
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hive

 of
 S

ID

  

  ضرورت ارتقاي كيفيت در آموزش عالي ايران
  

 جعفر توفيقي داريان

  دانشگاه تربيت مدرس ،دانشكده فني و مهندسي ،استاد
  گر مكاتبه* 

 
Towfighi@modares.ac.ir  

  15/04/88 :تاريخ پذيرش                                                         20/11/87: تاريخ دريافت 
  

ماندگي تاريخي در  اول عقب. مواجه شده است  ي مهم در دوران بعد از انقالب اسالمي وزش عالي ايران با دو پديدهآم :چكيده
البته عوامل . ها شد آموزش عالي ايران و ديگري رشد سريع جمعيت كه باعث افزايش تقاضا براي ورود به دانشگاه ي كمي توسعه

در افزايش تقاضا براي ورود به   نقش مهمي ضعف بازار كار براي دارندگان مدرك ديپلم نيزهاي فرهنگي جامعه و  ديگري از جمله زمينه
هاي وزارت علوم و  آموزش عالي در رأس برنامه ي كمي ي اين عوامل موجب شد تا سياست توسعه مجموعه. اند آموزش عالي را ايفا كرده

كاربردي، تأسيس مؤسسات  - نور و دانشگاه جامع علمي دانشگاه پيامهاي شبانه، تأسيس  اندازي دوره راه. ها قرار گيرد دانشگاه
هاي نوبت دوم و فعال كردن آموزش عالي الكترونيك و تأسيس  اندازي دوره انتفاعي، تأسيس دانشگاه آزاد اسالمي، راه غيردولتي غير

نتيجه اينكه، جمعيت . آيند ها به شمار مي ي اين سياست هاي معتبر خارج از كشور، از جمله هاي آموزشي مشترك با دانشگاه دوره
در اين . بالغ شده است 1386به حدود سه و نيم ميليون نفر در سال  1357دانشجويي كشور از حدود يكصد و پنجاه هزار نفر در سال 

پژوهش كشور را نيز به هاي  هاي تحصيالت تكميلي با رشد چشمگير، عالوه بر تأمين منابع انساني مورد نياز، چرخ ي دوره ميان، توسعه
ناپذير و درخشان نظام بعد از   آموزش عالي، يكي از دستاوردهاي ضروري، اجتناب  ي كمي بدون ترديد توسعه. حركت درآورده است

ايش ي كيفيت آموزش عالي را به همراه داشته و با افز ي كمي، از ابتدا دغدغه هاي توسعه البته سياست. آيد به شمار مي انقالب اسالمي
تر شده  تر و پررنگ ها جدي هاي آموزش عالي به ويژه در بخش غيردولتي اين دغدغه جمعيت دانشجويي و تنوع بخشي به سيستم

هاي مديريت كيفيت در مواجهه با  هاي موجود و پيش روي آموزش عالي ايران، كاركرد مدل ضمن اشاره به چالش در اين مقاله. . است
  .ار گرفته استها مورد بررسي قر اين چالش

  .آموزش عالي، ارتقاء كيفيت، توسعه انساني، ارزيابي دروني، توسعه كمي آموزش عالي :كليد واژه 

  مقدمه
گذاري در  تحوالت سريع تكنولوژي و افزايش حجم سرمايه

 ويژهه ب توليد كاال و خدمات و به تبع آن، رشد سريع اقتصادي
و مراكز آموزش ها  دانشگاه گسترش در اواسط قرن بيستم،

هاي دانشگاهي و افزايش چشمگير جمعيت  عالي، افزايش رشته
به . يافته به دنبال داشت دانشجويي را دركشورهاي توسعه

ميليون نفر در سال  28طوري كه جمعيت دانشجويي جهان از 
 .]2[بالغ شد 1997نفر در سال  ميليون 16/88به  ]1[ 1970

سترسي مردم به ي انساني د هاي توسعه يكي از شاخص
دسترسي . و آموزش عالي است ميآموزش، اعم از آموزش عمو
از . شود هاي مختلفي سنجيده مي به آموزش عالي با شاخص

ها ضريب پوشش تحصيلي در كل جمعيت  ي اين شاخص جمله
دهند  اين ضرايب نشان مي. ساله است 18-24و در جمعيت 

الي كه در هر يكصد نفر جمعيت چند نفر به آموزش ع
 1368در سال  ]3[طبق گزارش يونسكو . دسترسي دارند

درصد و در 8/0ضريب پوشش تحصيلي در كل جمعيت ايران 
 1376در سال . درصد بوده است 1/9ساله  18-24جمعيت 

به  1384درصد و در سال  7/14و  2اين ضرايب به ترتيب به 
 ]3[طبق گزارش يونسكو . درصد تغيير يافته است 5/19و  5/3
و  8/98و  6ضرايب فوق براي كانادا به ترتيب  1995سال  در

متوسط  1990ي  در دهه. بوده است 2/76و  3/5براي آمريكا 
ساله در  18-24ضريب پوشش تحصيلي براي جمعيت 

شاخص . ]3[درصد بوده است  54يافته  كشورهاي توسعه
ديگري كه براي بيان دسترسي به آموزش عالي مورد استفاده 

يرد شاخص تعداد دانشجو در يكصد هزار نفر جمعيت گ قرار مي
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با استفاده از آمار  ]4[فراستخواه و همكاران در گزارشي . است

اين . اند كشور مقايسه كرده 31يونسكو اين شاخص را براي 
اين شاخص براي  1995دهد كه در سال  گزارش نشان مي

  .بوده است 3228كشور  31و براي متوسط  1533ايران 
اي فوق بيانگر آن است كه ايران از نظر ه شاخص

ماندگي تاريخي است،  دچار عقب آموزش عالي ميي ك توسعه
؛ شود باز مي ميي آن هم به دوران قبل از انقالب اسال كه عمده

به  صرفاً جمعيت دانشجويي كشور 1357به طوري كه تا سال 
 و پنجاه نفر در يكصد هزار نفر جمعيت حدود چهار صد

   .است  تهافزايش ياف
جهان، در حال عبور از دوران اقتصاد صنعتي به عصر 

توان  مهمترين ويژگي اين عصر را مي. اقتصاد دانش است
هاي  هاي اقتصادي بر انواع فعاليت ي فعاليت مبتني بودن كليه

، )آموزش( ، توزيع دانش)پژوهش( دانشي از جمله، توليد دانش
و استفاده از ) تراعاخ( ، تبديل دانش)انتشارات( ترويج دانش

 گران اصلي اقتصاد دانش را كنش. ستاند) نوآوري( دانش
نيروهاي انساني برخوردار از دانش، مهارت و توان يادگيري باال 

 هاي انساني و يا به عبارتي سرمايه و نوآوري خالقيتو با قدرت 
هاي اصلي  رو يكي از سياست از اين. دهند تشكيل مي
هاي گذشته افزايش دسترسي  سال در يافته توسعهكشورهاي 

به طوري كه . به آموزش عالي و همگاني كردن آن بوده است
در حال حاضر جمعيت دانشجويي در بسياري از اين كشورها 

تا ده هزار نفر در صد هزار نفر جمعيت افزايش  به حدود پنج
خوشبختانه در كشور ما نيز در دوران بعد از انقالب . است  يافته
ي  هاي توسعه گرفته و سياست مورد توجه قرار ن مهماي مياسال

هاي  آموزش عالي در تمام وجوه و سطوح آن در برنامه ميك
البته، با فراهم شدن . ي كشور وارد شده است توسعه

ي گذشته سرعت تحوالت  هاي الزم در يك دهه زيرساخت
و مؤسسات ها  دانشگاهفزوني گرفته به طوري كه با گسترش 

هاي  بخشي به شيوه ، تنوعدولتي غيردولتي و آموزش عالي 
هاي  ي آموزش عالي از جمله آموزش از راه دور، آموزش ارائه

هاي الكترونيك،  هاي پودماني، آموزش كاربردي، آموزش -علمي
هاي  دانشگاههاي مشترك با  هاي نوبت دوم و شبانه، دوره دوره

هاي  رههاي آموزش عالي آزاد و همچنين دو دوره معتبر خارج،
كارشناسي ارشد و دكتري، جمعيت دانشجويي كشور از 

درصد رشد به  103با  1376نفر در سال  1180000
است كه به اين ترتيب   رسيده 1384نفر در سال  2400000

در 1942از شاخص تعداد دانشجو بر يكصد هزار نفر جمعيت
 در سال افزايش يافته 3500درصد به  80با رشد  1376سال 

ي عظيم انساني  ما شاهد تأثيرگذاري جدي اين سرمايه است؛ و 
همچنين، ضريب پوشش آموزش . ي ملي هستيم در توسعه

 5/3 به1376درصد در سال  2عالي در كل جمعيت از رقم 
به  7/14ساله از 18-24در جمعيت  ، و1384درصد در سال 

تعداد . درصد در همان فاصله زماني افزايش يافته است 5/19
نفر در  27000 نيز از حدود تمام وقت ميعل هيأت كل اعضاي

 1384نفر در سال 46000درصد به  70با رشد  1376سال 
ي زماني شاخص دانشجو به  در همين فاصله. رسيده است

افزايش يافته است، كه نشان  52به  44استاد در كل از 
ي باالتر بودن شيب افزايش دانشجو نسبت به شيب  دهنده

ي  هاي توسعه خوشبختانه سياست. است يمعل هيأتافزايش 
ي اقتصادي،  ي چهارم توسعه آموزش عالي در برنامه ميك

ي  ماده "ب"اجتماعي و فرهنگي تداوم يافته و بر اساس بند 
اين قانون مقرر شده است كه ضريب پوشش تحصيلي براي  50

درصد افزايش  30ساله در پايان برنامه به  18-24جمعيت 
تيب در صورت نيل به اهداف برنامه، جمعيت به اين تر. يابد

نفر خواهد  ميليون 7/3به  1388دانشجويي كشور در سال 
رسيد؛ كه در اين صورت شاخص دانشجو بر يكصد هزار نفر 

   .جمعيت از مرز پنج هزار نفر فراتر خواهد رفت
  

  هاي موجود و پيش روي آموزش عالي ايران چالش
 ر دوران بعد از انقالبآموزش عالي ايران د ميي ك توسعه
كرد  ناپذير بوده است، و بايد اذعان يك ضرورت اجتناب مياسال
 هستيم و فني كه امروز شاهد آن ميدستاوردهاي بزرگ عل كه

ي منابع انساني در  گذاري بر روي توسعه مديون سرمايه
ها نبايد از  ي اين موفقيت رغم همه اما علي. هاي اخير است سال

ساير اركان نظام  ميي ك هاي توسعه سياست نظر دور داشت كه
الشعاع خود قرار داده و آموزش عالي  آموزش عالي را تحت

توان با  هايي مواجه كرده است، كه البته مي ايران را با چالش
به برخي . ريزي صحيح بر اين مشكالت نيز غلبه كرد برنامه
 توان در هاي موجود و پيش روي آموزش عالي ايران مي نگراني

  :زير اشاره كرد غالب سؤاالت
اهداف مشخص  آيا آموزش عالي در مسير معين و با •

 كند؟ حركت مي
ها و اهداف از پيش  بر اساس مأموريتها  دانشگاهآيا  •

  كنند؟ ريزي مي شده برنامه تعيين
ها، جامعه،  نفعان آموزش عالي، دانشجويان، خانواده آيا ذي •

هاي  ا و توانمنديه اقتصادي و دولت از قابليتهاي  بنگاه
 رضايت دارند؟ها  دانشگاهآموختگان  نظري و عملي دانش
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نفعان آموزش عالي هيچگونه نقشي در  آيا ذي •

 كنند؟ ايفا ميها  دانشگاههاي آموزشي  ريزي برنامه
ي كافي و  از انگيزهها  دانشگاهآيا داوطلبان ورود به  •

ي تحصيل برخوردار  الزم براي ادامه ميهاي عل صالحيت
 ستند؟ه

از دانش و مهارت كافي براي  ميعل هيأتآيا اعضاي  •
 هاي آموزش و پژوهش برخوردار هستند؟ فرايند مديريت 

از دانش، مهارت و بينش كافي براي ها  دانشگاهآيا مديران  •
 امنايي برخوردار هستند؟ هيأتي دانشگاه در نظام  اداره

، از و كاركنان ميعل هيأتو اعضاي ها  دانشگاهآيا مديران  •
انگيزه، دانش و مهارت كافي براي حفظ و ارتقاي كيفيت 

 آموزش برخوردار هستند؟
هاي آموزشي و پژوهشي از كارايي و كارامدي  فرايند آيا  •

 الزم برخوردار هستند؟
يابد؟ و آيا اين  منابع كافي به امر آموزش اختصاص مي آيا •

 گيرد؟ منابع به صورت بهينه مورد استفاده قرار مي
المللي  هاي بين از توان رقابت در عرصهها  انشگاهدآيا  •

 برخوردار هستند؟
هاي شغلي در اختيار  آيا جامعه به حد كافي فرصت •

 دهد؟ ميآموختگان قرار  دانش
 توان جذب دانشجوي خارجي دارند؟ها  دانشگاهآيا  •

 بخشي از مواردي است كه آموزش عالي، سؤاالت فوق
ي كمي، بايد به آنها  سعهبعد از گذار از حاكميت رويكرد تو

هاي تضمين كيفيت به  سؤاالت فوق از اركان مهم نظام. بپردازد
اگر كيفيت را كم كردن فاصله بين عملكرد . آيند ميشمار 

موجود و وضع مطلوب تعريف كنيم، به اين نتيجه خواهيم 
رسيد كه در بحث كيفيت تعريف مأموريت، اهداف و 

. كند نقش بسزايي ايفا مي ي آموزش عالي راهبردهاي توسعه
ي مطلوب قابل  انداز مشخص و آينده بدون برخورداري از چشم

يكي . نتيجه خواهد بود دسترس تالش براي ارتقاي كيفيت بي
از مشكالت مزمن كيفيت در نظام آموزش عالي ايران فراهم 

هاي كيفي و  گذاري الزم براي هدف نبودن زمينه و شرايط
ضعف نيز خود معلوم داليلي  ه اين نقطهكه البت .بوده است ميك

از جمله . است كه در جاي خود قابل بحث و بررسي است
توان به ضعف تقاضا براي  مهمترين داليل بروز اين مشكل مي

وجود . هاي اقتصادي، اجتماعي و غيره اشاره كرد دانش در نظام
هاي  متقاضي براي خدمات آموزش عالي از مهمترين محرك

زماني كه مشتريان آموزش عالي . آيد حساب مي گذاري به هدف
نظري و عملي  هاي ها و قابليت توان تجزيه و تحليل توانمندي

ها و  را نداشته باشند و نتوانند نيازها  دانشگاهآموختگان  دانش
بندي كرده و به  انتظارات خود را از اين نظام به درستي شكل

گذاري  هدف عرضه كنند، بديهي است كهها  دانشگاهمديران 
طرفه و خالي از معنا خواهد  يك براي نظام آموزش عالي عمالً

البته طرف ديگر اين مشكل زماني است كه اساساً در نظام . بود
سازوكاري ها  دانشگاههاي آموزشي و درسي در  ريزي برنامه

بيني  پيش نفعان آموزش عالي ي ذي براي مشاركت و مداخله
كنندگان خدمات  اگر دريافت نشده بوده، و معلوم نبوده كه

هاي آموزشي و درسي  آموزش عالي نظري راجع به برنامه
اران اندرك داشته باشند چگونه بايد اين نظرات را به دست

ها متعهد باشند كه در ها منعكس كنند و آن دانشگاه
اين مسئله را . ها اين نظرات را مد نظر قرار دهند ريزي برنامه

ها حق  تا مدتها  دانشگاهاشت كه اساساً هم نبايد از نظر دور د
نفعان آموزش عالي قائل  ريزي را براي ذي برنامه مشاركت در

ي سوم و  محوري در برنامه اما با ترويج رويكرد تقاضا. نبودند
تدريج  ي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به چهارم توسعه
ريزي عرضه  ريزي تعاملي جايگزين فرهنگ برنامه فرهنگ برنامه

هاي  و صنعت نقش نهادها  دانشگاهمحور شد و با تقويت ارتباط 
   .تر شد هاي دانشگاهي پر رنگ ريزي اجتماعي در برنامه

هاي بسيار مهم كيفيت، به كميت و  يكي ديگر از محور
با توجه به رشد . شود مربوط مي ميعل هيأتكيفيت اعضاي 

ضرورت  ميعل هيأتسريع جمعيت دانشجويي، جذب سريع 
هاي متنوع، وزارت علوم  ا كرد و با در پيش گرفتن سياستپيد

ي سوم  سعي كرد تا شاخص استاد به دانشجو را طي دو برنامه
ها  ي اين سياست از جمله. و چهارم توسعه بهبود بخشد

هاي دكتري و بورسيه كردن  توان به افزايش ظرفيت دوره مي
اي ها و همچنين ايجاد تسهيالتي بر دانشجويان اين دوره

 هيأتجذب اعضاي  اما. اشاره كرد ي تحصيل مربيان ادامه
هاي ارتقاي  گوي سياستتواند پاسخ به تنهايي نمي علمي

بايد دانش  ميعل هيأتي مهم اينكه اعضاي  نكته. كيفيت باشد
هاي آموزش و پژوهش را فرايند و مهارت كافي براي مديريت 

امدي الزم ها از كارايي و كارفرايند داشته باشند تا اين 
ي  ي حائز اهميت ديگر اينكه با شيوه نكته .برخوردار شوند
ممكن است ها  دانشگاههاي ورودي به  فعلي آزمون

ي تحصيل در  ي كافي براي ادامه شدگان انگيزه پذيرفته
اند را نداشته باشند، چون انتخاب  اي كه پذيرفته شده رشته

عالي  رشته عمدتاً بر اساس پذيرش در يك صندلي آموزش
ي  است تا اينكه داوطلب امكان داشته باشد كه در زمينه

بديهي است . ي خود به تحصيل بپردازد تحصيلي مورد عالقه
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در  ميي كافي براي يادگيري نقش مه كه برخورداري از انگيزه

همچنين اين سؤال در مورد . كند كيفيت آموزش ايفا مي
طرح است؛ نيز قابل  ميعل هيأتمديران دانشگاهي و اعضاي 

ي كافي براي حفظ و ارتقاي  اينكه آنها تا چه حد از انگيزه
كيفيت برخوردار هستند؟ و يا اينكه اصوالً از دانش و مهارت 
كافي براي ارتقاي كيفيت برخوردار هستند؟ زيرا توانايي 

ي كافي، نياز به آشنايي با  ارتقاي كيفيت عالوه بر انگيزه
دارد كه عموماً ممكن است هاي تضمين كيفيت  مفاهيم و مدل

  .آشنايي كافي با آنها نداشته باشندها  دانشگاهمديران 
ي سوم و چهارم توسعه، وزارت علوم،  در طول برنامه

هاي زيادي را براي تمركززدايي و  تحقيقات و فناوري تالش
به عمل آورد، كه نتيجه اين ها  دانشگاهافزايش اختيارات 

قانون  49ي  ها در نهايت منجر به تصويب بند الف ماده تالش
و مراكز ها  دانشگاهمطابق اين قانون . ي چهارم توسعه شد برنامه

تحقيقاتي از تمام قوانين و مقررات كشور مستثني شدند و 
از . امنا اداره شوند هيأتمقرر شد كه تنها بر اساس مصوبات 

ي  ترين فراز قانون برنامه توان مترقي مي ن ماده راطرفي اي
با اين ها  دانشگاهچهارم به شمار آورد، منتهي از طرف ديگر 

سؤال جدي مواجه بودند كه تا چه حد، از نظر توان مديريتي و 
ساختارهاي دانشگاهي، براي پذيرش چنين مسئوليت بزرگي 

كه  آمادگي دارند؟ تصويب اين قانون به اين معني است
گويي به نيازها ريزي براي پاسخ د مسئوليت برنامهبايها  دانشگاه

هاي مختلف جامعه و  نفعان و بخش ي ذي و انتظارات همه
عهده   همچنين مسئوليت حفظ و ارتقاي كيفيت را رأساً به

  . بگيرند
چالش ديگري كه فرا روي آموزش عالي است و بر 

د موضوع اشتغال هاي ارتقاي كيفيت تأثير مستقيم دار سياست
هاي  از يك طرف، ظرفيت. ستها  دانشگاهآموختگان  دانش

هاي  پايين اقتصاد كشور براي ايجاد شغل و ضعف سياست
هاي  حمايتي از كارآفريني و از طرف ديگر ضعف انطباق رشته

هاي  ها و مهارت هاي صنعت و ضعف آموزش دانشگاهي با نياز
تي در اشتغال كارآفريني دانشجويان، موجب بروز مشكال

بديهي است كه ضعف يك . آموختگان شده است دانش
ي  انداز روشن در بازار كار، مستقيماً بر روي انگيزه چشم

تحصيلي دانشجويان تأثير گذاشته و كيفيت يادگيري را تحت 
هاي مركز  بر اساس داده ]5[انتظاري . تأثير قرار خواهد داد

ي كار با مدرك آمار ايران نشان داده است كه سهم نيرو
درصد كل نيروي كار فعال  9، 1375آموزش عالي در سال 

طبق محاسبات ايشان در همان منبع اين . كشور بوده است

درصد افزايش يافته  6سال به طور متوسط  8شاخص در طول 
هاي بانك  داده. درصد رسيده است 13به  1383و در سال 

وختگان آم دهد كه متوسط سهم دانش نشان مي ]6[جهاني 
از كل نيروي كار در اقتصادهاي  1995آموزش عالي در سال 

برابر ايران بوده است؛ كه البته اين نسبت  6/3مبتني بر دانش 
 2001يافته و در سال   هال بعد به طور پيوسته كاهش در سال

دهد كه از يك طرف  اين روند نشان مي. رسيده است 8/2به 
انش در اقتصاد ايران در برداري از د ظرفيت يادگيري و بهره

مقايسه با اقتصادهاي مبتني بر دانش در حال بهبود است، ولي 
از طرف ديگر بيانگر آن است كه در ساختارهاي اقتصاد ايران 

  . ي كافي وجود ندارد اندازه آموختگان به ظرفيت جذب دانش
تواند توان رقابت در  هاي كيفيت مي يكي ديگر از نشانه

ي  در دنياي امروز توسعه. المللي باشد بين ميهاي عل عرصه
توانند  ميها  ي كشور به يك امر جهاني تبديل شده و همه ميعل

براي . توليد علم جهاني مشاركت داشته باشند فراينددر 
بايد از ها  دانشگاهي علم جهاني،  آفريني در عرصه نقش

 .آموزش و پژوهش برخوردار باشند ها و كيفيت باالي استاندارد
براي پذيرش دانشجويان خارجي ها  دانشگاهنين، آمادگي همچ

و ها  دانشگاهو عقد قراردادهاي مشترك آموزشي و پژوهشي با 
هاي كيفيت  مراكز تحقيقاتي معتبر جهان نيز امروزه از شاخص

   .آيد ميبه شمار 
  
  هاي مديريت كيفيت هاي مدل كاركرد

ت هاي مديريت كيفي با مروري بر محتوا و عملكرد مدل
ها در  توان دريافت كه با طراحي و استقرار اين مدل مي

توان بر برخي از  و نظام آموزش عالي كشور ميها  دانشگاه
به عنوان مثال يكي از اركان . كرد  هاي فوق غلبه چالش
هاي كيفيت فراگير تدوين مأموريت و اهداف سازمان است  مدل

دين ب. كند هاي اصلي عملكرد را مشخص مي گيري كه جهت
منظور الزم است رهبران و مديران دانشگاه با شناخت دقيق از 

هاي مختلف  ها و انتظارات بخش محيط پيرامون و بررسي نياز
در اين راستا . جامعه نسبت به تنظيم اين بيانيه اقدام كنند

هاي آموزشي و پژوهشي خود را ها فرايند  دانشگاهالزم است 
ي  كردن آنها زمينه باز مهندسي نمايند تا ضمن كارامد

هاي آموزشي  ريزي نفعان آموزش عالي را در برنامه مشاركت ذي
كنندگان  به اين ترتيب چون دريافت. و پژوهشي فراهم كنند

ها  ريزي در اين برنامهها  دانشگاهخدمات آموزشي و پژوهشي 
آموختگان نيز از  كنند، در نتيجه دانش نقش ايفا مي

مورد نياز و قابل انتظار آنها برخوردار هاي  ها و قابليت توانمندي
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شده و بالطبع كارايي و اثربخشي آنها در جامعه افزايش 

هاي  آموختگان از ظرفيت همچنين از آنجا كه دانش. يابد مي
هاي  بيشتري براي كارافريني برخوردار هستند طبيعتاً زمينه

از طرف . شود هاي شغلي فراهم مي جذب بيشتر آنها در فرصت
و كاركنان در تدوين مأموريت و  ميعل هيأتچون اعضاي ديگر 

هاي مشاركت  كنند، بنابراين زمينه اهداف دانشگاه نقش ايفا مي
براي مشاركت . يابد آنان در پيشبرد اهداف دانشگاه توسعه مي

هاي دانشگاه و بهبود عملكرد دانشگاه،  مؤثرتر در تحقق آرمان
شوند و از  ويق ميكاركنان به نوآوري و يادگيري مستمر تش

هاي فرايند اين طريق دانش و مهارت آنان در مديريت 
از آنجا كه دانشگاه براي . يابد آموزشي و پژوهشي گسترش مي

هاي محيطي و  هاي خود ناچار از تجزيه و تحليل گذاري هدف
هاي اجتماعي است، اين امر موجب افزايش حس  شناخت نياز

توجه دانشگاه . اهد شدپذيري معنوي و اجتماعي خو مسئوليت
هاي درسي و  ي بازنگري در برنامه هاي جامعه، زمينه به نياز

  . كند آموزشي را، همسو با اين نيازها، فراهم مي
از مهمترين اركان مديريت كيفيت، توانايي ارزيابي يكي 

 .ي مستمر آن با وضع مطلوب است از عملكرد موجود و مقايسه
وجه امكان تدوين  رد به هيچبه طوري كه بدون ارزيابي عملك

بايد  متأسفانه. هاي بهبود عملكرد فراهم نخواهد شد سياست
از نظر . اذعان كرد كه در اين زمينه دچار ضعف هستيم

از  ميمند و منسج ي نظام هاي ارزيابي هنوز مجموعه روش
ها تعيين نشده و هر دانشگاهي با بخش محدودي از  شاخص
هاي  گيري يابي كرده و نتيجهها، عملكرد خود را ارز شاخص

هاي اطالعات و آمار  از نظر نظام. آورد بعضاً ناقص به عمل مي
هاي آمار ثبتي طراحي و مستقر نشده و همواره  نيز هنوز روش

ها اقدام  آوري داده مجبور هستيم به هنگام ضرورت براي جمع
از نظر . هم با خطاهاي فراوان همراه است كنيم كه آن

فناوري اطالعات نيز، كه امروزه ابزاري توانمند هاي  زيرساخت
كند، با محدوديت مواجه  هاي جامع فراهم مي براي ارزيابي

هاي  هاي كيفيت فراگير زمينه حركت به سمت مدل. هستيم
هاي دانشي و فني ارزيابي عملكرد  طراحي و استقرار زيرساخت

  .كند را فراهم مي
  

  تاقدامات صورت گرفته براي ارتقاي كيفي
هاي قانوني براي ارزيابي و  زيرساخت به عنوان اولين گام،

و مراكز پژوهشي توسط وزارت علوم، ها  دانشگاهاعتبارسنجي 
ي سوم و چهارم توسعه و  تحقيقات و فناوري در قانون برنامه

خانه فراهم شد و متعاقباً در قوانين  قانون جديد اين وزارت

ي  ياتي كردن مقولهي سنواتي اعتبار الزم براي عمل بودجه
هاي ارتقاي كيفيت در نظر  ارزيابي و اعتبارسنجي و برنامه

از آنجا كه تالش براي ارتقاي كيفيت بدون داشتن . گرفته شد
پذير نيست، لذا از  هاي بلندمدت و هدفمند امكان برنامه

خواسته شد تا براي تدوين سند مأموريت و اهداف ها  دانشگاه
از آنجا كه . امات الزم را انجام دهنداختصاصي هر دانشگاه اقد

باني، گذاري، حمايت، پشتي الزم بود يك نهاد ملي امر سياست
را به ها  دانشگاهسنجي و ارزيابي نظارت و ارزيابي بر اعتبار

عهده بگيرد، از سازمان سنجش، به عنوان يك نهاد ملي، 
ريزي كالن ارزيابي دروني و  خواسته شد تا مديريت و برنامه

و به اين ترتيب با . وني آموزش عالي را به عهده بگيردبير
با رياست  "ها  دانشگاهشوراي مركزي ارزيابي دروني "تشكيل 

وزير علوم، اولين گام عملي براي عملياتي كردن اعتبارسنجي 
سپس با طراحي  .شد  در نظام آموزش عالي كشور برداشته

وني و برگزاري هاي الزم براي ارزيابي درفرايند افزارها و  نرم
هاي ارزيابي  آموزش روش برايها  دانشگاهمتعدد در  هاي كارگاه

بيشتر از ششصد گروه آموزشي در  1384تا اوايل سال 
ارزيابي دروني را طي كرده و  فرايندسراسر كشور هاي  دانشگاه
در ادامه . هاي مربوطه را براي وزارت علوم ارسال كردند گزارش

دفاتر كارآفريني تأسيس نسبت به  و براي تكميل اين حركت،
هاي كارآفريني در دانشگاه اقدام شد  و ترويج فرهنگ و آموزش

. اندازي شد راهها  دانشگاههاي كارآفريني نيز در بعضي  و رشته
ها كارگاه آموزش كارآفريني نيز، توسط اساتيد  همچنين ده

به منظور . مجرب، براي دانشجويان سراسر كشور برگزار شد
آموختگان و به منظور  هاي نظري و عملي دانش مهارت بهبود
هاي كارآفريني، نسبت  سازي براي عملياتي كردن آموزش زمينه

ي  و مراكز رشد اقدام شد تا با توسعه ها پاركبه گسترش 
هاي ارتباط بيشتر  هاي كارآفرينانه و نوآورانه زمينه فعاليت

ارزتري در نقش بها  دانشگاهدانشگاه با صنعت فراهم شود و 
  .ي كشور ايفا كنند هاي توسعه برنامه

  
ي چهارم توسعه، براي ارتقاي  هاي قانون برنامه ظرفيت
  كيفيت

ي حائز اهميت اينكه، مقوله كيفيت همانگونه كه به  نكته
اي از عوامل درون سازماني مرتبط است به عوامل و  مجموعه

مديران به عنوان مثال اينكه . تحوالت محيطي نيز وابسته است
اندازه براي شأن و منزلت علم ارزش قائل هستند و  كشور تا چه
اهميت  ها به استفاده از دستاوردهاي علمي ريزي در برنامه

هاي اقتصادي تا  هاي اجرايي و بنگاه و يا اينكه دستگاه. دهند مي
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هاي رقابتي به دنبال استفاده از  اندازه براي كسب مزيت چه 

در واقع . ها هستند ختگان دانشگاهآمو دانش تخصصي و دانش
هاي مديريت كيفيت  ها به سمت استفاده از مدل حركت دانشگاه
هاي بيروني نيز  هاي درون سازماني نياز به محرك عالوه بر انگيزه

ي اقتصادي،  ي چهارم توسعه به همين علت در قانون برنامه. دارد
بيني  شاي از مواد قانوني پي ، مجموعه]7[اجتماعي و فرهنگي 
ي كيفيت در آموزش عالي كشور را  هاي ارتقا شده است تا زمينه

ي  توسعه"توان به شعار  ي اين موارد مي از جمله. تسهيل كند
اشاره كرد، كه روح حاكم بر برنامه چهارم را  "مبتني بر دانايي

اين رويكرد به اين معناست كه تمام . دهد تشكيل مي
ياسي و فرهنگي، اعم از هاي اقتصادي، اجتماعي، س فعاليت
اين . ريزي و اجرا بايد مبتني بر دانش باشد گذاري، برنامه سياست

ي جايگاه  هاي دانشي در واقع موجب ارتقا نگاه به دانش و فعاليت
و  هاي علمي علم و فناوري در كشور شده و بازار فعاليت

در چنين فضايي كيفيت . آموختگان را متحول خواهد كرد دانش
ها اهميت فراواني  ختگان و دانش توليدي در دانشگاهآمو دانش

ي خدمات  ها را وادار به رقابت در عرضه خواهد يافت و دانشگاه
ي  همچنين در مقدمه. تر خواهد كرد آموزشي و پژوهشي كيفي

فصل چهارم اين قانون، دانش، فناوري و مهارت به عنوان 
اين بدان . ندا ترين عوامل ايجاد ارزش افزوده قلمداد شده اصلي

هاي توسعه به دنبال استفاده از خدمات  معناست كه برنامه
با كيفيت باال هستند، كه اين خود محرك ارتقاي كيفيت  علمي

در فصل چهارم اين قانون از نوسازي و . ها خواهد بود در دانشگاه
ها و راهبردهاي آموزشي، پژوهشي و فناوري به  بازسازي سياست

ها به تقاضاي اجتماعي سخن  ويي دانشگاهمنظور توانايي پاسخگ
هاي  بديهي است كه توان پاسخگويي به نياز. به ميان آمده است

آموختگان و توليد دانش  صنعت و جامعه در گروي تربيت دانش
ها و  ها ناچار خواهند بود سياست با كيفيت باالست، و دانشگاه

هند هاي ارتقاي كيفيت را در پيش گيرند، واال نخوا برنامه
ي كشور  هاي توسعه توانست نقش مناسبي را در پيشبرد برنامه

ها بايد بر مبناي نيازهاي  طبق اين قانون، دانشگاه. ايفا كنند
هاي خود بازنگري  اجتماعي، بازار كار و تحوالت علمي، در رشته

هاي  ها و توانمندي اين بازنگري يعني انطباق بيشتر قابليت. كنند
ها و انتظارات جامعه، و اين انطباق يعني  ازآموختگان با ني دانش

ي چهارم،  همچنين در قانون برنامه. برخورداري از كيفيت باالتر
به ارتقاي توانايي خالقيت ، نوآوري، خطرپذيري و كارآفريني 

ي آموختن و پژوهش مستقل  گيرندگان و ايجاد روحيه آموزش
  .اشاره شده است

هاي آموزش  ا روشروشن است كه جايگزيني اين عوامل ب
تواند به افزايش كيفيت آموزش و  اندازه مي حافظه محور تا چه 

موارد متعدد ديگري از جمله . ها كمك كند پژوهش دانشگاه
سازي نظام ملي  ها و مراكز رشد، طراحي و پياده گسترش پارك

هاي ورودي  نوآوري، اصالح نظام آموزش كشور و آزمون
هاي دولتي و خصوصي  دانشگاهها ، ارزيابي مستمر  دانشگاه

هاي علمي، در قانون  ها با همكاري انجمن توسط وزارتخانه
ي چهارم مورد تاكيد قرار گرفته است كه همگي نقش  برنامه

  . كند بسزايي در ارتقاي كيفيت آموزش عالي ايفا مي
  
  گيري نتيجه

ي  نيم دهه در دو و ميبه دستاوردهاي بسيار مهها  دانشگاه •
 .اند شده گذشته نايل

ي پايدار در  براي تداوم اين دستاوردها و دستيابي به توسعه •
هاي علمي، توجه به ارتقاي كيفيت، ضرورتي  زمينه

 .ناپذير است اجتناب
ها  دانشگاهي ارتقاي كيفيت در  اقدامات مقدماتي در زمينه •

 .صورت پذيرفته است
رو،  هاي موجود و پيش الزم است، به منظور مقابله با چالش •

هاي مناسب  ريزي شده و فراگير، از مدل به صورت برنامه
 .تضمين كيفيت در آموزش عالي استفاده شود

ي اقتصادي، اجتماعي و  ي چهارم توسعه قانون برنامه •
فرهنگي و قانون جديد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، از 

هاي مناسبي براي ارزيابي و اعتبارسنجي و ارتقاي  ظرفيت
 .پژوهش برخوردار هستند كيفيت آموزش و
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