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ناميده شده است. در اين راستا، از يك سو، 
هاي آموزش عالي در توليد، اشاعه نقش نظام

ر كشورها انكارناپذي ةو كاربست دانش در توسع
از سوي ديگر، با توجه به افزايش  و است

هاي آموزش عالي جمعيت دانشجويي در نظام
در كشورهاي مختلف و ناهماهنگي اين 

رشد ساير عوامل دروندادها و افزايش با 
هاي ياد شده، ارزيابي و ارتقاء فرايندهاي نظام

ها را الزامي كرده مستمر كيفيت اين نظام
بدين جهت و نيز براي اطمينان يافتن  ؛است

هاي آموزش عالي در ايفاي نقش از اينكه نظام
ياد شده از كيفيت مطلوب برخوردارند، انجام 

آموزش عالي ضروري هاي ارزيابي مستمر نظام
منظور، تدوين  ه همينشده است. ب

استانداردهاي آموزش عالي اهميت يافته 
است. با توجه به اين امر، برخي از كشورهاي 
صنعتي در استانداردسازي و ارزيابي آموزش 

عالوه بر آن، در سه دهه  و عالي فعال بوده
هاي آموزش عالي در گذشته اغلب نظام

انجام ارزيابي كيفيت  مناطق مختلف جهان به
اند. در آموزش عالي ايران نيز، مبادرت ورزيده

 ، از اواسط دهةبراي انجام ارزيابي كيفيت
هايي آغاز شد. با خورشيدي كوشش 1370

توجه به نكات ياد شده، در اين مقاله به 
هاي زير پاسخ داده شده است: ارزيابي سؤال

 اياستانداردسازي در آموزش عالي چه سابقه
ايران در ارزيابي آموزش عالي  ةدارد؟ تجرب

ها، از چيست؟ براي پاسخ دادن به اين سؤال
هاي پژوهشي موجود در سطح ملي و داده
المللي استفاده شده و ضمن بررسي بين

هاي انجام شده پژوهشي، تجربه ةپيشين
 ند.شوميتحليل 

Abstract: This century is called 

knowledge based century. In this regard, 

from one side, the role of higher 

education systems in production, 

broadcasting and application of 

knowledge is undeniable. From another 

side, considering increases in student’s 

population in higher education systems in 

different countries and the imbalance of 

this incrassation with other input factors 

and the mentioned system processes, 

evaluation and continuous improvement 

of these systems became obligatory.  For 

this, codification of higher education 

standards got important. Some industrial 

countries were active in standardization 

and evaluation of higher education. In 

addition, in three past decade’s most of 

higher education systems in different 

areas of world had done the quality 

evaluation. In this regard, from middle of 

1370 some attempts also have been 

started in Iran’s higher education.  

According to the mentioned points, these 

questions are answered in this paper; 

what is the history of evaluation of 

standardization in higher education? 

What is the experience of Iran in this 

evaluation? For answering these 

questions, the existed research data in the 

national and international level was used 

and while reviewing the research 

background, accomplished experiences 

will be analyzed. 
آموزش عالي، ارزيابي،  :گان کليديواژ

 كيفيت، استاندارد، ساختارسازي.
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 مقدمه

، وليدت درنيان ناميده شده، نقش آموزش عالي در قرن بيست و يكم، كه قرن دانش ب
ش با توجه به افزاي. همچنين كشورها انكارناپذير است ةاشاعه و كاربست دانش در توسع

هاي آموزش عالي در كشورهاي مختلف جهان بيش انتظارات از نظام ،جمعيت دانشجويي
هماهنگي افزايش تعداد دانشجويان با رشد نااز پيش دگرگون شده است. بدين جهت 
ها را اميفيت اين نظهاي ياد شده، توجه به كساير عوامل دروندادها و فرايندهاي نظام

هاي آموزش عالي در ايفاي اينكه نظام يافتن ازرو، اطمينان الزامي كرده است. از اين
ا ركيفيت آموزش عالي  ينقش ياد شده از كيفيت مطلوب برخوردارند، ارزيابي و ارتقا

، تدوين استانداردهاي آموزش عالي اهميت يافته است. راستادر اين  و است كردهضروري 
هاي ارزيابي كيفيت و بهبود مستمر نظام براياز اين استانداردها  توانمي نيست كه يشك

ال براي اعم ،شود. عالوه بر آناما تدوين آنها به سهولت انجام نميياد شده استفاده كرد، 
اين  و و كار الزم براي ارزيابي و اجراي استانداردها را فراهم آورد استانداردها بايد ساز

 شود.ساختار سازماني فراهم مي با استفاده ازر كا و ساز
دمت به ق و اي نسبتاً طوالنيها در آموزش عالي از سابقهطور كلي، ارزيابي آموختهبه

مدرسان و  از سويدر جهان برخوردار است، اما اين نوع ارزيابي هاي دانشگاهي، كوشش
منظور اطمينان يافتن از يادگيري دانشجويان در هر درس و نيز گواهي كردن صرفاً به

 شده است. آموختگي، انجام ميفرايند دانش
هاي ناشي از عواملي مانند افزايش جمعيت دانشجويي، تحوالت به علت دگرگوني

هاي آموزش مستمر كيفيت نظام هاي نوين، ارتقايدي و نيز فناورياجتماعي ـ اقتصا
ي و نيز پاسخگو كردن آنها، در اغلب كشورهاي جهان، از اولويت برخوردار شده است. عال

بدين جهت تدوين استانداردها در آموزش عالي بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته 
 از سوياستانداردهاي جهاني ـ درتوليد كاال و خدمات تجاري ـ اِعمال است. هر چند 

اردهاي استاند ،نسبتاً طوالني دارد، اما به داليل مختلف ايسازمان جهاني استاندارد سابقه
برخي از كشورها رغم اين واقعيت، جهاني براي آموزش عالي تدوين نشده است. به

براي مثال، در اياالت  ؛اندتدوين كردهاي يا ملي براي آموزش عالي استانداردهاي منطقه
هاي آموزش عالي اردها در نظامتدوين استاند ،متحده آمريكا از نيمه دوم قرن بيستم

در كشورهاي اروپايي اين امر از  شد.معمول و غيره( 1اي )مانند نورث ـ سنترالمنطقه
از استانداردهاي آموزش عالي براي اي هاي بعد مجموعهآغاز شد و در سال 2005سال 

انجام  2011در استراليا اين امر در سال  و (ENQAكشورهاي اتحاديه اروپا تدوين شد )
 پذيرفت.

 1370هاي قابل توجهي براي ارزيابي آموزش عالي از اواسط دهه در ايران نيز كوشش
اما  ،(1379)بازرگان، است خورشيدي آغاز شده و تاكنون نتايج قابل توجهي داشته 

توان ميفوق،  ده است. با توجه به مراتباستانداردهاي ملي آموزش عالي تدوين نش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - North Central Association of Colleges and Schools (USA) 
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تجربه كشورهاي مختلف در استانداردسازي آموزش  -1هاي زير را مطرح كرد: السؤ

تجربه ايران در ارزيابي و ارتقاء مستمر كيفيت آموزش عالي چگونه  -2عالي چيست؟ 
نظام آموزش عالي ايران چگونه ارزيابي  ،در دسترس نبودن استاندارددر صورت  -3است؟ 

هاي ياد شده، از منابع اطالعات الؤبراي پاسخ دادن به س ،اين مقاله انجام شده است؟ در
المللي استفاده شده و ضمن تحليل آنها پيشنهادهايي عرضه پژوهشي در سطح ملي و بين

 گرديده است.
 
 رشد آموزش عالي در کشورهاي مختلف  -1

جمله جمعيت دانشجويي در آموزش عالي در برخي از كشورهاي مختلف جهان، از 
هاي بيشتر برخوردار فرزندان خانوادهشد كه افرادي مي شامل ميالدي 1980ايران تا دهه 

شدگان آموزش پذيرفته ،گذشته ةاما در سه ده ؛از مزاياي اجتماعي ـ اقتصادي بودند
 هايي ازدانشجويان متعلق به خانواده عالي، در اغلب كشورهاي جهان، طيف وسيعي از

 اند.بوده مختلف جامعه قشرهاي
 در آموزش ،براي مثال ؛عالوه بر آن، نرخ ثبت نام در آموزش عالي بسيار پايين بود

)نسبت تعداد دانشجويان به افراد نام  ، نرخ ناخالص ثبت1360عالي ايران تا قبل از دهه 
تنها در آموزش عالي ايران، درصد بود. اين نسبت نه  5ساله( فقط  24-18گروه سني 
 1390در آغاز دهه زش عالي اغلب كشورهاي جهان نيز دگرگون شده است. بلكه در آمو

درصد افزايش  35نام در آموزش عالي به بيش از در آموزش عالي ايران نرخ ناخالص ثبت
ه در طوري كبه ؛تركيب اجتماعي جمعيت دانشجويي نيز متحول شده است يافته است و

هاي مربوط به حال حاضر، آموزش عالي طيف وسيعي از دانشجويان متعلق به خانواده
هاي انجام شده، نرخ نالخص دهد. طبق بررسيمياقشار مختلف اجتماعي را پوشش 

 يطور غير قابل انتظارنام در آموزش عالي در مناطق مختلف جهان در دهه گذشته بهثبت
 :داده شده استجدول زير نشان ر كه د افزايش يافته است

 
هاي آغازين و پاياني اولين دهه هزاره نام در آموزش عالي در سالافزايش ثبت (1)شماره جدول 

 سوم

 منطقه
 نامنرخ ثبت

 ميالدي 2010 ميالدي 2000

 ٪5/91 ٪8/67 آمريكاي شمالي

 ٪3/58 ٪7/44 اروپا و آسياي مركزي

 ٪6/30 ٪4/21 آمريكاي جنوبي و كارائيب

 ٪0/29 ٪8/15 خاورميانه و شمال آفريقا

   آسياي شرقي و اقيانوسيه
 (2014) 1مارگينسون و اسولنتسوامنبع: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Marginson & Smolentseva 
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نام در آموزش عالي  باالترين نرخ ثبت دهد،نشان مي 1شماره طور كه جدول همان

توان مربوط به كشورهاي آمريكاي شمالي است. در اياالت متحده آمريكا و كانادا مي
 رود.همگاني شدن پيش مي سمتگفت كه آموزش عالي به 

نام در آموزش عالي نيمي از گروه سني در كشورهاي اروپايي و آسياي مركزي، ثبت
نام در آموزش عالي در  شود. بر اساس نرخ ناخالص ثبتساله را شامل مي 24تا  18

 توان گفتكشورهاي آمريكاي جنوبي و نيز در كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا مي
كنند. اما در ساله در آموزش عالي تحصيل مي 24-18يك سوم جمعيت كه تقريباً 

در سطح پايين قرار دارد. افزايش تعداد  همچنانكشورهاي آفريقايي نسبت ياد شده 
 ،اندبنيان را با جديت دنبال كردههايي كه حركت به سوي جامعه دانشدانشجو در كشور

رشد ياد  ،به توسعه آن كشورها ياري داده است. اما در اغلب كشورهاي در حال توسعه
طور كه در باال به آن اشاره شد، همان است. كمك نكردهشده چندان به توسعه اقتصادي 

درصد بود  5برابر  1355زش عالي كه در سال نام در آمودر ايران نيز نرخ ناخالص ثبت
هاي اخير به بيش از هفت برابر افزايش يافته است. هر چند رشد كمي آموزش در سال

واسطه اما بهعالي در ايران با روند رشد آموزش عالي در جهان همگام بوده است، 
ي از جمله ي تعداد دانشجويان با رشد ساير عوامل نظام آموزش عالناهماهنگي رشد كمّ

درباره كيفيت بروندادهاي نظام آموزش عالي  ،هيأت علمي و منابع كالبدي و مالي
هزار نفر بود  180نزديك به  1357ترديدهايي وجود دارد. تعداد دانشجويان كه در سال 

 20ميليون نفر افزايش يافته است. از اين تعداد كمتر از  5/4بيش از  هب 1393در سال 
صنعتي و مهندسي، علوم پايه، علوم هاي جامع و تخصصي پزشكي، درصد در دانشگاه

 -1 :شاملزير نظام آموزش عالي  هفتبقيه در  هستند وانساني دولتي مشغول تحصيل 
 هايدانشگاه -4دانشگاه علمي ـ كاربردي  -3نور دانشگاه پيام -2دانشگاه آزاد اسالمي 

وابسته به وزارت آموزش و پرورش  هاي آموزش عاليمؤسسه -5غيردولتي ـ غيرانتفاعي 
طبق نقشه  هم(. الزم به يادآوري است كه در ايران 1387)بازرگان، پراكنده هستند 

نام در آموزش عالي بايد خورشيدي نرخ ناخالص ثبت 1404جامع علمي كشور تا سال 
توان در حال حاضر (. اين نسبت را مي1389درصد برسد )شوراي انقالب فرهنگي،  60به 

هاي ال اين است كه كدام يك از زيرنظامؤاما س ؛در كشورهاي اروپايي مالحظه كرد
 . شتري از اين افزايش را برعهده داشته باشدآموزش عالي بايد سهم بي

 
 ضرورت ارزيابي کيفيت در آموزش عالي -1
 توان چهار كاركرد را منظور داشت:طور كلي، براي نظام آموزش عالي ميبه
نظارت و ارزيابي. در ميان  -4هدايت و رهبري  -3سازماندهي  -2ريزي برنامه -1 

 ؛اي در موفقيت آموزش عالي داردقش قابل مالحظهاين چهار كاركرد، نظارت و ارزيابي ن
 :پذير مشخص كنند كهطور اندازهتوانند بهزيرا به كمك آن، مديران آموزش عالي مي

خواهند به آغاز بروند؟ ج( چگونه خواهند بروند؟ ب( از چه راهي ميبه كجا مي (الف
اند؟ )بازرگان، خواهند به آنجا بروند؟ د( چطور اطمينان حاصل كنند به آنجا رسيدهمي
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ارزيابي از نقطه آغازين طراحي يك نظام آموزش عالي،  ،(. بنابراين17و  16، ص 1392

يابد طور مستمر با ارزيابي تكويني )نظارت( ادامه ميو بهشود براي نيازسنجي شروع مي
و سرانجام با ارزيابي پاياني دوباره عملكرد نظام و مرتبط بودن و پيامدهاي آن با نيازهاي 

مستلزم داشتن مرجع قضاوت است. براي ارزيابي  ،اما ارزيابيپردازد. جامعه به قضاوت مي
، مؤسسه آموزش عالي، دانشكده، گروه آموزشي( هر واحد سازماني آموزش عالي )دانشگاه

د: مقايسه با خود، مقايسه با متوسط سايرين، مقايسه با كرستفاده اسه مرجع از توان مي
ر يك نظام آموزش عالي براي بهبود به عبارت ديگ ؛استانداردهاي از قبل تعيين شده

د نمايان كند و آن را طور مستنيت خود را در يك نقطه از زمان بهتواند وضعمستمر مي
مورد استفاده قرار دهد يا اينكه متوسط عملكرد واحدهاي سازماني 1به عنوان نشانه

خره، حالت سوم آن است كه ابه را مرجع قضاوت قرار دهد. باألآموزش عالي مش
اي و برونداد نهايي را براي قضاوت واسطه استانداردهاي مربوط به درونداد، فرايند برونداد

ترين حالت آن است كه استانداردهاي از قبل تعيين شده در البته مناسب. بردب به كار
 ؛خشيدب طور مستمر ارزيابي كرد و ارتقادسترس باشد تا بتوان كيفيت آموزش عالي را به

در ايران از  تر گفته شد،طور كه پيش. هماناما معموالً استانداردها در دسترس نيست
 هايي بهش عالي كوششنسبت به ارزيابي و ارتقاء كيفيت آموز 1370نيمه دوم دهه 

ها، انتظارات اما اين كوشش ،(1390؛ معماريان، 1392و  1374)بازرگان،  عمل آمده
 كيفيت آموزش عالي را برآورده نكرده است.  ارتقاي
 
 هاي موفقربهتجاز استانداردهاي آموزش عالي: نگاهي به برخي  -1

ي، در ارزياب يترطوالني سابقةدر ميان كشورهاي مختلف جهان، اياالت متحده آمريكا 
اين كشور از اواخر قرن اعتبارسنجي و تدوين استانداردهاي آموزش عالي داشته است. 

هاي آموزش عالي آغاز كرد. )بازرگان، هايي را براي ارزيابي برنامهنوزدهم ميالدي كوشش
مريكا داراي ساختاري منسجم براي ارزيابي و اعتبارسنجي (. آ2007، 2خاواس ؛ ال1383

CHEA ,دانست )ساختار ترين توان آن را پيچيدهكه در ميان كشورهاي جهان مي است

شش نهاد اصلي براي شش ميالدي،  2007-2006(. ساختار ياد شده در سال 20093
را هاي آموزش عالي ها و مؤسسهاهسازمان اعتبارسنجي دانشگ 80جغرافيايي و  منطقة

طور جداگانه به تدوين هاي اعتبارسنجي بهشد )همان منبع(. هر يك از سازمانشامل مي
 پردازندهاي تخصصي زير پوشش خود ميو اجراي استانداردهاي آموزش عالي براي رشته

يكا اشاره توان به نهاد ارزيابي و اعتبارسنجي آموزش مهندسي آمرمي جملة آنهااز  كه
 .4(ABETكرد )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - Benchmark 
2 - El-Khawas 
3 - Council for Higher Education Accreditation (CHEA) 
4- American Board for Engineering and Technology. 
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اي ارزيابي و اعتبارسنجي آمريكا با توجه به جامعه هاي منطقههر يك از انجمن

استانداردهايي را تدوين كرده و  ،هاي آموزش عالي زير پوشش خودها و مؤسسهدانشگاه
آموزش عالي به  هايها/ مؤسسهبراي قضاوت درباره كيفيت آموزش عالي براي دانشگاه

 Middleدر يكي از نهادهاي ارزيابي و اعتبارسنجي آمريكا ) ،براي مثال ؛برندكار مي
State) 14 (.1383رود )بازرگان، استاندارد به كار مي 

 اين استانداردها به شرح زير است: 
 هاي ويژه واحد سازماني آموزش عاليو هدف هاي كليمأموريت، هدف -1
 هاي سازمانيتخصيص منابع، چگونگي بازنگري فعاليتريزي، برنامه -2
 منابع سازماني -3
 رهبري و زمامداري امور -4
 امور پشتيباني و اداري -5
 هاتنيدگي و تماميت فعاليتهمهب -6
 هاارزيابي و بازخورد فعاليت -7
 چگونگي پذيرش دانشجويان -8
 خدمات رفاهي و پشتيباني دانشجويان -9

 هيأت علمي -10
 هاي آموزشي مورد اجراها و برنامهدوره -11
 آموزش همگاني -12
 هاي آموزشي مرتبطساير فعاليت -13
 ارزشيابي يادگيري دانشجويان -14

َشود، مي گانه ياد شده مالحظهطور كه در فهرست عناوين استانداردهاي چهاردههمان
فرايند و برونداد يك واحد دهنده آنها شامل عوامل درونداد، مجموعه عوامل تشكيل

باشد. معموالً ارزيابي و اعتبارسنجي در آمريكا چنان است كه سازماني آموزش عالي مي
هاي ارزيابي و سازمان والًمند و معشوهاي آموزشي تخصصي اعتبارسنجي ميگروه

منظور بازخورد به دانشگاه/ مؤسسه آموزش عالي داوطلب به ،اعتبارسنجي از نتايج حاصل
 كنند.ستفاده ميا

ان به تومي ،پس از تجربه آمريكا در تدوين و اجراي استانداردهاي آموزش عالي
 2005در سال جامعه كشورهاي اروپايي اشاره كرد. استانداردهاي تدوين شده از سوي 

استانداردها و رهنمودهاي تضمين  ،ربط آموزش عالي در جامعه اروپاوزيران ذي ،ميالدي
در سال (. 2012E.A.C.E.A ,دند )كررا تصويب  1آموزش عالي اروپاكيفيت در فضاي 

ميالدي چگونگي اجراي اين استانداردها )كه شامل هشت استاندارد اصلي بود(  2008
صورت اجرايي بيان شد و تحت عنوان استانداردهاي جامعه كشورهاي اروپايي براي به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) 
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(. 2009ENQA ,به تفصيل بيان شد ) 1تضمين كيفيت از طريق ارزيابي دروني و بروني

در اين راستا، عالوه بر استانداردهاي چگونگي اجراي ارزيابي دروني و بروني كيفيت، 
. در بيان شد هم پردازنداستانداردهاي مؤسسه يا سازماني كه به انجام ارزيابي بروني مي

 اند.اين استانداردها فهرست شده ،زير
هاي ها/ مؤسسهروپايي براي تضمين كيفيت دانشگاهاستانداردهاي جامعه كشورهاي ا

 -2براي ارزيابي دروني،  هفت استاندارد -1آموزش عالي از سه دسته تشكيل شده است: 
هاي مجري ارزيابي ( هشت استاندارد براي سازمان3هشت استاندارد براي ارزيابي بروني، 

 و اعتبارسنجي
 الف( استانداردهاي ارزيابي دروني

 بيني شده براي تعيين كيفيتهاي پيشا و شيوههمشيخط
 هاي آموزشيچگونگي تصويب، نظارت و ارزيابي ادواري برنامه-1
 ارزيابي موفقيت تحصيلي دانشجويان-2
 تضمين كيفيت عملكرد هيأت علمي-3
 مواد و منابع يادگيري و تسهيالت پشيتباني براي آن-4
 سيستم اطالعاتي براي مديريت كارآمد-5
 هاي آموزشيها و دورهرساني دقيق درباره برنامهاطالع-6

 ب( استانداردهاي ارزيابي بروني کيفيت 
 انجام ارزيابي بروني بر اساس چارچوب مصوب ارزيابي دروني )استاندارد يك( -1
 تدوين مراحل ارزيابي بروني قبل از اجراي آن -2
ها و اساس مالكقضاوت درباره كيفيت دانشگاه/ مؤسسه آموش عالي بر  -3

 نشانگرهاي مصوب
هاي ويژه دانشگاه هاي غائي و هدفقراردادن فرايندهاي ارزيابي بروني بر هدف -4

 مورد ارزيابي
نفع منظور آگاهي و استفاده از افراد ذيتدوين و انتشار گزارش ارزيابي بروني به -5
 ربطو ذي
 اقالم براي بهبودي و پيگيري آنها -6
 بروني به طور ادواري در مقاطع زماني تعيين شدهارزيابي  -7
 از سوي مؤسسه ارزيابيها در كل نظام آموزش عالي تحليل نتايج حاصل از ارزيابي -8

 طور مقطعيو اعتبارسنجي به
 هاي مجري ارزيابي و اعتبارسنجيج( استانداردهاي مربوط به سازمان

 (2ه )در بخش استفاده از فرايندهاي ارزيابي بروني توصيه شد -1
 هاي ارزيابي و اعتبارسنجيصالحيت تأييد شده مؤسسه -2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 .  European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) 
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 طور ادواريهاي آموزش عالي بهها و مؤسسهانجام ارزيابي بروني كيفيت دانشگاه -3

 منظمو 
در اختيار داشتن منابع مالي و نيروي انساني كافي براي انجام ارزيابي بروني  -4

 كيفيت
 طور دقيق و آشكارها و نحوه اجراي ارزيابي بروني بهشيوهها، بيان مقاصد، هدف -5
 طوري كه فرايندهاياستقالل سازماني و مالي مؤسسه ارزيابي و اعتبارسنجي به -6

عمال نفوذ ديگران، از جمله هاي آن تحت تأثير اِاجرايي و نتايج ارزيابي بروني و توصيه
 قرار نگيرد.  ،نفوذذي و ساير افراد يرانساي نهادهاي آموزش عالي، وزؤر

براي ارزيابي بروني بايد از قبل شده هاي استفاده ها، نشانگرها و شيوهمالك -7
 باشد. گرفتهمشخص شده و در دسترس همگان قرار 

پاسخگويي خود نشان  برايهايي هاي ارزيابي و اعتبارسنجي بايد شيوهمؤسسه -8
 شد. طور همگاني در دسترس باعرضه كرده باشند و به

كشورهاي از عالوه بر كشورهاي آمريكاي شمالي و كشورهاي جامعه اروپا، برخي 
اند. در استراليا ديگر از جمله استراليا به تدوين استانداردهاي آموزش عالي پرداخته

استانداردهاي مربوط به  -1اند استانداردهاي آموزش عالي در پنج دسته تعريف شده
استانداردهاي مربوط به  -2ها( ها و ساير مؤسسهانشگاهكنندگان آموزش عالي )دعرضه

استانداردهاي  -4استانداردهاي مربوط به ياددهي ـ يادگيري،  -3مدرك تحصيلي، 
ها و رساني درباره مشخصات دورهاستانداردهاي مربوط به اطالع -5مربوط به پژوهش 

 (.2014TEQSA1 ,هاي مورد عرضه )برنامه
مربوط به تدوين استاندارد و ارزيابي كيفيت آموزش عالي در هاي رغم كوششبه

ليغاتي، هاي تبها، كه بيشتر بر جنبهمؤسسه از المللي، در چند سال اخير برخيسطح بين
وع اند. اين ندهكرها بندي دانشگاهاند، اقدام به رتبهداشته تأكيد بازرگاني و امثال آن

، 2)سال و وودهاوس دوشتأييد نمي ،آموزشي اقدامات از نظر اغلب متخصصان ارزيابي
2006.) 

هر چند استانداردهاي ملي در كشورهاي ياد شده تدوين شده و مورد استفاده قرار 
المللي درباره آموزش عالي تدوين نشده است. گيرد، اما هنوز استانداردهاي بينمي

آموزش غيررسمي  وسازمان جهاني استاندارد، استانداردهايي درباره يادگيري خدمات 
( و نيز فناوري اطالعات براي يادگيري آموزش و ISO29990:2010)به شماره 
و امثال آن تدوين و عرضه كرده است،  (ISO\IEC TS 291\40-2:2011كارآموزي )

 ،استفاده در سطح تمام كشورها برايهاي آموزش عالي اما تدوين استاندارد براي نظام
 پذير نشده است. امكانتاكنون امري است كه 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Tertiary Education Quality and Standards Agency (TEQSA)  
2 . Sella & Woodhouse 
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 گيرينتيجه -4

اما نهاد آموزش  ؛اي برخوردار استهميت ويژهاآموزش عالي در قرن بيست و يك از 
هاي مختلف دولتي/ غيردولتي، غيرانتفاعي و امثال عالي در كشورهاي مختلف از بخش

گر يكدكما بيش با ي ،كيفيت و انجام امورها از نظر آن تشكيل شده است. اين بخش
و جامعه پاسخگكه آموزش عالي بتواند نسبت به انتظارات هايي دارند. براي اينتفاوت

هاي مختلف )دولتي، غيردولتي، غيرانتفاعي و انتفاعي( هاي آينده در بخشباشد. در سال
د هايشان سهيم كنند تا امكان بهبويكديگر را در تجربه ،آميزبايد با همزيستي مسالمت

، از اين رو(. 2009، 1)شوارتزمن جستن را فراهم آورنديشتر و پيشي كيفيت، باروري ب
هاي هر كشوري قرار هاي آموزش عالي بايد در زمره اولويتكيفيت نظام بهبود و ارتقاي

توان زيرا با نتايج حاصل از ارزيابي عوامل درونداد، فرايند و برونداد اين نظام مي ؛گيرد
ريزي اقدامات اثربخش پرداخت و بر اجراي عمليات نظارت گذاري و برنامهبه سياست

 هاي مورد نظر تحقق يابد.تا هدف كرد
 ,.C.A.S) اما براي ارزيابي، در بهترين حالت، بايد استانداردها را در دسترس داشت

طور كه ها و نشانگرها، درباره كيفيت قضاوت كرد. همانو با استفاده از مالك( 2013
گر، دي سوياز  و كنون تدوين نشدهالمللي آموزش عالي تااردهاي بيناشاره شد، استاند

كشورهاي صنعتي تدوين شده از هر چند استانداردهاي ملي آموزش عالي در برخي 
. لذا اين كشورها بايد كردآنها در كشورهاي در حال توسعه استفاده  ازتوان است، اما نمي

كه  است يبه تدوين استانداردهاي آموزش عالي بپردازند. انجام اين عمل مستلزم فرايند
كه ه را محفوظ داشت. با توجه به اينعالقنفع و ذيربط، ذيدر آن بايد نظر افراد ذي

اي سطح ملي، مستلزم وجود ساختاري ويژه اجراي چنين فرايندي در آموزش عالي در
. تدوين دچنين ساختاري معموالً در كشورهاي در حال توسعه وجود ندارو ، است

توان از كند. در چنين شرايطي مياستانداردهاي آموزش عالي امري آرماني جلوه مي
 (.1386الزامات استفاده كرد )بازرگان و همكاران، 

تاكنون يك نهاد ملي ارزيابي و اعتبارسنجي براي  هر چند در ايران در سطح ملي
كل نظام آموزش عالي تأسيس نشده است. اما مؤسسه ارزشيابي آموزش مهندسي ايران 

نهاد براي ارزيابي و اعتبارسنجي آموزش مهندسي )مارزآما( به عنوان يك مؤسسه مردم
دروني تاكنون  خورشيدي به وجود آمده است. اين مؤسسه براي ارزيابي 1390در سال 

راه را  ،قراولتواند به عنوان پيشولي مي ؛استفاده كرده است ABETاز استانداردهاي 
با استفاده از  «ماآمارز». كندعتبارسنجي هموار ابراي ايجاد يك نهاد ملي ارزيابي و 

د توانمي ،هاي جهاني، ضمن توجه به استانداردهاي آموزش مهندسي ساير كشورهاتجربه
هاي آموزش مهندسي تدوين ردهاي ملي آموزش مهندسي را براي ارزيابي زيرنظاماستاندا

نه  ،دهنده نظام آموزشي مهندسي ايرانهاي تشكيلزيرا از تمام زيرنظام ؛و اجرا كند
رود و نه ميسر است كه عملكرد يكساني از نظر آموزش، پژوهش و عرضه انتظار مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Schwartzman 
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ه دهندهاي تشكيلكمك هر يك از زيرنظام ابخدمت علمي به جامعه داشته باشند. لذا 

 و هاي هر يك از آنها بپردازدتواند ابتدا به تصريح هدفنظام آموزش مهندسي ايران، مي
 سپس استانداردهاي ويژه هر يك از آنها را براي انجام ارزيابي و اعتبارسنجي تدوين كند. 

در حالت آرماني براي بهبود  رسد كهالزم به نظر مينكته  ايندر اينجا يادآوري 
يرا ز نيست؛اما كافي  ،در دسترس داشتن استانداردها الزم است ،كيفيت آموزش عالي

 طرف و مستقل به اجراي ارزيابيكامالً بي صورتبه بايد نهاد ملي ارزيابي و اعتبارسنجي
 ده تحتاين امر مستلزم آن است كه نهاد ياد ش و و اعمال چنين استانداردهايي بپردازد

رار ربط قهاي ذيگيريهاي مربوط به كيفيت و تصميمتأثير هيچ عاملي براي قضاوت
در اين باره در دسته سوم استانداردهاي آموزش عالي براي كشورهاي  ،نگيرد. براي مثال

هاي ارزيابي و استقالل سازماني و مالي مؤسسه :جامعه اروپا، چنين آمده است
هاي د كه فرايندهاي اجرايي، نتايج ارزيابي بروني و توصيهاعتبارسنجي بايد چنان باش

  ،آن براي بهبودي تحت تأثير اعمال نفوذ ديگران، از جمله رؤساي نهادهاي آموزش عالي
 (.E.N.Q.A,2009نفوذ قرار نگيرد )و ساير افراد ذي نرايوز

ي رود كه شرايط كاري نهادهايي مانند مؤسسه ارزشيابي آموزشلذا انتظار مي
هاي ها و دانشكدهرديسهاي صنعتي، پيا شود كه دانشگاههچنان م ،مهندسي ايران

ير يان زم ،اين مؤسسه بايد ابتدادر اين مؤسسه همكاري كنند.  اداوطلبانه ب ،مهندسي
كل نظام آموزش مهندسي تدوين  و برايتقسيم كار شود هاي آموزش مهندسي نظام
 ،ه وجود نيامده استاما تا زماني كه شرايط تدوين استانداردهاي ملي در كشور ب شود؛

هاي آموزش عالي درخواست كرد آموزش عالي و زيرنظام ها، مؤسساتدانشگاه توان ازمي
با  ،د. سپسنطور آشكار بيان كنهاي ويژه خود را بههاي كلي و هدفهدفكه مقاصد، 

و از  ،روني پرداختيراي فرايند ارزيابي دروني و بجبه ا ،در نظر گرفتن الزامات ارزيابي
 . كردبهبود كيفيت در آموزش عالي ياري به روند اين طريق 
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