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  مقدمه

اندازه نظام هاي آموزشي كشور به نيازهاي فرد و جامعه پاسخ مي دهند؟ تا چه اندازه اين نظام هـا   تا چه
با تحوالت فناورانه، توسعه اقتصادي و نيز تغييرات سياسي و اجتماعي، به ويژه آنچه در محيط پيرامـوني رخ مـي   

م هـاي آموزشـگاهي و دانشـگاهي    دهد، هماهنگ هستند؟ تا چه اندازه رشد توانـايي هـاي فـردي و توسـعه نظـا     
درجهت توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور است؟ تا چه اندازه عملكرد فعاليت هاي آموزشـي در سـطح   

هـاي مشـابه    كالس درس، مدرسه و نظام آموزشي از مطلوبيت برخوردار است؟ پاسـخ بـه ايـن سـؤالها و سـؤال     
كار شرايط الزم را بـراي شـفافيت    و گرفتن اين ساز ست. به كاركار ارزشيابي آموزشي ا و مستلزم استفاده از ساز

عملكرد و پاسخگويي نظام هاي آموزشي فراهم مي كند. به عبارت ديگر ارزشيابي آموزشـي آيينـه اي فـراهم مـي     
آورد تا تصميم گيران و دست اندركاران فعاليت هاي آموزشي، تصويري از چگونگي فعاليت ها به دسـت آورنـد،   

اده از اين تصوير از نظام هاي آموزشي مراقبت بيشتري به عمل آورند تا در راستاي پاسخگويي به نيازهـاي  با استف
كار ارزشيابي وسيله اي است كه بدون استفاده  و اين، ساز فرد و جامعه كيفيت نظام هاي آموزشي ارتقاء يابد. بنابر

). 1376، 1(ميرزامحمدي به نقـل از تيـون   ؛ خواهد بوداز آن، فعاليت هاي آموزشي صرفاً؛ رها كردن تير در تاريكي
تيون معتقد است ارزشيابي تأكيد فراوان بر برنامه هايي دارد كه از طريق آن برنامه ها، مأموريت، جايگاه، اهداف و 

ي روش هانقاط قوت و ضعف مجموعه آموزشي معين مي شود و آن مجموعه براي تضمين و بهبود كيفيت خود، 
خاذ مي نمايد. در واقع ارزشيابي آموزشي كمك مي كند نيازهاي آموزشي شناسايي شود. بر اسـاس ايـن   مفيد را ات

نيازها، براي نظام هاي درسي و آموزشي هدف گذاري صورت گرفتـه و برنامـه هـاي آموزشـي مطلـوب تـدوين       
يت و رهبـري مـي   خواهد شد. سپس براي تحقق هدف ها، سازماندهي الزم به عمل مي آيد و انجـام امـور، هـدا   

گردد. از اين رو، در صورتي كه در نظام آموزشي بتوان يك نظام ارزشيابي مناسب منظور داشـت كيفيـت آمـوزش    
  هاي ارائه شده درآن نظام تضمين خواهد شد.  

مركـز) طـي    600با توجه به سياست هاي دولت مبني بر گسترش كمي مراكز آموزشي سازمان (بالغ بـر    
ظر مي رسد كه توجه به كيفي سازي آموزش هاي ارائه شده نيز مي بايست مورد توجه قـرار  سال هاي اخير، به ن

 گيرد.

                                                            
١.Tiun 
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بـه روز بـر حالـت عـدم      اسـت و روز  ، از آنجا كه جهان در حال تغييـر )2000(3و كنت 2به گمان وانزير
 ت و تمامي آنها زيربسيار پيچيده اس كيفيت قبالدر  ياين موقعيت مراكز آموزش شود، بنابر قطعيت آن افزوده مي

در  ارائه كنند. تجربه ثابت كرده است كه اين مراكز و جامعه سازمان نيازهايفشارند تا پاسخهاي مطلوبي در قبال 
كيفيـت خـدمات آموزشـي خـود را داشـته       بهره وري برسند كه دائم دغدغه بهبـود  صورتي مي توانند به حداكثر

  .باشند

اي را ناكافي دانسته و با توجه به داليلـي   آموزش هاي فني و حرفه) نيز توسعه كيفي 1382قاسمي پويا (
نظير وابسته بودن اقتصاد و صنعت كشور و بي توجهي نيروهاي داخلي، معتقد است تفكر مدون تربيتي و فنـي و  

اي در ايـران   فنـي و حرفـه   مؤسساتشكل نگرفته است.   اي برآمده از نيازهاي واقعي رشد و توسعه كشور، حرفه
مدتاً تابع تقاضاي اجتماعي بوده است و لذا رشته هاي تحصيلي تناسب و هماهنگي الزم را با بازار كار نداشـته  ع

  است و همچنين همپاي توسعه كمي، توسعه كيفي مورد توجه قرار نگرفته است. 

 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران دولت نيز مكلـف اسـت بـه منظـور     21بر اساس ماده 
گسترش شايستگي حرفه اي از طريق افزايش دانش و مهارت با نگرش به انجام كـار واقعـي در محـيط، اصـالح     
هرم تحصيلي نيروي كار و ارتقاء و توانمندسازي سرمايه هاي انساني، كاهش فاصله سطح شايستگي نيروي كـار  

اي جوانـان و ارتقـاء جايگـاه    كشور با سطح استاندارد جهاني و ايجاد فرصت هاي جديد شـغلي و حرفـه اي بـر   
كـاربردي كشـور اعـم از رسـمي و      -آموزش هاي فني و حرفه اي براي نظام آموزش فني و حرفـه اي و علمـي  

  كارهاي الزم را تهيه و پشتيباني نمايد.   و غيررسمي، ساز

همين ماده رتبه بندي مراكز آموزش فني و حرفه اي رسمي و غير رسـمي بـر اسـاس     "ز"بر اساس بند 
يـادگيري، نيـروي انسـاني، تحقيـق و توسـعه منـابع و شـاخص        -اخص هاي مديريت اجرائي، فرآيند يـاددهي ش

پشتيباني فراگيران، نيز مي بايست در دستور كار قرار گيرد به همين منظور سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور 
رداري مناسب تر مخاطبـان از ايـن   به منظور اجرايي نمودن اين بند مي بايست در جهت افزايش، تسهيل و بهره ب

آموزش ها راهكارهايي را ارائه نمايد كه بر اين اساس به جهت بررسي زيرسـاخت هـاي نـرم افـزاري و سـخت      
                                                            
٢.Wanzare  

Kenneth.٣  
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آموزشـي از   مركـز اعتبار و منزلت علمـي يـك   افزاري موجود و برنامه ريزي براي اصالح و بهبود آن مي بايست 
گيـرد و سـپس    هاي كمي و كيفـي مـورد ارزشـيابي قـرار     از شاخصطرف يك هيئت ارزشيابي كننده با استفاده 

از حداقل استانداردها در طول يك برهه زمـاني خـاص برخـوردار     مركزو تصميم گيري مي شود كه آيا قضاوت 
  ؟است يا خير

هـاي   اما قبل از ورود به چگونگي اجراي اين قانون در سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور، در فصل
ضيح و بسط بيشتر مفاهيمي همچون كيفيت، ارزشيابي و اعتبارسنجي خواهيم پرداخـت تـا در ادامـه بـا     بعد به تو

  فراغت بيشتري به بخش هاي اجرايي اين قانون در سازمان بپردازيم.
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  اول: بخش

  آموزش هاي فني و حرفه اي                   
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  فه اي كشورمعرفي سازمان آموزش فني و حر -1-1

زيـر نظـام تشـكيل شـده     از جمله كشور مـا از دو   هاي آموزشي در بسياري از كشورهابه طور كلي نظام  
اي. آمـوزش رسـمي عمـومي اغلـب آمـادگي بـراي       است. يكي آموزش عمومي و ديگري آموزش فنـي و حرفـه  

در نظـر   5آمـادگي بـراي شـغل    اي معموالً بـه عنـوان  گيرد در حالي كه آموزش فني و حرفهرا در نظر مي 4زندگي
اي عمالً به عنوان آموزش مهارت براي يك شغل يا حرفه تعريف شود. در واقع در آموزش فني و حرفهگرفته مي

تحـت   از مهمتـرين حـوزه هـايي كـه    اين اين نوع آموزش اغلب اقتصاد محور يا بازار محور است.  بنابرشود. مي
 .و فرهنگ و هنر اشاره كـرد  كشاورزي ،خدمات ،صنعت توان به حوزهمي گيرند اي قرار ميآموزش فني و حرفه

تـوان بـه عنـوان    را مـي  آمـوزش فنـاوري  و  موزش بازرگاني، آموزش بازاريابيآاي هاي درسي فني و حرفهبرنامه
بـه منظـور    .دانسـت محيط كـار،   عملي مطابق با يا آموزش 6 و كارآموزي در حين كار تئوريتركيبي از آموزش 

اي كامل و به روز مورد استفاده قرار گيرند. هاي افراد بايد به گونهد تقاضاهاي اقتصاد در حال تغيير، تواناييبرآور
هـاي رسـمي،   آموزشـي مثـل سـازمان   هـاي  رسمي و ديگر محيط مراكزتواند از طريق اي ميآموزش فني و حرفه

  ارايه شوند. 7يا بدون رسميت نارسميو رسمي غير

تـر بـودن آن   و منعطف بودن اي غيررسمي، آموزش رسمي نيست. مزيتش، پاسخگوهآموزش فني و حرف
رسـمي،  غيراي گيرد. آمـوزش فنـي و حرفـه   را در بر مي مخاطبانتري از است. در نتيجه اين آموزش طيف وسيع

تـر  تا بيش سازدرا قادر ميرسمي 8كند كه افراد خارج از مدرسههايي مبتني بر توسعه را تدوين ميدانش و مهارت
آموزش كنندگان در اين نوع اغلب شركت هاي ديگر بهبود بخشند.شان را در راهرشد كنند و زندگي 9شاناز زمينه

روستاها و كشاورزان، دستفروشان، توليد كننـدگان و...  ، هاي شهرحومهشهرها، در  انساكن ،10را خود اشتغاالن ها
  دهند.تشكيل مي

                                                            
٤. Preparation for life 
٥. Preparation for work 
٦. On-the-job training 
٧. Non informal 
٨. Out-of-school persons 
٩. fields 
١٠. Self-employed 
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هاي تدريس و يادگيري است و ايـن نـوع   مي، مكان آزمايش براي فناورياي غيررسآموزش فني و حرفه  
هـاي سـطح بـاال در    آموزش به نيازهاي آموزشي و كارآموزي كاركنان در بازرگاني و صنعت كه نيـاز بـه مهـارت   

تنظيمـات   از جملـه كلمبيـا   آمريكـاي التـين   در بعضي از كشـورهاي  دهند.محيط فناوري جديد دارند، پاسخ مي
هاي كارآموزي ملي مثل خدمات ملـي  را در شكل سازمان 11اي و تكنيكي غيررسمي بعد از مدرسه حرفه آموزش

اش را از ماليات حقوق بگيران كارآفرين تجـاري و  دو هزينهندهتحت تاييد وزارت كار ارايه مي 12شاگردي كلمبيا
ي و حيطه استقبال مي كنندرمايان كارف كاري و رقابت د. اين موسسات از درگيري شديدنآورصنعتي به دست مي

  كنند.  هاي بسيار متنوع ارايه ميهاي كارآموزي را به منظور كمكوسيعي از دوره

از  1359اجتماعي نيز در سال  تعاون، كارو رفاه سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور وابسته به وزارت
وزارت كـار و امـور اجتمـاعي و صـندوق     ادغام سه واحد آموزشي به نـام هـاي اداره كـل تعليمـات حرفـه اي      

تشكيل گرديد. اين سازمان در بدو تشكيل، سازمان آموزش فني و نيروي انسـاني   13كارآموزي و كانون كارآموزي
نام گرفت كه ضمن آموزش حرفه و فن، خدمات اشتغال و مسائل مربوط به نيروي انساني و بازار كـار كشـور را   

ت محتـرم وزيـران، نيـروي انسـاني منفـك و بـه سـازمان        أبا تصويب هي 1360نيز بر عهده داشت، لكن در سال 
اقتصـادي، اجتمـاعي و    توسـعه پـنجم  براساس قانون برنامـه  آموزش فني و حرفه اي تغيير نام يافت. اين سازمان 

مـدت در بخشـهاي كشـاورزي، صـنعت و      ي فني و حرفـه اي كوتـاه  آموزش هاو مجري  متولي فرهنگي بعنوان
آموزشي كشور در اين زمينه مي باشد مي كوشـد در حيطـه    اشد. اين سازمان كه فراگيرترين دستگاهخدمات مي ب

فعاليـت  تعيين شده در قانون اساسي را ممكن سازد و تا رفع نياز بـازار كـار،    هاي وظايف خود دستيابي به هدف
شـاغلين را بـا    مي نمايد مهـارت توسعه دهد و در عين حال بر جنبه كيفي آن نيز تاكيد داشته، سعي  ي خود راها

 تكنولوژي روز همگام سازد.

  

  
                                                            
١١. Post-school non-informal technical and technical and vocational education arrangements 
١٢. National Apprenticeship service of Colombia 

 به نام كانون كارآموزي تغيير نام يافته است 1346س و در سال كانون كارآموزي ابتدا به عنوان سازمان اردوي كار تاسي .13
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  دوم: بخش
ارزشيابي و اعتبارسنجي ،نظارت                     
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  نظارت -2-1

كننده آن به شمار مي آيد. اين  ريزي و تداوم دهنده و تصحيح تكميلي فرآيند برنامهامروزه نظارت حلقه 
وظايف عمده و اصلي مديريت امروز است كه براي حسن اداره امور در هر سازماني مورد استفاده  ابزار يكي از

هاي ميان مدت و كوتاه مدت هماهنگي و  شك بدون آن ميان تصميمات راهبردي و سياست گيرد و بي قرار مي
آينده  گردد. ق نمي هاي برنامه محق شود و تصميمات اتخاذ شده در جهت رسيدن به هدف سازگاري ايجاد نمي 

فرد در يك سازمان تنها به عملكرد او بستگي ندارد. در بسياري از سازمان ها به سطح كوشش هر كارمند اهميت 
زان سخت كوشي دانش آموز و عملكردش را در امتحان، زيادي داده مي شود. درست همان گونه كه معلمان مي
نيز چنين عمل مي كنند. ارزيابي تالش يا قضاوت ذهني در يك درس با هم در نظر مي گيرند، اغلب مديران 

آدمي است كه او را براي پذيرش تعصب ها و انحراف هاي ادراكي آماده مي سازد. برخي از صاحب نظران 
  .»كاركنان بيشتر به جهت نگرش ها و عدم انضباط اخراج مي شوند تا عدم توان كاري«مدعي هستند كه 

نان مهمترين اثر را بر آينده فرد در سازمان خواهد داشت. ارزيابي و نظارت ارزيابي تالش كارك بنابراين
زيابي اوست. بر عملكرد هر فرد تا حد زيادي بستگي به فراگرد ادراكي دارد. آينده هر كارمند دقيقاً در ارتباط با ار

نظارت بر عملكرد همان  ارتقاء، افزايش حقوق و تداوم استخدام از جمله روشن ترين نتايج مي باشد. ارزيابي و
  ارزيابي كار فرد يا كارمند مي باشد. اين ارزيابي مي تواند عيني يا ذهني باشد.

 .كرد شخص و گزارش آنارزيابي عملكرد به زبان ساده عبارت است از فرايند قضاوت درباره ي عمل
يك مي شود ساختار و  ي كه بر هرتأكيدچنين فرايندي مي تواند مقاصد مختلفي را پوشش دهد كه بسته به 

محتواي آن مي تواند تغيير يابد. تشخيص نيازهاي آموزشي يكي از اين مقاصد است كه صاحب نظران مديريت 
لبته نبايد تصور كرد كه سيستم ارزيابي عملكرد و نظارت في نفسه ا به آن اشاره نموده اند.با هم نيروي انساني 

ان خواهد بود. بلكه اطالعات حاصل از ارزيابي عملكرد به تعيين ضمانتي براي آموزش و بهسازي شايسته كاركن
نيازهاي آموزشي كمك خواهد كرد. در واقع ارزيابي عملكرد و نظارت بر افراد از طريق مقايسه عملكرد شغلي 
 جاري با معيارها يا اهداف عملكردي معين شكاف بين آن چه كه بايد انجام شود و آن چه كه فعالً انجام مي شود

مي تواند بهبود يابد مشخص مي كند يا اين كه شامل بخشي براي تشخيص و  و يا آن چه كه در عملكرد شغلي
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ست از نظارت آموزشي كاركنان بر ا در اين راستا نظارت آموزشي نيز كه عبارت تعيين نيازهاي آموزشي باشد.
نامه هاي آموزشي كه به طور مستقيم در نيل افراد و حتي اشياء به منظور اداره و كنترل مركز آموزشي يا تغيير بر

  هد بود.به اهداف اساسي آموزشي تأثير دارد قابل توجه خوا

  مفهوم نظارت -2-2
. هـر يـك از تعـاريف    رت راهنمايي آموزشي به عمـل آمـده اسـت   اتاكنون تعاريف متعدد متفاوتي از نظ

بدون توجه به آنها نمي توان به تعريـف  شرايط خاص شكل گرفته است كه  در ،هاي صاحبنظران اساس ديدگاهبر
) بـه معنـاي   super) از دو كلمه التين (supervisionاصطالح نظارت (« هوم اصلي آن دست بافت.جامع و مف

بر كسي نظـارت كـردن و    ،) به معني موظف بودن، نگاه كردن، مراقبت كردنvidereدر باال و ( ،باالي سر ،باالي
تبـديل شـد و   vision  بـه  videreها بـه تـدريج در زبـان انگليسـي كلمـه      بعـد  ،مشاهده كـردن تركيـب يافتـه   

supervision ً1375 ،عباسـپور (»با بيـنش، دانـش و آگـاهي باشـند     ماًأتوبه شاهداني اطالق گرديد كه  تلويحا(. 
ه ها براي دستيابي به اهداف خود ب وسعت و شمول گسترده اي دارد و تمام سازمان ،مفهوم نظارت در معناي عام

 ي پيشرفته و پيچيدههاي به عنوان سازمان سازمان هاي آموزشينظارت و راهنمايي در امر مديريت نياز دارند ولي 
 رد. بنابراين متخصصـان در امـ  ندارنياز ش به نظارت و راهنمايي اثربخ ،آموزشيهاي  براي ايجاد مداومت فعاليت

نظـران در بيسـت    شي ارائه نمودند و تالش صـاحب تعليم و تربيت تعاريف متعددي از نظارت و راهنمايي آموز
هـا نظـارت را    سال گذشته منجر به حداقل شش مفهوم سازي عمده براي نظارت شده است ايـن مفهـوم سـازي   

  :متمركز بر

  برنامه تحصيلي -2                                              مديريت اداري  -1

  روابط انساني -4                                                        تدريس  -3

  رهبري -6                                                       مديريت  -5

مي شـود. بـه نظـر     يينگيرد تع كه انجام مي بافتي وظايف نظارت دردر مجموع مي توان بيان داشت كه 
اند امور آموزشي را در جهت يـادگيري ترتيـب داده و   يك رهبري آموزشي است كه بايد بتو ،نظارت ،متخصصين
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ارتقاء كليه  راهنماي آموزش نيز برنامه طراحي شده جامع و كامالً سازمان يافته اي براي اصالح و هماهنگ سازد.
در سـه مـدل    راتعاريف گوناگون نظارت و راهنمـايي   مي توان .ده استجنبه ها و ابعاد وضع آموزش تعريف ش

مدل مكانيكي نظارت و راهنمايي بيشـتر جنبـه    .)1372 ،(نيكنامي دسته بندي كردانيكي و سيستمي ارگ ،مكانيكي
هماننـد يـك رابطـه مكـانيكي بسـيار       تربيت كنندگانبطه ميان بازرسان و اين سيستم را . درارداجرايي و اداري د
  .  رسمي و وظيفه اي و مبتني بر سازمان و كاركرد ثابت است ،خشك و بي روح

 ،قرار مي گيـرد. در ايـن خصـوص    تأكيدجنبه انساني بيشتر مورد  ،مدل ارگانيكي نظارت و راهنماييدر 
منـابع   ييمـا رت و راهناتعليماتي مبتني بر روابـط انسـاني نظـ    ،در مقابل نظارت و راهنمايي )1391(14سرجيواني«

وسـيله   را تربيت كننـدگان رضايت  ،. تمايز بين راهنماي تعليماتي مبتني بر روابط انسانيانساني را مطرح مي كند
راهنماي تعليماتي مبتني بـر روابـط انسـاني ممكـن اسـت       .مي داند مركز آموزشيبخش اي براي اداره آرام و اثر

. فـرض آن اسـت   مـي شـود   تربيت كنندگانين امر موجب رضايت مشاركت در تصميم گيري را اتخاذ كند زيرا ا
 آنان سهل تر مي باشد و در نتيجـه اثربخشـي افـزايش خواهـد يافـت.      تر و رهبري راضي آسان مربيانكاركرد با 

طبـق   .در جهت آن كار مـي كننـد   مربيانرا هدف مي داند كه  ييتضار ،نظارت و راهنمايي تعليماتي منابع انساني
در چهـارچوب مفهـوم    ».هاي مهم و معنـي دار حاصـل مـي شـود    در انجام موفقيت آميز كار ،رضايت ،اين نظريه
  نظران چنين است: تعريف مورد قبول اكثر صاحب ،آموزش ظارت و راهنمايي درجديد ن

در راستاي فراهم آوردن زمينـه   سسهؤمهاي مسئوالن برگزيده  نظارت و راهنمايي آموزشي كليه كوشش
رشـد و   ،بهبود امـر تـدريس اسـت كـه متضـمن تشـويق       جهت اصالح و رو ساير كاركنان د مربيانري براي رهب

ي تـدريس و  روش هـا  ،مواد و ابزار آموزشـي  ،هاي آموزشي هدفدر انتخاب و تجديد نظر  ،ه ايپيشرفت حرف
اين نظارت و راهنمايي تعليماتي در امر آموزش تـدريس چيـزي نيسـت كـه در      بنابر .»ارزشيابي از تدريس است

آن نياز است و در هر  بلكه فرايندي است كه دائماً به ،يك مرحله از زمان انجام شود و سپس به آن توجهي نشود
هـاي  الگو ،در شرايط فعلي كه بـراي آمـوزش   ،يشتر احساس مي شودنياز به آن ب ،زمان با الهام از تجارب گذشته

                                                            
١٤.  Srjyvany 
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راهنمـاي تعلميـاتي در    ،مي شود و پيچيدگي در آموزش و تدريس بيشتر از هر زمان است تدريس زيادي توصيه
  .»ايفا مي كندمؤثري نقش موزش در بهبود آ آموزش دهندگانساده سازي و كمك به 

  انواع نظارت و راهنمايي -2-3
  اداري امور راهنمايي متمركز بر نظارت و -2-3-1

ن و اولويـت  يناظران جديد به تحقق تعدادي از وظايف اداري كمك مي كنند. از جمله اين وظـايف تعيـ  
يد از كاركردهاي هر سطح از سطوح . آنان باريزي دراز مدت است و طرح ،ايجاد و خط مشي ها ،دادن به اهداف

با وظايف جديدي مواجه اند كه در مقابل نقـش هـاي   امروز  ،ناظران آگاه باشند. آموزشي مؤسسهسازمان سيستم 
تعطيـل   ،اين وظايف شامل كمك به مذاكره درباره ي قراردادهاي استخدامي تدوين يافته به نظر جانبي مي باشند.

داد كاركنان آموزشي است. در حالي كه اكثر ناظران اجتناب از بعضي از ايـن  و كاهش تع آموزشي مؤسسهنمودن 
 ،15(جـان وايلـز   يا عدم مشـاركت معمـوالً در اختيـار نيسـت      تصميم به مشاركت ،وظايف اداري را برمي گزينند

  .)1379،بهرنگي

  راهنمايي متمركز بر برنامه درسي نظارت و -2-3-2

كه ايـن واژه ريشـه ي التـين دارد و بـه      ) است.curriculumيسي (كلمه برنامه درسي معادل واژه انگل
  معني فاصله و مقدار راهي است كه بايد طي شود تا فرد به هدف برسد.

 سـت از: ا عبـارت  آموزشـي  مؤسسـه يك برنامه اشاره مي كند كه ( ،در تعريف برنامه درسي 16رونالد دال
معلومات و شيوه درك و  ،مؤسسهيرندگان تحت نظارت يادگ ،رسمي كه از طريق آنمحتوا و جريان رسمي و غير

و يا نگرش و ارزش گذاري يا نظام ارزشـي خـود را تغييـر مـي     ند ت مي آورند يا مهارت را فراگيرفهم را به دس
به رفـع   سازماندهي برنامه هاي درسي آغاز شد و تدوين و اين مفهوم با طرح تهيه و. )1388،دهند.)(يارمحمديان

وظيفه ي ناظران بر اين است كـه بـا    نمي شد. تأكيد آن ها صالح روش تدريسا ش دهندگان وآموزنقاط ضعف 

                                                            
١٥. John Wiles 
١٦. Ronald Dahl 
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د نبررسي برنامه ي درسي موجود و بررسي برنامه ي درسي مطلوب سعي در كم كردن فاصـله ي آن داشـته باشـ   
  دريس و هدف آموزش ناقص و ابتر نماند.تتا 

  تدريس راهنمايي متمركز بر نظارت و -2-3-3 

هـا و   هـايي چـون روش   درس ،كز تربيت معلماسي ترين بخش برنامه هاي آموزشي دانشسراها و مراسا
هـا و   هـا آن اسـت كـه قابليـت     هاي اصلي اين درس ي و فن معلمي است. هدفكارورز ،معلمي ،فنون تدريس

ترغيب كننـد تـا در   هاي آموزشي دانشجويان را افزايش داده و آنها را در به كارگيري آنچه كه آموخته اند  مهارت
هايي گرم و جالب و دوست داشتني براي يادگيري اثربخش كودكان  هاي درس آنها به شكل محفل كالس ،نتيجه

كز اهاي فارغ التحصيالن اين قبيل مر مشاهدات و بازديدهاي مختلف از كالس ،ها با اين همه بررسي. به نظر آيد
رند و اغلب بدون كمترين آمـادگي و برنامـه ريـزي الزم در    نشان مي دهد كه اكثر معلمان طرح درس مناسب ندا

 ،كالس درس حضور مي يابند. از وسايل آموزشي كه نقش بسيار مهمي در يادگيري دانش آموزان ايفـا مـي كنـد   
هاي روش تدريس كه با دقت و حوصـله   به خصوص از كتاب يا اصالًًً استفاده نمي كنند. استفاده كردهبسيار كم 

بـه ارزشـيابي كـه     ،بهره اي نمي جوينـد  ،ها تهيه شده اند نظران با هدف كمك به معلم له ي صاحبتمام به وسي
يي كـه بـراي تـدريس    روش هـا  ،التفاتي نمـي كننـد و سـرانجام    ،اركان اصلي طراحي آموزشي به شمار مي رود

  چندان مناسب و دقيق نيستند. ،هاي مختلف به كار مي گيرند موضوع

 حيطه نظارت -2-3-4

بـه تعـداد    ،تمركز و عدم تمركز سازمان ارتباط دارد ،حيطه نظارت كه با سلسله مراتب اداري و سازماني  
و تخصـص   معلومات ،تجربه كه سرپرستي بتواند بر حسن جريان امور آنان نظارت نمايد.افرادي اطالق مي شود 

كتب كالسيك مديريت حيطه  كه در چند هر .كاركنان از عوامل مؤثر در تعيين حيطه ي نظارت مي باشند مدير و
 سروكار اينگاه با بيش از  ،مدير كالس ،و كارگاه در مديريت كالس ولي ،نفر اعالم مي كنند 6يا  5 ي نظارت را

بـا افـزايش تعـداد نفـرات در حيطـه ي      ، نظارت داشته باشـد دارد كه نه تنها بايد به طور دقيق به همه ي آنان نيز 
  )1389،يف هماهنگي به طور تصاعد هندسي افزوده مي شود.(بهرنگيبر مشكالت وظا نيز نظارت
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  ابعاد نظارت -2-3-5
تفكر  و ارزشيابي است. ،سازماندهي ،برنامه ريزي ،ان تفكرنظارت متمركز بر رهبري در برگيرنده ي جري  

ارزشـيابي  لي و و برنامه ريزي در اين جريان از جمله وظايف اداري است. سازماندهي از وظايف برنامه ي تحصي
تحصيلي و درسـي تـداخل دارد.    ،ماهيت اين وظايف نظارتي با قلمروهاي اداري .از وظايف آموزش درس است

 ،طراحـي  ،بـه مفهـوم سـازي   خواهـد بـود و همچنـين    ايجاد پل هماهنگي ميان اين زمينه هـا   ،ژه ناظراننقش وي
  .يابي برنامه هاي درسي مي پردازندسازماندهي و ارزش

  ابييرزشا -2-3-6
ارزشيابي آموزشي كمك مي كند نيازهاي آموزشي شناسايي شود. بر اساس اين نيازها، براي نظـام هـاي   

وين خواهـد شـد. سـپس بـراي     درسي و آموزشي هدف گذاري صورت گرفته و برنامه هاي آموزشي مطلوب تد
گردد. از اين رو، در صورتي ها، سازماندهي الزم به عمل مي آيد و انجام امور، هدايت و رهبري مي  تحقق هدف

آن نظـام   كه در نظام آموزشي بتوان يك نظام ارزشيابي مناسب منظور داشت كيفيت آموزش هـاي ارائـه شـده در   
و ايجاد ارتباط نزديـك  ي اهميت ارزشيابي در فرايند اصالح و رشد نظام هاي آموزش نقش وتضمين خواهد شد. 

 سـازمان هـا  نظام ارزشيابي كيفيت آمـوزش، ابـزاري را بـراي     يجادابا دستاوردهاي علمي بركسي پوشيده نيست. 
نقاط قـوت و ضـعف را معـين     ،دنفـراهـم مي سازد تا به وسيـله آن فعاليت هاي خود را مورد بازنگري قرار ده

بيـانگر   ،ينـد ارزشـيابي  آبـه فر  سازماند. ميزان توجه نگزينه هاي مناسب را براي اصالح خود انتخاب نماي ند ونك
ابـزاري   ،واست سازمان نسبت به بهبود فرايندهاي جاري آموزشي و رفع كاستي هاي موجود اسـت. ارزشـيابي  خ

و دانش خاص مربوط به يك موقعيت ويـژه را توليـد   بوده  ها براي درك ارزش پديده ها و قضاوت در مورد آن
« از هر چيز الزم است كه با مفهـوم  پيشاما  به ايجاد دانشي تعميم پذير نمي انجامد.بايد توجه داشت  كه مي كند

  يابي با تعريف كامل آن صورت مي گيرد.  شآشنا شويم. زيرا درك كامل از نقش ارز» يابيشارز

  )  199 ،1371از نظر لغوي واژه ارزشيابي به معني تعيين ارزش چيزي است. (معين  اساساً

  ) 171997و ساندرز ورتون: (در كليه تعاريف ارزشيابي سه عنصر مشترك در آنها به چشم مي خورد

  دار جمع آوري داده و اطالعات است.  ) فرآيند منظم و هدف1
                                                            
١٧.Worthan&Sanders 
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  ) قضاوت ارزشي در مورد مطلوبيت پديده ارزشيابي انجام مي گيرد. 2

) وسيله اي براي شناخت و دانش و در نتيجه حذف، تغيير، اصالح و يا تجديد نظر منجر به بهبودي وضعيت 3
  مورد ارزشيابي است. 

  انجام ارزشيابي به شيوه گفته شده منجر به:

  ؛آن با وضعيت مطلوب و مورد انتظارالف) شناخت دقيق و علمي از وضعيت موجود نظام و ميزان مغايرت 

  ؛يا كاهش ضعف ها و تحكيم قوت ها ب) ارائه پيشنهادهاي علمي و مستند در جهت بهبود نظام، رفع

 خواهد شد. 

   ي ارزشيابيرويكردها -2-3-7
هدف از ارزشيابي، نظر صاحبان ؛ عوامل متعددي بر انتخاب رويكردها و روش ها مؤثر است از جمله  

  . را مي توان اشاره نمود فرايند، ميزان هزينه، تعداد افراد، برنامه ها و فرايندهاي تحت ارزشيابي
از آن جمله  ندي كرد. الگوهاي ارزشيابي را مي توان از جنبه هاي مختلف مورد نظر قرار داد و دسته ب  

) اين دسته بندي را 1987(18دسته بندي مركز مطالعات ارزيابي (دانشگاه كاليفرنيا) اشاره كرد. هرمانمي توان به 
  به شرح زير مطرح مي كند: 

و  در رويكرد ارزشيابي مبتني بر هدف ابتدا مقاصد يك فعاليت آموزشي تعيين مي گردند :وهاي هدف گراالگ -
در ارزشيابي كوشش به عمل مي آيد تا نشان داده شود كه آن مقاصد تا چه اندازه تحقق يافته اند. بعد از آن 

 دمي آي ها به حساب الگوي ارزشيابي اختالف يا ناهمخواني در زمره اين نوع ارزيابي و 19الگوي ارزشيابي تايلر
  .)1384(سيف

مديران تصميم  خشيدن به نيازهاي اطالعاتيدر اين رويكرد هدف تشخيص و تحقق ب :الگوهاي مديـريت گرا -
گيرنده است. آن دسته از الگوهاي ارزشيابي كه از رويكرد مبتني بر مديريت برخاسته اند به قصد كمك به 

ارزشيابي آموزشي بر يك رويكرد  و تصميم گيرندگان به وجود آمده اند. پديدآورندگان اين الگوهاي مديران
مخاطب  .شود دادها تصميم گيري مياره دروندادها، فرآيندها و بروند كه در آن دربنردا تأكيد )دار سيستمي (نظام

                                                            
١٨.Herman 
١٩. Tyler 
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نظام، به عنوان مثال نظام  الگوهاي ارزشيابي حاصل از رويكرد مبتني بر مديريت همواره تصميم گيرندگان
هاي  مالك واطالعاتي،  و جهت فعاليت ارزشيابي را خواسته هاي تصميم گيرندگان، نيازهاي  هستند ي،آموزش

 كه توسط20 كنند، الگوهايي كه در اين دسته جاي مي گيرند عبارتند از: الگوي ارزشيابي سيپ اثربخشي تعيين مي
  ).1384(سيف، ) ارائه گرديده است1971و همكاران ( 21بيم
رف الگوهايي كه در اين رويكرد قرار مي گيرند بيشتر به مسئوليت خويش در قبال مص: پاسخگويانهالگوهاي  -

كنندگان فرآورده هاي آموزشي توجه داشته اند، تا درباره فرآورده هاي آموزشي اطالعات جمع آوري نمايند يا 
توان گفت كه در رويكرد مبتني بر مصرف كننده ارزشيابي  ديگران را در اين كار ياري دهند. به طور خالصه، مي

  ).1382،خورشيدييك فرآورده آموزشي( با تعيين ميزان مطلوب بودن برابر است
 بركاربرد مستقيم نظر متخصصان در قضاوت درباره تأكيد ،در اين رويكرد :الگوهاي مبتني بر نظر خبرگان -  

هاي آموزش و پرورش است. در الگوهاي ارزشيابي برخاسته از رويكرد مبتني بر نظر متخصصان  كيفيت فعاليت
روش  »كند؟ آيا منتقد متخصص، برنامه را تأييد مي«شود كه  ارزشيابي پاسخ داده مي سؤالآموزشي، به اين 

از جمله الگوهاي  22اعتبارسنجي ).1383(بازرگان است اين الگو شامل تحليل انتقادي متخصصان ارزشيابي در
  ارزشيابي مبتني بر نظر متخصصان و خبرگان است. 

تالف نظرهاي ارزشيابان در اين رويكرد اخ(اختالف نظرهاي متخصصان):  دافعهالگوهاي مبتني بر مـ -  
گيرد. اين الگوها بر اين فرض استوار هستند كه تمام متخصصان  قرار مي تأكيدمورد  (موافق و مخالف) مختلف

را در جريان ارزشيابي دخالت مي دهند؛ لذا براي اين كه  ناخواسته نظرها و تعصبات خود ارزشيابي خواسته و
متخصصان و  از از نظرهاي موافق و مخالف چند تن  م بايدتري از ارزشيابي به دست آوري درست نتايج

درحالي كه غالب  توضيح داده اند: را اين گونه ) موضوع1987(23صاحبنظران استفاده كنيم. ورتن و سندرز
ها را كاهش دهند، رويكرد مبتني بر اختالف نظرهاي متخصصان  مي كوشند تا سوگيري رويكردهاي ارزشيابي

                                                            
٢٠.Cipp 
٢١.Bim 

فصل بعد به بررسي  با توجه به اهميت و بهره مندي از اين الگو در اعتبار سنجي مراكز دولتي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور در. ٢٢
 كامل آن خواهيم پرداخت.

٢٣. Vrtn and Sanders 
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ز اين طريق ا و ها را متعادل سازد در ارزشيابي سوگيري ت دادن نظرهاي مثبت و منفياميدوار است با دخال
  ).1384،(سيف نمايد عدالت را برقرار

در اين رويكرد : الگوهاي ارزشيابي برخاسته از رويكرد طبيعت گرايانه و مبتني بر مشاركت كنندگان -
رزشيابي نيازها و داده هاي ا، ها مالك، ها زشدر تعيين ار بررسي طبيعت گرايانه و كوشش مشاركت كنندگان

  ).1380(سيف، گيرند قرار مي تأكيدمورد 
الگوهاي ارزشيابي برخاسته از رويكرد طبيعت گرايانه و مبتني  نيز در مورد 24) به نقل از بوال1375ابيلي(  

متخصصان به حساب  يا ارزشيابي مشاركتي صرفاً يك تالش علمي تحقيق بيان مي دارد كه بر مشاركت كنندگان
شود كه به اتفاق همه طرف هاي ذينفع انجام  بررسي زيستي عميق يك تجربه ي اشتراكي تلقي مي نمي آيد، بلكه

گيرد. در اين مدل ارزشيابي، يادگيرنده به صورت ارزشياب و ارزشياب به صورت يادگيرنده در مي آيد.  مي
شوند. اطالعات  ارزشيابي به شيوه مشاركتي اتخاذ ميار و ابز تصميمات درباره اهداف، مقاصد، استانداردها

شود. داده ها به صورت جمعي مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرند و قضاوت نيز به  شخصي بين آنها مبادله مي
  .گيرد شيوه گروهي صورت مي

  
  اعتبارسنجي -2-3-8

  ؟را سنجيد يآموزش مركز دري اجرا شده آموزش هاتوان كيفيت  چگونه مي -
  مند خواهند شد؟  كه فراگيران در آينده از آموزش هاي اثر بخش بهره توان اطالع حاصل كرد چگونه مي -
  ي ارائه شده، اطالع حاصل كند؟آموزش هاتواند از كيفيت  سازمان چگونه مي -
مي توان به آنها  هاي مهمي هستند كه با مفهوم سازي كاركردها و رويكردهاي اعتبارسنجي، ها پرسش اين
هاي  كه بيش از ساير الگوها در نظام است ترين الگوهاي ارزشيابي آموزشي يكي از متداولاين الگو  داخت.پر

  . است مريكاي شمالي، اروپا و آسيا مورد استفاده قرار گرفتهآ آموزشي كشورهاي
مبتني ها، رويكرد  رويكردهاي متنوع و متفاوتي ارائه شده است كه يكي از آن ارزشيابي آموزشي،براي   

باشد. اين الگو  مي» الگوي اعتبارسنجي«ترين الگوي مربوط به اين رويكرد،  بر نظر متخصصان و مشخص
هاي عناصر مختلف نظام  هاي آموزشي در جهان است كه در آن شاخص ترين مدل ارزشيابي كيفيت نظام معروف

                                                            
٢٤.Bula 
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(دستورالعمل اين دو مرحله به  .ودش تدوين مي» ارزشيابي بيروني«و » ارزشيابي دروني«مرحله  آموزشي در دو

  پيوست مي باشد)

آن ها تعيين مي » هاي شاخص«و » مالك ها«سپس  مشخص و يآموزش  نظام» عوامل«بر اين اساس ابتدا   
اطالعاتي در مورد كميت و كيفيت نظام آموزشي ارائه مي دهند و ماهيتاً مشخص كننده  ،ها شاخص شود.

تصميم گيران  نقش آنها دادن هشدار به تصميم سازان و ه عبارت ديگرب مي باشند. يوضعيت نظام آموزش
برخي زمينه هاي خاص و يا وجود روندهاي مطلوب در ديگر زمينه ها  موانع در خصوص وجود مشكالت ودر

تدوين و بررسي آن  كه با كشند تصوير مي  صورت روشن به زماني وضعيت نظام آموزشي را به، ها شاخص است.
هاي  تري از موقعيت نظام آموزشي حاصل شود؛ امري كه به نوبه خود، زمينه درك درست تر وبيش ها، شناخت

برنامه هاي  و هاي مورد انتظار هاي مورد نياز را به وجود مي آورد تا بدين وسيله اقدام الزم جهت انتخاب برنامه
م آموزشي اهميتي حياتي دارد؛ براي بهبود وضعيت نظا مشخص گردد. اين تشخيص، آتي آن براي رفع مشكالت،

يي بيشتر و بهبود عملكرد خود به راهنماي عمل نياز دارند تا اكار زيرا نظام هاي آموزشي براي اثربخشي و
   اطمينان حاصل نمايند كه با كيفيت خوبي به مقصد مورد نظر دست خواهند يافت.

  در ادامه به بررسي دقيق تر الگوي اعتبارسنجي خواهيم پرداخت.
  
  كاركردهاي اعتبارسنجي -2-3-9

  بعضي ها در تعريف اعتبارسنجي نظر به دو كاركرد اصلي آن دارند: 

  26و ارتقاء تضمين كيفيت 25حداقل كنترل كيفيت

كاركرد اول يعني حداقل كنترل كيفيت (كه اغلب در شكل بعضي از انواع تصديق ها ظاهر مي شود) به 
ه آيا يك مؤسسه آموزش عالي حداقل الزامات كيفيت را برآورده مي عنوان يك مكانيزم پااليش در تأييد اينك

تضمين  كار مي رود. در مورد كاركرد دوم،ه سازد و اينكه رويه هاي كنترل كيفيت در آن زمينه متناسب هستند، ب
ي در كيفيت اشاره به فرايندهاي ارزشيابي يك مؤسسه يا يك برنامه دارد كه به يك تجزيه و تحليل و پيشنهادات

                                                            
٢٥.Minimal Quality Control 
٢٦.Promotion Quality assurance 
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ارتباط با كيفيت مؤسسه يا برنامه (راهبردهاي ويژه تضمين كيفيت) منجر مي شود. اين دو كاركرد در اكثر 
  ).2001، 27كشورهاي اروپايي و مؤسسه هاي آموزش عالي وجود دارند (الميك و جينس

 برمي اعتبارسنجي مهم دو كاركرد را پاسخگويي زمينه كردن فراهم و آموزش كيفيت بهبود ،28ويتنس  

نظام  هدايت و شفاف اطالعات ارائه پاسخگويي، آموزش، كيفيت بهبود از نيز ،29دام ون.)1382رحيمي،( شمرد
 مي برد. نام اعتبارسنجي چهارگانه كاركردهاي عنوان به اختيار، در منابع از مناسب گيري بهره در آموزش

 به عنوان را مجدد سازماندهي و پاسخگويي ،بهبود كيفيت مي توان شد گفته آنچه به توجه با )1384 ،بازرگان(

 هاي كه برنامه داد خواهد را اطمينان اين سازمان به حاصله، برآيند برشمرد. اعتبارسنجي اصلي كاركردهاي

 اجرا كيفيت با اصول منطبق داشته، قرار شده تعيين پيش از ضوابط و استانداردها ارچوبهچ ً در كامال آموزشي،

 :شد مي اشاره كاركردها از ديگر برخي به زير در مي شوند.

 مناسب هزينه صورت به شده، تخصيص داده اعتبارات اينكه از مالي منابع كنندگان مينتاَ و مديريت به اطمينان -

 .شوند مي

با  مطابق ها دوره اجراي و آموزشي مناسب تجربه كردن فراهم جهت در پوشش زير كاركنان به پاسخگويي -
 .شده بيني پيش برنامه

 را سازمان علمي آينده و هستند مناسب آموزش نظام درون فرايندهاي اينكه از سازمان عموم به پاسخگويي -

  .)30،1372ساليس(كنند مي تضمين
  
  انواع اعتبارسنجي  -2-3-10

  بطور كلي دو نوع اعتبارسنجي وجود دارد:

 مؤسسه اي (نهادي) )1

 )اي تخصصي (برنامه )2

 

                                                            
٢٧.Lamicq & Jense 
٢٨. Witness  
٢٩. Wan Damme 
٣٠.Solis 
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  اي (نهادي) اعتبارسنجي مؤسسه -2-3-10-1

كل مؤسسه انجام مي شود و بيانگر اين است كه هر بخش از  اين نوع اعتبارسنجي معموالً در سطح
ها در  مؤسسه در حصول اهداف مؤسسه چقدر نقش داشته و مؤثر واقع شده است؛ اگر چه ضرورتاً همه بخش

ها  أله كليت و روابط بين بخش). در اعتبارسنجي مؤسسه اي مس31،2000ايتون( سطح يكساني از كيفيت نباشند
انجام اعتبارسنجي در سطح مؤسسه مستلزم  ).1384،(بازرگان بسيار مهم است و بايد به آن توجه خاص داشت

انجام خودارزيابي بخش هاي مختلف و تركيب نتايج براي قضاوت كلي درخصوص اعتبار مؤسسه است. هر 
تفاوت چنداني ندارند اما در شيوه اجرا و معيارها و  چند چارچوب كلي اعتبارسنجي مؤسسه اي و برنامه اي

  هاي قابل توجهي بين آنها مشاهده مي شود. استانداردهاي قضاوت تفاوت

  اعتبارسنجي در سطح برنامه -2-3-10-2

اعطاي اعتبار به برنامه ها در سطوح مختلف عمدتاً به منظور آگاهي از كيفيت اركان برنامه انجام مي 
ي برنامه اي معموالً براي برنامه ها، گروه ها يا مدارس كه يك بخشي از مؤسسه هستند بكار شود. اعتبارسنج

واحد مورد بررسي ممكن است يك كالج يا مدرسه درون يك دانشگاه و يا برنامه درسي درون يك رشته  رود. مي
ري عمل كنند، مانند باشد. اگر چه ممكن است برخي از آژانس هاي اعتبارسنجي بر مبناي استانداردهاي ديگ

تسهيالت و حمايت نهادي، اعضا هيأت علمي و بطور كلي محتويات برنامه ها و يا برنامه درسي دوره يا مقطع 
  ).1379دي،خاصي (پازارگا

نفعان همكاري فعال و درگير نمودن ذي ،درحال حاضر، مكانيسم اعتبارسنجي در كشور ما به دليل جلب مشاركت
الگوي ارزيابي تايلر، «و الگوهاي گوناگون تضمين كيفيت نظير  روش هادر بين  شيآموزدرون و برون نظام 

  از بسامد باالتري برخوردار شده است. ..».تبادلي و سيپ،
  

  

  

                                                            
٣١.Eaton 
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  سوم: بخش
  اعتبارسنجي مراكز دولتي سازمان آموزش

  فني و حرفه اي كشور
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  فه اي كشوراعتبارسنجي مراكز دولتي سازمان آموزش فني و حر -3-1
اين باور است  بركارگروه اعتبارسنجي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور با توجه به تعاريف كيفيت   

 ها و اهداف بنيادي سازمان بستگي دارد. ما نمي توانيم از به ارزش كه آنچه در نظر ما كيفيت معنا مي دهد،
. ازمان درباره رسالت نهايي آموزش داشته باشيمبدون آنكه محك و معياري موافق با نظر س كيفيت سخن بگوييم

به آن، ارزشيابي و  از سوي ديگر استنباط ما از آموزش، راهنمايي براي ادراك ماهيت كيفيت، چگونگي دستيابي
سازمان باتوجه به گسترش برنامه ها و مراكز آموزشي  هدف و ضرورت اثربخشي. سطح آن خواهد بود ءارتقا

مين اين منابع أكه مستلزم صرف منابع انساني، مالي و مادي فراواني است كه ت كشورآموزش فني و حرفه اي 
موجب حساسيت بيشتر مديران و شركت كنندگان در دوره ها نسبت به آموزش شده است. بررسي ميزان 

  اثربخشي دوره ها و ارائه بازخورد اطالعاتي به افراد پاسخي منطقي به اين حساسيت است.

كل در سطح  اداره 31عالوه بر ستاد مركزي، داراي آموزش فني و حرفه اي كشور  سازماناز اين منظر   
، ارتقاء كيفيت وري روزاهاي علوم و فن كشور و يك مركز تربيت مربي مي باشد و به منظور دستيابي به تازه

از جمله سازمان بين روابط بين المللي  همگامي با استانداردهاي بين المللي، همواره سعي بر گسترشآموزشي و 
هاي سازمان، آموزش است كه عمليات اجرايي آن مأموريت  اصلي فعاليت ركن .نموده است (ILO) المللي كار

با: آموزش  و آموزش هاي پودماني ماهه 18تا  ماه 1زير شكل مي دهد و در قالب دوره هاي  و هويت سازمان را
، جوار ها، آموزش در مراكز جوار كارخانه در پادگان هاي سيار، آموزش تيم در مراكز ثابت، آموزش توسط

 آموزش تعليمات سرپرستي، آموزش در مركز تربيت مربي و آموزش در آموزشگاه آموزش ضمن كار، ،دانشگاه
 هاي مختلف صنعتي، كشاورزي و خدماتي كشور به تأمين و تربيت نيروي ماهر مورد نياز بخش هاي آزاد نسبت
  .اقدام مي كند

را با استفاده از مالكهاي ويژه اي مورد قضاوت قرار داده و رتبه سازمان آموزشي  هدف مراكز با اين
 مركزدست مي آيد، اعتبار علمي آن ه ب مركز. رتبه اي كه از طريق سازوكار ياد شده براي يك خواهند شدبندي 

كار مناسبي جهت رتبه بندي مراكز ل اصلي طرح اين است كه آيا سازوؤا. با اين توضيح سرا نمايان مي سازد
قانون  21آموزشي تحت پوشش سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور به منظور نيل به اهداف مستتر در ماده 

پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران و برنامه ريزي براي اصالح و بهبود كيفيت و كميت مراكز آموزشي تحت 
  پوشش سازمان وجود دارد؟
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ردي كه در فصل قبل در خصوص مفاهيم مرتبط با حوزه اعتبارسنجي ارائه شده است، با توجه به موا  
پس از تشكيل كميته ارزيابي تشكيل شده است.  ارزيابي دروني و ارزيابي بيرونياعتبارسنجي از دو بخش 

قوانين و وظايف اصلي سازمان  ،اهداف طرح بر اساس سياست ها، ني و حرفه ايسازمان آموزش فدر  دروني
در  تهيه و تدوين وسازمان عوامل ارزيابي با توجه به استانداردهاي طور بر اساس اهداف،  طراحي و همين

انگر نيز و متناسب با هر نش هاي ارزيابي و نشانگرهايي تهيه گرديد متناسب با هر كدام از عوامل، مالك نهايت
اهداف  ،موريتأاالتي براي سنجش نشانگر مدنظر طراحي شده است. الزم به ذكر است كه با توجه به اينكه مؤس

موضوع  ،وشاني زيادي داردپو كاركرد مراكز آموزش فني و حرفه اي در سراسر كشور تقريبا يكسان بوده و هم 
شوراي مركزي و با مشاركت كليه عوامل  نشانگر و پرسش ها به صورت متمركز در ،مالك ،تدوين عوامل

طراحي و تدوين گرديده  ،مربيان و مديران آموزش جزء ،ساي مراكز آموزشي در شهرستان هاؤاجرائي شامل ر
  است.

  
  اهداف كلي و جزئي مرتبط در طرح اعتبارسنجي مراكز آموزش فني و حرفه اي دولتي  -3-2
مركز آموزش فني و حرفه اي بر اساس استاندارهاي تعريف  (كمي و كيفي) و بهبود عملكرد آموزشي ءارتقا - 1

 شده.

  يادگيري در مراكز آموزش فني و حرفه اي. –توسعه راهبردهاي ياد دهي-1-1
  افزايش تنوع گروه ها و حرفه هاي آموزشي.-1- 2
  افزايش تنوع مخاطبين و ظرفيت اجرايي.-1- 3
  ني و حرفه اي.ي فآموزش هاهاي اجراي  ايجاد تنوع بيشتر در روش-1- 4
  بهبود كارايي آموزشي مركز آموزش فني و حرفه اي. -1- 5

  منابع. حصول اطمينان مديريت و تامين كنندگان مالي از رعايت استانداردهاي تعيين شده و هزينه كرد بهينه - 2
  اي. هاي فني و حرفه دهاي تعريف شده در مراكز آموزشرها و استاندا ارتقاء و افزايش سطح عوامل، مالك-2- 1
  توسعه سيستم ارزيابي و كنترل مستمر كيفيت.-2- 2
  و اعتباربخشي به نتايج آن.ي ميان دوره اي كارشناسان بيروني توسعه ارزياب-2- 3
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  توسعه كالبدي مركز آموزش فني و حرفه اي متناسب با نياز منطقه. - 3
  مديريت صحيح توزيع و بهره برداري مناسب تجهيزات آموزشي.-3- 1
  بود فضاي آموزشي.توسعه و به-3- 2
  ساماندهي اماكن پشتيباني. -3- 3

افزايش اثربخشي؛ جلب اعتماد ذي نفعان و كمك به كارآموزان در انتخاب آگاهانه مركز آموزش فني و  - 4
  حرفه اي معتبر 

  افزايش سهم كارآموختگان فني و حرفه اي در بازار كار و اشتغال.-4- 1
  پذيرش كارآموزان. مشاوره و ،ساماندهي سيستم اطالع رساني-4- 2
افزايش رضايت و تسهيل مشاركت بهره برداران از آموزش فني و حرفه اي در بخش هاي دولتي و غير -4- 3

  دولتي.
  نامه ها و قراردادهاي آموزشي. انعقاد تفاهم توسعه تعامالت بيروني مركز و -4- 4

 جامع و هدفمند در هدف صورته مشاركت و فعال نمودن اركان اجرايي مركز آموزش فني و حرفه اي ب - 5
  برنامه ريزي و ارزشيابي مركز. ،گذاري

  تناسب اهداف تعيين شده با ظرفيت اسمي مركز. -5- 1
  برنامه ريزي عملياتي و نظارت موثردر جهت تحقق اهداف مركز. -5- 2
  تناسب اهداف مركز با نيازهاي فرد و جامعه. -5- 3
  ف مركز.تقويت انگيزه اركان اجرايي جهت تحقق اهدا -5- 4

كمك به مركز آموزش فني و حرفه اي در شناسايي قابليت ها و به فعليت رساندن آنها جهت دسترسي به  - 6
  واهينامه.گ اعتبار و

  نهادها و متوليان آموزشي در سطح ملي و بين المللي. ،ها دريافت مجوز آموزشي از ساير دستگاه-6- 1
  آموزي آزاد.سسات كارؤتوسعه كمي و كيفي مهارت آموزي در م -6- 2

  بهبود مديريت منابع انساني از طريق تعيين معيارهاي شايستگي اركان اجرايي مركز آموزش فني و حرفه اي. - 7
  انتخاب و انتصاب مدير آموزش بر اساس معيارهاي شايستگي طراحي شده. -7- 1
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  .احراز صالحيت و توسعه دانش و مهارت مربيان بر اساس معيارهاي شايستگي طراحي شده -7- 2
هاي سنجش/آموزش/پژوهش مركز بر اساس معيارهاي  ارتقاي شغلي منابع انساني شاغل در بخش -7- 3

  شايستگي طراحي شده.
  توسعه كاركردهاي مديريت مركز آموزش فني و حرفه اي. - 8

  ي مركز.فعاليت هابرنامه ريزي و سازماندهي مناسب -8- 1
  بهبود و ساماندهي سيستم ارزيابي و پاسخگويي. -8- 2
  مديريت بهينه منابع مالي. -8- 3

 
  طرح اعتبارسنجي مراكز دولتي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشورعوامل ارزيابي  -3-3

اعم از اي  انجام شده و كسب نظر از كليه عوامل موثر در امر آموزش هاي فني و حرفه يبا بررسي ها  
عوامل در چهار بخش به شرح  ،و ارزشيابي حوزه مديريت مديران استاني و كارشناسان ،ساي مراكزؤر ،مربيان

  زير طراحي و تدوين گرديد.
  آموزش - 1
  آموزشي -اجرايي مديريت - 2
  بهره وري  - 3
  پشتيبان - 4

هاي داده هاي سامانه مهارت  آموزش به معناي: انتقال دانش و مهارت از مربي به كارآموز با لحاظ كردن ارزش
يادگيري) و سخت افزار (فضا و –رم افزار (محتوا و راهبردهاي ياددهيآموزي، اعم از نيروي انساني (مربي)، ن

  تجهيزات و امكانات)
مستقيم و عوامل تاثيرگذار مستقيم و غير آموزشي به معناي: سرپرستي و مديريت اركان آموزشي–مديريت اجرايي

هاي انساني و مالي مركز و بر سامانه آموزش،  نظر به ارزش هاي فردي مدير و منابع در اختيار اعم از سرمايه 
  همچنين ساير كاركردهاي مديريت

بهره وري به معناي: بررسي كارايي و اثربخشي مهارت آموزي با نگاه به تنوع ماهيت مهارت آموزي و فراگيران 
  مهارت
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ي، پشتيبان به معناي: امكانات و اقداماتي كه در راستاي پشتيباني سامانه آموزش در زمينـه هـاي رفـاهي، فرهنگـ    
   بهداشتي و اداري، تدبير مي گردد.  

درصـد از   40 نهايتـاً ال طراحي شده است كه ؤس 29نشانگر و  28مالك،  6براي عامل اول يعني عامل آموزش، 
  سهم كل نمره را به خود اختصاص مي دهد.

 25 هايتاًنال طراحي شده است كه ؤس 49نشانگر و  28مالك،  8آموزشي، –براي عامل دوم يعني مديريت اجرايي
  درصد از سهم كل نمره را به خود اختصاص مي دهد.

درصد از  25 نهايتاًطراحي شده است كه  سؤال 23و  نشانگر 22مالك،  4براي عامل سوم يعني عامل بهره وري، 
  كل نمره را به خود اختصاص مي دهد.سهم 

 نهايتاًطراحي شده است كه  سؤال 15نشانگر و  14مالك،  4و براي عامل چهارم يعني عامل اماكن پشتيبان نيز 
  درصد از سهم كل نمره را به خود اختصاص مي دهد. 10
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . ارزشيابي مراكز آموزش فني و حرفه اي دولتي1نمودار 
  

  گيري انتخاب يا تدوين ابزار اندازه -3-4
هاي  با توجه به پرسش هاي الزم همانطور كه قبالً اشاره شد متغيرهاي مورد نظر براي گردآوري داده

  گيري مناسب را تعيين كرد. شود. بر اين اساس بايد ابزار اندازه ) مشخص ميهاها و نشانگر ارزيابي (و نيز مالك
  گيري براي ارزيابي آموزشي به شرح زير است: انواع ابزار اندازه



 

28 

 

  هاي شناختي و رواني و حركتي هاي مورد استفاده براي سنجش ويژگي الف) آزمون
  سنجي هاي نگرش نامه و مقياس ) پرسشب

  ج) مصاحبه
  د) مشاهده

  .)156: 1380هاي اطالعاتي و امثال آن) (بازرگان،  ه) ساير ابزار (فرم
 ها بر پايه پرسش هاي ارزيابي بايد براساس چهارچوبي باشد كه ارزيابي قبل از گردآوري داده تنظيم داده

كند متغيرهاي  ر در يك طرح ارزيابي مطلوب ارزياب مشخص ميهاي ارزيابي تدوين كرده است. به عبارت ديگ
هاي  هاي يك متغيري و چند متغيري را كه بايد با توجه به آنها داده مورد مشاهده كدامند و نيز عنوان جدول
  كند. گردآوري شده تنظيم شوند فهرست مي

هاي  مچنين نوع دادهبنابراين ارزياب براساس نقش و هدف ارزيابي و نوع پرسشهاي ارزيابي و ه
كند. (بازرگان،  ها را مشخص و سپس نحوه تفسير آنها را بيان مي گردآوري شده (كيفي يا كمي) نوع تحليل داده

1380 :157 -158(  
  
  معيارها و استانداردها در ارزشيابي -3-5

ژوهش، داوري يكي از وجوه متمايز كننده ارزشيابي آموزشي از ساير انواع جستجوهاي نظام يافته مانند پ
در ارزشيابي است. ارزشيابي فعاليتي است كه ناگزير دربارة ارج و ارزش پديده مورد ارزشيابي به داوري مي 
پردازد. بلكه بر اساس يك سري معيارهاي كامالً روشن و تعيين شده انجام مي شود. اين معيارهاي قضاوت مي 

  )1380رگان، توانند عام و همگاني يا ويژه و اختصاصي باشند. (باز
  
  مراحل تدوين استانداردها  -3-6

  : شامل تهيه پيش نويس استانداردها از روي منابع موجود
  قانون اساسي و ساير قوانين و مقررات كشور  -
  برنامه ها و سياست هاي نظام آموزش عالي  -
  فلسفه و اهداف كلي نظام آموزش عالي  -
  يافته هاي علمي در رشته هاي تخصصي  -
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  موجود در رشته هاي تخصصي نظر متخصصان  -
  ) 1383پتانسيل ها و امكانات نظام آموزشي (فرمهيني فراهاني،  -

  ) سه مرحله را در تدوين استانداردها پيشنهاد مي دهد.1384محمدي،(
  ست. ا در تدوين استانداردها، تهيه پيش نويس استانداردها گام اول
  ت كه تحت عنوان پيش نويس تهيه شده است.در تدوين استانداردها، پااليش مجموعه اي اس گام دوم
در تدوين استانداردها، كسب توافق جمعي از صاحب نظران درخصوص مجموعة پااليش شدة  گام سوم

  ست. ا استانداردها
داراي جواب هايي متناسب با  سؤالاالت طراحي شده به شكلي است كه هر ؤنحوه س در اين مطالعه،  

كه امتياز يك پرسش عبارت است از امتيازي كه از پاسخگويي به  باشدمورد نظر مي  سؤالوضعيت مطلوب 
پرسش براساس شرايط واقعي موضوع پرسش بدست مي آيد. امتيازات پرسش ها بنا به نوع گزينه ها و يا گويه 

  هايي كه توسط مخاطب انتخاب مي شود به دو صورت زير بدست مي آيد: 
  ز مجموع امتيازات گويه ها بدست مي آيد. در پرسش هاي گويه اي، امتيازات ا  –الف
در پرسش هاي گزينه اي، امتيازات فقط از يك گزينه بنا به انتخاب آن، بدست مي آيد كه متناسب با طيف  –ب

نامطلوب خيلي براي وضعيت  .(خيلي مطلوب) تقسيم خواهد شد 5(خيلي نامطلوب) تا  1در نظر گرفته شده از 
  خواهد شد.اختصاص داده  5و خيلي مطلوب  4وضعيت مطلوب  ،3سبتاً مطلوب ن، 2كمي نامطلوب  ، وضعيت1

پس از تعيين امتيازات پرسش ها در دامنه يك تا پنج، بنا به دفعات تكرار آن پرسش (يعني اگـر پرسـش   
ات آن زخواهـد شـد)، ميـانگين امتيـا     20نفر پاسخ داده شده باشد، مجموع امتيازات پرسش تقسيم بـه   20توسط 
مي گردد. در مرحله بعد امتياز هر پرسش در ضريب پرسش كه براساس اهميت هر پرسش تعيـين شـده    بهمحاس

است، ضرب مي شود و امتياز نهايي هر پرسش را بدست خواهـد داد. از مجمـوع امتيـازات پرسـش هـاي زيـر       
نگر، امتياز مالك و از مجموعه هر نشانگر، امتياز نشانگر نيز حاصل مي شود. همچنين از مجموع امتيازات هر نشا

گـروه   4مجموع امتيازات مالك ها، امتياز عامل، احصاء خواهد شد. الزم به توضيح اسـت پرسـش هـا در قالـب     
ساي مراكز، مربيان، ساير كاركنان مراكز و كارآموزان طراحي شـده  ؤنامه متناسب با مخاطبان طرح شامل ر پرسش

  اند.
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  ها دستورالعمل -3-7
  مراكز دولتي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور اعتبارسنجي دستورالعمل 3-7-1

اين دستورالعمل شامل دو مرحله اصلي است كه محل اجراي آن در مراكز و توسط همكاران شاغل در مراكز 
(ارزيابي دروني) و در ستاد ادارات كل (ارزيابي بيروني) و همچنين يك مرحله فرا ارزيابي است كه توسط 

   (دستورالعمل به پيوست) انجام خواهد گرفت. همكاران ستادي
  

  آموزشي   و ارزيابي نظارتدستورالعمل  -3-7-2

نظارت و كنترل از جمله وظايف مهم مديران آموزشي است كه ميزان پيشرفت در جهت هدف ها را اندازه      
اي احتمالي، به مديران و و با در اختيار قراردادن ابزار شناخت از فرآيندهاي آموزشي و آسيب هگيري مي كند 

سازمان آموزش فني و  .برنامه ريزان امكان بازنگري، بهبود و تغيير برنامه ها و سيستم آموزشي را فراهم مي سازد
ي فني و حرفه اي غيررسمي و براي تحقق اهداف سازمان آموزش هاحرفه اي كشور به عنوان اصلي ترين متولي 
باالدستي و همچنين در جهت عملياتي نمودن برنامه هاي آموزشي  آموزش فني و حرفه اي و ساير قوانين

آموزش فني و حرفه اي نموده است. در اين نظارت و ارزيابي مراكز  و هدايت نظارت، ارزيابيسازمان اقدام به 
   از دو روش نظارت ميداني و نظارت الكترونيكي بصورت همزمان بهره گرفته مي شود.

  ) 24/1/93مورخ  1167/210/93ندي آموزشگاه هاي آزاد ( دستورالعمل رتبه ب -3-7-3
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  مروري بر واژگان و اصطالحات 
ـ      ارزش به مفهوم سودمندي نسبي يك پديده  ارزش: ه براي يك فرد و در يـك زمينـه خـاص. كلمـه ارزش كـه ب

براي قضاوت درباره ميزان، درجه، حالت  ارزش هادرستي در كلمه ارزشيابي گنجانيده شده است به مفهوم تعيين 
  پديده مورد ارزشيابي است. منظور از ارزش همان اهميت است.  

ها براي منظوري معين و  ها و روش ها، راه حل انديشهداوري آگاهانه درباره ارزش كارها،  ارزشيابي يا ارزيابي:
ارزش و  -3 معيار يـا اسـتاندارد   -2  قضاوت -1 براساس مالكي مشخص در ارزشيابي چهار عنصر اهميت دارد

شناخت. برخي از متخصصين بين ارزشيابي و ارزيابي تفاوتي قائل نيستند. مفهوم ارزشيابي طي چهـارده دوره   -4
هـا و   توصـيف فعاليـت  1940 - 50گيـري، دهـه   مترادف با انـدازه  1930 -40ه است. دهه هاي هايي داشت تفاوت

قضاوت دربـاره ارزش و اهميـت هـر     1960-1980ها مورد نظر، دهه برنامه هاي آموزشي و مقايسه آنها با هدف
ارزش و اهميت پديده  به بعد ارزيابي يا ارزشيابي مترادف با پيچيدگي فرايند و يا توافق درباره 1990پديده، دهه 

  منظور شده است.  
 هـاي  هـدف  عبارت است از قضاوت درباره مطلوبيت برونداد نهايي و پيامدها در مقايسـه بـا   ارزيابي اثربخشي:

آثـار علمـي    -3نگـرش   -2سطح دانش و مهارت كسـب شـده،    -1نظام. برونداد نظام آموزشي عبارت است از: 
ك مفهوم ارزيابي اثربخشي به اين سؤال پاسخ داده مي شـود كـه تـا چـه     توليد شده و خدمات مشاوره اي. به كم

اندازه برونداد نظام آموزشي از مطلوبيت مورد نظر برخـوردار اسـت. برخـي از متخصصـين كيفيـت آموزشـي را       
  معادل اثربخشي دانسته اند.  

  يرون از آن واحـد. ايـن افـراد    عبارت است از ارزيابي يك برنامه يا واحد آموزشي توسط افراد ب روني:يارزيابي ب
روني به طور معمول متضمن بررسي گـزارش ارزيـابي   يمي توانند خبرگان، همگنان و يا بازرسان باشند. ارزيابي ب

دروني، بازديد از مؤسسه و تحريـر گـزارش ارزيـابي اسـت. گـزارش ارزيـابي درونـي در اختيـار آژانـس هـاي           
  اعتبارسنجي قرار مي گيرد.  

عبارت است از فرآيند جمع آوري و مديريت منظم اطالعـات و تحليـل انتقـادي آنهـا براسـاس       ي:ارزيابي درون
و تهديدها راجع به يك برنامه يا واحد آموزشي. اطالعات از طريق مـديريت يـا    فرصت هانقاط قوت و ضعف، 
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م كارفرمايـان جمـع   و در صـورت لـزو   فراگيرانهمه اعضاء و دست اندركاران برنامه يا واحد و يا نظرخواهي از 
  گردد.   آوري مي

اي براي اطمينان از كسب حداقل اسـتانداردهاي   در مفهوم عام، ارزيابي عملكرد به عنوان وسيله ارزيابي عملكرد:
عملكرد مي باشد. بعنوان مثال ارزيابي عملكرد كاركنان عبارت است از سنجش سيستماتيك و منظم كار افـراد در  

فه آنها در مشاغل محوله و تعيين پتانسيل موجود در آنها جهت رشد و بهبـود. در هنگـام   رابطه با نحوه انجام وظي
شود يا  هاي شغل طراحي مي طراحي سيستم ارزيابي عملكرد بايد مشخص شود كه سيستم ارزيابي جهت فعاليت

بي عملكرد كاركنـان  هايي كه براي ارزيا بدست آورد. يعني شاخص فعاليت هابراي ارزيابي نتايجي كه بايد از اين 
آيـد.   بدست مـي  ها فعاليتهاي آنها در شغلي است يا مربوط به نتايجي كه از  شوند مربوط به فعاليت انتخاب مي

  يك سيستم ارزيابي عملكرد هنگامي مؤثر خواهد بود كه شامل هر دو معيار باشد.  
عوامل برونداد بـراي سـطح معينـي از     عبارت است از ماكزيمم كردن تركيبي مطلوب از ييكارا ي :ياراارزيابي ك
منظور از ارزيابي كـارايي   .عبارت ديگر مينيمم كردن درونداد براي دستيابي به تركيب مطلوب برونداده درونداد. ب

ـ  قضاوت درباره آن است كه براي سطح مطلوب برونداد، چه حداقلي از درونداد و فرآينـد كفايـت مـي كنـد.     ه ب
هـاي عوامـل    به دنبال اين سؤال هستيم كه چگونه براي ميزان معينـي از ويژگـي   يياكارعبارت ديگر در ارزيابي 

  خواهد آمد.   به دست درونداد نتايج بيشتري از نظام
هر گونه فعاليت ساختارمند جمع آوري اطالعات كه منتج به قضاوت دربـاره كيفيـت برنامـه يـا      ارزيابي كيفيت:

  شود. فته ميواحد آموزشي گروه گردد، ارزيابي كيفيت گ
هاي مديريت كيفيت است كه با هدف تأكيد و توجـه   : اين استانداردها از مجموعه نظام9000استانداردهاي ايزو 

(ايزو) تـدوين شـده اسـت. اسـتانداردهاي      به كيفيت فرآورده (كاال يا خدمات) از سوي سازمان جهاني استاندارد
ديكته شده خاصي ندارد، بلكه فقط راهبردهـاي اصـلي را   هاي  هاي مختلف دستورالعمل براي سازمان 9000ايزو 

  براي اطمينان از صحت انجام امور و تشخيص و رفع ناهماهنگي پيشنهاد مي كند.  
اعتبارسنجي فرايندي است كه مجموعه اي از استانداردهاي از قبل تدوين شده را در يـك سـازمان    اعتبارسنجي:

موجود مؤسسه را با آن اسـتانداردها، ارزيـابي مـي كنـد. بـا مقايسـه       مدنظر قرار مي دهد و ميزان تطابق وضعيت 
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    مـورد سـنجش قـرار     مؤسسـه ويژگي هاي وضعيت موجود مؤسسه با استانداردهاي از قبل تدوين شـده كيفيـت   
  مي گيرد.  

بـراي   گيري به عنوان غايت فرايند ارزشيابي منظور مي گردد. چنانچه از داده هاي ارزيـابي  تصميم تصميم گيري:
تصميم گيري استفاده نشود، ارزيابي بيهوده است. تصميم هميشه بـا انجـام دادن و اقـدام همـراه اسـت. تصـميم       

  عمل مي آيد.  ه انتخابي است كه از ميان چند گزينه ب
تضمين كيفيت به مديريت منظم و رويه هاي ارزيابي پذيرفته شده جهـت تضـمين دسـتيابي بـه      تضمين كيفيت:
اصلي به مديريت كيفيت و بروندادها اشـاره   ذي نفعانده يا بهبود يافته فراهم آوردن زمينه اعتماد كيفيت تعيين ش

جاي اصطالح تضمين كيفيـت از اصـطالح   ه ) ترجيح مي دهند كه ب1977دارد. برخي از محققان از جمله برنان (
در ارتباط با ارزيابي كيفيت است امـا  ارزيابي كيفيت استفاده كنند. با اينكه بسياري از فعاليت هاي تضمين كيفيت 

الملـل تضـمين    ي ديگري نيز مي باشد. بنا به تعريـف شـبكه بـين   فعاليت هااصطالح تضمين كيفيت در برگيرنده 
هـا كـه از خـالل آنهـا، همـراه       ها، اقدامات و رويـه  از نگرش اي كيفيت، تضمين كيفيت عبارت است از مجموعه

ستانداردهاي علمي مناسب، فرايند مستمر ارزيابي كيفيت برنامه يا مؤسسـه بـه   فعاليت هاي كنترل تحقق و بهبود ا
  منظور حفظ و بهبود كيفيت و پاسخگويي به ذي نفعان انجام مي شود.  

ترين شكل خود نوعي درون نگري است. درون نگري در بعـد تعيـين ارزش    خود ارزيابي در ساده خود ارزيابي:
  انتظار، سطوح ممكن و سطوح حاصل شده.   ها بين سطوح مورد و تحليل تفاوت

تكنيكي است براي رتبه بندي مقايسه اي و رده بندي مؤسسات آموزش عالي بر حسب عملكرد آنهـا   رتبه بندي:
ي مشخص. مهمترين هدف رتبه بندي ارائه اطالعات درباره كيفيت برنامه هـاي  مالك هاو يا براساس تعدادي از 

گذاران است. نتايج رتبه بندي براي اطالع  نظران، مصرف كنندگان و سياست احبيا سازمان هاي مورد نظر به ص
  رساني به عموم ذي نفعان بوسيله مطبوعات عمومي و تخصصي منتشر مي شود.  

توان با استفاده از الگوي سيستمي شامل سه عنصر يا عامـل تصـور نمـود. بعنـوان       يك نظام آموزشي را مي عامل:
(عملكـرد دانـش    ...) برونـداد ،يـادگيري  -..) فرآيند (يـاددهي .و، هيأت علمي، برنامه درسي،مثال درونداد (دانشج

توان عنصرهايي از درونداد يا برونداد را به عنوان  آموخته، آثار علمي چاپ شده،...) با توجه به هدف ارزيابي، مي
عنصـر از درونـداد را آشـكار    عامل مورد نظر قرار داد كه قضاوت درباره وضعيت آنهـا چگـونگي مطلوبيـت آن    
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توانند يـك عامـل    سازد. براي مثال براي ارزيابي يك گروه آموزشي دانشجو، اعضاي هيأت علمي هر كدام مي مي
  محسوب شوند.  

در فرايند قضاوت به ارزش داوري درباره نتايج پرداخته مي شود و شايسـتگي يـا ارزش پديـده مـورد      قضاوت:
بـراي ايـن    ايدئولوژي و اعتقادات افراد در قضـاوت آنهـا تـأثير زيـادي دارد.    د كه هر چنارزيابي تعيين مي شود. 

 منظور با استفاده از داده هـاي تحليـل شـده ميـزان تطـابق وضـعيت موجـود پديـده مـورد ارزيـابي بـا معيارهـا            
شـود كـه    مـي  ها) آشكار مي شود. به عبارت ديگر به اين سؤال پاسخ داده (استانداردها، الزامات، انتظارات، هدف

    آيا نشانگرها حاكي از آن است كه پديده مورد ارزيابي با معيارها مطابقت دارد؟
مكانيزمي است كه از طريق آن مي توان تطابق بروندادهاي يك فعاليت را با ويژگـي هـاي از قبـل     كنترل كيفيت:

ي هـا بـرا   ظم اطالعـات و داده تعيين شده بررسي كرد. در زمينه هاي آموزشي كنترل كيفيت به معناي گردآوري من
. تمركز اصلي كنترل بر مطابقت با استانداردهاي از قبل تعيـين شـده بـراي    ستا كسب اطمينان از كيفيت واحدها

  كيفيت است.  
ها، مقاصد كلي و اهداف خاص هـر   كيفيت يك مفهوم چند شكلي و چند بعدي است. تصورات، ارزش كيفيت:

ها و خصوصـيات يـك    ريف كيفيت را تشكيل مي دهند. كيفيت مجموع ويژگينفع، پايه هاي تع فرد يا گروه ذي
مي   ) 1992الكراني( .ورده كردن خواسته هاي بيان شده باشدآبرورده يا خدمت است كه بيانگر توانايي آن در ارف

دسـت  يك مزيت رقـابتي قـوي ب   ،گويد هر سازماني كه بتواند كيفيت را تعريف، اندازه گيري و به آن دست يابد
آورده و آن را پايدار مي سازد. از نظر يونسكو كيفيت در آموزش عالي مفهومي چند بعـدي اسـت كـه بـه ميـزان      
زيادي به وضعيت محيطي (زمينه) نظام دانشگاهي، مأموريت يا شرايط و استانداردهاي رشته دانشـگاهي بسـتگي   

  يك الگوي كلي بدست مي آيد.   دارد. بر اين اساس نمي توان گفت كه كيفيت از يك نظريه عمومي يا
شود. روشي براي مقايسـه نتـايج    اين اصطالح به يك روش يا يك عامل ارزيابي اطالق مي محك زني و مقايسه:
ها، مؤسسات يا حوزه هاي عمل كه به مبادله تجربيات درخصوص بهترين شـيوه عمـل يـا     بين موضوعات، برنامه

ين شيوه وجود رسته يا مجموعـه اي از معيارهـاي از پـيش تـدوين     شود. ويژگي يا مشخصه ا انجام كار منجر مي
  شده است كه به عنوان چهارچوب يا مرجع در ارزشيابي مورد استفاده قرار مي گيرد.  
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هـا،   يي است كه بـراي تضـمين اجـراي سياسـت    فعاليت هامديريت كيفيت مجموعه اقدامات و  مديريت كيفيت:
هـاي كيفيـت از طريـق     شود. سياست در سطح نظام يا مؤسسه اتخاذ مي اهداف و مسئوليت هاي مرتبط با كيفيت

  آيد.   سازوكارهاي برنامه ريزي، كنترل، تضمين و بهبود كيفيت به اجرا در مي
استاندارد سطح مطلوب هر نشانگر است. استاندارد به اين سؤال پاسخ مي دهد كـه چقـدر از    معيار يا استاندارد:

بتوان وضعيت آنرا مطلوب قلمداد كرد. تعيـين اسـتاندارد امـري قضـاوتي اسـت و       مالك مورد نظر كافي است تا
هاي تدوين كننده متفاوت است. استانداردها تحت تأثير  بستگي به نظر داوران دارد. بنابراين با توجه به نظر گروه
  هايي وجود دارد.   مكان و زمان قرار مي گيرند. بين استاندارد و معيار تفاوت

         هـا انجـام    ها با جنبه هايي از پديده مورد ارزيـابي كـه قضـاوت دربـاره آن     ك عبارت است از ويژگيمال مالك:
مي پذيرد. انتخاب مالك ارزيابي و اتفاق نظر درباره آنها يكي از مهمترين اقدامات الزم بـراي انجـام ارزيـابي بـه     

خاب كرد بعنوان مثـال ابتـدا دسـته هـاي عمـده      ها را مي توان به صورت سلسله مراتبي انت شمار مي رود. مالك
بعنوان مثال چنانچه دانـش   .را تعريف نمود ها مالكرا انتخاب كرد سپس براي هر يك از دسته ها زير  ها مالك

صورت عملكرد تحصـيلي و وضـعيت شـغلي زيـر مـالك محسـوب        آموخته بعنوان مالك انتخاب گردد در اين
  شوند.   مي

فرآيند بررسي و چك كردن فعاليت هايي براي كسب اطمينان از كيفيـت، يكپـارچگي و   مميزي به معناي  مميزي:
مميزي آموزشي بسياري از روش هاي كاري، مانند موشكافي در بررسـي   .است ياستانداردهاي مؤسسات آموزش

    .يرداسناد، انجام مصاحبه هاي دقيق با كاركنان به منظور كسب اطمينان از خدشه ناپذير بودن در بر مي گ
ي مورد نظـر  مالك هاها جهت قضاوت درباره  هايي كه براي گردآوري داده نشانگرها عبارتند از مشخصه نشانگر:
 .اي است درباره نظام آموزشي كه وضعيت يك يا چند عامل را آشكار مي كنـد  نشانگر آماره .شوند برده مي به كار

بعنـوان مثـال چنانچـه     .سيستم نشانگرها استفاده مي شوددر برخي از موارد از مجموعه اي از نشانگرها به عنوان 
دانش آموخته بعنوان عامل و عملكرد تحصيلي به عنوان مالك در نظر گرفته شود نشانگر مـورد نظـر مـي توانـد     

    .معدل نمره هاي او يا نمره آزمون ورودي باشد
       آگـاهي كـه بـه ثبـت پديـده هـا        پايش يا نظارت به مشاهدات منظم و توأم با دانـش، بيـنش و   نظارت و پايش:

هـا،   اطالق مي شود و از ابزارهايي كمي و كيفي چون گزارش ها، مشاهدات، چك ليست ها، نشسـت  ،مي پردازد
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گردد از طريق اين ابزارها به جمع آوري بازخوردها پرداخته و اقدام به اصالح امـور   مند مي ايده ها و حقايق بهره
رزشيابي است كه در آن امر قضـاوت انجـام نمـي گيـرد. در برخـي از منـابع از واژه       گردد. نظارت بخشي از ا مي

نظارت همراه با راهنمايي استفاده مي شود و يا نظارت، مترادف با ارزيابي تكويني بيان شـده اسـت. از آنجـا كـه     
ق فراهم نمـودن  گذاري و برنامه ريزان از طري هدف از استقرار يك نظام جامع ارزيابي آموزشي كمك به سياست

از  جزئـي هاي آموزشي و بهبود عوامل آموزشـي اسـت، مـي تـوان نظـارت را       داده هاي الزم براي نيل به هدف
  .ارزيابي تكويني منظور داشت

نظام اطالعات مـديريت آموزشـي مجموعـه اي از داده هـاي كمـي و كيفـي        نظام اطالعات مديريت آموزشي: 
نظام آموزشي است كـه مـي تـوان آنهـا را بـه گونـه هـاي         نداد و پيامدهايدرونداد، فرايند، محصول، برودرباره 

مختلف به نظم در آورد به طوري كه با تحليل داده ها، اطالعات الزم براي ارزشيابي و در نتيجـه تصـميم گيـري    
  مربوط به اداره امور نظام آموزشي را فراهم آورد.  

هـا و منـابع مـورد نيـاز بـراي بـه اجـرا         ينداري اجراي فاروش هعبارت است از ساختار سازماني،  نظام كيفيت:
روش  -الـف  :نظام كيفيت در حوزه آموزشـي، در دو بخـش مجـزا تعريـف مـي شـود       .درآوردن مديريت كيفيت
طرح ريزي كيفيت. در بخش روش اجرايي، نظام كيفيت به پيچيـدگي كـار و مهـارت     -اجراي نظام كيفيت و ب

هاي آموزشي مي پردازد و در بخش طرح ريزي كيفيت، به چگـونگي   اسي سازمانافراد و استانداردها و مشي سي
  ها، مثالً براي يك كالس خاص پرداخته مي شود.   نيازمندي

ي مديريت كيفيت براي روش هانظام مديريت كيفيت متشكل از مجموعه اي رسمي از  نظام مديريت كيفيت:
قادر مي سازد خود را به مشتريان و هيأت اعتبارسنجي توليدات و خدمات يك سازمان است كه آن سازمان را 
  را در مديريت، توليدات و خدمات مستقر سازد. بخشبنماياند و به آنان نشان دهد كه توانسته است يك نظام اثر

  

  

  

  


