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  خالصه مديريتي ؛ جمع بندي و نتيجة پنل  توسط دبير ميز

  مقدمه و روش شناسي

حوزه هاي آيندة نظام آموزش عالي علم و و موثق آينده پژوهي آموزش عالي سامانه اي از سعي عالمانه براي بررسي و فهم روش مند 
آينده پژوهي . است براي گفتگو و جستجوي رضايت بخش شبكة ذينفعان آينده پژوهي آموزش عالي  ساختاري  ميز .  فناوري است

فراكنشي با مهمترين دست آورد آينده پژوهي اين است كه مواجهة .  يك ابزار يا محصول استيك فرهنگ و يك فرايند است تا 
تغييرات پرشتاب داشته باشيم ، سيستم آموزش عالي چابك شود و نسبت به تغييرات گسسته اي كه در دنيا هست غافلگير نشود ، آينده 

  . هاي بديل را بتوانيم درك كنيم و در ساختن آن سهيم باشيم 

  
سناريو ها گزينه هايي دربارة . يكي از روش هايي هم كه در اين پنل به عنوان يك چارچوب انتخاب شده است ، نگاشت سناريو است 

اگر بتوانيم اين گزينه هاي آينده رابررسي و . مسير آينده هستند كه به روش سيستماتيك تهيه ، رتبه بندي و اعتبار بخشي مي شوند 
احتماالتي هستند كه از اثناي تأمل . ر آن صورت مي تواند گزينه هايي براي آينده به شكل سناريو تعريف شود اعتباريابي كنيم د

يعني اگر نيروهاي پيشران آينده را شناسايي و از . درنيروهاي پيشران و عدم قطعيت هاي آينده و حالت هاي حدي به دست مي آيند 
را مرور كنيم از آن طريق مي توانيم انواع احتماالت آيندة خودمان را بازنمايي كرده و طريق اين ها، حالت هاي حدي عدم قطعيت ها 

سناريوها از طريق آن نيروهاي پيشران  وعدم قطعيت ها به دست . در نهايت ازبازنمايي ِانواع احتماالت آينده،سناريو به دست مي آيد
  . مي آيد 

وجود دارد مثل تحليل روندها ،  تحليل تأثير متقابل ، روش هاي اكتشافي كه توأم انواع مختلف تكنيك هايي كه براي نگاشت سناريو 
يكي از تكنيك هاي سناريو نگاري . با تصويرگري و دانش متفكرانه هستند ، تحليل حساسيت ، نگاه اجتماعي و درخت هاي احتمال 
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جاهاي ديگر از آن استفاده مي شود و شوارتز و همان تكنيكي است كه خيلي هم به كار مي رود و در خيلي . است GBN،تكنيك 
  .ديگران ارائه داده اند و االن شبكة كسب و كارِ جهاني اين را به كار مي گيرد 

اين ميز آينده پژوهي فضايي براي اجراي گروه بحث كانوني و بارش ذهني است تا بتوانيم در مورد پيشران ها بيانديشيم و ببينيم كه 
اگر بخواهيم در اين كشور ارزش يابي . د دارد كه آيندة ارزش يابي آموزش عالي را تحت تأثير قرار مي دهد چه پيشران هايي وجو

آموزش عالي داشته باشيم چه عوامل شكل دهنده اي براي آن در ايران وجود دارد ؟ از اين طريق مي توانيم آن عدم قطعيت هايي  
ي حدي ِ عدم قطعيت ها را بتوانيم بيشتر مورد تأمل قرار دهيم و از طريق آن ها حالت ها. بشناسيم كه پيش روي آيندة ارزش هست 

  . به سناريوها نزديك شويم 

يعني اگر چنين اتفاقي بيافتد چه مي شود و ما با يك .  ?What if» ..چه مي شود اگر«بيشتر منطق مركزيِ  اين كار ما اين است 
امل شكل دهندة آينده، مهم ترين  حوزه هاي نايقيني ما در ارزش يابي آموزش عالي منطق علـّي مي خواهيم ببينيم كه براساس عو

البته مالك ها و . چيست ؟  و احتمال دارد كه چه سناريوهايي پيش روي ما باشد ؟ تا دربارة آن سناريوها بتوانيم بيشتر فكر كنيم 
  .معيارهايي براي سناريوها وجود دارد 

  مسأله چيست؟

ن ارزشيابي هاي كارامد، صحيح ومعنادار در آموزش عالي وعلم وفناوري است  كه ما را به آينده هاي مبهمي پرتاب بحث اصلي فقدا
درواقع فرض ما اين است كه . براي اين كه با اين مسئله درگير شويم سعي مي كنيم از طريق روش سناريونويسي پيش رويم .  مي كند

گاهي معنادار . ناكارآمد شده اند  "در حوزة آموزش عالي و علم و فناوري  وجود دارد نوعابه شكل رسمي  "ارزش يابي هايي كه فعال
. دانشگاهيان تمايل ندارند كه در بسياري از اين فعاليت ها مشاركت كنند . نيستند و گاهي بازيگران در آن شركت نمي كنند 

درنتيجه به دليل همين ارزش يابي هاي ناكارآمد و بي  .متخصصان مي گويند كه اين روش صحيح ارزش يابي آموزش عالي نيست 
  .معنايي كه در پيش گرفته ايم ، به آينده اي مبهم پرتاب مي شويم 

  كيفيت در  آموزش عالي وعلم وفناوري به چه معناست؟ 

ف هاي صحيح است موضوع ارزشيابي كيفيت است و فرض ما در مورد كيفيت اين است كه كيفيت به معناي جور بودن عملكرد با هد
ارزشيابي آموزش عالي  . يعني اگر ما هدف هاي صحيحي انتخاب كنيم و عملكرد ما با آن اهداف جـــور باشد كيفيت را خواهيم داشت

هدف هاي درستي انتخاب بشود و دوم اين كه آن هدف هاي درست، بدرستي تحقق پيدا كنند   "ونظام علمي براي اين است كه  اوال
  .متناسب ومطابق با اين هدف هاي درست باشد  و عملكرد ما

جور بودن عملكرد ما با استانداردهاي پيشين در نسل اول بوده .  طي سالهاي گذشته نسل هاي مختلفي از كيفيت به عرصه آمدند 
نسل بعد جور بودن عملكرد با خواستة مشتريان مستقيم شده است و در . نسل بعدي جور بودن عملكرد با هزينه ها شده است . است 

يعني اگر عملكرد آموزش عالي با آينده تناسب . ي دنيا اين شده است كه عملكرد ما با آينده جور شود بحث هاي جد "حال حاضر تقريبا
در محيط ملي و . منظور از آينده شرايط و تقاضاهاي نو پديددر محيط ملي و بين المللي است . داشته باشد ، كيفيت خواهيم داشت 

علم ، كرانه ها و سرحدهاي . شرايط ، تكنولوژي ، بازارها عوض مي شوند . ي شود محيط بين المللي ما مرتب تقاضاهاي نو پديدظاهر م
آن مرتب در حال توسعه هست و ما االن بايد عملكردمان را با آينده تطبيق دهيم و در نتيجه اين جا آينده پژوهي ارزش يابي آموزش 

ي در كشور ما در آينده خواهند توانست روش هاي كارآمد و تاچه اندازه ارزش يابي هاي آموزش عال. عالي هم اهميت پيدا مي كند 
  .درستي باشند و با اين ارزش يابي ها چقدر مي توانيم به آينده عزيمت كنيم 
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   عوامل اصلي شكل دهندة به آيندة ارزشيابي آموزش عالي و علم وفناوري

يك عامل ديگر  مديريت .  ي آموزش عالي است سياست گذاري و حكمراني آموزش عالي يكي از عوامل شكل دهندة ارزش ياب
همينطور مهم خواهد بود كه آيا نهادهاي حرفه اي و تخصصي غيردولتي در اعتبارسنجي ، ارزش يابي داريم يا خير ؟ . دانشگاه ها است

ن كيفيت جهاني عضو اينكه چقدردر شبكه هايي اعتبارسنجي  وتضمي.  تعامالت در محيط بين الملل، عامل تعيين كننده ديگري است
خواهيم بود و چه اندازه با آن ها مشاركت و تعامل مي كنيم ؟ همينطور عوامل ديگر مثال رابطة آموزش عالي با مؤسسات آموزش علمي  
 و همچنين با جامعه و صنعت و جهان كار چه خواهد بود ؟ از آن ها  چقدر سفارش مي گيرد ، چه اندازه ارزشيابي هايش با مشاركت آن

گفتگوي ذينفعان ، صداي مطالبه كنندگان كيفيت چقدر در جامعة ما وجود دارد ؟ چقدر . ها پيش مي رود ؟ و مسائلي از اين دست 
صداي مطالبه كننده در جامعة ما شنيده نمي شود ؟ فرهنگ سازماني دانشگاه ها ، جو گروه هاي دانشگاهي ما چگونه است ؟ چقدر 

ند يا نه ؟ شرايط رقابتي و وضعيت بازار عرضه و تقاضا در ايران چگونه شود ؟ آيا ميان دانشگاه ها اعضاء هيئت علمي مشاركت بكن
دانشگاه ها بتوانند كنسرسيوم تشكيل دهند و بتوانند شبكه تشكيل دهند يا خير؟ اين ها عوامل شكل  "تعامل بشود يا خير ؟ اصال

  ة عمومي و مدني براي علم وجود خواهد داشت يا خير؟ و همين طور حوز. دهندة ارزش يابي آموزش عالي هستند

نكات مورد نظر . يك فرم كه در اختيار اعضاء جلسه قرار گرفت كه به عوامل شكل دهندة آيندة آموزش عالي اختصاص يافته بود
  :جمع بندي به قرار زير بود. يادداشت شد 
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  عالي و علم وفناوريعوامل اصلي شكل دهندة به آيندة ارزشيابي آموزش   رديف

 سياستگذاري وحكمراني آموزش عاليسياستگذاري وحكمراني آموزش عالي  1

 و  علميو  علمي مديريت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عاليمديريت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي  2

 نهادهاي حرفه اي وتخصصي غير دولتينهادهاي حرفه اي وتخصصي غير دولتي  3

 تعامالت در محيط بين المللتعامالت در محيط بين الملل  4

 رابطه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و  علمي با  جامعه، صنعت وجهان كاررابطه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و  علمي با  جامعه، صنعت وجهان كار  5

 نفعاننفعانگفتگوي ذيگفتگوي ذي   6

 صداي مطالبه كنندگان  كيفيتصداي مطالبه كنندگان  كيفيت  7

 سازمانيسازماني فرهنگفرهنگ  8

 مشاركت اعضاي هيأت علميمشاركت اعضاي هيأت علمي  9

هايي كه هايي كه  ها وفرصتها وفرصت  محدوديتمحدوديت: : عرضه وتقاضا ؛ بازار آموزش عالي جهانيعرضه وتقاضا ؛ بازار آموزش عالي جهانيبازاربازار  شرايط رقابتي و وضعيتشرايط رقابتي و وضعيت  10
 ..ايجاد خواهد شدايجاد خواهد شد

 و  علميو  علمي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عاليدانشگاه ها و مؤسسات آموزش عاليميان  خودميان  خود  تعامالتتعامالت  11

 حوزة عمومي ومدني براي علم وآموزش عاليحوزة عمومي ومدني براي علم وآموزش عالي  12

 استقالل نهادي دانشگاههااستقالل نهادي دانشگاهها   13

 استقالل مالي دانشگاهها و عدم وابستگي بيش از اندازه  به بودجه دولتي استقالل مالي دانشگاهها و عدم وابستگي بيش از اندازه  به بودجه دولتي   14

روي از آنها، روي از آنها،   هاي نو و بازاركار بدون دنبالههاي نو و بازاركار بدون دنباله هاي درسي و آموزشي با تكنولوژيهاي درسي و آموزشي با تكنولوژي سازگاري خالق برنامهسازگاري خالق برنامه  15
 هاي بازار كارهاي بازار كار  مؤسسات آموزش عالي با تقاضامؤسسات آموزش عالي با تقاضا) )انعطاف پذيريانعطاف پذيري((ميزان انطباق پذيري ميزان انطباق پذيري

 مدرن و  با  ظهور رقباي جديدمدرن و  با  ظهور رقباي جديد هويت دانشگاهها در شرايط پستهويت دانشگاهها در شرايط پست  16

 آموختگان با بازار جهانيآموختگان با بازار جهاني دستاوردهاي يادگيري دانشگاه و تناسب دانشدستاوردهاي يادگيري دانشگاه و تناسب دانش  17

 تمركز يا عدم تمركزتمركز يا عدم تمركز  18

 تقسيم كار مليتقسيم كار ملي  19

 ها   مثل آيين نامه ارتقاءها   مثل آيين نامه ارتقاء نامهنامهقوانين و مقررات   آيينقوانين و مقررات   آيين   20

 نظام دستمزدنظام دستمزد  21

 زيرساختهاي آمار واطالعاتزيرساختهاي آمار واطالعات  22

 سازمان يابي دانش آموختگانسازمان يابي دانش آموختگان  23

 ها درجامعه دانش بنيانها درجامعه دانش بنيان هويت وفلسفة وجودي دانشگاههويت وفلسفة وجودي دانشگاه  24
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  حوزه هاي نايقيني اصلي در آينده ارزشيابي نظام علمي

يك حوزة نايقين : مهم ترين پيشران ها انتخاب و بر اين اساس دو حوزة نايقيني در آيندة ارزش يابي كيفيت آموزش عالي به ميان آمد
اين است كه آيا نهاد هاي حرفه اي و تخصصي ارزشيابي در كشورما  توسعه پيدا خواهند كرد يا خير ؟  يك حوزة نايقيني ديگر در 

ه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي ما ، تعامالت در سطح ملي و بين المللي خواهند داشت يا محور عمودي اين است ك
چقدر اين امكان وجود خواهد داشت كه دانشگاه ها شبكه بشوند و با هم كنسرسيوم هاي منطقه اي و  "خير ؟  ما نمي دانيم كه واقعا

اين را هم نمي دانيم  كه آيا ارزشيابي همچنان به عنوان . عامالت مؤثر داشته باشند ملي تشكيل دهند ؟ و بعد با دانشگاه هاي دنيا ت
يك كار دولتي وديوانساالر باقي خواهد ماند يا براي آن نهادهاي غير دولتي حرفه اي وتخصصي به وجود خواهد آمد و نهادملي 

، آيا سرانجام در كشور به وجود خواهد آمد يا نه؟ اين هم يك اعتبارسنجي به صورت يك نهاد واسط ميان دولت ودانشگاه ها وبازاركار 
  . حوزة نايقيني ديگر است 
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  سناريوهاي آينده

مثبت باال و منفي پايين محور (برحسب اينكه توسعة تعامالت ومشاركت هاي ملي و بين المللي در محور عمودي چقدر خواهد بود ؟ 
نهادهاي حرفه اي و تخصصي در حوزة اعتبارسنجي و ارزش يابي چقدر اتفاق خواهد افتاد ؟  ونيز برحسب اينكه توسعه) عمودي است 

سناريو خود را نشان داد  4، فضاي  سناريونگاري فراهم شد و در اين فضاي سناريونگاري )سمت راست جنبة مثبت و سمت چپ منفي(
:  

  
  دولت؛ متصدي ارزشيابي..11سناريوي سناريوي 

. وقتي است كه نه نهادهاي حرفه اي و تخصصي در ايران توسعه پيدا كنند و نه دانشگاه ها در سطح ملي و بين الملل تعامل كنند  
يعني دو وضعيت حدي نامطلوب وقتي با هم جمع مي شوند سناريويي كه حاصل مي شود اين است كه دولت متصدي ارزشيابي خواهد 

ار ارزش يابي به معناي تصدي گرانه به گردن دولت و بروكراسي دولتي خواهد افتاد و از اين جا يك يعني همة ارزشيابي ها و ب. شد 
ارزيابي هاي دروني هم چون در زير پرچم دولت و با محدوديت هاي دولتي انجام . نظارت و ارزشيابي ديوان ساالري اتفاق خواهد افتاد 

كيفيت هم به اجابت مقررات دولتي  تقليل پيدا . م فقط روي كاغذ نوشته خواهد شد استانداردها ه. مي گيرد صوري و اداري خواهد شد 
  .  در نهايت دانشگاهي با كيفيت تلقي خواهد شد كه بخش نامه ها را اجرا و مقررات دولت را اجابت كند . خواهد كرد

  

   دولت ؛ سخنگوي مشتريان و ذي نفعان دولت ؛ سخنگوي مشتريان و ذي نفعان   ..22سناريوي سناريوي  

آن گاه سناريويي كه . صصي توسعه پيدا نكردند ولي تعامالت در سطح ملي و بين الملل وجود داشت اما اگر نهادهاي حرفه اي و تخ 
چون نهادهاي حرفه اي و تخصصي وجود ندارند ، . ممكن است اتفاق بيافتد اين است كه دولت سخنگوي مشتريان و ذينفعان مي شود 

در اين صورت احتمال . وجود دارد سخنگوي مشتريان و ذينفعان مي شود منتها چون تعامالت . دولت عهده دار مسئلة كيفيت  مي شود 
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مي رود كه ارزيابي بيروني با حضور ذينفعان بيروني اهميت پيدا كند ، دولت به تب جهان گير رتبه بندي بپيوندد و چون در جهان رتبه 
حتي دولت ممكن . دة صنعت و مشتريان بيروني شود بندي وجود دارد ما هم رتبه بندي داشته باشيم ، چرا ؟ ، چون مي خواهد نماين

  .براي مميزي دانشگاه ها  "مثال. است از مميزان بين المللي براي مميزي آكادمي هم دعوت كند 

  

   دولت ؛ حامي ملي دانشگاهدولت ؛ حامي ملي دانشگاه..33سناريوي سناريوي  

در اين صورت . ل انجام نگيرد وقتي است كه نهادهاي حرفه اي و تخصصي توسعه پيدا كند ولي تعامالت الزم در سطح ملي و بين المل
به طبقه بندي و . نهاد ملي اعتبارسنجي ايجاد مي كند . دولت حامي ملي دانشگاه خواهد شد و از نهادهاي اعتبارسنجي حمايت مي كند 

ن ها اتفاق مي ارزيابي دروني و بيروني هم چون دانشگاه ها توسعه پيدا كرده اند با ابتكار خود ِ آ. سنخ شناسي تمايل نشان مي دهد 
يعني بيشتر دانشگاه ها مبناي كيفيت شان را . كيفيت با رويكرد معرفت شناختي و با رويكرد درون گرا اهميت مي يابد .  افتد 

چرا؟ ، چون تعامالت وجود ندارد كه پاي . رويكردهاي معرفت شناختي و آكادميك قرار مي دهند و دولت هم از اين ها حمايت مي كند 
  . ه حوزة كيفيت بيايد ، متقاضيان بيروني ، فناوري و چيزهاي ديگر مطرح شودصنعت هم ب

  

   دولت ؛ ظرفيت سازي شبكه ملي وبين المللي كيفيتدولت ؛ ظرفيت سازي شبكه ملي وبين المللي كيفيت..44سناريوي سناريوي  

يك آيندة چهارمي وجود دارد كه سناريوي بسيار مطلوب و مرجح آيندة ما است و آن اين است كه هم نهادهاي حرفه اي وتخصصي در 
در اين جا . داشته باشيم و توسعه پيدا كند و هم تعامالت در سطح ملي و بين المللي اتفاق بيافتد ) به ويژه غير دولتي ( حوزة كيفيت 

يعني در ايران . بكة ملي و بين المللي كيفيت را بوجود بياورد و توسعه دهد ظرفيت سازي مي كند نه تصدي گري دولت براي اين كه ش
يك شبكة ملي دانشگاهي  براي كيفيت شكل  مي گيرد و دولت هم فقط ظرفيت سازي مي كند و همين طور در سطح بين المللي  

چيزهايي كه در ذيل اين . و ساير شبكه ها مي پيوندند   INQAAHEو   APQNدانشگاه هاي ما ما به شبكة بين المللي كيفيت ، 
سناريو وجود دارد اين است كه ارزيابي دروني و بيروني با مشاركت جدي استخدام كننده ، صنعت ، ذينفعان بيروني و بازاركار به راه مي 

ارزيابي در اين . ننده است و همين طور توسعه پيدا مي كند يك از فرم هايي كه در ارزيابي دروني وجود دارد استخدام ك "مثال. افتد 
كنسرسيوم هاي دانشگاهي . سناريو با يك وضعيت ارتقاء يافته ترو با جلب رضايت مشاركت كنندگان ذينفعان بيروني پيش مي رود 
تعامل دانشگاه ها با .  مي دهند تشكيل مي شود و دانشگاه ها در سطح منطقه و ملي با هم كنسرسيوم مي كنند و ائتالف هايي تشكيل

هم وبا دولت سبب مي شود طبقه بندي در آموزش عالي اهميت پيدا بكند  و آموزش عالي از اين حالت جنگلي نابسامان  دوهزار وچند 
نواده حسب مثال دانشگاه هاي باكيفيت در هر منطقه ، بقيه مؤسسات را با هم در يك خا. صدتايي خارج بشود ونظم ونسق پيدا مي كند

مؤسسات آموزش عالي از طريق دانشگاه ها . مأموريتهاي تعريف شده شبكه مي كنند وهم افزايي وتقسيم كار و استانداردسازي مي كنند
سامان پيدا مي كنند و به شبكة كيفيت مي پيوندند واعتبارسنجي مي شوند نهادها توسعه پيدا مي كند ، ارزيابي دروني و بيروني به وجود 

  . يد و از دل اين ها ساختارهاي مؤثر تضمين كيفيت  به وجود مي آيد مي آ
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 مشروح گفتگوها در پنل: گزارش پنل پيوست
 شنبه سه روز  16الي  13ساعت » ارزشيابي كيفيت آموزش عالي در ايران آينده «و اعضاي پنل و با موضوع و مطلعين كليدي  انمتخصصپنل ميز آينده پژوهي با حضور 

در ادامه ديدگاه هاي هر .  يان كردندبهاي خود را  هر يك از اعضاي پنل ديدگاه در اين پنل. ريزي آموزش عالي  برگزار شد  در محل موسسه پژوهش و برنامه 1394 ارديبهشت 29
  :يك از اعضاي پنل ارائه شده است

  

  دكتر نسرين نورشاهي 
بته اين تقاضايي از طرف معاونت آموزشي وزارت علوم بود كه از ما ال. ابتكار آقاي دكتر فراستخواه در مؤسسه راه اندازي كرديم يك ساختار گفتگويي را با در ميز آينده پژوهي ما 

قع در مورد مسائلي دروا. يف كند خواستند در بحث آينده پژوهي پيشگام شويد و در مسائلي كه درحوزة آموزش عالي مطرح هست ، مؤسسه مطالعاتي را در زمينة آينده پژوهي تعر
ه با اين پيشنهاد آقاي دكتر فراستخواه اين مسئوليت را قبول كردند و در دل ِ اين پروژه ايشان يك ساختار گفتگويي را با عنوان ميز آيند. كه مبتال به آموزش عالي كشور هست 

موضوع كليدي حوزة آموزش عالي را در اين طرح ايشان پيشنهاد كردند كه  10ه دادند، حدود در اين ساختار كه طرح آن را آقاي دكتر فراستخوا. پژوهي آموزش عالي پيشنهاد دادند
و گردآوري خبرگان ، بحث و تبادل نظر موضوعات را به بحث   Focus Groupدر مورد آن ها هم مطالعات آينده پژوهي انجام شود و در واقع در دل اين ساختار ما به شيوة 

ساختار  اين جلسه، هشتمين جلسه . در آينده پژوهي مطرح هست به يك جمع بندي هايي برسيم كه اين نتايج را بتوانيم به ستاد وزارت انعكاس دهيم  بگذاريم و با متدهايي كه
ش عالي و غيره بود كه برحسب بحث هايي كه در جلسات قبل مطرح شد ، گسترش آموزش عالي ، اقتصاد آموزش عالي ، بين المللي سازي آموز. گفتگويي آينده پژوهي ما هست 

دعوت مي شوند موضوع مورد بحث و بررسي قرار مي ) ميز( مورد هم خبرگاني كه در آن زمينه ها صاحب ايده و فكر هستند بعضا منتقد هستند و يا ايده هايي را دارند در اين جلسه 
  . گيرد و بعد هم جمع بندي مي شود 

در يكي از آن جلسات . در آن جلسات از ايده هاي مؤسسه هم استفاده مي شود .شي تشكيل مي شود و من هم در اين جلسات حضور دارم هر هفته جلسة مديران حوزة معاونت آموز
عني راه اندازي سيستم برنامة پنجم وزارت علوم و بهداشت و درمان مكلف به رتبه بندي دانشگاه ها ي 15البته مي دانيد كه طبق قانون . كه بحث رتبه بندي دانشگاه ها مطرح شد 

آقاي دكتر شريعتي . وقتي اين ايده مطرح شد من به عنوان نمايندة مؤسسه نظر كارشناسي مؤسسه را مطرح كردم . جامع نظارت و ارزيابي، و در دلِ آن بحث رتبه بندي شدند 
بنده پيشنهاد دادم كه اگر صالح بدانيد چون موضوع رتبه بندي ، . ين كار انجام شود فرمودند كه ما مي خواهيم يك پروژه اي باشد و يك كاري را سفارش داده ايم و قرار است ا

سال قبل تا به امروز اين مسئله به صورت هاي مختلفي مطرح شده  15موضوعي است كه موافقان و مخالفاني دارد و بحث هاي كارشناسي متفاوتي در مورد آن هست  و حداقل از 
من پيشنهاد كردم كه اگر اجازه دهند يك بحث كارشناسي در مؤسسه انجام دهيم و . ر مورد آن مطرح شده است و هنوز به سرانجامي نرسيده استاست ، نظرات كارشناسي هم د

كنيم،  به هرحال اين ت مي اين موضوع را به عنوان يكي از موضوعات ميز آينده پژوهي مؤسسه مطرح مي كنيم ، خبرگاني را كه در اين زمينه صاحب نظر هستند را هم دعو
ضمن اين كه من به شكل خيلي خالصه هم درسم را پس دادم و گفتم كه در مورد بحث رتبه بندي در حال حاضر ايده اي كه مطرح هست . موضوع را در آن ميز به بحث بگذاريم 

ه و هم سنخ نيستند به همين دليل بحث رتبه بندي در اين فضا و در اين مؤسسه آموزشي عالي داريم و اين ها هيچ يك هم گرو 2600اين است كه با توجه به اين كه حدود 
Platformمناقشه برانگيز است ، نياز است  كه در آن قرار داريم هم به لحاظ فرهنگي هم به لحاظ سياست هايي كه در كل كشور جاري و ساري هست يك موضوع بحث انگيز و

وع ورود پيدا كنيم و بعد سطح بندي را مطرح كردم و گفتم كه اين موضوعاتي كه در مقابل اين ايده وجود دارد كه مي گويد دانشگاه كه در اين مورد يك كمي با احتياط به اين موض
 . سسات بايد سنخ شناسي، دسته بندي و سطح بندي شوند ، بعد از آن ما وارد بحث هاي ديگر اعتبارسنجي ، رتبه بندي و موضوعات ديگر شويم ها و مؤ

  : دكتر عباس بازرگان 
خراسان بزرگ و خراسان كوچك را با تشكر من فكر مي كنم آقاي دكتر باقري كه سال ها رياست دانشگاه فردوسي مشهد را داشتند و در آن جا تمشيت امور مي دادند و عرض كنم 

  . ايشان بيشتر توجه كنيم ، بعد وارد گود شويم بدهيم و به درد دل گوش تحت سيطرة ايشان بوده است بد نيست اول به فرمايشات آقاي دكتر 
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  :دكتر فراستخواه 
چون يك گوشة اين قضيه رتبه بندي است و به هر حال در . هر طور كه صالح مي دانيد ، همان طور كه خانم دكتر هم فرمودند ما در اين جا يك پروپوزال دربارة رتبه بندي داريم 

در نتيجه شما همان طور كه آقاي دكتر هم فرمودند مي توانيد بر اساس تجربه هاي بسيار با ارزش خود . ان يكي از گزينه ها مطرح است آيندة ارزش يابي رتبه بندي هم به عنو
  . بحث را شروع كنيد 

  : بازرگاندكتر 
دليل آن هم اين بوده است . ذهن مرا مثل خوره اي خورده است سال پيش كه دكترا گرفتم بحث ارزيابي  41يعني  53من از سال . شايد بقية دوستان كم و بيش در جريان باشند 

من رابط بين تيم . ربيتي را ارزيابي كند كه وقتي دانشجوي دكترا بودم گفتند كه اگر بورس تحصيلي مي خواهيد معاون يكي از دفاتر بشويد ، كه قرار بود در آن سال دانشكدة علوم ت
بنابراين آن . دند شدم ، در نيتجه از همان زمان اين كه اين ها چه كار مي كنند و به چه دليل اين كار را انجام مي دهند به ذهنم خطور كردبازديد كننده و افرادي كه در جريان بو

  .ساله است و به هرحال چيزي نيست كه يك دفعه به ذهن كسي رسيده باشد 40چه كه من عرض مي كنم ماحصل يك سري تجربة 

دوم اين است كه بايد به كساني كه داده ها و اطالعات ارزيابي . اولين آن اين است كه اگر در اثر ارزيابي اقدامي براي بهبود انجام نگيرد بيهوده است . دارد ارزيابي دو اصل طاليي 
بنابراين براي اين كه ارزيابي كنيم بايد . مي شروع مي كنم حاال من از دو. را عرضه مي كنند گزارش كاملي داده شود كه ما اين ها را چرا گردآوري كرده ايم و به چه درد مي خورند

من به اين نتيجه رسيده ام كه شايد نيازي نداشته  "راستش را بخواهيد اخيرا. چه نيازي داريم  "چرا مي خواهيم آموزش عالي مان را ارزيابي كنيم يعني دقيقا. هدف مشخص باشد 
رأساي دانشگاه ها منصوب . اگر قرار بود كه در ازاي بودجة دولتي كيفيت را نشان دهيم قصه فرق مي كرد . د ، بودجة دولتي مي آيد به هر حال آموزش عالي دارد مي چرخ. باشيم 

يا  1374عني سال سال پيش ي 30حدود ... مي شوند ، دانشجو گرفته مي شود ، برنامة درسي به يكي داده مي شود و به يكي داده نمي شود ، اساس آن چيست ؟ كه حاال ديگر 
د و مي گويد بفرماييد هرچه با دوستان وزارت علوم شوخي مي كردم و مي گفتم شماها كه به بازديد مي رويد آن كسي كه خبر دارد شما مي رويد ميكروسكوپ را پيدا مي كن 1375

يعني .آن هم يك امضاء مي كند فردا آن را پس مي دهند و قصه تمام مي شود ... و بخواهيد ما داريم ديگر چه مي خواهيد و آن هم مي گويد بله درست است ما هم تأييد مي كنيم 
يعني ببينيد آقاي دكتر فراستخواه سوال مي كنند كه عوامل تشكيل دهندة آينده ، واقعيت كشورهاي . به عبارت ديگر اگر هدف ظاهرسازي هست كه در آن صورت مشكلي نداريم 

ايشان سرپرست است و همة اعضاء هيئت علمي . ماه است كه سرپرست است  8وزارت علوم چه اندازه اختيار دارد ؟ رئيس دانشگاه تهران بيش از   جهان سوم را نبايد فراموش كنيم
م يا نه ؟ اگر جدي باشيم يك چه چيزي را مي خواهيم ارزيابي كنيم؟ يعني جدي هستي... دانشگاه مي گويند كه شما كه سرپرست هستيد ممكن است فردا يا پس فردا برويد ، پس 

رتبه بندي ولي اگر قرار است شوخي كنيم راجع به چه چيزي حرف مي زنيم ؟ چرا رتبه بندي كنيم ؟  درجايي دكتر خانجاني ، گفتند كه چرا مي گويي كه . قضاياي ديگري است 
مي گويم سيستم آموزش عالي ، ولي اين ها كه حدود  "آن ها را مثال. و غيره را من نمي گويم حاال پيام نور . بالي آموزش عالي است ؟گفتم حداقل همة دانشگاه ها دولتي هستند 

آباد صد و شست ام شود ، فردا نماينده و بقية قضاياي آن دانشگاه در تهران هستند كه چرا چنين چيزي مي  Xاگر دانشگاه . يعني اسم آن دانشگاه است . تا  كه دولتي هستند  160
گفتند خوب ببخشيد چه مي گوييد ؟ يك بار در وزارتخانة شما اتفاق افتاده است كه جماعت از اقصي نقاط كشور جلوي ساختمان ايستادند كه مجبورشدند باالخره  "گوييد ؟ اصال

بي مي تواند بنابراين من فكر مي كنم بايد ببينيم كه هدف ما از ارزيابي چيست ؟ چه چيزي از ارزيابي مي خواهيم ؟ آيا وزارت علوم در اثر اين ارزيا . ما يك كار ديگر مي كنيمحاال
  .... "تصميم بگيرد يا خير ؟ اگر نمي تواند اصال

  دكتر مهرنوش  پازارگادي 
يشان خيلي زيبا ست ؟ چه اندازه زيرساخت ها را داريم ؟ البته من نوشته هاي آقاي دكتر فراستخواه را كه مي بينم بر اين عقيده هستم كه چشم اندازهاي اآقاي دكتر مقتضيات ما چي

بودم صحبت كيفيت بوده است ، آدم  بازرگاناز زماني كه دانشجوي آقاي دكتر. اين در جاي خود محفوظ است ولي وقتي واقعيت ها را مي بينيم . است و خيلي آينده نگر هستند 
چون به اين نتيجه رسيدم كه اگر در جهت كيفيت قدمي برمي داريد درست مثل آن مثـَل قديمي . گريه اش مي گيرد كه به جاي اين كه بگوييم جلو رفته ايم ما عقب هم رفته ايم 

سناريوهايي كه آقاي دكتر . يعني بحث كيفيت چنين بحثي است . جام ندهي ، كه از تو ايرادي هم نگيرند اشكال داري ، همان بهتر كه هيچ كاري ان است كه ديكته مي نويسي
ا از بروكراسي م سرِ كالس در مديريت مي گوييم. رات بتوانيم پافراتربگذاريم،البته با شرايط ومقتضيات فعلينه همة قوانين و مقر ،، آن هم 1من فكر نمي كنم از آن چارچوب گفتند 

چه طور مي  توانيم يك باره صحبت از دموكراسي كنيم ما هنوز بايد بروكراسي را مشق . در جامعه اي كه نه حقوق خودمان و نه حقوق ديگران را بدانيم . به دموكراسي مي رسيم 
بودم و در مورد همين قضيه ، با همين شدت وحدت بازرگان قاي دكتر دانشجوي آ كه سال پيش 25من . مسئلة ما در رابطه با كيفيت اين است . كنيم كه چگونه قانون را بشناسيم 

  ؟  چگونه ضمانت اجرايي پيدامي كنددوآيا اين بايد به مجلس بر. اگر كه اين پنل راه كارهايي داشته باشد تا چه ميزان قدرت مانور و اجرا دارد . صحبت شده ، هنوز هم هست 
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آن جا كه هستم سياست گذاري از حدود دي ماه در . است ؟ در شوراي عالي انقالب فرهنگي هم صحبت رتبه بندي دانشگاه ها هست ما نمي دانيم متولي اين قضيه چه كسي 
نقشة ي اجراي اروي اين حوزه است كه يك ستاد راهبردي بر "كارشان دقيقا مطرح شده يكي از معاونت ها كه براي پياده سازي نقشة جامع علمي كشور بخش علم و فناوري

 داراي تعريف شده است كه رأس اين هرم آقاي دكتر كبكانيان هستند و بعد معاونت هايي را دارند كه يكي از اين معاونت هاي آن ، ستاد اجرايي باشد در دو ادارة كل. علمي كشور
. پايش است  يكجا هستيم ؟ كجا بايد برويم ؟ و ديگر مي دهند وتعيين اينكه را انجاميك ادارة كل رتبه بندي دانشگاه ها ، رصد علم و فناوري كشور و دنيا در. مرتبطشرح وظايف 

بحث علمي  موارد تماماَيم ، اين ه ااين را كار كرد 79ما از سال  .را انجام مي دهد ارزيابي آموزش عالي خرد و كالن .در آن ادارة كل مشغول هستم يك ادارة كل ديگر كه من هم 
متولي كيست ؟ و چه ابزاري در دست . وقتي تضادها را مي بينم چقدر خوب است كه اين بزرگان هم در اين جا حضور داشته باشند .اشتراك گذاشته شود ر همه جا به است و بايد د

د جلو برود ؟ ما در زمان هيئت نظارت و تا چه حدي مي توانريويي آماده مي شود اين تا كجا دوستان زحمت مي كشند و يك چنين سنا .مهم را انجام دهيمما هست كه بتوانيم اين 
، از آن جايي كه ما در كشوري  استآقاي دكتر واعظ زاده در زمان  دانشگاههاحفظ شده وانجام مي شود ارزيابي خردوكالنو ارزيابي دانشگاه ها كه هنوز هم همان طور كه گفتم 

تا چه اندازه ما مي توانيم  بايدقوانين افرادراموظف به اجراي برنامه هاكند. كار ندارندقع تعهدي براي اجراي در وا افراد ،هستيم كه همه چيز منوط به افراد است نه منوط به سيستم
نون در كشور دربيايد و اين جلو برويم ؟ يك سيستمي باشد اول بگويد حدود اختيارات شما چيست و بعد اين يك جايي ثبت و ضبط شود ، بحث كيفيت دانشگاه ها به صورت قا

شما اين زحمت . چشم انداز داشته باشيم كه كدام سناريوها را بپذيريم  نهايتاَاينكهيعني اين چيزهاي اوليه را بايد داشته باشد تا بعد جلوتر برويم و. كند تعيين نون نهادي براي اجراقا
  ؟داريد  آنمي كشيد چه قدر اميد به اجراي 

  :دكتر فراستخواه 
 1383ما طبق قانون مصوب مجلس شوراي ايران در سال . ل دهنده به آينده آن اولي حكمراني بود ، خانم دكتر پازارگادي حكمراني را باز كردند عامل شك 3در ادامة طرح بحث از 

انون طرح شده است ، يك مأموريت اصلي در اين ق 3. طبق اين قانون ارزش يابي آموزش عالي به عهدة وزارت علوم است . قانون وزارت علوم داريم ، تصويب هم شده است 
و حساب بخواهد كه چه كار كرده است وظيفه هم ارزش يابي آموزش عالي است و وزارت علوم تنها نهادي است كه مي تواند استيضاح شود و نهاد قانوني است و جامعه مي تواند از ا

ما به  داردتا اين تعدد اختيارات و چيزهاي ديگر وجود .. هاي ارزشيابي وزارت علوم باشم  االن وزارت علوم مي گويد كه من بايد عهده دار سياست ها و چارچوب ها و زيرساخت. 
حاال . من به عنوان كارشناس مي گويم و ارزش داوري نمي كنم ، من واقعيتي كه در حد يك دانش آموز احساس و توصيه مي كنيم اين است . آينده هاي مبهم پرتاب مي شويم 

ين است كه براساس ابهام بحث شود واال اگر ابهامي وجود نداشته سناريو براي ا "اصال. در سناريو نويسي بحث مي كنند كه هر چه ابهام بيشتر شود اهميت سناريو بيشتر است 
يك ابهام وجود دارد اما لطف اين جلسه مي تواند اين . آينده پژوهي در حوزة ابهام است. بدون آينده پژوهي مسئله را بررسي كنيم  "مي توانيم اصال.باشد نيازي به سناريو نداريم 

سالي است كه فكر كيفيت  10به هر حال آقاي دكتر بازرگان فرمودند كه چند . ه شود كه با انواع ابهام ها ما چه مداخله اي مي خواهيم بكنيم باشد كه با مسيرهاي آينده وضوح داد
به نظر من اگر  "مثال. م دهيم االن هم چه اقدام ها و مداخالتي براي همان زيرساخت هايي كه فرمودند و براي سياست هايي كه مي شود فراهم آورد انجا. آموزش عالي هستند 

  . داخله اي بشود حتي در حوزة بحث هاي ما يك پيشنهادي براي نهاد ملي اعتبارسنجي در بيايد حتي با هماهنگي همين نهادهاي متولي موازي ، باز مي تواند م

  : بازرگاندكتر 
دوم آيندة محتمل ، يعني  با . شما به آن اشاره كرديد  4يك آيندة مطلوب ، كه درسناريوي . ر بگيريم آينده را مي توانيم در نظ 3آينده اي كه ارزشيابي آموزشي خواهد داشت ، ما 

سوم آيندة ممكن ، يعني ممكن است كه ما خيلي چيزها بخواهيم ولي نمي شود . كنيم و بگوييم كه آينده اين خواهد شد  Projeteتوجه به گذشته ما مي توانيم گذشته را به آينده 
اگر اين ها را درنظر بگيريم ، . بنابراين با توجه به وضعيت خودمان و آن چه ممكن هست اين را در نظر بگيريم . اين بيهوده است  "اصال. زارت علوم سر جاي خود است وغيره و. 

  . مي كنم بعد داليل آن را مي گويم من اين ها را ليست . تا شوخي مي كند  3تا ،  2اگر كسي بگويد نه . تا زير نظام آموزش عالي داريم  10ما 

  . نظام آموزشي جامع دولتي ، يعني دانشگاه هاي جامع دولتي كه شامل دانشگاه تهران ، مشهد ، اصفهان و غيره .1
شريف  دانشگاه صنعتي "مثال. نظام آموزش عالي تخصصي يعنيدانشگاه هاي صنعتي و كشاورزي كه اين ها خودشان به هر حال يك وضعيت خاصي دارند  .2

  .دانشكدة آن يك دپارتمان دانشگاه تهران. هر كسي هم بگويد هست يك كمي كم لطفي كرده است . با دانشگاه تهران قابل مقايسه نيست 
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  . نظام آموزش عالي دانشگاه آزاد اسالمي .3
  . نظام آموزش عالي دانشگاه پيام نور .4
  . نظام آموزش علمي كاربردي .5
  .خصوصي و غيرانتفاعيدانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي  .6
  . خودش يك سيستم است و كاري هم به كار هيچ كس ندارد  "اين اصال. تربيت معلم ، كه حاال ديگر فرهنگيان است  .7
  .و غيره) ع(مؤسسات وابسته به وزارتخانه ها است مثل نفت ، صدا و سيما ، دانشگاه امام حسين  .8
  .مؤسسات آموزشي الكترونيكي .9

  . نظام آموزش عالي پزشكي .10

محال است ، در بهترين حالت مي توان دانشگاه هاي آزاد ، پيام نور ، علمي كاربردي و  "سيستم آموزش عالي است ، همة را بخواهيد چوب بزنيد و فالن كنيد اصال 10اين ها 
آن طرح براي . بندي كنيم خود ِ شما يك طرح پژوهشي داشتيد يعني دسته . دسته با تعريف مشخص كرد 3 – 4تربيت معلم گفت كه حاال ما خدمت شما مي رسيم ، بقيه را وارد 

يعني شما اول مي گوييد كه با يك هدف معيني مي آييم يك ويژگي هايي را تعريف مي كنيم اين ها را  در آن دسته . دسته بندي بود كه اين دسته بندي با كيفيت سروكار داشت 
. بايد بين المللي باشند  "دانشگاه هاي پژوهشي ما حتما "مثال. اين دسته ها درحقيقت داراي رسالت هاي مشخص هستند . بماند  ها مي گذاريم ، حاال در آن دسته ها چه كار كنيم

به Beanch Markingگذاري كنيم  يعني آن ها بايد قابل رقابت با بهترين دانشگاه هايي كه در منطقه هستند باشند و بعد هم بين المللي حتي در سطح جهاني يعني اگر نشانه
  . بنابراين دستة اول را دانشگاه پژوهشي در حدبين المللي . و غيره مي توانند به آن برسند راحتي دانشگاه فردوسي مشهد ، دانشگاه تربيت مدرس

. يعني كوششي بكنند به آن مي رسند ولي بيشتر ملي است  پژوهشي بگيريم كه در تراز ملي به هر حال تمايل به بين المللي دارند –دستة دوم را مي توانيم دانشگاه هاي آموزشي 
 .ما آن ها را در سطح ملي نشانه گذاري مي كنيم 

به هر حال دستة سومي هست كه نشانه گذاري شود آن در سطح استان و نيازهاي . دستة سوم هم ، دانشگاه هايي كه بيشتر جنبة استاني و حاال نمي خواهم بگويم آموزشي دارند 
  .ني كمك به حل مسائل توسعة استان مي كند استا

  :دكتر رضا منيعي 
 "تا است كه هر كدام از اين ها مثال 2680عرض كنم كه تعداد مؤسسات آموزش عالي دركل كشور با مراكز تابعه حدود . من تشكر مي كنم ، جلسه خوبي است و استفاده مي كنيم 

، دانشگاه هاي دولتي مثل دانشگاه تهران ،  2و  1ولي دانشگاه هاي . تا است   400تا ، دانشگاه پيام نور حدود  500د حدود دانشگاه آزا. مركز است  900دانشگاه جامع حدود 
نشجو هستند يا بقيه مؤسسات پژوهشي هستند كه درگيردا. تا باشد  80فكر مي كنم حدود . تا هست كه تعداد آن هايي كه واژة دانشگاه دارد  140حدود . صنعتي شريف و اين ها 

دانشگاه  120دانشگاه دارد يعني در مجموع بيش از  40پزشكي هم كه جدا هست كه اگر پزشكي را لحاظ كنيم كه حدود . حاال  دانشكده يا آموزشكده هستند ، به اين صورت است 
  . ولي بقيه دانشكده ، آموزشكده و مؤسسات آموزش عالي هستند . داريم 

  : بازرگاندكتر 
. يد ما هم اين كار را انجام داديم ن اگر اين را در نظر بگيريم، اول بايد هدف مشخص شود كه وزارتخانه با اين كار مي خواهد چه كار كند ؟ مي خواهد رتبه بندي كند كه بگوبنابراي

يعني اگر ... گوش به حرف نكردند و رفتند و آمدند و ببينيد من گفتم اين كار بيهوده است . آقاي دكتر فراستخواه در جريان رتبه بندي دانشگاه هاي جهان اسالم هستند 
ولي مثل اين كه غير از پزشكي در مورد هر چيز ديگري هركسي  . سرماخوردگي داريد و نزد طبيب مي رويد ، مي گويد آنتي بيوتيك الزم است به حرف او گوش مي دهيد "فرضا

  .به هر حال بگذريم . خودمان مي دانيم  به عنوان متخصص بگويد مي گويند اين حرف مفت است ما

در   .كنيم  Beanch Markingخيلي جدي دسته بندي كنيم و در هر دسته اي نشانه گذاري ، . زير نظام را درنظر بگيريد  10پس به طور خالصه پيشنهاد من اين است كه اين 
نمي خواهم بگويم دانشگاه استانبول ، يك دانشگاهي را بگيريد . اال اين كجا باشد من نمي دانم بگذاريم حBeanch Markبين المللي يك        - دستة دانشگاه هاي پژوهشي 

به بقيه هم مي توان رسيد يعني مي توان به آن ها كمك كرد و . به جاي اين كه اين ها را ليست كنيد . همه قبول دارند و وارد گود آن مي شوند. و بگوييد مي خواهيد به آن برسيد 
اين طور نيست ، يك  "ابدا. شبكه اين نيست كه بخواهيم اين ها را به هم ببنديم ، زنجير كنيم و قفل كنيم . آن وقت شبكه اي كه آن شبكه امكان پذير مي شود . گود كرد وارد 

ست ؟ ، رسالت دانشگاه پيام نور چيست ؟ خوب اين را كاربردي چي –رسالت دانشگاه علمي . مهم تر از همة اين ها رسالت مشخص براي هر يك از اين ها است . اتصال است 
سر ِ سال سراغ دانشگاه مي رويد كه آيا انجام داده است يا خير ؟ چه چيزي بهتر از اين ، . تسريع شده و قابل اندازه گيري است  "مشخص كنيد اين ها هدف گذاري هاي كامال

  . زدن  يعني ارزش يابي آموزشي براي بهبود كيفيت ، نه براي چوب
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  باقريعبدالرضادكتر 

نكته اي كه به نظرم    2 – 3كردم و  بنده هم تشكر مي كنم از اين كه  از ما دعوت كرديد كه از جلسه استفاده كنيم گرچه حوزة كاري من ارزشيابي نيست ولي خوب بيشتر استفاده
مبحث را  12قبل از اين كه آن نكات را بگويم خدمت آقاي دكتر فراستخواه كه زحمت كشيدند و آن . اين كه چرا ما وارد اين بحث ها شديم عرض مي كنم . مي آيد مي گويم 

  . دو نكته اضافه كنم كه در زمينة ارزشيابي هست  - گفتند يكي  

يعني شايد اين مهم ترين باشد وبايد در آن را در رأس جدول قرار دهيم ،بايد اين كه دانشگاه چه اندازه استقالل عمل در تصميم گيري ها . شگاه ها است يكي ميزان استقالل دان
كيفيت خيلي مي تواند . عمل اجرا نمي شود  شايد سياست گذاري هاي كالن دانشگاه ها ، كه اين يكي از آرزوهايي بود كه در قانون وزارت علوم تحقق پيدا كرد ولي در. دارند 

شما مي بينيد كه در دوره هاي  "مثال. به كيفيت هم نمي تواند بپردازد  "بگيرد ، طبيعتا PHDوقتي دانشگاه نتواند خودش دانشجوي  . تحت تأثير ميزان استقالل دانشگاه ها باشد 
خوب خروجي هاي . هيچ يك از دانشگاه ها هم نتوانستند اين ها را پذيرش نكنند. ترا به دانشگاه ها وارد شدندپايين ترين دانشجوهاي دك 88يا  86 – 87دكترا در سال هاي 

نمي توان خيلي اين را به مديريت دانشگاه يا اعضاء هيئت علمي منتسب كنيم در نظام غرب وقتي كسي . دانشگاه چه خواهد بود و ارزش يابي دانشگاه ها چه خواهد شد 
Tenureنه در دانشگاه ، يعني  . شود هيچ كس در كشور نمي تواند به او بگويد كه چرا راجع به اين مسئله انتقاد كردي  ميTenure يك نفر است كه مي تواند در دانشگاه يا كل

  . اين موضوع وجود دارد  "كشور مي تواند كل مسائل كشور را مورد نقد قرار دهد بدون اين كه كسي به او متعرض شود در حيطة دانشگاه هم طبيعتا

استحضار داريد كه اكثر دانشگاه هاي پيشرفتة . يعني به چه ميزان مداخالت دولت در تأمين منابع دانشگاه ها نقش داشته باشد . نكتة ديگر ميزان استقالل مالي دانشگاه ها است 
منابع اعتباري خود را به دولت متكي هستند و اين % 90دانشگاه هاي ما چيزي حدود . لي كم كنند دنيا به سمتي مي روند كه دخل و خرج خودشان را از دولت جدايا درصد آن را خي

مداخالت دولتي و اتفاقاتي كه كيفيت را تحت تأثير قرار مي دهند را به دنبال  "بنابراين اتكا به منابع دولتي طبيعتا. درصد را مستقل باشند  15يا  10حالت خوشبينانه اش است كه 
  .د دار

چقدر دانشگاه انعطاف دارد كه متناسب با بازار كار ، متناسب با تكنولوژي . نكتة سوم ، ميزان انطباق پذيري مؤسسات آموزش عالي با تقاضاي روز است يا انعطاف پذيري آن ها 
اين طور نباشد كه دانشگاه دنباله رو بخش اجرا ، صنعت و جاهاي ديگر باشد هاي نويي كه وجود دارد و در جامع نياز هست آن دانشگاه آمادگي دارد كه بتواند خود را منطبق كند و 

  .اين هم مي تواند خيلي اثرگذار باشد  "طبيعتا. كه االن در مواردي اين طور هست 

فكر مي كنم ايشان اين مقاله را در . د ثنايي خواندم اما نكتة ديگري كه مي خواستم بگويم وقتي آقاي دكتر بازرگان با حرارت صحبت مي كردند ياد مقاله اي از مرحوم دكتر محمو
بخصوص در مورد كيفيت ، . نوشته اند، ديديم دغدغه هاي ايشان در مورد آموزش عالي همين دغدغه هايي است كه امروز ما دربارة آن ها صحبت مي كنيم  1335يا  1334سال 

كه مجموعه مقاالت ايشان از جمله اين مقاله در آن چاپ  "آزادي و تربيت  "يك كتابي به نام  "... اه و حوزة عمل يا دانشگ "عنوان آن . اين مقاله از آن مقاله هاي ماندني است 
... ه و مديريت دانشگااولين بحث اين مقاله دغدغه هايي است كه در مورد كيفيت آموزش عالي داريم هست و بعد هم مسائل تربيتي ، نقش استاد ، اركان دانشگاه ، . شده است 

بنابراين اين دغدغه ها هميشه از ابتداي تأسيس آموزش عالي در ايران بوده است ، . است يعني در آن جا دغدغه هايي مطرح شده است كه فكر مي كنيد دغدغه هاي روز است 
انشگاه بوده ام ، اين دغدغه ها را دارم و مي دانم هم كه همه اش كه مثل خيلي از شما ها كه يك معلم د "من هم طبيعتا. خيلي نگران كننده و بيشتر شده است  "االن طبيعتا

مورد از اين مشكالت آموزش عالي را  10 – 20آقاي دكتر ميلي منفرد كه آمده بودند من . آن هم درست شود خيلي بايد خوشحال باشيم % 10درست نمي شود ولي مي گويم اگر 
از جمله نكاتي كه گفتم اين موضوع . خوب ايشان دوام نياوردند ، دوباره آقاي شريعتي آمدند ، وقت گرفتم رفتم و همين نكات را گفتم . يادداشت كرده بودم ، رفتم و به ايشان گفتم 

عالي كيفيت بشود باعث مي شود شعارتان را كيفيت قرار دهيد كه حداقل اگر شعار آموزش . بود كه ما به كميت زياد  پرداخته ايم ، حداقل در دورة شما ديگر كميت را توسعه ندهيد 
چرا مي خواهيم دانشگاه ها را رتبه بندي كنيم ؟ تا هدفي براي اين رتبه بندي مشخص نكنيم اين  "اصال. در بعضي حوزه ها به آن توجه شود ، در بعضي خرده نظام ها توجه كنند 

يم اين است كه ما همة  دانشگاه را به سمتي برده ايم كه مثل هم حركت مي كنند يعني دانشگاه ها بايد گفته ام ، االن هم مي گو "يكي از نكاتي كه قبال. رتبه بندي ارزشي ندارد 
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يعني همان رشته هايي . اگر شما به چهار محال بختياري برويد او هم مي خواهد با هيئت علمي اندك خود در همة رشته ها دكترا بگيرد  "مأموريت هاي استاني داشته باشند مثال
اگر مي خواهيد رتبه بندي كنيد حداقل كاري كه مي توانيد انجام دهيد اين است . دانشگاه هاي ما مأموريت هاي مشخصي ندارند . انشگاه تهران يا دانشگاه شريف مي گيرد كه د

خواجه نصير ، دانشگاه اميركبير ودانشگاه صنعتي شريف داشته  دليلي ندارد كه دانشگاه. كه ابزارهايي را در اختيار بگيريد كه دانشگاه ها را به سمت و سوي خاصي هدايت كنيد 
وقتي مأموريت هاي متفاوت ندارند ، كاركردهايشان يكي است ، همه . دليلي ندارد كه اين ها جدا باشند مي تواند يك دانشگاه باشند . دهند  باشيم و همه يك كار دارند انجام مي

بنابراين ما حداقل دانشگاه هايمان را . دستاوردهاي فناوري خاص ندارند  "م ، هيچ يك حوزة صنعتي مشخص ندارند ، هيچ كدام مثالشان دانشجوي دكترا مي گيرند ، همه مثل ه
كت كنند ، اين خوشبينانه اش اين است كه سياست هايي كه در وزارت علوم اتخاذ مي شود اين باشد كه اين دانشگاه هاي دستة اول در اين مأموريت حر. مأموريت گرا كنيم 

االن اين طور . در دفتر گسترش كه مي نشينيم هر دانشگاهي كه مي آيد با مطالعاتي كه انجام مي دهيم بگوييم كه اين رشته ها را به شما نمي دهيم . دانشگاه ها در اين مأموريت 
  . اين رشته را مي دهد و كار ندارد كه اين دانشگاه در شهركرد است يا در تهران  بود... تا  2تا استاديار،  3نيست ، دفتر گسترش فرمي دارد كه مي گويد فالن رشته اگر 

اگر بتوانيم آن  "طبيعتا. يم رتبه بندي كنيم بنابراين ايشان به رتبه بندي اصرار داشتند  و من هنوز هم اين اعتقاد را دارم كه براي رتبه بندي بايد هدف تعيين شود كه چرا مي خواه
در يك  "نه مثل شرايط حاضر كه تقريبا. نيم رتبه بندي يا حداقل سطح بندي مي تواند به ما كمك كند كه در تصميم گيري هايمان يك كمي عاقالنه تر عمل كنيم ها را احصا ك

بخواهد مي گيرد و ما ابزاري هم نداريم كه سال گذشته كه در شوراي برنامه ريزي هستم ، هر دانشگاهي كه مي آيد باالخره مجوز مي گيرد ، هررشته اي ، هر چقدر دانشجو 
لذا ايشان  اصرار داشتند كه بايد .تنها ابزار ما تعداد اعضاء هيئت علمي و شاخص ها و اين ها است . كنترل كنيم چرا به اين دانشگاه بايد بدهيم ، چرا بايد به آن دانشگاه ندهيم 

هم گفتم كه خوب حاال اگر اصرار است حداقل اين است كه چون ما هم اگر كمك نكنيم ممكن است به سمت وسويي  اين اتفاق بيفتد وشما هم بياييد و كمك كنيد من "حتما
بنابراين در اولين مرحله خدمت آقاي داوري رسيدم گفتم شما كه پيشكسوت هستيد ، آقاي شريعتي عوض مي . برود كه اين ارزشيابي هم يك مشكل ديگري براي دانشگاه ها بشود

را دنبال كرده اند كه ما آقاي ميلي منفرد عوض مي شوند ولي شما همچنان بوده ايد اين بحث هاي ارزشيابي و رتبه بندي در ايران در بيست سال گذشته چه كساني اين  .شود 
لذا ما در دانشگاه فردوسي آقاي دكتر آهنچيان را مي . في كردند حداقل از تجربيات اين دوستان استفاده كنيم و بيراهه نرويم كه در آن جا آقاي دكتر بازرگان و بقية دوستان را معر

طرح آمايش آموزش . ايشان دو دوره نايب رئيس انجمن آموزش عالي بوده اند و در حوزه هاي ارزش يابي كار كرده اند . شناختيم ، چون همكار ما بودند و در اين حوزه كار كرده اند 
ما فكر كرديم كه اين كار را با محوريت آقاي دكتر و . ان براي اولين بار مطالعه كرده اند كه يك كار بزرگي در حوزة استان خراسان بود عالي استان را در استان خراسان ايش

اد كه الاقل به يك جهت هاي مي توان اين كار را كمي سر وسامان د. آقاي دكتر بازرگان و ديگران كه پيشينة اين كار را دارند و پيشكسوت هستند "مشاركت دوستان ديگر مثال
بنابراين اگر بتوانيم كمك كنيم كه يك . امور را اصالح كنيم باالخره يك گام جلو هستيم % 20، %  10، مي گويم اگر بتوانيم % 100برود كه من خيلي خوشبين نيستم كه بگويم 

مثل آبي . ما منابع مالي داريم ، بين همة دانشگاه ها توزيع مي كنند  "شان كمك كند،  مثال مقدار به جهت گيري هاي اجرايي وزارت علوم اين كار در تصميم گيري هاي مديريت
سه تا دانشگاه به سمت نوآوري مي خواهند . الاقل بگوييم كه ما به اين دانشگاه ها در نوآوري كمك مي كنيم . مي ماند كه شما همه جا پخش مي كنيد و هيچ اثر بخش نيست 

اگر بتوانيم اين را به يك سمت  پيش ببريم شايد يك بخش . در نظام هاي كيفيت ، در مقايسه با دانشگاه هاي تراز خارجي  كمك مي كنيم  "ين دانشگاه ها مثالبگوييم ا. بروند 
ي به جاي ايشان هست كه پايبند باشد و از اين نتايج در عين حال دوباره معلوم نيست كه تا نتايج اين طرح بيرون بيايد آيا دكتر شريعتي اي هست يا اين كه كس. كمك كننده باشد 

لذا من هميشه خودم فكر مي . اين درصد كم هم ممكن است اتفاق نيافتد  "اگر بخواهيم دست روي دست بگذاريم طبيعتا. ولي باالخره همواره اين نگراني ها هست . استفاده كند 
. بايد آرمان گرا باشيم ولي واقع نگر هم باشيم . رده است هميشه به همه مي گويم كه ما به دنبال ايده آل نبايد برويم كردم  و فكر مي كنم به عنوان كسي كه كمي هم مديريت ك

ي نامي كه آمده چون باالخره آقاي دكتر شريعت. ما بايد شرايط را به گونه اي بكنيم كه حداقل خطاي مديران را كم كنيم . حاال اين اقتضائات جامعة ما ، و اين شرايط ما هست 
لذا ما يك . اين كارها جهت دار شود ، آفت ها و آسيب پذيري هاي آن كم شود ، در اين صورت باز هم يك گام به جلو هستيم . است و دوست دارد كه يك كارهايي انجام دهد 

اوليه به عنوان چيزي كه مي  Draftگاه هاي ديگر هماهنگ كردند و با كمك دوستان ما دردانشگاه فردوسي و بعضي دانش. اوليه آقاي دكتر زحمت كشيده اند Draft طرح 
رتبه بندي و يا سطح بندي مي كنيم خواهيد قابل مطالعه باشد و نهايي نيست كه مورد نظر باشد چون ما هرچه تالش كرديم كه بگوييد كه اين را براي چه مي خواهيد كه اگر ما 

تصور من براين است كه . محور قرار بدهيم  "خيلي كلي است مثال "بنابراين ما براساس اسناد باالدستي كه معموال. يزي به ما ندادند بدانيم براي چه اين را انجام مي دهيم ، چ
ة خرده نظام ها را ما در آن ها دانشگاه هاي دولتي ، بقي "با شاخص هايي كه جمع روي آن دفاع كرده اند ، دانشگاه ها را رتبه بندي كنيم ، آن هم نه همة دانشگاه ها ، صرفا"مثال

بگوييم كه در نوآوري اين دانشگاه ها  "، مثال "آن ها را سطح بندي كنيم و يا اگر هم مي خواهيم رتبه بندي كنيم توي بعضي از شاخص ها صرفا. قصد مداخله و ورود نداريم 
كه الاقل دانشگاه ها از اين .گر مي خواهيم مجوز دكتراي جديد بدهيم به اين دانشگاه ها مي دهيم ا "توي اين دانشگاه ها مي رود يا مثال "هستند بنابراين حمايت هاي ما صرفا

فاجعه است  "چون مرتب داريم دانشجو تربيت مي كنيم و همين منابع كمي كه در آموزش عالي داريم ، طوري هزينه مي كنيم كه واقعا. وضعيت آشفتگي كه داريم خارج شويم 
خوب حداقل بايد به اين يك سمت و سويي دهيم و . همه با مدرك دكترا ، كيفيت پايين و افسرده . سال ديگر فاجعه پشت درِ خانة همه هست  5 – 6است االن شروع شده .

پژوهشي ملي ، اين ها هم االن دانشكده هاي حتي فاجعه بارتر اين كه ما در وزارت آموزش عالي گفتيم مراكز . دانشگاهي كه كادر و امكانات ندارند چرا بايد اين ها دكترا بدهند 
ه پژوهشگاه و سال گذشته به اين ها هم دانشجو دادند و االن به دنبال تربيت دانشجوي دكترا و فوق ليسانس هستند و يادشان رفته كه اين ها قرار بود ك 8يعني در . بزرگ شده اند 

بدانند راهنمايي كنند كه در يك زمينه ها و حوزه هايي خيلي با احتياط و با تدبير يك كاري كنيم كه ، نه يك خط كش  لذا اگر آقاي دكتر و بقية دوستان صالح. پژوهشكده باشند 
  .  ساله دولت بتواند تصميمات پخته تر بگيرد 4برداريم و بگوييم اين است والغير ، يك رهنمودهايي ، حداقل چيزهايي كه به آموزش عالي كمك كند كه در اين دوران 

  :دكتر  فراستخواه 
اين پنل مي تواند خيلي در آن صورت اتفاق بيافتد  Brain Stormingنگاه هاي متفاوتي بشود و يك  بلكه . شود  ي مجزا تحويلها  گفتارمجموعة  اين پنل به مي خواهيمنما 

در حالي كه . سطح بندي كنيم  "يا  "نمي تواند گمراه كننده باشد ؟ چون مرتب اشاره مي كنيد كه رتبه بندي كنيم  "يا  "من يك سوال دارم و اينكه اين كلمة . راه گشا باشد 
در نتيجه اول . وضوح بخشيده اند  "ودند كارهايي صورت گرفته است كه به اين تفاوت ها كامالهمين كه آقاي دكتر بازرگان هم اشاره فرم. اين ها دو مقولة متفاوت هستند "واقعا

اعالم كند كه من مي خواهم سطح  "يك پروپوزال اين كه روي يك داليل و شواهدي درواقع در يك مكاني بايستد و مثال. هر كار پژوهشي يك عنوان مشخص داشته باشيم 
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چون بايد در اين . ن وقت ديگر آقاي دكتر بازرگان فكر مي كنم منحصر كردن اين پروژة با ارزش به فقط مؤسسات دولتي بازهم نمي تواند اثربخش باشد اگر اين باشد آ. بندي كنم 
ي كارها هم هست كه اگر با يك نگاه جامعي اين كه ازنظر      واقع بينانه بودن فرموديد در حد يك دانش آموز مي فهمم ، ولي بعض. نظام ما بتوانيم كارمان را انجام دهيم  10

 "يعني پروژه اي است كه اگر بخواهيد بررسي كنيد وارد حوزة كالسيك بشويد ، اوال. بعضي از اتفاقات هست كه متأسفانه يا همه يا هيچ است . صورت نگيرد ، يا همه يا هيچ است 
Ranking   نيست ديگر ، چون در دنياRanking يك چيز است وClassification اولين مشكل در "اصال. اين ها متفاوت هستند. يك چيز ديگرRanking  اين است كه

تا را عنوان كردند تازه  10در حالي كه فرض شما اين است كه مأموريت هاي متفاوت دارند ، نا همگن هستند ، آقاي دكتر خيلي تقليل دادند . بكند  Rankingبايد ميان همگن ها
سوال من از جلسه . خانم دكتر هم فرمودند كه يك ادارة كلي در شورا انقالب به وجود آمده است. د رتبه بندي كند ، وزارت علوم هم مي خواهد رتبه بندي كند دولت هم مي خواه
دولت به رغم تمام هزينه هاي تمركزگرايي كه داشته اين . آيا اين دولت در اين سي و چند سال چقدر بر جامعه تسلط داشته است. اين ها چقدر مؤثر خواهد بود  "اين است كه اصال

. بخواهيم متمركز بكنيم  Rankingاالن در جامعه هرج و مرج است با اين همه هزينه هاي سيستم متمركز به كجا رسيده ايم كه با  . است  نتيجة آن يك آنارشيسم شده است 
يك زمينه  "د كه مي توانيم از بروكراسي به دموكراسي برسيم ، در يك بروكراسي نوع آسياي شرقي است كه مثالمن تصور مي كنم كه آن ديوان ساالري اي كه خانم دكتر فرمودن

در كره يك دولت است كه مي گويد ببينيد من با يك . هايي وجود دارد ، يك دولتي است كه بروكراسي است و حسابي به دنبال توسعه است ديگر دنبال چيزهاي ديگر نيست 
سوال من اين است . اما در ايران اين چنين دولت كارآمدي كه بتواند از طريق بروكراتيك مسائل را حل كند ، تصور مي كنم كه محل بحث دارد . به دنبال توسعه هستم  بروكراسي

بزرگوار به اين نتيجه رسيده ايد كه سطح بندي مهم تر است يعني اگر رتبه بندي است ما در فضاي رتبه بندي دربارة آن صحبت كنيم ، اگر دو . كه عنوان كار از ابتدا مشخص شود 
  . ابهام در عنوان ممكن است بحث ما را يك مقدرا مبهم  كند كه نتوانيم نتيجة مشخصي بگيريم. ، آنوقت در قالب سطح بندي بحث شود 

  : باقريدكتر 
چون خودمان نمي دانيم كه  وزارت علوم به دنبال چه چيزي هست ، بنابراين بحث سطح بندي را قبل از اين كه آقاي دكتر صحبت كنند من يك نكته اي را مطرح كنم ، ببينيد 

استنباط ما اين است كه . چون وقتي كسي كاري را سفارش مي دهد بايد بداند كه چه   مي خواهد . گفتيم تصميم گيري را به عهدة خود ِ وزارتخانه بگذاريم . هم مطرح كرديم 
ه با آقاي دكتر براساس بند قانون برنامة پنجم كه يك تكليف است مي خواهد اين تكليف را انجام دهد، در آن رتبه بندي گفته شده است ولي در گفتگوهايي ك "اوزارتخانه هم صرف

بنابراين ما عنوان آن را رتبه بندي گذاشتيم ولي . شريعتي داشتيم ، شايد سطح بندي بيشتر مورد نظر ايشان باشد كه حداقل در يك تصميم گيري هايي بتواند به آن ها كمك كند 
ولي همان نكاتي را كه گفتيد هست . چه مي خواهند و بر اساس رهنمودهايي كه دوستان مي دهند كدام يك ، كدام مسير بهتر است  "اين بحث هنوز باز است كه ببنيم آن ها واقعا

  . به جايي نرسد  "دكتر گفتند كه تا هدف روشن نباشد خيلي از اين ها ممكن است واقعا، ما هم مثل شما فكر مي كنيم بخصوص نكته اي را كه آقاي 

  :دكتر بازرگان
متفاوت است ، وزارت علوم است ، ادارة  "يك چيز كامال Classificationسطح بندي يك چيز است ، رتبه بندي يك چيز است ، . ببينيد ما بايد اول واژگان مان را يكسان كنيم 

آقاي دكتر اگر . متأسف مي شود و با اين        صحبت ها مي بينيم كه بايد سكوت كنيم و فقط شنونده باشيم  "اد نيست ، وزارت صنعت و معدن نيست ، يعني آدم اصالثبت اسن
سطح مي خواهيد ببنديد خيلي خوب ، رتبه مي . ن كنيد آقاي دكتر شريعتي اين جا بودند مي گفتيم كه شما كه دستوردهنده هستيد و به اصطالح طرح را دستور داده ايد خوب روش

سطح مي خواهيد ببنديد مي گوييد سطح اين اين جا است ، سطح آن ديگري هم اين . امي مشخص است  146، ديگر دروغ هم ندارد و  146تا  1خواهيد ببنديد ، رتبه يعني رتبة 
  . توجه به هدفي من اين ها را دسته بندي و تقسيم مي كنم به خوشه ها ، كه از نظر آماري اين ها معني مي دهد كني مي گويي براساس يك ضوابطي ، با  Classification. جا 

  :دكتر نورشاهي 
چه مي خواهيد ؟  ودتان مي دانيدما مي خواهيم همين ها را بگوييم ، و گوش شنوا هم هست ، كما اين كه من يك جمله در آن جلسه گفتم ، به ايشان گفتم كه آقاي دكتر شما خ

اين را كه گفتم به آقاي دكتر . رسيد روي رتبه بندي بحث هاي زيادي هست ، شما تا سطح بندي نكنيد تا ارزيابي كيفيت نداشته باشيد تا فالن نباشد به رتبه بندي نمي توانيد ب
  .يعني مي خواهم بگويم كه گوش مي دهند ... باقري گفتند كه 

  :دكتر باقري 
  .اين درخت اوليه بود كه ما تهيه كرديم و در گفتگوها به اين نتيجه رسيديم  كه سطح بندي بهتر است . آن هم اين چيزي كه مطرح بود سطح بندي بود نه قبل از 

  :دكتر مقصود  فراستخواه 
االن من فكر مي كنم كه اختصاص به نظام دولتي . داشته باشد حيف است  با اين زحمتي كه شما مي كشيد ، با سطح بندي مي تواند هدفمند تر شود ، و يك ارزش افزودة ملي 

حاال خانم دكتر هم با توجه به تجربيات خود در . آن ده نظام را اگر گسترده است مي توان چند فاز كرد و در اول كليات را براي آن انجام داد . هم مي تواند گمراه كننده شود 
آقاي دكتر هم كه زحمت . ول خودشان سال هاست كه آن جا را با چنگ و دندان نگه داشته اند ، تجربيات خود را از آن جا مي فرمايند و به ق. شوراي انقالب فرهنگي ، كمك كنند 

آقاي دكتر شما هم هيچ  "جسارتا "قعاكشيده اند و تشريف آورده اند هم در حوزة مركز نظارت و ارزشيابي هستند كمك كنند كه يك نگاه حرفه اي روي اين مسئله پيدا كنيم  كه وا
اين ها تدوين خواهد شد و به عنوان اسناد برآمده از نظر خبره ها تدوين و به دانشگاه ها ارسال خواهد شد و انشااهللا در فضاي عمومي . وقت مأيوس نبوديد االن هم مأيوس نباشيد 

  . ند تا تفكر ، و تجربة انباشته انشااهللا در اين جا جمع بندي شود و اين كمك مي كند  به ابهام زدايي و اين كه چ. آموزش عالي منتشر خواهد شد

  :دكتر محمد رضا آهنچيان 
ش رفته است و من مسائلي كه در تشكر مي كنم از كساني كه برگزار كنندة اين نشست هستند حاال به عنوان پنل آينده پژوهي و هر عنوان ديگري ، تا اين جا كه خيلي خوب پي

بحث هويت . ا بيش از دهگانه اي كه شما محبت كرده بوديد ارتباط با   عواملي كه مطرح شد كه مي تواند شكل دهندة آينده باشد من فكر مي كنم كه در همان موارد دهگانه ي
هست كه ما بگوييم كه دانشگاه ها به اين عنوان  از خودشان دفاع مي كنند كه دانش توليد و توزيع مي كنند ، دانش گسترش مي Postmodernيابي  دانشگاه ها در شرايط  

هويت دانشگاه را زير سوال ... طالح جهان گستر اينترنت وجود دارد و در خودش دانش توليد مي كند ، توزيع مي كند و در حالي كه نظام هاي خيلي متعددي در شبكة به اص. دهند 
  . به نظر مي رسد پاسخ به اين سوال كه من چيستم ؟ يا كاركرد من در اين عالم چيست ؟ دشوار شده است . برده اند 
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اشد و به عنوان خروجي در نظر گرفته شود اين است كه دانش آموختة ما پس از طي اين دوره از چه توانايي هايي برخوردار يك چيزي كه كيفيت مي تواند خيلي در آن متجلي ب
ست يا متقاضياني به نظر مي آيد كه شاخص آن مي تواند اين باشد كه آيا دانش آموختة ما مورد توجه بازار ه. شده است كه قبل از ورود به نظام آموزش عالي فاقد آن ها بوده است 

به شدت جدي اي داريم مي دانيم كه  براي او وجود دارند يا خير ؟ يك بازار جهاني براي او درنظر بگيريم ، باالخره داخل همين نظام آموزش عالي اي كه نسبت به آن انتقادات
من در همين دورة فرصت مطالعاتي كه در سال . هستند و اين را كتمان نمي توان كرد خيلي از دانشگاه ها از سازمان هاي بزرگ و موفق دنيا به دنبال دانش آموخته هاي موفق ما

يك . اسالمي مشهد بوددر دانشگاه تورنتو بودم در آن جا همسايگاني در محل زندگي مان داشتيم كه ايراني بودند ، خوب دانش آموختة رشتة معماري دانشگاه آزاد . تمام شد  93
موفقي بود  ساله خيلي موفق و خيلي خوب ، و درواقع در شرايط رقابتي بسيار سختي كه دنيا با معضل بيكاري روبرو هست كار خوبي پيدا كرده بود و آدم 27 – 28دختر خانم جوان 

گوييم كه چه اندازه دانشگاه كيفيت داشته اگر سهم دانشگاه مشخص شود آن وقت مي توانيم ب. حاال سهم دانشگاه در موفقيت اين خانم چه بوده است ؟ كه آدم موفقي بوده است . 
به نظر من قبل از آن خيلي . به نظر مي آيد كه ما با يك نگاه انتقادي درست داريم وارد جريان مي شويم . است كه ايشان توانسته اند در يك بازار رقابتي جهاني آدم موفقي باشد 

بيت دانش آموختگان به عنوان يك نمادي از اين كه آيا آموزش عالي در كشور ما توانسته است موفق عمل كند يا مهم است كه ما به اين موضوع هويت و سهم آموزش عالي از تر
  .خير ؟  يك نگاهي به اين ترتيب داشته باشيم 

رتبه بندي وجود نداشت اما . ده است بگذاريم هم وجود داشته است و اسم آن را مبناي شهودي درك جامعه ازشهرت و اعتبار يك دانشگاه بو "به هر حال اين چيزي است كه قبال
شده باشد و چيزي به عنوان رتبه همه مي دانستيم دانشگاه تهران ، دانشگاه تهران هست ، دانشگاه شريف هم دانشگاه شريف است ، بدون اين كه مبناي شاخصي براي آن گذاشته 

كه كيفيت خودش را عرضه مي كند يعني خودش را نشان مي دهد حاال در قالب آن چه كه در جامعه به وضوح  مي توانيم بگوييم. بندي ، سطح بندي و اين ها وجود داشته باشد 
من در ارتباط با فرمايشات اساتيد محترم در اين جلسه مي خواهم اين را خدمت شما عرض كنم كه به اين قضيه صفر و صدي نگاه نمي . مي بينيد يا آثاري كه از آن خارج مي شود 

  .من اين جا يادداشت هايي دارم مثل اين كه رتبه بندي مي تواند با چه قرائت هايي ديده شود . بد نيست هم چنان كه برسرش سوگندي ياد نكرديم   "رتبه بندي مطلقا.  كنيم

ور جامعة مميز ؛ جامعه اي كه مي تواند بين خوب و بد  تميز دهد ؛ رتبه بندي به عنوان تنظيم بازار ؛ بازار آموزش عالي ؛ رتبه بندي با عنوان جهاني شدن ؛ رتبه بندي با عنوان ظه
  .رتبه بندي به منظور خلق هويت نهادي شدة آموزش عالي و رتبه بندي به عنوان نشانة جامعة دانش بنيان 

از رتبه بندي دفاع نمي كنم ، به هيچ . ه اين ها در پروپوزال وجود ندارد به هر كدام از اين روايت ها يا قرائت ها كه وارد شويم رتبه بندي مي تواند توجيهاتي داشته باشد كه البت 
از . مي تواند امتيازاتي داشته باشد وجه ، ولي نمي خواهم آن را برانم فقط اين كه رتبه بندي اگر صحيح انجام شود مثل خيلي چيزهاي ديگر كه مي گوييم اگر صحيح انجام شود  

انجام مي دهد ، Over Simplifyبراي مشتري ، البته ايرادي هم كه به آن گرفته مي شود اين است كه خيلي ساده سازي مي كند   "مخصوصا جمله امتيازات آن اين است كه
ب انتخاب رشته است و اين نيست به عنوان كسي كه داوطل "اما در عين حال مي توانيم بگوييم كه خيلي نمادين داده هايي را در اختيار مشتري قرار مي دهد كه مشتري لزوما

يرادي هم دارد كه كميت هاي ساده ساز مطمئن نيست كه دانشگاه فني تهران را بايد قبول كند يا فني شريف را ، كه البته به عنوان يك چيز ساده شده ، كه اين در درون خود يك ا
در عين حال مي تواند به عنوان يك قيمتي يا ارزشي بركاالي ما كه آموزش عالي ساده . اشد ممكن است اطالعات كيفي را در دل خود حل كرده باشد يا ناديده گرفته ب "كه قاعدتا

مي تواند تحريك تحول يا تغيير كند البته اگر بتواند تحريك دروني زا داشته باشد با اين . هست به مشتري كمك كند Yيا   Xشده يا توليد شده  توسط يك بنگاه ، مثل دانشگاه
اين ها بالقوه هاي . بايد دوم باشم ، من چرا بايد چهارم باشم در حالي كه دانشگاه هاي ديگر ازمن يك رتبه باالتر است احساس نمي كنم از آن پايين تر هستم  عنوان كه من چرا

كه اگر روي اين خوب . ازي يك راهبرد يا سياست هست در پياده س "رتبه بندي به اين چيزها منجر نمي شود ولي بالقوه اين استدالل را دارد ، مخصوصا "رتبه بندي هست ، لزوما
. اين كه مستحضر هستيد كه انواع نظام هاي رتبه بندي در دنيا وجود دارد .در اين قسمت نظر اساتيد بزرگوار حاضر در جلسه را بدانم  "برنامه ريزي شده باشد دوست دارم مخصوصا

انش ، بحث آموزش ، بحث روابط بين الملل ، بحث پيوند با جامعه و امثال آن ها كه در دل آن قرار مي گيرد اگر به عنوان براساس پژوهش حركت كرده اند اما انتقال د "معموال
يك .ده باشد مي تواند در اين كه ما بگوييم يك راهبرد را به كمك رتبه بندي پياده مي كنيم ، كمك كنن. يك رويكرد نظام آموزش عالي ما ، كه وزارت بفهمد كه چه مي خواهد 

اين جا اطالعات آن  دارم و اساتيد محترم .  نظام رتبه بندي وجود دارد كه معروف نيست ، كه خاستگاه آن كشور مالزي است محور رتبه بندي را بر محيط زيست قرار داده است 
ساله  Xدر يك بازة  ) البته رتبه بندي ها مصرف داخلي دارد ( زيست خود همه به آن دسترسي دارند ، اين خيلي كمك كننده است كه يك كشوري مثل مالزي مي خواهد به محيط 

مي توانيم فرض كنيم . ساله و مي گويد من با شاخص محيط زيست از شما مي خواهم درعملكرد دانشگاهي خود به اين نكات توجه كنيد  5ميان مدت  "فرض كنيد مثال. بها دهد 
، هدف گذاري ، تنظيم برنامه ها ، انتخاب رشته ها و برنامه درسي تحت تأثير خواست نظام مركزي، اين كه متولي كيست ؟ ، قرار خواهد كه دانشگاه هاي مالزي در سياست گذاري 

باشد ، اگر مي خواهد وسعة سبز گرفت و خود به خود به آن سمت حركت خواهد كرد كه اگر رشتة علوم اجتماعي را هم مي خواهد توسعه دهد با نگاه به محيط زيست و در واقع ت
من فقط عرض مي كنم كه رتبه بندي يكسره بد نيست مي تواند آثاري هم داشته باشد منتها خواهشم . مهندسي خاك يا مهندسي عمران را هم گسترش دهد در همين مسير باشد

به ارزيابي ، رتبه بندي ، موضوعي كه مي تواند مورد توجه قرار بگيرد چه چيزي  اين است كه اگر اساتيد محترم با هدايت جناب آقاي دكتر فراستخواه مورد نظر باشد اين كه نسبت
به اين معني كه شايد محل بحث . رد هست و درواقع اين كه ما اگر ارزيابي را به سمت و سوي كيفيت مي توانيم داشته باشيم بگوييد كه رتبه بندي در اين جا ، كجا قرار مي گي

هد ما بدانيم كه حداقل با نگاه تخصصي در سطح اين نشست تناسب اين ها براي ما در سمت و سويي كه به اين پروژه خواهيم دادتعيين كننده خوا جدي هم هست از جهت اين كه
  . نكتة آخر اين كه به هيچ وجه اين كارِ انحصار و اختصاصي نبوده و نيست . بود 

  دكتر ملك محمدي 
به  15ماده  "و  "در قانون وزارت علوم و فناوري ، وزارتخانه مكلف شده است كه ارزيابي كيفيت كند و بعد هم در برنامة پنجم بند . نم چند نكته را مي خواستم خدمتتان عرض ك 

ارزيابي جامع . آمده است ها هم طور جدي روي آن تأكيد شده است وبعد هم به رتبه بندي پرداخته است و حاال آن مواردي را هم كه آقاي دكتر بازرگان فرموده اند همة اين 
ين بحثي را كه االن به طور جدي عملكرد ، رتبه بندي ، ارزيابي كيفيت مي خواهد منتها درنهايت  براي چه ؟ اي كاش شوراي عالي انقالب فرهنگي كمي مراعات بكند ، يعني ا

به اين مي انجامد  "در نهايت پاسخگو نباشد يعني پراكنده كردن اين اختيارات نهايتĤچرا اختيارات وزارت علوم در جاهاي مختلف پخش شده و هيچ كس هم  "مطرح است ، واقعا
يعني خود ِ شوراي عالي انقالب فرهنگي حداقل يك نگاهي به قانون مجلس . كاش به اين سمت برويم كه بحث بروكراسي را هم تمرين كنيم. كه وزارت علوم هم به جايي نرسد 

  . ء تكاليف خود ِ وزارتخانه است داشته باشد كه اين تكليف جز

ام چيست ؟ البته اگر دو اتفاق بيافتد من اميدوارم به دنبال اين برويم كه اگر هم مي خواهيم رتبه بندي كنيم با يك هدف مشخصي اين را انج "حاال اين كه بحث رتبه بندي واقعا
ارتباطات است كه كارها . االن پول دولت وارد دانشگاه ها مي شود و كسي به دنبال رتبه نيست . وشن شود يكي اين كه انشااهللا اين پول نفت قطع شود ، كه تكليف همه ر. دهيم 

 همة ما هم مي دانيم سال ها هم هرچقدر داد. اين كه كدام دانشگاه چه رشته اي، چند دانشجوي دكترا بگيرد و چقدر بودجه بگيرد به ارتباطات آن بستگي دارد . را انجام مي دهد 



 آينده ارزشيابي كيفيت آموزش عالي در ايران 
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اميدوارم كه يك نيم نگاهي هم به دنياي خارج داشته باشيم و مجبور به تبادل با دنيا باشيم ، آن وقت . دومين اتفاق هم تعامالت بين المللي است . زديم هيچ تأثيري نداشت 
  .برسد انشااهللا اگر اين دو اتفاق بيافتد شايد بحث رتبه بندي يا هر چيز ديگر ارزيابي كيفيت به سرانجام خوبي 

اين بحث وجود دارد كه چرا وزارت علوم يك معاونت برنامه ريزي و نظارت ندارد ؟ البته . اين كه در داخل وزارتخانه نمي دانيم چه كاري انجام مي دهيم هم يكي از مشكالت است 
قرار هم هست كه كل . است و از حوزة آموزشي به حوزة وزارتي رفته است  االن مركز نظارت و ارزيابي آموزش عالي خوشبختانه تصويب شده است و سطح آن هم ارتقاء پيدا كرده

ولي چرا هنوز يك عزمي در اين نيست ؟ يعني اگر قرار باشد اين صحبت را داشته باشيم كه چرا آقاي دكتر شريعتي به اين بحث مي خواهد . مجموعة آموزش عالي را ارزيابي كند 
هم داشتيم يعني  "همان وضعيتي كه قبال. معاونت فرهنگي هم همين طور . بيافتد ، معاونت پژوهشي هم همين كار را  مي خواهد انجام دهد  ورود كند ؟ اگر قرار است اين اتفاق

ر شود و بر كل آموزش عالي و اين اتفاقي كه افتاده است يعني يك مركز نظارتي در حوزة وزارتي متولي اين ام. هربخشي دوباره مي رود ارزيابي ونظارت خودش را انجام مي دهد 
وبي است ولي اگر قرار باشد كه باز هر سازمان هاي وابسته به دانشگاه ها نظارت داشته باشد و ارزيابي كند اگر انشااهللا بفهميم كه به دنبال چه چيزي هستيم ، اين يك اتفاق خ

  . سال ديگر برمي گرديم و مي بينيم كه بدتر از اول شده است  به نظر من همين قدمي هم كه برداشته شد دو. كسي به سمت و سوي خودش برود 

  دكتر مهرنوش  پازارگادي 
يك مقاله اي چند سال پيش . ي است شوراي عالي انقالب فرهنگي از بابت دستيابي به اهداف نقشة جامع علمي كشور ، از اين بعد در زيرمجموعه هايش يكي از كارهايش رتبه بند

كار  ها هم به درستيارانم انتشار داديم ، هفت نهاد در كشور هستند كه كار نظارت و ارزيابي دانشگاه ها را مدعي هستند و انجام مي دهند ، كه هيچ كدام آن با چند نفر از همك
من با مستندات . غيره ، مجلس و معاونت فناوري و  90ن اصل از سازمان بازرسي كل كشور ، دفتر ارزيابي و نظارت وزارت علوم ، كميسيو .نظارت وارزيابي رابه انجام نمي رسانند

دو قسمت كار نظارت و ارزيابي آموزش عالي را انجام درخود .ب فرهنگي حتي هيئت نظارت در شوراي عالي انقال. خدمت شما عرض مي كنم كه كارشان را درست انجام نمي دهند 
كه تك . نهاد ديگر  7به غير از . و يكي هم همين قسمتي كه من عرض كردم يعني در خود آن نهاد دو قسمت وجود دارد است بازرسيبراي مي دهند ، كه يكي آقاي دكتر غفوري 

بي كيفيت در هيچ كدام ارزيا "يم نهايتاتك اين ها را ما از بعد وظايف مقايسه كرديم و با مواردي كه براي ارزيابي كيفيت حائز اهميت است سنجيديم به همين دليل است كه مي گو
پس به اين صورت است يعني در بعد نقشه جامع آن ها كارمي كنند و هر جا هم شما بفرماييد مي .آموزش عالي را نمي سنجند و اين حرف با مستندات است و در حد حرف نيست

  انجام مي دهند گويند نه ، ما اين كار را نمي كنيم ولي شما در زيرمجموعه كه وارد شويد هر يك به شكلي اين كار را

 معاونتي است كه كارشتبديل به  درحال حاضرآنسال به طور مستمر در هيئت نظارت كار كرده ام  15 – 16ما اول بايد به زيرساخت ها اهميت بدهيم يعني با تجربه اي كه من 
ام دغدغة من ارزيابي است چون رئيس بخش ارزيابي آموزش عالي بوده ام سال مد 15نبايد اين طور باشد كه يك سري تجربه ، . تحقق بخشيدن به نقشة جامع علمي كشور است 

ما آمايش آموزش عالي را الزم  يز اھميت است به طور مثالها حاپس من فكر مي كنم زيرساخت.امروزسامانه الكترونيك دراختيارستادراهبردياجراي نقشه جامع علمي كشور است.
دانشگاه ديگر هم همان رشته و همان وضعيت   10دانشگاه فالن در كهكيلويه بايد توسعه پيدا كند ، اگر مأموريت هاي خاصي ندارد ، مگر  داريم يعني كجا چه چيزي الزم دارد ؟ اگر

  . بايد براساس همان آمايش سرزمين ها صورت بگيرد  "را ندارند ؟ پس اين نياز به آمايش آموزش عالي دارد كه حتما

، دستوراتي كه وزارت علوم را الزام كند به اين اين وظيفه را دارد  در قبال آن پاسخ  مورد توجه قرارگيرد مي رسد اين الزام به كيفيت بايد در قوانين نكتة ديگري كه باز به ذهن من
نداريم  كه بايد به جامعه جواب پس Accountabilityداريم و به باالسري خود جواب مي دهيم ولي  Responsibilityآقاي دكتر مشكل عمدة ما اين است كه ما . گو باشد 

پس اگر ما   مي خواهيم به كيفيت پاسخ . دانشگاه ها نشديم سوم وارد هزارة  "به همين دليل است كه همة ما مي دانيم در كشورمان عمال. در دانشگاه ها ما اين را نداريم. بدهيم 
ك زماني مسئوليت دانشكده اي را داشتم ، يك سناريوي واقعي را براي شما تعريف مي كنم ، روز اول آمدم چهار تا من در دانشگاه شهيد بهشتي ي. دهيم بايد قانون ما را ملزم كند 

فتم گ. درست كردم  CDبعد از پنج سال روزي كه مي خواستم از آن دانشكده خارج شوم دوباره يك   "نگه داشتم ، تقريبا CDمعاونت در آن زمان بود وضع موجود را گرفتم و روي 
ببينيد ما در . اگر اين ديوار گفت كه بازرگاني تو مي تواني جواب بدهي مسئولين هم جواب دادند . مي خواهم صحبتي بكنم و بگويم كه چه طور آمدم و چه طور مي روم 

م ، توسط جايي مثل مجلس ، جايي كه قانون گذار است ، جايي كه ما بايد توسط وزارت علو. گزارشاتمان كه نبايد گزارش با به به و چه چه بدهيم و از باالدستي خود تعريف كنيم 
اولين پژوهش من . شما كه دفتر نظارت و ارزيابي هستيد ملزم شود كه بگوييد چه چيزي به دست آورديد . قوة مجريه است ملزم شوم به اين كه چه طوري آمدم و چه طوري رفتم 

تا آن زمان ما هيچ مستنداتي غير از . خدمت آقاي دكتر بازرگان در وزارت علوم آمدم و الگوي اعتباربخشي را دادم . انشگاه ها رفتم بود كه به دنبال نظارت و ارزيابي د 77در سال 
مي گذرد  77ه چند سال از سال ولي تا امروز ك. اين را زياد نمي شناختند  9استاد  10نوشته هاي آقاي دكتر دربارة اعتباربخشي نداشتيم يعني در مصاحبه هايي كه مي كردم از هر 

سال بدود ولي به نتيجه نرسد ؟  25سال ،  20 "من به شما مي گويم در اين روند چرا جلو نرفتيم ؟ اين به نظر شما آيا نااميدكننده نيست ؟ اين به نظر عدم زيبايي نيست كه مثال
  .ولي خودش را متعهد بداند و باز هم اميدواري به خرج دهيم 

بعد تعيين . عريف شود بعد از قوانين و الزام به كيفيت به نظر من يك سيستم پاسخ گو است كه  اين به صورت خيلي رسمي و قانوني در قانون به عنوان وظيفه اش ت نكتة ديگر،
لي بايد معلوم شود و يك نهاد ملي هم براي ارزش يابي پس متولي اص. دفتر نظارت و ارزيابي  "كردن متولي اصلي كه در قانون مي آيد وزارت علوم حاال مي آيد متولي اصلي مثال

در تمام دنيا هم همين اتفاق افتاد اگر شما به تاريخ كيفيت نگاه كنيد . ما براي كيفيت پلكان داريم . يعني در بحث كيفيت يك شبه نمي توان ره صدساله برويم . كيفيت تعيين شود 
اين طور نيست كه ما . و بعد به مدل هاي تعالي سازمان رسيديم  TQMرا داشتيم ،بعد Quality Assuranceل ، سپس بحث  ما اول بحث بازرسي را داشتيم ، بعد بحث كنتر

  .يك دفعه به كيفيت برسيم 

ارزيابي دروني ها انجام شود و . ان گفتند سال پيش استاد بازرگ 25پيش برويم ، يعني همان چيزي كه   3قدم بگذاريم و در  3در سناريو ها به نظر مي رسد كه بايد اول در سناريوي 
بعد . ي شاخص ها را به تصويب برساند اين ارزيابي نهادينه شود ، ارزيابي هاي بيروني توسط دولت انجام شود ولي سازمان ها بتوانند شاخص هاي خود را مطرح كنند و آن نهاد مل

ما در . باشيد ما در يك مقطع زماني يك مقدار دست ما باز شد و دانشگاه ها داشتند  در اين مسير حركت مي كردند  اگر به ياد داشته. ما بحث هايي بين المللي هم داشته باشيم 
رار ق. ( بحث هاي بين المللي ما خيلي وسعت گرفت) من فكر مي كنم دو دوره قبل بود يعني زمان آقاي دكترخاتمي بود ( دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در يك مقطع زماني 

باوركنيد كه . و همين بين المللي ها در همان مقطع كوتاه توانست خيلي كارها براي ما بكند )  نيست كه ما دائم بدويم بعضي وقت ها هم بايد بايستيم و ببينيم كه چه كار كرده ايم 
مالي كافي را ندارم كه آن ها را ارائه بدهم و دانشگاه ، در دانشگاه علوم پزشكي  مقاله در سال در كنگره هاي بين المللي را از دست مي دهم ، براي اين كه استحقاق 4من حداقل 

پس ببينيد همة اين ها به هم . به مقاله مكتوب شما مي دهيم شفاهي براي ما زياد ارزش ندارد Grantمي گويد ما . كه اين طور است كه تمام و كمال اين كمك را نمي كند 
  .وابسته است 
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مال تو است ، از   Bبگوييم تا نقطة . را حتي سهم بندي كنيم ، اگر هم مي خواهيم كه كار را از آن ها نگيريمParallelما بايد نهادهاي . بحث كيفيت پلكاني است  قدم گذاشتن در
B تا مالC  تو است ، ازC  تا D  نتيجه بيايد كه هيچ يك كار ارزيابي را انجام نمي دهند  به اين صورتي كه االن هست كه داخل هم كار مي كنند و آخر هم. كار نهاد ديگري است
. مي بينم ، انشااهللا كه موفق باشند از آقاي دكتر فراستخواه تشكر مي كنم مثل هميشه با آينده نگري داشتند ، در همة مقاله ها و كارهاي ايشان من رد پاي دغدغه هايشان را . 

يعني آن چيزي كه در توسعة راهبردي مان حداقل در شاخة آموزش . قدم بگذاريم  4و بايد فراتر از  4بگذاريم و بعد در سناريوي  3ولي به نظرم مي آيد كه اول قدم در سناريوي 
  . فراتر است  4عالي مطرح هست كه در منطقه بتوانيم چيزي باشيم حتي از سناريوي 

  : دكتر فراستخواه 
يكي افق آيندة مطلوب ، محتمل و ممكن كه به نحوي روي آيندة محتملي كه   .عرض مي كنم كه دو افق براي ما گشوده شد قبل از اين كه آقاي دكترمنيعي صحبت بفرمايند من

ي ، يا هر چيزي كه صحبت مي شود با تقسيم كار مجدد مل 3سناريوي . يك افقي هم كه خانم دكتر فرمودند نكتة بسيار بديعي بود .  2مي شود درنگ بيشتري كرد با سناريوي 
گوييم كه اين متولي اين بخش را در اين يعني ايشان اين طور مي فرمايند كه االن به هر حال متوليان وجود دارند شايد ممكن ترين كار اين باشد كه تقسيم كار مجدد ملي كنيم و ب

گي حداقلي در كشور ايجاد كنند كه حداقل معلوم شود كدام بخش كار را بتوانند با يك هم گرايي يك نوع يكپارچ. سطح و متولي ديگر بخش ديگري را در اين سطح انجام دهند 
  . كدام متولي انجام مي دهد كه ديگر قانون و اين ها كه اشاره فرموديد 

و . اهت ، اعتبار علمي دارد ، وجJustificationخواهشم اين است كه لطف كنيد كمك كنيد كه بشود احتماالت موجه را براي ارزش يابي آموزش عالي تصور كنيم كه براي آن 
باره باز تعريف بفرماييد ، براساس بعد اين ظرفيتي كه آقاي دكتر آهنچيان و آقاي دكتر باقري زحمت كشيديد و اين مسئوليت پژوهشي را به عهده گرفتيد ، اي كاش آن را هم دو

ما را چند پله ) همان واقع بيني ، همان پلكانِ خانم دكتر ( ببخشيد ولو يك قدم ، ولو يك مقدار  كمك به اين سناريو يا آينده اي كه شما استادان فكر مي كنيد مي تواند بهبود
صحبت آقاي . يعني به نگاه نظام علم و فناوري و آموزش عالي . و با نگاه ِ نه فقط بخشي به معناي آموزش عالي ، اين هم نكتة مهمي بود . درارزشيابي آموزش عالي جلو ببرد 

نيازي كه اين پنل دارد اين است كه دوباره  آقاي دكتر بازرگان رهبري كنند اين بحث را تا به يك آيندة . يعي مي تواند كمك كند كه يك كمي به اين مسئله نزديك شويم دكتر من
در ذيل آن اين كار پژوهشي هم باز تعريف شود يعني در . ن سوق دهد و حتي باالتر از آ 4مطلوب برسيم  كه مي تواند ما را به تعبير خانم دكتر سناريوي  "واقع بينانة مرجح ِ نسبتا

ه اين را با يك عنوان دقيق ، با شرح واقع توصية پنل است درواقع پنل هيچ اختياري در اين حوزه ندارد ولي اين پنل مي تواند كمك كند كه خود ِ محققان عزيز خواستند ، دوبار
خواهشم اين است ، شما كه زحمت  "من واقعا.خوبي داشته باشد  Contributeيك  "واقعا. خص ، با راهبرد روش شناختي مشخص خدمات دقيق ، با سوال هاي پژوهشي مش

  .مي كشيد كاري كنيد كه به قفسه نرود و حداقل روي ميز آقايان برود 

  :دكتر منيعي 
يعني با توجه به شرايط فعلي نظام آموزش عالي . خواهم به طور خالصه به اين سوال كه آيا رتبه بندي موجب كيفيت خواهد شد ؟ پاسخ دهم ، مي گويم در اين شرايط خير اگر ب

خاصي است احساس مي كنم كه يك زمين بازي چون در حال حاضر نظام آموزش عالي ما در يك شرايط . كشور مي گويم كه اين كمكي به كيفيت آموزش عالي نخواهد كرد 
بسياري از كساني كه خود عامل و متقاضي گسترش آموزش عالي بوده . فرصت  تفكر، نوآوري و ابتكار را ندراد "كه اصال. براي وزارت علوم توسط نهادهاي ديگر تعريف شده است

 . بنابراين شرايط امروز ِ آموزش عالي ما خيلي پيچيده است .  داده اند اند هم اكنون وزارت علوم را مورد پرسش گسترش بي رويه و كيفيت قرار

صميمي گرفته شود كه نهاد اشاره شد كه يكي از مهمترين مشكالت تعدد مراكز تصميم گيري و سياست گزاري است ، اگر بخواهيم كيفيتي حاصل شود در اين كشور بايد يك ت
اين تعدد مراكز تصميم گيري و سياست گذاري آفتي است كه نظام آموزش عالي ما درگير آن است و وزارت علوم هم . اشاره كردنداصلي و متولي كيست ؟ دوستان همه به نوعي 

  . كه نقش كم رنگي دارد ، مسئوليت هايي كه داشته است ديگر از او گرفته شده است و نهادهاي ديگر تصميم گيري مي كنند 

اين دانشگاه نه . ما از دانشگاه انتظار داريم كيفيت داشته باشد. اين هم يك موضوع جدي و از عوامل مهم شكل دهنده است . است دومين مورد بحث تمركز و عدم تمركز 
ايد به دانشگاه ها اختيار خوب يك حداقل هايي ب. بعد انتظار داريم كه كيفيت هم داشته باشد . دانشجويش را خودش مي گيرد ، نه هيئت علمي خود را دارد ، نه برنامه درسي خود را 

  .حداقل بتوانند در اين موارد خودشان ابتكاراتي داشته باشند . داده شود 

براي دانشگاه مهم نيست كه فارغ التحصيلش چه شد ؟ كجا رفت ؟ آيا  "اصال. اين خيلي مهم است . نكتة بعدي شايد به نوعي اشاره شد ، دانشگاه ها حساس به محيط نيستند
ت كه سيگنال ها برود و بيايد ار شد يا خير ؟ حاال به نوعي آقاي دكتر هم به تطابق پذيري اشاره كردند ، نمي تواند خود را با شرايط وفق دهد اين سيستم زنده اي نيسجذب بازارك

در رتبه بندي هايي كه . شد كيفيت هم برايش اولويتي ندارد بنابراين وقتي به محيط حساس نبا. چون نيازي به محيط ندارد ، پول نفت هست و به قول شما . وخود را اصالح كند 
  . در جهان انجام مي شود  يكي از موارد آن پاسخ به جامعه است ولي در كشور ما براي دانشگاه ها اين هم اولويتي ندارد

يعني در آن . االن يكي از آفت هاي ما اين آيين نامة ارتقاء است . است  نكتة ديگري هم كه آقاي دكتر مي تواند در عوامل شكل دهنده مورد توجه قرار بگيرد قوانين و مقرارت
دانشگاه ها يك بنگاه چاپ مقاله شده اند كه با . االن فقط انتظار دارند كه هيئت علمي مقاله بدهد . كيفيت چه تعريف شده است چه انتظاراتي از يك هيئت علمي دانشگاه دارند 

  .اين هم مي تواند مورد توجه قرار بگيرد  .مشاركت دانشجو انجام مي شود 

يك سري عوامل بيروني هست .ل كنند خود ِ وزارت علوم يا نهادهاي علم و فناوري حتي شوراي عالي انقالب فرهنگي و جا هاي ديگر نمي توانند اين مسئلة كيفيت را به تنهايي ح
يكي از عواملي كه جهت مي دهد كه دانشجويان به . آن يك چيز خيلي مهمي است . كاركنان ، استخدام و اين ها نظام پرداخت  "مثال. كه بسيار قوي ، مؤثر و تأثير گذار هستند 

در سازمان ها نگاه مي كنند كه من ليسانس كارم را بهتر انجام مي دهم ولي  آن ديگري فوق ليسانس است و بيشتر از من حقوق . دانشگاه ها مي آيند همين مدرك گرايي است  
اين جا فقط همان مدرك اهميت پيدا مي كند چون ارزشيابي سازمان ، يا قوانين كشور مي گويند كه به فوق ليسانس اين قدر . گيرد خوب چرا من نروم و فوق ليسانس نگيرم  مي

ها به خاطر قوانين و مقرراتي است كه خارج از وزارت علوم است ولي بخشي از آن . االن عمدة تقاضاهايي كه براي آموزش وجود دارد ناشي از اين است . بده و به ليسانس اين قدر 
  . و درحيطة ما نيست 
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با آن شاخص ها و مواردي كه مد نظر . زيرساخت ها ، ما آيا حتي اگر بخواهد رتبه بندي هم انجام شود زيرساخت هاي الزم فراهم است ؟ يكي از آن ها نظام آمار و اطالعات است 
همان رديابي فارغ التحصيالن ، و اين كه اثر بخشي آموزش ها به چه صورت بوده است را  "ش هايي كرده است ولي آيا اين ها كفايت مي كند ؟ مثالحاال مؤسسه تال. هست 

آن ها درگير هست يك مقدار بحث از  رديابي كند ؟ آيا چنين چيزي در كشور وجود دارد ؟ بنابراين احساس مي كنم كه با اين شرايط و مسائل و مشكالتي كه االن آموزش عالي با
  . اين براي شرايط كنوني اي كه ما در گير آن هستيم خيلي زود هنگام است . رتبه بندي نتيجه خوبي نخواهد داشت و منجر به كيفيت نخواهد شد 

سهمي داشته باشد ، نهادهاي  "دولت دوست دانشگاه  "ولت، به عنوان د. در شرايط كنوني هم  نمي توان دولت را ناديده گرفت  3و پيشنهادي هم كه شد ، به نظرم آن سناريوي 
  .حاال بعد ، رويكردها و سناريوهاي بعدي مي تواند مفيدتر باشد . اوليه را پايه گذاري كند و بتواند كمك كند تا آموزش عالي را از وضعيت فعلي نجات دهد 

  :دكتر بازرگان 
ها ، و به قول ما آمارچي ها من فكر مي كنم آقاي دكتر هم طرح را ارائه بدهند كه ما در جريان قرار بگيريم ، من بخصوص اصرار مي كنم كه راجع  به قول خودشان شاخص 

  .بدهند عوامل را يك كمي توضيح

  :دكتر فراستخواه 
يعني قرائت خوبي كه . يعني بفرماييد كه اين قرائت را داريد و مي خواهيد آن را دنبال كنيد . آقاي دكتر بازرگان اگر صالح بدانيد ، خواهش كنيم كه حتي قرائت خودشان را بفرمايند 

  از رتبه بندي انجام دهيد چيست ؟

  :دكتر آهنچيان 
ه يك فضاي ح بندي آن خبطي كه مي فرموديد انگار وجود دارد،  كه خانم دكتر هم يكي از دشواري هايشان اين است كه بتوانند روشن سازي واژه ها را ببين رتبه بندي و سط

بندي يك تالش خيلي واحد و يكپارچه ولي اين كه آقاي دكتر فراستخواه مي خواهند كه من قرائت خودم را بگويم ، مدل هاي مختلف نظام هاي رتبه . اجرايي مثل وزارت علوم 
ع موثق و معتبر به دست مي آيد بتوانند به دارند كه همة آن ها در يك زمينه مثل هم هستند و آن اين است كه بتوانند با اطالعاتي كه دستيابي به آن ها خيلي دشوار نيست و از مناب

واقعيت ها به اطالعات زنده و آن چه كه دانشجو و استاد حس در دانشگاه مي كنند ، مشتري  "يعني معموال. بدهند  ساده ترين وجه در واقع به يك دانشگاه مدال طال ، نقره و غيره
جي داشته باشد و برود در آن لمس مي كند مراجعه ندارند ، فرصتي هم ندارند و خواست آن ها هم نيست رتبه بندي مي تواند مصرف داخلي داشته باشد ، مي تواند مصرف خار

با يك رويكرد استفاده داخلي ، يعني براي مصرف كنندة داخلي درواقع ما وارد اين نظام شديم و تأكيد من اين است كه بتوانيم كمك . جرياني كه ما در زمين ديگري بازي مي كنيم 
كه مي تواند رويكرد مبتني بر ارزش يابي با چشم داشت به تصميم  در واقع با اين رويكرد. كنيم تا وزارت علوم يك مالكي براي تشخيص دانشگاه هايي كه نياز به كمك دارند

يك نظام رتبه . در اين مسير حركت مي كنيم و در نظام هايي كه وجود داشت و  در اين طرح از آن الهام گرفته مي شود . معين ، اتخاذ تصميماتي كه به بهبود كمك مي كند 
انجام Mappingانجام مي دهد ديگري  Rankingيكي  . سبك رتبه بندي دارد  3به اجرا درآورده است كه در آن جا  1914را در بندي اتحادية اروپا دارد كه آخرين مرحله اش 

ود چون مقياس خرد ، در سطح داخلي و براي دانشگاه هاي دولتي است كه توي آن ها باز مي تواند محد. انجام مي دهد Evaluationدرواقع  Descriptiveمي دهد و سومي 
ما بتوانيم ببريم به سمت ارزشيابي توصيفي از . اگر بتوانيم اين طرح را به آن سمت پيش ببريم كه امكان دريافت اطالعات زنده وجود داشته باشد . به دانشگاه هاي معيني بشود 

عمول كه من گمان نمي كنم رتبه بندي منجر به كيفيت شود،  به نظر مي واقعيت هايي كه در يك دانشگاه وجود دارد مي تواند خيلي كمك كننده باشد و آن انتقادي كه به طور م
سازي به كمك كميت ها و مقادير بلكه  آيد كه شايد اگر روش تغيير پيدا كند يا ما به نحو ديگري وارد شويم و اطالعات دقيق و جزئي حتي بگيريم به اين ترتيب نه در قالب ساده

است ، پسورد دارد ، وارد سيستم مي شود  Linkدانشجو مراجعه مي كند يعني دانشجو با آن  U‐multirankكه در خود ِ . اتفاق مي افتد  به كمك توصيف واقعيت هايي كه دارد
. خوبي مي شود  بناي خيليو حس و تجربه زيسته اش را از واقعيت هاي كالس هاي درس يك دانشگاه ، از فضاي رفاهي، از آموزش و كمك آموزشي اعالم مي كند و اين ها م

اگر بحث قوانين و مقررات باشد ، خانم دكتر نورشاهي ، . تفاوت ها محسوس است  "ولي خوب وقتي مقايسه مي كنم كامال. من در واقع خيلي جوگير اين سيستم و نظام نشدم 
  .حداقل دو ماده از برنامة پنجم توسعه از ما خواسته است كه رتبه بندي كنيم 

  :دكتر  بازرگان
  .ا كيفيت مي خواهيم خود ِ آن هايي كه گفته اند مي دانند كه رتبه بندي يعني چه ؟ نمي دانند و اين گرفتاري است ديگر يعني تصور بر اين است كه كيفيت ،  م "اصال

  :دكتر آهنچيان 
دانشگاه ايران  5ر يكي از چشم اندازهايش ، اهداف آرماني اش اين است كه يك نكتة ديگر اين است كه آقاي دكتر بازرگان در اساليد نيامده است ، سند جامع علم و فناوري كشو

در اين مسير هدف ها است كه مي گذريم ، آقاي دكتر فراستخواه آن سواالت ويژة تحقيق  .مبتني بر همين است ديگر آقاي دكتر . دانشگاه هاي برتر جهان قرار بگيرد % 10ميان 
  .كه پيدا كنند مي تواند تبديل به سواالت شود  هر كدام از اين ها حالت استفهامي

  :دكتر بازرگان 
من هرگز كلمة ثابت را به كار نمي . فراهم ساختن رقابت ، اين كار اين را امكان پذير نمي كند . مفروضه هايي است كه اعتبار ندارند  "ببخشيد من فقط توضيح بدهم اين ها تقريبا

  .خوب حاال يك چيزي شما مي سازيد كه زير آن شن است . مي توانيم ثابت كنيم كه اين به هيچ وجه اعتبار ندارد برم ولي اين جا به كار مي برم، ما 

  :دكتر آهنچيان 
شود ، نه ، همان كه نزديك  100به  100يك طرح در اين سطح بتواند بگوييم كه در مقياس  "نگاه اين است كه بهبود و ارتقاء صورت بگيرد ولي اين كه آقاي دكتر بازرگان لزوما

آينه اي در برابر  "مورد توجه هست ، ما مي توانيم از طريق ارزيابي و ارائة بازخورد كه  "انتقادات حتما "اشاره فرمودند ، ما بتوانيم يك گام به پيش برويم در آن مسير ، حاال قاعدتا
ان نسبتي كه بين ارزيابي و رتبه بندي وجود دارد اگر بگوييم اين گذاره اعتبار دارد ، كه بگوييم  براي رتبه مي توانيم هم ". من قرار دهيد كه خود را ببينم و براساس آن مرتب كنم 

ي توانيم ه عبارتي از ارزيابي به رتبه مبندي الجرم ناگزير از ارزيابي هستيم تا داده هايمان را در مقياس هايي كه تعريف شده هست به عنوان نتيجه يا رتبه اعالم كنيم، يعني ب
  .برسيم ، بگوييم كه اين مي تواند به من كمك كند كه نقاط ضعف خودم را بشناسم و كمك كند كه ارتقائي صورت بگيرد 
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  :دكتر پازارگادي  
  آيا با رتبه بندي مي شود به اين مهم رسيد ؟ 

  :دكتر فراستخواه 
آيا با اين مي شود رسيد ؟ خود ِ حضرتعالي هم فرموديد ارزيابي دروني ، آن آينة آقاي دكتر بازرگان ارزيابي خانم دكتر مي فرمايد . آقاي دكتر منيعي فرمودند كه زود هنگام است 

ا ما خودمان را ان دهند كه نگاه كنيد ببينيد آيدروني است و بعد ارزيابي دروني داوطبانة انتقادي با دلبستگي از درون خود ِ گروه ها ، بيايند آينه اي درست كنند و بعد به ديگران نش
حاال شما اگر كمك كنيد كه اين ارزيابي دروني و . درست ديده ايم ؟ آن ها هم مي آيند ارزيابي بيروني مي كنند با دانشگاه ها و اين ها كه در همان سناريو ها مطرح شده است 

ولي اين يك مقدار ، ممكن . به رتبه بندي برسد  "چيزهاي ديگر برسد ، و نهايتا بيروني منجر به يك نظام تضمين كيفيت ، اعتبارسنجي بشود و بعد شايد وقت به سطح بندي و
  .اين كار رقابت سازنده و اين ها را فراهم بياورد . است به قول آقاي دكتر بازرگان ، نتوانيد به اين برسيد 

  :دكتر پازارگادي 
چند . شانگهاي كه يكي از معروفترين ها است  "مثال. بندي مي شوند ، حاال اين روش هاي مختلفي دارد  وقتي كه دانشگاه ها رتبه. مي خواهم ببينم كه درست مي فهمم يا خير 

 اگر ما "اي كه براي رتبه بندي هست مثالدانشگاه را شما مي توانيد بگوييد كه به لحاظ هايي به هم مشابهت دارند كه اين ها را كنار هم بگذاريد ؟ به اعتقاد من روش هاي جهاني 
اما در دانشگاهاي . براي اين كه دانشگاه ها را براساس يك سري شاخص هاي عمومي مي سنجد  مناسب استدانشگاه ها نگاه كنيم ، تا حدودي  Rankingگزارش هورمن را در 

اين مطلب را قبول نيد ؟ من اگر آن دانشگاه باشم مي گويم چهار محال و بختياري مي توانيد مقايسه ك "با دانشگاه مثال Rankingشما دانشگاه تهران را در . ما كارايي ندارد 
براي اين كه عضو . حتي هيئت علمي تان را نمي توانيد بسنجيد . تجهيزات و وسايل  مثالَ پس مي گويم كه شما ناگزيريد كه با يك سري شاخص هاي عمومي بسنجيد ،.  ندارم

آن . پس فقط شد فضا ، تجهيزات و وسايل ، وسايل سمعي بصري و غيره . به دانشگاه چهار محال و بختياري نمي رود  هيئت علمي كه به دانشگاه تهران و شهيد بهشتي مي رود
. بروم مستندات علمي يك پله باالتر وقت اين كجا به كيفيت كمك مي كند ؟ آيا  مي شود كيفيت را به اين شكل سنجيد ؟ كيفيت به نظر من اين است كه از اين جايگاه بتوانم با 

اين چه طور كيفيت را مي سنجد ؟ به نظر من اين را مي سنجد كه چه كسي شاگرد اول و چه كسي شاگرد . فقط به لحاظ تكنيكي مي خواستم اين براي من يك كمي باز شود 
  .دوم است ولي با اين ارزيابي ها نمي توانيم بگوييم كه اين سوادش يا آن علمش بيشتر است يا كمتر 

  :يان دكتر آهنچ
مي گويم يك امتيازاتي دارد كه ما بتوانيم آن امتيازات را بشناسيم و باال بياوريم . مدافع رتبه بندي نيستم و البته مخالف آن هم نيستم  "من واقعا. انتقادات خيلي جدي اي وجود دارد

آقاي دكتر شريعتي هم در يك جلسه اي فرمودند در واقع  "ل پيشنهاد شده است و ظاهرادر مد.درواقع در يك خوشه قرار نمي گيرد  146با  1رتبة . ولي يك روشي كه وجود دارد. 
يكسان و به فرمايش شما زيرساخت ها ، منابع مالي يكسان كه به اصطالح  "يكسان ، تقريبا "مرتب كنيد كه داراي مأموريت هاي نه كامال Xدانشگاه هاي خوشة يك تا خوشة 
در نظر  ليه براي خوشه بندي باشد و بعد در دل آن خوشه بندي و رتبه بندي اتفاق بيافتد كه آن جانب عدالت يا برابري كه مورد نظر جنابعالي هستاين ها به عنوان شاخص هاي او

  . گرفته شود 

  :دكتر پازارگادي 
. تيپ دانشگاه است3داراي حاال. علمي داريم ، كارهاي قبلي را نگاه كنيم  تقاضايم اين است كه وقتي ما نگاه. وزارت بهداشت چند سال پيش تيپ بندي دانشگاه هايش را انجام داد 

سال پيش انجام داد و رسيد ،  10وزارت بهداشت اين كار را كرد بعد آن چه كه شما مي خواهيد به آن برسيد ، آن . ببينيد چقدر موفق بوده است ؟ وزارت علوم اين كار را نكرده بود 
. در آن مشاركت كنند  1مميزه اش بايد از تيپ . ، هيئت مميزه ندارد  2دانشگاه هاي تيپ  "كجا ؟ چه چيزي تزريق كنم؟ چه طور كمك كنم ؟ مثال گفت حاال من مي خواهم به
اين كلي . د چه چيزي به دست آورده اند ما كار علمي مي كنيم ببينيم ديگراني كه چه خارج و چه داخل يك مسيري را رفته ان ؟حاال چه قدر خوب است. اين طور كارها را انجام داد 

  جواب به ما مي دهد كه آن تيپ بندي تا چه اندازه مشكالت وزارت بهداشت را حل كرده است ؟ 

  :دكتر آهنچيان 
آمده  12لملل جامعه آقاي دكتر بازرگان در رديف در واقع بحث ارتباط با باضافة روابط بين ا. تايمز ، شانگهاي و اين ها را مقايسه كرده ايم . حاال اين مقايسة بين نظام ها است 

. در مرحلة بعد رتبه بندي را در دو بعد عملكرد كلي هر دانشگاه ، عملكرد كلي دانشگاه ها از طريق خوداظهاري دانشگاه ها است . است كه در هيچ يك از نظام ها وجود ندارد 
خوشة تدريس ، يادگيري ، پژوهش ،  5د دقيق دانشجويان، سطوح مختلف دانشجو و الي آخر به ما بدهند كه البته اين ها در درواقع اطالعاتي راجع به تعداد اعضاء هيئت علمي ، تعدا

  .است مي باشد انتقال دانش ، روابط بين الملل و پيوند با جامعه خواهد بود كه ريز خواهد شد و اين كه چگونه ريز خواهد شد از طريقي كه در مدل آمده 

يلي كمك كننده باشد كه فراتر از دي در بعد دوم  وضعيت واقعي دانشگاه ها و بر اساس اطالعات زنده كه آن حالت ِ اطالعات توصيفي دارد كه به نظر مي آيد كه مي تواند خرتبه بن
  .سطح كميت ها يا ساده سازي افراطي كه اعداد به ما مي دهند بتواند به اطالعات رسمي هم برسد 

از جمله به . اين پيش بيني مؤسسات معتبر و حرفه اي كه بتوانند اجراي نظام رتبه بندي را به عهده داشته باشند . و راهبري رتبه بندي دانشگاه ها توسط وزارت سياست گذاري 
خواهد كرد و به برخي كه داراي اعتبار الزم هستند ولي مؤسسه هايي كه وزارت علوم با شاخص هايي كه تعريف خواهد كرد آن ها را اعتبارسنجي . عنوان يك پيشنهاد انجمن ها 

كه گام . شاخص ها هم كه در گام هايي كه طي خواهد شد كه به شاخص ها برسيم .مجوز خواهد داد كه به دانشگاه ها براي دريافت ، پردازش و انتقال اطالعات شان كمك كنند 
  .هر رتبه يك خوشه مي شود. در واقع رتبه بر حسب عدد نيست دانشگاه ها روي طيف قرار خواهند گرفت  .جمع آوري داده ها از اين طريق  "نهايتا. ها هم روشن است 

  : دكتر عباس  بازرگان 
ول و نفر آخر روشن ر آخر ترم ، نفر ااين رتبه بندي نمي شود ، رتبه بندي در سنجش يعني اين كه به هر فرد جامعة مورد بررسي يك رتبه  داده شود ، عين ِ رتبه بندي بچه ها د

  . است  Rankingاين كاري كه مي گوييم . است  Ratingآن . داريد Ratingو   Rankingآن چه كه شما مي گوييد ببينيد   . است 



 آينده ارزشيابي كيفيت آموزش عالي در ايران 

٢٠ 
 

 

ران
ي اي

عال
ش 

موز
ي آ

ژوه
ده پ

آين
يز 

 م

است هر كسي به فعاليت Imaginationآن اشكالي ندارد ، آن  . رهايش كنيم  "براي آموزش عالي كدام آينده را مي خواهيد آيا تصوير مشخصي داريم يا خير ؟ اگر نداريم اصال
اين ميزگرد را به يك شكلي بگذاريد كه اين آيندة آموزش عالي ِ به اصطالح تصوير شدة ذهني خانم دكتر و ديگران خيلي ...  يك روز ، دو روز  .در مي آيد و آن را تصوير مي كنيم

... اين را اگر اين تصويرها را جمع بندي كنيم آيندة مورد نظر ما . وسي را مي بينند ، اين خيلي ايده آل است سال در دانشگاه بوده اند و آيندة دانشگاه فرد 8قشنگ بيان مي كنند 
سي ايران درست مؤسسة ارزشيابي آموزش مهند. ما از امكاناتي كه داريم استفاده نمي كنيم ، بايد از امكانات مان استفاده كنيم . اين را اگر بپذيريم آن وقت مي توانيم گام برداريم 

وزارت محترم . خود ِ آقاي نيلي احمدآبادي سرپرست محترم دانشگاه تهران عضو اين جا هستند و خيلي هاي ديگر . شده است و بهترين آدم هاي اين كشور در آن عضو هستند 
  .ولي خوب البته رتبه بندي را مي خواهد . گوش وزارت علوم نمي شنود  "وم ، اصالنهاد هست ، اين بيچاره ها بارها صحبت كرده اند آمده اند وزارت عل. علوم ، اين ابتر مانده است 

متغير داخل آن هست  12. يعني كيفيت ، حاال به اين كه كيفيت يعني چه ؟ هيچ كاري نداريم    Yاين مدل خطي اين طرفش . مدلي كه آقاي دكتر فرمودند يك مدل خطي است 
تا را ليست  7تا ايراد رسمي ، اين  7تا مي شود پس اين را مي گذارند داخل اين و به هر يك ضريب مي دهند اين مي شود آن رتبه ،  13ذارد تا يك ساير هم داخل آن بگ 13يا 

اين ها را شما به راحتي مي  – 2،.ها نيست Y ها و  Xرابطه اي بين  – 1.كرده اند بعد هم در نوشته اي در دانشگاه تربيت مدرس چاپ شده است من اين ها را براي شما مي گويم 
    اعتبارابهام  – 4.اين قابليت اعتمادش است . آن وقت هرچه دلت مي خواهد من مي گويم . خود اظهاري ، از من مي پرسي من مي خواهم اولي شوم  – 3،. توانيد عوض كنيد 

ــ اين ضرايب  6.تا هم از كنيا دانشجو داريد  6تا از يوگاندا ،  3تا از بوركينافاسو،  4خوب شما . چي ؟ دانشجويان بين المللي  "ــ بعضي از اين ها ظاهري فريبنده دارد مثال 5،
ما مي خواهيم دانشگاه هاي دست اول را مشخص .با هم قابل مقايسه نيست ــ و باالخره آخري هم ، اين ها  7. در بهترين حالت شما اين ها را مساوي مي بينيد . دلخواه است 

زيرنظام را مورد  10پيشنهاد مشخص ، اجازه دهيد اين .اين حرف ها را نداريم همة دانشگاه ها دست اول هستند ، اما  مأموريت و رسالت آن ها با هم فرق مي كند  "اصال. كنيم 
عامل   Indexشاخص معناي   "دولتي ها را براساس عواملي نه شاخص ، اصال. لتي ها را براساس مأموريت هايشان اول مقدم بداريد به طور مشخص دو. نظارت قرار دهيم 

Factor  آقاي دكتر يك طرح انجام داده است نتيجة آن را ببينيم  . فاكتورهاي مشخصي را كه با كيفيت رابطه دارند . استClassification نم دكتر اين را دانشگاه ها ، خا
با توجه به .  "سطح بندي  "شوند ، نه  "دسته بندي  "به اين توجه كنيد بر اساس آن اين دانشگاه هاي دولتي . بيرون بكشيد ببريد و بگوييد اين پژوهش وزارت علوم است 

اشد هر چي آن ها را مي توانيم حتي رتبه بندي هم بكنيم براي اين كه به آن ها تا ب 10وزارت علوم بايد تصميم بگيرد كه دانشگاه هاي بين المللي حاال آن . مأموريت ، رسالت 
حاال در درون خودش مي تواند خيلي . انجام شد  Classificationپس وقتي كه اين طبقه بندي . ال تعدو و ال تعسم به اين ها پول بدهيم  "تاي اول ما اصال 3امتياز بدهيم

قدم اول دلبستگي به كيفيت است كه هيئت علمي خودش . اين ها را با كيفيت عجين مي كنيم ، دلبسته شوند . نمي گوييم ، آماده شان مي كنيم به آن ها  "كارها بكند كه فعال
از آقاي دكتر فراستخواه . ايا هر عضو هيئت علمي مي بايست خودش از درون به دنبال كيفيت باشد و بعد بقيه قض. وارد گود شود ، كيفيت يك چيزي نيست كه ما سوغاتي بياوريم 

اولين جايي كه ارزيابي را انجام داد وزارتخانه . آقاي دكتر يك طرح را اجرا كرده اند يك كلمه در مورد آن صحبت نكردند كه اين را اجراكرده ام و نتيجه داده است . كمك بگيريد
  . بود 

  :دكتر نورشاهي 
اين پنل،  ماحصل كار اين شد كه شما حركت به سمت طبقه بندي يا دسته بندي داشته باشيد نه رتبه بندي ، و بعد استفاده از حداقل آن هدف عملياتي اي كه ما داشتيم از 

من حاال و گزارشي كه . يك دسته را هم خانم دكتر پازارگادي به هرحال نماينده شان هستند كه استفاده شود . تحقيقات پيشين كه حاال يك مواردي از آن در مؤسسه هست 
بايد اجرا شود اما  "شد ، اين طرح حتماحداقل به آقاي دكتر شريعتي خواهم داد اين خواهد بود كه دوستان بهره اي كه مي خواستند بردند و نظرات كيفي براي بهبود اين طرح داده 

  .در قالبي كه در اين جلسه به نتيجه رسيد 

  : دكتر بازرگان 
حاال فرض كنيد كه هر .سيستم است همين كار را در مورد آن ها هم مي توان انجام داد 3. كاربردي  –پيام نور ، آزاد و علمي . را نبايد رها كنيد  بقيه. اين ها دانشگاه دولتي شد 

 –علمي  1ه بندي شود ، دستة كاربردي به همين شكل دست –مركز علمي  500اگر االن . سيستم  4يك را يكي از همكاران رهبري مي كنند ، در نتيجه روش يكسان است در 
. سال پيش است  10پس چه بايد كرد ؟ يك بار پيام نور از ما خواست گفتم ما اين كار را براي شما انجام مي دهيم ، مال . آن هم روشن است  3كاربردي روشن است و دستة 

اول بايد براي اين ها استاندارد سازي كرد وبعد آن طبقه بندي را . استانداردها شما را مي سنجيم دو ، بر اساس آن . گفتند چه كار مي كنيد ، گفتم ؛ يك ، استاندارد سازي مي كنيم 
  .انجام داد 
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