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  چکیده                           
توسعه کیفی در و راهکارهاي  بررسی چالشهاهدف اساسی پژوهش حاضر، 

 تحلیل اسنادي توصیفی و به شیوه روش پژوهش .استشور نظام آموزش عالی ک
ا عصر دانشگاه ایست :از ت استپژوهش عبارهاي ترین یافته  عمده. است انجام شده

به دست جویاي کار،  انسانی مدركنیروي و منفعل با روش سنتی جهت تربیت 
هاي؛   دیگر دانشگاه نباید مکانی باشد که دانش آموخته سپري شده است،

حلی باشد که نیروي اي، غیرخالق و غیرکارآمد تربیت کند، بلکه باید م غیرحرفه
، ضروري است که به تربیت نماید از این رو رین و مبتکرکارآفانسانی؛ خالق، 

متوقف شده  کشور نظام آموزش عالی و مؤسسات دانشگاهیدر  سرعت رشد کمی
 .  صورت گیرد آنهادر و اقدامات اساسی در جهت عمق بخشی و توسعه کیفی

  ها، راهکارها چالش، توسعه کیفینظام آموزش عالی، : کلیدي واژه هاي
  

  مقدمه -1
عنوان نظامی پویا و هوشمند، داراي دو بعد کمی و کیفی بوده و رشد  آموزش عالی به

رشد . موزون، متناسب و متعادل این نظام، مستلزم رشد هر دو بعد به موازات یکدیگر است
و گسترش کمی آموزش عالی بدون توجه به کیفیت، به مسائلی همچون؛ ترك تحصیل، بی 

، عرضه نیروي انسانی متخصص مازاد، عدم سوادي، افت تحصیلی، مردودي، وابستگی علمی
بهبود کیفیت آن نیز، بدون . فرصت مناسب جهت خالقیت و شکوفایی و غیره منجر میشود

یش تبعیضات اجتماعی در نظر گرفتن کمیت، به محرومیت انسانها از حق تحصیالت و افزا
  ).1373قورچیان، ( منتهی می شود

ه وسیله سرآمدان هرکشور ط جهان بآموزش عالی در اغلب نقاگذشته نظام  در
روال ها، دوره ور پرورش آنان بود به این ترتیب، شد و نهادهایی به منظ ایجاد می

ها و برنامه هاي آموزشی متناسب با این هدف، تنظیم و اجرا می شدند لذا قضاوت 
در خصوص کیفیت آموزش عالی امري پیچیده نبود، ولی در دو دهه گذشته، 
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یش تقاضا براي آموزش عالی گردید، و سایر عوامل، موجب افزاافزایش جمعیت 
و مؤسسات آموزش عالی افزایش انشجویی، چندین برابر در دانشگاهها جمعیت د

جویی دانش یافت، ترکیب اجتماعی آنان متفاوت گردید و در نیازهاي جمعیت
حوالت که ضرورت یافته است که آموزش عالی نیازها و تتغییراتی پدید آمد، بطوری

بازرگان، (مذکور را مدنظر قرار داده و تعدیل الزم را در برنامه هاي خود اعمال کند 
تشدید تقاضاگرایی،  ؛واسطهه عالی ب هاي آموزشنظام امروزهاین اساس، بر  ).1381

کار و تناسب با ل با جامعه جهانی، نیازهاي بازار گرایی، ضرورت تعام رشد مشتري
نوپدید به عالوه ضرورت تنوع بخشیدن به منابع مالی خود با آن نیازهاي متحول و 

اعضاي هیأت علمی و . مسأله کیفیت بیش از پیش دست به گریبان هستند
اي آنان در دنیاي دانش با  دانشجویان در درون دانشگاه و همتایان علمی و حرفه

رتقاء اي آموزش عالی، بهبود مداوم و االمللی شدن نظامه نی و بینتوجه به جها
یادگیري، تحقیقات علمی، فرآیندها و بروندادهاي نظام آموزش  -یاددهیکیفیت 

ینفعان  بیرونی و هم ذ عانذینفهم  ،عالی دانشگاهی را انتظار دارند به عبارت دیگر
مطالبه کیفیت و ضرورت بهبود و ارتقاي مداوم آن با یکدیگر صدا درونی، در 

  ).2003، 1چی(اند  شده
بررسی چالشها و ، مسأله اساسی پژوهش حاضر، مطالب مذکوربا عنایت به 

می باشد، بر این اساس چهار  راهکارهاي توسعه کیفی در نظام آموزش عالی کشور
  :شده و مورد بررسی قرار گرفته استسؤال زیر طرح 

  مفهوم کیفیت در آموزش عالی چیست؟. 1
  د؟نباش چه می کشور چالش هاي توسعه کیفی در نظام آموزش عالی. 2
  ؟کدام ها هستندکشور در نظام آموزش عالی  راهکارهاي توسعه کیفی. 4
  
  روش پژوهش -2

به دنبال بررسی چالشها و راهکارهاي توسعه کیفی در نظام آموزش  پژوهش حاضر
و با عنایت به عنوان و سوال هاي مطروحه، پژوهش به شیوه توصیفی و از  عالی کشور بوده

  . نوع تحلیل اسنادي انجام شده است
  

  تحلیل یافته هاي پژوهش  -3
  :هاي پژوهش، پرداخته شده استالنتایج بررسی سؤبه در این جا 

  ال اول پژوهشبررسی سؤ  -3.1
  آموزش عالی چیست؟ درمفهوم کیفیت ؛ ال پژوهش عبارت بود از اینکهاولین سؤ

ر بحث انگیز بوده و اغلب توسط مفهومی بسیا کیفیت در آموزش عالی
عالیق خود مورد استفاده قرار  ها ومنظور مشروعیت بخشیدن به دیدگاهانبه نفعذی
در  .وجود داردي تعریف کیفیت در آموزش عالی عمده براي دشواردلیل دو . گیردمی
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که پرورش نیروي انسانی ماهر، علیرغم اینخصوص دلیل اول باید اذعان نمود؛ 
تربیت مدیران کارآمد و تقویت حس آینده گري، موزش افراد براي حرفه پژوهشآ

ر خصوص اهداف د اف آموزش عالی است ولی اتفاق نظرينگري افراد از جمله اهد
وزش، مانند انواع دیگر آمآموزش عالی اینکه؛  و دلیل دیگر دقیق آن وجود ندارد

و چند بعدي است که مبتنی بر ارتباط متقابل بین اعضاي هیأت  فرایندي پیچیده
علمی و دانشجویان بوده و فهم چگونگی تعامل میان دروندادها و میاندادها و پیش 

همچنان که آموزش عالی توسعه  .بینی صحیح بروندادهاي آن امري مشکل است
تر می شوند، تقاضا براي ورود به مؤسسات شجویان ناهمگون ه تر می شود و دانیافت

بنابراین، ممکن . یابده هاي تحصیلی جدید نیز افزایش می آموزش عالی و ارائه دور
چه براي تعریف کیفیت یک مؤسسه آموزش عالی یا دوره تحصیلی مناسب است آن

، 1مارتین و استیال(باشد براي سایر مؤسسات و دوره هاي دیگر، نامناسب تلقی شود 
1388.(  

، در تعریف 2عالی آموزش در کیفیت نهادهاي تضمین المللی بین شبکه
، تطابق با استانداردهاي از قبل تعیین شده و نیل به اهداف تعیین شده را کیفیت

سنجش کیفیت در  اساس مالك اول، بر). 1995، 3گرافت(مبنا قرار داده است 
که داوري برپایه مجموعه اي از استانداردهاي از آموزش عالی، مستلزم آن است 

ود نداشته وقتی چنین استانداردهاي مشخص وج. قبل تعیین شده صورت گیرد
 نباشد، کیفیت به وسیله میزان تحقق اهداف تصریح شده ذینفعان و ذي ربط هاي

هاي آموزشی، نشگاهی، مدیران گروه مسئوالن دا. آموزشی، سنجیده می شود
قانون گذاران آموزش عالی و اعضاي هیأت علمی خود قضاوت می دانشجویان، 

کنند که آموزش، پژوهش و خدمات نظام مورد نظر تا چه اندازه با معیارها و اهداف 
 ). 1995، 4مک جین و بوردن(تصریح شده همخوانی دارد 

با در نظر گرفتن الگوي عناصر سازمانی؛ دروندادها، فرایندها،  )1998(بازرگان 
از . عالی را تعریف نموده استبروندادها، پیامدها و ارزش افزوده، کیفیت آموزش 

وي کیفیت آموزش عالی، تطابق دروندادها، فرایندها، محصوالت، بروندادها و نظر 
ي آموزش هابهبود فعالیت پیامدهاي این نظام با استانداردهایی است که به منظور

و انتظارات آموزش عالی تعریف و تدوین شده ها، اهداف عالی و با توجه به رسالت
  ).1998، بازرگان(است 

کیفیت در آموزش عالی، مفهومی چندبعدي معتقد است؛ ) 2002(یونسکو 
ها از جمله؛ آموزش، پژوهش، کارکنان، و فعالیت است که باید تمام کارکردها

و ر برگیردد، امکانات و تجهیزات، خدمات به اقشار جامعه و دانشگاه را دانشجویان
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آن به میزان زیادي به وضعیت محیطی نظام دانشگاهی، مأموریت یا شرایط و 
  .)2002یونسکو، (نشگاهی بستگی دارد استانداردها در رشته دا
مفهوم؛ ، کیفیت در آموزش عالی را با عنایت به دو )1388(مارتین و استیال 

بر . تعریف و تشریح نموده اند 1»تناسب با هدف«در مقابل » محور-استاندارد«
پذیر اساس مفهوم اول شناسایی و کمی کردن جوانب خاصی از آموزش عالی امکان 

هاي یکسان را می توان براي همه مؤسسات یا دوره هاي بوده و استانداردها یا مالک
               ً                          این مفهوم عمدتا  بر این دیدگاه استوار است . آموزش عالی مورد استفاده قرار داد

 2»استانداردهاي طالئی«                         ً                       که با عنایت به اهداف کامال  مشخص مؤسسات دانشگاهی، 
مفهوم دوم کیفیت بر این فرض استوار . وجود دارد که در همه حال باید حفظ شود

گرچه ممکن است . رنداست که مؤسسات دانشگاهی مأموریت و اهداف متفاوتی دا
ها به تدریس رو آورده یقات وسیع علمی باشد، بعضی از آنها انجام تحقهدف اغلب آن
 نمارتی(هاي قومی و غیره می پردازند به ارائه آموزش عالی براي اقلیت و بعضی دیگر

  ).1388و استیال، 
ت در آموزش عالی گذشته مفهوم اصلی کیفی در مجموع باید اذعان نمود؛ در

دستاوردها با برخی از معیارهاي ملی و بین المللی، بهبود  انطباق     ً         عمدتا  مبتنی بر
یادگیري و حفظ آن و نحوه ي تأمین بودجه و سایر منابع به منظور / سطوح آموزش

تحقق کیفیت آموزش عالی، بوده است ولی بحث کیفیت در رویکردهاي جدید، 
ه منظور     ً                                                          اصوال  به تحقق کیفیت برون دادها، ایجاد فرایندهاي مطلوب مدیریت، ب

نظارت بر موقعیت و میزان تحقق اهداف و مقاصد، ارزیابی نسبت فارغ التحصیالن 
به بازار کار و مشاغل موجود و نیز فراهم کردن اطالعات الزم براي افراد ذي نفع به 

هارمان (منظور اطمینان بخشی آن ها از کیفیت و اعتبار برون دادها معطوف است 
  .)2000، 3و میک

  
  پژوهش دومبررسی سؤال  -3.2

چالشهاي توسعه کیفی در نظام آموزش عالی  ؛عبارت بود از اینکهوم پژوهش سؤال د
  کشور چیست؟

از  عالی کشور نظام آموزش که دهد نشان می، ي انجام شدهبررسیهانتایج تحقیقات و 
اثربخشی رد و نتایج مطالعات درخصوص نظر کیفی در سطح مطلوب و قابل قبولی قرار ندا

و هنوز ها است  ها حاکی از فقر کیفیت و پایین بودن میزان مطلوبیت این دوره این دوره
از پیروزي انقالب اسالمی، چارچوب ادراکی معینی براي ارزیابی چند دهه پس از گذشت 

اگرچه اقداماتی در سطح ارزیابی درونی در . عالی وجود ندارد  آموزشنظام کیفیت در 
شود، ولی به دالیل زیادي این ارزشیابیها براي انجام می و مؤسسات آموزش عالی ها دانشگاه

در این  .نیستند هم و کافیاست اي از کیفیت نبوده دستیابی به سطح مطلوب و قانع کننده

                                                             
1. fitness for purpose 
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3. Harman, G. and V. Meek 
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ضعف ها و نارسایی هاي موجود در فرایندهاي «): 1995(زمینه میتوان به تجربیات بهرامی 
قدان ز فعالیت هاي پژوهشی دانشگاه هاي کشور نشانی از فیاددهی و یادگیري و نی

ضعف بنیه «): 1376(، خلیجی »عالی است آموزش سازوکارهاي مناسب براي توسعه کیفی
ي ورودي ها به دلیل غلبه ي یک جانبه پاسخ گویی به تقاضاي اجتماعی، عدم تناسب 

عه، مدرك گرایی و فقدان خروجی ها با تقاضاي بازار کار و نیازهاي متحول و متنوع جام
نظام آموزش عالی «): 1378(وزیري  ،»ابع محدود عمومی در آموزش عالیبهره وري از من

نوین کشور در دوران صد و پنجاه ساله خود از فرازها و فرودهاي مختلف عبور نموده است و 
ده با تشدید رشد کمی در جمعیت دانشجویی، آشکارا به سوي تمرکز گرایی مفرط سیر نمو

 ،»راکز آموزش عالی کشور بوده استاست که نتیجه آن کاهش شاخص هاي کیفی م
عدم ایجاد ساختار ارزشیابی، فقدان بستر و فرهنگ خود «): 1387(مختاریان و محمدي 

ارزشیابی، فقدان وجود استانداردهاي ارزشیابی کیفیت، عدم وجود پایگاه اطالعاتی مناسب 
و مؤسسات آموزش عالی و نیز فقدان وجود تمهیدات اشاعه و و به روز در اکثر دانشگاه ها 

کاربست یافته ها، از عمده ترین چالش هاي فراروي نظام ارزشیابی آموزش عالی کشور 
در سه دهه اخیر نسبت جمعیت دانشجویی کشور به «): 1387(و بازرگان و اسحاقی » است

درصد افزایش یافته است، ولی  20درصد به بیش از  5سال از  24الی  18افراد گروه سنی 
نسبت افزایش سایر عوامل نظام آموزش عالی از جمله؛ هیأت علمی، فضاي آموزشی و غیره 

  .، اشاره نمود»معیت دانشجویی همراه نبوده استبا رشد ج
در این راستا، محتواي رشته هاي تخصصی دانشگاهی، حاکی از ضعف نظام آموزش 

ارزیابی برنامه هاي توسعه . و هم افزا با توسعه روزآمد استعالی کشور در همراهی نظام دار 
آموزش عالی کشور نیز، بیان گر این واقعیت است که عمده اهداف برنامه هاي مذکور به 

ایجاد هماهنگی بیشتر بین توسعه نظام آموزش عالی و  ؛ویژه در برنامه توسعه سوم نیز نظیر
دانش توسعه ملی، تنوع بخشی به نظام آموزش عالی، بازنگري برنامه هاي درسی، توسعه 

هاي بین المللی، رشد استعدادهاي درخشان، گسترش سازمان یافته، توسعه همکاری
نمودن تدریس و  دسترسی به شبکه هاي اطالعاتی بهبود نظام هاي ارزشیابی، متعادل

تحقیق در مؤسسات آموزش عالی، متنوع ساختن منابع مالی مؤسسات و افزایش بودجه 
پژوهشی، حمایت از ایجاد سازمان ها و انجمن هاي دانشجویی در زمینه هاي صنفی، علمی 
و فرهنگی، توسعه ي تحصیالت تکمیلی و دوره هاي علمی و کاربردي، توسعه آموزش 

به عالوه، عدم لحاظ ضوابط مشخص و ). 1385عزیزي، (نشده است مجازي و غیره محقق 
قابل قبولی براي ورود به دانشگاه و عدم رعایت استانداردهاي علمی در پذیرش دانشجویان 
که در ترکیب ناهماهنگ دانشجویان تجلی می یابد و عدم اعمال معیارهاي مطلوب علمی و 

  .زل سطح کیفیت آموزش گردیده استنسبب ت ،)1382کدیور، (ضوابط تدریس و پژوهش 
، آنان را از مطالعه )تدریس یا مشاغل دیگر(اشتغاالت بیش از حد اعضاي هیأت علمی 

هم . و به فرهنگ علمی دانشگاه ها آسیب رسانده است به روز بودن علمی دور ساختهو 
ی و چنین، باید خاطر نشان کرد که سرعت تغییرات در حوزه هاي مختلف؛ اقتصادي، صنعت

از یک سو و تغییر پذیري بسیار کم ) به طور کلی ماهیت مشاغل در شرایط حاضر(خدماتی 
محتوا و سرفصل هاي دروس دانشگاهی از سوي دیگر زمینه افت کیفیت فعالیت هاي علمی 



6 
 

عزیزي، (و مهارتی را در دانش آموختگان نظام آموزش عالی کشور، تشدید نموده است 
1383 .(  

نظام آموزش عالی هاي تحصیلی نیز، چالشی اساسی پیش روي  ت دورهتنزل کیفی
یلی داراي نقش و ، تحصیالت تکمدر بین دوره هاي مختلف آموزش عالی. شور استک

زیرا وظیفه تربیت نیروي انسانی متخصص در عرصه هاي؛ آموزش، منزلتی واال است 
ت تکمیلی در کشور، هاي اخیر، رشد کمی تحصیالدر سال. ا برعهده داردپژوهش و خدمات ر

کیفی آن مورد توجه سیاست گذاران و تصمیم  فزونی داشته است و اکنون توسعهرشد روزا
با عنایت به اینکه ). 2005نیلی و همکاران، (گیرندگان نظام آموزش عالی کشور است 

گسترش کمی دوره هاي تحصیالت تحصیلی بدون توجه به توسعه کیفی، ضررهاي جبران 
ها را به شدت کاهش می رد می کند و سطح کیفی و تخصصی آننش کشور واناپذیري بر دا

هاي کشور در وضعیت مناسبی  داردهاي کیفی تحصیالت در دانشگاههم اکنون استان. دهد
رسد جذب دانشجو در مقطع نظر میه ، بلذا) 1387دري و طالب نژاد، (دارد قرار ن

نیازمند توقف رشد کمی و توجه به رشد کارشناسی ارشد در مراکز آموزش عالی کشور، 
این در حالی است که در مقطع دکتري،  به هر دو یعد رشد؛ . کیفی و عمق علمی است

کمی و کیفی نیاز  بوده زیرا در این مقطع نه رشد کمی چندانی صورت گرفته و نه از سطح 
 ). 1386زاده و همکاران، دمحم(کیفی قابل قبولی برخوردار است 

ئل اصلی فراروي نظام ارغ التحصیالن مؤسسات دانشگاهی نیز از جمله مسابیکاري ف 
ار امروزه به لحاظ کمی جامعه اشباع شده و با تعداد زیادي بیک .است شورکآموزش عالی 

که به شدت به نیروهاي کیفی و کاردان نیاز دارد مدرك به دست رو به رو است، درحالی 
مدرك در دست دارند و از تخصص و کارایی کافی ولی دانش آموختگان دانشگاهی فقط 

ها و مؤسسات آموزش عالی و ایجاد عطش  افزایش چشمگیر دانشگاه. دار نیستندبرخور
کاذب گرایش به مدرك و تحصیالت عالی بدون توجه به کیفیت و کارایی، صدمه جدي بر 

  ).1385عزیزي، (پیکره نظام آموزش عالی کشور وارد می کند 
مهاجرت یگر، پیش روي نظام آموزش عالی در تحقق تضمین کیفیت، چالش مهم د 

از زمان گذشته در کشور وجود داشته و در دهه  پدیده مذکور. است نخبگان با فرار مغزها
بسیاري از دارندگان مدال . شمسی این روند شتاب فراوانی گرفته است 80و  70هاي 

المپیادهاي کشور و صاحبان رتبه هاي برتر کنکور سراسري، جذب کشورهاي توسعه یافته 
نی در کشور آمریکا هزار نفر از جراحان و مهندسان ایرا 150هم چنین، بیش از . شده اند

شمسی،  80آمارهاي صندوق بین الملی پول نیز نشان می دهد؛ طی دهه . زندگی می کنند
هزار فارغ التحصیل از کشور خارج شده اند که از این نظر نسبت به جمعیت  180تا  150

این در ). 2007صادقی قطب آبادي، (کشور جهان، در صدر قرار دارد  91کشور، در بین 
درصد از ایرانیان تحصیل  34بانک جهانی، فقط  2005که، طبق گزارش سال  حالی است

کرده که با مدرك کارشناسی به خارج مهاجرت می کنند، می توانند شغلی متناسب با 
، براي دارندگان 1990متوسط این رقم در دهه ي . تحصیالت و در شأن خود پیدا کنند
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درصد بوده است  81درصد و دکترا  55درصد، کارشناسی ارشد،  39مدرك کارشناسی، 
  ).    2007، 1ماتو و همکاران(

ا براي رسیدن به اهداف ها و مؤسسات آموزش عالی کشور رچالشهاي مذکور، دانشگاه
. کندقتصادي و اجتماعی خود با محدودیتها و مشکالتی مواجه می علمی، ا ؛هايو مأموریت

ت شده و دست نظام آموزش عالی و عالوه بر این عدم استقالل دانشگاهی مزید بر عل
را در یافتن راه هاي کارآتر و مناسب تر براي خروج از مسائل و  کشور مؤسسات دانشگاهی

هایی در سطح مشکالت، اتخاذ راهکارها و سیاست براي حل این. مشکالت موجود بسته است
لی را الزم است تا بتوان از یک سو، حجم عظیم دانش آموختگان نظام آموزش عا کالن

جذب بازار کرد و از سوي دیگر، عالوه بر تأمین مالی بتوان براي افزایش کیفیت دانش 
 .و بر کیفیت آن افزود هرآمدتر کردآموختگان، نظام آموزش عالی را اصالح و آن را کا

  
  پژوهش سومبررسی سؤال  -3.3

آموزش عالی که؛ راهکارهاي توسعه کیفی در نظام عبارت بود از اینم پژوهش سؤال سو
  کشور چیست؟

افزایش  مؤسسات آموزش عالی کشور زمینهاستقالل دهی بیشتر به دانشگاه ها و . 1
در . درا فراهم خواهد نمو آن ها ري، مسئولیت پذیري و پاسخ گوییآزادي علمی، نوآو

 ازلمی واگذار می شود که دانشگاه هاي مستقل، موضوع هاي تخصصی به اعضاي هیأت ع
باالترین صالحیت در تصویت، اجرا و ارائه طرح هاي تحقیقاتی، پذیرش دانشجو، انتصاب و 
ارتقاي هیأت علمی، تدوین ضوابط اخذ مدرك تحصیلی، تخصیص منابع براي انجام امور 

بدیهی است اگر مؤسسات . تخاب مدیران گروه هاي آموزشی برخوردارندعلمی و ان
الل بیشتري اجراي مسئولیت هاي مذکور از استقدانشگاهی و اعضاي هیأت علمی در 

ران، کیفیت و مسئولیت پذیري مؤسسات، اعضاي هیأت علمی، مدی برخوردار باشند،
آموزش عالی افزایش خواهد یافت و در پرتو این استقالل،  دانشجویان و سایر ذي نفعان

ند به سوي نمسئولیت پذیري و ایجاد تعهد در میان آن ها، مؤسسات دانشگاهی می توا
  ). 1383قورچیان و همکاران، (سوق یابند  توسعه کیفی

ها و مؤسسات آموزش عالی در صورتی که اختیارات الزم  هیأتهاي امنا در دانشگاه. 2
ده و زمینه هاي خور ببخشیند به این مؤسسات هویت ویژه و دررا داشته باشند می توان

ه مراتب اداري، کاستی و تنگ نظري سلسل ها را فراهم ساخته و در نتیجهاستقالل بیشتر آن
هم چنین، ). 1378اجتهادي، (کاهش دهند ها را  هاي حاکم بر نظام اداري دانشگاه

هاي امنا می توانند امور مربوط به فعالیت هاي آموزشی و پژوهشی را تسهیل و تسریع هیأت
زند زیرا با کنند و مؤسسات دانشگاهی را براي رسیدن به خودکفایی در کشور آماده سا

به مرحله عمل برسانند  تصویت آیین نامه ها و مقررات مربوطه می توانند اندیشه هاي نو را
ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی را براي رویایی با مشکالت هزاره سوم به  و دانشگاه

منظور تولید دانش، نظریات و تحلیل هاي جدید و پژوهش هاي بنیادي و کاربردي آماده 

                                                             
1. Mattoo and et al. 
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به عالوه با تدوین آیین نامه هایی، پایه اولیه ارزیابی را در دانشگاه ) 1386ی سی، بن(کنند 
بر این اساس، ضروري است که شوراي عالی انقالب فرهنگی با . بر ارزیابی کیفی قرار دهند

هاي مدون هیأت امنا توجه ات و فناوري به مسأله تدوین شاخصکمک به وزارت علوم، تحقیق
ش اطمینان از کیفیت افزای با تشکیل کمیته هاي تخصصی زمینه هايو  ویژه اي نمایند

و مؤسسات آموزش عالی  ها و پژوهشی در هیأت امناي دانشگاه هاي آموزشیانجام فعالیت
  .فراهم نمایند

با همکاري و تعامل شبکه از کلیه ذي نفعان هم الگوي اعتبارسنجی آموزش عالی . 3
نهادهاي غیردولتی، دولت، بازار کار و غیره، الگوي  هاي علمی،چون؛ دانشگاه ها، انجمن 

ارزیابی درونی . است مناسب تري براي دوره گذار آموزش عالی کشور به تراز کیفیت جهانی
ها و مشارکت اعضاي هیأت علمی دانشگاه زا بادر دپارتمانهاي دانشگاهی و به صورت درون

کیفیت  شی بودن، پایه اصلی توسعهو فرمای صوري ت آموزش عالی و به دور از شائبهمؤسسا
در آموزش عالی کشور است و این امر مستلزم به رسمیت شناختن استقالل دانشگاهی، 
آزادي علمی، ابتکار عمل درون دانشگاهی در آن، سازوکارهاي انگیزشی کافی براي آن و 

   .ترتیب اثر دادن به یافته ها و نتایج آن است
 وزش عالی، نقش مهمی در توسعه کیفیی در نظام آمبرقراري ارتباطات بین الملل .4

از جمله فنون مؤثر . نقش مهمی ایفا می کندکشور دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی 
تجارب تحصیل در . جهت ارتباطات بین الملی در آموزش عالی، اعزام دانشجو به خارج است

ر به سزایی دارند و فارغ کشورهاي پیشرفته در افزایش کیفیت نظام هاي آموزش عالی تأثی
اعزام . التحصیالن خارج از کشور در اداره امور علمی کشور خود نقش مهمی ایفا می کنند

دانشجو به خارج از کشور به ویژه در دوره هاي تحصیالت تکمیلی به عنوان راهبردي براي 
اي حتی کشوره. ارتقاي نیروي انسانی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشورها است

پیشرفته جهان نیز خود را بی نیاز از اعزام دانشجو به خارج از کشور نمی دانند و اعزام 
با توجه به سیاست . دانشجو به خارج از کشور را جزو اولویت هاي خاص خود قرار داده اند

تمرکززدایی در آموزش عالی کشور و تالش به منظور اعطاي استقالل بیشتر به دانشگاه ها، 
. ت که اعزام دانشجو به خارج از کشور توسط مراکز آموزش عالی انجام شودشایسته اس

سیاست مذکور، زمانی با موفقیت و اثربخشی همراه خواهد بود که با حمایت هاي دولت 
  .همراه باشد

توجه به جایگاه نخبگان و اتخاذ سیاست هایی در راستاي ایجاد و توسعه شبکه . 5
برتر خارج از کشور به منظور استفاده هرچه بیشتر از توان و هایی از نخبگان و استعدادهاي 

در . کیفیت در نظام آموزش عالی کشور کمک نماید بهبود ن ها، می تواند بهظرفیت آ
چارچوب این شبکه ها انواع همکاري هاي پاره وقت بین متخصصان ایرانی مقیم خارج و 

ی شود به عنوان نمونه می توان به؛ دانشگاه ها و مراکز علمی و فنی داخلی، امکان پذیر م
برگزاري دوره هاي آموزشی کوتاه مدت از طرف اساتید ایرانی خارج از کشور، برگزاري 
کارگاه هاي آموزشی و پژوهشی، سمینارهاي تخصصی و فنی، ایجاد هماهنگی براي استفاده 

شترك از دوره هاي آموزشی خارج از کشور براي محققان داخلی، اجراي پروژه هاي م
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ان داخلی و غیره تحقیقاتی با همکاري نخبگان و متخصصان ایرانی خارج از کشور و محقق
  .  اشاره نمود

ها در نظام آموزش عالی کشور متناسب با نیازهاي جامعه و منطبق با اهداف آموزش. 6
 ملی برنامه ریزي شود تا عالوه بر ایجاد رغبت و انگیزه در فراگیران، آموزش و تدریس براي

در زمینه و  .استاد و فراگیر، هدف دار شده و یادگیري پایدارتر و عمیق تر فراهم شود
جویان و اعضاي هیأت علمی، صالحیتها، مهارتها، داناییها و تواناییهاي الزم با گزینش دانش

مسلط اجتماعی درنظر گرفته شده تا ساختار وجودي دانشگاه ها و  توجه به فلسفه
هاي ارزشی جامعه شکل گیرد و از حمایتمؤسسات آموزش عالی متناسب با سیستم 

  ).1387سبحانی نژاد و افشار، (اجتماعی الزم برخوردار گردد 
یادگیري  - دیدگاه هاي دانشجویی از منابع مورد اعتنا در ارزشیابی کیفیت یاددهی. 7

ارزشیابی دانشجویان از کالس درس و . در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی به شمار رود
استاد می تواند به نوبه ي خود به تضمین و ارتقاي کیفیت در دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالی کشور کمک نماید، اما این کار مستلزم آن است که رویه هاي اجرایی، شیوه 

محتویات آن اصالح شود و تحلیل و تعقیب نتایج آن با اصول و هنجارهاي ها، ابزارها و 
 رو، ضروري است که از این) 1388فراستخواه، (منطبق باشد  علمی و مدیریتی دانشگاهی

ارزشیابی مذکور و اعمال نتایج آن در برنامه هاي آتی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی 
  .کشور لحاظ شود

تمرکز در آموزش عالی امکان مشارکت گسترده مردم و سرمایه دولت با کاهش . 8
. ها و مؤسسات آموزش عالی را فراهم نمایدذاري بیشتر بخش خصوصی در دانشگاهگ

همچنین، زمینه ها و تسهیالت الزم را براي سرمایه گذاري مراکز آموزش عالی بین المللی 
بین ا به وجود آوردن فضاي رقابتی این امر ب. را در نظام آموزش عالی کشور را میسر سازد

هاي بخش دولتی و خصوصی و مؤسسات بین المللی آموزش عالی، زمینه را براي دانشگاه
  .  م می کندافزایش کیفیت آموزشی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی فراه

نظام آموزش عالی کشور با فراهم کردن تسهیالت الزم، امکان انجام بیشتر پروژه ها . 9
نشگاهی به صورت رنامه هاي علمی، تحقیقاتی مختلف را در رشته هاي گونانگون داو ب

     ً                              یقینا  تجربه حاصل از این پروژه ها و . هاي سایر کشورها را به وجود آورندمشترك با دانشگاه
ؤسسات دانشگاهی داخلی و ارائه آنها در برنامه هاي مشترك و انتقال این تجارب به م

ی در بهبود کیفیت آموزشی و ها در تحقیقات نقش مهمربرد آنهاي دانشگاهی و کاکالس
  ).1385شهیدي و همکاران، (ها و مؤسسات آموزش عالی دارد  پژوهشی دانشگاه

فضاي فیزیکی یکی از عوامل اثرگذار بر عملکرد کیفی دانشگاهها و مؤسسات . 10
دیمی، نبود ساختمانهاي ق. آموزش عالی به ویژه در فضاي کنونی حاکم بر جهان است

امکانات آموزشی بهینه اعم از؛ کالس، کتابخانه، تأسیسات رفاهی، بناهاي نه چندان مناسب 
و تراکم دانشگاهها در فضاي محدود به همراه انواع تراکمها و آلودگیهاي مختلف، فضاهاي 
فیزیکی مناسب با جو علمی و دانشگاهی را از دانشجویان سلب می کند بنابراین سرمایه 

ي دولت در طرحهاي عمرانی و توسعه فضاهاي فیزیکی و زیربنایی مراکز آموزش عالی گذار
  .)1387آراسته و همکاران، (یر است جهت بهبود و ارتقاي کیفیت، ضرورتی انکارناپذ
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  نتیجه گیري. 4
در دو دهه اخیر به ویژه فوق، نظام آموزش عالی کشور  یافته هاي پژوهش با عنایت به

در صورتی که اگر کیفیت  دست به گریبان است، فقر و کاهش کیفیتبه شدت با مسأله 
با چالشی  کشورو به عبارتی توسعه پایدار  ي علمی و فنی عالی مطلوب نباشد، آینده آموزش

وي انسانی به فقر نیرمنجر ، عالی کیفیت پایین آموزش .و بحرانی عظیم مواجه خواهد شد
هاي رشد و توسعه اقتصادي، اجتماعی و  برنامهنتیجه، اهداف  و در متخصص و ماهر شده

دانشگاه جایگاه  این مسأله، لذا. نمود ي مواجه خواهدرا با مشکالت عدیده افرهنگی کشور 
همانا  برد، چرا که نقش اساسی آن ها، عالی کشور را زیر سؤال میها و مؤسسات آموزش

به  اتخاذ استراتژي هاي سنجیده براي توسعه و تربیت نیروي انسانی متخصص و ماهر
با عنایت به مسائل داخلی و خارجی  در مجموع و. کشور استپایدار منظور رشد و توسعه 

توجه به آن  مسأله کاهش کیفیت و لزوم باید اذعان نمود؛ فراروي نظام آموزش عالی کشور
، لذا توسعه کیفی در نظام آموزش عالی کشور از وجود خواهد آوردبپیامدهاي ناگواري 

نظام مستلزم بازاندیشی کیفیت بدیهی است اصالح و بهبود . ضرورت اساسی برخوردار است
   .و بازسازي در ساختارها، کارکردها و برنامه هاي آموزش عالی کشور است
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