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  چکیده

اي این قرن؛ یعنی توسعه پایدار ه ترینچالش ترین ساز و کار جامعه براي مقابله با یکی از بزرگ آموزش، اثربخش

اي، آگاه، خالق و  اي و فرارشته رشته هاي کل نگر، داراي تفکر سیستمی، بینش میان نااست. توسعه پایدار به انس

مشارکت جو نیاز دارد. تولید منابع انسانی واجد شرایط فوق، نیازمند کیفیت باالي عناصر و عوامل نظام آموزشی 

و پیامد) در راستاي توسعه پایدار می باشد.نظام آموزش عالی و نیروي انسانی  (ورودي، فرایند، خروجی

هاي تحقیق و  ناعنوان مک ها بایدبه . دانشگاهکند اي ایفا می متخصص، نقشی کلیدي در توسعه پایدار هر جامعه

نابع و امکانات محدود برداري از م مطالعه براي توسعه پایدارتالش کنند.آموزش عالی باید بتواند بهترین راه بهره

هدف این پژوهش طراحی مدلی براي کیفیت برونداد نظام آموزش عالی در رسیدن به  هدف:را کسب کند. 

توسعه پایدار بر اساس رویکرد سیستم آموزشمی باشد، براي رسیدن به توسعه پایدار باید بتوان هماهنگی و تعامل 

مقاله از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده و به شیوه تحلیلی در این  بین اجزا توسعه را به وجود آورد. روش:

براي رسیدن به توسعه پایدار، نتیجه این پژوهش حاکی از آن است که  نتیجه گیري: .اسنادي صورت گرفته است

سوي توسعه  توان راه رسیدن به توسعه را هموار سازد و مسیر آن را به نظام آموزشی یکی از عناصري است که می

ي مهمی که در آموزش برجسته است کیفیت محصوالت و بروندادهاي نظام  ار هدایت کند اما مقولههمو

  .آموزشی است

 .آموزش عالی، توسعه پایدار، تضمین کیفیت، رویکرد سیستمی: واژگان کلیدي
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  هاي رهبري و مدیریت آموزشی پژوهش

  
  مقدمه

نیاز  کس پوشیده نیست این امر، پیش ویژه در سطوح عالی بر هیچ اهمیت آموزش و پژوهش، به

تحقق توسعه پایدار، منوط به برخورداري نظام  شود. اي محسوب می عه پایدار هر جامعهتوس

علمی و افزایش سهم تحقیق و پژوهش در  -آموزش عالی کارآمد باتربیت نیروهاي کیفی

ویژه در سطوح عالی تأثیرانکارناپذیري در توسعه  جامعه است. بدین ترتیب اهمیت آموزشبه

ي و کیفیت هر جامعه دارد. جهان آموزش عالی دستخوش تغییرات هاي گوناگون اقتصاد بخش

هاي آموزشی را مجاب کرده است تا براي تضمین کیفیت  سریع و عمیقی است که دستگاه

زندگی در برقراري ارتباطات پاسخگو باشند. این تغییرات از تعدادي عوامل مانند انفجار دانش 

پایگاه اطالعاتی، حرکت بیشتر به سمت هاي  و اطالعات، حرکت بیشتر به سمت سرویس

گیري و فراخوانی براي شفافیت و  وابستگی متقابل جهانی، افزایش مشارکت در تصمیم

 ).2012، 1گیرد (مگود و کرون پاسخگویی آموزشی بیشتر، نشأت می

نخستین کار اساسی نظام آموزشی و در رأس آن، آموزش عالی، ایجاد نظام شخصیتی 

هاي ذهنی و ساختارهاي شناختی  ها، هنجارها، انگاره است که در آن، ارزشمتناسب با توسعه 

 ).1392(جاودانی،  نیاز توسعه، از طریق آموزش در افراد جامعه به وجود خواهند آمد پیش

هاي آموزش عالی در کشورهاي مختلف، در اثر تحوالت جهانی در دو دهه گذشته، با  نظام

ها را تحت تأثیر قرار داده، بلکه  تنها فرآیند عملیاتی آن اند که نه روشده روندهایی روبه

براي نمایان کردن کیفیت یک  .)2002، 2ها را متحول کرده است (بانک جهانی هایآن هدف

ها و  واحد سازمانی آموزش عالی الزم است شواهدي عرضه شود که نمایان کنند برنامه

  ). براي هر نظام آموزش1382زرگان، (با هاي آن است هدف هاي آن واحد متناسب با فعالیت

طور اخص، سه کارکرد اصلی موردتوجه بوده  هاي دانشگاهی به طور اعم و براي نظام عالی به

  است:

                                                
1. Ben A. maguad & Robert m. Krone 
2. World bank 
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  الف) تولید دانش اشاعه و تسهیل کاربرد آن (پژوهش)؛

  ب) تربیت نیروي انسانی (آموزش)؛

  ج) عرضه خدمات تخصصی.

  رود که: ها انتظار می نشگاهو در راستاي کارکردهاي یادشده از دا

  . دسترسی به آموزش عالی را تسهیل کنند؛1

  هاي آموزشی با نیازهاي جامعه زیرپوشش خود را افزایش دهند؛ . رابطه برنامه2

(بازرگان و اسحاقی،  طور مستمر بهبود بخشند هاي دانشگاهی را به . کیفیت فعالیت3

را ایجاد سازوکار مناسب و کارآمدي براي حل بهبود کیفیت آموزشی  راه 1). بازرگان1387

جهت است که واقعیت یا کیفیت   آن سازد که اهمیت ارزیابی از داند و خاطرنشانمی ارزیابی می

گردد. ارزشیابی آموزشی به یک فعالیت رسمی گفته  خواهد محقق شود تعیین می آنچه می

فرآورده، پروژه، فرآیند، هدف شود که براي تعیین کیفیت، اثربخشیو یا ارزش یک برنامه،  می

  آید. یا برنامه درسی به اجرا درمی

 باز سیستم بارز مصداق خود سوي  به محیط جذب با و محیط در خود حضور با دانشگاه

 با ارتباط این. کند می پیدا واقعیت پیش از  بیش دانشگاه فروپاشی و اوج ظهور، بحث. است

 در انسانی عناصر این نقش رقابت این در. شود می سرمی) ها آن کیفیت( دانشگاه انسانی عناصر

  ).1382یمنی،( است اساسی اطالعات تولید کیفیت و مدیریت کیفیت

  مرور ادبیات

شناسی و اقتصاد، پیشرفت و توسعه را گاه در معناي محدود، توسعه  در ادبیات نظري جامعه

اند. پیشرفت و توسعه، چه  مداد کردهاند و گاه با تعریفی گسترده توسعه پایدار قل اقتصادي دانسته

در معناي محدود و چه در مفهوم جامع آن، بستري است که رشد علم و فناوري و تربیت نیروي 

اي بدانیم که در آن  سازد. اگر نهاد آموزش عالی را زمینه متخصص و کارآمد آن را بارور می

                                                
1. Bazargan 
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ت نیروي انسانی متخصص و گیردو نیز تربی علم در معناي ناب آن حرکت شتابان به خود می

ترین و  شود، پر بیراه نخواهد بود اگر این نهاد اثرگذار را مهم کارآمد حاصل آن محسوب می

 ترین عامل در ارتباط با توسعه قلمداد کنیم. پیوند میان آموزش عالی و توسعه پایدار بنیادي

د دانشگاه شود که وجو سو تصور می برانگیز بوده است. در یک همواره موضوعی بحث

فرض وجود  برآورنده نیازهاي مادي و اقتصادي جامعه پیش رو است و در سوي دیگر این پیش

صرفاً در خدمت منافع اقتصادي نیستند، بلکه در تحوالت فکري،  ها دارد که دانشگاه

  ).1389، 1کنند (گاف و اسکات ایدئولوژیک و غیرمادي نیز نقشی محوري ایفا می

 طرف  یک از. است برانگیزي بحث موضوع پایدار توسعه و لیعا آموزش بین ارتباط

 نیاز مورد هاي مهارت به جامعه آینده نیازهاي رفع خاطر به ها دانشگاه وجود که شود می تصور

 فکري کارهاي در بلکه نیستند، اقتصادي منافع خدمت در صرفاً ها دانشگاه دیگر طرف از. است

  .هستند رینآف نقش بشري شرایط اخالقی ارتقاي و

 و اطالعات توزیع و تولید فقط بنیان،  دانش اقتصاد به دستیابی براي کاربردي، لحاظ از

 از استفاده در ها آن کارگیري به مهم، نکته بلکه نیست، کافی پژوهش و آموزش به پرداختن

 و دانش کردن کاربردي دیگر،  عبارت  به. است پایدار و مستمر صورت  به اقتصادي منابع

 تحقق که است منابع از برداري بهره درجه ارتقاء و ها ظرفیت گسترش در آن از مؤثرتر تفادهاس

  ).2007 (اسمولدرز، نماید مقدور می را بنیان  دانش اقتصاد یک

) درباره الگوي اعتبارسنجی با بررسی 2006براساس تحقیقی که فراستخواه (فراستخواه،

کشور مختلف جهان انجام داده است،  16الی در نهاد تضمین کیفیت در آموزش ع 20تطبیقی 

المللی ارزیابی درونی نخستین مرجع اطالعاتی براي تضمین کیفیت آموزش عالی  در سطح بین

شده در تحقیق مزبور ارزیابی درونی  بررسی هاي % نظام90شود و درمجموع، متجاوز از  تلقی می

  اند. ین کیفیت دانستهاي براي اعتبارسنجی آموزش عالی و نظام تضم را پایه

                                                
1. Gaf & sckot 
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هاي انسانی است که  ها و قابلیت توسعه با هر رویکردي، نیازمند برخورداري از ویژگی

) 1964نماید. لرنز ( ویژه آموزش عالی، در ایجاد این فرایند نقش اصلی را ایفا می آموزش و به

فراهم خواهد  سوي نوگرایی ها خوب آموزش ببینند، زمینه براي حرکت به معتقد استاگر انسان

در عنوان کتاب خود (عصر اطالعات، پایان هزاره، با رویکردي  1شد. مانوئل کاستلز

- گرایانه) در بررسی عوامل توسعه کشورهاي آسیایی، ضمن اشاره به برخی عوامل سیاسی عمل

کنند، یکی از عوامل مشترك در پیشرفت این  اقتصادي که موجبات توسعه را فراهم می

توانست در طول فرایند  داند که می می اي کرده رسی به نیروي کار تحصیلکشورها را دست

 ).1391اي بیاموزد (جاودانی، تازه هاي ارتقاي صنعتی، مهارت

بنیان و توسعه پایدار انجام دادند.  ) پژوهشی درباره اقتصاد دانش1389فر ( ناظمیان و اسالمی

یابی به تولید سرانه باالتر، اصالح  متضمن دست با توجه به اینکه توسعه پایدار بنا به تعریف باید

ها به طراحی یک مدل تحلیلی کالن براي  الگوي توزیع درآمد و بهبود محیط زیست باشد، آن

هاي تحقیق حاکی از آن است که  اند. یافته بررسی رابطه دانش پایگی با توسعه اقتصادي پرداخته

تصادي و درجه دانش پایگی اقتصاد وجود داري میان توسعه اق در سطح جهانی، رابطه معنی

دارد.این بررسی همچنین به تحلیل این فکر پرداخته که گسترش آموزش و تحقیقات علمی 

یافتگی کافی نبوده و پیشرفت علمی و اقتصادي،  تنهایی براي ارتقاي سطح توسعه محض، به

ن زندگی اقتصادي، مستلزم تحول محیط اقتصادي در طول زمانو کاربردي شدن پیشرفته در مت

  شدن، تولید و تجارت است. ویژه در فرایند جهانی به

  توسعه پایدار

چیز  اي که هیچ چیزي تغییر ننماید. همچنین، به معناي مدینه فاضله پایدار به این معناست که هیچ

هاي اقتصادي، محیطی و  رخ ندهد نیست. یک جامعه پایدار در پی بقاء و بهبود مشخصه

ور و با لذت به ادامه حیات بپردازند.  احیه است تا اعضاي آن بتوانند سالم، بهرهاجتماعی یک ن

                                                
1. Manuel Castells 
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کند؛بنابراین  به رشد اقتصادي همراه با حفظ کیفیت محیطی وتقویت سایر ابعاد توسعه اشاره می

منظور بهبود سبک زندگی، حس خوب بودن  توسعه پایدار به حفظ تعادل بین نیازهاي افراد به

ظ منابع طبیعی و اکوسیستمی از سوي دیگر است که نسل ما و نسل آینده به آن از یکسو و حف

وابسته است، تمرکز توسعه پایدار تنها بر موضوعات محیطی نیست بلکه، دربرگیرنده سه 

). وقتی از توسعه 2007، 1(ساسارال و نازراث است اقتصادي، محیطی و اجتماعیسیاست کلی 

جانبه آن  اي است که به بقاي بشر و رفاه کامل و همه سعهشود، منظور تو پایدار صحبت می

ها، فرآیندهاي پویا، منابع انسانی، منابع طبیعی و نظام  نگرد. توسعه پایدار با تمام زنجیره می

شکل تعاملی است و درصدد ایجاد تعامل بین حال و آینده، انسان و  افزاري جامعه در یک سخت

رسد دانشگاه در  ). به نظر می1385هاست (عیوضی،  ن نسلطبیعت و عدالت و رفاه بین و درو

پیش  تواند جامعه را به سمت توسعه حرکت دهد و به اي دارد که می فرایند توسعه نقش برجسته

  ببرد.

ارائه و تشریح مدل کیفیت نظام آموزشی براساس رویکردي سیستمی و ارتباط آن با توسعه 

 پایدار

شده است که دران دروندادهاي واحد  سیستمی طراحی این مدل بر اساس رویکرد و تفکر

صورت محصول،  شوند و طی یک سازوکار که همان فرآیند است به آموزشی وارد سیستم می

دهد. ما براي  شوند و چرخه باز سیستم دانشگاهی را نشان می برونداد و پیامد وارد محیط می

بوم که همان توسعه  ، اجتماع و زیسترسیدن به توسعه پایدار باید بتوانیم سه مؤلفه اقتصاد

  محیطی است را در نظر بگیریم.

                                                
1. Susarla and Nazareth 
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  . مدل مفهومی1شکل 

  هاي مدل پیشنهادي بحث در مورد مؤلفه

  توسعه اقتصادي

هاي  دیده است. فایده منظور از توسعه اقتصادي و رشد اقتصادي توانمندسازي افراد آموزش

سو توانایی و  ی و فردي می باشد که آموزش از یکهاي اجتماع اقتصادي آموزش داراي ارزش

کرده  دهد و از سوي دیگرهرقدر افراد تحصیل درآمد افراد را ارتقا می نتیجه قدرت تولید و در

بیشتري در جامعه باشد قدرت تولید کاالها و خدمات در آن جامعه افزایش خواهد یافت و به 

وه بر آثار مستقیم فردي و اجتماعی داراي رشد اقتصادي بیشتري دامن خواهد زد. آموزش عال

طورغیرمستقیم بر رفتار و هنجارهاي فردي  آثار غیرمستقیم فراوان دیگري نیز هست. آموزش به

(عماد زاده،  آورد گذارد و در بینش و ارزش افراد تغییر و تحوالت مثبتی را به وجود می اثر می

 ریزي گیرد، بهتر برنامه د، بهتر تصمیم میکرده باش اي که داراي افراد تحصیل جامعه ).1388

هاي غیرمستقیم آموزش نیز بسیار مهم  بنابراین فایده گزیند؛ تري را برمی کند و اهداف عالی می

  مالحظه هستند. و قابل
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  توسعه اجتماعی

  ابعاد مختلف توسعه اجتماعی شامل پنج وجه زیر است:

ه و پایدار بدون اعتماد اجتماعی، جانب مسئله نخست سرمایه اجتماعی است. توسعه همه .1

  شود. و مشارکت فعال مردمی متحقق نمی تعهد اجتماعی

 سو، وفاق و یکپارچگی اجتماعی از سوي دیگر است. مسئله دوم هویت از یک .2

اي شدن است. بقا و دوام توسعه و ارتقاي آن مستلزم فقرزدایی  مسئله سوم پدیده حاشیه .3

هاي اجتماعی مانند زنان و روستاییان، قطبی  زدایی از گروهبا مشارکت فعال خود مردم، حاشیه 

 .اي است زدایی از ثروت و توانمندسازي واقعی مردم مانند تقویت اجتماعات محله

مسئله چهارم کیفیت زندگی است.رشد کمی درآمد، سواد، تحصیالت و امید به  .4

کیفیت واقعی  زندگی بدون ارتقاي سطح کسب مطلوبیت مردمان در اوقات فراغت خود و

 زندگی آنان کافی خواهد بود.

  ).1389فراستخواه، ( مسئله پنجم ضرورت حساب پس دهی نهادهاست  .5

  

  

  

 
  ) 1389(فراستخواه،  ندتوسعهیفرآ در شناختی مسئله وجه پنج به یپاسخ یاجتماع توسعه .2 شکل

 

ق تحول هاي اجتماعی از طری گروه درمجموع توسعه اجتماعی به فرآیند توانمندسازي

در راستاي سه مؤلفه اصلی یعنی: کلیت بیشتر، همبستگی بیشتر و  نهادها، قواعد و هنجارها
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 استشود که هدف نهایی از آن تعمیم کیفیت زندگی براي مردم  پاسخگویی بیشتر اطالق می

  ).2006(بانک جهانی، 

  توسعه محیطی

است. ازآنجاکه نظام  محیطی ترین مؤلفه در این مدل توسعه محیطی یا همان زیست مهم

آموزشی براي رسیدن به اهداف خود باید از منابع استفاده کند و چون منابع نامحدود است 

آید. به دلیل  بندي به وجود می ناچار براي رسیدن به اهداف و نتایج مسئله انتخاب و اولویت به

بندي کنیم و براي  اولویت اه اینکه منابع محدود هستند و نیازها نامحدود، باید بتوانیم بین خواسته

رسیدن به توسعه پایدار که همانا توجه به نسل آینده براي اختصاص دادن منابع است گام 

که عوامل  طوري برداریم. این عامل از توسعه پایدار بر روي دیگر عوامل تأثیر بیشتري دارد به

نظر گرفتن عوامل و دهد زیرا توسعه اقتصادي و اجتماعی بدون در  دیگر را در خود جاي می

(اقتصاد، اجتماع،  طورکلی، رسیدن به توسعه پایدار به منابع محیطی هیچ سود و منفعتی ندارد.

گیرد یعنی باید این  وجه صورت نمی هیچ محیط) بدون هماهنگی و تعامل بین این سه مؤلفه به

ترین این  . مهمسه عنصر باهم تعامل داشته باشند تا بتوانند یک توسعه مطلوب را رقم بزنند

و  شود هاي توسعه را شامل می عناصر همانا محیط و منابع است که کل نظام آموزشی و مؤلفه

شده باعث رسیدن به توسعه  هاي نظام آموزشی با استانداردهاي از قبل تعیین کیفیت در خروجی

(همان  ستهاي توسعه در یک جامعه ه شود و نشانه جویی در منابع می ها و صرفه و کاهش هزینه

  منبع).

  دانشگاه و توسعه پایدار

 ها و قابلیت انسانی است که آموزش به توسعه با هررویکردي، نیازمند برخورداري از ویژگی

 گونه که بسیاري از اندیشمندان از ویژه آموزش عالی در ایجاد آن نقش اصلی رادارند. همان 
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ها خوب آموزش ببینند زمینه  ه اگر انسان) بر این باورند ک1946به نقل از جاودانی ( 1جمله لرنر

حرکت به سمت نوگرایی فراهم خواهد شد، اما نباید فراموش کرد که عرضه هرگونه آموزش 

تواند پیامدها و اثراتی داشته باشد که به تولید سرمایه بیانجامد.  ینممثابه آموزش عالی  به

ها، توانایی فراگیري مهارت نو  تآموخته کشورها افزون بر برخورداري از مهار نیروهاي دانش

گیري نهادهاي  را نیز باید داشته باشند.باتوجه به دگرگونی در ساخت تولید که موجب شکل

گیرد و  یموري در اصل، از نوآوري، توان رقابت و نرمش سرچشمه  اي شده است، بهره شبکه

اساس میان نیروي کار  ویژه آموزش عالی بستگی دارد، براین ها به کیفیت آموزش و به هردویآن

ریز تفاوت وجود دارد و این تفاوت ناشی از کیفیت آموزش  عمومی و نیروي کار خود برنامه

  ).1392است(جاودانی، 

 سراسر در مردم. است پایداري به دستیابی براي ضروري ابزار یک پرورش و  آموزش

 عمومی، آگاهی و نیست پایدار اقتصادي توسعه روند حاضر حال در که دانند یم جهان

 افراد. است ضروري پایداري سمت به جامعه حرکت راستاي در کارآموزي و وپرورش آموزش

 ها . آننه یا است پذیر امکان آیا اینکه و پردازند یم مباحثه به پایدار توسعه مدت درباره

 توسعه . براي)2002، 2تایباري( داشت خواهند پایدار جامعه به نسبت مختلفی هاي دیدگاه

 در مهمی نقش الزم اقدامات افزایش و عالی آموزش در کیفیت بودن باال آوري، فن و پژوهش

.تحوالت تکنولوژیکی و )3،2010پیالي( کند یم بازي ملی توسعه اهداف به رسیدن براي تالش

سرعت منسوخ کند. آموزش فرآیندي است که از طریق آن  ها را به سازمانی ممکن است مهارت

هاي الزم را براي یک کار معین و دسترسی به  نایی بازتعریف پیوسته مهارتنیروي کار، توا

تواند  یمآورد. هرکسی که در حیطه مناسب تعلیم ببیند  یمها به دست  منابع یادگیري این مهارت

  خود را متناسب با وظایف دائماً در حال دگرگونی فرایند تولید تنظیم کند.

                                                
1. Lerner 
2. Tilbury 
3. Pillay 
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گذاري ملی است و هر کشوري  افراد، نوعی سرمایهجهان امروز دریافته است که آموزش 

که در این راه تالش بیشتري نماید، بدون شک از رشد و توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی 

شود، از  بیشتري در آینده برخوردار خواهد شد. سرمایه انسانی که درنتیجه آموزش حاصل می

در این زمینه اظهار » هاربینسون«د. آی ترین عوامل رشد و توسعه اقتصادي به شمار می مهم

دهد. سرمایه و منابع طبیعی،  ها را تشکیل می هاي اصلی ثروت ملت منابع انسانی، پایه«دارد:  می

سازند،  ها را متراکم می ها عوامل فعالی هستند که سرمایه کهانسان عوامل تبعی تولیدند. درحالی

اي اجتماعی، اقتصادي و سیاسی را متراکم ه کنند، سازمان می برداري از منابع طبیعی بهره

هاو دانش مردمش  وضوح کشوري که نتواند مهارت برند. به سازند و توسعه ملی را به جلو می می

نماید، قادر نخواهد بود  می برداري بهره را توسعه دهد و از آن در اقتصاد ملی به نحوي مؤثري

. نقش آموزش در رشد اقتصادي و )1388عماد زاده، (» چیز دیگري را توسعه بخشد هیچ

هاي متفاوت اقتصادي و اجتماعی  افزایش درآمد افراد، مقوله ایست که از دیرباز از دیدگاه

فایده آموزش، کارایی و اثربخشی آن در مقوله  -گرفته است. تحلیل هزینه  قرار بررسی مورد

منظور نهادي کردن   به رسد میاما به نظر  باشند؛ رشد اقتصادي و توسعه، داراي سابقه طوالنی می

هاي اخیر، نیازمند بازنگري اساسی در مفهوم آموزش سنتی هستیم  مفهوم توسعه پایدار در سال

 اي و نقش آن در تعمیق هرچه بیشتر توسعه پایدار بپردازیم تا به مفهوم آموزش توسعه

هاي اخیر ثابت نموده که مقوله آموزش بدون در نظر  ). تجربه سال1373ساخاروپولوس، (

دیده شدگان  گرفتن الگوهاي رفتاري و نگرشی توسعه، صرفاً موجب ارتقاي اطالعات آموزش

  ).1383سلطانی، (و شاید نتواند نقش مؤثري در توسعه پایدار ایفا کند 

ر اطالعات درباره توسعه در انتشا، هاي آینده نسل در آموزش نقش مهمی ها دانشگاه

 از اي محلی و منطقه حل مسائل هاي الزم براي با مهارت آموزش، توسط رهبران پایدار،

 مطالعات .)2010، 2به نقل از جونز 1سامیتنمایند ( یماي ایفاء  رشته میان جهانی و انداز چشم

                                                
1. Summit 
2. Jones 
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 در مدت کوتاه و راهبردي هاي برنامه و ها سیاست در سوگیري تغییر و اخیر دهه چند علمی

 و یافتگی توسعه سطح میان که دارد آن از حکایت همگی المللی، بین و جهانی هاي عرصه

 وجود ناپذیري گسست ارتباط کشورها، عالی آموزش ویژه به و آموزشی نظام تناسب کیفیت

  ).منبع همان( دارد

  هاي توسعه پایدار شاخص

 وسایل شاخص اعداد .متعدد همگن هاي کمیت نماینده عنوان  به است کمیتی شاخص

 داراي حداقل و مشخص ماهیت داراي که هستند هایی پدیده سنجش و مقایسه گیري، اندازه

 پدیده یک تغییرات مقایسه براي است ابزاري شاخص .باشند می کننده مشخص خاصیت یک

شود،  هایی تعیین می موضوعی شاخص براي ارزیابی و پایش هر متفاوت. زمان دو در

 بندي شاخص فرعی تقسیم 58شاخص اصلی و  4طورکلی به   اي توسعه پایدار بهه شاخص

محیطی،   زیست هاي هاي اصلی توسعه پایدار در چهار سطح شاخص شوند. شاخص می

ی توسعه (کمیته مل هاي اجتماعی هست هاي نهادي، شاخص هاي اقتصادي، شاخص شاخص

  ).1387 پایدار،

  

  

  

  )1389ر (فراستخواه، هاي توسعه پایدا شاخص. 3 شکل

 

دهد تا دریابیم که آیا اقدامات ما در جهت  هاي فوق این امکان را به ما می کاربرد شاخص

که تمامی جوانب امر را در اقدامات خود در تعامل  توسعه پایدار بوده است یا خیر؟ درصورتی

سعه پایدار مطلوب عنوان تو میان سه مؤلفه توسعه پایدار مورد مالحظه قرار دهیم حاصل کار به
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بیانگر توسعه  1شده است. در غیر این صورت نمودار  نشان داده 2خواهد بود که در نمودار 

طور کامل با  هاي توسعه پایدار در آن به پایداري است که چندان مطلوب نیست زیرا مؤلفه

  باشند(همان منبع) یکدیگر در تأمل نمی

  

  

  

  

  

  

  
  

  1387توسعه پایدار،  . برگرفته از مدل کمیته ملی4شکل 

  نظام آموزش عالی و رویکرد سیستمی

اند که یک  پیوسته و مرتبط باهم که به نحوي تنظیم گردیده هم سیستم عبارت است از اجزاي به

 ها این دستگاه اند. آورند. جوامع بشري نوعی دستگاه تک اجزاء را به وجود می کل مجزا از تک

 کنند هایی را تولید می ستاده ها از تغییر و تبدیل آن آورند، سپس هایی را به دست می داده

 هاي فرعی تشکیل ها و یا دستگاه ها خود از قسمت سازمان که  (مورهد و گریفین). درحالی

آیند. اگر توجه  می حساب  به تر بزرگ هاي ها نیز سیستمی فرعی از دستگاه اند، خود سازمان شده 

شود و  یک سیستم بنامیم، یک ابر سیستم محسوب می ما به یک دانشکده معطوف شود و آن را

(نجف  شوند هاي فرعی محسوب می و مدیریت زیر دستگاه هاي درونی نظیر حسابداري بخش

  ).1388بیگی، 

ویژگی اصلی نگاه سیستمی این است که سیستم در تعامل و یکپارچگی اجزاء است نه 

 ۀکند که پیوندهاي بین هم کمک می طور مستقل. لذا، تفکر سیستمی عمل هریک از اجزاء به
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تري نسبت به موضوع پیدا  اجزاء و عوامل سازمان (آموزش عالی) درك گردیده و بینش جامع

اي مسائل و تمرکز بر معلول، به علل مسائل و مشکالت پی برده  شود و با درك علل ریشه

  ).1383پور صفر، ( شود می

 )1391ی(کافمن و هري، ندآموزشیفرآ .4شکل

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  )1391نظام آموزشی(کافمن و هري،  -5 شکل

  

در رویکرد سیستمی هریک از اجزاء با اجزاي دیگر در تعامل کامل است، تغییر در 

شود و بازنگري جهت گرفتن  هریک از این اجزاء موجب برهم خوردن تعادل در سیستم می
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)از تفکر سیستمی 2000( 1یگیرد. دترت و جن نتیجه مطلوب از طریق مکانیزم بازخورد انجام می

کنند. تفکر سیستمی مستلزم این است که همه اعضاي سازمان  در راستاي توسعه صحبت می

چگونگی تأثیر اقداماتشان را بر دیگر افراد در نظر داشته باشند. این رویکرد کلی در یک مرکز 

انشجویان و تواند با استفاده از اهداف روشن و مشترك توسط استادان، د آموزش عالی می

هاي دانشگاهی توسط فرآیندهاي  مدیران نمایان شود. این اهداف باید در همه فعالیت

  ).1995ریزي راهبردي شکل گیرد (زینک و اشمیت، برنامه

  مفاهیم کیفیت و تضمین کیفیت براي آموزش عالی

کیفیت به علت اینکه یک مفهوم ذهنی است تعاریف مختلفی از آن شده است کیفیت یک 

فرد دیگر و از یک سازمان به سازمان دیگر  به فرد هوم پیچیده است. معناي آن نزدیکمف

هرحال تعریف راهبردي کیفیت براي مؤسسات رقابتی در بازار جهانی خیلی  متفاوت است. به

نوعی با آن سروکار دارند، اشاره  عنوان فرایندي که همه افراد به به کیفیت، به 2فرز مهم است.

کند و  یمرخی از کیفیت همیشه با عینیت همراه نیست و با ذهنیت افراد حرکت میکند که ن می

گیري نیست؛ بنابراین هم واژه هنجار مدار و معیار  سنجش و اندازه راحتیقابل به همین خاطر به

 ).1998، 3ریچارسون( تواند صحیح باشد مدار در مورد کیفیت می

توان انجام  ناي چگونگی است. کیفیت را میو به مع» quality«کیفیت معادل کلمه التین 

طور  دادن کارها به روش درست و مستمر در سازمان تعریف کرد. انجام دادن کار درست و به

کنندگان ممکن است  هاي متقاضیان و مصرف پیوسته، در صورت تأمین نیازها و خواسته

 ).1391(تنعمی، 

                                                
1. Detert and Jenni 
2. Ferez 
3. Richardson 



 
 

112      
  93، پاییز 1سال اول، شماره  فصلنامه

  هاي رهبري و مدیریت آموزشی پژوهش

  
را به استانداردها ربط  1ضمین کیفیت) ت1994مفهوم تضمین با کنترل متفاوت است. ملیا (

هاي  ها، دوره دهد که دانشگاه ریزان آموزش عالی اطمینان می دهد. تضمین کیفیت به برنامه می

هاي  اند. به علت گستردگی زمینه یافته آموزشی و فراگیران به سطح مناسب استانداردها دست

گونه قیدي  در تعریف کیفیت هیچ) اعتقاد دارد که نباید 1999( 2کاربرد این واژه وودهاوس

شده از  گذاشته شود. کیفیت تالشی است براي تضمین اینکه کاالي تولیدشده با معیارهاي تعیین

عنوان ابزاري براي تولید کاالها و محصوالت بدون  قبل مطابقت داشته باشد. درواقع، تضمین به

طور  مشخصه تولید و به منظور تحقق شود. تضمین کیفیت به عیب و نقص در نظر گرفته می

طور صحیح در اولین مرحله و در تمام مراحل خواهد بود. تضمین  مستمر و انجام کارها به

سپارد. سیستم تضمین کیفیت مشخص  کیفیت مسئولیت را معموالًبه نیروي کار گروهی می

). 1391تنعمی، ( کند که محصوالت یا خدمات چگونه و با چه استانداردهایی تولید بشوند می

ها و فرآیندهایی که  مشی ها، خط براین اساس تضمین کیفیت عبارت خواهد بود از تمام فعالیت

ریزان  پذیري همه برنامه ها نگهداري ارتقاي کیفیت است و بر مسئولیت هدف اصلی آن

 ).1388(محمدي و همکاران،  دارند دانشگاهی تأکید

انه بازخورد قوي است و با اجراي نگر و نیازمند یک سام تضمین کیفیت فرایندي آینده

شده را پایش کرد. در این رویکرد  توان عملکرد و خدمات ارائه اصول آن در هر سازمانی می

 لحاظ توان اطمینان داد که از توان از بروز خطا جلوگیري کرد و همچنین می سیستماتیک می

ایی)، آموزش عالی در اي و نه عوامل نظام آموزشی (درونداد، فرایند و بروندادهاي واسطه

درستی قابل حصول  ي کیفیت آموزش در چه جایگاهی قرار دارد و آیا اهداف آن به حوزه

باشند یا نه؟ ایجاد مکانیسم تضمین کیفیت در نظام آموزش عالی در راستاي توسعه پایدار  می

وامع جهت ترین نهادهایی هستند که ج مهم جمله از ها ناپذیرهست، زیرا دانشگاه امري اجتناب

                                                
1. Assurance quality 
2. Woodhouse 
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(بازرگان،  ها الزامی است ها نیاز دارند لذا پاسخگویی و بهبود کیفیت در آن رشد و توسعه به آن

1382(.  

 گیري بحث و نتیجه

شدن، فناوري اطالعات و  هاي بنیادي زیادي مانند جهانی آموزش عالی در چند دهه با چالش

بنیان روبرو است؛اما این  جامعه دانشالعمر و  ارتباطات، تحوالت سیاسیاجتماعی، یادگیري مادام

حل  نمایند. راه هاي جدید نقشی کلیدي ایفا می ها در جوامع امروزي با ایجاد فرصت چالش

مناسب آموزش عالی براي تأثیرگذاري در عرصه جهانی، فراهم کردن زمینه مساعد براي توسعه 

نام در  رکز برافزایش نرخ ثبتهاي دانشجویان است و صرفاً تم برداري مفید از توانایی و بهره

ها خواهان وضوح  ها براي دانش ارزش قائل هستند. به همین دلیل آن دانشگاه نیست. ها دانشگاه

التحصیالن به انتقال  ها از طریق فارغ در مورد امر ناشناخته شده و چگونگی آن هستند. دانشگاه

و در مقیاس بزرگ اقتصاد  ها و فرهنگ درون جامعه ها، مهارت ها، روش اطالعات، تئوري

جویی دانش ارزش قائل هستند و باید بر روي نواقص  ها براي پی چنیندانشگاه کند. هم کمک می

 از خواهد فعلی و آینده تأکید کنند. توسعه پایدار در ارتباط باهمه زندگی فکري ماستو از ما می

ها فعلی و  وسیله یادگیري، با چالش دانیم بهره بریم. شک و تردیدها را از بین ببریم و به می آنچه

آینده مقابله نماییم؛بنابراین تا حدي یک مشابهت در منافع آموزش عالی و توسعه پایدار به 

براي رسیدن به توسعه پایدار، نظام آموزشی یکی از عناصري است که وجود آمده است. 

سعه هموار هدایت کند اما سوي تو توان راه رسیدن به توسعه را هموار سازد و مسیر آن را به می

ي مهمی که در آموزش برجسته است کیفیت محصوالت و بروندادهاي نظام آموزشی  مقوله

هاي هر دولت و سرزمینی است که براي نسل آینده  است. امروزه توسعه پایدار یکی از دغدغه

شود  عث میشده با ریزي دارد. کیفیت نظام آموزشی به استانداردهاي از قبل تعیین خود برنامه

  هم به اهداف خود برسیم هم به ایده آل هاي مورد انتظار.
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هاي  کامالً مشخص و محرز هست، اما طی سال اي اگرچه نقش آموزش در هر جامعه

اند، کمتر به چگونگی ارتقاي  فایدهاقتصادي این امر پرداخته -ها به هزینه  طوالنی که دولت

عنوان  اند. امروزه مفهوم توسعه پایدار به میت دادهکیفی آن در راستاي توسعه محوري جامعه اه

رو پرداختن جدي به این مبحث هم از  هاي جامعه مطرح بوده و ازاین دغدغه ترین یکی از مهم

هاي  جهت توسعه و هم از جهت آموزش بسیار جدي هست. هر نظام آموزشی باید به خروجی

  هاي زیر را بدهد: خود آموزش

  ؛آموزش دهدمهارت شغلی وزندگی را  -

  ؛خالقیت و نوآوري را پرورش دهد -

  ؛مهارت ادراکی را تقویت کند -

  ؛گیري را افزایش دهد تصمیم هاي توانایی مهارت -

  ؛به پرورش و تقویت روحیه پژوهشی منجر شود -

  توانایی ارزیابی و نظارت بر خود را افزایش دهد. -

اي است و  توسعهیرراي ویژگی باال نباشد، آموزش غهر نظام آموزشی که خروجی آن دا

تواند به رفتارهایی سازگار با توسعه پایدار که اساس آن تعامل سازنده و تکاملی با طبیعت و  نمی

کننده رفاه و عدالت بین و درون نسلی است، منجر گردد. مدل پیشنهادي  ها و تضمین سار انسان

توسعه پایدار در سایر مراکز هاي کیفیت و  عنوان مبنایی براي تدوین برنامه تواندبه این تحقیق می

ارزیابی نظام آموزش عالی کشور از دید توسعه پایدار، چراکه اساس توسعه پایدار ، آموزشی

هاي  گذرد، در غیر این صورت خروجی کشور از کانال آموزش و بخصوص آموزش عالی می

ها و ارائه  هعنوان عوامل ضد توسعه عمل خواهند کرد، ارزیابی عملکرد دانشگا نظام آموزشی به

هاي کیفیت در آموزش عالی، پذیرش تغییر در نظام آموزش  بازخورد مناسب، شناسایی مؤلفه

  استفاده قرار گیرد. مورد عالی براي رسیدن به سطح مطلوب کیفیت
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  فارسی منابع

(ترجمه سید علی حدیقی). تهران:  مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش). 1380ادوارد سایس.(

  .نشر هواي تازه

گذاري در ارزیابی درونی  ). تحلیل فرآیند هدف1387(بازرگان، عباس و اسحاقی، فاخته. 

، شماره فردوسی مشهد فصلنامه مطالعات تربیتی و روانشناسیهاي آموزشی.  کیفیت گروه

33.  

 سازي براي ارزیابی و ارتقاي کیفیت نظام آموزش عالی. ).ظرفیت1382(بازرگان، عباس. 

 .42شماره  10سال،  ژوهشفصلنامه مجلس و پ

منظور بررسی کیفیت آموزش عالی در ایران، چکیده  ).ساختاري به1386( بازرگان، عباس.

  ، تهران.کنگره سوم ارزیابی درونی در محیط علمیکتاب.

 مجموعه ).ارزشیابی کیفیت نظام آموزش عالی با رویکرد سیستمی.1382( ی.علپور صفر، 

تهران: دانشگاه آزاد اسالمی  کیفیت در آموزش عالی. هاي مؤلفهاي  مقاالت همایش منطقه

  واحد رودهن.

تهران: انتشارات  ها و مؤسسات آموزش عالی. مدیریت دانشگاه).1391(تنعمی، محمدمهدي. 

  سمت.

آفرینی دانشگاه در فرآیند توسعه پایدار، از رهگذر تولید سرمایه  ).نقش1392(جاودانی، حمید.

  .1دوره ششم شماره  ،ت فرهنگیفصلنامه تحقیقااجتماعی.

  . تهران.آموزش براي توسعه). 1382وبودجه. ( سازمان برنامه

  . سایت تدبیر.نقش تکنولوژي اطالعات در توسعه منابع انسانی ).1383( سلطانی، ایرج.

. اصفهان: جهاد دانشگاهی وپرورش مباحثی از اقتصاد آموزش ).1388عماد زاده، مصطفی. (

 دانشگاه اصفهان

 آفرینش سایت .درکارایی انسانی منابع توسعه نقش).1385یوضی، محمدرحیم. (ع

  . تهران: انتشارات نی.دانشگاه و آموزش عالی ).1389فراستخواه، مقصود.(
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تهران: انتشارات بنیاد دانشنامه بزرگ  دایره المعارف آموزش عالی. ).1382قورچیان، نادرقلی.(

  .فارسی

(ترجمه عباس آموزشی  برنامه ریزي استراتژیک در نظام). 1391کافمن، راجر و هرمن، جري.(

  بازرگان و فریده مشایخ). تهران: انتشارات مدرسه.

روش کاربردي در استقرار مدیریت کیفیت جامع  100. )1381شر، جی کی.( -کانجی وام

  (ترجمه اسماعیل صادقی، رامبد باران دوست. تهران: شرکت بوتان.

  . تهران.شاخص هاي توسعه پایدار). 1387.(کمیته ملی توسعه پایدار

(ترجمه حسین زاده). تهران:  مدیریت کیفیت جامع: نگرش منسجم ).1379( کی، هو، ساموئل.

  انتشارات آوا.

(ترجمه ارسالن قربانی  آموزش عالی و توسعه پایدار) 1389گاف، استفین و اسکات.(

  ی و اجتماعی.نشین). تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگ شیخ

محمدي، رضا. فتح آبادي،خلیل. یادگارزاده، غالم رضا. میرزامحمدي، محمدحسین و پرند، 

، مرکز انتشارات سازمان ، تهرانارزشیابی کیفیت در آموزش عالی .)1388( .کوروش

  سنجش آموزش کشور.

ازاده). ي سید مهدي الوانی و غالمرضا معم ترجمه( رفتار سازمانی).1388مورهد، گریفین. (

  تهران: انتشارات مروارید.

بنیان و توسعه پایدار (طراحی و  ). اقتصاد دانش1389ناظمیان، حمید، اسالمی فر، علیرضا.(

  .33، سال هجدهم، شماره مجله دانش و توسعههاي جهانی). آزمون یک مدل تحلیلی با داده

جدید، تهران: . چاپ اول، ویرایش مبانی سازمان و مدیریت).1388نجف بیگی، رضا. (

  انتشارات ترمه.

اعتبارسنجی و تضمین کیفیت در نظام آموزش  ).1385یادگارزاده، غالمرضا، پرند، کورش. (

  .4و  3، سال چهارم، شماره رسانی، آموزشی و پژوهشی فصلنامه اطالععالی سوئیس. 

  بهشتی.، تهران:انتشارات دانشگاه شهید ریزي توسعه دانشگاهی برنامه).1382یمنی، محمد.(
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