعداد مطلق کتب مرج
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امکانات و
تجهيزات

رايانه

فضاي فیزيکي

منابع مالي

خدمات اساتید و دانشجويان
بودجه اختصاص يافته به
تجهیزات و ICT
مناب مالي براي پژوهش و
آموزش
مديريت دانشجويان

مدیریت

فرایندها

فرایند
یاددهي و
یادگيري

برونداد
دانشجویان

بروندادها

مديريت اعضاي هیأت علمي

چگونگي ارائة واحدها (نظري و عملي)
استاد راهنما
خدمات و تسهی ت اعطايي به دانشجويان
رشد و بالندگي
خدمات و تسهی ت اعطايي
ارزيابي اساتید

روش تدريس مورد استفاده
اساتید
میزان استفاده اساتید از فنآوري
اط عات و ارتباطات در تدريس
ارزيابي از آموختههاي
دانشجويان
میزان فراغت از تحصیل
ادامه تحصیل
تولیدات
کتاب ها

برونداد
اساتيد

تعداد رايانهها
اينترنت
تجهیزات رايانهاي ،سمعي و بصري
ک س درس
آزمايشگاهها و کارگاهها
امکانات بالیني

مقاالت

مقاالت داخلي
مقاالت خارجي
اکتشافات و اختراعات
تألیف
ترجمه
داخلي
خارجي

در قدم بعدي بايد فرايند اعتبارسنجي را با توجه به اين شاخصها ترسیم کارد؛ باه
عنوان مثال ،اعتبارسنجي بايستي نخست در سطح گروههاي آموزشي انجام گیارد و در
مراحل بعد نیز در سطح دانشکده و بعاد دانشاگاه اداماه ياباد تاا بادين طرياق نظاام
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اعتبارسنجي آموزش عالي از دقات زياادي برخاوردار باشاد .در نتیجاه ،اعتبارسانجي
ميتواند گروههاي آموزشي ،دانشکده و دانشگاه برتر را مشخص نمايد؛ به طاوري کاه
مجموع گروههاي آموزشي برتر ،معرف دانشکده برتر ،و مجموع دانشاکدههااي برتار،
معرف دانشگاه برتر خواهد بود .اين فرايند را ميتوان براي انواع دانشگاههاا جداگاناه
به کار برد؛ يعني براي دانشگاههاي داراي رشتههاي عمومي (غیرپزشکي) ،دانشگاههاي
صنعتي و دانشگاههاي پزشکي اعتبارسنجي جداگانهاي خواهیم داشت .اين امار باعاث
ميشود که دانشگاهها را بر اساس سنخیت يا اشتراکاتي که باا هماديگر (از نظار ناوع
آموزشي که ارائه ميدهند يا دولتاي و آزاد باودن) دارناد مقايساه و رتباهبنادي کنایم.
نکتهاي که بايد به آن توجه داشت اين است که اگرچه فرايند اعتبارسنجي در هار ساه
سطح (گروه آموزشي ،دانشکده و دانشاگاه) از فرايناد يکسااني تبعیات مايکناد ،اماا
متناسب با هر مرحله و نیز نوع دانشگاه ،وزني که به هريک از شاخصها و نشاانگرها
داده ميشود ،متفاوت است؛ باراي مثاال ،در دانشاگاههااي صانعتي باه دلیال ماهیات
رشتههاي آن ،مايتاوان وزن بیشاتري باه اختراعاات و اکتشاافات داد؛ در مقابال ،در
رشتههاي علوم انساني ،اين وزن به تعداد مقاالت داده شود؛ يا در دانشگاههاي پزشکي
ممکن است که وزن بیشتري باه تجهیازات و لاوازم آزمايشاگاهي داده شاود ،اماا در
دانشگاههاي غیرپزشکي ،خدمات فناوري اط عات و ارتباطات ،وزن بیشتري به خاود
اختصاص دهد .ارزيابي دروندادها و فرايندهاي اين اعتبارسنجي ،ارزيابي دروني است
که از سوي هیأتي از خود نظام دانشگاهي انجام ميشود و ارزيابي باروندادهاا نیاز در
واق همان ارزيابي بروني است که از سوي هیأت متخصصي از بیرون نظام دانشاگاهي
انجام ميشود؛ به عبارت ديگر ،سه فرايند اصلي اعتبارسنجي ،يعناي ارزياابي دروناي،
ارزيابي بروني و رتبهبندي ،کام ً مشهود است.

بحث و نتيجهگيري
اعتبارسنجي در آموزش عاالي ،سااز و کااري در جهات اطمیناان از کیفیات خادمات
دانشگاهي است و به مخاطبان و گروههاي ذينف  ،اطمینان مايبخشاد کاه اهاداف و
رسالتهاي اساسي دانشگاه در حد قابل قباولي تحقاق يافتاه اسات .اعتباار و منزلات
علمااي حاصاال از فراينااد اعتبارساانجي ،از طريااق بررسااي و ساانجش تمااامي عواماال
تأ ثیرگذار در موفقیت دانشگاه به عنوان ياک کال نظاام يافتاه و منساجم باه آن اعطاا
ميگردد .شاخصها و معیارهاي باه کارگرفتاه شاده در فرايناد اعتبارسانجي ،کیفیات
عملکردهاي دانشگاهي در زمینههاي اهداف و رسالتها ،مديريت ،برنامههاي آموزشي
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و درسي ،خدمات دانشجويي و مسائل مالي و نظاير آن را مورد سنجش و تأيیاد قارار
ميدهد.
در اين مقاله از رتبهبندي انجام گرفته از سوي دانشگاه شانگهاي چین به عنوان
مؤسسهاي معتبر براي رتبهبندي دانشگاهها استفاده گرديد .اين دانشگاه ،مؤسسات
آموزش عالي را در قارههاي مختلف و جهان ،بر اساس شاخصهاي دانشجويان،
اعضاي هیأت علمي و فعالیتهاي آموزشي و پژوهشي رتبهبندي کرده است .نتايج
اين رتبهبنديها نشان داد که کشورهاي آمريکا و انگلستان در سطح قارهاي و
بینالمللي چیرگي قابل م حظهاي در زمینة آموزش عالي دارند .شايد آنچه بیش از هر
چیز ديگري مؤ سسات آموزش عالي اين کشورها را در جايگاه بااليي قرار داده است،
سرمايه گذاري مالي هنگفت ،و ارزيابي و اعتبارسنجي منظم دانشگاهها و مؤسسات
آموزش عالي و همچنین تأکید جامعه آمريکا و انگلستان بر ارتقاي کیفیت انواع
تولیدات و خدمات ،حفظ و بهبود کیفیت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي است.
اين يافته ،تأيید کننده نتايج پژوهشهاي بردن و بانتا ( )1994و خدايي ( )1379است؛
از طرف ديگر ،از آنجايي که يکي از شاخصهاي مهم رتبهبندي دانشگاهها ،تعداد
مقاالت انتشار يافته در مج ت بینالمللي است ،و زبان اين دو کشور نیز زباني
بینالمللي است ،آنها را در جايگاه باالتري در مقايسه با ديگر کشورها قرار داده است.
در اروپا کشورهاي سوئیس و اتريش ،رتبههاي نسبتاً خوبي دارند .در آسیا نیز
کشورهاي ژاپن ،هند ،کره وهنگ کنگ در موقعیت خوبي به سر ميبرند .در مورد
ايران ،نتايج رتبهبندي دانشگاه شانگهاي نشان داد که مؤسسات آموزش عالي کشور در
وضعیت خوبي قرار ندارند؛ بهطوري که براساس رتبهبندي انجام شده ،نام
دانشگاههاي ايران در بین  100دانشگاه برتر آسیا به چشم نميخورد .مقايسه رتبه
دانشگاههاي ايران با دانشگاههاي کشورهاي اس مي نیز نشان داد که اگرچه ما جلوتر
از بسیاري از کشورها هستیم ،اما اگر وضعیت اقتصادي و بهويژه جمعیت زير پوشش
آموزش عالي خود را با آنها مقايسه ميکنیم ،شرايط زياد مطلوبي نداريم؛ در حالي که
کشور ترکیه ،به عنوان کشوري همتراز با ما ،در شرايط بهتري به سر ميبرد .آنچه
شايد بیش از هر چیز مي توان به عنوان مانعي براي اين رشد در نظر گرفت ،توجه به
جنبههاي کمّي در اعتبارسنجي است؛ عاملي که يگر ( )1978نیز در پژوهش خود به
آن توجه نموده است .موان زباني هم به عنوان يکي از موان فرهنگي مطرح ميشود؛
زيرا فعالیتهاي پژوهشي با زبان بینالمللي ،به عنوان يکي از مهمترين شاخصهاي
رتبهبندي دانشگاهها ،که بیشترين وزن را به خود اختصاص ميدهد ،نه تنها ما بلکه
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کشورهاي جهان سوم و کشورهاي غیر زبان انگلیسي را با چالش مواجه کرده است.
همچنین زمینههاي اقتصادي ،اجتماعي و سیاسي خاص کشورها نیز در اين
رتبهبنديها لحاظ نشده است .با توجه به چنین مسائلي ،در اين پژوهش الگويي براي
اعتبارسنجي ارائه شد که داراي شاخصها و فرايند مشخصي براي انجام اعتبارسنجي
مؤسسات آموزش عالي کشور است .در اين الگو ،شاخصها به شکل روشني بیان
شده است؛ به گونه اي که هر مؤسسه آموزش عالي متناسب با نوع آموزش خود
ميتواند به شاخصهاي آنها ،وزنهايي متناسب با اولويت و اهمیت هر يک از
شاخصها بدهد .فرايند ارائه شده در اين الگو نیز اين امکان را فراهم ميسازد تا در
سطوح مختلف (گروه آموزشي ،دانشکده و دانشگاه) نسبت به اعتبارسنجي و
رتبهبندي مؤسسات آموزش عالي اقدام کرد؛ به طوري که ميتوان دانشگاههاي
همشکل و همنوع به ويژه از نظر نوع آموزش ارائه شده در آنها را با هم مقايسه کرد.
در اين الگو همچنین فرايند سه مرحلهاي ارزيابي دروني ،ارزيابي بروني و رتبهبندي
نیز لحاظ شده است؛ با اين وجود ،تحقق اهداف اعتبارسنجي مستلزم اقدامات و
الزاماتي است .در ابتدا بايستي به بررسي اعتبارسنجيها و رتبهبنديهاي انجام گرفته
در سطح بینالمللي پرداخت تا با مطالعه شاخصها و نشانگرهاي به کارگرفته شده در
اين کشورها بتوان به تدوين شاخصها و نشانگرهايي اقدام کرد که هم متناسب با
مقتضیات خاص فرهنگي ،اجتماعي ،سیاسي و اقتصادي کشور بوده و هم در راستاي
شاخصها و نشانگرهاي بینالمللي در اين زمینه باشد تا امکان مقايسة رتبه
دانشگاههاي کشور با ساير دانشگاههاي برتر دنیا فراهم شود  .نتايج اين پژوهش با
نتايج تحقیقات قبلي (يارمحمديان1380 ،؛ شهابينژاد و همکاران1382 ،؛ ساعدي،
 1382به نقل از کیذوري1386 ،؛ باقريان و همکاران )1383 ،در رابطه با اهمیت فرايند
اعتبارسنجي و تجربههاي ارزيابي دروني در بهبود کیفیت آموزش عالي ،ايجاد فرهنگ
ارزشیابي و اعتبارسنجي در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ،آشنايي و آگاهي
مديران و تصمیمگیرندگان نظام آموزش عالي کنوني و بهرهگیري از ابزارهاي انگیزشي
و اعطاي امتیازهاي علمي و پاداش در ارتباط با اعضاي هیأت علمي و دانشجويان
هماهنگ و همخوان است .اسحاقي1385 ،؛ بازرگان1379 ،؛ سلیمي1385 ،؛ محمدي،
1381؛ مقدسپور1383 ،در پژوهشهاي خود بیان کرده اند که اشاعة فرهنگ ارزيابي
در گروههاي آموزشي مؤثر بوده است و ع وه بر تقويت رفتار مشارکتجويانة اعضاي
هیأت علمي ،در ايجاد دلبستگي آنان نسبت به ارتقاي کیفیت در دانشگاهها نقش
مؤثري ايفا ميکند که پژوهش حاضر نیز ميتواند صحهاي بر اين ادعاها بگذارد؛ لذا
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لزوم استفاده از افراد متخصص و جدي در امر اعتبارسنجي ،ت شهاي نظام آموزش
عالي کشور را در اين زمینه بیش از پیش ،اعتبارسنجيِ سنجیده و دقیق ياري خواهد
داد.
با عنايت به تحلیلهاي حاصل از اين پژوهش ميتوان پیشانهادهاايي را در جهات
بهبود فرايند اعتبارسنجي در کشور ارائهکرد:
 -1بین المللي کردن مؤلفههاي برنامههاي درسي در سطح آموزش عالي؛
 -2در نظر گرفتن جنبههاي کمّي و کیفي به طور همزمان در فرايند اعتبارسنجي؛
 -3توسعة پايگاههاي اط عاتي در ساطح دانشاگاههاا باه منظاور فاراهم سااختن
اط عات سري  ،روزآمد و مفید؛
 -4تشکیل شورايي متخصص در زمینة اعتبارسنجي به منظور مطالعة شاخصهااي
بینالمللي و تدوين شاخصهاي بومي؛
 -5به کارگیري شاخصها و نشانگرهاي تدوين شاده باهطاور آزمايشاي در اناواع
دانشگاهها؛
 -6اجراي آزمايشاي الگاو و فرايناد پیشانهاد شاده در گاروههاا و دانشاکدههااي
گوناگون دانشگاهها؛
 -7رتبهبندي دانشگاههاي هم ناوع و مقايساه آنهاا باا دانشاگاههااي برتار دنیاا و
شناسايي کاستيها و ضعفها در اين زمینه؛
 -8تشکیل شوراي ملي اعتبارسنجي باا اختیاارات قاانوني و رفا موانا قاانوني،
اداري و مديريتي؛
 -9بهبود سیستمهاي تشويقي اساتید و دانشجويان به منظور انجام پژوهش ،بهويژه
پژوهشهاي بینالمللي؛
 -10استفاده از افراد متخصص و کارشناس در مراحل ارزيابي دروني و بروني؛
 -11تناسب شاخص هاا و نشاانگرها باا اولويات و اهمیات داشاتن هار دساته
شاخصها در انواع دانشگاهها؛
 -12پذيرش و جذب دانشجويان خارجي.
در نهايت ،با توجه به رشد سري جامعه ،ايجاد مشاغل جديد و تغییار در وظاايف
شغلي ،دانشگاهها در مسیري قرار ميگیرند که بايستي خط مشيها و برنامههااي خاود
را با رشد شتابان اجتماعي تطبیق دهند و با توجه به اين که بخش قابال م حظاهاي از
رشد ناخالص داخلي به نظامهاي آموزش عالي تعلق ميگیرد ،اطمینان يافتن از اين که
برنامهها و عملکردها و اهداف دانشگاهها مسیر صاحیحي را در جهات سیاساتهااي
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کلي تدوينشده طي ميکنند ،ضرورتي ملي پیدا کرده است .دانشگاههااي ماا در حاال
حاضر ،فاقد يک نظام ارزشیابي مدون و علمي و نهادينه شده باراي ارزشایابي کیفیات
خود و مشروعیتبخشي به اهداف و عملکردهاي خود هستند.
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ساعدي ،عاطفه ( .)1382ارزيابي دروني گروه آموزشي آمار دانشگاه شهید چمران
اهواز .پايان نامه کارشناسي ارشد.
سلیمي ،جمال ( .)1385الگويي جهت ارزيابي بیروني گروه زبان و ادبیات فارسي
دانشگاه کردستان .پايان نامة کارشناسي ارشد ،دانشکدة روانشناسي و علوم تربیتي
دانشگاه تهران.
شهابي نژاد ،مريم؛ رفیعي ،غ مرضا؛ خداداديزاده ،علي؛ کاظمي ،مجید و داوري ،علي
( .)1382ارزيابي دروني گروه پرستاري داخلي – جراحي دانشگاه علوم پزشکي
رفسنجان .مجله ايراني آموزش در علوم پزشکي.
فراستخواه ،مقصود ( .)1385تدوين و ارائة الگويي جهت ارزشیابي کیفیت و
اعتبار سنجي آموزش عالي در ايران بر اساس تجارب جهاني و ايران .پاياننامة
دکتري آموزش عالي ،دانشگاه شهید بهشتي ،دانشکدة علوم تربیتي و روانشناسي.
فراستخواه ،مقصود ( .)1386بررسي اجمالي وضعیت ارزيابي در وزارت علوم،
تحقیقات و فناوري به منظور تدوين سند جام ارزيابي آموزش عالي ايران .تهران:
مؤسسة پژوهش و برنامهريزي آموزش عالي.
قورچیان ،نادرعلي ( .)1383اعتبارسنجي آموزش عالي در هزاره سوم .دايرهالمعارف
آموزش عالي ،تهران :بنیاد دانشنامه بزرگ فارسي.
کیذوري ،امیرحسین ( .)1386معرفي برخي شاخصهاي کیفیت نظام دانشگاهي براي
استفاده در بودجهريزي دانشگاهي .فصلنامه پژوهش و برنامهريزي در آموزش
عالي.84 – 57 :45 ،
گزارش ملي آموزش عالي ،تحقیقات و فناوري ( .)1386تهران :مؤسسة پژوهش و
برنامهريزي آموزش عالي.
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مجتهدزاده ،ريتا؛ محمدي ،آيین و کشاورز ،حسین ( .)1386طراحي معیارها و
شاخصهاي مقايسة دانشکدههاي ارائهدهندة رشته کارداني علوم پیراپزشکي در
ايران .مجلة مرکز مطالعات و توسعه پزشکي.94 -86 :2 ،
محمدي ،رضا و همکاران ( .)1386ارزشیابي کیفیت در آموزش عالي .تهران:
انتشارات سازمان سنجش آموزش کشور.
محمدي ،رضا ( .)1381ارزيابي دروني گروه آموزشي رياضي محض  -کاربردي
دانشگاه صنعتي امیرکبیر .پاياننامة کارشناسي ارشد ،دانشکدة روانشناسي و علوم
تربیتي دانشگاه تهران.
مقدسپور ،هنگامه ( .)1383ارزيابي دروني کیفیت گروه آموزشي حسابداري .پاياننامة
کارشناسي ارشد ،دانشکده مديريت دانشگاه تهران.
نعمتي ،محمدعلي ( .)1384نقدي بر اعتبارسنجي نظام آموزش عالي کشور .نامة
آموزش عالي.10-8 : ،
نورشاهي ،نسرين ( .)1383پیشینة ارزشیابي در آموزش عالي ايران .تهران :مؤسسة
پژوهش و برنامهريزي آموزش عالي.
نیازآذري ،کیومرث ( .)1383اعتبارسنجي در آموزش عالي (از ک سیک تا مجازي).
تهران :انتشارات فراشناختي انديشه.
يارمحمديان ،محمدحسین ( .)1380اعتبارسنجي در آموزش عالي .مجموعه مقاالت
نخستین سمینار کشوري ارزيابي و اعتباربخشي در آموزش ،اهواز :معاونت
آموزشي دانشگاه علوم پزشکي اهواز.
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