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بررسی
نظام ارزشيابی در
نظام آموزش عالی ايران در
گفتوگو با
غالمرضا ذاکر صالحی

ضرورتتوجه
به بافتاردانشگاه
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كیفیت آموزش و پژوهش ،از جمله دغدغههای اصلی نظامهای آموزش عالی در اغلب كشورهای
جهان بوده است .برخی از كشورها در دو دههی اخیر ،از طریق ارزیابی مستمر ،این تشویش را كاهش
داده و در جهت رفع آن كوشیدهاند .از جمله كوششهای انجام شده میتوان به اجرای طرحهای
ارزیابی درونی و برونی در سطح ملی و نیز ایجاد سازوكارهای اعتبارسنجی منطقهای و بینالمللی
اشاره كرد .هر چند كمیت و كیفیت كوششهای یاد شده در كشورهای مختلف متفاوت بوده اما
میزان آنها به طور چشمگیری در سطح ملی و بینالمللی در دههی اخیر افزایش یافته است .در
گفتوگو با دکتر غالمرضا ذاکر صالحی ،دانشیار موسسهی پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی به
بررسی نظام ارزشيابی در نظام آموزش عالی ايران پرداختیم که اکنون متن آن پیش روی شماست.
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تهيه و تنظيم :سیدحسین امامی

جناب آقای دکتر! ضرورت ارزشــیابی در تحصیل علم
چیست؟ قبل از دورهی مدرن ،تحصیالتی كه معموال به شكل
حوزوی انجام میشد برایشــان ارزشیابی وجود نداشت اما
اخیرا در حوزهها ارزشیابی انجام میشود و حتی در كالسها
حضور و غیاب صورت میگیرد .ضرورت ارزشیابی در تحصیل
علم چیست که حتی حوزهها به این کارها روی آوردند؟
در پاسخ به این سؤال شــما میتوان گفت در گذشــته ،علم ،حالت فردی
داشت .نظام استاد ـ شاگردی وجود داشــت  .دانشآموزان برای یادگیری
به منزل علما میرفتند .در غرب هم اینگونه بود و آموزشهای كلیسایی
به صورت محدود برای افراد خیلی خاص در سطوح عالی داده میشد اما از
آن دورهی باستان كه عبور میكنند ،به مرحلهای میرسند كه در مكانهای
عمومی میایستند و آموزشهایی را ارائه میكنند .مكانهای عمومی برای
تحصیالت به صورت جمعی فراهم میشــود .این دوره به التین میشود
استیودیم جنرالز .به تدریج مفهوم هیئت علمی پدیدار میشود كه به معنای
كار جمعی علمی اســت .گویا به این معناســت که كار علمی فردی انجام
نمیشود و این افراد هســتند كه باید همدیگر را به رسمیت بشناسند و به
صورت گروهی کار کنند و با هم تبادل اطالعات و دانش و تجربه داشــته
باشند.
لفظ هیئت علمی هم بیشــتر ماهیت جمعی علوم را میرساند و به تدریج
که سیستمهای ارزیابی كارهای علمی هم شكل میگیرد ،به این صورت
میشود كه وقتی دانشمندی كار محقق و استادی را تأیید و اعالم میكند،
آن ایدهی علمی معتبر میشود .از اینجا مرور همكاران()peer review
شكل میگیرد .كار علمی محققان را باید همكاران علمی تأیید كنند .سپس
از حالت شخصی بیرون میآید؛ انگار نوزادی زائیده شده و در دامن اجتماع
گذاشته شده که كم كم ماهیت اجتماعی پیدا میكند و از حیطهی فردیت
خارج میشود .به تدریج هم مقولهی كیفیت شكل میگیرد و این موضوع
در آكادمیهایی قدیم كه نخبهگرا بودند ،به همین صورت مرور همكاران
انجام میشده است که فرایندی مستمر و پویا بوده و بعدها كم كم بحثهای
شركتی و بنگاهی و تجاری دانش كه مطرح میشود ،شكلهای دیگری از
کنترل کیفیت مانند شكلهای تجاری پیدا شده است.

میشود كه از سالمت علمی واحدهای آموزشــی دولتی اطمینان كافی را
پیدا كنیم .اخیرا با ورود دیدگاه شركتی به آموزش عالی ،برخی مواقع هدف
از ارزیابی آموزش عالی ،رتبهبندی و برندســازی متكی به حفظ و ارتقای
شهرت دانشگاه است كه مورد انتقاد بسیاری از متفكران آموزش عالی قرار
گرفته است.
هم اكنون ارزشهای متنوعی در نظامهای ارزیابی كیفیت در آموزش عالی
میتوان تصور كرد .اینکه در ایران کدام یک از این اهداف را میتوان مورد
اســتفاده قرار داد كه با بافت و زمینهی اجتماعی و فرهنگی ما سازگار باشد
مقوله دیگری است كه بحث مفصلی را میخواهد.

چه رویکردهایی در ارزیابی و تضمین كیفیت در آموزش
عالی وجود دارد؟
رویكردهای متفاوتی برای ارزیابی و تضمین كیفیت در آموزش عالی هست.
رویكرد ارزیابی بیرونی بیشتر در ادبیات ما مطرح بود ،به این معنا كه گروهی از
بیرون دانشگاه بیایند و دانشگاه را ارزیابی كنند .بعد از آن ایدهی ارزیابی درونی
مطرح شــد .در انتقادهایی كه به ارزیابی بیرونی مطرح میشود ،عدهای از
کارشناسان گفتند دپارتمانها و اعضای هیئت علمی دانشگاهها باید بنشینند
و خودشان ،خودشان را ارزیابی علمی كنند .موج سوم ارزیابی االن تاكید دارد
كه ارزیابی بیرونی و درونی باید با هم انجام شود و دانشگاه باید در ابتدا خود
را ارزیابی درونی كرده و نتایجش را به همان سازمانهای بیرون دانشگاه كه
كار ارزیابی برونی را انجام میدهند ارائ ه دهند تا آنها براساس گزارش نهایی
ارزیابی درونی ،ارزیابی بیرونی را انجام دهند.
اینها بحثهایی اســت كه ما در ادبیات ارزیابی نظــام آموزش عالی به
آن برمیخوریم .منتها یك ماه پیش در دانشــگاه تبریز سمینار ارزشیابی
و تضمین كیفیت در آموزش عالی برگزار شــد كه این سمینار هر دو سال
یك بار اجرا میشود .من در این ســمینار ،در مقالهای ،رویكردی را مبنی
بر رویكرد ارزیابی تكوینی كیفیت ارائه كــردم .در این رویكرد در حقیقت
میخواهم بگویم ارزیابیای كه از دانشــگاه و مراكز علمی انجام میدهیم
باید با ساختار و سرشت علمی آن مركز سازگار باشد .با این جعبه ابزارهای
مدیریتی و كمیای كه ما میسازیم و سراغ دانشگاهها میرویم ،نمیتوانیم
تمام ابعاد وجودی آن دانشگاه را بازنمایی كنیم لذا باید به بوم این دانشگاه به
معنی بافتار محلی دانشگاه توجه كنیم .در آن سخنرانی گفتم ارزیابیهای
هدف ارزشیابی در تحصیل علم چیست؟
هدف این است كه بتوانیم خودمان را در آینهی دیگران ببینیم .یعنی ضرورت كمیای كه در قالب ارقام و اعداد و جداول داده میشــود معموال فریبنده
برمیگردد به اینكه اوال علم آن حالت فردی سابق را ندارد و باید دیگران و بعضا ساختگی هســتند .این نکتهای را که بر آن تأکید داشتم و پیشنهاد
كار شما را به رسمیت شــناخته و آن را تائید كنند و ثانیا فایدهاش این است دادم ،در بسیاری از مقالههای بینالمللی هم دیدهام كه این انتقاد را مطرح
كه شما روزبهروز بهبود پیدا میكنید .اینجاست كه مشخص میشود هدف میكنند و میگویند هدفها و عملكردهای اجتماعی دانشگاهها با اعداد و
ارزشیابی ،مچگیری نیست و بدین خاطر است تا فرد ،ضعفها و قوتهایش ارقام و چكلیستهای بازرسی بهخوبی بازنمایی نمیشود و معموال دولت
را بشناسد و عقالنیت بشر هم بر این موضوع صحه میگذارد و بنابراین این و نهادهای بیرونی در پوشش ارزیابی كیفیت ممكن است مداخالتی را در
امور آكادمیك داشته باشند و نگاهشان را از این طریق توجیه و پنهان كنند.
ضرورت نیاز بدیهی است.
گاهی تعریفی كــه از ارزیابی و تضمین كیفیــت در آموزش عالی میكنند بنابراین بیشــتر باید بر روی ســازوكارهای درونی آكادمی تاكید كنیم كه
این اســت كه عرضهكنندگان خدمت بگویند چه میكننــد و آنچه را كه «خودسامانده» هستند و ارزیابی درونی دارند .توجه به این نكته هم داشته
میگویند ،واقعا انجام دهند .در واقع باید اطمینان از گفتهها و عملکرد آنها باشیم كه درك موقعیتها ،هدفها ،فرایندها و نحوهی وصول به آنها مهم
است و این درك ممكن است در تضاد با دادههای
به وجود بیاید .در عمل این هدف شكلهای مختلفی
كمی و شاخصهای استانداردهای معمول قرار گیرد.
با این جعبه ابزارهای
را به خود گرفته اســت .در عمل گاهی این هدف
پیشنهاد كردم كه دانشگاه از طبیعت الهام بگیرد و
مدیریتی و كمیای كه
استانداردسازی میشود .یعنی کارها ی آموزشی باید
همانطور كه رودخانه خود را پاالیش میكند و در
ما میســازیم و سراغ
با استانداردهای از پیش تعیین شده مطابقت داشته
حین مســیر ،خود را از انواع آلودگیها پاك میكند
دانشــگاهها میرویم
باشد .گاهی هم هدف ،ارتقای كیفیت میشود .گاهی
بدون اینكه عوامل بیرونی در این امر دخیل باشند
نمیتوانیم تمام ابعاد وجودی
هم در ســازمانها و ادارات دولتــی ،هدف ،اعمال
ما هم میتوانیم از طریق پایش مســتمر تحوالت
آن دانشگاه را بازنمایی كنیم
قدرت اداری اســت و گاهی هم هدف ،شناسایی
علم و نظارتهای خودانگیخته و روح خرد جمعی و
لذا باید به بوم این دانشگاه به
صالحیت و اعتباربخشــی مدارك است كه در بعد
تالش برای بقا و هویت كه باید با كیفیت گره بخورد،
معنی بافتار محلی دانشگاه
آموزشی این هدف معنا دارد.
این كار را در خود دانشگاه سامان دهیم ،به نحوی
توجهكنیم
گاهی هدف ،ســامت و صداقت علمی و آموزشی
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كه استقالل دانشــگاه به مخاطره نیفتد .بنابراین ،ارزیابی تكوینی چتری
است كه در زیرمجموعهاش ،ارزیابی درونی و بیرونی را میتواند داشته باشد.
به این معنی كه در ارزیابی تكوینی رویكردی داریم كه ســازمان دانشگاه
را به هم نریزد و مداخالتی را وارد آن نكند و با سرشــت وجودی دانشگاه
هماهنگ باشد .این رویكردی است كه ما در همایش تبریز مطرح كردیم
و در این رویكرد ،هدف ،تقویت زیرساختهای دانشگاه است ،نه پركردن
چكلیستهای كمی و اعداد و ارقام.
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گاهی به دالیل مختلفی میبینیم كه
اساتید به دانشــجویان نمره میدهند.
چنین مســائلی وجود دارد و نمیتوانیم
انكارشان كنیم!
این بحث به صداقت و تقلب علمی برمیگردد و ربط
زیادی به ارزیابی علمی ندارد .در نظام ارزشــیابی،
همهی مسائل دانشگاهها بررسی میشود .دانشگاه
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اینكه نهادی خودش هم آموزش بدهد و هم ارزیابی كند
به نظر میآید چندان عقالنی و درست نیست .دانشگاه ممكن
است در ارزیابی خود اعمال نفوذ کند؟
بستگی به این دارد كه هدف ارزیابی چه باشد .اگر هدف بهبود است ،باید آن
هیئت علمی متقاعد شود كه كارش ایراد دارد و این ایراد را همكارانش بهتر
میتوانند بفهمند تا اینكه بازدید از بیرون انجام شود اما اگر هدف مچگیری
باشــد ،بله باید گروهی از بیرون بیایند و این كار را انجام دهند اما اگر هدف
این باشد كه كار بهبود یابد ،در فرایند خودانگیخته و مشاركتی ،این عالمان
میتوانند بنشینند و اشكاالت خودشان را دربیاورند و به صورت تدریجی و
پویا اینها را اصالح كنند.
اینجا در حقیقت ما زودتر به نتیجه میرســیم زیرا علمایی كه در دانشگاه
هستند امین ما هستند و ما باید به بلوغ دانشگاه اعتماد داشته باشیم .اینها
خودشان راهنمایان جامعه و دنبال ارتقا هســتند و اگر شما افت كیفیتی را
میبینید ،به خاطر مداخالتی اســت كه از بیرون انجام میشود .مثال یک
کاندیدای نمایندگی مجلس ،قبل از انتخابات به مردم قول میداد دانشگاه
تأسیس کند .آن شــهر با وجود اینکه سه دانشگاه داشــت ،آن نماینده با
البیگری و  ...مجوزهایی را میگرفت و در نتیجه تورم كمی را در دانشگاه
ایجاد كرد که منجر به افت كیفیت شده است .نقش استاد در این وضعیت
کمرنگ است.
*راه عالج این مشکالت چیست؟
راهش این اســت كه مداخالت بیرونی را كم كنیم چون مداخالت بیرونی
باعث افت كیفیت شده است و تورم كمی را در آموزش عالی ایجاد كرده است.
شنیدهام كه برخی از نمایندهها در تبلیغات زمان انتخاباتشان به مردم قول
دادهاند كه دانشگاه در شهرمان تأسیس میکنیم .اینها بعد از اینكه نماینده
شــدهاند تالش کردند تا قولی كه دادهاند را به هر شکلی که میتوانند اجرا
كنند .زمینی را تصاحب كردهاند و به وزارت علوم گفتهاند زمین داریم و به
ما مجوز دهید .در صورتی كه برای تشكیل دانشگاه به موارد زیادی احتیاج
داریم؛ از جمله استاد ،برنامههای درســی و آموزشی توسعهیافته ،کارگاهها
و آزمایشگاهی مناســب و غیره .بنابراین اگر این مشكل در ایران به دلیل
مداخالت درونی تشكیل شده ،مداخالت بیرونی هم آن را تشدید میکند
 .دانشــگاهیان منتقد افت كیفیت و تورم كمی در دانشگاهها هستند ،لذا به
این قشر فرهیخته باید اعتماد كنیم .ابتدا باید بشینند و خودشان را ارزیابی
كنند ،بعد در یك فرایند ارزیابی بیرونی میتوان نهاد مســتقلی تشكیل داد
كه انجمنهای علمی در آن باشند و از وزارت علوم و دانشگاهیان و صنعت
هم افرادی باشند و بیایند نتایج خودارزیابی دانشــگاهی را بررسی كنند و
توصیههایی برای ارتقا داشته باشند.

در بعدهای آموزشی ،پژوهشی و غیره مورد ارزیابی قرار میگیرد و نه فقط
تقلب علمی .بنابراین این موضوع بحث جداگانهای است كه كتابی در این
زمینه با عنوان «تقلب علمی؛ جنبههای اجتماعــی و حقوقی» دارم كه در
آنجا به طور مفصل در اینباره توضیح دادهام .هدف نظامهای ارزیابی همه
جا اعتماد و بهبود مستمر اســت و این كار بدون اینكه در آن برای كنشگر
انگیزهای ایجاد شود تا برای بهبود حركت كند ،امكان پذیر نیست .البته این را
هم انكار نمیكنم كه محركهای بیرونی هم نیاز است تا محرکی را ایجاد و
انگیزهای را مضاعف كنند ولی در ایران مشكالتی كه در زمینهی افت كیفیت
دانشگاه ها ایجاد شده است ،عمدتا منشأ بیرونی دارند.
افزایش حجم دانشــگاهها و ایجاد مقاطع تحصیلی در
دانشگاه آزاد و حتی پیام نور را مثبت ارزیابی میكنید یا منفی؟
ما در مؤسسهی پژوهش آموزش عالی قبال هشدارهایی دربارهی توسعهی
كمی داده بودیم .گفتیم این كار آسیبزا است و منجر به ایجاد صندلیهای
خالی در آموزش عالی میشود .به هشدارهایی كه دادیم گوش نكردند و االن
با  500هزار صندلی خالی در آزمونهای ورودی دانشگاهها مواجه شدهاند.
همانطور هم كه میدانید ،هر دانشجویی كه كنكور میدهد ،بدون تردید
قبول میشود .بنابراین موضوع توسعهی كمی بیرویهی آموزش عالی هم
موضوعی اســت كه میتواند مورد ارزیابی قرار گیرد .دلیل دیگر توسعهی
كمی آموزش عالی به دلیل درخواست و فشــار تقاضای اجتماعی از طرف
خانوارها بود كه برای ارتقای منزلت اجتماعی خودشان به سمت تحصیالت
روی آوردند؛ مخصوصا تحصیالت تكمیلی تا شانسهای بهتری را تجربه
كنند .علت دیگر ،رشــد جمعیت در دههی 60بود .رشــد نزدیك  3درصد
جمعیت ما در چن د دههی پیش .این جوانها در یك دورهای با هم به ســن
 18سالگی رسیدند و آما دهی ورود به دانشگاهها بودند اما هنوز دانشگا ه آماده
برای پذیرش این تعداد افراد نبود و مجبور بود كه خود را بســط دهد .علت
دیگر هم به خاطر سیاستهای غلطی بود كه با این وجود باید میتوانستیم
بسترهای الزم را به طور همزمان برای این تعداد جمعیت فراهم میكردیم
و چون این زیرساختها فراهم نشد ،در برخی دانشگاهها میبینیم كه نسبت
استاد به دانشجو در بهترین شــرایط یك به  70است ،در صورتی كه طبق
استانداردهای بینالمللی باید  1به  18یا  20باشد .البته این موضوعی است كه
میتواند مورد ارزیابی قرار گیرد.
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نظام ارزشــیابی آموزش عالی ایران از چه كشــوری
الگوبرداری شد؟
الگوی آموزش عالی ایــران از نظر تاریخی برگرفته از الگوی فرانســوی
 ناپلئونی است که ریشــه در اصالحاتی دارد كه ناپلئون در آموزش عالیفرانسه در عهد خود انجام داد .وی در مقطعی دانشــگاه پاریس را تعطیل
كرد و پلیتكنیكها را راه انداخت زیرا ارتش گستردهای داشت و برای آنها
میخواست افسرانی را پرورش دهد كه با به کارگیری تكنولوژی و ابزارهای
جنگی آشنایی داشته باشند و نیاز داشت در كنار آن ارتش قدرتمند ،تكنیك و
تاكتیكهایی را به آنها بیاموزد تا آن افراد آموزش دیده وارد ارتش و عدهای
هم وارد دیوانساالری دولتی شوند.
دانشگاهی كه از این مدل تقلید میکند دولتی است و مقاماتش از طرف دولت
گماشته میشوند و سلسلهمراتبی و آموزشمحور
اســت و اخذ مدرك هم برای دریافت پستهای
راه عالج مشكالت این
دولتی و اداری مهم تلقی میشود.
اســت كــه مداخالت
در این دانشگاهها نیروهایی تربیت میشوند تا افسر
بیرونــی را كــم كنیم
شده و به ارتش بروند و یا مسائل فنی را بفهمند و یا
چون مداخالت بیرونی
صاحب منصب امور اداری و بوروكراتیك شوند و در
باعث افت كیفیت شده است و
ادارات فعالیت كنند.
تورم كمی را در آموزش عالی
دانشــگاه تهران در ســال  1313با مشــاورهی
ایجاد كرده است

فرانسویها برمبنای این الگو تأسیس شد .مشکل این الگو این است که دولت
جمع محدودی از فارغالتحصیالن را میتواند جذب كند و وقتی كه اشباع
شد كار دانشگاه هم قفل شد .این الگو تأكید زیادی روی مدارك دانشگاهی
داشت و اگر ارزیابیای هم صورت میگیرد ،به دلیل بهبود آموزش است .در
این نظام ،پژوهش در حاشیه است .وقتی این الگو را گرفتیم ،بعدها تغییراتی
را در آن دادیم و پژوهش را به دانشگاهها آوردیم و فناوری را هم به وظایف
دانشگاهها اضافه كردیم .كار فرهنگی را هم در دانشگاهها اضافه كردیم ولی
پلتفرم اصلی آن دانشگاه ناپلئونی است .در این الگو اگر ارزشیابی هم صورت
میگیرد ،بیشتر متمركز بر عرصهی آموزش است.
اخیرا شنیدهام مؤسسات پژوهشی در ایران از وزارت علوم تقاضا كردهاند كه
ما را هم ارزیابی كنید .این درخواست نشان میدهد كه پژوهش در ایران در
مرتبهی بعدی قرار دارد ولی اکنون تالش میشــود الگوی كاملی ساخته
شود تا هم ارزیابی درونی انجام شود و هم ارزیابی بیرونی .البته در این زمینه
تقسیم كار ملی نانوشتهای در ایران وجود دارد .ارزیابی درونی را هماكنون
سازمان سنجش برعهده گرفته و ارزیابی بیرونی را مركزی در وزارت علوم
به نام نظارت و ارزیابی بر عهده دارد .رتبهبندی دانشگاهها را نیز مركزی در
شیراز انجام میدهد .بنابراین در این سه سطح تقسیمبندی كاری وجود دارد
اما هنوز كارهای به زمین مانده زیاد است.
چه کارهایی؟
یكی این است كه ما فرهنگ نظارت و ارزیابی نداریم .یعنی همان فرهنگی
كه احساس میكند نظارت و ارزیابی همان مچگیری است و باید به سمت
خودارزیابی تغییر كند و مانند آب جاری در بدنهی آموزش عالی جاری شود كه
در حقیقت همگی خواهان ارزیابی باشند و از آن فرار نكنند اما در كشورهای
پیشرفته كه نظامهای آموزش عالی پیشرفتهای هم دارند -مثل آمریكا و
اروپا -سیستمهای رایج و متداولی دارند .در آمریكا یك الگوی چند مرحلهای
و نهادهای مســتقل ملی برای نظام ارزشیابی آموزشــی دارند و در آنها
همهی ذینفعها حضور دارند .مأموریتها و اهداف دانشگاه ،برنامهریزی
و تخصیص منابع و نوسازی دانشــگاه ،منابع نهادی و رهبری و حکمرانی،
بخش اداری و انسجام و سیستم ارزیابی نهادی دانشگاه را ارزیابی میكنند.
پذیرش و حفظ دانشجو و خدمات دانشجویی و مسائل اعضای هیئت علمی و
برنامههای آموزشی و همه موارد دیگر را نیز بررسی میکنند .ابتدا به دانشگاه
میگویند كه خودش را خودارزیابی كند .ســپس نتایج را مورد بازبینی قرار
میدهند و از آن موسسه بازدید میكنند .آن گروه بازدیدكننده پیشنهادهایی
را ارائه میدهند كه در آن نهاد ارزیابی ملی بررسی میشود و تصمیماتی در
اینباره گرفته میشود كه آنها را به آن دانشگاه ابالغ و توصیه میكنند .بعد
هم پیگیری كرده و مورد بازبینی مداوم قرار میدهند.

میكنند ،لذا هم در اروپا و هم در آمریكا ارزیابی بیرونی و درونی با هم انجام
میشوند .در ایران هم تقریبا آنچه كه در دستور كار است به این الگوها خیلی
شباهت دارد و بعضی از این كارهایی كه در آمریكا و دانمارك انجام میشود
در ایران صورت نیز میگیرد اما حلقههای مفقوده وجود دارد.
چه چالشهایی در نظام ارزیابی آموزش عالی ما وجود
دارد؟
االن چالشهای عمدهای در این زمینه داریم .یکی از مهمترین چالشها،
چالش دیدگاه شــركتی در نظام ارزیابی آموزش عالی اســت زیرا ارزیابی
شركت با یك نهاد علمی و فرهنگی مثل دانشگاه متفاوت است ولی برخی
از كشورهای شرق آســیا كه در آنجا خود دانشگاه ،شركت است و از وقتی
ایدهی دانشگاه شركتی در آنجا شكل گرفته است ،كامال محصولگرا هستند
و برعکس فرایندگرا نیستند ،بسیار اصرار دارند به الگوهای ارزیابی شركتی
مثل الگوهای  TQMیا الگوی  EFQMیا الگویی تحت عنوان جایزه
بالدریج که مخصوص صنعت است .پیروان ارزیابی شرکتی دانشگاه معتقدند
باید اینها را بیاوریم در دانشــگاهها و پیاده كنیم .یعنی همان شاخصهها و
ارزشیابیها را بیاورند و در نهادی مانند دانشــگاهها استفاده كنند .مقاالت
زیادی را میبینیم كه متفكران آموزش عالی با ایــن كار مخالفند و گفتند
در آموزش عالی ما جواب نمیدهد زیرا در آمــوزش عالی محصول آنی و
قابل مشاهده نداریم و فرایندهای دانشپژوهی هم هدف است؛ هرچند كه
ممكن اســت یك محصول قابل رؤیت نداشته باشد .كار دانشگاه از جنس
تربیت است و شــما نمیتوانید با یك جعبه ابزار مدیریتی ،موفقیت یا عدم
موفقیت این تربیت را با صورتی سادهاندیشانه و با استانداردهای دمدستی
اندازهگیری كنید.

رتبهی دانشــگاههای ایران در رتبهبندی دانشگاههای
برتر جهان كه ساالنه اعالم میشود ،خیلی پایین است و وقتی
در اینباره سؤال میكنیم عنوان میكنند معیارهای آنها با ما
فرق میكند و معیارهایشان غربی است و معیارهای ما اسالمی
است .آیا این پاسخ درست است؟
وقتی میخواهند چندین هزار دانشگاه را در مقایسه با هم بسنجند ،باید به
معیار مشترك برسند .فرض كنید برای این معیارهای مشترك ،رتبهبندی
تایمز هایر اجوكیشن وجود دارد كه  6-5شاخص برای خودش دارد و اعالم
میكنند فقط با این  6-5شــاخص دانشــگاهها را ارزیابی میكنند یا نظام
رتبهبندی كیو اس با شاخصهای رتبهبندی معین دیگری این كار را انجام
میدهد ،زیرا وقتی دارند دانشگاهی را در كشورهای مختلف با فرهنگهای
مختلف بررسی میكنند ،باید تقلیلگرا شده و به چند شاخص مشترك برسند
كه همه آن را قبول داشته باشند ولی توصیهی من این است که یك نظام
كشورهای توسعهیافته از نظر سیستم ارزیابی آموزش رتبهبندی را بیشتر الگو قرار ندهند .نظامهای رتبهبندی زیادی در سالهای
اخیر ایجاد شده ،مثال دانشــگاه میامی نظام رتبهبندی ســاخته است .ما
عالی در چه وضعیتی قرار دارند؟
در اروپا من الگوی کشــور دانمارك را دیدم؛ اول یك گروهی از مأموران میتوانیم جمود بر یكی از این نظامها نكنیم و برای اینكه منزوی نشویم در
ارزیابی تشــكیل میشــود ،بعد این گروه میرود یك مطالعهی مقدماتی اینها هم مشاركت كنیم .االن  13دانشگاه ایرانی در فهرستهای اینها
آمده و كافی است گزارشهای مشخصی برای این
راجع به آن دانشگاهی كه میخواهند ببینند انجام
مراکز ارسال کنیم و یك ســری تغییراتی را ایجاد
مــا فرهنــگ نظارت
میدهد ،از تاریخچ ه تا عملكردش را مطالعه میكنند
کنیم ،منتها تنها كار رتبهبندی نیست و دانشگاهها
و ارزیابــی نداریــم.
و مجوزهای الزم برای ارزیابی دانشگاه را میگیرند
باید به رســالت اصلی خودشــان توجــه كنند و
یعنی همان فرهنگی
و بعد شورای خبرگان تشكیل میشود ،حكم گرفته
زیرســاختها را تكمیل و كیفیت كاریشان را باال
كه احســاس میكند
و منصوب میشــوند .بعد به آن دانشگاه میگویند
ببرند و هدفشان فقط شهرت نباشد كه به زور و جبر
نظــارت و ارزیابــی همــان
كه خــودت را ارزیابی كن كه ما هــم میخواهیم
و با دستكاری و خودفریبی كاری كنند كه وارد این
مچگیری است و باید به سمت
دانشــگاهتان را ارزیابی كنیم .بعد وارد دانشگاه كه
لیســتها شــوند .البته اگر خوب كار كنند در این
خودارزیابــی تغییــر كند و
میشوند از تمام ذینفعان سؤال میكنند؛ از دانشجو
رتبهبندیها هم جای خوبی میگیرند زیرا امروز ما
مانند آب جــاری در بدنهی
وکارمند تا استاد .دانشگاه را بازدید كرده و گزارش
باید بهتر از روزهای قبل باشد.
آموزش عالی جاری شود
میدهند و نتایــج را برای اجراییشــدن پیگیری
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