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 ارزیابی مستمر کیفیت در آموزش عالی ایران  نگاهی گذرا به سابقۀ

 1عباس بازرگاندکتر 

 دانشگاه تهراناستاد 

 

در دهه هاي  چندان قابل توجه نبود. امااز نظر جمعیت دانشجویی  خورشیدي 1360 تا دههتحوالت نظام آموزش عالی کشور 
دانشجویان در ایران نیز به طور قابل مالحظه اي افزایش  تعداد، هماهنگ با رشد جمعیت دانشجوئی در سایر کشورها ، بعد

بالغ شد. از این تعداد  1376نفر در سال  1275000به  بود، هزارنفر180در حدود 1357 که در سال، کشور دانشجویان یافت.
یه در دانشگاه هاي غیر دولتی مشغول تحصیل بودند. در این سال تعداد %) در دانشگاه هاي دولتی و بق9/46نفر( 598000

درصد آنان در دانشگاه هاي دولتی مشغول کار بوده اند. بدین ترتیب توسعه 61بود که  نفر 36000اعضاي هیات علمی بالغ بر 
ه در مدت نیم قرن رخ داده ک ، با توسعه کمی آموزش عالی دولتی، کمی آموزش عالی غیردولتی در مدتی در حدود ده سال

 دانشجوئی جمعیت1391 درسال که طوري یافت؛به باآهنگ بیشتري افزایش جویاندانشتعداد، بعد درسال هايبرابر شد.  ، بود
اما سایر  ، حجم جمعیت دانشجویی با رشدي سریع افزایش یافته است ، بدین سان .گردید نفربالغ میلیون 5/4 از بیش به

 عوامل نظام آموزش عالی(از جمله هیات علمی) از رشدي هماهنگ با رشد دانشجویان بهره مند نبوده است. 

ایجاد دانشگاه هاي علوم پزشکی و مراکز آموزش عالی وابسته به وزارتخانه ها و یادشده با  سال هاي در ، عالوه برآن
در ، . بنابراینبوده ضرورت پاسخگویی آموزش عالی به نیاز هاي جامعه را بیش از پیش مطرح کرد ، سایر سازمان هاي دولتی

 :کهه بود شداین پرسش مطرح ، خورشیدي 1370اوایل دهه 

 "با توجه به تحوالت کمی یاد شده چگونه می توان آموزش عالی را پاسخگو کرد و کیفیت آن را بهبود بخشید؟"

نظام درونداد ارزیابی برخی عوامل ، هرچنداست.  بوده زم انجام ارزیابی مستمر آموزش عالیپاسخ به این پرسش مستل
 ه هايموسسبا شروع همزمان  ، علمی) در نظام آموزش عالی ایران هیاتو ورود به آموزش عالی  دانشگاهی (از جمله داوطلبان 

 1370تا دهه  ارزیابی مستمر کیفیت آموزش عالی نسبت به اما ، بودمتداول شده خورشیدي 1290آموزش عالی در دهه 
 تمایلی وجود نداشته است.

در دهه  هاي بازرسی براي شناسایی و رفع مشکالت رسمی دانشگاهیهیات، "امور جسس در بارهت"به منظور، وانگهی
اما فرایند ارزیابی مستمرو تشکیالت سازمانی آن در  به دانشگاه هاي مختلف اعزام می شدند خورشیدي 1350-1340هاي 

در  .نمایان شد 1365ارزیابی در آموزش عالی ایران در سال واحد سازمانی براي   توجه به ایجاد. وزارت متبوع مورد توجه نبود
یی مرکب از چند نفر از هیات ها  ،ایجاد شد. همزمان در دانشگاه هادر وزارت متبوع وسپس دفتر نظارت و ارزیابی  این راستا،

اعضاي هیات علمی به همراه یک یا چند نفر کارشناس از سوي وزارتخانه ذي ربط به دانشگاه موردنظر اعزام می شدند. این 
مصاحبه و داده هاي قابل  ، گزارشی مبتنی بر مشاهده ، هیات ها ضمن بازدید کوتاهی از نظام دانشگاهی مورد ارزیابی

با توجه  ، در دوران یادشده، بدین ساندانشگاه مقصد تهیه و به مسئوالن وزارتخانه عرضه می کردند.  دسترسی درباره اوضاع
                                                           

 مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران و مشاور شبکه کیفیت آموزش عالی در آسیا و اقیانوسیه)طراح  (پیشنهاد دهنده   1
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چندان موثر در نظام آموزش عالی ایران در جهت سنجش کیفیت و بهبودي آن ارزیابی انجام شده ، به شیوه مورد استفاده
 .نبوده است

از این کوشش هاي ارزیابی آموزش عالی کشور امري موسمی بوده و استمرار نداشته است.  ، با توجه به مطالب فوق
شناسایی رهیافت  ، بدین جهتدر کوشش هاي انجام شده بهبودي کل نظام دانشگاهی مورد توجه قرار نگرفته است.  ، رو

. شته استضرورت دا ، هاي دانشگاهی پرداختمناسب ارزیابی که با استفاده از آن بتوان به طور مستمر به بهبود کیفیت نظام 
 درمان و آموزش پزشکی احساس شد. ، این ضرورت ابتداء در نظام آموزش پزشکی و توسط وزارت بهداشت

درمان و  ، دفتر نظارت و ارزیابی وزارت بهداشت به درخواست، خورشیدي1374در سال ، با توجه به مراتب یاد شده
 ،آنونتایج حاصل از این طرحاجراي تدوین شد.در ، توسط نویسنده ، مستمر آموزش پزشکیطرح ارزیابی ، آموزش پزشکی

گروه هاي ارزیابی درونی  فرایند شناسائی شد. براین اساس، سنجش آموزش عالی در سطح ملی و بین المللی ه هايبرتج
شش گروه در ارزیابی درونی آزمایشی طرحو اجراي  حاصل این کوشش، تدوینگردید. مشخصآموزش پزشکی و مراحل آن 

رویکرد ، . بر اساس نتایج حاصل از اجراي این طرحبود خورشیدي 1375کشور در سال آموزشی در دانشگاه هاي علوم پزشکی 
 گردید.عرضه ، ت آموزشی دانشگاه هاي علوم پزشکیجهت بهبود کیفی، مناسب براي ارزیابی درونی

 خ داده شد:زیر پاسهاي به سوال  ، براساس این رویکرد

 ؟انجام شودفرایند تدوین هدف ها چگونه  و درمانی -ارزشیابی درونی  گروه هاي آموزشی .1

 ؟چگونه مورد قضاوت قرار گیرددرمانی -یمطلوبیت عوامل درونداد گروه هاي آموزش .2

 ؟چگونه مورد قضاوت قرار گیرد یادگیري) گروه هاي آموزشی-مطلوبیت فرایند اصلی(تدریس .3

 ؟مورد قضاوت قرار گیرد) ...، عوامل برونداد (دانش آموختگانمطلوبیت چگونه  .4

 ؟به بهبود کیفیت پرداختارزیابی درونی در گروه هاي آموزشی می توان  چگونه براساس نتایج .5

آموزش عالی پزشکی در سال هاي بعد نسبت به اشاعه رویکرد ارزیابی  ، با توجه به نتایج موفقیت آمیز طرح ارزیابی یادشده 
برخی زدانشگاههاي علوم پزشکی به ارزیابی برونی کیفیت  ، ی در دانشگاههاي علوم پزشکی کشوراقدام کرد. همچنیندرون

 برخی از گروه هاي آموزش پزشکی  پرداختند.

 کشاورزي دردانشکده کشاورزي وآموزش ترویج آموزشی درگروه دفعه اولین نیزبراي تهران دردانشگاه درونی ارزیابی
 هاي دیگري در دانشکده هاي مدیریت وبه تدریج گروه ، در سال هاي بعد .دیمنتشرگرد 1377 رسالد آن شدوگزارش انجام

 هنرهاي زیبا دانشگاه تهران به ارزیابی درونی پرداختند.

همایشی توسط انجمن پژوهشهاي آموزشی ایران برگزار شد و درآن نتایج حاصل از  1378در سال  ، عالوه برآن
برخی اجراي ارزیابی درونی  توسط مجریان ارزیابی درونی در آموزش پزشکی و سایر رشته ها عرضه شد. در این همایش  

ارزیابی کیفیت میان آموزش پزشکی ر باره اجراي د تبادل تجربه ، بدین طریق مسئوالن آموزش عالی جامع نیز حضور داشتند. 
 آموزش عالی جامع به عمل آمد. نیز و

ی با توجه به نتایج طرح ارزیابی درونی در دانشگاههاي علوم الوزارت علوم و آموزش ع ، خورشیدي 1379در سال 
ضمن در  وزارت متبوع، ین منظورااي زش عالی جامع برآمد. بربه کار گرفتن الگوي ارزیابی درونی در آموپزشکی در صدد 

 به سازمان سنجش ، برنامه پنجساله توسعه آموزش عالیخواست از سازمان برنامه و بودجه براي تخصیص بودجه اي ویژه در 
به بعد ،در سال هاي  ، تفویض اختیار کرد. این سازمان ، براي یاري دادن به دانشگاهها جهت ارزیابی درونی ، آموزش کشور

توسط  ،ي یادشده ،که با مشاورت نویسندهکوشش ها  دانشگاههاي داوطلب یاري داده است تا به انجام ارزیابی درونی بپردازند.
 540دانشگاه کشور بیش از  45خورشیدي در بیش از  1384تاسال  کهگردید موجب انجام شدجش آموزش کشور نسازمان س
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گروه هاي آموزشی  1000کوشش ها در دهه بعد ادامه یافت به طوري که بیش از گروه آموزشی به ارزیابی درونی بپردازند. این
 در آموزش عالی کشور به امر ارزیابی درونی پرداختند. 

و بهبود  ارزیابیسیاست گذاري و برنامه ریزي مسئولیت  ارزیابی و اعتبار سنجی نهاد ملییک نظر به این که  ، اما
نتایج ، .از این رویابی برونی مورد توجه قرار نگرفتارزبالمآل  ؛ارزیابی درونی پیگیري نشدنتایج ، کیفیت را بر عهده نداشت

 . ه استموثر واقع نشددانشگاهها در بهبود کیفیت  مطابق با انتظارات انجام ارزیابی هاي درونی 

دانشگاه ها مسئولیت ارزیابی و اعتبار سنجی  در سطح نظام آموزش عالی یک نهاد ملی همان طور که اشاره شد،
براساس تجربه هاي به دست آمده از ارزیابی هاي  ، در سطح دانشگاهی ه است؛اماعهده نداشتوموسسه هاي آموزش عالی را بر

ي وشش هاک نتایج مطلوب با توجه به ، رو ضروري می نمود.از ایندر دانشگاه تهران درونی در دانشگاه تهران ایجاد این نهاد 
د یک واحد ایجاپیشنهاد ، دانشگاه ایندرونی دری و نیز پیگیري دست اندرکاران ارزیاب، ارزیابی درونی گروه ها در دانشگاه تهران

مرکز ارزیابی طرح ایجاد  دانشگاه تهران، د. بدین سانمبه بار آ  در سطح دانشگاهو بهبود کیفت  سازمانی مسئول ارزیابی
 1392-1385در سال هاي .اغاز به کار کرد  رسماً 1385. این مرکز در سال تصویب کرد 1384را در سال  کیفت دانشگاه

 ، موزشی با مشارکت اعضاي هیات علمیگروه آ 12 از این گروه ها گروه آموزشی در صدد ارزیابی درونی برآمدند.  40بیش از 
گروه آموزشی داوطلبانه حاضر شدند از  چهار، . همچنینو عرضه کردندساندند و گزارش آن را تهیه زیابی درونی را به انجام رار

اقدام از جمله گروه هایئ که در آنها با استفاده از نتایج ارزیابی برونی طریق گروه همگنان مورد ارزیابی برونی  قرار گیرند. 
در دانشکده روانشناسی و  ،گروه روان شناسیبراي بهبودي در سطح نظام آموزش عالی در رشته ذي ربط به عمل آمد

 علوم تربیتی می باشد.

آموزش مهندسی از دانشکده هاي فنی نیز براي ارزیابی  پردیس ، عالوه بردانشکده هاي یادشده در دانشگاه تهران
با ایجاد انجمن آموزش مهندسی  ، همچنینبرآمده است.  اجراي ارزیابی درونی برخی گروه ها در صدد   1380آواخر دهه  

 1390در سال  ، ایراندر ارزشیابی آموزش مهندسی نهادي براي تاسیس همت این انجمن درو 1388در سال ایران 
این موسسه اولین نهاد ملی تخصصی براي ارزیابی و اعتبار سنجی  .موسسه ارزشیابی آموزش مهندسی ایران بوجود آمد

 نهاد ملی ارزیابی و اعتبار سنجی آموزش عالی ایرانخورشیدي )  1397کنون(چند که تازش عالی ایران است. هر درآمو
ي ملی تخصصی در رشته هاي مهندسی یکی از نهادهااما انتظار می رود که موسسه یادشده بتواند به عنوان  ، ایجاد نشده است

تا در سطح بین المللی مود  ،کند رعایترا زیر اصل  10نقش مورد انتظاررا ایفا نماید.یک نهاد  ملی ارزیابی و اعتبار سنجی باید 
 تائید قرار گیرد.

 2اصول روال مطلوب یک نهاد ارزیابی و اعتبار سنجی

 ؛بیان آشکار رسالت نهاد .1
 ؛برونیهاي مربوط به ارزیابی  الل عمل در داوري ها و تصمیم گیريرعایت بی طرفی واستق .2
 ؛کیفیتبرونی در اختیار داشتن منابع مالی و نیروي انسانی کافی براي اجراي ارزیابی  .3
 ؛ها نآشیوه اجراي و اسناد مربوط به  کیفیت در دسترس قرار دادن راهنماي ارزیابی درونی و برونی  .4
 نان نسبت به برنامه /گروه مورد ارزیابی ؛آو اطمینان یافتن از بی طرفی براي ارزیابی برونی تشکیل گروه همگنان  .5
 نی در باره سیاست ها، از طریق اطالع رسا ، نسبت به امور مورد اجرادر میان دانشگاهیان ذي ربط ،مقبولیت یافتن  .6

 و پاسخگو بودن در این باره؛کیفیت و معیارهاي ارزیابی شیوه ها 
 بودن سازوکار  فرجام خواهی نسبت به نتایج ارزیابی برونی؛دارا .7

                                                           
). ارزیابی مستمر براي بهبود کیفیت دانشگاهی: نگاهی به یک دهه تجربه در نظام آموزش عالی ایران. دررضا محمدي 1386عباس( ، . بازرگان٢

 25 ، دانشگاه تهران–دانشکده روان شناسی و علوم تربتی ، (ویراستار). مجموعه مقاالت دومین همایش ارزیابی درونی براي ارتقاء کیفیت دانشگاهی
 )50-25.تهران: انتشارات سامان سنجش آموزش کشور.(صص1395اه اردیبهشت م
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 تضمین کیفیت فعالیت هاي خود؛ براي  "فراارزیابی"سازوکاراز  بودنبرخوردار .8
 نهادي با نهاد هاي ارزیابی و اعتبار سنجی منطقه اي وبین المللی؛-برقراري همکاري هاي میان .9

ماموریت وهویت دانشگاه ها و موسسه هاي آموزش عالی و یار دادن به آن ها براي بهبودي اموزش  ، توجه به رسالت .10
 عالی.

رعایت کند . عالوه برآن، با ترغیب و هدایت  به دقتموسسه ارزشیابی آموزش مهندسی ایران بر آن است که ده اصل یادشده را
سی نسبت به ارزیابی  درونی و سپس انجام ارزیابی برونی ، ارتقاء دانشگاه هاي صنعتی ، پردیس ها و دانشکده هاي فنی ومهند

 کیفیت نظام آموزش مهندسی را یاري دهد. بدین ترتیب ، موسسه یادشده می تواند الگوئی براي سایر رشته ها باشد.


