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  چكيده
سند ايجاد و كاربرد استانداردهاي كيفيت در نظام آموزشي، يكي از عوامل كليدي دستيابي به اهداف مورد نظر در 

هدف اين پژوهش، . آموزشي كشور باشد تواند گامي مؤثر در راستاي اثربخشي و كارائي نظام  كشور بوده و مي انداز چشم
هاي زيادي براي  در سالهاي اخير تالش .نظام آموزشي ايران استتبيين جايگاه استانداردسازي در جهت ارتقاء كيفيت 

از   نظام اين است و سؤاالتي در ارتباط با كيفيت مطرح است كه بيانگر آن است كه  بهبود كيفيت صورت پذيرفته
امر است در اين خصوص مطالعات جهاني مؤيد اين . كيفيت فاصله دارد هاي تضمين المللي و مكانيسم استانداردهاي بين

بر مبناي  آموزشي، نيازمند تدوين استانداردهاي ملي مديريت كيفيت هستيم كه بتوان  كه براي پويا كردن و ارتقاء نظام
با عنايت به نظام ارزشيابي جامع، جهت سنجش وضع موجود با استانداردهاي از قبل  ،اي قانونمند به عنوان هسته آن

بلكه يك مفهوم پيچيده، سيال . كند ظريه عمومي يا يك الگوي كلي پيروي نميكيفيت از يك ن. تعيين شده اقدام نمود
گيري آن  به همان اندازه كه تعريف كيفيت در آموزش پيچيده است، اندازه. و پوياست و به عوامل گوناگون بستگي دارد

ه همين دليل در حوزه ب. هاي عيني قابل بررسي است نيز دشوار است زيرا مستلزم  تبديل يك امر ذهني به واقعيت
  . دشو استفاده مي از استانداردها ارزيابي كيفيت، معموالً براي تعيين كيفيت يا سطح مطلوب برنامه آموزشي،

در اين خصوص پيشينه داليل ايجاد استانداردها و اهداف و نتايج حاصل از كاربرد آنها در ابعاد  مختلف نظام آموزشي 
هاي قابل قبول تا سطوح عالي  كي از اهداف آرماني خود را، ارتقاء و دستيابي به پيشرفتدر كشور رو به رشد ايران، كه ي

به  تحليلي است كه- روش تحقيق، توصيفي .دهيم بيند، مورد بررسي قرار مي المللي، با حفظ كيان ديني خود مي بين
  . پردازد موزشي كشور ميهاي آ موجود در خصوص استاندارسازي و وضعيت موجود برنامهتركيب شواهد  و بررسي

و خدمات ارائه شده از  ها كه كار كنترل كيفي فعاليت داند مياي  سيستم و سامانه ،را استانداردهاي آموزشياين پژوهش 
با پذيرش همگاني استانداردهاي آموزشي، فرهنگ انتخاب صحيح در  دارد كه و بيان مي عهده دارند سوي اين نظام را بر

همچنين  و شود خواه ناخواه به دنبال باال بردن كيفيت فرايندهاي گوناگون خود مي ،نظام آموزشيجامعه تثبيت شده و 
ابعاد  ريزان را به توجه در برنامهآنجا كه تا به امروز تضمين كيفيت تا حد زيادي يك فرايند سياسي بوده است،  از

المللي و با  به تناسب مباني بين بايستي ،آموزشيكه استانداردهاي  دارد بيان مي همچنين ؛نمايد ترغيب ميسياسي آن 
   .آورندموجبات تغيير را فراهم  تالحاظ مسائل بومي و سنتي و ميهني دگرگون شوند 

 

  كليدي ماتكل
  آموزشي ، كيفيت، ارزشيابيد آموزشياستاندار اندارد،است 
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  مقدمه. 1          

 برتر و دفاع از حقوق  هاي دفاع از ايجادكنندگان كيفيت ساخت كشور، زير  يك در استاندارد  استقرار نظام  
گرائي را در ابعاد مختلف فرايندهاي توسعة  گرائي و تجربه گرائي، عقل ساخته و منطق علم  كنندگان را آسان مصرف

در واقع، هدف اوليه . بيني نيازهاي آينده مشتريان است پيش ،"كيفيت"،دمينگاز ديدگاه  .[6] سازد مي  جامعه، جاري
روند افزايش سود را به همراه  ،به خودي خوديك سازمان بايد دستيابي به باالترين سطح رضايت مشتريان باشد كه 

 بهبايد  ،ندوراي اينكه مورد تأييد قرار گرفته و معتبر شناخته شهاي آموزشي ب مؤسسات و برنامه. [15]آورد   خواهد
هاي  سيستمالبته در شرايط حاضركه با اشكال متنوعي از . كنند  استانداردها دست پيدا) معيارهاي قضاوت صحيح(

لذا در تعريف و سنجش  ،و دشوار است  پيچيدهامري  ،آموزشي به استانداردها  برگردان كيفيت ،روبرو هستيم يآموزش
با آنها شكل  بهترينمورد ارزشيابي را به  ةمؤسسه يا برنام بتوان كيفيت تااتخاذ كرد پويا  رويكردياستانداردها بايد 

  . [21] سنجيد
 ،بررسي تاريخي كشورهاي پيشرفته و يا در حال پيشرفت در شكوفايي اقتصادي و تحول نظام آموزشي آنان

ر آموزش و ترويج آن در بين ريزان اين كشورها به استاندارد و استانداردسازي د دهنده توجه جدي مديران و برنامه نشان
جامعه است، به طوري كه هم اكنون در بسياري از كشورها مقوله استاندارد در سالهاي آخر مقطع تحصيلي دبيرستان و 
مقاطع مختلف دانشگاهي تدريس شده ضمن آنكه در اين كشورها اين امر به يك پديده فرهنگي و اجتماعي حايز 

صنعت و توليد به كار ة سازي بيشتر در حيط به كار بردن لفظ استاندارد و استاندارد اگر چه. اهميت تبديل گرديده است
. سازي قرار گيرد تواند مورد توجه فرايند استاندارد گرفته شده است اما بايد توجه داشت كه همه جا و همه چيز مي

توان در اين قالب  يت است را ميبطوري كه طيف وسيعي از شئونات زندگي انسان كه يكي از آنها مسئله تعليم و ترب
     .[25]جاي داد 

هر سيستم، اين  و كارايي و اثربخشي ارتقاء كيفيت نها درآو اثر رعايت استانداردها ايجاد و با توجه به اهميت 
 ،مختلفهاي  در زمينهرا پيشينه و داليل ايجاد استانداردها و اهداف و نتايج حاصل از كاربرد آنها پژوهش در نظر دارد 

هاي قابل قبول  كه يكي از اهداف آرماني خود را ارتقاء و دستيابي به پيشرفت ،آموزشي كشور رو به رشد ايران  در نظام
  .مورد بررسي قرار دهد ،بيند المللي، با حفظ كيان ديني خود مي تا سطوح عالي بين

  
  و استاندارد آموزشي  استاندارد. 2 

هاي فكري، علمي، فني و فرهنگي جامعه  تواند نشانگر انجام و انضباط فعاليت مياستاندارد مفهومي است كه 
سطحي از كيفيت است كه از سوي عموم قابل قبول  ،استاندارد.  [33]ت باشد و در معناي اعم مترادف با نظم اس

استاندارد يعني قانون،  ؛نظامي است مبتني بر نتايج علوم و فنون و تجارب بشري ،استاندارد .[18] دانسته شده است
تبلور آگاهي و  ،استاندارد. گيرد منظم و مرتبي انجام  قاعده، اصل، ضابطه و به طور كلي هر امري كه طبق اصولِ

. [2] كند سطح مطلوب نشانگرهايي است كه كيفيت مالك را مشخص مي ،)معيار(استاندارد .[20]آزمايش گذشته است 
شود، چوب  استاندارد كه گاهي معادل معيار در نظر گرفته مي .ها امري قضاوتي استتعيين استانداردها، همانند مالك

بهبود كيفيت و ارتقاء آن، . شود كشي است براي قضاوت، كه دستيابي به هدف از طريق آن بررسي مي ذرع و يا خط
در بيان ) Iso(المللي استاندارد  در اين زمينه سازمان بين .[7]توسعة استانداردها را بيش از پيش مورد تأكيد قرار داد 

  ،هايي براي فعاليت ها يا ويژگي راهنمايي ،استاندارد، مدركي است در برگيرنده قواعد ؛ريف استاندارد چنين آورده استتع



 

٣ 
 

 هاي دانشگاهياولين كنفرانس ملي ارزيابي كيفيت در نظام
1393ماهارديبهشت-صنعتي شريفدانشگاه -  تهران

 شماره مقاله
1223 – QAUS 

 
اي تصويب  وسيله سازمان شناخته شدهو ب فراهم ،ييأمريا نتايج آنها به منظور استفاده عمومي و مكرر كه از طريق ه

مأموريت . [3] در يك زمينه خاص است) بهبود كيفيت(و هدف از آن دستيابي به ميزان مطلوبي از نظم و شده باشد 
شود؛ بنابراين استانداردهايي كه سطوح اجرائي هر واحد را شرح  ريزي مي ارزيابي بر مبناي نيازهاي هر واحد طرح

توان  اي از استانداردهاي ارزيابي را داشته باشيم، مي مجموعهمادامي كه . بود  دهند در ارتباط با همان نيازها خواهند مي
  .[33]  آنها را براي مواردي از همان نوع بكار برد، تنها الزم است كه آنها را با مفاهيم تازه وفق دهيم

تواند به طور دراز مدت مورد استفاده قرار گرفته و به مرور دستيابي به  استانداردسازي فرايندي است كه مي
روند تكاملي خود را  ، براي رسيدن به چنين كيفيتي بايد اين فرايند. هاي برتر آموزشي و پرورشي را ممكن سازد يفيتك

توان گفت كه تمام ابعاد نظام آموزشي اعم از تجهيزات و امكانات آموزشي، فضاي آموزشي، روشهاي  مي .بپيمايد
ابي كاركنان و آموزگاران، رفاه آنها، ميزان حقوق و دستمزد، تدريس، روشهاي ارزيابي، ميزان يادگيري، چگونگي ارزي

سازي نظام آموزشي قرار  فعاليتهاي استاندارد ةهمه و همه جزء حيط غيره، گيري عالقمندان به استخدام و نحوه بكار
اين استانداردها بخشي از . گيرند هاي گوناگون مورد تدوين قرار مي آموزشي در جنبه استانداردهاي نظام .[25] دنگير مي

مربوط به محتواي مطالب مورد آموزش است، بخشي نيز مربوط به فرايندهاي گوناگوني است كه در درون اين نظام 
عنوان مثال فرايند آموزش بايد از حداقل مطلوبيت الزم برخوردار باشد، فرايند بكارگيري منابع انساني ب. شوند انجام مي

همچنين بخشي از استانداردهاي نظام آموزشي مربوط به ساختار از جمله . يگر استنيز از جمله فرايندهاي د غيره و
در نهايت بخش مهمي از . شود كه مجموعه فضاهاي فيزيكي آن را شامل مي است، ساختار فيزيكي نظام آموزشي

ه عنوان مهمترين عامل از آنجا كه منابع انساني هر سازمان، ب ؛استانداردهاي نظام آموزشي مربوط به منابع انساني است
گردد نيز  بنابراين استانداردهايي كه براي اين بخش تدوين مي ،شود در موفقيت يا عدم موفقيت آن سازمان محسوب مي

اي مناسب براي استخدام و  زمينهة كنند استانداردهاي منابع انساني نه تنها فراهم. از اهميت بسيار زيادي برخوردارند
 ةكنند بخش، تسهيل هايي براي عملكرد اثر باشند، بلكه از طريق ارائه و معرفي چارچوب مي بكارگيري بهترين افراد

   .[22]فرايندهاي آموزشي اين نظام هستند 
اي برخوردار  آموزشي از اهميت ويژه هاي آن در نظام  ها و دشواري موضوع استانداردسازي با توجه به پيچيدگي

متخصصان، فلسفه و اهداف نظام آموزشي، امكانات  علمي، نظر   هاي از يافتهتوان  در تدوين استانداردها مي. است
استانداردها از . كرد  آموزشي و قوانين و مقررات حاكم بر كشور استفاده  نظام هاي  ها و سياست آموزشي، برنامه  نظام

اوالً مبنايي  هااستاندارد .[7]  شوند مي نفع تعيين ربط و ذي ذي  با دستگاههاي  علمي   اجتماع تعامل  و   طريق مشاركت
رو استانداردها را  از اين . دنشو صالحيت تدوين مي  و ثانياً بر مبناي قوانين و با نظر افراد صاحب هستندبراي داوري 

دهندة سطح  در حوزه آموزشي، استانداردها بياناتي هستند كه نشان. كش براي قضاوت دانست توان يك سنجه يا خط مي
باشند و كيفيت بر اساس آنها  ها مي هاي آموزشي و شرائط اين برنامه نظران آموزشي از ملزومات برنامه ات صاحبانتظار

براي توسعه و ترويج فرهنگ استانداردهاي آموزشي از طريق آموزش عمومي، نياز به يك  .[5]شود  مي  سنجيده
 ،ها كردن هدف روشن كه عبارت از ودش  تشكيل يمراحل تواند از ريزي مي اين برنامه. ريزي آموزشي وجود دارد برنامه

  هاي مختلف نظام الزم است كه استاندارد در بخش .باشد مي ها بررسي راه حل و استراتژي ،بررسي وضعيت موجود
هاي  ريزي ها و برنامه سازي برنامه استاندارد :از تندعبار آنبخش داشته باشد از جمله مهمترين  آموزشي حضور اثر

سازي  استاندارد ،سازي محتواي آموزشي استاندارد، معلم و جذب نيروي انساني   سازي نظام تربيت استاندارد ،آموزشي
، هاي آموزشي و پرورشي سازي روش استاندارد ،سازي امكانات آموزشي و تفريحي استاندارد ،فضاي آموزشي و پرورشي

  .[24]  غيره سازي سيستم ارزشيابي و استاندارد
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ها و خدمات  اي در نظر گرفت كه كار كنترل كيفي فعاليت توان سيستم و سامانه استانداردهاي آموزشي را مي

شود، حاصل  شرايطي كه براي استانداردهاي آموزشي در نظر گرفته مي. ارائه شده از سوي اين نظام را بر عهده دارند
هايي كه  ها و پيشرفت م ثابتي نيستند، همراه با دگرگونيتوان گفت كه آنها مفهو مي. هاي علمي است مطالعات و پژوهش

و در جهت تكامل و پويايي  گيرند شود، معيارهاي استاندارد نيز تحت تأثير قرار مي در اثر تحقيقات علمي حادث مي
هاي  آينده اگر مطابق با يافتهة شود در يكي دو ده ممكن است آنچه كه اكنون استاندارد ناميده مي. كنند حركت مي

توان  هايي در آن صورت نگيرد، از راه استاندارد خارج شود و به همين خاطر است كه مي جديد، تغييرات و پيشرفت
هاي  توان يافت كه از جهت اي را نمي سسهؤامروزه هيچ سازمان يا م. استاندارد را مفهومي پويا و متغير تلقي كرد
هاي  ، به دليل اينكه از ويژگيكردن نظام آموزشي  در اين ميان استاندارد .گوناگون با امر استاندارد سرو كار نداشته باشد

ترين و  يك كشور حياتيي نظام آموزش .اهميت بيشتري را به خود اختصاص داده است، خاصي برخوردار است
با آن حال نهادي است كه همه مردم به نوعي  شود و در عين ترين بخش براي اقتصاد آن كشور محسوب مي بنايي زير

تبلور آگاهي و آزمايش گذشته است كه  ،استاندارد. آيد ترين نهاد نيز به شمار مي بنابراين مردمي باشند،  مرتبط مي
. بكارگيري استانداردها در سازمان، فوايد زيادي را به همراه دارد. شود هاي آتي محسوب مي مبنايي براي پيشرفت

جويي در  ها و صرفه پذيري آنها، افزايش ايمني فعاليت ازي امور، امكان تعويضس   تواند موجب ساده گيري از آنها مي بهره
، نيازمند رعايت پيش نظام آموزشيبكارگيري استانداردها در . منابع مادي و اقتصادي و انساني را به همراه داشته باشد

از . اي بهتر شود تانداردها به گونهتواند موجب ترويج و تحقق و همچنين پايداري اس نيازهائي است كه توجه به آنها مي
هاي جامعه از اين نظام  نيازها، تعريف دقيق اهداف نظام آموزشي و نيازهاي آن، شناسايي دقيق خواسته جمله اين پيش

پذيري نظام آموزشي با توجه به تغييرات پيراموني از جمله  و راههاي دستيابي به آنها و همچنين افزايش توان انطباق
 .[25] جهاني استتحوالت 

است كه استانداردسازي و    روشن.دارد    آموزشي وجود   موافق و مخالفي درباره استانداردسازي در نظام  ايديدگاهه
اندركاران و  تأكيد بر كاربست استانداردها در ارزيابي كيفيت نظام آموزشي همواره مورد توجه بيشتر مديران، دست

ترين محاسن  از عمده. ورزد  شود كه با كاربست استانداردها مخالفت  و كمتركسي پيدا مي ريزان آموزشي قرارگرفته برنامه
استانداردها چارچوبي را براي طراحي، اجرا و ارزيابي : كرد توان اشاره موارد مي كاربرد استانداردها در نظام آموزشي به اين

و روند نظام آموزشي كمك دها به شفافيت اهداف و ساختار نمايند، استاندار مي  آموزشي فراهم نظام   توسعه هاي  برنامه
گردند، استانداردها به پاسخگو  استانداردها موجب ايجاد وحدت رويه ميان اركان مختلف نظام آموزشي ميكنند،  مي

 آموزشي و  بخشيدن به نظام  موجب مشروعيت  استانداردها. كنند بودن نظام آموزشي در مقابل عملكرد خود كمك مي
با اين همه نبايد از ديدگاه مخالفان استانداردسازي در نظام آموزشي . گردند  عمومي از آن مي حمايت   در نتيجه كسب

عيار به  البته مخالفت آنان با ايجاد و كاربست استانداردها نبوده، بلكه مخالفان معتقدند كه دلباختگي تمام. غافل ماند
از جمله اين مخالفان . آفرين است بي چون و چراي آنها در نظام آموزشي مشكلاستانداردها و غفلت از عواقب كاربرد 

هاي  گرا، هوش كرد كه به نظر او استانداردسازي، توانائي خالقيت و تفكر ساخت  اشاره) 1944(1ايزنر توان به اليوت مي
تربيت، آن را از   و  استانداردها در تعليموي معتقد است ايجاد و كاربرد . برد چندگانه و كسب انواع دانش را از ميان مي

با توجه به جمع نظرات موافقان و مخالفان و با توجه به . آورد در مي) اي كارخانه(انساني حالت انساني به حالت غير
 توان صد در صد با آن به مخالفت برخاست اما بايد مزاياي قابل توجه استانداردسازي و كاربرد آن در نظام آموزشي، نمي

 ور شدن در ادبيات استانداردسازي  شدن در دامان آنها و غوطه سپردن به استانداردها، اسير داشت كه يكسره دل  توجه 

                                                 
1  . Eliot Eisner 
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سو از   بنابراين بايد از يك. تواند مضر باشد آموزشي به همان اندازه مضر است كه غفلت از توجه به آن مي  در نظام

ها و ابعاد مختلف  ها، ظرافت برد و از سوي ديگر نبايد پيچيدگي  وزشي بهره آم  نظام   استانداردسازي در ارزيابي كيفيت
  . [21]اين نظام را به بهانة استانداردسازي و استفاده از آن به فراموشي سپرد 

  
   عالي در آموزشاستانداردسازي و كاربردهاي آن   ضرورت. 3             

ديده است  را در نور آموزشي  نظامهاي محوري است كه سرتاسر جغرافياي  حفظ و بهبود كيفيت، يكي از چالش
رهنگ كيفيت، يك ف .[5]و رويارويي با آن نياز به اتخاذ موضعي فراكنشي و كاربست راهبردهاي بخردانه دقيق دارد 

آموزشي اجازه  كند كه به مؤسسات فرهنگ سازماني است كه توسعة رويكرد مديريتي كيفيت كارا و مؤثر را حمايت مي
از اين ديدگاه، فرهنگ كيفيت با  .دهد تا اهداف خود را درك كنند و كيفيت خدمات آموزشي خود را بهبود بخشند مي

هاي  حتي در سطح فرايندهاي انفرادي و فعاليت .[29] كند فرايندهاي تضمين دروني كيفيت تقريباً مطابقت مي
باشد؛ فرد نه تنها بايد محيط را در جهت بهبودي شناسايي كند، بلكه بايد تواند دشوار  شخصي، دستيابي به پيشرفت مي

هايي كه  هاي محتواها و موقعيت مسيرها و مقياس را هم تعريف كند تا بتواند راههاي مناسبي در مواجهه با پيچيدگي
و يا در سطح فرهنگ، اي و يا سيستمي  بهبود مؤسسه. هايي را درون خود دارند پيدا كند چنين فرايندها و فعاليت

اندازهايي  به طور قابل توجهي بيشتر است و با تعداد زيادي از چشم ي آنها پيچيدگي و تري است چالش بسيار بزرگ
قي كه بايد كشف شود و احتماالتي كه براي آن وجود يآن هستند و عال شود و عامالني كه درگير كه بايستي به آنها توجه

ها و  توان موافق بود كه بسياري از فرايندهاي تغيير در سطح سيستم بر ساختار، نقش نمي اين بنابر. دارد، مرتبط است
ثرترين ؤم ترين و رسد يكي از مفيد آنگونه كه به نظر مي .[32]، متمركز باشد كند هايي كه نسبتاً به آساني تغيير مي رويه

باشد تا از طريق آن، خط سير  ميسازي آنها  استاندارد وري در اين فعاليتها، بخشي و افزايش بهره گامهاي ايجاد اثر
توان ادعا  به درستي مي. جريان يابد ها بخوبي شناسايي شده و در جهت دستيابي به اهداف متعالي اين نظام، فعاليت

انساني  منابع) بخشي و كارايي اثر(وري  نمود، اطمينان از خدمات ارائه شده، ارتقاء رضايتمندي مراجعين، افزايش بهره
   .[18] باشد تنها در گرو تعريف و تدوين استانداردهاي كيفي در اين نظام مي

ها و فرايند تدوين آنها به دليل  استاندارد. رساند هاي گوناگون به جامعه سود مي به شيوهي سازي آموزش استاندارد
وري بيشتر در جهت  بهتر و بهرههاي آموزشي با كيفيت  گيري فرايند تكيه داشتن بر ضوابط و مقررات، موجب شكل

صورت يك   ههاي نظام آموزشي ب ثير بر خرده سيستمأها از طريق ت در اين مسير استاندارد. دنشو خدمت به جامعه مي
در اين حال اگر اين شرط اساسي در جامعه فراگير . آيد شرط اساسي در نزد افراد جامعه براي استفاده از آنها در مي

با پذيرش همگاني . گيرد، داراي فوايد و كاركردهاي مطلوبي خواهد بود بر گروههاي اجتماعي را در شود و همه قشرها و
استانداردهاي آموزشي، فرهنگ انتخاب صحيح در جامعه تثبيت شده و نظام آموزشي خواه ناخواه به دنبال باال بردن 

باعث  ت،ا و رعايت آنها در ارائه هر كاال و خدمبه طور كلي اشاعه استاندارده. شود كيفيت فرايندهاي گوناگون خود مي
در سايه اعتماد به يكديگر، جامعه در مسير توسعه  شود و افزايش اعتماد گروههاي مختلف اجتماعي به يكديگر مي

كنند، بلكه بر روي ابعاد گوناگون  استانداردها نه تنها بعد آموزشي جامعه را دچار تغيير مي. گيرد فرهنگي قرار مي
ودن، داشتن كاركرد ب  سيستماتيك  انضباط، طور كه ذكر شد داشتن نظم و  همان. گذار هستند نگ جامعه اثرفره

استانداردها مبتني بر ضوابط و مقرراتي هستند كه . باشد هاي اساسي استاندارد مي مطلوب و كيفيت شايسته از ويژگي
 رعايت اصول استاندارد در . هت خدمت به جامعه استوري بيشتر در ج هدف آن ايجاد خدماتي با كيفيت بهتر و بهره
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هاي جديدي كه ناشي از تحقيقات  انجام فعاليتها از هر گونه خطا و كاستي در فرآيندها جلوگيري كرده و همراه با يافته

 توسعه استاندارد، تحولي است مداوم و نسبي كه ماهيت و كيفيت .[25]د آور علمي است، پويايي خود را به دست مي
سازي با  در طي اين روند پويا به دليل تعاملي كه مقوله استاندارد و استاندارد. دهد خدمات را مورد كنترل دائم قرار مي

  .[8]د شو ديگر ابعاد جامعه دارد، جامعه نيز متحول شده و از حركتي پويا برخوردار مي
فرهنگي را در دو حيطه مورد بررسي ة توسعتوان نقش استانداردهاي آموزشي در  هاي فوق مي با توجه به ويژگي

آن در جامعه موجب بوجود آمدن خرده فرهنگ ة و اشاع يآموزش هاييكي اين كه رعايت معيارهاي استاندارد. قرار داد
اقشار اجتماعي با ة شود كه هم اين خرده فرهنگ موجب مي ؛شود مشخصي در ميان قشرهاي مختلف اجتماعي مي

آورند، خواهان استفاده از اين نوع  از مزاياي خدمات آموزشي استاندارد شده به دست مي هايي كه توجه به آگاهي
بدين ترتيب . نمودن نيازهاي آموزشي و علمي خود به استاندارد بودن آنها توجه نمايند  طرف خدمات باشند و در بر

اگر اين خرده  .كند اشاعه پيدا ميشود و  صورت يك خرده فرهنگ در جامعه ظاهر مي  تدريج به  بودن به استاندارد
هاي اجتماعي را در برگيرد، داراي فوايد و كاركردهاي مطلوبي  گروه قشرها وة فرهنگ در جامعه فراگير شود و هم

ة عالوه بر اين كه پديد. خواهد بود كه از جمله آن افزايش اعتماد رواني نسبت به نظام آموزشي در جامعه است
در سطوح كالن نيز داراي اثرات مثبت   دهد، ثير قرار ميأوح خرده فرهنگي جامعه را تحت تاستانداردهاي آموزشي سط

هايي كه اين پديده دارا است و به خصوص اين كه پوياست و در فرآيند زمان حركت تكاملي  با توجه به ويژگي. است
شود كه  گيري نسلي را موجب مي شكل همچنين. دهد دارد، الگوها و ارزشهاي اجتماعي و فرهنگي را تحت تأثير قرار مي

قانونمند بودن، سيستماتيك بودن و داشتن سلسله مراتب تكاملي كه در . خوردار است از فرهنگ عمومي بااليي بر
. سازد ثر ميأپذيري افراد جامعه را مت گذارد و فرايند فرهنگ ثير ميأاستانداردها نهفته است، بر فرهنگ عمومي جامعه ت

گيرد و در كوتاه مدت  ات پديده استاندارد بر روي فرهنگ عمومي جامعه خيلي كند و آهسته صورت ميبا اين كه اثر
پذيري افراد، از خانواده و  اگر در فرآيند فرهنگ. ثير مثبت آن در بلند مدت شدأتوان منكر ت قابل لمس نيست، ولي نمي

شود و آنان  اده شود اين امر در افراد جامعه دروني ميمدرسه گرفته تا نهادهاي بزرگتر توجه به استانداردها، آموزش د
به اين ترتيب استانداردها وارد عناصر و ارزشهاي . دهند هاي زندگي اجتماعي آن را مورد توجه قرار مي در همه زمينه
حتي . شود شوند كه رعايت آنها موجب پويايي فرهنگ جامعه مي شوند و خود به هنجارهايي تبديل مي فرهنگي مي

   .[25]هاي فرهنگي از اصول و قوانين كلي استانداردها پيروي نمايند  توان ادعا كرد كه عناصر و گرايش مي
  
  توجه به استاندارد و استانداردسازي ةپيشين. 4              

طرح، رنگ مصنوعات دست بشر در هر دوره و زمان از نظر شكل، . ط به ما قبل تاريخ استواستاندارد مربمفهوم 
همواره هماهنگي است كه با پيشرفت دانش و تجربه انسان   ساير خصوصيات داراي نظم و استاندارد خاصي بوده و

ها در  زان و مقياسونويسي در ايران با تصويب قانون ا    اولين حركت مدون در ارتباط با استاندارد و استاندارد. اند داشته
 كهاهم شد رسازي و تأسيس اداره استاندارد در ايران ف ت ساختمانمقدما،  1333در سال. خورشيدي آغاز شد 1304سال

 نخستين بار عالمت استاندارد در ايران 1345يافت و در سال  سسه استاندارد تغييرؤعنوان آن به م 1338در هفتم تيرماه 
  .[9] روي كاالهاي ايراني مشاهده شد بر

اساسي و منسجم در جهت تدوين استانداردهاي آموزشي و اقدامات  ؛نهضت استانداردهاي آموزشيدر ارتباط با 
در اين كتاب آمده . منتسب دانست 1983تحصيلي را شايد بتوان به زمان انتشار كتاب ملت در معرض خطر در سال

 كه ) عالي نبودن ،متوسط بودن(ميانمايگي ة ما در حال حاضر بر اثر موج فزايندة بنيادهاي تحصيلي در جامع«: است
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امروزه با عنايت  .[4] »....اند  كند، فرسوده شده عنوان يك ملت و چه به عنوان افراد معمولي تهديد ميما را چه ب ةآيند

. گذرد گذاري استانداردها در آموزش مي نزديك به يك دهه است كه از شروع نهضت پايه ،هاي موجود به آثار و پژوهش
هاي بشري بوده و پيوسته بر ضرورت و اهميت آن توافق همگاني  حوزهانگيزترين  تربيت يكي از بحث  و  گر چه تعليم
اخير، روشهاي  ةاست، به دليل عدم اتفاق نظر در خصوص عناصر، ابعاد و كيفيت و كميت آن در ده  وجود داشته

 ،هانزيرا ابعاد فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي در كشورهاي مختلف ج ،مختلفي در اين زمينه دنبال شده است
هاي  آرمان ةاز اين رو برداشت دربار. ها است متفاوت در اين حوزه ةاي داراي بافت و زمين گوناگون بوده و هر جامعه

از آنجا كه تا به امروز تضمين كيفيت تا حد زيادي . [17] تآموزشي يعني آنچه بايد باشد، متفاوت و گاه متعارض اس
را  نآ م، تا اين كه سعي كنيماست كه ابعاد سياسي آن را تشخيص دهيتر اين  يك فرايند سياسي بوده است، صحيح

كه آيا ايدئولوژي خاصي را  مهمچنين مهم است كه از هدف تضمين كيفيت به روشني مطلع باشي. نگه داريممخفي 
ر قصد اگ. خواهد نظام آموزشي را تغذيه كند كند و يا اين كه مي هاي خاصي را اعمال مي كند يا سياست تحميل مي

نظام آموزشي براي پيشرفت  مو بخواهي مواقعي براي تشخيص ديدگاههاي مختلف مربوط به كيفيت را داشته باشي
به طور . كه اين اهداف برآورده شوند ماين بايد فرايندهاي ارزيابي كيفيت را به طريقي طراحي كني، بنابرمتالش كني

يابي به علمي و ديگر سهامداران در ارز  چارچوبي را براي هيأت هاي پاسخگويي در ارزشيابي، ويژه، توجه جدي به مدل
شوند، چنان است  عالي طرح مي هايي كه در ارزيابي كيفيت در آموزش روش. كند دار فراهم مي طريقي هميارانه و معني

ارزيابي . دانيمتر آن است كه آنها را سياسي ب موجهشود فرايندهايي تكنيكي باشند، در حالي كه  كه گوئي تالش مي
نه تنها ارزشيابي كيفيت گسترش جهاني . شود اي اصلي در سرتاسر جهان محسوب مي عالي، پديده  كيفيت در آموزش

. اي به زمينة ديگر متفاوت است دستيابي به كيفيت از زمينه. آن نيز بسيار مؤثر است اتپيدا كرده است، بلكه تأثير
يابي كيفيت سرو كار دارد، اين است كه تنوع ديدگاهها و عاليق همة سهامداران ترين راه كه با طبيعت سياسي ارز سالم

 بيندر ديگر هر چيز  پيش از ،مهمترين مورد. را بشناسيم و به سمت توافق در ديدگاهها و عاليق مشترك گام برداريم
   .[31] است ،شمول و شفافيت فرايندهاي ارزيابي كيفيت استانداردهاي اعتبارسنجي دانشگاهي،

در كشور انگلستان، عمده . استانداردهاي آموزشي، در كشورهاي پيشرفته از جايگاه با اهميتي برخوردارند
از جمله مهمترين اختياراتي كه . گردد سياستهاي آموزشي دولت درجهت افزايش استانداردهاي آموزشي كشور اتخاذ مي

مشي آموزش   تعيين اهداف و تدوين خط :فعاليت زير است بر عهده وزارت آموزش و پرورش اين كشور نهاده شده چهار
 ،ريزي تحصيلي ارزيابي و برنامه، تعيين حداقل استانداردهاي تحصيلي و نظارت بر كيفيت و بودجه آموزشي ،ملي

شود يك بعد اصلي اين  مي كه همانطور كه مشاهده ؛هاي آموزشي مدارس و مراكز علمي حمايت از توسعه برنامه
گيري استانداردهاي دانشگاهي  از نظر تاريخي، تعريف و اندازه .[4]د ، استانداردهاي آموزشي و تحصيلي هستناختيارات

بندي استانداردها در  درجه. در تحصيالت عالي كشور انگلستان، امتياز منحصر به فردي در اجتماعات دانشگاهي است
هاي در محل، براي رسيدن به اين اهداف تحت  مكانيزمهاي ارزيابي خارجي است؛ اما  مؤسسات، وظيفه و هدف سيستم

هاي درآمدي است و  نياز به گرفتن دانشجويان خارجي براي حفظ جريان. سنگيني حجم تحصيالت عالي قرار دارند
در انگلستان . شود بندي كه از استانداردهاي دانشگاهي حاصل شده قرباني حفظ و ارتقاء تصوير سازماني مي فرهنگ رتبه

گيرند كه چه  مي علمي تصميم اعضاء هيأت. آموزشي در دست دانشگاهها است گيري استانداردهاي تعريف و هم اندازههم 
هايي بايد كسب گردد و چه  ها و شايستگي چه مهارت. است  تحصيلي ويژه كافي حجمي از كار براي اعطاي يك درجة

 هاي درسي است و  ك فرايند بسيار هدفمند در برنامهقوت و سطحي الزم است تا مدركي اعطا گردد و اين به وضوح ي



 

٨ 
 

 هاي دانشگاهياولين كنفرانس ملي ارزيابي كيفيت در نظام
1393ماهارديبهشت-صنعتي شريفدانشگاه -  تهران

 شماره مقاله
1223 – QAUS 

 
كند كه  ممكن مي توان گفت آن را غير حتي مي ،سازد اين فرايند با طبيعتي كه دارد، آنرا به ميزان زيادي دشوار مي

استانداردهاي دانشگاهي سطوح مجزائي از عملكرد فكري، . دگردها در سطح كوچك يك مؤسسه با هم مقايسه  كيفيت
كه به آن مرتبة  ،ناپذير تفويض كيفيت دانشگاهي است هدايت تغيير و اكتساب نتايج آن در اعطاي اعتبار دانشگاهي

  .[27]گويند  تحصيلي يا ديپلم مي
ها و مطالعات فراواني در  به هر حال استانداردها بعنوان ابزار نظام آموزشي مؤثر و كارآمد، مهم هستند و پژوهش

در پژوهشي كه توسط بيدختي و عيدي  :شود اشاره مي آن  به عنوان مثال به دو نمونه. ته استاين زمينه صورت گرف
سنجي، به كنكاش و بررسي دربارة استانداردسازي به  گرفته، سعي شده تا ضمن بررسي مفاهيم كيفيت و اعتبار صورت

به  ي ديگر،در پژوهش ؛[5]بپردازد  يشرط الزم و ضروري جهت بهبود و ارتقاء تضمين كيفيت نظام آموزش  عنوان پيش
محور قرار   محوري در فرآيندهاي ارزشيابي پرداخته و شيوه و روش خود را با ديدي مثبت بر ارزيابي معيار بررسي معيار

هاي صحيح  ، به علت قصور در تعيين نرموداست و حتي معتقد است كه اگر اشكالي در فرآيندهاي اجرائي ديده ش داده 
ها، بررسي و تحقيق فراوان نمود كه با صرف زمان و حساس است و بايد براي تهية آن ة آنها بسيار دشواراست كه تهي

  . [30]كافي و مناسب همراه باشد 

  
  و جهان  ايران در نظام آموزشيوضعيت كنوني بررسي . 5             

هاي اجتماعي و فرهنگي و  كار و صنعت و بخشدر جوامع موفق، دانشگاه در متن جامعه و در ارتباط با دنياي          
را  بر عكس در جامعة ما دانشجويان درسهاي زيادي. رود و با آنها تعامل خالق دارد اقتصادي جامعه پيش مي

مهاجرت  وفرار مغزها  .[19]گذرانند كه اصوالً نياز و تقاضايي در جامعه و صنعت و بازار كار به آنها نيست  مي
  مجلسبنابر آمار . اين كشور است آموزشيمعضالت اجتماعي، اقتصادي و از يكي ، ايرانعلمي از  متخصصين و نخبگان

 ،اند در زمرة مهاجران نخبه هزار نفر از ايرانياني كه در اين سال مهاجرت كرده 60، 1389در سال شوراي اسالمي
بوده و يا جزء نفرات برتر كنكور و يا  المپيادهاي علميهايي در  اين افراد غالباً داراي مقام. شوند بندي مي دسته

 ورياو طرح مسائلي مانند دنياي مجازي، فن  آغاز هزارة سوم ن بيستم ويافتن قر پايان ).ويكي پديا(باشند  دانشگاهها مي

IT و ICT ها و وظايف جديدي را طراحي يا باز تعريف  هاي فراوان، رسالت هاي شناور آموزشي و تكثير رشته و برنامه
اين نكته حائز اهميت است كه   به  توجه .است   تر شده تر و پيچيده ا بسيار متنوعههلذا نقش و رسالت دانشگا است؛  نموده

هاي سنتي انتقال  ديگر رويه است،  آمده وجود  در جهان امروز با وضعيتي كه بر اثر حركت بسوي دهكده جهاني به
برند  سر مي  ها به تواند توجه جواناني كه در جهان اشباع شده از رسانه تمرين و مانند آنها نمي ورقه، دانش از طريق متن،

تغييرات  بدون تحول متناسب با زمان و ،عالي  براي پوشش اهداف مديريت نظام آموزش .[11]طوف كند را به خود مع
عالي  هاي مهمي در نظام آموزش دگرگوني شاهد سالهاي اخير، در .ابعاد جهاني راه به جايي نخواهيم برد پيراموني و

 ،اقتصادي اجتماعي مهم تحت تأثير سه تحول عالي در دو دهة گذشته هاي آموزش سراسر جهان هستيم و تحوالت نظام
   .[1] اند داشته قرار شدن تحوالت مسأله جهانيو  آورانه تحوالت فن

دو حوزه آموزش و . در اين مجموعه نقش علم و نظام توليد و توزيع معرفت از جايگاه ممتازي برخوردار است
را گيري جهاني انساني و عادالنه  مناسب براي ايجاد و شكلپژوهش در اين گردونه نقشي اساسي دارند تا بتوانند بستر 

نمايد و البته دين و  هها و غوامض جوامع امروزي مقابل در واقع علم و دانش است كه بايد با پيچيدگي. به وجود آورند
 تي و هاي دول به عالوه كاهش حمايت .دننماي اي را ايفا مي فرهنگ نيز در تلطيف شرايط بوجود آمده نقش عمده
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ضه معمولي را در جهت عر ا را وادار خواهد ساخت تا اقدامات غيرهههاي در حال افزايش، دانشگا خصوصي و هزينه

خود را به سرعت با اين محيط  ،مجبور خواهند بودهها بديهي است كه دانشگا. عمل آورندخدمات بيشتر با منابع كمتر ب
وليت ؤاند، حفظ كنند و مس كه در طول دوران گذشته به دست آورده اي را در حال تغيير مطابقت دهند تا جايگاه ويژه

  .[23] هاي اجتماعي و ميراث فرهنگي به انجام رسانند خود را به عنوان حافظ ارزش
همة ما كه در  و ها وجود دارد چندي وجود دارد كه قدرت تغيير دانشگاهها و دانشكده اي عمدهامروزه داليل 

جديد، ورود ساختارهاي  هاي شناسي، تكنولوژي  جمعيت  هستيم؛ تغييرات با آن الزامات آشنا ،داريم عالي فعاليت آموزش
و حركت از جوامع صنعتي به جوامع فناوري  هااقتصادي به تحصيالت عالي، تغيير مناسبات بين دانشگاهها و دولت

، تمايز ميان تحصيالت و يادگيريراه دور و بعالوه همگرائي، انتشارات، اخبار و ارتباطات از . اند از آن جمله ،اطالعات
كنندگان دانش، سبب شده است كه آنها در توليد دروس و خدمات آموزشي با  تنوع توليد. مشغوليت را محو كرده است

با چنين . اي در توزيع دانش و بكارگيري شنوندگان بيشتر ايجاد كنند يكديگر رقابت كنند تا بتوانند راههاي تازه
شناسيم چه خواهد آمد؟ پاسخ مبتني بر وضعيت ربع قرن اخير  ر سر تحصيالت عالي به صورتي كه ما ميواقعياتي ب

هاي  هر كدام پرسش كه است تغيير اجتناب ناپذير 9 ؛ اما در هر صورتاستها كامالً متفكرانه  دانشگاههاست و يافته
كنند؛ اگر بخواهيم در سالهاي پيش رو به موفقيت دست  اي كه جرأت ناديده گرفتن آنها را نداريم، ايجاد مي كننده نگران
متفاوت و بيشمار  ،توليد كنندگانِ تحصيالت عالي- 1 :قرارندبدين تغييرات  اين .، بايد به آنها توجه داشته باشيميابيم
كليكي يا ، دانشگاههاي )سنتي(اند كه شاملِ دانشگاههاي آجري وجود آمدهبه سه نوع اساسي از دانشگاهها - 2اند؛  شده

است و   تحصيالت عالي به ميزان زيادي شخصي شده- 3است؛ ) تركيب هر دو( كليكي جديد و دانشگاههاي آجري
تمركز بر تحصيالت عالي، از تدريس به يادگيري - 4كنند؛  هاي آموزشي را تعيين مي دانشجويان و نه مؤسسات، برنامه

علمي به شكلي رو به رشد، مستقل  اعضاء هيأت- 6اند؛  ا شدهكاركردهاي سنتي تحصيالت عالي ره- 5تغيير يافته است؛ 
هر كس رواديد تحصيلي - 8اند؛  ها از نظر اهميت، كمرنگ شده مقامات و رتبه- 7اند؛  ها شده از دانشگاهها و دانشكده

  .[26] ن ر تابع دانشجويان است تا مربياپول بيشت- 9خودش را دارد؛ 
اما . شد قدرتي كشورها، قدرت نظامي از مهمترين عوامل محسوب مي تا چند دهه پيش در مجموعه پارامترهاي

با علم . گيرند در دنياي امروز در محور اصلي قدرت و اقتدار، نهادهاي دانشگاهي در دو عرصه آموزش و پژوهش قرار مي
آنها به خوبي چرا كه  ؛كنند علم و تحقيق مي ةهاي پيشرفته باالترين انرژي خود را صرف توسع به اين معنا دولت

هاي علمي است و اين امر  اند اقتدارشان يا بعبارت ديگر توانايي اعمال و كنترل قدرت منوط به گسترش توانائي دريافته
هاي مربوط به مديريت و ادارة مراكز علمي و پژوهشي قابل تحقق  ها و تاكتيك نيز جز با انجام اصالحات در استراتژي

» هاربينسون  فردريك«ترين سازمان توليد سرمايه انساني است و به تعبير  دانشگاه مهم از سوي ديگر،  .[14] باشد نمي
والن و ؤمس ةدر نظر بگيريم، وظيف» دار نيروي انساني صالحيت«عالي را به مثابه ژنراتور يا مولد  چنانچه نظام آموزش

است و » ها ژنراتور صالحيت« و اشكاالت» جريان  اشكاالت«ترين  عالي، شناسايي مهم ريزان آموزش برنامه
مسائل و . هاي اصلي باشد هاي بحراني و گره حوش اين كانون  و  هاي آموزشي بايد حول ريزي ها و برنامه گذاري سياست

د انرژي سيستم شو آورد و باعث مي وري آن را پايين مي كند، بهره اركرد سيستم، اختالل ايجاد ميمشكالتي كه در ك
سعي دارد عناصر يك سيستم را به مانند قطعات يك » هاي اصلي هاي بحراني و گره توجه به كانون«رويكرد . هدر رود 

   . [12] را دنبال كند» رشد متعادل« اصول يك مجموعه كارآمد در نظر گيرد و 
 ترين عاملي  خودگرداني در حوزة استانداردها، اصلي. دانشگاهها مسئول حفظ استانداردهاي آكادميك هستند
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دانشگاهها روند انجام . گيرد اين امتياز تا حدودي از كفايت دانشگاهها منشأ مي. كند كه به موقعيت آنها كمك مياست 

هاي خود قرار  هاي دانش را سرلوحة فعاليت تحقيقات علمي و توليد دانش از طريق تدريس و كشف مباني و ميانجي
رقابتي  هاي هختلف و يا حتي دانشجويان يك دانشگاه، در زمينامروزه دانشجويان دانشگاههاي م اين، با وجود. اند داده

هاي متفاوتي  گردند، ولي امتياز ارزشيابي آنها مشابه است و در حاليكه رتبه مي مقايسه، سنجش  يكسان و در سطوح قابل
. شود دهي ناشي مي آور، از امور ناشي از تعصب و عدم صحت در فرايندهاي نمره اين بيان تأسف. را بايد دريافت كنند

هاي يكسان،  وقتي فعاليت. شود تيجهبندي ن دهي و رتبه گزارش هاي موظف در همچنين ممكن است از سيستم
را به  تفاوتها اين روند، امكان پوشش هاي متريك، در غياب اعتبارسنجي متقاطع به كار  دهي و گزارش فرايندهاي نمره

نتايج ارزشيابي، سرماية بزرگي براي دانشجويان، در تأثير . داردبه همراه آورند و اين مسائل، نارضايتي را  وجود مي
. گذارد اي و اجتماعي آنها اثر مي آيد و به صورت وسيعي بر تجارب حرفه گيري بروندادهاي فردي آنها به حساب مي شكل

ود، جاي تعجب دارد ر هاي علمي به كار مي هاي مختلف اعتبارسنجي كه در سنجش كيفيت پژوهش نظر به وجود مدل
درحالي كه  .هاي مميزي در استانداردهاي آموزشي ضعف داشته باشند كه دانشگاهها چگونه ممكن است در انجام رويه

كار گرفته   ها به ها، مؤسسات و سيستم وسيلة دپارتمان مناسبي و در سطح وسيع به پاسخگويي بسيار هاي مكانيزم
هاي تعريف،  نظارت، ارزيابي ريسك و اعتبارسنجي، همگي به مكانيزم پيشرفت مداوم، تعيين معيار، .شود مي

هاي تنظيمي در عرض اهميت  هنوز فعاليت مادامي كه .گردد مي گيري، اعتبار و افزايش استانداردهاي دانشگاهي بر اندازه
اين كه منظور از پردازي مختصري در خصوص  اين مفهوم بنابر ،اند عالي براي اقتصاد دانش، رشد نكرده  تحصيالت

كننده است كه دريابيم كه  ناراحت. شود، وجود دارد استانداردهاي آموزشي چيست و چگونه ارزيابي انجام مي
ريشة . اند  تاكنون به تنهايي براي حمايت از نيازهاي پاسخگويي در تحصيالت عالي كافي نبوده، رويكردهاي دانشگاهي

عالي  هاي مربوط به آموزش اما همراه با توسعة مؤسسات و سيستم. اي نيست تعريف و افزايش استانداردها مسئلة تازه
در قلب گفتمان معاصر در اين حوزه، افزايش . فشار افزاينده و جديدي براي تغيير استانداردها به وجود آمده است

توانند انجام دهند،  شناسند و مي گيرند و مي عالقمندي در توسعة طرق مستندسازي مربوط به آنچه دانشجويان ياد مي
. اند تلقي كردهدانشگاهها هميشه توسعه و يادگيري دانشجويان را به عنوان مأموريت اصلي خود  به هر حال ؛وجود دارد

اي و در چند دهة گذشته بر روي فرايندهاي تدريس  عالي در سطح دروندادهاي مؤسسه گفتمان دربارة كيفيت آموزش
هاي دانشجويان است، اين كه  دار تمركز بر وضوح بيشتر فعاليت د در اين حوزه، پرچمعالقمندي جدي. متمركز بوده است

التحصيالن به عنوان  دهي و بروندادهاي زيادتر فارغ توسعه، نظارت و گزارش. آورند كنند و چه بدست مي چه مي
فهوم استانداردهاي م .المللي مطرح است اين توجه، در سطح بين. آيد مسئوليت گسترده آموزشگاه به حساب مي

هيچ معناي يگانه و . هاي دانشگاهي در ارتباط است و هنوز هم تعريف كردن آن، پيچيده است دانشگاهي با اغلب حيطه
هيچ رويكرد منحصر به فردي كه . اي از تعريف، ارزيابي، نظارت و افزايش در استانداردهاي دانشگاهي وجود ندارد ساده

زمينة پيچيدگي و اهميت موضوعات در دسترس  پذير در بينانه و در نتيجه تخمين شناحتماالً بيش از حد ساده، رو
. باشد وجود ندارد، كه ريسك ارتقاء استانداردسازي را بيش از پيش از نظر تنوع در عمل به همرا داشته باشد

احتساب . ها و عملكردها براي هر حركت جدي به سمت اجراي آن عقايد وجود دارد اي از سياست مجموعه
ها براي تعريف استانداردهاي  طيفي از روش. نمايد هاي عملياتي به جايگاه استانداردهاي دانشگاهي كمك مي گيري اندازه

 شوند؛ كه  استانداردها از ميان استانداردهاي كاراي شخصي و گروهي تعيين مي. عالي وجود دارد كيفيت در آموزش
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استانداردها اغلب در . رود دهي در بيان يادگيري دانشجويان به كار مي رويكردي است كه اغلب در ارزشيابي و گزارش

كنند كه در فرايندهاي تعيين معيار، در  شوند و درصدهايي را مشخص مي اي وضع مي هاي ويژه رجوع به توزيع
  .[28]دهند  بندي توزيع نمرات دانشجويان را نشان مي مؤسسات مشترك هستند  و يا درجه

  
  بندي معج. 6              

گذاري  هاي موجود، نزديك به يك دهه است كه از شروع نهضت پايه امروزه با عنايت به آثار و پژوهش         
هاي بشري بوده و پيوسته بر  انگيزترين حوزه تربيت يكي از بحث  و  گر چه تعليم. گذرد استانداردها در آموزش مي

است، به دليل عدم اتفاق نظر در خصوص عناصر، ابعاد و كيفيت و   ضرورت و اهميت آن توافق همگاني وجود داشته
ان به تو استانداردهاي آموزشي را ميهمانطور كه گفته شد كميت آن در دهة اخير، روشهاي مختلفي دنبال شده است، 

و خدمات ارائه شده از سوي اين نظام را بر  ها اي در نظر گرفت كه كار كنترل كيفي فعاليت عنوان سيستم و سامانه
 و تكنولوژيكي هايي كه در اثر تحقيقات علمي ها و پيشرفت آنها مفهوم ثابتي نيستند، همراه با دگرگوني .عهده دارند
بكارگيري  .كنند و در جهت تكامل و پويايي حركت مي گيرند تأثير قرار مي شود، معيارهاي استاندارد نيز تحت حادث مي

پذيري  سازي امور، امكان تعويض   تواند ساده گيري از آنها مي بهره. استانداردها در سازمان، فوايد زيادي را به همراه دارد
با پذيرش . جويي در منابع مادي و اقتصادي و انساني را به همراه داشته باشد ها و صرفه آنها، افزايش ايمني فعاليت

خواه ناخواه به دنبال باال  ،همگاني استانداردهاي آموزشي، فرهنگ انتخاب صحيح در جامعه تثبيت شده و نظام آموزشي
 ت،نها در ارائه هر كاال و خدمبه طور كلي اشاعه استانداردها و رعايت آ .شود بردن كيفيت فرايندهاي گوناگون خود مي

 ةدر سايه اعتماد به يكديگر، جامعه در مسير توسع شود و باعث افزايش اعتماد گروههاي مختلف اجتماعي به يكديگر مي
تر اين  از آنجا كه تا به امروز تضمين كيفيت تا حد زيادي يك فرايند سياسي بوده است، صحيح .گيرد فرهنگي قرار مي
هاي گوناگون مورد تدوين قرار  استانداردهاي نظام آموزشي در جنبه .اده شودسياسي آن تشخيص داست كه ابعاد 

بخشي از اين استانداردها مربوط به محتواي مطالب مورد آموزش است، بخشي نيز مربوط به فرايندهاي ؛ گيرند مي
همچنين بخشي از  ،منابع انسانيرايند بكارگيري فاز جمله  شود گوناگوني است كه در درون اين نظام انجام مي

  .استاستانداردهاي نظام آموزشي مربوط به ساختار از جمله ساختار فيزيكي نظام آموزشي 

هر  ةو توسع يكي از عوامل پيشرفت ؛خش مهمي از استانداردهاي نظام آموزشي مربوط به منابع انساني استب        
استفاده بهينه از آن نقش مضاعف در توسعة نظام اجتماعي خواهد داشت، اي اساساً منابع انساني بوده و چگونگي  جامعه

هاي مهم در توسعه جامعه، داشتن نظام رشد يافته و ارتقاء كيفي منابع انساني است كه با  از طرفي يكي از شاخص
امروزه عقيده بر اين  .شود چندان مي وري و استانداردسازي آنها، منابع توليدي آن نيز در ابعاد مختلف دو   افزايش بهره

هاي آموزش و يادگيري در فرآيند تعليم و تربيت براي تمام فراگيران، بايد  است كه براي به حداكثر رسانيدن فرصت
و اين مهم  كنند هاي مبتني بر استاندارد را اجرا مي اران و رهبران آموزشي اطمينان يابند كه معلمان، آموزشذگ سياست

با مقايسة عملكرد كشورهاي مختلف در پرداختن به مسئله  .شوندم و منابع انساني استاندارد زماني ميسر است كه معل
دست آمده و همچنين ارزيابي جايگاه كشور ما در اين حركت رو به رشد ستاندارد كردن و ارزيابي نتايج باستاندارد و ا

تر در برخورد با اين مقوله نياز  تر و نگاهي عميق جهاني، پر بيراه نخواهد بود اگر گفته شود ما نيز به يك بازنگري جدي
 .داريم و اين مهم در بحث منابع انساني و باالخص در حوزة تعليم و تربيت از اهميت بيشتري نيز برخوردار است

 روشني تعريف به  ، موازيني هستند كه به طور صريح در ابعاد مختلف نظام آموزشي، به وضوح واستانداردهاي آموزشي
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رشد و توسعه اقتصادي اجتماعي در درجة اول مشروط به پرورش منابع انساني است كه تنها از طريق آموزش . ندا شده

به همين لحاظ است كه امروزه . سمت استانداردها حركت نمودبراي تحقق اين فرايند بايد به . باشد پذير مي امكان
نظام  .[10] هاي عمومي تمامي كشورهاست مترين هدفدستيابي به يك نظام آموزشي برتر، كارآمد و پيشرفته جزو مه

خاصي كه بر عهده آن نهاده شده است، نيازمند توجه اساسي به  اي به دليل برخورداري از اهداف آموزشي هر جامعه
به معني آن نيست كه آن كار  ،اگر كاري بر طبق اصول استاندارد مربوطه انجام نشود .باشد رعايت اصول استاندارد مي

يابد يا اينكه اگر تمام سعي و  بخشي آن تقليل مي اثر و توان ادعا نمود كه كارايي نشدني است ولي به داليلي منطقي مي
شود به كار رود، كيفيت آن بسيار  آنگاه كه به نوعي غيراستاندارد انجام مي ،كوشش الزم در كسب كارا بودن فعاليت

   .[16] انجام شود اني است كه آن فعاليت بصورت استانداردتر از زم پائين

 ، كه استانداردسازي را به عنوان حصولاقتدا كرد به نظر كميته اروپائي استانداردسازيتوان  در يك ديد كلي مي         
داند كه بايد به طور مداوم در قالب قوانين، رهنمودها، ضوابط كلي به كار رود تا  مي يتوافق دربارة معيارهاي دقيق 

امروزه عقيده بر اين است كه به منظور تدوين  . باشند    وجه با اهداف هماهنگ  بهترين  فرآيندها، محصوالت يا خدمات به
هاي فراگيران، لحاظ شود و محيط يادگيري با استانداردها، باالخص در يك كالس و فضاي آموزشي، بايد برنامه و نياز

هاي خالق  مواد آموزشي آرايش شود و اين مهم بايد با نياز روز انطباق كامل داشته باشد، زيرا باور اين است كه انطباق
ار آموزان، بسي هاي تدريس پويا، در فضاي كيفي دانش بين برنامه، نياز و ابزار آموزشي به همراه منابع انساني و سبك

برخي . تر سازند درسي را به يكديگر مرتبط كنند و مفاهيم ذهني را عيني  توانند برنامة هاي خالق مي انطباق. تأثير دارد
انگيز بوده و بر  توانند چالش اند، مي سازي شده ها و محتواها در فضاهاي مناسب كه بر اساس استانداردها غني درس

 و سپردن به استانداردها داشت كه يكسره دل بايد توجه  در عين حال .ديادگيري فراگيران تأثير بسزايي بگذارن
آموزشي به همان اندازه مضر است كه غفلت   ور شدن در ادبيات استانداردسازي در نظام شدن در دامان آنها و غوطه اسير

برد و   آموزشي بهره   نظام   ي كيفيتسو از استانداردسازي در ارزياب  بنابراين بايد از يك. تواند مضر باشد از توجه به آن مي
ها و ابعاد مختلف اين نظام را به بهانة استانداردسازي و استفاده از آن به  ها، ظرافت از سوي ديگر نبايد پيچيدگي

  .[13] فراموشي سپرد
هاي اطمينان در آن به حداقل  آن خواهد بود كه مرزهاي حفاظ و دريچه، فرق قرن بيست و يكم با گذشته

توانند تبديل به مشكل جهاني شوند و عدم ايجاد يا حركت به سمت  هاي موضعي مي رسند و مشكل كارايي مي
شود،  اسم برده مي "نظم جديد جهاني"بنابر اين اگر از. سازد تر مي اين شكاف را روز به روز عميق ،استانداردهاي الزم

بايد از آزمايش و . تري قرار دهد هاي محكم دنيا را بر پايه اين نظم در قرن بيست و يكم بايد بتواند به صورتي فراگير
هاي خود بخواهد نسبت به  نشناسي  اگر بشر در اندازه. خطا گذشت و به سمت يك سري استانداردها حركت نمود

عالمتش را هم اكنون در هشدارهاي مرئي و نامرئي فواصل جهاني و تقسيم . ها غفلت بورزد مجازات خواهد شد فرصت
چنين  .نيا به كشورهاي تند و كشورهاي كند يا به كشورهاي تماشاگر و كشورهاي پيشرو و مولد شاهد هستيمد

اي بكند و به همين خاطر است كه استانداردهاي آموزشي  دنيا به آستانة دوراني رسيده كه بايد فكر تازهنمايد كه  مي
ة فضاها باالخص فضاهاي آموزشي و كالس درس بايستي متحول ها يا محتوا و ارزشيابي يا در مقول خواه در مقولة برنامه

المللي و با لحاظ مسائل بومي و سنتي و ميهني دگرگون شوند كه اينها در حقيقت موجبات  و به تناسب مباني بين
 ها، انفجار جمعيت، سرعت ارتباط، هاي شكست خورده مدل تجربه تغيير را فراهم نموده و آن را گريزناپذير نمايد؛

كن، فاصلة هولناك ميان كشورها و طبقات غني و فقير، فاصلة  هاي بنيان افزايش آموزش و افزايش انتظارها، وجود سالح
 دهند كه بايد جز آنچه بوده است باشد و  ميان حكومت و مردم در تعداد قابل توجهي از كشورها، همة اينها عالمت مي
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گويند استانداردسازي هماهنگي براي  تعادل الزم چرا كه ميمقولة استانداردسازي حركتي است به سمت ايجاد 

  .[10]  .است خوشبختي
  

  و مراجع منابع. 7             
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 .1382همايش علمي استاندارد و استانداردسازي در آموزش و پرورش، انتشارات مدرسه، 
ارزيابي دروني كيفيت در مدل عمومي ارزيابي كيفيت در نظام دانشگاهي، مجموعه مقاالت سومين همايش  ؛حجازي، يوسف [7]
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فضاي قرن بيست و يكم و استانداردهاي آموزشي، مجموعه مقاالت اولين همايش علمي استاندارد و  ؛خنيفر، حسين [10]
 .1382انتشارات مدرسه، ، استانداردسازي در آموزش و پرورش
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 .1392بهمن ، 3126روزنامه  شماره، روزنامه دنياي اقتصاد ؛احمدرضا ،روشن [12]
فراشناختي استانداردها، تهران، انتشارات  درسي و چارچوب برنامة ؛حسن ملكي، و قورچيان، نادرقلي: سوندرا ورما، مترجمان [13]

 .1380انديشه، 
 .1379الملل، انتشارات دانشگاه گيالن،  اصول روابط بين ؛سيمبر، رضا [14]
آموزشي رشتة مهندسي   دروني در بهبود كيفيت  نقش ارزيابي؛ سادات كاشاني، مهديه وقور و پرند، كورش و پور، حسن شهركي [15]

  .1389، بهار  45ايران، سال دوازدهم، شمارة مكانيك دانشگاه تربيت مدرس، فصلنامة آموزش مهندسي 
ريزي و  نشريه معاونت برنامه، نشريه شاخص، بخش مديريت شاخصتعيين استانداردها نقطه آغاز اصالحات در ؛عباسي، عفت [16]

 .1382پيش شماره دوم، آبان  منابع انساني،
مجموعه  بخشد، استانداردسازي وضعيت مدارس را بهبود مي شكني؟ آيا استانداردسازي يا استاندارد"؛واجارگاه، كورش  فتحي [17]

 .1382مقاالت اولين همايش علمي استاندارد و استانداردسازي در آموزش و پرورش، انتشارات مدرسه،
   .1379مهر، 109يازدهم، شماره  سال استاندارد،  ماهنامه و فرهنگ، نقش متقابل استاندارد ؛ سيروس فخرايي، [18]
دانشجويي   كتابخانةدانشگاههاي ايراني با چه مشكالتي دست به گريبان هستند، نشريه دانشجويي صال،  ؛خواه، مقصود فراست [19]

 .1391، مهر 3سال دانشكده فني دانشگاه تهران، 
 .1376آبان  ،110شماره ماهنامه استاندارد، ثيرات آن،أروشهاي اجرا و ت، شناخت :استانداردسازي ؛سعيد ،كهنسال [20]
 ارزشيابي كيفيت در  ؛پرند، كورش و ميرزامحمدي، محمدحسن و ضاريادگارزاده، غالم و آبادي، جليل فتح و محمدي، رضا [21]
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