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 چکيده 

ور ارائه ي به منظوزش عالن و ممیزان كیفیت در نظام آمای ارزشیاباهدف از این مطالعه طراحي الگوی صالحیت حرفه
تحلیلي -یفيز نوع توصها اهبرنامه آموزشي اثربخش بود. پژوهش از جهت هدف، از نوع كاربردی و از جنبه گردآوری داد
های اهانشگرزیابي داارت و است. جامعه آماری پژوهش شامل معاونین آموزشي، مدیران و كارشناسان ارزشیابي دفاتر نظ

ناوری و فقیقات و وم، تحدولتي، مدیران و كارشناسان ارزشیابي سازمان سنجش آموزش كشور، مدیران ستادی وزارت عل
لوم و عحقیقات و فناوری، وزارت دانشگاه دولتي تابعه وزارت علوم، ت 85نفر از  487صاحبنظران حوزه با برآورد احتمالي 

 260یگیری، ه بار پستمام شماری استفاده شده است. در نهایت بعد از سازمان سنجش آموزش كشور بود و از روش 
ط نامه توسایي پرسشساخته بود كه روایي محتوها پرسشنامه محققپرسشنامه گردآوری شد. ابزار گردآوری داده

-ا از آمارههو تحلیل داده برآورد شد. جهت تجزیه 91/0متخصصان تأیید و پایایي آن نیز براساس روش آلفای كرونباخ 

ل من، تحلیزمون فریدهای استنباطي )آهای پراكندگي(، و آمارههای گرایش مركزی و شاخصهای توصیفي )اندازه
ن و ممیزا رزشیاباناای های پژوهش حاكي از آن است كه صالحیت حرفهیافتهعاملي اكتشافي( استفاده شده است. 
-ت، بیشه لحاظ اهمیبهای شخصیتي است كه ها و ویژگيارزشها و ها، نگرشكیفیت شامل مهارت، دانش، توانایي

تدوین  این برای. بنابرهای شخصیتي استترین اهمیت مربوط به عامل مهارت و كمترین اهمیت مربوط به عامل ویژگي
ش ، دانانش پایهدمومي، های دانش عمحتوای برنامه آموزشي ارزشیابان و ممیزان كیفیت در آموزش عالي باید سرفصل

نظر قرار تي را مدای شخصیهها و ویژگيای، مهارت ادراكي، مهارت ارتباطي، مهارت فني، توانایي، نگرش و ارزشحرفه
 است.  رائه شدهطراحي و ا ارزشیابان و ممیزان كیفیت آموزش عاليای الگوی صالحیت حرفهبراساس نتایج پژوهش داد. 

  فیت، برنامه آموزشي، آموزش عالي. : صالحیت، ارزشیابان و ممیزان كیواژگان كليدي
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 مقدمه 
رود و به متخصصان و مدیران آشنا به علوم در هزاره سوم كه جهان به سمت محوریت دانش پیش مي

شود، آموزش عالي نیز مسئولیت سنگیني در قبال اجتماع و پیشرفته بیش از پیش احساس نیاز مي
سعه اقتصادی در دنیای امروز توسعه مراكز تولید دانش و جامعه جهاني دارد. بنابراین، الزمه رشد و تو
ترین این مراكز است. در این میان، دانشگاه، به مثابه یک فناوری است كه آموزش عالي یکي از مهم

گویي به یابي و پاسخنهاد فرهنگي و اجتماعي، به موازات تغییرات اجتماعي و محیطي عالوه بر مسئله
های رود، خود با مسائل و چالشو اجتماعي جامعه كه از آن انتظار مي های متنوعمسائل و چالش

روست. روشن است كه اعتبار و حفظ شأن و جایگاه دیرین این نهاد فرهنگي و اجتماعي خاصي روبه
گویي علمي به مسائل و ملي، در انجام درست، ارتقا و بهبود كیفیت كاركردهایش و در نتیجه، پاسخ

لمي، فرهنگي، اجتماعي و كسب رضایت ذینفعان نهفته است )عارفي و خرسندی انتظارات مختلف ع
توان سقف مشخصي برای كیفیت تعیین كرد. (. برای كسب رضایت ذینفعان نمي132: 1391یامچي، 

سقف كیفیت مبین میزان رضایت ذینفعان است كه این امر ثابت نیست؛ چرا كه هر روز نیاز و خواسته 
(. 2010، 1رود دانشگاه متناسب با تغییر نیاز جامعه حركت كند )اسکاتند و انتظار ميكنجامعه تغییر مي

بنابراین در قلمرو آموزش عالي، توافق نظر در مورد معنای كیفیت وجود ندارد. منبع اصلي اختالف 
های تعریف كیفیت در آموزش ناشي از تقاوت در مباني و بنیادهای فلسفي آن است. مهمترین دشواری

ها و موضوع قدرت و كنترل عالي ناشي از مسائل فرهنگي و مسئله استقالل و آزادی علمي دانشگاه
در نظام دانشگاهي است. اگرچه مفهوم كیفیت در گذر زمان از تمركز بر استقالل و آزادی علمي به 

دلیل  های تجاری و بازارمحور گرایش یافته است، مطالعات مختلفي مدعي هستند كه بهسمت دیدگاه
توان آن را مانند مراكز هدف آرماني آموزش عالي به عنوان تولیدكننده، حافظ و نشر دانش، نمي

، نقل 2005، 4؛ پاوای2005، 3؛ دی جرج2006، 2تجاری و صنعتي مدیریت كرد )هایرنینالستالو و پلتوال
دی قرار گرفته و های زیا(. مفهوم كیفیت در آموزش عالي مورد بحث141: 1392از آذر و همکاران، 
شان مورد استفاده انداز یا عالیقنفعان به منظور مشروعیت بخشیدن و توجیه چشماغلب به وسیله ذی

 رو در زمان تعریف كیفیت در آموزش عالي وجود دارد: گیرد. دالیلي برای مشکالت پیشقرار مي

اف خي اهده براگرچ اجماع و توافقي در خصوص اهداف عیني و دقیق آموزش عالي وجود ندارد، .1
 دارک وتوهش، شامل پرورش نیروی كار با صالحیت، آموزش افراد برای یک مسیر شغلي در پژ

-را مي جتماعياندازهای زندگي فردی و اتجهیز مدیریت اثربخش حرفه آموزش و ارتقاء چشم

 توان برشمرد. 
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بط ای رواه مبنكاست آموزش عالي همانند هر نوع دیگر آموزش، یک فرایند پیچیده و چندبعدی  .2
ایندها و ها، فررونداددرو فهم و درک تعامل بین و میان مدرسان و فراگیران قرار دارد و از این

 (. 1390تعیین بروندادها مشکل است )كریمیان، 

ترین دلیل را بتوان تجمیع و تراكم نظرات چندین گروه از ذینفعان دارای اهداف، اما شاید اصلي
متفاوت و در یک مفهوم واحد تحت عنوان كیفیت دانست؛ و همین امر ارائه یک انتظارات و عالیق 

تعریف واحد از كیفیت را مشکل ساخته است. بنابراین كیفیت در آموزش عالي، یک فرایند پیچیده، 
 2، نقل از جانگبلوت1993، 1محور است )هاروی و گرینو ذینفع (1392چندبعدی )حسیني و همکاران، 

شود. دانشجویان، استادان، و والدین انداز مطلوب معرفي مي( و به عنوان چشم157: 2015و همکاران، 
(. به تبع مفهوم كیفیت شاید 224:  2015، 3كنند )كریستیننیز از آموزش با كیفیت پرسش مي

تضمین كیفیت آموزش اصطالحات همراه آن و از جمله تضمین كیفیت نیز یک مفهوم خنثي نیست. 
 باشدساس عمومي مشترک در شرایط رقابتي دنیای امروز جهت كاهش عدم اطمینان ميعالي یک اح

تضمین كیفیت عبارت از فرایندها و سازوكارهای مرتبط به ارزیابي،  (.2010، 4)هاروی و ویلیامز
، نقل از 2005، 5های آموزش عالي است )پانزاروتضمین، حفظ و/ ارتقاء كیفیت موسسات و برنامه

ای از ابزارهای سیاستي است كه (. به عبارت دیگر، تضمین كیفیت مجموعه444: 2014، 6تودورسکوا
مند مورد انتظار و ها به منظور تضمین بروندادها و پیامدهای نظاماز طریق آن رفتار سازماني دانشگاه

 ( و اغلب به عنوان بخشي از مدیریت201: 2014، 7گردد )گیلیبرتومعین هماهنگ و ساماندهي مي
 شود. كیفیت آموزش عالي در نظر گرفته مي

در مورد بهترین نحوه مدیریت و تضمین كیفیت آموزش عالي تاكنون اجماع جهاني صورت نگرفته و 
به تبع آن الگوها و رویکردهای مدیریت و تضمین كیفیت متنوعي در موسسات آموزش عالي پیشنهاد 

( كه شامل 116: 1393مدی و همکاران، ، نقل از مح2008، 8و اجرا شده است )بکت و بروگس
گذاری و ممیزی است )شبکه اروپایي تضمین كیفیت در آموزش عالي ارزیابي، اعتبارسنجي، نشانه

 (. 116: 1393نقل از محمدی و همکاران، ، 2003
ها و فرآیندهایي كه موسسه آموزش عالي را بر این اساس، ارزشیابي و ممیزی به عنوان یکي از رویه

دهد، متمركز های دیگر خود كه مورد استفاده قرار ميهدایت و توسعه كیفیت آموزش و فعالیت برای
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( و در تضمین كیفیت 2: 1392، نقل از محمدی، 2007سازد )شورای ارزیابي آموزش عالي فنالند،مي
د به توان، هنگامي ميكیفیتكند. ایفای نقش ارزشیابي و ممیزی های دانشگاهي ایفای نقش مينظام

 تحقق ارزش مطلوب خود كمک كند كه واجد شرایط زیر باشد:  

 ات آن(موسس بر شرایط و اقتضاهای متغیر و متحول دروني و محیطي سیستم )آموزش عالي و -
 متمركز باشد؛

 ریزی راهبردی روشني داشته باشد؛مدیریت و برنامه -

 ها و سازمان( را در بر گیرد؛كل سیستم )افراد، گروه -

-، نقل از ترک2000، 1كاركردهای خود را با كیفیت مطلوبي به انجام برساند )آندرسن ها ونقش -

 (. 206: 1392زاده و همکاران، 

تحت  وزشي رات آمعالوه بر شرایط فوق، عواملي هستند كه كارآمدی نظام ارزشیابي و تضمین كیفی
 كرد:   بندیني طبقهتوان آنها را به عوامل دروني و عوامل بیرودهد كه ميتأثیر قرار مي

 عوامل دروني 
 راهبری ارزیابي و تحقق اهمیت ارزیابي و تضمین كیفیت آموزشي  .1

 صالحیت ارزیابي   .2

 تجربه ارزیابي در عمل   .3

 مشي مدیریت و اقدام خط .4

 درک مفهوم تضمین كیفیت  .5

 عوامل بیروني 
 همکاری والدین و جامعه  .1

و همکاران،  2لي و بخش خصوصي  )آجپرواهای محهای اصلي، ادارات دولتحمایت پشتیبان .2
2014 :1418 .) 

تواند دهد كه ميرا تحت تاثیر قرار ميارزشیابي و ممیزی عوامل مختلفي چگونکي كاربرد  طور كلي،به
 (:  2011، نقل از سایمون و همکاران، 1985، 3در چهار طبقه تقسیم شود )الکین

ساسیت حلیدی، كاری با كاربران یا ذینفعان های ارزشیاب و ممیز: مانند تمایل همکویژگي -
 سیاسي، و اعتبار 

 ریثو موقعیت تا های كاربر: مانند عالقه به ارزیابي، تمایل به تعهد زمان، انرژی،ویژگي -

 یاایسههای موقعیتي: مانند اندازه سازمان، جو سیاسي، و وجود اطالعات مقویژگي -
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یابي، و ات ارزن اطالعی گزارش ارزیابي، مرتبط بودبندهای ارزیابي: مانند ماهیت و زمانویژگي -
 ها و اطالعات.  كیفیت داده

كه  دعي استمموزشي ها و عوامل موثر، كمیته مشترک استانداردهای ارزیابي آبایستافزون بر پیش
منوط به  ت از آنظاراارزشیابي و ممیزی كیفیت آموزش عالي دارای استانداردهایي است، كه تحقق انت

 و پایبندی به این استانداردهاست: حفظ 
  ئه خواهد كرد.را ارا ردنظركه ارزیابي، نیازهای اطالعات كاربردی كاربران موسودمندی: اطمینان از این

 واهد بود.صرفه خ یک و بابینانه، دوراندیش، دیپلماتكه ارزیایي، واقعپذیری: اطمینان از اینامکان
ه در ارزیابي نهایي كفاه آیي، قانوني و اخالقي ، و در ارتباط با ركه ارزیااختصاصي: اطمینان از این

 درگیر هستند، عالوه بر آنهایي كه تحت تاثیر نتایج آن انجام خواهد شد. 
هایي كه ارزش و شایستگي كه ارزیایي اطالعات فني مناسب در خصوص ویژگيدقت: اطمینان از این

آشکار و انتقال خواهد داد )كمیته مشترک استانداردهای  كند،های ارزیابي شده را تعیین ميبرنامه
(. تحقق این استانداردها به كیفیت عوامل 2011و همکاران،  1، نقل از سایمون1994ارزیابي آموزشي، 

عملکرد ارزشیابي و ممیزی كیفیت آموزش عالي بستگي دارد؛ كه مهمترین آن عامل انساني است. 
-شیاب و ممیز كیفیت آموزش عالي مستلزم برخورداری از شایستگيمطلوب عامل انساني در قالب ارز

 (.  2006، نقل از به نقل از قره و همکاران، 1999، 2هایي است )ورثن
های اساسي طراحي حرفه ارزشیابي و ممیزی است های ارزشیابان و ممیزان یکي از پایهشایستگي
سازد كه زماني نتایج قابل اتکایي فراهم مي به عبارتي، یک ارزشیابي و ممیزی(. 4: 2012، 3)ویلکاس

های مناسب )نیکخواه، طور صحیح و منطقي و طبق شاخصبا استفاده از منابع اطالعاتي مناسب به
ای و شایسته، طراحي و اجرا گردد. به (، و توسط ارزشیابان و ممیزان حرفه1390شریف، طالبي، 

وابسته به كیفیت عملکردی شبکه انساني متولي امر عبارت بهتر، كیفیت فرایند ارزشیابي و ممیزی 
 است. 

های پژوهشگران های موردنیاز ارزشیابان و ممیزان یکي از چالشضرورت تعیین و شناسایي شایستگي
(. برخي از كشورها نظام تعیین صالحیت و 2006و همکاران،  4ای است )قرهو ارزشیابان حرفه

(. JES) 6(، انجمن ارزیابي ژاپنCES) 5اند: انجمن ارزیابي كانادااندازی كردهنهادهای ارزشیابي راه

(، انجمن ارزیابي UNDG) 1ارزیابي سازمان ملل (، گروهIDEA) 7الملليانجمن ارزیابي توسعه بین
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المللي استانداردهای (، و انجمن بینEES) 3(، انجمن ارزیابي اروپایيANZEA) 2اوتیروا نیوزلند

های (.  این مهم سبب تعیین و توسعه فهرست شایستگيIBSTPI) 4ربیتيآموزشي، عملکردی و ت
ارزشیابان و ممیزان كیفیت آموزش عالي و به تبع آن نگاه به ارزشیابي به عنوان یک حرفه و تخصص 

 شده است. 
ارزشیابي و ممیزی، شایستگي الذكر یکي از عوامل موثر بر چگونکي استفاده با توجه به موارد فوق

های علمي گوناگون با ای است كه در زمینهشایستگي اصطالح چندمنظورهبان و ممیزان است. ارزشیا
( و با مفاهیمي مانند 438: 2011و همکاران،  5گیرد )مجابمعاني مختلف مورد استفاده قرار مي

گردد، كه ممکن است موجب ابهام و سردرگمي به كرار به جای هم استفاده مي صالحیت و مهارت
( نیز عنوان كردند كه در ادبیات موجود، 2010) 7(. كالرک و ارمیت2013و همکاران،  6)چنشود 

ها و ها بر نقشتعاریف مختلفي درباره شایستگي وجود دارد. همه تعاریف شبیه به هم هستند و در آن
نظر طور كلي، هرچند بر روی هیچ تعریفي از شایستگي اتفاقشود. بههای شغلي تأكید ميمسئولیت

 طور منظم درصددند كه آن را به تصویر بکشند. ها بهگران و سازمانوجود ندارد، پژوهش
كند. آن استفاده مداوم و صالحیت یک سازه ذهني است كه كیفیت شایسته بودن را توصیف مي

 های روزمره بهها، و بازخورد در فعالیتهای فني، احساسات، ارزشآگاهانه ارتباطات، دانش، مهارت
كند كه صالحیت (. بررسي ادبیات آشکار مي206: 2002، 8نفع خود و جامعه است )اپستین و هاندرت

سازد ها( است كه شخص را قادر ميها )یا استعدادها یا گرایشها، یا نگرشاغلب شامل دانش، مهارت
گروه عمل كند های شغلي مربوطه را انجام دهد یا براساس استانداردهای موردانتظار شخص یا فعالیت

؛ OECD ،2002؛ 2003و همکاران،  11؛ كونل2004، 10؛ بیرد و اوسلند2001و همکاران،  9)بسللیر
(. در مقابل، شایستگي یک مفهوم عیني 2001، 14؛ وینرت1993، 13؛ اسپنسر و اسپنسر2002، 12روئه

د كیفیت است كه شامل دانش ویژه، مهارت یا توانایي و یا نگرش منحصربه فرد است. آن در مور

                                                                                                                                               
1 . United Nations Evaluation Group  
2. Aotearoa New Zealand Evaluation Association   
3 . European Evaluation Society  
4. International Board of Standards for Training, Performance, and Instruction   
5.   Mojab  
6 . Chan 
7 . Clarke and Armit 
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13 . Spencer & Spencer 
14 . Weinert 
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كند كفایت داشتن یا واجد شرایط بودن، چه به لحاظ جسمي چه به لحاظ فکری صحبت مي
 (.5: 2014)ویلکاس، 

كند؛ شایستگي به عنوان تواند انجام دهد، اشاره ميهای شغلي كه كارمند ميصالحیت به جنبه
شود )چن و الق ميرفتارهای یک كارمند كه به منظور انجام اثربخش شغل مستلزم ابراز است، اط

كند كه صالحیت قدرت عمل توأم با اثربخشي در یک موقعیت، (. پرنود بیان مي2013همکاران، 
سازی و تركیب در یک بازه زماني واقعي و با یک روش مناسب و با استفاده از منابع فکری و آماده

ها ها، و نگرشارتطور خالصه، صالحیت براساس دانش، مه(. به45: 2013، 1هیجاني است )پرنود
شود و در طي عمل شود كه از طریق آموزش دانشگاهي و آموزش سازماني كسب ميساخته مي

ها، و (. براساس این تعریف، دانش، مهارت19: 2012شود )ویلکاس، سازی ميای متناسبحرفه
-تگي ميها استفاده شود. چارچوب شایستواند برای تعیین چارچوب شایستگي/صالحیتها مينگرش

ها مورد استفاده قرار های مختلف در سازمانای در زمینهتواند به عنوان استاندارد برای ارزیابي حرفه
رساني به عنوان یک ابزار اكتشافي و بازخوردی، شناسایي قلمرو گرفته و آموزش را از طریق خدمت

زیابي درگیر هستند، تعالي ها كه در ارها و مهارتوظایف ارزیابي و ارائه فهرست كاملي از ویژگي
تواند پژوهش در خصوص ارزیابي را ارئقاء دهد. بر این اساس، شناخت كه آن ميبخشد. نهایتاً این

های موثر در تواند یکي از گامهای مورد نیاز ارزشیابان و ممیزان كیفیت آموزش عالي ميشایستگي
 اجرای یک ارزشیابي اثربخش باشد.      

های ارزشیابان و ممیزان كه بتواند بر طور كامل بر فهرست شایستگيارزشیابي به نظران حوزهصاحب
گیرد، اجماع ندارند. در زمینه صالحیت اساس رویکردهای فلسفي و عملي مورد استفاده قرار مي

های مهم برای ارزشیابان را ( چندین حیطه عمومي از شایستگي1979) 2ارزشیابان و ممیزان، سندرز
سازی مناسب . مفهوم2. توان توصیف و تشریح موضوع و زمینه ارزشیابي؛ 1 ده است:چنین شمر

اهداف و چهارچوب برای ارزشیابي، تشخیص و انتخاب سئواالت مناسب ارزشیابي، نیازهای اطالعاتي 
. تعیین ارزش موضوع 4آوری و تحلیل اطالعات؛ . انتخاب ابزارهای جمع3و منابع اطالعات؛ 

. حفظ و 7. مدیریت ارزشیابي؛ 6صورت اثربخش به مخاطبان؛ ها و نتایج بهانتقال برنامه. 5ارزشیابي؛ 
. ارزشیابي 9. تنظیم و تعدیل عوامل بیروني تأثیرگذار بر ارزشیابي؛ و 8رعایت معیارهای اخالقي؛ 

 زورزی و(. 24: 1391، نقل از محمدی، 2004و همکاران،  3ارزشیابي )فراارزشیابي( )فیتزپاتریک
كار بردند كه براساس آن چارچوب، ( چارچوبي برای مطالعه ارزیابي در كشور كانادا به2002همکاران )

فردی ارائه شده است )انجمن بعد بازخوردی، فني، موقعیتي، مدیریتي، و بین 5شایستگي در  49
 (.  2009ارزیابي كانادا، 

                                                           
1 . Perrenoud 
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 رفتاری ختي وهای شنان، شایستگيهای ایفاء نقش ارزشیاب و ممیز و عملکرد آنابررسي ضرورت
ظام صالحیت نكلیدی  بعادامتمایزی را در ارزشیابان و ممیزان به اثبات رسانده است. در واقع، یکي از 

ت از قتي صحبای است. عمالً وهای صالحیت حرفهای ارزشیابان/ممیزان، عوامل و مالکحرفه
ود و شرح ميان مطحیت ارزشیابان و ممیزشود، مستقیماً صالهرگونه ارزشیابي و ممیزی كیفیت مي

تحلیل  وزیه این حاكي از اهمیت این موضوع در فرایند ارزشیابي و ممیزی است. بر اساس تج
بط م و مرتای مهههای ارزشیابي و ممیزی آموزش عالي برخي كشورها و نیز پژوهشتجربیات انجمن

 هایحیته صالها، مجموعو بررسي آن های ارزشیابان و ممیزان مورد استفادهدر حوزه صالحیت
 شود:  ئه ميامه ارادر اد های آنای قرار گرفته است، كه یافتهشده استخراج و مورد تحلیل مقایسهبیان

 های مورد مطالعههای ارزشیابي و پژوهشهای ارزشیابان/ممیزان در انجمن: صالحیت1جدول 
نهاد یا پژوهش مورد  سال شدهصالحیت بیان

 ي بررس
ردی
 ف

ي و رزشیابوژه امند ارزشیابي، مدیریت پرای و تعهد، بررسي نظامتحلیل زمینه
 ایای ارزشیابي، عملکرد تاملي و رشد حرفهعملکرد حرفه

201
4 

 1 انجمن ارزشیابي نیوزیلند

هبری فردی، رهای بینای، اجرای اخالقي، مهارتدانش و ادراک زمینه
زی ریامهبرن)وزشي، پژوهشي( اجرای ارزشیابي ارزشیابي، مهارت ارزشیابي )آم

 (بهبود ت وارزشیابي، مدیریت ارزشیابي، نوشتن گزارش و ارتباطات و پیشرف

201
2 

انجمن ارزشیابي آفریقای 
 جنوبي

2 

ي، رزشیابی امباني حرفه ای، نظام های بازبیني و نظارت، طرح و برنامه ریز
رهنگ رویج في، تیافته های ارزشیابمدیریت ارزشیابي، اجرای ارزشیابي، ارتباط 

 یادگیری از ارزیابي 

201
2 

انجمن بین المللي توسعه 
 ی ارزشیابي

3 

201 هاها و نگرشدانش ارزیابي، تجربه ارزیابي، ویژگي
0 

چارچوب انجمن ارزیابي 
 اروپا

4 

ی هاگيمحور )دانش، مهارت، نگرش، توانایي، ویژهای دروندادشایستگي
 ممیزی  فردی( ارزیابي و

201
0 

 5 انجمن ارزیابي ژاپن

201 یابي یي ارزاناتوصیف ارزشیابي، پژوهش كاربردی، و دانش ارزیابي و ممیزی، تو
0 

 6 انجمن دانشگاه میشگان

 اني وشناسي، دانش سازمهای روشتئوری و تاریخچه ارزیابي، شایستگي
  های فردی و اجتماعي، و تجربه ارزیابيموضوعي، شایستگي

200
9 

 7 انجمن ارزیابي آلمان

ری، گییمكارگیری اطالعات، تصمهای مرتبط با كار )تحلیل و بهشایستگي
گران، با دی ل كارهای مرتبط با افراد )شامریزی و تحویل كار(، شایستگيبرنامه

ای هآگاهي)مان های مرتبط با سازارتباط با دیگران و تاثیرگذاری( و شایستگي
 ر و بهبود مستمر( سازماني، مدیریت تغیی

200
9 

 8 انجمن ارزشیابي انگلستان

ه، پروژ های موقعیتي، مدیریتای، بررسي سیستماتیک، تحلیلتمرین حرفه
 های بین فردیتمرین فکری، قابلیت

200
6 

 9 قره

یریت مد دانش جامعي از حوزه آموزش عالي، تجربه ارزیابي/ ممیزی، دانش
 یزی اركت در آموزش ارزشیابي/ممهای تضمین كیفیت، مشكیفیت/ سیستم

200
6 

انجمن ارزیابي آموزش 
 عالي فنالند 

10 
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سي، نویهای كیفي، گزارشها و تحلیلهای كمي، روشها و تحلیلروش

ریت ه، مدیهای محتوایي، نظارت و مدیریت گروفردی، مهارتهای بینمهارت
 های فرهنگيهای ارزیابي و شایستگيها، تئوری و روشداده

200
8 

 11 و همکاران 1دوی

ا هششایستگي شناختي، شایستگي شغلي،  شایستگي فردی و شایستگي ارز
   اخالقي/

201
0 

 12 انجمن ارزیابي استرالیا

ه، پروژ های موقعیتي، مدیریتای، بررسي سیستماتیک، تحلیلتجربه حرفه
 فردیاعمال بازخورد،  صالحیت بین

200
1 

 13 و همکاران 2كینگ

ردی، فی و ای برنامه، اجرا و ارزیابي؛ روابط عمومي، توسعه حرفهریزطرح
ریت، مدی های فردی، مسئولیتروابط كاركنان یا اعضای هیئت علمي، مهارت

 های كار.و سبک

200
1 

 14 3كوپر و گراهام

 
 طالعهمهای مورد شهای ارزشیابي و پژوههای ارزشیابان/ممیزان در انجمن: صالحیت1ادامه جدول 

 ردیف نهاد یا پژوهش مورد بررسي  سال شدهالحیت بیانص

 15 4ورهیز 2001 های تفکر، خصوصیات فردی های پایه، مهارتمهارت

رت مها ومهارت اعمال بازخورد، مهارت فني، تجربه شغلي، تجربه مدیریت 
 فردیبین

 16 انجمن ارزیابي كانادا 1999

 17 5اورس و همکاران 1998 ر.  وآوری، مدیریت تغییمدیریت خود، برقراری ارتباط، سازماندهي ن

 داف وب اهسازی مناستوان توصیف و تشریح موضوع و زمینه ارزشیابي؛ مفهوم
یین ت؛ تعطالعاآوری و تحلیل اچهارچوب برای ارزشیابي؛ انتخاب ابزارهای جمع

ان؛ بمخاط خش بهصورت اثربها و نتایج بهارزش موضوع ارزشیابي؛ انتقال برنامه
وامل یل عمدیریت ارزشیابي؛ حفظ و رعایت معیارهای اخالقي؛ تنظیم و تعد

 بیروني تأثیرگذار بر ارزشیابي؛ فراارزشیابي

 18 سندرز 1997

 19 6ناگل اسمیت 1995 های ضروری ارزیابي و ممیزی ها و نگرشدانش، مهارت

 وسعه،تو  هشریزی برنامه، پژوارتباطات، تفکر موثر، مدیریت سازماني، طرح
 دانش فني، و توسعه انساني و اجتماعي

 20 7گیبسون و هیلیسون 1994

یل های مدیریتي، صالحیت تحلمند، صالحیتهای تحقیق نظامصالحیت
ي و رزشیاباای های پایهگیری از بازخوردها، صالحیتموقعیت، صالحیت بهره

 های ارتباطي و اجتماعيصالحیت

 21 نامدار و همکارنش 1389

 
های اساسي ممیزان و ارزیابان نظام دانشگاهي را های مورد بررسي، كم و بیش صالحیتاكثر پژوهش

های ها و ویژگيفردی، ادراكي(، نگرشها )فني، بینشامل دانش )عمومي، پایه، تخصصي(، مهارت
ت اضافه ها تجربه ارزشیابي نیز به عنوان صالحیفردی بیان نمودند، هر چند كه در برخي از پژوهش
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توان شایستگي ارزشیاب و ممیز را به توانایي وی در تحقق اهداف معین شده است. بر این اساس مي
ای یکپارچه از دانش و و نیازها و انتظارات این حرفه به میزان الزم و كافي و با استفاده از مجموعه

یان نمود. بعضي از محوری بمهارت عمومي و تخصصي موردنیاز در نظام دانشگاهي و نگرش كیفیت
های موقعیتي، شایستگي گیری، تحلیلهای مدیریت و تصمیمها تجربه مدیریتي، تکنیکپژوهش

های ارزشیابان و ممیزان عنوان شغلي و اعتبار، التزام شغلي و تعهد سازماني را هم به عنوان صالحیت
های مدیریتي است. در تکنیکها تجربه مدیریتي و الزامات و ترین تفاوت بین پژوهشكنند. مهممي

ها، صالحیت مدیریتي )توانایي برقراری ارتباط، مدیریت گروه، تحلیل موقعیت بعضي از پژوهش
سازماني، اعمال بازخورد و ...( به عنوان یک بعد مهم صالحیت ممیز و ارزشیاب بیان شده است، بر 

این بعد مهم را داشته باشد یا این اساس ممیز/ارزشیاب جهت انجام مطلوب مسئولیت خود بایستي 
 كسب نماید.  

شدن فرایند ارزشیابي و ممیزی كیفیت در آموزش یکي از مسائل و تنگناهای موجود در حوزه نهادینه
توان، فقدان توجه به این بعد مهم و عالي كشور و استقرار نظام مناسب مدیریت و راهبری آن را مي

ریزی شود و مستلزم برنامهاء آن به خودی خود ایجاد نميراهبردی دانست. كیفیت و بهبود و ارتق
علمي و عملي است و یکي از وجوه مورد توجه در طراحي و استقرار ساختار مناسب آن بایستي انتخاب 

رو به افراد شایسته و با صالحیت در حوزه ارزشیابي و ممیزی كیفیت و آموزش مستمر آنها باشد. از این
ی اصلي و ابعاد كلیدی ساختار مناسب این امر، موضوع صالحیت یا شایستگي هاعنوان یکي از پایه

شود. بر این اساس بایستي به توصیف و تبیین جایگاه شایستگي یا ارزشیابان و ممیزان مطرح مي
صالحیت ممیزان در نظام آموزش عالي و سایر ملزومات و پیامدهای تبعي آنها پرداخت؛ چرا كه بنای 

های مناسب ارزشیابي و ممیزی كیفیت و مدیریت آن به نشگاهي در استقرار سیستمموفقیت نظام دا
ساز رشد و تعالي های این سرمایه انساني كه زمینهكیفیت عملکردی افراد و تکیه بر شایستگي

آنهاست، بستگي دارد. بنابراین با توجه به نقش و اهمیت ارزشیابان و ممیزان در ارزشیابي و تضمین 
های آنان برای موفقیت ام دانشگاهي، این پژوهش درصدد است تا ضمن شناسایي صالحیتكیفیت نظ

ای ارزشیابان و ممیزان كیفیت در تضمین كیفیت نظام آموزش عالي به طراحي الگوی صالحیت حرفه
 باشد: های زیر ميبپردازد. به همین منظور پژوهش حاضر در پي پاسخگویي به سوال

های ای ممیزان و ارزشیابان كیفیت نظامهای حرفهدهنده صالحیتتشکیل هایسوال اول: مولفه
 دانشگاهي و موسسات آموزش عالي كدامند؟

ای ارزشیابان و ممیزان كیفیت در نظام آموزش عالي ایران چگونه باید سوال دوم: نظام صالحیت حرفه
 باشد؟  

 ت چگونه است؟ ای ارزشیابان و ممیزان كیفیسوال سوم: الگوی صالحیت حرفه
 

 پژوهش روش
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تحلیلي -یفيتوص ها از نوعپژوهش حاضر از جهت هدف،  از نوع كاربردی و از جنبه گردآوری داده
دیران مها، اهانشگاست. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و كارشناسان دفاتر نظارت و ارزیابي د

ین ابنظران صاح ها، وي دانشگاهستادی وزارت علوم و سازمان سنجش آموزش كشور، معاونین آموزش
ارت حقیقات و فناوری، وزدانشگاه دولتي تابعه وزارت علوم، ت 85نفر از  487حوزه با برآورد احتمالي 

ده تفاده شی اسعلوم، تحقیقات و فناوری و سازمان سنجش آموزش كشور بود و از روش تمام شمار
 عات حاصله مورد تجزیهگردآوری و داده و اطالپرسشنامه  260است. در نهایت بعد از سه بار پیگیری، 

ایي یي محتوه رواساخته بود كها پرسشنامه محققو تحلیل قرار گرفته است. ابزار گردآوری داده
برآورد شد كه  91/0پرسشنامه توسط متخصصان تأیید و پایایي آن نیز براساس روش آلفای كرونباخ 

ها با زیه و تحلیل دادهباشد. جهت تجبراین قابل قبول ميباالتر و بنا 7/0از مقدار استاندارد یعني 
شکیل ت(، ضمن های پراكندگيهای گرایش مركزی وشاخصهای توصیفي )اندازهاستفاده از آماره

مون اطي )آزستنباجداول، به توصیف اطالعات و نتایج حاصله اقدام شده است، در ادامه از آمار 
 اده شده است.  فریدمن، تحلیل عاملي اكتشافي( استف

 

 هاي پژوهشیافته
 اي مميزان و ارزشيابان كيفيتهاي حرفهدهنده صالحيتهاي تشکيلسوال اول: مولفه

 هاي دانشگاهي و موسسات آموزش عالي كدامند؟نظام

 اي ارزشيابان و مميزان كيفيتميزان اهميت عوامل صالحيت حرفه .1

یفیت میزان كن و مای ارزشیاباامل صالحیت حرفههای جامعه پژوهش، پنج عنوان عبا توجه به پاسخ
رت و امل مهاعط به ترین میانگین )اهمیت( مربوبه ترتیب اهمیت و اولویت معرفي شده است كه بیش

 های شخصیتي است.  كمترین میانگین مربوط به عامل ویژگي
 ای ارزشیابان و ممیزان كیفیت های توصیفي عوامل صالحیت حرفه: آماره2جدول 

انحراف  میانگین فراواني عامل/متغیر    
 استاندارد

ضریب 
 كجي

 حداكثر حداقل

 7 2 -063/2 838/0 446/6 260 مهارت
 7 1 -968/1 947/0 319/6 260 دانش
 7 2 -444/1 886/0 256/6 257 هاتوانایي

 7 2 -229/1 017/1 103/6 260 هاها و ارزشنگرش
های ویژگي

 شخصیتي
256 730/5 134/1 688/0- 2 7 

ای ارزشیابان و دهد بین عوامل صالحیت حرفهنتایج آزمون فریدمن از دیدگاه كل جامعه نیز نشان مي

تفاوت معناداری  α=  05/0 در سطح معناداری 121/98ممیزان كیفیت از نظر اولویت با مقدار خي دو 
بندی انجام شده، براساس نتایج رتبه بندی اولیههای متفاوت قرار دارند. در اولویتوجود دارد و در رتبه
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ها در رتبه دوم، عامل توانایي 21/3قرار دارد، و عامل دانش با میانگین  42/3عامل مهارت با میانگین 
در رتبه چهارم، عامل  90/2ها با میانگین ها و ارزشدر رتبه سوم، عامل نگرش 10/3با میانگین 

 رین رتبه )پنجم( قرار دارد. در آخ 37/2های شخصیتي با میانگین ویژگي
 ای ارزشیابان و ممیزان كیفیت: نتایج آزمون فریدمن در خصوص ترتیب عوامل صالحیت حرفه3جدول 

 درجه اهميت ميانگين رتبه عامل / متغير
 1 42/3 مهارت
 2 21/3 دانش
 3 10/3 هاتوانایي

 4 90/2 هانگرش و ارزش
 5 37/2 های شخصیتيویژگي

 سطح معناداری ه آزادیدرج خي دو
121/98 4 000/0 

های توصیفي )جدول های پژوهش بر اساس آمارهگانه از دید هر یک از زیرجامعهمقایسه عوامل پنج
( نشان داد كه از دیدگاه مدیران و كارشاسان دفاتر نظارت و ارزیابي و مدیران ستادی وزارت علوم، 4

و كمترین  "مهارت"ترین اهمیت( مربوط به عامل ترین میانگین )بیشتحقیقات و فناوری بیش
است. از دیدگاه معاونین آموزشي  "های شخصیتيویژگي"میانگین )كمترین اهمیت( مربوط به عامل 

های شخصیتي ترین میانگین مربوط به عامل دانش و كمترین میانگین مربوط به عامل ویژگيبیش
های ت از اهمیت برابر برخوردارند و عامل ویژگياست. از دیدگاه صاحبنظران، عوامل دانش و مهار

توان نتیجه گرفت كه عامل شخصیتي در بین عوامل دارای كمترین اهمیت است. بر این اساس مي
ها از كمترین اهمیت برخوردار است. مدیران دفاتر نظارت های شخصیتي از دید همه زیرجامعهویژگي

كنند، تاد، عامل مهارت را با اهمیت ترین عامل ارزیابي ميو ارزیابي، كارشاسان ارزشیابي و مدیران س
 كه با دیدگاه معاونین آموزشي و صاحبنظران متفاوت است. 

 های توصیفي های پژوهش بر اساس آمارهگانه از دید هر یک از زیرجامعه: مقایسه عوامل پنج4جدول 

 عوامل صالحيت  هاي پژوهشزیرجامعه ردیف
مهار
 ت 

ها و نگرش دانش
 ها ارزش

های ویژگي توانایي 
 شخصیتي 

مدیران دفاتر نظارت و  1
 ارزیابي

387/6 265/6 102/6 187/6 729/5 

 716/5 260/6 083/6 279/6 482/6 كارشناسان ارزشیابي 2

 454/5 045/6 909/5 409/6 500/6 مدیران ستاد 3

 777/5 361/6 166/6 388/6 277/6 معاونان آموزشي 4

 444/6 666/6 600/6 700/6 700/6 نظرانصاحب 5
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مولفه معرفي شده ، برای عامل مهارت سه زیر5های جامعه پژوهش، به شرح جدول با توجه به پاسخ
بوط به نگین مرن میاهای ادراكي و كمتریاست كه بیشترین میانگین )اهمیت( مربوط به مولفه مهارت

به  ن مربوطیشترییرمولفه معرفي شده است كه بهای فني است. برای عامل دانش سه زمولفه مهارت
ه سوانایي تامل عمولفه دانش تخصصي و كمترین میانگین مربوط به مولفه دانش عمومي است. برای 

ربوط به انگین مین میترین میانگین مربوط به مولفه تجربه و كمترزیرمولفه معرفي شده است كه بیش
ترین ه بیشكها سه زیرمولفه معرفي شده است زشمولفه تحصیالت است. برای عامل نگرش و ار

 ه مولفهربوط بمای و كمترین میانگین های اخالقي و اصول حرفهمیانگین مربوط به مالک ارزش
ی هایژگيامل وگیری مثبت نسبت به بحث ارزشیابي و ممیزی نظام آموزش عالي است. برای عجهت

استقاللي، و -دن میانگین مربوط به مولفه خوتریشخصیتي سه زیرمولفه معرفي شده است كه بیش
 گویي است.  كمترین میانگین مربوط به مولفه خودپاسخ

 ای ارزشیابان و ممیزان كیفیت های عوامل صالحیت حرفه. وضعیت مولفه5جدول 
انحراف 

 معيار
 ردیف عامل مولفه فراواني  ميانگين

 ادراكي 260 453/6 7042/0

ت
هار

م
 

 
 ارتباطي 260 326/6 8082/0 1

 فني 260 111/6 9500/0
 ایحرفه 260 5615/6 8243/0

ش
دان

 

 
 پایه 260 7808/5 9058/0 2

 عمومي 259 5174/5 9896/0
 تجربه 260 446/6 7565/0

یي
وانا

ت
 

 
 توانایي ذهني 260 303/6 7735/0 3

 تحصیالت 260 819/5 9834/0
و اصول های اخالقي ارزش 258 457/6 8085/0

 ایحرفه

 و 
ش

گر
ن

ش
ارز

ها
 

 
4 

 تعهد 258 383/6 8345/0
 گیری مثبتجهت 259 196/6 9042/0
 خوداستقاللي 259 961/5 088/1

گي
ویژ

ی 
ها ي
صیت

شخ
 

 
 

5 
 

 رهبری 259 918/5 010/1
 خودشکوفایي 258 876/5 002/1
 خودپاسخگویي 257 867/5 074/1

 اي ارزشيابان و مميزان كيفيترفهتحليل عاملي عوامل صالحيت ح .2

شود. استفاده مي KMOبرای تحلیل عاملي از آماره  هادادهبرای تعیین و تشخیص مناسب بودن 
آماده است. هر چه مقدار ضریب فوق به عدد یک نزدیک تر باشد  4-4مقادیر این آماره در جدول 

بستگي بین زوج متغیرها بیانگر آن است كه هم KMOمقادیر كوچک  كهيدرحالبهتر است. 
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 هیتوجقابلتواند توسط متغیرهای دیگر تبیین شود و لذا ممکن است كاربرد تحلیل عاملي متغیرها نمي
 استفاده شده است: 6از جدول  KMOنباشد. جهت تبیین تناسب مقادیر 

3.  

 و نتایج آزمون كرویت بارتلت KMO. آماره 6جدول 

 911/0     گیری              ضریب كفایت نمونه
آزمون كرویت 

 بارتلت
 

 740/5895 مقدار تقریبي مجذور كا
 1081 درجه آزادی

 001/0 سطح معناداری

گیرد. آماره در رده عالي قرار مي 911/0ی این تحلیل، هادادهبرای  شدهمحاسبهلذا با توجه به مقدار 
لیلي عاملي، آزمون كرویت بارتلت ها برای تحنیز برای اطمینان از مناسب بودن داده 6دیگر جدول 

ی كمتر از داريمعنو نیز مقدار  1081با درجه آزادی  740/5895است كه در جدول مقدار آن برابر 
ی وجود دارد. بنابراین داريمعنشده است كه بیانگر این مفهوم است كه بین متغیرها همبستگي  01/0

ن انجام روش تحلیل عاملي در این تحقیق احراز دار شدن آنها، امکاها و معنيبا انجام این آزمون
های گردیده است. با فراهم شدن زمینه انجام تحلیل عاملي و با هدف بررسي میزان تناسب مالک

استخراج شده برای هر عامل و اطمینان از جایگاه هر مالک در عامل  مربوطه، از روش تحلیل عاملي 
ع واریماكس استفاده شده است. نتایج تحلیل عاملي و با روش عناصر اصلي و چرخش متمایل از نو

 7شده در جدول شماره ها براساس درصد واریانس تبیینبرای تفکیک مفاهیم زیربنایي هریک از عامل
 ارائه شده است:

 
 

 شدهی هر عامل و واریانس تبیینهای استخراج شده. تعداد دسته مالک7جدول 
تعداد دسته  عامل ها ردیف

 مالک
واریانس تبین درصد 

 شده
درصد واریانس تبیین شده 

 تجمعي
 تعداد

مالک 
 ها

 2 498/62 615/3 دسته اول دانش 1

 9 220/26 012/11 دسته دوم

 مهارت 2
 

 4 739/49 142/5 دسته اول

 2 597/44 228/5 دسته دوم

 5 882/58 176/4 دسته سوم

 هاتوانایي 3
 

 4 779/33 559/7 دسته اول

 2 706/54 967/4 ومدسته د
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 3 369/39 590/5 دسته اول هانگرش و ارزش 4

های ویژگي 5
 شخصیتي

 2 457/65 959/2 دسته اول

 14 208/15 208/15 دسته دوم

اند رفتهقرار گ و دستهدهای عوامل در كه برخي مالکنتایج جدول فوق بیانگر آن است كه با وجود این
اه درصد از پنج بیشتر هاشده تجمعي برای هر دسته مالکریانس تبیینكه درصد وااما با توجه به این

 ت. ها انجام شده اسبندی مناسبي بر روی مالکتوان عنوان كرد كه دستهاست، مي

اي ارزشيابان و مميزان كيفيت در نظام آموزش سوال دوم: نظام صالحيت حرفه

 عالي ایران چگونه باید باشد؟ 

وریت، ی و مأمارفهحو بعد قابل بررسي است؛ بعد نهاد متولي نظام صالحیت پاسخ به این سوال از د
عالي؛ و  ای آموزشهاماهداف، ساختار، منابع مالي و اطالعاتي و نحوه و چگونگي رابطه آن با زیرنظ

ین ات بهتر عبار ای؛ كه تأكید این پژوهش بر بعد دوم است. بهبعد محتوایي نظام صالحیت حرفه
بته این اشد. الاید بای چگونه بپردازد كه محتوای نظام صالحیت حرفهه بررسي این مولفه ميسوال ب

ظام حتوای نم بر افزاری نهاد متولي قطعاًدو بعد الزم و ملزوم یکدیگرند و ساختار و بعد سخت
رد ودبیات منه و اگذارد. براساس نتایج حاصل از بررسي و تحلیل پیشیای تأثیر ميصالحیت حرفه

لي هاد متونارای های مورد بررسي دبررسي، ارزشیابي و ممیزی كیفیت نظام آموزش عالي در حوزه
ت مسئولی ع آنمشخصي است كه این نهاد متولي، مسئولیت ارزشیابي كیفیت آموزش عالي و به تب

یت یفرا كه كچرد؛ مهم گزینش و جذب و آموزش ارزشیابان و ممیزان نظام دانشگاهي را بر عهده دا
ر این بر است. ي امفرایند ارزشیابي و ممیزی كیفیت وابسته به كیفیت عملکردی شبکه انساني متول

یان، ر این مداشد. بایست دارای یک نهاد متولي این مهم باساس، نظام آموزش عالي ایران نیز مي
ته و با شایساد افر یکي از وجوه مورد توجه در طراحي و استقرار ساختار مناسب آن بایستي انتخاب

قق شدن س از محن، پصالحیت در حوزه ارزشیابي و ممیزی كیفیت و آموزش مستمر آنها باشد. بنابرای
بي ن ارزشیاگام بعدی گزینش و جذب افراد شایسته به عنوان كارشناسان و متخصصا نهاد متولي،

آن  ه نتایجست كسنجي شده ااست. برای چگونگي گزینش اولیه افراد شایسته از جامعه پژوهش نظر
 شود:در زیر ارائه مي

حداقل سال تجربه ارزشيابان و مميزان كيفيت نظام آموزش عالي در حوزه  .1

 ارزشيابي و مميزي  
 فیتو ممیزان كی ای ارزشیابانخودشکوفایي  صالحیت حرفه های مولفههای توصیفي مالک. آماره8جدول 

حداقل سال 
    تجربه

 درصد تراكمي درصد معتبر  درصد فراواني

3-1 56 6/21 2/22 2/22 
5-3 76 2/29 1/30 3/52 
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 100 7/47 2/46 120 سال و بیشتر  5
  100 97 252 كل

   3 8 پاسخبي
درصد از نمونه آماری حداقل سال تجربه برای فعالیت در حوزه  6/21، 8های جدول با توجه به داده

 2/46سال،  3درصد  8/18سال،  5تا  3رصد بین د 2/29سال،  3تا  1ارزشیابي و ممیزی را بین 
 اند. درصد نیز پاسخ نداده 3اند. سال و بیشتر بیان كرده 5درصد 

حداقل مدرك تحصيلي جهت فعاليت در حوزه ارزشيابي و مميزي كيفيت نظام  .2

 آموزش عالي
 ن و ممیزان كیفیتای ارزشیاباخودشکوفایي  صالحیت حرفه های مولفههای توصیفي مالک. آماره9جدول 

حداقل سال 
    تجربه

 درصد تراكمي درصد معتبر  درصد فراواني

 3/21 3/21 8/20 54 كارشناسي
 9/70 6/49 5/48 126 كارشناسي ارشد

 4/89 5/18 1/18 47 دكتری 
 100 6/10 4/10 27 كند فرقي نمي
  100 7/97 254 كل

   3/2 6 پاسخبي
درصد از نمونه آماری حداقل مدرک تحصیلي برای فعالیت در  8/20 ،9های جدول با توجه به داده

 1/18درصد حداقل مدرک تحصیلي را كارشناسي ارشد،  5/48حوزه ارزشیابي و ممیزی را كارشناسي، 
درصد از نمونه آماری مدرک  4/10اند. از نظر درصد حداقل مدرک تحصیلي را دكتری بیان كرده

 اند. صد نیز پاسخ ندادهدر 3/2كند. تحصیلي فرقي نمي

تأثير رشته تحصيلي ارزشيابان و مميزان كيفيت نظام آموزش عالي بر  .3

 اثربخشي ارزشيابي و مميزي
 ای ارزشیابان و ممیزان كیفیتخودشکوفایي  صالحیت حرفه های مولفههای توصیفي مالک. آماره10جدول 

حداقل سال 
    تجربه

 اكميدرصد تر درصد معتبر  درصد فراواني

 2/82 2/82 80 208 بلي
 100 8/17 3/17 45 خیر
  100 3/97 253 كل

   7/2 7 پاسخبي
درصد از نمونه آماری معتقدند رشته تحصیلي ارزشیابان و ممیزان  80، 10های جدول با توجه به داده

ه آماری درصد از نمون 3/17كیفیت نظام آموزش عالي بر اثربخشي ارزشیابي و ممیزی تأثیر دارد و 
 اند. درصد نیز پاسخ نداده 7/2معتقدند كه تأثیر ندارد. 

 محتواي آموزشي  .4



 1396 پاییز و زمستان، دوازدهمریزی آموزشی، دوره ششم، شماره دو فصلنامه مطالعات برنامه. ........95

 

ر خصوص دوجه پس از گزینش و جذب، گام مهم و بعدی، آموزش نیروی انساني است. نکته قابل ت
ارتقاء  اد و یاایج آموزش ارزشیابان و ممیزان عبارت است از این است كه برنامه آموزشي منجر به

هش، ایج پژوساس نتهایي برخوردار باشد؟ براای موردنیاز بایستي از چه محتوا و ویژگيهصالحیت
 هایفصلل سرمحتوای برنامه آموزشي ارزشیابان و ممیزان كیفیت در آموزش عالي بایستي شام

 ها در جدول زیر ارائه شده است. مشخصي باشد. این سرفصل
 كیفیت در آموزش عالي. محتوای آموزشي ارزشیابان و ممیزان 11جدول 

 ردیف حوزه عنوان دوره 
 ها و راهبردها شناخت نظام آموزش عالي: مفاهیم، چالش -
 ریزی راهبردی در نظام آموزش عالي مدیریت و برنامه -

 دانش عمومي
 

 
 
 
 
 

 
1 

 

 دانش پایه های پژوهشي، آماری و نرم افزاریروش -

 ها اهانشگدآموزش عالي و  مفهوم، فلسفه و ضرورت ارزیابي كیفیت در موسسات -
  هامفهوم كیفیت و تضمین كیفیت در موسسات آموزش عالي و دانشگاه -
 ها هانشگادهای تضمین كیفیت در موسسات آموزش عالي و رویکردها و مکانیسم -
 ها هنشگامفهوم و اصول مدیریت كیفیت فراگیر در موسسات آموزش عالي و دا -
  هاگاهدانش وعالي در موسسات آموزش عالي  گذاری در نظام آموزشمفهوم نشانه -
و  مفهوم و الگوهای ارزشیابي و سنجش كیفیت در موسسات آموزش عالي -

 ها دانشگاه
 ها مفهوم اعتبارسنجي در موسسات آموزش عالي و دانشگاه -
 مفهوم، ضرورت و مراحل ارزیابي دروني  -
 مفهوم، ضرورت و مراحل ارزیابي بیروني  -
 یند ممیزی كیفیت مفهوم، اصول و فرا -
  نویسي، تحلیل و تفسیر مستنداتاصول و فنون مستندسازی و گزارش -

 
 
 
 
 

-دانش حرفه
 ای

 ریزی در نظام آموزش عالي برنامه -
 كارگیری فناوری اطالعاتفنون به -
 فنون ارتباطات اثربخش  -
 كار تیمي در نظام دانشگاهي  -
 یابي ور ارزشدی و نوآوری  های ابتکاركارگیری روشخالقیت و توسعه ایده و به -

 ممیزی كیفیت آموزش عالي 
 الي ضرورت نگرش و تفکر سیستمي در ارزشیابي و ممیزی كیفیت آموزش ع -
 لي ش عاضرورت دیدگاه و تفکر راهبردی در ارزشیابي و ممیزی كیفیت آموز -
 راهبردهای حل مسئله و ارزشیابي و ممیزی كیفیت آموزش عالي  -
 ی در ارزشیابي و ممیزی كیفیت آموزش عالي كل نگر موقعیت محوری و -

 
 
 
 

 مهارت

 
 

 

2 

در  گیریبندی و نتیجهاصول و فنون تشخیص، تحلیل، تفسیر و قضاوت و جمع -
 خصوص مسائل و مباحث نظام آموزش عالي با تأكید بر كیفیت 

 
 توانایي

3 

 نگرش و تعهد به ارزشیابي و ممیزی كیفیت نظام آموزش عالي -
موزش آنظام  ای در ارزشیابي و ممیزیهای اخالقي و اصول حرفهالزامات ارزش -

 عالي 

نگرش و 
 هاارزش

4 
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 گرایي اصول و فنون تحول -
 اصول و فنون تاثیرگذاری بر دیگران -
 پذیریاصول و فنون انعطاف -
 لزوم هدفمندی در ارزشیابي و ممیزی نظام آموزش عالي  -
 اعتماد به نفس -
 ثبات هیجاني -
 آگاهي-خود -
 ایي گرواقع -
 مدیریت بر خود -
 اندیشياصول و فنون مثبت -
 گویي الزامات و اصول پاسخ -
 محور العمر در جامعه دانایيالزامات یادگیری مادام -
 پذیریاصول و فنون ریسک -
 باوری-اصول و فنون خود -
 اصول آمادگي برای كار -

 
 
 
 
های ویژگي

 شخصیتي

 
 
 
 
 
 
5 

های برنامه آموزشي جهت بالندگي دهنده سرفصلهای حاصل پنج حوزه اصلي تشکیلبراساس یافته
ها و ها و ارزشای، مهارت، توانایي، نگرشكارشناسان شامل دانش عمومي، دانش پایه، دانش حرفه

توان آنها را در چهار حوزه دانش، مهارت، تر ميبندی كليهای شخصیتي است كه در یک دستهویژگي
 بندی كرد. نگرش و رفتار دسته

 

 اي ارزشيابان و مميزان كيفيت چگونه است؟ وم: الگوي صالحيت حرفهسوال س
ای دهنده صالحیت حرفههای كیفي و كمي انجام شده، عوامل تشکیلبا توجه به نتایج تحلیل

ها و ها و نشانگرهای مربوط به هر عامل نیز تفکیک شد. این عوامل و  مالکشناسایي شدند و مالک
   شود:  ارائه مي 1شکل  نشانگرهای مربوط در قالب

 
 

 

 

 

 

 

هامالك  

. دانش1  

 عوامل
 عمومي .1-1

 ايحرفه .3-1

 پايه .2-1

. مهارت2  

. ادراكي2-3  

ارتباطي. 2-2  

. فني2-1  

. شناخت نظام آموزش 1

-. مديريت و برنامه2عالي، 

هاي . روش3ريزي راهبردي، 

پژوهشي، آماري و نرم 

. دانش 5. زبان، 4افزاري، 

. دانش 6تضمین كیفیت، 

. 7سنجش و ارزيابي كیفیت، 

. دانش 8دانش اعتبارسنجي، 

. دانش 9مديريت كیفیت، 

زني(، گذاري )محكنشانه

. دانش ممیزي كیفیت، 10

. دانش مستندسازي و 11

. دانش 12گزارش نويسي، 

 ارزيابي و مديريت عملكرد

كارگیري . به2ريزي، . برنامه1

-. به3فناوري اطالعات، 

كارگیري فنون ارزيابي و 

. توانايي4ممیزي،  ارتباطي،  

. قابلیت كار تیمي/گروهي، 5

. خالقیت، ابتكار و 6

. تفكر سیستمي، 7نوآوري، 

. 9ديدگاه راهبردي، . 8

. 10شناسايي و حل مسئله، 

.جهت گیري مثبت نسبت به 1

بحث ارزشیابي و ممیزي نظام 

. تعهد به 2آموزش عالي، 

. 3كیفیت نظام آموزش عالي، 

هاي اخالقي و اصول ارزش

هامولفه  

الگوی 

صالحیت حرفه

ای ارزشیابان و 

 ممیزان کیفیت 
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 ای ارزشیابان و ممیزان کیفیت آموزش عالی. الگوی صالحیت حرفه1شکل 

. نگرش و 3

هاارزش  

. توانايي4  

هاي . ويژگي5

 شخصیتي

ذهني .4-1  

تجربه .4-2  

تحصیالت .4-3  

رهبري .5-1  

خودشكوفايي. 5-4  

خودپاسخگويي. 5-3  

استقالليخود. 5-2  

 

. 3. تحلیل، 2.تشخیص، 1

-. جمع4تفسیر و قضاوت، 

. سابقه 5گیري، بندي و نتیجه

. 6انجام ارزيابي و ممیزي، 

سابقه پژوهش در حوزه 

 ارزيابي و ممیزي  

 

. 2گرايي، . تحول1

. 3تاثیرگذاري بر ديگران، 

. هدفمندي، 4عطاف، قابلیت ان

. ثبات 6. اعتماد به نفس، 5

. 8. خودآگاهي، 7هیجاني، 

. مديريت بر خود، 9گرا، واقع

. 10انديشي، مثبت

. يادگیري 11پاسخگويي، 

-. ريسك12العمر، مادام

. 14. خودباوري، 13پذيري، 

. 15آمادگي براي كار، 

انعكاسي-آمادگي براي خود  

. 
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 گيري بحث و نتيجه 

زش عالي را بهبود ها نیاز دارند تا آموآموزش عالي موتور محرک توسعه ملي است. بخاطر این، دولت
بهبود كیفیت موسسات آموزش عالي عامل مهمي در رقابت  بخشند و آن را در سطح عالي نگه دارند.

المللي آموزش ارائه شده در پذیری جامعه و جذابیت بینالمللي است. كیفیت مطلوب، رقابتملي و بین
ان گام ضروری برای بهبود و ارتقاء و تواند به عنودهد. انجام ارزشیابي و ممیزی ميكشور را ارتقاء مي

دستیابي به كیفیت مطلوب باشد، كه این حوزه معلول عوامل متعددی است كه شاید مهمترین آن را 
بتوان شبکه انساني متولي آن دانست. به عبارت بهتر این سوال مطرح است كه ممیزان و ارزشیابان 

باشند و به بهبود و تضمین كیفیت نظام توانند ارزشیابي و ممیزی اثربخشي داشته چگونه مي
ای دانشگاهي كمک نمایند؟ پاسخ به این سوال مستلزم داشتن دیدگاه و نگاهي تخصصي و حرفه

درباره ممیزان و ارزشیابان نظام دانشگاهي است. بسیاری از اقدامات برای موفقیت نظام تضمین 
ها یکي از این یابان، تعیین و آموزش آنكیفیت نظام دانشگاهي حیاتي است؛ شایستگي ممیزان و ارزش

چه ارزشیاب و ممیز دروني و چه ارزشیاب و ممیز بیروني استفاده شود، انتخاب  اقدامات مهم است.
 تواند تأثیر بسزایي بر بازنمایي كیفیت و بهبود و تعالي آن داشته باشد. درست ارزشیاب و ممیز مي

ا، مهمترین عامل صحت نتایج نهاد ارزشیابي و ممیزی و از ارزشیابان و ممیزان و برنامه آموزشي آنه
شوند. چرا كه فرایند نهاد ارزشیابي و ممیزی عوامل كلیدی موفقیت نظام ارزشیابي محسوب مي

وضوح نقش ارزشیاب و مستلزم استفاده از ارزشیابان و ممیزان جهت انجام فرایند ارزیابي است و به
 منظور انجام یک ارزیابيشود. در واقع، ارزشیابان و ممیزان بهمي ممیز به عنوان عامل كلیدی دیده

هایي دارند. شایستگي ارزشیابان و ممیزان اساساً مبتني اثربخش و گزارش نتایج آن، نیاز به شایستگي
ها براساس نگرش مناسب و بر تحصیالت، آموزش و تجربه است و با كاربرد دانش تخصصي و مهارت

-محور به آموزش، سنجش، و توسعه حرفهشود. رویکردهای شایستگيگیری مياندازهاستفاده در عمل 

ای به عنوان استراتژی اساسي برای بهبود اثربخشي ارزشیابان و ممیزان كه ارزیابي ای به طور فزاینده
های كیفیت نظام دانشگاهي را انجام مي دهند، منظور شده است. براین اساس، شناخت شایستگي

های موثر در اجرای یک تواند یکي از گاماز ارزشیابان و ممیزان كیفیت آموزش عالي ميمورد نی
 آموزش اثربخش باشد.      

های ها و ویژگيها و ارزشها، نگرشهای سوال اول نشان داد عوامل مهارت، دانش، توانایيیافته
ترین هستند كه بیش ای ارزشیابان و ممیزان كیفیتشخصیتي، پنج مولفه اصلي صالحیت حرفه

های شخصیتي است. اهمیت مربوط به عامل مهارت و كمترین اهمیت مربوط به عامل ویژگي
های ادراكي، ارتباطي و فني،  عامل دانش دارای ها نشان داد عامل مهارت دارای مولفههمچنین یافته

جربه، توانایي ذهني و های تای، پایه و عمومي، عامل توانایي دارای مولفههای دانش حرفهمولفه
ای، تعهد و های اخالقي و اصول حرفههای ارزشها دارای مولفهتحصیالت، عامل نگرش و ارزش

های شخصیتي گیری مثبت نسبت به بحث ارزشیابي و ممیزی نظام آموزش عالي، عامل ویژگيجهت
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دست آمده نتایج به گویي است.پاسخ-شکوفایي و خود-استقاللي، رهبری، خود-های خوددارای مولفه
ای همخواني دارد. به های صالحیت حرفهها در برخي از مولفهاز سوال اول با نتایج سایر پژوهش

(، چارچوب 2012انجمن ارزشیابي آفریقای جنوبي )عنوان مثال در خصوص مولفه دانش با نتایج 
(، در خصوص 2009بي آلمان  )(، انجمن ارزیا2012(، انجمن ارزیابي ژاپن )2012انجمن ارزیابي اروپا )

با نتایج ها (، در خصوص مولفه توانایي2001(، ورهیز  )2008و همکاران ) 1دویبا نتایج مولفه مهارت 
(، در خصوص مولفه نگرش با نتایج 2010( و انجمن ارزیابي ژاپن )2010انجمن دانشگاه میشگان )

( و در 1995( و ناگل اسمیت )2010ن )(، انجمن ارزیابي ژاپ2012چارچوب انجمن ارزیابي اروپا )
( 2009) انجمن ارزشیابي انگلستان( و 2001) های شخصیتي با نتایج ورهیزخصوص مولفه ویژگي

 همخواني دارد.  
برداری برای های تحلیل عاملي اكتشافي )سوال دوم( نشان داد مقدار شاخص كفایت نمونهیافته

دهنده كفایت است كه نشان 991/0ن كیفیت برابر با ای ارزشیابان و ممیزاعوامل صالحیت حرفه
بود كه با درجه آزادی   740/5895گیری است. همچنین میزان مجذور كای كرویت بارتلت نمونه
مالک  10به دست آمد. این  1تر از مالک بزرگ 10معنادار است. ارزش ویژه  01/0در سطح  1081

-كنند. همچنین یافتهک مورد مطالعه را تبیین ميمال 45درصد كل واریانس بین  457/65در مجموع 

ای ارزشیابان و ممیزان مالک اصلي عوامل صالحیت حرفه 45ها بیانگر این موضوع است كه مجموع 
ای، مهارت فني و دانش عمومي، دانش حرفه"توان  ذیل چهار سطح )مولفه( و به شرح كیفیت را مي

ها، رهبری و ها و ارزشوانایي ذهني، تجربه، نگرشآماری، مهارت ارتباطي، مهارت ادراكي، ت
های پژوهش نشان داد كه میزان سال تجربه، رشته ی نمود. همچنین یافتهبنددسته "خودشکوفایي

تحصیلي و تناسب رشته تحصیلي با نظام ارزشیابي و ممیزی بر اثربخشي و كارآمدی ارزشیابي و 
بایست این موارد مدنظر قرار گیرد. مي ولیه افراد شایستهبرای گزینش اممیزی موثر هستند. بنابراین، 

های موردنیاز بایستي از چه كه برنامه آموزشي منجر به ایجاد و یا ارتقاء صالحیتدر خصوص این
هایي برخوردار باشد. نتایج پژوهش نشان داد محتوای برنامه آموزشي ارزشیابان و محتوا و ویژگي

)شناخت نظام آموزش  دانش عموميهای بایستي شامل سرفصل ممیزان كیفیت در آموزش عالي

دانش ریزی راهبردی در نظام آموزش عالي(، ها و راهبردها، مدیریت و برنامهعالي: مفاهیم، چالش

)مفهوم، فلسفه و ضرورت ارزیابي  ايدانش حرفههای پژوهشي، آماری و نرم افزاری(، )روش پایه

ها، مفهوم كیفیت و تضمین كیفیت در موسسات آموزش دانشگاهكیفیت در موسسات آموزش عالي و 
كارگیری فناوری ریزی در نظام آموزش عالي، فنون بهها و ...(؛ مهارت )برنامهعالي و دانشگاه

-بندی و نتیجه)اصول و فنون تشخیص، تحلیل، تفسیر و قضاوت و جمع توانایياطالعات و ...(؛  

 هاو ارزش نگرشام آموزش عالي با تأكید بر كیفیت(؛ گیری در خصوص مسائل و مباحث نظ

                                                           
1 . Dewey 
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های اخالقي و اصول )نگرش و تعهد به ارزشیابي و ممیزی كیفیت نظام آموزش عالي، الزامات ارزش

-)اصول و فنون تحول هاي شخصيتيویژگيای در ارزشیابي و ممیزی نظام آموزش عالي(؛ حرفه

نظام آموزش عالي( باشد. نتایج بررسي در نهادهای  گرایي، لزوم هدفمندی در ارزشیابي و ممیزی
(، انجمن ارزشیابي 2014های مورد بررسي، )برای مثال: انجمن ارزشیابي نیوزیلند )ارزشیابي و پژوهش

( حاكي از آن 2008(، دوی و همکاران )2010(، چارچوب انجمن ارزیابي اروپا )2012آفریقای جنوبي )
های اساسي ارزشیابان و ممیزان نظام دانشگاهي را شامل دانش است كه در اكثر موارد صالحیت
های فردی بیان ها و ویژگيفردی، ادراكي(، نگرشها )فني، بین)عمومي، پایه، تخصصي(، مهارت

(، كینک و 2002های مورد بررسي )برای مثال: انجمن ارزیابي استرالیا )نمودند، در برخي از پژوهش
های گیری، تحلیلهای مدیریت و تصمیمزشیابي، تجربه مدیریتي، تکنیک(، تجربه ار2001همکاران )

های موقعیتي، شایستگي شغلي و اعتبار، التزام شغلي و تعهد سازماني را هم به عنوان صالحیت
 های پژوهش حاضر است. ارزشیابان و ممیزان عنوان كردنند كه هماهنگ با یافته

ای ارزشیابان و ممیزان كیفیت حي الگوی صالحیت حرفههای پژوهش )سوال سوم( طرایکي از هدف
های كیفي و كمي انجام شده حاكي از آن بود كه مهارت، در نظام آموزش عالي بود. نتایج تحلیل

دهنده الگوی های تشکیلهای شخصیتي مولفهها و ویژگيها و ارزشها، نگرشدانش، توانایي
كارگیری و درک و بهت در نظام آموزش عالي است. ای ارزشیابان و ممیزان كیفیصالحیت حرفه

های یک نظام تضمین بایستهای ممیزان و ارزشیابان، از پیشها و شایستگيطراحي صالحیت
ای ممیزان و ارزشیابان كیفیت در آموزش عالي كیفیت است. ایجاد و توسعه نظام صالحیت حرفه

ایستگي و نظام صالحیت است. عالوه بر براساس رویکرد شایستگي، در واقع توسعه الگوهای ش
های تخصصي نیز مورد نیاز است. منظور از شایستگي دانش، های عمومي، شایستگيشایستگي

آموز وظایف و امور محوله است. برای تدوین و مهارت، نگرش و انگیزش الزم جهت انجام موفقیت
ي بر شایستگي باید سه مرحله اساسي های ایجاد و توسعه نظام ممیزی و ارزشیابي مبتنطراحي برنامه

ای. در های توسعهریزی برنامهرا طي نمود: تهیه مدل شایستگي، شناسایي نیازهای آموزشي و برنامه
گام اول هدف، تدوین مدل شایستگي برای ممیزان و ارزشیابان كیفیت در نظام دانشگاهي است كه 

های كیفیت بر اساس آن به نیازهای آموزشي و برنامهبتوان در گام بعد با ارزیابي ممیزان و ارزشیابان 
طور كلي، چارچوب شایستگي ارزشیابان و ممیزان ای دست یافت. بهمناسب و جامع بهسازی و توسعه

 تواند برای موارد زیر استفاده شود:  مي

كند دانش، توانش و نگرش خود را ارزیابي و سنجش فردی: به ارزیابان و ممیزان كمک مي -
 زهای آموزشي خود را تعیین كنند.  نیا

ای را تدوین و های آموزشي مقدماتي و حرفهكند برنامهآموزش: به نهادهای ارزیابي كمک مي -
 توسعه دهند. 
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ی جذب را برا های شغليكند ویژگيكارگماری نیروی جدید: به نهادهای ارزیابي كمک ميبه -
 ارزیابان و ممیزان مدنظر قرار دهند. 

ق و سه حقول مقایكند برمبنای چارچوب قابو مزایا: به نهادهای ارزیابي كمک مي سنجش حقوق -
 بندی و ترازبندی نماید. مزایا را طبقه

جام ارزیابي عني انوزه یحارتقاء كیفیت ارزیابي و كاربرد آن: نهاد ارزیابي را در تحقق هدف اصلي  -
-يشایستگ نمودنشنشده رووب ارائهكند. هدف از چارچای كارا و اثربخش را كمک ميشیوهو به

 ها است. ها و ممیزیهای كلیدی مورد نیاز برای ارتقاء كیفیت ارزشیابي

یت نظاام صاالح گذاری درباره طراحيتوان برای اجرا و سیاستهای این پژوهش، ميدر راستای یافته
اختاری، های سیستپیش باای ارزشیابان و ممیزان كیفیت در آموزش عالي، موارد زیر را در قالب حرفه

 منابع انساني، و آموزشي ارائه نمود. 
در ایان  ها و الزامات آن با تمام جزئیاات ماورد بررسايها، مالکامل عوامل، مولفهشبسته اجرایي -1

ر خصاوص دگیری در سطوح سیاساتگذاری و اجرایاي پژوهش، مبنا و اساس هرگونه فعالیت و تصمیم
 ر گیرد.در وزارت متبوع و به تبع آن نظام دانشگاهي كشور قراارزشیابان و ممیزان كیفیت 

 وح:ش عالي در سطای ارزشیابان و ممیزان كیفیت در آموزتشکیل نهاد متولي نظام صالحیت حرفه -2

  

دارای ، وزارتساتاد دناه مساتقل خاارج از ب هایي شاامل: نهاادیكالن آموزش عالي با ویژگي -2-1
م میازان و انجااآموزش ارزشایابان و م ،گذاریگیری و سیاستظور تصمیممنبهسازمان اجرایي مناسب 

 سایر امور موردنیاز 
یازان جهات ها زیر نظر ساختار متولي ارزشیابي؛ به منظور آموزش ارزشیابان و ممانشگاهدرون د -2-2

 ها مدیریت و تضمین كیفیت اثربخش دانشگاه
وساط تانشگاهها تادوین و سط نهاد متولي با همکاری دهای حمایتي مربوطه تونامهقوانین و آئین - 3

ر كیفیات د نهادهای ذی صالح در سطح كالن به منظور تبیین جایگاه آماوزش ارزشایابان و ممیازان
و  ش ارزشایابها در جهت افزایش ضمانت اجرا و با تاكیاد بار نقامدیریت و تضمین كیفیت  دانشگاه

  د.ممیزی در مدیریت و تضمین كیفیت ابالغ گرد

سااس طلوبیات بار امیکي از شرایط احراز صالحیت برای ارتقاء ارزشیاب و ممیز، احراز سطوحي از - 4
  مجموعه مذكور قلمداد شود. 

زش گذاری و راهباری مركازی آماوهای حوزه سیاستنابع مالي در سطح ستاد مركز برای فعالیتم-5
 ارزشیابان و ممیزان كیفیت آموزش عالي تدارک دیده شود.

ودجه بدر  اليموزش ارزشیابان و ممیزان كیفیت آموزش عآهای بودجه مجزایي برای انجام فعالیت -6
 سالیانه دانشگاه مشخص و مصوب گردد. 

 د. ها ابالغ شوه دانشگاهبتدوین و  نامه آموزشي ارزشیابان و ممیزان كیفیت آموزش عاليآیین-7
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كیفیت براساس الگوی ارائه شده در دو سطح ستاد و محتوای آموزشي مورد نیاز ارزشیابي و ممیزی  -8
 صف، طراحي شود. 

های مدیریت و تضمین كیفیت در سطوح مختلف دانشگاه آشنا با روش جذب و آموزش كارشناس -9
 براساس مجموعه پیشنهادی مورد توجه قرار گیرد.

ها، عه عوامل، مولفهدر كنار توجه به موارد مذكور، الزم است الگوی پیشنهادی از بعد مجمو -10
ها و الزامات صالحیت ارزشیابان و ممیزان كیفیت در قالب یک كار گروه متشکل از افراد مالک
 های علمي، سیاستگذاری و اجرایي( در این حوزه مورد بررسي و تحلیل قرار گیرد.نظر )از حوزهصاحب
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