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  چكيده
هاي خارجي و  رو، با هدف واكاوي مفهوم كيفيت آموزشي در تجربه گزارش پيش

  داخلي جهت رهنمودهايي براي بافت آموزش عالي ايران از روش اسنادي بهره
ي  ي پديده هاي پژوهشي خود را درباره گر داده در اين روش، پژوهش جسته است.

كند و  آوري مي مورد مطالعه از بين منابع و اسناد موجود به صورت هدفمند جمع
ها حاكي  يافته .آورد ها را فراهم مي ي پژوهش هاي الزم براي بررسي پيشينه تكنيك

هايي در سه  با چالشايران را ي، آموزش عالي هاي توسعه كم سياستاز آن است كه 
در عين  هاي سنتي دانشگاه منابع مالي، كيفيت و حفظ كارويژهي اصلي  حوزه

در اين راستا استقرار حفظ استقالل دانشگاهي و آزادي علمي مواجه كرده است. 
پژوهي كيفيت در  تاسيس مراكز دانشگاه پژوهي و آينده هاي تضمين كيفيت، نظام

اي از راهبردهاي مناسب جهت حفظ و ارتقاء  توان نمونه مينظام دانشگاهي را 
هاي پيش رو، مورد توجه قرار  كيفيت نظام آموزش عالي و پاسخي مناسب به چالش

اصالح يا تغيير و نوآوري در نظام آموزش عالي كشور، نيازمند تحليل  بنابراين، داد.
و  علوم وزارت هاي كالن ها و برنامه راهبردي و بررسي دقيق و عميق سياست

كه از  هاي آنها در سطوح مختلف آموزش عالي است ها و فرصت شناسايي چالش
گذاري و  توان به تغيير و دگرگوني در سياست هاي كلي مي جمله اين سياست

 غير تخصصي و اي حرفه نهاد يك ايجاد سازي دانشگاه، چابك مديريت آموزش عالي،
 ها دانشگاه مشاركت و تعامالت المللي ، توسعه بين و اي منطقه ملي، سطح در دولتي

 به ساختاري اختيار تفويض و زدايي ملي، تمركز سطح در عالي آموزش موسسات و
 از گسترش امر سازي سرزميني، يكپارچه آمايش به توجه  ،ها دانشگاه ملي ي شبكه
اعتبارسنجي، توجه به سطح بندي و استانداردهاي آموزش عالي،  و مميزي طريق

 بين فرايندهاي و شدن جهاني تحوالت درك ،درخواست از طريق سفارش اجتماعي
دولتي در  غير بخش مشاركت تسهيل و جلب طريق از بودجه شدن و تامين المللي

  نظر گرفت.
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   مقدمه 
گير در سطح عرضه و  سير تحول آموزش عالي در جهان نشان از تغييرات چشم

تقاضاي دانشگاه است. به اين معنا كه پيش از جنگ جهاني دوم آموزش عالي تنها 
گرفتند بود و  ي اجتماعي خاصي از جامعه كه اشراف نام مي مخصوص طبقه

ي مشاغلي بود كه تنها زادگان به منظور تصد ترين هدف آن تربيت اين اشراف مهم
از وقايع جنگ جهاني دوم و  گرفت. با گذشت زمان و پس ها قرار مي ي آن بر عهده

ي آموزش عالي هم  نياز به نيروي كار و پاسخ به مطالبات بازار كار و اقتصاد عرضه
ي محدودي از جامعه  هتغيير كرد. به اين معنا كه ديگر آموزش عالي تنها براي عد

را داشتند. در اين دوران  آنشد و افراد بيشتري حق استفاده از  تدارك ديده نمي
ات اجتماعي و تحوالت ناشي از اصالحات ليبرالي همه را به سمت فرصت برابر مطالب

داد. اين  هاي محروم از امكانات سوق مي ي گروه و فراهم آوردن فضايي براي استفاده
ها را  ها و حاكميت ي توانست رويكرد دولتايي جد ديدگاه اجتماعي در قالب مطالبه

ي آموزش عالي  د و آن را وارد مرحلهي آموزش عالي تغيير ده نسبت به عرضه
ايي ايجاد فرصت استفاده از آموزش عالي  ايي قرار دهد. هدف آموزش عالي توده توده

هاي ديني، قومي،  تر مانند اقليت هاي محروم ي اقشار اجتماع به ويژه گروه براي همه
ز اين هاي به حاشيه رانده شده بود. اما پس ا ها و ساير گروه پوست زنان، رنگين

ي جديدي شد كه  هاي به وجود آمده، آموزش عالي وارد مرحله دوران مزايا و چالش
گويند. در اين دوران ديگر نرخ دسترسي به  به آن دوران دسترسي فراگير/جهاني مي

، 1ترو(شده استدرصد در كشورهاي مختلف تجربه  50آموزش عالي بيش از 
2005(.   

ل خود به لحاظ تعداد جمعيت در دوران تحو ،چه واقعيت دارد آموزش عالي آن
هاي بزرگي مواجه  دانشجويي و عرضه و تقاضا براي دانشگاه با تغييرات و دگرگوني

ايي كه در بيشتر كشورهاي جهان چه  شد. گسترش آموزش عالي به عنوان تجربه
ها كه كشورهاي در حال  گيرند و چه آن ها كه در جهان توسعه يافته قرار مي آن
ي اين كشورها نيز پس از يك دوره  اند رخ داده است و همه گرفته  سعه نامتو

                                                                                                                          
1.Trow  
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با  گرا ي گسترش آموزش عالي و وارد شدن به فاز آموزش عالي توده تجربه
هاي  ي اصلي منابع مالي، كيفيت و حفظ كارويژه هاي مشابهي در سه حوزه چالش

اند و از  ي مواجه بودهسنتي دانشگاه در عين حفظ استقالل دانشگاهي و آزادي علم
ايي  ي پسا توده ها در مرحله هاي گوناگوني را براي عبور از اين بحران اين رو سياست
  اند. شدن آزموده

بيش از دو دهه است كه آموزش عالي ايراني نيز با سياست افزايش دسترسي و به   
را با  هايي از گسترش آموزش عالي تجربه دنبال آن نيل به هدف عدالت اجتماعي، 

هاي متفاوت نهادهاي آموزش  هاي دانشگاهي و شكل دادن به گونه افزايش ظرفيت
مركز ي مانند بر اساس آمارهاي منتشره از سوي نهادهاي متولّ عالي آزموده است.

مؤسسات آموزش عالي، ، تعداد وزارت علوم، تحقيقات و فناوريو  آمار ايران
 8/4مؤسسه، تعداد دانشجويان به بيش از  3000به بيش از  پژوهشي و فناوري

هزار نفر، افزايش يافته است.  70ميليون نفر و تعداد اعضاي هيئت علمي به حدود 
مؤسسات ها و  هاي عتف، دانشگاه رايي در كليه حوزهگ يتبا توجه به مراتب كم

مختلفي رو به رو هستند.  ها و مسائل چالشبراي رسيدن به اهداف خود با  پژوهشي
هاي آموزشي، پايين آمدن  رويه دوره ها، گسترش بي مشكالت فرهنگي در دانشگاه

اي هيئت علمي، كيفيت آموزش و تدريس، به روز نبودن و كاهش سطح كيفي اعض
هاي درسي با نيازهاي روز جامعه، كاهش شأن دانشگاه و  عدم تناسب محتوا و برنامه

ها با جامعه، پايين بودن سطح دانش،  انسان دانشگاهي، عدم هماهنگي بين دانشگاه
بينش و توان دانش آموختگان، افزايش نرخ دانش آموختگان بيكار و جوياي كار، 

هاي برابر از جمله مسائل راهبردي  بر نياز و نبود فرصتگذاري مبتني  فقدان هدف
ريزان آموزش عالي با آن رو به رو هستند  ها، مديران و برنامه هستند كه دانشگاه
گسترش كمي نظام آموزش  .)1395 ارزيابي وتضمين كيفيت، (نظام جامع نظارت،

هاي موجود و توان بافت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  عالي بدون توجه به ظرفيت
توان  جامعه، كاهش كيفيت نظام آموزش عالي را به دنبال خواهد داشت. درواقع نمي

آموختگان را دليلي بر وجود  گسترش كمي و ازدياد تعداد دانشجويان و دانش
پذيري و پاسخگويي را در نظام  ها، لزوم مسئوليت اين چالشكيفيت مطلوب دانست. 
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آموزش عالي ايران منجر شده است و نظام دانشگاهي را وادار به بازانديشي در 
  ساختار، رسالت، اهداف، كاركردها و فرايندهاي خود نموده است. 

آموزشي كشور حكايت از آن دارد  هاي محيطبه فضاي فعلي حاكم بر  ،نگاهي كلي
صدور مداركي است كه از ، كاهش كيفيت آموزش در مراكز آموزش عالينتيجه  كه

اين در حالي است كه بحران . پشتوانه تخصصي و تعهدي كافي برخوردار نيستند
ي است و اگر نتوان با باال بردن بسيار جد ها دانشگاهدانش آموختگان  بيكاري

در آينده با يك  ،باال بردآموختگان را  كارآيي دانش ها، هكيفيت آموزش دانشگا
آموختگان دانشگاهي،  ي اجتماعي، يعني بيكاري افسارگسيخته دانشمعضل جد

هاي آموزش عالي با اين مشكل روبرو هستند كه  روبرو خواهيم  شد، بنابراين، نظام
هاي برابر در   افزون اجتماعي، فرصتچگونه ضمن پاسخگويي به تقاضاي روز 

و همزمان نوعي كيفيت را رعايت كنند؟ براي رويارويي با  آموزش عالي فراهم آورند
در دهه گذشته، مفهوم كيفيت در آموزش عالي مورد تاكيد و توجه  مشكل ياد شده،

. هاي دانشگاهي مطرح شده است بيشتري قرار گرفته و ارزشيابي آن در نظام
كشورهاي هاي ارزشيابي، سنجش و تضمين كيفيت در نظام آموزش عالي  برنامه

اما در آموزش  ).2000(ترو، اي طوالني است اروپايي و آمريكاي شمالي داراي سابقه
 ؛1386محمدي و همكاران ، ؛1381همكاران، (رحيمي و عالي ايران، تحقيقات

ها و  با توجه به چالشدهد كه  ) نشان مي...1396؛ بهمئي و عنايتي، 1391رشيدي،
از چارچوب مشخص و منسجمي  ها هدانشگاارزشيابي كيفيت نظام مسائل ذكر شده 
نداشته و بهبودكل نظام  و بسيار موسمي وناپايدار كه استمرار برخوردار نبوده

ها از جمله  دانشگاه لذا، از آنجايي كه .نگرفته استمورد توجه قرار  دانشگاهي
ترين نهادهايي هستند كه جوامع براي رشد و توسعه به آنها نياز دارند،  مهم

از اين رو در گزارش  باشد. شفافيت، پاسخگويي و بهبود كيفيت در آنها الزامي مي
ايم تا نخست مفهوم  ي اسنادي انجام شده بر آن بوده پيش رو كه با روش مقايسه

در آموزش عالي را با توجه به مرور برخي ساختارها و  كيفيت و راهبردهاي آن
ها در ايران  ي آن با ساختار دانشگاه هاي جهاني بررسي كرده و پس از مقايسه تجربه

  به پيشنهاداتي سياستي در اين حوزه دست پيدا كنيم. 
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 روش انجام كار
بر مبناي  اين روش،گزارش حاضر بر اساس روش اسنادي گردآوري شده است. 

استفاده از اسناد و مدارك است و زماني مورد كاربرد است كه يا تحقيقي تاريخي در 
هاي موجود بوده و محقق  كه تحقيق مرتبط با پديده دست انجام باشد و يا آن

درصدد شناسايي تحقيقات قبلي در مورد آن موضوع برآمده باشد و يا آنكه پژوهش، 
در  قرار باشدكه  دارك را ايجاب نمايد و در اصطالح آننياز به استفاده از اسناد و م

شود. به همين دليل تعيين ماخذ در اين دسته از يك زمينه خاص، مأخذيابي 
در اين روش، ). 1393(ساروخاني،شود ها از اهميت بااليي برخوردار مي پژوهش

ابع و ي مورد مطالعه از بين من ي پديده هاي پژوهشي خود را درباره پژوهشگر داده
ي  هاي الزم براي بررسي پيشينه تكنيكو  كند آوري مي اسناد موجود جمع

هاي  ايي از داده آوري بخش قابل مالحظه جمع بنابراين، آورد. ميها را فراهم  پژوهش
 ،منش هدفمند بر مبناي اتخاذ روش اسنادي استوار است. (صادقي فسايي و عرفان

كيفيت آموزشي در ف واكاوي مفهوم رو با هد گزارش پيش ،رو  ) از اين1394
هاي خارجي و داخلي جهت رهنمودهايي براي بافت آموزش عالي ايران از  تجربه

   مند شده است. روش اسنادي بهره
  مراحل اجراي روش اسنادي در گزارش حاضر به شرح ذيل است:

  انتخاب موضوع تعيين اهداف 

ي كه پيش از اين نيز شرح چيز  موضوع انتخاب شده در اين گزارش بر اساس همان
هاي  ايران و ارائه  تحليل وضعيت كيفيت آموزشي در دانشگاه ي درباره .داده شد

كه به اين منظور سه هدف اساسي در نظر گرفته شده . ارهايي براي بهبود آنكراه
تحليل وضعيت كيفيت آموزشي در آموزش عالي جهاني و  ،است. هدف نخست

ها طي  تجربه هاي كه دراين زمينه در سه دوره تحوالت آموزش عالي، دانشگاه
ها ايراني  همرا ه با  به تحليل وضعيت كيفيت آموزشي در دانشگاه ،كردند. هدف دوم

ئه تحوالت آموزش عالي ايران و مقايسه اين دو تحليل وضعيت  در جهت ارا
و هدف سوم ارائه پيشنهادات سياستي راهكارهايي براي بهبود كيفيت آموزشي 
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براي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به منظور استفاده و يا چگونگي استفاده از اين 
  سياست خواهد بود. 

 ي پژوهش بررسي اكتشافي و پيشينه 

ترين مسئله تعيين ماخذها و منابع مورد  در اين مرحله از روش اسنادي مهم
استفاده و مرتبط با هدف پژوهش است. در گزارش حاضر متناسب با هدف پژوهش 

ها و مقاالت جهاني در  هاي جهاني از تعداد زيادي از پژوهش و با تاكيد بر تجربه
بهبود كيفيت ت فارسي با محوريت مقاالها، كتابها و تعداد بسياري از  پژوهشكنار 

 آموزشي در آموزش عالي استفاده شده است.
  انتخاب رويكرد نظري 

رويكرد نظري پس از مطالعات اوليه، موضع نظري است كه پژوهشگر براي خود بر 
گيرد كه بر اساس  گزيند. يعني پژوهشگر پس از انجام مطالعات اوليه تصميم مي مي

ر مبناي هدف پژوهش كدام رويكرد نظري را بر خواهد مجموعه منابع در دسترسي ب
دهد  ي منابع گوناگون پژوهشگر توضيح مي گزيد. در پژوهش حاضر پس از مطالعه

و چگونگي كاربرد آن در  كيفيت آموزشيي ديد او براي ورود به مفهوم  كه زاويه
 آموزش عالي ايران چگونه بوده است. 

 آوري منابع و بررسي منابع جمع 

تر و  ها نيست زيرا با مطالعه عميق ي آن ايي جدا از مطالعه آوري منابع مرحله جمع
بيشتر است كه زواياي پنهان و آشكار موضوع مشخص شده و پژوهشگر را به سمت 

سازد. در اين مرحله پژوهشگر بر اساس اهداف و  تر رهنمون مي هاي عميق بررسي
پردازد. و الزم است از بين منابعي  ميبندي منابع  اش، به دسته گيري مطالعه جهت

دست به گزينش  بين منابع و   هاي اكتشافي به دست آمده، كه در مرحله بررسي
ماخذها بزند. اين گزينش تعمدي و نظري بوده و به صورت هدفمند از بين مجموع 

ي  بندي و نقشه افتد. بازخواني متون و منابع، طبقه منابع در دسترسي اتفاق مي
ها اتفاق بيفند. تقليل  دهد تا در نهايت تقليل داده در همين مرحله رخ مي مفهومي

بندي و تفسير نظري  سازي، استخراج مفاهيم كليدي، مقوله ها به معناي خالصه داده
گيرد. در اين مرحله هم پژوهشگر از بين منابع  است كه همه در اين قسمت قرار مي
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ها را با عنوان گزارش انتخاب  ترين آن تبطمر بهبود كيفيت آموزشيانتخابي در مورد 
هاي  ها در دسته ها مشغول شد. در نهايت داده كرده و به مطالعه و بررسي آن

سياستي برآمده از تجربيات و  پيشنهاداتمختلف قرار گرفت و در نهايت به صورت 
 منابع و رويكردهاي نظري به عنوان آخرين گام اين مرحله، به دست آمد. 

  ،نگارش و گزارش پژوهش پردازش 

هاي اسنادي است. در اين قسمت پژوهشگر نخست با  ي پاياني پژوهش مرحله
ي ادبيات، موضوع پژوهش را روشن كرده و  ي پژوهش و خالصه مروري بر پيشينه

بندي كرده و با محوريت موضوع و هدف پژوهش منابع  ها را بررسي و طبقه آن
كند. در  ها را مكتوب مي ه و فرايند تقليل دادهشده را به نگارش درآورد سازي خالصه

هاي اجرايي و راهكارهاي كاربردي  شود بايد به سياست چه گزارش مي نهايت آن
  منتج شده باشد.

ي  رو مكتوب شده است شرحي بر پيشينه چه در گزارش پيش بر همين اساس آن
و پردازش  ها تهيافسازي  خالصه  هاي موجود در عنوان، مفهومي پژوهش، بيان مولفه

  ها در مقوالت كاربردي و در نهايت رسيدن به پيشنهادات سياستي است.  آن
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  بخش اول : مرور مطالعات جهاني
    در جهانتحوالت آموزش عالي 
ها پس از جنگ جهاني دوم در كشورهاي صنعتي دو نوع  افزايش تعداد دانشگاه

فرايند كه به لحاظ بنيادي با هم تفاوت اساسي داشتند را سپري نمودند. يكي از 
ها همچنان كاركرد  بود، اين دانشگاه گرا نخبههاي  ها گسترش دانشگاه آن

ي محدودي براي تبديل  دازههاي سنّتي را بر عهده داشتند، اگرچه تا ان دانشگاه
شدن به شكل دانشگاهي تعديل شده بودند. فرايند بعدي تحول از ساز و كار 

ها  بود. اين دسته از دانشگاه گرا تودهبه سمت ساختار آموزش عالي  گرا نخبه
ي وسيعي از عملكردهاي جديد را بر عهده داشتند، كه بتوانند نسبت  گستره

  اي سنّي متفاوت پوشش دهند. ه جمعيتي بيشتري را از گروه
نام در نهادهاي آموزش عالي براي تمام كشورهايي با دموكراسي باال پس از  ثبت

 50تا  30درصد پيش از جنگ به 5جنگ جهاني دوم افزايش يافت. اين نسبت از 
هاي سنّي مجاز رسيد كه اين دوره مراحل گوناگوني را  درصد پس از جنگ در گروه

  توان چنين بيان كرد: ها را ميسپري كرد. اين فاز
  ي در آموزش عاليگرا نخبه .1
  ي در آموزش عاليگرا توده .2
 دسترسي جهاني به آموزش عالي .3

بيان شده است اما از آن  1970اگرچه اين مدل براي گسترش آموزش عالي در دهه 
نام آموزش عالي بيشتر و بيشتر شده و توضيح اين مراحل و  روز تاكنون نسبت ثبت

تر كرده است. نخست آنكه تنوع در آموزش  هاي آن را به داليل مختلف سخت مولفه
و تعريف دانشگاه به عنوان نهادي كه  عالي (دانشجويان، مطالعات و نهادها) تحليل

بر نخبگان متمركز شده و يا بر توده و يا به دسترسي جهاني، دشوار كرده است. 
ها را همزمان در يك  ي اين امكان بسياري نهادهاي آموزش عالي هستند كه هر سه

لي خواندن در آموزش عا  نام براي درس اند. عالوه بر اين امكان ثبت نهاد فراهم آورده
نام در  در طول زندگي، تخمين واقعي اين كه چه تعداد از افراد مجاز براي ثبت
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، 1فينگان(توانند از آن بهره ببرند را با چالش مواجه كرده است آموزش عالي مي
2010.(  

 ها نظام در اي گسترده تغييرات گذشته دهة چند دربنابراين، همانطور كه اشاره شد 
 3شدن ايتوده يا 2شدن دموكراتيزه است. گرفته صورت عالي آموزش مؤسسات و

عالي دچار  آموزش مؤسسات به منزلة را ها دانشگاه سنّتي جايگاه كه عالي آموزش
اند را شايد بتوان يكي از مهمترين اين تحوالت دانست. در همين مسير  تحول كرده

 ها دانشگاه در شده ارائه هاي دوره و يادگيري سنّتي هاي روش كه اقتصادداناني ظهور

براي  عالي آموزش مؤسسات عالي، رقابت آموزش شدن اند، جهاني داده تغيير را
هاي پژوهشي انواع تحوالتي است كه  گرنت و مالي منابع كسب و دانشجويان جذب

 جمله از را شدن اي ي نياز دارند. اما با اين همه آلتنباخ تودههاي جد به بررسي
  ).1392كند (همتي  مي توصيف ها دانشگاه بر تأثيرگذار بسيار معاصر نيروهاي

 دهد در شدن آموزش عالي نشان مي نگاهي به روند تحوالت در مسير عمومي

 از بعد اما بود؛ محدود عالي آموزش وسعت و اندازه ،1960 دهة تا جهان نقاط بيشتر

 انفجارو  نسل تقاضاي فزايندة افزايش با جهاني دوم، جنگ از خصوص پس به و آن

 ،4هاي برابر (كوچران و ويليامز جمعيت، در كنار تغيير مفهوم دسترسي و فرصت
 اي توده به گرا نخبه عالي آموزش از چرخش و عالي آموزش شدن ) دموكراتيزه2010

 نقاط بيشتر جهاني در و ايتوده هاي دانشگاه كه 1990 دهة در ويژه مشاهده شد. به

) و در شرايط و اقتضائات زماني بعد از جنگ 1392 ،آمدند (همتي پديد جهان
ي آموزش در اغلب جهاني دوم آموزش عالي به بخشي فعال و اثرگذار از سيستم ملّ

  كشورهاي اروپايي بدل شد. 
ايي شدن و به تبع آن گسترش آموزش عالي  ي توده اين در حالي است كه پديده

هاي بررسي  شده كه نمونه ايي در آموزش عالي ساز تحوالت عديده خود زمينه

                                                                                                                          
1. Finnegan 
2. Democratization 
3. Massification 
4. Cochrane& Williams 



   11  هاي ايران و ... تحليل وضعيت كيفيت آموزشي در دانشگاه

 

) نشان 2010، 1موردي آن در كشورهايي مثل فرانسه، انگليس و يا ايتاليا (اپديسانو
  از اين تغييرات جدي دارد. 
ي موردي انگلستان بايد دانست كه اين كشور جزء چهار  به عنوان مثال در نمونه

است كه توانسته  (OEDC)هاي اقتصادي  كشور برجسته سازمان توسعه و همكاري
يك سوم از  2000نرخ بااليي در آموزش سطح سوم داشته باشد. در سال 

شدند و هدف دولت ارتقاي اين  آموزان پس از اتمام مدرسه به دانشگاه وارد مي دانش
ي زماني تعريف شده پنجاه  نسبت به پنجاه درصد بود. به اين معنا كه در يك بازه

وانند تحصيالت دانشگاهي داشته باشند. اين بدان درصد از جوانان زير سي سال بت
هاي درسي و اجتماعي مختلف به آموزش عالي  زمينه معناست كه افرادي با پيش

حكايت از آن دارد كه در آموزش عالي  لدسترسي پيدا خواهند كرد. اما نتايج حاص
انگلستان اين حجم از سرعت افزايش به بحران دانشگاهي تبديل شده است. حفظ 

ايي،  رشته هاي گذشته، توجه به فرايندهاي پداگوژي، مطالعات بين تها و سنّ ارزش
ها و دروس جديد، توجه به كيفيت، ارزيابي و ارزشيابي، بودجه،  دسترسي به دوره

هايي بود كه به  نيروي انساني، اعضاي هيات علمي و مواردي از اين قبيل مولفه
  ).2002 ،بودند (ديير  تبديل شده ريزي جدي در آموزش عالي توجه و برنامه

پيامدهاي ارتقاي ، ايي مانند سرريز نيروي كار، مشاركت مدني هايي پيچيده مولفه
اند  ها تاييد شده كه در اغلب پژوهش 3و حتي كاهش جرم )2006، 2سالمت (اُكارل

  شوند.  به صورت مستقيم و غير مستقيم با پديده گسترش آموزش عالي مربوط مي
آموزش عالي و فوايدي كه لزوما به بازار كار مرتبط نيست و مستقيما به تاثير بر 

تر در زندگي براي  هاي عقالني شود مانند زندگي بهتر، انتخاب جامعه مربوط مي
گيري والديني با سطح آگاهي باالتر براي  مسائلي مانند ازدواج و فرزندآوري، شكل

                                                                                                                          
1.Oppedisano  
2. O'Carroll 

يافتن شغل براي افرادي است كه تحصيالت دانشگاهي از جمله داليل اين موضوع  ارتقاي امكان . ٣
تواند شرايط رواني بهتري را براي افراد ايجاد كرده و همين امر در كاهش  دارند. در واقع آموزش مي
 جرم اثر قابل توجهي دارد.
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ي فوايد نامحسوسي است كه آموزش  دسته تربيت كودكان و مسالي از اين دست در
  عالي براي جوامع محلي در پي داشته است.  

هاي مختلف صحبت درباره گسترش آموزش عالي به  از اين رو بر اساس پژوهش
ي مبتني است كه اين مفاهيم خود به تعداد زيادي ي وسيعي از مفاهيم كم محدوده
كه در خصوص  ،ليل محققان معتقدندبه همين د ،گردند هاي كيفي باز مي از مولفه

توجه را به مرزهايي فراتر از شمار دانشجويان و يا تعداد  ،مفهوم گسترش بايد
ي، هايي دانشگاهي معطوف كرد. براي درك اين مفهوم بايد سطح ملّ ساختمان

ي قادر به هاي كم ايي و محلي درنظر گرفته شود. بايد درك شود كه مالك منطقه
واقعيت نيست از اين رو در گفتمان كيفي گسترش آموزش عالي،  نشان دادن تمام

كند تا  هاي اجتماعي و اقتصادي بسيار محل توجه هستند. زيرا كمك مي مولفه
سر  ي فرايندهاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي كه در پشت بتوان طيف گسترده
  ).2015، 1چي هاويانگ ( گيرد، درك شوند آموزش عالي قرار مي

  2گسترش آموزش عالي : ابعاد دوران گذارتحوالت  
گرايي در آموزش عالي نياز بود تا  به سمت توده گرايي نخبهي  براي گذر از دوره

ساز و كار  آموزش عالي مدرن در تمام وجوه ساختاري و عملكري خود تغيير كند.
كامال متمايز است. كه اين تمايز نه  گرا نخبههاي  از دانشگاه گرا تودهآموزش عالي 

ترين بخش اين تغيير به  مهم شود. يت كه به كيفيت هم مربوط ميتنها به كم
هاي آموزش عالي، برنامه درسي و نوع  باورهاي دسترسي، كار ويژه ي سازماني، اندازه

سازي، استاندارهاي  آموزش، مسير آموزش دانشجويان، جايگاه قدرت و تصميم
 ).1(جدولگردد باز مي هاي مديريت دانشگاهي ، دسترسي و انتخاب، گونهدانشگاهي

گرا را در  نخبهعالي ، كشورهايي كه سيستم آموزش جا بايستي تاكيد كرد در اين
رسد، كه قادر باشند بدون ايجاد تغيير در  اند به نظر مي دوران مدرن توسعه داده

هاي بنيادين خود، گسترش را ادامه دهند. تا جايي كه فضاي كافي براي  مولفه
درصدي داوطلبان داشته باشند. در اين نقطه كه ديگر فضاي كافي  15افزايش 

كند. اگر دوران  هاي خود مي روع به تغيير مشخصهوجود ندارد، سيستم دانشگاهي ش
                                                                                                                          
1. Yung Chi Hou 
2. Aspects of Transition 
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تواند نهادهايش را كه بدون  گذار به موفقيت پيش رفت، سيستم پس از آن مي
ها توانايي رشد در داوطلبان داشته باشند، افزايش دهد. فراتر از  تغيير در شاخصه

مه هاي بزرگ جمعيتي ه ايي كه در اياالت متحده هم انجام شد، بخش اين تجربه
فرستند و آموزش عالي ناچار است تا تنوع  ها مي دختران و پسران خود را به دانشگاه

ي اين  نهادهاي آموزش عالي را به منظور فراهم آوردن فرصت تحصيل براي همه
المللي  ها را به سمت دسترسي بين دختران و پسران ايجاد كند، كه اين همه آن

ي توسعه باشد و شواهد  كي در حوزهدهد. اين موضوع شايد قدمي مبار سوق مي
گرا را  دهد، كه اين رويكردها اهميت آموزش عالي نخبه ايي نشان مي قابل مالحظه

 ). 2011، 1در زندگي جديد كاهش داده است (ديل
  

 ي توسعه آموزش عالي: ابعاد دوران گذار مرحله :1جدول 

 16- 50( گرا توده  درصد) 0-15گرا ( نخبه  
  درصد)

 50از عمومي (بيش 
  درصد)

  باور به دسترسي
امتيازي برآمده از تولد 

و يا استعداد و يا هر 
  دو

حقي براي افرادي با 
  هاي خاص ويژگي

هاي  مجاز براي گروه
ي متوسط و  از طبقه

  باالتر

آموزش  كارويژه
  عالي

شكل دادن به باورها و 
ها بر اساس  شخصيت

ي نخبه و  اصول طبقه
سازي براي  آماده
  نخبگانهاي  نقش

انتقال مهارت، آماده 
كردن براي سطح 

هاي  تري از نقش وسيع
هاي   نخبگان در حوزه
  فني و اقتصادي

ادغام شدن كل 
جمعيت به منظور 
مواجهه با سرعت 

تغييرات اجتماعي و 
  فني

ي درسي و  برنامه
  آموزش

با ساختار بسيار سخت 
به منظور انتقال 

ايي و  مفاهيم حرفه
  دانشگاهي از دانش

پودماني، منعطف و 
  ساختارمند نيمه

مرزها و پياپي بودن 
از بين رفته، تمايز 

بين ياديگري و 
  زندگي وجود ندارد

ايي  مسير حرفه
  دانشجويان

قطعي شده براي پس 
ي دوم،  از متوسطه

ي تحصيل بدون  ادامه
  وقفه تا دريافت مدرك

افزايش ورود و افزايش 
  ترك تحصيل

به تعويق انداختن 
زهاي نرم بيشتر، مر

بين آموزش رسمي و 
ساير وجوه زندگي، 

  هاي نيم ترمه دوره
مطرح شدن سواالت فرايندهاي متداول چارچوب اختيار و چارچوب قدرت و 

                                                                                                                          
1. Dill 
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 16- 50( گرا توده  درصد) 0-15گرا ( نخبه  
  درصد)

 50از عمومي (بيش 
  درصد)

گيري در  تصميم  گيري تصميم
انجمني متشكل از 

هاي نخبه با  گروه
ها و مفروضات  ارزش

  مشترك

سياستگذاري با توجه 
نفع و  هاي ذي به گروه
  هاي حذبي برنامه

عمومي به ويژه 
هاي محروم و  گروه

  امنيت دانشگاهيان

استانداردهاي 
  دانشگاهي

به طور وسيعي بين 
ها مشترك  دانشگاه

بوده و بسيار سطح 
باالست به منظور 

  ساالري رعايت شايسته

  متغير، نهادي
متفاوت براي 

هاي دانشگاهي  سازمان
  متفاوت

تحول معيارها از 
مت استاندارد به س
  ارزش افزوده

  دسترسي و انتخاب
انتخاب بر اساس 

ساالري مبتني  شايسته
ي  زمينه بر پيش

  تحصيلي يا عملكردي

ساالري به  شايسته
هاي  ي برنامه اضافه

جبراني براي تحقق 
  هدف دسترسي برابر

باز با تاكيد بر برابري 
هاي اجتماعي  گروه

ها كه به  به ويژه آن
حاشيه رانده 

  شوند. مي

هاي مديريت  گونه
  دانشگاهي

دانشگاهيان به صورت 
وقت كه در  پاره

ي مديريت  حوزه
دانشگاهي آماتور 

هستند. اين افراد براي 
مدت محدودي 
انتخاب شده يا 

  شوند برگزيده مي

ي  دانشگاهيان باسابقه
همان دانشگاه كه به 
عنوان مديران تمام 

كنند  وقت فعاليت مي
و بروكراسي بزرگ و 

  يي دارندا فزاينده

ايي  متخصصان حرفه
مديريت به صورت 

  تمام وقت
استفاده از 

هاي مديريتي  تكنيك
و وارد كردن آن به 

  هاي دانشگاهي برنامه

  اساتيد با سابقه  حكمراني دروني
اساتيد و كاركنان 
باسابقه با افزايش 

  اثرگذاري دانشجويان

برهم زدن توافق كه 
حكمراني دانشگاهي 

را غيرقابل حل 
  كند مي

گيري  فرايند تصميم
توسط افرادي كه 

اختيار سياسي انجام 
  شود مي

2005منبع: ترو،  
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  جهان روند تحوالت كيفيت در آموزش عالي
از سه طريق به جوامع  و اياالت متحده امريكا 1كشورهاي اروپاييآموزش عالي در 
هاي دولتي، مديريتي و حمايتي؛ دوم، بازار  شوند: نخست، سياست خود مرتبط مي

نهادهاي آموزش عالي و سوم، ميزان اعتماد   براي سنجش ميزان كاربست خروجي
جامعه براي سنجش ميزان يكپارچگي و شايستگي نهادهاي آموزش عالي. قدرت و 

آموزش  نوع نهادو  زمانجوامع مختلف بر حسب توان اين سه شكل ارتباطي در 
قدرت اين ارتباط متغيري است وابسته از  ،ديگر عالي متفاوت است. به بياني

 آنچه در اين بحث مد نظر است،متغيرهاي مستقل زمان و نوع نهاد آموزش عالي. 
هاي پديده آمده در ارتباط ميان دانشگاه و جامعه از اين سه منظر و  بررسي تنش

بته متغير زمان و سرعت رشد نهادهاي آموزش عالي را پس از جنگ جهاني دوم ال
  مورد توجه قرار داده است. 

اي براي جامعه  تواند سبب بروز مشكالت عديده موزش عالي ميآي نهادهاي رشد كم
بيني شده است و از  پيش بحثروي جامعه كه دراين  هاي پيش شود. يكي از تنش
 كيفيت و برابريشود، پاسداشت  ترين چالش جامعه نام برده مي آن به سان اصلي

ي استدر آموزش عالي در شرايطي است كه نظام آموزش عالي در حال توسعه كم 
  ).2016 ،2(مارگينسون

زمان با آغاز دوره رشد شتابان جوامع و پس از ي نهادهاي آموزش عالي همرشد كم 
هايي را در زمينه كيفيت آموزش عالي با خود  جهاني دوم، مشكالت و تهديد  جنگ

اي از نهادهاي آموزش عالي شكل گرفتند كه يك  به همراه داشت. بطوري كه دامنه
هايي با استانداردهاي باالي آموزشي شامل استادان برجسته،  سر آن دانشگاه

ال قرار داشتند و سوي ديگر  ايدهدانشجويان نخبه، منابع آموزشي و كمك آموزشي 
ها و استانداردهاي آموزشي در سطح  اين دامنه نهادهايي قرار داشتند كه شاخص

                                                                                                                          
به  كشورهاي اروپايي به صورت يكپارچه درآمده است.پس از بيانيه بولونيا، نظام آموزشي در . ١

همين سبب در اين نگاشت نظام آموزشي كشورهاي اروپايي به صورت يك نظام آموزشي انگاشته 
  شده است. 

2. Marginson 
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تري قرار داشتند. در اين ميان بيشتر كشورهايي كه حال در ابتداي  كيفي پايين
بر يك موضوع خاص توافق داشتند و  ،ي آموزش عالي قرار داشتندمسير توسعه كم
 - ي بود. همين امرعالي در عين توسعه كم ت  و استانداردهاي آموزشآن حفظ كيفي

عالي هاي نظام آموزش حفظ كيفيت باال در كليه بخش ي واستمرار در توسعه كم - 
است  اي جويانه عدالتمعضالتي را براي اين نظام به همراه داشت. نخست، احساسات 

تاثير  .كند كه به مساوات در كيفيت در تمامي نهادهاي آموزش عالي اشاره مي
هاي شغلي افراد، تقاضا براي دسترسي به كيفيت در  عالي بر كاراهه كيفيت آموزش

آموزش عالي را دو چندان كرده است. دوم، معيارهايي كه در حال حاضر براي 
گيرد، همان معيارهاي قديمي و  قرار مي مورد استفادهگرا  تودهعالي  ارزيابي آموزش

گرايي است. و سوم، رشد شتابان و تقريبا نامحدود آموزش عالي  پرهزينه دوره نخبه
گراي آن بر دوش دولت افتاده  هاي آن همانند شكل گذشته نخبه است كه با هزينه

هاي هنگفتي را بر دولت تحميل كرده است. اين در شرايطي است كه  و هزينه
سالمت،   ها همانند رفاه، ها با افزايش تقاضاي خدمات عمومي در ديگر بخش دولت

(يانگ چي هاو،  آموزش عمومي، مسكن، حمل و نقل و از اين دست روبرو هستند
2015( .  

ي آموزش عالي جامعه و دولت به گسترش كم  بررسي ديرينه اين تحوالت و واكنش
گرايي  گرايي به توده ها از نخبه دانشگاهبيانگر آن است كه در گذر باال هاي  و هزينه

جوامع با گروهي روبرو هستند كه همچنان حفظ شكاف ميان اقشار باال و پايين 
دهند. اين گروه معتقدند كه دانشگاه با كيفيت كه هزينه بااليي   جامعه را ترويج مي

ران نيز بايستي محدود به اقشار خاصي از جامعه باشد و اگر قرار است ديگ ،نيز دارد
تر براي آنان  بايستي نهادهايي با كيفيت پايين  مند شوند، هاي آموزشي بهره  از فرصت

هاي ديگري نيز در جامعه  بيني شود. اما با عبور از اين نقطه صداي گروه پيش
طلبي خود را بروز داده و بر  جويانه و مساوات شوند كه احساسات عدالت شنيده مي

كيفيت در نهادهاي آموزش عالي بايستي در اختيار همگان  اين باورند كه امكانات و
ي آموزش عالي نيز هاي توسعه كم قرار گيرد. با قدرت گرفتن اين گروه كه سياست

كنند با حفظ استانداردها و كيفيت  ها تالش مي كند، دانشگاه آن را تقويت مي
آنجايي كه هاست. از  دولت معضالتنقطه آغاز   آموزشي رشد يابند. اين نقطه،
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ها قادر به تأمين سرانه دانشجويي مورد نياز  خورد، دولت مي  كيفيت با هزينه گره
. 1دهند ها كاهش مي دانشگاه نيستند و به ناچار بودجه حمايتي خود را به دانشگاه

ي و يا كاهش اي جز توقف گسترش كم ها چاره بنابراين با شرايط پيش آمده دولت
  )2000(ترو، خود از نهادهاي آموزش عالي نداشتندهاي مالي  ميزان حمايت

ي جوامع با هاي گسترش كم  گونه كه اشاره شد و نفوذ بيشتر سياست همان
هاي  طلبي در آموزش عالي روبرو است كه با تفاوت هاي يكپارچگي و مساوات ديدگاه

هاي  موجود ميان نهادهاي آموزش عالي همچون نسبت استاد به دانشجو، فعاليت
هاي كيفيت چندان سازگار نيست.  ها و ديگر هزينه وهشي، تجهيزات و زيرساختپژ

هاي پژوهشي  ها، حجم فعاليت ها و رسالت بطوري كه برخي نهادها به سبب مأموريت
هاي بااليي را نياز دارند. بنابراين از يك پژوهش با بنيادهاي  كه برعهده دارند هزينه

وان آن را جدا كرد و از سوي ديگر حمايت از ت كاري اين نهادها گره خورده و نمي
تواند متفكران خالق دانشگاهي را جذب و نگهداري كرده و به دنبال آن  پژوهش مي

طلبي  موقعيت آموزش عالي را بهبود بخشد. حال اگر بخواهيم با ديدگاه مساوات
هاي موجود ميان  بزنيم و با وجود تفاوت آموزش عالي يدست به گسترش كم

اي مختلف براي حفظ كيفيت به همه بودجه و امكانات مساوي بدهيم، اين نهاده
به سياستي پرهزينه بدل خواهد شد كه مديريت و  عاليگسترش آموزش 

گرا بايستي با دقت بيشتري انجام شود. در  ريزي آن در ساختارهاي جديد توده برنامه
، شعار ي حاكم استطلبي در عين گسترش كم شرايطي كه رويكرد مساوات

هاي خود را  هاي سياست كنار رفته و دولت» چيز مگر بهترين آن هيچ«گرايانه  آرمان
ترتيب، نهادهاي  بدين كنند. ميتدوين و اجرا » يك چيز بهتر از هيچ«با شعار 

هاي خود از منابعي  آموزش عالي حفظ وضعيت موجود بايستي به فكر تأمين هزينه
آيا آموزش "كليدي اينجاست كه   اين ميان پرسشبه غير ازمنابع دولتي باشند. در 
تواند ضمن حفظ كيفيت و مساوات و كاهش بودجه  عالي در شكل جديد خود مي

بيني شده،  به كاركردهاي خود جامه عمل بپوشاند و همچنان گسترش  پيش

                                                                                                                          
بودجه اختصاص داده شده به دانشگاه از سوي دولت بين دو  2004تا  1979هاي  در فاصله سال .1

 يابد.  سوم تا سه چهارم كاهش مي
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اي است كه تالش كرده است تا با  دانشگاه باز انگلستان نمونه . )2005(ترو،"؟؟يابند
چنين اهدافي به فعاليت بپردازد. اما با وجود نام خود اين نهاد همچنان نتوانسته 

دست پيدا كند و همچنان در سطح يك نهاد  1است به مرحله دسترسي سراسري
حصيلي در ضمن كار گرا باقي مانده كه افراد تنها با انگيزه دريافت مدرك ت نخبه

شوند. اگر چه برخي استانداردهاي دوره  تمام وقت در اين دانشگاه وارد مي
هاي خاص ان دوره  تر شده است، اما همچنان محدوديت رنگ گرايي در آن كم نخبه

هاي گسترش بر استانداردها و كيفيت  شود. تاثير سياست در اين دانشگاه ديده مي
ي، ابتداي دهه در ابتداي دوره گسترش كمآموزش پيچيده و نامشخص است. 

، مالحظاتي در ميان دانشگاهيان مطرح شد كه بعدها به صورت شعار 1950
دار شد. اين نگراني  ريشه» تر كيفيت دانشجوي بيشتر مساوي است با دانشجوي بي«

ي قرار گرفت. بطوري كه ها و نقدهاي بعدي از سياست گسترش كم پايه تحليل
ي آموزش عالي حوزه استعدادها در باور بودند كه با گسترش كمگروهي بر اين 

هاي  شود. به بياني ديگر با ورود دانشجويان بيشتر به دوره آموزش عالي كوچك مي
در سطح عالي استعدادهاي بيشتري پرورش   ها از آموزش عالي و استفاده آن

برخي پژوهشگران يابد. دراين ميان  يابد و كيفيت آموزش دانشجويان كاهش مي نمي
هاي  كه اگر چه ممكن است با اين سياست دانشجويان با زمينه ،و ناظران دريافتند

تر نيز وارد آموزش عالي شوند كه قابل مقايسه با دانشجويان سطوح  آموزشي ضعيف
باالي آموزشي نيستند اما اين دسته از دانشجويان انگيزه كافي براي تحصيل و رشد 

. ضمن آن كه )2014، 2(كوپرمناين عامل درخورد توجه است كه ،و بالندگي دارند
گرايي عبور كرده است و ديگر نبايد دانشجويان و  آموزش عالي از دوره نخبه

با پيدايش نهادهاي  .هاي آن را با دوره طاليي آموزش گذشته مقايسه كرد خروجي
هاي درباره كيفيت آموزش  نگراني -4ها و مدارس عالي تكنيك پلي - 3غير دانشگاهي

عالي رو به افول گذاشت. اما مسئله ديگر آمادگي و توانمندي اعضاي هيات علمي 

                                                                                                                          
1.  Universal Access 
2. Cooperman 
3.  Non- University  
4.  colleges 
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ها بود كه برخي بر اين باور بودند كه گسترش شتابان  مدارس عالي و دانشگاه
گران را كاهش داده است. برخي ديگر  آموزش عالي ميانگين كيفيت آموزش

رنگ شدن اين رابطه  دور شدن استاد از دانشجو و كمي را سبب گسترش كم
موافقان   دانستند كه خود مستقيما بر كيفيت آموزش تاثير گذار است. گروه مي
گراي دانشگاه را  تواند جو نخبه اي شدن نيز بر اين باور بودند كه اين روند مي توده

شدن و فرهنگ  يا آموزي، پيامدهاي توده تعديل كرده و آنان را با بازار، مهارت
اما آنچه در انتهاي همه اين نگراني كه . )1،2011(پالفريمنعمومي آشنا كند

بايستي بدان توجه كرد اين است كه هيچ  .ا باشدرتواند معتبر يا واهي وگذ مي
ي آموزش عالي هاي سياسي و اقتصادي از گسترش كم  تواند با تصميم اي نمي جامعه

ه كه كم و بيش اكثر جوامع با اين چپرهيز كند. از آنبه منظور رسيدن به كيفيت 
ترين  كاربردي -گرايي و ورود به توده گرايي گذر از نخبه -تحول روبرو شده اند

تر در ساختار  هزينه گرا و نهادهاي جايگزين و كم حل تركيبي از دانشگاه نخبه راه
تصاص داده آموزش عالي است. افزون بر اين، كاهش هزينه سرانه دانشجويي اخ

  شده به نهادهاي اموزش عالي از سوي دولت است.
  

                                                                                                                          
1. Palfreyman  
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  بخش دوم : مرور مطالعات در ايران
  

  تحوالت آموزش عالي در ايران
 علمي در زندگي  تحوالت بين نسلي "در طرحالف  1396 ،فراستخواه

هاي جهاني براي جامعه  پنج نسل متناظر با تحوالت ونسل "انشگاهي در ايران د
  كند.   ايران توصيف مي

  طبقات م از قشرها و زماني اجتماعي اع بندي گروهبه معناي » نسل«در اينجا 
بيولوژيكي، سنّي و تقويمي قابل تمايز  هاي است. نسل منحصرا با مالكاجتماعي 

كند، فقط  سن و زيستن در يك دورة  ميها را از هم تفكيك  نسل نيست. زيرا آنچه
و   و رويدادها بلكه تغييرات اجتماعي، وقايع  ،1خاص ده ساله بيست ساله نيست

شود. نسل  مشترك نيز  در صورت بندي نسلي لحاظ ميهاي  تجربهخاطرات و  
ز هست. تغيير بيش از اينكه يك امر عيني باشد، سوبجكتيو و برساخته اجتماعي ني

ها، تحوالت دوراني اجتماعي  ها ، جنگ قدرت، انقالب هاي و نظامسياسي  هاي رژيم
، نسل هاي مختلف را شكل مي دهد و براي هر  واقتصادي وفرهنگي وتكنولوژيك 

نسل ، شاكله ذهني ، فضاي اجتماي  وزبان وگرامر و سبك زندگي و قواعد كم 
م است نسل را نه تنها با متغيرهاي جمعيت . پس الزآورد ميوبيش رايجي فراهم 

مهم  و وقايع  هاي دگرگونيمتمايز و  اي دوره هاي تجربهشناختي بلكه با رويدادها و 
 ،نسل در مفهوم اجتماعي آن 2مانهايم تعبيرقابل توجه  تعريف كنيم. به 

و در هرنسلي  كند ت بازنمايي ميالتاريخ تحو ي از منظرجايگاه مشترك
آرماني،  ايدئولوژيك،  ،ارزشي  ،هاي غالب متفاوت  و فضاهاي اجتماعي نگرش

هاي زندگي تا حد زياد متفاوتي  هويتي، گفتماني و  پارادايمي غالب متمايز وسبك
مشخصات  پنج نسل »  2«) در جدول   2006، 4؛براكز3،1994شفرز (رواج دارد

                                                                                                                          
  هر ده سال را حدودا يك نسل محسوب مي كند  "Christopher Balr "كريستوفر بالر. 1

2. Mannheim 
3. Bernhard  Schäfers 
4. Brooks 
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  .1توصيف شده استهاي جهاني  ايراني مقارن با نسل
  

  پنج نسل در جهان و ايران: 2جدول 
  نسل ايراني

  
برخي خصيصه هاي 

  دوره نسلي
مقارن نسلي در 

  آمريكا
برخي خصيصه هاي 

  دوره نسلي

1  
  نسل مشروطه

1320-  
  دوره پهلوي اول

ناامني، جنگ جهاني 
اول،  اهميت امنيت 
هرچند با اقتدار دولت، 
كمبودها، جنبش 
 نوسازي (مطبوعات و
مدارس عالي و دانشگاه 

  و...)
كانون توجه نسل : 

  نظم ، حفظ مراتب

  نسل خاموش
)silent(  

1945-1925  

نسل كهنه سربازان، 
بحران اقتصادي 

  امريكا
اهميت نظم و سلسله 
مراتب، مسؤوليت 
پذيري، صرفه جويي، 
نظام ارزشي، نتيجه 
 گرايي، خانواده، نظم و

شناسي، وفاداري،  وقت
نسبت ثبات و  بديني 

  به تغيير

2  

نسل 
ناسيوناليسم 

  ايراني
1340-1320  

  

آزادي هاي پس از 
،  رقابت ها 20شهريور 

وهويت هاي 
ايدئولوژيك، 

ناسيوناليسم، دوگانة 
  شهر  وروستا

كانون توجه نسل : 
رقابت با خود انگاره  

  اي مثبت

  نسل بومر
)Babyboomers( 

1964 -1946  

پس از جنگ جهاني 
نرح دوم، رونق ورفاه، 

انفجار  باروري و
ارزش ، جمعيتي

مخاطره جويي، نگرش 
مثبت به حيطه 

ها، خود انگارة  امكان
مثبت، اهميت 
جزئيات، ميل به 
برابري، سوء ظن به 
دولت، رقابت گرايي، 
ارزش به اشتراك 
گذاشتن خود، تعهد 

  به سازمان

3  

نسل دوره 
نوسازي ورشد 

  نابرابر
1359-1341  

  

اصالحات ارضي، 
از روستاها به مهاجرت 

نشيني،  شهرها، حاشيه
رشد اقتصادنفتي نابرابر 
وناموزون، درآمدهاي 

 Xنسل 
1980-1965  

تحوالت جهاني فراگير  
مثل انقالب پرتغال 

و انقالب ايران  1974/
، فروپاشي، 1979/

شوروي ، ديوار برلين 
                                                                                                                          

  )1388، (فراستخواه :.براي زمينه كاوي تاريخي اين تحوالت ، از جمله مي توانيد بنگريد به  1
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  نسل ايراني
  

برخي خصيصه هاي 
  دوره نسلي

مقارن نسلي در 
  آمريكا

برخي خصيصه هاي 
  دوره نسلي

نفتي دولت، خودكامگي، 
» ديگري شدنِ«فساد، 

دولت، نارضايتي هاي 
سياسي نخبگان، 
سركوب وساواك، رشد 
ايدئولوژي هاي چپ و 
ديني، روشنفكري، 
اسالم سياسي و انقالب 

  اسالمي
كانون توجه نسل : 

  آرمانتغيير  و 

ميل به تغيير، ، و....
تحرك، آرمانخواهي، 
 اتوپيا وايدئولوژي،
هوش هيجاني، روابط 
غير رسمي، خروج 

  راحت از سازمان

4  
نسل انقالب 
  اسالمي

1379-1360  
  

اختالفات بر سر 
جايگزيني قدرت، جنگ 
تحميلي، اقتصاد كوپني، 
آتش بس  واقتصاد پسا 
كوپني، اهميت اينترنت 
و ارتباطات ، اوقات 
فراغت ، رونق جديد 
  مدني، اصالحات دولتي

كانون توجه نسل : 
فراغت و  تجربه ، 
سبك زندگي 
وفناوري اطالعات 

  وارتباطات

هزاره يا  y نسل 
)millennium (  

2000-1981  

ظهور كامپيوتر هاي 
پي سي، اينترنت، 
تلويزيونهاي ماهواره 
اي، دهكده جهاني،  و 

سپس:فناوري 
اطالعات وارتباطات، 
وب يك و وبگردي، 

ها،  ، وبالگلينكدن
اهميت يافتن  ها ويكي

كودكان ونوجوانان، 
كم حوصلگي، اهميت 
سبك زندگي، 

لحظه  سرگرمي، فان و
حال، اوقات فراغت، 

هاي دوستي، گروه 
تجربه شخصي،  
نيازهاي فرامادي، 
مهارت گرايي، بي 

  تكلفي وبي تعارفي

5  
نسل پسا 
  انقالب

 -1380  
  

پوپوليسم و توده 
گرايي در برابر نخبه 

 ، افت كيفيت، گرايي
چپ نو در مقابل اقتصاد 
نئوكالسيك، يارانه ها، 

  يا نت Zنسل 
 -2001  

ابعاد جهاني خشونت، 
يازده سپتامبر، ظهور 

هايي مانند  پديده
 زيست و محيطداعش، 

وب دو  توسعه پايدار، 
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  نسل ايراني
  

برخي خصيصه هاي 
  دوره نسلي

مقارن نسلي در 
  آمريكا

برخي خصيصه هاي 
  دوره نسلي

تحريم، تورم، بورس 
مسكن، صف آرايي هاي 
جديد در ميدان نيروها، 
ريزگردها و اهميت 
يافتن آب و خاك وهوا 
وگياه، رشد سريع 
فضاهاي مجازي وشبكه 
هاي اجتماعي ، ناسازه 
هايي همساز شده از 

، » جهاني –بومي «
سنت، مدرن و پست «

،  جنبش سبك »مدرن
زندگي و سياست 
زندگي ( بگذار زندگي 

نم) ونهايتا دولت ك
اعتدال و پساتحريم 

  گرايي
كانون توجه نسل : 

اغوشي با  هم
نااطميناني در شبكه  
  هاي اجتماعي مجازي

هاي  سه، فناوري و
همراه، ام پي تري 
پلير،بازي هاي چند 
بعدي رايانه اي،  

كرو بالگ وموبالگ مي
، فيس بوك، توييتر، ها

يوتيوب، تلگرام، 
اينستاگرام وشبكه 

هاي اجتماعي  
  مجازي

پنج » : 1«(جدول 
نسل  در جهان ودر 

  ايران)

  
بندي فوق در فرهنگ وفضاي دانشگاه تأمل  اكنون در باب  تأويل اجتماعي نسل

. دوره 1:  اند كردههر نسل را در سه دورة عمر از چرخه حيات انساني منظور و  كرده
. دوران زندگي هيأت علمي. از 3. دوره دانشجويي2نسلي ورشد كودكي و نوجواني  

هيأت علمي ودانشجويي اين سرزمين در بحبوحة  هاي لنساين طريق آمد ورفت 
سير تطوناظردانشگاهي ايران مت هاي مدلل ر و تحو الت دانشگاهي جهان با تحو

طور كه مالحظه  ) همان1هاي بررسي شده (نمودار در ميان نسلشود.  بازنمايي مي
يكي از عجايب اين   در نسل چهارم يعني نسل انقالب اسالمي، فرمايد مي

است كه فاقد كيفيت  است و در همان » دانشگاه آموزشي نسل اول«نسل 
دانشگاه حال  مايل وبلكه مصرّ  به نسل دوم دانشگاه پژوهشي شدن است! 
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ي تحصيالت تكميلي ، گزينش استاد، توده گرا، افت كيفيت، آغاز رشد كم
لم سبك دو  بدون ساختار صنعت وع دانشگاه ومهاجرت مغزها، نظام متمركز ، 

دوره اول حيات اين نسل از اين حال به آن حال شدن، افتادن  بوجود آمد. مدآكار
فراغت و تجربه ، سبك وبرخاستن، دست وپا زدن و سرانجام خيمه زدن در ساحل 

زندگي وفناوري اطالعات وارتباطات است. نسلي خسته وكوفته. دورة دانشجويي نيز 
ديوار كنكور، همزيستي با سهميه ها، حشر ونشر با بر باالي  عبارت است از پريدن

هاي درسي عرضه گرا  و پرواحد افت جذابيت تدريس،  اختالط دانشجويان از  برنامه
طبقات در حال فروكشِ متوسط تا طبقات نوكيسة باال و طبقات انبوهي از  

زدايي  سياست  -زدگي  ها. اين نسل از  دوتايي سياست ها وغير شهري پاييني
فرسوده شده است. آموزش عالي رايگان، رشد دسترسي كمي، تدريس به شيوه 

هاي پيام نور وآزاد و...، انجمن هاي  هاي سالني، گزينش دانشجو، پديده سخنراني
ها   اسالمي و بسيج دانشجويي را ديده است. همه جا صحبت ها وتابلوها و برنامه

ها اصال ساختارمند و  است اما اين» بك دو علم س«و » دانشگاه وصنعت«دعويِ 
اند، دانشگاه پژوهشي به معناي صحيح و همه جانبه و كيفي كه  مد نشدهآكار

ايم، آن دانشگاه كالسيك آموزشي و اهميت تدريس و  ياددهي ويادگيري در  نشده
هاي جدي ِ درس  و اخالقي استاد بر دانشجو، دغدغهتأثير عميق  كالس، نفوذ و

نيز كه ميراث اصيل دانشگاه آموزشي دنياست و »ِ اجتماعي شدن علمي«و آموزي 
 ، برباد رفته است . رديمك ما هم در نسل دوم وسوم، ذره به ذره  تجربه مي
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  الف) 1396ها (فراستخواه،  دوره عمر و چرخه حيات نسل» 1«نمودار 
 

 نسل مشروطه
 1نسل دانشگاه 

 پاريس
 

نسل ناسيوناليسم ايراني
كلمبيا و 1دانشگاه نسل 

 بركلي و استنفورد

نسل  نوسازي و رشد 
 نابرابر

كمال نسل اول آموزشي 

 نسل انقالب اسالمي
نسل اول فاقد كيفيت مايل
 به نسل دوم پژوهشي

 

 نسل پسا انقالب
 نسل سوم كارآفريني

اوايل نوسازي دولتي ، الگوهاي اروپايي وفرانسوي 
دانشگاه، تجربه اغازين  تحصيل در دانشگاه ،   

ديسيپلين گرايي، دانشگاه مدرسه وار، كمبود 
، دانشگاه غالبا در 1314امكانات، اعتصابات از 

 دسترس پسران  طبقات باال 

تجربه هاي آغازين تحصيل در خارج و كسوت هيأت
علمي، هنجارهاي مرتوني ، سنت اقامت، سنت هاي 

ديسيپليني آموزش  نوين دانشگاهي، نخبه گرايي، 
 دانشگاه نسل يك پاريس 

تحول نظام آموزشي به الگوي انگلوساكسوني 
واحدي ، دروس اختياري، آموزش عالي در حال 

انشجويي و سازمان رايگان شدن،گسترش جنبش د
هاي چريكي،  رونق  فعاليت صنفي، رشد طبقه 
متوسط دانشجويي،  افزايش حضور  دختران  در 
دانشگاه، ورود ماشين هاي محاسب مين فريم، 
همسايگي سياست ورزي وعلم آموزي ونهايتا 

 انقالب و انقالب فرهنگي

جنبش چپ، ملي، جنبش دانشجويي(صنفي و 
سياسي)، ورود طبقه متوسط در جمعيت دانشجويي، 

ديوار كنكور، سهميه ها ، برنامه هاي درسي عرضه 
گرا  وپرواحد، ورود دانشجويان از طبقات پايين  

سياست  –وغير شهري ، دوتايي سياست زدگي 
زدايي،  آموزش عالي رايگان، رشد دسترسي كمي، 

ش دانشجو، پديده هاي پيام نور وآزاد و...، گزين
 انجمن هاي اسالمي و بسيج دانشجويي  

 

روند پولي شدن، مدرك گرايي، رشد كمي 
تحصيالت تكميلي، دوتايي رشد فناوري اطالعات 

وارتباطات با محدوديت هاي زيرساختي نرم وسخت،
دوتايي زنانه شدن دانشگاه و سياست هاي جنسيتي،

وه ها وكانونهاي دانشجويي بدون تكثر در گر
 ساختارهاي حمايتي الزم  

نسل جديد هيأت علمي حامل تجربه دانشگاهي 
آمريكايي، كمال نسل اول دانشگاه آموزشي، استقالل

ي، زنان ميك به شرط سياست،   استادان خارجآكاد
هبأت علمي، رشد سياست وايدئولوژي در كنار علم 

ب  وتصفيه ها  آموزي و سپس غلبه آن ، انقال
 ومهاجرت ها ، تعطيلي دانشگاه 

نخستين تجربه هاي استقالل آكادميك، رشد 
هنجارهاي رقيب سياسي  در كنار هنجارهاي غالب 

علمي، دانشگاه نسل يك  اما در حال شيفت از 
الگوي پاريسي به الگوي كلمبيا و بركلي واستنفورد، 

 يآغاز شكاف استادان قديم ونسل جديد دانشجوي

دانشگاه توده گرا، افت كيفيت، آغاز رشد كمي 
تحصيالت تكميلي ، گزينش استاد، مهاجرت مغزها، 
نظام متمركز ، كمبود استاد، دانشگاه  آموزشي نسل 

اول فاقد كيفيت و مصرّ  به نسل دوم دانشگاه 
پژوهشي!،  دانشگاه وصنعت وعلم سبك دو  بدون 

 ساختار كارامد.

شدن دانش ، گفتمان چرخش كااليي شدن و تجاري
از دانشگاه نسل دوم  پژوهشي هومبولتي  به دانشگاه
نسل سوم  كمبريجي و كارافريني، رسانه اي شدن  

اهميت فناوري وتوليد ثروت،  محدوديت منابع 
عمومي و بنگاه داري دانشگاهي ،  ميان رشته گرايي،

علم پسانرمال، استادان مجري پروژه هاي بيروني 
وردن سنت اقامت، بازنشسته كردن استادان،وبرهم خ

آيين نامه ارتقا ومقاله گرايي از طريق پايان نامه ها، 
 ضد هنجارهاي علمي و كژكاركردي ها، 

 دوره دانشجويي
دوران زندگي 
 هيأت علمي 

رشد  دوره نسلي و
كودكي و نوجواني 
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 كرد بهبا وجود تفاوتهايي كه در ميان سه نسل توصيف  )الف1396( فراستخواه
 به صورت موارد زير مشاهده شدكه كم و بيش در هر سه نسل  نگراني مشتركي

  اشاره كرد:
 امر سياسي بر امر آكادميك. (به جز  سياسي شدن بيش از اندازه دانشگاه و غلبه

معدودي از نسل كه معتقدند علم ودانشگاه در خدمت سياست اسالمي سازي 
 قرار بگيرد)

 يت و افت كيفيتسيطره كم 

نند؛ نسل ك هر سه نسل اين پيامد را قبول دارند و به اشكال مختلف آن اشاره مي
هاي دانشگاهي، پز و  در مرتبه هنجاري رفتار علمي، بي هاي اصالتاول به تضعيف 

نگري دانشجو و اطالعات كم عمق اشاره  يت، سطحيبزك علمي، سيطره كم
و افزايش استاد را موجب رقابت در  ها دانشگاهي . نسل دوم گسترش كمكند مي
داند ميرايي گ يكم گرايي و پرش در مقاالت افت  يو به كاهش مهارت استادان، كم

نسل سوم وضع مالي استاد را در كار هيئت علمي  كند. ميه كيفيت رساله ها اشار
اري استادان براي ارتقاء و افت سطح كيفي دانشجو سخن كي و از كم داند ميموثر 

  مي گويند.
 ..مسائل معيشتي استادان خصوصاً جوانترهاي درگير با مخارج مسكن و 
 ضعف تعامالت اجتماعي 
 گرايي صوري مقاله 
  ترهاي خود جوانارتقا گرايي پرشتاب 
 رويه، بدقواره و ناموزون آموزش عالي  گسترش بي 

  ناديده گرفته شدن تفاوتها و يكسان شدن بر موجوديتي كه به نام
 دانشگاه در كشور به راه افتاده است.

  دولتي شدن مديريت آموزش عالي و دانشگاه 
 المللي ضعف همكاريهاي علمي بين 
 مشاركت هاي اجتماعي و اعتماد و ضعف سرمايه  

در باب ب) 1396(گاهي دانشگاه در ايران  در كتاب گاه و بي ،ايشان
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اين چنين توضيح  گسترش بدقواره، ناموزون و ناپايدار آموزش عالي
گذشته آموزش عالي به صورتي نا متناسب، بد قواره و  هاي طي سال دهد: مي

ناموزون و غير متوازن گسترش يافته است. اين به معناي آن است كه ما از اين 
وضع نبايد انتظار پايداري داشته باشيم. نيازها و تقاضاها به ندرت سنجيده و بررسي 

ست ( آن هم شده ا گرا شده است. آموزش عالي به شدت در شكلي نامعقول، عرضه
به صورت عرضه دولتي) . از آموزش عالي، چنان كه در نامش پيداست، انتظار 

رود به تعليم و تربيت در سطوح عالي، و  به تاثيرات مطلوب در فرهنگ و جامعه،  مي
ي ي ملّ هاي افزوده به رفاه اجتماعي، به كيفيت زندگي، به توسعه و تعالي و ارزش

المللي كمك بكند. اگر چنين نباشد، مطمئنا حيثيت و وعزت ايراني در محيط بين 
نهد.  شود و تصوير اجتماعي آن رو به زوال مي اعتبار آموزش عالي مخدوش مي

ي فكري  دانشجو كه در تربيت نيروي انساني و تشكيل سرمايه ي ي تمام شده هزينه
ر مرتبط شود ضرب در تعداد دانش آموختگان بيكار يا با كار كاذب غي ي صرف ميملّ

هاي خصوصي و  و غير مولد تنها بخشي از مخارج تباه شده در كشور است . هزينه
شود كه در صورت فقدان اثربخشي و  ها صرف مي عمومي براي ايجاد مركز و دوره

شوند. از سوي ديگر، افت نقش  ي منتهي ميوري به خسارت ملّ كارايي و بهره
ي اجتماعي و  ، مطمئنا هم به سرمايهاجتماعي و فرهنگي نيروي انساني تربيت شده

   زند. ي معنوي كشورمان لطمه مي هم به سرمايه
اگر فكر درستي براي سامان يابي گسترش آموزش عالي در كار نباشد، نه تنها به 

انجامد، بيكاري دانش  ي بلكه به سرخوردگي جامعه از علم آموزي مياتالف منابع ملّ
اذب آنان نا متناسب با رشته و تخصص هزينه هاي ك آموختگان، يا انواع اشتغال

ي آموزش  هاي اجرا شده ي خود، فقدان اثربخشي اجتماعي و فرهنگي دوره شده
ها و مراكز آموزش عالي در  عالي، مخدوش شدن اعتبار و نشان اجتماعي گروه

مقداري فرهنگي آن، همه و همه فقط بخشي از  ادراك عمومي از دانشگاه و بي
ي ناشي از روندهاي كنوني است. امر گسترش در نظام  ء و ناخواستهآمدهاي سو پي

 .است 1پژوهش و آموزش عالي، بنا به سرشت خود، از جنس سياست عمومي

                                                                                                                          
1. Public policy 
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جز عالئم مرضي يك نظام متمركز آموزش است،  جريان  اين مشكل سندرومي
ها و  هاي دولتي، سليقه هاي سياسي، مديريت عالي كه به شدت وابسته به چرخش

هاست.  ها و منازعات جناحي و منافع و فشارها و البي هاي گروهي و گرايش نگرش
راني خوب در آموزش عالي است كه آثار خود را به صورت  اين مشكل ضعف حكم

اي آموزش عالي، بي اعتنا به تقاضاها، فاقد هدفمندي،  گرايانه نظام گسترش عرضه
ين المللي، و كم توجه يا بي توجه به ي و بدچار فروبستگي و بيگانگي با تعامالت ملّ

اي و  گويي به نيازهاي واقعي توسعه در سطوح محلي و منطقه گرايي و پاسخ ماموريت
ي قابل ذكر اين است كه درصد باالي مجوزهاي قطعي  دهد. نكته ي نشان ميملّ

ي بررسي و  ي سادگي اخذ مجوز نهايي و فقدان مراحل چندگانه نشان دهنده
د سازوكارهاي اعتبارسنجي و غربال كيفي مطابق  استانداردهاي دقيق مميزي و نبو

است. وضعيت زماني اين مجوزها محل تامل است. در ده سال گذشته شاهد فراز و 
و اوج آن در  1392و انتهاي آن سال  1388فرودي هستيم كه ابتداي آن سال 

آكادميك است. اين شواهد حاكي از آويختگي شديد امر  1391و   1390سال 
هاي سياسي و شرايط مديريتي دولت و وزارت علوم،  گسترش به امر پليتيك زمينه

گرهاي گسترش آموزش  با مروري كوتاه در نشانتحقيقات و فناوري است.  
گرايانه است و بي توجه به  مشخص شد كه اين گسترش عرضه عالي

ي و بين المللي تقاضاهاي واقعي جامعه و بازار كار و بي اعتنا به تعامالت ملّ
هاي بين المللي،  بر اساس داده ي كيفيت است. و بر كنار از تعهد به ضابطه

ي  پذير است به طوري كه در فاصله اقتصاد آموزش در ايران بسيار ضعيف و آسيب
هاي تحصيل رشد سريعي  ، با وجود اين كه سال21ي اول قرن  و دهه 90ي  دهه

ي به يك منوال مانده است و توليد ناخالص ملّي آموزش از  داشته است اما هزينه
 يت آموزش ما بر كيفيتي كم غلبهگر  اين فقط يكي از شواهدي است كه بيان

اي در  هاي عمده كه شكاف گيريم بدين ترتيب، نتيجه مي ).UNDP,2015آن است(
نظام آموزشي و آموزش عالي ما مثل مشكالت كيفيتي، نابرابري و اشتغال ناپذيري 

ي  در سطحي بسيار زياد با متوسط وضع مطلوب جهاني فاصله دارد. در مطالعه هنوز
دهي  ي عوامل اقتصادي موثر بر سامان آمايش آموزش عالي، تصويري از آينده
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هاي  آموزش عالي به دست داده شده است. بر اساس اين مطالعه، كمبود فرصت
روي كار تحصيل كرده ي ني شغلي براي دانش آموختگان آموزش عالي و مازاد عرضه

ي قبل بوده است. با  هاي اساسي كشور از دو دهه در بازار كار ايران، يكي از چالش
توان  هاي اخير، به راحتي مي ي آموزش عالي در سالنگاهي به آمار گسترش كم

ل اساسي در نظام اقتصادي اين بحران تشديد دريافت كه در صورت عدم تحو
چه بايد كرد؟ نويسنده بنابراين،  ).1394قارون،  (نورشاهي، منيعي وخواهد شد

در اين زمينه استفاده هاي پژوهشي خود  براي پاسخ به اين سوال از يافته
هاي آموزش عالي است كه به شدت  كرده است. مشكل نخست در جنس سياست

دولتي و ديوان ساالر، اظهاري، ابالغي و گفتاري است و شكل دستورالعمل اداري 
بخش در شبكه  حالي كه سياست بايد حاصل جست و جوي رضايتدارد. در 

اي  هاي حرفه ها و انجمن اجتماعي ذي نفعان باشد و براي اين كار بايد خود دانشگاه
هاي عمومي به نحو ساختاري و نهادمند  گذاري و تخصصي در جريان  خط مشي

براي عامالن مشاركت داده شوند. گذشته از اين سياست بايد از پژوهش بربيايد و 
سازي بكند و  خالق اجتماعي در راستاي ارتقاي كيفيت آموزش عالي شيب

هايي فراهم آورد. نويسنده با اين كه قواعد رقابتي در بازار دانش را مهم  مشوق
داند و معتقد است كه بايد به قواعد عرضه و تقاضا توجه كنيم، ولي بيش از آن  مي

ه سفارش اجتماعي تاكيد دارد و خصوصا كار بر عقالنيت اجتماعي و انتقادي و ب
داند  دانشگاه را يكسره قابل فروكاستن به عقالنيت ابزاري و دست نامرئي بازار نمي

  ب). 1396(فراستخواه، 
  ايران و تحوالت گسترش آموزش عالي در آن

ايي  گسترش آموزش عالي پديده ،دهد چه تاكنون از نظر گذشت نشان مي آن
جهاني، چند بعدي و بسيار پيچيده است كه محورهاي گوناگوني در آن حايز 

اهميت هستند كه به شناسايي و تبيين جدي نياز دارند. عواملي مانند توجه به  
التحصيل  اند و فارغ هاي دانشگاه (افرادي كه دسترسي داشته پيامدها و خروجي

ايندها مانند ايجاد مشاغل محلي، نشاط جمعيتي، تحول فر، خواهند شد)
هاي نامحسوس به اجتماع، و مجموعه مسائلي كه در بسياري موارد  با  ورودي
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 ،شود (ديير داد و فرايندها اشاره دارند، مربوط مي هاي كيفي كه به برون شاخص
2002(.  

ي و بيش از دو دهه است كه آموزش عالي ايراني نيز با سياست افزايش دسترس
هايي از گسترش آموزش عالي را با  به دنبال آن نيل به هدف عدالت اجتماعي، تجربه

هاي متفاوت نهادهاي آموزش  هاي دانشگاهي و شكل دادن به گونه افزايش ظرفيت
ي گسترش آموزش عالي در ايران تا جايي پيش رفته كه  عالي آزموده است. تجربه

هاي  نشگاه يا همان كنكور بيش از ظرفيتكنندگان در آزمون ورودي دا تعداد شركت
اعالم شده دانشگاهي در انواع گوناگون موسسات و نهادهاي آموزش عالي است. 

؛ 1396، فريدوني،1396( فراستخواه،ها و مرور مطالعات گوناگون نتايج پژوهش
هاي جهاني امروز براي آموزش  دهد كه همان چالش اما نشان مي )1394منيعي، 

هم رخ داده است. كاهش منابع مالي، كم شدن قدرت دولت در افزايش عالي ايراني 
هاي دانشگاهي براي پاسخ دادن به نيازهاي جاري نهادهاي آموزش عالي،  بودجه

هاي دانشگاهي و عواملي از اين  ي در كارويژههاي جد معضل كيفيت و بروز ضعف
اني با آن مواجه هايي است كه آموزش عالي اير دست كه بسيارند، همگي از چالش

گذاران اين عرصه را بر آن داشته تا در قالب  شده و اين همه انديشمندان و سياست
انديشند. اقداماتي نظير  ايي بي اقدامات مختلف براي مشكالت ايجاد شده چاره

هاي ابالغي ساماندهي آموزش عالي و يا  تدوين سند آمايش آموزش عالي و سياست
گرا كردن آموزش عالي  ايي و ماموريت مديريت منطقهبندي و  هاي منطقه سياست

  روند. ها به شمار مي جويي ها و چاره همگي از اين دست سياست
هاي مشابه آنچه آموزش عالي ايران در  هاي جهاني در دوره اما مروري بر تجربه

ي دستاوردهاي  دهد كه در نتيجه تر را نشان مي آن قرار گرفته است، نگاهي مبنايي
تر شود.  چنين نگاهي نيز بيشتر توانسته در طوالني مدت به موفقيت نزديك

دهي به گسترش آموزش عالي و  اني جهاني حكايت از آن دارد كه براي سام تجربه
ي آموزش عالي فراگير بايد دو موضوع  ها آن و وارد شدن به مرحله عبور از چالش

اساسي مشخص شود كه نخست آن دسترسي به آموزش عالي است. زيرا هر 
ي  تواند محدود كننده دهي به گسترش آموزش عالي نمي ي سامان سياستي در حوزه

شد. چرا كه محدود كردن دسترسي خود معادل دسترسي به آموزش عالي با
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شود. دومين مساله هم تالش براي پاسخگويي به  عدالتي آموزشي هم قلمداد مي بي
  نيازها و مطالبات اجتماعي است. 

سرعت داشت كه آمارهاي وزارت  ايي  ي اخير به گونه ويژه در دهه اين گسترش به
ه جمعيت دانشجويي فقط در علوم، تحقيقات و فناوري حكايت از آن دارند ك

هاي آزاد و پيام نور، از  هاي سراسري و بدون در نظر گرفتن دانشگاه دانشگاه
نفر در سال تحصيلي  2،362،821به   1384-85نفر در سال تحصيلي  936000

دهند. اين در حالي  درصدي را نشان مي 152افزايش يافته و نرخ رشد  93-1392
رديف در  109ها از  گاهي در اين دسته از دانشگاههاي مستقل دانش است كه رديف
رديف مستقل دانشگاهي  247درصد افزايش به  69با   1384 -85سال تحصيلي 

  ). 1394اند (وزرات علوم، تحقيقات و فناوري  رسيده 1392-93در سال تحصيلي 
ي آموزش عالي در ايران به لحاظ ابعاد دهند، كه گسترش كم آمارها نشان مي

طور كه پيش از اين نيز توضيح داده شد  ون قابل بررسي است. زيرا همانگوناگ
گسترش آموزش عالي مفهومي است پيچيده كه بايد از جهات مختلف بررسي شده 

هاي خاص آن بافت معنا شود. از اين رو گسترش  و در هر بافتي با توجه به ويژگي
كه تحوالت زيادي در  ي و قابل بررسي استايي جد آموزش عالي در ايران پديده

ي آموزش خصوصي، پذيرش اعضاي هيات علمي و ساير نيروهاي انساني  حوزه
هاي شهري به وجود آورده  ) كيفيت، مديريت و رهبري و حتي چهره2014 ،(بائوم
. بديهي است دانشگاه به عنوان سيستمي پيچيده با )1394(فريدوني، است

ا خود به همراه دارد نياز به بازخواني ايي ب پيوندهاي منعطف كه پيامدهاي عديده
كند. در اين  كند زماني كه چنين وسعت عجيبي را تجربه مي مجدد پيدا مي

خوريم كه ريشه در تحوالت جهان  بازخواني به كاركردي جديدي از دانشگاه برمي
مدرن داشته و دانشگاه را به نهادي اجتماعي تبديل كرده و  اين همان تحوالتي 

  المللي نيز محل توجه و بررسي است.  منظر بيناست كه از 
ي آموزش عالي؛ پيامدهاي اجتماعي گسترش كم "در طرح 1396فريدوني، 

هاي حاصل از پژوهش خود در قالب  به مجموعه يافته "بنياد ايي داده نظريه



  33  هاي ايران و ... دانشگاهتحليل وضعيت كيفيت آموزشي در 

 

ي حاصل از  گانه ي نوپايي دست يافت كه مبتني بر كدهاي سه نظريه
  :نظريه آورده شده است كههاست. در اين  مصاحبه

»ي اخير نظام آموزش عالي  ي آموزش عالي سياستي است كه در دههتوسعه كم
رو كرده است. اين سياست از ابتدا  گيرروبه هايي چشم كشور را با تحوالت و چالش

اقتصادي  -فرهنگي و سياسي -هاي اجتماعي  مبتني بر داليلي كه عموماً در حوزه
فت تا بتواند به نياز نسلي پاسخ دهد كه به دليل پرجمعيت قرار داشتند، شكل گر

ماندند و براي جمع فراواني از  بودن و كمبود امكانات كافي پشت درهاي دانشگاه مي
آمد. تا از اين طريق بتوانند نيروهاي ماهر  آنان امكان تحصيل در دانشگاه پيش نمي

ايي  كل دادن جامعهبراي كار تربيت كرده و از سوي ديگر شرايط را براي ش
هاي  ها در آن علم، آگاهي، سرمايه ترين سرمايه بنيان فراهم آورند كه مهم دانش

اجتماعي و فرهنگي بودند. اما شواهد حاكي از آن است كه در كنار افزايش سطح 
آگاهي مردم، باال رفتن تعداد جمعيت دانشجويي، دسترسي راحت به دانشگاه براي 

اين سياست نتواست به اهداف اوليه خود ها،  دن سازمانافراد مستعد، باسواد ش
وجود آورده  هاي مهمي را براي آموزش عالي ايراني به بحران و دست يابد

ساماني  ، نابهتر شدن دانشگاه و آموزش كيفيت ، بينامتوازن ي  است. توسعه
اعضاي هيات علمي،كاهش تجربه چند فرهنگي و افزايش بيكاري در كنار شدت 

ي آموزش عالي سبب شد ي سياست گسترش كم گرايش به مدرك در نتيجه گرفتن
ي افزايش خود را پشت سر گذاشته بود و جمعيت  تا در زماني كه جمعيت، نقطه

ها براي تامين منابع مالي و  گير داشت، دانشگاه دانشجويي رو  به كاهشي چشم
آفت دانشجوساالري برقرار ماندن به سمت حفظ دانشجو به هر قيمتي پيش بروند و 

ها نشان دهد كه اين همه منجر به دگرگوني ماهيت  عاليمش را در بسياري قسمت
در مفهوم دانشگاه و عملكرد آن شد. دانشگاه كه بنا بود علم توليد كند، نيروي ماهر 

هاي اجتماعي را فزوني بخشد به بنگاهي اقتصادي تبديل شد  تربيت كند و سرمايه
ي  ها كه شاغل هستند به واسطه ور مدرك است تا آنكه فقط محلي براي صد

همين مدارك ارتقاء شغلي پيدا كنند و برخي مسئولين براي خود القاب جديد 
 بسازند.
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ي  گذار مسئله از سوي ديگر عدم درك درست از نهاد دانشگاه توسط سياست
ي ي كم ديگري بود كه از همان نخستين روزهاي طرح و اجراي سياست توسعه

هاي آن در مناطق فراهم نشده است.  زش عالي از نظر دور مانده و زيرساختآمو
نيازهايي براي ورود  دانشگاه در مفهوم اصيل خود نهادي اجتماعي است كه به پيش

به هر منطقه نياز دارد و ورود دانشگاه به هر بافت پيامدهايي را با خود به همراه 
ليت تبديل شدن به يك ناآرامي قابل شود كه قاب قدر پيچيده مي دارد كه گاه آن
هاي كالن آموزش  كنند. حال وقتي اين مسائل در كنار ساير كاستي توجه را پيدا مي
گيرد بيش از پيش  شناسي قرار مي ي مباني آموزش عالي و مسئله عالي در حوزه
ي در فلسفه و معنا رنج شود كه آموزش عالي ايراني از مشكالت جد مشخص مي

هاي  نها با استفاده از ظاهر مفاهيمي كه خود مبتني بر فلسفه و انديشهبرد و ت مي
گيري در حل مساله ندارد بلكه زمينه را براي  متفاوتي هستند نه تنها توانايي چشم

  بروز مسائل 
ي ي كم هاي توسعه ي آشكار آن در سياست آورد كه نمونه بنيادي ديگر فراهم مي

هاي تحصيالت تكميلي، بدون فراهم  توسعه دورهآموزش عالي است كه امروزه به 
هاي الزم و حتي ابتدايي، منجر شده و در چند سال پيش رو كشور  بودن زيرساخت

كند كه خود  مهارت و پرادعا مواجه مي ي منابع انساني بي ايي در حوزه را با فاجعه
  ».ي اساسي ديگري است مسئله

  
اروپايي و ايالت متحده  بررسي تطبيقي تحوالت آموزش عالي كشورهاي

  با ايران امريكا
ل خود به لحاظ تعداد جمعيت چه واقعيت دارد آموزش عالي، در دوران تحو آن

هاي بزرگي مواجه  دانشجويي و عرضه و تقاضا براي دانشگاه با تغييرات و دگرگوني
ايي كه در بيشتر كشورهاي جهان چه  شد. گسترش آموزش عالي به عنوان تجربه

ها كه كشورهاي در حال  گيرند و چه آن ها كه در جهان توسعه يافته قرار مي آن
ي اين كشورها نيز پس از يك دوره  اند رخ داده است و همه گرفته  توسعه نام

با  گرا تودهي گسترش آموزش عالي و وارد شدن به فاز آموزش عالي  تجربه
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هاي  ي اصلي منابع مالي، كيفيت و حفظ كارويژه هاي مشابهي در سه حوزه چالش
ند و از ا سنتي دانشگاه در عين حفظ استقالل دانشگاهي و آزادي علمي مواجه بوده

ايي  ي پسا توده ها در مرحله هاي گوناگوني را براي عبور از اين بحران اين رو سياست
  اند. شدن آزموده

گانه اصلي تحول آموزش عالي از  مراحل سهمورد مطالعه  يدر تمام كشورها
گرا به سمت آموزش محور و در نهايت تالش براي فراهم آوردن  ساختارهاي نخبه

ي اين كشورها  چه در تجربه اما آن شود. به وضوح ديده مي فرصت دسترسي جهاني
ها  كه در آموزش عالي آن ژرفي است هاي بسيار جالب است توجه به روند دگرگوني

در تمام اين كشورها براي رسيدن به اهداف اصلي آموزش عالي كه  رخ داده است. 
مللي شدن آموزش ال هاي متفاوت تغيير كرده است تا به امروز و عصر بين در دوره

عالي ، تضمين كيفيت، تقويت نظام ارزشيابي دروني، كاهش تمركز دولت، افزايش 
ها در  استقالل و اختيارات دانشگاهي، طراحي منابع جديد مالي، كمك دولت

ها به دانشجويان و اعضاي هيات علمي و فراهم  ها و گرنت ي پرداخت وام حوزه
اين  ).2005(ترو، خورد  نشجو بسيار به چشم ميآوردن فضا براي تبادالت استاد و دا

آموزش عالي ايران كه داراي ساختاري متمركز و غيرمستقل است  است كه در حالي
ي اصلي را پشت سر  ل خود به ويژه پس از انقالب دو دورههاي تحو در طي دوره

بوده الت پس از آن ي مربوط به انقالب فرهنگي و تحو نخست دورهاست .قرار داده 
ي چشمگير در آن است. الت مربوط به گسترش كمترين آن تحو و دوم و شايد مهم

به  هاي الزم و در شرايط دروني نامناسبي،  جامعة ايراني بدون تثبيت آمادگي
پرتاب شده است.   جهاني در حال دگرگونيهاي عميق پاراديمي، ساختاري و دوراني

با موانع بازدارندة جدي از   سفانهاي حساس وپرشتاب، متأ اما در چنين دوره
تغيير  پي در پي  امروزه نه تنها وسايل نيل به اهداف، گريبان است.دست به  درون 

آموزش  همچنان . اماشوند مي» باز تعريف«كنند، خود اهداف نيز مرتب  پيدا مي
اين در   جويد. مي هاي منسوخ  توسل  به درك سطحي از اهداف، و به شيوه عالي

از موقعيت مساعد و شانس الزم براي همراه  ها در ايران دانشگاه حالي است كه 
ساختن مبتكرانه وخالق خود با آهنگ تحوالت پيشرو جهاني برخوردار نيستند . 
چون مديريت آنها وفضاي كاري آنها تحت تأثير شرايط و وضعيت كالن كشور است. 
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با » تناسب«ند تا با مسائل مهمي مانند كوش ها در قرن بيست و يكم مي دانشگاه
- همكاري بين مطابقت با استانداردهاي جهاني و  كيفيت و  نيازهاي نوپديد جامعه،

بشوند. اما آموزش عالي ما از جهات بسياري در  المللي به صورتي هوشمندانه مواجه
ور ها و مر نتايج پژوهشچنين زمانة متحولي،دچار پس افتادگي اسفباري شده است. 

نشان  ...)1394؛ منيعي، 1396، فريدوني،1396خواه،مطالعات گوناگون( فراست
هاي جهاني امروز براي آموزش عالي ايراني هم رخ داده  دهد كه همان چالش مي

كاهش منابع مالي، كم اما نوع مواجه در اين كشورها با يكديگر متفاوت است. است. 
هي براي پاسخ دادن به نيازهاي هاي دانشگا شدن قدرت دولت در افزايش بودجه

هاي  هاي جدي در كارويژه جاري نهادهاي آموزش عالي، معضل كيفيت و بروز ضعف
هايي است كه آموزش  دانشگاهي و عواملي از اين دست كه بسيارند، همگي از چالش

گذاران اين عرصه را  عالي ايراني با آن مواجه شده و اين همه انديشمندان و سياست
ايي  ته تا در قالب اقدامات مختلف براي مشكالت ايجاد شده چارهبر آن داش

هاي ابالغي  بيانديشند. اقداماتي نظير تدوين سند آمايش آموزش عالي و سياست
ايي و  بندي و مديريت منطقه هاي منطقه ساماندهي آموزش عالي و يا سياست

ها به  جويي ها و چاره گرا كردن آموزش عالي همگي از اين دست سياست ماموريت
  روند. شمار مي

هاي مشابه آنچه آموزش عالي ايران در آن قرار  هاي جهاني در دوره مروري بر تجربه
ي دستاوردهاي چنين  دهد كه در نتيجه تر را نشان مي گرفته است، نگاهي مبنايي

ي  تر شود. تجربه نگاهي نيز بيشتر توانسته در طوالني مدت به موفقيت نزديك
دهي به گسترش آموزش عالي و عبور از  از آن دارد كه براي سامانجهاني حكايت 

ي آموزش عالي فراگير بايد سه موضوع اساسي  ها آن و وارد شدن به مرحله چالش
آن دسترسي به آموزش عالي است. زيرا هر سياستي در  ،نخستمشخص شود كه 

دسترسي به ي  تواند محدود كننده دهي به گسترش آموزش عالي نمي ي سامان حوزه
عدالتي آموزشي  آموزش عالي باشد. چرا كه محدود كردن دسترسي خود معادل بي

مساله هم تالش براي پاسخگويي به نيازها و مطالبات  ،شود. دومين هم قلمداد مي
اجتماعي است. و در نهايت بررسي پيامدهاي  توسعه كمي ناموزون آموزش عالي كه 

  ها بحران كيفيت در آموزش عالي ايران است. ترين آن از مهم
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 نگاهي به پيامدهاي توسعة كمي ناموزون و زيانبار آموزش عالي در كشور

 در آموزش عاليبحران كيفيت 

سويي با جامعه  هاي نوين و هم توجه به توسعه و فناوري ،گسترش آموزش عالي
هاي جوامع مدرن و از مطالبات  جهاني براي تبادل اطالعات علمي، از ويژگي

كشورهاي در حال توسعه است. اين در حالي است كه نظام آموزش عالي ايران و 
ال مواجهه با موج جمعيت متقاضي نفع و درگير با آن، به دنب نهادهاي ذي

هاي دانشگاه، با جذب حداكثري داوطلبان، بر آمار افراد دانشگاهي كشور با  صندلي
هاي دانشگاهي،  اند و كمتر داوطلبي را از كالس تر افزوده شدت هر چه تمام

داران جوان متقاضي تحصيالت تكميلي  اند و به دنبال آن، مدرك نصيب گذاشته بي
اند تا در اين سطح نيز گسترش كمي قابل توجهي  ازار آموزش عالي كردهرا روانه ب

چنيني آموزش عالي بكوبند. ادامه اين روند كمي،  ايجاد كنند و بر طبل توسعة اين
بحران كيفي آشكاري را در پي داشته و جامعه دانشگاهي را به فكر يافتن راه خروج 

جمهوري، از  هنگستان علوم از رئيساز اين وضع انداخته است و شايد درخواست فر
هاي مناسب در  ها باشد. چرا كه تدوين و اجراي سياست انديشي همين دست چاره

يكي از موضوعات  هاي كشور است. كننده پيشرفت زمينه آموزش عالي، تضمين
ي آموزش عالي از ي كم كه از همان ابتداي طرح و اجراي سياست توسعه ،مهمي

عدم درك درست  ،هاي آن در مناطق فراهم نشده است ساخت نظر دور مانده و زير
بنا به  ،رو رو در ادامه نوشتار پيش گذار است . از اين از نهاد دانشگاه توسط سياست

با ورود  "بررسي وضعيت كيفيت آموزشي نهاد دانشگاه" ضرورت موضوع مطرح شده
ن و مفهوم كيفيت به اين نهاد در گام نخست به مفهوم دانشگاه و درك نهادي از آ

  پردازيم. در گام بعدي به راههاي دستيابي به كيفيت و بهبود آن مي ودر اين نهاد ؛
 دانشگاه و درك نهادي از آن

الح دارد و به فراخور سابقه و ورود آن در طنهاد مفهومي فراتر از يك واژه و اص
هاي مختلف علم از معاني، تعاريف و كاربردهاي متفاوتي برخوردار شده است .  حوزه

مفهوم نهاد هم اشاره به ايجاد مكاني خاص براي فعاليت و هدفي خاص دارد هم 
ها  ي نهاد مفهوم ذهني، موضوعي يا معنوي از آن استنباط مي شود. تعاريف در حوزه
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و تئوري نهادي زماني مفيد فايده است كه بتواند در درك صحيح از مفهوم دانشگاه 
و ماهيت آن مسيري نو بگشايد. در اين مسير نو بايد از نهاد دانشگاه دركي 

تا بتوان كاركردها و پيامدهاي نوين آن را   )2002اجتماعي داشت (ديير  -سياسي
  به درستي شناخت. 
راي قديمي نهاد را به عنوان محصولي از توافق اجتماعي عنوان اگر دانشمندان نهادگ

شود كه در جريان تحوالت اجتماعي و  )،  دانشگاه نهادي مي1392كنند (زارعي  مي
هاي  ي بر گسترش نيازنگرفته در جوامع پديد آمد و مبت بر مبناي نياز شكل

داد. اما از سوي اجتماعي كاركردهاي خود را از آموزش تا پژوهش و خدمات امتداد 
) دانشگاه در قالب نهاد 1392(زارعي   1هاي نهادگراين جديد ديگر بر اساس نگرش

نمايانگر يك نظم يا الگوي اجتماعي است كه كيفيت يا خاصيت معيني را كسب 
كند كه از يك سو به  عمل مي» 2فرا سازماني«كرده و تحت عنوان الگوهاي 

كنند و از  د را در زمان و فضا هدايت ميها زندگي مادي خو ي آن انسان واسطه
ها را  هاي نمادين كه به واسطه آنها افراد فعاليت سوي ديگر به عنوان نظام

  شوند.  كنند، در نظر گرفته مي بندي كرده و آنها را با معنا تلفيق مي دسته
گيرد فرايندي تحت عنوان نهادينه  چه در نهاد دانشگاه مورد توجه ويژه قرار مي آن
اي انتزاعي  ). نهادينه شدن به عنوان خاصيت و مشخصه1392است (زارعي  3دنش

تواند بسياري از اشكال هماهنگي اجتماعي را ايجاد  مورد مالحظه قرار گيرد كه مي
 شناختي جامعه جديد مبتني بر رهيافت نهادگرايي گفت توان  مي مجموع كند. در

 دارا بودن موجوديت: گيرد مي قرار مورد تاكيد مولفه سه نهاد دانشگاه، تعريف در
 اجتماعي موجوديت يك نهاد دانشگاه، معنا، اين بودن. در فرايندي و دوام اجتماعي،

 الگويي به و گرفته خود به بادوام و ثابت شدن، شكلي نهادينه فرايند در كه است
 رفتارهاي تر دقيق بيان و به است شده تبديل اجتماعي رفتارهاي و كنش براي

ياد  نهاد دانشگاه نام با آن از كه اجتماعي موجوديت اين. دهد مي شكل را اجتماعي

                                                                                                                          
1. Neo institutional theory 
2. supra-organizational 
3. institutionalize 
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 ها، انگاره ها، ارزش هنجارها، تواند مي و گيرد مي بر در را اي گسترده قلمرو شود، مي
  . شود شامل را فرهنگ خود حتي و اي انديشه و فكري هاي ها، نظام سنت

توان به اين مهم پي برد كه چگونه  ميبا درنظر گرفتن مفهوم نهادي دانشگاه 
اي حضور داشته و اين حضور را نه  گيري در تحوالت منطقه به صورت چشم  دانشگاه

تنها از طريق فراهم آوردن آموزش و پژوهش، بلكه از طريق ايفاي نقشي فعال در 
 1است (پاپسكو  اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي براي خود ايجاد كرده  توسعه

ي اي از اين رو تحليل ارتباط بين نهاد آموزش عالي و جامعه اگرچه مجموعه .)2011،
نهادگرايي، از  شناختي معرفت فرض مبناي بر شود، اما چندمتغيره و پيچيده مي

همچنين  و بوده دهنده شكل تواند جا كه دانشگاه در شكل نهادي خود مي آن
 براي الگويي داشتن اختيار در با منجر شود، لذا رفتار تغيير به تواند تغييرات آن مي

 و سياسي، اجتماعي توان رفتارهاي مي نهادي و تفسير نهادي دانشگاه، تغيير
 توان ميپديده دانشگاه را بنابراين، ).1392كرد (زارعي  نيز تحليل را ها آن تغييرات

از زواياي گوناگون بررسي كرد. دانشگاه بر مبناي رويكرد نهادگرا، خود يك نهاد 
اجتماعي است كه در ارتباط پويا و مستمر با ساير نهادهاي اقتصادي، سياسي، 

بر اين اساس دانشگاه و  كند. ميو رشد پيدا  گيرد مياجتماعي و فرهنگي شكل 
عي آن مورد ارزيابي و تجزيه و تحليل جدا از زمينه اجتما توان نميآموزش عالي را 

اند: از  اي دو وجهي مواجه ها با مسئله امروزه دانشگاه. )1388(فراستخواه، قرار داد
يكسو نياز به آن دارند كه خود را با الزامات محيط متحول بيروني مطابقت دهند و 

نگرش به ي  از سوي ديگر، سازگاري خالق با تغييرات بيروني مستلزم تغيير در نحوه
علمي، كاركنان، فرايندها، ساختارها،  مسايل دروني (مانند دانشجو، هيئت

هاي تدريس، سطح تحقيقات  ها، الگوها، سبك رهبري، شيوه سازماني، روش فرهنگ
مربوط  ها همه دريك كالم به همان قضيه كيفيت و اينو تعامالت) است 

سوال مطرح است مفهوم اينجاست كه اين ). الف 1389(فراستخواه،شود.  مي
  كيفيت در دانشگاه به چه معناست؟

                                                                                                                          
1. Popescu 
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  مفاهيم و تعاريف كيفيت در دانشگاه
ي پيشرفت  ي گذشته به عنوان نقطه كانوني تضمين كننده آموزش عالي در دو دهه
ها، مورد توجه واقع شده است. تحوالت جديد به خصوص  جامعه در ساير زمينه

است تا ارتقاي كيفيت در اولويت ظهور اقتصاد دانش بنيان، موجب شده 
). آموزش 1391گذاري آموزش عالي قرار گيرد( شيره پزآراني و بيدگلي، سياست

عالي را يكي از عناصر كليدي فرآيندهاي فرهنگي، سياسي و اقتصادي هر كشوري 
طي دو دهه گذشته كشورهاي زيادي از جمله ايران به نحوي دست به  اند.و دانسته

). 1396؛ فريدوني، 1393اند(صالحي عمران،  تجربه  گسترش آموزش عالي زده
اي از حيث ثروت و  آموزش عالي در همان حال كه نقش و جايگاه تعيين كننده

ي نيز قرار تر ها و توسعه جوامع پيدا كرده است، در شرايط رقابتي سرمايه ملت
هاي رقابت را توسط  گرفته است. در بازار آموزشي جديد افراد بايد چالش

هايشان در جهت بهبود كيفيت محصوالت، خدمات و سازوكارهاي انتقال  فعاليت
مفهوم كيفيت در آموزش به راحتي قابل تعريف نيست. پيچيدگي فراهم آورند. 

گيرد،  ن فرآيند چگونه شكل ميفرآيند آموزش و مشخص نبودن اينكه كيفيت در اي
نظران بر اين باورند كه مفهوم  تر كرده است. شماري ا ز صاحب تعريف آن را مشكل

باشد. ايوانسويچ معتقد  گيري مي كيفيت بدون شكل بوده و بنابراين، غير قابل اندازه
است، آنچه در تعريف كيفيت مركزيت دارد نظرات مخاطبان است. بر اين اساس 

بنابراين، اصطالح  ).2017و همكاران،  1بع نظر مخاطبان است (آرتسكيفيت تا
، سازمان جهاني استانداردهاي افراد است.  كيفيت آموزشي محصول جنبي ارزش

ها و خصوصيات يك فرآورده يا خدمتي كه بيانگر توانايي  كيفيت را مجموعه ويژگي
داند. كيفيت نظام  يهاي بيان شده يا اشاره شده باشد، م آن در برآوردن خواسته
شبكه بين المللي تضمين اند.  هاي مختلف تعريف كرده آموزش عالي را به گونه
هايي چون تطابق با  ، آموزش عالي را بر اساس مالككيفيت آموزش عالي

كند.  هاي تصريح شده تعريف مي استاندارهاي از قبل تعيين شده و ميل به هدف
كند. به گمان وي  وره آموزشي تعريف ميبيكر كيفيت را مجموع برآيندهاي يك د

                                                                                                                          
1. Artes 
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هايي مانند ايجاد سطح  توان يك دوره را با كيفيت قلمداد كرد كه خروجي زماني مي
خاصي از توانايي در حداكثر زمان ممكن، ارضاي نيازهاي مهارتي و برآورده كردن 
نيازهاي توسعه مسير شغلي را حاصل كرده باشد. آلكين كيفيت آموزش را برگرفته 

داند( هداوند،  منابع مياز كيفيت عملكرد فراگير، تدريس مدرسان و تخصيص 
اي از نظام است كه نتيجه يك سلسه  ). كيفيت در آموزش عالي حالت ويژه1388

ن در يك اقدامات و عمليات مشخص براي پاسخگويي به نيازهاي اجتماعي معي
دي از وضعيت رفتار، باشد. كيفيت در حقيقت برآور نقطه زماني و مكاني خاص مي
هاي قرار دادي  ات استعداد بر اساس شاخصحاالت، احساسات و كمي

  ). 1387نژاد و افشار،  باشد(سبحاني مي
داده  ارائه  در آموزش عالي (عملياتي)تعريف جامعي از كيفيت 1وودهاوس

) است. Fitness for the Purpose» (تناسب يا جور بودن با هدف«  وآن  است
خود را مرتب با اين   اهدافي دارند و آموزش عالي بايد نهادها و جامعه، مردمان و

درنظر بياوريم كه اين مردمان فقط  اهداف بيازمايدو جفت و جور كند، اما بايد 
مناطق سرزمين، همه اقوام ايراني، همه گروه   نيستند بلكه همه  هاي  خاصي گروه

نيز همه متفكران ومنتقدان مستقل  هاي اجتماعي و نسلها و نهادها و ذي نفعان و
اند  ، گفتهوسبرخي منتقدان در برابر تعريف وودها گيرد. خارج از دولت را در برمي

جور بودن با هدف محدود بشود بلكه خود اهداف نيز بايد   كيفيت نبايد فقط به
 »تناسب خود هدف«كيفيت به عنوان   مورد بررسي قرار بگيرند و اينجاست كه

)Fitness of the Purposeجواب داده است كه اين  سشود. وود هاو مي  ) تعريف
اين است كه خود  مقصد اصلي گنجد، چون در واقع مي FFPدر تعريف عام   نيز

اهداف نيز به طور مداوم و با توجه به تحوالت جهان اجتماعي، محيط و تكنولوژي و 
رقبا و غير  نفعان و  هاي فكري ياران وذي پويش بازار و با عنايت به  شرايط 

تر  و كيفي و كارآمدتر  مورد بازنگري قرار بگيرد و روزآمد تر آن 
  . )ب1389بشود(فراستخواه،

                                                                                                                          
1 . Woodhouse 



 بخش دوم: مرور مطالعات در ايران  42

 

،عالوه بر اينكه  نسبي :در نهايت،كيفيت در نظام دانشگاهي مفهومي است 
كند ، شاخص ها نيز معيارهايي قراردادي  مفهوم كيفيت در نزد افراد تغيير مي

، تام بودن  تام شوند. هستند كه بر حسب زمان و اطالعات كنشگران تعيين مي
با توجه به  پيچيده ، كيفيت دانشگاهي به كليت نظام دانشگاه مربوط مي شود.

نان و تضاد هاي محيطي ، كيفيت نيز امري وجود نظم و بي نظمي ، عدم اطمي
تحولي است و از جهتي (در مفهوم ايستايي آن) استاندارد پذير نيست . بنابراين در 

به  چند بعدي و چند وجهي، طراحي شاخص ها عدم اطمينان بايد لحاظ شود.
ميزان زيادي به وضعيت محيطي (زمينه)، نظام دانشگاهي ، ماموريت و شرايط و 

  رد هاي رشته دانشگاهي بستگي دارد.استاندا
هاي مختلفي از مديريت كيفيت جامع ارائه شده است  گرچه مدلاز سويي ديگر،  

  توان در قالب سه اصل بيان نمود: عمده آن را مي اما نكات
 1اصل مشتري محوري -1

 2اصل مشاركت جمعي -2

 3اصل بهسازي مستمر -3

شود كه رضايت  اي تعريف مي محوري اساسا كيفيت به گونهاصل مشتري مطابق 
كند. مطابق اين ديدگاه طراحي نظام مصرف كننده محصول يا خدمت را برآورده 

كنند صورت  آموزش بايد با توجه به نيازهاي كساني كه از اين خدمت استفاده مي
گرا  شتريهاي بسته ديدگاه م پذيرد، زيرا بر اساس نظر طراحان و آن هم در محيط

تا اهداف آموزش را با نيازهاي  دهد حداقل اين مزيت را دارد كه روشي بدست مي
، از مشاركت جمعي اصلكنندگان اين خدمت مرتبط سازد. مطابق  عملي مصرف

اي  گسترده از عوامل تكنولوژيك اقتصادي، فرهنگي و  آنجا كه كيفيت به مجموعه
مديريتي ارتباط دارد، هر گونه تالش در ابقاي آن مستلزم تمام افراد و واحدها در 

باشد، به همين دليل اين مشاركت حتي ممكن يا الزم است از  يك سازمان مي

                                                                                                                          
1. Customer- centric principle 
2 . Public participation principle 
3 . Continuous improvement principle 
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ي مرتبط در جامعه را نيز شامل گردد. در ها مرزهاي موسسه نيز فراتر رود و گروه
آموزش عالي با توجه به بيشتر بودن نقش عوامل انساني، افزايش كيفيت به طريق 

، در اصل بهسازي مستمراولي محتاج مشاركت و همكاري همه افراد است. مطابق 
هايي براي افزايش كيفيت وجود دارد . بنابراين، وظيفه تمام  سازمان هميشه راه

د اين است كه آنها را شناسايي كند و بكار گيرند. در آموزش عالي نيز لزوم توجه افرا
رسد. استفاده از استانداردهاي ثابت براي ارزيابي و  با اين اصل بديهي به نظر مي

است كه مطابق اين ديدگاه بايد مورد تجديد نظر قرار  يكنترل كيفيت از موارد
اره نظام آموزشي مستلزم منظور داشتن بگيرد. كاربرد مفهوم كيفيت جامع درب

ليل كارايي آن است(نيستاني، هاي آموزشي و تح ديدگاه سيستمي نسبت به فعاليت
ريزان از مطرح كردن مسئله كيفيت، آگاهي از ميزان  هدف برنامه). 1395

هاي نظام آموزشي در راه عملي ساختن اهداف خود شناسايي و رفع موانع و  موفقيت
هايي كه منجر به تحقق  لي موجود بر سرراه آنها و سرانجام يافتن راهمشكالت احتما

  )1387نژاد،  دانند(سبحاني ، ميهر چه بيشتر و بهتر اهداف آنها شود
ها  باشد. دانشگاه تواند تنها عامل قضاوت بين موسسات كيفيت ميبنابراين، 

هاي جامعه را در تربيت نيروي انساني،  ، خواستهلذاجزئي از جامعه هستند 
پذيري بيشتر و نشان دادن استانداردهاي باالي محصوالت( دوره آموزشي،  مسئوليت

سازند. همراه با موقعيت  يادگيري و فارغ التحصيالن) و خدمات برآورده مي
ز اي ا موسسات در كنترل بيشتر بر روي امور خود، بهبود كيفيت به طور فزاينده

هاي تضمين  در اين راستا استقرار نظامشود.  اي برخوردار مي اهميت ويژه
كيفيت به عنوان راهبردي مناسب جهت حفظ و ارتقاء كيفيت نظام آموزش 

هاي پيش رو، مورد توجه قرار گرفته  عالي و پاسخي مناسب به چالش
  ).1392پور و محمدي،  (ظفرياست
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  دانشگاهيارتقاء كيفيت نظام بهبود و 
 دانشگاهتضمين كيفيت در  هاي استقرارنظام

امروزه، آموزش عالي در دنيا محور عقالنيت، رشد، بالندگي و توسعه علمي جوامع  
است. در واقع، نظام آموزش عالي از طريق تربيت نيروي انساني متخصص و 
گسترش مرزهاي دانش و فناوري و بازتوليد فرهنگ، مهمترين بستر توسعه و 
پيشرفت جامعه در ابعاد اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و فناوري محسوب 

وري،  از سويي، مديريت كيفيت، همراه با مديريت راهبردي و مديريت بهره .مي شود
ها در دنياي امروز است. مديريت دانشگاهي،  مديريت مطلوب دانشگاه گانه سهاركان 

طور  گاه در حكم سيستمي زنده، بايد بهبا پذيرفتن پيچيدگي و پويايي سيستم دانش
گيرد تا بتواند وضعيت آن را  دائم در پي درك حاالتي باشد كه دانشگاه به خود مي

با توجه به شرايط پيراموني و دروني آن، در جهت اثربخشي و موفقيت بيشتر بهبود 
تار و ها، الزم است در ساخ رو شدن و مواجهه با چالش بخشد. به اين دليل براي روبه

هاي دانشگاهي، تفكر مجدد كرد و پيچيدگي آن را  ها و سازمان محتواي دانشگاه
اند كه  هايي موفق دانشگاهدهد؛  فهميد. مطالعات تطبيقي آموزش عالي نشان مي

ريزي و توسعه، نظام  از يك نظام چرخه زندگي دانشگاهي، يعني نظام برنامه
ت و اعتبارسنجي و نيز نظام اجرا، نظام نگهداري، ارزشيابي، تضمين كيفي

توليد و توزيع برخوردار باشند؛ بنابراين، ارتقاي كيفيت، رمز بقاي يك نظام 
ايده  . شود آموزش عالي در دنيايي است كه روز به روز رقابتي تر مي

دانشگاه مستقل، تنها به شرط استقرار نظام تضمين كيفيت عملي مي شود. 
تا كنون نقش و جايگاه نظام نظارت و ارزيابي در آموزش عالي ايران، به فعاليتي 

در پاسخ به اين سؤال كه چگونه تشريفاتي و نمايشي مبدل گرديده بود. 
دفاتر نظارت و ارزيابي را به جايگاه شايسته آن (ضمانت اجرايي  توان مي

عنوان كرد  وانت مي تصميمات و نقش موثر در ميدان بازي) رهنمون ساخت؟
احتماال پاسخ به اين سوال در نگاه ساختاري و كاركردي به اجزاء و عناصر دانشگاه 
نهفته است و در واقع بايستي ساختارهايي را بنا نهاد كه نظارت و ارزيابي در درون 

 عنوان به  توسعه پايدار نظام آموزش عالي، تمامي عناصر نظام دانشگاهي نفوذ كند.
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آوري، ميراث فرهنگي  فن دانش، توسعه و پيشبرد در جامعه نهادهاي ترين ارزش پر
هاي حاكم بر آن، مستلزم رشد موزون و همگام ابعاد كمي و كيفي اين نظام  و ارزش

بخش و  هاي تعالي پوياست و اعتالي روز افزون آن مرهون طراحي و استقرار نظام
در قالب اجتماعي علمي،  داران اين عرصه در دهه اخير گر همت عالي دغدغه تداعي

(نظام جامع نظارت ، باشد مي هاي دانشگاهي در حوزه ارزيابي كيفيت در نظام
 .)1395ارزيابي و تضمين كيفيت،

ي و كيفي است كه كم اي هدفمند داراي دو بعد عنوان پديده نظام آموزش عالي، به
باشد. بايد گفت  موازات يكديگر آن نيز بايد در هر دو بعد به رشد متعادل و متوازن

هاي  هايي است كه هميشه نظام كيفيت آموزشي و پژوهشي، ازجمله دغدغه
كنند. از سوي ديگر كيفيت در آموزش  دانشگاهي براي دستيابي به آن تالش مي

كند. با استفاده از  عالي، امري پويا و داراي ابعاد متعددي است كه دائماً تغيير مي
توان كيفيت نظام آموزشي را بر مبناي  كيفيت، ميديدگاه سيستمي و نگاه جامع به 

عليرغم  هر يك از عوامل دانشگاهي، عوامل درونداد، فرايند و برونداد مدنظر قرارداد.
هاي زيادي كه در امر توسعه آموزش عالي در ايران صورت پذيرفته است؛  تالش

ي رنج برده و هاي زيادي در ابعاد كيف متأسفانه نظام آموزش عالي كشور از نارسايي
يت آموزش عالي و توليد علم در شود كه كم هاي متعدد اظهار مي عموماً در گزارش

ازپيش داشته، ولي ازنظر كيفيت، پيشرفت مطلوبي نداشته است؛  ايران، رشدي بيش
هاي اخير، سير نزولي  ترين مشخصه آموزش عالي ايران در سال كه عمده طوري به

و لزوم توجه به اين مسئله بايد نگراني جدي را در هاي كيفي آن بوده است  شاخص
ها، كثرت مؤسسات  ي دانشگاههاي دانشگاهي ايران به وجود آورد.گسترش كم نظام

آموخته  آموزشي متنوع، افزايش تعداد دانشجويان و گاهي وجود خيل عظيم دانش
 هايي هستند كه نظام آموزش عالي ايران را با مشكالت بيكار از ديگر چالش

ي نظام آموزش عالي بدون توجه به گسترش كم اي مواجه نموده است. عديده
هاي موجود و توان بافت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه، كاهش  ظرفيت

توان گسترش  كيفيت نظام آموزش عالي نيز به دنبال خواهد داشت. درواقع نمي
آموختگان را دليلي بر وجود كيفيت مطلوب  ي و ازدياد تعداد دانشجويان و دانشكم

پذيري و پاسخگويي را در نظام آموزش عالي  ها، لزوم مسئوليت دانست. اين چالش
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ايران منجر شده است و نظام دانشگاهي را وادار به بازانديشي در ساختار، رسالت، 
ها ازجمله  است. ازآنجاكه دانشگاه اهداف، كاركردها و فرايندهاي خود نموده

ها نياز دارند،  ترين نهادهايي هستند كه جوامع جهت رشد و توسعه به آن مهم
ها الزامي است. ارتقاء و بهبود كيفيت  گويي و بهبود كيفيت در آن شفافيت، پاسخ

آموزش، هدف متعالي هر نظام آموزشي است كه دست نيافتن به اين هدف باعث به 
نفس و تزلزل شخصيت فردي و اجتماعي  منابع اقتصادي، زوال اعتمادبههدر رفتن 

هاي  بايد توجه داشت شناخت عملكرد سيستمبنابراين،  شود. فراگيرندگان مي
يت و كم –ها) از طريق صورت دوگانه آن  ها و نتايج حاصل از آن دانشگاهي (فعاليت

هاي  دارند. پديده ممكن است كه هر دو نشان از يك واقعيت پيچيده –كيفيت 
اي  ها در چنين ميدان پيچيده آموزشي، پژوهشي، فرهنگي، اجتماعي و ... در دانشگاه

كيفيت در آموزش عالي، بدون توجه » ابزارهاي تعيين«آيند؛ و بنابراين،  به وجود مي
شناخت «يابد و توهمي از  به اين ميدان، به شناختي سطحي از آن دست مي

آورد. تعريف ناپذيري كيفيت در آموزش عالي، مسير  مياز آن به وجود » قطعي
گشايد. تعريف از پيش  در آموزش عالي مي» كيفيت شناسي«جديدي در مقوله 

، با »نمعي«هاي  شده كيفيت در آموزش عالي بر اساس معيارها و شاخص تعيين
 ها و هاي دانشگاهي در تضاد بوده، مانع بزرگي براي بروز خالقيت پويايي سيستم

شود (يمني،  هاي دانشگاهي محسوب مي هاي آموزشي/پژوهشي سازمان نوآوري
1391.( 

ها و مؤسسات آموزش عالي  ي گذشته، تضمين كيفيت در دانشگاه در طول دو دهه
هاي  ي آموزش عالي تبديل شده است و نظام به يكي از موضوعات جديد در حوزه

اند.  شده ها طراحي انشگاهي جهت ارزيابي تدريس و يادگيري در دارزيابي ملّ
توان از  طوركلي در آموزش عالي براي قضاوت درباره كيفيت مي به

و اعتبار سنجي استفاده كرد؛ كه   رويكردهاي مميزي، ارزيابي (ارزشيابي)
  شود. طور مختصر به توضيح هر يك پرداخته مي در ادامه به
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  ابزار دستيابي به كيفيتمميزي، ارزيابي و اعتبارسنجي 
ارزشيابي در مفهوم كلي به ارزشيابي است.  ،مهمترين ابزار دستيابي به كيفيت

در  شود. تعيين ارزش براي پديده مورد بررسي و داوري كردن در باره آن گفته مي
  شوند: اينجا سه دسته مميزي، ارزيابي و اعتبارسنجي تعريف و با يكديگر مقايسه مي

راهبردها و منابع موسسات براي مديريت  ها، ها، رويه ها، نظام بر سياست مميزي
ها و كاركردهاي اصلي آموزش و يادگيري، پژوهش و خدمات  كيفيت فعاليت

تخصصي و ارتباط و تعامل با جامعه و نيز خدمات حمايتي و پشتيباني علمي 
). مميزي كيفيت فرايندي است كه 1393محمدي و همكاران،باشد( متمركز مي

از سه بخش تشكيل شده  رود و  به كار مي براي قضاوت درباره كيفيت
  :)2003 ،است(وودهاوس

 هاي طراحي شده براي تحقق  ها و شيوه قضاوت درباره مناسب بودن برنامه
  هاي بيان شده هدف

 هاي اجرا شده هاي انجام شده با برنامه تطابق فعاليت  
 هاي بيان شده ها نسبت به تحقق هدف قضاوت درباره اثربخشي فعاليت 

كند كه تا چه اندازه  ارت ديگر، مميزي كيفيت در آموزش عالي نظارت ميبه عب
مميزي كيفيت دو هدف متفاوت اما مرتبط را  اند. هاي مورد نظر تحقق يافته هدف

كند. نخست، ابزاري مهم است كه موسسات آموزش عالي با آن پاسخگويي  دنبال مي
فيت بخشي به آموزش عالي هايشان در كي خود در قبال جامعه ، مبني بر مسئوليت

دهند و دوم اينكه ابزاري راهبردي براي تسهيل بهبود مستمر كيفيت در  را نشان مي
  ).2008و همكاران، 1باشد( كارول درون موسسات آموزش عالي مي

كيفيت در آموزش عالي، مفهومي است كه ابعاد آن فراتر از مميزي  ارزيابي 
هاي اجرايي مورد قضاوت قرار  ها و شيوه كيفيت است؛ زيرا در ارزيابي نه تنها برنامه

بدين  .شوند گيرند، بلكه از جمله كاركردهاي مديريت دانشگاهي منظور مي مي
ها را مدنظر قرار  تحقق هدف ترتيب، ارزشيابي آموزش عالي عالوه بر اين كه كيفيت

). 1382(بازرگان،كند دهد، درباره فرايند عمليات و دروندادهاي آن نيز قضاوت ي مي

                                                                                                                          
1 . Carol 
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هاي تضمين كيفيت مورد استفاده قرار  ارزيابي اصطالحي كلي است كه براي رويه
هاي مورد ارزيابي مترادف است.  گيرد و با داوري درباره ارزش يا شايستگي پديده مي

از ارزش آن است كه نظام مورد ارزيابي تا چه اندازه نياز معيني را برآورده منظو 
  ).1393كند و منظور از شايستگي نظام، كيفيت آن است(محمدي و همكاران،  مي

هاي آموزشي بر اساس  ها و يا برنامه بررسي دقيق دانشگاه اعتبارسنجي
د كيفيت و تضمين دانند كه داراي دو هدف بهبو استانداردهاي تعريف شده مي

). همچنين اعتبارسنجي را اعطاي مجوز 1390باشد( حاتمي و همكاران،  مي كيفيت
يا تاييد صالحيت يك مركز آموزشي كه بر اساس قضاوت خبرگان حوزه مربوطه، 

.  1388كنند(هداوند، اشند، تعريف ميضوابط از پيش تعيين شده را رعايت كرده ب
له آن يك سازمان صالحيت آموزشگاهي و در واقع فرايندي است كه به وسي

دهد. در اين فرايند، اعتبار يك برنامه، دوره يا  دانشگاهي را مورد تاييد قرار مي
موسسه آموزش عالي با استفاده از استانداردهاي از قبل تعيين شده سنجيده 

شود . به عبارت ديگر، در اجراي اين امر وضعيت موجود برنامه مورد نظر با  مي
در ساده  ).1382گيرد(بازرگان، قايسه قرار ميرهاي از قبل تدوين شده مورد ممعيا

هاي آموزش  ها و موسسه ترين حالت اعتبارسنجي ، مراكز آموزش عالي( دانشگاه
  شوند: عالي) به دو دسته تقسيم مي

 داراي صالحيت  
 بدون صالحيت 

نهادهاي علمي اعتبارسنجي با سابقه ترين الگوي ارزيابي تخصصي رسمي در 
باشد و انجمن اعتبارسنجي آموزش عالي آن را به عنوان يك فرايند دانشگاهي  مي
گذاري شده بر روي خود ارزياي يا ارزيابي همگان و به منظور پاسخگويي  پايه

و همكاران، 1عمومي و بهبود كيفيت دانشگاهي تعريف نموده است( ايمن اريلمز
هاي تخصصي (مانند  هدف آن است كه رشته در اعتبارسنجي آموزش عالي،). 2016

هاي  هاي تخصصي بتوانند درباره كيفيت دانش و مهارت پزشكي) به واسطه انجمن
آموختگان قضاوت كنند. در اين نوع سنجش كيفيت، گام نخست  تخصصي دانش

                                                                                                                          
1 . Eymen Eryilmaz 
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هاي تخصصي انجام دهند. پس از آن، مراحل  استانداردسازي است كه انجمن
گيري افراد متخصص در آن رشته، همراه با تني  يل و نتيجهها، تحل گردآوري داده

نظر در ارزشيابي است. اعتبارسنجي براي بهبود كيفيت، در  چند از افراد صاحب
صورتي مؤثر است كه فرهنگ ارزشيابي در آموزش عالي رايج شده باشد؛ به عبارت 

ظام آموزش پذيري، رفتار رايج ن ديگر، شفافيت در امور و پاسخگويي و مسئوليت
به عبارت ديگر شفافيت در امور و پاسخگويي و مسئوليت پذيري،رفتار  عالي باشد.

  رايج نظام آموزش عالي باشد. 
همان طور كه قبالً اشاره شد، در فرايند مميزي كيفيت، پيش فرض آن است كه 

اند  پذير بيان شده هاي دوره يا واحد آموزش عالي مورد سنجش، به طور اندازه هدف
توان درباره اثربخشي  در دسترس قرار دارند. بر اين اساس به وسيله مميزي مي و

ها، قضاوت كرد؛ اما در اغلب كشورهاي در حال  ها براي دستيابي به هدف فعاليت
هاي مورد ارزيابي آشكارا بيان  هاي مراكز آموزش عالي يا برنامه توسعه، هدف

پذير نيست؛ در حالي كه به  ت امكاناند. بنابراين، استفاده از مميزي كيفي نشده
ها اقدام كرد و سپس درباره ميزان  توان ابتدا به آشكار كردن هدف وسيله ارزيابي مي

اين امر به كمك ارزيابي  ).2016و همكاران،1(ساريها به قضاوت پرداخت تحقق آن
در ارزيابي دروني با مشاركت اعضاي هيات علمي واحد  .پذير است  دروني امكان

هاي عملكردي آن واحد بيان و سپس درباره ميزان  رد ارزيابي، رسالت و هدفمو
نكته اصلي در ارزيابي دروني رغبت و همكاري شود.  ها قضاوت مي تحقق هدف

اعضاي هيات علمي يك گروه آموزشي براي اجراي اين امر و فراهم آوردن زمينه 
  ).2،2016بهبود و ارتقاي واحد ارزيابي است( تووار

بهبود كيفيت، متعاقب ارزيابي دروني بايد به ارزيابي بروني پرداخت تا پيگيري  براي
الزم براي ارتقاي علمي واحد مورد ارزيابي انجام پذيرد.در فرايند اعتبارسنجي، بر 
اساس استانداردهاي از قبل تعيين شده، معموالً سازماني مستقل از نهاد آموزش 

وضعيت موجود واحد مورد ارزيابي با عالي به قضاوت درباره ميزان تطابق 
كنند. در  پردازد. در اين فرايند فقط مديران آموزش عالي شركت مي استانداردها مي

                                                                                                                          
1. Sari 
2. Tovar 
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توان مالحظه كرد  مقايسه ميان مميزي، ارزيابي و اعتبارسنجي در آموزش عالي مي
كه ارزيابي دروني به واسطه مشاركت كليه اعضاي هيأت علمي موجب برانگيختن 

پذيري و اقدام براي بهبودي واحد آموزش عالي مورد ارزيابي  در مسئوليتآنان 
شود. عالوه بر آن، ارزيابي بيروني، ابزاري است كه كوشش اوليه واحد آموزش  مي

بخشد و از اقدامات آن در جهت دستيابي به كيفيت مطلوب  عالي را انسجام مي
  ).1382(بازرگان،كند حمايت مي
هاي با كيفيت  توان دانشگاه چگونه مي"پيرامون  )ب 1389 (فراستخواه

  كند: چنين بيان مي "داشت؟
درباب  كه  دهد ميالمللي نشان  تجارب بين كشورهاي مختلف و  اي مقايسهتحليل 

اصول وهنجارهاي مورد توافقي در جهان وجود   تضمين كيفيت آموزش عالي
اين ترازهاي جهاني ي با را در سطح ملّ نيز بايد ارزيابي آموزش عالي خودما  دارد. 

توان به موارد  ميدر باب كيفيت  جهاني،از جمله هنجارهاي اجماعي همراه بسازيم. 
  زير اشاره كرد:

 ها دانشگاهبهبود و ارتقاي درونزا در خود   ،هدف از تضمين كيفيت دانشگاه ها 
  و دپارتمانهاي آنهاست( نه تحميل چيزي بر آنها از بيرون).

 شكل دولتي به خود بگيرد  معيارگذاري براي ارزشيابي آموزش عالي نبايد، 
  بلكه بايد توسط سازمانهاي مستقل حرفه اي صورت بپذيرد.

 » (ارزيابي دروني داوطلبانه) در دپارتمانها وواحدهاي » ارزشيابي –خود
دانشگاهي، پاية اوليه و مستند اصلي تضمين كيفيت است و ارزيابي بيروني 

نفعان بيروني به عنوان گام  همتايان علمي و تخصصي به همراه ديگر ذي توسط
دوم در طول ارزيابي دروني و با داوطلب شدن گروه هاي آموزشي دانشگاه ها 

  گيرد. ميصورت 
 صالح  توسط نهاد هاي ذي  چارچوبهاي راهنماي الزم براي ارزيابي بيروني بايد

  قابل انعطاف باشند.   تنظيم بشوند و بايد حرفه اي (ونه دولت) 
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  اي و تخصصي  بدون فعاليت و مشاركت نهادهاي حرفه  ارزشيابي آموزش عالي
وبدون رسانه هاي مستقل غير دولتي به سامان   اعتبار سنجي  غير دولتي در

  نمي رسد. 
  آموزش عالي در انزوا وبدون تعامالت بين المللي و بدون تعهد به  كيفيت

  نمي رسد.   مي شود وبه قضاوت عمومي معتبريهنجارهاي جهاني تعريف ن
  وامر اعتبار سنجي وجود دارد كه ما  نهادهايي بين المللي در كيفيت دانشگاه

يك عضو نيستيم. با اين انزوا وسوء تفاهم جهاني كه با آن دست به  در هيچ
  گريبانيم ، دانشگاه هايمان نيز متضرر مي شوند.

  گرا  از آن است كه الگوهاي نرم و حمايتاز سوي ديگر تجربيات جهاني حاكي
داوطلبانه و بر مبناي  وبه صورت  كه بر كنار از مداخلة دولت  ارزشيابي  در 

باشند، اثربخشي مطلوبتر و پايدارتري  استقالل دانشگاهي وآزادي علمي 
  گرا با مداخلة دولتي دارند. و نظارت  نسبت به الگوهاي سخت

  ديدگاههاي دانشجويي از منابع مورد اعتنا در ارزشيابي كيفيت ياددهي
ويادگيري در دانشگاه ها به شمار مي رود. كما اينكه ديدگاههاي دانش 

ارزشيابي  در  نفعان بيروني در بازار كار نيز  آموختگان واستخدام كنندگان و ذي
  منظور مي شود.  آموزش عالي

با  اشاره كردند كه وزش عالي در جامعة ايرانضمين كيفيت آمتدر ادامه به 
بلكه از طريق ايجاد شبكه  ،شود ميسر نميدولتي اصال  گري و تصديتمركز گرايي 

توسعةنهادهاي واسط «و اي از دانشگاه ها و همة ذينفعان اجتماعي و با ايجاد 
با ساختار   به سامان مي رسد. از سوي ديگر در جامعة ايران» دولتي ـ دانشگاهي

اقتصادي خاصي كه دارد، حمايت اعتبارات عموميِ تشويقي توسط دولت براي 
ارتقاي كيفيت مؤسسات وبرنامه هاي آموزش عالي در يك شرايط تعريف شدة 

ضروري است. رويكرد فلسفي مناسب براي ارزشيابي آموزش عالي   شفاف ورقابتي
گي، گفتگو، همكاري، توانمندسازي ايران، رويكرد انتقادي مبتني بر انگيزش، دلبست

و مشاركت درونزا با هدف تغيير پايدار از طريق بهبود مداوم كيفيت است. 
 اي شبكهبا همكاري وتعامل  الگوي ارزيابي دروني و بيروني ( اعتبارسنجي) سرانجام 
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از كلية ذي نفعان مانند دانشگاه ها،انجمنهاي علمي ،نهادهاي غير دولتي، دولت 
تري براي دورة گذار آموزش عالي ايران به ترازهاي  گزينة مناسب ار؛ مطمئنا وبازارك

 كيفيت جهاني( كالس جهاني) است.
كيفيت آموزش عالي  ارزيابي"در كتاب  1391در همين راستا فراستخواه، 

به بررسي موضوع كيفيت  ")GTدر ايران: كاربردي از نظريه مبنايي(
و پرداخته  1روش نظريه داده بنياد و نقشه شناختي با استفاده ازدانشگاه، 
از جمله اين  هايي در جهت بهبود كيفيت دانشگاه ارائه كرده است. شاخص
در اقتصاد و در شاخص توسعه نهادهاي غير دولتي ( -1توان اشاره به  ها مي شاخص

شاخص توسعه  -2 ،نظام حرفه اي و از جمله در امر تضمين كيفيت واعتبار سنجي)
 دموكراسيبسط  شاخص -3،انساني( شامل نشانگرهاي آموزش ، سالمت و درآمد) 

وابراز وجود انسان ايراني به عنوان نشانه هايي از  و گسترش فرايندهاي عرفي شدن 
تنوع اعتبارات آموزش عالي به عنوان پشتوانة خود  شاخص -4و ايران   بلوغ جامعه

هايي كه در پژوهش  نشانه ها ،  سفانه در همه اين شاخصمتأ ها كرد. فرماني دانشگاه
 راهكارها بر آمده از تحقيق در ايران بدست آمده بسيار نگران كننده بوده است.

  :اين است كه  حاضر
  براي ارتقاي كيفيت دانش در كشور بايد از دولت، تمركز زدايي و تصدي

  زدايي ومداخله زدايي بشود، 
  دولت حامي و دوست دانشگاه باشد نه مدعي آن، بخشهاي غير دولتي

رقابتي به وجود بيايد ، انجمنهاي علمي ونهادهاي  تقويت بشود وشرايط 
حرفه اي وتخصصي غير دولتي رشد بكنند ،فرايندهاي عرفي شدن پيش 

  برود 
  و ترتيبات واقعيِ نهادمند آن  دموكراسيفرهنگ  و دموكراسيفكر

  د گسترش ياب

                                                                                                                          
1 . Cognitive Map 
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  فرصتهاي برابر دسترسي شهروندان ايراني به آموزش عالي( بدون
پيدا بكند و بر تنوع منابع مالي واعتباري دانشگاه ها   محدوديتها) تعميم

 ومؤسسات آموزش عالي افزوده بشود.
 دانشگاه پژوهي

گريبان است. يكي  به دست هاي متعددي مشكالت و بحرانبا  آموزش عالي در ايران
در برخي از  يتسيطره كماز ابعاد اين موضوع آن است كه باوجود رشدي كمي و 

ريافته هاي اخير، به لحاظ كيفي با بسياري از استانداردهاي استقرا ها طي سال زمينه
يكي از مصاديق يافته در جهان، فاصله زيادي دارد.  ش عالي توسعههاي آموز در نظام

نيافتگي سازماني  حال داليل افت كيفيت در آموزش عالي كشور، توسعه و درعين
توان هم در ابعاد كالن آن مانند  نيافتگي را مي ها در ايران است. اين توسعه دانشگاه
ل دانشگاهي، آزادي علمي، فرهنگ اجتماع علمي و هاي مربوط به استقال ضعف

منابع انساني، مالحظه كرد و هم به نشانگان خرد، تفصيلي و عيني آن پرداخت. 
يكي از اين ابعاد عيني و عملياتي، فقدان نهادينه شدن دانشگاه پژوهي در 

يكي از نهادهاي مهم دانشگاه نهاد دانشگاه پژوهي،  هاي ايران است. دانشگاه
هاي دانشگاهي است كه در بسياري از  ي دستيابي به اهداف نظامبرا

عنوان ابزاري مؤثر در  كشورها ضرورت ايجاد و استقرار آن درك شده و به
نگري و  هاي مديريتي، تصميم سازي دانشگاهي، آينده گيري تصميم

كه كشور در راستاي تحقق  . لذا ازآنجاييشود پاسخگويي عمومي تلقي مي
ترين نهاد توليد دانش،  عنوان محوري كند، دانشگاه به بنيان حركت مي توسعه دانش

اي دارد و در اين راستا، واحد  در توسعه اين امر حياتي، نقشي برجسته و پايه
سازي كاركردها و فرايندهاي دانشگاهي نقش ايفا  تواند در بهينه دانشگاه پژوهي مي

توجه و كارهاي جدي است (  د بذلكند. در ايران اين ضرورت مغفول مانده و نيازمن
 ).  1394نعمتي و ديگران، 

هاي كشور  نعمتي در تعريفي كه داراي انطباق با شرايط و اقتضائات خاص دانشگاه
گيري از داده و اطالعات و  است، دانشگاه پژوهي را شامل فرايند گردآوري و بهره

منظور شناسايي و رفع مسائل دانشگاهي و مشاوره به  هاي هدفمند به انجام پژوهش
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و تصميمات اثربخش در راستاي بهبود  ها ها، برنامه مديران جهت اتخاذ سياست
دروني دانشگاه و همچنين برقراري ارتباط پويا با محيط و ارائه خدمات مطالعاتي، 

اي اثربخش به مشتريان چندگانه در راستاي ارتقاي پاسخگويي  تحقيقاتي و مشاوره
 ).1394نمايد (نعمتي و ديگران،  بيروني دانشگاه تعريف مي

آوري،  اند از: جمع چهار نقش اساسي بر عهده دارد كه عبارتواحد دانشگاه پژوهي، 
وتحليل و انتشار اطالعات، مهندسي اطالعات، طراحي و تسهيل فرايند  تجزيه
هاي دانشگاهي (امين بيدختي و  گيري ريزي دانشگاهي، مشاوره در تصميم برنامه

  ).1391ديگران، 
را نهادي براي مشاوره به  »دانشگاه پژوهي و مطالعات راهبردي«توان واحد  مي 

گيريِ مؤثر براي  ريزي، تصميم سازي و تصميم گذاري، برنامه مديران براي سياست
رشد و توسعه هدفمند و هوشمندانه دانشگاه در راستاي مأموريت گرايي و دستيابي 

هاي نو و بديع  ها و پژوهش به مزيت رقابتي و رفع مشكالت با استفاده از ايده
گذاري  منزله پلي ميان دانش و اجرا نام توان آن را به اي كه مي هگون دانست؛ به

توان عنوان كرد، دانشگاه پژوهي، ماهيتي پژوهشي دارد كه  طوركلي، مي به .كرد
اي  هدف اصلي آن مشاوره به مديران با رويكرد مبتني بر سازوكارهاي علمي و حرفه

ؤثر است و مبناي اين امر، گيريِ م ريزي و تصميم گذاري، برنامه در خصوص سياست
جمع آوري و تجزيه و تحليل داده ها و اطالعات، مدلسازي و مهندسي اطالعات 

هاي پژوهشي  علمي در طرح مشاركت فعاالنه پژوهشگران و اعضاي هيئت .است
كاربردي مرتبط با راهبردهاي سازماني، جزو اهداف بعدي است كه در يك فرايند 

تفكر راهبردي، به رشد و توسعه هدفمند و هوشمندانه نگر مبتني بر  سيستمي و كل
   .نمايد دانشگاه در راستاي مأموريت گرايي و دستيابي به مزيت رقابتي، كمك مي

موسسه پژوهش و  مقام وزير علوم در مراسم تجليل از پژوهشگران برتر قائم
لزوم هاي كاربردي، در مورد  با تأكيد بر انجام پژوهش ريزي آموزش عالي برنامه

ضرورت «تأسيس دفاتر دانشگاه پژوهي در نظام آموزش عالي، عنوان كرده است: 
ها كمك كرد و  دارد با شناسايي عوامل بازدارنده پيشرفت و توسعه كشور، به رفع آن

ها بيشتر شود. موضوع دانشگاه  گيري  گران در تصميم در اين مسير بايد تأثير پژوهش
اندازي  هاي اجرايي آن، راه ي نهادينه شدن روشپژوهي، يك امر ضروري است و برا
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تواند به مديران،  عنوان دستياران نظام دانشگاهي كشور مي دفاتر دانشگاه پژوهي به
  )1394، تسليمي» (هاي اجرايي مناسبي را ارائه كند ها و روش آموزش

  آينده ارزشيابي كيفيت در نظام آموزش عالي
هاي  شدت رقابتي و با دگرگوني جهان بهبا توجه به شرايط بسيار پيچيده در 

مثابه نهادهايي هوشمند،  ها و مؤسسات آموزش عالي ايران به گسسته، دانشگاه
هاي خود به سمت الگوي  ريزي خودتنظيم و خود راهبر راهي جز سوق دادن برنامه

انديشي قبل از هر چيز  نگاري راهبردي در پيش ندارند. آينده انديشي و آينده آينده
هاي  انديشي، آينده ريزي است. در آينده شناختي نوپديدي به برنامه يكرد معرفترو

شوند.  بندي مي صورت چهار مرحله ممكن، باورپذير، محتمل و مرجح سطح بديل به
هاي خود قرار  ريزي پژوهي را در كانون برنامه هاي پيشرو جهان رويكرد آينده دانشگاه

  ).1392اند (فراستخواه،  داده
اي از سعي عالمانه براي بررسي و فهم روشمند و  پژوهي آموزش عالي، سامانه آينده

پژوهي، يك  هاي آينده نظام آموزش عالي، علم و فناوري است. آينده موثق حوزه
ترين دستاوردهاي  فرهنگ و يك فرايند است تا يك ابزار و يك محصول. مهم

. مواجهه فرا كنشي با 2ي؛ هاي ذهن . تغيير در مدل1اند از:  پژوهي عبارت آينده
. 5هاي بديل؛  . درك آينده4. چابكي و مصونيت از غافلگير شدن؛ 3تغييرات شتابان؛ 

، 8پژوهي آموزش عالي، پنل شماره  سهيم شدن در ساخت آينده (ميز آينده
1394.(  
 ، است شده انتخاب چارچوب يك عنوان به پژوهي آينده در كه هم هايي روش از يكي

 روش به كه هستند آينده دربارة مسير  هاي گزينه . سناريوها است سناريو نگاشت

 هاي گزينه اين بتوانيم اگر . شوند مي بخشي اعتبار و بندي رتبه ، تهيه سيستماتيك

 به آينده براي هايي گزينه تواند مي صورت آن در كنيم و اعتباريابي رابررسي آينده

 و پيشران تأمل درنيروهاي اثناي از كه هستند احتماالتي .شود تعريف سناريو شكل
 آيند. مي دست به آينده هاي قطعيت عدم

ترين ابزار دستيابي به كيفيت ارزشيابي  همانطور كه پيش از اين گفته شد، مهم
 وعلم عالي آموزش در ومعنادار صحيح كارآمد، هاي ارزشيابي فقدان اصلي بحثاست. 
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 اين با كه اين براي .كند مي پرتاب مبهمي هاي آينده به را ما كه است وفناوري

 درواقع . رويم پيش سناريونويسي روش طريق از كنيم مي سعي شويم درگير مسئله

 آموزش حوزة در رسمي شكل به "فعال كه هايي يابي ارزش  كه است اين ما فرض

 و نيستند معنادار گاهي . اند شده ناكارآمد "نوعا دارد وجود فناوري و علم و عالي
 از بسياري در كه ندارند تمايل دانشگاهيان كنند. شركت نمي آن در بازيگران گاهي

  ارزشيابي صحيح روش اين كه گويند مي متخصصان. كنند مشاركت ها فعاليت اين

 معنايي بي و ناكارآمد هاي  يابي ارزش همين دليل به درنتيجه . نيست عالي آموزش

 . شويم مي پرتاب مبهم اي آينده به ايم، گرفته پيش در كه
 به كيفيت كه است اين كيفيت مورد در ما فرض و است كيفيت ارزشيابي موضوع

 صحيحي هاي هدف ما اگر يعني است صحيح هاي هدف با عملكرد بودن جور معناي

 ارزشيابي.داشت خواهيم را كيفيت باشد جور اهداف آن با ما عملكرد و كنيم انتخاب

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

 از مختلفي هاي نسل گذشته سالهاي طي . باشد درست هاي هدف اين با ومطابق

 اول نسل در پيشين استانداردهاي با ما عملكرد بودن جور .آمدند عرصه به كيفيت

 بودن جور بعد نسل .است شده ها هزينه با عملكرد بودن جور بعدي نسل . است بوده

 هاي بحث "تقريبا حاضر حال در و است شده مستقيم مشتريان خواستة با عملكرد

 آموزش عملكرد اگر يعني . شود جور آينده با ما عملكرد كه است شده اين دنيا جدي

 و شرايط آينده از منظور . داشت خواهيم كيفيت ، باشد داشته  تناسب آينده با عالي
 بين ومحيط ملي محيط در . است المللي بين و ملي محيط پديددر نو تقاضاهاي

 عوض بازارها ، تكنولوژي ، شرايط . شود مي پديدظاهر نو تقاضاهاي مرتب ما المللي

 بايد االن ما و هست توسعه حال در مرتب آن سرحدهاي و ها كرانه ، علم . شوند مي

يابي  ارزش پژوهي آينده جا اين نتيجه در و دهيم تطبيق آينده با را عملكردمان
  .كند مي پيدا اهميت هم آموزش عالي
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  هاي صحيح كيفيت را به معناي جور بودن عملكرد با هدف
  نسل ها

  استاندارهاي پيشينجوربودن عملكرد ما با   1
  ها هزينهجور بودن عملكرد ما با   2
  خواسته مشتريان مستقيمجور بودن عملكرد ما با   3
  : شرايط و تقاضاهاي نوپديد در محيط ملي و بين الملليآينده جور بودن عملكرد ما با  4

  1394يابي آموزش عالي،  فراستخواه، آينده ارزش
 وفناوري علم و عالي آموزش ارزشيابي آيندة به دهنده شكل اصلي عوامل

 يابي ارزش دهندة شكل عوامل از يكي عالي آموزش حكمراني و گذاري سياست

 خواهد مهم طور همين .است ها دانشگاه مديريت ديگر عامل يك . است عالي آموزش

 داريم يابي ارزش ، اعتبارسنجي در غيردولتي تخصصي و اي حرفه نهادهاي آيا كه بود

 اينكه .است ديگري كننده تعيين عامل الملل، بين محيط در تعامالت ؟خير يا

 چه و بود خواهيم عضو جهاني كيفيت وتضمين اعتبارسنجي هايي شبكه چقدردر

 رابطة مثال ديگر عوامل طور همين ؟ كنيم مي تعامل و مشاركت ها آن با اندازه

 كار جهان و صنعت و جامعه با همچنين و علمي آموزش مؤسسات با عالي آموزش

 با هايش ارزشيابي اندازه چه ، گيرد مي سفارش چقدر ها آن از ؟ بود خواهد چه

 صداي ، ذينفعان گفتگوي . دست اين از مسائلي و ؟ رود مي پيش ها آن مشاركت

 كننده مطالبه صداي چقدر ؟ دارد وجود ما جامعة در چقدر كيفيت كنندگان مطالبه

 هاي گروه جو ، ها دانشگاه سازماني فرهنگ ؟ شود نمي شنيده ما جامعة در

 شرايط ؟ نه يا بكنند مشاركت علمي هيئت اعضاء چقدر ؟ است چگونه ما دانشگاهي

 تعامل ها دانشگاه ميان آيا ؟ شود چگونه ايران در تقاضا و عرضه بازار وضعيت و رقابتي

 شبكه بتوانند و دهند تشكيل كنسرسيوم بتوانند ها دانشگاه "اصال ؟ خير يا بشود

 خواهد وجود علم براي مدني و عمومي حوزة طور همين خير؟و يا دهند تشكيل

  اند. كه احصاء شده عالي آموزش يابي ارزش شكل دهندة عوامل ها اين خير؟ يا داشت
  

 علمي نظام ارزشيابي آينده در اصلي نايقيني هاي حوزه

 يابي ارزش آيندة در نايقيني حوزة دو اساس اين بر و انتخاب ها پيشران ترين مهم

 نهادهاي آيا كه است نايقين اين حوزة يك آمد:  ميان به عالي آموزش كيفيت
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 حوزة يك ؟ خير يا كرد خواهند پيدا توسعه كشورما در ارزشيابي تخصصي و اي حرفه

 و عالي آموزش مؤسسات و ها دانشگاه كه است اين عمودي در محور ديگر نايقيني
 نمي ما ؟ يا خير داشت خواهند المللي بين و ملي سطح در تعامالت ، ما پژوهشي

 با و بشوند شبكه ها دانشگاه كه داشت خواهد وجود امكان اين چقدر "واقعا كه دانيم

 دنيا هاي دانشگاه با بعد و ؟ دهند تشكيل و ملي اي منطقه هاي كنسرسيوم هم

عنوان  به همچنان ارزشيابي آيا كه دانيم نمي هم را اين . باشند داشته مؤثر تعامالت
 اي حرفه دولتي غير نهادهاي آن براي يا ماند خواهد باقي وديوانساالر دولتي كار يك

 واسط نهاد يك صورت به نهادملي اعتبارسنجي و آمد خواهد وجود به وتخصصي

 نه؟ يا آمد خواهد وجود به كشور در سرانجام آيا ، وبازاركار ها ودانشگاه دولت ميان

  . است ديگر نايقيني يك حوزة هم اين
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 آينده سناريوهاي

 عمودي محور در المللي بين و ملي هاي ومشاركت تعامالت توسعة اينكه برحسب

 اينكه برحسب ونيز )است محور عمودي پايين منفي و باال مثبت؟(بود خواهد چقدر

 اتفاق چقدر يابي ارزش و اعتبارسنجي حوزة در تخصصي و اي حرفه نهادهاي توسعه

 سناريونگاري فضاي )،منفي چپ سمت و مثبت جنبة راست سمت ( افتاد؟ خواهد

  .داد نشان را خود سناريو 4 سناريونگاري فضاي اين در و شد فراهم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

   

دولت؛ متصدي . 1سناريوي شماره 
 ارزشيابي

نظارت و ارزشيابي ديوانساالر 
هاي دروني صوري و اداري شدهارزيابي 
استانداردهاي بر روي كاغذ 

 اجابت مقررات كيفيت يعني
 دولت

دولت؛ سخنگوي . 2سناريوي شماره 
 نفعانمشتريان و ذي

 اهميت يافتن ارزيابي بيروني 

پيوستن دولت به تب جهانگير رتبه بندي 
 دعوت دولتي از مميزين بين الملل براي مميزي

 آكادميك

كيفيت يعني ارزش افزوده 

دولت؛ حامي ملي . 3سناريوي شماره 
 دانشگاه

 اي اعتبارسنجي با حمايت نهادهاي حرفهايجاد
 دولت

ايجاد نهاد ملي اعتبارسنجي 

هاسطح بندي و سنخ شناسي دانشگاه 

ارزيابي دروني و بيروني با ابتكار خود دانشگاه 

كيفيت با رويكرد درونگرا و آكادميك 

دولت؛ ظرفيت سازي . 4سناريوي شماره 
 شبكه ملي و بين المللي كيفيت

و بيروني با مشاركت جدي بازار  ارزيابي دروني
 كاروصنعت و ذي نفعان بيروني

 كنسرسيومهاي دانشگاهي و عضويت در
سازمانهاي بين المللي اعتبارسنجي و تضمين 

 كيفيت

ها طبقه بندي دانشگاه 

كيفيت يعني تعالي در تراز جهاني 

 ها در سطح ملي و بين الملليتوسعه تعامالت و مشاركت

توسعه 
نهادها 

حرفه اي 
 تخصصي

 چهار سناريو براي
 "آينده ارزشيابي كيفيت آموزش عالي در ايران"

1394فراستخواه ،آينده ارزشيابي آموزش عالي،  
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 ارزشيابي متصدي دولت؛.1سناريوي 
 نه و كنند پيدا توسعه ايران در تخصصي و اي حرفه نهادهاي نه كه است وقتي

 نامطلوب حدي وضعيت دو يعني. كنند تعامل الملل بين و ملي سطح در ها دانشگاه

 متصدي دولت كه است اين شود مي حاصل كه سناريويي شوند مي جمع هم با وقتي

 گرانه تصدي معناي به يابي ارزش بار و ها ارزشيابي همة يعني . خواهد شد ارزشيابي

 ارزشيابي و يك نظارت جا اين از و افتاد خواهد دولتي بروكراسي و دولت گردن به

 و دولت پرچم زير در چون هم دروني هاي ارزيابي . افتاد خواهد اتفاق ساالري ديوان
 هم استانداردها . شد خواهد اداري و صوري گيرد انجام مي دولتي هاي محدوديت با

پيدا  تقليل دولتي مقررات اجابت به هم كيفيت . شد خواهد نوشته كاغذ روي فقط
 ها نامه بخش كه شد خواهد تلقي كيفيت با دانشگاهي نهايت در كرد. خواهد

 . كند اجابت را دولت مقررات و اجرا را

 نفعان ذي و مشتريان سخنگوي ؛ دولت .2سناريوي 
 و ملي سطح در تعامالت ولي نكردند پيدا توسعه تخصصي و اي حرفه نهادهاي اگر اما

 كه سناريويي گاه آن .داشت وجود الملل بين
 . شود مي ذينفعان و مشتريان سخنگوي دولت كه است اين بيافتد اتفاق است ممكن

 كيفيت مسئلة دار عهده دولت، ندارند وجود تخصصي و اي حرفه نهادهاي چون

 در .شود مي ذينفعان و مشتريان سخنگوي دارد وجود تعامالت چون منتها . شود مي

 پيدا اهميت بيروني ذينفعان حضور با بيروني ارزيابي كه رود مي احتمال صورت اين

 وجود بندي رتبه جهان در چون و بپيوندد بندي رتبه گير جهان تب به دولت ، كند

 و صنعت نمايندة خواهد مي چون ، ؟ چرا ، باشيم داشته بندي رتبه هم ما دارد

 مميزي براي المللي بين ميزاناز است ممكن دولت حتي . شود بيروني مشتريان

 . ها دانشگاه مميزي براي "مثال .كند دعوت هم آكادمي
  دانشگاه ملي حامي ؛ دولت.3سناريوي 

 در الزم تعامالت ولي كند پيدا توسعه تخصصي و اي حرفه نهادهاي كه است وقتي

 خواهد دانشگاه ملي حامي دولت صورت اين در . نگيرد انجام الملل بين و ملي سطح

 كند مي ايجاد اعتبارسنجي ملي نهاد . كند مي حمايت اعتبارسنجي نهادهاي از و شد
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 هم بيروني و دروني ارزيابي . دهد مي نشان تمايل شناسي سنخ و بندي طبقه به .

 با كيفيت . افتد مي اتفاق ها آن خود ابتكار با اند كرده پيدا توسعه ها دانشگاه چون

 ها دانشگاه بيشتر يعني . يابد مي اهميت گرا درون رويكرد با و شناختي معرفت رويكرد

 دولت و دهند مي قرار آكادميك و شناختي معرفت رويكردهاي را شان كيفيت مبناي

 به هم صنعت پاي كه ندارد وجود تعامالت چون ، چرا؟ . كند مي حمايت ها اين از هم

  .شود مطرح ديگر چيزهاي و فناوري ، بيروني متقاضيان ، بيايد كيفيت حوزة
  كيفيت المللي وبين ملي شبكه سازي ظرفيت ؛ دولت.4سناريوي

 و است ما آيندة مرجح و مطلوب بسيار سناريوي كه دارد وجود چهارمي آيندة يك
 غير ويژه به ( كيفيت حوزة در وتخصصي اي حرفه نهادهاي هم كه است اين آن

 المللي بين و ملي سطح در تعامالت هم و كند پيدا توسعه و باشيم داشته )دولتي

 بوجود را كيفيت المللي بين و ملي شبكة كه اين براي دولت اينجا در . بيافتد اتفاق

 يك ايران در يعني . گري تصدي نه كند مي سازي ظرفيت دهد توسعه و بياورد

 سازي ظرفيت فقط هم دولت و گيرد مي شكل كيفيت براي دانشگاهي ملي شبكة

 كه چيزهايي . پيوندند مي ها شبكه ساير و المللي بين سطح در طور همين و كند مي

 كيفيت المللي بين شبكة به ما ما هاي دانشگاه ، APQN و INQAAHE اين ذيل در
 استخدام جدي مشاركت با بيروني و دروني ارزيابي كه است اين دارد وجود سناريو

 كه هايي فرم از يك "مثال . افتد مي راه به بازاركار و بيروني ذينفعان ، صنعت ، كننده

 . كند مي پيدا توسعه طور همين و است كننده استخدام دارد وجود دروني ارزيابي در

 مشاركت رضايت جلب با ترو يافته ارتقاء وضعيت يك با سناريو اين در ارزيابي

 مي تشكيل دانشگاهي هاي كنسرسيوم . رود مي پيش بيروني ذينفعان كنندگان

 هايي ائتالف و كنند مي كنسرسيوم هم با ملي و منطقه سطح در ها دانشگاه و شود

 در بندي طبقه شود مي سبب دولت وبا هم با ها دانشگاه تعامل .دهند مي تشكيل

 دوهزار نابسامان جنگلي حالت اين از عالي آموزش و بكند پيدا اهميت عالي آموزش

 در باكيفيت هاي دانشگاه مثال .كند مي پيدا ونسق ونظم بشود خارج صدتايي وچند

 شده تعريف مأموريتهاي حسب خانواده يك در هم با را مؤسسات بقيه ، منطقه هر

 مؤسسات .كنند مي استانداردسازي و كار وتقسيم افزايي وهم كنند مي شبكه
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 كيفيت شبكة به و كنند مي پيدا سامان ها دانشگاه طريق از عالي آموزش

 ارزيابي ،كند مي پيدا توسعه نهادها شوند مي اعتبارسنجي و پيوندند مي

 تضمين مؤثر ساختارهاي ها اين دل از و آيد مي وجود به بيروني و دروني

  آيد. مي وجود به كيفيت
  ها تحليل يافتهپردازش و 

و در نهايت دسترسي  گرا تودهگرا تا  در سير تحول آموزش عالي از آموزش نخبه
هاي خاص خود با اين تحوالت مواجه شده است. در اين  جهاني، هر جامعه با ويژگي

سير تحول و حركت از يك فاز به فاز ديگر لزوما اشكال و الگوهاي فاز پيشين و يا 
كنند. بطوري كه در شرايطي كه نظام  روند و يا تغيير نمي تر از بين نمي فاز پيش

گرا همچنان كاركردهاي خود را حفظ كرده و  است، نهادهاي نخبهگرا حاكم  توده
تر،  توانند شكوفا شوند. به بياني ساده بلكه مي ،روند بدين ترتيب نه تنها از بين نمي

گرا به عنوان يك كل كه نظام آموزش عالي يك كشور را  گرا و توده نهادهاي نخبه
به فاز بعدي يعني  دهند، سبب حركت نظام آموزش عالي آن كشور شكل مي

  شوند.  آموزش عالي جهاني مي
سير تحوالت آموزش عالي در جهان بر روي يك پيوستار در حركت بوده 

شود كه  جايي نمايان مي است و مشكالت آموزش عالي در اين تحركات آن
آموزش عالي در جايي ميان اين دو فاز قرار گرفته است. يعني نه به طور 

گرا. در چنين شرايطي شاهد بروز  ه به طور كامل تودهگرا شده و ن كامل نخبه
اگر چه نظام آموزش عالي نظامي  هر دو كاركرد در نظام آموزش عالي هستيم.

يكپارچه است اما در تحليل فازهاي توسعه آموزش عالي نبايستي تصور شود كه 
قت كند. در حقي زمان و به يك اندازه تغيير مي هاي آموزش عالي هم اجزاي و بخش

ي تنوع را در ميان دانشجويان افزايش مسير توسعه بسيار ناهموار است: توسعه كم
ريزي درسي اتفاق  دهد. اين در حالي است كه ممكن است تنوع در برنامه مي

نيافتاده باشد. و يا تنوع در برنامه درسي ممكن است پيش از آن كه اعضاي هيات 
رسي جديد را ديده باشند و با الزامات هاي الزم براي آموزش برنامه د علمي آموزش

آن آشنا شده باشند اتفاق بيفتد. بنابراين، در تحليل تحوالت ايجاد شده در يك 
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) فشارها و 2ها و الگوهاي كاركردي؛ ( ) به توالي تغيير در بخش1نظام بايستي (
هاي  ) الگوي پيوسته تغيير بخش3كند؛ و ( مشكالتي كه پس از تغيير بروز مي

  آن نظام توجه داشت. مختلف
بطور كلي آنچه در تحليل حركت از يك فاز به فاز ديگر بيشتر از هر المان ديگري 

هايي است كه نهادهاي آموزش  مورد توجه قرار گرفته است، موضوع فشارها و چالش
ها و مؤسسات آموزش  دانشگاه شوند. عالي در جريان اين تحوالت با آن روبرو مي

مانند ساير مراكز آموزش عالي دنيا، داراي رسالت و وظيفه سنگيني عالي ايران نيز 
ي آموزش براي تربيت اصولي دانشجويان بر اساس نيازهاي كشور هستند. توسعه كم

ناپذير بوده است و  عالي ايران در دوران بعد از انقالب اسالمي يك ضرورت اجتناب
امروز شاهد آن هستيم بايد اذعان كرد كه دستاوردهاي بزرگ علمي و فني كه 

رغم  هاي اخير است. اما علي گذاري بر توسعه منابع انساني در سال مديون سرمايه
ي، آموزش هاي توسعه كم ها نبايد از نظر دور داشت كه سياست همه اين موفقيت

هاي اطالعاتي  فقدان نظام موثر وكارامد سيستمنظير( هايي  عالي ايران را با چالش
هاي خودارزيابي و ارزيابي دروني  مشكالت موجود درسيستم، ها اهمديريت در دانشگ

نبود ساز و كار جهت ارتباط موثر )، دانشگاهيان (اساتيد، كاركنان و دانشجويان
آموزش عالي با نيازهاي كشور و مرزهاي جهاني دانش و درنتيجه، عدم انعطاف 

هاي آموزشي  توسعه رشته، ها در بازار كار ها، ناكارمدي آن ها، آموزش ها، درس رشته
بدون توجه كافي به نياز جامعه و تحوالت جهاني و رشد بدون برنامه آموزش عالي 

توجهي به تحقيقات و  كم، ويژه در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري غيردولتي به
هاي آموزشي و تكيه بيش از حد بر دروس  مهارت آموزي در تدوين برنامه

طوري كه ذهني هستند و هركس برداشت  ارزيابي بهعيني نبودن معيارهاي ،نظري
رقابت بين مراكز آموزش عالي براي جذب دانشجوي بيشتر با ،ها دارد متفاوتي از آن

ها و  هدف تثبيت موقعيت خود و كسب بودجه بيشتر بدون توجه به توانمندي
ادامه اين روند كمي، بحران كيفي آشكاري را در پي داشته ) مواجه كرد.  ها ظرفيت

هاي اجتماعي جهت حفظ و بقاء خود و  تمام نظام اين در حالي است كه، است.
اند، چرا كه كيفيت با  حفظ رقابت در دنياي متغير امروزي ناگزير از بهبود كيفيت

تقاضاها همواره  شود و اين نيازها و توجه به نيازهاي اجتماعي و مخاطب تعريف مي
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ها به بهبود كيفيت  ها تمامي نظام در حال تغييرند، لذا الزم است جهت تطابق با آن
اي برخوردار  ها، نظام آموزش عالي از موقعيت ويژه خود بپردازند. در ميان اين نظام

مند  است، چرا كه مخاطبان متعدد و متنوعي از محصوالت و توليدات اين نظام بهره
اين امر بيانگر اين است كه نظام آموزش عالي از اهميت بسزايي  كهشوند،  مي

،تاسيس مراكز هاي تضمين كيفيت در اين راستا استقرار نظامبرخوردار است. 
اي از  توان نمونه پژوهي كيفيت در نظام دانشگاهي را مي آينده ودانشگاه پژوهي 

مناسب جهت حفظ و ارتقاء كيفيت نظام آموزش عالي و پاسخي مناسب  راهبردهاي
تضمين كيفيت آموزش عالي در جامعة  داد.هاي پيش رو، مورد توجه قرار  به چالش

شود، بلكه از طريق ايجاد  گري دولتي اصال ميسر نمي ايران با تمركز گرايي و تصدي
نهادهاي واسط  توسعة«و ايجاد  اي از دانشگاه ها و همة ذينفعان اجتماعي و با شبكه

با ساختار   به سامان مي رسد. از سوي ديگر در جامعة ايران» دولتي ـ دانشگاهي
تشويقي توسط دولت براي  اعتبارات عمومياقتصادي خاصي كه دارد، حمايت 

شفاف ه هاي آموزش عالي در يك شرايط تعريف شد ارتقاي كيفيت مؤسسات وبرنامه
رويكرد فلسفي مناسب براي ارزشيابي آموزش عالي ايران، ضروري است.  ورقابتي

رويكرد انتقادي مبتني بر انگيزش، دلبستگي، گفتگو، همكاري، توانمندسازي و 
زا با هدف تغيير پايدار از طريق بهبود مداوم كيفيت است.  مشاركت درون

اي  بكهبا همكاري وتعامل ش الگوي ارزيابي دروني و بيروني (اعتبارسنجي) سرانجام 
نهادهاي غير دولتي، دولت ، هاي علمي انجمن ها، مانند دانشگاه نفعان ذي هاز كلي

تري براي دورة گذار آموزش عالي ايران به ترازهاي  گزينة مناسب وبازاركار؛ مطمئنا 
در عصر جهاني شدن، انقالب اطالعات و توليد دانش، شرايط  است. كيفيت جهاني

ها در  متحول و پيچيده، آموزش عالي و دانشگاه را احاطه كرده است. لذا دانشگاه
گيري پژوهش  ريزي و تصميم مسير بقا، توسعه و تعالي خويش، ناگزير از برنامه

ين، موضوع ، به روز و كارآمد است. بنابرامحور و مبتني بر اطالعات دقيق
) به عنوان راهبردي موثر جهت بهبود و تعالي كيفيت در IRپژوهي ( دانشگاه

اندازي  هاي اجرايي آن، راه براي نهادينه شدن روش و دانشگاه امري ضروري است
تواند به مديران،  عنوان دستياران نظام دانشگاهي كشور مي دانشگاه پژوهي بهدفاتر 
در بسياري از كشورها  ،رو ازاين مناسبي را ارائه كند.هاي اجرايي  ها و روش آموزش
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هاي  گيري عنوان ابزاري مؤثر در تصميم ضرورت ايجاد و استقرار آن درك شده و به
  شود. نگري و پاسخگويي عمومي تلقي مي مديريتي، تصميم سازي دانشگاهي، آينده

هاي  گونيبا توجه به شرايط بسيار پيچيده در جهان به شدت رقابتي و با دگر
ها و مؤسسات آموزش عالي ايران به مثابه نهادهايي هوشمند،  گسسته، دانشگاه

هاي خود به سمت الگوي  ريزي خودتنظيم و خود راهبر راهي جز سوق دادن برنامه
انديشي قبل از هر چيز  نگاري راهبردي در پيش ندارند. آينده انديشي و آينده آينده

هاي  انديشي، آينده ريزي است. در آينده ه برنامهشناختي نوپديدي ب رويكرد معرفت
 .شوند بندي مي صورت چهار مرحله ممكن، باورپذير، محتمل و مرجح سطح بديل به

هاي خود قرار  ريزي پژوهي را در كانون برنامه هاي پيشرو جهان رويكرد آينده دانشگاه
اه ايراني محسوب دهنده به آينده دانشگ هايي كه عوامل شكل نوع پيشران اند . داده
هايي كه به مديريت  پيشران :دسته تقسيم كرددو  هتوان ب شوند را مي مي

خود آييني، خود راهبري و خودتنظيمي  .1: شاملشوند  دانشگاه مربوط مي
مراتب زدايي در دانشگاه و تحول ساختاري آن  . مقررات زدايي و سلسله2دانشگاه؛ 

استقرار نظام مؤثري در دانشگاه براي  .3در جهت تسهيلگري، مشاركت و تعامل؛ 
. استقرار نظام تضمين كيفيت در 4جلب اعتماد، انگيزش و مشاركت دانشگاهيان؛ 
علمي از طريق نهادمند شدن رشد و  دانشگاه براي افزايش توان علمي اعضاي هيئت

بالندگي مداوم آنها، ارتقاي كيفيت ياددهي و يادگيري در دانشگاه از طريق تحول 
آموختگان و  ها و فرايندهاي ياددهي و يادگيري و افزايش توان علمي دانش شيوهدر 

هايي  پيشران . دسته دوم ، ها و كارآفريني آنها ها، شايستگي ارتقاي دانش، مهارت
 .1:شوند: الف. اقتصاد هاي مختلف محيطي دانشگاه مربوط مي كه به مؤلفه

صي از طريق خدمات تخصصي سرمشق رياضت هاي مالي مانند كسب منابع اختصا
. نحوه مواجهه دانشگاه با 2به جامعه و تنوع در منابع مالي و درآمدهاي دانشگاه؛ 

جايي  فرايندهاي نوظهور اقتصاد دانش مانند كااليي شدن علم و آموزش عالي/جابه
از نياز به تقاضا، تجاري شدن دانش، پارادايم نوين دانشگاه كارآفرين، تعامالت و 

فناوري اطالعات  .1: ب. فناوري ..هاي دانشگاه با دنياي صنعت و خدمات هتوافقنام
. بازيگران جديد در آموزش عالي 4اي شدن؛  . رسانه3. مجازي شدن؛ 2و ارتباطات؛ 
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. جريان آزاد 5مانند مراكز مجازي آموزش عالي و محيط هاي نوين يادگيري؛ 
تحوالت حوزه حكمراني مانند  .1: ج. سياست .مبادله اطالعات و دانش و معنا

. عدم سيطره سياست و 2تمركززدايي، تفويض اختيار و استقالل دانشگاهي؛ 
ايدئولوژي دولتي و رسمي بر آموزش عالي و نظام علمي، سياسي نشدن پست 

. پايداري سياسي 4گرايي؛  اي دانشگاه و شايسته . مديريت حرفه3رياست دانشگاه؛ 
بخش شامل فرهنگ علمي،  دانشگاهي رضايت فرهنگ .1:د. فرهنگدر كشور 

نشاط فكري و آزادي علمي، فضاي پرديس، فرهنگ دانشجويي، رشد و بالندگي 
ه.  .بستگي و مشاركت دانشجو و جو سازماني و گروهي توأم با انگيزش، اعتماد، دل

تحوالت جمعيت شناختي پرديس و قشربندي اجتماعي مانند زنانه . 1: اجتماع
هاي گروهي  ان غير سنتي، دانشجويان شاغل، فراگيران آزاد و هويتشدن، دانشجوي

هاي نوظهور  . سبك2فرايندهاي جهاني شدن؛ . 1:و. سايرو قومي در دانشگاه؛ 
  .زيست . پايداري محيط3اي شدن؛  رشته توليد دانش و ميان

هاي ارزيابي آموزش عالي كشور  توان گفت كه كوشش با توجه به مطالب فوق مي
هاي انجام شده  موسمي بوده و استمرار نداشته است . وانگهي ، در كوششامري 

اصالح يا تغيير و بنابراين، بهبودي كل نظام دانشگاهي مورد توجه قرار نگرفته است. 
نوآوري در نظام آموزش عالي كشور، نيازمند تحليل راهبردي و بررسي دقيق و 

هاي  ها و فرصت و شناسايي چالش علوم هاي كالن وزارت ها و برنامه عميق سياست
توان  مي هاي كلي سياستاين كه از جمله  آنها در سطوح مختلف آموزش عالي است

 نهاد يك ايجاد گذاري و مديريت آموزش عالي، به تغيير و دگرگوني در سياست
 توسعه المللي ، بين و اي منطقه ملي، سطح در دولتي غير تخصصي و اي حرفه

 زدايي ملي، تمركز سطح در عالي آموزش موسسات و ها دانشگاه مشاركت و تعامالت
سرزميني،  آمايش به ها ، توجه دانشگاه ملي ي شبكه به ساختاري اختيار تفويض و

اعتبارسنجي، توجه به سطح بندي و  و مميزي طريق از گسترش امر سازي يكپارچه
 تحوالت دركدرخواست از طريق سفارش اجتماعي ، استانداردهاي آموزش عالي، 

 تسهيل و جلب طريق از بودجه و تامين شدن المللي بين فرايندهاي و شدن جهاني
، هاي كلي  اين سياست بر اساس در نظر گرفت. دولتي غير بخش مشاركت
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توان در جهت  را مي رويكرد علمي و حرفه اياجرايي با  يهاي  ها و برنامه سياست
   پيشنهاد داد كه در ادامه از نظر خواهد گذشت.ها  بهبود كيفيت آموزشي در دانشگاه

  ها در ايران ي در جهت بهبودكيفيت آموزشي دانشگاهتراهبردهاي سياس
اصالح يا تغيير و نوآوري در نظام آموزش عالي كشور، نيازمند تحليل راهبردي و 

ها  و شناسايي چالش علوم  هاي كالن وزارت ها و برنامه بررسي دقيق و عميق سياست
هاي آنها در سطوح مختلف آموزش عالي است. ارزيابي راهبردي در نظام  فرصتو 

گذاريها و  تا به بررسي و مطالعه سياست كند آموزش عالي به مديران كمك مي
تصميمات كالن خود بينديشند و تأثير اقدامات خود را در سطوح مختلف آموزشي، 

در اين گزارش از منظر مرور  چه كه با تمام آنگر باشند.  پژوهشي و فناوري نظاره
هاي بهبود كيفيت آموزشي كشورهاي مختلف آورده شده، در نهايت  ادبيات و تجربه

گذاري  كالن سياستشايسته است كه برخي راهبردهاي سياستي كه بتواند در 
  به شرح زير خواهد بود گيري آن در ايران مفيد باشد آموزش عالي و جهت

  گذاري و مديريت آموزش عالي تغيير و دگرگوني در سياست -1
هاي آموزش عالي است كه به شدت دولتي و  مشكل نخست در جنس سياست

ديوان ساالر، اظهاري، ابالغي و گفتاري است و شكل دستورالعمل اداري دارد. در 
بخش در شبكه اجتماعي ذي  حالي كه سياست بايد حاصل جست و جوي رضايت

اي و تخصصي در  هاي حرفه ها و انجمن دانشگاه نفعان باشد و براي اين كار بايد خود
هاي عمومي به نحو ساختاري و نهادمند مشاركت داده  جريان  خط مشي گذاري

شوند. گذشته از اين سياست بايد از پژوهش بربيايد و براي عامالن خالق اجتماعي 
هايي فراهم آورد.  سازي بكند و مشوق در راستاي ارتقاي كيفيت آموزش عالي شيب

بيش از دو دهه است كه آموزش عالي ايراني نيز با سياست افزايش دسترسي و به 
هايي از گسترش آموزش عالي را با  دنبال آن نيل به هدف عدالت اجتماعي، تجربه

هاي متفاوت نهادهاي آموزش  هاي دانشگاهي و شكل دادن به گونه افزايش ظرفيت
كيفيت در  افتة كمي ناموزون توسع اين  پيامدهايعالي آزموده است. از جمله 

است . براي حل مسئله گسترش قبل از هر چيز الزم است وضعيت  آموزش عالي
ي آموزش عالي كنوني سامان يابد. در اين  هرج و مرج نا منظم و بي قاعده
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شود و نه  افتد و نه عدالتي برقرار مي پراكندگي آشفته، نه رقابتي سالم اتفاق مي
دهدو نه ارزيابي كيفيت  رود، نه رتبه بندي جواب مي لي ميانتظار كيفيتي و حاص

بهترين راه براي اين كار آن است كه دولت حمايت كند تا شود.  ممكن و ميسر مي
هاي با سابقه كه نسبت به بقيه از كيفيت خوبي برخوردارند و در بهترين  دانشگاه

ها  كيفيت را آن رتبه نسبت به بقيه قرار دارند مجمعي تشكيل بدهند و دومينوي
ها را اين مجمع بر حسب  شروع كنند. مثال يك راه اين است كه دانشگاه

ها به  ي خود راه بدهند و از اين طريق ليگ استانداردهاي مستقرشان ، به شبكه
روشن است كه انتخاب و انتصاب مديران و   ب).1396( فراستخواه،آيد وجود مي

هاي جاري دولتي  مديريت هر نظام يا موسسه آموزش عالي به شدت از سياست
اي نه  ها، افزون بر تعيين سياست، به گونه فزآينده پذيرد. برخي از دولت تاثير مي

 اند، بلكه به طور دادها نظير شمار و كيفيت فارغ التحصيالن شده تنها نگران برون
رو  اند، از اين ي نيز توجه كردهريز هاي برنامه اي  شيوه كلي به فرايندهاي موسسه

هاي فعاليت خود  هاي مورد بحث به ناچار سريعا ايجاد تغييراتي را در حوزه موسسه
دهد كه مديران دانشگاهي به دليل اشتغال بيش از حد  اند. تجربه نشان مي قرار داده

كافي با اصول و مفاهيم ارزيابي كيفيت دانشگاهي را فرصت آشنايي  ،به امور جاري
ترين  كاركردهاي مديريت دانشگاهي است  ندارند. از آنجا كه ارزشيابي يكي از مهم

هاي آموزشي و پژوهشي  تواند نقش موثري در جهت اصالح و بهبود فعاليت و مي
يشتر آشنا دانشگاه داشته باشد، ضرورت دارد كه مديران دانشگاه با اين مفاهيم ب

 ).1390شوند(كريميان و همكاران،
  ها سازي در دانشگاه چابك -2

باشد،  هاي آن مي ترين ويژگي در دنياي رقابتي امروزي كه تغيير يكي از مهم
اشند تا ب 1چابكيبراي حفظ و بقاء حيات خود به دنبال  ها دانشگاهضرورت دارد 

بهبود كيفيت و ايجاد نوآوري در ترين زمان و با كمترين هزينه به  بتوانند در كوتاه
) معتقد است چابكي در دانشگاه 2012( 2شارپ .محصوالت و خدمات خود بپردازند

به معناي توانايي آن به عنوان يك سيستم انساني زنده، در شكوفا شدن و يادگيري 
                                                                                                                          
1 Agility 
2 Sharp 
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از امواج مداوم تغيير بوده به طوريكه تغيير، يك بخش طبيعي و غير قابل اجتناب 
زماني باشد نه يك بخش جدا و يك رويداد تهديد كننده، به عبارت ديگر زندگي سا

هاي جديدي را به عنوان منبعي براي مزيت  ها به طور مداوم قابليت يعني دانشگاه
).چابكي براي نظام آموزش 2015استراتژيك پايدار توسعه دهند(ويت و همكاران، 

هداف سلسله مراتبي و يا از عالي اين پيام را دارد كه دوران مديريت از طريق ا
هاي دقيق به سر آمده است. در شرايط  طريق منطق از پيش تعيين شده و كنترل

اي در  نظمي كه گاه يك تغيير كوچك باعث تغييرات وسيع و ريشه آشوب و بي
ها و پارادايم سنتي ديگر پاسخگو نيست. بنابراين، نظام  شود، روش سيستم مي

هايي از چابكي نياز دارند(نقوي و همكاران  به شكلها  آموزش عالي و دانشگاه
هاي تغيير در محيط را شناسايي  ).يك دانشگاه چابك به طور مستمر، محرك1394

كند و سطح مورد نياز چابكي از روي آن تعيين شده و از آن براي نشان دادن  مي
رو  اي پيشه ميزان آمادگي مورد نياز  دانشگاه به منظور مواجهه با تغييرات و چالش

چنين دانشگاه چابك بعد از شناسايي  شود. هم در جهت بهبود كيفيت استفاده مي
هاي تغيير و سنجش ميزان نياز به چابكي و تحليل شكاف بين  مستمر محرك

ها و  چابكي مطلوب  موجود، موانع راه چابكي شناسايي كرده و خود را به قابليت
ختار دانشگاه،كاهش بوروكراسي، توانمندسازهاي مورد نياز (مسطح كردن سا

هاي ما تا رسيدن به  رسد دانشگاه كند كه به نظر مي هوشياري و سازماني) مجهز مي
  ).1393اين مراحل فاصله زيادي دارند(باقري كراچي و همكاران،

اي  ي، منطقهاي و تخصصي غير دولتي در سطح ملّ ايجاد يك نهاد حرفه -3
  و بين المللي

 دهد. ديوان ساالردولتي و به صورت بوروكراتيك جواب نمي استقرار كيفيت از روش
حاصل  تا كنون هر مقدار هزينه فرصت و بودجه در اين راه خرج شده است نوعا بي

ي بين  شده هاي آزموده بود. طبيعت آموزش عالي و علم براي كيفيت نيازمند روش
المللي در زمينه مميزي و اعتبارسنجي است. اعتبارسنجي در حكم يك رسانه يا 
يك بازار است. واجد توانايي تنظيم كيفيت در آموزش عالي است و در كشورهاي 

رهاي در حال توسعه، توانايي خودش را هاي موفق در كشو توسعه يافته و نيز تجربه



 بخش دوم: مرور مطالعات در ايران  70

 

اي و تخصصي غيردولتي،  نهادهاي حرفه گيري نشان داده است. پس شكل
ها با  آن  اي، ملي و همكاري اعتبارسنجي آموزش عالي در كشور در سطح منطقه

هاي بين المللي كيفيت صورت بگيرد. ما يك سازمان اعتبارسنجي مستقل( به  شبكه
ها) الزم داريم كه استانداردهاي آن در دنيا  ت و دانشگاهصورت واسط ميان دول

ي بين المللي كيفيت آموزش  شناخته شده است. اين سازمان بايد عضو شبكه
اي در جهان مثال در آسيا و  هاي كيفيت منطقه باشد و با شبكه (INQAAHE)عالي

ن است هاي پروتكلي داشته باشد. زير چتر اين سازما همكاري (APQN)اقيانوسيه 
آيد و كيفيت  كه امكان مميزي بيروني و دروني آموزش عالي ايران فراهم مي

شود. هر چند كه در نهايت، كيفيت يك فرهنگ است اما خود فرهنگ  تضمين مي
  .كند نيز به پشت گرمي نهادها و ساختارها و تنظيمات نهادي فرصت رشد پيدا مي

آموزش عالي در ها و موسسات  توسعه تعامالت و مشاركت دانشگاه -4
  سطح ملي 

هاي امنا و مميزه، قدرت سپاري به  ها، تقويت هيات احياي شوراي مركزي دانشگاه
ي همكاريهاي ميان دانشگاهي در كشور و  ها و شبكه سازي براي توسعه دانشگاه

ها نهادهايي هستند كه بهتر از هر مرجع  هاست. چون دانشگاه تشكيل كنسرسيوم
ي  نند خود را سامان بدهند و گسترش خانواده و جامعهتوا غير دانشگاهي، مي

آموزش عالي را در جهت كيفيت و تعالي هدايت بكنند. اين نيازمند تحكيم استقالل 
ي همكاري  ها و تقويت ساختار مناسب ملي و دانشگاهي و توسعه نهادي دانشگاه
  .ميان آن هاست

 دانشگاهيو استقالل  تفويض اختيار ،تمركز زدايي توجه به  - 5

با وجود اختيارات تصدي گرايانه و مداخالت دولتي و بوروكراتيك انواع متوليان 
موازي در آموزش عالي در هر امر كوچك و بزرگ آكادميك، امكان اعمال اقتدار 

ها براي سامان دهي و گسترش صحيح آموزش عالي فراهم نخواهد  مشروع دانشگاه
ها و  ي ملي دانشگاه تيار ساختاري به شبكهشد از اين رو تمركز زدايي و تفويض اخ

  .ضروري استموسسات آموزش عالي و پژوهشي 
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 توجه به آمايش سرزميني -6

ي كيفيت در  گستردگي و تنوعات مختلف سرزمين ايران باعث شده است كه هزينه
ي اطالعات بسيار دشوار است. اعمال كنترل  اين سرزمين پهناور بسيار باال رود. تهيه

مند از مركز بر اين همه تنوعات نه ممكن است و نه مطلوب. هر منطقه از اين  قانون
اي از اين خاك و بخشي از يك هويت است،  سرزمين در عين حال كه تكه

هاي مكاني و فضايي و فرهنگي و اجتماعي  و اقتصادي خاصي دارد. بهترين  موقعيت
كشور واگذار شود و  براي آن سياست آن است كه اختيارات به مناطق آموزش عالي 

هاي برتر كشور به  ظرفيت سازي صورت بگيرد تا با ايفاي نقش موثر توسط دانشگاه
ي كيفيت كاهش يابد و معقول شود و هم  هاي معين، هم هزينه عنوان دانشگاه

گسترش آموزش عالي، به صورتي موزون و متناسب و متوازن و عادالنه با منطق 
  .رودآمايش سرزميني پيش ب

 مميزي و اعتبارسنجييكپارچه سازي امر گسترش از طريق   -7

هاي  يكپارچه سازي  امر گسترش آموزش عالي وامر ارزيابي كيفيت از جمله سياست
و اعتبارسنجي موكول شود.  مد نظر است . هر گونه گسترش بايد به مميزي

تي، اي و تخصصي غير دول اطالعات مميزي و اعتبارسنجي توسط نهادهاي حرفه
هاي گسترشي  اي ترين شرط براي صحت تصميم اي، ملي و بين المللي پايه منطقه
  است.

 استانداردهاي آموزش  عاليسطح بندي وتوجه به   - 8

ي آموزش عالي و تحقيقات،  شود كه موسسه يا برنامه در سطح بندي معلوم مي
كه آيا هاي آموزش عالي فعاليت بكند و اين  خواهد در چه سطحي از سطح بندي مي

خواهد در تراز  حاضر است در آن سطح به استانداردهايش متعهد بماند. مثال آيا مي
هاي  جهاني كار بكند و مثال ده درصد از دانشجويانش بين المللي باشد؟ آيا دوره

گذاريهاي  ي استاد و دانشجو با خارج، سرمايه تخصصي مشترك با خارج ، مبادله
 گاه و موسسات خارجي خواهد داشت؟ مستنداتمشترك پژوهشي و فناوري با دانش

اي در مقياس ملي و در  خواهد موسسه و توجيهات و شواهدش چيست؟ يا نه آيا مي
اي از مناطق  اي در مقياس منطقه خواهد موسسه سطح علمي پژوهشي باشد و يا مي
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هاي علمي پژوهشي  خود رابر عهده خواهد  كشور باشد. در اين حالت آيا ماموريت
داند؟ هر كدام از اين شواهد  جداگانه و  ت يا ماموريت خود را علمي مهارتي ميداش

هاي  خواهد. پروتكل و پلتفرم هاي مجزايي مي ها و امكانات و صالحيت  زير ساخت
هاي داراي  سطح بندي آموزش عالي نبايد به صورت اداري بلكه با مشاركت دانشگاه

هاي  ها و انجمن ي دانشگاه اري بقيهي نسبي كيفيت و با جلب همك بهترين رتبه
نه اعتبار سنجي و نه تصميم اي صورت بگيرد.بنابراين،  علمي و تخصصي و حرفه

هاي كيفيت ميسر نيست. الزم  هاي مجوزدهي و گسترش، بدون مالك و شاخص
بندي تعريف بشود و آن  ها متناسب با هر سطح است سطح مطلوبي از اين شاخص

از تدوين و توسعه و اعمال استاندارهاي آموزش عالي در  استاندارد است. حمايت
  جهت تعالي كيفيت، ضرورتي ملي است.

  سفارش اجتماعيدرخواست از طريق   -9
اي و برج عاجي به پايان رسيده است. در اقتصاد دانش،   هاي نخبه عصر دانشگاه

مرزهاي ميان دانشگاه و جامعه در هم رفته است. گسترش مطلوب آموزش عالي 
ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي با  تنها در دامن تعامالت هدفمند دانشگاه

ي اشتغال و توليد و خدمات در جهت  بازار كسب و كار و با عرصه ،جامعه و فرهنگ
گرايي  گيري و ماموريت گويي اجتماعي و سفارش ها و پاسخ تناسب با نيازها و اولويت

  شود. امكان پذير مي
  ي شدن و فرايندهاي بين المللي شدنتحوالت جهاندرك   - 10

ها و موسسات آموزش عالي و  هاي بين المللي هدفمند دانشگاه با حمايت از همكاري
هاي رقابتي و ارتقاي كيفيت تراز آموزش عالي باال  پژوهشي در جهت ايجاد مزيت

  بخشد. زا ارتقا مي رود و سطح گسترش آموزش عالي را به صورت درون مي
  ز طريق جلب و تسهيل مشاركت بخش غير دولتيتامين بودجه ا -11

هاي بديل و رقيبي براي بودجه عمومي  منابع عمومي و دولتي محدود است و گزينه
وجود دارد( مانند سالمت، آموزش عمومي، فقرزدايي، امنيت، تامين اجتماعي و...). 

هاي عمومي از آموزش عالي الزم است اما تنها از دست دولت كاري ساخته  حمايت
كيفي بخش غير دولتي ( به شرط نيست. گسترش آموزش عالي نيازمند مشاركت 
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اعتبارسنجي) است و اين شرط عقالنيت اقتصادي و حتي انتخاب اجتماعي است . 
گيري نهادهاي حامي  هاي الزم داريم براي حمايت از شكل طور سياست همين

اند و در ايران هم  هايش در دنيا شناخته شده آموزش عالي و خيرها كه باز نمونه
ثال در دانشكده فني دانشگاه تهران) آزموده شده است( هايي كوچك( م تجربه

  .)ب1396فراستخواه،
  

با رويكرد علمي و حرفه اي،  راهاي زير  ها و برنامه بر اين اساس، سياست
  .توان در نظر گرفت ميبراي اجرا 
  هاي اجرايي سياست

  بسترسازي، ظرفيت سازي؛ گفتمان سازي؛ فرهنگ سازي؛ فعال سازي؛ شبكه
جلب مشاركت ذينفعان به ويژه اعضاي هيئت علمي در فرايندهاي سازي و 

بهبود «نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت و نيز ايجاد و نهادينه كردن گفتمان 
  در نظام دانشگاهي به منظور اصالح تفكر و باور مديران دانشگاهي؛» كيفيت

  دانشگاه بر اساس طراحي ساختار، سازوكار و فرايند جديد نظام نظارت و ارزيابي
نامه جديد( تضمين كيفيت  اي، منطبق بر آيين رويكردهاي نوين علمي و حرفه

 .)، مبتني بر آينده انديشي و مرتبط با برنامه ريزي راهبردي دانشگاه1395
 ها  ها، فرايندها، نتايج و بازخورد ارزشيابي ها، شيوه اصالح و بازنگري در ابزار، رويه

  ت تدريس استادانبه ويژه ارزشيابي كيفي
  اصالح شرح وظايف و فرايندهاي نظارت و ارزيابي در دانشگاه منطبق بر آخرين

نامه و رويكردهاي سنجش و ارزيابي،ارزشيابي، اعتبارسنجي، مميزي و  آيين
 اي تضمين كيفيت در آموزش عالي با نگاه علمي و حرفه

 علمي در زمينه  ها و اعضاي هيئت ها، معاونت سازي و مشاركت دانشكده فعال
  نظارت و ارزيابي

 هاي اجرايي نظارت و ارزيابي  مستندسازي فرايندها و روش  
 هاي رضايت مداري نظرخواهي از دانشجويان جاري با تأكيد بر مؤلفه  
 بررسي ديدگاه و تجربه دانشجويان شاغل به تحصيل در دانشگاه  
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 بررسي ديدگاه و تجربه دانش آموختگان  
 وزشي مرتبط با ارزيابي و تضمين كيفيت در آموزش هاي آم برگزاري كارگاه

 عالي
 برگزاري كارگاههاي آموزشي ارزيابي دروني  
 آموختگان در راستاي ارزيابي  طراحي و استقرار بانك اطالعاتي و سامانه دانش

 كيفيت خدمات دانشگاه توسط آنان
 هاي داوطلب اجراي طرح ارزيابي دروني گروه  
 علمي اي بالندگي اعضاي هيئتكاره تدوين سازوكارها و راه  
 هاي آماري، اطالعاتي  هاي الزم براي استقرار پايگاه روزرساني سامانه طراحي و به

 هاي ارزيابي و نظام
 

هاي  درس گرفتن ار تجربه ،دهد هاي اين گزارش نشان مي يافته ،كه انتهاي سخن آن
عالي بايد  گذران آموزش سياستجهاني يك ضرورت بوده و حكايت از آن دارد كه 

اين مهم را درك كنند كه دانشگاه به دليل ماهيت نهادي خود و ضرورت حفظ 
توان  هاي دانشگاهي، نهادي خودتنظيم است و نمي استقالل براي پاسداشت ارزش

آن را از بيرون تنظيم كرد. هر سياستي براي بهبود عملكرد و فرايندهاي دانشگاه 
گذار آموزش  و نه فشار بيروني باشد. نهاد سياستبايد برآمده از نياز دروني دانشگاه 

دهي  عالي در عين به رسميت شناختن استقالل دانشگاهي بايد براي سامان
گرايي و جلوگيري از گسترش آموزش عالي بدون كيفيت كه قرار است تنها  توده

دهد، نياز به سيستم  هاي اساسي خود اهميتي نمي بنگاه اقتصادي باشد و به كارويژه
رزشيابي و اعتباربخشي بسيار قوي دارد. اگرچه بايد توجه نمود كه همين ا

هايي دارد كه از درون دانشگاه  هاي ارزشيابي و اعتباربخشي قوي هم بخش سيستم
   هاي دروني دانشگاه هستند. ها و اعتباربخش نشات گرفته و مبتني بر ارزشيابي

گيرانه انجام  ي و با نگاه مچهاي كيفيت دانشگاهي حالت دستور در گذشته ارزيابي
دادند. برخالف  شده است و مسئوالن دانشگاه رغبتي به انجام نشان نمي مي

توان با بخشنامه و دستورات اداري  هاي تجاري و بازرگاني، در دانشگاه نمي سازمان
اين مهم  و كاركنان آن است كهبه بهبود كيفيت پرداخت و فقط با دلبستگي اعضاء 
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اه بايستي در درجه اول از دغدغه هاي گكيفيت بخشي به دانشت. امكانپذير اس
با انجام ارزيابي دروني  دروني و خواست دروني اعضاء هيات علمي نشات گرفته باشد

(به عنوان اولين گام در استقرار نظام تضمين كيفيت دانشگاه) ابتكار عمل در دست 
مراحل ارزيابي و تدوين اعضاء هيات علمي گروه آموزشي است و اعضاء در تمامي 

و  كنند ها و معيارهاي ارزيابي مشاركت داشته و نظرات خود را اعمال مي شاخص
شوند و فرهنگ ارزيابي در  بدين صورت در مديريت توسعه دانشگاه سهيم مي

  شود. ميدانشگاه نهادينه 
و عض استقاللزير بناي ترين مبناي فرايند تضمين كيفيت و اي ارزيابي دروني پايه 

است هيچ مدل از قبل  خاصاز آنجا كه هر دانشگاهي .هيات علمي و دانشگاه است
اي براي دانشگاه وجود ندارد. كيفيت طلبي بايستي ؛ از دغدغه و خواست  آماده

راه با پيمودن هموار و مشخص  دروني اعضاء دانشگاه نشات گيرد در واقع :
  !گردد  مي
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  منابع 
 ) ضرورت 1391امين بيدختي، علي اكبر؛ نعمتي، محمدعلي؛ زارع، مريم .(

ايجاد واحد دانشگاه پژوهي در دانشگاههاي اسالمي ايران، فصلنامه مديريت در 
 .113-90صفحات ، 1دانشگاه اسالمي، شماره 

 ) ظرفيت سازي براي ارزيابي و ارتقاي كيفيت نظام 1382بازگان ، عباس .(
هاي ملي در ايجاد ساختار  هاي بين المللي و ضرورت آموزش عالي: تجربه

  .141-158، صص41مناسب، نشريه مجلس و پژوهش، سال دهم، شماره 
 يميان، پور، احمد آقازاده، حميد رح باقري كراچي امين، عباس عباس

هاي چابكي سازماني در  ميزان كاربست مولفه .)1393محمدرضا مهرگان (
 .1، شماره7ها، راهبردهاي آموزش در علوم پزشكي، دوره  دانشگاه

 اثرگذار در كيفيت هاي  ). ابعادو مولفه1396( بهمئي، سميه؛ عنايتي، ترانه
رهيافتي خدمات آموزش عالي از ديدگاه مشتريان  داخلي وخارجي، فصلنامه 

  3، شماره  8نو در مديريت آموزشي،دوره 
 ) لزوم تأسيس دفاتر دانشگاه پژوهي در نظام 1394تسليمي، محمدسعيد .(

 ).2/10/1394آموزش عالي، سخنراني. به نقل از خبرگزاري مهر (

 چالش ساختار سازي 1390( حاتمي، جواد؛ محمدي ، رضا؛ اسحاقي، فاخته .(
يت در آموزش عالي ايران، پنجمين همايش براي نظارت و ارزشيابي كيف

 هاي فني، ارزيابي كيفيت در نظام دانشگاهي، دانشگاه تهران، پرديس دانشكده
  .1-12صص 

 ارزيابي دروني 1381( رحيمي،حسين ومحمدي،رضاوپرند،كوروش .(
،رويكردچالش برانگيزدرنظام آموزش عالي ايران،مجموعه مقاالت چهل 

اهها،سازمان سنجش آموزش كشوربه كوشش وهفتمين نشست روساي دانشگ
 .گروه ارزشيابي
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 ) ارزشيابي دروني و بيروني كيفيت دوره دكتري گروه 1391رشيدي، زهرا .(
تخصصي علوم تربيتي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقات تهران به 
منظور فراهم كردن رهنمود هايي جهت تضمين و ارتقاء كيفيت دوره ، پايان 

  دكتري دانشگاه علوم و تحقيقات تهران .نامه 
 ) شناختي؛ رهيافتي براي تحليل  ). نهادگرايي جديد جامعه1392زارعي، آرمان

. زمستان. صص 77انساني. شماره  شناسي علوم ثبات و تغيير. فصلنامه روش
193-165 

 هاي تحقيق در علوم اجتماعي ، نشر: پژوهشگاه  ). روش1393( ساروخاني، باقر
 ساني و مطالعات فرهنگي.علوم ان

 هاي كيفيت  ). تبيين ماهيت و مولفه1378( نژاد، مهدي؛ افشار، عبداهللا سبحاني
، 4سنجي نظام آموزش عالي، فصلنامه دانشگاه اسالمي، سال دوازدهم، شماره 

  .65-82صص
 ابزارهاي 1391( پز آراني، علي اصغر؛ شريفي بيدگلي، حسن شيره .(

عالي در جهان و ايران، دو فصلنامه علمي گذاري كيفيت آموزش  سياست
  .687-709، صص 4، شماره 1پژوهشي مديريت در دانشگاه اسالمي، دوره 

 شناختي  ). مباني روش1394( منش، ايمان صادقي فسايي، سهيال؛ عرفان
پژوهش اسنادي در علوم اجتماعي؛ مورد مطالعه: تاثيرات مدرن شدن بر 

  .29شماره  ،8، دوره 3خانواده ايراني مقاله 
 آموزش عالي و سرمايه اجتماعي، پژوهشنامه 1393( صالحي عمران، ابراهيم .(

  .57-77توسعه فرهنگي اجتماعي، سال اول، شماره اول،صص
 مديريت كيفيت رويكردي راهبردي 1392( پور، طاهره؛ محمدي، رضا ظفري .(

نجمن براي ورود آموزش عالي ايران به جامعه جهاني ، همايش بين المللي ا
، "ها ها و چالش توسعه آموزش عالي فرامرزي: فرصت "آموزش عالي ايران 

  .1-18دانشگاه فردوسي مشهد، انجمن آموزش عالي ايران،صص
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 ) ارزيابي كيفيت آموزش عالي در ايران: كاربردي 1391فراستخواه ، مقصود. (
ش ريزي آموز ، تهران، ناشر: موسسه پژوهش و برنامه")GTاز نظريه مبنايي(

  عالي.
 ) برنامه ريزي مبتني بر آينده انديشي در آموزش 1392فراستخواه، مقصود .(

 .عالي، فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي

 دانشگاه و آموزش عالي: منظرهاي جهاني و الف).  1389(  فراستخواه، مقصود
  .، تهران: نشر ني مسئله هاي ايراني

 و سوانح دانشگاه در ايران: بررسي سرگذشت ). 1388( فراستخواه، مقصود
و تحوالت اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي موثر بر  تاريخي آموزش عالي

  ، ناشر موسسه خدمات فرهنگي رسا. آن
 هاي با كيفيت داشت ،  توان دانشگاه ب). چگونه مي 1389( فراستخواه، مقصود

  .4-2،صص8نشريه پيام آموزش، شماره
 آينده ارزشيابي كيفيت در نظام آموزش عالي،1394( فراستخواه، مقصود . ( 

، موسسه پژوهش و برنامه ريزي 8پژوهي آموزش عالي، پنل شماره  ميز آينده
 آموزش عالي

 الف). تحوالت بين نسلي در زندگي علمي  1396( فراستخواه، مقصود
دانشگاهي در ايران، طرح پژوهشي ، موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش 

  عالي.
 گاهي دانشگاه در ايران مباحثي نو و  ب). گاه و بي1396( فراستخواه، مقصود

  پژوهي، مطالعات علم و آموزش عالي ، تهران،نشر: آگاه انتقادي در باب دانشگاه
 ) ي بومي  ). روايت دختران از زندگي دانشگاهي؛ نظريه1394فريدوني، سميه

 شناسان. تهران معهتواناسازي زنان از طريق آموزش عالي. انتشارات جا

 ) ي كمي آموزش عالي؛  ). پيامدهاي اجتماعي توسعه1396فريدوني، سميه
 ريزي آموزش عالي بنياد. طرح پژوهش. موسسه پژوهش و برنامه ايي داده نظريه
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 ) مديريت 1390كريميان ، زهرا؛ كجوري، جواد؛ لطفي، فرهاد؛ اميني، ميترا .(
و آزادي علمي از ديدگاه اعضاي  گويي؛ ضرورت استقالل دانشگاهي و پاسخ

  .11هيات علمي، مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي، شماره 
  ، محمدي ،رضا، فتح آبادي ، جليل؛ يادگارزاده ، غالمرضا ؛ ميرزا محمدي

).ارزشيابي كيفيت در آموزش عالي. 1386( محمد حسن و پرند ، كوروش
  تهران: انتشارات سازمان سنجش

 1393( ي، محبوبه؛ بازرگان، عباس؛ اسحاقي، فاختهمحمدي، رضا؛ عارف .(
طراحي الگوي مطلوب مميزي كيفيت آموزش عالي ايران،فصلنامه مطالعات 

  .115 -153، صص 5گيري و ارزشيابي آموزشي، سال چهارم، شماره  اندازه
 ) بررسي و تحليل آموزش عالي ايران از منظر آمار. موسسه 1394منيعي، رضا (

  ريزي آموزش عالي. تهران برنامهپژوهش و 
 ) .وزارت علوم، تحقيقات 1395نظام جامع نظارت، ازيابي و تضمين كيفيت . (

         فناوري.  و
https://nezarat.msrt.ir/file/download/regulation/1503484643-pdf 

 ) 1394نعمتي، محمدعلي؛ موسوي اميري، سيد طيبه؛ خسروي، محبوبه .(
رهيافتي نو در راستاي توسعه ارتباط دانشگاه و صنعت، نشريه  دانشگاه پژوهي،

  .26و  25هاي  صنعت و دانشگاه، شماره
 ) بندي عوامل  ) اولويت1394نقوي. سيد علي، آذر. عادل، اسعدي. ميرمحمد

ها و مراكز آموزش عالي شهر يزد. فصلنامه  توانمندساز چابكي سازماني در دانشگاه
  61- 81، صص 1، شماره 21آموزش عالي، دوره ريزي در  پژوهش و برنامه

 طرح آمايش آموزش 1394( نورشاهي، نسرين؛ رضا، منيعي؛ قارون، معصومه .(
ي جامع علمي كشور، تهران، موسسه پژوهش و برنامه  عالي؛ در چارچوب نقشه

  ريزي آموزش عالي.
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 برنامه ريزي آموزشي: راهبردهاي بهبود كيفيت ). 1395( نيستاني، محمدرضا
  ، ناشر: يار مانا. )در سطح يك واحد آموزشي (مدرسه، دانشگاه، آموزش مجازي

 اعتبارسنجي: ابزار كنترل كيفيت آموزش، ماهنامه 1388( هداوند، سعيد .(
  .57-62، صص 204تدبيرف شماره 

 ،اي شدن آموزش عالي و زندگي دانشگاهي در ايران:  ) توده1392رضا ( همتي
مديريت در دانشگاه اسالمي،  تأملي در تجربيات زيستي دانشگاهيان. فصلنامه

 .129-156، بهار و تابستان. صص 1سال دوم، شماره 
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