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 مروری بر مطالعات مربوط به ارزیابی کیفی نظام های دانشگاهی در ایران و جهان

 )نویسنده مسئول( 2غلامرضا حیدری ،1فاطمه فخری پور

 :چکیده

پژوهشبی، مسبزل    هایتدوین سیاست علمی و پیشبرر  طرحابا و نرنامبه :و هدفمقدمه 

اطلاعات جامع و  قیق  رناره توانایی های نالقوه علمی و فنی کشور است. از مسائل مطرح 

 .کیفیت آموزش  ر نظا   انشگاهی ایران استهای اخیر، افتآموزش عالی  ر سال

پژوهش پیش رو نا روش تحلیل توصیفی نه نررسی اثار و مزون موجبو    :مواد و روش ها

ضرورت و شناسایی موانع موجو  می پر از .  ر این راسزا نا اسزفا ه از مزون و و نه نررسی 

ا نیات موجو ، نررسی کزب، مقالات، گ ارشات و اسبنا  پیشبین و مطالتبات کزانخانبه ای 

 .مور  نظر  ر طرح گر آوری می شو  اطلاعات

روش تبدری،،  نشان می  هد عواملی نظیر : ناربو  تننولبو ی آموزشبی و یافزه ها  نتایج:

و  یا گیری -فرآیندهای ارزیانی  رونی و نیرونی کیفیت  انشگاه ها، مدیریت کیفیت تدری،

 ارتقا  هنده کیفیت آموزشی هسزند.  ,همناری نا  انشگاه های خصوصی و نظایر آناا

نه نررسی مروری اکزفا کر ه اند و کمزر مطالته ای  ر نتد عملیباتی موجو  مطالتات  بحث:

وار  شده است. شاید  لیل این موضوع ناکارآمد نو ن سیسزم ارزیبانی موجبو   ر موضوع 

سطح  انشگاهی کشور ناشد که نمی تواند  ر انتا  گوناگون  ید وسیتی نسرت نه عملنبر  

این نظا  نشان  هد. از سوی  یگران مساله ارزیانی موضوعی چندنتدی است و نمبی تبوان 

ارتقا کیفیت پژوهش اظاار کبر  کیفیبت آموزشبی ناربو   صرفا نا اف ایش یک پارامزر نظیر

 شایانی یافزه است.

 آموزش، ارزیانی ، ارتقا کیفیت،  انشگاه، ایران.   واژگان کلیدی:
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 مقدمه 

عالی و علم  ر  نیای امروز نه یک کالبای تجملبی نلنبه کالبایی ضبروری و شبره  آموزش

 ر سبه  هب   (. 2-1::1)فراسزخواه، ای  ار جایگاهی حاشیه عمومی است، اما  ر جامته ما

شده اسبت و  های اصلی  ر آمبوزش عبالی جابان گذشزه، تضمین کیفیت از جمله  غدغه

)محمبدی و  آیببد ساز و کاری مام نرای توسته و ترقی آموزش عالی نببه حسببام مببی

ها و متیارهای کیفبی اسبزاندار  و اسبزفا ه از اصبول  تدوین شاخص(.  13:1:31همناران،

هبا و  امنانات محدو  را  ر سطح ملی و منطقه ای نرای  انشگاه علمی و منطقی که تقسیم

 نسیار حبائ  اهمیبت اسبت  نه نحوی مطلوم تسایل و میسر ساز  مؤسسات آموزش عالی

سرمایه  نی شدن،جاا از ناشی تأثیرات که است ناور این ( نر2111چیاو ) (.:15:6)کیذوری،

روی  فبرا را هبایی چالش ملت هاست، کنزرل از فراتر اهگ  ی،اقزصا و رقانت پذیری  اری

(. 13:3:12)رحمانپور و همناران،  است  ا ه قرار توسته حال  ر و یافزه توسته کشورهای

های آموزشی و پژوهشبی،  های  رفی است. نرنامه آموزش عالی  ر  نیا  ر حال  گرگونی

ناید نیش از پیش نرون  احساس می کنند که انشگاه ها روز نه روز و   ر حال تحول هسزند

ایران آینده را  ر 1111 انداز ، سند چشم  (.1::1)فراسزخواه، شوندسخگو نه جامته گرا و پا

منطقه آسیای جنوم غرنی تصویر کر ه  جایگاه اول اقزصبا ی، علمبی و فنباوری  ر سبطح

و پایبدار هسبزند، لباز   مزببوازنننانراین، کشورهایی که خواهان توسته همه جانربه،  است

است نظا  آموزش عالی خو  را نه طببور مزببوازن و پایببدار توسببته  هنببد و  ر نببوع 

 وری را مببد نظببر قرار هنببد انشببگاهی، خلاقیببت و نببوآ هبای سبازماندهی فتالیبت

 (.  13:2:52)ثمری،

 

 ادبیات موضوع

نرخبور ار اسبت و تضببمین آن  ایویژه اهمیت ی از آموزش عال کیفیتضرورت توجه نه 

)محمبدی و  مبی آیبدآمبوزش عبالی نبه حسبام  زمینهمسائل مام  ر  ن ینی از نبه عنبوا
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کیفیت نظا  آموزشی را مزرا ف نا کارایی  نظران نرخی از صباحب (.31:13:1-33همناران،

انتبا  امبری پویبا و  ارای  کیفیت  ر آموزش عبالی، (.15:51)کیذوری، رونی آن می  انند 

ریب ان قبرار  ناید همواره مور  توجبه نرنامبه مزتد  و مزغیرهایی است که ارتقای  ائمی آن

های کشورمان  ر سه   ر آموزش عالی و  انشگاه (. 13:5:53)عظیمی فر و همناران،  گیر 

ها و اف ایش قانل توجای  ر زمینه تتدا   انشجو و اف ایش نسرت ثرت   هه گذشزه پیشرفت

ساله و نی  ارتراطبات علمبی و نبین المللبی  انشبگاهی  21تا 11نه جمتیت گروه سنی  نا 

هبای  تحقبق اهببداف و رسببالت  سباسنبر ایبن ا(. 13:1:2)نبا ری، نوجو  آمده اسبت

هبا نیازمنبد یبک نرنامبه و  ای  ر  انشبگاه خبدماتی و رشبد حرفبه آموزشبی، پژوهبشی،

ی زیبا ی کبه  ر امبر و پژوهش ها ها شتلا رغبم علبیکه مبدیریت کیفبی جبامع اسبت 

ها  ر  نارساییهنوز کبشور  رفزه است، مع ذالک  ر آموزش عالیآموزش عالی صورت پذی

ارتقبا کیفیبت آموزشبی  ر ال مطرح است که چرا و ر اینجا این س وانتا  کیفی وجو   ار  

گرفزبه نظا  های  انشگاهی خصوصا آموزش عالی نا توجه نه پژوهش هبایی کبه صبورت 

و  ر  ویژه ای نمبی ناشبد هنوز  ر نین مسولان و مدیران این عرصه حائ  اهمیت و جایگاه

نسیاری از موار  نی  نررسی هایی نه صورت نمونه مور ی صورت گرفزه اسبت کبه نزیجبه 

عموما حاکی از پایین نو ن کیفیت آموزشی  ر نظا   انشگاهی کشور نو ه است امبا سبوال 

این موضوع شباهد اجبرای ایبن فراینبد  ر نظبا  ر وجو  تاکید نسیار ناینجاست که چرا نا 

 انشگاهی کشور نیسزیم و  ر صورت اجرای ارزیانی، کم و کیف این فراینبد چگونبه نایبد 

نا مروری نر مطالتات مرنوط نه ارزیانی کیفی تبلاش است تا  ر پبژوهش حاضبر ناشد. لذا 

روش و  مساله را روشن نمایدت توجه نه این نظا  های  انشگاهی  ر ایران و جاان ضرور

 . یرگقرار نررسی کشور مور  کیفیت آموزش  ر نظا   انشگاهی های  ست یانی نه ارتقای 

 ر این راسزا نا اسزفا ه از مزون و ا نیات موجو ، نررسی کزب، مقالات، گ ارشات و اسبنا  

 آوری مبی شبو  و پب، از پیشین و مطالتات کزانخانه ای اطلاعات مور  نظر  ر طرح گبر
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نررسی پیشینه طرح و مرانی نظر کار و تحلیل  ا ه هبا راهنارهبایی جابت ارتقبا و ناربو  

 می گر  .   انشگاهینظا  کیفیت  ر 

 

 شناسیروش 

 -توصبیفی وعن از  ا ه ر آوریگ هجنر از و کارنر ی نوع از هدف، جات از حاضر پژوهش

 آمبوزش عبالی نظبا   ر توسبته راهنارهبای و چالش ها نررسی  نرال نه که است تحلیلی

است. هم چنین روش  نو ه ر راسزای ارتقا کیفیت آموزشی  اهمیت ارزیانی و نررسی کشور

، نررسی اسنا ، کزبب، گ ارشبات و مطالت  کزانخانه ای روش ازاسزفا ه گر آوری اطلاعات 

اسبزفا ه از تننیبک نبا های پژوهشی، مقالات  اخلی و خارجی و مزون  پایان نامه ها، طرح

نبه   مفاو  شناسبی و نظری سطح و  ر می ناشدهایی نظیر فیش نر اری و خلاصه نویسی 

 موضبوع نررسی اسنا  و مزون مرترط نا و مطالت  کزانخانه ای روش از مفاومی انتا  نررسی

 ر این قسمت مروری نر پیشبینه تحقیبق صبورت میگیبر  کبه . پر اخزه است شده اسزفا ه

 پژوهش های  اخلی و خارجی صورت گرفزه نررسی می شوند. 

 مروری بر پیشینه پژوهش. :1جدول شماره 

 الف: مطالعات داخلی

 خلاصه یافته ها و نتایج عنوان پژوهش نام محقق و سال

مرکز پژوهش های 

 مجلس شورای اسلامی

(1131) 

 آموزش ارزیابی های شاخص

 عالی

 شامل عالی آموزش خر  و کلان ارزیانی هایشاخص

  ر و نو ه آموزش عالی تحلیلی و کیفی کمی، های شاخص

 3.است گر یده تدوین اصلی حوزه 6

 فراستخواه

(1131) 

 کیفی کمی و ارتقای چگونگی

 عالی آموزش به دسترسی

 درایران

 زیرساخت های مالی، توست  منانع تنوع وی نزیجه گرفت که

 کیفیت توست  النزرونینی، و  ور راه از یا گیری نرای لاز 

... را ج و ضرورت ها  ر نحث آموزش  و سنجش نظا 

 عالی می ناشد.

  ر کیفیت مدیریت های مدل نزیجه می گیر  که کارکر  در کیفیت ارتقاء ضرورت توفیقی داریان

                                                             
3 https://rc.majlis.ir/fa/law/show/101178  
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 انقلام از نتد  وران  ر مام پدیده  و را نا ایران عالی ایران عالی آموزش (1131)

 رشد  یگری و تاریخی ماندگی عقب اول. می  اند مواجه

 .جمتیت سریع

 خراسانی و همکاران

(1131) 

 برای مدلی تدوین و طراحی

 دانشگاه های کیفیت بررسی

 مدل های اساس ایران بر دولتی

 کیفیت رایج

اسزاندار  رایج مدیریت کیفیت  ر و مقایسه  نه نررسی

های تحت پوشش وزارت  عالی  ولزی  انشگاه آموزش

تدوین اسزاندار  و هم چنین نه علو ، تحقیقات و فناوری 

 پر اخزه است.ملی مدیریت کیفیت آموزش عالی  ولزی 

 اسحاقی و همکاران

(1111) 

 اجرای با مرتبط واملع بررسی

 درونی ارزیابی مطلوب

 دانشگاهی آموزشی درگروههای

تجربه  مروری بر یك دهه

 گذشته در ایران

ارائه پیشناا ها  ر سطوح چاارگانه نظا  آموزش عالی 

شناسایی نه جات نارو  کیفیت را مور  نررسی قرار  ا ه و 

 پر اخزه است. چالش ها و مشنلات موجو 

ثمری و همکاران 

(1111) 

بررسی و شناسایی عوامل مؤثر 

 توسعه دانشگاهی در فرآیند

آمده از این مطالته عوامل اصلی و های ندست  طرق یافزه

شامل؛ عامل  رون  انشگاهی، محیط محلی و  فرعی مبؤثر

محیط نین المللی و کلان،  ای، محیط سطح ملبی و منطقه

 مبی (تسایل گر)ای و زیر ساخزی همچنین عامل زمینه

 .ناشبد

رحمان پور و همکاران 

(1111) 

 شاخص های بررسی

 آموزش نظام های اعتبارسنجی

 آنها بر رتبه بندی تأکید با: عالی

 نر که عالی آموزش می  هد نظا   های طرح نشان نزایج

 کیفیت نارو   ر  رونی و ارزیانی اعزرارسنجی فرایند اهمیت

  ر اعزرارسنجی و ارزشیانی ایجا  فرهنگ عالی، آموزش

 آگاهی و آشنایی عالی، مؤسسات آموزش و  انشگاه ها

 هسزند. موفق تر کر ه اند تأکید مدیران

 جهرمی و جهرمی

(1111) 

 و کیفیت ارتقا در ارزیابی نقش

 نظام در ریزی برنامه بهبود

 عالی آموزش

 گیری تصمیم فرایند  ر تسریع توان می این طرح نزایج  از

 عملیات روند و ضتف و قوت نقاط نشان  ا ن طریق از

ذکر  را و ... آموزشی های نرنامه شدن  ار جات ، مخزلف

 .نمو 

 غلامی و همکاران

(1111) 

 پژوهشی کارکرد الگوی طراحی

صنعت  رویکرد دانشگاه ها با

 یاری

گذاری  سیاست پیشناا ی  ر قالب چاار نتد اصلی الگوی

های  های تشویقی پژوهشی، زیرساخت پژوهشی، نظا 

ای پژوهشی ارائه  حمایزی پژوهشی و ارزیانی نرون  ا ه

 .شده است 

 کیفیت ارتقا نرای. که شو  می گیری نزیجه مقاله این  ر در عالی آموزش کیفیت بونوتی
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 توسعه نیاز حال در کشورهای (1111)

 دارد ای حرفه پشتیبانی به

ننارگیری از  توسته، حال  ر کشورهای  ر عالی آموزش

  انشگاهی از اعم) اصیل مزخصصان و مناسب های سیاست

 است. لاز ( ا اری و

 مدینا و اکومیندا

(1111) 

 عنوان به استراتژیك مدیریت

 کیفیت بهبود برای کلیدی

 آموزش

 مامزرین که کند نیان می روشن  ر نزایج طرح نه طور

 آموزشی موسسه خو  و نارو  نر که است تغییرات، تغییراتی

 .است مزمرک 

 بزپالکو و همکاران

(1111) 

 کیفیت های شاخص و معیارها

 نتایج: دانشگاهی تحصیلات

 متخصصین مصاحبه

 سازمان ، آموزشی های فتالیت منانع) اصلی متیار سه

 شاخص و( مزخصصان آموزش نزایج ، آموزشی های فتالیت

 .نه عنوان نزایج طرح تتیین شد  آن های

 

 نتایج و پیشنهادها 

مور  نررسی و تحلیبل   ر این مطالته پژوهش های صورت گرفزه  ر  اخل و خارج کشور

ننزه حائ  اهمیت  ر این مطالتات این موضوع است که عموما این مطالتات نه قرار گرفت. 

نررسی مروری اکزفا کر ه اند و کمزر مطالته ای  ر نتد عملیاتی موضوع وار  شبده اسبت. 

( صبورت 1315 ر نخش مطالتات  اخلی طرح پژوهشی که توسط فراسزخواه )نتنوان مثال 

  و نه قریب گذشت نه توجه خزلف پر اخزه است اما ناگرفزه نه نررسی این امر از زوایای م

.  ر پبژوهش هبای  یگبری گیر  قرار نازنینی مور  اطلاعات که است نیاز طرح این از  هه

 نررسبی نبه را و موجبو  رایبج اسبزاندار های صرفا که (:131) همناران و نظیر خراسانی

  انشبگاه مطالتبه مور  جامته صرفا و نشده ای اسزفا ه مشانه های شیوه از و است پر اخزه

 (13:1) همناران و ریاحیاست.  نشده نررسی طرح این  ر موار  سایر و است  ولزی های

 کبه ناشبد مبی  انشبگاهی عرصبه  ر تولیبدی علم و آموزشی خدمات کیفیت ارتقا ندنرال

 و پبور از سبوی  یگبر مابدی .اسبت نشبده نررسبی طبرح این  ر ها تادید و ها فرصت

 پ شبنی علبو   ر  انشگاه پیرسون روش و کمی های روش از نا اسزفا ه (13:6) همناران

 ایبن کبه ندهبد  سبته نب ها  ا ه مزقانل ارتراط نا رانطه  ر خونی  یدگاه تواند زاهدان می

  ر نزبایج ایبن اسبت نیباز و یافزبه  سبت خبونی نزایج نه روش این ننارگیری نا پژوهش
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 ر نحث مطالتات خارجی نی   ر کشورهای توسبته  .شوند گرفزه کار نه نی   یگر تحقیقات

یافزه و رونه توسته مطالتات نسیاری صورت گرفزه است که نیاز است  ر طرحی یافزه های 

 مطالتبه نبوع از پبژوهش ( نبه2111نونبوتی )آناا نررسی و نومی سازی گر  . نرای مثبال 

 پر اخزه تحلیل نه کیفی نصورت اما است وسیع نسرزا آن آماری جامته و پر از  می مور ی

گبو و و  .ناشبد نمبی  سزرس  ر کمی نصورت مشانه های طرح یا طرح اطلاعات و است

 و هبا چبالش: کیفیت آموزش نه مرنوط (  ر پژوهش خو  نه نرسی مسائل2111همناران )

 حال  ر کشورهای  ر و نالا آماری نمونه نا طرح این که جایی ها پر اخزه است  از فرصت

 نی  ایران کشور  ر مشانه روش از اسزفا ه نا تواند می است گرفزه قرار نررسی مور  توسته

 متیارهبای لیسبت چبک ارائبه ( نیب  ه2116نراهان و زیارتی ) .شو  نررسی ها  ا ه و اجرا

 نایسزی که است پر اخزه ترکیه  ر عالی آموزش خصوصی  انشگاهی موسسات نرای کیفیت

 قبرار نررسبی مبور  ایبران کشور عالی آموزش موسسات نا رانطه  ر موسسات این کیفیت

 و نررسبی نبا ( ا2115پزروفسبنی و آگباپوا )هم چنین  .نمو  اسزفا ه نزایج از نزوان تا گیر 

  ر اسبت نیباز که  هد می ارائه را نزایجی و پر از  می موضوع اهمیت نه مرورری مشاهده

 ر ناایت نا نررسی مطالتات صورت گرفزه عوامبل زیبر  .گیرند قرار نررسی مور  نی  عمل

آموزش  ر نظا   انشگاهی  کیفیت و کاهنده  هنده ارتقا نتنوان عواملمنررا  ر پژوهش ها 

 :که  ر جدول زیر خلاصه شده است مور  تاکید قرار گرفزه اند

 آموزش در نظام دانشگاهی. کیفیت و کاهنده دهنده ارتقا : عوامل1جدول شماره 

 عوامل ارتقا دهنده کیفیت آموزشی

 تدری،، روش و آموزشی تننولو ی نارو 

  انشگاهاا،  کیفیت نیرونی و  رونی ارزیانی فرآیندهای 

  یا گیری، -تدری، کیفیت مدیریت

  مأموریت، پژوهش، کیفیت مدیریت

  ناا ی، مدیریت و سازمانی اهداف
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  ،(اجزماعی مشارکت) جامته نا تتامل کیفیت مدیریت

  پشزیرانی، خدمات کیفیت مدیریت انسانی، منانع کیفیت مدیریت

 کیفیت تضمین و ارزیانی نظا  کیفیت مدیریت

 عالی،  آموزش  ر ارزش ری ی نرنامه تننیک از گیری ناره

  مخزلف؛ عملیات روند و ضتف و قوت نقاط  ا ن نشان طریق از گیری تصمیم فرایند  ر تسریع

  وفا اری؛ و همرسزگی احساس اف ایش مسئولان و نو ن گو پاسخ 

  کارکنان، و مدیران نین نازر ارتراط مدیران، هرری قدرت ر اف ایش

 آموزشی های نرنامه شدن  ار جات اصلاحی و های  یدگاه شناسایی

 پژوهشی تشویقی های نظا  پژوهشی و ایجا  گذاری سیاست

 خصوصی  های  انشگاه نا همناری و فناوری تحقیقاتی، و آموزشی منانع ، امنانات  ر گذاری سرمایه نه نیاز

 عوامل کاهنده کیفیت آموزشی

 عالی،  آموزش نه ورو  نرای تقاضا اف ایش

 آموزشی نجای توسته کیفی،  کمی توسته سیاست

 پژوهشی ای  ا ه نرون ارزیانی و پژوهشی حمایزی های نرو  زیرساخت

  چندنتدینگاه تک نتدی نه نحث آموزش نجای  یدگاه 

 خو  فتلی  انشجویان نه موثر خدمات ارائه نرای لاز  فی ینی امناناتعد  نرخور اری  انشگاه ها 

 سازی مقوله جاانی نه واکنش های مدون و مناسب  ر  اسزراتژینرو  

 (1111)ماخذ: یافزه های پژوهش،

طرق یافزه های پژوهش می توان نزیجه گرفت که نا توجه نه ضرورت نحث ارزیانی کیفیت 

آموزش  ر ایران کمزر نه صورت کارنر ی و عملی نه این مقوله پر اخزه شده است. لذا نیاز 

است که مدیران و مسولان  خیل  ر امر ارزیانی کیفیت آموزش نه این مام توجبه ویبژه ای 

طح های مخزلف آموزشبی کارشناسبی، ارشبد و سکیفیت آموزشی  ر   اشزه ناشند تا نحث

 کزرها و رشزه های مخزلف و هم چنین موسسات و  انشگاه های مخزلف سنجیده گر   و 

لبذا طراحبی متیاری نرای ارزیانی سیسزم آموزشی نصورت ینپارچه و واحد ارائبه گبر  . 
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نصبورت ینپارچبه از اهبم مدلی نرای نررسی کمی و کیفی کیفیبت آموزشبی و پژوهشبی 

امید است نبا ننبارگیری  واجرات  ر راسزای اف ایش کارایی نظا  آموزشی کشور می ناشد.

 شاهد ارتقا سطح آموزشی  ر کشور ع ی مان ناشیم:راهنارهای ذیل 

 هانیرو گ ینش و اسزخدا  فرایند  ر نخرگان جذم نر زما ها -

  ها اسزفا ه از تجارم آن مطالتاتی های فرصت سام اف ایش منظور نه نو جه اخزصاص -

 و مراکب  تحقیقباتی و مؤسسبات هبای کزانخانبه انسبانی نیبروی و نو جه مشنلات رفع -

 ها نه منظور  سزرسی آسان نه منانع مطالتاتی اسزان نخصوص آموزشی

 نه منظور ایجا  ارزیانی مسزمر  ز ایی مقررات و قوانین اصلاح و حقوقی محیط  ر تحول -

 پژوهشی   ا های نرون ارزیانی و پژوهش از حمایزی های ایجا  زیرساخت -

  انشبگاه ی گوناگونها نده انش و ها گروه یناا های پیش دفراین و والگ یآزمایش جرایا -

  و ایجا  نسزری نه منظور  سزرسی سایر حوزه ها نه نزایج  ها

 و ایجا  الگویی واحد نومی  های شاخص تدوین منظور نه مزخصص شورایی شنیلت -

 

 و ماخذ منابع
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