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 درباره رویداد

با مرتبط های بحثها علمی اشتراک گذاری تجارب و ایده رویدادهای

و برنامه ریزی جامعه علمی موسسه پژوهش  یهاتجربیات و ایده

ها در شود. دامنه موضوعی این رویدادآموزش عالی را شامل می

های ، فرصتهای علمی، تجارب سفرنتایج طرح پژوهشی برگیرنده

باشد که در یک ت علمی پژوهشی و تجارب زیسته می، مقاالمطالعاتی

فضای گفتمانی به اشتراک و بحث گذاشته شده و بر مبنای آن درس 

 م آموزش عالی ایران ارائه می شود.آموخته های برای نظا
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موسسه پژوهش و برنامه ریزی 
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 هاری تجارب و ایدهگذااشتراک

 ارزیابی موسسات علمی در ایران و آلمان نظام مقایسه

؛ عضو هیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عباس رشنوادی

 عالی



نظام ارزیابی، نظارت و تضمین کیفیت 

 :آموزش عالی در اسناد باالدستی

، نظارت و تضمین کیفیت صحبت از نظام ارزیابی
 ترین کارکردهای اینارزیابی یکی از اصلی است.

نظام است که مبتنی بر ارزیابی درونی و بیرونی 
است. ماموریت این نظام طبق سند مصوبه وزارت 
علوم تحقیقات و فناوری عبارت است از: ضمن 

ها و اقدامات، سازی سیاستتوجه به یکپارچه
ریزی در ارتقای کیفیت سیاستگذاری و برنامه

هاو مراکز آموزش عالی، سطح وزارتخانه، دانشگاه
های علم و فناوری از طریق ها و پارکوهشگاهپژ

دادی، فرایندی و های درونبررسی و ارزیابی مولفه
ی دادی آموزش عالی است. نظام یکپارچهبرون

ی نظارت و ارزیابی ضمن فراهم آوردن زمینه
نفعان پاسخگویی نظام ملی علم و فناوری به ذی

درونی و بیرونی، امکان الزم را برای تضمین 
ی بررسی مند آموزش عالی و مقایسهفیت نظامکی

المللی، وضعیت موجود با استانداردهای بین
 آورد. ای و ملی را فراهم میمنطقه
نظام ارزیابی  کند کهنداز این سند نیز بیان میاچشم

و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
عنوان مرجع پایش و ارزیابی نقاط ضعف، قوت به

های نظام آموزش عالی در ها و فرصتشو چال
دهی یک افق پنج ساله، به طراحی، تدوین، سامان

و اجرای الگوها و فرایندهای نظارت، ارزیابی و 
تضمین کیفیت در آموزش عالی خواهد پرداخت که 

گیری یک نهاد ملی تضمین کیفیت منجر به شکل
ها و آموزش عالی و اعتبار بخشی دانشگاه

عالی، پژوهشی و فناوری در  موسسات آموزش
 شد. المللی خواهد ای، ملی و بینسطح منطقه

 

ه م د ق  م
محور عقالنیت، رشد، بالندگی و توسعه جوامع  جهان،آموزش عالی در 

از طریق تربیت نیروی انسانی متخصص  است. در حقیقت آموزش عالی
تواند به رشد جامعه کمک کند؛ اینها و گسترش مرزهای دانش می

آن هایی است که در یک نظام آموزش عالی وجود دارد و باید به حداقل
توجه شود. چنین امری در ایران کمی متفاوت است. به واقع در ایران 

. بحث ارزیابی و ود داردفاصله و شکاف زیادی میان گفتار و کردار وج
همراه . ارزیابی بهبرخوردار است سابقه ایهمچین  از نظارت نیز

ریزی یکی از کارکردها و وظایف مدیریت دهی، کنترل و برنامهسازمان
باشد؛ اما در ایران گفتمان پیرامون نظارت و ارزیابی بسیار زیاد بوده می

اولین گام در این باره،  و متاسفانه به نهاد و کردار تبدیل نشده است.
بوده است که  ۱۳۶۵رسمی نظام نظارت بعد از انقالب اسالمی در سال 

پس از دفتر نظارت و سنجش وزارت آموزش عالی وقت تشکیل شد. 
به دفتر نظارت و ارزیابی آموزش عالی تغییر نام داد.  ۱۳۷۰در سال  آن

واقع به .محسوب می شودها به نوعی یک نهضت کاری این تغییر نام
مدیرانی  شود،اسناد و ادبیاتی تولید می ،شودوقتی تغییر نامی داده می

تواند موثر شود که میشوند، و رویکردهایی اتخاذ میبه کار گرفته می
ست که تغییر نام به دفتر نظارت ا ۹۵در سال  نیز باشد. سومین گام

قابل  مانگونه کهارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی بوده است. ه
تر شد، گفتگو پیرامون رفته رفته بسیط و گسترده استنباط است، اسامی

ولی در عمل اتفاقی نیافتاد.  افزون گشتارزیابی و تضمین کیفیت 
توسعه نامتوازن سبب افت کیفیت شده  گفته می شود کهعنوان مثال، به

برداشته ی کمی هیچ گاه گامی در راستای این توسعهولیکن  ،است
، گاهی اوقات به نظر می رسداین یک تعارض عملی است. و  نشده

یعنی در ظاهر  ،شویمتر این است که ما دچار فرمالیسم میبالی بزرگ
اما محتوایی وجود ندارد، شعارهای زیبا وجود دارد ولی  استهمه چیز 

به  ایران ای است که آموزش عالیعمل خوب وجود ندارد. این مسئله
این رویداد به بررسی تجربه کشور آلمان در حوزه لذا در . آن مبتال است

ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی و ارائه درس آموخته های 
 سیاستی برای نظام آموزش عالی پرداخته می شود. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 اهداف این نظام در سند مذکور نیز:      

  یت و تصمممی ف کی قای  گیری و ارت

یاسمممت گذاری در وزارت علوم سمم

 ؛و فناوری )حوزه ستادی( تحقیقات

  نه سممازی فرهن  و هادی اشمماعه و ن

یت در  یابی و تضمممین کیف ظارت ارز ن

 ؛عتف وزارت

 پژوهش و فناوری، ارتقا کیفیت آموزش ،

ماعی و فرهن ی و  دانشممیویی، امت

  ؛امرایی

 فه یت مول دادی، های درونبهبود کیف

 ؛عتف وزارتدادی فرایندی و برون

  ،ها چالششناسایی نقاط ضعف و قوت

 ؛های نظام عتفو فرصت

 وری )کارایی و اثربخشی( افزایش بهره

مند نظارت و با اسممتفاده از فرایند نظام

 ؛عتف ارزیابی وزارت

 ی پاسخ ویی نظام فراه  نمودن زمینه

به ذی ناوری  عان درونی ملی عل  و ف نف

 ؛و بیرونی

 مند آموزش عالی تضمممین کیفیت نظام

با از طریق بررسممی وضممعیت مومو د 

ای و المللی، منطقهاسممتانداردهای بین

 .ملی

 
 
 
 
 

 



 مدیریت کالن فرهنگی

 با وجود تالش نیزاگر فرهنگ از پایه درست نباشد 

نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد. به همین خاطر چند 

اسالید در مورد فرهنگ پایه آموزش در آلمان معرفی 

سه صورت گرفته است. در یشده است و بعد از آن مقا

ای از طرف مدیریت مدرسه به نامه این خصوص

متن نامه به این  .ها در آلمان فرستاده شدخانواده

 ،امتحانات فرزندان شما نزدیک است»صورت است 

های شما دانم که همه شما امیدوار هستید که بچهمی

بیایند اما لطفاً به این فکر کنید که از عهده امتحانات بر

آموزان شرکت کننده در امتحان؛ در بین دانش

هنرمندی وجود دارد که که نباید لزوما چیزی از ریاضی 

بداند یا کارافرینی وجود دارد که تاریخ ادبیات انگلیسی 

ست که نمره ادانی برای او اهمیتی ندارد و یا موسیقی

اگر فرزند شما  بنابراینشیمی برای او اهمیتی ندارد. 

کند و نه عالی لطفاً اعتماد به نفس و  نمره خوب کسب

کرامت را از او نگیرید. به فرزندتان بگویید که مشکلی 

نیست و این تنها یک امتحان است. فرزند شما برای 

تری ساخته شده است به او بگویید که چیزهای بزرگ

ورزید و او را به خاطر نمرات سرزنش به او عشق می

کند. ا دنیا را فتح میکنید. خواهید دید فرزند شمنمی

لطفاً این طور تصور نکنید که تنها پزشکان و مهندسان 

شود خوشبخت هستند. فناوری و آموزشی که داده می

گذارد و انسان بر رویکرد عملی فرد در درازمدت اثر می

 «کند.را آماده زندگی کردن در عرصه حیات می

 های مدارس ابتدایینتایج یک بررسی در مورد کتاب

در کشورهای آلمان، چین و ایران نشان داد که، نیاز به 

پیروی در ایران و نیاز به پیشرفت در آلمان و نیاز به 

های مهرورزی در چین سه نیاز هستند که در کتاب

اند و بر این درسی این سه کشور محور اصلی واقع شده

توان نتیجه این ترتیب می نیازها تاکید شده است. به

های درسی خود یاد دک ایرانی در کتابگرفت که کو

گیرد که مطیع و سر به زیر باشد، نگاه کودک ایرانی می

یین به باال؛ این تربیت یا به سمت پایین است یا از پا

تبلور دارد. نگاه کودک  و ارزیابی نیز نظارتدر نظام 

چینی به اطراف است و یک نگاه دایره وار دارد. ولی 

نگاه رو به جلو و هدفمند  کودک آلمانی یک حرکت و

انداز و تنها برای رسیدن به آن نقطه دارد و به یک چشم

خط سیر مشخصی در حرکت است. این دیدگاه در  در

 ها قابل مشاهده است.نظارت آلمانی

گذاری اقدامات روند ارزشاگر نظام نظارت و ارزیابی، 

های معطوف به ادعاها و برنامهو عملکردها و خروجی

در نظر گرفته ز پیش طراحی شده و تدوین شده های ا

، یعنی تعیین فاصله میان وضع موجود و وضع شود

مطلوب؛ بدون تردید فرهنگ، ساختار، روش و 

 :درس آموخته
ادینه شدن فرهن  ارزیابی و لزوم نه

  تضمین میان ذی نفعان آموزش عالی
 

 



گیری معیارهای آن مهمترین نقش را در فرآیند شکل

و استقرار و جاری شدن و هویت بخشی به آن خواهند 

مهمترین  ها مهم هستند اماداشت. بنابراین این مولفه

داشتن اخالق و الگو، تاکید بر  ،ویژگی مدیریت آلمانی

و خدمات تولیدی، توجه ویژه باال وری و کیفیت بهره

به آموزش و مدیریت، توجه به مسائل فنی، تصمیم

  و.. است.  گیری مشترک

 

نظام ارزیابی و تضمین کیفیت در آموزش 

 آلمان و ایران عالی

غیر دانشگاهی صوصی، موسسه خنوع  ۳آلمان دارای 

بندی دیگری یک تقسیم در ایراناما  است یا دانشگاهی

نیمه در ایران موسسات خصوصی، دولتی و  وجود دارد.

کنند. دولتی هستند که از بودجه عمومی استفاده می

نظام ارزیابی موسسات آلمانی مبتنی بر چهار داده 

ی، سازمان، بودجه و منابع ماموریت قانون شاملکلیدی 

ارزیابی در آلمان هر هفت سال یک  انسانی می باشد.

بینی شده شود در حالی که در ایران پیشبار انجام می

مین تکرار است سالی یک بار ارزیابی انجام شود. ه

نظام نوعی ابتذال است که  کوتاه مدت و بی محتوا

. گزارش نظارت و ارزیابی ایران به آن گرفتار است

لب یک بیانیه و پس از یک فرآیند ها در قاارزیابی آلمان

 گزارشمحرمانه در صورت موافقت به صورت یک 

شود در حالی که در ایران چنین نیست. منتشر می

ماموریت موسسات آلمانی عمدتاً حول پنج موضوع 

کسب جایزه نوبل از طریق کیفیت باال، مسئله  ؛هست

محوری با کیفیت باال، مطالعات مسئله محور طولی با 

ربردی با کیفیت باال برای ت باال، تحقیقات کاکیفی

های مد، پشتیبانی سیاست ها و خط مشیکسب درآ

متاسفانه تدابیری  ایراندر  ولیکن ایایالتی و منطقه

 دانشگاه وجود ندارد. اصلی برای حل مسائل

 درس آموخته:
مبتنی بودن نظام ارزیابی و تضمین 

 کیفیت بر  بهبود وضعیت مومود؛
ارزیابی و تضمین کیفیت مشارکتی و 

 مان و ساختار غیر متمرکز؛مبتنی بر گفت
روشمند بودن فرایند ارزیابی و تضمین 

 کیفیت؛
شفافیت نتایج ارزیابی مراکز و 

 موسسات آموزش عالی
  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دو  در ایران های آموزش عالیتقریباً همه زیرنظام

جاد شغل و دیگری تربیت نیروی مأموریت عمده ای

ها در برخی از اساسنامه البته. را عهده دار هستندانسانی 

تعریف شده  بر روی کاغذ برخی از ماموریت ها خوب

بنا به تجربه  شود.نمی محقق است اما عمل به آن

ارزیابی معطوف به مأموریت یک  زیسته می توان گفت

در ایران  سال اخیر ۱۲تا  ۱۰موسسه آموزش عالی طی 

 است.  اساسییک ضعف و این  صورت نپذیرفته است

نهادهای متولی نظام ارزیابی در ایران 

 وآلمان

شامل شورای نهادهای متولی نظام ارزیابی در ایران 

، مرکز عتفنظارت ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت 

، هیاتعتفنظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت 

و ضمین کیفیت استانی، های نظارت و ارزیابی و ت

تضمین کیفیت در موسسات آموزش عالی دفاتر چهارم 

باشد. اما در آلمان به شکل دیگری است. در حقیقت می

ایران  آموزش عالی نظام

 مبتنی بر اجزای زیر است:
توجه ساختار  به جای سازمانبه در ایران
از . است . بنابراین نگاه محدودمی شود

نیروی  به انسانی جای منابعبه طرفی
در واقع به آمار  توجه می شود.انسانی 
. منابع تعریف دیگری می شودتوجه 

دارد. حتی یک گام جلوتر از آن سرمایه 
عالوه بر باشد. انسانی دارای اهمیت می

بسیار با فضای فیزیکی  آن در ایران
و همیشه در حال مقایسه اهمیت است 
ها و موسسات آموزش متراژ دانشگاه

. در حالی که یکدیگر بوده استلی با عا
آنها در مورد محیط زیست و محیط کار 

کنند. ما به رویدادهای علمی صحبت می
 و کمیت آن مورد بحث است. و فرهنگی

به اثرات توجه می همچنین در آلمان
های هایی نظیر جایگاهکنند. آیتم

مدیریتی، نسبت استاد به دانشجو، نسبت 
آمار رویدادهای کارمند به دانشجو و 

علمی و فرهنگی؛ انتشار مقاالت 
 ارزیابیهای مهمترین محتوای گزارش

ها در ایران . اما ماموریتاستدر ایران 
های موسسات و تقریباً تمام ماموریت

ها به استثنای اساسنامه برخی از دانشگاه
موسسات یکی هستند و ماموریت برخی 

 ها چندان واضح نیست. از زیر نظام

 س آموخته:در
استفاده از شاخص های کیفی در ارزیابی 

 به مای شاخص های صرفا کمی؛ 
ارزیابی معطوف به ماموریت موسسات 

 آموزش عالی.
 



نظام لذا دفاتر مشاوره و کمیته ارزیابی سنا وجود دارد. 

باشد یکی دفتر ارزیابی در آلمان دارای دو رکن می

یابی سنا مشاوره و ارزیابی موسسات و دیگری کمیته ارز

ای در مورد بودجه باشد. مخصوصاً بیانیه سنا توصیهمی

های فدرال اثر گذار است. ارزیابی مشترک توسط دولت

متشکل یک پکیج کامل  مبتنی برموسسات در آلمان 

باشد که معموالً ها میچهار منبع جمع آوری داده از

شود. اما در ایران ارزیابی توسط خود موسسات تهیه می

قشی در ن هایی است که موسساتیق کاربرگاز طر

 این در کلیه فرایند ارزیابیتعیین آن ندارد و 

 ی محدود و مبتنی بر شاخص های کمیهاکاربرگ

چنین خروجی شود. در چنین شرایطی خالصه می

یا بیانیه ولیکن ها هستند. کاربرگ ارزیابی نیز همین

ر این است. ددرس آموز  بسیارآلمان  در گزارش ارزیابی

های کلیدی، ماموریت قانونی، سازمان، داده بیانیه

د دارد و حداکثر دو صفحه بودجه و منابع مالی وجو

تغییرات  نکته مهم دیگر در نظام ارزیابی آلمان. باشدمی

های خود و که بر اساس مولفه استو برنامه ریزی 

 های آیندهبرنامه ریزی برای سالو های قبلی ارزیابی

های همچنین برنامه ریزی برای بودجه می باشد.

. مسئله بعدی استهای دولتی اضافی ناشی از بودجه

صفحه تهیه  ۱۰یفیت است در کنترل و مدیریت ک

مورد بعدی منابع انسانی و همکاری و محیط  شود ومی

این در   .ارائه می شود هصفح ۷در  است ک ه زیست

بینی شده در رئوس مطالب پیشحالی است که 

های ارزیابی ایران شامل: مشخصات مسئول برگکار

موسسه، آمار اعضای هیأت علمی و کارکنان است. 

اکنون این سوال مطرح می شود که شناساندن مسئول 

موسسه در بیاینه ارزیابی چه دردی از آموزش عالی و 

یک مالک قرار  عنوانبهکیفیت آن حل می کند؟ این 

مار دانشجویان به آهمچنین در این بیانیه  .گرفته است

و.. لحاظ می ها، نسبت استاد به دانشجو، تفکیک رشته

نسبت به واقع وقتی خب این آمار داده خام است. شود. 

چند تا عدد  مطرح می شود در حقیقتاستاد به دانشجو 

و فقط در اسناد باالدستی آمده و آن هم فقط  گفته شده

. در آموزش عالی یک زیرنظام خاص استدر مورد 

 ۱8یک به  نسبت استاد به دانشجو گوینددولتی می

به طور مثال ندارد.  معنی درستی ۱8. این یک به است

پیام نور دو تا هیأت علمی گروه ادبیات دارد و  دانشگاه

دانشجوی مهندسی. این چه معنی دارد؟ یک دویست تا 

 کند، همچنین ذکر سایررا هم تامین نمی ۲۵۰به 

موسس، هیأت  امنا و فضای هیات  از جمله اطالعات

و اماکن عمومی و رفاهی و.. در بیانیه ارزیابی کالبدی 

خب اصال  آموزش عالی در ایران مورد توجه است.

 تاسیس کرده چه دانشگاه را چه کسی دانستن اینکه

 درس آموخته:
تعدد منابع گردآوری اطالعات در فرایند 

 ارزیابی 
تومه به داده های کیفی در گزارش یا 

 بیانیه ارزیابی
 



 اطالعات خالصه کند؟دردی را از نظر کیفی دوا می

ی و اجتماع ی،فرهنگ ی،پژوهش یهاتیفعال

فرستاده می شود و درخواست  یاظهار خود یهاوستیپ

و پس از آن  کند پر را هافرم نیا موسسه خود می شود

 حثبکند.  ییآزما یراست تا رودیم موسسات به یاتیه

 طرف از کهاست  یارقام شامل هافرم نیا در بودجه

 بودجه زانیم و عملکرد در خصوص شده و انیب موسسه

 هایدانشگاهحتی برخی . وجود ندارد یگرید زیچ

 به طور مثال .دهندینم ارزیابی اجازه واقع در ینهاد

 عتف وزارت است نداده اجازه هرگز صادق امام دانشگاه

 سپاه به وابسته نیحس امام دانشگاه دید کند.باز آنجا از

و  ارتش به وابسته یعل امام دانشگاهو  پاسداران

 ندانداده اجازه چکدامیه نیز یالمصطف جامعه دانشگاه

 .کند دایپ ورود آنها به های نظارت و ارزیابینهاد که

 

 

 آلمان کشور دو در ینظارت یاعضا بیترک

 رانیا و

 متخصص نفر ۱۶ از متشکل یابیارز گروه آلماندر 

 آنها میان در نیز یمحل دولت ندهینما حتماً کهاست 

اعضای هیات ارزیابی نباید با ضمن آنکه . دارد وجود

 یعنورد ارزیابی خویشاوند باشند. یکارمندان موسسه م

 یبرا ایموسسه به تواندینم کننده ای ابیارز فرد

 یشاوندیخو ای لیفام موسسه آن در که برود دیدباز

 اشتغال عدم و هستند قیدق و حساس اریبس آنها .دارد

 یاته یاعضا گرید مورد ارزیابی مولفه موسسه در

 عدم ،هاتهیکم در تیعضو عدم .باشدیم یابیارز

 موسسات یعنی ؛گذشته سال ۷ در تیموقع درخواست

 یشغل درخواست دینبا گذشته سال ۷ در یابیارز مورد

. این امر برای دنباش کرده افتیدر یابیارز میت یاعضا از

جلوگیری از سوگیری در نتایج ارزیابی مهم است. 

ولیکن این مهم در ساختار ارزیابی تضمین کیفیت 

ایت نمی شود و مسائل فزاینده آموزش عالی ایران رع

ای را حاصل گشته است. در این خصوص یک مصداق 

عینی بنا به تجربه زیسته در بستر آموزش عالی ایران 

 قابل ذکر است: 

هنگام بازدید از یک موسسه آموزش عالی در یکی از »

شهرهای کشور یکی از مدیران مسئول هیأت ارزیابی 

 مورد ارزیابی سسهمو نیا درخواست و تاکید نمود که

شد نتایج  مراجعه آنجا به یوقت بشود!! ریگنیزم دیبا

بررسی نشان داد که رئیس آنجا یکی از بهترین های 

حوزه خود است که دارای تحصیالت عالیه در یکی از 

 :موختهدرس آ
ودن فرایند ارزیابی و عملکرد محور ب
 ساختار بیانیه؛

تومه به اصل شفافیت و پاسخ ویی در 
 فرایند و بیانیه ارزیابی. 

 



ارزیابی و نتایج  بهترین دانشگاه های جهان است

 اثربخش اریبسهمتایان نیز حاکی از آن بود که ایشان 

 پس بر این مبنا. دنباشیم خود دانشگاه تیریمد حال در

آماده  تیفیک نیبهتر با را ارزیابی گزارش بازگشت از

مربوطه گردید. اما ایشان به دلیل  ریمدنموده و تحوبل 

 چه نیا اینکه نتایج گزارش باب میلشان نبود فرمودند

خدمت ایشان توضیح داده شد که این  !!!است یگزارش

نوان ناضر است و مبنای آن مشاهدات گزارش بنده بع

موسسه  و بررسی های دقیق بوده است که نشان داده

 چطور و در چنین شرایطی بوده تیفیک با مد نظر

  «!!!.است نداشته تیفیک گزارش کرد که توانیم

 خالف برایران ی ابیارز نظام که گرید لئمسا از یکی

 نیا است. تیریمد ،است دچار آن آلمان یابیارز نظام

. باشدیم یاسیس آموزش عالی در ایران یابیارز نظام که

 نگاهاین  .است یاحرفه کامال آلمان در یابیارز نظام اما

 یابیارز گروه .دارد وجودایران  در هم هنوز یاسیس

 ندرت به تشکیل شده و  رمتخصصیغاز افراد  عمدتاً 

 رندوم صورت به یاتهاین  و شوندیم شتریب نفر ۵ از

 نظارت مرکز از هیاتی کهضمن آنکه  .دونشیم انتخاب

 تیاه از نفر شامل سه شوندیم اعزام بعنوان همتایان

 مالک تنها عتف می باشند. وزارت از نفر و دو  یاستان

 سهامداران این است که نیز ابیارز میتو معیار انتصاب 

 مالک و اریمع تنها نیا .دننباشمورد ارزیابی  موسسه

 .باشدیم در ایران یابیارز اتیه یاعضا انتخاب

 آلمان و رانیا یابیارز یمبنا و روش

روش آنها دموکراتیک و مبتنی بر ارزیابی به شیوه 

باشد. در واقع مشارکتی و موسسه عضو فعال ارزیابی می

 یهاتمیآ خصوص در ددهیم شنهادیپ موسسه خود

 نظاماساسأ  .ردیبگ قرار یابیارز مورد چگونهکه  یابیارز

 گراست جهینت و باشدیم محور ستهیشا آلمان یابیزار

اما این  .است یاسیس یبو و رنگ گونههر از اریع و

، متراژ نسبت) یعدد ی،انتصاب موضوع در ایران با روش

 را شدن دهید تیقابل آنها است. سیاسی و (کتابتعداد 

 ی،مل سطح در اجتماع در موسسات اثرات و سنجندیم

در  نگاه وجه است. ولیکن اینمورد ت منطقه سطح در

 به باال از انیجر یدارا و گونه بازخواست ایران همیشه

 بهبه واقع ساختار آموزش عالی در ایران  است. نییپا

د و این کنیم نگاه خود دستان ریز چشم به موسسات

 :موختهدرس آ
عدم غرض ورزی و شخصی سازی در 

 فرایند و تدوین بیانیه ارزیابی؛ 
لزوم انتخاب علمی مبتنی بر تخصص 
محوری در انتخاب گروه ارزیابی کننده و 

ن سالیق، خویشاوندی عدم در نظر گرفت
 و تومه به منافع و...؛. 

تلقی ارزیابی و تضمین کیفیت بعنوان یک 
 فعالیت حرفه ای و نه سیاسی

 



رویکردی است که ریشه آن به سیستم آموزش و 

 یابیارز نظام یهاتیواقع نهایا پرورش بر می گردد.

های کمی به است. در آلمان در کنار شاخص ایران

از  شود، اما در ایرانهای کیفی نیز توجه میشاخص

موسسات مورد طریق تیک زدن مقادیر عددی ارزیابی 

در آلمان نتایج ارزیابی منجر به  ارزیابی قرار می گیرند.

شود اما در ارائه راهنمایی و توصیه برای موسسه می

هایی الزم االجراست که اوی دستورالعملایران نتایج ح

که طبق زمان مشخص  ی دهدبه موسسه فرصت م

 شده موارد خواسته شده را بهبود بخشد. 

 گزارش های نظارتی در ایران و آلمان

در ایران گزارش ها بیشتر توصیفی و مبتنی بر نظر 

مدیر گروه ارزیابی بوده و غیر قابل اعتراض است. 

سسه ای درباره بازدیدی که شده، امکان ندارد که مو

گزارشی که علیه اش صادر شده اجازه اعتراض داشته 

باشد. در حالی که در آلمان گزارش ها هنجاری و 

توافقی بوده و در قالب بیانه ارائه می شود. ضمن آنکه 

پیش از انتشار با موسسه در میان گذاشته می شود و 

با اصول  چناچنه موسسه احساس کند منصفانه و مطابق

مندرج در توافقنامه نبوده است، اعتراض ها دقیقا توسط 

هیأت دیگری رسیدگی می شود و داوری مستقل در 

ش ارزیابی آلمان مورد آن به قضاوت می پردازد. گزار

مولفه است؛ ذکر خالصه، بیان مفهوم  ها مبتنی بر هفت

کلی فعالیت ها و نتایج کلیدی، مفهوم کلی و فعالیت 

ه در زمینه های تحقیق، توسعه، بهره های موسس

برداری از زیر ساخت ها و انتقال دانش است. نتایج 

کلیدی با در نظر گرفتن شاخص های کیفی که همان 

نکات برجسته از طیف فعالیت ها است سنجیده می 

انتشارات علمی، در خصوص شود. شاخص های کمی 

نشریات و بخش های خارج از علم و تحقیقات در 

قابلیت کاربرد، حق مالکیت، ثبت اختراعات، صورت 

تغییر سیاست ها، مقاالت مشاوره در صورت لزوم، 

استفاده از زیرساخت های تحقیقاتی، و دسترسی به 

 رسانه، و همچنین سایر شاخص ها را در بر می گیرد.

در واقع معیارهای این گزارش ها مشتکل از؛ ارزشیابی 

ودن، ادراک، تاثیر، از طریق ارزشیابی کیفی، پاسخگو ب

رقابت پذیری، قابلیت دیده شدن، کمیت، اصالت، 

اهمیت و ربط و اشتیاق برای ریسک کردن، انسجام و 

قابل باور بودن و ارتباط با سایر بخش های مختلف 

جامعه است.  در حالی که در ایران جز چند مورد مثل 

 :موختهدرس آ
تومه به واقعیات در فرایند ارزیابی و 

 تضمین کیفیت آموزش عالی؛
رویکرد مشارکتی و گفتمانی میان 
ساختار و زیست بوم آموزش عالی در 

 بحث ارزیابی؛
 



انتشارات در بقیه معیارها با کشور آلمان اشتراک معنا 

 د ندارد. وجو

در ایران فقط تعدادی آمار در خصوص تعداد دانشجو، 

استاد و..  ذکر می شود. از طرفی، همین نگاه نیز بسیار 

محدود است. به طول مثال بیان می شود که این تعداد 

دانشمند در ایران وجود دارد، اما سوال این است که آیا 

مفهوم دانشمند به صورت دقیق و صحیح تعریف شده 

مقاله نوشته و معتقد  ۷۰۰ت؟ به طور مثال فردی اس

است که دانشمند جهان اسالم است. با چه مالکی 

سنجیده شده که به چنین تلقی دست یافته است؟ چه 

ی ارائه کرده است؟ حرف جدید را در حوزه دانش بشر

نظریه وی استفاده کرده است؟ اینها مسائل دنیا از کدام 

آموزش عالی  ن کیفیتارزیابی و تضمی بنیادی نظام

 ایران است که باید مورد توجه اساسی قرار گیرد.

ت کیفیت مورد توجه قرار در مرحله بعد کنترل و مدیری

که شامل بررسی بودجه و تسهیالت می باشد. می گیرد 

این بودجه در ایران هیچگاه درست رصد نمی شود حتی 

در وزارت علوم. در حقیقت، بودجه وقتی باید تخصیص 

ده شود که مبنای آن عملکرد گذشته قرار بگیرد. اما دا

در ایران موضوع به این شکل پیش  نمی رود. به نحوی 

که بودجه ای وجود دارد و نهاد آموزش عالی با بیان 

تعداد دانشجو، منابع انسانی، و داده های کمی متناسب 

با آن از سازمان برنامه و بودجه طلب بودجه مورد نیاز 

این شکل از عمل نمی تواند آموزش عالی می نماید.  

ایران را به آن هدفی که در دنیا مطرح هست برساند. 

یک مالک مهم دیگر در ارزیابی موسسات، آنالیز کردن 

ظرفیت های تربیت دانشجویان دکتری است. عالوه بر 

لمداد آن بحث انتصابات در سایر سازمان ها نیز مهم ق

اغل متعددی را در همزمان مش افرادیمی شود. یعنی 

 جوان گزینی در رویکرد عالوه بر آن؟ انتصاب دارند

توجه  همچنین .نیز بسیار مهم استحوزه های کاری 

ارزیابی ها مورد توجه  نیز درکارمندان غیر علمی  به

. مساله کار آموزی شرکت در آموزش های فنی و است

فرصت های  همچنین .مالک اساسی استحرفه ای 

ن تعادل کار و زندگی در عرصه کاری برابری که بی

 برای کارمندان غیر هیأت علمی است بسیار مهم است. 

دیگری است که مورد توجه مبحث جنسیت نیز مالک 

است. چه از پست های اداری چه از پست های 

تحقیقاتی حتما باید بر مبنای عدالت جنسیتی باشد. 

در سطوح  اقدامات برای ارتقای جنسیتی خصوصأ

ارشد و رهبری اینها مورد ارزیابی قرار می  مناسب

 :موختهدرس آ
 مامعیت شاخص های ارزیابی؛ 

ساختار و فرایند مشخص، منظ  و 
مورد توافق نظام ارزیابی و موسسات 

 مورد ارزیابی؛
ارزیابی بعنوان فعالیتی مهت بهبود 

 کیفیت و نه صرفا فعالیتی اداری؛
 



گیرند. ضمن آنکه به تعادل کار و زندگی بسیار اهمیت 

بدین معنی که در حقیقت کار را برای  .داده می شود

اعضای هیأت علمی تفریح کنند. معیارهای ارزیابی 

محیط کار خیلی مهم است. در مباحث پیشین مطرح 

فضا توجه می شود  شد که در گزارش ارزیابی ایران به

 ولی در آلمان، محیط مورد توجه قرار می گیرد. 

الق شامل اخ اندمحیط فقط فضا نیست، محیط می تو

مشارکت و همکاری با همکار، همکاری با دانشگاه ها، 

مراکز تحقیقاتی، همکاری با موسسات در اتحادیه های 

سایر همکاری ها و تشریک مساعی تحقیقاتی دیگر و 

نها مالک های مهم ارزیابی در آلمان است. ای ها باشد.

اعضای سنا با دادن درجات عالی، خیلی در نهایت 

خوب، خوب و ناکافی به قضاوت می پردازند. سرانجام 

این قضاوت ها به صورت گزارش به استحضار موسسه 

رسانده می شود. همچنین با توجه به وزن مالک ها 

د نصاب حاکی از عدم کسب ح ۵۰کسب نمره کمتر از 

در ارزیابی می باشد. در چنین شرایطی نتایج ارزیابی و 

عملکردها مبنای تخصیص بودجه قرار گرفته می گیرد 

و بودجه فدرال موسساتی که حد نصاب ارزیابی ها را 

 کسب نکرده باشند قطع می شود.  

 

 

 

 

 

 

 

 درس آموخته:
 بودمه ریزی مبتنی بر نتایج ارزیابی؛

 سسات؛شفافیت مالی در ارزیابی مو
 تومه به محیط در ارزیابی موسسات؛

ارزیابی عدالت منسیتی انتصابات 
 سازمانی.

 



 

 تفاوت نظام ارزیابی آلمان و ایران

رزیابی در آلمان و ایران می توان از ممله تفاوت های نظام ا

تفاوتی روشی )بازرسی  به؛ تفاوت ماهوی، تفاوت فرهن ی،

حقیقت شیوه  مویان، سخت گیرانه و..( اشاره کرد. در

ارزیابی در آلمان به صورت نرم، مشارکتی و مبتنی بر هنیار 

است. ضمن آنکه رن  و بوی سیاسی در ارزیابی آنها 

 نیست ولی در نظام ایران ومود دارد. آخرین تفاوت

ارزیابی و مفاهی  مربوطه  اساسی نیز به معنا و درک مفهوم

دانشمند در  آلمان است. مثال واژه های استاد و و در ایران

معانی خاص دارد. در  بستر آموزش عالی آلمانحقیقت در 

آموزش عالی در حال حاضر مه  ترین آسیب نظام ارزیابی 

نداشتن رویکرد حرفه ای در امر نظارت، عدم ایران 

استفاده از نیروهای متخصص، به کار گیری معیارها و 

نشان رهای غیر استاندارد و گرفتار آمدن در فرمالیس  

هر آن »در نهایت می توان چنین نتییه گرفت که  است.

کس که می خواهد پرواز کردن را بیاموزد ابتدا باید 

ایستادن، دویدن و راه رفتن و رسیدن را یاد ب یرد. هیچ 

نش اهیان ما کس پرواز را با پرواز نمی آموزد لذاست که دا

راه دراز  دانش اه در ایرانبدانند  باید بدون مایوس شدن

 تبدیل شدن به آلمان در پیش دارد مملو از چالشی را تا و

اما تردیدی نیست که هیچ احتمالی در دنیای عل  صفر 

ولیکن همه چیز در گروه خواستن است  ،مطلق نیست

به همین  ا عزمی راسخ؛باورمندانه و توام ب خواستنی

 «ن صعوبت.سادگی و به هما

 درس آموخته:
 مبتنی بر معیار؛شیوه ارزیابی نرم، مشارکتی و 

 مین کیفیت بعنوان فعالیت حرفه ای؛ارزیابی و تض
  ؛طراحی نظام ارزیابی مبتنی بر ماموریت موسسات

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سعید سعیدی؛ عضو هیأت علمی موسسه 

 آموزش عالیپژوهش و برنامه ریزی 

بنده می خواهم از یک جایی شروع کنم که به نظر  

است. می خواهم از زیست شناسی با موضوع غیرمرتبط 

نظریات طبق شروع کنم. و نظریه انتخاب طبیعی 

داروین نیاز، فرم ایجاد می کند و انتخاب طبیعی که 

. در واقع ، را به وجود می آوردناشی از رقابت است

بهینه ترین نوع یا بهتر بگم گاری انتخاب طبیعی ساز

یا یک سیستم موجود زنده  اعم ازسازگاری یک سیستم 

هر سیستمی دانشگاهی را به وجود می آورد. به عبارتی 

 بنا به انتخاب طبیعی و رقابت به بهترین فرم خودش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاه ها و نظرات  



به نظرم در مسئله ارزیابی کیفیت و می رسد. بنابراین 

فارغ از -حلقه مفقوده ایده آل ارزیابی،  رسیدن به فرم

مسئله مقایسه نظام های ایران با سایر کشورها و 

همین توجه به فرم ایده آل  -رویکردهای بهینه گزینی

منطقاً ناشی از رقابت است. بطور خالصه بر  هست که

اساس مبانی انتخاب طبیعی زیست شناسی، برای 

رقابت وجود داشته رسیدن به فرم ایده آلِ ارزیابی، باید 

سیستم آموزش  باشد. رقابت اصل ارتقاء کیفیت است.

. استبه این دلیل که سیاسی  ،عالی ما رقابتی نیست

ببینید است، دولتی است. آموزش عالی ما سیاسی 

اسیر مفهوم ما نمی توانیم خودمان را واقعیت اینه که 

. وقتی گفته می شود همهم هم یتعاملّ بکنیم.ساختار 

یل اینکه مساله فرهنگی است دیگر درست نمی به دل

چون ساختاری است، امکان اصالح نیست و غیره، شود، 

مسائل ارزیابی و تضمین کیفیت قبول دارم که بله 

آموزش عالی در ایران جنبه های فرهنگی، ساختاری، 

ولی باید توجه کرد که گاهی تفاوت  ،ماهوی و.. دارد

ران، سیستم ممکن است به عامل ها، سیاست مدا

آموزش عالی مدیریت و حکمرانی  .حکمرانی و.. برگردد

علمی است. رئیس  در اکثر مناطق دنیا دارای رویکرد

و انتخاب شون  علمی هستندافراد دانشگاه، وزیر و.. 

ولی در کشور ما . هم باید بر اساس رویکردهای علمی

اگر خاطرتان باشد، قبالً بحث و جدل های  -معموال

ان روی انتخاب وزیرانی مانند نفت و سیاست مدر

اطالعات بود، ولی امروزه بحث و جدل ها رفته سمت 

وزارتخانه هایی مانند وزارت علوم. چرا؟ مگه وزارت 

علوم، وزارت کشور یا خارجه است که اینقدر انتخاب 

در صورتی که به نظر  مدیرانش فرآیندی سیاسی شده؟!

اد سخت باشه و می رسد انتخاب چنین افرادی نباید زی

بر اساس نظر نخبگان و فرهیختگان باید انجام بشه. 

یعنی کامال علمی و تخصصی است. اما اینجور نیست. 

این یعنی نظام آموزش عالی ما سیاسی است و لذا 

دانشگاه گاهی حتی خود را نیازمند رقابت نمی بینند، 

چه برسد به اینکه به کیفیت بیندیشند. در حالی که در 

باید مبنا بر رقابت باشد. به طور  های دانشگاهیسیستم 

اصال  و رقابتی، مثال اگر بودجه بر مبنای عملکرد باشد

به اندازه ما شا اهلل نیست. و بنچ مارک نیاز به مقایسه 

ای آدم متخصص داریم که می توانیم سیستم های 

که باید اشاره  مورد دیگر ارزیابی طراحی کنیم. یک

خیلی مهم است که دن ارزیابی غیر متمرکز بوکنم، 

و تمرکز و نوشتن دستورالعمل واحد وزارتخانه  است

برای ارزیابی، رویکرد و رویه صحیحی برای ارزیابی 

  نیست. 

 

 

 

 

 

 

 



؛ عضو هیأت علمی موسسه سمیه فریدونی

 پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

خیلی موافق نیستم با رویکردی که در آن یک نظام 

و یک نظام دیگر خیلی متمایز نشان داده  کوبیده شود

تواند نگاهی مبتنی بر کنم نمیشود. زیرا فکر می

دهد که شاید فقط ها نشان میواقعیت باشد. این تحلیل

محقق یک نظام دانشگاهی را از بیرون دیده و مسائل 

ی که در آن در جریان است را به کفایت رصد نکرده واقع

که آیا دانشگاههای آلمان هیچ مشکلی است. مثال این

با نظام ارزیابی شان ندارند؟ این مقداری در تجربه های 

اندک ما از ارتباط با دانشگاه های خارجی همخوانی 

ندارد. از بعد دیگر هم باید توجه داشته باشیم آموزش 

نیز خیلی فراز و فرود داشته و همین که  عالی در ایران

در این اوضاع بسیار دشوار تا اینجا سرپا مانده برای من 

قابل احترام هست و البته این به معنای این نیست که 

  دنیایی از نقدها به این سیستم وارد نیست.

مورد بعدی به بخشی از یافته های پژوهشی که ارائه 

که در مورد ویژگی های گردد. مثال مواردی شد باز می

فردی و سیستمی در ایران بیان می شود واقعا قابل 

استناد نیست. مثال به خودمان برگردیم آیا واقعا تجربه 

گوید ما یا کارکنان دیگر ها میزیسته ما در سازمان

مطیع و سربه زیر هستیم؟ لذا تعمیم وسیع دادن این 

رهای یافته ها شاید با بعضی از واقعیت های ساختا

متنوع همخوانی نداشته باشد. یک بحث دیگری که 

برای من جای سوال بود اینکه درباره ویژگی های 

مدیریت در آلمان صحبت شد. ویژگی های تمرکز و 

سلسله مراتبی بودن و اینها که همگی به عنوان 

محاسن نظام آموزش عالی آلمان بیان شدند. این هم 

تی که ما انتظار برای من کمی متناقض است با اتفاقا

داریم در نظام آموزش عالی ایران و سطح مدیریتی آن 

رخ بدهد. اتفاقا نقدهای که ما در سیستم آموزش عالی 

های است که االن به انجام می دهیم همان ویژگی

عنوان محاسن مدیریت کالن در آلمان مطرح شد، 

اینکه خیلی تمرکزگرا و سلسله مراتبی و.. است و این 

می قابل تامل است. یک بحث دیگر اینکه تناقض، ک

مالک ها، شاخص ها، استانداردها و غیره برای ارزیابی 

بسیار مهم است اما مهم تر اینکه در چه ظرفی ریخته 

شود می شود؟ یعنی ظرفی به عنوان ارزیابی طراحی می

که قرار است در خدمت تحقق یک هدف باشد. بر 



شود. احی میها طرها و مالکهمین اساس هم شاخص

بنابراین راس همه اینها تعیین هدف ارزیابی است، یعنی 

در تمام مواردی که شما فرمودید من متوجه نشدم که 

آموزش عالی با چه هدفی ارزیابی می کند؟ یعنی دفتر 

ارزیابی آموزش عالی در ایران دنبال چه چیزی است؟ 

به طور مثال می پذیریم که دانشگاه در همه شاخص 

ات خیلی باالیی کسب کند بعدش قرار است چه ها نمر

اتفاقی بیافتد؟ قرار است زندگی مردم را تغییر بدهد؟ 

قرار است صنعت رو تغییر بدهد؟ قرار هست اشتغال را 

باال ببرد؟ قرار است چه پیامدی داشته باشد که بگوییم 

این دانشگاه نمره خوبی از لحاظ ارزیابی گرفته و بعد 

ین مالک ها تعیین بشود. در بر اساس آن هدف، ا

حقیقت چیزی که من در این حوزه درک می کنم این 

است که وقتی نهاد مستقلی برای ارزیابی وجود ندارد و 

خواهد خودش را ارزیابی سیستم در واقع خودش می

کند خب مشخص است چه اتفاقی می افتد. ببنید خود 

تر جامعه سیستم آموزش عالی یک جزء از سیستم کالن

است لذا حتی اگر نهاد مستقل شکل بگیرد اینقدر 

شکاف های مختلفی در این سیستم وجود دارد که اصال 

به ما خروجی نمی دهد. مثال وقتی اصناف وجود ندارند 

نفعان در ارزیابی و ذیتوان در مورد مشارکتچطور می

سو باید مراقبت کیفیت صحبت کرد. بنابراین از یک

وان هدف تلقی نشود زیرا ارزیابی کرد که ارزیابی به عن

تنها ابزاری است برای پایش تحقق اهداه اما از سوی 

گرفتن نظام ارزیابی نیاز است تا دیگر هم برای شکل

ها و مسائل پیشینی محقق بایستای از پیشمجموعه

 اندازی و اثرگذاری نظام ارزیابی امید بست.شود تا به راه

موسسه ؛ عضو هیأت علمی مریم حسینی 

 پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

ابتدا  در مورد مقایسه نظام آموزش عالی ایران و آلمان،

یا نظام آموزش عالی باید به این سوال توجه کرد که آ

سیستم با یک سیستم اداره می شوند؟ آیا  ایران و آلمان

در  آموزش عالی آلمان نیز همانند ایران متمرکز است؟ 

به هر میزان نیز که اهداف خیلی  شرایط تمرکزگرایی،

 انتظار نیماعملکرد خوبی نمی تو خوب داشته باشیم،

در یک نظام متمرکز می توان  آیاداشته باشیم. اساسا 

اگر به اهداف اهورایی اسناد باالدستی دست یافت؟ 

 در نظر بگیریمپایش رسیدن به اهداف  ارزیابی را

و غیرواقع  اهداف مان است که بسیار اهورایی مشکل ما



زیست بوم دست و پای  از طرفی،. بینانه است

بخاطر هم دانشگاهی در عملکرد بسته است که آن 

میل به عدم تمرکز می بایست  لذا .نظام متمرکز است

فلسفه و  وجود داشته باشد.یا نیمه متمرکز شدن 

 اسناد نیز متاثر از آنماموریت های یک دانشگاه 

اختیار که است دانشگاه و هژمونی حاکم بر  باالدستی

. از طرفی یک و عملکرد دانشگاه را محدود می کند

مطرح شده بعنوان تفاوت های فردی گذشته بحثی از 

متفاوت سازی پیوند را با موضوع و بعدها این بحث 

در استعدادها، رفتارها، نگرشها و...  بدین معنی کهدادند. 

 در همه چیز هماهنگونه که اثرانگشت های متفاوت

متفاوت باشد. ولی نظام  نیز بقیه چیزهاوجود دارد، 

متمرکز حرکت در چنین مسیری را غیر ممکن  آموزشی

رویکرد  بنابراین ایده بنده این است که می کند.

متمرکزی که وجود دارد امکان حرکت در جهت اهداف 

اهورایی و زیبا را نمی دهد و باعث می شود آن اهداف 

بماند. ضمن آنکه این نظام در حد خیال و آرزو باقی 

متمرکز با پیروی از رویکردهای یک جانبه و تحکمانه 

بر شکل دهی تفکر اسفنجی به جای  تفکر نقادانه و 

یک فرد تاکید می ورزد. خروجی چنین سیستمی خالق 

ما باید  بنابراین. بدون فکر و ایده استبسته متصلب 

 ،سیستم متمرکز آنیم که از وابتدا به سمتی بر

یم که از این کوزه هنیم انجام بدااختارشکنی های بتوس

 .چیزی بتراود که تا حاال نتراویده است

 

 

؛ عضو هیأت علمی موسسه یزدان ابراهیمی

 پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

 
نظر می رسد حداقل تا ده سال آینده راه حلی برای  به

مسائل آموزش عالی به خصوص حوزه ارزیابی ارائه 

 احساس سیستم در اصالح به نیازی اصال نچو نشود،

ی بررس مورد را آلمان که وقتی که کنید توجه. شود نمی

 نیازمند آلمان که است این  قضیه اصل ،قرار می دهیم

 بتواند اینکه برای یعنی. است رقابتی سیستم یک

 فروش به جهانی سطح در را خود کاالهای و خدمات

 و مناسب کیفیتی از کاالهایش بایست می برساند

 در که است ای ساده اصل این. باشند برخوردار رقابتی

رار نداریم. به همین خاطر ق رقابتی فضای در ما واقع



در سیستم آلمان همه دانشگاه و موسسات، شرکت 

های خصوصی و دولتی و حتی نیمه دولتی همه در 

جهت این موضوع حرکت می کنند که توانایی رقابت 

دهند. چرا که اگر نتوانند این  پذیری سیستم را افزایش

فضای رقابت پذیری را ایجاد کنند از بین خواهند رفت. 

این در ایران وجود ندارد و برای اینکه ما رقابت پذیر 

بشویم الزمه اش این است که سیستم منعطف و قابل 

تغییر باشد. بدین منظور برای اینکه ببینیم چه تغییری 

ی شود نیازمند درست و باعث رسیدن ما به هدف م

ارزیابی و تضمین کیفیت هستیم. ما به دالیلی آن 

را در فضای کالن و در  تغییرپذری و رقابتی فضای

سیستم آموزش عالی نداریم. یعنی مقصود از ارزیابی 

چیست؟ خب برای بهبود. خب برای اینکه بهبود پیدا 

 در بتوانید اینکه افتد می اتفاق که چیزی اولین کنیم

 قابل باید انسانی منابع. کنیم ایجاد تغییر خود سیستم

هیچ منبع  تقریبا ایران دولتی سیستم در. باشند تغییر

انسانیی قابل تغییر نیست و دوما شایسته ساالری و 

شایستهگزینی وجود ندارد. یعنی وقتی دغدغه و هدف 

 گزینی شایسته و ها شایسته دنبال رقابت پذیری نباشد

 قضیه این به منظر این از تیوق بنابراین. نیستیم هم

 عالی آموزش سیستم کال که بینید می کنید می نگاه

رسیده است و تغییر در آن به سختی روی  بست بن به

 پذیر انعطاف و رقابت به سیستم که زمانی تا می دهد و

 نتیجه به و ماند می ابتر عمل در عمال حلی راه هر نرسد

  .رسد نمی

هیأت علمی غالمرضا ذاکر صالحی؛ عضو 

موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش 

 عالی

 یانجام م یقیبه نظر بنده که سال هاست مطالعات تطب

 دهدیبه شما م یزیچ دهیپد کی میدهم، مشاهده مستق

 یابیفرم ارز نیدهد. ا یاطالعات نم یکه گردآور

 کیآن  وستیشود پ یارائه م نجایکه ا یدانشگاه آلمان

درک آن  ی. براستین نجایا گریروح دارد. آن روح د

 ی. برخدییو آن را ادراک نما دینیبو ب نهیدر زم دیبرو دیبا

. نمیگفت من خوشب یگرید نم،یدوستان فرمودند  بدب

است.  ینیوجود دارد که واقع ب زین یراه سوم گمیمن م

 یم دیآن تاک یها بر رو یلیکه خ یعلم یمثال آزاد

 هیکه دو روس کی یاستقالل و آزاد ندیگو یکنند، م



و چه  تبحث در آلمان چگونه اس نیا تیاست. وضع

 ایشود دارد؟  یکه انجام م یمستقل یابیبا ارز یارتباط

 یدارم بدانم که در آلمان نهاد ها لیمثال من تما

 یبا سنا یچه ارتباط یو اعتبارسنج یابیمستقل ارز

مستقل است به مانند  یآژانس ایداخل دانشگاه دارد؟ آ

 یمثال در مالز ؟یدر کشور مالز یابیارز یآژانس ها

MQA  است که در آن  یابیمستقل ارز انسآژ کی

 ی( انجام میدرون یابی)ارز یابیابتدا دانشگاه، خود ارز

کند. سپس  یارسال م MQA یرا برا جهیدهد و نت

 ع،یگروه متشکل از صاحبان صنا کیسازمان  نیا

دهد و  یم لیتشک یابیو افراد خبره ارز ان،یدانشگاه

 ندینما یم دینفعان موسسه را بازد یوذ انیبعنوان همتا

کنند.  یرا به دانشگاه اعالم م یابیارز جهینت تایو نها

در خصوص نقاط ضعف و قوت  ییها هیضمن آنکه توص

مجددا موسسه  گریموسسه ارائه نموده و شش ماه د

 یابیشده مورد ارز دهید یفوق را به تناسب ضعف ها

چرخه ها در آلمان چگونه است؟  نیا دهند.  یقرار م

دانشگاه  رونیب ایسنا در درون  بدانمدارم  لیمن تما

 یو اعتبارسنج یابیارز یاست؟ تعامل آن با آژانس ها

از دانشگاه چگونه است؟ اساسأ دانشگاه  رونیمستقل ب

 یشورا یعنیشود. سنا  یاداره م یدر آلمان سه مجلس

ممکن است عضو نفر ۲۰۰مواقع تا یدانشگاه که بعض

هم  یرونیممکن است افراد ب یداشته باشد. از طرف

. ستندین یعضو آن باشند و لزوما همه اعضاء داخل

 أتیاست و ه یو مال یادار یهست که شورا لیکنس

نهاد  نیب یبده بستان ابزار نیامنا هم وجود دارد. ا

دانشگاه و صنعت و خانواده ها داده  یمستقل و سنا

ها،  تیآن در سا اتیدهد که جزئ یدست م یجالب یها

 سمیونالی. همچنبن مساله ناسستیمقاالت و کتاب ها ن

در آلمان مهم است. همانگونه که مطرح  زین تیو قوم

و گزارش  ندیدر فرا یعلم ریموارد غ رانیشد در ا

 یقاعدتأ م زیکند. در کشور آلمان ن یدخالت م یابیارز

 یاریا که بسمسائل وجود داشته باشد. چر نیا ستیبا

ها، عرب  ییایآستبارها،  یهستند، فرانسو سمیونالیناس

است که  نیهستند. سوال ا تیها ،ترکهاهم بعنوان اقل

چگونه توانستند مقوله  یتیو قوم یتنوع نژاد نیبا ا نهایا

چارچوب  کیرو کنترل کنند؟ و آن را وارد  تیقوم

 یدولت هر جا پول م نکهیا گریبکنند؟ نکته د یعقالن

خواهد دخالت و نظارت خودش را اعمال کند.  یدهد م

که حدود چهل درصد بودجه را دولت  کایدر آمر النا

است، اکنون  زیدرصد باالتر ن نیدهد، و در آلمان ا یم

 یابیسوال مطرح است که دخالت دولت در ارز نیا

 یم نهیچگونه هز دهدیکه م یپول نیچگونه است؟ ا

 ریمس نیر آلمان اواقعا جالب است که د ایشود؟ 

 یهاچگونه ط داده  ییآزما یو سپس راست یخوداظهار

شود؟ بااالخره آنجا هم دانشگاه خودش فرم رو پر  یم

 یبرعکس جینتا رانیتجربه در مورد ا نیکند. اما هم یم

و  یساز یصور ،یآورد و منجر به داده ساز یبه بار م

 ریرسد تاث یشود.  به نظر م یم یواقع ریغ یگزارش ها

 رستکامال د استیاز مقوله س رانیدر ا یابیارز یگذار

 تیتبع یگذار استیما از س یابیاست. البته اگر نظام ارز

است که از  نیمنظور ما ا دیبکند خوب است. اما شا

 ریکاهش تاث یبرا دی. لذا باردیپذ یم ریتاث یباز استیس



 یموسسات آموزش عال یابیروزمره بر ارز استیس

 .ردیصورت پذ یجد یها یبررس

؛ عضو هیأت علمی موسسه داود حاتمی

 پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

م هرشته خودم درس مید من یکی از چیزهای که در

. شما امروزه در فارسی سعی می کنید مدرن استتشبیه 

همانند سازی.  ید همانندی یاویقضایا نگاه کنید و بگ به

می گوید.  تطبیق و مطالعات تطبیقی به آنگروه من 

 راوقتی می خواهیم یک چیزی درسمان  ما در کالس

کنیم می بینیم که آیا اینها اساسأ جوهر به چیزی تشبیه 

شباهت و همانندی دارند یا خیر؟ مثل شباهت آب به 

ذهن  درمی بریم را کوه. زمین به آسمان. بعد اینها 

یم وش کنیم.  از منظر شی وارد میمی رها  خودمان و

کار از منظر تصور ذهنی برای  .می کنیمو مقایسه 

شبه به م ما یک مشبه داریم و یک مییوگ ن میخودما

داریم بعد وجه شبه شون چیست؟ ابزار شبه تون 

می و بعد چی از دلش به دست میاد؟ من ؟ چیست

بسنجم. هر آنچه ماشین سراتو را با ماشین  بنز  خواهم

ام های بیرونی ما می بینیم بر نظاز نظر تاریخی و 

ست. توجه بکنید؛ چرخ امقایسه ای ما و دنیای ما متردد 

فرمان داره، فرمان داره. راه میره، راه چرخ داره. داره، 

میره، اینها مشترکات ماست ولی بعد چیزهای اگر 

نیست اون نگرانی های شماست که در این بحث بود. 

بنابراین من توصیه ام به خودم در درجه اول و به گروه 

ست که وارد اینم و بعد به تمامی پژوهشگران این نازن

این اواخر من  نیزبرخی مباحث نشویم. تشبیه پذیری 

ادبیات زمینه در دیدم در مطالعات دوره دکتری مثال 

مولوی و فروید. یا فروید و خواجه نصیر  ویندمی گ

خواجه نصیر طوسی در  که طوسی. به این اعتبار

است.  سخت گفته شناخت نفس خویش و تربیت فرزند

بعد می گویند فروید هم در نظریاتش به این مباحث 

این چه مقایسه ای  سوال این است که .پرداخته است

ما به چه درسی می  وسط می توان کرد؟ و اساسأ

که نفس پژوهش مقدس  به فرضخواهیم برسیم؟ 

 نباید فراموش کنیم کهاست و بسیار هم زیباست. ما 

در نظر بگیریم. زمان  ر تاریخ راباید شرایط تقدم و تاخ

میان   عنوان می کنند که سنجان علم جامعه شناسی

از  ارچیزی موصوم به دنیای پیشرفته و دنیای نابرخورد

ی وجود دارد. این سال فاصله زمان 4۲۰پیشرفته بودن 

در قیاس ها چگونه باید برطرف کنیم؟  فاصله تاریخی را

م که خردمندانه ما باید به دنبال یک همانندی باشی

برای هر مشابهتی هر مطالعه . یادمان باشد باشد



آنها تطبیقی اصول را حتما باید یاد بگیریم و بر اساس 

 پژوهش های استاندارد نزدیک کنیم.خودمان را به 

مریم پاکدامن؛ دکتری تخصصی علم 

 اطالعات و دانش شناسی

 

 

 

 

 یسوال یعلم سنج یعنیبنده  یلیتحص نهیتوجه به زمبا 

 نیاست که در تمام ا نیمن وجود دارد ا یکه برا

 دیکمتر شما بولد کرد دیا که مطرح شد شاچارچوب ه

از جنس  یسرشمار ایواقعا کم رنگ بود حضور تعداد  ای

دانشگاه و موسسات چقدر واقعا رنگ  یعلم سنج

 یدر دوره ها میدان یمهمه ما  نکهیا لیداشت؟ به دل

شروع شد،  یمختلف، شمارش تعداد مقاالت دانشگاه

سرانه گرفتن شروع شد و بعد دانشگاه ها رفتند به سمت 

موارد کنار گذاشته شده و  نیاالن همه ا ی. ولشنیتیسا

 ایتالیکه امسال در ا یکنفرانس علم سنج نیدر آخر

کنند.  یدارند کار م کسیمتر ی( روissiبرگزار شد )

که دانشگاه فقط  ندیکه بتوانند بب یها کسیمتر

که در شبکه ها  نندی. ببنندینب ار خود یمعل شنیتیسا

چقدر رفتند؟ چقدر توانسته اند در جامعه تاثر گذار 

کنفرانس  نیکه در ا یاز مقاله ها یکیباشند؟ اتفاقا 

 نیا یداشتند رو ییکایو آمر یآلمان دیاسات یبود به خوب

که در مرز  یکه چطور دانش کردند یپژوهش کار م

جامعه رسوخ  یها هیشود در ال یم دیدانشگاه ها تول

 یکنند. اما م یم دایروند را دارند پ نیکند؟ و ا یم

من  دیکه شما فرمود یاز موارد ریغ میخواهم بگو

موسسه  کیاز دفاتر نظارت  یکیکه در  یبعنوان فرد

 یهم م گریچالش د کیکنم،  یکار م یآموزش عال

مطرح  یخواهم مطرح کنم که متفاوت از چالش ها

ما فقط دفتر نظارت و  یکاش برا نکهیست. اشده ا

 صیکرد. مجمع تشخ یم یابیوزارت علوم، ارز یابیارز

 یم یابیزند و ما را ده ساله ارز یمصلحت نظام نامه م

 یم یابیساله دوره ارز ۵ یاسالم یکند. مجلس شورا

دارد،  یابیسامانه دارد، ارز وماتاق به اتاق وزارت عل دهد،

 یسامانه ها لیسال به سال و... و مدام در حال تکم

است که  نیهستند. منظورم ا یابیدر حوزه ارز یمتعدد

کامال  صحفه و هفت ساله ۱۲۰نظام  کیوجود 

 یذهن تتخوبه که تش یلیخودش خ زیمشخص و تم

که در  ینکند. اما اتفاق خوب جادیسازمان ها ا یبرا

است که در حال حاضر  نیناتک افتاده ا ین شورایهم

حکم فرما است. درون داد،  ای درجه ۳۶۰نگاه  کی

از  گریشود و قرار است د ینگاه م یا رهیبرون داد و دا

از جمله نسبت ها و سرانه ها و..  یکم یآن بحث ها

جالب  یلیضرب آهنگ هفت ساله خ نی. ارندیفاصله بگ

آن سازمان ها و دانشگاه  یو روسا رانیمد ایآ مابود ا

 ؟ماندگار هستند!ها هم در اون هفت سال 


