
 Quarterly of Research on Educational های رهبری و مدیریت آموزشیفصلنامه پژوهش

Leadership and Management

Allameh Tabataba’i University دانشگاه عالمه طباطبائی

 Vol. 3, No. 9, Autumn 2016 149تا  83ص ، 99پاییز ، 9شماره ، سال سوم

عتبارسنجی نظام پردازی راجع به الگوی مطلوب انظریه

 یانهیزمی ی نظریهآموزش عالی ایران به شیوه

 2خواهمقصود فراست، 3حسن ملکی، 4زادهمحمد مجتبی، 1پورعباس عباس

 99/10/19تاریخ پذیرش:  99/91/19تاریخ دریافت: 

 چکیده
شناسایی عوامل مؤثر در الگوی اعتبارسنجی و تضمین کیفیت نظام آموزش عالی ایران ، هدف پژوهش حاضر

ای انجام شده است. جامعه آماری پژوهش کیفی از طریق نظریه زمینه پژوهشروش  پژوهشاست. در این 

جهت مصاحبه نیمه ساختارمند انتخاب  هدفمندگیری نمونه صورتبهنفر  87که  خبرگان آموزش عالی بودند

 ازاند رتکه عبا، های پژوهش استفاده شداز سه منبع دیگر نیز برای گردآوری داده، شدند. در کنار مصاحبه

ها و یادداشت، مشاهدات، هاهای حاصل از مصاحبهداده، برداری و اسناد. به همین منظوریادداشت، مشاهده

خابی به کدگذاری محوری و انت، سپس، ابتدا به کدگذاری باز، ازآنپسی متنی تبدیل شد. هااسناد به داده

مام ت، ی کدگذاری انتخابیای تعیین شدند. در مرحلهمقوله هسته 79، اقدام شد. در مرحله کدگذاری محوری

ندی بدی طبقهتعاملی/فرایندی و پیام، های شرایطیای برحسب ویژگیهای هستههای عمده و مقولهمقوله

ای انتخاب هسته یترین مقولهترین و نهاییاصلی عنوانبه، بیم و امید، ی گفتمان کیفیتمقوله، شدند. در پایان

مقوالت دیگر در قالب الگوی پارادایمی با این مقوله ، هایش بسط داده شد. سپسشد و برحسب ویژگی

 مرتبط شد.
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 مقدمه

ایی ههای کشورهای صنعتی پیشرفته به ویژگیدانشگاه، های آخر قرن بیستماز سال

ها یژگیشود متمایز است. این وسنتی از دانشگاه درک می صورتبه آنچهاند که با هیافتدست

 حالنیدرعا در موقعیتی دشوار و ر هادانشگاه، کارکردی ازنظرساختاری و هم  ازنظرهم 

را جوامع اطالعاتی یا  هاآنتوان پویا قرار داده است. در جوامع صنعتی پیشرفته که می

(. در این 7119، 9یابند )ولکوینابعاد متنوع ولی مرتبط به هم می هادانشگاه، دیجیتالی نامید

 روبرو هستند: الف( افزایشعمده  مسئلههای آموزشی کشورهای جهان سوم با پنج میان نظام

 ( کاهشها؛ جو تنوع تقاضا برای آموزش؛ ب( افزایش مخارج و دشواری در تأمین هزینه

ی های آموزششدن رابطه آموزش و اشتغال؛ و ه( مدیریت نظام ( سستکیفیت آموزشی؛ د

 ستا بانیگربهدست(. آموزش عالی ایران نیز با چنین مشکالتی 9817، )بازرگان و مشایخ

که یکی از ابعاد آن افزایش رشد کمی بدون توجه به کیفیت در آموزش عالی است 

گفتمان کیفیت در آموزش عالی ایران نسبت به سایر ، (. به دیگر سخن9891، )فراستخواه

 نظام عوامل برخی ارزیابی، در کشور ما، همراه بوده است. هرچند ریتأخبا ، کشورها

 آموزشبا شروع  زمانهمعالی  آموزش ( در نظامعلمی و هیات نداوطلبا )ازجمله دانشگاهی

 آموزش ارزیابی هایکوشش، (. ولی9818، زاده و همکاران)مجتبی است شده متداول عالی

در ، (. وانگهی9807، )ابیلی است و استمرار نداشته بوده موسمی کشور امری عالی

، رونیزاا. است قرار نگرفته موردتوجه دانشگاهی نظام کل ودیبهب شده انجام هایکوشش

 تضمین کیفیت طور مستمر بهبه بتوان از آن با استفاده که ارزیابی مناسب رهیافتشناسایی 

 (.9809، دارد. )بازرگان ضرورت، پرداخت دانشگاهی هاینظام

پردازی درباره الگوی اعتبارسنجی نظام هدف اصلیِ این پژوهش نظریه، بر این اساس

با ساخت اجتماعی ، هر الگوی اعتبارسنجی ازآنجاکهآموزش عالی کشور بوده است. 

ای زمینه یرویکرد کیفی از طریق نظریه، در این پژوهش، هر جامعه عجین است فردمنحصربه

اشاره به ، پژوهش کیفی، بیان داشته است، (7119) 7که برگ طورهماندنبال شده است. 

                                                           
1. Volkwein 
2. Berg 
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ای ینهنظریه زم ها دارد.نمادها و توصیف پدیده، هااستعاره، هاویژگی، تعاریف، مفاهیم، معانی

امکان  و دهدطرح پژوهشی حاضر را تشکیل می ای است که زیربنایکاوی غنیفن داده، نیز

 آوری معانی بیشتری را میسر ساخته است.جمع

 آوری ترکیبیلت ترکیبی داشته است. جمعهای طرح پژوهش حاآوری دادهروش جمع

ی نیمه صاحبهم، های الکترونیکیپرسشنامه، های کتبیها به شکل استفاده از پرسشنامهداده

در تبیین ، (7111) 9و بررسی ادبیات پژوهشی ایران و جهان بوده است. دیلمن ساختارمند

ست که هریک از شواهدی در دست ا، گویدترکیبی می صورتبهها آوری دادهجمع

دهند؛ اگر چنین ها عالقه نشان میآوری دادهکنندگان به روش خاصی از جمعمشارکت

 ،کنندگان به یک روش پاسخ ندهندواضح است که همه مشارکت، ترجیحاتی مهم باشد

 ی پاسخ دادن خود را تغییر دهند.دوست ندارند نحوه هاآن چراکه

 منظوربه ،آن مؤسسه )غیر( دولتی یا خصوصی فرایندی است که از طریق، اعتبارسنجی

 یشپها و استانداردهای از اینکه تشخیص دهد یک مؤسسه آموزش عالی از حداقل مالک

 زنظرای خاص آموزشی آن مؤسسه را کل فعالیت یا یک برنامه، برخوردار است شدهیینتع

، تصمیم بله/خیر( صورتبه) 7معموالً اعطای اعتبار، کند. نتیجه این فرآیندکیفیت ارزیابی می

 ،که مدت اعتبار آن محدودیت زمانی دارد و گاهی صدور مجوز فعالیت 8به رسمیت شناختن

ای؛ و ارزیابی توسط همتایان اولیه و دوره 9بررسی–است. روند اعتبارسنجی به شکل خود

 یفرآیند اعتبارسنجی شامل سه مرحله خاص است: )الف( اجرا، طورکلیبهبیرونی است. 

 یمدیران و کارکنان از مؤسسه یا برنامه، توسط اعضای هیأت علمی 9ارزیابی -فرآیند خود

ای از استانداردها و ارزیابی در قالب مجموعه-ی گزارش خودآموزشی؛ و ارسال نتیجه

 م همتایانشده توسط تی. )ب( بازبینی بررسی انجامکننده یاعتبارسنجی ها به مؤسسهمالک

، به بررسی شواهد، 7اند. تیم همتایانانتخاب شده کننده یاعتبارسنجی مؤسسهی وسیلهبهکه 

                                                           
1. Dillman 
2. awarding of status 
3. recognition 
4. self‐study 
5. self‐evaluation process 
6. team of peers 
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بازدید از محل و مصاحبه از کارکنان آموزشی و اداری پرداخته و نتیجه گزارش سنجش را 

ررسی شواهد کنند. )ج( بارسال می اعتبارسنجی کنندهی در قالب توصیه به کمیسیون مؤسسه

ی معینی از معیارهای مربوط به کیفیت توسط کمیسیون ها بر اساس مجموعهو توصیه

میم ابالغ تص، قضاوت نهایی و در صورت مناسب بودن، درنتیجه؛ و اعتبارسنجی کننده

 (.7110، )یونسکو رسمی به مؤسسه و سایر مؤسسات منتخب

. های آموزش عالی استبررسی کیفیت مؤسسات آموزش عالی یا برنامه، اعتبارسنجی

نند پی ها بتوامقامات دولتی و رسانه، هاخانواده، تنها راهی است که دانشجویان، اعتبارسنجی

ارسنجی کند )شورای اعتبمی ارائهآموزش با کیفیت ، های آنببرند یک دانشگاه و یا برنامه

اعتبار سنجی را فرایند ارزیابی درونی و بیرونی نظام ، (7110(. ماتیرو )7197، 9آموزش عالی

های آن یک مؤسسه یا برنامه، از طریق اعتبارسنجی، وی زعمبه. داندیمآموزش عالی 

یابی قرار مورد ارز دقتبههای کیفیت تضمین کیفیت با استانداردها و بایسته منظوربه

 گیرد.می

کشور ما نیاز مبرمی به استقرار نظام اعتبارسنجی در ، با توجه به اهمیت اعتبارسنجی

ربط وثیقی بین نظام اعتبارسنجی در مناطق و کشورهای ، حالدرعینآموزش عالی دارد. 

وجود دارد. ساختار مطلوب نظام اعتبارسنجی  هاآنهای مختلف جهان با فرهنگ و زمینه

المللی و تراز جهانی باید ضمن تبعیت از معیارهای مشترک بین، آموزش عالی ایران

تعلیم و تربیت ، (. بنابراین9819، خواهخود را نیز دارا باشد )فراست فردمنحصربههای ویژگی

رسالت نظام اسالمی است هم در بعد نظری باید به ارائه  ترینمهمو نظام دانشگاهی که 

 طراحی موردنظرشدن به اهداف  نائلالگوهای فکری اقدام کند و هم قواعد عملی را برای 

 ویژههبمشرق زمین  هایی در گذشته حکمت و عرفانچه گنجینه، چراکه(. 9891، کند )ملکی

ند ادر عمل بیگانه هاآنایران عزیز نهفته است که هنوز مؤسسات آموزشی و پژوهشی از 

 (.9890، )یمنی

                                                           
1. council for higher education accreditation 
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های ویژگی نوآورانه پژوهش حاضر این است که از روش، با توجه به مطالب باال

ی ررسب، بررسی اسناد و مدارک، با خبرگان علمی ساختارمندمهینی اکتشافی مصاحبه

ون مت، های پژوهشیبررسی رساله، المللیبینبررسی تجارب ملی و ، های نظریچارچوب

های اعتبارسنجی کشورهای پیشرو و ... برای طراحی الگوی اعتبارسنجی سایت، علمی

 استفاده شده است.

 پژوهشروش 

ی ر زمینهپردازی دبه دنبال نظریه، با در نظر گرفتن مختصات بافتی کشور، این پژوهش

ی آماری پژوهش شامل . جامعهاعتبارسنجی مطلوب نظام آموزشی عالی ایران بوده است

ی هبرجسته حوز نظرانصاحباند از: ها عبارتهای خبرگان علمی بوده است. این گروهگروه

تهران و شهید ، های عالمه طباطبائیاساتید آموزش عالی دانشگاه، آموزش عالی کشور

ریزی آموزش عالی و اعضای هیأت ی پژوهش و برنامهمی مؤسسهاعضای هیأت عل، بهشتی

 علمی سازمان سنجش و آموزش کشور.

حجم ، (9819گیری هدفمند استفاده شده است. هومن )از روش نمونه پژوهشدر این 

کند. بر این نفر پیشنهاد می 9تا  7های همگن گیری هدفمند برای گروهنمونه را در نمونه

( که 9811، بان )نقل از محمدپورنفر از افراد مطلع یا دروازه 87با ، حاضردر پژوهش ، اساس

د. مصاحبه ش، دارای اطالعات مناسب و نسبتاً کافی بودند، موردمطالعهی موضوع در زمینه

ای از سؤاالت اولیه و از قبل تهیه شده در مجموعه، ساختارمندنیمههای اکتشافی در مصاحبه

عملی  ،ها و تماس نظریدارای تجربه، مختلف هایبه صورتکه  نیشوندگامصاحبهاختیار 

ای هقرار گرفت؛ و سپس با هماهنگی، ای با امر اعتبارسنجی آموزش عالی ایران بودندو حرفه

اتخاذ تمهیدات الزم ، هاآوری دادهها انجام پذیرفت. اولویت اصلی برای جمعمصاحبه، الزم

در مواقعی که به هر علتی ، رسانان بوده است. ولیا اطالعب رودرروهای برای انجام مصاحبه

ق از طریق پست و یا از طری، دستی صورتبههای مصاحبه سؤال، امکان این امر مهیا نگردید

 رساناناطالعاز  کتبی صورتبه هاآنو پاسخ  شوندگان تحویلپست الکترونیکی به مصاحبه

 ت شد.دریاف، گیری هدفمند انتخاب شده بودندکه به روش نمونه، یا ذینفعان آموزش عالی
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، به روش گلوله برفی، های اکتشافیدر طول تحقیق و برحسب محتویات مصاحبه»

(. انجام 9891، )اقتباس از فراستخواه «گرفترسانان دیگری نیز صورت مصاحبه با اطالع

 شباهت»ها تا زمان هانجام مصاحب، ترتیباینبهادامه یافت.  9ها تا زمان اشباع نظریمصاحبه

 ،ادامه یافت )اقتباس از محمدپور و رضایی «هاآنها به یکدیگر و تکراری شدن داشتن پاسخ

اسناد و مدارک مانند ، بردارییادداشت، های حاصل از مشاهدهبا داده، (. سپس9890

رنامه بقانون ، پژوهشی و فناوری، آموزش عالی مؤسساتو  هادانشگاهنامه جامع مدیریت آئین

الگوی پیشنهادی تدوین برنامه ، پنجم و ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران سالهپنج

 متن سند نهایی، های علم و فناوریمراکز آموزشی و پژوهشی و پارک، هادانشگاهراهبردی 

 9919انداز جمهوری اسالمی ایران در افق چشم، ساله جمهوری اسالمی ایران 71انداز چشم

های کلی علم و فناوری ابالغی مقام معظم سیاست، ند دانشگاه اسالمیس، هجری شمسی

منشور فرهنگی انقالب اسالمی علم و فناوری و نقشه علمی کشور؛ ، (العالیمدظلهرهبری )

 تجارب ملی، های پژوهشیرساله، مجالت، کتب، های نظریچارچوب، بررسی متون علمی

وش های کیفی نیز از ربرای تحلیل داده، هاادهترکیب شد. همانند گردآوری د المللیبینو 

ای های از طریق روش تحلیل مقایسی زمینههای نظریهای استفاده شد. تحلیل دادهنظریه زمینه

ها ههای متفاوت دادبه تحلیل تطبیقی بخش، این روش»صورت گرفته است.  7ثابت دادها

 (.9817، از محمدپور )اقتباس «شود ها اطالق میها و تفاوتشباهت برحسب

 های پژوهشیافته

در یک مقوله گنجانده شد. در  شدهاستخراجهر مفهوم ، ی اولیه کدگذاری بازدر مرحله

بوده است که تا جای ممکن فضای مفهومی مفاهیم  موردنظرهایی آن مقوله، هاانتخاب مقوله

من فضای منطبق بوده و در ض هایی برگزیده شد که با مفاهیممقوله، را پر کند. به همین منظور

ی در مرحله ،ی اولیه کدگذاری بازبعد از انجام عملیات مرحله مفهومی بیشتری را اشباع کند.

ابت ای ثهای مشابه و مشترک از طریق تحلیل مقایسهمفاهیم و مقوله، دوم کدگذاری باز

                                                           
1. theoretical saturation 
2. constant comparative data analysis 
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ین مفاهیم و ترفراوان دارترین وبا تکیه بر معنی، ها در یکدیگر ادغام شد. بدین ترتیبداده

، ها اقدام شد. در این مرحلهتقلیل دادن میزان زیادی از داده های اولیه به غربال کردن ومقوله

مفاهیم  درصدد شناسایی، با یکدیگر هاآنهای مشابه و مقایسه ضمن مراجعه به مفاهیم و مقوله

در  های مشترکاهیم و مقولهمف، هاآنهای متداخل برآمده و با تعیین و مرتب کردن و مقوله

ها به تعداد مشخص و انبوه داده، قالب یک مفهوم و مقوله واحد قرار داده شد. بر این اساس

 های کلی کاهش یافت.محدودی از مقوله

ی ایجاد نظم منطق هاآنباید بین ، تولید نظریه منظوربهاینک مقوالتی به دست آمد که 

بار دیگر به ، هاجهت تعیین الگوهای موجود در دادهکرد. در مرحله کدگذاری محوری در 

دیگر های کدگذاری شده با یککه داده صورتبدینها پرداخته شد. تحلیل مقایسه ثابت داده

 ،درآورده شدند. در این راستا، هایی که با هم تناسب دارندمقایسه شده و در قالب مقوله

ت هر طبقه از مقوال، اطمینان حاصل شود مقوالت عمده تا جایی مورد مقایسه قرار گرفت که

در ، هانآرابطه مقوالت را بررسی کرده و بر اساس ماهیت ، از یکدیگر مجزا هستند. سپس

 ،های عمده حول یک محورمقوله، ای قرار گرفتند. به دیگر سخنی هستهذیل عنوان مقوله

 را دادند. در مرحله تشکیل یک بافت محکم از روابط، ایی هستهبا داخل شدن در مقوله

 ای تعیین شدند.مقوله هسته 79، کدگذاری محوری

 سد.رنوبت به کدگذاری گزینشی می، اینک، ای مشخص شدندمقوله هسته 79حال که 

را و همگ، یک الگوی تلفیقی یارائهپژوهش به دنبال ، در بخش کدگذاری گزینشی

ای به ی هستهمقوله 79دوباره ، ظوربرخوردار از سطح انتزاعی باال بوده است. به همین من

ی مزبور با مقوله 79با توجه به اینکه ، سطح انتزاعی باالتر ارتقاء داده شد. به دیگر سخن

، تری کلیدر قالب چند مقوله هاآنالزم بود ، یکدیگر تشابهات مفهومی و معنایی دارند

-ریهاین کار است که مقدمات نظبازسازی شوند. تنها با انجام  ترتر و قدرت انتزاعیتحلیلی

 ابعاد مختلف اعتبارسنجی بر، شود. در این راستااعتبارسنجی فراهم می یپردازی درباره

بار دیگر از نو ترکیب شدند. برای رسیدن به ، ایهای هستههای عمده و مقولهاساس مقوله

. به بوده استپردازی نظریه، یعنی، تمام نگاه پژوهش به هدف اصلی پژوهش، مقصود خود
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، های شرایطیای برحسب ویژگیهای هستههای عمده و مقولهتمام مقوله، همین منظور

 بندی شدند.تعاملی/فرایندی و پیامدی طبقه

ها زمینه، طشرای، سعی شد با تکیه بر درک و تفسیر خبرگان آموزش عالی، بر این اساس

به ، یت کشور مشخص شود. یعنیگر در پدیده اعتبارسنجی و تضمین کیفو عوامل مداخله

با  ،اعتبارسنجی و تضمین کیفیت از چه عواملی متأثر است؟ در کنار آن، این امر توجه شد

 چه عواملی تعامل دارد؟ و پیامدهای این تعامل چیست؟

بیانگر این حقیقت است که اعتبارسنجی و تضمین کیفیت نظام ، های پژوهشیافته

است که تحت تأثیر یک سری شرایط  چندبعدییده و مفهومی پیچ، آموزش عالی ایران

یط بستری شرا، اند از: شرایط علیاند که عبارتبندی شدهاست. این شرایط در سه دسته طبقه

، جویاندانش، شدگانپذیرفتهاند از: شرایط علی عبارت، و شرایط بستری. در این پژوهش

 یهای هستند که منجر به توسعهرویداد، اعضای هیأت علمی و رئیس دانشگاه. این عوامل

منابع  ،گر نیز شامل بودجهشوند. شرایط مداخلهپدیده اعتبارسنجی و تضمین کیفیت می

ی ی راهبردهامنزلهبه، یادگیری است. عوامل مزبور -فناوری و فرایند یاددهی، یادگیری

توانند آن را یعمل/تعامل هستند که با پدیده اعتبارسنجی و تضمین کیفیت ارتباط دارند و م

ساختار سازمانی و سیمای دانشگاه در شرایط ، هااهداف و رسالت، تسهیل کنند. عالوه بر این

میدان رویدادهای مربوط به اعتبارسنجی و تضمین ، شوند. این عواملبندی میای طبقهزمینه

آورد که در بطن آن کیفیت را تشکیل داده و مجموعه شرایط خاصی را به وجود می

در ، رشود. شرایط مزبوهبردهای کنش/واکنش اعتبارسنجی و تضمین کیفیت انجام میرا

یک کلیت واحد روی پدیده اعتبارسنجی و تضمین کیفیت  صورتبهامتداد با یکدیگر و 

 گذارند.تأثیر می

کارکرد درست پدیده اعتبارسنجی و تضمین کیفیت مستلزم تعامالت و اتخاذ 

، مدیریت دانش، مدیریت منابع انسانی، خدمات عمومی خاص با عوامل یهایاستراتژ

و ری هن-عامل فرهنگی، دینی-عامل فرهنگی، اجتماعی-عامل فرهنگی، شهروندی سازمانی

ام پیامدها و نتایجی برای نظ، ی این تعامالت/فرایندهاورزشی است. در سایه-فرهنگی عامل

ین بندی کرد. ان در چند مقوله طبقهتواشود. این پیامدها را میآموزش عالی ایران حاصل می
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شدن و  یالمللنیب، انیبندانشاقتصاد ، پژوهش، آموزش اند از:ها عبارتمقوله

، ای شدنتوان پیامدهای ضمنی دیگری نظیر رسانهمی، . همچنینآموختگاندانش

های نوین گسترش فناوری، الکترونیکی و مجازی شدن، پسند شدنعامه، دموکراتیک شدن

گیر شدن دانشگاه یا ورود انبوه دانشجویان از تمام توده، تباطی مانند اینترنت و ماهوارهار

تحول در کارکردهای گوناگون دانشگاه ، فرهنگی و قومی به دانشگاه، های اجتماعیگروه

 مرد.های تولید علم و... برشتحول در شیوه، گسترش پیوند دانشگاه با جامعه و مردم، در جهان

ز این مقوالت دارای ابعاد چندگانه بوده و دارای ماهیتی پیچیده هستند. به همین هر یک ا

ت واحد کلی صورتبهای مزبور را مرتبط با یکدیگر و خاطر باید هر یک از مقوالت هسته

الزم است در قالب خط داستان به شرح هر ، در این مرحله، به همین منظور در نظر گرفت.

کدگذاری ، پرداخت. این کار در اصطالح هاآنرتباط دادن بین های فوق و ایک از مقوله

ده ای احصاء شمقوالت هسته، با الهام از گالسر، نظری نام دارد. برای انجام کدگذاری نظری

در  ،های مرتبط با یکدیگر استها و توالیگام، که دارای مراحل خانواده فرایندها عنوانبهرا 

 ای مزبور بدین گونه است:ی هستههاشرح مقوله نظر گرفته شدند.

 در ادامه بیان شده است: شرایط علی

-خبرگان علمی معتقدند که دقت در انتخاب پذیرفته، اساس این مقوله شدگان: برپذیرفته

شدگان پذیرفته ،دهد. به اعتقاد خبرگان علمیشدگان زیربنای کیفیت دانشگاه را تشکیل می

یأت اعضای ه، یکدست و همگون انتخاب شوند صورتبه اگر، های دانشگاهورودی عنوانبه

تنظیم  یدرستبهتوانند سطح انتظارات خود را سردرگم نخواهند بود و می هادانشگاهعلمی 

 نانیماطهای گرایی آموزشی خود گام بردارند. یکی از راهبینی در راه آرمانکنند و با واقع

های همقول، . در این مقولههاستآنلی شدگان توجه به معدل تحصیاز صالحیت پذیرفته

جنسیت  ،شدگانمقطع تحصیلی پذیرفته، شدگانای چون گروه تحصیلی پذیرفتهعمده

قیت موف، شدگانسهمیه ورودی پذیرفته، شدگانی پذیرفتهرتبه، شدگانپذیرفته

از  یاستانداردهای ورودی دانشجو قرار دارند. یک، شدگانصالحیت پذیرفته، شدگانپذیرفته

 گوید:های دانشگاه چنین میخبرگان علمی در ارتباط با توجه دقیق به ورودی
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ن ای کهینهم، استانداردهایی برای پذیرش دانشجویان وضع شود. البته الزم است»

ه باید عیب و نقص کنیم. بلکوحی منزل و بی عنوانبهاستاندارها را وضع کردیم نباید به آن 

بپردازیم و پس از رفع مشکالت و موانع به  ازبینی مشکالت آنپس از اجرا به بررسی و ب

اجرای مجدد استانداردهای پذیرش دانشجو اقدام کنیم. پس از چندین بار اصالح و بازبینی 

قانون و سند باالدستی نگریست و در جهت وحدت رویه از آن کمک  عنوانبهتوان به آن می

های مختلفی برای پذیرش دانشجوی دکتری یهها شاهد بودیم که روگرفت. در طی این سال

کنندگان دانشجویان شده که موجب سردرگمی دانشجویان و همچنین انتخاب اتخاذشده

 .«است

یفیت شدگان دارد و در افزایش کمقوله دیگری که ارتباط تنگاتنگی با عامل پذیرفته

 عامل دانشجویان است.، نقش به سزایی دارد هادانشگاه

برگان علمی بر این باورند که فلسفه وجودی دانشگاه به خاطر دانشجو است. خ دانشجویان:

ای دهپدی، عامل دانشجو، مردمان آموزش عالی زعمبهدانشگاه بدون دانشجو فاقد معنی است. 

های قولهم، در این مقوله بسیط به آن نگریست. صورتبهاست و نباید  یچندوجهمرکب و 

، موفقیت دانشجویان، پیشرفت تحصیلی دانشجویان، رضایت دانشجویانای چون عمده

 ،نرخ ماندگاری دانشجویان در دانشگاه، توزیع و ترکیب دانشجویان، تعامالت دانشجویان

 -لمیهای عفعالیت، ی دانشجویانمطالعه، اشتغال دانشجویان، افت تحصیلی دانشجویان

یکی از افراد مورد  ار دارند.انگیزش دانشجویان و پذیرش دانشجویان قر، پژوهشی دانشجویان

 گوید:دانشجویان چنین می یدربارهمصاحبه 

، شگاهدان، ای است. به بیانی دیگرشرط زندگی در جامعه حرفهدانشگاه مقدمه و پیش»

کند. در دانشگاه است که دانشجو به تمهید دانشجو را برای خدمت به جامعه آماده می

در کنار درس ، روازاینپردازد. گی کاری میسازوکارهای الزم برای موفقیت در زند

های ارتباطی را برای دانشجویان فراهم خواندن باید فرصت یادگیری و آزمون مهارت

نماینده دانشجویان را در جلسات شورای آموزشی دانشگاه و ، ساخت. در این راستا باید

ر انشگاه با حضوجلساتی با عنوان آشنایی با اهداف دریزی آموزشی شرکت داد. برنامه

، لمیمانند المپیادهای ع برنامهفوقهای اعضای هیأت علمی و دانشجویان تشکیل داد. فعالیت
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های علمی برای دانشجویان ترتیب زیارتی و انجمن، تفریحی، اردوهای فرهنگی، ورزشی

. باید نندکها شرکت که نسبت بیشتری از دانشجویان در این برنامه کردداد و سعی وافر 

شرکت  هایانشجویان را برای ارزشیابی دقیق و صحیح اساتید تشویق کرد. باید زمینهد

و زبان  ICDL, ITمانند  برنامهفوقهای های مهارتاکثریت مطلق دانشجویان را در کالس

های پژوهشی اعضای هیأت های تدریس و طرحالزم است در فعالیت، فراهم کرد. همچنین

 .«کردجویی علمی از دانشجویان مشارکت

دانشجویان بیشترین ارتباط را در دانشگاه با اعضای هیأت علمی و اساتید دارند. بدیهی 

، گیری را نیز از اساتید خود داشته باشند. به همین خاطراست که بیشترین تأثیر و سرمشق

نقش بارزی  ،دار کیفیت در پیوستار تضمین کیفیتسکان عنوانبهتوجه به عامل هیأت علمی 

 ر تعالی زاینده دانشگاه دارد.د

اعضای هیأت علمی نقش کلیدی در کیفیت ، به اعتقاد مطلعین آموزش عالی هیأت علمی:

ای به این قشر فرهیخته دانشگاهی کرده و الزم است توجه ویژه، روازایندارند.  هادانشگاه

أت علمی توجه به نیازهای گوناگون اعضای هی چراکهرا جلب کرد.  هاآنرضایت خاطر 

امکانات  ،گذاری برای کیفیت بخشیدن به دانشگاه است. بر این اساس بایدی سرمایهمنزلهبه

های علمی و پژوهشی در اختیارشان گذاشت و در جهت توسعه الزم برای توسعه فعالیت

، ای انجام داد. همچنیناقدامات شایسته هاآن دانش روزرسانیبهای و های حرفهمهارت

را  هاآنهای مختلف مشارکت نیروی فکری و سرمایه دانشی دانشگاه در برنامه عنوانبه

 ،ای چون توزیع و ترکیب اعضای هیأت علمیهای عمدهمقوله، خواستار شد. در این مقوله

شی های آموزفعالیت، فعالیت پژوهشی اعضای هیأت علمی، کیفیت اعضای هیأت علمی

 رضایت، های برون دانشگاهیفعالیت، ت علمیتعامالت اعضای هیأ، اعضای هیأت علمی

یکی از  مشارکت اعضای هیأت علمی و مدیریت کالس قرار دارند.، اعضای هیأت علمی

 گوید:عامل هیأت علمی چنین می یدربارهافراد مورد مصاحبه 

وقت را به تفکیک مرتبه علمی و تمام دانشجویان به اعضای هیأت علمی باید نسبت»

دعو را وقت و موقت به پارهنسبت اعضای هیأت علمی تمام را رعایت کرد.مقاطع تحصیلی 

مرتبه علمی به تفکیک  برحسبنسبت اعضای هیأت علمی ، همچنین قرارداد. موردتوجه
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گروه عمده تحصیلی و مقاطع تحصیلی باید از توزیع مناسبی برخوردار باشد. الزم است به 

 تصوربهتبه علمی توجه داشت تا متوسط سنی اعضای هیأت علمی به تفکیک مر

به بازنشسته کردن اعضای هیأت علمی اقدام کرد و در موقع مناسب به استخدام  شدهحساب

که تناسب هرم ترکیب علمی اعضای هیأت  ایگونهبه، اعضای هیأت علمی همت گمارد

اعضای هیأت علمی  در هر سال باید نسبت، علمی به هم نخورد. به همین منظور

الزم است نسبت ، الستخدام به کل اعضای هیأت علمی را رعایت کرد. همچنینجدیدا

ش در راستای افزای، عالوهبهاعضای هیأت علمی زن به کل اعضای هیأت علمی مناسب باشد. 

ت داد. تبدیل وضعی انگیزه باید در هر سال اعضای هیأت علمی پیمانی را به رسمی آزمایشی

د مناسبی از اعضای هیأت علمی نسبت به کل اعضای هیأت حتماً الزم است در هر سال درص

علمی به مرتبه باالتر ارتقاء یابند. باید توجه داشت در سال چه درصدی از مربیان به مرتبه 

چه درصدی از استادیاران به مرتبه دانشیاری و چه درصدی از دانشیاران به مرتبه ، استادیاری

دید نسبت اعضای هیأت علمی دارای سمت اجرایی به  باید، یابند. همچنیناستادی ارتقاء می

 .«استچقدر  وقتتمامکل اعضای هیأت علمی 

 نیازهای ینتأمنقش به سزایی در  هادانشگاهخبرگان آموزش عالی معتقدند رؤسای 

عامل دیگری در ، دارند. به همین خاطر هاآناعضای هیأت علمی و افزایش کمی و کیفی 

 .رسدی ظهور میدانشگاه با عنوان رئیس دانشگاه به منصهارتباط با اعتبارسنجی 

رئیس دانشگاه باید شرایط الزم را جهت ، به باور مطلعین آموزش عالی رئیس دانشگاه:

را  هاآنمشارکت ، . همچنینکندافزایش تعامل با اعضای هیأت علمی و دانشجویان فراهم 

های فعالیت ی الزم را برایزمینه ،. عالوه بر اینکندیادگیری جلب -در فرایند یاددهی

و  برگزاری سمینارهای آموزشی، مثل تهیه مواد درسی، پژوهشی اعضای هیأت علمی

ن رئیس دانشگاه باید از بی، . به اعتقاد خبرگانکندهای پژوهشی ایجاد مشارکت در طرح

ئیس ر یعنی از بین اعضای هیأت علمی دانشگاه انتخاب شود. فرایند انتخاب، دانشگاهیان

 ،دانشگاه از حساسیت باالیی برخوردار است. برای ایجاد همدلی در بین دانشگاهیان

ترین حالت این است که سه نفر از اعضای هیأت علمی توسط عامالن دانشگاهی آلایده

تحقیقات و فناوری معرفی شود و وزیر یک نفر را از بین سه به این ، انتخاب و به وزیر علوم
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، ای چون رضایت از رئیس دانشگاههای عمدهمقوله، در این مقوله .کندسمت انتصاب 

د جویی قرار دارند. یکی از افراعملکرد و مشارکت، تعامالت و ارتباطات، های فردیویژگی

 گوید:های رئیس دانشگاه چنین میمورد مصاحبه در مورد ویژگی

هتر ی برخوردار باشد. بالزم است رئیس دانشگاه از مرتبه علمی و سابقه آموزشی باالی»

یا اینکه  و است دارای سابقه مدیریتی بوده و رشته تحصیلی وی مرتبط با علوم رفتاری باشد

ه آگاهی داشته باشد. رئیس دانشگا هاآنهای عامالن انسانی و تعامالت با نسبت به ویژگی

همیت پژوهش ا تا دیدگاه باز نسبت به خود باید پژوهشگر بوده و داری فعالیت پژوهشی باشد

داشته باشد. نحوه انتخاب رئیس دانشگاه نیز بسیار مهم است و الزم است توسط خود عامالن 

الزم است رئیس دانشگاه از وضعیت استخدامی باثباتی ، دانشگاهی انتخاب شود. همچنین

 .«باشدبرخوردار 

نقش به  ،و تصریح در بیانیه مأموریت دانشگاه نسبت به انتخاب رئیس دانشگاه تأکید

نفعان تعامالت فردی و سازمانی با ذی، درنتیجهسزایی در انتخاب صحیح رئیس دانشگاه دارد. 

، ر این اساسیابد. بآموزش عالی گسترش یافته و متعاقب آن کیفیت آموزش عالی افزایش می

 شود.ها ظاهر میعامل دیگری در ارتباط با رئیس دانشگاه به نام اهداف و رسالت

 در ادامه بیان شده است: گرخلهشرایط مدا

سازوکارهای ، کندماهیت دانشگاه ایجاب می، به اعتقاد خبرگان آموزش عالی بودجه:

دانشگاه  ،آن وجود داشته باشد. در حقیقت کرد ینههزمشخصی برای تعیین هزینه و بودجه و 

ها و همدت مشخص برای صرف هزینمدت و کوتاهمیان، بدون وجود برنامه مالی درازمدت

ها در هزینه کردن بودجه محکوم به فناست. دانشگاه پیشرو آن است که توجه به اولویت

بتواند به تأمین نیازهای مالی و جذب منابع مالی خارج از دانشگاه از طریق منابع مالی پژوهشی 

 هگوناینهای مردمی و امثال آن اقدام کند. تنها از طریق جذب کمک، های اجراییدستگاه

تواند کفایت الزم را برای تأمین امکانات و تجهیزات ابع مالی است که بودجه دانشگاه میمن

دانشگاهی موفق است که از درآمدهای اختصاصی ، باشد. بر این اساس داشته یازموردن

 در، پژوهشی و خدماتی برخوردار باشد. به دیگر سخن، های آموزشیباالتری در حوزه

درآمد اختصاصی به کل اعتبارات جاری دارای وزن بیشتری نسبت ، های سرآمددانشگاه
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مطلعان کلیدی بر استقرار و اجرای سازوکار ممیزی مالی دانشگاه در ، است. عالوه بر این

های قولهم، ایجاد شفافیت و پاسخگویی الزم اجماع دارند. در این مقوله، جهت بهبود و ارتقاء

 ترکیب و توزیع، بینی وضعیت مالیپیش ،امکانات مالی، مدیریت مالی ای چونعمده

اعتبارات ، جذب اعتبارات، های امور رفاهیهزینه، های جاریهزینه، حقوق و مزایا، سرمایه

عتبارات و کرد اهزینه، اعتبارات فرهنگی، اعتبارات دانشجویی، اعتبارات آموزشی، پژوهشی

 گوید:چنین می یکی از خبرگان علمی در مورد بودجهاسناد مالی قرار دارند. 

های کشور در راستای گام نهادن در مسیر کیفیت باید از نظام مناسب مدیریت دانشگاه»

...  ی وارزیاب، کردمدیریت هزینه، تخصیص بودجه، بندیریزی و بودجهبرنامه مانند، مالی

ت موجود استفاده کند. الزم اس یگذارهیسرماهای برخوردار باشند. دانشگاه باید از فرصت

جاری های تدر دانشگاه منابع مالی متعددی وجود داشته باشد. دانشگاه باید دارای ظرفیت

میزان قدرت کسب سود و میزان درآمدزایی آن در حد ، بوده و میزان سرمایه حاصل از سود

نی بحران مالی بیبینی وضعیت مالی یا پیشدانشگاه باید به پیش، عالوه بر این باال باشد.

، لیل الجیتتح، رهیمتغهایی نظیر تحلیل تمایزی چند ر این راه ناگزیر باید از مدلبپردازد. د

های خبره استفاده کرد. برای داشتن دید و سیستم های عصبیتحلیل شبکه، تحلیل پروبیت

صحیح نسبت به بودجه دانشگاه باید اطالعات دقیقی درباره نسبت سرمایه در گردش به کل 

ی به های جارنسبت بدهی، هانسبت بازده دارایی، هاقد به کل دارایینسبت وجه ن، هادارایی

 نسبت بدهی به سرمایه و نسبت سرمایه در گردش، هانسبت بدهی به کل دارایی، هاکل دارایی

 «.داشتبه کل بدهی در دست 

ری به نام عامل دیگ، با آگاهی یافتن به نقش و اهمیت بودجه در توسعه کیفیت دانشگاه

 تواند منابع یادگیریاین بودجه است که می چراکه، دهدیادگیری خود را نشان میمنابع 

 دانشگاه را تأمین کند. موردنیاز

یار منابع یادگیری در دانشگاه از جایگاه بس، به اعتقاد خبرگان آموزش عالی منابع یادگیری:

اهی آموزش دانشگحکم منابع اطالعاتی را در ، این عامل، باالیی برخوردار است. در حقیقت

ع مناب، جزوات و کتابخانه، هامحتوای کالس، کتاب درسی، دارد. خبرگان عقیده دارند

 بودن منابع مزبور و استفاده از آخرین روزبه، روازاین. هستندیادگیری پرثمر در دانشگاه 
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ا ب ها از اهمیت به سزایی برخوردار است.های دنیا در غنا بخشیدن به محتوای کالسفناوری

اکثر دانشجویان و اساتید جهت برآورده ساختن نیازهای علمی و اطالعاتی ، توجه به اینکه

های تابمجموعه ک، کننددائم برای امانت گرفتن کتاب به کتابخانه مراجعه می طوربهخود 

 های مرجع کتابخانه الزمهای درسی کتابخانه و مجموعه کتابمجموعه کتاب، کتابخانه

های علمی دنیا باید بدون محدودیت دسترسی به سایت، دید باشد. عالوهاست کامل و ج

ای عمده هایمقوله، زمانی و مکانی برای کلیه دانشجویان و اساتید فراهم باشد. در این مقوله

ها و منابع آموزشی و ها و آزمایشگاهکارگاه، چون کتابخانه و سیستم اطالعات دانش

 گوید:رگان علمی در مورد منابع یادگیری چنین مییکی از خب پژوهشی قرار دارند.

ون رود و در صورتی خقلب یا پاالیشگاه علمی دانشگاه به شمار می، منابع یادگیری»

صاف و پاکیزه را به اعضای دانشگاه خواهد رساند که محتوای خود آن صاف و پاکیزه باشد. 

باید  ،جز در موارد استثنایی، ی دانشجویانمورداستفادههای درسی و سایر کتاب یهاکتاب

 «.نباشدکتاب  انبار یا موزه، از هر لحاظ تازه و غنی باشد و کتابخانه دانشگاه

. استفاده نمایاندفناوری خود را می، یعنی، عامل مرتبط با آن، با ظهور عامل منابع یادگیری

ایى هرها و روشفناورى از ابزا، چراکه، شودموجب افزایش کیفیت دانشگاه می، از فناوری

ها و ها و روشمجموعه نظریه، فناوری، درواقعگردد. است که باعث استحکام آموزش مى

 گردد.می ترقیعمهایى است که باعث یادگیرى بهتر و دستورالعمل

کاربرد گسترده و متنوع فناورى باعث تحول اساسى ، به اعتقاد عامالن آموزش عالی فناوری:

شود. آنچه در این میان مهم است نگرش رئیس دانشگاه نسبت ه میدر ابعاد مختلف دانشگا

توان می ،رئیس دانشگاه دیدگاه مثبتی به فناوری داشته باشد کهدرصورتیبه فناوری است. 

استفاده فراوان از  صورتبهتواند شاهد کاربست فناوری در دانشگاه شد. فناوری می

لوح ، تراز قبیل کامپیو، تنى بر فناورى اطالعاتهاى آموزش مبهاى کاربردى و شیوهافزارنرم

های مقوله ،اینترانت و دانشگاه مجازى نمود پیدا کند. در این مقوله، اینترنت، شبکه، فشرده

اده دانش استف، مهارت استفاده از فناوری اطالعات، ای چون نگرش به فناوری اطالعاتعمده

استفاده از فناوری اطالعات قرار دارند. یکی کاربرد فناوری اطالعات و ، از فناوری اطالعات

 گوید:از خبرگان علمی در مورد فناوری چنین می
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مانند ، در ابعاد مختلف، و در هر زمان و مکان اىامکان آموزش را در هر زمینه، فناوری»

کند. دانشگاه با انجام امور مختلف آموزش فراهم می سازیآموزش مجازی و بهینه

ها و انجام مؤثر فرآیندهای مختلف آموزشی مؤثر آموزش اجراامکان ، ناوریگیری از فبهره

 ،آورد. با توجه به اهمیت فناوریهای خود را به دست میتحقق اهداف و رسالت منظوربهرا 

های مجازی تسهیل شود. در این الزم است دسترسی همگان به دانشگاه از طریق آموزش

 رسانیعاطالهای متوسط ساعات استفاده از خدمات پایگاهباید به نشانگرهایی چون ، راستا

مده های عمتوسط ساعات استفاده دانشجویان مقاطع و گروه، به توسط اساتید و دانشجو

های اطالعاتی و میانگین ساعات استفاده هر دانشجو از شبکه تحصیلی از خدمات پایگاه

 «.داشتاینترنت دانشگاه توجه ویژه 

ظهور  ییادگیری به منصه-فرایند یاددهی، یعنی، عامل مرتبط با آن ،با شناخت فناوری

یادگیری از عواملی است که تأثیر مستقیمی روی کیفیت آموزش -رسد. فرایند یاددهیمی

تواند عالقه دانشجویان را برای یادگیری جلب کند یادگیری می-عالی دارد. فرایند یاددهی

 .کندرا مهیا  هاآن شرفتیپو 

باید با  یادگیری-فرایند یاددهی، به اعتقاد خبرگان آموزش عالی یادگیری:-یاددهیفرایند 

ارند فراوان د تأکیدروی بازخورد اصالحی ، مقتضیات زمان هماهنگ باشد. عامالن دانشگاه

یلی های پیشرفت تحصبازخوردهای بجا و مناسب به دانشجویان را پس از ارزشیابی ارائه و

-یادگیری باید توسعه مهارت-فرایند یاددهی، خبرگان آموزش عالی زعمبهدانند. الزم می

های مهارت، مسئلهحل  یهامهارتی هایی چون توسعههای دانشجویان را در زمینه

عملی و تخصصی  یهامهارتهای تحلیلی و توانایی، های ارتباطیمهارت، اجتماعی

 یادگیری استفاده-ایند یاددهیی موفقیت فری همت خود قرار دهد. الزمهدانشجویان وجهه

کنولوژی اساتید باید با ت، اثربخش از تکنولوژی آموزشی توسط اساتید است. در این راستا

 ایلو وسآموزشی آشنا بوده و در تدریس خود از تکنولوژی آموزشی و سایر مواد آموزشی 

زات به یاستفاده کنند. خبرگان معتقدند نسبت آموزش عملی نیازمند تجه یآموزشکمک

آموزش نظری باید متناسب باشد؛ در این میان باید به میزان رضایت دانشجویان از نحوه 

رایند ای داشت. آنچه فتکنولوژی آموزشی توسط اعضاء هیأت علمی توجه ویژه کارگیریبه
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ای هکارگاهی و تهیه فیلم صورتبهاداره کالس ، کندیادگیری را اثربخش می-یاددهی

ها و ای چون روشهای عمدهمقوله، آن در کالس است. در این مقوله ارائهآموزشی و 

، یساستفاده از تکنولوژی آموزشی در تدر، ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، الگوهای تدریس

ی بازخورد به دانشجویان و توسعه دانش و مهارت دانشجویان قرار دارند. یکی از ارائه

 گوید:ری چنین مییادگی-خبرگان علمی در مورد فرایند یاددهی

تواند درس را زنده و پویا این روش است که می، اهمیت روش بیش از خود درس است»

ظم و من شدهیزیربرنامهنگه دارد. اعضای هیأت علمی وظیفه دارند از طرح درس و تدریس 

و  های متنوع تدریسباید در تدریس خالقیت و نوآوری داشته و روش هاآناستفاده کنند. 

 تعاملی و ... را به کار گیرند. بر اساتید فرض، همانند مشارکتی ای یادگیری و یاددهیهروش

ی تکالیف درس یبندزمانحجم و ، با محتوای دروس مورداستفادههای روش تناسببهاست 

ای هبه اهداف رفتاری و تصریح قابلیت توجه .کنندو موضوعات مورد تدریس توجه دقیق 

ای هبه قابلیت تأکیدی همت اساتید باشد. توجه و باید وجهه مورد انتظار در طرح درس

اهداف آموزشی ، فراگیران پس از پایان درس در طرح درس ضروری است. عالوه بر این

نباید  ،حرکتی( باید شفاف باشد. البته -عاطفی و روانی، حیطه یادگیری )شناختی 8در 

 هاآنردی های فتوجه به تفاوت پس ،ندفردمنحصربهفراموش کرد که هر یک از دانشجویان 

 .«کندتدریس را جذاب و اثربخش می

این ، رواقعدیادگیری در کیفیت دانشگاه بر کسی پوشیده نیست. -اهمیت فرایند یاددهی

-اددهیاجرا و تحقق فرایند ی، ی قلب تپنده اکوسیستم دانشگاهی است. البتهمنزلهبهعامل 

ی رسد فراهم آورنده چنین بستری خدمات عمومه نظر مییادگیری نیازمند بستر است. چنین ب

 در دانشگاه باشد.

 در ادامه بیان شده است: ایشرایط زمینه

، اهداف دانشگاه باید روشن، آموزش عالی نظرانصاحببه اعتقاد  ها:اهداف و رسالت

یازهای ن پذیر بوده و متناسب باپذیر باشد. اهداف باید انعطافمشخص و اندازه، دقیق، شفاف

 زعمبهیرد. قرار گ روزرسانیبهو  یموردبازنگر، دنیای دانشگاه و حتی خارج از دانشگاه یرمتغ

د های آن بایاهداف و رسالت، بر این اساس، دانشگاه در قبال جامعه مسئول است، خبرگان
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این  رد المللی تعریف و تدوین شود.ملی و بین، ایمنطقه، اندازهای استانیبا توجه به چشم

های اهداف و رسالت، های آموزشیاهداف و رسالتای چون های عمدهمقوله، مقوله

 تناسب، تدوین اهداف و رسالت، ی خدمات تخصصیهای عرضهاهداف و رسالت، پژوهشی

یکی از خبرگان علمی در مورد اهداف و  ها قرار دارند.با اهداف و تحقق اهداف و رسالت

 گوید:های دانشگاه چنین میرسالت

، ی آموزشیهای مدون در حوزهاهداف و رسالت، تیمأموری الزم است بیانیه

مشخص و دقیق در دانشگاه وجود داشته  طوربههای پژوهشی و خدمات تخصصی فعالیت

، بلندمدت، عینی صورتبههای دانشگاه باید و رسالت اهداف، تیمأموری باشد. بیانیه

ولیت داشته باشد و این مسئ تیمسئولباید در قبال جامعه  مدت و مدون باشد. دانشگاهکوتاه

 ا استانییای منطقه، ملی، المللیبینانداز چشم صورتبهباید در تعریف رسالت دانشگاه 

 های دانشگاه وانعکاس یاید. الزم است فرایند اعمال تغییرات ضروری در اهداف و رسالت

باید از جامعیت و  شدهنیتدواهداف  و رسالت واحدهای تحت پوشش مشخص باشد.

 جامعه و، ضروری است اهداف دانشگاه با نیازهای فرد، صراحت برخوردار باشد. همچنین

ای دانشگاه هها و فعالیتبرنامه، هادوره، عالوهبههای توسعه کشور تناسب داشته باشد. برنامه

، یننطباق داشته باشد. عالوه بر امنابع و ارزشیابی برنامه ا، اهداف و رسالت، باید با رسالت

سازوکار مشخصی برای بررسی سنجش میزان تحقق اهداف دانشگاه و واحدهای تحت 

ابی های ادواری مبنی بر میزان دستیدانشگاه باید گزارش، پوشش وجود داشته باشد. همچنین

و اصالح  ردنظیتجدی میزان پیشرفت و یا های مستند دربارهبه اهداف تهیه کند و از گزارش

 .ردیگاهداف بهره 

ازمانی ساختار س، هاهای مرتبط با اهداف و رسالتیکی از مقوله، به اعتقاد خبرگان علمی

و هماهنگ  دهیسازمان، های دانشگاه تقسیمفعالیت، از طریق ساختار سازمانی چراکهاست. 

 ل انجام کار راهای عوامساختارهایی را باید داشته باشد تا فعالیت، . دانشگاهشوندیم

ایجاد هماهنگی با ، روازاینهماهنگ کرده و کارهای اعضای دانشگاه را کنترل کند. 

امل ع، شود. بر این اساسموجب افزایش کیفیت آموزش عالی می، نفعان آموزش عالیذی

 سد.ری ظهور میها با عنوان ساختار سازمانی به منصهدیگری در ارتباط با اهداف و رسالت
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ت که سطوحی اس دهندهنشانروابط رسمی و  کنندهنییتعساختار سازمانی  سازمانی: ساختار

ساختار سازمانی در دانشگاه حیطه کنترل مدیران را  .اداری وجود دارد مراتبسلسلهدر 

 وسیلههبهایی است که طرح سیستم رندهیدربرگساختار سازمانی ، کند. همچنینمشخص می

ارتباط مؤثر در دانشگاه تضمین ، درنتیجهشوند. یکپارچه می همه واحدها هماهنگ و هاآن

است  ضروری، رود. به اعتقاد خبرگان علمیشده و متعاقب آن کیفیت دانشگاهی باال می

ای های دانشگاه و سازوکار الزم برهایی برای دستیابی به اهداف و رسالتها و برنامهفعالیت

ن احترام خواستار تضمی، س یابد. خبرگان دانشگاهیدر ساختار سازمانی انعکا هاآنبازنگری 

ران و مدیهایی را برای انتصاب نامهها و بخشنامهوجود آئینو التزام به اجرای قانون بوده و 

ی امور هایی دربارهنامهها و بخشنامهخواهان آئین، دانند. همچنینمعاونان ضروری می

دانشگاه هستند. به اعتقاد مطلعین الزم پژوهش و عرضه خدمات تخصصی ، آموزش، جاری

و معیارهای کیفیت  نامهنحوه نگارش پایان، است ضوابط مدون در دانشگاه برای دروس

قوانین و  ای چونهای عمدهمقوله، های پژوهشی تدوین شود. در این مقولهنامه و طرحپایان

یزی ریت و برنامهمدیر، سیستم نظارت و ارزیابی، مدیریت سیستم اطالعاتی، مقررات

، ازمانیسفرهنگ، تشکیالت سازمانی، تعامالت دانشگاه، هاشنهادیپنظام ، استراتژیک

یکی از خبرگان علمی در مورد ساختار  قرار دارند. بازمهندسی فرایندها و توسعه دانشگاه

 گوید:سازمانی دانشگاه چنین می

ه کرد در جهت پاسخگویی بباید ساختار سازمانی برای نظارت و ارزیابی مستمر عمل»

صالح و آگاهی از وضعیت کلی و کالن دانشگاه وجود داشته باشد. الزم است سطوح ذی

ات تحقیق، علوم وزارت شدهمشخصگزارش ساالنه از عملکرد دانشگاه بر اساس چارچوب 

صالح تهیه شود. ضروری است نظام پذیرش و بررسی و فناوری و سایر نهادهای ذی

تقرار پیدا کند و پیشنهادها در سطوح مختلف و فرایند پرداخت پاداش و تشویق پیشنهادها اس

به کار بسته شود. باید در دانشگاه اصالح تشکیالت و تمرکززدایی صورت پذیرد. دانشگاه 

اهش ها به بخش غیردولتی و کواگذاری وظایف و فعالیت، سپاری توأم با نظارتباید برون

ر د، تولیدی و خدماتی را سرلوحه خود قرار دهد. همچنین ،فرهنگی، های اجتماعیتصدی

سن  ،عالوهبهوجود داشته باشد.  یپسادکترهای برای دوره هایینامهیینآدانشگاه باید 
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ی استادی و دانشیاری افزایش یابد. الزم است اعضای هیأت علمی با مرتبه، بازنشستگی

بیان واجد شرایط ایجاد کند. الزم است ی تحصیل مردانشگاه تسهیالت الزم را برای ادامه

 و تسهیالت رفاهی و کمک معیشتی کارکنان ساماندهی شدهیستأسصندوق رفاه دانشگاهیان 

استقرار سیستم ، اندازی اتوماسیون اداریها از طریق راهها و روششود. الزم است سیستم

در  گرایینظام شایسته ی جامع تحول اداری و... اصالح شود. بایدبرنامه، شدهتمامقیمت 

ر مدیران و تغیی انتصاب، دانشگاه مستقر شود و دانشگاه از سازوکار مناسب برای انتخاب

، لکه از طریق کمیته یا شورای مسئو صورتبدینسطوح مختلف دانشگاه برخوردار باشد. 

افراد واجدالشرایط انتخاب و ، مورداجراوجود ضوابط مصوب و ، وجود بانک اطالعات

های اطالعاتی در راهها و شاهزیرساخت، رسانیهای اطالعشبکه، فی شود. الزم استمعر

 «های مؤثری برداشته شود.ی آموزش گامو در جهت توسعه یجادشدهادانشگاه 

شگاه با عنوان بخشی به دانی دیگری در ارتباط با کیفیتمقوله، با شناخت ساختار سازمانی

چراکه بین ساختار سازمانی و سیمای دانشگاه ، رسدمی ی ظهورسیمای دانشگاه به منصه

، سازمانی پیشرو و روزآمد برآیند ساختار، سخن یگردارتباط تنگاتنگی وجود دارد. به 

 نفعان آموزش عالی است.آل برای ذیسیمای دانشگاهی ایده

شگاه ندانشگاه نقش به سزایی در کیفیت دا سیما، قاد خبرگان علمیبه اعت سیمای دانشگاه:

باشد که در همان نگاه اول علم و دانش را به ذهن متبادر  ایگونهبهدارد. سیمای دانشگاه باید 

ئران و پا نهادن زا محضبهباشد که  ایگونهبهسیمای دانشگاه باید ، کند. به دیگر سخن

با  اهآنتا  احساس وارد شدن به حرم و کعبه دانش را به آنان القاء کند، حاجیان علم در آن

اند که آورند. مردمان دانشگاه بر این عقیده جابهچنین احساسی مناسک خاص علم را 

ن محیطی چنی استلزاماتو در آن به تمام  معماری دانشگاه باید متناسب با محیط علمی باشد

از قبیل کفایت و کیفیت فضاهای دانشگاه توجه خاص شود. مطلعین عقیده دارند هر دانشگاه 

 های اداریسر در دانشگاه و سربرگ نامه، اص خود را داشته باشد و در تابلوباید نماد خ

محیط دانشگاه باید از فضای سبز مناسب برخوردار باشد تا احساس سرزندگی  انعکاس یابد.

فضای  ای چونهای عمدهمقوله، در این مقولهنفعان آموزش عالی ایجاد کند. را در ذی

فضای ، محیطی-فضای زیست، فضای مذهبی، دانشگاه نمادهای، فضای فیزیکی، آموزشی



 113   ... ییرتغ یریتبا مد یسازمانفرهنگ رابطه یبررس

می در یکی از خبرگان عل مدیریت فضاهای دانشگاهی و منابع کالبدی قرار دارند.، فرهنگی

 گوید:مورد سیمای دانشگاه چنین می

شگاه فضای اداری دان، دانشگاه باید از فضای آموزشی مناسبی برخوردار باشد. همچنین»

 متناسب باشد. فضای فیزیکی دانشگاه نیز باید پاسخگوی انجام امور باید با تعداد کارکنان

ارای های ستادی دهای اعضای هیأت علمی و کلیه اتاقستادی دانشگاه باشد. الزم است اتاق

هایی جهت تشکیل جلسات و شوراها وجود داشته خط تلفن مستقل باشند. الزم است اتاق

 ،ها و محوطه عمومی دانشگاه نصب شود. حتماًختمانباشد. الزم است تابلوهای راهنما در سا

های بلندتر از چهار طبقه باید مجهز به آسانسور باشد. باید امکان دسترسی آسان ساختمان

د فضای وجو، های دانشگاه میسر باشد. عالوه بر اینهای مختلف ساختمانمعلولین به قسمت

دانشگاهی  کلیه فضاهای، ن توجه اینکهمناسب برای انتظار مراجعین ضروری است. نکته شایا

 .«باشندحرارت و برودت مناسب برخوردار ، تهویه، باید از نور

. ندکعامل بودجه رخ می، یعنی، عامل مرتبط با آن، با پدید آمدن عامل سیمای دانشگاه

بودجه عاملی است برای تأمین استانداردهای دانشگاه و ایجاد سیمایی مطلوب از دانشگاه. بر 

ای هها و برنامهحطر کردنها و عملیاتی تواند از طریق ایجاد زیرساختبودجه می، ین اساسا

 گامی مؤثر در راه کیفیت دانشگاه بردارد.، گوناگون

به  خودخودبهت کیفی، به اعتقاد خبرگان آموزش عالی پدیده اعتبارسنجی و تضمین کیفیت:

ی و استراتژیک کرد. اجماع برآمده از ریزی علمآید و باید برای آن برنامهوجود نمی

یکی از اقدامات زیربنایی برای توسعه فرهنگ اعتبارسنجی ، دهدنشان می وضوحبهها مصاحبه

استقرار نظام کارآمد اعتبارسنجی و تضمین کیفیت در قالب نهادی ، و تضمین کیفیت

ای هکرد اداری و وظیفای و کارنامههرگونه نگاه آئین دورازبهزاد و درون صورتبهتخصصی 

ت بایست نهادی تحت عنوان اعتبارسنجی و تضمین کیفیهر دانشگاه می، به دیگر سخن است.

ای هدهی فعالیتریزی و سامانتشکیل دهد و بر مبنای رویکردهای علمی در جهت برنامه

 با دعوت از همگنان علمی در جهت ارزیابی بیرونی گام، سپسکند، ارزیابی درونی اقدام 

 ریزی توسعه و افزایش کیفیتگیری از نتایج آن در جهت برنامهبا بهره، ؛ سپسبردارد

 هایارزشاعتبارسنجی الزم است از  کهاند رسانان بر این عقیده. اطالعکنددانشگاه اقدام 
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عاری از شک و ظن برای رشد ، یرانتفاعیغایجاد یک محیط ، علمی پیروی کند. همچنین

مشارکت اعضای هیأت علمی در ، هاآنکیفیت ضروری است. فرهنگ بهبود مستمر 

اصلی کیفیت را رکن اصلی  کنندگانفراهم عنوانبه هاآناعتبارسنجی و جلب اعتماد 

ر بین اعضای د یبستگدلاشاعه فرهنگ کیفیت و ایجاد ، دانند. بر این اساساعتبارسنجی می

 ی فرهنگ گفتگو و همکاری مشترکاشاعه، چراکهتواند مفید فایده باشد. هیأت علمی می

نفعان اجتماعی برای ارتقای کیفیت دانشگاه از اهمیت به سزایی دانشگاهیان و سایر ذی

سطح تعامالت و ، ای چون سطح گفتمانهای عمدهمقوله، برخوردار است. در این مقوله

 سطح فرهنگ و سطح اصالحات ساختاری قرار دارد. یکی از، سطح عملکرد، ارتباطات

 گوید:خبرگان علمی در مورد اعتبارسنجی و تضمین کیفیت چنین می

ژیک و ی توسعه استراترکن اصلی و شالوده، کیفیت نظام دانشگاهی، در دنیای کنونی»

ی شود. با توجه به اهمیت اعتبارسنجالمللی شدن دانشگاه محسوب میگامی مهم در جهت بین

الزم جهت  یهایمشخطها و گذاریتدوین و تصویب سیاست، در مدیریت دانشگاهی

ای که فعالیت ارزیابی های آموزشیگروه یهاشنهادیپتضمین کیفیت دانشگاه و توجه به 

بایست می، ضروری است. در این راستا هاآن کردنو علمی  اندرساندهدرونی را به اتمام 

ضمین اعتبارسنجی و تها و اقدامات در حوزه ریزی و رهبری فعالیتبرنامه، مسئولیت مدیریت

ی شورای عالی اعتبارسنج، الزم است، کیفیت مشخص باشد. در جهت اجرای اعتبارسنجی

متشکل از شورای مرکزی ارزیابی درونی و شورای مرکزی ارزیابی بیرونی تشکیل شود. 

های علمی جهت مشارکت در های تخصصی با مشارکت انجمنکمیته، الزم است، همچنین

نی شکل گیرد و ساختار ارزیابی و تضمین کیفیت متشکل از کمیته مرکزی طرح ارزیابی درو

های آموزشی در هر دانشگاه مشخص شود. های عملیاتی در سطوح دانشکده و گروهو کمیته

های مزبور باید به تدوین استانداردهای )الزامات( ارزیابی درونی و بیرونی و شورا و کمیته

ل از انجام نتایج حاص یریکارگبهکرده و سازوکار الزم جهت  انجام فرایند اعتبارسنجی اقدام

 دانشکده و دانشگاه ایجاد کرده و تمهیدات الزم را برای، ارزیابی درونی در سطح گروه

 .«کنندهای علمی در فرایند ارزیابی و اعتبارسنجی را اتخاذ مشارکت فعال انجمن
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ازمانی شگاه نوعی تغییر سکاربست اعتبارسنجی و تضمین کیفیت در دان ازآنجاکه

ه دانشگاه باید آمادگی الزم برای پذیرش این تغییر را داشت یستماکوس پس، آیدمی حساببه

اعتقادات و ، هانگرش، هاارزشباشد. اینجاست که موفقیت اعتبارسنجی و تضمین کیفیت با 

 آورد.اجتماعی را به وجود می -خورد و عامل فرهنگیباورها گره می

 در ادامه بیان شده است: ت/فرایندهاتعامال

دانشگاه در صورتی کارکرد مورد انتظار ، به اعتقاد خبرگان آموزش عالی خدمات عمومی:

ثبت پاسخ م موقعبهشناختی اعضای خود که به نیازهای زیستی و روان را ایفا خواهد کرد

ن داشته دازند و یقیاساتید و دانشجویان نیازمندند با طیب خاطر به فعالیت علمی بپر دهد.

تمام قوت  دانشگاه با، هنگام نیاز به خدمات دانشگاه یا به هنگام به وجود آمدن مشکل، باشند

اساتید و ، حمایت خواهد کرد. در صورت ارائه خدمات عمومی از سوی دانشگاه هاآناز 

اهد ید نخورا تهد هاآننگرانی  گونههیچدانشجویان از امنیت روانی برخوردار خواهند شد و 

خدمات سالمت و خدمات ، ای چون خدمات رفاهیهای عمدهمقوله، کرد. در این مقوله

 گوید:پشتیبانی قرار دارند. یکی از خبرگان علمی در مورد خدمات عمومی چنین می

شناختی باشد و دانشجویان دانشگاه نیاز دارد دارای مرکز مشاوره و خدمات روان»

وجود خدمات مربوط به ، خدمات استفاده کنند. عالوه بر اینبتوانند از این  راحتیبه

درمانگاه یا مرکز بهداشت و داروخانه در دانشگاه ضروری است. ، های پزشکیفوریت

خدمات مزبور زمانی ارزشمندند که در دسترس دانشجویان و اساتید باشند و در همیشه 

 منظورهبانشگاه حتمی باشد. پزشک در دشناس و دندانروان، پزشکروان، پزشک استقرار

های درمانی برای دانشجویان اقدام کرد و ارائه خدمات بهتر الزم است به صدور دفترچه

 .«پرداختاز خدمات سالمت  کنندگاناستفادهمندی همیشه به سنجش رضایت

کارکرد خدمات عمومی دانشگاه در سایه مدیریت منابع انسانی به حداکثر توان و قدرت 

عامل اثرگذار دیگر در جهت کیفیت بخشیدن به دانشگاه به نام ، بدین طریق، سدرخود می

 رسد. مدیریت منابع انسانی شامل فرآیند بررسی وی ظهور میمدیریت منابع انسانی به منصه

 داشت و ایجاد انگیزش منابع انسانی است.نگه، توسعه، های مساعد جذبایجاد زمینه



 

116 

 

 95 ، پاییز9شماره ، سومسال  فصلنامه

 های رهبری و مدیریت آموزشیپژوهش

توان از طریق مدیریت منابع انسانی می، تقاد خبرگان آموزش عالیبه اع مدیریت منابع انسانی:

نیازهای منطقی و ایجاد انگیزش و رضایت در نیروی انسانی پرداخت و با ایجاد  نیتأمبه 

در  .یافتدستگروهی و سازمانی در دانشگاه ، محیطی سالم و منصفانه به اهداف فردی

رورش جذب و پ، هاتوانایی، استعدادها شناسایی درگروکیفیت دانشگاه ، شرایط کنونی

نیروهای متخصص و متفکر است تا بدین طریق در جهت تولید علوم و گسترش مرزهای 

ی گزینش و روی نحوه، دانش و کسب فناوری روزآمد گام نهاد. خبرگان آموزش عالی

ی راهایی باستخدام اعضای هیأت علمی و کارکنان تکیه کرده و بر تنظیم و اجرای روش

فراهم کردن شرایط الزم برای فعالیت اعضای ، هاآن. ددارندیتأکگزینش نیروهای مزبور 

، هیأت علمی جوان و وجود نظام مناسب استخدام بهترین نیروی کار ممکن از قبیل

 کارگیریبه، دانند. عالوه بر اینمصاحبه و... را ضروری می، معیار انتخاب، رسانیاطالع

میانی و عملیاتی دانشگاه و انتخاب مدیران ، تخاب مدیران ارشدمعیارهای مناسب در ان

سال را در جهت افزایش کیفیت دانشگاه  7انتخابی به مدت  صورتبهواحدهای دانشگاه 

ات و تشویق، ای چون توزیع و ترکیب کارکنانهای عمدهمقوله، دانند. در این مقولهالزم می

اشت درضایت و نگه، وریسنجش بهره، ایفهی حرتوسعه، یکارگماربهجذب و ، تنبیهات

سرمایه انسانی قرار دارند. یکی از خبرگان علمی در مورد مدیریت منابع انسانی چنین 

 گوید:می

رویکردی جامع به مدیریت استراتژیک منابع کلیدی دانشگاه ، مدیریت منابع انسانی»

ژیک و انی مدیریت و اداره استراتمدیریت منابع انس، دیگرعبارتبهیعنی منابع انسانی دارد. 

ست. ا، کنندکارکنانی که در آنجا کار می، یعنی، دارایی دانشگاه نیترباارزشپایدار 

با امور روزمره منابع انسانی مانند تأمین و جایگزینی هر  طرفکیازریزی منابع انسانی برنامه

انشگاه های بلندمدت ده برنامهشود و از طرف دیگر بنیرویی که به دانشگاه وارد و یا خارج می

خاطر  های استراتژیک مرتبط است. بهتغییرات بزرگ و برنامه، های طرح و توسعهمانند برنامه

د داشت نیروی انسانی کارآموجود سازوکار مناسب برای جذب و نگه، اهمیت سرمایه انسانی

ها یزیراستفاده در برنامهتطابق با الزامات و  منظوربه، و اثربخش از اهم امور است. همچنین

 ،الزم است دانشگاه مجهز به سیستم اطالعات منابع انسانی برای ثبت، هاشنهادیپو ارائه 
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ها و ... صالحیت ،تجربه، سال، پیشینه نیروی انسانی بر اساس سن وتحلیلتجزیه، روزرسانیبه

رساندن مشارکت و در راستای ارتقای تعهد سازمانی و به حداکثر ، باشد. عالوه بر این

وجود نظام مناسب برای انگیزش منابع انسانی از اهمیت به سزایی برخوردار است. ، وریبهره

ای طرح برای اجر موردنیازهای دانشگاه باید نسبت به تدوین و اجرای ضوابط و دستورالعمل

، عادالنه، بستبیین مسیر ارتقاء شغلی منابع انسانی اقدام الزم به عمل آورد و از سازوکار منا

 هانآارزیابی و تعالی عملکرد منابع انسانی و ارائه بازخورد به ، شفاف برای ارتقاء منابع انسانی

 .«باشدبرخوردار 

داکثر تواند به حمدیریت منابع انسانی در صورت استقرار مدیریت دانش در دانشگاه می

ه همین ب، تمرکز استاثربخشی و کارایی خود برسد. مدیریت دانش روی نیروی انسانی م

، انشمدیریت د، درواقعهای مدیریت دانش از مدیریت منابع انسانی متأثر است. شیوه، خاطر

 از مدیریت منابع انسانی است. افتهیتکاملشکل 

 مدیریت دانش فرایندی است که به دانشگاه، به اعتقاد خبرگان آموزش عالی مدیریت دانش:

ی حافظه سازمانی هستند و منزلهبهای مهمی را که هکند تا اطالعات و مهارتکمک می

 .کندو منتشر  دهیسازمان، انتخاب، شناسایی، نشده وجود دارند دهیسازمان صورتبه

ی ریزبرنامه، نسبت به حل مسائل یادگیری، کنددانشگاه را قادر می، مدیریت دانش

دانش ، انخبرگ زعمبهآورد.  به عمل و کارااقدام مؤثر ، پویا یهایریگمیتصماستراتژیک و 

ن توزیع و به اشتراک گذاشت، کارآمد توزیع شود و ایجاد طوربهدر سراسر دانشگاه باید 

فراد که دسترسی ا ایگونهبه، فرایندهای دانش در سرلوحه اقدامات مدیریت دانشگاه باشد

ای مدههای عمقوله، میسر باشد. در این مقوله های استراتژیک مهمدر سراسر دانشگاه به ایده

دانش و به اشتراک گذاشتن دانش قرار  یریکارگبه، دهی دانشسازمان، چون اکتساب دانش

 گوید:دارند. یکی از خبرگان علمی در مورد مدیریت دانش چنین می

ی اطالعات از محیط خارج اقدام است دانشگاه نسبت به دریافت طیف گسترده الزم»

و تهدیدها باید به جستجوی فعال و  هافرصتدر واکنش به مؤثر به عمل آورد. دانشگاه 

متمرکز اطالعات در محیط درون و بیرون دانشگاه توسط اعضای خود اقدام کند. دانشگاه 

ق یادگیری سازمانی و خل، مشخص ساختن تحقق اهداف، باید نسبت به نظارت عملکردی
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ها دانشی و ایجاد شاخص ایجاد فرهنگ لغت، گیری برای تشخیص دانش مهمتصمیم، دانش

 «.باشددانش حساس  یوجوجستو ابزارهای 

عامل رفتار شهروندی سازمانی نیز عمیقاً ، متأثر از مبادالت اجتماعی است، مدیریت دانش

توان گفت مدیریت دانش و رفتار ریشه در مبادالت اجتماعی دارد. به همین خاطر می

ری در عامل دیگ، دارند. بر این اساس شهروندی سازمانی پیوستگی نزدیکی با یکدیگر

 سد.ری ظهور میبه نام شهروندی سازمانی به منصه، ارتباط با افزایش کیفیت دانشگاه

 رفتاری خودجوش، شهروندی سازمانی، به اعتقاد خبرگان آموزش عالی شهروندی سازمانی:

شگاه را از درون زاد است که نقش انگیزش درونی را ایفا کرده و رفتار عامالن دانو درون

فراتر از الزامات رسمی نقش و جایگاه خود کارکرد  هاآنشود و باعث می کندبرانگیخته می

قدامات با ا، فراتر از وظایف و الزامات شغلی و سازمانی، درنتیجهمثمرثمری داشته باشند. 

ن اانسجام محیط کاری و کارآیی دانشگاه را افزایش دهند. خبرگ، وریمثبت خویش بهره

ی تمامی رفتارهای مثبت افراد در درون دانشگاه شهروندی سازمانی دربرگیرنده، عقیده دارند

ارتقا توانمندی و ، مبارزه با رشوه، ارتقای سالمت اداری، گرایی-قانون هاآن زعمبهاست. 

ظ حف، کشف و شناسایی استعدادهای خالق دانشجویان، استعدادهای بالقوه دانشجویان

ج و تقویت تروی، ترویج اخالق و معنویت، ه و تقویت بنیه فرهنگی و هنری آناننیروهای نخب

صادی و اقت، اجتماعی هایارزشتقویت ، ترویج فرهنگ شفافیت و نقدپذیری، هویت ملی

 ،هایی از رفتار شهروندی سازمانی در دانشگاه هستند. در این مقولهفرهنگی و ... نمونه

، استقالل دانشگاه، آزادی علمی، شفافیت، سانیرای چون اطالعهای عمدهمقوله

سالمت اداری و مدیریت استعداد قرار دارند. یکی ، هاارزشترویج ، گذاریارج، گوییپاسخ

 گوید:از خبرگان علمی در مورد شهروندی سازمانی چنین می

 عامل کلیدی عنوانبه، همکاری داوطلبانه عامالن دانشگاه، ی شهروندی سازمانیالزمه»

، یزهای استراتژیک نهای استراتژیک دانشگاه است. اجرای تصمیمتصمیم موثّردر اجرای 

افراد دانشگاه است. موفقیت هر دو عامل نیز نیازمند شفافیت  زمانهمو اقدام  تیخالقمستلزم 

در  سازیامور دانشگاه است. روشن بودن مشارکت اعضای هیأت علمی در فرایند تصمیم

و  سازیروشن بودن مشارکت دانشجویان در فرایند تصمیم، وهشپژخصوص تدریس و 
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مشخص  ،بیان روشن منابع مالی و تمامی شرایط رسیدن به سرمایه، مسائل مربوط به آموزش

عدم محدودیت در اختیارات دانشگاه ، های آموزشی و پژوهشیبودن و تعریف کامل فعالیت

فی تواند جو عاطزدایی آموزشی میو تمرکز پژوهشگیری درباره تدریس و برای تصمیم

 «.کندمثبتی برای ساختن محیطی سرشار از رفتار شهروندی سازمانی فراهم 

نیازمند جهشی عمده در کارآمدی دانشگاه است. ، شهروندی سازمانی یسازادهیپ

های خود ها و ظرفیتتوانایی، با طیب خاطر تمامی تجربیات، که عامالن دانشگاه ایگونهبه

 ،های دانشگاه به کار گیرند. این امر میسر نخواهد شدجهت اعتالی اهداف و رسالت را در

مگر آنکه بسترهای الزم برای اعتبارسنجی و تضمین کیفیت در دانشگاه فراهم شود. بدین 

 یبه نام اعتبارسنجی و تضمین کیفیت به منصه، عامل مرتبط با شهروندی سازمانی، طریق

شهروندی سازمانی و اعتبارسنجی و تضمین کیفیت ارتباط  رسد. بین رفتارظهور می

توان می ،بر این اساس با تقویت و ارتقاء رفتار شهروندی سازمانی، تنگاتنگی وجود دارد

 بود. هادانشگاهشاهد افزایش کیفیت در 

فرهنگ دانشگاه با باورها و اعتقادات ، به اعتقاد خبرگان آموزش عالی اجتماع:-فرهنگ

نشگاه ارتباط دارد و با تأثیر گرفتن از عوامل اجتماعی به اَشکال مختلف در مردمان دا

اه را های فرهنگی دانشگآفت، رسانان. اطالعابدییماکوسیستم دانشگاه تظاهر بیرونی 

-ی عوامل فرهنگیبرای توسعه هاآندانند. می یانگارسادهظاهربینی و ، نگریسطحی

ر مدیریت مالی برای امو، گذاریسازوکار مناسب سیاستبرخورداری از ، اجتماعی دانشگاه

، یهای اسالمایجاد تشکل، های فرهنگیتشکیل ستادها و کانون، فرهنگی و اجتماعی

، های دانشجوییمراسم مذهبی و جشن، اردوها و بازدیدها، همایش، برگزاری جشنواره

برگزاری مراسم ، وییهای علمی و تولید نشریات دانشجحمایت از ایجاد کانون و انجمن

 انبرجستگمعرفی آثار و افکار مفاخر و ، دانشگاهی برجستگاننکوداشت مفاخر و 

ها و برگزاری همایش، خوانیهای کتاب و مسابقات کتاببرگزاری نمایشگاه، دانشگاهی

 برنامهفوقارائه خدمات ، های علمی و فرهنگیاندیشی تخصصی با شخصیتهای همنشست

د. در داننرا ضروری می یپردازهینظرهای آزاد های دانشجویی و کرسیمانو برگزاری گفت

و  تولیدات، اردوهای دانشجویی، برنامهفوقهای ای چون فعالیتهای عمدهمقوله، این مقوله
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وهای معرفی الگ، اجتماعی-های فرهنگیبرنامه، های دانشجوییتشکل، نشریات فرهنگی

ی مطالعات فرهنگی و اجتماعی قرار دارد. یکی از سعهترویج فرهنگ مطالعه و تو، شاخص

 گوید:اجتماعی چنین می-خبرگان علمی در مورد عامل فرهنگی
سازی را به عهده دارد. دانشگاه با هدف دانشگاه به جهات متعددی نقش فرهنگ»

هاد دانشگاه با دهد. نبنیاد پیشرفت فرهنگی و اجتماعی کشور را تشکیل می، جستجوی کمال

اه با ایجاد . دانشگداردیبرمبزارهایی که در اختیار دارد در مسیر نقد فرهنگی و اجتماعی گام ا

سایر فرهنگ بر غنای فرهنگی  هایمؤلفههای نقد و بررسی فرهنگ ملی و مواجهه با زمینه

اتی و های مطالعمستلزم مجهز شدن دانشگاه به برنامه، افزاید. انجام کارکرد مزبورجامعه می

های پژوهشی بنیادی و کاربردی فرهنگی و اجرای طرح، ذیه فرهنگی است. در این راستاتغ

های های علوم انسانی و ایجاد حوزهی مطالعات تحول در رشتهوجود برنامه، اجتماعی

ی مطالعات زنان و خانواده و پژوهش و مطالعه و آموزش جهت وجود برنامه، ایرشتهمیان

 سازی با ساختار فرهنگ بومیتواند به فرهنگاوقات فراغت می سازیهای غنیبهبود روش

 «.کندکمک 

است که موجب ایجاد  یادهیتندرهمای و های گوناگون شبکهفرهنگ دارای مؤلفه

دینی -یعامل فرهنگ، عامل دیگری را با عنوان، شود. پیچیدگی فرهنگهای پیچیده میرابطه

ا انسانی ب تواندیمدینی  -جه کردن به عامل فرهنگیبا تو، . دانشگاهکندبه ذهن متبادر می

 ی فرهنگی کشور باشد.یاریگر توسعه، یکردن جامعه

کشوری اسالمی است. دانشگاه ما ، کشور ما، به اعتقاد خبرگان آموزش عالی دین:-فرهنگ

عقیده  هانآدانشگاهی در کشور اسالمی. ، نیز باید دانشگاهی در کشور اسالمی باشد. یعنی

ی هاریزیشرط اول برنامه، های فرهنگی و دینی مسئولین دانشگاهداشتن دغدغه، ارندد

دین  رسانان بر جامعیتها است. اطالعهای صرفاً اداری و رفع مسئولیتنگاه دورازبهفرهنگی 

های اجتماعی دانشجویان را در جهت گیری از مشارکتداشته و بهره تأکیدسازی در فرهنگ

نی و های اعتقادی و دیبرگزاری آموزش، هاآندانند. تأثیرگذار می، دینی-یی فرهنگتوسعه

مفاهیم خرافی و نقد جریانات خرافی در حوزه دین را در دانشگاه ، شناسایی جریانات انحرافی

های ای چون توسعه و تقویت فعالیتهای عمدهمقوله، دانند. در این مقولهضروری می
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ان مذهبی قرار دارند. یکی از خبرگ-های فرهنگیترش آموزشمذهبی و ارتقا و گس-فرهنگی

 گوید:دینی چنین می-علمی در مورد عامل فرهنگی

ر فرهنگ اسالمی ب، محیط بسیار پاک و مقدسی است. در این محیط، محیط دانشگاه»

 هدهبر عهای اجتماعی را که در آینده مسئولیت دانشجویان تبیین شده و قشری متعهد

ویت ملی را در دانشجویان تق-دانشگاه باید هویت دینی، روازاینشود. ربیت میت، گیرندمی

رآنی های قملی را پاس دارد. دانشگاه باید از تشکل-های خاص مذهبیایام و مناسبتکرده و 

محافل و مسابقات قرآنی و دینی حمایت کرده و یاریگر اجرای ، هاو دینی و برگزاری برنامه

آنی مذهبی و مسابقات قر-مذهبی و محافل قرآنی و مسابقات فرهنگی -های فرهنگیبرنامه

 «.باشددر دانشگاه 

جانبه به مقوله فرهنگ است. رسالت دانشگاه در سازی دانشگاه نیازمند نگاه همهکیفی

 ،های توانا و فرهیخته و آموزش نخبگان و برگزیدگان جامعهی پرورش دادن انسانزمینه

ند. کهای فرهنگی مضاعف میهنری را در کنار سایر مقوله-فرهنگیاستلزام توجه به عامل 

به  هنری-عامل فرهنگی، با عنوان، عامل اثرگذار دیگر در جهت توسعه فرهنگی، روازاین

 رسد.ی ظهور میمنصه

یار های فرهنگی و هنری بسکشور ما از سرمایه، به اعتقاد خبرگان آموزش عالی هنر:-فرهنگ

ی فخر و مباهات ایرانیان در طول اعصار گوناگون مایه، هااست. این سرمایهای برخوردار غنی

در میان سایر ملل بوده و همیشه اعجاب ممالک دوست و دشمن را برانگیخته است. فرهنگ 

 ،هابرگزاری برنامهناپذیر از هویت ملی ماست و دانشگاه باید با و هنر ما جزء جدایی

را ارج نهاده و  بهاگرانهنگی و هنری این میراث ارزشمند و های فرها و نمایشگاهجشنواره

فیران س عنوانبهدانشجویان ، و از طریق تبیین و تعمیق باورها کندبه دانشجویان معرفی 

های مقوله، در این مقوله موجبات توسعه فرهنگی را در جامعه فراهم آورند.، فرهنگی

 های فرهنگیو توسعه و گسترش فعالیت نریهای فرهنگی و هحمایت از برنامهای چون عمده

 گوید:هنری چنین می-یکی از خبرگان علمی در مورد عامل فرهنگی و هنری قرار دارند.

به تبیین جایگاه و نقش فرهنگ و هنر ، دانشگاه وظیفه دارد در کنار آموزش و پژوهش»

های سات و تشکلها و مؤساز انجمن. در این راستا الزم است بپردازددر ایران اسالمی 
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های ها و رویداداجرا و پخش برنامه، فرهنگی و هنری حمایت کند. دانشگاه باید به تولید

حمایت از احیای هنرهای اصیل ایرانی ، . همچنینکندخاص فرهنگی و هنری توجه خاص 

احداث و توسعه ، و اسالمی را سرلوحه اقدامات فرهنگی خویش قرار دهد. در این راستا

 «.ستاهای فرهنگی و هنری بسیار مفید فایده هنگی و هنری و برگزاری آموزشفضاهای فر

ار گیرد. انجام قر موردتوجهتمام ابعاد فرهنگی ، کندبخشی به دانشگاه ایجاب میکیفیت

 زنظراها و اهداف فرهنگی دانشگاه مستلزم نیروی انسانی توانمند کارکردها و تحقق رسالت

شادابی و نشاط روحی ، زش در امر ارتقای سالمتجسمی و روحی است. اهمیت ور

های الزم جهت گسترش فرهنگ ورزش را در سازی زمینهضرورت فراهم، دانشگاهیان

که  ورزشی-ی دیگری با نام عامل فرهنگیمقوله، کند. بر این اساسدانشگاه دوچندان می

 رسد.ی ظهور میبه منصه، شودتوجه به آن موجب افزایش کیفیت دانشگاه می

حرکت در مسیر رشد علمی و ارتقای ، به اعتقاد خبرگان آموزش عالی ورزش:-فرهنگ

اط دارند؛ روان و تن با همدیگر ارتب چراکه، مستلزم تقویت بنیه جسمانی است، فکری کشور

فه دانشگاه وظی، هاآن زعمبهآید. تعالی روحانی از طریق تقویت جسم حاصل می یو زمینه

ورزشی نیز -همواره در میدان فرهنگی، پژوهشی، فناوری، های علمیهدارد در کنار عرص

 ورزشی و امکانات-ی فرهنگیای چون توسعههای عمدهمقوله، پیشتاز باشد. در این مقوله

ین ورزشی چن-ورزشی قرار دارند. یکی از خبرگان علمی در مورد عامل فرهنگی-فرهنگی

 گوید:می

انگیزه و استمرار در حرکت ، شورونشاطوحیه ایجاد ر، نقش ورزش در سالمت جسم»

یک  عنوانبههای کیفی دانشگاه بر کسی پوشیده نیست و دانشگاه اهداف و آرمان یسوبه

ید های علمی خود تأکهمواره باید بر گسترش فرهنگ ورزش در کنار فعالیت، محیط پویا

ید امکان شرکت دانشگاه با، داشته و حمایت خود را آن دریغ نکند. به همین منظور

های ورزشی را فراهم آورد. در تیم هاآندانشجویان در مسابقات ورزشی و عضویت 

های ورزشی دانشگاه در دانشگاه باید حمایت الزم را جهت شرکت رشته، همچنین

 ،و حتی خارج از کشور های ورزشی و مسابقات سراسری دانشجویی سطح کشورجشنواره

یا دیگر مراکز  هادانشگاهات ورزشی در دانشگاه با سایر مسابق، به عمل آورد. همچنین
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مشارکت خود دانشگاهیان و دانشجویان ، در این میان بسیار مهم است، تدارک ببیند. آنچه

وط های مربها و نظارت و تمرکززدایی در اجرای فعالیتگیریها و تصمیمسازیدر تصمیم

های نهای آموزشی و تشکیل انجمری کارگاهنباید از برگزا، به ورزش دانشجویی است. البته

الزم است نسبت به تأمین تجهیزات و امکانات ، ورزشی دانشجویی غافل بود. همچنین

 «.بودهای ورزشی سرپوشیده و سرباز کوشا ورزشی و مکان

های زمینه را برای کارکرد، توجه به میراث ارزنده فرهنگی و ابعاد و عناصر گوناگون آن

فظ اصالت ضمن ح، . توسعه کمی و کیفی فرهنگی در دانشگاهکنده فراهم میاصلی دانشگا

شود دانشگاه در موجب می، های ارزنده آنفرهنگی و هویت ملی و الهام گرفتن از مایه

ت به دس نظرانصاحبمستحکمی برای تربیت دانشمندان و  گاهتکیه، های خودآموزش

که نقش به سزایی در کیفیت بخشیدن به  موزشی دیگری با نام آمقوله، آورد. بدین نحو

 شود.ظاهر می، دانشگاه دارد

 در ادامه بیان شده است: پیامدها

ن کارکرد دانشگاه است. بر ای ترینیاصلآموزش ، به اعتقاد خبرگان آموزش عالی آموزش:

 . به دیگراست هادانشگاهکیفیت آموزش در  درگروتا حد زیادی  کیفیت آموزش عالی، پایه

 های آموزش عالیترین عامل کیفیت در نظامو اساسی ترینمهم، کیفیت آموزش، سخن

-است. دانشگاه وظیفه دارد با انجام مطالعات تطبیقی نسبت به وضعیت آموزشی سایر دانشگاه

 ردنیازمودانش ، های کشور و حتی جهان آگاهی کسب کند و در جهت داشتن مزیت رقابتی

 یکارگیربهدانشگاه باید شرایط الزم را جهت انتخاب و ، نینخود را به دست آورد. همچ

رسانی تبیین و اطالع، هاآن زعمبهفراهم آورد.  وپرورشآموزشهای ترین روشمناسب

دانشجویان و ، های مختلف به اعضای هیأت علمیهای آموزشی و درسی دورهاهداف برنامه

موزشی و درسی با رویکرد توسعه پایدار و های آطراحی برنامه، عالوهبه، مربوطه ینمسئول

هماهنگی با  منظوربهدانشگاه  آورد.کیفیت را برای دانشگاه به ارمغان می، اجرای آن

موزشی های آبازنگری در محتواالزم است به ، آموزش عالی ریمتغاستلزامات دنیای متحول و 

ای های عمدهمقوله، مقولهدر این  کند. موقعبههای آموزشی اقدام و درسی و اجرای دوره

، آموزش عمومی و فرادانشگاهی، های آموزشیدوره، های تحصیلیمقاطع و رشتهچون 
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یکی از خبرگان علمی عملکرد آموزشی و خدمات آموزشی قرار دارند. ، های درسیبرنامه

 گوید:در مورد عامل آموزش چنین می

یمی روی کارآیی اثرات مستق، های کشورآموزش ارائه شده در دانشگاه»

 کیفیت کاهش از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است.، روازاین، آموختگان دارددانش

ریزی برای ارتقاء آموزش و رفع مشکالت موجود باعث سرخوردگی آموزش و عدم برنامه

وزشی اال رفتن کیفیت آمب گردد.به رشد علمی می مندعالقهبا استعداد و ، شدید قشر جوان

باعث رشد جامعه گردد و نتایج بسیار مثبتی به همراه داشته باشد.  تواندیم هرجهتازکشور 

های درسی با نیازهای فراگیران برنامه، آموزش مطلوب در دانشگاه الزم است ارائه منظوربه

ند. ایجاد ک هاآندر  قبولقابلمهارتی و نگرشی ، های علمیو جامعه متناسب باشد و پایه

 تواند بر غنای آموزشدروس نظری و عملی و آزمایشگاهی )کارگاهی( میتناسب ، همچنین

های آموزشی با نیازهای فراگیران و جامعه نیز پذیری دروس دورهدانشگاهی بیفزاید. انعطاف

دانشجویان و ، اعضای هیأت علمی ازنظرگیری بهره، بسیار ضروری است. البته

 «.استر آموختگان در این زمینه بسیار مثمر ثمدانش

های پژوهش را دهد. آموزش است که بارقهآموزش سنگ بنای پژوهش را تشکیل می

مشارکت ، محور-آموزش پرسش، محور-زند و راه را برای آموزش پژوهشدر دانشگاه می

ریق . بدین طکندنشینی با پژوهشگران هموار میهای عملی و همبخش، های پژوهشیدر طرح

زا بوده و نقش به که مانند آموزش از عناصر درون نام پژوهشبه ، عامل مرتبط با آموزش

 رسد.ی ظهور میبه منصه، سازی دانشگاه داردسزایی در پیشبرد اهداف کیفی

تقیمی ارتباط مس، هر نوع پیشرفت و توسعه جامعه، به اعتقاد خبرگان آموزش عالی پژوهش:

در کنار ، علمی و فناوری جامعه بازوی عنوانبه، های دانشگاهی دارد. دانشگاهبا پژوهش

آفرینی کرده و برای رفع نیازهای از طریق پژوهش نقش، باید بر اساس نقشه راه، آموزش

هی و دمستلزم سامان، گوناگون جامعه اقدام کند. اجرای کارکرد پژوهشی درست دانشگاه

 هدفمند کردن تخصیص اعتبارات پژوهشی و تعیین سرانه پژوهش دانشگاه از طریق

. بخشی به تأمین منابع مالی و اعتباری از منابع غیردولتی استریزی صحیح و نیز تنوعبودجه

های ها و مزیتظرفیت، هاهای پژوهش متناسب با اولویتتوسعه زیرساخت هاآن زعمبه
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اه گرا کردن پژوهش دانشگریزی برای ماموریتهر دانشگاه و برنامه فردمنحصربهنسبی 

هدفمندسازی و تقاضامحور کردن ، ارتقای کیفیت شود. همچنینتواند موجب می

های تحصیالت تکمیلی در جهت برآورده کردن های دانشگاهی و هدایت پژوهشپژوهش

، یوجود نظام مناسب مستندساز، نیازهای اساسی کشور بسیار مثمر ثمر است. بر این اساس

ی ارزیاب، ای پژوهشی دانشگاههها و سیاستبررسی و مطابقت با مأموریت، رسانیاطالع

های مقوله، در این مقوله عملکرد و اقدام برای بهبود در حوزه پژوهش بسیار ضروری است.

 ،رساله پژوهشی، های پژوهشیبرنامه، فعالیت پژوهشی، امکانات پژوهشیای چون عمده

د عامل یکی از خبرگان علمی در مور های علمی و قراردادهای پژوهشی قرار دارند.همایش

 گوید:پژوهش چنین می

ی زیربنای توسعه در عصر کنون، از کارکرد نهاد دانشگاه اییرمجموعهز عنوانبهپژوهش »

قتصاد آمیز به دنیای او ورود موفقیت و کالنریزی در سطح خرد است هر دانشگاه برای برنامه

ر د ژوهشی است.دهی و مدیریت کارآمد و اثربخش امور پناگزیر از سامان، محور-دانایی

بی و اجرا و ارزیا، تصویب، تعیین معیارها، طراحی برنامه، نیازسنجی پژوهشی، این راستا

استفاده از راهبردهای مؤثر برای توسعه ظرفیت پژوهشی اعضای هیأت علمی از قبیل فرصت 

مایت ح، بسیار کارساز است. همچنین ...علمی و یهاشیهمابرگزاری سمینارها و ، مطالعاتی

تایج حمایت از ن، منابع کردنفراهم ، همانند تخصیص بودجه، ؤثر از دانشجویان پژوهشگرم

شارکت م کردنپژوهش و ثبت اختراعات و... خصوصاً در مقاطع تحصیالت تکمیلی و فراهم 

تواند موجب غنای کارکرد پژوهشی پژوهشی اعضای هیأت علمی می یهاتیفعالدر  هاآن

ه نظارت بر روند انجام رسال، های دانشجوییباال و اهمیت رساله دانشگاه باشد. نظر به حجم

 ،تعیین استاد راهنما و مشاور، مثل انتخاب موضوع، پژوهشی در کلیه مراحل و فرایندها

 ،نظارت بر فعالیت دانشجو، جلسه دفاع، انتخاب هیأت داوران، رعایت چارچوب زمانی

و تدارک سازوکار و تمهیدات الزم  ...و  دهی دانشجو در حین انجام رساله پژوهشیگزارش

های آموزشی بسیار ضروری است. عالوه سازی آن در کلیه مقاطع و دورهبرای تبعیت و پیاده

جود و و مشاور و ناظر، وجود سازوکار مناسب بررسی کیفیت کار استادان راهنما، بر این
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موجب افرایش کیفیت  هاآنو ارائه بازخورد مناسب به  ...معیارهای مشخص نظارت و 

 «.شودهای دانشگاهی میپژوهش

صیالت های تحو رساله هانامهیانپاموفقیت کارکرد پژوهشی دانشگاه و انتقال مدیریت 

لمی در های عمستلزم استفاده مطلوب از توان و ظرفیت انجمن، تکمیلی به حوزه پژوهشی

ها و مراکز رشد علم و ارکاستفاده از توان پ، علمی و اجرایی هایگذارییاستسحوزه 

 ینیرثروت آفافزایش  منظوربه یانبندانشهای های علمی و شرکتها و قطبانجمن، فناوری

 یابد.ظهور و بروز می، یانبندانشبه نام اقتصاد ، عامل مرتبط با پژوهش، است. بر این پایه

دارایی  سازیق تجاریاز طری، دانشگاه، به اعتقاد خبرگان آموزش عالی :یانبندانشاقتصاد 

-تواند موتورهای رشد اقتصادی را به حرکت درآورد. توسعهفکری و انتقال فناوری خود می

 ها و دستاوردهای تحقیقاتی باید یکی از رویکردهایسازی یافتهی فناوری و توجه به تجاری

شگاه و اننیازمند بازتعریف مأموریت د، در عصر کنونی، هاآن زعمبهاصلی دانشگاه باشد. 

در ، هااهدانشگهستیم.  آفریندانشگاه کارآفرین و ارزش یسوبهریزی جهت حرکت برنامه

نوبت آن رسیده که ، محور بودند. اینک-پژوهش، محور؛ و در نسل دوم-آموزش، نسل اول

اید به دنبال ب، نفعان دانشگاهزایی متولد شود. ذینسل سوم در راستای کارآفرینی و اشتغال

. مدیران کنندگذاری زش از دانش باشند و در جهت تولید ثروت در جامعه هدفخلق ار

ای ههای الزم برای ایجاد و توسعه شرکتدانشگاه نیز الزم است نسبت به تأمین زیرساخت

و  شرایط کردنمستلزم فراهم ، حفظ و جذب نخبگان، چراکه، اقدام کنند، بنیاندانش

تعامل با جامعه و ، کارآفرینی ای چونهای عمدههمقول، در این مقوله هاست.زیرساخت

 انیبندانشیکی از خبرگان علمی در مورد عامل اقتصاد  پژوهش قرار دارند. سازییتجار

 گوید:چنین می

فرین آوظیفه دانشگاه حرکت به سمت دانشگاه کارآفرین و ارزش، در دنیای کنونی»

به  نشدیلتبدسازی دانش و ق تجاریشرایط الزم برای تحق، است. دانشگاه وظیفه دارد

استقرار واحدهای دانشگاه کارآفرین و ارتقاء در این زمینه را فراهم کند. اقداماتی چون 

 یقرار و توسعهاست، بنیان در دانشگاهارتقاء فرهنگ کارآفرینی دانش، کارآفرینی دانشگاهی

مند صنعت و نظام تعامل، دانشجویی وکارکسبنظام کارآموزی و کارورزی هدفمند و 
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استفاده از  ،انتقال تجارب کارآفرینان موفق به دانشگاه، بنیاندانشگاه در جهت اقتصاد دانش

گاه و افزایانه دانشسازی فناوری از طریق اثر همبومی، دستاوردهای علمی دانشگاه در صنعت

رای ایجاد ی بهای اساسگام، ریزی توسعه دانشگاهی بر مبنای آمایش سرزمینصنعت و برنامه

، یاهبرون دانشگگذاران توان از طریق جذب سرمایهمی، ضمناً دانشگاه کارآفرین هستند.

 .«کرد ینتأمدانشگاه را برای تحقق آرمان مزبور  موردنیازای از منابع مالی بخش عمده

ها؛ و گسترش ارتباطات از طریق حمایت این شرکت یانبندانشهای توسعه شرکت

 یانبندانشسازی جهت توسعه صادرات محصوالت ها و مراکز رشد؛ و زمینهرکپا المللیینب

ای هی حضور دانشگاه در عرصهزمینه، ها و مراکز رشدهای مستقر در پارکاز طریق شرکت

، است الختام کیفیت دانشگاهیکه فصل المللی شدنبین یسوبهجهانی و حرکت دانشگاه 

، به نام ،بخشی به دانشگاهبسیار مهم و مؤثر در کیفیتعامل ، آورد. بدین طریقفراهم می

 آید.به وجود می یانبندانشالمللی شدن از دل اقتصاد بین

برتر  یهادانشگاهعامل موفقیت  ترینمهم، به اعتقاد خبرگان آموزش عالی المللی شدن:بین

زرگ ب هایهدف ههای کشور ما نیز در صورتی باست. دانشگاه هاآنالمللی بودن بین، دنیا

 هادانشگاهردن ک المللیبینالمللی شدن گام بردارند. یابند که در جهت بینکیفیت دست می

 یکشور باشد. در سایه هایدانشگاهوزارت علوم و رؤسای  ینمسئولی اصلی باید دغدغه

ت بو درهای دانشگاه به روی رقا متولدشدهالمللی شدن است که نسل جدیدی از دانشگاه بین

رقابت  در نظام، شود. اصوالًگشوده می، ی تحول بنیادین در دانشگاه استمنزلهبهکه  علمی

 هایدانشگاه، انخبرگ زعمبه. کندیممعنا پیدا ، علمی است که اعتبارسنجی و تضمین کیفیت

ند. المللی شدن ندارای جز بینبرتر دنیا چاره هایدانشگاهکشور برای پیوستن به جمع 

بعد  از، ی عظیم دولتهمکاری و مشارکت جدی مجموعه، انسجام، ارتباط، للی شدنالمبین

لیاتی از بعد عم، یاندانشگاهساختارسازی و نظارت؛ و ، گذاریسیاست، هاتسهیل زیرساخت

جای یک نهاد تخصصی در ، رسانان بر این باورندطلبد. اطالعها را میساختن این سیاست

نشگاه ی وزارت علوم و داالمللی شدن در بدنهبین گذارییاستسگذاری و ارتباط با سیاست

در داخل  المللیبینهای ها و همایشبرگزاری کنفرانس، عقیده دارند هاآنخالی است. 

اه یا تشکیل دانشگ، خارج از کشور هایدانشگاههای مشترک با برگزاری دوره، هادانشگاه
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ان ی پذیرش دانشجویدر زمینه هادانشگاهل دانشکده مشترک با همتایان خارجی و استقال

ارتباطات علمی اساتید علمی داخل کشور با اساتید خارج ، تبادل استاد و دانشجو، خارجی

های جهت ارائه آموزش هادانشگاهدر  هاآندعوت از اساتید خارجی و حضور ، از کشور

، لمللیاهای علمی بینیششرکت اساتید در هما، مدت و بلندمدت به دانشجویان داخلیکوتاه

، المللیهای تحقیقاتی بینشرکت اساتید در پروژه، های مطالعاتیاستفاده اساتید از فرصت

برقراری ارتباط علمی دانشجویان ایرانی ، المللیهای بینعضویت اساتید در مجامع و انجمن

مدت ی کوتاههاجذب دانشجویان خارجی برای گذراندن دوره، با دانشجویان سایر کشورها

در  هااهدانشگعضویت ، المللیهای تحقیقاتی بینشرکت دانشجویان در پروژه، کارآموزی

 ی باداخل هایدانشگاهبرقراری ارتباطات علمی الکترونیک ، المللیهای بینمجامع و انجمن

المللی ساختن راهکارها برای بین ترینمهم عنوانبه خارج از کشور و... هایدانشگاه

، آموزش مجازی و از راه دورای چون های عمدهمقوله، در این مقوله هستند. هاشگاهدان

اطات ارتبهای تحصیلی و اعطای بورس، المللیارتباطات علمی بین، فرصت مطالعاتی

المللی شدن چنین یکی از خبرگان علمی در مورد عامل بین فرادانشگاهی قرار دارند.

 گوید:می

ه المللی شدن منجر باز نیازهای ضروری آموزش عالی است. بینالمللی شدن یکی بین»

، استاشود. در این رتضمین کیفیت آموزش عالی می درنتیجههای علمی دانشگاهی و رقابت

شگاه برای های دانگذاری استراتژیک و ایجاد بستری پویا برای هماهنگی میان بخشسیاست

مسئول  ایجاد واحد سازمانی، اتی است. همچنینبسیار حی یساز المللیینبدستیابی به اهداف 

 ،های کاری منسجم و منابع انسانیرویه، المللی با مأموریت و اهداف مشخصارتباطات بین

برخورداری دانشگاه از ، عالوهبهاز اهمیت به سزایی برخوردار است. ، ساختاری الزم، مالی

ت ارتباطات اثربخش با نهادهای مدون و اجرایی برای مدیری، های مستندسازوکار و رویه

مین المللی و استفاده از نتایج آن در جهت تضارزیابی اثربخشی ارتباطات بین، المللیبین

ای علمی ههای مشترک با قطبانجام فعالیت، ارتباط با سایر مؤسسات آموزش عالی، کیفیت

 «.هاستالمللی شدن دانشگاهی بینگامی اساسی در زمینه
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، کیفیت بدون وجود، درواقعداشتن کیفیت است. ، المللی شدن دانشگاهشرط اصلی بین

ر میان د پرتالطمنفعان آموزش عالی نخواهد بود و دانشگاه در بازار دانشگاه مورد اقبال ذی

شدن موجب بازتعریف استانداردهای  یالمللنیبجایی نخواهد داشت. ، رقبای سرسخت خود

 طوربه و آموختگاندانش، یعنی، محصول نهایی دانشگاه مستقیم روی طوربهدانشگاه شده و 

، ریقگذارد. بدین ط... کشور اثر می فرهنگی و، اجتماعی، روی عوامل اقتصادی میرمستقیغ

به  ،آخرین حلقه از عوامل الگوی اعتبارسنجی و تضمین کیفیت نظام آموزش عالی کشور

 یابد.ظهور و بروز می، آموختگاننام عامل دانش

ی غدغهد، تربیت نیروی انسانی کارآمد، به اعتقاد خبرگان آموزش عالی آموختگان:شدان

داد اصلی برون عنوانبه، آموختگانکیفیت دانش، های دانشگاهی است. در این میانتمام نظام

 انآموختگارتباط دانش، خبرگان ازنظرای برخوردار است. از اهمیت ویژه، نظام دانشگاهی

ی هایجاد برنام، باید حفظ شود. در این راستاز فراغت از تحصیل نیز پس ابا دانشگاه 

ل بانک تشکی، آموختگانمنشور دانش، انجمن، و اتخاذ تمهیداتی چون کانون شدهیبندزمان

ت. آموختگان مفید فایده اساندازی سایت و... در دانشگاه برای ارتباط با دانشراه، اطالعاتی

 یهارشتهاز  هرکدامهایی که در ها و مهارتآموزش، دانشگاه هایکیفیت خروجی منظوربه

. گردد بازار کار موردنیازهای باید روزآمد و منطبق با مهارت، گرددتحصیلی ارائه می

باید در سطح کالن مورد ارزیابی قرار گیرد و  بازار کارنیازهای ، الزم است، همچنین

یزی و اجرای ررنامهبا ب، عالوهبهتغییر کند. متناسب با آن ، های نظام آموزشی کشورسیاست

 هاآنای هآموختگان را تقویت و از ظرفیتتوان توانایی علمی دانشهای آموزشی میکارگاه

چون ای های عمدهمقوله، در این مقولهبهره جست.  «محور-طرح»های برای انجام پژوهش

، انآموختگاشتغال دانش، انآموختگجویی از دانشمشارکت، آموختگانارتباط با دانش

دانش و ، آموختگانادامه تحصیل دانش، آموختگانپژوهشی دانش-های علمیفعالیت

رضایت ، آموختگانرضایت دانش، آموختگاننگرش دانش، آموختگانمهارت دانش

از  یکی آموختگان قرار دارند.آموختگان و توزیع و ترکیب دانشکارفرمایان از دانش

 گوید:آموختگان چنین میدر مورد عامل دانش خبرگان علمی
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و  هاگاهدانشآموختگان و سیر صعودی کارآیی دانش هادانشگاهافزایش مداوم کیفیت »

ای در عرصه دانش و پژوهش تواند تحوالت پویا و گستردهمراکز آموزش عالی کشور می

حیط با در م یافتهیتتربآموختگان متخصص و متعهد کشور به وجود آورد. با ورود دانش

توانیم می، هاآنه کلیدی ب یماتتصماتخاذ  یتمسئولو سپردن  کیفیت دانشگاه به بطن اجتماع

. یمو ... باش یفرهنگ، یاجتماع، یصنعت، یاقتصاد های¬عرصه شاهد شکوفایی جامعه در

طح آموختگان نسبت به س-کنندگان از خدمات دانشکارفرمایان و استفاده کهیدرصورت

 وجدان کاری و خدمات، تعهد، عالقه به کار، تخصصی هایمهارت، هاتوانایی، دانش

حاصل  یناندانشگاه اطم یفیتاز ک توان¬یم، داشته باشند یتآنان رضا ییلهوسبهشده عرضه

 «.کرد

 

 الگوی پاردایمی اعتبارسنجی و تضمین کیفیت نظام آموزش عالی ایران .1شکل 

گوی منطقی و با تکیه بر درک و تفسیر خبرگان آموزش در قالب یک ال، 9در شکل 

گر در پدیده اعتبارسنجی و تضمین کیفیت کشور ها و عوامل مداخلهزمینه، شرایط، عالی

 شرایط علی:

 پذیرفته شدگان، دانشجویان

 اعضای هیأت علمی و رئیس دانشگاه

 پدیده:

 اعتبارسنجی و تضمین کیفیت

 :ایینهزمشرایط 

 هااهداف و رسالت

 اختار سازمانیس

 سیمای دانشگاه

 :شرایط مداخله گر

 منابع یادگیری -بودجه 

 فناوری

یادگیری -فرایند یاددهی

 :تعامالت/فرایندها

خدمات عمومی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت دانش، شهروندی  

 ورزش-هنر وفرهنگ-دین، فرهنگ-اجتماع، فرهنگ-سازمانی، فرهنگ

 

 :پیامدها

 صاد دانش بنیان، بین المللی شدن و دانش آموختگانآموزش، پژوهش، اقت
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اعتبارسنجی و تضمین کیفیت از چه  کهبه این امر توجه شده ، مشخص شده است. یعنی

 و پیامدهای این تعامل چیست؟با چه عواملی تعامل دارد؟ ، عواملی متأثر است؟ در کنار آن

 گیریبحث و نتیجه

ست بار دیگر د، الزم است، مشابه و متداخل هستند، فراوان آمدهدستبههای مقوله ازآنجاکه

را برگزینیم  ایمقوله، ترین مقوله را انتخاب کنیم. یعنیبه کدگذاری محوری بزنیم و انتزاعی

 ای نهایی یا اصلی نامی هستهمقوله کهن مقوله تر باشد. ایانتزاعی، مقوله 79که از تمامی 

در  های مندرجی مقولهتواند کلیهترین سطح مفهومی برخوردار بوده و میاز انتزاعی، دارد

قلب ، هاییای نی هستهمقوله، درواقعجدول را در برگرفته و داری خاصیت تحلیلی نیز باشد. 

 چرخد. در همیننجی حول محور آن میالگوی پارادایمی است که الگویی نهایی اعتبارس

فتن مضمون های پژوهش برگشته و به دنبال یاای نهایی به یافتهی هستهبرای تعیین مقوله، راستا

ا و هبه بررسی مجدد و کنکاش در داده، ها مکنون استکه در دل داده یا تِم اصلی پژوهش

 های کیفی پرداختیم.یافته

ا هرسالت، مقاصد، اهداف، نظام آموزش عالی ایران، شد خاطرنشان ترشیپکه  همچنان

های کشور ما نیز دارای امکانات و آن دانشگاه تبعبههای خاص خود را دارد. و نیز ویژگی

د بای، های خاص خود هستند. برای شناخت وضعیت دانشگاه در ایرانها و چالشظرفیت

، انخت. در نظام آموزش عالی ایرشنا درستیبهاکوسیستم دانشگاه و فضای حاکم بر آن را 

اال به پائین نگاه از ب، آمیز بین سنت و مدرنیته حاکم است. دیدگاه سنتیهنوز تعارض مناقشه

عی مروج اندیشه از پائین به باال است. طبی، به تمامی امورات دانشگاهی دارد. رویکرد مدرنیته

های موجود چالش ،رسدن به نظر مینباشد. چنی مستثناکیفیت نیز از امر مزبور  مسئلهاست که 

تی و نه چالش شکلی و ماهوی؛ و ح گفتمان باشد کیفیت دانشگاهی در ایران ناشی از چالش

را  بیم و امید ،ی گفتمان کیفیتتوان مقولهمی، ایهای هستهشناختی. با توجه به مقولهمعرفت

کافی  هاندازبه، رد. این مقولهای انتخاب کی هستهترین مقولهترین و نهاییاصلی عنوانبه

مناسبت  ،مفهومی ازنظر، ها را دارد. از طرف دیگرسایر مقوله یریبرگ انتزاعی است و توان در

، بیم و امید ،گفتمان کیفیت، خط داستان دارد. بر همین اساس حتیهای کیفی و تام با یافته
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ر را مقوالت دیگ، پسس، هایش بسط دادهای اصلی است که برحسب ویژگیی هستهمقوله

 ایم.با این مقوله مرتبط ساخته 9طبق الگوی شکل 

ت. ورزی در فضای دانشگاه اسطرز سخن گفتن و اندیشه، نوع نگاه، منظور ما از گفتمان

گاه را چه بدانیم کیفیت دانش، کندگفتمان کیفیت در دانشگاه است که تعیین می، بدین نحو

های کیفیت توجه کنیم و چه ابعاد آن را نادیده جنبه به چه، و آن را چگونه تعریف کنیم

هویت  یمعرف و نماینده، کیفیت گفتمان، توان قاطعانه گفتمی، بگیریم. بر این اساس

ای هی گفتمان ما از کیفیت است که دست به کنش و واکنشدر سایه چراکه، دانشگاه است

 .زنیمپژوهشی و ... می، آموزشی

مان کیفیت از گفت ایگرایانهبینش دوگانه و تقابل، انداز کلیمبتوان در یک چش، شاید

های کشور اهدانشگ درهای گفتمان کیفیت نظارتی و گفتمان کیفیت مشارکتی را به نام

ت دانشگاه دارد. نگاه ابزاری به کیفی، بندی کرد. گفتمان کیفیت نظارتیشناسی و طبقهگونه

ون بر داند که سوخت کیفیت باید از دنیای بیرشینی میی مامثابهبهاین گفتمان دانشگاه را 

آن تزریق شود و دانشگاه با تکیه بر منافع و منابع سرشار اقتصاد نفتی به تولید محصوالت 

ه توجه ماندن بدانشگاه در حالت انفعال کامل و بی، معرفتی خود همت گمارد. در حقیقت

 عنوانهب، ائات درون و بیرون دانشگاهتحوالت جامعه و نادیده گرفتن استلزامات و اقتض

ها و ریزیی ِصرف برنامهکنندهمصرف، ای جدا بافته و عنصری واحد و مجزاتافته

ن ی کیفیت باشد. چنیغیر اجتماع علمی در زمینه شمارانگشتهای مردمان گذاریسیاست

اه رفع تکلیف و گن، حالت نیترنانهیبخوشتفاوتی و در در بدترین حالت نگاه بی، گفتمانی

. زدیگانیبرمساختگی را در بین دانشگاهیان  یهاگزارش ارائهچند کاربرگ و  پر کردن

کارکردی  بد، یکژ کارکرد، خبرگان آموزش عالی نسبت به این نوع گفتمان و دفرمه شدن

ای معرفتی هدر بستر تحوالت مفهومی و ظرفیت، بیم دارند. البته، و تعبیر غلط از کیفیت

ت به نام گفتمان کیفیت مشارکتی از دل اقتضائا، گفتمان رقیب، ی دانشگاهی ایرانهجامع

و پویای اکوسیستم دانشگاهی سر برآورده است. زبان این گفتمان پیوند  ریمتغ، دنیای متحول

های مختلف مردم اجتماع علمی و ارائه تعریف جدید از منطق عمل و زندگی خوردن گروه

التی مبتنی بر معرفت و سازوکارهای آن؛ و تولید دانش در سایه رس صورتبه، دانشگاهی
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ر آن دیگر شود که دی نهادی تلقی میمنزلهبهدانشگاه ، تفکر انتقادی است. در این گفتمان

 ،بلکه همه دانشگاهیان و اجتماع علمی مشارکت دارند. یعنی، گیرندگروه خاص تصمیم نمی

، ین گفتمانا زعمبهن دانشگاهی برای توسعه کیفی. دانشگاه محلی است برای مشارکت عامال

چالش کیفیت در نظام آموزش عالی هنوز به سرانجام نیامده و نیازمند بازتعریف ساختارهای 

ای ارزشی هسازی کیفیت و هزینهی کیفیت مستلزم فرهنگتوسعه، روازاینقدیمی است. 

 است.

الت وی سبقت را از رقیب برده و حگ، کیفیت هنوز نتوانسته در جدال گفتمانی، هرچند

 از حرمت بسیار واالیی، در سنت جامعه دانشگاهی کشورمان یولزاد خود را پیدا کند. درون

هند و آن نتنازع گفتمانی درباره کیفیت را ارج می، دانشگاهیان، بر این پایه، برخوردار است

طفی در نقطه ع، دانشگاهیدانند. این دوره گذار کیفیت را دوره گذار کیفیت دانشگاه می

نفعان آموزش عالی تاریخ تحوالت دانشگاهی است. اکنون خرد جمعی و ذهنیت ذی

ی چون هایایفای نقش قبالپاسخگو بودن دانشگاه در  و خواهان گر کیفیت استمطالبه

چرخش  دبخشینو، بارآوری و محرک بودن است. این دوره، آفرینیتحول، نوسازی

 آن پایان یافتن دوره بحران کیفیت و نزدیک شدن به لحظه حساس بعتبهو  فرهنگ کیفیت

 تاریخی برای حل مناقشه پارادایمی به نفع گفتمان کیفیت مشارکتی است.

د کیفیت را دارای دو بع، با درک و تفسیر خود، خبرگان آموزش عالی، خالصه طوربه 

 هانآو درک خاصی از آن دارند.  هکیفیت را تفسیر و ارزیابی کرد هاآندانند. بیم و امید می

تفسیری است ، ها و پیامدهایی دارد. این همانچه مشخصه، دانند هر یک از دو بعد فوقمی

الگوی  ،اشاره کردیم ترشیپ همچنان کهدارد.  تأکیدکه تفسیرگرایی اجتماعی بر آن 

د مثبت کارکراست. این الگو در صورتی  چندبعدیمفهومی پیچیده و ، شدهیطراحای زمینه

یت که بسان یک کل آفرین کیفیت خواهد شدخواهد داشت و منشأ اثرات و تحوالت ارزش

از اندتوان به چشممی، یکسان توجه شود. در این صورت طوربهواحد به تمامی ابعاد آن 

ری و نگجزئی و بخشی، اینگاه جزیره، کیفیت دانشگاهی امید بست. در نقطه مقابل

گرانی و باعث ن، رجسته ساختن برخی ابعاد و نادیده انگاشتن دیگر ابعادو ب انگاریساده

 احساس بیم نسبت به آینده کیفیت دانشگاهی خواهد شد.
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