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هاي آموزش عالي نشان مطالعات تطبیقي نظامچکيده: 
هايي موفق خواهند بود که از يک نظام دهد دانشگاهمي

يافتة ارزشیابي و اعتبارسنجي برخوردار مستمر و سازمان
ها و قبل از نیاز چنین نظامي، تدوين شاخصباشند. پیش

لذا  آن ارزيابي دروني مؤسسات آموزش عالي است؛
ها و ارزيابي دروني هدف اين نوشتار، بررسي اين شاخص

هاي اصلي مؤسسات آموزش عالي به عنوان پیش بايست
هاست. اين مقاله، ضمن اشاره به پیشینة بندي آنرتبه

هاي مختلف، با استفاده از رويکرد اعتبارسنجي در کشور
اي، به بررسي مقايسه –توصیفي و روش تحلیلي 

ي تدوين شده در سطح تانداردهااسها و شاخص
هاي انجام شده در نقاط بنديپردازد و رتبهالمللي ميبین

کند. همچنین با مختلف جهان را مقايسه و تحلیل مي
ها توجه به مقتضیات خاص کشور، الگويي شامل شاخص

دهد نتايج نشان مي ارائه خواهد شد. استانداردهاو 
فرايند اعتبارسنجي و بر اهمیت  هاي آموزش عالي کهنظام

ارزيابي دروني در بهبود کیفیت آموزش عالي، ايجاد 
ها و مؤسسات فرهنگ ارزشیابي و اعتبارسنجي در دانشگاه

گیرندگان آموزش عالي، آشنايي و آگاهي مديران و تصمیم
گیري از ابزارهاي انگیزشي و نظام آموزش عالي، بهره

با اعضاي  اعطاي امتیازهاي علمي و پاداش در ارتباط
 تر هستند. اند موفقهیأت علمي و دانشجويان تأکید کرده

 

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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  مقدمه
داري و سارمايه ، شادن ثیرات ناشي از جهااني تأ که بر اين باور است، (2011) 1هوچي

هاايي را فارا روي   چاالش ، سات هاکاه فراتار از کنتارل ملات    ، پذيري اقتصاديرقابت
نگراناي عماده بسایاري از    ". حال توسعه قرار داده اسات  رهاي توسعه يافته و درکشو

 سساات آماوزش عاالي   يي ماديريتي مؤ کیفیات و کاارا  ، پاذيري اين کشورها مسئولیت
هااي قابال   اران را وادار کارده تا ش  ذگا سیاستاين امر، . (112: 2008، 2)نگ "است

هااي  ي باه اهاداف نظاام   يااب جهت ارتقاي کیفیت آماوزش عاالي و دسات    در توجهي
در  تحقاق ايان امار   . (2010، 3)هایلن  دانشگاهي در بسیاري از کشورها به عمل آورند

به عنوان يکي از کارکردهاي مديريت  ،ارزشیابي. هاستگرو ارزشیابي مستمر اين نظام
شاامل: تعیاین   ، جو و قضاوتوهاي جستعبارت از به کارگیري روش ،آموزش عالي

آوري اط عاات  جما  ، گیاري تصامیم ، قضاوت در خصوص کیفیتاستانداردها براي 
سودمندي و اثربخشي برناماه ياا   ، مرتبط و به کارگرفتن استانداردها براي تعیین ارزش

بااه عنااوان يکااي از  ،اعتبارساانجي. (2004، 4)فیتزپاتريااک و همکاااران سسااه اسااتمؤ
ررساي و تعیاین   از طرياق فرايناد ب  ، الگوهاي ارزشیابي در بهبود کیفیت آموزش عاالي 
هاا و مؤسساات آماوزش عاالي، باا      میزان کیفیت و کارايي دروني و بیروناي دانشاگاه  

 .  (2011، 5)هازلکورن شودمي هاي عملکردي انجامها و شاخصلفهاستفاده از مؤ
داند که عملکرد ترين ابزارهايي ميسنجي را يکي از مهم( اعتبار2005) 6ال بولوشي

به مديران و را بهبود داده، و يابي به اهداف تاي دستسسات آموزش عالي در راسمؤ
سسه به يابي مؤرساند تا در مورد دستنف  در آموزش عالي ياري ميديگر افراد ذي

ارزيابي ، هدف اصلي اعتبارسنجي. لي به قضاوت بپردازندالملبیناستانداردهاي ملي و 
ست که میزان در واق  هدف اين ا. آموزش عالي است ةسسؤهاي يک مويژگي
 آموزش عالي به حداقل استانداردهاي تعیین شده ارزيابي شود ةسسؤيابي هر مدست
هاي ها و سازمانايجاد نهاد، گويي به نیاز ياد شدهدر راستاي پاسخ. (2012، 7)کرت
در اي و ملي گوناگون براي ارزيابي و اعتبارسنجي آموزش عالي منطقه، الملليبین
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ها مورد خدمات تخصصي دانشگاه ةپژوهش و عرض، زشجهت بهبود کیفیت آمو
هاي مربوط به سنجش همچنین تجربه. (1382، )بازرگان توجه قرار گرفته استمورد 

آموزش عالي هاي مستمر کیفیت در آموزش عالي از طريق ارزيابي دروني واحد
سازمان يا  از سويدانشگاه( و سپس اجراي ارزيابي بیروني ، دانشکده، )گروه

ها گونه سازمانتعداد اين. اي در خارج از واحد آموزش عالي رايج شده استسسهؤم
 2003جهان در سال  ةهاي ارزيابي و اعتبارسنجي در سطح ملي در پنج قارسسهؤيا م

هاي تضمین المللي نهادبین ة)شبک شودبالغ ميکشور  48مورد در  70به بیش از 
زيادي در اين رابطه انجام هاي پژوهش همچنین. (2003، 1کیفیت در آموزش عالي

اي بر اين باور است که ع وه بر ( در مطالعه1978) 2يگر ،به عنوان نمونه ؛شده است
به عدم تحقق اهداف نظام سنجي که کمّي در فرايند اعتبارهاي توجه به شاخص

ا کیفي نیز توجه کرد؛ همچنین اوگاوهاي بايد به شاخص، شودمنجر مي آموزش عالي
توانند مشک ت و بارسنجي مياعتهاي کنند که شاخص( بیان مي1998) 3و کالوم
گو بودن اين و به عنوان مبنايي براي پاسخ آموزشي را مشخص کردههاي ل نظاممسائ
(در نظام آموزش عالي کشور 1994) 4طبق نظر بردن و بانتا. مطرح شوندها نظام

تابعي از نتايج ارزشیابي ها به دانشگاهتخصیص بودجه  ،انگلستان در چند سال اخیر
اي تدوين شده است که بر کیفي ويژههاي شاخص ،در اين کشور. ساالنه شده است

افزايش ، اجرايي نظیر کاهش يا افزايش بودجه هاي سیاست ،هااين شاخص اساس
 افزايش داوطلبان ورود و پاسخگويي به نیازهاي در حال تغییر، افزايش کیفیت، کارايي

متخصصان آموزش عالي اين کشور معتقدند که اين . به دانشگاه تدوين شده است
تا حدي که کیفیت آموزشي در ، موجب بهبود کیفیت آموزش و پژوهش شده ،ترتیبات

پژوهشي ة و در زمین ،به سطح ده دانشکده برتر در اروپا رسیده استها برخي از رشته
 1379، )خدايي المللي بسیار مشهود استپژوهشي در سطح بینهاي نیز ارتقاي گروه

هاي مربوط به ارزيابي مستمر براي در ايران نیز کوشش. (1386، به نقل از کیذوري
توسعه هاي اما ارزيابي برنامه ؛آغاز شد 1375بهبود کیفیت آموزش عالي از سال 

ي ن مناب  مالیتعیهاي و روشا همالي مندرج در آنهاي بخشي آموزش عالي و سیاست
و مؤسسات ها آموزشي و پژوهشي در هر يک از دانشگاههاي الزم براي فعالیت
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آموزش عالي بخش  ةتوسعهاي بیانگر آن است که در هیچ يک از برنامه ،آموزش عالي
مدوني براي تعیین هاي الگو و روشي مشخص يا شاخصبعد از انق ب اس مي، 

 . (1386، )کیذوري دست نیامده استمناب  بخش آموزش عالي از مناب  ک ن کشور به 

( بر اين باور است که نتايج حاصل از اجراي آزمايشي طرح 1380) محمديانيار
علوم پزشکي کشور در سال هاي ارزيابي دروني در شش گروه آموزشي در دانشگاه

يط فرهنگي ايران نیز به بهبود کند که ارزيابي دروني در شراتصديق مي، 1375
، مدير گروههاي ( بر م ک1382) نژاد و همکارانيج تحقیق شهابينتا، انجامدمي

طرح درس و ، ت علمياعضاي هیأ، دانشجويان، فضاي آموزشي، هوتجهیزات گر
در ارزيابي دروني  (1382) ساعدي. ريزي آموزشي در ارزيابي دروني تأکید داردبرنامه

، سازماني و مديريت هفت عامل ساختار، گروه آموزشي دانشگاه شهید چمران اهواز
، آموزشيهاي دوره، يادگیري -فرايند ياددهي، دانشجويان، هیأت عملي

 . دهدمي آموختگان و امکانات را مورد تأکید قراردانش
، پور؛ مقدس1381، ؛ محمدي1385، ؛ سلیمي1379، ؛ بازرگان1385، اسحاقي

 در شده انجام ونيدر ارزيابي هايتجربه به مربوط شواهد که بر اين باورند 1383

 که دهدمي نشان جام هاي دانشگاه و پزشکي علومهاي آموزشي دانشگاه هايگروه

به  ؛بوده است ثرؤم آموزشيهاي گروه در ارزيابي فرهنگ ةاشاع در دروني ارزيابي
 رفتار تقويت بر ع وه، آموزشيهاي گروه در دروني ارزيابي انجام ديگر، عبارت

 کیفیت يارتقا به نسبت آنان دلبستگي ايجاد در، علمي هیأت اعضاي جويانهمشارکت

 دروني ارزيابي که هايي گروه در، همچنین .کندمي ايفا مؤثري نقش هادانشگاه در

 وجود به علمي هیأت اعضاي میان تريقوي ارتباط، است شده انجام مطلوب طوربه
 اصوالً. شودمي جلب ترآموزشي بیش گروه امور فرآيند به نسبت آنان توجه و آيدمي

، براي انجام اعتبارسنجي در آموزش عالي به دو پیش نیاز احتیاج داريم: ارزيابي دروني
 . (1383، ها و استانداردها )قورچیانو تدوين شاخص

 
 ارزیابي دروني

 هاا، ضاعف  ،نظاام دانشاگاهي   ،ارزيابي دروني است که طاي آن ، گام اول اعتبارسنجي
مشااوره   ع وه بار  ،در ارزيابي دروني. کندحي را مشخص ميها و اقدامات اص قوت

تنظایم  ، کنتارل فرايناد ارزشایابي    گرفتن از متخصصان، اعضاي نظام ماورد ارزشایابي،  
تعیین معیارهااي  ، هاتحلیل داده، آوريجم ، طراحي تحقیق، هاانتخاب روش، االتسؤ

در دسات خواهناد داشات    ريازي  باراي برناماه  ، موفقیت برنامه و استفاده از اط عات
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، لحل مسائ، تواند مبنايي براي يادگیري سازمانيمي ارزيابي دروني. (2010، 1)مورگان
ها و انعکااس در میاان   سازي بحثهة شبیخودتنظیمي امور به وسیلهاي ايجاد مکانیسم

هاي جايگزين براي مسائل پايدار مورد استفاده قرار جوي راه حلوکارگزاران و جست
و هاا  تعیین خط مشاي  ،ترين بخش در فرايند ارزيابي درونيممه. (2010، 2البي) گیرد

بهباود  ، (2007، 3)سابکووا  اهمیت خودتنظیمي امور عوامل موثر بر بهبود کیفیت است.
، نفعااانپاسااخگويي در مقاباال ذي، ايجاااد مبنااايي بااراي ارزشاایابي بیرونااي ، کیفیاات
تعامال  ، (2007، 4)شاوارتر و وساترهايدن   رايجاد زمینه براي اعطاي اعتبا، رسانياط ع

( اتخاذ خط مشاي و  2006، 5)چیارا بین تیم ارزشیابي دروني و بیروني و صحت نتايج
 .  سازدمي مند در انتخاب عوامل اثرگذار بر کیفیت را ضروريديدگاه نظام
 یا ارزیابي بيروني( قضاوت معيارهاي)نشانگرها  وا هشاخص
 مورد عوامل و هاپديده از هاييجنبه يا هاويژگي :از تندعبار نشانگرها ها وشاخص

 ارزيابي مورد عوامل که ناي به توجه با. پذيردمي آنها انجام درباره قضاوت که ارزيابي

 تبديل ها ونشانگرهاشاخص به را آنها که است الزم آنها ارزيابي براي دارند کلي حالت

 آن کیفي وضعیت عامل، يک از منشعب ها ونشانگرهاشاخص ةارزيابي مجموع. نمود

داراي سه  ها و نشانگرهاي ارزشیابي کیفیتم ک. کرد خواهد مشخص را عامل
اقدامات پیش از اجراي ارزشیابي که عمدتاً به . 1که عبارتند از:  هستند مرحله اجرايي

اقدامات حین . 2 ؛پردازدمي هاي انجام ارزشیابيبايستفراهم کردن شرايط و پیش
اقدامات پس . 3 ؛پردازدمي راي ارزشیابي که عمدتاً به شیوه اجرا و فرآيند ارزشیابياج

شود از اجراي ارزشیابي که عمدتاً به کار بست نتايج و بهبود کیفیت مربوط مي
ها و نشانگرهاي ارزيابي م ک، جام  عواملة مجموع. (1386، )بهرامي و همکاران

رزيابي دروني شد که در تسهیل فرآيند اجرا و سازي ادروني مبناي طراحي و پیاده
 اين عوامل عبارتند از: . کندمي نقش برجسته اي را ايفا آموزش آن به کاربران

آموزش عالي در جهت نیل به اهداف مشخصي هاي نظام :و اهدافها رسالت
 از جمله اين اهداف. هستنداي ند و داراي رسالت و مأموريت ويژهکنمي فعالیت
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تربیت نیروي متخصص و پرورش تفکر انتقادي ، ان به گسترش مرزهاي دانشتومي
 . اشاره کرد

يک واحد  ،دانشگاه :مدیریت و تشکيالت -سازماندهي  -ساختار سازماني 
يعني روابط قدرت و اختیار در آن تعريف  ؛اين واحد ساختار دارد. سازماني است

به  مديريت يعني هنر سازمان دادن ، ودر رأس اين ساختار مدير قرار دارد. شده است
سبک مديريت ، شخص مدير ،بنابر اين ؛مناب  انساني و غیر انساني براي نیل به اهداف

 هاي خاصي برخوردار استدر اين سازمان از ويژگيها گیريو چگونگي تصمیم
  (.1997)يونسکو، 

بايد هیأت  ،خواه بیروني، خواه دروني ،در فرآيند ارزشیابي :اعضاي هيأت علمي
نگري با ساير عوامل تشکیل دهنده گروه آموزشي هم عنوان يک کل و در باعلمي به 

آگاهي اعضاي  ،رواز اين ؛به عنوان يک نظام ديده شود و مورد قضاوت قرار گیرد
هیأت علمي از مسائل و مشک ت گروه آموزشي و اشراف آنها به موضوعات مبت  به 

لبانه آنها براي مشارکت در پرداختن ضور فعال و داوطسو و حنظام دانشگاهي از يک
آنها را به عنوان يک عامل تأثیرگذار بر کیفیت دانشگاهي ، به اين مسائل از سوي ديگر

 از علمي هیأت ارزيابي عامل براي (1388) آبادي زين، مثال به عنوان ؛کندمي معرفي
 :است نموده استفاده زيرهاي نشانگر

 علمي؛ هیأتي اعضا فردي هايويژگي و علمي هیأت يااعض توزي  و ترکیب 

 علمي؛ هیأت اعضاء آموزشي هايفعالیت 
 گروه؛ در علمي هیأت ياعضا حضور میزان 

 علمي؛ هیأت ياعضا میان تجربه تبادل چگونگي 

 تخصصي و رشته علمي جديدهاي يافته با علمي هیأت اعضاي آشنايي . .  . . 
لي هر نظام آموزشي )دانشگاه( فراگیران مرکز ثقل و هسته اص :دانشجویان

مختلف دانشگاه به منظور ايجاد هاي بخشهاي ت شتمام . )دانشجويان( آن هستند
به  ،دانشجويان. گیردمي تغییرات مطلوب در رفتار و عملکرد دانشجويان صورت

 و هاي ممتاز و با اهمیتي هستندداراي ويژگي ،عنوان درون دادهاي نظام دانشگاهي
رفتارهاي آموزشي آنان در حین تحصیل در ، ضعیت آنها در هنگام ورود به دانشگاهو

کسب شده آنان هنگام خروج از محیط آموزشي دانشگاه از هاي دانشگاه و قابلیت
مهم و اساسي است که شايسته است به نحو مطلوب مورد بررسي علمي هاي مؤلفه

ناخواه ذهن ما متوجه پیشرفت خواه، در بحث ارزشیابي دانشجويان. قرار گیرد
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، نژاد و همکارانشهابي) تحصیلي به عنوان رکن اصلي ارزشیابي دانشجو خواهد شد
1382) . 

بررسي مناب  معاصر در خصوص يادگیري و ياددهي  :یادگيري –فرآیند تدریس 
، هاي آموزش عاليداللت بر اين دارد که يکي از رسالت، در آموزش عالي به اجمال

تدريس . گونه ياد گرفتن و فراهم کردن شرايط براي يادگیري دانشجو استآموزش چ
 ، وو يادگیري عبارت است از کنش و واکنش میان عضو هیأت علمي و دانشجو

دانشجويان يکي از زير . ستتغییر مطلوب در عملکرد و رفتار دانشجو، منظور از آن
بهترين نحو مورد ارزيابي  فرايند تدريس و يادگیري هستند که بايستي بههاي مؤلفه

هاي تدريس مورد روش»شامل  م ک هايياي عامل تدريس و يادگیري بر. دنقرار گیر
هیأت علمي از تکنولوژي آموزشي در تدريس و ارزيابي از  ياستفاده اعضا، استفاده
هاي ياد شده نیز مورد نظر قرار گرفته و براي هر يک از م ک« دانشجويانهاي آموخته
رسالت و اهداف دانشگاه در ، درسيهاي آموزشي و برنامههاي دورهمانند ي يرهانشانگ

 .درسي نیز وجود دارندهاي آموزشي و اجراي برنامههاي قالب برگزاري دوره
خدمات  ةپژوهشي و ارائ، دانشگاه در سه سطح آموزشيهاي رسالت :پژوهش

ر گسترده است و طي هاي پژوهشي دانشگاهي بسیافعالیت. شودمي تخصصي تعريف
؛ علمي است يدانشگاه جزء الزم و ضروري ارتقا پژوهشي درهاي بعضي از مؤلفه

ناپذير عملکرد نظام دانشگاهي است و پژوهش بعد از آموزش جزء جداييبنابراين، 
)باقريان و  تواند در سطح پايه يا کاربردي باشدمي خدمات پژوهشي دانشگاه

 .  (1383، همکاران
بخشي از فرآيند پشتیباني  اين شاخص :و تجهيزات آموزشي و پژوهشيامکانات 

هاي برنامه. است که براي نیل به مقاصد دانشگاه از اهمیت خاصي برخوردار است
در ، هر چقدر هم که دقیق و جام  طرح شده باشند ،آموزشيهاي گروه ةتوسع

در  ،تصاص نیابدمودن آنها اخنصورتي که امکانات و تجهیزات الزم براي اجرايي 
توان به چهار دسته مي آموزشي راهاي مناب  مورد نیاز گروه. شد عمل اجرا نخواهند

  :مادي )کالبدي( و اط عاتي تقسیم کرد، مالي )بودجه(، انساني
برنامه آموزشي و  آموختگان کساني هستند که مطابق بادانش :آموختگاندانش

ارشده در يک مرکز آموزشي را با موفقیت برگزيک دوره تحصیلي  ،شدهدرسي تدوين
هاي قابلیت. داد نظام دانشگاهي هستندترين برونآنان مهم. اندبه پايان رسانیده

، )ساعدي است نگرش و مهارت قابل ارزيابي، آموختگان در سه بعد دانشدانش
1382) . 
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 1جهان عالي آموزش مؤسسات و هادانشگاه در ارزیابي ةتاریخچ

 آمریکا عالي آموزش نظام در اعتبارسنجي و رزیابيا
 کیفیت اعتبارسنجي و ارزشیابي در ساله 100 تجربه داراي آمريکا متحده اياالت

 بايستي را اعتبارسنجي و ارزشیابي ،شد ذکر نیز پیشتر که طورهمان. است عالي آموزش

 به پاسخ در آمريکا در سنجياعتبار نظام. کرد قلمداد آمريکا عالي آموزش تمايز وجه

 ةبدن که اعتبارسنجي هاينمايندگي. است شده ايجاد متنوع عالي آموزش ةگسترد رشد
ه ب پاسخ در بیستم قرن اوايل در، دهندمي را تشکیل مريکاآ در اعتبارسنجي نظام اصلي
 و هانمايندگي اين واق  در. تشکیل شدند جديد مؤسسات افزون روز رشد به موق 

 قطعیت عدم با همواره عالي آموزش مؤسسات اکثر که است شده موجب آنها اقدامات

 و حفظ در مستمر صورت به و باشند مواجه خود هايتداوم فعالیت خصوص در
 . کیفیت بکوشند استانداردهاي و ايمنطقه نیازهاي به پاسخگويي و خود کیفیت يارتقا

 :از عبارتند آمريکا در اعتبارسنجي هاينمايندگي

 مرکزي؛ اياالت هايلجکا و مدارس انجمن 

 مرکزي؛ شمال انجمن 

 نیوانگلند؛ هايکالج و مدارس انجمن 

 غرب؛ شمال هايکالج و مدارس انجمن 

 جنوبي؛ هايکالج و مدارس انجمن 

 غربي؛ هايکالج و مدارس انجمن 

 هاينمايندگي و دارد وجود اعتبارسنجي جداگانه سیستم دو هاانجمن اين در

 :از که عبارتند اندشده تأسیس سیستم اين راياج براي نیز ايجداگانه
 کلي طورهب را عالي آموزش مؤسسات که ايمؤسسه سنجياعتبار هاينمايندگي 

 . دهندمي قرار ارزيابي مورد
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 را دانشگاهي تخصصي و علمي هايبرنامه که برنامه اعتبارسنجي هاينمايندگي 
 . دهندمي قرار ارزيابي مورد

 نمايندگي آن مورد ده که دارد وجود اعتبارسنجي نمايندگي 50 آمريکا در امروزه

 . هستند ايبرنامه نمايندگي اعتبارسنجي آن مورد چهل و ايمؤسسه اعتبارسنجي

 :است ذيل ترتیب به نیز اعتبارسنجي فرآيند

 خودارزيابي؛ 

 اعتبارسنجي؛ براي داوطلبي اع م 

 بیروني؛ از سوي هیأت محل از بازديد 

 برنامه؛ / مؤسسه اعتبارسنجي وضعیت خصوص در گیريتصمیم 

 ساير براي مفیدي الگوي خود ساله چند و چندين غني تجربه به توجه با نظام اين

 ايجاد به عالي آموزش نوظهور براي و جديد هايچالش. است کرده فراهم کشورها

 نظام توجه قابل و بارز هايويژگي از. است شده منجر جديدي هايمشي خط

 نظام کیفي ارزيابي به مربوط اقدامات نظام، که اين استن آمريکا آ نجياعتبارس

 اعتبارسنجي نمايندگي و ايالتي دولت، مرکزي دولت سطح سه در را عالي آموزش

 میزان به بايد، هستند نظام اين از الگوبرداري صدد در که کشورهايي و است بسط داده

 با رابطه در را خود هاي جغرافیايينديب تقسیم و هاويژگي و شرايط ابتدا در زيادي

 . باشند داشته مدنظر مذکور هايويژگي
 

 سوئيس عالي آموزش نظام در اعتبارسنجي و ارزیابي
 هايدانشگاه و است توجهي قابل و قوي ةپیشین داراي سوئیس کشور در عالي آموزش

 نظام ابيارزشی. اندداده را نشان قبولي قابل عملکرد گذشته قرن در کشور اين

 کشور اين. شودمي انجام سوئیس هايدانشگاه کمیسیون نظر زير سوئیس در دانشگاهي

 در کیفیت تضمین ةزمین در اروپائي کشورهاي ديگر با گذشته همگام قرن اواخر در

 که الگوهايي بود از اعتبارسنجي الگوي، میان اين در ؛کرد آغاز را اقداماتي هادانشگاه

 آغاز 2000 سال از سوئیس در دانشگاهي نظام اعتبارسنجي. فتگر قرار توجه مورد

 و هادانشگاه سطح در ارزشیابي ةشیو کردن اين نهادينه براي دقیقي هايبرنامه و شده
 هايدانشگاه کیفیت تضمین و اعتبارسنجي مرکز. است شده تدوين عالي آموزش مراکز

 شده منعقد 2000 دسامبر 14 در هادانشگاه و فدرال دولت بین همکاري باسوئیس 

 سوئیس هايکنفرانس دانشگاه توسط کار اينانجام   براي اجرايي راهنماي يک. است

 به 2004 سال اول از راهنما اين. است گرديده تدوين 2002 دسامبر 5 نشست در
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 اعتبارسنجي که است شده باعث اقدامات اين ةمجموع. شودمي اجرا اجباري صورت

کیفیت شده،  تعريف استانداردهاي از استفاده با باشد که ميرس و شفاف فرآيندي
 در اعتبارسنجي اهداف. آزمايدميها را دانشگاه سطح در داير هايبرنامه يا مؤسسات

 ياري، ليالملبین و ملي سطح در هادانشگاه عملکرد وضوح ةدهند افزايش کشور، اين

 نف افراد ذي ساير و کارکنان، مدارانسیاست، هادانشگاه عملکرد بازنمايي، دانشجويان به

 علمي درجات ةمقايس بهبود و ليالملبین شناخت گسترش جهت در سازانتصمیم و

 با مطابق و است داوطلبانه صورت به اين کشور در اعتبارسنجي نظام. است شده اع م

 يا خصوصي مؤسسات به است ممکن اعتبارسنجي، هادانشگاه و دولت بین ةنامموافقت

 ،زمینه اين در ليالملبین هايفعالیت با هماهنگ .شود واگذار هادانشگاه يا و دولتي
 انجام دانشگاه خود از سويکه  خودارزشیابي :است گام سه شامل اعتبارسنجي فرآيند

 بر و مستقل گروه يک از سوي که اعتبارسنجي نهايتأ و بیروني ارزشیابي، شودمي

 ديگري مرکز سوئیس در. شودمي اجرا بیروني صورت به ارزشیابي تیم پیشنهاد اساس

 استانداردهاي مطابق کیفیت نظام به رسیدگي مسئول "اعتبارسنجي سرويس" نام به

دارد  عهده به را آموزشي موارد 1SAS اعتبارسنجي سرويس. است اروپايي اتحاديه
 اعطاي و همگنان تهیأ از سوي ارزشیابي، خودارزشیابي روال عمومأ و کندمي عمل

 نکته اين ذکر البته. شودمي استانداردها رعايت اساس بر عمدتأ سوئیس در اعتبار

 بین از که هستند هادانشگاه ارزشیابي درگیر نیز مراکزي سوئیس در که است ضروري

 . کندمي فعالیت ديبنرتبه ةزمین در که کرد اشاره  SWISS UP به توانمي آنها

 
 هند عالي آموزش نظام در اعتبارسنجي و ارزیابي
 دوره سال دو و عمومي آموزش سال ( )ده2+10) نظام از هند آموزشي نظام ساختار

، کاري روزهاي تعداد، سن پذيرش لحاظ از اما ؛کندمي متوسطه( پیروي آموزش دوم
 براي. دارد وجود هاايالت بین هاييتفاوت . . . و انگلیسي يا هندي زبان به تدريس

 دبیرستان ديپلم مدرک داشتن، هند در عالي آموزش هايو مؤسسه هاگاهدانش به ورود

 علت به و مهندسي، پزشکي هايرشته درويژه هب، هادانشگاه اکثر. است الزامي

 دارندگان و اندداده قرار ورود شرط را دبیرستان ديپلم معدل، گنجايش محدوديت

 هند هايدانشگاه اکثر در حصیليت نظام. گیرندمي قرار اولويت در باالتر هايمعدل

                                                                                                                                      

1. swiss Accreditation service 
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 اين از در هند عالي آموزش مراکز. است الينیمس هادانشگاه از کمي تعداد در و سالیانه

 :ندقرار

 اداره مرکزي دولت طرف از که پژوهشي مراکز و مؤسسات و هادانشگاه 
 شوند؛مي

 اداره ايالتي دولت طرف از که پژوهشي مراکز و مؤسسات و هادانشگاه 
 شوند؛مي

 هستند؛ وابسته هادانشگاه به که هاييکالج 

 خصوصيهاي کالج. 
 ملي شوراي طريق از هند در عالي آموزش مؤسسات اعتبارسنجي و ارزشیابي

 آموزش در ملي مشي پي خط در شورا اين. گیردمي صورت اعتبارسنجي و ارزشیابي

 مرکز يک صورت به 1994 سال درداشت،  تأکید عالي آموزش در کیفیتاي ارتق بر که

از:  عبارت است شورا اين انداز چشم. نمود کار به ملي آغاز اعتبارسنجي مستقل
 تلفیق طريق از هند عالي آموزش شده تعريف هايمؤلفه و اجزاء بخشيکیفیت

 يک ارزشیابي ها به منظورنوآوري از حمايت و ارتقاء، بیروني و ارزشیابي دروني

 که کندمي طي را ايمرحله سه فرآيندي ي،اعتبارسنج و يارزشیاب ملي شوراي .مؤسسه

 از خودارزشیابي گزارش سازي آماده. است همگنان و بازبیني خودارزشیابي از تلفیقي

 درون تحلیل و تجزيه و اعتبارسنجي و ارزشیابي ملي شوراي به آن ارائه، مؤسسه سوي

 همگنان تهیأ بازديد، اعتبارسنجي و ارزشیابي ملي شوراياز سوي  سازماني گزارش

 شوراي به داد ارزشیابيبرون ةارائ و خودارزشیابي گزارش تأيید به منظور مؤسسه از

 بر مبتني که اعتبارسنجي گواهینامه صدور و دهي رتبه، اعتبارسنجي و ارزشیابي ملي

 تشکیل را اعتبارسنجي فرآيند کلي چارچوب، استهمگنان  تهیأ ارزشیابي گزارش

 از اساسي بخش يک به صورت کیفیت تضمین از اطمینان حصول منظوربه . دهندمي

 تضمین سازماني واحدهاي، اعتبارسنجي و ارزشیابي ملي شوراي، مؤسسات عملکرد

 جمله از. است نموده ايجاد شده ارزشیابي هايمؤسسه در را کیفیت دروني

 در نیاز بر بتنيم هايبرنامه تنظیم، اعتبارسنجي و ارزشیابي ملي شوراي دستاوردهاي

 تمرکز افزايش، درسي هايبرنامه تنظیم و در تهیه کارفرمايان دادن مشارکت، هامؤسسه

 و هاسیاست در تغییر، دانشجويان حمايتي هايسرويس و خدمات ارائه بر هادانشگاه
 نظر در، امور در آنها نمودن سهیم و نفعانذي شناسايي و تشخیص، مديريتي هايکنش

 پژوهشي هايطرح در خصوص گیريتصمیم هنگام در دانشگاه یتوضع گرفتن

 اعتبارسنجي و ارزشیابي دادبرون با دانشگاه اعتبارات کمیسیون ساختن مرتبط، اساتید
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 در انساني مناب  ةتوسع وزارت با همکاري، آموزشي از مؤسسات حمايت به منظور

 . نام برد توانمي را یتکیف بهبود و حفظ، ارزشیابي به مربوط هايطرح اجراي جهت

  فرانسه عالي آموزش نظام در اعتبارسنجي و ارزیابي
 پیش آموزش است: مقط  شش از متشکل فرانسه کشور آموزشي نظام ساختار

 سال 5 تا 2 سني گروه کودکان. دانشگاهي و ديپلم فوق، لیسه، کالج، ييابتدا، دبستاني

 و بوده سال 5 نیز يابتداي دوره ولط. برخوردارند اختیاري دبستاني پیش آموزش از
 هايسیاست از پیروي با متوسطه آموزش. شودمي شامل را سال 11 تا 6 سني گروه

 سال 16 آموزان تادانش ةکلی براي شغلي و تحصیلي يراهنماي و عدالت و تنوع رعايت

 فرانسه کشور دانشگاهي تحصی ت. گرديده است فراهم اجباري و رايگان به صورت

 منجر ملي مدرک صدور به دوره گذراندن هر و شده ريزيبرنامه متوالي دوره هس در

 به صورت اساسأ دوره اين. است هدايت و عمومي آموزش ةدور، دوره اولین. گرددمي

 تعمیق ةدور، دومین دوره. است شده طراحي دوم ةدور کردن دنبال براي آمادگي دوره

 دو تا لیسانس سال يک بین، انتخابي موزشآ نوع اساس بر و است تخصص و هادانسته

 و ايپايه هايآموزش هادوره اين در. انجامدمي لیسانس به طول سال فوق

يا  ايحرفه تخصصي ةدور، سوم ةدور. شودمي ارائه تخصصي اهداف با هاييآموزش
 در عالي آموزش هايمؤسسه اعتبارسنجي و ارزشیابي. است پژوهش در آموزش

 تشکیل 1984 ژانويه در کمیته اين. گیردمي صورت ارزيابي ملي کمیته يقطر از فرانسه

 آموزش وزير نظر تحت هايمؤسسه و مدارس، هادانشگاه هايفعالیت و است شده

 ارزيابي و بررسي را هاساير وزارتخانه نظر زير آموزشي هايمؤسسه همچنین و عالي
 قانون. آمد در مستقلة ادار يک صورت به 1989 سال در ارزيابي ةکمیت. کندمي

 را کمیته اين از سوي ارزشیابي ،رسید تصويب به 1984 سال در که آموزش دانشگاهي
 فعالیت. است بیروني يک عنصر و دروني عنصر يک شامل ارزشیابي اين. نمود اجباري

 در و آنها هايمشي خط بر مبتني و هامؤسسه با مرتبط عمدتأ اعتبارسنجي ملي کمیته

 کیفیت بر ويژههبها مؤسسه هايارزشیابي. آنهاست همگاني اندازهاي چشم چوبچار

 کاري شرايط خصوصهب و انساني مناب  مديريت، پژوهش و آموزش هايفعالیت

 به. است متمرکز هامؤسسه ليالملبین همکاري و ايمنطقه ازيسيکپارچه، دانشجويان

 را ملي ارزشیابي کمیتههاي لیتفعا عمده بخش که ،هامؤسسه ارزشیابي موازات

 قرار ارزيابي مورد نیز را تحصیلي هايرشته و فضاها کمیته اين، دهدمي تشکیل

 هدايت عالي آموزش با مرتبط کلي مسائل به سمت را موضوعي مطالعات و دهدمي

هاي فعالیت بهبود به کمک به منظور اعتبارسنجي ملي کمیته هايفعالیت. نمايدمي
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 شکل به نوعاً هارسیدگي اين. شودمي طراحي هازمینه ةهم در آنها نتايج و هامؤسسه

 همواره ،ملي ارزشیابي کمیته فعالیت ،رو اين از است؛ مؤسسه پیامدهاي کیفیت ارزيابي

 ارزيابي هدف با که تحلیل است و تجزيه، مرحله اولین. است ايمرحله دو فرآيند يک

 است دارترينظام ارزشیابي دوم ةمرحل .یردگمي صورت مؤسسه ضعف قوت و نقاط

، حاضر حال در. گیردمي صورت خود اداره براي مؤسسه قابلیت ارزيابي هدف با که
 134 م ک مجموعه يک از متشکل فرانسه کشور دانشگاهي ارزيابي کار و ساز

 :دسته سه در هام ک اين. است ايمؤلفه

 (مؤلفه 52) شده طراحي آموزشي هايدوره و هاالف( برنامه
 لفه(مؤ 22) آموزشي هايدوره و برنامه اجراي ب(

 . گیرندمي لفه( قرارمؤ 60) آنها دهيجاي و دانشجويان ج(

 متمرکز به طور و بوده دولت به وابسته فرانسه در دانشگاهي کیفیت ارزيابي سیستم

 اين در رچنده. دهدمي شورا انجام يک نظر زير را خود وظايف سازماني استق ل با و

 اما، شودمي انجام بیروني و دروني ارزيابي ةمرحل دو در دانشگاهي ارزيابي، سیستم

 بر سیستم اين کوشش. دارد قرار حداقل سطح در آن در ت علميهیأ اعضاي مشارکت

 . يابد اشاعه دانشگاه در کیفیت فرهنگ که است آن
  ژاپن عالي آموزش نظام در اعتبارسنجي و ارزیابي

 کشور اين. داراست دنیا سطح در را آموزش هاينظام کارآمدترين از يکي ،ژاپن کشور

 خود پیشرفت و اقتصادي از رشد ايعمده سهم و بوده دنیا صنعتي کشور هشت جزء

 ريزانبرنامه از هاژاپني ،دوم جهاني جنگ از پس. است آموزشي قوي نظام مديون را

 که اين به توجه با. کردند خود آموزشي ظامن بازسازي زيادي براي استفاده يآمريکاي

ي گیر چشم میزان به ،آسیايي کشورهاي ديگر با مقايسه در ،ژاپن علمي جوّ و ساختار
 زمینه اين در نیز آمريکا اعتبارسنجي نظام، است پذيرفته ثیرتأ آمريکا متحده اياالت از

. اجراست حال در چند با تغییراتي البته که رسدمي نظر به مناسب و پذيرش مورد
 تسهی ت ةارائ، علوم وزارت به اعتبارسنج نهاد وابستگي به مربوط هاتفاوت اين ةعمد

 اعتبارسنج سسهؤم در عضويت بودن اجباري غیر و عضو غیر سساتو مؤ هادانشگاه به

 عالي آموزش کیفیت تضمین نظام ،2000 سال از پیش تا. آمريکاست برخ ف ژاپن در

 ةسسمؤ از سوي عموما اعتبارسنجي و بود دولتي نظارت و میتحاک تحت ژاپن در
(1JAUAصورت ) دانشگاهي اعتبارسنجي ؤسسةم. گرفتمي ( ژاپنJAUA)، 
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 دانشگاه 46 پشتیباني با می دي 1947 سال اواسط در که است مستقل ايسسهؤم

 در که اين وجود با است ذکر به الزم. سیس شدتأ کشور اين خصوصي و ملي، دولتي

 وزارت ةعهد به آموزش بر کیفي نظارت ةوظیف، ژاپن کشور عالي آموزش ساختار

به  هادانشگاه عملکرد ارزشیابي و اعتبارسنجي مسئولیتاما ، کشور است اين علوم
 1992JAUA سال در. است شده گذاشته خصوصي سساتمؤ و نهادها عهدة

 آن از پس و کرد منتشر و هیهت اعتبارسنجي خود و دروني ارزيابي براي را ايامهنآيین

 داوطلب هايدانشگاه براي بیروني ارزيابي برنامه يک تنظیم و ارائه به 1996 سال در

 سال کشور در اين علوم وزارت عملکرد ارزيابي گزارش انتشار باو سپس  نمود اقدام

 قابل اط عات ريآو جم ةوظیف با مستقل و متمرکز نهاد يک سیستأ پیشنهاد، 1998

 2000 سال در. شد مطرح جدي به صورت ،گزارش ةتهی و آنها تحلیل و میناناط

 که پیشنهاد شد ژاپن عالي آموزش سساتؤم هب جديدي کیفیت تضمین می دي نظام

 طرف از نیز آن انجام ولیتمسئ و گرفت علمي قرار مدارک ملي ةسسؤم پذيرش مورد

 و بهبود، خ صه به صورت ،اين مؤسسههدف . شد واگذار سهمؤس اين خود به دولت
 مدارک اعطاي ةوظیف بر ع وه ،اهداف اين به نیل جهت در که است يويپاسخگ

 :است شده دارهعهد نیز را زير انهگسه وظايف، علمي

 دانشگاهي؛ ارزشیابي 

 دانشگاهي؛ کیفیت سنجش و ارزشیابي در پژوهش 

  دانشگاهي یابيارزش به مربوط هايداده انتشار و تحلیل و تجزيه ،آوريجم . 

 شده مواجه ملي دانشگاهي نظام در ايعمده تغییرات با ژاپن در ارزيابي ساختار

 گفت توانمي 1UE) -(NIAD از سوي طرح اين شروع زمان از،  رو اين از است؛

 بهتر هرچه شناخت براي که دارد پیچیده ايزمینه ژاپن عالي آموزش در کیفیت تضمین

 ةزمین، عالي آموزش نظام جاري ساختار و شناخت وظايف در تعمق به نیاز آن ساختار
 .  است ارزشیابي فرآيند و سنجشهاي نمايندگي سازماني ساختار، اجتماعي
  ایران عالي آموزش نظام ارزیابي در نظارتي رویکرد

 دولت از سوي عالي آموزش از هاييبازرسي، ديرباز از اگرچه ايران عالي آموزش در

 و نبوده همراه سیستمي و گرا نگاه کل باها فعالیت اين ولي ،تاس گرفته صورت
 اخیر سال 10 در تنها.  اندداشته تمرکزگرايانه و دولتي ايدئولوژي و نظارتي رويکرد

 مبناي بر کیفیت ارزشیابي علمي و نوين رويکرد گذاريپايه جهت هايي درکوشش
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 25 عالي آموزش هاينظام اعتبارسنجي هايخصشا بررسي
 

 از پس ،دولتي نظارت ةوشی به ارزيابي.  است گرفته صورت اعتبارسنجي الگوي

 شکل ايران در 1290تا  1289هاي سال در معارف اساسي و اداري قوانین تصويب

 معارف وزارت سازماني ساختار در، ارزشیابي ةزمین در قدم رسمي اولین و است گرفته

آموزش  در ارزيابي و نظارت ساختار نیز اس مي انق ب از پس. است شده بینيپیش
 وزارت در سنجش و نظارت دفتر ،سال اين در. يافت تکوين 1365 سال در ايران عالي

 و نظارت دفتر به تشکی ت اين 1370 سال در و آمد وجود به عالي آموزش و فرهنگ
 و منظور نظارت به نیز ارزيابي و نظارت شوراي. يافت نام تغییر عالي آموزش ارزيابي
 اهداف تحقق میزان ناختش و عالي آموزش مؤسسات و هادانشگاه آموزش سنجش

 تشکی ت در، اين بر افزون. شد کشور ايجاد عالي آموزش نظام در کیفي و کمّي

 معاون نظر زير ارزيابي و نظارت دفتر يک نیز دولتي دانشگاه هر براي سازماني

 گروه تأمین دو از متشکل ،عالي آموزش ارزيابي و نظارت دفتر. شد منظور آموزشي

، جايابي و بورس امور واحد سه با اول گروه .است ارزشیابي و نظارت و علمي هیأت
 اعضاي به مربوط امور به صورت مشخص به سربازي طرح امور، وضعیت تبديل امور

 نظارت گروه  .پردازدمي پژوهشي عالي آموزش مراکز وها دانشگاه رسمي علمي هیأت

 هاستنامهنآيی امور و ارزيابي و نظارت امور مشخص واحد دو بر ارزشیابي مشتمل و

 حسن بر نظارت، آموزشي معیارهاي و ضوابط رعايت بر نظارت، چون وظايفي که

 آموزشي امور به مربوط مشک ت به رسیدگي، آموزشي مقررات وها نامهنآيی اجراي

 ةارائ، آموزشي هايبرنامه میزان پیشرفت ارزيابي، عالي آموزش مؤسسات و هاهدانشگا
 خط مشي تنظیم و هادانشگاه آموزشي وض  چگونگي مورد در منظم هايگزارش

 دفتر اين تشکی ت از که طورهمان. پردازدها ميدانشگاه آموزشي امور بر نظارت

، علمي هیأت استخدام قبیل از اجرايي وظايف بر مبتني دفتر اين عملکرد، آيدبرمي
 بحث در. ستهانامهآيین اجراي بر نظارت و سربازي طرح، وضعیت تبديل، جايابي

 و علمي تأهی تعداد قبیل از ي آموزشيکمّ و پايه ضوابط رعايت نیز هادانشگاه نظارت
 و است مطرح شکايات به رسیدگي و ب و الف فرم دو قالب در. . . و  فیزيکي سرانه
 ،دانشگاه از بازديد از پس و شده اعزام نظر مورد دانشگاه به، وزارت متبوع از هیأتي

 ارائه وزارتخانه لینمسئو به و کرده تهیه بررسي مورد دانشگاه وضعیت درباره گزارشي

 آموزش پژوهشگران ،راستا اين در .(1386، فراستخواه و 1383، )نورشاهي کردندمي

  اند:برشمرده زير شرح به را نظارتي رويکردهاي فعالیت هايويژگي، 1عالي
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 ؛هانظارت ايرفهح غیر و اجرايي و اداري،  ستادي ماهیت  
 خانه؛وزارت اداري نظام از خارج ايحرفه ارزيابان نقش بودن رنگ کم يا فقدان  
 ؛دانشگاهي نظام کارکردهاي گرفتن ناديده و سیستمي ديدگاه به نکردن توجه 
 ؛هانامهآيین اجراي بر نظارت توسط کیفي ابعاد گرفتن قرار لشعاعاتحت  
 آني؛ مسائل بر تمرکز و نگريمورد  
 ؛ارزيابي در استمرار اصل به نکردن وجهت  
 ؛دانشگاهي جامعه تعهد و همکاري، مشارکت از نکردن یريگبهره  

 ؛ارزيابي رهبري و مديريت براي دارنظام و علمي ساختار به نکردن توجه  
 کیفیت تضمین و ارتقاء، بهبود، اعتبارسنجي براي سازيظرفیت به نکردن توجه 

  ؛عالي آموزش نظام
 دانستن برابر و ارزشیابي متنوع کارکردهاي و نقش، اهداف به نکردن توجه 

 .بازرسي و ارزشیابي
 در مذکور ادواري بازديدهاي و نظارتي رويکرد، وزارتيهاي سیاست پیرو ،بنابراين

 و هاآن وظايف مطابق شرح دانشگاه مختلف نهادهاي عملکرد بررسي جهت

 سازماني مديريت در و کندمي دنبال را خود خاصهاي هدف، شده اب غ هاينامهآئین

 در مذکور دفترهاي فعالیت از که است اين است آنچه مسلم اما دارد؛ را خود جاي

 در نظام کیفیت مستمر بهبود و مديريت انتظار تواننمي آن وظايف شرح راستاي

 معناي به عالي آموزش نظام کیفیت مديريت ،االصولعلي و داشت را دانشگاهي

 متفاوت هدف به توجه با، رو اين از ؛طلبدمي را خود خاص رويکرد، آن صصيتخ

 در ليالملبین تجارب و ارزيابي الگوهاي و مفاهیم مطالعه با، عالي آموزش در نظارت

 کشور عالي آموزش نظام ارزيابي در جديد رويکردي کارگیري لزوم به، خصوص اين

 نظام دانشگاهي تخصصي ارکردهايک بر مبتني و سیستمي رويکردي ؛يافت ضرورت

 اعضاي مشارکت، آن بودن داوطلبانه، ارزيابي فرهنگ ساختن نهادينه بر تأکید با که

 ةارائ وها قوت و هاضعف به توجه، واحد آموزشي اندرکاران دست و علمي هیأت
 مؤثر مي تواند، آموزشي نظام کیفیت بهبود جهت در ارزيابي از حاصل پیشنهادهاي

 اين به نسبت 1379 سال از آموزش کشور سنجش سازمان ،اساس براين.  ددگر واق 

 در ارزيابي و نظارت شوراي احیاي با که است ذکره ب الزم راستا اين در. نمود اقدام امر

 عنوان به ارزيابي نیز و نظارت دفتر، آن ساختار و وظايف در بازنگري و 1386 سال

 ارزيابي و نظارت تهیأهاي نامهینآي اب غ و تصويب به اقدام شورا اين دبیرخانه

 حسن بر نظارت، گذشته نظارتي همان رويکرد اساس بر که است نموده.  . . و استاني
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 بازديدهاي و اط عاتهاي فرم تکمیل و هادستورالعمل و مقررات، مصوبات اجراي

 عملکرد بر بیشتر تأکید با البته ،استاني نظارتهاي تهیأ قالب ودر است ادواري

 به رسیدگي و آموزشي ضوابط اجراي در آزاد و انتفاعي غیر و غیردولتيهاي دانشگاه

 شوددهي ميسازمان . . .و قطعيهاي موافقت تقاضاي بررسي و مشک ت و شکايات
 نظیر اهدافي اگرچه لذا،. (1386، وفناوري تحقیقات، عالي آموزش ملي )گزارش

 نتايج آن به اياشاره اما، شده مطرح دفتر اين توسط نیز ارزيابيهاي فعالیت از حمايت

 . است نشده مشاهده
 عالي آموزش نظام در( اعتبارسنجي) ارزیابي علمي و نوین رویکرد

 فناوري ةتوسع، شدن جهاني روند نظیر هاييچالش و تحوالت، اخیر ةده دو در

 کاهش و ياندانشجو يکمّ افزايش، اقتصاد شدن محوردانش، ارتباطات و اط عات

 سطح در عالي آموزش سساتمؤ بین رقابت افزايش همچنین و اهآنة سران بودجه

 قرار هدف را عالي آموزش کیفیت به توجه، بیشتر يپاسخگوي براي و تقاضا ليالملبین

 عالي آموزشهاي نظام در کارکرد ارزشیابي ضرورت بر بیشتر تأکید موجب و داده

 موفقیت که دهدمي نشان شده انجامهاي پژوهش نتايج، راستا اين در. اندشده جهان

 آموزش نظام در ارزيابي به معطوف اراده در ريشه ،کیفیت بهبود به مربوط هايکوشش

 کشورهاي اغلب در گذشته ةدو ده طي بنابراين، ؛(1385، )فراستخواه دارد کشور عالي

 آمده وجوده ب ايويژه حساسیت، عالي آموزش هاينظام کیفیت يارتقا براي جهان

 کیفیت ارزيابي به نسبت روزافزون نیاز که است بوده امر آن اين حاصل. است

. است احساس شده جهان کشورهاي اغلب در عالي آموزش مراکز ساير و هادانشگاه
 يامنطقه، ليالملبین هايسازمان و نهادها ايجاد، شده ياد نیاز به پاسخگويي راستاي در
 و کردن پاسخگو جهتدر  عالي اعتبارسنجي آموزش و ارزيابي يبرا گوناگون ملي و

 قرار توجه مورد هادانشگاه تخصصي خدمات عرضه و پژوهش، آموزش کیفیت بهبود

 راهنماي". است شده سیستأ کیفیت وتضمین ارزيابي نهاد 60 از بیش و گرفته

 تضمین هاينهاد ليالملبین شبکه از سوي آن اط عات که "1کیفیت تضمین نهادهاي

 که دهدمي نشان، است شده گردآوري می دي 2002 سال در عالي آموزش در کیفیت

 سطح در و جهان قاره پنج در بروني ارزيابي هايمؤسسه يا هاسازمان گونهاين تعداد

)بازرگان . است شده بالغ کشور 48 مورد در 70 از بیش به يمی د 2003 سال در ملي
 تضمین نهاد "،  "درامريکا عالي آموزش اعتبارسنجي شوراي" مثال عنوان به؛ (1384
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 و ارزيابي ملي شوراي"، "2درهلند اعتبارسنجي ملي سازمان"،  " 1انگستان در کیفیت
 همچنین. استرالیا در "4استرالیاهاي دانشگاه کیفیت نهاد"و "3هند در اعتبارسنجي

 يکي ،اعتبارسنجي که ستا آن از حاکي خصوص اين در ليالملبین تجارب و مطالعات

 جهاني مقبولیت تقريباً که است عالي آموزش در ثرؤارزشیابي مهاي روش يا الگوها از

 شودمي محسوب کیفیت بهبود و تضمین براي مهم ابزارهاي از و است يافته

 در رسمي تخصصي ارزيابي الگوي ترينسابقه با ،عتبارسنجيا.  (1378، )پازارگادي

 فرايند يک عنوان به را آن ،عالي اعتبارسنجي آموزش انجمن و است علمي نهادهاي

به  و همگنان ارزيابي يا دروني( )ارزيابي خودارزيابي روي شده ذاريگپايه دانشگاهي
شوراي است ) کرده تعريف دانشگاهي کیفیت بهبود و عمومي پاسخگويي منظور

، آموزش عالي فمعارالهدائر در نیز آدلمن (2003، 5عالي اعتبارسنجي آموزش
 به آن با توانمي که کندمي ذکر کیفیت از اطمینان و بررسي فرايند را اعتبارسنجي

 يا اهداف تحقق از اطمینان کسب جهت در آن هاييا برنامه سسهؤم ارزيابي و بازبیني

 و ارزيابي اهمیت پیرو .(1378، پرداخت )پازارگادي پذيرش قابل استانداردهاي احراز
 دهه اواسط از نیز ايران در، شد اشاره آنها به فوق مطالب در که کیفیت اعتبارسنجي

 آموزش در آن اعتبارسنجي و کیفیت امر به نسبت پژوهشگران از برخي توجه 1370

، 1386، همکاران و شد )بازرگان انجام زمینه اين در هاييپژوهش و جلب عالي
 اعتبارسنجي و ارزيابي ظامن گرفتنِ قرار توجه مورد با آن از پس. (1377، حجازي

 چهارم فصل از ايماده اختصاص همچنین و کشور عةتوس سوم ةدر برنام عالي آموزش

 وها دانشگاه مستمر ارزيابي" به دانايي( بر مبتني ةتوسعه )توسع چهارمة برنام

 ارزيابي موريتأم، "فناوري و تحقیقات، علوم وزارت از سوي عالي آموزش مؤسسات

، علوم وزارت به 1379سال از عالي آموزش سساتؤم و هادانشگاه اعتبارسنجي و
 مسئولیت پیرو.  گرديد واگذار کشور آموزش سنجش سازمان /فناوري و تحقیقات

 و ارزيابي جهت اقدام در لزوم با آموزش کشور سنجش سازمان، شده واگذار
 و علمي رويکرد، کشور دانشگاهي جامعه مشارکت پايه بر کیفیت اعتبارسنجي

 و ارزشیابي فرهنگ ايجاد هدف را با عالي آموزش نظام ارزشیابية حوز در سیستمي
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 ارزشیابي براي را زير مدل و داد قرار توجه مورد آموزشي گروه سطح در مداريکیفیت

 . بعد آورده شده است  ةدر صفحکه  داد قرار نظر عالي مد آموزش کیفیت
 
 
 

 شناسي تحقيقروش
هاي مورد بررسي از رويکرد ا هدف توصیف شرايط و پديدهب ،در اين پژوهش

اي استفاده از روش تحلیلي مقايسه گیري،به منظور شناخت بیشتر و تصمیمتوصیفي و 
 . شده است

 
 ديبنرتبهاعتبار سنجي و هاي شاخص

اولین گام  که بیانگر آن است ،مرور تجارب گذشته در ارزشیابي کیفیت و طراحي مدل
هاي يکي از روش. (2010، 1)گورنیتزکا کیفیت استهاي تعیین شاخص ،نهدر اين زمی

 برايها داد اين نظامفرايند و برون، دادآموزش عالي استفاده از درون ةرايج درحوز
( 2012) چي هو. (1384، الزمه است )نعمتيهاي تعیین عوامل اصلي و شاخص

هاي گروه، عملکرد کارکنان ،هاي اثرگذار در کیفیت آمورش عالي را مديريتشاخص
يافتن معیارهاي . داندپژوهش و بودجه مي، عملکرد دانشجويان، هاآموزشي و دانشکده
از جمله داليل توجه به  ،مالي از آنهاهاي و حمايتها بندي دانشگاهعیني براي رتبه

)مرکز اروپايي  رعايت استانداردهاي آموزشي و پژوهشي در آموزش عالي بوده است
هاي ارزيابي هنجاري يکي از روش، بنديرتبه (.2010، 2وزش عالي در يونسکوآم

ها پیش در کشورهاي پیشرفته جهان به طور گسترده مورد استفاده است که از سال
 . (120: 1386، )مجتهدزاده و محمدي قرار گرفته است

لي لملابینمديريت  ةکه سازمان همکاري اقتصادي و توسع 1978اولین بار در سال 
هااي عملکاردي مؤسساات آماوزش     شااخص "کارگاهي با ناام  ، برنامه آموزش عالي 

 1980 در دهاة  ، وطاور رسامي مطارح گردياد    ها باه اين شاخص، برگزار نمود "عالي
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بیشتر مشخص گردياد  دي بنرتبهها و نشانگرهاي به عنوان شاخص، هااهمیت شاخص
 (2011، 1)لوپز الیساز

 
رش نهایي ارزیابي بيروني به شوراي عالي اعتبارسنجي ملي اتخاذ تسليم گزا(: 1نمودار )

 تصميم نهایي
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ها در آموزش عالي را در راستاي نقش تدوين اين شاخص ة( فلسف2011) 1چن و چن
. ماي دانناد   ،دارناد ها سسات در تحقق اهداف اقتصادي و رشد دولتؤمهمي که اين م

، کنناد ماي  اقادام هاا  دي دانشاگاه بنرتبهبه هايي که نهادها و دانشگاه، سساتؤم، امروزه
و هاا  ايان شااخص  . اناد نشانگرها و شاخص هايي را براي اين منظاور تادوين کارده   

از  ايمجموعاه لایکن  ، موارد با همديگر متفاوت هساتند از اگرچه در برخي  ،نشانگرها
لاي  الملنبیاي و منطقههاي ديبنرتبهدر اکثر  هستند که تقريباً ييو نشانگرهاها شاخص
 دي باه شامار  بنا رتباه  شااخص و نشاانگرهاي عمادة   ، و در واق  ،خورندمي به چشم

هااي  فعالیات ، دانشاجويان ، ت علماي عبارتند از: اعضاي هیاأ ها اين شاخص. روندمي
طاور مانظم و در   سساتي کاه باه  يکي از مؤ. مناب  مالي و فیزيکي، آموزشي و پژوهشي

دانشاگاه  ، کناد ماي  دي دانشاگاه بنا رتباه اقدام به لي( الملبیناي و )قاره سطوح مختلف
دي بنا رتباه سسه به منظاور  ؤدر اين مقاله نیز از نشانگرهاي اين م. است شانگهاي چین

 . شودمي جهان استفادههاي دانشگاه
 

 مختلف جهانهاي دي در قارهبنرتبهتجارب 
 از ساوي آفريقاا   آسایا و ، اروپاا ، ها در سطح چهار قاره آمريکاديبنرتبه ،در اين بخش

نسابت اساتاد باه    . گیرناد مورد بحث قارار ماي   2009دانشگاه شانگهاي چین در سال 
 و ،مانند درصد استادان و دانشجويان خاارجي ها لي بودن دانشگاهالملبیننرخ ، دانشجو

دي توسط بنرتبههاي ترين شاخصمهم ISIتعداد استنادهاي مختلف مقاالت علمي در 
 .  اين مرکز است

 یکاي شمالي و آمریکاي التينآمر
متمرکاز بار اسااس    اعتبارسانجي باه صاورت غیار     ،سسات آموزش عالي آمريکاؤدر م

ايان امار    .گیارد انجاام ماي  اي سسهؤم صورتو معیارها به  اي از استانداردهامجموعه
ها براي فراهم سااختن تجاارب آموزشاي    سسات و برنامهؤتوانايي م که شودباعث مي

 1997در سااال . (17 :2002، 2)ولااش و دي دانشااجويان افاازايش يابااد مفیااد بااراي 
أسیس شد که ت "شوراي اعتبارگذاري آموزش عالي در آمريکا"اي تحت عنوان سسهؤم

نقاش  ، کند و در ماوارد الزم تخصصي اعتبارگذاري ايالتي نظارت ميهاي تبر کار هیأ
، )بلولناد  عهاده دارد  یاز بار  ها را ندانشگاه سسات اعتبارگذاري وؤخواهي بین مفرجام
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هاا و  نظام ةکشورهاي ديگر اين قاره در حال تدوين و توسع، ع وه بر آمريکا. (2001
ايااالت کلمبیااي بريتانیاا ياک     ، درکاناادا  ،به عنوان مثال ؛هاي اعتبارسنجي هستندرويه
هااي ارزشایابي   روش ايان طارح از  . اجارا طراحاي کارد    به منظوراعتبارسنجي  ةبرنام
، )نیاازآذري  به داليال ماادي غیرفعاال شاده اسات      اما تقريباً ؛بازرسي است يان وهمتا
ها بر اساس کمیسسیون ملي ارزشیابي و اعتبارسنجي دانشگاه، در آرژانتین. (44: 1383
اعتباربخشاي تماام    ،رساالت ايان کمیسایون   . آماوزش عاالي ايجااد شاد     1995قانون 
هااي تحصای ت   ه و تماام برناماه  هااي تنظایم شاد   هاي کارشناسي در تخصصبرنامه

دولت و دانشاگاه در تادوين چاارچوب اساتانداردهاي ماورد اساتفاده       . تکمیلي است
کمیسایون ملاي اعتبارسانجي باه      ،شایلي  در. کنندمي دراجرا يا اعتبارسنجي با هم کار

سساات آماوزش عاالي داراي    ؤم و کناد عنوان يک آژانس اعتباردهنده الزامي عمل مي
 سااير  برزيل و، مکزيک در. هاي خود را اعتباريابي کنندطورمنظم برنامه بايد به، مجوز

حاال   ماوزش عاالي در  آقابل توجهي درجهت اعتبارسانجي  هاي پیشرفت نیز کشورها
 .  (59-58: 1383، )نیازآذري وقوع است

 
 100دانشگاه اول از  10) برتر آمریکا و كاناداهاي بندي دانشگاهرتبه( 1) جدول

 . دي شده(بنبهرتدانشگاه 
 كشور رتبه در قاره سسه یا دانشگاهنام مؤ رتبه جهاني

 آمريکا 1 تکنولوژي مانوچوست 1
 آمريکا 2 هاروارد 2
 آمريکا 3 استانفورد 3
 آمريکا 4 کالیفرنیا 4
 آمريکا 5 اياالتي پاسیلوالیا 5
 آمريکا 6 میشیگان 6
 آمريکا 7 کارنل 7
 آمريکا 8 مینه سوتا 8
 آمريکا 9 کانسن مديسونوين 9
 آمريکا 10 تگزاس  10

 
دانشگاه برتر کانادا و آمريکاا   10، ديبنرتبهدر اين ، شودمي گونه که م حظههمان

دي باه  بنا رتباه کانادا در ايان  هاي همگي به کشور آمريکا تعلق دارد و نامي از دانشگاه
دولات آمريکاا باه    ماالي  هااي  اين امر شايد به دلیل گسترش کماک . خوردچشم نمي

سساات آماوزش عاالي    و مؤهاا  و ارزيابي و اعتبارسنجي منظم دانشگاه، آموزش عالي
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حفظ و ، یت انواع تولیدات و خدماتي کیفهمچنین تأکید جامعه آمريکا بر ارتقا. باشد
سسات آموزش عالي نیز توجه بیشتري را به خاود جلاب   ؤها و مبهبود کیفیت دانشگاه
در  ه اسات. رسنجي در نظام آموزش عالي آمريکاا تثبیات گردياد   نموده و جايگاه اعتبا

اي در اين کشور به امر اعتبارسانجي آماوزش   بیش از پنجاه انجمن منطقه، حال حاضر
 9، دانشگاه برتار آمريکاا و کاناادا    100دانشگاه آخر مربوط به  10از . پردازندمي عالي

 .  ستکانادا هط بو تنها دانشگاه يورک مربو، دانشگاه مربوط به آمريکا
 

 100دانشگاه اول از  10برتر آمریکاي التين )هاي دي دانشگاهبن( رتبه2) جدول
 . دي شده(بنرتبهدانشگاه 

 كشور رتبه در قاره سسه یا دانشگاهؤنام م رتبه جهاني
 مکزيک 1 ملي مکزيکو 51
 برزيل 2 سائو پائولو 113
 برزيل 3 استادل کامپیناس 212
 ليشی 4 شیلي 214
 برزيل 5 ريو دي ژانريو 330
 آرژانتین 6 بونس آيرس 360
 آمريکا 7 سانتا کاتارينا 381
 برزيل 8 ريو گراند دو سول 388
 شیلي 9 تکنولوژي مونتیري 439
 برزيل 10 میناس جرايس 539

 
و باوده   دهد که برترين دانشگاه مربوط به کشور مکزيکمي اط عات جدول نشان

، هااي برزيال  دانشاگاه . شودمي خوبي تلقي نسبتاً ةکه رتب است 51نیز رتبه جهاني آن 
 ةاماا بهتارين رتبا    ،هاي کشورهاي ديگر بیشاتر هساتند  اگرچه از نظر تعداد از دانشگاه

در . جهان قرار دارد 113که در جايگاه  استجهاني آنها مربوط به دانشگاه سائو پائولو 
دانشاگاه و آرژانتاین    21مکزيک با ، دانشگاه 39برزيل با ، دانشگاه 100دي کلي بنرتبه
هاي اول تا ساوم از نظار تعاداد دانشاگاه شارکت داده شاده در       دانشگاه در رتبه 11با 
 . بندي بودندرتبه

 
 اروپا
: توان به چهار دسته تقسایم کارد  هاي آموزش عالي در کشورهاي اروپايي را ميتجربه
ت طوري که اعضااي هیاأ  به ؛آيدبه عمل ميها ارزيابي در سطح دانشگاه، اول ةدر دست
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تاوان کشاورهاي انگلساتان و    از اين جمله ماي  ؛علمي چندان مشارکتي در آنها ندارند
، دوم ةدر کشااورهاي دساات. (6ص، 1379، )بازرگااان و همکاااران فرانسااه را نااام باارد

 :شاود ت علمي در دو مرحلاه انجاام ماي   یأمشارکت اعضاي ه ارزيابي آموزش عالي با
گیرد و گزارش ارزيابي به يک سازمان مستقل از دساتگاه  مي ا ارزيابي دروني انجامابتد

. آوردشرايط ارزيابي بروني را فاراهم ماي   ،اين سازمان سپسشود و اجرايي ارسال مي
. دانماارک و ساوئد اسات   ، فن ناد ، هلند :کشورهايي که در اين دسته قرار دارند شامل

ارزياابي آماوزش    ةدر زمین هستند که هاي اروپاييکشور شامل آن گروه از ،سوم ةدست
به نهادينه شدن ارزيابي ها اما هنوز اين کوشش ،اندهايي را به عمل آوردهعالي کوشش
، اساپانیا ، توان باه کشاورهاي پرتغاال   از اين جمله مي ؛نشده است منجر هادر دانشگاه

قارار دارناد کاه در     کشاورهايي  ،چهاارم  ةدر دست. اتريش و سوئیس اشاره کرد، آلمان
بلژياک و  ، يوناان ، توان از ايتالیاا در اين دسته مي. هستند ارزيابي آموزش عالي ةانديش

 . (6ص، )همان کشورهاي اروپاي مرکزي نام برد
 

دانشگاه  100دانشگاه اول از  10برتر اروپا )هاي دي دانشگاهبن( رتبه3جدول )
  دي شده(بنرتبه

 كشور رتبه در قاره نشگاهسسه یا دامؤ نام جهانية رتب
 انگلستان 1 کمبريج 26
 یسئسو 2 تکنولوژي زوريخ سويس 32
 دانمارک 3 نکيیهلس 42
 انگلستان 4 آکسفورد 47
 نروژ 5 اوسلو 53
 انگلستان 6 کالج لندن 64
 هلند 7 آتريچ 65
 انگلستان 8 ادينبارگ 66
 استرالیا 9 تکنولوژي رويال 75
 اتريش 10 وين 77

 

اول را در  باة دهد که دانشگاه کمبريج انگلساتان رت مي خوبي نشانه ، بط عات جدولا
 8و  6، 4هااي  در حاالي کاه رتباه    ؛اروپايي به خود اختصاص داده استهاي میان دانشگاه

دانشاگاه زورياخ    ،ديبنا رتباه در ايان  . برتر اروپا نیز به اين کشور تعلاق دارد هاي دانشگاه
ان جاي گرفته است کاه  هاي جهدانشگاه 32 ةاروپا و رتبهاي شگاهدوم دان ةیس در رتبئسو

در کال  . اسات  ديگر انگلستان از جمله آکسفوردهاي خوبي نسبت به دانشگاه جايگاه نسبتاً
اماا بهتارين رتباه    ، )کمباريج(  اول، انگلساتان هااي  دانشگاه ةبهترين رتب، دانشگاه برتر 100
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، ديبنا رتباه مال در کال   نکتاه قابال تأ  . اسات درياد(  )دانشاگاه ما  34، اساپانیا هاي دانشگاه
داراي  ،دانشاگاه  17و  24باه ترتیاب باا    ، اروپا اين بود که آلماان و انگلساتان  هاي دانشگاه

آلماان  هااي  بهتارين رتباه دانشاگاه   ، با ايان وجاود   ؛دي بودبنرتبهبیشترين دانشگاه در اين 
 .  ر گرفته استاروپا قرا 21 ةکه در رتب است مربوط به دانشگاه برلین

دانشگاه  100دانشگاه آخر از  10برتر اروپا )هاي دي دانشگاهبن( رتبه4) جدول
  دي شده(بنرتبه

 كشور رتبه در قاره سسه یا دانشگاهؤنام م رتبه جهاني
 اسپانیا 91 پلوتکنیک کاتالونیا 250
 ايتالیا 92 ديگلي ستادي دي فرينزه 251
 بلژيک 93 بروکسل 252
 انگلستان 94 نگهامناتی 253
 اسپانیا 95 گراندا 254
 اتريش 96 تکنولوژي گراز 255
 آلمان 97 تکنولوژي دارمستاد 259
 بلژيک 98 قانت 260
 پرتغال 99 پورتو 267
 انگلستان 100 دورهام 268

 
 آسيا  

ارزيابي نظام دانشگاهي داراي  همچنینآموزش عالي و  ةکشورهاي آسیايي نیز در زمین
، درسي مصوب ةانجام برنام، کنگ طي نوعي خودارزيابيدر هنگ. هستند خوبيسابقه 
درساي و نیاز منااب  در     ةاجاراي برناما  هاي يادگیري و ساير جنبه -هاي تدريسروش

کره . (6 ص، 1379، )بازرگان و همکاران شودمي ارزيابي ،دسترس براي اجراي برنامه
ظام اعتبارگذاري منسجم از پیشاگامان  جنوبي در بین کشورهاي آسیايي در اتخاذ يک ن

اطمینان از وجاود حاداقل    ،هدف اصلي اعتبارگذاري در کره جنوبي. شودمي محسوب
مراحال اعتبارگاذاري در کاره جناوبي     . مراعات استانداردها و کیفیت آموزشاي اسات  

. اساات بازديااد دانشااگاه و اعاا م نتیجااه ، بررسااي گاازارش، شااامل: خودارزشاایابي
، هااي درساي  برناماه ، هاا شاامل هادف   نیاز  گذاري در کره جناوبي هاي اعتبارشاخص

و نتاايج نهاايي    اسات تساهی ت و ماديريت و اماور ماالي     ، هاا دانشکده، دانشجويان
. (1999، 1)فارانس  شاود متوسط و ضعیف گزارش ماي ، اعتبارگذاري به صورت خوب

                                                                                                                                      

1. Frans 
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 اماا  ،خاوبي برخاوردار اسات    نسابتاً  ةاگرچاه نظاام آماوزش عاالي از ساابق     ، در ايران
 ؛مربوط باه ارزياابي دانشاگاهي و اعتبارسانجي ديرتار آغااز شاده اسات        هاي کوشش

ريازي  ش و برناماه پژوه ةسسؤسیس مبه زمان تأ ،طوري که اولین اقدام در اين زمینهبه
 ها در سطح تدوين طرح ارزيابي متوقف ماناد اما اين کوشش ؛گرددآموزش عالي برمي

 .  آمده است 5 مربوط به کشورهاي آسیايي در جدولدي بن. رتبه(41: 1383، )نیازآذري
دانشگاه  100دانشگاه اول از  10) برتر آسياهاي دي دانشگاهبن( رتبه5) جدول

  دي شده(بنرتبه
 كشور رتبه در قاره سسه یا دانشگاهؤنام م رتبه جهاني

 ژاپن 1 توکیو 54
 تايوان 2 ملي تايوان 70
 ژاپن 3 کیوتو 89
 سنگاپور 4 رملي سنگاپو 111
 چین  5 بیجینگ 112
 هنگ کنگ 6 چیني هنگ کنگ 123
 هنگ کنگ 7 هنک گنگ 148
 ژاپن 8 کیو 165
 ژاپن 9 تسوکوبا 234
 چین 10 تسینگهاو 238

 
در  است؛ دانشگاه توکیو ژاپنبرترين دانشگاه، ، شودمي گونه که مشاهدههمان

، قابل م حظه در جدول ةنکت. دارد قرار 10چین در رتبه  حالي که دانشگاه تسینگهاو
اخت ف رتبه جهاني . آسیاست ةقار برتر دانشگاه 10دانشگاه ژاپني در بین  4حضور 

به ، با رتبه جهاني دانشگاه ملي تايوان، به عنوان دانشگاه برتر آسیا، دانشگاه توکیو
ز اين گفته را دانشگاه نی 100دي کلي بن. رتبهاست پله 16، عنوان دومین دانشگاه آسیا

دانشگاه(  34) دي شدهبنهاي رتبهدانشگاه درصد 30طوري که بیش از به ؛کندمي يیدأت
 . استمربوط به اين کشور 

تاا جاايي کاه     ؛خورددي به چشم نميبنرتبههاي ايران در اين سفانه نامي از دانشگاهمتأ
، شااگاه برتاار جهاااندان 500از ، دانشااگاه شااانگهاي از سااويدي انجااام گرفتااه بناارتبااهدر 

هااي  بهتارين رتباه دانشاگاه   . به خود اختصاص نداده است را دانشگاهي از ايران جايگاهي
دانشگاه علاوم پزشاکي   ، (1463) مربوط به دانشگاه تهرانترتیب ه دي، ببنرتبهايران در اين 

دانشاگاه صانعتي    ،ديبنرتبهدر اين . است (2633) و دانشگاه تربیت مدرس (2301) تهران
فاصاله  ، ايان امار  . جهان قرار گرفتاه اسات   (2844ريف جايگاه خوبي ندارد و در رتبه )ش
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باراي آگااهي از جايگااه    ، با اين وجود ؛دهدمي ما را با کشورهاي جهان نشانهاي دانشگاه
دي انجاام گرفتاه در میاان    بنا رتباه کشاور در  هااي  رتبه دانشگاه، کشورهاي نسبي دانشگاه

هااي  از شااخص  ،ديبنا رتباه در ايان  . گیردمي مورد بررسي قرار جهان اس مهاي دانشگاه
لاي و  الملباین وجهاه  ، اقتصاادي  -مااعي تاج، آموزشاي ، پژوهشاي هااي  مربوط به فعالیت

دانشاگاه   (درصاد  6/56) 47، دانشگاه برتار  84از ، ديبنرتبهدر اين . تسهی ت استفاده شد
( مرباوط  درصد 6/9) دانشگاه 8 و يرانمربوط به ا (درصد 12) دانشگاه 10، مربوط به ترکیه
، عربساتان ، دانشاگاه و کشاورهاي تاونس    3ماالزي داراي  ، ديبنا رتبهدر اين . به مصر بود

دي بنا رتباه دانشاگاه در ايان    1بقیه کشورها داراي . دانشگاه بودند 2پاکستان و اردن داراي 
وط باه شااخص   مربا ، هاا درصاد وزن شااخص   50که  يياز آنجا، ديبنرتبهدر اين  ند.بود

دانشگاه برتر کشورهاي جهان اس م از اين حیث در جادول   10، پژوهشي بودهاي فعالیت
 .  است ISIمقاالت  ددي ذکر شده بر اساس تعدابن. رتبهآمده است 6

 
 برتر جهان اسالم از حيث تعداد مقاالتهاي دي دانشگاهبن( رتبه6) جدول
 رتبه تعدا مقاالت کشور دانشگاه
 1 2899 کیهتر هاکتپ
 2 2822 ترکیه استانبول
 3 2265 ترکیه آنکارا
 4 1889 ترکیه قاضي
 5 1871 ترکیه میدل
 6 1653 ترکیه ايگ
 7 1544 ايران تهران

 8 1515 ترکیه تکنولوژي استانبول
 9 1472 ترکیه کايرو
 10 1384 ترکیه آتاتورک

 
ششام را باه خاود     اول تاا هااي  بهترکیه رتهاي دانشگاه، شودمي گونه که م حظههمان

در ايان  . اسات  دانشگاه مرباوط باه ايان کشاور     9، دانشگاه 10و از کل  انداختصاص داده
مقالاه   1544که باا   است مربوط به دانشگاه تهران، هاي ايرانبهترين رتبه دانشگاه ،ديبنرتبه

 1099رتیب باا  ته هاي صنعتي شريف و تربیت مدرس بدانشگاه. در جايگاه هفتم قرار دارد
دي همچناین وضاعیت   بنا رتباه ايان  . قارار دارناد   20و  18مقاله در جايگاه  1046مقاله و 

تاراز باا ماا از نظار     به عنوان کشورهاي هام ، آموزش عالي ما را با کشورهاي ترکیه و مصر
اماا بهتار   ، وضعیت ما از ترکیه بدتر ،طادر اين ارتب. دهدجمعیتي و رشد اقتصادي نشان مي



 
 نامة آموزش عالي 38

 

تواند از الگاوي  الگوي اعتبارسنجي در کشور ما نمي، اما آنچه مشخص استاست؛  از مصر
معیارهااي   که اين کشورها بر اساس ي پیروي کند؛ چراويژه کشورهاي غربهساير کشورها ب

هااي  ها اقدام کرده و کمتار باه زمیناه   دي دانشگاهبنرتبهلي در اعتبارسنجي و الملبینکلي و 
بايساتي  ، ت ديگار به عباار  ؛اندهنگي و سیاسي کشورها توجه داشتهفر، اقتصادي، اجتماعي
يناد اعتبارسانجي در   کاه ساردمدار فرآ   - نون کشورهاي غرباي ها و فگیري از شیوهدر بهره

، ثیرگاذار بار آن  متغیرها و عوامل تأ بايد وضعیت کشور خود را با تمام ابتدا - جهان هستند
کاارگیري ايان   ه سازي و با بومي، نبال گزينشبه عنوان صورت مسئله بنگريم و سپس به د

هااي کشاور داشاته    حال اگر بخواهیم الگويي باراي اعتبارسانجي دانشاگاه   . ها باشیمروش
ما با توجاه باه    ،در اين قسمت. هاي خاصي پیروي کنیمبايستي از فرايند و شاخص، باشیم

تاوانیم  ماي ، هااي آنهاا  هاي ساير کشاورها و بررساي شااخص   مطالعه تطبیقي اعتبارسنجي
در . سسات آموزش عالي خود دنبال کنایم ؤها و فرايندهاي زير را در اعتبارسنجي مشاخص
دادهاا و در  فراينادها و بارون  ، دادهاا هاي اعتبار سنجي به تفکیاک درون شاخص، 7جدول 

از کلیات   ،رويام هرچه از سطح اول به سطوح باالتر ماي . چهار سطح نشان داده شده است
هااي ساطح   لفهؤم، در واق . گیرندتري به خود ميگیريه و قابلیت اندازهها کم شدشاخص
هااي  فاه ؤلو م ،نشاانگرهاي ساطح دوم  ، هاي سطح ساوم لفهؤم، نشانگر سطح سوم، چهارم

 .  نشانگرهاي سطح اول هستند، سطح دوم
 

 سات آموزش عالي ایرانؤسها و نشانگرهاي اعتبارسنجي مشاخص( 7) جدول
 سطح چهارم سطح سوم سطح دوم سطح اول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 دادهادرون

 
اهداف و 

 هارسالت

 اهداف مدون به وسیله گروه و دانشکده اهداف مدون به وسیله دانشگاه
 جامعیت و روشني اهداف جامعیت و روشني اهداف

 استق ل گروه و دانشکده در تدوين اهداف استق ل دانشگاه در تدوين اهداف

 
 

اعضاي 
 يت علمأهي

 تعداد مطلق

 استاد
 دانشیار
 استاديار
 مربي

 سرانه ها

 ت علميدانشجو به هیأ
 باالترهاي نسبت

نسبت اعضاي هیأت علمي به ساير 
 نمدرسا

 
 

 کتابخانه
 تخصصي بودن

 تعداد مطلق کتب تخصصي
 تعداد مطلق کتب مرج 
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امکانات و 
 تجهيزات

 رايانه
 هاانهتعداد راي
 اينترنت

 سمعي و بصري، ايتجهیزات رايانه

 فضاي فیزيکي
 ک س درس

 هاها و کارگاهآزمايشگاه
 امکانات بالیني

 منابع مالي

  خدمات اساتید و دانشجويان
بودجه اختصاص يافته به 

 ICTتجهیزات و 
 

اب  مالي براي پژوهش و من
 آموزش

 

 
 
 

 فرایندها

 
 

 یریتمد

 مديريت دانشجويان
 )نظري و عملي( واحدها ةچگونگي ارائ

 استاد راهنما
 خدمات و تسهی ت اعطايي به دانشجويان

 ت علميمديريت اعضاي هیأ
 رشد و بالندگي

 خدمات و تسهی ت اعطايي
 ارزيابي اساتید

فرایند 
یاددهي و 
 یادگيري

روش تدريس مورد استفاده 
 اساتید

 

آوري میزان استفاده اساتید از فن
 اط عات و ارتباطات در تدريس

 

هاي ارزيابي از آموخته
 دانشجويان

 

 
 
 
 

 دادهابرون

 
داد برون

 دانشجویان

  میزان فراغت از تحصیل
  ادامه تحصیل

 تولیدات
 مقاالت داخلي
 مقاالت خارجي
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باه   ؛ها ترسیم کارد در قدم بعدي بايد فرايند اعتبارسنجي را با توجه به اين شاخص

هاي آموزشي انجام گیارد و در  اعتبارسنجي بايستي نخست در سطح گروه ،عنوان مثال
تاا بادين طرياق نظاام      مراحل بعد نیز در سطح دانشکده و بعاد دانشاگاه اداماه ياباد    
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اعتبارسانجي   ،در نتیجاه . اعتبارسنجي آموزش عالي از دقات زياادي برخاوردار باشاد    
به طاوري کاه    ؛دانشکده و دانشگاه برتر را مشخص نمايد، هاي آموزشيتواند گروهمي

، هااي برتار  و مجموع دانشاکده  ،معرف دانشکده برتر، هاي آموزشي برترمجموع گروه
هاا جداگاناه   توان براي انواع دانشگاهاين فرايند را مي. خواهد بودمعرف دانشگاه برتر 

هاي دانشگاه، هاي عمومي )غیرپزشکي(داراي رشتههاي يعني براي دانشگاه ؛کار برده ب
اين امار باعاث   . اي خواهیم داشتهاي پزشکي اعتبارسنجي جداگانهصنعتي و دانشگاه

اشتراکاتي که باا هماديگر )از نظار ناوع      ها را بر اساس سنخیت ياشود که دانشگاهمي
. دي کنایم بنا رتباه دهند يا دولتاي و آزاد باودن( دارناد مقايساه و     مي آموزشي که ارائه

اي که بايد به آن توجه داشت اين است که اگرچه فرايند اعتبارسنجي در هار ساه   نکته
اماا   ،کناد دانشکده و دانشاگاه( از فرايناد يکسااني تبعیات ماي     ، )گروه آموزشي سطح

ها و نشاانگرها  وزني که به هريک از شاخص، متناسب با هر مرحله و نیز نوع دانشگاه
هااي صانعتي باه دلیال ماهیات      در دانشاگاه ، باراي مثاال   ؛متفاوت است، شودمي داده
در ، در مقابال  ؛تاوان وزن بیشاتري باه اختراعاات و اکتشاافات داد     ماي ، هاي آنرشته
هاي پزشکي يا در دانشگاه ؛ه تعداد مقاالت داده شوداين وزن ب ،هاي علوم انسانيرشته

در  اماا ، وزن بیشتري باه تجهیازات و لاوازم آزمايشاگاهي داده شاود      که ممکن است
وزن بیشتري به خاود  ، وري اط عات و ارتباطاتخدمات فنا، غیرپزشکيهاي دانشگاه

 است بي درونيارزيا، دادها و فرايندهاي اين اعتبارسنجيارزيابي درون. اختصاص دهد
هاا نیاز در   دادشود و ارزيابي بارون ي از خود نظام دانشگاهي انجام مياز سوي هیأتکه 

متخصصي از بیرون نظام دانشاگاهي   از سوي هیأتواق  همان ارزيابي بروني است که 
، يعناي ارزياابي دروناي   ، سه فرايند اصلي اعتبارسنجي، به عبارت ديگر ؛شودانجام مي

 .  مشهود است کام ً، ديبنرتبه ارزيابي بروني و
 

 گيريبحث و نتيجه
طمیناان از کیفیات خادمات    جهات ا  در کااري  و سااز ، اعتبارسنجي در آموزش عاالي 

بخشاد کاه اهاداف و    اطمینان ماي ، نف هاي ذيو به مخاطبان و گروه دانشگاهي است
زلات  و من اعتباار . هاي اساسي دانشگاه در حد قابل قباولي تحقاق يافتاه اسات    رسالت

طريااق بررسااي و ساانجش تمااامي عواماال از ، علمااي حاصاال از فراينااد اعتبارساانجي
ثیرگذار در موفقیت دانشگاه به عنوان ياک کال نظاام يافتاه و منساجم باه آن اعطاا        تأ
کیفیات  ، ها و معیارهاي باه کارگرفتاه شاده در فرايناد اعتبارسانجي     شاخص. گرددمي

هاي آموزشي برنامه، ريتيمد، هاالتاهداف و رسهاي عملکردهاي دانشگاهي در زمینه
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 ريیاد قارا  الي و نظاير آن را مورد سنجش و تأخدمات دانشجويي و مسائل م، و درسي
 .  دهدمي

دانشگاه شانگهاي چین به عنوان  از سويدي انجام گرفته بنرتبهدر اين مقاله از 
سسات ؤم، هاين دانشگا. استفاده گرديدها دي دانشگاهبنرتبهاي معتبر براي سسهؤم

، دانشجويانهاي بر اساس شاخص، مختلف و جهانهاي آموزش عالي را در قاره
نتايج . دي کرده استبنرتبهآموزشي و پژوهشي هاي ت علمي و فعالیتاعضاي هیأ

اي و و انگلستان در سطح قاره نشان داد که کشورهاي آمريکاها ديبنرتبهاين 
شايد آنچه بیش از هر . آموزش عالي دارند ةزمین اي درظهلي چیرگي قابل م حالملبین

، سسات آموزش عالي اين کشورها را در جايگاه بااليي قرار داده استؤچیز ديگري م
سسات ؤو مها و ارزيابي و اعتبارسنجي منظم دانشگاه، سرمايه گذاري مالي هنگفت

ت انواع ي کیفیآموزش عالي و همچنین تأکید جامعه آمريکا و انگلستان بر ارتقا
ها و مؤسسات آموزش عالي است. حفظ و بهبود کیفیت دانشگاه، تولیدات و خدمات

( است؛ 1379) ( و خدايي1994) بردن و بانتاهاي يید کننده نتايج پژوهشأت ،اين يافته
تعداد ، هادي دانشگاهبنرتبههاي مهم که يکي از شاخص يياز آنجا، از طرف ديگر

و زبان اين دو کشور نیز زباني ، است ليالملبینج ت مقاالت انتشار يافته در م
. ديگر کشورها قرار داده استدر مقايسه با  آنها را در جايگاه باالتري، لي استالملبین

در آسیا نیز . خوبي دارند نسبتاًهاي رتبه، یس و اتريشئکشورهاي سو در اروپا
در مورد . برندمي کنگ در موقعیت خوبي به سر ، کره وهنگهند ،کشورهاي ژاپن

سسات آموزش عالي کشور در ؤدي دانشگاه شانگهاي نشان داد که مبنرتبهنتايج ، ايران
نام ، دي انجام شدهبنرتبهاساس طوري که بربه ؛وضعیت خوبي قرار ندارند

مقايسه رتبه . خورددانشگاه برتر آسیا به چشم نمي 100ايران در بین هاي دانشگاه
هاي کشورهاي اس مي نیز نشان داد که اگرچه ما جلوتر با دانشگاه هاي ايراندانشگاه

ويژه جمعیت زير پوشش هاما اگر وضعیت اقتصادي و ب، از بسیاري از کشورها هستیم
در حالي که  ؛شرايط زياد مطلوبي نداريم، کنیممي آموزش عالي خود را با آنها مقايسه

آنچه . برددر شرايط بهتري به سر مي ،تراز با مابه عنوان کشوري هم ،کشور ترکیه
توجه به  ،توان به عنوان مانعي براي اين رشد در نظر گرفتمي شايد بیش از هر چیز

( نیز در پژوهش خود به 1978) عاملي که يگر ؛ي در اعتبارسنجي استکمّهاي جنبه
 ؛ودشمطرح ميموان  زباني هم به عنوان يکي از موان  فرهنگي . است آن توجه نموده
هاي ترين شاخصبه عنوان يکي از مهم، ليالملبینپژوهشي با زبان هاي زيرا فعالیت

نه تنها ما بلکه ، دهدبیشترين وزن را به خود اختصاص ميکه ، هادي دانشگاهبنرتبه
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. کشورهاي جهان سوم و کشورهاي غیر زبان انگلیسي را با چالش مواجه کرده است
اجتماعي و سیاسي خاص کشورها نیز در اين ، اقتصاديهاي همچنین زمینه

در اين پژوهش الگويي براي ، ليبا توجه به چنین مسائ. لحاظ نشده استها ديبنرتبه
و فرايند مشخصي براي انجام اعتبارسنجي ها اعتبارسنجي ارائه شد که داراي شاخص

ها به شکل روشني بیان شاخص ،در اين الگو. سسات آموزش عالي کشور استؤم
 سسه آموزش عالي متناسب با نوع آموزش خودؤبه گونه اي که هر م ؛شده است

هايي متناسب با اولويت و اهمیت هر يک از وزن، هاي آنهاتواند به شاخصمي
سازد تا در مي فرايند ارائه شده در اين الگو نیز اين امکان را فراهم. بدهدها شاخص

به اعتبارسنجي و نسبت  گاه(دانشکده و دانش، )گروه آموزشي سطوح مختلف
هاي توان دانشگاهمي به طوري که ؛سسات آموزش عالي اقدام کردؤدي مبنرتبه
. را با هم مقايسه کرد ويژه از نظر نوع آموزش ارائه شده در آنهاهنوع بشکل و همهم

دي بنرتبهارزيابي بروني و ، اي ارزيابي درونيدر اين الگو همچنین فرايند سه مرحله
تحقق اهداف اعتبارسنجي مستلزم اقدامات و ، با اين وجود ؛یز لحاظ شده استن

انجام گرفته هاي ديبنرتبهو ها در ابتدا بايستي به بررسي اعتبارسنجي. است الزاماتي
کارگرفته شده در ه و نشانگرهاي بها لي پرداخت تا با مطالعه شاخصالملبیندر سطح 

ها و نشانگرهايي اقدام کرد که هم متناسب با صاين کشورها بتوان به تدوين شاخ
سیاسي و اقتصادي کشور بوده و هم در راستاي ، اجتماعي، مقتضیات خاص فرهنگي

رتبه  ةلي در اين زمینه باشد تا امکان مقايسالملبینو نشانگرهاي ها شاخص
هش با نتايج اين پژو. برتر دنیا فراهم شود هاي هاي کشور با ساير دانشگاهدانشگاه

، ؛ ساعدي1382، نژاد و همکاران؛ شهابي1380، )يارمحمديان نتايج تحقیقات قبلي
( در رابطه با اهمیت فرايند 1383 ،؛ باقريان و همکاران1386، به نقل از کیذوري 1382

ايجاد فرهنگ ، ارزيابي دروني در بهبود کیفیت آموزش عاليهاي اعتبارسنجي و تجربه
آشنايي و آگاهي ، سسات آموزش عاليؤو مها در دانشگاهارزشیابي و اعتبارسنجي 

گیري از ابزارهاي انگیزشي گیرندگان نظام آموزش عالي کنوني و بهرهمديران و تصمیم
ت علمي و دانشجويان ي و پاداش در ارتباط با اعضاي هیأو اعطاي امتیازهاي علم

، ؛ محمدي1385، ؛ سلیمي1379، ؛ بازرگان1385، اسحاقي. استخوان هماهنگ و هم
 ارزيابي فرهنگ ةاشاع که خود بیان کرده اندهاي در پژوهش1383، پور؛ مقدس1381

 اعضاي ةجويانمشارکت رفتار تقويت بر بوده است و ع وه ثرؤم آموزشيهاي گروه در

 نقش هادانشگاه در کیفیت يارتقا به نسبت آنان دلبستگي ايجاد در، علمي هیأت

لذا  ؛بگذاردها اي بر اين ادعاند صحهتواه پژوهش حاضر نیز ميکند کمي ايفا مؤثري
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نظام آموزش هاي ت ش، لزوم استفاده از افراد متخصص و جدي در امر اعتبارسنجي
سنجیده و دقیق ياري خواهد  اعتبارسنجيِ ،پیش زعالي کشور را در اين زمینه بیش ا

 . داد
جهات   هاايي را در توان پیشانهاد هاي حاصل از اين پژوهش ميبا عنايت به تحلیل

 کرد:بهبود فرايند اعتبارسنجي در کشور ارائه
 ؛درسي در سطح آموزش عاليهاي برنامههاي بین المللي کردن مؤلفه -1
 ؛زمان در فرايند اعتبارسنجيي و کیفي به طور همکمّهاي در نظر گرفتن جنبه -2
فاراهم سااختن    باه منظاور  هاا  هاي اط عاتي در ساطح دانشاگاه  پايگاه ةتوسع -3

 ؛روزآمد و مفید، اط عات سري 
هااي  شاخص ةمطالع به منظوراعتبارسنجي  ةزمین تشکیل شورايي متخصص در -4
  ؛هاي بوميلي و تدوين شاخصالملبین
طاور آزمايشاي در اناواع    ها و نشانگرهاي تدوين شاده باه  کارگیري شاخصه ب -5

 ؛هادانشگاه
هااي  هاا و دانشاکده  ده در گاروه اجراي آزمايشاي الگاو و فرايناد پیشانهاد شا      -6

 ؛هاگوناگون دانشگاه
برتار دنیاا و   هااي  باا دانشاگاه  آنهاا  هاي هم ناوع و مقايساه   دي دانشگاهبنرتبه -7

 ؛در اين زمینهها ها و ضعفشناسايي کاستي
، تشکیل شوراي ملي اعتبارسنجي باا اختیاارات قاانوني و رفا  موانا  قاانوني        -8

 ؛اداري و مديريتي
ويژه هب ،تشويقي اساتید و دانشجويان به منظور انجام پژوهشي هابهبود سیستم -9

 ؛ليالملهاي بینپژوهش
  ؛استفاده از افراد متخصص و کارشناس در مراحل ارزيابي دروني و بروني -10
هاا و نشاانگرها باا اولويات و اهمیات داشاتن هار دساته         تناسب شاخص -11
 ؛هادر انواع دانشگاهها شاخص
 .رجيپذيرش و جذب دانشجويان خا -12

ايجاد مشاغل جديد و تغییار در وظاايف   ، با توجه به رشد سري  جامعه، در نهايت
خاود  هااي  و برنامهها گیرند که بايستي خط مشيمي در مسیري قرارها دانشگاه، شغلي

اي از که بخش قابال م حظاه   را با رشد شتابان اجتماعي تطبیق دهند و با توجه به اين
که  اطمینان يافتن از اين، گیردمي آموزش عالي تعلقهاي رشد ناخالص داخلي به نظام

هااي  مسیر صاحیحي را در جهات سیاسات   ها و عملکردها و اهداف دانشگاهها برنامه



 
 نامة آموزش عالي 44

 

هااي ماا در حاال    دانشگاه. ضرورتي ملي پیدا کرده است، کنندمي شده طيکلي تدوين
ارزشایابي کیفیات    فاقد يک نظام ارزشیابي مدون و علمي و نهادينه شده باراي ، حاضر

 . خود هستندبخشي به اهداف و عملکردهاي خود و مشروعیت
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. (1383) پريوش ؛جعفري و  حمیدرضا، آراسته ؛نادرقلي، قورچیان ؛فاطمه، باقريان

بنیاد  :تهران. دوم لدج ،آموزش عالي المعارفهرئدا. يادگیري در آموزش عالي
 .بزرگ فارسي ةدانشنام

و ها تعیین خط مشي .(1386) کورش، غ مرضا و پرند، يادگارزاده ؛آرش، بهرامي 
هاي آموزشي: رويکردي بر اساس پويايي عوامل اثرگذار در ارزشیابي دروني گروه

 . 84-49 :44، ريزي در آموزش عاليپژوهش و برنامه ةفصلنام .سیستم
 ؛ادرقلين، قورچیان ؛فريدون، عزيزي ؛اهللحبیب، پیروي ؛مهرنوش، پازارگادي 

عملکردي هاي شاخص. (1378) حمید، يوسف و علوي مجد، پورخوشبخت
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پژوهش در  ةمجل .سسات آموزش عالي علوم پزشکيؤو مها پیشنهادي در دانشگاه
 . 21-15: 26، علوم پزشکي

 .گزارش ارزيابي دروني گروه ترويج وآموزش کشاورزي. (1377) يوسف، حجازي 
 . دانشگاه تهران، کشاورزية دانشکد

 دبهبو جايگاه ارزيابي دروني در (.1383) جواد، پورکريميو  رضاحسن، آباديزين
دومین کنفرانس ملي مديريت  .دانشگاه آموزش عالي و مراکز کیفیت عملکرد

 ، تهران..عملکرد
ارزيابي دروني گروه آموزشي آمار دانشگاه شهید چمران . (1382) عاطفه، ساعدي
 . پايان نامه کارشناسي ارشد .اهواز

 فارسي ادبیات و زبان گروه رونيیب ارزيابي جهت الگويي .(1385) جمال، سلیمي

 علوم تربیتي و روانشناسي ةدانشکد، ارشد کارشناسي ةنام . پايانکردستان دانشگاه

 . تهران دانشگاه
 علي، داوريو  مجید، علي؛ کاظمي، زادهخدادادي ؛غ مرضا، مريم؛ رفیعي، شهابي نژاد

حي دانشگاه علوم پزشکي جرا –ارزيابي دروني گروه پرستاري داخلي . (1382)
 . مجله ايراني آموزش در علوم پزشکي. رفسنجان

 يي جهت ارزشیابي کیفیت والگو ةتدوين و ارائ. (1385) مقصود، فراستخواه 
 ةنامپايان. سنجي آموزش عالي در ايران بر اساس تجارب جهاني و ايراناعتبار

 . شناسيتربیتي و روانعلوم  ةدانشکد، دانشگاه شهید بهشتي، دکتري آموزش عالي
، بررسي اجمالي وضعیت ارزيابي در وزارت علوم. (1386) مقصود، فراستخواه 

تهران:  .تحقیقات و فناوري به منظور تدوين سند جام  ارزيابي آموزش عالي ايران
 . ريزي آموزش عاليپژوهش و برنامه ةسسؤم
المعارف دايره .اره سوماعتبارسنجي آموزش عالي در هز .(1383) عليرناد، قورچیان 

 . تهران: بنیاد دانشنامه بزرگ فارسي، آموزش عالي
دانشگاهي براي  کیفیت نظامهاي معرفي برخي شاخص. (1386) امیرحسین، کیذوري

ريزي در آموزش فصلنامه پژوهش و برنامه .ريزي دانشگاهياستفاده در بودجه
 .84 – 57: 45 ،عالي

پژوهش و  ةسسؤتهران: م. (1386) ات و فناوريتحقیق، گزارش ملي آموزش عالي 
 . ريزي آموزش عاليبرنامه
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طراحي معیارها و . (1386) حسین، و کشاورز آيین، ريتا؛ محمدي، مجتهدزاده
 رشته کارداني علوم پیراپزشکي در ةدهندهاي ارائهدانشکده ةهاي مقايسشاخص
 . 94 -86: 2، مرکز مطالعات و توسعه پزشکي ةمجل .ايران

 :تهران .ارزشیابي کیفیت در آموزش عالي. (1386) رضا و همکاران، محمدي 
 .انتشارات سازمان سنجش آموزش کشور

 کاربردي - محضرياضي  آموزشي گروه دروني ارزيابي .(1381) رضا، محمدي

 علوم روانشناسي و ةدانشکد، ارشد کارشناسي ةامنپايان. امیرکبیر صنعتي دانشگاه

 . تهران دانشگاه تربیتي

 ةنامپايان .حسابداري آموزشي گروه کیفیت دروني ارزيابي .(1383) هنگامه، پورسمقد
 . تهران دانشگاه مديريت دانشکده، ارشد کارشناسي

 ةنام .نقدي بر اعتبارسنجي نظام آموزش عالي کشور. (1384) عليمحمد، نعمتي 
 . 10-8: ، آموزش عالي

 ةسسؤمتهران: . ارزشیابي در آموزش عالي ايرانة پیشین. (1383) نسرين، نورشاهي 
 . ريزي آموزش عاليپژوهش و برنامه

 .)از ک سیک تا مجازي( اعتبارسنجي در آموزش عالي. (1383) کیومرث، نیازآذري 
 . انتشارات فراشناختي انديشه :تهران

الت امجموعه مق .اعتبارسنجي در آموزش عالي. (1380) محمدحسین، يارمحمديان
معاونت  :اهواز، تین سمینار کشوري ارزيابي و اعتباربخشي در آموزشنخس

 . آموزشي دانشگاه علوم پزشکي اهواز

 
Al-Bulushi, K. S. (2005). Accreditation an international context: 

prospects for implementation in the Omani higher education 
system, Doctoral dissertation, UMI microform. University of 
Pittsburgh 

Bloland, H. (2001). Creating the council for higher education 
accreditation, American council on higher education, phoenix: 
oryx press.  

Chen, I. SH. & Chen, J. K. (2011). Present and future: a trend 
forecasting and ranking of university types for innovative 
development from an intellectual cpital perspective, Quan Quant, 
(2): 1-18.  

Chi Hou, A. Y. (2011). Quality assurance at a distance: international 
accreditation in Taiwan higher education, High Educ, (61): 179-
191.  



 
 نامة آموزش عالي 48

 

Chi Hou, A. Y. (2012). Mutual recognition of quality assurance 
decisions on higher education institutions in three regions: a 
lesson for Asia, High Educ, (64): 911-926.  

Chiara, O. (2006). Assessing quality in European higher education, 
Physica-verlg: Springer Co.  

 Cret, B. (2012). Accreditations as local management tools, High 
Educ, (61): 415-429.  

 Fitzpatrick, J.; Sanders, J. & Worthon, B. (2004). Program 
evaluation: alternative approaches and practical guidance, 
Boston: allyn & bacon press.  

Frans, V. V. (1999). A development in assuring quality in higher 
education, Available at: www. Eric. svt. edu.  

 Hazelkorn, E. (2011). Questions abound as the college-rankings 
race goes global Chronicle of Higher Education, March 13. 
http://chronicle. com/article/Questions-Abound-as-the/126699/.  

Hillen, H. F. P. (2010). Quality assurance of medical education in the 
Netherlands: programme or systems accreditation? 29 (1): 73-79.  

International Network for Quality Assurance Agencies in Higher 
Education (INQAAHE) (2003). Quality Assurance Agencies.  

 Labi, A. (2010). OECD project seeks international measures for 
assessing educational Quality. Chronicle of Higher Education, 
January 28. http://chronicle. com/article/ OECD-Project-
Seeks/63764/.  

 Lopez-Illescas, C.; Moya-Anegon, F. D & Moed, H. F (2011). A 
ranking of university should account for differences in ther 
disciplinary specialization, Scientometrics, (88): 563-574.  

Morgan, J. (2010). Higher education becomes a globally traded 
commodity as Demand soars. Times Higher Education, 22: 6–7.  

Ng, P. T. (2008). The phases and paradoxes of educational quality 
assurance: the case of the Singapore system, Quality Assurance in 
Education, (16): 112-125.  

Schward, S. & Westerhijden, D. F. (2007). Accreditation and 
evaluation in the European higher education, Dordrecht, 
Netherlands: Springer Co.  

Sebekova, H. (2007). Accreditation and evaluation in the European 
higher education, Dordrecht, Netherlands: springer co.  

UNESCO (1997). Higher education in tomorrow's world. Ferewel 
seminar, Paris. 24 jaunry.  

UNESCO-European Centre for Higher Education (UNESCO-
CEPES). (2010). Higher education ranking systems and 
methodologies: How they work, what they do. http://www. unibe. 
ch/rektorat/unistab/content/e362/e1075/e1265/RankingMethodolo
giesPdf.  

Welsh, J. F. & Dey, S. (2002). Quality measurement and quality 
assurance in higher education, Quality Assurance in Education, 
10: 17-25.  

http://chronicle.com/article/

