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 کیفیت دانشگاهها و چالشهای پیش رو تضمینآسیب شناسی نظام ارزیابی و 

 1محمود ثابت دیزاوندی

 چکیده:

 .است بوده مواجه فراوانیچالشها و مسائل ا گذشته ب دهه هایآموزش عالی ایران در 

تجربۀ جهانی نشان می دهد که رشد و گسترش کمی آموزش، به ویژه در کشورهای در 

دلیل فقدان امکانات مهارتی، مالی و کالبدی لازم، منجر به افت کیفیت  حال توسعه، به

اصلاح یا تغییر و نوآوری در نظام آموزش عالی  با این حال می شود. و پژوهش آموزش

کشور، نیازمند تحلیل راهبردی و بررسی دقیق و عمیق سیاستها و برنامه های کلان و 

های آن در سطوح مختلف آموزش عالی چالشها و فرصت نقاط قوت و ضعف و شناسایی

 برنامه ریزان و سیاست گذاران آسیب شناسی نظام ارزیابی و تضمین کیفیت،دراست. 

آموزش عالی با مطالعه، بررسی و ارزیابی سیاستها، خط مشی ها و راهبردهای آموزش 

رت دعالی قادر می شوند تا به بازنگری، اصلاح و یا خلق و تدوین برنامه های جدید مبا

به همین دلیل شناخت نقاط قوت و ضعف نظام آموزش عالی و چالشهای پیش  نمایند.

ا ب روی آن در نظام تضمین کیفیت و بهبود عملکرد نقش اساسی خواهد داشت. این مقاله

 های آموزشبه دغدغه بهبود کیفیت در نظام عالی عملکرد نظام آموزشیمسأله  بررسی

ت در ارزیابی تضمین کیفی عالی پرداخته و ضمن برشمردن تجارب جهانی و بین المللی

 هدرشم الشهای فعلی و پیش روی نظام آموزش عالی ایران را برچآموزش عالی مهمترین 

 به تبیین مساله و آسیب شناسی نظام آموزش عالی خواهد پرداخت.و 

 نظام آموزش عالی، تضمین کیفیت، آسیب شناسی، ارزیابی  کلیدی: کلمات
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دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی پایدار، دانشگاه علوم : نویسنده مسئول -1

ایمیل:  خوزستاناستان باوی، شهرستان ، کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

msd_sabet@yahoo.com 

 

 

 مقدمه -1

در است.  بوده مواجه فراوانیچالشها و مسائل ا گذشته ب دهه هایآموزش عالی ایران در 

های اطلاعات و جهانی شدن و دانش محور شدن اقتصاد، نفوذ فناوری ،بعد بین المللی

سسات ؤمدانشگاه ها، کثرت  و کیفی گسترش کمیو در بعد داخلی به دانشگاهها  ارتباطات

 گانتدانش آموخ به تبع آن افزایش تعدادو ، افزایش تعداد دانشجویان ی و پژوهشیآموزش

مواجه است. گسترش کمی با آن  از جمله چالشهایی هستند که نظام آموزش عالی ایران

بدون توجه به ظرفیت های موجود و توان اقتصادی، اجتماعی و  ایران نظام آموزش عالی

در نظام آموزش  مسئولیت پذیریتعهد ولزوم  امکان پذیر نخواهد بود و فرهنگی جامعه

به باز  نظام دانشگاهی را وادار از طرف همه ذینفعان آن خواستار بوده و راعالی ایران 

ین موارد ا فرایند های خود نموده است.، رسالت، اهداف، کارکردها و راندیشی در ساختا

ای داشته باشند؛ از یك سو، در صورت آموزش عالی کشور تأثیر دوگانه د بر نظامنتوامی

ها، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی ها و پی بردن به قوتتشخیص فرصت

 و ی علمیهاپیشرفت موجب ها و نقاط ضعف خود را کاهش دهند وتوانند نارساییمی

ها و ناشناخته از سوی دیگر، در صورت تشخیص ندادن فرصت شوند وتوسعه جامعه 

 قرار خواهند های کشوردر وضعیت سکونهای گذشته، دانشگاهضعفها و ماندن نارسایی
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سایر کشورها را از نظر پیشرفت علمی دانشگاههای گرفت که فاصله موجود میان خود و 

ه به مطالب فوق، اندیشیدن درباره تجربه گذشته آموزش عالی با توج تشدید خواهند کرد.

تا، در این راس و سازی برای ارتقای آن ضرورت داردکیفیت و ظرفیتتضمین در ایران، 

ود و های گذشته خندیشیدن درباره تجربهدانشگاه به عنوان سازمان یادگیرنده، باید به ا

اط قوت به همین دلیل شناخت نق دازد.امورش برای دستیابی به کیفیت مطلوب بپر تنظیم

عالی و چالشهای پیش روی آن در تضمین کیفیت و بهبود  آموزش ارزیابیو ضعف نظام 

 .عملکرد آن نقش اساسی خواهد داشت

 

 عالیعملکرد نظام آموزشی اصلی  مسأله -2

تجربۀ جهانی نشان می دهد که رشد و گسترش کمی آموزش، به ویژه در کشورهای     

حال توسعه، به دلیل فقدان امکانات مهارتی، مالی و کالبدی لازم، منجر به افت کیفیت در 

آموزش می شود. لذا، برنامه های آموزشی، مواد و محتوای درسی و همچنین فرایندها و 

یادگیری آموزش عالی با ویژگی ها، گرایش ها و واقعیات فرهنگ -روش های یاددهی

فاصله دارند. از این رو، میان رسالت و کارکرد فرهنگ بومی و مقتضات عصر جهانی شدن 

سازی نظام آموزش عالی و عملکرد موجود آن، شکاف افتاده است. از جمله مطالعات 

انجام شده در ایران در بین دانشجویان و اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی 

اهی، قادر به درونی سازی نشان می دهد که جامعۀ آموزشی کشور به ویژه اجتماع دانشگ

و انتقال ارزش ها و هنجارهای آموزشی کشور به فضاهایی پویا و محرک برای کنش و 

فراکنش فرهنگی و ارتباطی نیستند. این در حالی است که در فضاهای آموزشی و فرهنگی، 

تعاملات محیطی و ارتباطی نقش محوری را بر عملکرد فرد در سازمان دارند )خورسندی، 

(. همچنین روحیۀ مدرک گرایی حاکم بر تفکر دانشجویان نمی تواند زمینه ساز تؤام 1316
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ساختن آموزش با پژوهش گردد؛ خصوصاً که عوامل برون سیستمی)اقتصادی، اجتماعی 

 .(79 ص 1379ه را کاهش می دهند )یمنی دوزی،و...( امکان صرف وقت در این زمین

ز سوی دیگر، در آموزش های دانشگاهی کشور برنامۀ خاصی برای پرورش روحیۀ ا  

. شود نمیپرسشگری و ایجاد حساسیت های سیاسی، اجتماعی و انسانی دانشجویان دیده 

 رایندهایف" یعنی آموزش، اصلی بخش دو در بنیادی تغییرات ایجاد فرایندی، لحاظ به لذا

حل "ضروری است. تا روش  "دگرگونی نظام ارزشیابی آموزشی" و "یادگیری – یاددهی

فعلی نگردد و کتاب های درسی به شیوۀ مسئله محور  "توصیفی"جایگزین روش  "مسئله

طراحی نشوند، امکان تربیت نیروهایی که محور توسعه باشند وجود ندارد. همچنین، نظام 

ست. دانشگاه های کشور مکان ارزشیابی در دانشگاه ها شبیه نظام ارزشیابی مدارس ا

تجربه و آزمایش نیست و شرط مناسب و ویژه ای برای تحقیق در آن وجود ندارد. شرط 

اول استاد بودن در دانشگاه های پیشرفته آن است که خود استاد، پژوهشگر باشد و این 

در حالی است که فقط پنج درصد اساتید تحقیق می کنند و نود و پنج درصد دیگر به 

یس می پردازند. نکتۀ جالب اینجاست که وزارت علوم نیز چندان عکس العملی نسبت تدر

)یمنی به این معضل نشان نمی دهد و حتی آن را امری طبیعی به حساب می آورد 

 .(79 ص 1379دوزی،

 کیفیت آموزش عالیتضمین المللی در ارزيابی بینملی و های تجربه -3

ت، توان همزمان یافهر چند سابقه ارزیابی دانشجویان را با تأسیس مراکز آموزش عالی می

ها و عملکرد واحدهای ها و اطلاعات و قضاوت درباره کوششاما گردآوری منظم داده

آموزش عالی بر این پایه، امری به نسبت جدید است. تنها کشوری که نزدیك به یك قرن 

 1797میلادی ) 1171است، امریکاست. در این کشور، در سال  در این باره دارای سابقه

های آموزش عالی آغاز شد. ها و مؤسسهخورشیدی( کوشش برای اعتبارسنجی دانشگاه

 ای، ملی یا تخصصی برای سنجش کیفیتهای منطقهسپس از نیمه اول قرن بیستم، انجمن
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ها ورهها، دعتبارسنجی برنامهو قضاوت درباره صلاحیت مراکز آموزش عالی به ارزیابی و ا

 اند.های تخصصی پرداختهیا دانشکده

ارزیابی دانشگاهی را امری  میلادی 1711شورهای اروپایی در دو دهه گذشته از سال ک

و برخی دیگر در  1771ناپذیر یافتند. از این سال به بعد برخی از کشورها تا سال اجتناب

ساز و کار ارزیابی را برای بهبود کیفیت آموزش  های اخیردهه بعد و نیز گروهی در سال

 1711در کشور فرانسه توان به کمیته ملی ارزیابی اند؛ از آن جمله میردهعالی ایجاد ک

 Quality Assurance Agency) میلادی و به نهاد تضمین کیفیت برای آموزش عالی

for Higher Education)  سیس شده، اشاره میلادی تأ 1779در انگلستان، که در سال

 ,EUAهای اروپا، به عنوان نماد آموزش عالی اروپا )انجمن دانشگاههمچنین  کرد.

های اروپا در آن تشکیل شد. با عضویت دانشگاه 7111( نهادی است که در سال 2001

، یاری دادن به ایجاد ساز و کار تضمین کیفیت در هاهای این نهاداز جمله رسالت

های داوطلب در کشورهای اروپایی را یاری اروپاست. این نهاد، دانشگاههای دانشگاه

دهد تا به ارزیای درونی خود بپردازند. سپس ارزیابی برونی دانشگاه داوطلب را سازمان می

ترین اقداماتی که این انجمن برای پردازد. مهمدهد و به قضاوت درباره کیفیت آنها میمی

ازی سآورد، عبارت است از: یاری دادن به ظرفیتعمل می بهبود کیفیت آموزش عالی به

 برای مدیریت راهبردی در دانشگاههای اروپا از طریق انجام ارزیابی درونی و برونی.

هایی برای ارزیابی آموزش عالی صورت در کشورهای در حال توسعه نیز کوشش

 ف، کشورهایی هستندها را بر طیفی قرار داد. در یك سوی این طیتوان آنگرفته که می

اند. که هنوز فرصت اندیشیدن درباره ارزیابی منظم برای بهبود کیفیت را به دست نیاورده

اند، توان یافت که نه تنها مراحل اولیه را طی کردهدر طرف دیگر طیف کشورهایی را می

 اند. بلکه به ساختارسازی برای ارزیابی و بهبود کیفیت در آموزش عالی رسیده

خورشیدی آغاز  1391اولین کوشش برای ارزیابی در آموزش عالی در سال ايران در  

شد. در این سال، طرح پیش ـ پژوهش ارزیابی درونی برای ارتقای کیفیت آموزش پزشکی 
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مورد تصویب هیات رئیسه وقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفت. 

زشکی، طرح به اجرا درآمد )بازرگان در شش گروه آموزشی علوم پ 1396سپس در سال 

(. با توجه به نتایج مثبت این طرح، دانشگاه تهران، به عنوان اولین 1397و همکاران، 

های شورای دانشگاه، اجرای طرح در یکی از جلسه 1396دانشگاه غیرپزشکی، در بهار 

ه همین منظور، های آموزشی این دانشگاه را مورد توجه قرار داد. بارزیابی درونی در گروه

 (.37، ص 1396را سال نظارت و ارزیابی نام نهاد )بازرگان،  1396شورای دانشگاه سال 

دهد که فرایند ارزیابی درونی نقش گزارش اولیه ارزیابی درونی در این گروهها نشان می

 نتایج حاصل از اجرای ارزیابی درونی ها داشته است.مؤثری در بهبود کیفیت در این گروه

تواند دهد که ارزیابی درونی میهای آموزشی بالینی و علوم پایه پزشکی نشان میگروهدر 

نقش مؤثری در ارتقای کیفیت دانشگاهی داشته باشد. نظرسنجی از اعضای هیات علمی 

ها انجام شده، حاکی از آن است که ارزیابی درونی هایی که ارزیابی درونی در آنگروه

 (1397)بازرگان و همکاران،  پی داشته باشد:تواند آثار زیر را در می

های گروه آموزشی با مشارکت اعضای الف( آشکار شدن و مورد توجه قرار گرفتن هدف

 هیات علمی

وجود تر از منابع مهای آموزشی و استفاده بیشهای گروهها و نارساییب( شناسایی کاستی

 برای برطرف کردن آنها

های آموزشی و تقویت همکاری میان علمی به گروه ج( افزایش دلبستگی اعضای هیات

 آنها

 د( مورد توجه قرار گرفتن فرهنگ شفافیت و پاسخگویی.

های علوم پزشکی و سایر عوامل باعث شد که در تاثیر مثبت ارزیابی درونی در دانشگاه

تدوین برنامه سوم توسعه کشور، ارزیابی و ارتقای کیفیت آموزش عالی از طریق ارزیابی 

درونی و برونی مورد توجه قرار گیرد. از این رو در برنامه تحقیقات دانشگاهی )برنامه 
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سوم توسعه( کارامد کردن نظام ارزیابی، سنجش و ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش 

ریزی کشور یك ردیف مدنظر قرار گرفت. برای همین منظور، سازمان مدیریت و برنامه

آموختگان، برگزاری و اعتبارسنجی مؤسسات و دانشارزیابی »اعتباری را تحت عنوان 

به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اختصاص « های جامع و تخصصی سراسریآزمون

 داد.

های ساختارسازی برای نهادینه کردن ارزیابی آموزش عالی در کشورهای صنعتی تجربه

شته ایران سال گذ های هفت( و کوششLim,2002و نیز کشورهای در حال توسعه، )

دهد که در صورتی ارزیابی درونی و برونی در ارزیابی کیفیت آموزش عالی نشان می

د. برای سازی شده باشتواند در بهبود کیفیت مؤثر واقع شود که برای اجرای آن ظرفیتمی

 (:Lim,2002این منظور لازم است شرایط زیر وجود داشته باشد )

ها استوار باشد و نه بخشنامه قای کیفیت علمی دانشگاهبر اساس نیازهای واقعی، ارت      .1

 اداری؛

 اجرای ارزیابی بر مبنای الگویی ساده استوار باشد؛      .7

 بینانه باشد؛انتظارات از اجرای ارزیابی، واقع      .3

 منابع مادی و کالبدی مورد نیاز برای اجرای ارزیابی در حد امکان قابل دسترسی باشد؛      .7

قبل از اجرای نظام ارزیابی، رهبران و مدیران آموزش عالی به ضرورت استقرار نظام       .1

 تضمین کیفیت پی برده و آمادگی خود را برای حمایت از آن اعلام کرده باشند؛

اعضای هیات علمی در نظام یاد شده از آغاز طراحی تا استقرار آن در فرایندهای مربوط       .6

 ند؛مشارکت داشته باش

های مثبت واحدهای آموزش عالی ها و جنبهنظام تضمین کیفیت آموزش عالی بر قوت      .9

 نمایی کند؛ها و کمبودها را بزرگمورد ارزیابی تاکید ورزد؛ نه این که فقط نارسایی
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های آموزشی و واحدهای آموزش عالی که ارزیابی را انجام به منظور ارج نهادن به گروه      .1

کنند، ساز و کار شناسایی و تحسین عملکرد ند و در راه بهبود کیفیت خود تلاش میدهمی

 برتر برقرار شده باشد؛

نظام تضمین کیفیت آموزش عالی، علاوه بر این که باید به ساز و کار مناسب ارزیابی       .7

 درونی باید مجهز شود، باید امکان انجام ارزیابی برونی را فراهم آورده باشد؛

یك نهاد علمی، غیروابسته به تشکیلات اداری آموزش عالی، عرضه خدمات پشتیبانی   .11

 ارزیابی درونی و برونی را بر عهده داشته باشد.

های گذشته در ایران برخی از موارد لازم توان گفت که در سالبا توجه به مطالب فوق، می

اختار ؛ اما مهمترین آن ایجاد سبرای ایجاد نظام تضمین کیفیت مورد توجه قرار گرفته است

 هنوز مورد توجه جدی قرار نگرفته است. سازمانی لازم است که 

  عالی کشور آموزشنظام مهمترين چالش های فعلی و پیش روی  -6

 نتشرم هایگزارش و پژوهشها به استناد اب انایر عالی آموزش کیفیت چالشهای از برخی

 :از ندعبارت شده

 کارگیری به و ابزارها و ها شیوه ها، رویه در ابهام و درس کلاس از دانشجویان ارزشیابی 

 نتایج

 یرونیب کنترل رویکردهای با چالش در حسابرسی خود و ارزیابی خود دانشگاهی، استقلال 

 دولتی

 هادانشگاه به دولتی منابع ناکارآمد تخصیص 

 دولتی متولیان تعدد و گری تصدی تمرکزگرایی، 

 یارزیاب ضرورت و اهمیت خصوص در علمیهیئت اعضای مشارکت عدم و نبودن توجیه 

 عالی آموزش در اعتبارسنجی و
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 آن روی پیش ساختاری موانع و ارزشیابی به تخصصی و علمی رویکرد 

 واسط نهادهای ایجاد ناتمام پروژه و ارزشیابی بر دولت دستگاه سایه 

 تخصصی و علمی – ای حرفه نظام بر ایدئولوژیك و سیاسی عوامل سایه 

 رویکرد با آن چالش و عالی آموزش بیرونی و درونی ارزیابی به علمی رویکرد ظهور 

 سالاردیوان نظارت

 اعضای به بیرونی و درونی ارزیابی انجام قبال در پژوهشی امتیازات اختصاص عدم 

 علمیهیئت

 و اهیدانشگ فرایندهای از ارزیابی در کارا و دقیق مناسب، هایشاخص از استفاده عدم 

 آموزشی کیفیت در آن اثربخشی بر دال شواهدی نبودن

 هایمن)انج ایحرفه هایسازمان وسیلهبه عالی آموزش کیفیت بررسی و اعتبارسنجی عدم 

 ایحرفه اخلاق معیارهای بر مبتنی رویکردی با علمی(

 هادانشگاه در درونی ارزیابی کامل انجام عدم 

 دانشگاهی مدارک گذاریارزش در خصوصی و تیدول بخش در کار بازار توانایی عدم 

 دانشگاهی هایمدیریت در سالاریشایسته به توجه عدم 

 تحقق در انکارناپذیری نقش که آن عناصر و درسی هایبرنامه به جدی توجه عدم 

 دارند آن کیفیت و عالی آموزش هایهدف

 ای حرفه غیردولتی نهادهای مشارکت و توسعه عدم 

 انتخاب جهت کارآمد و منطقی سازوکار فقدان دلیل به دانشگاه در رقابت وجود عدم 

 عالی آموزش مؤسسات مدیریت

 ایران هایدانشگاه در رقابت وجود عدم 
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 میعل هایقطب نامهآیین ب. ارتقا نامهآیین الف. شامل: دولت درون پراکنده هایفعالیت 

 کیفیت تضمین نهزمی در المللیبین تعاملات – ه و عالی آموزش هایشاخص ج.

 علمی همتایان توسط بیرونی ارزیابی فقدان 

 ای حرفه نظام استاندارد هایآزمون فقدان 

 معتبر و موردتوافق استانداردهای و هاشاخص نشانگرها، فقدان 

 عالی آموزش اطلاعات نظام فقدان 

 اعتبارسنجی سیستم با عالی آموزش مؤسسات گوییپاسخ به توجهی کم 

 رهنگف نبود و مشترک انتقادپذیری زا،درون مشارکت پذیری،مسئولیت به توجهی کم 

 خودارزیابی

 و درونی ارزیابی برای هادانشگاه آموزشی هایگروه به یافتهاختصاص بودجه کمبود 

 بیرونی

 مرکزی اختیارات با ارزشیابی پیوند به دولت گرایش 

 مردم، عموم به نتایج گزارش ائهار در لازم شفافیت نبود اعتبارسنجی، فرایند پنهان ماهیت 

 محوری شهروند و محوری مشتری اصل به کافی توجه عدم

 رسنجینظ به بیشتر آشکارشده، هایواقعیت گیریاندازه جایبه که شناختیروش مشکل 

 پردازد.می

 نترلک بر دولتی تمایل دلیل به عالی آموزش کیفیت بروندادی هایشاخص ماندن مغفول 

 نفتی سیاسی اقتصاد تأثیر تحت و فرایندها

 سالاریواند و بیرونی کنترل به بازگشت برای دولت سیستم در مترصد پیوسته میل 

 عالی آموزش در اعتبارسنجی سازمانی ساختار نبودن 
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 دونب ترعالی مدارک بر مشاغل بازار تأکید دلیل به گراییمدرک نادرست پدیده وجود 

 آن کیفیت به توجه

 آموختگاندانش کیفیت به توجه بدون اماستخد در تبعیض وجود 

 ایران دانشگاهی منابع تخصیص سیستم در رانت وجود 

 

یر خواهد د زرابه مو ناظر کلانپرسشهای بنیادین در ارزیابی راهبردی در سطح به طور کلی 

 :بود

 آیا آموزش عالی توانسته است با بخش صنعت و خدمات، ارتباط واقعی برقرار نماید؟ ▪

 عالی منجر به توسعه علمی کشور گردیده است؟آیا اموزش  ▪

 آیا آموزش عالی منجر به گسترش فناوری در کشور شده است؟ ▪

آیا آموزش عالی، فرصتهای برابر آموزش با کیفیت برای همه شهروندان فراهم آورده  ▪

 است؟

 آیا آموزش عالی کشور از مهاجرت نخبگان، جلوگیری کرده است؟ ▪

 فرهنگی جامعه منجر شده است؟آیا آموزش عالی به توسعه  ▪

آیا آموزش عالی توانسته است نخبگان، متخصصان و نیروهای ایرانی خارج از کشور را  ▪

 جذب کند؟

 آیا آموزش عالی به توسعه اعضای هیئت علمی در دانشگاهها توجه داشته است؟ ▪

ای ضآیا آموزش عالی توانسته است منجر به شکل گیری هویتهای پویا و برنامه ساز در اع ▪

 هیئت علمی در دانشگاهها گردد؟
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 آیا آموزش عالی منجر به گسترش کارآفرینی و اشتغال زایی در جامعه گردیده است؟ ▪

 آیا آموزش عالی منجر به توسعه اخلاق علمی و حرفه ای در جامعه دانشگاهی بوده است؟ ▪

 آیا آموزش عالی در توسعه رشته های میان رشته ای موفق بوده است؟ ▪

عالی در توسعه کیفیت، پاسخگویی و شفافیت فعالیتهای آموزش عالی موفق آیا آموزش  ▪

 بوده است؟

آیا راهبردهای طراحی و تدوین شده در سطح وزارتخانه )در حوزه های آموزشی،  ▪

 پژوهشی، فرهنگی و ...( از یك فرایند خلاقانه و اکتشافی، بهره برده است؟

رتخانه )در حوزه های آموزشی، آیا راهبردهای طراحی و تدوین شده در سطح وزا ▪

 پژوهشی، فرهنگی و ...(، بر مبنای فرایند دقیق الگویابی )بهینه یابی( انجام گرفته است؟

آیا راهبردهای طراحی و تدوین شده در سطح وزارتخانه )در حوزه های آموزشی،  ▪

پژوهشی، فرهنگی و ...( در یك جو مشارکتی و با بهره گیری از متخصصان )مبتنی بر 

 حرفه گرایی( صورت گرفته است؟

آیا راهبردهای طراحی و تدوین شده در سطح وزارتخانه )در حوزه های آموزشی،  ▪

 پژوهشی، فرهنگی و ...(، بر مبنای دانش و خردورزی بوده است؟

آیا راهبردهای طراحی و تدوین شده در سطح وزارتخانه )در حوزه های آموزشی،  ▪

 یك جریان بالنده، پویا و مستمر بنا شده است؟ پژوهشی، فرهنگی و ...(، بر مبنای

  

 جمع بندی -7

به جهانی در حال  ما بدون تثبیت آمادگی های لازم و در شرایط درونی نامناسبی، ۀجامع

پرتاب شده است. عواملی مانند انفجار  پارادیمی و ساختاری و دورانیدگرگونیهای عمیق 



13 
 

الکترونیك، تحولات مفهومی در نظامهای قدرت و اطلاعات، توسعه ارتباطات، انقلاب 

ثروت و تغییرات بنیادین فرهنگی، جوامع انسانی را در معرض تحول سریعی قرار داده 

جدی از  است. اما در چنین دوره ای حساس وپرشتاب ، متأسفانه  ما با موانع بازدارندۀ

 یکنند،پی در پی تغییر پیدا مامروزه نه تنها وسایل نیل به اهداف، درون  دست به گریبانیم. 

از  خود اهداف نیز مرتب باز تعریف می شوند. ولی ما همچنان به درک سطحی بلکه

آموزش عالی در دنیا در حال . توسل می جوییم اهداف، و به شیوه های منسوخ،

 پژوهشی، در حال تحول هستند. آنهاهای آموزشی و  دگرگونیهای ژرفی است. برنامه

 .و قابلیت انعطاف و مسأله گرایی خود را روز به روز بیشتر می کنند مراودات محیطی

 احساس نقش نهادهای غیردولتی درآموزش عالی افزایش می یابد. دانشگاه ها روز به روز

می کنند که باید بیش از پیش برون گرا و پاسخگو به جامعه بشوند. فرایندهای در حال 

اطلاعات و ارتباطات سبب شده است که رشد جهانی شدن و آزاد شدن و فناوریهای 

 دانشگاه ها به عنوان نهادهای تفکر ومعنا، از قیمومت دولت ها بیرون بیایند و با جامعه

این در حالی است که دانشگاه های ما از موقعیت  هان اجتماعی ارتباط داشته باشند.جو

 وتحولات پیشرو مساعد و شانس لازم برای همراه ساختن مبتکرانه وخلاق خود با آهنگ 

جهانی برخوردار نیستند. چون مدیریت آنها وفضای کاری آنها تحت تأثیر شرایط و 

وضعیت کلان کشور است. دانشگاه ها در قرن بیست و یکم با مسائل مهمی مانند تناسب 

لمللی ا کیفیت ومطابقت با استانداردهای جهانی و همکاری بین با نیازهای نوپدید جامعه،

شمندانه مواجه می شوند. اما آموزش عالی ما از جهات بسیاری در چنین به صورتی هو

متحولی، دچارپس افتادگی شده است. دانشگاهها نمی توانند تحت قیمومت  ۀزمان

سریع یادشده همراهی بکنند. دولت، یك حامی عمومی برای دانشگاه   ۀحکومتها با قافل

وآقابالاسر. آموزش عالی  رمداخله گمیشود نه  ومخاطب و مشتری آن  ودوست آن شناخته

ی بلکه کالایی ضروری و شبه عمومی است،  ملاتو علم در دنیای امروز نه یك کالای تج



14 
 

، دانشگاه فقط یك شاما در جامعه ما جایگاهی حاشیه ای دارد. در زندگی مبتنی بر دان

  نهاد خاص ویك پردیس محدود نیست. دانشگاه به معنای  ساختمان و فضا ومکان

متمایزی  نیست، دانشگاه حسب  تولید فکر و معنا و ظرفیت های مشاوره تخصصی و 

دارد، هر جا فکر ودانش هست، خدمات علمی و فنی، در همه بخشها حضور و مشارکت 

آید، هر جا  اطلاعاتی )به صورت ذهن، کتاب، نرم افزار و ...( به کار می ۀیك بست هرجا

در کارخانه، بازار، خدمات،  ی مورد نیاز است؛و متفکر و متخصصکه دانش آموخته 

ریزی، فرهنگ و محیط زیست ودر درون خود دولت، هرجا  بیمارستان، مدیریت، برنامه

و هروقت که نیاز به دانش ومعنا هست)که همه جا وهمه وقت نیز چنین است( دانشگاه 

 نیز همان جاباید باشد.  

 نتیجه گیری -8

موزش آ ارزیابی و تضمین کیفیت در تغییر و نوآوری در نظاماصلاح یا  با این اوصاف

عالی کشور، نیازمند تحلیل راهبردی و بررسی دقیق و عمیق سیاستها و برنامه های کلان 

و شناسایی چالشها و فرصتهای آنها در سطوح مختلف آموزش عالی است. ارزیابی  دولتها

ارتخانه کمك می کند تا به بررسی راهبردی در نظام آموزش عالی به مدیران در سطح وز

و مطالعه سیاستگذاریها و تصمیمات کلان خود بیندیشند و تأثیر اقدامات خود را در سطوح 

استقلال،   ۀدانشگاه فقط به پشتوانمختلف آموزشی، پژوهشی و فناوری نظاره گر باشند. 

 یق همکاریبا مدیریتهای مستقل حرفه ای و از طر خودگردانی و آزادیهای آکادمیك و

این رسالتها را بر عهده بگیرد وجوابگوی به جامعه زاد بین المللی است که می تواند های آ

ی، بی هنجاری، بیگانگ آسیبهای اجتماعی، بشود و در امحای فقر، بیسوادی، گرسنگی،

ارکت ترس واضطراب،  بیماری، عدم مدارا، خشونت و زوال محیط زیست و غیر آن، مش
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در مجموع بهترین راهکارها برای بهبود کیفیت در نظام  ایفا بکند.جدی و نقش مؤثر 

 در موارد زیر خلاصه کرد: می توان آموزش عالی را

 آموزش عالی کشور ارزیابی و تضمین کیفیت نظاماهداف  مرتب باز تعریف -1

 کشور آموزش عالی ارزیابی و تضمین کیفیت نظامنقش نهادهای غیردولتی در افزایش  -7

 برون گرا و پاسخگو به جامعهایجاد و توسعه دانشگاههای  -3

به عنوان  دانشگاه ها به عنوان نهادهای تفکر ومعنا، از قیمومت دولت هاخارج کردن  -7

 وآقابالاسر رمداخله گ نهاد

ه المللی ب همکاری بینو  یجهان اجتماعو جامعهبا  دانشگاه ها ارتباط بیش از پیش -1

 صورتی هوشمندانه

مطابقت با  و همراه ساختن مبتکرانه وخلاق دانشگاه ها با آهنگ تحولات پیشرو -6

 استانداردهای جهانی

  تناسب با نیازهای نوپدید جامعهمواجهه و  -9

 منابع و مآخذ 

 7های آموزشی ایران شماره ، خبرنامه انجمن پژوهش؛ سخن سردبیر(1317)باسبازرگان، ع -1

های گیری هدف؛ حسینی، رسول؛ ساخت و اعتباریابی ابزار اندازه(1317)بازرگان، عباس -7

ریزی در آموزش های آموزشی، فصلنامه پژوهش و برنامهگروه -3دانشگاهی برای ارزیابی درونی 

 عالی

ارات انتشتهران،  اهیم، الگوها و فرایند عملیاتی،مف، ؛ ارزشیابی آموزشی(1379)بازرگان، عباس -7

 سمت 
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؛ نظارت و ارزشیابی در آموزش عالی، تهران، (1371)عباس؛ مقصود فراستخواهازرگان، ب -1

 انتشارات سمت

؛ ارزیابی کیفیت در آموزش عالی ایران از اندیشه تا عمل، تهران، (1371)بازرگان، عباس -6

 انتشارات سمت

یت کیف؛ رویکرد مناسب ارزیابی درونی برای ارتقای مستمر (1397)بازرگان، عباس و همکاران -9

هران، دانشگاه ت یشناسی و علوم تربیتهای علوم پزشکی. مجله روانهای آموزشی در دانشگاهگروه

 76 -1جلد  ،دوره جدید

 .96، تابستان7تهران، شماره  دانشگاهی، اخبار دانشگا ه درونی ؛ ارزیابی(1396)بازرگان، عباس -1

سازی برای ارزیابی و ارتقای کیفیت نظام آموزش ؛ ظرفیت(1317)بازرگان، عباس -7

 مجلس و پژوهشهای ملی در ایجاد ساختار مناسب(, مجله المللی و ضرورتهای بینعالی)تجربه

 71شماره  17سال دهم زمستان 

ده مطالعات نظام ارتباطی آموزش در ایران. تهران: پژوهشک ؛(1316)خورسندی طاسکوه علی -01

 فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

انقلاب فرهنگی در دانشگاه های ایران؛ پژوهشکده امام  ؛(1317)شرف زاده بردر، محمد -11

 خمینی و انقلاب اسلامی تهران

بود ریزی برای بهبررسی تأثیر فرایند ارزیابی درونی بر برنامه (.1319فراستخواه، مقصود ) -17
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