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Abstract: Evaluation and quality
assurance are two of the effective
measures that play the role of facilitators
in the quality of higher education
sector. The purpose of this study is to
study the applied education and training
systems (including the University of
Applied Science and the Technical and
Vocational Education and Training) and
improving quality, evaluation and quality
assurance of these Educations. For this
purpose, the system of evaluation and
quality assurance of applied education
and training in some countries such as
United States of America, Finland,
Netherlands, South Africa, United Arab
Emirates and Australia have been studied
as the targeted and desirable examples of
5 continents. By using the studied
components in these countries, practical
suggestions have been presented for
improving applied education and training
in Iran. The methodology in this research
is qualitative method, analyzing the
documents and comparative study. The
internal evaluation process in applied
education and training system in Iran is
not continuously and need to determine a
time cycle to repeat the accreditation
process and use the results of this process.

 از جمله، ارز شیابي و ت ضمین کیفیت:چكيده
مؤثرترين تدابیری اس ت که ميتوا ند نقش
تس ین کگگددي در کیفیت ب ش ي آموزش
 بررس ي، هدف از اين پژوهش.عالي ايفا کگد
نظام آموزشهای کاربردی (اعم از دان شگاههای
،ک اربردی و فگي و فرف های) و ب بود-علمي
ارتقاء کیفیت و ارزشیابي و تضمین کیفیت اين
 نظام ارزشیابي، بدين مگظور.نوع آموزشهاست
و تض مین کیفی ت آموزش ه ای ک اربردی
 آفري قای، هل گد، ند، فگ،کش ور های آمري ا
 ا مارات مت حده عربي و اس ترال یا به،جگوبي
 قاره5 عگوان نمونه هايي هدفمگد و مطلوب از
ج ان مورد برر سي قرار درفته و با ا ستفاده از
،مؤلفههای بررس ي ش ده در اين کش ورها
پیش گ ادهايي برای ارتقاء و ب بود آموزشهای
 روش.کاربردی در ايران ارا ئه ش ده اس ت
 روش، پژوهش مورد اس ت فاده در اين تحقی
کیفي از نوع تحلین ا سگادی و برر سي تطبیقي
 فرايگد ارزيابي دروني در نظام آموزشهای.است
کاربردی ايران بهطور مس تمر نبوده و نیازمگد
تعیین يك چر خه ز ماني مش ص بهمگظور
ت رار فرايگد اعتبارس گ ي و اس تفاده از نتاي
.بهدست آمده از اجرای فرايگد مذکور است
Key words: higher education, evaluation, ، ارزشیابي، آموزش عالي:واژگان كليدي
quality assurance, applied education and
. آموزشهای کاربردی،تضمین کیفیت
training.
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مقدمه
تربیت نیروی انساني مورد نیاز جوامع در قالب آموزهای کاربردی ،از اواخر قرن
نوزدهم و اواين قرن بیستم مورد توجه بسیاری از کشورهای ج ان قرار درفته است
(نويدی و هم اران .)1382 ،توسعة برنامههای آموزشهای کاربردی در مسیر توسعه
و دستيابي به توسعة پايدار ،ي ي از آرمانهای جوامع بشری و اهداف ملي بیشتر
کشورهاست و امروزه ي ي از شاخصهای موفقیت هر کشوری ،توسعه آن در سه ب ش
صگعت ،کشاورزی و خدمات محسوب ميشود .سازمانهای ج اني بینالمللي مانگد
يونس و ،ي ي از عوامن م م در دستيابي به توسعه را توجه به آموزشهای کاربردی
ميدانگد (محمدعلي.)1390 ،
آموزش کاربردی ،فگي و م ارتي ،آموزشي است که دانش و م ارتهای عملي مورد
نیاز برای کسب و کاری خاص ،است دام يا کسب م ارت و ت صص را ارائه ميدهد.اين
نوع آموزش به جگبههايي از آموزش اشاره دارد که به کسب م ارتهای کاربردی و
عملي و دانش علمي پايه دربارة شغن مگ ر ميشود (آبايومي2013،1؛ بهعبارت ديگر
آموزشهای کاربردی ،آموزش هايي است که با هدف ارتقاء و انتقال دانش کار ،اي اد
م ارتها ،افزايش ب رهوری ،روزآمدکردن و ارتقای معلومات و ت ربههای شاغ،ن ،رشد
استعدادهای بارز و فعلیت ب شیدن استعدادهای ن فته برای تصدی مشاغن و فرفههای
دونادون ان ام ميشود ،تا توانايي افراد را برای ان ام دادن کاری که به آنان محول
ميشود به سطح مطلوب برساند (بیگقي و رضواني .)1383 ،اين آموزشها بهعگوان ي ي
از ارکان توسعة پايدار مورد پذيرش و تأکید سازمانهای بینالمللي مانگد
يونس و(سازمان فرهگگي ،آموزشي ملن متحد) ،يونیوك(2برنامة بینالمللي سازمان
آموزشي ،علمي و فرهگگي سازمان ملن متحد در زمیگة آموزشهای فگي وفرفهای) و
سازمان بین المللي کار ( 3) ILOقرار درفته است .به دزارش يونس و در کگفرانس
بینالمللي پاريس در سال ،1989در توسعة پايدار ،انسان ،محور توسعه و کلید آن
آموزش و تربیت فگي و فرفهای است (يونس و1989 ،؛ نقن در محمدعلي.)1390 ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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سازمان يونس و در همايش عمومي آموزش فگي و فرفهای مشترك بین يونس و و
سازمان بینالمللي کار در سال  ،2001آموزش فگي و م ارتي را ايندونه تعريف کرده
است :جگبههای م تلفي از فرايگد آموزش ،ع،وه بر آموزش عمومي ،آموزش فگاوریها
و علوم مرتبط با فگاوری ،کسب م ارتهای عملي و دانش مرتبط با شغن در ب شهای
م تلف زنددي اجتماعي و اقتصادی (م لین و هم اران.)2012 ،1
آموزشهای م ارتي و کاربردی در ايران در قالب آموزشهای رسمي (دانشگاههای
فگي و فرفهای و دانشگاههای علمي-کاربردی) به دانش ويان ارائه ميشود .در اين
پژوهش مگظور از آموزشهای کاربردی ،آموزشهای ارائه شده از سوی اين دو دانشگاه
است.
در سگد چشمانداز  1404با توجه به امر توسعه و جامعهای برخوردار از دانش
پیشرفته و س م برتر مگابع انساني ،رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی ،ارتقای سطح
نسبي درآمد و رسیدن به اشتغال کامن ،در فقیقت به توسعه و دسترش اين آموزشها
توجه شده است .آموزشهای فگي و فرفهای در قالب آموزشهای رسمي از طري
هگرستانهای فگي و فرفهای و کاردانش و دانشگاههای علمي-کاربردی و آموزشهای
غیر رسمي توسط مراکز آموزش فگي و فرفهای وابسته به وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعي به دانشآموختگان انتقال داده ميشود .شورای عالي هماهگگي آموزش فگي-
فرفهای کشور ،آموزشهای فگي -فرفهای را به دو نوع علمي -عملي يا (علمي-
کاربردی) و عملي تقسیم ميکگد .آموزشهای فگي -فرفهای به آموزشهايي اط،ق
ميشود که فرد را برای افراز شغن و فرفهای معیّن آماده ميسازد يا کارايي و توانايي
افراد شاغن به فگون و فرفه را ارتقاء ميدهد .م مترين وجه تمايز اين دو نوع آموزش،
تفاوت در نوع م ارت دانشآموختگان اين دو نظام آموزشي است .بروندادهای نظام فگي-
فرفهای ،بیشتر از م ارتهای يدی برخوردارند ،اما بروندادهای نظام علمي -کاربردی
ع،وه بر اين ،به واسطه آشگايي با مباني علمي فرفه و شغن ،از م ارتها و تواناييهای
ذهگي نیز برخوردارند و لذا قابلیت تصدی مشاغن سطوح باالتر را دارند (بیگقي و رضواني،
.)1383
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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در چگد دهة اخیر ،نقش و اهمیت آموزشهای کاربردی در توسعه اقتصادی نزد
کشورهای توسعه يافته و بسیاری از کشورهای در فال توسعه ،شگاخته شده است؛
بهدونهای که بسیاری از کشورها برای اي اد تحول در توسعة اقتصادی بهعگوان
پیشزمیگه و اولین دام ،اقدام به اص،ح نظام آموزشهای کاربردی خود و سرمايه دذاری
در آن کردهاند .طب تعريف شب ه بینالمللي ن ادهای تضمین کیفیت آموزش عالي(1نقن
از بازردان )1380،کیفیت نظام آموزشي عبارت است از میزان مطابقت وضعیت موجود
با ي ي از فالتهای:
الف) استانداردها (معیارهای) از پیش تعیین شده و ب) رسالت ،اهداف و انتظارات.
براساس اين تعريف مي توان کیفیت در نظام آموزش عالي را بر مبگای هر يك از
عوامن(عگاصر) نظام دانشگاهي تعريف کرد ،که در اين صورت ،کیفیت برفسب هر يك
از عوامن درونداد ،فرايگد ،برونداد و پیامد مدّ نظر قرار ميدیرد .بر اين اساس ،کیفیت هر
يك از اين عوامن ميتواند نمايانگر کیفیت نظام باشد .در برنامة پگ م توسعة کشور که
به رتبهبگدی مراکز آموزشهای فگي و فرفهای رسمي و غیر رسمي براساس شاخصهای
مديريت اجرايي ،فرايگد ياددهي -ياددیری ،نیروی انساني ،تحقی و توسعه مگابع و
شاخص پشتیباني فرادیران و غیره اشاره ميکگد ،لزوم توجه به ارزشیابي و تضمین
کیفیت اين مراکز بیشتر نمايان مي شود .اهمیت اين مسأله زماني روشنتر ميشود که
به انتقاد از عمل رد دانشگاهها در تربیت نیروی انساني فاقد توان کاربردی برای فن
مسائن جامعه پرداخته شود و در اين زمیگه ،تعم بیشتری صورت دیرد .هرچگد درستي
يا نادرستي اين انتقاد جای بررسي کلي و نیز سگ ش توان و بافت اقتصادی جامعه دارد،
اما آنچه از آن بر ميآيد ضعف ،توان عمل ردی و م ارت فارغالتحصی،ن نظام دانشگاهي
و پاسخ به نیازهای جامعه است .فال پرسش اين است که آموزشهای کاربردی ،تا چه
اندازه به انتظارات و اهداف محوله به نحو کارا و اثرب ش پاسخ داده و آن ا را محق
ميکگگد .آيا آموزشهای کاربردی در آيگدهای نه چگدان دور با همین انتقاد مواجه
نميشوند .چه تدابیری برای بازنمايي کیفیت موجود اين آموزشها و فاصله آن با طیف
مطلوب و مورد انتظار انديشیده شده است؟ پاسخ به اين انتقاد را بايد در کمیت و کیفیت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
). International Network of Quality assurance Agencies in higher education (INQAAHE
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پژوهشهای ان ام شده در زمیگة سگ ش کیفیت اين آموزشها جست و کرد .بر اين
اساس اين مقاله درصدد بازنمايي جايگاه سازوکار ارزشیابي در ب بود و ارتقاء کیفیت
آموزشهای کاربردی در ج ت ترسیم و ارائه راه ارهايي برای استقرار نظام جامع تضمین
کیفیت در اين نوع آموزشهاست.
مروري بر پيشينۀ آموزشهاي كاربردي
در ادامه ،آموزشهای فرفهای و کاربردی و نظام ارزشیابي و تضمین کیفیت اين
آموزشها در کشورهای مورد مطالعه براساس بررسيهای صورت درفته ارائه ميشود.


آمريكا

آموزش فرفهای در اياالت متحده آمريكا از ايالتي به ايالت ديگر متفاوت است
(وي يپديا-آموزش فرفهای در اياالت متحده )2014 ،و دارای يك سیستم تعريف شده
و چارچوب ي سان نیست و دقیقاً با برنامههايي متگوع ،پراکگده و غیر متمرکز مش ص
شده است (بي برند .)1998،1بیشتر آموزشهای فگي و فرفهای بعد از تحصی،ت
متوسطه از سوی آموزشگاههای خصوصي فرفهای ارائه ميشود .ان من آموزش فگي و
فرفه ای ،2بزرگترين ان من خصوصي اختصاص داده شده به توسعة آموزش کاربردی
است که جوانان و بزردساالن را برای مشاغن آماده ميکگد .در سطح بعد از دوره متوسطه
آموزش فرفهای به آماده سازی برای است دام در مشاغن يا فرفههای م تلف مرتبط
شده است (وي يپديا-آموزش فرفهای در اياالت متحده .)2014 ،مدرك کارداني علوم
کاربردی به عگوان يك مدرك فگي مطرح است که بهطور متوسط  2-3سال به طول
ميان امد و کام ً،با علوم نظری پیشرفته و برنامههای فگي تأيید شده مرتبط شده است.
همچگین مدرك کارشگاسي علوم کاربردی بهعگوان يك مدرك فگي و فرفهای ت صصي
در سطح عالي در نظر درفته ميشود که بهطور معمول شامن آموزش فگي پیشرفته در
علوم ادغام شده با علوم انساني 3است (وي يپديا-علوم و فگاوری در اياالت متحده،
.)2014
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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نظام ارزشيابي و تضمين كيفيت

هیأت اعتبارسگ ي م گدسي و فگاوری 1درسال  1932بهعگوان يك ن اد فرفهای
م گدسي اختصاص يافته به آموزش ،اعتبارسگ ي ،مقررات و توسعة فرفهای مشاغن و
دانش ويان م گدسي در اياالت متحده آمري ا تأسیس شد .کمیسیون اعتبارسگ ي علوم
کاربردی 2ي ي از چ ار کمیسیون هیأت اعتبارسگ ي م گدسي و فگاوری است که
فعالیتهای اعتبارسگ ي را هدايت و اجرا ميکگگد (هیأت اعتبارسگ ي م گدسي و
فگاوری .)2013 ،هیأ ت مذکور يك سازمان غیر دولتي است که برنامههای آموزشي بعد
از دوره متوسطه را در علوم کاربردی ،م گدسي و فگاوری م گدسي اعتبارسگ ي ميکگد
(وي يپديا .)2013،در اين کشور ،فرايگد اعتبارسگ ي براساس درخواست داوطلبانه
مؤسسه ،هر  6سال يكبار ان ام ميشود .معیارهای اعتبارسگ ي شامن دو ب ش زير
هستگد:
الف .معيارهاي عمومي
معیارهای عمومي که برای تمام برنامههای اعتبارسگ ي شده از سوی کمیسیونهای
هیأت اعتبارسگ ي م گدسي و فگاوری به کار برده ميشوند و عبارتگد از:
.1دانش ويان؛ .2اهداف آموزشي برنامه؛ .3ب بود مستمر؛ .4نتاي ياددیری
دانش ويان؛ .5برنامه آموزشي؛ .6اعضای هیأت علمي؛ .7ام انات؛ .8فمايت مؤسسهای.
ب.معيارهاي برنامه
معیارهای برنامه که معیارهای اعتبارسگ ي ويژة رشتة تحصیلي را ارائه ميکگد.برنامهها ميبايست نشان دهگد که تمام معیارهای ويژة برنامه را تحق ميب شگد .اين
معیارها عبارتگد از:
معیارهای برنامه برای محیط زيست ،س،مت و ايمگي ،فیزيك س،مت ،ب داشتصگعتي ،ايمگي ،پیمايش و نقشهبرداری (کمیسیون اعتبارسگ ي علوم کاربردی.)2012 ،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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معیارها و استانداردهای تضمین کیفیت آموزش فگي و فرفهای که از سوی
کگسرسیوم ملي کیفیت محصول در آموزشهای فگي و فرفهای )2001( 1ارائه شده
است به شرح زير است:
 استانداردهای محتوا شامن :هماهگگي و ي پارچهسازی 2برنامههای مؤسساتآموزشي با رشد شغلي ،م ارتي زنددي و رقابتهای شغلي؛
 استانداردهای آموزشي شامن :فن مسأله ،ارتباطات واستراتژیهای استدالل ،برایهمة کارآموزان شرکتکگگده در ک،سهای کاربردی و ايندونه محیطها در جامعه؛
 استانداردهای ارزيابي کارآموز شامن :سگ ش نگرشها ،دانش ،م ارتها و کاربردآن ا در فن مسأله در محیط کار؛
 استانداردهای فگي شامن :ن ات فیزي ي ،چارچوب و طرح برنامههای آموزشي ودستورالعملي ارائه شده.


فنالند

نظام آموزش عالي در فنالند شامن دو ب ش مؤسسات علوم کاربردی (پليت گیك)
و دانشگاههاست (وزارت آموزش و فرهگگ 3فگ،ند .)2013،برنامههای آموزشي در
دانشگاههای علوم کاربردی در دو مقطع کارشگاسي و کارشگاسي ارشد و بهصورت
فرفهای ارائه ميشود که هدف از طرافي آن ا ب بود م ارت و ص،فیت فرفهای است.
اين دانشگاهها از يك سیستم دودانه (ترکیبي از تئوری و عمن) اي اد شده است که در
آن ،دو ب ش آموزش عالي و فرفهایدرايي با ي ديگر ترکیب ميشوند (کگفرانس رؤسای
دانشگاههای علوم کاربردی فگ،ند.)2013 ،4
نظام ارزشيابي و تضمين كيفيت
شورای ارزيابي آموزش عالي فگ،ند يك ن اد ت صصي مستقن کمكکگگده به
دانشگاهها ،دانشگاههای علوم کاربردی و وزارت آموزش و فرهگگ در امور مربوط به
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.

National Consortium For Product Quality in Vocational Education
.Integration
3 .Ministry of Education and Culture
4 . Conference of Finnish Universities of Applied Sciences
2

نامۀ آموزش عالي

128

ارزيابي است و به ب بود کیفیت آموزش عالي کمك ميکگد .وظیفة اصلي شورا ،هم اری
با مؤسسات آموزش عالي و وزارت آموزش در ارزشیابيها و توسعة رويههای ارزشیابي
مؤسسات آموزش عالي سراسر اين کشور است (شورای ارزيابي آموزش عالي فگ،ند،
 .)2013شورای مذکور دارای  2کمیته فرعي دائمي ،هیأت اعتبارسگ ي دورههای
فرفهای و ب ش ويژه برای اعتبارسگ ي دانشگاههای صگعتي است که اعضايش توسط
وزير آموزش برای مدت چ ارسال تعیین ميشوند و شامن نمايگدداني از دانشگاهها،
دانشگاههای علوم کاربردی ،دانش ويان و بازار کار است (پاي و .)2010،1اين شورا سه
نوع ارزيابي اصلي را ان ام ميدهد (شورای ارزيابي آموزش عالي فگ،ند:)2013،
ممیزی سیستمهای تضمین کیفیت دانشگاهها و مؤسسات علوم کاربردی؛انت اب مراکز برتر در آموزش؛ارزيابيهای موضوعي و رشته آموزشي.فرايگد ارزيابي در دانشگاههای علوم کاربردی فگ،ند شامن موارد زير است:
.1انت اب اعضای دروه ارزيابي؛ .2آموزش و آشگا کردن دروه با فرايگد ارزيابي؛ .3
بررسي مطالب و مواد موجود از سوی دروه ارزيابي؛ .4خودارزيابي ان ام شده در دانشگاه
علوم کاربردی؛ .5بحثهای دروه با کارشگاسان؛ .6ارائه دزارش موقت به وزارت آموزش
و فرهگگ؛  .7دزارش ن ايي و راهاندازی سمیگار.
هر مؤسسه آموزش عالي بر اساس سیستم تضمین کیفیت خود از لحاظ اهداف،
ساختار ،اصول عمل رد ،روشها و توسعة تضمین کیفیت خود تصمیم ميدیرد (شورای
ارزيابي آموزش عالي فگ،ند.)2011 ،


هلند

آموزش عالي هلند در قالب دو نظام متفاوت عرضه ميشود :آموزش عالي فرفهای
و آموزش دانشگاهي .نظام آموزش و کارآموزی فرفهای در هلگد بهطور روشن و شفاف
تعريف و در نظام جامع آموزشي ادغام شده است (آموزش عالي هلگد .)2002 ،آموزش
و کارآموزی فرفهای در سطح آموزش عالي بهطور عمده از طري برنامههای دوره
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. Pyykkö
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کارشگاسي ،سازماندهي شده و از سوی دانشگاههای علوم کاربردی ارائه ميشود.
دانشگاههای علوم کاربردی ،همچگین برنامههای دوره کارشگاسي ارشد را برای
فارغالتحصی،ن مقطع کارشگاسي ارائه ميکگگد .دانشگاههای علوم کاربردی مؤسسات
سرمايه دذاری شده توسط دولت هستگد که بودجه خود را از وزارت آموزش ،فرهگگ و
علوم دريافت ميکگگد .برنامههايي که اين دانشگاهها ارائه ميدهگد و همچگین دواهي
نامهها و مدارك تحصیلي مربوطه بهطور قانوني از سوی دولت به رسمیت شگاخته
ميشوند (سازمان اعتبارسگ ي هلگد و ف،ندرز.)2013 ،1
نظام ارزشيابي و تضمين كيفيت
متولي سازمان اعتبارسگ ي هلگد و ف،ندرز يك سازمان اعتبارسگ ي است که
براساس وظايف محوله در معاهده تأسیس آن و در چارچوبهای ملي قانوني ،دارای
دامگه کاری کام ،دستردهای ميباشد و همة سطوح آموزش عالي از جمله سطوح برنامه،
مؤسسهای ،سیستم و بینالمللي را پوشش ميدهد (وي يپديا -ف رست دانشگاههای
هلگد . )2014 ،مطاب با ب شي از قانون آموزش عالي و پژوهش هلگد مربوط به
اعتبارسگ ي آموزش عالي ،تمام برنامههای مگت ي به مدرك تحصیلي ارائه شده از سوی
دانشگاههای تحقیقاتي و دانشگاههای علوم کاربردی طب معیارهای بهوجود آمده و
برنامههای برآورده کگگده اين معیارها ،اعتبارسگ ي شده و برای يك دوره  6ساله به
رسمیت شگاخته خواهگد شد .الزم به ذکر است صرفاً برنامههای اعتبارسگ ي شده
مشمول تأمین بودجة دولت بوده و دانش ويان فمايت مالي دريافت ميکگگد و با مدرکي
تأيید شده ،فارغالتحصین ميشوند (دانشگاه علوم کاربردی روتردام.)2011 ،2
استانداردهای مورد استفاده در رويههای اعتبارسگ ي در  6فوزه سازماندهي ميشوند:
.1اهداف و مقاصد برنامه؛ .2برنامه درسي؛ .3خط مشي کارکگان و کارمگدان؛
.4خدمات؛ .5تضمین دروني کیفیت؛ .6پیامدها (نتاي ياددیری و پیشرفت تحصیلي).
روية اعتبارسگ ي سازمان اعتبارسگ ي هلگد و ف،ندرز شامن سه مرفله متوالي است:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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-1خود-ارزيابي :مؤسسه و يا برنامه ،مسئول اجرای خود-ارزيابي برنامه يا برنامههای
مربوطه است .اين فرايگد با يك دزارش خود-ارزيابي پايان مييابد .دزارش مذکور شامن
توصیف و ارزيابي برنامه يا مؤسسه است .مؤسسه دزارش خود-ارزيابي را برای ن اد متولي
سگ ش کیفیت ارسال ميکگد.
 -2ارزيابي بیروني :ن اد ارزيابي کیفیت بگا به درخواست مؤسسه ارزيابي بیروني را
سازماندهي ميکگد .ترکیب هیأت ارزيابي ميبايست سازدار و هماهگگ با الزامات سازمان
اعتبارسگ ي هلگد و ف،ندرز باشد .هیأت ارزيابي کیفیت خود-ارزيابي و ايگ ه آيا برنامه
واجد معیارهای سازمان اعتبارسگ ي هلگد و ف،ندرز است را ارزيابي ميکگد .هیأت
اعتبارسگ ي يافتهها ،م،فظات و نتی هدیریهای خود را در اين دزارش ارائه ميکگد
(مؤسسه ملي ارزيابي مدارك علمي و دانشگاهي .)2011 ،اين ارزيابي بهطور کلي موارد
زير را مدّ نظر قرار ميدهد:
.1اهداف و نتاي دوره؛ .2ساختار و محتوای دوره؛ .3سطح کارکگان آموزشي و
پشتیباني؛ .4سطح خدمات ارائه شده؛ .5سیستم تضمین دروني کیفیت؛ .6سطح
دانش ويان (دانشگاه علوم کاربردی هانزه ،درونیگگن.)2013 ،1
-3اعتبارسگ ي :اين مرفله از سوی سازمان اعتبارسگ ي هلگد و ف،ندرز به مگظور
اعطای اعتبارنامه ان ام ميدیرد (دانشگاه علوم کاربردی هانزه ،درونیگگن .)2013 ،اين
سازمان ،دزارش ارزيابي ،نتاي کلي ذکر شده در آن ،ترکیب هیأت و روششگاسي مورد
استفاده را بررسي و ارزيابي ميکگگد .مؤسسه درخواستي را به سازمان اعتبارسگ ي هلگد
و ف،ندرز برای اعتبارسگ ي برنامه ارسال ميکگد.


آفريقاي جنوبي

سیستم آموزش عمومي در آفريقاي جنوبي در سه دروه عمدة سازماندهي شده
است :آموزش عمومي و کارآموزی ،آموزش ت میلي و کارآموزی و آموزش عالي و
کارآموزی .اين دروهها در مدارس عادی ،آموزشگاههای مستقن ،مدارس ويژه ،کال های
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
). Hanze University of Applied Sciences, Groningen (Hanze UAS
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فگي ،مراکز تربیت معلم و همچگین در دانشگاه فگاوری و دانش دههای کارآموزی 1ارائه
ميشوند (يونس و -يونیوك .)2014 ،آموزش فرفهای در فوزه آموزش ت میلي و
کارآموزی نیز ،تگ ا در کال ها و از طري آموزش فرفهای -محور ان ام ميشود (شورای
تضمین کیفیت در آموزش عمومي ت میلي و کارآموزی .)2014 ،2بودجه آموزش و
کارآموزی فرفهای از طرف دولت ،کمكهای مالي /کمكهای دريافت شده از سوی
کال های عمومي ،وام ،درآمد فاصن از سرمايهدذاری ،وجوه دريافتي از خدمات ارائه
شده ،ش ريههای پرداختي از سوی دانش ويان و ساير مگابع مالي ديگر تأمین ميشود.
نظام ارزشيابي و تضمين كيفيت
سه ن اد مسئول برای تضمین کیفیت و اعتبارسگ ي آموزش فگي فرفهای و
کارآموزی در آفريقای جگوبي وجود دارد :اداره ص،فیتهای آفريقای جگوبي ،شورای
تضمین کیفیت آموزش عمومي ت میلي و کارآموزی و شورای کیفیت اتحاديهها و
مشاغن .البته در اين کشور مسئولیت اصلي کیفیت برنامهها به ع ده خود مؤسسات
آموزش عالي است (يونس و -يونیوك .)2014 ،تضمین کیفیت آموزش فگي و فرفهای و
کارآموزی از سوی شورای تضمین کیفیت آموزش عمومي ،ت میلي و کارآموزی در سال
 2002آغاز شد .شورای مذکور استانداردهای آموزش عمومي و ت میلي و کارآموزی در
آفريقای جگوبي را تعیین ميکگد و بر اجرای آن ا نظارت دارد .اين شورا از طري چ ار
وافد عملیاتي ان ام وظیفه ميکگد:
 وافد ارزيابي دروني ،بازبیگيهای بیروني و اعتبارسگ ي وافد ص،فیتها ،صدور دواهیگامه و برنامه درسي وافد ارزشیابي و تضمین کیفیت وافد اط،عات آماری و تحقیقات (شورای تضمین کیفیت در آموزش عمومي ت میليو کارآموزی.)2012 ،
شاخصهای کیفیت در سطح برنامه برای ارزيابي کیفیت خط مشيهای
ارائهدهگددان و عمل رد آنها عبارتگد از:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
university of technology and university training colleges
). Council for Quality Assurance in general and further education and training(umalusi

1.
2
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.1طرح توسعة دوره /برنامه؛ .2توسعه و ارتقای مواد آموزشي؛ .3خدمات و
مسئولیتهای آموزش و ياددیری؛ .4فمايت از ياددیرنده؛ .5مسائن مربوط به دسترسي
(فرصتهای برابر)؛  .6صحت شواهد ارزيابي و سیستمهای ت ديد نظر؛ .7استفاده از
مدرسان ،مربیان و مگابع آموزشي؛ .8زبان آموزش و ياددیری؛ .9سگ ش؛ .10امور مالي؛
.11هم اری و مشارکت؛ .12مديريت و اداره امور؛ .13بازاريابي؛ .14ارزيابي و پژوهش؛
.15سازوکارهای تضمین دروني کیفیت و بازبیگيها؛ .16بازبیگيهای تضمین کیفیت و
اعتبارسگ ي (بلوم و مايرز.)2003،1


استراليا

نظام آموزش و کارآموزی فرفهای استراليا از سوی تعدادی از ن ادهای دولتي و
مستقن اداره ميشود که در چارچوب م ارتهای ملي 2فعالیت ميکگگد .چارچوب
م ارتهای ملي ،الزامات نظام کارآموزی ملي را برای کیفیت و هماهگگي از نظر
ص،فیتها و ارائه کارآموزی ت یه و تگظیم ميکگد .اين چارچوب در سطح ملي مورد
استفاده قراردرفته و از سوی کمیته دائمي آموزش عالي ،م ارتها و است دام 3که از
طرف وزرای کشور و وزرای ايالتي و مگطقهای تش ین ميشود ،تأيید شده است .اکثر
دانش ويان مؤسسات کارآموزی و آموزش فرفهای بزردساالن بوده و بهطور پارهوقت
تحصین ميکگگد .مؤسسات کارآموزی فرفهای ،دواهينامه ،ديپلم ،فوق ديپلم و در موارد
معدودی مدرك کارشگاسي اعطاء ميکگگد .بودجة ب ش آموزش و کارآموزی فرفهای
مشترکاً از سوی دولتهای ملي ،ايالتي و مگطقهای تأمین ميشود .الزم به ذکر است که
سرمايهدذاری خصوصي و صگعتي در کارآموزی در اين کشور قابن م،فظه است (مرکز
بینالمللي آموزش و کارآموزی فگي و فرفهای-يونس و.)2012 ،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.

Blom & Meyers
). National Skills Framework (NSF
)3 . Standing Committee on Tertiary Education, Skills and Employment (SCOTESE
2
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نظام ارزشيابي و تضمين كيفيت
چ ار ن اد مسئول برای معتبر شگاختن آموزش و کارآموزی فرفهای در استرالیا وجود
دارد .اين ن ادها عبارتگد از:
 ن اد استرالیايي کیفیت م ارتها :)ASQA( 1اين ن اد ،مدارك تحصیلي وارائهدهگددان آموزش برای دانش ويان ملي و بینالمللي را اعتبارسگ ي ميکگد
(چارچوب مدارك تحصیلي استرالیايي .)2013 ،ن اد مذکور يك ن اد ملي برای نظارت
آموزش و کارآموزی فرفهای بوده و بر دورهها و ارائهدهگددان کارآموزی بهمگظور تضمین
ايگ ه استانداردهای کیفیت بهطور ملي برآورده ميشوند ،نظارت ميکگد ( ن اد
استرالیايي کیفیت م ارتها.)2014 ،
 شورای ملي استانداردهای کسب م ارتها :)NSSC( 2اين شورا فعالیت خود رادر سال  2011بهعگوان کمیته شورای دائمي آموزش عالي ،م ارتها و اشتغال آغاز کرده
و بستههای ملي کارورزی را اعتبارسگ ي ميکگد.
 ن اد ثبت ص،فیت و مدارك تحصیلي وي توريا :)VRQA(3اين ن اد ،مداركتحصیلي ارائهدهگددان آموزش و کارآموزی فرفهای را اعتبارسگ ي کرده و فعالیت آنان
را در انتشار اين مدارك فقط در ايالت وي توريا و صرفاً برای دانش ويان استرالیايي ثبت
ميکگد.
 شورای اعتبارسگ ي کارآموزی :)TAC(4اين ن اد ،مدارك تحصیلي را اعتبارسگ يکرده و فعالیت ارائهدهگددان اين نوع آموزش را صرفاً در ج ت انتشار مدارك تحصیلي
استرالیای غربي و برای دانش ويان استرالیايي ثبت ميکگد (چارچوب مدارك تحصیلي
استرالیايي .)2013 ،اين شورا طب قانون آموزش و کارآموزی فرفهای  1996اي اد شده
و يك ن اد مستقن قانوني است که فرايگدهای تضمین کیفیت و به رسمیتشگاسي را
برای سازمانهای کارآموزی ثبت شده (RTOs( 5و اعتبارسگ ي دورهها در استرالیای
غربي ارائه ميکگد( شورای اعتبارسگ ي کارآموزی .)2013 ،استانداردهای تأيید شده
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

. Australian Skills Quality Authority
2 . National Skills Standards Council
3 . Victorian Registration and Qualifications Authority
4 .Training Accreditation Council
5 . Registered Training Organisations
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برای سازمانهای کارآموزی ثبت شده عبارتگد از :ارزيابي و آموزش ،انطباق ،مديريت
مالي ،مديريت اداری و اسگاد و مدارك ،به رسمیتشگاسي ،دسترسي ،برابری و خدمات
مشتريان ،ص،فیت کارکگان ،ارزيابيهای سازمانهای کارآموزی ثبت شده ،راهبردهای
ياددیری و ارزيابي ،صدور مدارك تحصیلي ،استفاده از آرمها و تبلیغات و بازاريابي مطاب
با اصول فرفهای (کارآموزی ملي استرالیا .)2009 ،اعتبارسگ ي آموزش و کارآموزی
فرفهای در استرالیا هر  5سال ت رار ميشود.


امارات متحده عربي

آموزش و کارآموزی فرفهای در امارات متحده عربي به دو صورت زير ارائه
ميشود:
الف -آموزش و کارآموزی فرفهای رسمي که از سال  2000آغاز شده و از سوی
مؤسسات متوسطه فگي ارائه ميشود .آموزش فگي از سه دروه :فگي ،کشاورزی و بازرداني
تش ین و به ديپلم متوسطه فگي مگت ي ميشود .طیف وسیعي از برنامههای م تلف در
اين نوع کال ها وجود دارد که مطاب با برنامة درسي توسعه يافته با مشورت نمايگدداني
از رهبران صگايع ،کارفرمايان و ب ش بازرداني اجرا ميشود .کال های عالي فگاوری در
سال  1988از سوی دولت مرکزی امارات متحده عربي تأسیس شده و برای ارائة
برنامههای فرفهای و فگي با باالترين کیفیت به دانش ويان اختصاص يافتهاند .کال های
مذکور برنامههای م تلفي را در فگاوری م گدسي ،علوم ب داشتي ،علوم کامپیوتر و
اط،عات ،بازرداني ،آموزش و ارتباطات کاربردی ارائه ميکگگد .اين برنامهها به ديپلم
کاربردی يا مدرك کارشگاسي کاربردی مگ ر ميشوند.
ب -آموزش و کارآموزی فرفهای غیر رسمي ،ادارة دردشگری ابوظبي( 1با هدف
تعلیم و آموزش کارشگاسان دردشگری) ،مؤسسة ملي آموزش فرفهای( 2با هدف توسعة
نیروی کار ماهر بهمگظور برآورده کردن نیازهای بازارکار) و مرکز ابوظبي برای آموزش و
کارآموزی فرفهای( 3با هدف توسعة خط مشيها و استانداردهای آموزش و کارآموزی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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). Abu Dhabi Tourism Authority (ADTA
)2 . The National Institute for Vocational Education (NIVE
)3 . Abu Dhabi Centre for Technical and Vocational Education and Training (ACTVET
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فگي و فرفهای) را در بر ميدیرد (مرکز بینالمللي برای آموزش و کارآموزی فرفه ای-
يونس و.)2013 ،
نظام ارزشيابي و تضمين كيفيت
کمیسیون اعتبارسگ ي علمي )CAA( 1مؤسسهای دولتي است که در وزارت آموزش
عالي و پژوهش علمي مسئول فرايگدهای تضمین کیفیت مربوط به م وزدهي مؤسسهای
و اعتبارسگ ي برنامه است .کمیسیون مذکور در سال  1999تأسیس شده و در سال
 2009استانداردهای ويژهای را برای اعتبارسگ ي آموزش و کارآموزی فرفهای ت یه و
تدوين کرده است .هر برنامة آموزش و کارآموزی فرفهای ميبايست بهطور جدادانه پیش
از ايگ ه مؤسسه اقدام به پذيرش فرادیران نمايد يا چگین برنامههايي را ارائه کگد،
اعتبارسگ ي شود .اعتبارسگ ي برنامه ميبايست هر  5سال ت رار شود .استانداردهای
اعتبارسگ ي آموزش و کارآموزی فرفهای شامن موارد زير است:
 .1مأموريت و تضمین کیفیت؛ .2سازماندهي ،مديريت و رهبری؛ .3برنامه آموزش و
کارآموزی فگي و فرفهای؛  .4کارکگان فرفهای و آموزشي؛  .5فرادیران؛  .6مرکز مگابع
ياددیری و ساير مگابع اط،عاتي؛  .7مگابع فیزي ي و فگاوری؛  .8مگايع مالي؛ .9
آش ارسازی عمومي و ي پارچگي؛  .10مشارکت جامعه (کمیسیون اعتبارسگ ي علمي،
.)2009


ايران

دو ن اد اصلي در ايران ارائة آموزشهای کاربردی در سطح آموزش عالي را بر ع ده
دارند که به شرح زير معرفي ميشوند:
 دانشگاه جامع علمي-کاربردی در ايران ،ي ي از دانشگاههای وابسته به وزارتعلوم ،تحقیقات و فگاوری است که در سال  1373تأسیس شد .اين دانشگاه به لحاظ
تش ی،ت ،ماهیتي ستادی و نظارتي دارد و به مثابه متولي امر توسعة آموزشهای
علمي-کاربردی ،به برنامهريزی ،سازماندهي ،هماهگگ کردن ام انات و قابلیتهای
بالقوه و بالفعن کشور و سوق دادن آن ا در ج ت توسعه اين دونه آموزشها در کشور
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. Commission for Academic Accreditation
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ميپردازد .م موع مراکز فعال آموزش علمي-کاربردی درکشور  986مرکز بوده و
دورههای آموزشي اين دانشگاه به دو روش ترمي و پودماني اجرا ميشود .آموزشهای
علمي-کاربردی در مقاطع کارداني ،کارشگاسي و در چ ار دروه صگعت ،کشاورزی،
مديريت و خدمات اجتماعي و فرهگگ و هگر اجرا ميشود (دانشگاه جامع علمي-
کاربردی .)1393 ،همچگین طب مصوبه هیأت دولت در آبان ماه سال  ،1390دانشگاه
جامع علمي-کاربردی از طري آزمون ورودی در دورههای م گدسي فگاوری و کارشگاسي
فرفه ای ارشد در سال  1392اقدام به پذيرش دانش و در مقطع کارشگاسي ارشد کرده
است (سازمان سگ ش آموزش کشور.)1392 ،
 دانشگاه فگي و فرفهای در خرداد ماه سال  1390با استگاد به ماده  23برنامهپگ م توسعة اقتصادی کشور به عگوان تگ ا دانشگاه متولي آموزشهای عالي فگي و
فرفهای از وزارت آموزش و پرورش مگفك شد و با تمام اختیارات و ام انات به وزارت
علوم ،تحقیقات و فگاوری پیوست و زير نظر اين وزارت انه شروع به کار کرد .در تعدادی
از اين مراکز ع،وه بر دورههای کارداني ،دورههای کارشگاسي ناپیوسته و پیوسته نیز فعال
هستگد و به تربیت دانش و اقدام ميکگگد .در فال فاضر  165دانش ده و آموزش ده
فگي و فرفهای در کشور مشغول فعالیت آموزشي هستگد.
دروههای تحصیلي اين دانش دهها شامن فگي و م گدسي ،کشاورزی و دامپزش ي،
علوم انساني ،علوم پزش ي و هگر است (دانشگاه فگي و فرفهای.)1394 ،
ارزشيابي و تضمين كيفيت در دانشگاه جامع علمي  -كاربردي
با توجه به ف م باالی مراکز آموزش کاربردی و تگوع رشتهها و فعالیتها در اين
مراکز چه به لحاظ کمّ ي و چه به لحاظ کیفي و از طرفي ف م م اطباني که از اين
آموزشها ب رهمگد ميشوند و نیز اعتبار ب شیدن به آموزشهای ارائه شده ،ميبايست
در ج ت اص،ح ،ب بود و اثرب شي آن دام برداشت .بگابراين ارائه يك سازوکار مگاسب
برای ارزشیابي و تضمین کیفیت اين مراکز بر اساس الگويي متگاسب با نظامهای
ارزشیابي که بتواند عگاصر موجود در نظام آموزشي را بررسي کگد ،ضروری به نظر ميرسد
(کماالن .)1390 ،پژوهشهای محدودی در فوزة ارزشیابي آموزش علمي-کاربردی
کشور به ان ام رسیده است که در جدول زير به تعدادی از آن ا اشاره ميشود:
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جدول شمارة ( )1خالصۀ سوابق پژوهشي داخلي در حوزة ارزشيابي كيفيت آموزش علمي-
كاربردي
توضيحات

1

2

3

4

پژوهشگر

ميرزامحمدي

سلطاني

احمدي و بهرامي

پورجم

موضوع

بررسي و طرافي
الگوی مگاسب
برای ارزيابي دروني
کیفیت آموزشي در
مراکز آموزشي
وزارت نیرو

ارائة الگوی پويا و
عملیاتي اثرب شي
آموزشهای علمي و
کاربردی

ت یة الگوی مگاسب
ارزشیابي برنامههای
درسي علمي-
کاربردی

ارزيابي دروني
کیفیت دورههای
آموزشي مقطع
کارداني دانشگاه
جامع علمي-
کاربردی

سال انجام

1376

1383

1383

1385

روششناسي

ارزيابي دروني

----

بررسي الگوهای
ارزشیابي

ارزيابي دروني

طرافي عوامن،
م،كها و
نشانگرهای ارزيابي
دروني کیفیت
مراکز آموزشي
وزارت نیرو

الگوی چ اربعدی:
ب بود عمل رد
شغلي ،توان ان ام
کار ،بازخورد،
سرمايهدذاری در
مگابع انساني

الگوی سه مرفلهای:
ارزشیابي برنامه
درسي قصدشده،
اجرا شده و
کسبشده

کیفیت نسبتاً
مطلوب دورههای
آموزشي
ارائة راه ارهايي
برای ارتقای
کیفیت دورهها

پيشنهادها/
نتايج

شورای نظارت و ارزيابي ،عاليترين سطح و م مترين رکن نظام نظارت و ارزيابي
در دانشگاه جامع علمي -کاربردی است .هیأتهای نظارت و ارزيابي ،عملیاتيترين
سطح نظام نظارت و ارزيابي دانشگاه هستگد که ان ام امور بازديدها (بازديد ادواری،
موردی و بازديد سرزده) ،امور اع،م موارد و ارائه دزارش و پیگیری موارد ارجاعي از
کمیتههای ملي ،استاني و شورا را برع ده دارند .ايندونه عگوان مي شود که ارزيابي
مراکز آموزشي در دانشگاه از نوع سازماني است که بر مبگای آن ،ارزيابي عوامن،
م،كها و نشانگرهای تدوين شده درخصوص مراکز آموزشي با توجه به الزامات اب،غي
دانشگاه صورت ميدیرد .عوامن متعددی ميتواند در ارزيابي مراکز آموزشي مورد توجه
قرار دیرد .برابر با اسگاد باالدستي و مصوب شورای نظارت و ارزيابي دانشگاه ،عوامن
ارزيابي مراکز آموزشي به شرح زير است:
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جدول شماره ( )2عوامل مورد ارزيابي در دانشگاه علمي-كاربردي
رديف

عوامل مورد ارزيابي

تعداد مالكها

1

عامن فضا ،ام انات و ت یزات

16

2

عامن مديريت و امور سازماني

13

3

عامن مدرسان

6

4

عامن کیفیت آموزشي

7

5

عامن کیفیت پژوهشي

5

6

عامن امور دانش ويي – فرهگگي

9

مجموع

 56مالك و  247نشانگر

دفتر نظارت و ارزيابي دانشگاه ،بهصورت مستمر ،عمل رد کمیتههای انتصاب
وافدهای استاني دانشگاه و همچگین عمل رد رؤسای مراکز آموزش را نظارت و ارزيابي
کرده و نتی ة آن را به شورای نظارت و ارزيابي دانشگاه دزارش ميکگد (میرزا محمدی،
.)1392
ارزشيابي و تضمين كيفيت در دانشگاه فني و حرفهاي
دفتر نظارت و ارزيابي در دانشگاه فگي و فرفهای از اسفگد ماه  1391در راستای
تحق اساسگامة شورای نظارت و ارزيابي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي
و در اجرای وظايف شورای نظارت و ارزيابي دانشگاه و ماده  21برنامه پگ م توسعه
تش ین شده است و زير نظر رياست دانشگاه فگي و فرفهای ،ان ام وظیفه ميکگد .اين
دفتر به مگظور عمن به ت الیف قانوني و اِعمال نظارت بر فعالیتهای دانشگاه و مراکز
آموزشي و پژوهشي و ارزيابي مستمر آن ا وظايفي را بر ع ده دارد که به م مترين آن ا
در زير اشاره ميشود:
 نظارت ،ارزيابي و اعتبارسگ ي عمل رد دانشگاه ،مراکز م ری و دورههای آموزشعالي فگي و فرفهای مطاب ضوابط و دستورالعمنهای اب،غ شده؛
 نظارت بر کیفیت عمل رد عوامن آموزشي ،پژوهشي ،دانش ويي ،فرهگگي و اجرايي؛ -ارزيابي عمل رد آموزشي مدرسان و کارکگان آموزشي مراکز آموزشي تابعه؛
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 ت زيه و تحلین فرآيگدهای ان ام کار دانشگاه و مش ص کردن نقاط ضعف و ارائةراه ارهای اجرايي و عملیاتي در ج ت ب بود و رفع نقاط ضعف؛
 ت یة دزارش مربوط به کیفیت آموزشي ،پژوهشي ،فرهگگي ،دانش ويي و اجراييدانشگاه براساس الگوهای تگظیم شده ازسوی شورای نظارت و ارزيابي آموزش عالي و
ارائه آن به رياست دانشگاه بهمگظور انع اس به وزارت متبوع درپايان هر نیمسال
تحصیلي؛
 بررسي و ت زيه و تحلین دزارش عمل رد وافدهای م تلف دانشگاه و مراکزآموزشي تابعه؛
 طرافي و استقرار نظام ارزيابي راهبردی و ت یة ضوابط و استانداردهای نظارت وارزيابي آموزشي و پژوهشي مراکز آموزشي فگي و فرفهای (دانشگاه فگي و فرفهای،
.)1394
سازمان آموزش فگي و فرفهای کشور ،به عگوان ي ي ديگر از ارائه دهگددان آموزش
فگي و فرفهای ،بهمگظور ارتقاء و تضمین کیفیت فرايگدهای آموزشي مراکز آموزشي
تحت نظر خود درصدد ب رهمگدی از يك الگوی ارزشیابي برای ارزيابي دروني مراکز
آموزش دولتي برآمده است .عوامن و م،كها ی مورد استفاده در طرح ارزيابي دروني
سازمان فگي و فرفهای در جدول زير ارائه شده است (فاتمزاده و هم اران.)1391 ،
جدول شماره ( )3عوامل و مالكهاي مورد استفاده در ارزيابي دروني سازمان فني و حرفهاي
عامل

عامن مديريت اجرايي -آموزشي

مالك
اهداف مرکز
ويژديهای رئیس مرکز
ويژدي کارشگاسان مرکز
کارکردهای مرکز
توسعة مرکز
تعام،ت بیروني مرکز
مديريت ب یگة مگابع مالي
پذيرش
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مالك

عامل

عامن آموزش

ويژديهای مربي کارداه
فعالیتهای پژوهشي مربي کارداه
فعالیت آموزشي کارداه
راهبردهای ياددهي – ياددیری
فضای آموزشي و ام انات محیطي کارداه
ت یزات و ام انات آموزشي

عامن ب ره وری

تگوع م اطبان و ظرفیت اجرايي (تع د)
تگوع آموزش ،سگ ش و روشهای اجرايي
کارايي
اثرب شي

عامن اماکن پشتیبان

اماکن رفاهي
اماکن فرهگگي
اماکن اداری
اماکن و ام انات عمومي

روش پژوهش
روش پژوهش مورد استفاده در اين تحقی  ،روش کیفي و از نوع تحلین اسگاد و
مدارك است .بررسي و تفسیر اسگاد و مدارك برای رسیدن به يافتههای کمي يا کیفي
بهمگظور ارزيابي پژوهش را تحلین اسگاد دويگد .اين روش برای طیف دونادوني از مگابع
به کار ميرود و به صورت بالقوّه از سطح هزيگه-کارايي خوبي برخوردار بوده و نیز
موجب دستيابي به دادههای زمیگهای ميشود (جمالي م موئي)1390 ،؛ بگابراين با
توجه به داده ها و اط،عات موجود و اسگاد معتبر دردآوری شده در اين زمیگه ،برای
بررسي انتقادی و تفسیر تحلیلي فعالیتها و ت ربهها روش مطالعه و تحليل اسنادي
بهعگوان روش پژوهش مورد استفاده قرار درفته است .برای اين مگظور ،دردام ن ست
اسگاد و مطالعات موجود در فوزه ارزشیابي و تضمین کیفیت آموزشهای کاربردی
جمعآوری شده و به مطالعة کتاب انه ای و اسگادی بر روی موضوع پرداخته شده است.
سپس در دام بعد چگونگي اجرای فرايگدهای ارزشیابي و تضمین کیفیت درآموزشهای
کاربردی ،اعم از دانشگاههای علمي-کاربردی و فگي و فرفهای در داخن کشور و در
کشورهای پیشرو و صافب ت ربه در اين فوزه مورد بررسي قرار درفته است .پس از
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جمعبگدی پژوهشها ،با استفاده از بررسي تطبيقي يا مقايسهاي به توصیف موضوع
و تحلین مقايسهای آن در جامعه آماری مورد مطالعه پرداخته شده و دادهها و اط،عات
به دست آمده از پژوهشهای پاياننامهای و مقاالت علمي-پژوهشي ،کتابها ،دزارشهای
پژوهشي و ت ربیات وافدهای متولي امر ارزشیابي و اعتبارسگ ي در آموزش عالي اين
نوع آموزشها بررسي شده است .در اين راستا ،ت ربیات کشورهای آمري ا ،فگ،ند ،هلگد،
آفريقای جگوبي ،استرالیا و امارات متحده عربي بهعگوان نمونههايي هدفمگد از نوع موارد
مطلوب از پگ قاره ج ان در زمیگه ارزشیابي و تضمین کیفیت آموزشهای کاربردی
مورد بررسي قرار درفته است.
يافتههاي پژوهش
در راستای هدف تحقی  ،که بررسي نظام ارزشیابي کیفیت در آموزشهای کاربردی
در کشورهای مورد مطالعه است ،پگ مؤلفه ن اد متولي ارزشیابي ،ساختار ،فرايگد ارزيابي،
سطوح ارزشیابي و معیارها /استانداردها بررسي شده است .در جدول زير بهطور خ،صه،
ويژديها و مؤلفههای نظام ارزشیابي کیفیت در آموزشهای کاربردی ذکر شده است.
جدول شماره ( )4نظام ارزشيابي كيفيت در آموزشهاي كاربردي كشورهاي مورد بررسي
كشور

نهاد متولي ارزشيابي

آمري ا

کمیسیون اعتبارسگ ي
علوم کاربردی ()ASAC
زيرنظر هیأت
اعتبارسگ ي م گدسي و
فگاوری ()ABET
1932

هلگد

سازمان اعتبارسگ ي
هلگد و ف،ندرز
NVAO

ساختار

فرايند ارزيابي

سطوح ارزشيابي

معيارها /استانداردها
-معيارهاي عمومي :

سازمان غیر
دولتي

فرايگد اعتبارسگ ي هر 6
سال يكبار ان ام ميشود.

اعتبارسگ ي برنامههای
علوم
کاربردی

دانش ويان ،اهداف آموزشي برنامه،
نتاي ياددیری ،ب بود مستمر ،برنامه
آموزشي ،اعضای هیات علمي ،ام انات،
فمايت مؤسسهای
-معيارهاي برنامه

ن ادی تحت
مال یت دولت

همه سطوح آموزش
فرايگد اعتبارسگ ي
عالي از جمله :سطح
خودارزيابي،برنامه ،مؤسسهای،
 ارزيابي بیروني.اعتبارسگ ي هر  6سال يك سیستم و سطح
بینالمللي
بار

-1اهداف و مقاصد برنامه،
-2برنامه درسي،
-3خط مشي کارکگان و کارمگدان،
-4خدمات،
-5تضمین دروني کیفیت،
-6پیامدها (نتاي ياددیری)
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نامۀ آموزش عالي
ساختار

فرايند ارزيابي
.1انت اب اعضای تیم
ارزيابي

شورای ارزيابي آموزش

فگ،ند

عالي فگ،ند 1996
FINHEEC

توسط وزارت
آموزش(اما نه به
عگوان ب شي از
وزارت انه)
دارای ساختار
غیردولتي

.2آموزش تیم ارزيابي
 .3بررسي مطالب و مواد
موجود
 .4خود ارزيابي ان ام شده
در دانشگاه علوم کاربردی
 .5بحث ای دروه با
کارشگاسان
 .6ارائه دزارش موقت به
وزارت
 .7دزارش ن ايي و ارائه
سمیگار
 .8اعتبارسگ ي و فرايگد
ممیزی هر  4سال ي بار

شورای اعتبارسگ يکارآموزی ()1996
ن اد استرالیايي کیفیتم ارتها

استرالیا

شورای ملياستانداردهای کسب
م ارتها
ن اد ثبت ص،فیت ومدارك تحصیلي
وي توريا

آفريقای جگوبي

شورای تضمین کیفیتآموزش عمومي ت میلي
و کارآموزی ()2002

اعتبارسگ ي آموزش و
دولتي و مستقن

کارآموزی فرفهای در
استرالیا هر  5سال ت رار
ميشود

سطوح ارزشيابي

ارزشیابي مؤسسه،برنامه ،رشتهها و
موضوعات
هدايت ارزشیابيهابرای اعتبارسگ ي
دانشگاههای صگعتي
 ارزشیابي و پذيرشدورههای فرفه ای
ممیزی سیستمهایتضمین کیفیت
دانشگاه ا و مؤسسات
علوم کاربردی

ثبت ارائهدهگددانکارآموزی
اعتبارسگ ي دورهها؛تحقی و بررسيدرمورد ارائهدهگددان
کارآموزی و دورهها

 -توسعه و پیادهسازی خط

دولتي زير نظر
وزارت آموزش

مشيها و دستورالعمنهای
ارزيابي
 متعادلسازیاستانداردهای بررسي اسگاد
و مقاالت
 متعادلسازیاستانداردهای ارزيابي داخلي
 نظارت بر اداره آزمونهایملي و فرآيگدهای نمرهدهي
 متعادلسازی استانداردنمرهدهي
 نظارت و تأيید نتی ه-استانداردسازی نتاي

ارزيابي دروني،بازبیگيهای بیروني و
اعتبارسگ ي
 ص،فیتها ،صدوردواهیگامه و برنامه
درسي
 ارزشیابي و تضمینکیفیت

معيارها /استانداردها

چ ار سطح معیارها :در فال ظ ور ،عدم
وجود ،در فال پیشرفت ،پیشرفته
معیارها عبارتگد از:
-1خط مشي کیفیت مؤسسه
 -2مديريت استراتژيك و عمل ردها
 -3توسعه سیستم کیفیت
 -4مديريت کیفیت
-5برنامههای مگت ي به مدرك
-6سیستم کیفیت به عگوان يك کن

ارزيابي و آموزش ،انطباق ،مديريت مالي،
مديريت اداری و اسگاد و مدارك ،به
رسمیتشگاسي ،دسترسي ،برابری و خدمات
مشتريان ،ص،فیت کارکگان ،ارزيابيهای
سازمانهای کارآموزی ثبت شده ،راهبردهای
ياددیری و ارزيابي ،صدور مدارك تحصیلي،
استفاده از آرمها وتبلیغات و بازاريابي مطاب
با اصول فرفهای
 طرح توسعه دوره  /برنامه توسعه و ارتقای مواد آموزشي خدمات و مسئولیتهای آموزش و ياددیری فمايت از ياددیرنده مسائن مربوط به دسترسي از جملهفرصتهای برابر
 صحت شواهد ارزيابي و سیستمهای ت ديدنظر و همچگین استفاده از مدرسان ،مربیان و
مگابع آموزشي
 زبان آموزش و ياددیری سگ ش امور مالي ،هزيگهها و پرداختهامديريت و اداره امور بازاريابيارزيابي و پژوهش سازوکارهای تضمین کیفیت -بازبیگيهای تضمین کیفیت و اعتبارسگ ي
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نهاد متولي ارزشيابي

ساختار

امارات متحده عربي

 بررسيهای دورهای واعتبارسگ ي مؤسسهای
مؤسسات خصوصي بهطور
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مأموريت و تضمین کیفیت سازماندهي ،مديريت و رهبری برنامه آموزش و کارآموزی فگي و فرفه ای کارکگان فرفهای و آموزشي فرادیران مرکز مگابع ياددیری و ساير مگابعاط،عاتي
 مگابع مالي ،فیزي ي و فگاوری آش ارسازی عمومي و ي پارچگي -مشارکت جامعه

در راستای هدف تحقی و طب تحلین و اط،عات بهدست آمده از بررسي نظامهای
ارزشیابي و تضمین کیفیت در آموزشهای کاربردی کشورهای مورد مطالعه و صافب
ت ربه در اين فوزه ،پگ مؤلفه زير بررسي شد:
الف) ن اد متولي ارزشیابي :تمامي کشورهای مورد بررسي دارای ن ادها و مراکز متولي
ارزشیابي و تضمین کیفیت بوده و فرايگد اعتبارسگ ي از سوی ن ادهای مذکور صورت
مي دیرد.
ب) ساختار :ن ادهای متولي ارزشیابي در کشورهای مورد بررسي از ساختار دولتي و
غیر دولتي برخوردارند .همانطور که در جدول فوق م،فظه ميشود ،اين ن ادها در
آمري ا و فگ،ند ،غیر دولتي و در هلگد ،آفريقای جگوبي ،استرالیا و امارات متحده عربي
دولتي است .در بعضي از کشورها ،تگ ا نظامهای آموزشي که از طري دولت تأمین اعتبار
ميشوند مورد ارزشیابي و اعتبارسگ ي قرار درفته و در بعضي ديگر از کشورها ،مؤسسات
خصوصي هم مورد ارزشیابي قرار ميدیرند.
ج) فرايگد ارزيابي :فرايگد اعتبارسگ ي بهطور مستمر در دانشگاههای علوم کاربردی
اين کشورها ان ام شده و شامن ارزيابي دروني ،ارزيابي بیروني و فعالیتهای بازديد از
محن است .اين فرايگد درکشورهای آمري ا و هلگد دارای چرخه زماني  6ساله و در امارات
متحده عربي و استرالیا دارای چرخه زماني  5ساله است .درکشور فگ،ند نیز اين فرايگد
هر  4سال ي بار ت رار ميشود.
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د)سطوح ارزشیابي :سطوح ارزشیابي در اين کشورها شامن بررسيهای دورهای،
اعتبارسگ ي مؤسسهای  ،اعتبارسگ ي برنامهها و دورهها و سطح بینالمللي است.
ه ) معیارها /استانداردها :اهداف و مأموريت ،برنامه درسي و آموزشي و کارآموزی،
فرادیران ،نتاي ياددیری ،اعضای هیأت علمي و مدرسان ،ام انات ،مشارکت جامعه،
تضمین کیفیت و ب بود مستمر ،مگابع فیزي ي و مالي ،بازاريابي ،پژوهش و خدمات
مشتريان به عگوان معیارها و استانداردهای فرايگد ارزيابي درکشورهای بررسي شده مورد
استفاده قراردرفته اند.
بحث و نتيجهگيري
با توجه به مؤلفههای بررسي شده در کشورهای مذکور و با عگايت به ايگ ه
آموزشهای کاربردی در ايران از اهمیت قابن توج ي برخوردار بوده و با چالشهای
متگوعي از جمله پاس گويي ،ارزشیابي ،ب بود ،ارتقاء و تضمین کیفیت مواجه است ،لذا
بحث کیفیت و ب بود و ارتقای آن توجه و نگاه ويژهای را ميطلبد؛ بگابراين الزم است تا
دانشگاههای ارائهدهگده آموزشهای کاربردی و م ارتي برای ب بود و ارتقای کیفیت خود،
ارزشیابي و اعتبارسگ ي شده و کیفیت آنها با استفاده از مؤلفههای متگاسب و معیارها
و استانداردهای ج اني و بینالمللي بررسي شود .از آن ا که ساختار اجرايي اين دانشگاهها
با توجه به ماهیت دورههای کاربردی؛ تقاضا محوری و شغن محوری بوده و مسئول فراهم
آوردن موجبات تربیت نیروهای مت صص مورد نیاز برای ب شهای م تلف اقتصادی،
اجتماعي ،صگعتي و فرهگگي بوده است ،مشارکت دستگاههای اجرايي برای ترمیم هرم
شغلي کشور از شاخصهای بارز اين آموزشهاست .ي ي از وظايف م م اين دانشگاهها،
نظارت بر جريان کار مؤسسات و مراکز آموزشي ذیربط و ارزشیابي فعالیتها برای ارتقای
سطح اين آموزشهاست و در اين راستا و در ج ت اجرای اهداف و وظايف دانشگاه ،که
بر نظارت مستمر بر فعالیت مراکز آموزشي تأکید دارد ،ارزشیابي و تضمین کیفیت
مؤسسات آموزش عالي کاربردی به مگظور ب بود کیفیت آموزشي و پژوهشي اين مراکز
آموزشي ميتواند به اين دانشگاه کمك شاياني کگد.
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ادرچه در ايران دانشگاههای علمي-کاربردی و فگي و فرفهای که ارائهدهگده
آموزشهای م ارتي هستگد ،ارزيابي دروني را بهعگوان اولین دام روي رد اعتبارسگ ي و
برای ب بود کیفیت اين آموزشها و براساس عوامن ،م،كها و نشانگرهای مش صي ان ام
ميدهگد ،اما اين فرايگد بهطور مستمر نبوده و نیازمگد تعیین يك چرخه زماني بهمگظور
ت رار فرايگد اعتبارسگ ي و استفاده از نتاي به دست آمده از اجرای اين فرايگد است .با
توجه و ب رهدیری از سواب و ت ربههای بینالمللي در اين زمیگه و نیز با توجه به اسگاد
باالدستي (سگد چشم انداز  1404و برنامة پگ م توسعه کشور) ،لزوم ارزشیابي و تضمین
کیفیت در آموزشهای کاربردی اهمیت خاصي مييابد؛ لذا اين م م بايستي در
آموزشهای کاربردی مورد توجه خاص قرار دیرد و مسئوالن آموزشهای علمي-کاربردی
و فگي و فرفهای برای رفع کاستيها و ضعفهای موجود در اين خصوص ،اقدامات الزم
را به عمن آورند .همچگین ن ادی متولي ميبايست اجرای ارزيابي و پيدیری نتاي آن
را برای ارتقا و ب بود کیفیت اين آموزشها بر ع ده بگیرد .با وجود آن ه سازمان سگ ش
آموزش کشور متولي ان ام فرايگد ارزشیابي مؤسسات آموزش عالي است؛ اما اجرای موثر
و مستمر اين امر ،هم اری و همف ری دانشگاهها و مؤسسات آموزشي مذکور را ميطلبد
که با هم و دست به دست هم برای ب بود و ارتقای اين آموزشها اقدام اساسي ان ام
دهگد.
براين اساس ،دانشگاههای کاربردی در ايران نیز بهمگظور استفادة مگاسب از نتاي
ارزشیابيها ميبايست معیارها ،عوامن و م،كهای خود را با توجه به نوع آموزشهايي
که ارائه ميدهگد ،بازبیگي و بازنگری کگگد .خصوصي و يا دولتي بودن آموزش عالي و
جايگاه دولت در آموزش عالي از جمله زمیگههای بافتاری مؤثر بر ارزيابي است.
همانطور که م،فظه شد ،در کشورهای مورد بررسي ،دولتها نقش ويژه ای در ساختار
ارزشیابي کیفیت در آموزشهای کاربردی بر ع ده دارند .بهمگظور ارزيابي آموزشهای
کاربردی بايستي به دروندادها ،بروندادها ،فرايگدها و تطاب آن ا با اهداف ،مأموريتها،
چشمانداز و ظرفیت مؤسسه برای تغییر ،توجه نموده و سپس با استفاده از روي رد
مگاسب دروندادها ،بروندادها ،فرايگدها و محیط دروني و بیروني آن ا ارزيابي شود.
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با توجه به بررسي روند فاکم بر ارزيابي آموزشهای کاربردی کشورهای مورد مطالعه
ميتوان بیان داشت که ارزشیابي و تضمین کیفیت ،موجب اي اد بحثهايي دربارة
کیفیت آموزش ،پژوهش و عرضه خدمات ت صصي ميشود و به مگظور فراهم کردن
شرايط و بسترهای الزم برای ورود به عرصة رقابتپذيری اين آموزشها و دستيابي
به آيگدة مطلوب ،پیشگ ادات و توصیههايي برای ب بود و ارتقای کیفیت آن ا به شرح
زير ارائه ميشود:
توجه به بافت و ساختار آموزشهای کاربردی در ارزشیابي و تضمین کیفیت؛ نگاهي آسیبشگاسانه به فعالیتهای صورت درفته در زمیگه ارزشیابي و تضمینکیفیت در آموزشهای کاربردی؛
 استفاده از ت ربیات کشورهای پیشرو در زمیگه ارزشیابي و تضمین کیفیت درآموزشهای کاربردی؛
 فرهگگ سازی مؤسسات آموزش کاربردی و آداه سازی آن ا از ضرورت ارزشیابي وتضمین کیفیت در ب بود و توسعه اين آموزشها؛
 شگاسايي استانداردهای مؤسسات آموزش کاربردی با استفاده از فرايگدارزشیابي و تضمین کیفیت بهمگظور برآورده کردن نیازهای ذینفعان ازجمله دانش ويان،
والدين و کارفرمايان؛
 انت اب م،كها و نشانگرهای ارزيابي متگاسب با نوع و ويژدي خاصآموزشهای کاربردی؛
 شگاسايي نقاط ضعف و قوت آموزشهای کاربردی از طري ارزشیابي کیفیتاين نوع آموزشها و ت،ش برای رفع نقاط ضعف و تقويت نقاط قوت به مگظور توسعه
سیستم آموزش و کارآموزی فرفهای؛
و پیشگ اد کلي :استقرار نظام مگاسب ارزشیابي و تضمین کیفیت آموزشهای
کاربردی.
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