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چکیده
در دهه اخير عواملي مانند بحرانهاي اقتصادي ،رشد سريع جمعيت ،تقاضا براي آموزش بيشتر ،رابطهه بهي
آموزش و اشتغال و تغييرات سريع فناوري و اطالعرساني بر روي اشتغال و مهارتهاي الزم براي بازار كار اثهر
گذاشته است .همچني با تغيير نگاه قدرت از مقوله سختافزاري به سمت قدرت هوشمند و نرم سبب شهده
است كه كيفيت آموزش و پژوهش ،ازجمله دغدغههاي اصلي نظامههاي آمهوزش عهالي در اغلهب كشهورهاي
جهان باشد .برخي از كشورها در دو دهه اخير ،از طريه ارزيهابي و ارتقهاي مرهتمر كيفيهت آموزشهي ،ايه
تشويش را كاهش داده و در جهت رفع آن كوشيدهاند؛ چراكه موف تري بهازيگران در عرصهه رقابهت آنههايي
هرتند كه هرچه سريعتر و باكيفيتي مناسب خهود را بهه سهطس اسهتانداردهاي مطلهو در گرهتره جههاني
برسانند؛ بنابراي در ميدان رقابت ،عنصر وقت و زمان از جايگاه ويژهاي برخوردار است و هرگونه اتهال زمهان
به معناي عقبماندن و شکرت است .در اي مقاله ،ضم اشاره بههضهرورت ارتقهاي نظهام كيفيهت آموزشهي
مرتمر آموزش عالي ،ابتدا تجربههاي به دست آمده براي ظرفيتسازي ارتقاي نظام كيفيهت آموزشهي مهورد
تحليل واقع شده است .همچني با توجه به مهال ههاي موجهود ،بهه موفه تهري كوشهشههاي مربهو بهه
ظرفيتسازي اشاره شده است .بر اي اساس راهبردهايي براي بهبود كيفيت آموزش عهالي در سهطس كشهور،
مورد بحث قرار گرفته است كه ازجمله آنها ميتهوان بهه تغييهر در نگهرشهها و بيهنشهها ،مهديريت علمهي،
تمركززدايي ،نظام رقابتي براي جذ اساتيد دانشگاه ،پيونهد دانشهگاه و صهنعت و فنهاوري ،تعامهل و توسهعه
علمي ،ايجاد ساختار ارتبا دانشگاه با نهادها و سازمانهاي اجتماعي و ...اشاره كرد.
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جستارگشایی
طي دهههاي گذشته تقاضاي اجتماعي براي آموزش عالي روند رو به رشدي داشته است كه اي
درنتيجه افزايش ثبتنامها ،عليرغم ظرفيت ناكافي مهالي بهوده اسهت .طهي سهالههاي -1991
 1990تا  ،2001-2002تعداد كل دانشجويان در سطس جهان از  68/6ميليهون نفهر بهه 110/7
ميليون نفر افزايش داشته است ) .(Sanyal&Martin, 2006در ايران نيز در سال  1386حدود 2/5
ميليون دانشجو در موسرات آموزش عالي ثبتنام كهردهانهد كهه بهيش از  52درصهد كهل ايه
ثبتناميها در دانشگاههاي خصوصي بوده است

)2007

 (Bazargan,و در شهريور سال  92بنهابهر

آمار رئيس مركز نظارت و ارزيابي وزارت علوم ،هماكنون  4ميليون و  400هزار دانشهجو داريهم
(رجانيوز.)92 /06/25 ،
گرترش ،تنوع و خصوصيسازي نظامهاي آموزش عالي در سراسر دنيا ،چه در كشهورهاي
درحالتوسعه و چه كشورهاي توسعهيافته بهطور روزافزون باكيفيت آموزش عالي در ارتبا بوده
است .عالوهبر اي  ،جهانيشدن شديدا از آموزش عالي متأثر بوده و چالشهاي جديهدي را بهراي
كنتهرل و اداره آن بهه وجهود آورده اسهت

).(Prince & Stella, 2007

تغييهرات عمهده جههاني،

نظامهاي آموزش عالي را در سراسر جهان به اي سو پيش برده كهه در مقابهل نيازههاي محلهي،
عالي ملي و مرائل جهاني پاسخگوتر باشند .در اي زمينه نظام آموزش عالي بايد پاسخگو بوده
و تغييرات سريع در سياست جهاني را در نظر داشته باشد .بنابراي الزم است برنامههاي آموزش
سنتي ،كيفيت و اثربخشي خود را بهطور شفا تر و مشخصتر به نمايش بگذارنهد

(El-khawas,

).2006
دغدغه كيفيت در آموزش عالي به معناي عام آن قهدمتي بهه درازاي آمهوزش عهالي دارد؛
چراكه آموزش عالي بنابر سرشت آن فعاليتي پيچيده و كيفي است ،اما ضهرورت نهادينههشهدن
فرايند اطمينان از كيفيت در آموزش عالي در معناي خاص آن ،از نيمه دوم قرن بيرتم بهويهژه
از دهه  ،80بيشازپيش خود را نشان داده است .تقاضاي فزاينده به آموزش عالي و رشهد كمهي
بريار زياد آن همراه با محدوديت منابع عمومي و شرايط روزبهروز رقابتيتر از يکسو و اهميهت
يافت فناوري هاي اطالعات و ارتباطات و ظهور اقتصاد دانهش از سهوي ديگهر ،ازجملهه عهواملي
بودند كه كيفيت را به يکي از چالشهاي مركزي آموزش عالي مبهدل سهاختهانهد (فراسهتخواه،
.)27 :1383
موسرات آموزش عالي و دانشگاهها در سراسر جهان تحت تاثير جهانيشهدن ،پيشهرفت و
نوآوري در فناوري اطالعات و ارتباطات ،اقتصاد مبتنيبر دانش و كمبود منابع مهالي و مهادي بها
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تغييرات اساسي روبهرو هرتند .تعدادي از اي تغييرات به شرح زير در شش گروه طبقههبنهدي
ميشوند كه ضرورت دارد عموم مراكز آمورش عالي خود را با آنها تطبي دهند:
 گرترش تقاضا براي آموزش عالي در برتر يادگيري مداوم؛ بي الملليشدن آموزش و تحقيقات؛ نياز به توسعه تعامل و همکاري بي دانشگاه و صنعت؛ متعدد شدن مکانهايي كه توليد دانش ميكنند؛ سازماندهي مجدد دانش؛ پيدايش انتظارات جديد (كمريون اروپا.)16 :2003 ،برخي از صاحبنظران به بحرانها و چالشههاي ديگهري كهه دانشهگاههها بها آن مواجهنهد،
اشارهكردهاند .در اي رابطه گوستاو فيشم ( ،)1996سه چالش اصلي كه مختص دوران گذر از
دانشگاه سنتي به دانشگاه جديد است را به شرح زير مورد توجه قرار داده است.
بحران هژمونی :درنتيجه توسعه روزافزون دانشگاههاي كم اعتبار ،ارائهه دانهش در سهطوح
عالي ،فقط در انحصار دانشگاهها نخواهد بود و همي امر موجب كهاهش و احيانها زوال هژمهوني
دانشگاه ميشود.
بحران مشروعیت :دانشگاهها ديگر تنها ارائهكننده آموزش در عاليتري سطس نيرتند.
بحران نهادی :اكنون دانشگاهها نميتوانند مطاب با نيازها خود را بازسازي كنند .عهالوهبهر
موارد يادشده ،دانشگاههاي سنتي به دليل ظهور سهه بحهران ديگهر در آسهتانه تغييهر و تحهول
هرتند.
بحران کمیت :اي بحران ناشي از افزايش بيسابقه تقاضا براي آموزش عالي است.
بحران کیفیت :اي مشکل عمدتا ريشه در بحران كميت و تودهاي شدن آموزش عالي و به
هم ريخت تعادل نربت استاد به دانشجو دارد.
بحران مالی :بحران كميت و عدم كشف منابع مالي جديهد بهه كهاهش سهرانه اختصاصهي
دانشجويان منجر شده است (فرجاد.)57 :1373 ،
مجموعهاي از چني چالشها و بحرانهاي بههمپيوسته ،ساختار سنتي دانشهگاههها را بهه
چالش كشيده است .ضرورت توجه به دانشگاهها بيشتر احراس شهد؛ چراكهه نههاد دانشهگاه در
غر به دليل نياز اجتماعي شکل گرفت و در ايران بهتبهع غهر و براسهاس سهاختار آن پهيش
رفت .طبيعي است كه براي پاسخگويي به نيازهاي بومي ،نياز به طراحي متناسب با خواستها و
انتظارات ،بهنوبه خود سبب كاهش نفهو انديشهه و فرهنها خاسهتگاه آن خواههد شهد .اكنهون
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پرسش اي است كه راهبردهاي نظام ارتقهاي كيفيهت آموزشهي در نظهام آمهوزش عهالي ايهران
اسالمي كدام است؟ براي پاسخ به اي پرسش ،گامها و مقدماتي پيشنهاد ميشود:

 .1ارزیابی فعالیتهای آموزش عالی
فعاليتهاي آموزشي هر كشور را ميتوان سرمايهگذاري يک نرل براي نرل ديگر دانرت .هد
اصلي اي سرمايهگذاري ،توسعه انراني است .بهعبارتديگر ،هد فعاليتههاي آموزشهي ،رشهد
آگاهي و تواناييهاي بالقوه انران است .عالوهبر آن بهطوركلي آموزش وسيلهاي بهراي شناسهايي
مرائل اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي جامعه و پي بردن به راهحلهاي مناسب براي آنهاسهت .از
طر ديگر ،نظام آموزش هر كشور ازنظر نيروي انراني و مشهاغل ايجهادشهده در آن ،بهاالتري
نربت را در ميان سازمانها و دستگاههاي دولتي دارد .بر اي اساس نظام آموزشهي را مهيتهوان
يکي از پيچيدهتري زيرنظامهاي اجتماعي ،اقتصهادي و فرهنگهي منظهور داشهت .بها توجهه بهه
گرتردگي و پوشش وسيع فعاليتهاي نظام آموزشي ،ارزشيابي سازمانهاي آموزشي ،ارزشهيابي
برنامهها ،ارزشيابي كاركنان و ارزشيابي خدمات آنها (با نگهاه آسهيبشناسهانه) مهيتوانهد نقهش
مؤثري در فراهم آوردن كيفيت آموزش داشته باشد (بازرگان .)1380 ،نظامههاي آمهوزش عهالي
در كشورهاي مختلف ،در اثر تحوالت جهاني در دو دهه گذشته ،با روندهايي روبهرو شدهاند كهه
نهتنها فرايند عملياتي آنها را تحت تأثير قرار داده ،بلکه هد هاي آنها را نيز متحول كرده است.
ازجمله اي روندها ،ميتوان به جهانيشدن و دانشمحور شدن اقتصهاد و نيهز بهه فنهاوريههاي
اطالعات و ارتباطات اشاره كرد ( .)World Bank, 2002روندهاي يادشده ،ميتوانند بهر نظهامههاي
آموزش عالي كشورهاي جهان سوم تاثير دوگانه اي داشته باشند؛ از يکسو ،در صورت تشخيص
فرصتها و پي بردن به قوتها ،دانشهگاههها و موسرهات آمهوزش عهالي و پژوهشهي مهيتواننهد
نارساييها و نقا ضعف خود را كاهش دهند و پيشرفتهاي علمي كشور را ترهيل كننهد .ايه
امر خود موجب مي شود كه به توسعه جامعه ياري دهند .از سهوي ديگهر ،در صهورت تشهخيص
ندادن فرصتها و ناشناخته ماندن نارساييهها و ضهعفههاي گذشهته ،دانشهگاهههاي كشهورهاي
درحالتوسعه  ،در وضعيتي قرار خواهند گرفهت كهه فاصهله موجهود ميهان كشهور خهود و ديگهر
كشورها را ازنظر پيشرفت علمي تشديد خواهند كرد .بنابراي  ،هرچند دانشگاهها و ديگهر مراكهز
آموزش عالي در كشورهاي درحالتوسعه با مرهائلي همچهون نارسهاييههاي اداري و مهديريتي،
تأمي منابع انراني و مالي ،نابرابري فرصتهاي آموزشي روبهرو بودهاند ،اما رونهدهاي يهادشهده
ميتوانند مرائل دستبهگريبان آموزش عالي را بيشازپيش افزايش دهنهد .ايه امهر مهيتوانهد
كيفيت آموزش و پژوهش در دانشگاهها را كاهش دهد .عالوهبر آن ،سرعت تحهول فنهاوريههاي
اطالعات و ارتباطات ميتواند اجراي سياستهاي نامطلو آموزشي را بهسرعت بهسوي عملکهرد
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نامطلو سوق دهد .با توجه به مطالب باال ،انديشيدن درباره تجربهه گذشهته آمهوزش عهالي در
ايران ،سنجش كيفيت و ظرفيتسازي براي بهبودي و ارتقاي كيفيت آن ضهرورت دارد .اهميهت
اي امر از آن جهت است كه سازمانها همانند افراد ،از طري انديشيدن درباره تجربههايشان به
يادگيري دست مييابند .فرايند و محصول اي انديشيدن ،تغيير رفتار سازماني بهسوي مطلهو
است .در اي راستا ،دانشگاه بهعنوان سازمان يادگيرنده ،بايد به انديشهيدن دربهاره تجربههههاي
گذشته و خودتنظيمي آموزش براي دستيابي به كيفيت مطلو بپردازد.
يکي از ويژگيهاي دانشگاه يادگيرنده (يا تندآموز) پهي بهردن بهه كيفيهت موجهود خهود و
حركت بهسوي كيفيت مطلو است .در اي راه ،پرسشي كه مطهرح مهيشهود ،ايه اسهت كهه
(چگونه ميتوان كيفيت دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي ايران را مورد سنجش قهرار داد و بهراي
ارتقاي آن ظرفيتسهازي كهرد؟) .بنهابراي ارزيهابي برنامههههاي نظهام آمهوزش عهالي (بها نگهاه
آسيبشناسانه) مرئله بريار مهمي است كه بهطور منظم و علمي در اكثر رشتههاي دانشگاهي
انجام نشده است .بديهي است كه ارزيهابي جهز جدانشهدني هرگونهه فعاليهت آموزشهي اعهم از
برنامهريزي و اجرا است .با اي وجود بيشتر برنامههاي درسي تنظيمشهده ارزشهيابي نشهدهانهد،
حتي تغيير در برخي برنامههاي درسي بدون ارزيابي مناسب آن برنامه ،اكثرا با نظهارت يهک يها
چند نفر از مدرسان و مرئوالن انجام ميشود (عزيزي.)34 :1373 ،
در دهه اخير ،عواملي مانند بحرانهاي اقتصادي ،رشد سريع جمعيت ،تقاضا براي آمهوزش
بيشتر ،رابطه بي آموزش و اشتغال و تغييرات سريع فناوري و اطالعرساني خصوصا در سالهاي
اخير بر روي اشتغال و مهارتهاي الزم براي بازار كار اثر گذاشته و موجب شده تا برنامههريهزي
آموزشي مرئوليت گرتردهاي براي ترسيم وظايف نهادهاي آموزشي مانند مدارس ،دانشهگاههها،
موسرات آموزشي تخصصي و مراكز كارآموزي (آمهوزشههاي رسهمي و غيررسهمي) را برعههده
گيرد ،لذا الزم است كه كوششهاي برنامهريزي آموزشي متحول شود و ضرورت ايه تحهول در
آستانه قرن بيرتويکم بيش از گذشته احراس ميشود (كافم .)1990،
مهمتري هد ارزيابي در آموزش عالي بهبود ،تضمي و ارتقاي كيفيت دانشهگاهي اسهت
(بازرگان .)1376 ،زيرا يک دوره آموزش به هنگهام تهدوي برنامهه درسهي ممکه اسهت كهامال
متناسب با نيازهاي فردي و اجتماعي بوده باشد؛ اما با گذشت زمان و تغييرات فناوري ،بههويهژه
نيازهاي متحول بخشهاي اقتصادي و اجتماعي و دگرگهونيههاي فرهنگهي ،تناسهب خهود را از
دست داده باشد .از اي رو با ارزيابي (با نگهاه آسهيبشناسهانه) دربهاره برنامهه درسهي مهيتهوان
هماهنگي آن را با نيازها ،انتظارات فرد و جامعه مشخص كرد (بازرگان.)1375 ،
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 .2دغدغه بهبود کیفیت در نظامهای آموزش عالی
طي سالهاي اخير ،تغييراتههي در مديريت دانشهگاههها رخ داده كهه ايه امهر بيشهههتر جنبهه
اقتصادي و تجاري داشههته و بحرانهاي اقتصهادي موجهب بهروز آنهها شهههده اسهههت .حضهور
كارگزاران اجرايي ،مشاوران تجاري و مقاماتي كه بهرهوري ،كارايي ،اثربخشي و مقهرونبههصهرفه
بودن اقدامات دانشگاهي را كنترل ميكنند ،جريان مديريت دانشگاهي را تحت تهأثير قهرار داده
است .از اي منظر ميتوان ارتقاي كيفيت نظامهاي آموزشي را بهعنوان يکهي از عوامهل مههم و
دخيل در كارايي و اثربخشي معرفي كرد؛ چراكه درگذشته دور ،نظامهاي آموزش عالي در اغلب
نقا جهان بهوسيله سرآمدان هر كشور ايجاد ميشد و نهادي براي پرورش آنهان بهود .بنهابراي
روال ،دورهها و برنامههاي آموزشهي متناسهب بها منظهور يهادشهده ،تنظهيم و اجهرا مهيشهدند.
بدي سان ،قضاوت درباره كيفيت آموزش عالي امري پيچيده نبود.
در دو دهه گذشته ،افزايش جمعيت و ديگر عوامل ،موجب افهزايش تقاضها بهراي آمهوزش
عالي شد .نظام هاي آموزش عالي براي برآوردن تقاضاي اجتماعي داوطلبان امتيازاتي براي اقشار
كمتر بهرهمند از فرصتهاي آموزشي منظور كردند .بدي ترتيب ،جمعيت دانشهجويي ،چنهدي
برابر در دانشگاهها و موسرات آموزش عالي افزايش يافت و تركيب اجتماعي آنان متفهاوت شهد.
از اي رو ،در نيازهاي جمعيت دانشجويي نيز تغييراتي پديد آمهد؛ بههطهوريكهه ضهرورت يافهت
آموزش عالي اي نيازها و تحوالت را مدنظر قرار دهد و تعديل الزم را در برنامههاي خود اعمهال
كند .درصورتيكه در يک نظام آموزش عالي چني تعديلي بهه انجهام رسهيده و (تناسهب آن بها
هد هاي موردنظر) تأييد شده باشد ،مي توان گفت آن نظام يکي از ابعاد كيفيت آمهوزش عهالي
را رعايت كرده است .هرچند از مفهوم كيفيت در آموزش عهالي تعريهفههاي گونهاگوني عرضهه
شده ،اما ساده تري تعريف كيفيت در آموزش عهالي (مناسهببهودن بهراي ههد ويهژه) 1اسهت
(بازرگان.)1381 ،

 .3اعتبارسنجی و نقش آنها در بهبود کیفیت
اعتبارسنجي ،كيفيت فرايندي است كه براي قضاوت درباره كيفيت به كار ميرود و از سه بخش
تشکيل شده

است:

 اعتبارسنجي ،درباره مناسب بودن برنامهها و شيوههاي طراحيشده براي تحق هد ها؛ تطاب فعاليتهاي انجام شده با برنامههاي اجرا شده؛1. Fitness for the Purpose
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 اعتبارسنجي ،درباره اثربخشي فعاليتها نربت به تحق ههد ههاي بيهان شهده اسهت،بهعبارتديگر ،اعتبارسنجي ،كيفيت در آموزش عالي نظارت ميكند كهه تها چهه انهدازه
هد هاي مورد نظر تحق يافتهاند ).(Woodhouse, 2003
در اعتبارسنجي ،نهتنها برنامهها و شيوه هاي اجرايي مورد قضهاوت قهرار مهيگيرنهد ،بلکهه
ازجمله كاركردهاي مديريت دانشگاهي منظور مي شوند (بازرگان .)1381 ،باالخره اعتبارسهنجي
فرايندي است كه بهوسيله آن يک سازمان ،صالحيت مراكز آموزشهگاهي و دانشهگاهي را مهورد
تائيد قرار ميدهد

(2002

CHEA,؛ بازرگان .)1381 ،در اي فرايند ،اعتبهار يهک برنامهه ،دوره يها

مؤسره آمهوزش عهالي بها اسهتفاده از اسهتانداردهاي از قبهل تعيهي شهده سهنجيده مهيشهود.
بهعبهارتديگهر  ،در اجهراي ايه امهر ،وضهعيت موجهود برنامهه مهوردنظر بها معيارههاي از قبهل
تدوي شده ،مورد مقايره قرار ميگيرد.

 .4راهبرد ارتقای نظام کیفیت آموزشی در نظام آموزش عالی
مديريت آموزش عالي براي ارتقاي نظام كيفيت آموزشي ،نيازمند تدوي راهبردهاي آموزشهههي
است .ايهه راهبردها نقشه راه مقابله با ضعفها و تقويت نقا قوت دروني دانشگاهها و اسهتفاده
از فرصتها و تهديدهاي بيروني اسهت (.)http://www.bris.ac.uk/university/governance/policies/
برنامه ريزي راهبردي در مراكز آموزشههي ،پايهگهذار جههتگيهريههاي دانشهگاه ،دانشهکدههها،
مدرسهها و گروههاي علمي است .در اي برنامهريزي منابع بر جهتهاي عمده متمركز شهده تها
حداكثر اثربخشي و كارامدي تحق پذيرد .همچني اي برنامهريزي

(1988

 ،)Bryson,دانشگاه را

قادر به پيشبيني آينده ميكند .از آنجاكه سياستها به هويت ،ماموريتها ،عقالنيهت وابرهههته
به ارزشها با جو انرههاني و اجتماعي سههازمان سههروكار دارد ،سياستهها هنجارهها را تعيهي
ميكنند و نيز اولويتهاي مرير را شکل ميدهند و ميتوانند به فرهنها سهازماني پهيشبرنهده
هد كمک كنند .اي سياستها ،بحرانها و كنترل موقعيتهاي انراني و اجتمهاعي را مهدنظر
قرار ميدهند ،بنابراي سياست دانشگاهي در نظر گرفت هويتها در جريان نيههل به هد هها و
انجام ماموريتها و تحق راهبردها به شههمار مهيآيهد .از ايه منظهر بهه برخهي از راهبردههاي
پيشنهادي براي ارتقاي نظام كيفيت آموزشي در نظام آموزش عالي اشاره ميشود:
 1-4تغییر در نگرشها و بینشها
نخرتي و شايد مهمتري راهبرد ارتقاي نظام كيفيت آموزشي در نظام آموزش عالي اي اسهت
كه جامعه و حکومت نيازمند تغيير در نگرشها و بينشهاي خود نرهبت بهه جايگهاه و منزلهت
دانشگاه است؛ چراكه اي امر سبب تغيير ساختاري در نظام اداري و برنامهريزي اقتصادي كشور
در جهت ارتقاي نظام كيفيت آموزشي خواهد شد .اي تغيير نگرشي در جهت ضرورت و اهميت
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جايگاه دانشگاه در اداره و آينده كشور است ،بنابراي الزم است دانشگاه و دانشگاهيان از اولويت
برخوردار باشند .اولويهت در تصهميمگيهريههاي كهالن كشهوري و اولويهت در ارائهه مشهاوره و
رايزنيهاي مهم ،پيششر اساسي براي رشد و توسهعه راهبهردي كشهور اسهت .بايهد نخبگهان
فکري در مناصب كليدي و اجرايي كشور سهم چشمگيري داشته باشند و مهمتر آنکهه در مقهام
مشاورههاي عالي قرار گيرند.
شايد به جرأت بتوان گفت رمز اصلي موفقيت كشورهاي توسعهيافته ،تکيه آنها بهر نظهرات
دانشگاهيان است .اي كشورها براي علميكردن تصميمگيريهاي اجرايي در همه دسهتگاههها و
نهادها از نظريات تخصصي دانشگاهيان بهره مهيگيرنهد و مرهئوالن از مشهاوره دانشهگاهيان در
تصميمگيريهاي عمده و كالن بهره ميجويند .به نظر ميرسد ميتوان اي موضوع را در قهانون
توسعه علمي كشور جاي داد تا جنبه الزامآور پيدا كند .طرد و انزواي دانشگاهيان نتيجهاي جهز
منزويشدن كشور به دنبال نخواهد داشت و اي تجربهاي ثابت شده است .به اي نکته نيز بايهد
اشاره كرد كه نظام مديريت دولتي مدرن براي رفع نارساييهاي مهديريت سهنتي يها اداره امهور
عمومي ،با توانمنديهاي نو و جهتگيريهاي تازه شکل گرفت و در تجربيات اوليه اثربخشهي و
كارآمههدي خههود را نشههان داد .يک هي از ويژگ هيهههاي اي ه نههوع مههديريت ،دورشههدن دولههت از
تصديگريها ،انحصارات و فعاليتهايي بود كه بخش خصوصي و مشاركتهاي مردمي قهادر بهه
انجام آنهها هرتند .در ايه روش دولت به نقش واقعهي خود كه اعمال حاكميت و نظارت عاليه
است ،ميپردازد و از ايفاي نقشهاي حاشيهاي اجتنا ميورزد (محمودي.)1390 ،
 2-4مدیریت علمی
متاسفانه در برياري از مراكز علمي كشور ،به مديريت بهعنوان يهک علهم نگريرهته نمهيشهود.
طبيعي است مديريت ضعيف يک مركز علمي كه در

صحيحي از چگونگي كار در يهک مركهز

تحقيقاتي ندارد ،اجازه رشد به مركز علمي نميدهد .اگر به روند مديريت از زمان شکلگيهري و
حتي در سالهاي پس از انقال دقت كنيم ،متوجه ميشويم كه مديريت در دانشگاههها عمهدتا
براساس مديريتي كه كمتر از دانش و دانشآموختگان رشته مديريت بهرهمند بوده ،شکلگرفتهه
است .بهعنوانمثال از  32رئيس دانشههگاه تهران ،بهعنوان نماد آموزش عالي در ايهران 14 ،نفهر
يعني  43درصد پزشک هرههتند .باقيمانده رؤساي دانشههگاه تهران  2مهندس 2 ،حقوقهدان2 ،
اقتصاددان 2 ،اديب 1 ،روحانههي و  1نفر فارغالتحصيل علوم تربيتي هرههتند (قهديمي:1392 ،
 .)12از سوي ديگر ،روال مرسههوم در نظام آمههوزش عالي ايهران ،ايه گونهه بهوده اسهههت كهه
رئيرههي بر مركز دانشگاهي نصب شده و سپس به نصب معاونان ،رؤساي دانشکدههها و مهديران
گروهها ميپردازد .اي يعني سلرلهمراتب نصب رؤسهها و مديران از باال به پايي ؛ فرايندي كه به
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«سههاختار انتصابي نظام آموزش عالي در ايران» منجر شهههده اسهت .در چنهي سهاختاري ،در
يکسهو حلقهه كوچهک منصهوبان شهکل مهيگيهرد و در سهوي ديگهر خيهل عظهيم اعضهههاي
هيئتعلمي ،كاركنان و دانشههجويان كه بايد اداره شههوند .در اي ساختار ،تناسب كيفي در كار
نيرت ،ماهيت انتصابي و غيرمشههاركتي اي ساختار مانع پيوند ارگانيک ميهان بيشهتر اعضهاي
هيئتعلمي ،دانشههجويان و كاركنان با آن حلقه كوچک ميشود .اي مناسبات حاصل مشاركت
آزادانهههه ،وفهههاق اخالقه هي و تعلههه خهههاطر متقابهههل و همدالنهههه ميه هان دو گهههروه نيرهههت
).)http://baharnewspaper.com
 3-4تمرکززدایی
آموزش عالي يکي از فعاليتهاي اصلي و عمده ،حراس و گرترده در جامعه است كه نميتوانهد
متمركز در نقا خاص و بهطور انحصاري در اختيار دولت باشد و ديگر نهادها در كشور از تقبل
آن بر حذر شوند؛ بنابراي در راه توسعه آموزش عالي بايد به بخش خصوصي نيز قدرت عمهل را
ارائه كرد .ولي درعي حال دولت بايد دائم نظارت عالي و كيفي خهويش را بهر آن داشهته باشهد.
گرترش مشاركت دانشگاهها در امور كشور نيازمند تمركززدايي است و تا زماني كه تمركزگرايي
اصل محوري در اداره دانشگاهها باشد ،آنان نميتوانند بهخوبي ابهداعات و نهوآوريههاي خهود را
متجلي كنند ،پس بايد بهتدريج و در روندي كارشناسي و دقي  ،دانشگاهها و هيئتههاي امنهاي
آنان از اختيارات و مرئوليتهاي اداري ،مالي و فني گرتردهتري برخوردار شوند.
 4-4نظام رقابتی برای جذب اساتید دانشگاه
نظام آموزش عالي بايد بهگونهاي طراحي شود كه در آن استادان در يک فضهاي رقهابتي جهذ
دانشگاهها شوند .در زمينه نظام مهديريت دانشهگاههها و نظهام توليهد فکهر مهيتهوان از الگهوي
دانشگاههاي غربي استفاده كرد .استاد براسهاس معيارهها و اسهتانداردهاي الزم ،علمهي و كيفهي
استاد شود و نه از طرق ديگر مانند احکام دولتي و وزارتي .ميتوان گفت نظام آمهوزش عهالي در
كشور ما بهطورجدي دراي باره با نقصان مواجه است؛ نه استخدام اسهتادان رقهابتي اسهت و نهه
رشد آنها در محيط دانشگاهي .در نظام غيررقابتي ،استاد جايگاه خودش را پيهدا نميكند .تفکهر
حاكهم بهر نظام آمهوزش عالي ما «هرمي اداري» به وجود آورده است ،درحاليكه نظام آمهوزش
و پژوهش نبايد اي گونه باشد.
در دنياي توسعهيافته و پيشرفته نظام تشهکيالتي دانشهگاه اداري نيرهت و بهي اسهتادان
رقابت وجود دارد و ارزش استادان به سطس علمي ،تحقيقات و توليدات فکري آنهاسهت ،ولهي در
ايران اي تفکر حاكم نيرت .متاسفانه در نظام آموزش عالي ،رشهد اسهتاد بههوسهيله معيارههاي
ديگري است كه ارتباطي به مباني علمي ندارد .براي مثال در ايهران اگهر اسهتادان كهار اجرايهي
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كنند ،پايه استاديشان باال ميرود؛ درحاليكه اي امر ربطي به پايه اسهتادي نهدارد .ايه نظهام
نميتواند علمي و دانشگاهي باشد و چني نظامي منشا رشد و توسعه تحقيقات نخواهد بود.
در اي شرايط تنها انگيزههاي فردي تحقيقات را بهپيش ميبرد و بنهابراي از كهارايي الزم
برخوردار نخواهد شد .در اي زمينه ضروري است دانشگاهها بهمراتب از لحاظ علمهي ارزيهابي و
درجهبندي شوند و به جامعه نيز اعالم شود كه اگر دانشگاهها از پيشرفت علمهي الزم برخهوردار
بودند ،بايد مورد تشوي قرار گيرند وگرنه متوقف يا حتي منحل ميشوند .استادان نيهز بايهد در
يک نظام رقابتي رشد كنند تا هركس جايگهاه واقعهي خهود را پيهدا كنهد و تها زمهاني كهه ايه
موضوعات تحق نيابد ،نبايد انتظار داشهت كهه پيشهرفتههاي پژوهشهي مهمهي صهورت گيهرد
(محمودي.)1390 ،
 .5-4پیوند دانشگاه و صنعت و فناوری
در كشورهايي كه به سمت توسعهيافتگي خيز برداشتهاند نيز مشتركات زيهادي وجهود دارد كهه
ازجمله آنها ميتوان به پيوند دانشگاه و صنعت و فنهاوري اشهاره كهرد و از ايه رهگهذر بودجهه
تحقي و توسعه ،درصد قابلتوجهي از درآمد ناخالص ملي را تشکيل ميدهد .شاخصههاي علهم
و فناوري در آنها رشد فزايندهاي دارد و مراكز تحقيقاتي فعال در آنهها تأسهيس شهده اسهت .بها
برنامهريزي و سياستهاي جذ مناسب موف شدهاند برخي از نخبگان علوم و تکنولوژي بهومي
را در كشور خود حفظ كنند ،امتيازات و اختيارات ويژهاي به محققان برجرته دادهاند و فرهنا
تمايز ميان پرمايگان و كممايگان جاافتاده است .با اي پيوند ،ارتبا كالبدي و عمده ميان علهوم
و صنايع ايجاد شده ،انديشههاي بومي بهه مجهراي توليهد رهبهري شهده ،هنجارهها و نهرمههاي
بي المللي ارزيابي علمي مورد پذيرش قرار گرفتهاند و ارتباطات علمي بهي المللهي قهوي ايجهاد
خواهد شد.
 .6-4تعامل و توسعه علمی
با توجه به روند رو به رشد ارتباطات ،در شرايط كنوني ايجا مهيكنهد كهه جامعهه ايهران نيهز
راهبردها و سازوكارهاي جديدي را متناسب با پيشرفت و توسعه علمي در دنيهاي امهروز اتخها
كند .اقتدار ملي با توسعه علمي تقويت خواهد شد ،زيرا هر نوع توانمندي بر ستون دانهايي قهرار
ميگيرد .در اي زمينه الزم است تا مراكز دانشگاهي و پژوهشي بتوانند تعامل و روابط گرهترده
مؤثري با جهان مدرن امروز برقرار سازند و بدي ترتيب با مشهکالت و چهالشههاي موجهود بهه
مقابله برخيزند.
در زمينه توسعه علمي ،كشورهاي توسعهنيافته يا درحالتوسهعه مشهتركات زيهادي دارنهد
مانند دفع نيروهاي متخصص ،ناتواني در جذ نيروهاي كيفي و تخصصهي ،نهاتواني در پهرورش
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استعدادها و خالقيتها و مديريت نهادهاي علمي ،كمبهود بودجهه تحقيه  ،پهژوهش و توسهعه،
ضعف فرهنا ملي و بومي ،توجه به ابزار و بيتوجهي به مغزها و انديشهها ،تاكيد بيشازحهد بهه
خريدهاي خارجي و بيتوجهي به توليدات داخلي.
 .7-4ایجاد ساختار ارتباط دانشگاه با نهادها و سازمانهای اجتماعی
نهاد آموزش عالي همچون ديگر نهادهههاي جامعه نظير خانواده ،سياسههت ،فرهنها و اقتصهاد،
در مجلس قهانون و مقهررات موردنيهاز را بهه تصهويب رسهانده و آنهها را در مهديريت و سهاختار
سازمانهاي متبوعه و رفتار سازماني افراد ،نهادينهسازي و درونيسازي ميكند ).(Corry, 1970
ارتبا ( )1ميههان دانشگاهها ،وزارتخانهها ،سهازمانههاي دولتهي ،موسرهات و شهركتههاي
صهههنعتي و نيه هز ديگهههر سهههازمانههههاي جامعهههه امهههري برهههههيار حهههائز اهميههت اسهههههت
( .)http://www.utoronto.ca/president/04conference/downloads/Jones.pdfنهادهههههاي آمهههوزش
عالي ،صهنعت ،دولهههت و ...در پارلمهههان ،ضهابطههها ،قواعهد و سهههازوكارهاي همبرهههتگي و
همکاري ميان سازمانهاي وابرههته به اي نهادها را عيني و در سهههطس اجرايهي ،دانشهگاههها،
وزارتخانهها ،سازمانهاي دولتهي و خصوصهي و موسرهات و شهركتهها بها يکهديگر همکهاري و
هماهنا ميكنند .اي ارتبا و مناسههبات نظاممند ،مرتمر و متکهي بهه تعامهل ،تهاثير و تهاثر
اسههت ( .)http://www.sister.nu/pdf/wp_11.pdf.p.2پويايههي اجتماعي جامعه از مرزهاي نيرومند
ميان قلمروهاي نهادي و سازمانههاي جهدا از يکهديگر در حهال بهديلشهدن بهه همپوشهههاني
نرمشپذير بيشتر اجزاي سيرتم براساس قبهول نقهش يکهي بهراي ديگهري اسهههت .همچنهي
دانشگاه يک بنيانگذار رأي ترهيالت پرورشي ،صنعت آموزنده در ميان دانشگاههاست و دولهت
يک سرمايهگذار جرور براي تحقه نهوآوري تجهارتههاي كوچهک و ديگهر

)(El-khawas, 2000

بخشهاي دولت ،همچني مشهههوق تحقيه و توسهعه مشهاركتجويانهه در ميهان شهركتهها،
دانشگاهها و آزمايشگاههاي ملي براي مکانيابي امور رقابت ملي است (.)Wessner, 1999

پیشنهادها
 بازنگري قواني  ،سامانههاي مديريتههي موجود و تحکيم فرايندهاي مبتنيبر كارامهدي واثربخشي؛
 تجديد ساختار نيروي انراني آموزش عالي در همه سطوح متناسب با شايرتهسهاالري ومبارزه باروحيه فردگرايي و مدر گرايي حاكم بر ساختار موجود؛
 ترويههج روحيه علم گرايي در جامعه و برقراري مناسههبات اعتمادآميز با جامعه از طريارتباطات سههازماني پيشرفته و همکاري با رسانههاي همگاني؛
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 برقراري مناسبات علمي با ديگر دانشگاههاي كشور حتي بهه شهکل مجهازي و برقهراريگفتمان علمي با سامانههاي آموزش عالي كشورهاي پيشرفته بههمنظهور بههرهگيهري از
خاير علمي و تجربيات و مبادله معلومات علمي؛
 ترويج كرسيهاي توليد نظريه و دانش براي پشتيباني و ارتقاي علمي؛ آشکارشدن و مورد توجه قرار گرفت ههد ههاي گهروه آموزشهي بها مشهاركت اعضهايهيئتعلمي؛
 شناسايي كاستيها و نارساييهاي گروه هاي آموزشي و اسهتفاده بيشهتر از منهابع بهرايبرطر كردن آنها؛
 افزايش دلبرتگي اعضاي هيئتعلمي به گروههاي آموزشي و تقويت همکاري ميان آنها؛ مورد توجه قرار گرفت فرهنا شفافيت و پاسخگويي؛ ارتقاي كيفيت علمي دانشگاهها براساس نيازههاي واقعهي اسهتوار باشهد و نهه بخشهنامهاداري؛
 اجراي ارزيابي برمبناي الگويي ساده استوار باشد؛ انتظارات از اجراي ارزيابي واقعبينانه باشد؛ منابع مادي و كالبدي مورد نياز براي اجراي ارزيابي در حد امکان قابل دسترسي باشد؛ قبل از اجراي نظام ارزيابي ،رهبران و مديران آموزش عهالي بههضهرورت اسهتقرار نظهامتضمي كيفيت پي برده و آمادگي خود را براي حمايت از آن اعالم كرده باشند؛
 در نظام يادشده اعضاي هيئتعلمي از آغاز طراحي آن در فرايندهاي مربهو مشهاركتداشته باشند؛
 نظام تضمي كيفيت آموزش عالي بر قوتها و جنبههاي مثبت واحدهاي آموزش عهاليمورد ارزيابي تأكيد ورزد نه اي كه فقط نارساييها و كمبودها را بزرگنمايي كند؛
 بهمنظور ارجنهادن به گروه هاي آموزشي و واحدهاي آموزش عالي كهه ارزيهابي را انجهاممي دهند و در راه بهبود كيفيت خود تهالش مهيكننهد ،سهازوكار شناسهايي و تحرهي
عملکرد برتر برقرار شده باشد؛
 نظام تضمي كيفيت آموزش عالي ،عالوهبر اي كه بايد به سازوكار مناسب ارزيابي درونيمجهز شود ،بايد امکان انجام ارزيابي بروني را فراهم آورده باشد؛
 يکنهاد علمي ،غيروابرته به تشکيالت اداري آموزش عالي ،عرضهه خهدمات پشهتيبانيارزيابي دروني و بروني را برعهده داشته باشد.
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فرجام
كيفيت نظامهاي آموزش عالي در اغلب كشورهاي جهان تحهت تهأثير عوامهل چندگانههاي قهرار
گرفته است؛ ازجمله اي عوامل مي توان به برخي روندهاي ناشي از كارامدي و اثربخشهي اشهاره
كرد؛ از آنجا كه شکلگيري فرايند آموزش عالي در ايران بهصورت ظاهري انجام شهههده اسهت،
هيچيک از فرايندها ،جهتگيريها و اقدامات و از همه مهمتر مديريت علمي ،پشتيبان مشاركت
تحق كاركردهاي آموزش عالي نبوده است .آموزش عالي در ايران به علتهاي نهادي و ميهراث
تاريخي ،ناكارامههد و داراي كاركردهاي نااثربخش اسههت .آموزش عهالي كارامهد ملزومهاتي دارد
كه با رعايت آن ميتوان اميدوار به آينده دانشگاه بود .در اي مقاله به برخي از آنها اشهاره شهده
است .ازجمله وجود يک بينش واقعبينانه ،سيرتمي و مبتنيبر طرح جامع بازتاسيس و تجديهد
ساختار نيازمند تهيه طرحها و برنامههاي اصالحههي در چارچو توافقهات نههادي و سيرهتمي
نربت به همه اجزاي اي سامانه شامل ساختار سههازماني ،كاركردها ،مناسههبات با ديگر اجزاي
جامعه ،سامانههاي نظارتي ،ساختار نيروي انرههاني ،مقرراتگذاريها ،سامانه حقوقي ،هماهنها
با سامانه حقوقي كل يا مجلس شوراي اسالمي ،مديريت كارامد و جامعهنگر ،رويههاي مديريتي،
سازوكارهاي اصالح و بهبود و شاخصهاي اثربخشي و آسيبشناسهي ضهرورت انکارناپهذير دارد.
استفاده بيشازپيش از نوآوريهاي علمي در توسعه اقتصادي (دانهشمحهور شهدن اقتصهاد) و از
سوي ديگر نبايد فراموش كرد كه در نظام ارتقاي كيفيهت آموزشهي مقولهه فرهنها و فرهنها
سههازماني در آموزش عالي از اهميت زيادي برخوردار است .بدون درونيشههدن ارزشهاي نوي
در ميان شهروندان ،نميتوان از آنها رفتار مدرن و انجام مرئوليتهاي اجتمهاعيشهان را انتظهار
داشت .بهموازات اقتدار ملي با توسعه علمي و تقويت ههر نهوع توانمنهدي براسهاس دانهايي ،الزم
است تا مراكز دانشگاهي و پژوهشي بتوانند تعامل و روابط گرترده مؤثري با جهان مدرن امهروز
برقرار سازند و بدي ترتيب با مشکالت و چالشهاي موجود به مقابله برخيزند.
پینوشت:
( )1ارتبا به معناي فرايندهاي دادوسههتد پيههام و القاي معاني ميان افراد و سازمانها مبتنيبر اعتماد،
مشاركت و تأثير بازخوردها در تداوم آن تعريف ميشههود .براي آگاهي بيشههتر مراجعهه كنيهد بهه:
(محرنيانراد.)1380 ،

منابع
الف) فارسی
بازرگان ،عباس ( .)1376ارزيابي دروني در دانشگاه ،اخبار دانشگاه تهران ،شماره .39-48 :2
عزيزي ،نعمتاهلل ( .)1379مفهوم كيفيت و نظامهاي بهبود آن در آموزشوپرورش ،تعليیم و تربیيت،
سال اول ،شماره .61
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 طرح استقرار نظام سنجش و تضمین کیفیت آموزش عالی در ایران.)1383(  مقصود،فراستخواه
. مؤسره پژوهش و برنامهريزي آموزش عالي،)(بررسی ابعاد و راهبردها و گامهای اجرایی
. الهام: تهران، اصول برنامهريزي آموزشي و درسي.)1373(  محمدعلي،فرجاد
 شهههماره، ماهنامه علوم اجتمياعی، آسيبشناسي آموزش عالي در ايهران.)1392(  اسماعيل،قديمي
.69
، برنامهریيزی اسيتراتژی در نظيام آموزشيی (بازاندیشيی.)1990(  راجر و جان هرم، كافم
. مدرسه: تهران، ترجمه فريده مشايخ و عباس بازرگان،)بازسازی ساختارها و بازآفرینی
. مدرسه: تهران. ترجمه فريده مشايخ، فرایند برنامهریزی آموزشی.)1369( گروه مشاوران يونرکو
،) گروهيی، جمعيی، ارتباطات انسانی (میان فردی: ارتباط شناسی.)1380(  مهدي،محرنيانراد
. سروش:تهران
.1390/06/15 ، همشهری آنالین.)1390(  نجف،محمودي
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