شکیفیتدرآموزشعالی
جامعه دانشبنیان ونیازبهپای 
آموزش عالی در جامعهی دانشبنیان

د ▐ پژوهش در حوزهی آموزش عالی ،شاخهی علمی نسبت ًا جدیدی است و کمابیش میانرشت ه
▐آندرهئا برنار 
د که به نحوی پیچیدگیهای
ای محسوب میشود .پژوهشگران مختلف ،از شاخههای علمی متنوعی تالش میکنن 
هزارتوی آموزش عالی را دریابند .این پژوهشگران با رویکردهای متنوع آموزشی ،علوم سیاسی ،روانشناختی،
د تا فهم روشنتری از نظام
د آن به مسائل آموزش عالی میاندیشن 
اجتماعی ،تاریخی ،اقتصادی ،حقوقی و مانن 
دهی آموزش عالی ،هم در وجه آموزشــی ،هم در مدیریت و هم در وجه اجتماعی به دســت آورند .مقاله
پیچی 
حاضر به شکلگیری جامعه دانشبنیان و تغییرات اساسی مور د نیاز در نظام آموزشعالی متناسب با شرایط روز
میپرداز د و بزرگترین مشکل را در این زمینه فقدان چهارچوبهای مشخص و جهانی نظارت و ارزیابی آموزش
و پژوهش دانشگاهی معرفی میکند.

نفس اصطالح آموزش عالی اصطالحی نســبتاً نو است و رواج آن بیشتر به دههی  1970میالدی و سا 
ل
هایی بازمیگر د د که حق انحصاری «آموزش در سطوح عالی» از ی د اختیار دانشگاهها خارج شد .از آغاز تاریخ
شــکلگیری نها د دانشگاه ،یعنی قرون میانی تا میانههای دههی  1960میالدی ،دانشگاهها عم دهترین یا گاه
ن پس آموزش تکمیلی به شکل نوین،
منحصرا ً تنها نهادهای ارائه دهن دهی آموزش در مقطع باالتر بودند .از آ 
تکوین یافت و آموزش عالی در کنار نها د دانشگاه ،در نهادهای دیگری مانن د مدارس حرفهای و تخصصی ارائه
شد.
آموزش دانشــگاهی ،تا زمان جنگ دوم جهانی ،امری منحصر به طبقات نخبهی جامعه بود؛ اما از آنپس
تغییراتی بنیادی در دامنهی مخاطبان دانشگاه پدی د آمد .نمودار زیر ،بیانگر دورههای تکوین آموزش عالی از
نظر گسترش و تجاری شدن در بستر اقتصا د دانشبنیان است .خصوصاً در دورهی پایانی ،آنچه که در آموزش
عالی بهمنزلهی عامل اصلی تمایز میان نهادهای آموزش عالی قرن بیست و یکم منظور شده ،پژوهش است.
امروز جوامع در وضعیت توســعه قرار دارن د و همین امر موجب شــده است که دانشگاهها نیز با فشار بسیار
شــدیدی روبهرو باشــند .دانش به ابزار تعیینکنن دهی تولی د تبدیل شده و دانش نظری هم که منبع و منشأ
اختراعات و مبنای سیاســتگذاریهای سیاســی در جوامع صنعتی قرار گرفته است ،هر روز ارزش و پایهی
واالتری مییابد" .جوزف اشتیگلیتس" برن دهی نوبل چنین میگوی د دانش یک «کاالی عمومی و جهانی» است؛
درحالیکه قدرت ذهنی به دلیل تفاوتهای ژنتیکی و نابرابریهای فرهنگی منبعی محدو د به شمار میآید.
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گسترش سریع
دهههای1950و1960

تنوع؛ ارتقای کیفیت؛
بهبو د کارکرد؛ بین المللی
شدن؛ دههی 1980

تنوع؛
دهههای1960و1970

کاهش هزینههای
عمومی؛ دههی 1990

تلفیق و ادغام؛ شکلگیری
گونههای جایگزین اقتصا دیتر؛
اواخر دههی 1970
تجاری شدن محصول
پژوهشها؛ تبادل با اقتصاد
دانشبنیان؛
پس از سال 2000

نمودار 1؛ دورههای تکوین آموزش عالی

ذات آموزش با تغییر پیون د خورده است و در این دنیای جدید ،آموزش از امری مقطعی ،به فرآیندی در تمام
عمر برای متخصصان تبدیل شود .در این بستر است که "دنیل ب ِل" ،در  ،1968میگوی د «ما به دانشگاههایی با
مقاطع پسادکتری نیاز داریم تا دانش و ف ّناوری نوین را در جامعه نشر دهند».
برآمدن جوامع دانشبنیان اهمیت فراوانی در تکوین دانشگاهها داشت .شای د بتوان گفت دانشگاهها یکی از
نخستین نهادهایی بودن د که از همهگیر شدن دسترسی به اطالعات بهرهمن د شدند .این روزها با اهمیت یافتن
دانش ،دانشگاهها با نهادهای بسیاری در رقابت قرارگرفتهاند؛ هنرک دههای تخصصی ،مؤسسههای پژوهشی و
بهطورکلی تمامی شرکتهایی که با ف ّناوری برتر مرتبط هستند .روشن است که در چنین جهانی دانشگاهها
نمیتوانن د تمام نیاز اطالعاتی و علمی بازار تقاضا را برآورده سازن د و از اینرو هر آینه در خطر از دست دادن
جایگاه و قدرت خو د قرار دارند .دانشگاهها در این شرایط جدید ،هم بخت موفقیت و ارتقا دارن د و هم بیم افول و
شکست .گرچه اساساً میان نها د دانشگاه و جوامع دانشبنیان پیوندی ذاتی برقرار است ،اما به هیچ رو نمیتوان
آین دهی این پیون د و تبعات آن را پیشبینی کرد .از یکسو میتوان دانش را منبع راهبردی پیشرفت دانشگاهها
دانست؛ و یا از سوی دیگر سرمای هداری جدی د را سرمای هداری دانشگاهمحور خواند .لذا پیون د همیشگی دانشگاه و
جامعهی دانشبنیان و «رقابت با دیگر نهادها و از کف رفتن انحصار دانشگاهها» جغ د شومی است که همواره بر
دانشگاهها ،مراکز آموزش عالی هیئتامنایی ،مدارس وابسته به رسانهها ،مراکز غیرانتفاعی ،مؤسسات خصوصی
و دولتی و خالصه تمامی انواع موجو د آموزش عالی سایه افکنده است.
با ظهور شــیوههای نوین تولی د علم ،فعالیتهای کارآفرینانه اهمیت فراوان مییابن د و این امر مستقیماً بر
پژوهشهای دانشگاهی تأثیر میگذارد؛ اما از سوی دیگر نبای د از یا د بر د که کارکر د اصلی دانشگاه ،نه کارآفرینی
که پرورش پژوهشگران و نشر هنجارها و اصول در اجتماع است .با این وجود ،جامعهی دانشبنیان در وضعت
عدم قطعیت و بینابینی معلق است و از این نظر ،رش د وجه معرفتی و توسعهی سریعتر تولی د علم دانشگاهی
در برابر تولی د علم اجتماعی ،میتوان د زمینهها و قابلیتهای کارآفرینانهی نوینی را برای این نها د علمی فراهم
آورد .برای دستیابی به این مهم ،کارکردهای علمی آموزشی دانشگاه بای د با کارکردهای اقتصادی همراه شو د و
ناگزیر بای د رویکردهای سنتی به علوم تغییر یاب د تا هم «عدم توازن و ناهماهنگی علوم» رفع شو د و هم «اهمیت
و جایگاه سرمایهگذاران» بهتر درک شود .در ادامه به نظریهی "مارتین ترو" دربارهی رش د آموزش عالی نظری
میافکنیم ،تا بستری نظری برای فهم بهتر دگردیسی در جریان این فرآین د توسعه فراهم آید.

الگوی مارتین ترو در آموزش عالی نخبهگرا ،انبوه و عمومی

در س دههای  19و  20میالدی آرامآرام طبقهای از متخصصان در اروپا و ایاالتمتحده شکل گرفت که متقاب ً
ال
بر آموزش عالی در این کشورها تأثیر جدی داشت .این گسترش موجبات تغییر اساسی و ارائهی تصویری نو از
این جامعه را پدی د آورد؛ چراکه خو د دانشجویان و فراگیران در طول زمان تغییر میکردن د و دائماً تنوع فکری
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در س دههای  19و
 20میالدی آرامآرام
طبقهای از متخصصان
در اروپا و ایاالت
متحده شکل گرفت
که متقاب ً
ال بر آموزش
عالی در این کشورها
تأثیر جدی داشت.
این گسترش موجبات
تغییر اساسی و ارائه
ی تصویری نو از این
جامعه را پدی د آورد
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و تخصصی بیشتری را به جامعه تزریق میکردند .انبوه شدن آموزش عالی ابتدا در آمریکای دههی  1920آغاز
شــ د و ســپس ،در اواخر دههی  ،1960در اروپا ادامه یافت .همین رون د در اواخر دههی  1970در کشورهای
آسیایی و دیگر کشورهای در حالتوسعه با رشدی چشمگیرتر پیش رفت .امروزه بیش از  140میلیون دانشجو
در دورههای باالتر از دیپلم در سراسر جهان در حال تحصیل هستن د و روشن است که این ع د د در آینده رو
به افزایش خواه د داشت.
مارتین ترو در کنفرانس «آین دهی آموزش عالی» ،در سال  ،1973تفکیکی بسیار مشهور میان سه مفهوم از
آموزش عالی ،یعنی آموزش عالی نخبهگرا ،انبوه و عمومی قائل شد ،که اکنون کاربست آن میتوان د برای
به دست آوردن فهمی بهتر از تغییرات در جریان آموزش عالی امروز در سراسر جهان مفی د باشد .ترو مسائل
آموزش عالی را با ابعا د مختلف رش د و دگردیسی اجتماعی و تأثیر آن بر تمامی وجوه و شئون آموزش دانشگاهی
ت علمی و گزینش دانشجو و
یدانســت؛ از اقتصا د و سیاســتگذاری و مدیریت گرفته تا جذب هیئ 
مرتبط م 
تدوین سرفصلهای آموزشی .او رش د و تکوین آموزش عالی را به چن د دوره تقسیم میکر د و جنبههای متنوع
این گســترش ،یعنی مسائل دسترســی به آموزش ،کارکردهای آموزش عالی ،اشتغال به تحصیل ،سیاست
های تدوین سرفصل ،شیوههای تدریس ،تنوع نهادهای آموزشی ،ویژگیها ،حدو د و استانداردهای دانشگاهی،
سیاستگذاری و مدیریت دانشگاهی و مرکز ثقل قدرت در دانشگاه را معرفی و بررسی میکرد .همچنین قائل
بو د که همین گسترش چشمگیر را بای د سرمنشأ مسائل و چالشهای آموزش عالی دانست .در ادامه خالصهای
از تفکیک انواع آموزش عالی مور د نظر ترو ،در سال  ،1973را خواهم آورد:
نظام آموزش عالی نخبهگرا :حدو د  %5از جامعهی مخاطب دانشگاه در نهادها و مؤسسههای آموزش عالی
نامنویسی میکنند؛ مؤسســههایی با استانداردهای آموزشی بسیار باال و دانشجویانی کمابیش همگن و یک
دست؛ کارکر د اصلی دانشگاه در چنین نظامی ،پرورش دانشجویانی با شخصیت و ظرفیت مناسب برای کسب
جایگاه اجتماعی باال در جامعه است.
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نظام آموزش عالی انبوه :نهادهای آموزشی با کارکردهای نوین و با مشارکت بسیار باالتر جامعهی مخاطب،
یعنی بیش از  %15شکل میگیرند .این نهادها مرزهای بسیار مبهم و نامشخصی دارن د و تفاوت اساسی میان
آنها وجو د ندارد .انحصار ارائهی آموزش عالی از دست دانشگاهها خارج میشو د و تمایز و تفکیک روشنی میان
نهادهای مختلف ارائ هدهن دهی آموزش عالی به چشم نمیخورد.
نظام آموزش عالی عمومی :مشــارکت جامعهی مخاطب از  %50فراتر مــیرود؛ کارکر د اصلی نهادهای
آموزش عالی این است که بخش اعظم جامعه را برای شکلگیری تغییرات اجتماعی وسیع مهیا سازند.
ترو نظر خو د را در مقالههای متع ددی که از اواخر دههی  1970تا سالهای پس از  2000نوشت ،بیشتر و بیشتر
پرورده است؛ او همواره اصرار داشت که این دستهها بر مبنای دانش تجربی و پیمایشی به دست نیامده و صرفاً الگو
یا «تیپهای ایدئال» هستن د که ارائه کرده تا فهم بهتری از نظامهای آموزش عالی حاصل شود .ترو در آغاز ،این
دورههای پیاپی را با نگاه تاریخی و تکوینی تبیین کرده بود؛ اما به نظر میرس د که راه را برای بقای انواع مق دمتر
باقی نگاه داشته بود .به این معنی که برای پدی د آمدن یک نظام ،الزاماً بنا نیست نظام آموزش عالی پیشین از میان
رفته باشد؛ به این معنا در تمام دورهها ،مث ً
ال نظام آموزش عالی عمومی ،همچنان میتوان نمونههایی از آموزش
عالی نخبهگرا را شاه د بود .برای مثال میتوان درخواست و استقبال بسیاری را که امروز برای آموزش عالی سطح
باال وجو د دارد ،همچنان ادامهی نگاه نخبهگرا در آموزش عالی دانست؛ هنوز هم بیشتر اشخاصی که جایگاه رفیع
سیاسی یا اجتماعی مییابند ،دانشآموختگان همان نهادهای آموزشی نخبهگرا هستند.
برمبنای الگوی ارائهشده توســط ترو این گسترش چندان مهارپذیر و اختیاری نیست و عمدتاً تحت تأثیر
تغییرات اجتماعی و نظامهای آموزشــی حاکم شکل میگیرد .هرچه تعدا د دانشجویان شاغل به تحصیل در
آموزش عالی بیشــتر باشــد ،همانگونه که تغییرات مدیریتی گریزناپذیر است ،تغییرات عمیق ساختاری و
تحوالت برنامههای راهبردی هم ناگزیر خواه د بود .او که خو د طراح این الگوهای اولیه اســت ،همواره تالش
کرده ای دهی اصلی را متناســب با شرایط مختلف تغییر ده د تا امروز هم پاسخگوی آن چیزی باش د که خود
«تبیین وضعیتهای معاصر» میخواند.
"فیلیپ آلتباخ" در جستار خو د در سال  ،2008صورتبندی ترو را چنین بهنق د کشی د که فرآین د انبوهسازی
آموزش ،متضمن بروز تنش میان نظامهای متفاوتی است که یکی آموزش عالی را بهمنزلهی کاالیی عمومی
و دیگری بهمنزلهی کاالیی خصوصی تعریف میکنند؛ اما نفس این تنش بالطبع موجب گسترش دسترسی
عمومی به آموزش عالی میشــود؛ انواع نهادهای ارائ هدهن دهی خدمات آموزشی را تمایز بیشتری میبخش د و
الگوهای متنوعتری برای تأمین بودجهی دانشگاهها فراهم میکن د که البته بهنوبهی خو د موجب اُفت کیفی و
امکانات آموزشی هم خواه د شد .در سالیان اخیر و با بروز تغییرات ،برنامهریزیهای فراوانی صورت گرفته است
تا دانشآموختگان دانشگاهها مهارت و قابلیتهای بیشتری برای پاسخ به بازار داشته باشن د و از این طریق ،نهاد
آموزش عالی توجیه اقتصادی بهتری به کف بیاورد .دقیقاً در این زمانهی تأکی د بر انبوهسازی آموزش عالی و
رش د فزاین دهی دانشآموختگان است که نیاز بسیار به هر راهکاری ،اعم از درونی و بیرونی ،برای پایش کیفیت
آموزش به چشم میآید؛ اما مسئله این است که با این تنوع گستر دهی انواع نظامهای آموزشی و سنجهها و
معیارهای متفاوت ،دیگر تعریف یکدست و روشنی از کیفیت باقی نمیمان د تا مبنای سنجش قرار گیرد .نمودار
ندهن دهی لزوم جدی
ن حال نشا 
زیر نمایانگر نحوهی تأثیر ساز و کارهای پایش کیفیت بر آموزش است و در عی 
نظام یافتن نهادهای آموزشی است ،که از فرآین د سنجش و پایش کیفیت میگریزند.

تبدیل نظام آموزشی
از نخبهگرا به انبوه،
موجب بروز تغییرات
بنیادی در تصمیم
گیریها و سیاست
گذاریهای آموزش
عالی شد ،که آن
را ورو د به دوران
«پیشاکیفی» نام نهادند

نیاز به پایش کیفیت در آموزش عالی

تبدیل نظام آموزشی از نخبهگرا به انبوه ،به تعبیر ترو ،موجب بروز چنان تغییرات بنیادی در تصمیمگیریها
و سیاستگذاریهای آموزش عالی شد ،که "ای ِول" آن را ورو د به دوران «پیشا کیفی» نام نهاد" .نیوتن" همچنین
میآور د که :تمامی تغییرات سریعی که بخش آموزش با آن روبهروست ،به «اشتیاق فزاین دهی عمومی به افزایش
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کیفیت ،نیاز به اتکاپذیری بیشتر آموزش و تأسیس سازمانهای دولتی کنترل کیفیت بازمیگر دد؛ همچنین موج
اقبال عمومی نسبت به استانداردها و کیفیت در پایان دههی  ،1990پدی دهای بینالمللی بوده است».
ریشههای توجه به پایش کیفیت را میتوان در اواخر قرن  19میالدی جستوجو کرد .در این دوران نخستین
ی در ایاالتمتحده تأســیس شدند .اما در اروپا ،نخستین سیاستهای پایش
نهادهای اعتبارســنجی و ارزیاب 
کیفیت حوالی  1985و همراه با ظهور جریان خواست عمومی برای «ارزیابی عملکر د دولت» پدیدار شدند .به
اینترتیب در هر دو منطقه اکنون پایش کیفیت در مرکز توجه سازمانی آموزش عالی قرار گرفته و ب هدقت با ساز
و کارهای مختلف از منظر حقوقی ،اداری و مدیریتی نظارت میشود .اما در عمل ،تعاریف بسیاری از کیفیت
در آموزش مطرح است .از این میان برای مثال "هاروی" و "گرین" چهارچوبی ابداعی برای تعریف کیفیت ارائه
ن همه را
دا دهان د که کیفیت آموزش را در تعالی ،انتقال ،انطباقپذیری اهداف ،ارزش و پول تعریف میکن د و ای 
یداند.
در یک معنا کمال یافتن م 
اقبال و اشتیاق عمومی در حال افزایش نسبت به کیفیت در آموزش ،با گسترش عم دهی آموزش عالی و البته
رش د چشمگیر هزینهی تحصیل در دههی  ،1980پیوندی عمیق دارد .از همان دوران مناسبات دانشگاههای
ن قدر پیش رفتن د که
دولتی و ایالتی از شکل سنتی و ریش هدار دولتمحور به بازارمحور تغییر رویه دادن د و آ 
تعبیر کنایه آلو د «الگوی سوپرمارکت» را به آنها اطالق کردند .بنا به گزارش بانک جهانی نقش دولت ،چنان
که در جدول شمارهی  1مشخص است ،اساساً تغییر کرده و توجه و تمرکز اصلی که پیشتر کام ً
ال بر پیشرفت
و تأمین بودجه مبتنی بود ،به سمت سیاستگذاریها و چهارچوبهای اجرایی انعطافپذیرتر جلب شده است.
د آن در اقتصا د دانشبنیان
جدول شماره  :1نقش سنتی دولت و نقش جدی 

مسئلهیسیاستگذاری

یکپارچهسازی /اج ار درسطح ملی

نقش کنونی

نقش در جامعه دانشبنیان

مدیریت سطوح مختلف
حاکمیتی

اتخاذ رویکر د اجزاءگرا و بخشینگر

مدیریت روابط بخشها

کنترل یکطرفه

ارتباطات دوسویه و شراکتها

دولت توانبخش است

کنترل و مداخله میکند

ارتباط میان آموزش و بازار کار

منابع سازمانمحور هستند

ایجا د فرصت ،عرضهی اطالعات،
تسهیالت و محرکها ،همکاری و
پیشبرد

سامانهی پایش کیفیت
مدیریت و نظامبخشی

معیارهای ملی که میان محتوی
دروس و نظرسنجیهای دانشجویی
پیون د برقرار میکند
مرجع ابالغقوانین و دستورالعملها
منبع :بانک جهانی 2003

تقاضا از سوی فراگیران تعریف میشود
نظامهای متنوع شناسایی و برای
پایش کیفی استفاده میشوند
پدیدآوردن انگیزش ،تسهیالت و
راهکارهای متنوع تأمین منابع

بهسادگی قابلتشخیص است که در اقتصا د نوین دانشبنیان ،برای سیاستگذاران بسیار مهم است که بدانن د
ن رو مسائل ناظر بر کیفیت
منابعی که صرف میکنن د تا چه ح د کارآم د است و بازگشت منطقی دارد؛ و از ای 
اهمیت بیشتری یافتهاند .چنانکه "گورنیتسکا" و "ماسِ ن" میگویند« :دولتها میخواهن د اطمینان یابن د که
هزینهی هنگفتی که صرف دانشگاهها میشود ،سرمایهگذاری خودکفا است و دانشگاهها قطعاً نتایج مطلوب را
به جامعه بازخواهن د گرداند».
لذا طرحهای نوین مدیریت خدمات بخش عمومی به کار گرفته شدن د تا مناسبات هزینهکر د و درآم د خدمات
عمومی را نظم و نسق بهتری بخش د و نهادهای خودکفاتری به ارائهی خدمات بپردازند .همین امر از یکسو،
نقش محوری مدیریت را در
اعتما د عمومی به نها د آکادمی را از میان بر د و از سوی دیگر ،اتکای بیشتری به ِ
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اجرای پروژهها و برنامهها به بار آورد .از جمله بسیاری از منابع دانشگاهی که پیشاز این پایش کیفیت را با
مفاهیم بوروکراتیک و مناسبات دست و پاگیر پیون د میزدند ،در پایان دههی  ،1990به کناری نهاده شد؛ اما به
هر روی پایش کیفیت آموزشی چیزی نیست که در یک جامع ه دانشبنیان کنار گذارده شود؛ چراکه محصوالت
برآمده از نظام آموزش عالی در همان جامعه مصرف دار د و لذا آموزش عالی بای د همواره بهروز و آشنا با علم
نوین باقی بماند .بنا بر همین سیاستگذاری پژوهش و ابداع موتور محرک اقتصا د جهانی محسوب میشون د و
از اینرو برای حفظ اقتصا د دانشبنیان ،رقابتی و پویا ،ناگزیر بای د بیشترین توجه صرف بخش کیفیت آموزش
شود .بیش از یک دهه پیش از آغاز هزارهی سوم پژوهشگرانی مانن د "الخواص" " ،دیپیترو"" ،یوردان" و "هولم
نیلسن" چنین اعالم کردن د که پایش کیفیت ،در کنار بهرهوری ،از مهمترین چالشهای اقتصادی قرن بیست
و یکم خواهن د بو د و ناگزیر روابط و همکاریهای بینالمللی بای د تقویت شوند ،تا فرآین د پایش کیفیت بتواند
به بهترین نحو توسعه یابد .گزارش بانک جهانی در سال  2002با عنوان «ساختن جوامع دانشبنیان؛ چالش
های نوین آموزش عالی» به شواه د متع ددی اشاره میکر د که همگی به نحوی تأیی د میکنن د پایش کیفیت به
چنین موضوع مهمی تبدیل شده است :پویایی مدرس و دانشجو ،شکلگیری انواع نوینی از نهادهای آموزش
عالی ،تجاری شدن برنامههای آموزشی ،آموزش غیر حضوری و دیگر مسائل ،مسیر آین دهی آموزش عالی را به
سمت یک راهبر د فرامرزی خواه د برد.
با این تفاسیر برای پایش کیفیت به چیزی بیش از یک ساز و کار نیاز خواه د بود؛ یک نظام بین المللی و جامع
پایش کیفیت شفاف و مطمئن که تمامی مدارک آموزش عالی را اعتبارسنجی کند .البته هماکنون مؤسسه
های بین المللی بسیاری به همین مهم مشغول هستند؛ اما هر یک در تعیین اعتبار و سنجش معیار و کیفیت
مبنای خو د را دارند ،که ممکن اســت شامل انواع فرآیندهای دروننگر یا بروننگر در ارزیابی و اعتبارسنجی
باشند .کشوری مانن د فنالن د به یک سازمان ملی برای انجام این امور بسنده کرده؛ در حالیکه در آلمان چندین
مرکز به این مهم اختصاص یافتهاند .این تنوع به بازتاب گرایشهای سیاسی و فرهنگی کشورهای مختلف هم
قابلتعبیر است .ب ه هر روی تشکیل نهادهایی با استانداردهای بین المللی ،این امکان را برای کشورهای کوچک
و در حالتوسعه فراهم میکن د که در کنار امکانات و گرایشهای منطقهای بتوانن د با صرف هزینهی منطقی از
خدمات این مؤسسههای بین المللی ،با چهارچوب یکسان هم بهرهمن د شوند.
تغییرات جدی در سطح جهانی در ابعا د مختلفی چون جهانیشدن ،توسعهی ف ّناوری اطالعات و ارتباطات،
ی دانشبنیان در حال
تغییرات سیاســی ـ اجتماعی ،آموزش در تمام مراحل زندگی و به وجو د آمدن جامع ه 
ن حال فرصت
شــکلگیری اســت و آموزش عالی ناچار اســت با همهی این تغییرات کنار بیاید؛ اما در عی 
های جذابی نیز برای آموزش عالی وجو د دار د که نقش اساســی را در جامعهی امروز بر عهده گیرد .پژوهش
"سانتیاگو" و دیگران دستور العملهای مشخصی را برای پایش کیفیت نظام آموزش عالی پیشنها د داده است:
احتراز از چندپارگی ساختاری در سازمانهای کنترل کیفیت
احتراز از هزینهکردهای بیهوده و سنگین
ارتقای کیفیت زیرساختهای اطالعاتی
ارتقای سطح نشر اطالعات
بهکار بستن این دستور العملها ،بستری مناسببرای یکسانسازی معیارهای نظامهای پایش کیفیت ،که بنا به
چهارچوبها و نگرشهای هر کشور ممکن است متفاوت باشند ،به دست خواه د داد .به نظر میرس د هرکدام از
این نظامها در زمانی و در پاسخ به مجموعه نیازهای خاصی پدی د آمده باشد .الزم است ،که به هر نحو ،تمهیدی
اندیشیده شو د که این نظامها یا حتی سازمانها انعطافپذیری الزم را ،هم برای پیوستن به دیگر چهارچوبهای
بین المللی و هم برای پذیرفتن نقشهای نوین متناسب با جامعهی دانشبنیان امروزی به دست بیاورند .نظام
پایش کیفیت را نمیتوان پدی دهای تثبیتشده و تکاملیافته دانست؛ بلکه به شهادت شواه د فراوان ،این ساز و
کارها جوان و در حال شکلگیری و تکوین هستن د و تا تکمیل راه درازی در پیش دارند■

تغییرات جدی در
سطح جهانی در
ابعا د مختلفی چون
جهانیشدن،توسعه
ی فن ّاوری اطالعات
و ارتباطات ،تغییرات
سیاسی ـ اجتماعی،
آموزش در تمام
مراحل زندگی و به
وجو د آمدن جامعه
ی دانشبنیان در حال
شکلگیری است و
آموزش عالی ناچار
است با همهی این
تغییرات کنار بیاید
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