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  : چكيده

اه و آموزش عالي تحقيق و خدمات در سطح دانشگ ارزيابي وبهبود كيفيت آموزش،براي دنيا هاي آموزش عالي در اري از سيستمبسيهفته گذشته، در طول دو 
ها براي سازماني كردن تضمين كيفيت در سطح دانشگاه از اينرو تالش .شدآغاز  1996هاي مداوم تضمين كيفيت در ايران از سال اجراي پروژه .اندتالش كرده
رسالت سازماني در آموزش عالي يك پيش نياز براي تضمين كيفيت و بهبود عملكرد بهتر در سازد كه ارشيابي سازماني وشن مياين مقاله ر .انجام شد

اين مقاله به سه  .حاصل شده است 1996پروژه هاي تضمين كيفيت در ايران از سال اين مقاله شامل تجربياتي است كه در طول اجراي  .شودمحسوب مي
هاي بعدي به ترتيب، به مراحل و مختصر از آموزش عالي دولتي و خصوصي در ايران ارائه مي دهد در قسمتدر قسمت اول يك تاريخ  :شوبخش تقسيم مي

 .يفيت در ايران اشاره داردهاي روبه روي تضمين كتعاريف ارزشيابي سازماني و چالش

 

ها، ايرانها، نقاط قوت و ضعفتهديد ها،تحليل فرصت تضمين كيفيت، ارزشيابي سازماني، :كليدي كلمات
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  تاريخ مختصري از آموزش عالي دولتي و خصوصي در ايران

تاسيس شد  1934ك دانشگاه  پيشرو در سال اگر چه دانشگاه تهران به عنوان ي .تاسيس موسسات مدرن در ايران به قرن نوزدهم بر مي گردد 
آرامي افزايش پيدا  آموزي بهدر طول اين دوره جمعيت دانش .هاي ملي و استاني در طول چهار دهه گذشته تاسيس شدتدريج ديگر دانشگاههب

را تشكيل مي  18- 24گروه سني درصد از  5تعداد در حدود  اين [8]. نفر رسيد 176000به  1979ها در سال كه كل ثبت نامكرد تا جايي
بعد از  .نرخ رشد  جمعيت دانشجويي در ابتداي چهار دهه گذشته خيلي پايين بود آموزش دانشگاهي در ايران، سال 65بنابراين در تاريخ  .دادند

كه  18-24گروه سني  به نسبت جمعيت دانشجويي .ثبت نام در آموزش عالي بطور سريع افزايش يافت جمهوري اسالمي ايران، 1979انقالب 
 1300000در حال حاضركل ثبت نام ها در موسسات آموزش عالي.درصد رسيد 16همين نسبت به  1996در صد بود در سال  1989،7در سال 

نرخ رشد ثبت نام در .درصد آنها در موسسات خصوصي مشغول به تحصيل هستند 53درصد دانش اموزان در موسسات دولتي و  47است كه 
-97هاي نرخ رشد جمعيت دانشجويي در موسسات دولتي در طول سالميانگين  .ي قابل مالحظه بوده استموزش عالي خصوصموسسات آ

در تحقيقي كه .درصد بوده است 8/20درصد بوده است در حالي كه همين نرخ براي موسسات آموزش عالي خصوصي 8/9در حدود  1989
در حدود .مشغول به فعالت بوده اند 2007-2008هاي مابينآموزش عالي در ايران در سال موسسه 741نشان داد كه كشاورز انجام داده است

شعبه دانشگاه آزاد  9فقط  1981-1982هاي موسسه ،جزوء موسسات خصوصي بودند در حالي كه در سال 480نيمي از اين موسسات يعني 
  .[9]موسسه افزايش پيدا كرده است 220 به 2007-2008 تعداد شعبه هاي دانشگاه آزاد اسالمي در سال هاي.اسالمي  داير بود

  ارزشيابي سازماني چيست؟

 .اتخاذ مي شودارتقاء عملكرد سازماني ت كه از طرف مديريت موسسه براي بطور عمومي ارزشيابي سازماني يك تصميم داوطلبانه استراتژيك اس 
هاي سازماني موسسه كه در ش و هم به يك گروه همگن مستقل از عملكرديك ارزشيابي سازماني اثربخش هم به يك گروه خود ارزيابي اثربخ

ازسه  كه متشكل فرايند مداومي است. است راهنماارزشيابي سازماني بيشتر شبيه يك .راستاي اهداف و رسالت سازماني باشد وابسته است
كه نتايج را  تييمفاهيم مبهم و مديرميزي كه  شامل با م ي را نبايدنشان داده مي شود ارزشيابي سازمان 1، همانطور كه در شكل مرحله است

  .اي به موسسه مي دهد مترادف دانستتحت تاثير قرار مي دهد و يا با اعتبار سنجي كه نمره
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 [6] هاي مداوم ارزشيابي سازماني در آموزش عاليفرايند:1شكل 

 

  هاي مداوم ارزشيابي سازماني در آموزش عاليمرحله اول از فرايند: پاسخ به سواالت از قبل تعيين شده

  :هاي مداوم ارزشيابي سازماني در آموزش عالي پاسخ به چهار سوال از قبل تعريف شده استاز فرايند گام اولين

  )هاها و ارزشرسالت، هنجار(چه كاري است؟ تالش سازمان براي انجام: سوال اول

  .مي پردازدهاي زير هاي موسسه در ارتباط است و به موضوع ها و ارزشاين سوال با رسالت، هنجار

  ؟يستچرسالت سازمان  -

  ؟هاي سازمان چيستالويت -

  اهداف سازمان براي تحقيق و  آموزش چيست؟ -

  اي و محلي خود چيست؟،ملي،منطقهالملليهاي بينمچون فعاليتتعادل سازمان در رسيدن به اصطالحاتي ه -

 اهداف ديگر سازمان چيست؟  -

  

  

  پاسخ  به سواالت از قبل تعيين شده: گام اول
الش سازمان براي ت:سوال اول

  انجام چه كاري است؟
سازمان جگونه تالش مي :سوال دوم

  كند كارها را انجام دهد؟
-سازمان چگونه  از كار:سوال سوم

  هايش آگاه است؟
چگونه سازمان به :سوال چهارم

  كند؟منظور بهبود تغيير مي
  

  هاها و تهديدبكار بردن تحليل نقاط قوت،ضعف،فرصت: گام دوم
  

  توسعه يك طرح استراتژيك:سوم گام
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  )عملكردها(سازمان جگونه تالش مي كند كارها را انجام دهد؟ :سوال دوم    

. اداره مي كندف و رسالتش اهدا براي تحقق هايش را فعاليتهاي خاصي كه در برابربش است ها و فرصتدر حالي كه تهديددر عمل، سازمان 
وآنچه كه در حال وقوع  )هاهنجارها و ارزش(تحليل نقاط قوت و ضعف عبارت است از اختالف غير اجتناب پذيري كه بين آنچه كه  بايد باشد

  :اين مرحله شامل .است

 .هاي تصميم گيري و سطح تمركززدايي استهاي مديريت،رهبري سازماني،فرايندتحليل عملكرد -
 ؟.نفعان بيروني را در رهبري  در نظر بگيردآموزان و ذيه سازمان دانشچگون -
 هاي منابع انساني چگونه كافي هستند؟عملكرد  -

 ؟دهدها در همكاري بين سازماني موقيت آنها را تحت تاثير قرار ميفعاليت سازمانچگونه  -
 هاي آموزشي و تحقيقيتحليل نگرش -

 آموزشي هايهاي طراحي برنامهتحليل فرايند -

 تحليل خدمات حمايتي دانشجويان -

  هاي بودجه بنديتحليل سياست -

  .هاي خود را تعريف كندها، موسسه بايد قادر باشد تا الويتبعد از اجراي اين فعاليت       

  )هاي دروني كيفيتفرايند(هايش آگاه است؟سازمان چگونه  از كار:سوال سوم     

 آوري اطالعات و يك ها شامل جمعاين فرايند.گرددي كيفيت و عملكردهاي در دسترس و عملياتي موسسه برميهاي دروناين سوال به فرايند    

  .هاي موسسات استقضاوت ارزشيابانه مرتبط با فعاليت   

 هايش دارد؟،تصويب و نظارت برنامهايهاي رسمي براي بررسي دورهآيا موسسه مكانيسم -

 ؟نفعان چيستنقش دانشجويان و ذي -
 هايي دارد كه تضمين مي كند كه  آموزش كاركنان موسسه قابل قبول و با صالحيت است؟ آيا موسسه رويه -

هاي كيفي،جامع،تحليل شده و مفيد براي مديريت اثربخش كند كه جمع آوري اطالعات از طريق فرايندتضمين مي چگونه سازمان -
 ها است؟فعاليت

اين نشانگرها بعنوان يك ورقه امتياز  .هايشس تعريف كندها را براي فعاليتها و پيامدنشانگر يك سازمان همچنين بايد قادر باشد تا -
هاي صحيح تري را در نظر محسوب مي شوند كه موسسه را قادر مي سازد تا عملكردها و اختالفاتش را ناديده بگيرد و فعاليت

 . كند اين مرحله توانايي يك موسسه  را براي تغيير تعريف مي.بگيرد

 )رهبري(كند؟چگونه سازمان به منظور بهبود تغيير مي:سوال چهارم     
اين سوال اساسا با رهبري و .اين سوال با ظرفيت مديريت استراتژيك به منظور رهبري تغيير در سازمان در جهت بهبود مرتبط است

  .اطالعات مرتبط است
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 ها پاسخ گو است؟ها و فرصتچگونه موسسه در جهت تهديد -

 ؟گيردلش را در نظر ميتا چه حدي موسسه مزاياي كلي استقال  -
 ؟ها انجام شودكدام تغييرات انتظار مي رود كه در جهت اهدف سازمان -
 نقش مديريت و نظارت كيفيت در اين تغييرات چيست؟ -

  هاها و تهديدبكار بردن تحليل نقاط قوت،ضعف،فرصت: دوم گام
چه چيزي را  بهبود دهد تا به اهداف و رسالت خود دست ميم سازمان بايد براي اينكه بفهم هستند مه 2و  1هاي بين سوال فتحليل شگا

براي اينكه مطمئن باشيم كه سازمان در باره نقاط قوت و ضعف خودآگاه است صرف داشتن يك راهنما درباره عملكرد يك سازمان  . يابد
در حالي كه به .هاي بالقوه را كنار بگذاردادامه دهد تا بتواند  شگاف اطالعات را  هاي مداوميك سازمان پاسخگو بايد فرايند .كافي نيست

ها را در چارچوب فرايند ها و تهديدها،فرصتهاي چهارگانه از قبل تعيين شده جواب مي دهيم،سازمان بايد بتواند نقاط قوت،ضعفسوال
  .شناسايي كند 1هاها، نقاط قوت و ضعفها،تهديدتحليل فرصتهاي تحليل 

  توسعه يك طرح استراتژيك: سوم گام 
ير ، سازمان مي تواند توسعه يك طرح استراتژيك را به منظور تغيها ها، نقاط قوت و ضعفها،تهديدتحليل فرصتبعد از بكار بردن تحليل 

  .ترسيم كندخود در  مسير فهم اهداف و رسالت
  در ايرانهاي روبروي سيستم مديريت و تضمين كيفيت چالش

با مفاهيمي همچون برابري،دسترسي،يادگيري،آموزش و كيفيت   توسعهستم آموزش عالي در ايران همانند بسياري از كشورهاي در حالسي
در ميان . براي پرداختن به اين موضوعات بايد سيستم مديريت و تضمين كيفيت داراي ساختار سازماني باشد. آموزش عالي سروكار دارد

مرحله اول توسعه : وبروي سازماني كردن سيستم مديريت و تضمين كيفيت در ايران دو مرحله ناديده گرفته شده استهاي رچالش
با توجه به مطالب ذكر شده، يك نياز به توجه و .سازمان و اجراي مديريت كيفيت و مرحله بعدي مكانيسم ارزشيابي در سطح سازماني

از راي ارتباط دانش و رشد اقتصادي، در جهت اين هدف و به منظور توسعه ظرفيت ب.دارد تعهد بيشتر سياست گذاران و مديران وجود
در اين راستا شش بعد از فرهنگ سازماني بايد .تصميم گيرندگان آموزش عالي انتظار مي رود كه ارزش خاصي به فرهنگ سازماني بدهند

  .اين شش بعد به ترتيب زير مي باشند.تقويت بشود
 همه اعضاي علمي در ارزشيابي داوطلبانه سازماني آگاهي و مشاركت -

 ديدگاه كل گرايانه در بهبود كيفيت -

 نگرش عملي در ارائه پيشنهادات براي بهبود كيفيت -

 ها و موسساتبكار بردن پيشنهادات گزارش ارزشيابي سازماني بعنوان بازخورد به گروه -

 ارتقاء پاسخگويي سازماني از طريق خود ارزشيابي -

 .[2] فافيت سازماني در آموزش عالي در ميان مديران عموميارتقاء ش -
 

  ت گرايييتغيير در جهت مدير      

                                                       
1 . strengths, weaknesses ,opportunities and threats 
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-كشف عملكردهاي مفيد براي مديريت منابع انساني در دانشگاه ها به.شوندي باارزش موسسات آموزشي محسوب ميهاها اغلب نيروانسان

سازمان سازي  قدرت مديريتي بيشتر،. محسوب مي شودد كيفيت دانشگاه ي و برنامه بهبونوان يك موضوع اساسي براي رقابت جويع
 حركت به سوي عملكرد مرتبط وعقالني كردن و برنامه ريزي كردن ساختار مديريتي يكي از راه هاي  ايجاد تجارت و بازار، ساختاري،

  .[10]سازمان دادن است بخش خصوصي در 
هاي مديريت و ارزشهايي كه در موسسات خصوصي بنا نهاده شده است را لوژي ها، ابزارخيلي از موسسات علمي ،شكل هاي سازماني،تكنو

ر اروپا رواج پيدا كرده است به تاسها و ديگر سازمان هاي عمومي در سرموج اصالحات كه از طريق دانشگاه اين. [4].اقتباس كرده اند
  .[11 ,7] ت گرايي مشهور شده استيديرم
ازجهات . لي را هم تحت تاثير بگذاردشود كه كيفيت عملكرد شغدر اثر بخشي،شفافيت و كارايي باال، تصور مي از نتايج مديريت گرايي 

در دستيابي به كيفيت باالي ) بويژه براي كاركنان علمي( اننها سدي براي كاركهدانشگاهاي مديريتي در شود كه ويژگيديگر تصور مي
  .[1,3,13,5,12]است عملكرد شغلي محسوب مي شود
ها تطبيق مي دهند ممكن است به سطح پاييني هاي چند نمايي پيامدگرايشهايشان را براي ساده سازيعالوه بر اين كاركناني كه فعاليت

 .و دانشگاه را به يك كارفرماي  با جذابيت كمتر تبديل مي كند از تعهد و عملكرد سازماني منتهي شوند
 

  نتيجه گيري     

سازماني در دانشگاه هاي ايران و ديگر دانشگاه هاي سرتاسر دنيا ،آموزه هاي جديدي را به سياست گذاران آموزش عالي  بررسي ارزشيابي
اين ارزش بعنوان يك فرايند مداوم در نظر اما اگر .لقوه باارزش هستندگرفت كه فرايند هاي ارزشيابي سازماني بانتيجه  توانميمي اموزد

عنوان چارچوب مديريت و تضمين كيفيت دانشگاه و به گروه،عنوان يك بخش دروني هرهكه ب استه اين گرفته شود آن وقت نياز ب
ام مديريت و تصميم درجه اول بايد ساختار نظدر وزش عالي ايران،مبراي تضمين اجراي صحيح ارزشيابي سازماني در نظام آ .محسوب شود

تمايل خود را به اجراي ارزشيابي  هيگروه دانشگا400گذشته بيش ازقايق درطول دههمبتني بر اين ح دوباره بازسازي شود،گيري دانشگاه 
ارزشيابي .ها بودندابينهايي و جامع اين ارزشيها موفق به تكميل گزارش درصد اين گروه10اگرچه فقط .درون دانشگاهي نشان دادند

اين مركز .اجرا مي شودبه سازمان سنجش آموزش كشور است  بستهدر ايران از طرف مركز تحقيقات و مطالعات ارزشيابي كه وادانشگاهي 
عنوان يك   ركز تحقيقات و مطالعات ارزشيابي تمايل دارد كه بهاگرچه م.به گروههاي دانشگاهي براي اجراي ارزشيابي بودجه اعطاء مي كند

ان و مطالعات ارزشيابي نه توانسته است اطمينمركز تحقيقات . كم استگرفته شود ولي استقالل عملياتيش در نظر آژانس ملي كيفيت
را براي ارزشيابي سازماني اران را در سطح ملي تحت تاثير قرار دهد تا  بتوانند چارچوبي ذگو نه سياستاعضاي هيت علمي را جلب كند 

 بنابراين .زماني وضع كنندسطح ملي و سابط براي بهبود فرهنگ ارزشبابي درهاي مرتها و سياستها،ساختارحمايت از محركدر جهت
الگوهاي اعتبار سنجي جديد تر است نيازمند مشاركت اعضاي هيت علمي و وجود يك زشيابي سازماني در ايران كه نسبت به هاي ارفرايند

ايران وزش عالي مبنابر اين براي سازماني كردن كامل فرايند هاي مديريت و تضمين كيفيت براي كل سيتم آ .مرحله گذر فرهنگي است
  .اري، برنامه ريزي و فرايند هاي اجرايي استذگنيازمند مشاركت هم موسسات اموزش عالي دولتي و خصوصي در سياست

 .وجود ندارد 21ال واحد براي دانشگاه قرن ايده ر دنيا نشان مي دهد كه يك الگويسرتاساگرچه تجربه ارزشيابي سازماني در
هر پيشنهاد عمومي فقط مي تواند بعنوان .نفعان و جوامع تاثير اساسي بر روي موسسات دارد فرهنگ،سنت،محيط و تقاضاهاي مختلف ذي

  .وثر باشدمخاص آن مكان حل مفيد در فرهنگ يك راه
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