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A B S T R A C T 

The results of this exercise will show the increase in enrollment in higher education 

institutions, the creation of new scientific centers, the lack of space and technology 

equipment, the flood of documentaries, the drop in the quality of science and 

knowledge, the unemployment of graduates and the greater gap between the university, 

industry and society. Gave Also, the most important challenges of higher education, 

the loss of financial and human capital of the country due to the quality of outputs and 

the reluctance to attract these human resources at the community level, the lack of a 

comprehensive system of monitoring, evaluation and accreditation in the field of 

education , Lack of dynamism in the educational system to respond adequately to the 

needs of the society; underestimating the development of skills, entrepreneurship, 

creativity and innovation in the educational system; the breakdown of university 

communications with research institutes and the periphery; lack of orientation Related 

issues with land management in higher education development programs, graduated 

unemployed, quantitative There is a lack of the necessary quality of university 

education. Needed analysis of the existing situation and initial orientations in the 

design, review and review of the education system at different levels to provide skill 

and manpower efficiency based on the line of selective development in the country's 

perspective and emphasis on the scientific and research system And prioritizing it is a 

necessity. To address the challenges of advanced education development. 
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 گذاری نظام آموزش عالی ایران ابعاد کمی و کیفی سیاست  تحلیل

  2اله عزیزی ، نعمت     *1ا... صاعدموچشیلطف

 . عالی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایرانریزی توسعه آموزشدانشجوی دکتری برنامه -1
    .دانشگاه کردستان، سنندج، ایراناستاد گروه علوم تربیتی  -2
 

 1397 مهر 22تاریخ دریافت: 
 1398  بهمن    08تاریخ پذیرش:  

 1399  اردیبهشت   13تاریخ انتشار:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 کلید واژه ها:
عالی،  گذاری آموزش سیاست 

ارزیابی دانشگاه،  
های  التحصیالن، چالش فارغ 

 کمیت و کیفیت دانشگاه. 

 

های اخیر، گرایی در مهرومومهای دانشگاهی و سیل مدرکاجتماعی برای ورود به رشتهافزایش تقاضای  
گیری سریع و ناموزون مراکز و مؤسسات دانشگاهی را در پی داشته و عالی را داغ و شکلبازار آموزش

چنین روند تکانشی در   برآیندهای غلط نیز حمایت شده است. طبیعتاً  گذاریدر عین ناباوری با سیاست
  رونیازاهای کیفیت در نظام آموزش عالی کشور بوده است. یۀ مراکز دانشگاهی، افت شاخصرویبرشد 

عالی ایران کندوکاو  گذاری آموزشدر این مقاله تالش شد تا با تحلیل اسناد و مدارک، روند سیاست
عالی کشور تحت لوای سیاست های نظام آموزشها و برنامهینه نشان داد که سیاستشود. بررسی پیش

ریزان متخصص و خبرۀ طراحی، تدوین و برای اجرا ابالغ کلی و متمرکز کشور و در نبود مشارکت برنامه
بهمی ویژگینحویشود  بدون  ماهیتاً  برنامهکه  نظام  یک  بینش های  بدون  علمی،  و  مطلوب  ریزی 

گرایانه، دور از نیازهای جامعه، بیشتر بروکراتیک و متأثر از جریانات پرنفوذ عقیدتی و سیاسی است.  واقع
عالی، ایجاد مراکز علمی  نام در مراکز آموزشهایی در افزایش ثبتها و برنامهنتایج اجرای چنین سیاست

فناوری، سیل مدرک تجهیزات  و  فضا  و دجدید، کمبود  علم  افت کیفیت  فارغگرایی،  بیکاری  -انش، 
-ترین چالشالتحصیالن و شکاف بیشتر بین دانشگاه، صنعت و جامعه نمود یافته است. همچنین از مهم

کیفیتی بروندادها و تمایل نداشتن بی  لیبه دلهای مالی و انسانی کشور  عالی، اتالف سرمایههای آموزش
جامعه، سطوح  در  انسانی  منابع  این  جذب   در اعتبارگذاری و ارزیابی ظارت،ن جامع نظام نبود  به 

  نیازهای   به  متناسب  پاسخگویی  برای  عالیآموزش  نظام  در  پویایی  نبودن  کافی  عالی،آموزشۀعرصه
گسست نظام  در  نوآوری  و خالقیت کارآفرینی، ها، مهارت پرورش به توجهیکمجامعه،    آموزشی، 

 آمایش  با مرتبط هایگیریجهت پیرامون، فقدانتحقیقاتی و جامعۀ   هایمؤسسه با هادانشگاه  ارتباطات

گرایی و فقدان کیفیت الزم آموزش دانشگاهی کمیت  عالی، آموزش توسعه هایریزیبرنامه در سرزمین
برون برای  که  است  بدیهی  بر  است.  اهتمام  وضعیتی ضمن  چنین  از  آسیب رفت  ازتحلیلی   شناسانه 

طور اساسی بازبینی شود سازوکارهای توسعه آموزش عالی کشور به ها، مسیر و موجود، سیاست وضعیت
بردانش  کارآیی و مهارتسطح   ارتقای برای  و مبتنی  دانشگاهی  اسناد  توسعه مشیخط آموختۀ   در 

آن تالش  هایاولویت و بر پایۀ تحقیقاتی و علمی نظام بر  تأکید و کشور اندازباالدستی نظیر سند چشم
 اقدام کرد. عالیآموزش توسعۀ رویپیش هایچالش و در راستای رفع 
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 . مقدمه 1

بنیان و رشد چشمگیر  های مختلف حیات بشری، ظهور جامعه و اقتصاد دانش تحوالت سریع در عرصه
های اقتصادی و اجتماعی در تنها تغییرات پارادیمی عمیقی را در نظامفناورهای اطالعاتی و ارتباطی نه

عنوان دو ستون اصلی این تحوالت طرح های علمی و فناوری بهنوآوری پی داشته بلکه سبب شده است تا  
نیز به دانشگاهی  پیشرانشوند و مراکز  نقش و جایگاه واالیی  منزلۀ  اقتصادی  فرایند توسعۀ  اصلی  های 

ه مردم نیز متأثر با اهمیت یافتن نقش علم و فناوری در جهان تفکر عام(. لذا 1396عزیزی،  )کنند  کسب  
مندی از افزایش تقاضا برای بهرهاز الزامات جامعۀ جهانی برای کسب جایگاه اجتماعی و اقتصادی بهتر،  

 مؤسسات و هادانشگاه  در همین راستا  های دانشگاهی نیز به نحوی رو به تزاید بیشتر شده است.فرصت

 اصولی برای تربیت سنگینی وظیفۀ و رسالت دنیا،  عالی آموزش مراکز سایر مانند نیز ایران عالی آموزش

هدفمند است و   پیگیری کوشش و به عهده دارند که مستلزم تالش،  کشور نیازهای اساس بر دانشجویان
ها  زمینه اندرکاران نظام آموزش عالی کشور بکوشند تا ضمن فراهم کردن بستر الزم برای واکاوی  باید دست

علل دا  و  نظام  در  جاری  کشور،مشکالت  سیاست نشگاهی  ساختار  و  نظام  بازبینی  به  و  نسبت  گذاری 
 اجرائی آن اهتمام و با انجام اصالحات ضروری در های طور برنامهریزی آموزش عالی کشور و همین برنامه

وجوداین مالحظه، اقدام کنند. با آینده رویپیش هایچالش و به افزایش تناسب این نظام با شرایط هاآن 
شواهد موجود تردیدی باقی نگذاشته است که در شرایط جاری آموزش عالی کشور، سیاستی روشن، طرح 

صورت منسجم  صحیح چنین رسالت خطیری به ای مناسب و سازوکار اجرایی اثربخشی برای انجامو برنامه
 هدف عمدۀ ی،عالآموزش مؤسسات و  هادانشگاه نظران،صاحب از بعضی عقیدۀ به و هماهنگ وجود ندارد.

 کشور آیندۀ تخصصی نیازهای زمینۀ در بینیپیش  بدون هم آن متخصص،  نیروهای تربیت در را خود

 1376 اند )ابوحمزه،دانشجویان و مقاطع تحصیلی معطوف داشته کمی کرده و همّ خود را به رشد خالصه

وزارتخانه رو،  ازاین  (.1: دیگر  همانند  ایران  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  کشور  وزارت  اتخاذ  های  دلیل  به 
ای اجتماعی  به سامانهقادر نبوده است که  هنوز  ای خود  های توسعهگرایانه در سیاسترویکردی کمیت

  ۀز عهدتنها ااش نهبا وضعیت کنونیشود. بدیهی است که  های سیستماتیک تبدیل مدرن و دارای قابلیت
اش های مصوب ساالنهبرنامهدر اجرای  بلکه  بر نخواهد آمد،    ساله  20انداز  چشماهداف علمی سند  تحقق  

های این فرایندها و فعالیتکیفیت  که ارتقای سطح  هایی اساسی مواجه خواهد شد. درصورتینیز با چالش
نظام   یک  مستلزم  و    گذاریسیاستوزارتخانه  و  مدیریتکارآمد  اثربخش  مهمی  همه  مطالبات از  تر 

بحران ناکارآمدی همه نظام   بادهد که  اما شواهد امر نشان می؛  استدر جامعه    شدهسیستماتیک و نهادینه 
هایی اساسی مواجه کرده است. در این، ارتباط تمرکز ساختاری،  تهدید و آن را با چالش کشور  عالی آموزش

رت، کاهش شدید منابع و امکانات و تناسب نداشتن ضریب نفوذ باالی کنشگران و جریانات سیاسی پرقد
-های دانشگاهی با نیازهای متغیر بازار کار و درنتیجۀ نرخ رو به تزاید دانشها و محتوای رشتهبرنامه

 فشار تحت به شدت  را عالیآموزش نظام که    هستند  یزایآسیب  عواملآموختگان دانشگاهی بیکار ازجمله  

 (. 1388 پیکانی،  هادی؛ 1395عزیزی، ؛ 1396عزیزی، اند )هداد قرار

گذاری آموزش عالی کشور با سه الگوی کنترل دولتی، نظارت دولتی  تحلیل و مقایسه رویکرد سیاست
الگوی سیاست از نشان می  (2002،  میروئو  و  تیلورگذاری مبتنی بر تقاضای بازار )و  دهد که در کشور 

قوانین   شود که در آن نظام آموزش عالی به شدت در کنترل دولت است والگوی کنترل دولتی تبعیت می
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های آموزشی، شرایط کسب درجات تحصیلی، نظام ارزشیابی و قوانین مربوط امتحانات دسترسی به فرصت
ها  ای آنهای ارتقای حرفهنامهعلمی و شیوهدانشگاهی و همچنین شرایط و ضوابط استخدام اعضای هیئت

می تعیین  )را  باور    درواقع  .(1994،  توو  ونکند  منیعی) به  و   ترینمهم از یکی (  1393،  فراستخواه 

 عمودی و متمرکز و هرمیۀ  ازاندازبیش ریخت و ساخت ایران کشور در عالیآموزش ریزیبرنامه هایآسیب 

 داشته باید  آنچه از بیش  خودخوانده، نقشی حکومتی و دولتی نهادهای . در چنین اتمسفریاست بوده

 مداخله الگوی در  ؛ جایگاهی صرفاً اندگرفته برعهده عالیآموزش ریزیبرنامه گذاری و  سیاست  در باشند،

 حقیقت، در که است این ریزیبرنامه منطقی و موجه معنایکه  یابد. درصورتی نمود می و تعریف حداکثری

 ذینفعان و نوآوری و فناوری و علم اصلی کاربران و تولیدکنندگان برای ارشادی   و رسانیاطالع پلتفرم نوعی

 مشارکت ساززمینه  قیمومت، جای به  ریزی برنامه مطلوب الگوی . بر این اساسبیاورد فراهم آن اجتماعی

فرایندذی  شراکت و این  در  و کارکردهای است نفعان کلیدی  نقش  اهمیت  دلیل  به  است که  بدیهی   .
های اجتماعی  عالی و دامنه و شعاع آثار و پیامدهای چنین نهادی در نظامها و مؤسسات آموزشدانشگاه

 دانشگاهی  ریزیبرنامه و عالیآموزشی  گذارو اقتصادی، مشارکت و موافقت ذینفعان در عرصۀ سیاست 

 .یابدمی چندان دو اهمیتی و ضرورت

سیاستشناسآسیب هرحال  به تحلیل  و  سیاستی  فرایند  و  و  ها  آثار  و  کشور  عالی  آموزش  گذاری 
پیامدهای آن اقدام مهمی است که اگر مسئوالن امر به آن عنایت و توجه کنند، در بازنگری مسیر توسعۀ 

بهرهآموزش   مورد  کشور  بهعالی  مهم  این  بود.  خواهد  سودمند  بسیار  شود،  واقع  جنبه برداری  از  ویژه 
روزآمد    تولید محتوا و متنکه در فراهم کردن بستر علمی    یفرایندهای افزاری و مغزافزاری و همچنین  نرم

ورد استفاده در متون م نقش دارد، جای درنگ ندارد. آنچه عیان است این است منابع علمی و  دانشگاهی 
ند بلکه هستتنها حامل یک تأخیر تئوریک  بوده که نه  ایترجمههای دانشگاهی  در اکثر رشتهها  دانشگاه
به نحوی ارگانیک   مردم  ۀزندگی شغلی، کاری و تولیدی و نیازهای رو به توسع  ۀبه جریان روزمرعموماً  

وندادهای چنین نظامی از کفایت و کیفیت الزم برای تأمین نظر را ب( و لذ1387عزیزی،  مرتبط نیست )
های  طور خالصه اتکا بر سیاست های صنعتی و تجاری برخوردار نیستند. بهکارفرمایان و صاحبان بنگاه

زدگی مفرط این ای که مبین نوعی روزمرگی در نظام آموزش عالی کشور بوده و ناشی از سیاستلحظه
علم و عالم در تحوالت جاری جامعه را  جایگاهدانشگاه و دانشگاهیان و تنزل فول اعتبار نظام مهم است، ا

های کیفی در فرایند ارزیابی عملکرد سیستم دانشگاه در سطوح در پی داشته و سبب غفلت از شاخص
انگیزگی  هایی چون فرسودگی شغلی زودهنگام اساتید، بیکالن و خرد شده است. طبیعی است که آسیب

ویژه در ای بهانجام وظایف حرفه  ای درمفرط دانشجویان، عدول از قوانین و استانداردهای اخالق حرفه
هایی  ساز از این دست برآیند طبیعی اجرای چنین سیاست ها سوژۀ مسئله نشر آثار علمی و پژوهشی و ده

 اند. که دور از مرکز ثقل آموزش تدوین و به اجرا گذاشته شده است

 تحقیق  روش. 2

روش نظری  تحقیقات نوع از ماهیت ازنظر حاضر  تحقیق   موضوع مطالعه  برای پژوهشگران است. 

 چاپی  منابع تحلیل  و مرور  طریق  از تحقیق  هایداده است. بوده تحلیلی توصیفی شیوه اساس  بر تحقیق

 در جستجو طریق از دالیل توجیه و تبیین روش، برای این است. در شده گردآوری موجود الکترونیکی و

آن به بررسی و بیان دیدگاه   دربارۀ موجود کلی قضایای و هاگزاره تدوین و  تحقیق مباحث نظری  و ادبیات
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بررسی عمیق موضوع سیاست  ؛پرداخته شده است با  تا  عالی،  بنابراین تالش گردید  گذاری در آموزش 
به را  مطالعاتی  بستر  و  به  زمینه  و  تشریح  شفاف  حوزه  صورتی  این  در  عمیق  نسبتاً  و  جامع  دیدگاهی 

 ریزان قرار دهد. دسترسی یافته و چارچوبی مفهومی را پیشروی محققان و برنامه

 آموزش عالی   سیاست   - 1-2

سیاست: یک تصمیم صریح یا ضمنی یا مجموعه تصمیماتی است که ممکن است جهتی بخشی برای 
یا   آغازین  اقدام  یا یک  باشد،  آینده  راافتادهعقبتصمیمات  قبلی  تصمیمات  اجرای  یا  کند    ،  راهنمایی 

برنامهسیاست  (.18ص  ،  1حداد) سیکل  مرحله  اولین  اسگذاری  برنامهریزی  و  باید  ت  ی ها ییا یپوریزان 
های اثربخش  ی مرحلۀ اجرا بپردازند و رویهزیرطرحها به  تدوین سیاست را ارزیابی کنند، قبل از اینکه آن 

گذار به قانونقوانین و مقررات نظام آموزش عالی که توسط نهادهای  (.18ص  همان،  )  ند ینمارا ارزشیابی  
های اجرایی مربوطه را های جمعی و سازمانی نهاد آموزش عالی و سازمانرسند، اساس کنشتصویب می
قانونتشکیل می است.دهند.  بسیار تخصصی و جدی  و   ۀگذاری در جامعمقررات   گذاری سیستماتیک 

ن جمعی و رفتار جمعی  ها و هنجارهایی دارد که وجداکننده در نهادینه شدن ارزش مدرن نقشی تعیین
گذاری و نظارت بر اجرای کیفیت در قانون  بخشد. و سازمانی را قانونی کرده و به آن ضمانت اجرایی می

های آموزشی است. ربط دقیق مواد قانونی  سازی برنامهکیفیت در پیاده  ۀکنندآن تا حدود زیادی تعیین
تواند کیفیت قانونی مقررات به ابعاد اجرایی می گری این قوانین نسبتبا واقعیات نظام آموزشی و تسهیل

 و کامل دائمی هاییسیاست توانندنمی هم هااستیس بهترین محاط بر نظام آموزش عالی را مشخص کند.

 رسد، پایان به  دیگر یادر نقطه آغاز و   نقطه یک از  که  نیست فعالیت مقطعی گذاری،سیاست باشند، لذا

 هاتسیاس بازنگری مشکل، یک دۀدهنل یتشک هایهمؤلف و حتی سیاست تدوین منابع  ریی تغ دلیل به بلکه

 (. 1386الوانی،  هاست )سیاست تکامل مبنای ها،آن  اصالح و تغییر و

 و علم سیاست مثالً  .هاستآن  موجود وضع از اطالعاتی حاوی معموالً کشورها فناوری و علم برنامۀ
 برعکس و است وابسته ملی اقتدار اهداف  به قاًیعم و هلند فرانسه استرالیا،  انگلیس، آمریکا، در فناوری

 سیاست  :دارد خاص حالتی خود  برای هم ژاپن  میان  این است. در نفوذگرا آمریکا در  علم و فناوری سیاست

 ما کشور برای مناسب سیاست انتخاب  (.1392 مردانی،گراست ) نفوذ هم و گراموریتأ م هم کشور  این

 علمی توسعۀ ی بهدستیاب  .کند اتخاذ را مقتضی سیاست بتواند تا دارد تجربیاتی چنین شناخت به نیاز نیز

 آمدهدستبه  تجارب مبنای بر  .اجراست  و گذاریسیاست  حوزه دو در هاتوانمندی  تقویت مستلزم فنّاورانه و

 و فناوری،  علم توسعۀ بر تأثیرگذار متنوع  یهاشران یپ  میان از گفت توانمی کشور در گذشته دهۀ سه در

 به وابسته متغیری کشور فنّاوری و علم توسعۀ ،گریدعبارتبه  است؛ یاکنندهنییتع عامل سیاسی پیشران

 این (. در1396صنیع اجالل،  است ) یالمللنیب فضای جهانی در  نظام اراده  و داخل در سیاسی نظام ارادۀ

 متناسب  کاری نظام و  اصول مبانی، تقویت  نیازمند تأثیرگذار، بخش عنوانبه  کشور عالیآموزش نظام بین

 به مربوط  هایبرنامه و هاسیاست  نیز و کشور علمی جامع سند و اندازچشم سند در مطرح ایآرمانه با
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هایی برای کشور باید به تدوین برنامه عالی آموزش ها و مراکزدانشگاه اساس این بر  .است هاآن  تحقق
 تحقق این اهداف بپردازند. 

اول   جایگاه با یافتهتوسعه  است کشوری  « ایران1404در افق » ایران اسالمی جمهوری  اندازچشم در
دارای  و اسالم جهان در بخشالهام انقالبی، و اسالمی هویت با منطقه، سطح  در فناوری و علمی اقتصادی،

پیشرفته،  دانش از برخوردار جامعۀ ایرانی انداز،چشم  افق این در .المللبین روابط در مؤثر و سازنده تعامل
  قلمداد  ملی   تولید   در  اجتماعی  سرمایه  و  انسانی   منابع   برتر  سهم   بر  متکی  فناوری،  و   علم  تولید  در  توانا

  تأکید با  و  است غربی جنوب آسیای منطقه سطح در  فناوری و  علمی  اقتصادی،  اول  جایگاه دارای شده و 
  و   سرانه  درآمد   سطح  نسبی  ارتقاء  اقتصادی،  مستمر  و  پرشتاب  رشد  علم،   تولید  و  افزارینرم  بر جنبش
به ق  آن  هدف  کامل  اشتغال  رسیدن  مدنظر  کشور  در  علمی  توسعه  دادناست.  عوامل   رار  با  تعامل  و 

را خواهان است و لزوم توجه   هاارزش ی، عوامل فنّاورانه و  طیمحستیزاجتماعی، اقتصادی، سیاسی، عوامل  
 توسعه و رشد برای  انسانی سرمایه ی کالن کشور یکی از ضروریات است. نقشهایگذاراستیسبه در  

 کشور، توسعه  مختلف هایبرنامه در جهت  همین به و انکارناپذیر واقعیتی فرهنگی و اقتصادی، اجتماعی

 گرفته  قرار توجه مورد ویژه طوربه  کشور هاینیازمندی  کردن برطرف منظور به عالی آموزش گسترش  امر

 انسانی نیروی عرضه میان دقیق، نیازسنجی و کشور هایروی قابلیت بر مطالعه عدم به توجه با اما است،

 موضوع و آمده وجود  به یتوجهقابل شکاف  هاآن  به مربوط تقاضای با  گوناگون هایرشته در کردهل یتحص

 ترسیم نیازمند اهداف این تحقق ،شک یباست.   گردیده سبب را عالی آموزش  النیالتحصفارغ بیکاری

 طی الزامات و ملی سطح در کار الزم، تقسیم امکانات و منابع  مسیر، طی نحوه آن در که است راهینقشۀ  

آن   تیدرنها،  بیپرفرازونشباشد. در حین اجرا این مسیر   شده مشخص دقیق و شفاف طوربه مسیر، این
های آن بررسی  ها و یا چالشها، ضعفی، پیشرفتافتنیدستکه ارزیابی از اهداف    کندیممنطق حکم  

ریزی بهره جست برنامهها مشخص شود و از تجارب آن در اصالح  شود تا میزان تخصص اهداف و برنامه
   ها کوشید.و در رفع چالش 

قبل و بعد  )   ران ی ا  عمرانی  ی ها برنامه  طی  در  آموزشی  ریزی برنامه  و  ی گذار است ی س   - 2-2
 از انقالب اسالمی( 

 جهانی  جنگ  بعد از  دورۀ  در  کشورها،  از  بسیاری  در  ریزی برنامه  آغاز  با  زمان هم  ایران،  در  ریزی برنامه 

 در  :کرد را تجربه  برنامه  اسالمی، پنج  انقالب  از  قبل  دورۀ  در  ایران  (. 1375فیوضات،  شد )  آغاز  دوم 

اشاره  اجرا و  تدوین ایران  در  ملی  عمرانی  ریزی برنامه اولین که  1327 سال   ریزی برنامه به  ای شد، 

 توسعۀ برای  هایی طرح  برنامه این  (:در1335- 1341)   ران یا  عمرانی دوم برنامۀ   .بود   نشده  آموزشی 

 که  بودند  شده  تدوین  آن از تر کلی  دوم  و  اول ۀسال هفت هایبرنامه  درواقع،  شد. ارائه وپرورشآموزش 

)  ها آن  در  را  آموزشی  ریزی برنامه  ردپای  بتوان  مقدسی،  دید.  و   و  ی گذاراست ی س (.  1389نوروززاده 
 (، 1341- 1346سوم )  برنامۀ  پایانی  های سال  ایران در  عمرانی  سوم  برنامۀ  طی  در  آموزشی  ریزی برنامه 

برنامه   آغاز  در  که  دانشجویان  تعداد  ترتیب، بدین   .شدند  تأسیس   امیرکبیر  و  شریف صنعتی  ی ها دانشگاه 
 و  علوم   وزارت  تأسیس  قانون  1346 سال رسید. در نفر  42000به   برنامه پایان  در بود، نفر  24500
 سطوح  کلیۀ  در آموزشی ریزیبرنامه   مسئول  وزارتخانه  این  و   رسید  وقت  مجالس  تصویب  به عالی آموزش 

 کشور، عالی آموزش  ( برای1347- 1351) ایران  عمرانی  چهارم برنامۀ  طی  (. درهمان شد )  عالی آموزش 
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در جدید  های دانشگاه  بنیادگذاری  و کشور   ی ها دانشگاه  ظرفیت  گسترش   شورای  1348 سال بوده، 

 شد. ایجاد  عالی آموزش  و علوم  وزارت   های برنامه  اجرای به  رسانی کمک  کشور جهت  آموزش 

موارد  از  بسیاری  در  که است   واقعیت  این  نشانگر  عمرانی  چهارم  و سوم  های برنامه  عملکرد  بررسی 
 عملکرد  دورۀ  است  نداشته  خوانی هم  ها شده« برنامه بینی پیش  های »هدف   یافته« با انجام  های »واقعیت

 عالی  دورۀ  در  ویژهبه  سطوح همه در  عالی آموزش  کمّی سریع  گسترش  دوران توان می  را چهارم  برنامۀ 

  یا حفظ برای  الزم  های سیاست  اتخاذ  و  موردنیاز  عناصر  تأمین  با  غالباً  کمّی  گسترش   این  اما ؛  دانست 
(.  36:1350آموزشی،    و  علمی  ریزیبرنامه و  تحقیقات  مؤسسۀ است )  نبوده  همراه  آموزش  کیفیت  ارتقای 

 متمرکز صورت به وپرورش آموزش  توسعۀ گذاری سیاست   و  ریزی برنامه  نظام این چهار مرحله،  طول  در 

 تصویب  تلفیق،  طراحی،  از اعم  برنامه،  امور  کلیۀ  نسبی تمرکز مرحله، این  اصلی   مشخصۀ  پذیرفت.  صورت 

 (. با ورود به 1371نفیسی،  کرد )  عمل  دولت  از  مستقل شی وب کم  که  است نهاد  یک  در  برنامه  یاجرا   و 

  نهادها  به  اختیارات  واگذاری  اسالمی،  انقالب  پیروزی  زمان  تا  ( 1352- 1356)   ران یا  عمرانی  پنجم  برنامۀ 
-دستگاه تعدد بر  ها دانشگاه  عمل استقالل   وسعت یافتن  با  بود.  این مرحله  خصوصیت  از متعدد  مراجع و 
 به مربوط  امور  و تمرکز  کاهش  روند  ترتیب، بدین  شد.  افزوده نیز گذار سیاست   و  کننده هماهنگ  ای ه 

 یافت  بیشتری  شدت  مرحله این در  بود شده  آغاز قبل مرحلۀ اواخر در  که نهاد یک  در  ریزیبرنامه  نظام 

  د ی انجام آموزشی  امور بر  نظارت  حتی  و  آموزش  امور  در  هماهنگی  و  تلفیق  آموزشی،  فضاهای  ایجاد  به  و 
 (.1389نوروززاده و مقدسی،  ،  1371نفیسی،  ) 

 اجتماعی  اقتصادی،  توسعۀ  اول  برنامۀ  در  آموزشی  ی ها است ی س پس از پیروزی انقالب اسالمی توسعۀ  

  و  علوم و  تربیت  و  تعلیم  عمومی،  فرهنگ کیفی  ارتقای  و  کمّی  ( گسترش 1368- 1372)  فرهنگی  و 
-سیاست امور  برای  متمرکز نهادی  طریق ایجاد  از جوان  نسل  به  خاص نسبت  توجه با  جامعه در  فنون

-ای بیان شد. روند سیاست و حرفه  فنی  های آموزش  اجرایی  امور  در  تمرکز عدم  و  ریزی برنامه و  ذاری گ 
(  1379-1383) ( و  1374- 1378)   ی فرهنگ  و اجتماعی  اقتصادی، توسعۀ  دوم برنامۀ در آموزشی ای ه 

 توسعۀ  چهارم  برنامۀ  های سیاست  انداز، چشم  سند  در عالی  آموزش  وضعیت پیدا کرد. تا جایی که  ادامه 

 علمی  اقتصادی،  اول  جایگاه  در  را آینده ایرانکه    ( 1384- 1388ن ) فرهنگی ایرا و  اجتماعی  اقتصادی، 

 تکلیف  دانایی   توسعۀ  ب یترت ن ی ا به است.   کرده تصویر  غربی  جنوب  آسیای  منطقۀ  سطح  در  فنّاوری و 

توسعۀ  ؛ است  عالی  آموزش بخش  )  ها بخش  سایر توسعۀ شرط  پیش  عالی  آموزش  یعنی  سایت  است 
irandoc .)   دانش  ویژگی  از  برخوردار  جامعه  به  ستیابی د چهارم:   برنامۀ  در  عالی  آموزش آرمانی  اهداف 

  های ارزش  اخالقی،  اصول  بر  متکی  یافته توسعه  جامعۀ  به  فنّاوری؛ دستیابی  و  علم   تولید  در  توانا  و  پیشرفته 
شاخص    شکل   به   چهارم   برنامۀ   در   عالی   آموزش   بخش   کمی   اهداف   . ( همان )  ملی  هویت  و  اسالمی 

  حد   در  چهارم   برنامۀ  طول  در  غیردولتی  بخش  دانشجویان  سهم  ثبات   همچنین  . است  گذاری شده هدف 
 بخش  توسعۀ تنگناهای و  ها محدودیت   . است   یادشده   برنامه   کمی   های شاخص   از   دیگر   یکی   درصد،   45

 امکانات  نبودن  کافی عمومی؛    اعتبارات   از   عالی   آموزش   سهم   بودن   ناکافی عالی در این دوره:   آموزش 

 ازحد بیش  اشتغال الزام  و  علمی هیئت  اعضای  کمبود   نخبگان؛  جذب  و  حفظ  برای  عالی  آموزش  نظام 

  نبودن  کافی   عالی؛  آموزش  عرصه  در اعتبارگذاری  و  ارزیابی  نظارت،  جامع  نظام  نبود  تدریس؛  به  آنان 
 ها،مهارت پرورش به توجهیکمجامعه؛    نیازهای  به  متناسب  پاسخگویی  برای  عالیآموزش  نظام   در  پویایی 
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 های مؤسسه  با  ها دانشگاه  ارتباطات  نبودن  کافی   آموزشی؛  نظام  در  نوآوری  و  خالقیت  کارآفرینی، 

عالی   آموزش  توسعه  های ریزی برنامه  در  سرزمین  آمایش  با  مرتبط  هایگیری جهت  فقدان   تحقیقاتی؛ 
 .( همان است ) 

 کارکردی ( وعالی آموزش حکمرانی هایساختاری )مدل  تغییرات  سیر به با نگاهی و کلی حالت در

 نگرش و گیریجهت  در تغییر یک که  شودمی مالحظه توسعه، برنامه پنج طول در دانشگاهی استقالل

های هومبولتی و بازارمحور مدل به گرادولت حکمرانی هایمدل از کشور، گذارانسیاست و ریزانبرنامه
 طی  در دانشگاهی  استقالل کارکردهای از برخی به توجه ایجاد شده که به تبع این تغییر نگرش، میزان

 دهندهنشان  مثبت ها بوده است. همین رابطهتوسعه، بیش از سایر برنامه پنجم و چهارم سوم، هایبرنامه

الهی و  است ) توسعه هایبرنامه طی در دانشگاهی استقالل کارکردی و ساختاری ابعاد بین تعامل فتح 
 .(1394همکاران، 

یی که بر  هابرنامهی آموزش عالی است.  هایمشخط  دربردارندهفصل دوم برنامه پنجم توسعه کشور  
علمی   مبانی  و    دی بایماساس  روابط  از  درک صحیح  بر  باشد.  هاحلقه مبتنی  علّی  زیر شنهادهایپ ی  ی 

شود: بهبود کیفیت آموزش عالی از طریق های آموزش عالی در قانون پنجم ارائه میبهبود برنامه  منظوربه
های اطالعاتی و تکنولوژیک آموزش عالی  علمی مبتنی بر تقویت زیرساخت ارتقای کیفیت اعضای هیئت 

گیری التحصیالن از طریق تسهیل شکلهای حین خدمت به اساتید؛ بهبود اشتغال فارغئه آموزش جهت ارا
ریزی برای ریزی برای تسهیل فرایند اعطای منابع مالی، برنامهبنیان مبتنی بر: برنامههای دانششرکت

ریزی برای  امهبنیان، برن های دانشگیری شرکتعلمی در فرایند شکلتقویت مشارکت فعال اعضای هیئت
آذر و  های جدید )ها و ظرفیتسازی آموزش عالی با نیازها و تقاضاهای واقعی کشور اعم از رشته متناسب

 رشد نرخ مستمر  است. افزایش بوده درصد 12حدود  رشد نرخ متوسط دوران، این (. در1392همکاران، 

فراهم   .بود آن هایفعالیت دامنه  گسترش و دولت شدن تربزرگ  نتیجه زیادی حدود تا آموزش  تقاضای
 آموزش ساختار تدریجی توسعه با همگام عالی، آموزش گسترش برای ایبودجه- قانونی بسترهای شدن

 ،پس از انقالب  (.1396مرادی،  )  دیانجام آموزش  عرضۀ افزایش درنتیجه  و مؤسسات تعداد افزایش به عالی
 دموکراتیک  و علمی مدیریت و یزیربرنامه جای به ایدئولوژیک کنترل و نوسازی جای به سازیاسالمی

 برای  گاههیچ ولی شده، اجرا و تنظیمعۀ  توس در  سالهپنج ۀبرنام پنج تاکنون 1368 سال از .نشست
 تا . تاس نیامده فراهم ریزیبرنامه فرایندهای همه در مؤثری مشارکت چندان دانشگاهیان و هادانشگاه

 و سیاستی کافی قانونی اختیارات  بدون امنا، هایهیئت  سطح  در حتی ها،دانشگاه چهارم برنامه  از پیش
 (. 1393فراستخواه و منیعی، بودند ) ایبرنامه

برای رشد و حرکت عالوه بر سایر منابع به  های اقتصادی و اجتماعی کشور  چرخ صنعت و بخش 
تربیت  انسانی  لذا سرمایۀ  دارد.  نیاز  دانشگاهی   التحصیالن فارغ  اشتغال بدون  کشور،   پیشرفت شده 

در و الزم  نظر  تجدید  بدون  ها دانشگاه  صرف کمی  توسعۀ  تداوم  و نیست  عملی  دانشگاهی   درونی 

 و فرایند  داد،  درون  که  بود  خواهد  اثربخش  سیستمی  خالصه  طور به   .ندارد امکان  مربوطه،  های برنامه 
 داد برون  به  نسبت  مناسب  بازخورد  افتی در   .باشد  سازگار  جامعه واقعیات  ها خواست  نیازها،  با  آن  دادبرون 

 ارزیابی  در  تواند می  آن  ی ها چالش  یی شناسا   با  همراه  آن ی دستاوردها  تشریح  و  عالی  آموزش نظام 

 مفید  و  مؤثر  جذب  ناممکن بودن  خاطر  همین  شود. به  تلقی  مهم  و  مؤثر عالی  آموزش  نظام  اثربخشی 
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 شغلی،  فعالیت و تحصیلی  هایکار، نامتناسب بودن رشته  بازار در  عالی  آموزش  هایدوره   التحصیالن فارغ 

 ها آن جذب  و  التحصیالن فارغ  دفع  غیرفعال،  و  تولیدی  غیر  های در بخش  التحصیالن فارغ بیشتر  جذب 

 آموزش  که  است  مشکالتی  و  ها چالش  ازجمله  دیگر،  مسائل  از  بسیاری  و  صنعتی  کشورهای  سایر  در 

 عبارتی به و کرده  معرفی   ناموفق  و رو روبه چالش  با  سنگین های گذاری سرمایه  علیرغم  را ایران  عالی 

 اهداف  آن  به  نیل  میزان  یا  نگردد،  محقق عالی  آموزش  نظام  نظر  مورد  دستاوردهای  تا  است  شده  باعث 

 ها دانشگاه  شتر یما ب  در کشور (.  2ص   1376 بیگلری  اسالمی )   .است کرده  معرفی  ضعیف  را دستاوردها  و 

هنوز  برند ی م  سر  به  دوم  نسل  در  ها آن  از  محدودی  تعداد  و  اول  نسل  در  )  نسل و   کارآفرین( سوم 

 آموختگان دانش  از  بسیاری   که  است  اساس  همین  به  ت. اس  نشده  مطرح  ی طورجد به  ایران  در  ها دانشگاه 

 .مانند ی م  بیکار  و  ابند ی ی نم  ق یکار توف  بازار  در الزم  ی غن   و  کارآفرینی ی  ها مهارت  نداشتن  دلیل  به 

-حرفه  خبرگی و تخصصی –علمی و شناختی قدرت عالیآموزش راهبری برای مشروع و مناسب قدرت
مشارکت  بدون دانش بخش برای گذاریسیاست رایند. فمراتبی سلسله و  سیاسی قدرت نه و است یا

 یو اثربخش کارایی درنتیجه، و بود خواهد معنابی  ها،آن  برای بخش، این واقعی کنشگران جانبههمه و کامل
 و گذاری سیاست  برای سازیتصمیم هایچرخه در باید هادانشگاه سوکی از .داشت نخواهد نیز را الزم

 طریق از رودمی  انتظار دانشگاهیان از  دیگر، سوی از و باشند داشته مؤثری نقش عالیآموزش ریزیبرنامه

 و عالیآموزش  مراکز و هادانشگاه هایبرنامه ۀهم  در خودی  تخصص و ایحرفه و گروهی یهاییایپو
الکنند مشارکت پژوهشی  صورتبه   دانشگاهیان مؤثر مشارکت و خالق  تعامل فرایندهای است زم. 

 پیشنهاد  و هیئتی و سنتی نوع از ییهای ریمشورت گ صورتبه و باشد فراهم  نهادینه و مندنظام قانونمند،

 دانشگاهیان  که رودمی انتظار.  نباشد الزم یهانیتضم بدون و نامؤثر شکل به دولت دلبخواهی هایخواهی

 عملیات،  شرح  گذاری،اولویت نیازسنجی، اهداف، ن  یتعی مأموریت، تقریر،  ریزیبرنامه فرایند مراحل همه در

باشند    داشته کنندهتعیین تعاملی  و خالق  حضوری مؤثر، نقشیت،  اصالحا و تجدیدنظر ارزشیابی،
 .(1393فراستخواه و منیعی، )

 عالی ارزیابی کمّی و کیفی آموزش   - 3-2

عالی در ایران باعث میزان رشد جمعیت دانشجویی در ایران شدیم.  ای شدن آموزشفرایند تودهبا توجه به  
به وضعیت   با توجهی آموزشی در اولویت قرار دارد،  ریگجهتاند،  ها از حیث کارکرد متنوع نشدهدانشگاه

یافته و باعث نابسامانی    شیافزاموجود و نقش پژوهش و مقاالت در رتبه علمی استاد و دانشگاه توجه به آن  
ی مناسب در راستای تولید علم یا فقدان مسئله محور ریگجهتو معضالتی شده است. پژوهش بدون  

 دوران حاشیه ساخته است. در تنها توسعه و رشدی را منجر نشده بلکه آموزش ما را هم دچار ضعف ونه

 آموزش، عرضۀ یهارساخت یز گسترش با آموزش تقاضای تحوالت و ابعاد  خصوصیات، نیز جدید

 اجتماعی  است. تقاضای بوده مرتبط متوسط طبقه نسبت و شهرنشینی رشد نرخ جمعیتی،  ی هاییایپو

داشت  مستمر  رشد بیستم قرن ابتدای از و گرفت شکل  قاجاریه اواخر از  تدریجبه نوین، معنای در آموزش 
سال   در تعداد این داشت. دانشجو نفر 300دود  ح بیستم قرن اول دهه دو یکی در ایران  (. 1396مرادی،  )

 خورد. اولیننمی چشم به  نیز زن  دانشجوی یک حتی قرن، ابتدای در رسید. نفر میلیون  3/4به    1391

) پذیرفته  1327  در زن  دانشجویان گروه انتهای1389انتظاری،  شدند  در  اما   از نیمی حدود قرن (، 
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 در عالیآموزش مؤسسات معدودی تعداد   بیستم، قرن اول دهۀ در اند.داده تشکیل زنان را دانشجویان

 کیوست یب قرن اول دهۀ در اما بودند، متمرکز ارومیه و تبریز تهران،  مانند عمده شهر چند در که بود کشور
 کشور  استانی مراکز بیشتر در غیردولتی عالی آموزش مؤسسۀ  هزار از بیش و دولتی  دانشگاه  80حدود  
 (.1396مرادی، شد ) فعال و تشکیل

 1304  - 1390. تعداد دانشجویان آموزش عالی در دوره  1جدول    

 عالی تعداد دانشجویان آموزش   سال تحصیلی 
1305-1304 301 
1352-1351 115311 
1358-1357 175675 
1391-1390 4271128 

                                                       
 اخیر هایمهروموم  در  توجهقابل کاهش  دهندۀنشان عالی، آموزش متقاضیان رسمی آمارهای نتایج

نفر در دوره    400و    ونیلیمک ی از  متقاضیان تعداد کهی طوربه  است. بوده از ثبات   1378-82هزار  که 
،  ...کاهش یافته است  1391هزار نفر در سال    100و    ونیلیمکنسبی برخوردار بوده است، به حدود ی

 عالیآموزش اجتماعی تقاضای از پسران با مقایسه در دختران سهم اخیر  هایمهروموم  در این، بر افزون

  التحصیالن،فارغ بیکاری افزایش بازدارندگی نقش بر تحقیقات نتایج رابطه،  این است. در  یافته افزایش
هزینه نفع به تقاضا کفۀ سنگینی و تحصیل ادامۀ  به پسران  هایگرایش تغییر افزایش  های دختران، 

 (.1391نورالهی،شیری و اند ) تحصیلی و غیره تأکید داشته

 انقالب از جمعیت است که پس عالی، اول رشد آموزش کمی توسعۀ سیاست اعمال بر مؤثر عوامل

- 76ی  هاسال فاصله در آن پیامد  و خودرسید  اوج نقطۀ به جمعیت رشد نرخ  1360دهۀ   و در اسالمی
 به  میل و شدن جمعیت جوان ییاز سواند، داده تشکیل را عالی آموزش متقاضیان هاآن  از بخشی 1366

 و مفهومی جوان، تحوالت قشر سوی از  اجتماعی نقش ایفای از رضایت کسب  و وجود  ابراز  و فهمیدن
 دولت حداکثر مداخله کرد. عامل دوم، الگوی ایجاد جامعه اجتماعی یشناس روان در   ساختاری بنیادینی

-تفکر مساوات یافت. غلبه رسمیت اسالمی  انقالب از بعد  عالیآموزش توزیعی است که در بخش  عدالت و
 دستیابی  منظوربهها  دانشگاه پذیرش هایسهمیه وضع به گذاری،سیاست در نظام توزیعی و عدالت رایانهگ

)جامعه   افراد برای عالیشآموز به  فرصت دسترسی برابری  و توازن ینوع به شیره منجر شد  و  عباسی 
 عالی در ایران، فقدان توازن در بین آموزش ای شدن آموزشهای تودهویژگی  نیترمهم(. از  1390پزآرانی،  

گیری یک نظام پویای تولید دانش شده است. رشد  عالی و توسعه اقتصادی است. این ویژگی مانع شکل
(.  1383ی راد،  قانعاست )همراه نبوده   عالی ای شدن آموزشبا الگوهای موزون توده عالی کمّی آموزش

 یک سرمایه معتبر، ارزش جهانی یافته است، آموزش مثابه  به متخصص    در این شرایط که نیروی انسانی 

های نهادهای  دهد که به سبب ناتوانی آموختگانی را پرورش می کشور در ضمن توسعه خود، دانش  عالی 
این یعنی    ؛ و ( همان )   ست ی ن ی مرزها  سوآن ی جز مهاجرت به  اچاره آموزشی، پژوهشی و صنعتی کشور  

انسانی یک ملت که رشد و توسعۀ بخش  پتانسیل و فرصت سرمایۀ    ر یپذ امکان های مختلف را  اتالف 
-با نگاه کیفیت  ها ارزیابی سیاست ت خواهند رفت.  از دس   ها فرصت گرایی  خواهد ساخت، با این روند کمّی 

  یک  شد،   استفاده   شوند،   آشکار   آن   نتایج   که   ی و کاف   مدت ی طوالن   دورۀ   یک   برای   سیاست   مدار وقتی 
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بررسی    ها برنامه را رد طول  ها  اثربخشی سیاست   تا .  داد   سامان   توان می   را   سیاست   از   کنترلی   ارزیابی 
در   ر ی تأخ یا با دهند، های عملکردی رخ می در شاخص  ج ی تدر این فعالیت همگام با تغییراتی که به  کرد، 

بتوان اثر ناشی از اجرای تغییر درسیاست    تا آموزشی اجرا شوند    ۀ ارزیابی نهایی از نتایج سیاست چند دور 
گذار یک ارزیابی دقیق، سیاست   ا ب   شخیص داد و نماید، ت بازسازی و نوآوری آموزشی ظهور می در    که   را 

اند یا تعدیل و اصالحاتی در طراحی سیاست  ها تحقق یافته بینی د که آیا پیش ر تواند بررسی ک بزودتر  
با توجه به سرعت    ؛ و شود ریزی و اجرا، پیگیری  دوباره مراحل برنامه تا    یا اجرای سیاست ضرورت دارد. 

های آموزشی  جامعه، بازسازی و نوآوری ابعاد  با بقیه  ارتباط و پیوستگی میان نظام آموزشی    ، تحوالت 
 در طول زمان، اصالح و تعدیل گردند. 

جهان و تبدیل آن به    ۀکنندعنوان دانش دگرگون های مدیریت بهدغدغه  نیتریکی از بزرگ  ،کیفیت
،  ریزی کیفی، کنترل کیفیاصل برنامه  4کم بر  مدیریت کنترل کیفیت دست   ۀدنیای مدرن است. سامان

( است  استوار  کیفی  پیشرفت  و  کیفی  معنای   (.2005،  2روز تضمین  به  اینجا  در  کیفیت  مدیریت 
سیاستهدف برنامهگذاری،  سازمانگذاری،  و  یدهریزی،  رهبری  انگیزش،  ایجاد  کنترل،  و  نظارت   ،

  ۀمفقود  ۀآموزش عالی تقریباً حلقهماهنگی و سرانجام ارزیابی سیستماتیک است. توجه به کیفیت در  
یی است که همیشه هادغدغهکیفیت آموزش و پژوهش ازجمله ابعاد نظارتی و کنترلی مدیریت آن است. 

ی برای توجهقابلی هاکوششی اخیر هادهه. در اند کردهی دانشگاهی برای دستیابی به آن تالش  هانظام
بازرگان است )  آمدهعملبههای دانشگاهی  داف نظامبهبود مستمر کیفیت آموزش عالی و دستیابی به اه

همکاران،   به    منظوربه(.  1379و  بخشیدن  سایر هاهدفتحقق  بر  ارزشیابی  کارکرد  باید  نظام،  این  ی 
داشته   اشراف  دانشگاهی  مدیریت  )کارکردهای  ا1376بازرگان،  باشد  این  باعث  (.    طور بهتا    شودیممر 

مستمر درباره مطلوبیت عوامل درونداد، فرایند و برونداد خود بپردازد و برای بهبود بهتر امور مورد توجه 
المللی  ضمن تأکید بر لزوم بهبود و تضمین کیفیت در آن، استفاده از تجارب بینگذاران قرار گیرد.  سیاست

ترین عنوان یکی از مناسب عالی به همراه الگوی اعتبارسنجی بهدر خصوص تضمین کیفیت در آموزش  
( 2002)  3کیوکو  و دایجل  توسط پژوهشی در  . مثالًشودالگوها برای تعیین کیفیت آموزش پیشنهاد می

 ناوریف نقش و امریکا عالی آموزش در آن کاربرد چگونگی پاسخگویی، مختلف انجام شده است، انواع

شرایط اجتماعی و جهانی و    ریتأثهمچنین تحت    .است گرفته قرار بررسی مورد در پاسخگویی اطالعات
ی ابعاد  مفقوده  ۀعالی تقریباً حلقتوجه به کیفیت در آموزشسیل رو به افزون تقاضای برای دانشگاه باید  

ها با  شود که رشد کمی دانشگاهتر میکنندهنظارتی و کنترلی مدیریت آن است. این امر هنگامی نگران
کاربردی و چندین دانشگاه و مرکز آموزش عالی دیگر، افزایشی بسیار -ظهور دانشگاه آزاد و دانشگاه علمی 

عالی این است که اعتبارات دانشگاهی  موزشاما ازجمله مشکالت در نظام آ ملموس و آشکار داشته است؛
به    نیتأمرا دولت   نیازی  را احساس خود در بخش  ریتأثکرده و دانشگاه ما  اجتماعی  اقتصادی و  های 

عنوان ریزی دانشگاهی بهارزیابی و فقدان بازخورد در نیازسنجی و برنامه  سازوکارکند. ضعیف بودن  نمی
ن عالی خواهد شد و جذب اعتبارات بدوکفایتی و روزمرگی آموزشیخالء دیگری منجر به تکرار برنامۀ ب

 توجه به نتایج و بروندادهای اثربخش دوام دانشگاه را افزایش داد. 

 
2. Rose, Kenneth, h 
3. Daigle & Cuocco 
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 ارزشیابی فرهنگ یزادرون  توسعه مستلزم عالی، آموزش و دانشگاه علم،  کیفیت مداوم ارتقایپس  

 کیفیت به درونی التزام و یمیو خودتنظ خودارزیابی رفتارهای و روحیات نیازمند خود  به نوبۀ که است

 دانشگاهی شاملالگوی اعتباربخشی  (.  1385فراستخواه،  است )  یعالآموزش  نفعانی ذ و یاران میان در
)خودارز درونی  ویابیارزیابی  برونی (  ارزیابی   ارزیابی  است.  همگانی(  خودسنجی  )قضاوت  حکم  درونی 

پژوهش بهبود و اصالح کیفیت آموزش و  مداوم   ۀنیازمند محاسب  ، است. گسترش و توسعه سازمانی و 
 . دهندیخود را خودشان انجام م ین کارافراد ذینفع برنامه، ا ،درونی یابیخویشتن است. در ارزش

انقالب فرهنگی به  ارزیابی آموزششورای عالی  ها و ضوابط دوین شاخصعالی و ت منظور بررسی و 
گسترعالی  آموزش  های شاخص  و   اصلی  های مؤلفه   تدوین  بهارزیابی   شامل    ۀدر  خرد  و  کالن  ارزیابی 

فرهنگی و اعتبارات و امکانات، در ابعاد کمی و   های کلی )عمومی(، آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، بخش
( است  ورزیده  اهتمام  فرهنگی شورای  کیفی  انقالب    نظامکیفیت    (.26/8/83مورخ    550جلسه    ،عالی 

عناصر سازمانی کیفیت دروندادها،  را می  عالیآموزش الگوی  از  استفاده  با   کیفیت فرایند،    کیفیتتوان 
ارزشیابی   پیامدها  کیفیت  و  بروندادها  کیفیت  ) محصول،  و همکاران، کرد  کیفیت  (.  1384محمدی 
نظام  نتایج  اندازه  چه  تا  اینکه  از  است  عبارت  پژوهش،  دانش ) ی  آموزش   بروندادها  نتایج  آموختگان، 

قبل    شده( در عرضه خدمات تخصصی   از  استانداردهای  با  انتظارات(    ها شده )هدف ن یی تع مقایسه  و 
آموختگان  اینکه وضعیت اشتغال به کار دانش  از کیفیت پیامدها عبارت است    ؛ و هستند   بخش ت ی رضا 

از خدمات آن( تا چه اندازه    کننده استفاده ی جامعه  طورکل به کنندگان و  از دیدگاه خودشان، استخدام ) 
 (. همان است ) بخش  رضایت 

کسانی هستند که مطابق با برنامۀ آموزشی و درسی    عالیآموزش  عنوان مؤلفۀ اصلیآموختگان بهدانش
یک دورۀ تحصیلی  اشدهنیتدو پایان    برگزارشدهی،  به  موفقیت  با  را  آموزشی  اند  دهیرساندر یک مرکز 

 عمیق ارزیابی شود. با توجه به   طوربه(. باید در همه ابعاد  1384فاضلی به نقل از محمدی و همکاران،  )
کنند؛  های درسی تحقق پیدا می ی آموزشی و اجرای برنامههادورهاینکه رسالت و اهداف دانشگاه در قالب  

های درسی، توانایی  ی آموزشی و برنامههادورههای دانشجویان،  بنابراین لزوم بررسی و ارزیابی از آموخته
دانش مهارتی  و  نگرشی  و  شناختی،  خدمت  گیرندگان  نظرات  دانشهازمانساآموختگان،  ذینفع  -ی 

ها، سطح دانش و اطالعات،  ۀ تواناییدربارهای ذینفع  آموختگان؛ میزان رضایت گیرندگان خدمات و سازمان
آموختگان به کار آموختگان؛ و میزان رضایت گیرندگان خدمات از سطح عالقۀ دانشسطح مهارت دانش

آموختگان و  وجود مکانیسمی مدون برای آگاهی از وضعیت دانش  و؛  ( 1384محمدی و همکاران،خود )
-نظرات دانش  ریزی بعدی؛ دانشگاه بعد از فراغت از تحصیل و استفاده از نتایج این تحقیقات در برنامه

-سرنوشت شغلی دانش  کیفیت و مدیریت و اساتید؛  ازلحاظهای آموزشی و درسی  آموختگان دربارۀ برنامه
میزان رضایت   آموختگان شاغل به بیکار؛ دوره و مدت آن؛ نسبت دانش  برحسب آموختگان؛ نسبت بیکاری  

آموختگان؛ ترکیب آموختگان؛ ادامه تحصیل دانشو آثار علمی دانش  هامقالهآموختگان از شغل خود؛  دانش
ها با امکانات ره و رابطۀ آن ی مورد اجرا با نیازهای جامعه؛ میزان تطابق دوهادوره تناسب    ؛و توزیع جمعیت

ها از وضعیت آموختگان و میزان رضایت آن ی؛ میزان سطح انتظار از دانشجویان و دانشانسان  یروینمادی و  
نقدهایی است که توجه   ینترغیر اثربخش بودن آموزش یکی از عمده  (. همان منبعشود )موجود ارزیابی  

ها، نامتناسب بودن بودن درس  یرکاربردیعالی را به خود جلب کرده است. غ آموزش  بسیاری از منتقدان
 (.1393 ،حسینی لرگانی و همکارانمحتوا و برنامه درسی ناکارآمد )
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عالی است.  آموزش کلیدی در هایشاخص وقت، ازتمام علمیهیئت  اعضای از هادانشگاه برخورداری
 تعادل  کشور، هایهای استاندر دانشگاه  1392  - 1393( در سال تحصیلی  1394،  همکارانطاهری و  )

 هااستان برخی  خصوصبه دهد.های آموزشی، امکانات آموزشی و ... را نشان می شاخص توزیع در  نداشتن

  ؛ و باشندمی برخوردار بیشتری   آموزشی امکانات از هااستان  سایر به نسبت  اصفهان، و سمنان  تهران، مثل
ازلحاظ توزیع استادیارها، دانشیارها و استادها که بیشتر در شهر تهران و چند شهر بزرگ کشور و استان 

 سطح  که دانشجویان است  شده باعث کشور، هایدانشگاه در  آموزشی امکانات نامتعادل است. این توزیع 

 باشند.  اصفهان را داشته  و سمنان های تهران،دانشگاه در تحصیل ادامه به بیشتری تمایل تحصیلی باالی

 مسئوالن، نگرش  و گیریجهت مجرد به که دادند  نشان  تحقیقی ( در1394،  الهی و همکارانفتح)

و   گذاراناست یس و ریزانبرنامه  الگوی  سمت به گرادولت حکمرانی الگوی سمت از هادانشگاهکشور 

 کارکردی  ابعاد با مرتبط هایمقوله به توجه میزان اندازه،  همان به  اند،شده متمایل هومبولتی  یا و بازارمحور 
 علمی جامعۀ و هادانشگاه سوک ی شده است. از بیشتر نیز توسعه هایبرنامه متن در دانشگاهی استقالل

 نیاز متمرکز، ساختار و  اقتصادی مشکالت علت به دیگر، سوی از و کنندمی پافشاری  خود استقالل بر

-سیاست  و گیریتصمیم مالی، منابع شود. جذبمی بیشتر روز   هر دولت مالی یهاکمک  به هادانشگاه
 برای  دولت کلیدی ابزارهای از مالی، منابع و هاستدانشگاه  استقالل بحث در مهم موضوعات از ذاری،گ

وابستگی عالی آموزش کنترل و  )است.   دولت هایسیاست   اجرای معنای به مالی است.    ، همکاران آذر 
از برنامه  ریتأختوجهی به  ( در پژوهشی نشان دادند که بی1392 اثربخش  زمانی در برخی  ها منجر به 

از   بسیاری  فارغبه  ها برنامهنبودن  اشتغال  دانشگاه،  و  صنعت  ارتباط  مهارتخصوص  و  های  التحصیالن 
 نیازهای با ایگونهبه دانشگاهی تربیت و پیشرفته، تعلیم کشورهای از بعضی وکار خواهد شد. درکسب

 بیکاری از بلکه کند،می برآورده تخصصی ازنظر را کار بازار نیازهای تنهانه  که است شده هماهنگ جامعه

 دانشگاه و صنعت  نداشتن  ارتباط ایران درآورد.  می عمل به جلوگیری   نیز التحصیالنغفار توان رفتن هدر و

 دانشگاهی لیالتحص فارغمیزان بیکاران    بر هر روز شده باعث،  است سوم نسل هایدانشگاه اصلی هدف که

 افزوده شود. 

محور عالی و نظام علمی در جوامع دانشکیفیت آموزش  ۀاشاره به اهمیت مقول  ای با فراستخواه در مقاله
کند که مدل پایش  میوی اشاره  داند.  ای راهبردی برای بقا و توسعه و حاکمیت سرزمینی میآن را مسئله 

ن های زیستی کنشگران و ذینفعا ها و تجربه ها، نگرشکیفی آموزش عالی بهتر است از ساختار درونی ارزش 
( شود  ساخته  جامعه  این  خاص  موقعیت  و  شرایط  و  ایران  علمی   اعتقاد به  (.1387فراستخواه،  نظام 

 هایپژوهش موجود،  اجتماعی دانش به ایران، عالی آموزش کنونی گذاریسیاست مدل در جاودانی،

 موجود وضع بازتاب .است  شده کمتری توجه علمی، و علی توضیح و تبیین هایمدل و میدانی مستقل

 علوم، نظام ترطورکلیبه  یا ایران  عالیآموزش نظام در  گذاریسیاست و ریزیهمبرنا مدیریت، عملکرد

 و  نهادی هایسطح  در  بدکارکردی یا کارآمدیان نوعی  از حاکی کالن، سطح در فناوری، و تحقیقات
 است  سازتصمیم  و  گیرندهتصمیم نهادهای  در  موجود  ناکارآمدی  و ها کاستی بیانگر و است  ساختاری

 (. 1395آبادی و همکاران، امیری فرح، به نقل از 1387جاودانی، )

 کنندینم  پیروی پایداری و موجه منطق از درمجموع اخیر، هایمهروموم  در عالیآموزش هایسیاست

 سنت مانند هایییویژگ  رود؛یم انتظار سیاسی نظام یک از معموالً که اندبوده ایهتبایس هایویژگی فاقد و
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 بینیپیش ظرفیت المللی،بین و جهانی  محیط تحوالت باخالق   سازگاری  برازش،  نکویی  دفاع،قابل نظری

-حل توانایی  اخالقی،  عناصر اثربخشی، کارآمدی،  اجرایی، قابلیت یکپارچگی، پیوستگی، کنشگران، رفتار
 بودن ناکافی  (. 1392فراستخواه،  )   یاجتماع   مطلوب تأثیر و  کیفیت  و توافق تولید ها،تعارض بخشضایتر

گسترش  ها، دانشگاه اختیارات ) استقالل عدم  آسیباریبس(  37،  1389فراستخواه،  دانشگاه  های ی 
 کهدرحالی ؛  گذارندیم صحه آن بر عرصه، این پژوهشگران و نظرانصاحب که دیگری  ساختاری و کارکردی

 گیریمتصمی و گذاریسیاست از برآمده غیرمستقیم یا  مستقیم ها،چالش و مسائل این از بسیاری  ۀریش
؛  1395؛ ابراهیمی،  1395؛ اسدی و معروفی،  1395ابراهیم و دیگران،  )نوه  است ایران عالیشآموزۀ  حوز در

 (. 5، 1395آبادی و همکاران، ؛ به نقل از امیری فرح1395؛ آروین و محمودی، 1395زینلی،سلیمی و 

 گیری . نتیجه3

بر    هرحالبه آن،  با  علمی  نهادهای  همسویی  ضرورت  و  اقتصادی  و  اجتماعی  تحوالت  اگر 
برنامهگذاراناستیس آموزش،  ارشد  و مدیران  تغییرات  ریزان  ایجاد  برای  انجام عالی کشورها  و  ضروری 

کند، موضوع مهمی که بعد از آن باید در اصالحات الزم در این نظام فشارهای زیادی را وارد کرده و می
های پیشنهادی ها و برنامهسیاست  دستور کار آنان قرار گیرد، این است که چگونه این فشارها باید در فرمت

(. این امر مؤید این نکته است (Filippakou, and Tapper, 2016های نهادی تبدیل گردند  به نوآوری 
ها نیازمند بازنگری ی علمی، آموزشی و پژوهشی دانشگاههارسالت نیل به مقصود و کسب توفیق در تحقق  

ها و طراحی مورد نظر است.  های مؤثر برای پیشبرد برنامهگیری از استراتژی های این حوزه و بهرهسیاست
ویژه در مقایسه و اعتبار جهانی آموزش عالی و مؤسسات دانشگاهی کشور بهبر این اساس نگاهی بر جایگاه  

ای های و رویکردهای توسعهها، استراتژی دهد که سیاستبا تجارب آموزش عالی دیگر جوامع نشان می
بعد   از  نه  و  آموزشی  بعد  از  نه  به دستاورد درخوری  و  نبوده  برخوردار  توفیق چندانی  از  این حوزه  در 

نینجامیده است. هرچند این ناکارآمدی ریشه در علل و عوامل متعددی دارد که خود ناظر بر پژوهشی  
عالی است؛ اما در این بین تداوم تمرکز ساختاری در آموزش پیچیدگی و چندوجهی بودن نظام آموزش

نه تعالی کشور  است  بلکه سبب شده  است  مربوط  معرفتی  بسترهای  و  مبانی  با  تباین کامل  در  ا  تنها 
چابکی، کارآمدی، سرزندگی و قدرت هماوردی علمی و آموزشی از مؤسسات دانشگاهی کشور سلب گردد  

 (. 1396عزیزی، )

ایران بر جنبۀ عقالنی و اجتماعی آن گذاری در آموزشجنبۀ سیاسی مدل سیاست  هرحالبه عالی 
روشمی  آن  در  که  شهودی  چربد  گرا های  قالبها ش یو  در  معموالً  جناحی  بر  ی  هیئتی  و  سنتی  هایی 

 ای چنین رویه   (. 1392فراستخواه، اندازند )شوند و سایه می گذاری غالب می ساختارهای بوروکراتیک سیاست 
دولت و  متمرکز  ساختاری  ایجاد  و  باعث  و خودگردانی  استقالل  با  آن  تباین  درنتیجه  که  منشانه شده 

ای، مشکالت متعددی را برای ساحت دانشگاهی کشور ایجاد کرده است. به همین حرفه  مستقل مدیریت
عالی و  آموزش اجتماعی منوال تغییر در توزیع جمعیتی، جنسیتی دانشجویان و تغییر جغرافیایی تقاضای

عالی  آموزشبعد کمی در مقابل کاهش بعد کیفیت، مدیریت مؤثر در  به انضمام افزایش    گرایی اشاعه مدرک
  و  جامعه  هایبحران  از  دانشگاه   تأثیرپذیری  عالوه به انگیز مواجه ساخته است.  شور را با وضعیتی چالشک

-دانش   جذب  برای  مناسب  شغلی   هایفرصت  جامعه از طرفی و کمبود  بر  دانشگاه   تأثیرگذاری  نقش  ضعف
رود  می  شماربهگذاری حاکم در آموزش عالی  دانشگاهی از طرف دیگر از تبعات مدل سیاست  آموختگان
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روشن کرده است. الزم به  شیازپ شی بکه ضرورت پاسخگویی متولیان امر در نظام آموزش عالی کشور را 
 که  است مطرح اساسی و مهم چالش یک عنوانبه عالی آموزش مراکز در پاسخگوییذکر است که مقولۀ 

ها باید نسبت به نیازهای جامعه، منابع، امکانات و عرضۀ خدمات خود پاسخگو باشند.  بر اساس آن دانشگاه
 خود  پاسخگویی بهبود ویژگی با تا د کن می کمکی دانشگاه مؤسسات به اهمیت پاسخگویی درکمسلماً 

 (. 2002، 4کیوکو و دایجلکنند ) عملی ترمسئوالنهو  مؤثرتر نحو به

هایی که مقدمات  های سیاستی اعتباربخشی نشده و اجرای برنامهبا این تفاسیر در پرتو تأکید بر رویه
ی ها بحران گرای کشور اکنون با ها به طبیعی فراهم نگشته، نظام آموزش عالی کمیتاجرای آزمایشی آن

گشایی  آمیز و دستوری سیاست دانشگاه کند. در همین ارتباط اجرای افراط مینرم    وپنجهدستمتعددی  
میلیون نفر جمعیت تعداد مراکز   80و ظهور پدیدۀ دانشگاه سوپرمارکتی سبب شد تا در کشوری با حدود  

دانشگاهی ما از تعداد مراکز و مؤسسات آموزش عالی چین با جمعیتی حدود یک و نیم میلیارد نفری هم  
های اخیر با افزایش سطح آگاهی مردم و کاهش تقاضا برای تحصیالت در مهروموم  هرچندبگیرد.  پیشی  

علمی آزاد،  دانشگاهی  مؤسسات  از  بسیاری  و  کاسته شده  تقاضا  این  موج  از  -دانشگاهی، خوشبختانه 
حتی   و  نور  پیام  مواجه شدههادانشگاهکاربردی،  کاهش مشتری  با  دولتی  یی  از  بیش  و   ون یلیمکاند 

و    هاانیزها هرحال اجرای این سیاست مانده است؛ اما به بالاستفادهی کشور هادانشگاهصندلی از ظرفیت 
رو روبه  مسائلای از  عالی را با مجموعهمالی و انسانی زیادی را به کشور تحمیل نمود و آموزش  خسارات

 حفظ برای عالی  آموزش نظام و امکاناتنبودن منابع   ریزی راهبردی، کافیکرد. در این میان فقدان برنامه

 جامع نظام نبود  تدریس؛ به آنان ازحدبیش  اشتغال الزام و علمیهیئت  اعضای نخبگان؛ کمبود جذب و

 برای   عالیآموزش  نظام   در  پویایی   نبودن  کافی   عالی،  آموزش عرصۀ در  اعتبارگذاری و  ارزیابی نظارت،
 در  نوآوری  و خالقیت کارآفرینی، ها،مهارت پرورش  به توجهیکمجامعه؛  نیازهای به متناسب پاسخگویی

پیرامون، هایمؤسسه با هادانشگاه ارتباطات گسست  آموزشی، نظام جامعه  و  -جهت فقدان  تحقیقاتی 
بیکاری دانشآموختگان و    عالی،  آموزش توسعۀ هایریزیسرزمین در برنامه آمایش مرتبط با هاییریگ

هایی است که سالمت ساحت آموزش عالی کشور را در معرض اعتنایی به بعد کیفیت، ازجمله آسیب بی
 تهدید قرار داده است. 

گذاری،  بدیهی است که برای ایجاد تحول در این عرصه کشور باید همسو با تحوالت روز دنیا در سیاست
بر مبتنی  باید  که  کند  تبعیت  سنتی  اجتماعی،  واقع  از  موجود محیط  شرایط  از  دقیق  ارزیابی  و  بینی 

انداز ی افق و چشمترروشناقتصادی، انسانی، سیاسی و با لحاظ کردن استقالل آکادمیک بوده و با دید  
ریزی توانند با برنامهها و مراکز آموزشی می ها تدوین نماید. در پرتو چنین فضایی دانشگاهآیندۀ دانشگاه

بین  راهبردی، رویکردهای  فرا  6یارشته انیم،  5ای رشتهاتخاذ  بهر7ایرشتهو  درسی  ه،  محتوای  از  گیری 
و  مسئله معنیهاکالسمحور  یادگیری  درس،  واقعی  و  ی  نسل   تی درنهادار  دانشجو،  مناسب  ارزشیابی 

التحصیالنی نقاد، پرسشگر، شکاک، نوآور، خالق و کارآفرین بار بیاورند. در حقیقت چنین جدیدی از فارغ
بینی  تنها دچار تشویش و خودکمآموختگانی خواهند توانست تا با تعاملی پویا با محیط پیرامون نهدانش

 
4. Daigle & Cuocco 
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7. Transdesciplinary 



                                                                                           
 
 

   لطف ا... صاعدموچشی و همکاران/  تحلیل ابعاد کمی و کیفی سیاستگذاری نظام آموزش عالی ایران 

1، شماره 8، دوره  9139  بهار   
 

181 

ی را از خود نشان دهند.  زائدالوصفکفایت و شایستگی   تیدرنها  نشده، بلکه در برآوردن نیاز خود و جامعه
آکادمیک آزادی  به  احترام  همراه  به  دانشگاهی  استقالل  بعد  تقویت  میان  این  یادگیری در  بر  تأکید   ،

کشور   عالیبازتعریف میسر توسعه آموزشعلمی،  اعضای هیئت  یتوانمندسازپیشبرد فرایند  العمر،  مادام
گذاری کشور در عرصه آموزش عالی را ی استواری تلقی گردد که صحنه سیاستهاگام  منزلهبهتواند  می

 ساختاری   و  فرهنگی   مدیریتی،   عمومی،  فنی،  الزاماتمتحول خواهد کرد. البته در این میان نباید رعایت  
بدیهی است غفلت شود.   عالیآموزش جهانی و ایمنطقه ملی، آینده اندازهایچشمازنظر دور بماند و از  

گرانه بدهد که در آن گری دولت در مدیریت دانشگاهی جای خود را به الگوی تسهیلکه نقش تعیین
 بر مبتنی الگوی  ظاهر خواهد شد. در امتداد این تحوالت،  کنصافجادهو    بسترسازبیشتر در کسوت یک  

 ایحرفه نهادهای و  تخصصانم اختیارات بر مبتنی الگوی به عالیآموزش در مدارانهحکومت گذاریسیاست

یافت و  تحول علمی و  بر مبتنی  ریزیبرنامه جایگزین پژوهش بر  مبتنی و عقالنی ریزی برنامه  خواهد 

 درسی هایبرنامه در  تغییر(. در سطح خرد نیز  1393فراستخواه و منیعی،  خواهد شد ) دولت ایدئولوژی 

بر   مطالب دنکر کاربردی جهت در دانشگاهی  تأکید    جدیـد   یهارشته  جادیامحوری،  مسئله  و 
بر  و سرزمین آمایش با متناسب هایرشته ایجادی،  ارشته انیم ،  آموزشیهای  نیازسنجینتایج   مبتنی 

بهبود کیفیت آموزش دانشگاهی،  ،  دانشجویان و انتقادی  ادراکی هایمهارت و خالقیت ۀقو پرورش بر تأکید
و توجه به نقش اقتصادی   صنعت  با  دانشگاه ارتباطبازبینی و تقویت  افزایش جذب دانشجویان خارجی،  

 گذاری نوین قرار گیرد.ها در دستور کار سیاستدانشگاه

 مالحظات اخالقی

 حامی مالی

 این مقاله حامی مالی ندارد. 

 مشارکت نویسندگان

 نویسندگان در آماده سازی این مقاله مشارکت داشته اند. تمام 

 تعارض منافع 

 بنا به اظهار نویسندگان، در این مقاله هیچ گونه تعارض منافعی وجود ندارد. 

 تعهد کپی رایت 

( رعایت شده است.CCطبق تعهد نویسندگان، حق کپی رایت )
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