
راهبرد فرهنگ / شماره بيست و يكم / بهار 1392

تحليل چالش كيفيت آموزش عالي 
در برنامه پنجم توسعه

داود غالمرضايي
استاديار پژوهشكده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهي
dgholamrezaei@yahoo.com

حميد خداداد حسيني 
دانشيار مديريت دانشگاه تربيت مدرس
Khodadad@modares.ac.ir

عادل آذر
استاد مديريت دانشگاه تربيت مدرس
Azara@modares.ac.ir

حسن دانايي فرد
دانشيار مديريت دانشگاه تربيت مدرس
Hdanaee@modares.ac.ir

روندهاي اخير در كش��ور نش��ان مي دهد نظام آموزش عالي با چالش هاي جدي مربوط به كيفيت مواجه 
است. طراحي و اجراي برنامه هاي مناسب براي رفع اين چالش ها به عهده دولت و غالباً از طريق خط مشي هاي 

عمومي است. 
فصل دوم برنامه پنجم توسعه كشور در بردارنده خط مشي هاي آموزش عالي است. برنامه هايي كه بر اساس 
مباني علمي مي بايد مبتني بر درك صحيح از روابط و حلقه هاي عّلي باشد. پويايي سيستم ها روشي است كه 
با در نظر گرفتن اين روابط به تحليل خط مشي ها كمك مي كند. در ايران به داليلي نظير نبود منابع اطالعاتي 

يكپارچه مورد نياز و دشواري سنجش روابط كيفي چنين تحليل هايي در برنامه پنجم انجام نشده است. 
مقال��ه حاضر به دنبال تحليل چال��ش كيفيت آموزش عالي در برنامه پنجم با بهره گيري از رويكرد پويايي 
سيس��تم ها اس��ت تا به بهبود فرايند سياست گذاري عمومي و اجراي آن كمك نمايد. بدين منظور متغيرهاي 
اصلي مرتبط با كيفيت در برنامه با بهره گيري از نظر خبرگان شناس��ايي ش��ده و مبناي مدل سازي و شناخت 
حلقه ه��اي عل��ي قرار گرفته اس��ت. نتايج تحليل ها بيانگ��ر فقدان توجه كافي به تأخي��ر زماني در برخي از 
برنامه ها اس��ت كه منجر به عدم اثربخش��ي بسياري از برنامه ها به خصوص ارتباط صنعت و دانشگاه، اشتغال 
فارغ التحصيالن و مهارت هاي كس��ب و كار، خواهد ش��د. رفتار نوساني متغيرهاي كيفي، نتيجه مورد انتظار 
اين عدم توجه است و بايد براي رفع اين مشكل تمهيداتي انديشيده شود. برخي از اين تمهيدات به عنوان 

پيشنهادهاي تحقيق بيان شده است.
 واژگان كليدي:

خط مشي آموزش عالي، برنامه پنجم توسعه، كيفيت آموزش و پژوهش، پويايي سيستم ها
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1. مقدمه
كيفيت آموزش و پژوهش از جمله دغدغه هايي است كه هميشه نظام  هاي دانشگاهي براي 
دس��تيابي به آن تالش كرده اند. در دهه هاي اخير كوش��ش هاي قابل توجهي براي بهبود 
مستمر كيفيت آموزش عالي و دستيابي به اهداف نظام هاي دانشگاهي به عمل آمده است 
)بازرگان و همكاران، 1379(. در چنين شرايطي ارزيابي و تحليل هاي مناسب از برنامه ها 
و اجراي آنها نقش��ي اساس��ي در ارتقاء و تضمين كيفيت آموزش عالي ايفا مي كند و اين 
نقش در تمامي سطوح قابل تصور است. بر اين اساس تحليل و ارزيابي برنامه هاي عمومي 
آموزش عالي يا همان خط مش��ي هاي آموزش عالي گام مهمي در بهبود كيفيت آموزش 
عالي خواهد داشت. برنامه هايي كه دولت به عنوان متولي خط مشي گذاري عمومي به عنوان 

بخشي از وظايف خود درقالب برنامه هاي توسعه پنج ساله به انجام مي رساند. 
با توجه به تغييرات سريع و بنيادي آموزش عالي كشور در دهه اخير، بررسي و تحليل كيفيت 
آموزش عالي در برنامه پنجم بسيار با اهميت خواهد بود. بديهي است نقش ابزارهاي مناسب 

در تحليل كيفيت در برنامه هاي مدكور، نقشي كليدي در انجام تحليل هاي اثربخش است. 
در اين مقاله سعي شده است با بهره گيري از مدل سازي پويايي سيستم ها به اين نياز 
پاسخ گفته شود. بر اين اساس روابط علت و معلولي مؤلفه هاي كيفيت در برنامه از طريق 

مدل سازي علي1 تحليل شده و مبناي ارائه پيشنهاد هايي براي بهبود قرار گرفته است. 

2. كيفيت در آموزش عالي
كيفيت مفهومي چند بعدي اس��ت كه در تعريف آن ويژگي هاي مختلفي برش��مرده شده 
اس��ت. گاروين )1987( هش��ت جنبه از كيفيت را برجسته ساخته است كه عموماً براي 
محص��والت كاربرد دارند: عملكرد2، ويژگي ه��ا3، قابليت اطمينان4، انطباق پذيري5، دوام6، 

خدمت رساني7، زيبايي شناسي8 و كيفيت ادراك شده9 توسط مصرف كننده است. 

1. Casual Loop Modelling
2. Performance 
3. Features 
4. Reliability
5. Conformance
6. Durability
7. Serviceability
8. Aesthetics
9. Perceived Quality
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در پيش��ينه مديري��ت نيز اصطالح كيفيت معناهاي متع��ددي مانند »تعالي« )پيترز 
و واترم��ن، 1982(، »انطب��اق با الزامات« )كرازب��ي، 1979 و تاگوچي، 1986(، »رضايت 
مش��تري« يا »تناس��ب با هدف« )دمين��گ، 1982، ج��وران، 1988، فيننباوم، 1986 و 

ايشيكاوا، 1986(، داشته است. 
در قلم��رو آموزش عالي، توافق نظر در مورد معن��اي كيفيت وجود ندارد. منبع اصلي 
اختالف ناش��ي از تفاوت در مباني و بنيادهاي فلس��في آن است. مهم ترين دشواري هاي 
تعريف كيفيت در آموزش عالي ناشي از مسائل فرهنگي و مسئله استقالل و آزادي علمي 
دانشگاه ها و موضوع قدرت و كنترل در سازمان است. اگرچه مفهوم كيفيت در گذر زمان 
از تمركز بر اس��تقالل و آزادي علمي به س��مت ديدگاه هاي تجاري و بازارمحوري گرايش 
يافته است، مطالعات مختلفي مدعي هستند كه به دليل هدف آرماني آموزش عالي به عنوان 
توليدكننده، حافظ و ناش��ر دانش نمي توان آن را مانند مراكز تجاري و صنعتي مديريت 

كرد )هايرنينالستالو و پلتوال، 2006؛ دي جرج، 2005 و پاواي، 2005(. 
واقعيت آن اس��ت كه جهاني ش��دن اقتصاد فش��ار زيادي بر جامعه به ويژه مؤسسات 

آموزش عالي براي پاسخ به نيازهاي بازار وارد ساخته است.

3. روش پژوهش
 پژوهش حاضر از نوع مدل سازي تبييني است كه از منظر جهت گيري در شمار پژوهش هاي 
ارزياب��ي1 قرار مي گيرد )دانايي فرد و همكاران، 1383(. به اين منظور، پويايي سيس��تم ها2 
تكنيك پيشنهادي مقاله خواهد بود كه با در نظر گرفتن روابط علت و معلولي بين عوامل و 
مؤلفه هاي تأثيرگذار بر كيفيت در خط مشي هاي آموزش عالي برنامه پنجم توسعه )مسئله 
مورد نظر براي مدل سازي پويا( به تحليل آنها كمك خواهد كرد3. گردآوري اطالعات از طريق 
روش هاي مصاحبه و بررسي اسناد و مدارك انجام شده است. بدين منظور با بهره گيري از نظر 
نمونه اي در دسترس از خبرگان )شامل اساتيد دانشگاه، مديران آموزش عالي و صاحبان تأليف( 
در يك فرايند چرخه اي )تا رسيدن به مدل مورد اجماع و تأييدشده از نظر روايي( و بررسي 

1. Evaluative Orientation
2. System Dynamics
3. مفهومي كه از كيفيت آموزش عالي در اين تحقيق موردنظر است، بر اساس روش پويايي سيستم، 
منبعث از رويكرد حاكم بر برنامه پنجم توس��عه اس��ت؛ جلوه رويكرد حاكم بر برنامه را مي توان در 

تأكيد فراوان بر اشتغال فارغ التحصيالن، ارتباط صنعت و دانشگاه و موارد مشابه مالحظه كرد.

تحليل چالش كيفيت آموزش عالي در ...



142

راهبرد فرهنگ / شماره بيست و يكم / بهار 1392

پيشينه تحقيق، مؤلفه هاي كليدي مسئله مدل سازي، شناسايي شده و با تكيه بر الگو هاي 
رفتاري آنها در قلمرو زماني ده س��ال گذش��ته )1381 تا 1390(1. روابط و حلقه هاي علي 
مبناي طراحي مدل علي قرار مي گيرد. بررسي هم راستايي خط مشي ها، اثرات خط مشي ها 
و تأثير تأخيرهاي زماني2 در تحليل هاي مربوط به كيفيت مورد استفاده قرار گرفته است. 

3.1. معرفي اجمالي روش پويايي سيستم ها
پويايي سيستم روشي است براي مطالعه، تحليل، شبيه سازي و بهبود سيستم هاي پوياي 
اجتماعي � اقتصادي و مديريتي، با استفاده از يك ديدگاه بازخوردي )بارالس و ياساركان3، 
2006(. اين روش به شكل امروزي، در سال1960 توسط فارستر4 و همكارش در دپارتمان 
مديريت مؤسس��ه تكنولوژي ماساچوس��ت5 مطرح شد6. هدف اصلي روش شناسي پويايي 
سيستم ها حصول بينشي عميق تر درباره چگونگي كاركرد سيستم ها است، بنابراين در بهبود 
خط مشي ها در زمينه مورد بررسي، كمك بسيار خوبي خواهد بود )سان شيل7، 1993: 30(. 
هسته اصلي پويايي سيستم ها، ساختار سيستم ها است كه بيانگر رفتار سيستم است. 

مراحل انجام اين روش  به صورت كلي به شرح زير است: 
1. تعريف مسئله ، )مسائل مطرح در پويايي سيستم ها به طور عمده ساخت يافته نيستند(؛

2. توسعه و ايجاد يك فرضيه پويا براي تشريح آثار مسئله؛
3. ساخت يك مدل شبيه سازي شده از سيستم؛

4. آزمون مدل براي كسب اطمينان از درستي عملكرد مدل در دنياي واقعي؛
5. حصول نتايج )استرمن8، 2002(. 

در س���ال هاي اخير كاربرد پ��ويايي سيستم ها در حوزه آموزش عالي نيز توسع��ه يافته 
)كندي9، 2000( و در موضوع��اتي مانند يادگيري س��ازم�اني )اس��پكتر و ديويدسون10، 
1. انتخاب زمان در گذشته در روش پويايي سيستم ها بايد به گونه اي باشد كه روندهاي اصلي آموزش 
عالي به خصوص روندهاي جمعيتي را پوشش دهد. در اين مورد بايد قابليت پوشش سه مقطع اصلي 
كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي وجود داشته باشد. با نگاهي به آنچه در پيشينه تحقيق 

وجود داشته است، اين انتخاب، انجام و از جانب خبرگان مورد تأييد قرار گرفته است. 
2. Time Delays
3. Barlas & Yasarcan
4. Forrester
5. Masachoset Institute of Technology
6. Industrial Dynamics
7. Sunshil
8. Sterman
9. Kenedy
10. Spector&Davidsen
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2006(، ارزيابي )بارالس و ياس��اركان، 2006(، كيفيت تدريس و بس��ياري موارد ديگر، 
تجارب متعددي از پويايي سيستم ها مستند شده است. 

4. تجارب كاربرد روش شناسي پويايي سيستم ها در تحليل خط مشي هاي آموزش عالي 
كندي )2008( در مقاله اي با عنوان »مرور مدل هاي پويايي سيستم ها در خط مشي آموزشي« 
به بررسي شيوه هاي استفاده از اين تكنيك در بخش ها و ابعاد گوناگون آموزش عالي پرداخته 
اس��ت. وي پنج س��طح »ملي، بخشي، دانشگاهي، دانش��كده اي و مدرسه اي« و هفت حوزه 
»نيرو هاي محيطي و قوانين و مقررات، نظام مديريتي، بودجه، مديريت منابع انساني، كيفيت 
آموزش، شبيه سازي مسائل و تقاضا براي ثبت نام« را مبناي ارائه دسته بندي خود از ادبيات 
موجود در اين زمينه كرده است. با در نظر داشتن اينكه سطح تحليل مورد نظر در مقاله حاضر، 
ملي است، طبقه بندي مذكور به شيوه اي كه در جدول شماره1 آمده، قابل ارائه خواهد بود. 
در ادامه برخي از نمونه هاي فعاليت  هاي مدل سازي انجام شده به اختصار معرفي خواهد شد.

اش��تراوس1 )2010( يكي از پژوهش��گران اين حوزه اس��ت كه با به كارگيري تكنيك 
پويايي سيس��تم ها به تحليل نظام آموزش عالي در برزيل پرداخته اس��ت. وي متغير هايي 
چون »تقاضا« براي آموزش عالي و »ظرفيت «هاي بخش دولتي و غيردولتي را براي ارائه 
خدمات آموزش عالي، در كنار »منابع مالي« تاثيرگذار در نظام آموزش عالي مورد استفاده 
قرار داده و مبناي تحليل نظام آموزش عالي برزيل قرارداده است. تحليل مذكور در واقع 
به نوعي مقايس��ه بين جذابيت بخش  دولتي و غيردولتي در نظام آموزش عالي اس��ت كه 

به عنوان دغدغه محوري مدل سازي مدنظر بوده است.
اويو و همكاران2 )2008( در مقاله خود از تكنيك پويايي سيستم ها براي شبيه سازي تامين 
منابع مالي و كيفيت ادارك شده آموزش عالي بهره گرفته اند. متغيرهاي كليدي شناسايي شده 
توسط ايشان »كيفيت اعضاي هيئت علمي«، »كيفيت آموزش«، »كيفيت پژوهش ها«، »بودجه 
و منابع مالي« و »ميزان ثبت نام« بوده است. هر كدام از اين بخش ها به تفصيل، مدل سازي 

و در نهايت تلفيق شده اند و مبناي تحليل وضعيت آموزش عالي اوگاندا قرار گرفته است.
از مجموعه تحقيقاتي كه در ايران صورت گرفته است دو مورد ويژه به كاربرد پويايي 

سيستم ها در تحليل هاي مرتبط با آموزش عالي اختصاص دارد)جدول 1 را ببينيد(.

1. Strauss
2. Oyo; Williams & Barendsen

تحليل چالش كيفيت آموزش عالي در ...
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جدول 1: مهم  ترين تجارب به  کارگيري پويايي سيستم ها در تحليل  هاي نظام آموزش عالي
1234567891011

دانشگاهي بخشي/ منطقه اي ملي
سطح تحليل

حوزه به کارگيري

گرين1 )94(، مكينتاش و همكاران2 
)94(، گرني��كا و ماس��ن3 )2000(، 

رابرتسون4 )99(
قوانين و مقررات

سعيد11 )96 و 98(، كندي و كلير12 
)99(، واتسون13 )2000(، وحدت زاد 
و مجتهدزاده )2000(، مكينتاش و 
هم��كاران )94(، لوپ��ز و همكاران14 
 ،)98 و   89( گالبراي��ت   ،)2005(
ب��ارالس و ديك��ر15 )96 و 2000(، 
ديوي��س16 )97(، كن��دي )2003(، 
ب��ل و هم��كاران17 )2005(، اويو و 
و  س��اندروك   ،)2008( هم��كاران 
وينهارت18 )2005(، شاتوك19 )97 
و 99(، لويس و آلتباخ20 )96(، صالحه 

و سينك21 )2003(

فرانسيس10
)95 و 2000(

گالبرايت و كارس5 )82(، گالبرايت 
)82(، دل و هم��كاران6 )2000(، 
اشتراوس )2010(، اويو و همكاران 
)2008(، اوي��و )2010(، بيانچي7 
س��وتاكه8  و  ايك��ه دا   ،)2010(
)2005(، ريچاردس��ون9 )2004(، 

فرتوك زاده و اشراقي )1388(

مديريت و 
برنامه ريزي

كندي )98(، افتخار و اس��ترانگ23 
 ،)1990( )2005(، مك كيچ��ي24 
فورم��ان و گراش��ا25 )94(، فينچر26 
)94(، رابرتز27 )87(، س��عيد )90 و 

93 و 97(، فرانسيس )2000(

 ،)2008 ( هم��كاران  و  وي��و  ا
و  بارندس��ن22 )2008(، جمال��ي 

همكاران )2010(
کيفيت آموزش

اشتراوس )2010(، اويو و همكاران 
)2008(، جمالي و همكاران )2010( کيفيت پژوهش

اس��ترمن )92(، بارالس و ديكر )96 و 
2000(، بلومنسيك29 )2000(، كونته30 
)2003(، دكر و دوناتي31 )81( ساوير32 
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آذر و همكاران )1389( در مقاله خود به كاربرد پويايي سيستم ها در ره نگاري آموزش 
عالي اهتمام كرده اند. آنها از اين تكنيك براي شبيه س��ازي »سيس��تم نقل و انتقال بين 
رش��ته اي« به عن��وان يكي از خرده سيس��تم هاي آموزش عالي اس��تفاده كرده اند. در اين 
پژوهش متغير هايي مثل »تعداد فارغ التحصيالن«، »ظرفيت« و »گرايش به رشته« مبناي 
شبيه س��ازي و تحليل رفتار دانشجويان در نقل و انتقال هاي بين رشته اي قرار گرفته و بر 

اين اساس پيشنهاد هايي براي بهبود وضع موجود ارائه شده است. 
فرتوك زاده و همكاران )1388( نيز به موضوع با اهميت »مهاجرت نخبگان« پرداخته و 
براي شبيه سازي رفتار مربوط به آن از پويايي سيستم ها استفاده كرده اند. آنها متغير هايي 
همچون »ارتباط صنعت و دانش��گاه«، »منزلت اجتماعي نخبگان«، »فرهنگ مهاجرت«، 
»تفاوت س��طح آموزش داخل و خارج از كش��ور« و »كيفيت آموزش« را از طريق پويايي 
سيس��تم ها مدل س��ازي كرده و رفتار آنها را مورد بررس��ي ق��رار داده و بدين ترتيب اثر 

خط مشي هاي مختلف را بر مهاجرت نخبگان تحليل و پيشنهاد هايي ارائه كرده اند. 
با در نظر گرفتن مجموعه تحقيقات انجام شده در زمينه كاربرد پويايي سيستم ها در 
تحليل هاي مربوط به آموزش عالي مشخص مي شود كه اثربخشي چنين تحقيقاتي منوط 
به توجه به چالش هايي است كه اگرچه بخشي از متدولوژي پويايي سيستم ها است، كيفيت 

اجراي آنها نقش حياتي در اثربخشي تحقيقات خواهد داشت: 
1. شناخت متغيرهاي اصلي: شناخت متغيرهاي اصلي به معني احتراز از متغير هايي 
اس��ت كه در حل مسئله يا دغدغه محوري پژوهشگر نقش كليدي ندارند و ورود آنها 
به سيس��تم باعث افزايش غيرضروري پيچيدگي مدل مي شود. به عبارت ديگر مهارت 

شناخت مرز مدل بسيار با اهميت است. 
2. ش��ناخت صحيح روابط بين متغيرها: بس��ياري از متغيرهاي مورد بررسي و ارتباط 
بين آنها در آموزش عالي از جنس كيفي است، بنابراين شناخت مؤلفه ها و استخراج 
روابط، موضوعي اس��ت كه صحت آن تعيين كننده صحت مدل و تحليل هاي مبتني 

بر آن خواهد بود. 
در مقاله حاضر چالش اول از طريق بررس��ي پيشينه تحقيق به صورت جامع، دريافت 
نظر خبرگان و متغيرهاي مطرح شده در خط مشي هاي آموزش عالي برنامه پنجم توسعه 
مرتفع شده و چالش دوم از طريق بررسي نظام مند الگو هاي رفتاري متغيرهاي كليدي و 

لحاظ كردن نظر خبرگان مبناي نظر قرار گرفته است.

تحليل چالش كيفيت آموزش عالي در ...
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5. مدل س�ازي پوياي كيفيت در خط مش�ي هاي آموزش عالي برنامه پنجم با بهره گيري 
از پويايي سيستم 

بر اس��اس آنچه در بخش هاي قبلي ارائه ش��د، اس��تفاده از پويايي سيستم ها براي تحليل 
خط مش��ي آموزش عالي و به عنوان ارزيابي پيش از و در حين اجرا بايد مبتني بر مراحل 
تصريح ش��ده اين تكنيك باش��د. از آ نجا كه مقاله حاضر با هدف نگاش��ت علت و معلولي 
مؤلفه هاي كيفيت در خط مش��ي هاي آموزش عالي تدوين شده و ورود به فرموالسيون در 
مدِل جريان، نيازمندي هاي داده اِي فراتر از قابليت هاي موجود در نظام آموزش عالي دارد، 

دو گام ابتدايي اين متدولوژي مبناي دستيابي به اين هدف بوده است. 
5.1. تبيين مسئله

مرور قانون برنامه پنجم توس��عه نش��ان مي دهد كه براي بررسي و تحليل مؤلفه هاي مؤثر 
در خط مش��ي هاي آموزش عال��ي و مؤلفه هاي مؤثر بر آن باي��د ابتدا معياري براي گزينش 
خط مش��ي ها در نظرگرفته ش��ود. لذا خط مش��ي هاي آموزش عالي بر اساس نقش دانشگاه، 
دانشجو، اعضاي هيئت علمي و دستاوردهاي نظام آموزش عالي مطابق با استاندارد وزارت 
علوم به عنوان متولي اصلي اين حوزه )گزارش آمار آموزش عالي، 1390(، گزينش شده است. 
با بررس��ي برنامه پنجم توس��عه، مرور پيش��ينه تحقيق و انجام مصاحبه هاي عميق 
با خبرگان، متغيرهاي كليدي مطرح ش��ده در خط مش��ي هاي مورد بررس��ي به شرح زير 

شناسايي شده است: 
كيفيت آموزش و پژوهش1، توليدات علمي، پژوهشي و فناوري2،  دسترسي به آموزش 

عالي3، اشتغال4، ارتباط با صنعت ودستگاه هاي اجرايي5، منابع مالي6. 
مالحظه مي شود كه يكي از متغيرهاي مورد تأكيد برنامه، كيفيت آموزش و پژوهش 
است. بدون شك نگاه سياست گذاران و برنامه ريزان، كيفيت را به درستي به عنوان مهم ترين 
عناص��ر نظ��ام آموزش عالي موردنظر قرار داده اس��ت. با وجود اين انس��جام و هماهنگي 

خط مشي  ها نقشي كليدي در اجراي درست و در نهايت اثربخشي آنها خواهد داشت. 

1. ماده 15: بندهاي ب، و، ماده 16: بند و، ماده 17: بند ه، ماده 20: بند 2 
2. ماده 16: بندهاي الف، و، ماده 17: بند الف، ب، ه، و، م، ماده20: بندالف، د 

3. ماده 16: بند ب، و، ماده 18: بند ب، ماده 20: بند ز، ح، ي 
4. ماده 15: بند الف، ماده 17: بند ب، ماده 18: بند ي 

5. ماده 16: بندهاي الف، د، و، ماده 17: بند الف، ب، د، ماده 18: بند ي
6. ماده 16: بند ج، ه، ماده17: بند الف، ب، د، ه، و، ماده 20: بند الف، ب، ج، ز، ح، ي، ك 
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5.2. نگاشت مفهومي مؤلفه هاي کيفيت در خط مشي هاي آموزش عالي در برنامه پنجم توسعه
غالب مدل سازي هاي مبتني بر پويايي سيستم ها، از نمودارهاي حلقه هاي علي در دو سطح 
»صفر« و »يك«1 استفاده مي كنند. در واقع جلوه تمركز درونزا )به عنوان يكي از ويژگي هاي 
به كارگيري پويايي سيستم ها( در قالب طراحي مدل علي2 به نمايش در خواهد آمد3. مي توان 
گفت سطح »صفر« اين نمودار ها تقريباً معادل مرحله مدل سازي مفهومي در پژوهش هاي 
مبتني بر تكنيك هاي آماري است. بديهي است عمده اين مدل ها بر اساس مرور ادبيات 
طراحي مي شوند با اين تفاوت كه نقطه شروع مدل سازي علي در پويايي سيستم ها شناخت 
متغيرهاي اصلي مسئله مورد بررسي است و در تبيين روابط علت و معلولي اين متغير ها 
مي ت��وان از الگو هاي رفتاري آنها در طول زمان بهره گيري نمود. به همين ترتيب، س��طح 
»ي��ك« نمودارهاي علي نيز تقريباً معادل با مرحله مدل س��ازي عملياتي در تكنيك هاي 
آماري است، با اين تفاوت كه اين نمودارهاي علي تفصيلي بايد ابتدا تبديل به نمودارهاي 

جريان شوند و سپس برآورد پارامتر ها صورت گيرد. 
5.2.1. الگو هاي رفتاري متغيرهاي کليدي

پ��س از ش��ناخت متغيرهاي كليدي يكي از مهم ترين مبان��ي طراحي نمودارهاي علت و 
معلولي الگوي رفتاري آنها است. نمودارهاي 1 تا 3 مهم ترين الگو هاي رفتاري موجود را 

در قلمرو زماني مورد بررسي نشان مي دهد )سالنامه آماري، 1390(. 

1. برخي از نويسندگان از واژه هاي سطح مفهومي و سطح عملياتي استفاده مي كنند.
2. Causal Loop
3. بر اس��اس آنچه در مباني نظري خط مش��ي گذاري اشاره شده است، هر خط مشي عمومي مي بايد 
ويژگي يكپارچگي را با در نظر گرفتن مدل علي مفروض بين عوامل مختلف خط مشي، دارا باشد. 
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نرخ بيكاري جوانان 29-15 ساله

نرخ بيكاري جوانان 24-15 ساله

نمودار 1: روندهاي جمعيتي آموزش عالي ايران در ده سال گذشته

تحليل چالش كيفيت آموزش عالي در ...
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بر اين اساس، نمودار علت و معلولي در سطح »صفر« به شيوه شكل شماره1 طراحي 
ش��ده اس��ت. اين مدل متغير هايي را نشان مي دهد كه از نگاه خط مشي گذار در مجموعه 

خط مشي هاي آموزش عالي برنامه پنجم توسعه مورد تأكيد بوده است. 
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نمودار 3: روند تعداد مقاالت علمي ايران در ده سال گذشته
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نمودار 2: روند تعداد دانشجويان به تفكيک مقطع تحصيلي در پنج سال گذشته 

آمارمربوط به سال تحصيلي 87-1386 برآورد شده است.
آمار دانشگاه جامع علمي كاربردي از سال 89-1388 به بعد شامل پودماني نيز مي باشد.
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5.2.2. تبيين مدل مفهومي

با دقت در شكل 1 مي توان دريافت كه پنج حلقه تقويت كننده اصلي تبيين كننده روابط پوياي 
متغيرها شناسايي شده است: در حلقه تقويت كننده اول )R1( وجود منابع مالي باعث ارتقاء 
كيفيت پژوهش ها خواهد ش��د و اين به نوبه خود رابطه دانش��گاه را با صنعت و دستگاه هاي 
اجرايي در پي خواهد داشت )به طور خاص تعداد پژوهش هاي كاربردي( و بدين ترتيب اين 
حلقه با تأثير مثبت رابطه دانشگاه با صنعت و دستگاه هاي اجرايي بر منابع مالي ادامه پيدا 
خواهد كرد؛ بديهي است تأثير اخير پس از تأخير زماني بيش از يك سال اتفاق خواهد افتاد. 
در حلقه تقويت كننده دوم )R2( كيفيت پژوهش باعث رشد توليدات علمي و فناوري 
و در نتيجه ارتقاء شاخص هاي علم و فناوري شده و مجدداً از طريق افزايش منابع مالي، 
كيفيت پژوهش را افزايش خواهد داد؛ در حلقه تقويت كننده سوم )R3( نيز كيفيت پژوهش 
باعث ارتقاء شاخص هاي علم و فناوري1 )به طور مستقيم تعداد توليدات علمي بين المللي و 

1. »سهم درآمد حاصل از محصوالت و خدمات مبتني بر فناوري هاي پيشرفته«، »سرانه توليد ناخالص 
داخلي ناش��ي از عل��م و فناوري«، »تعداد گواهي ثبت اختراع«، »تع��داد توليدات علمي بين المللي«، 
»نس��بت س��رمايه گذاري خارجي در فعاليت هاي علم و فناوري به هزينه تحقيقات كش��ور«، »تعداد 

شركت هاي دانش بنيان«.

تحليل چالش كيفيت آموزش عالي در ...
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شكل 1: مدل علت و معلولي متغيرهاي کليدي آموزش عالي در برنامه پنجم توسعه
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به صورت غيرمستقيم تعداد شركت هاي دانش بنيان( شده و منابع مالي را افزايش خواهد 
داد و اين به معني افزايش پوياي كيفيت پژوهش است. 

در حلق��ه تقويت كنن��ده چهارم )R4( رش��د منابع مالي باعث ارتق��اء كيفيت آموزش 
مي شود؛ اين فزايش مجدداً از مسير شاخص هاي علم و فناوري، رشد منابع مالي را در پي 
خواهد داش��ت و باالخره در حلقه تقويت كننده پنجم )R5( كه مهم ترين حلقه به ش��مار 
مي آيد رابطه متقابل كيفيت آموزش و كيفيت پژوهش به صورت كلي آمده است؛ كيفيت 
آموزش باعث افزايش كيفيت پژوهش خواهد شد و اين افزايش پس از يك تأخير زماني 

مجدداً باعث رشد كيفيت آموزش خواهد شد.

5.2.3. تبيين مدل علت و معلولي مؤلفه هاي کيفيت

به منظور بررسي روابط و حلقه هاي علي در سطح يك بر اساس شكل شماره 1، با بهره گيري 
از بررسي پيشينه تحقيق1 و همچنين بررسي چرخه اي نظر خبرگان2 و گروه هاي هدف، 
مؤلفه هاي اصلي هركدام از متغيرهاي نمودار سطح صفر شناسايي شده و مبناي ترسيم 

نمودار شماره 2 قرار گرفته است. 
مالحظه نمودار شكل 2 بيانگر اين واقعيت است كه در سال هاي اخير روندهاي جمعيتي 
تأثير به س��زايي در نوسانات كيفيت در بخش هاي آموزش و پژوهش داشته است. افزايش 
تعداد دانش��جويان در مسير اول خود باعث جابه جايي برخي شاخص ها در حوزه آموزش 
عالي مي شود كه يكي از مهم ترين آنها كه در برنامه پنجم توسعه صراحتاً مورد تأكيد قرار 
گرفته اس��ت »نس��بت عضو هيئت علمي تمام وقت به دانشجو« است. در اين مورد رابطه 
معكوس است چرا كه افزايش تعداد دانشجو باعث كاهش نسبت مورد نظر خواهد شد. 

مسير بعدي تغيير تعداد دانشجو تأثيري است كه بر سيستم آموزشي مي گذارد: هرچه 
تعداد دانش��جو بيشتر باشد، قابليت هاي سيستم آموزشي در مديريت آموزش عالي كمتر 
خواهد بود. روشن است كه اين موضوع به دليل تأخير ذاتي اعمال بازخورهاي جمعيتي در 
سيستم مديريتي است و در نهايت در مسير سوم، افزايش احتمال پرورش فارغ التحصيالن 

1. ليس��ت منابع مورد بررس��ي در مباحث مرتبط با كيفيت در آموزش عالي به صورت جداگانه در 
پيوست 2 آمده است: بيش از 80 مقاله فارسي و 20 مقاله التين.

2. مؤلفه ه��اي تأثيرگ��ذار و رواب��ط بين آنها مبتني بر الگوي رفت��اري مؤلفه ها در طول زمان: برآورد 
خبرگان در مواردي كه مباني داده واقعي وجود ندارد يكي ازروش هاي بررسي الگو هاي رفتاري در 

متدولوژي پويايي سيستم ها است.
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توانمند1 به واسطه افزايش تعداد دانشجويان قابل مشاهده است. 
از س��وي ديگر، مدل بيانگر رابطه متقابل آموزش و پژوهش در ارتقاء كيفيت ديگري 
اس��ت. مس��يرهاي اصلي اين تعامل، محتوا و برنامه آموزشي، اعضاي هيئت علمي، منابع 

مالي و خروجي هاي علمي پژوهشي است. 

بر اين اساس مي توان فرضيه ديناميك پشتيبان مدل طراحي شده را در تبيين حلقه هاي 
تقويت كننده2 و متوازن كننده3 مدل به صورت زير تشريح نمود: 

حلقه تقويت کننده R1: هرچه كيفيت پژوهش ها بيشتر باشد، به خصوص گرايش صنعت، 

دولت و بازار براي بهره برداري از توان علمي موجود تشويق خواهند شد و اين گرايش منجر 
به افزايش تعداد پژوهش هاي كاربردي خواهد شد. اين افزايش در قالب سرانه پژوهش هاي 

1. فارغ التحصيالن توانمند يكي از خروجي هاي مورد انتظار آموزش عالي است: توانايي در كارآفريني 
و ايجاد كسب و كارها، انجام وظيفه در صنعت، انجام وظيفه در دستگاه هاي اجرايي و ادامه تحصيل 

از بارزترين جلوه هاي اين توانمندي است.
2. Reenforcing Loops
3. Balancing Loops

منابع مالي 
و امكانات

سرانه توليدات هيئت علمي
و دانشجويان تحصيالت تكميلي

به روز رساني محتوا 
و برنامه آموزشي

نسبت هيئت علمي 
-تمام وقت به دانشجو

سيستم آموزشي

عملكرد دانشجويان

تعداد فارغ التحصيالن 
توانمند

تعداد شرکت هاي 
دانش بنيان

نسبت 
فارغ التحصيالن 

شاغل

تعداد دانشجويان توزيع متناسب 
آموزش عالي سرانه پژوهش هاي 

کاربردي

B1

R4

R2

R3

کيفيت اعضاي 
هيئت علمي

کيفيت آموزش کيفيت پژوهش

R3R5

R6

B3

B2

R1

-

+

+

+ +

+
+

+
+

+
+

++

+ +

+

+

+

+
+

شكل 2: نمودار علت و معلولي مؤلفه هاي کيفيت در خط مشي هاي آموزش عالي برنامه پنجم توسعه
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كاربردي اعضاي هيئت علمي مجدداً به افزايش كيفيت پژوهش ها منجر خواهد شد. 
حلق�ه تقويت کنن�ده R2: رابطه تعداد پژوهش هاي كاربردي و كيفيت پژوهش به مورد 

فوق محدود نخواهد ش��د، چرا كه افزايش تعداد پژوهش هاي كاربردي از س��وي ديگر 
باعث درآمدزايي دانشگاه ها و اعضاي هيئت علمي مي شود و به صورت معمول حداقل 
بخش��ي از منابع مالي حاصل از اين كار مجدداً در راس��تاي افزايش كيفيت پژوهش 

هزينه مي شود. 
حلقه تقويت کننده R3: روي ديگر افزايش كيفيت پژوهش ها، رابطه متقابل آن با كيفيت 

اعضاي هيئت علمي اس��ت. با توجه به رويكرده��اي جديد در تعريف كيفيت در آموزش 
عال��ي )اعم از آم��وزش و پژوهش(، هر چه كيفيت پژوهش باالتر باش��د، كيفيت اعضاي 
هيئت علمي مش��اركت كننده باالتر خواهد رفت؛ چرا كه آگاهي بيشتري از دنياي واقعي 
در ذهن آنان ترس��يم خواهد ش��د، قابليت آموزشي آنها مستقيماً افزايش خواهد داشت و 
قابليت هاي پژوهش��ي بهتري خواهند داشت. بديهي اس��ت مورد اخير باعث رشد دوباره 

كيفيت پژوهش ها خواهد شد. 
حلقه تقويت کننده R4: يكي از مهم ترين جنبه ها در كيفيت آموزش عالي، محتوا و برنامه 

آموزشي است. روشن است كه محتوا و برنامه هاي آموزشي مبتني بر نيازهاي جامعه تأثير 
زيادي در كيفيت فارغ التحصيالن و توليد خروجي هاي علمي با كيفيت خواهد داشت. بر 
اين اس��اس كيفيت پژوهش پس از يك دوره تأخير1 منجر به به روزرس��اني محتوا خواهد 
شد و اين تغيير بالفاصله در كيفيت آموزش هاي قابل ارائه جلوه گر خواهد شد. از طرفي 
با رش��د كيفيت آموزش، كيفيت اعضاي هيئت علمي نيز به خصوص در بخش آموزش��ي 
پس از يك دوره تأخير ارتقاء خواهد يافت. اين ارتقا به طور خاص در تقويت بنيان علمي 
اعضاي هيئت علمي خواهد بود و تأخير موجود نيز به همين دليل است. افزايش كيفيت 
اعضاي هيئت علمي نيز به مانند حلقه قبلي باعث افزايش كيفيت پژوهش ها2 خواهد شد. 
حلقه تقويت کننده R5: رشد كيفيت آموزش با رشد كيفيت اعضاي هيئت علمي نيز رابطه 

متقاب��ل در قال��ب اين حلقه دارند؛ مبناي اين رابطه تقويت كننده، بنيان هاي نظري مورد 
نياز در آموزش خواهد بود. 

1. اين تأخير دربردارنده زمان الزم براي نهادينه ش��دن دس��تاوردهاي پژوهشي در محتوا و برنامه ها، 
زمان الزم براي ايجاد باور و الزام مورد نياز براي تغيير محتوا و برنامه ها، زمان مورد نياز براي اعمال 

برنامه هاي مديريتي موردنياز و مواردي از اين دست است.
2. در اينجا بيشتر از نظر مباني پشتوانه پژوهش ها.
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حلقه تقويت کننده R6: با رشد تعداد دانشجو انتظار مي رود تعداد فارغ التحصيالن توانمند 

نيز افزايش يابد و در صورت وجود شرايط مناسب براي اجراي ايده هاي دانشي آنها، نسبت 
فارغ التحصيالن شاغل از مجراي رشد تعداد شركت هاي دانش بنيان ارتقاء خواهد يافت؛ 

اين در بلندمدت منجر به افزايش تعداد دانشجويان خواهد شد. 
حلق�ه متوازن کنن�ده B1: يكي از ش��اخص هاي مطرح در آموزش عالي، نس��بت جمعيتي 

»عضو هيئت علمي تمام وقت به دانشجو« است. در اين حلقه تقويت كننده، رفتار نسبت 
مذكور در تعامل با سيستم آموزشي1، متوازن خواهد شد. هرچه اين نسبت پايين تر باشد 
سيستم آموزشي قابليت كمتري در مديريت نظام هاي آموزشي خواهد داشت و اين قابليت 
تضعيف شده پس از يك دوره تأخير منجر به بهبودي نسبت خواهد شد. اين تأخير به خاطر 
عواملي مثل زمان الزم براي فهم تأثيرات نامطلوب بودن وضعيت نسبت، زمان الزم براي 
تنظيم روابط و استخدام اعضاي هيئت علمي مورد نياز و مواردي از اين دست مي باشد. 
با بهبود نسبت، سيستم آموزشي بهبود نسبي يافته و تالش هاي استخدامي اعضاي هيئت 

علمي با نرخ كاهنده ادامه خواهد يافت. 
حلقه متوازن کننده B2: رش��د تعداد دانش��جويان باعث كاهش كارايي سيستم آموزشي 

خواهد شد؛ دليل اين كاهش عدم توان سيستم آموزشي براي تغيير هم زمان با روندهاي 
جمعيتي اس��ت. اين افت كارايي به نوبه خود منجر به افت عملكردي دانشجويان خواهد 
ش��د، افتي كه كاهش كيفيت آموزش را در پي خواهد داش��ت و آنگاه نظام آموزش��ي، 
فارغ التحصيالن��ي تولي��د خواه��د كرد كه ب��ا معيارهاي جامعه )ب��ازار، صنعت و دولت( 
همخواني ندارند و به اين ترتيب بخش بيش��تري از آنها بيكار خواهند ماند و باالخره در 
بلندمدت هر چه نس��بت فارغ التحصيالن شاغل بيش��تر باشد تعداد دانشجويان به مرور 
كاهش خواهد يافت. اين تأخير ريش��ه در زمان الزم براي آگاهي خانواده ها و داوطلبان 
از شرايط فارغ التحصيالن، زمان الزم براي تصميم براي حضور در بازار كار و مواردي از 

اين دست داشته است. 
حلقه متوازن کننده B3: اين حلقه نيز همانند حلقه فوق ريشه در ارتباط تعداد دانشجويان 

و سيس��تم آموزش دارد با اين تفاوت كه در اينجا سيس��تم آموزشي مستقيماً بر كيفيت 
آموزش اثر خواهد داشت و ساير روابط همانند حلقه B2 ادامه مي يابد. 

1. منظور از سيستم آموزشي، نقش و عملكرد مديريتي است كه در سطوح مختلف از سياست گذاري 
تا اجرا تأثيرگذار است.

تحليل چالش كيفيت آموزش عالي در ...
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6. بحث و تحليل
تحليل هايي كه با بهره گيري از پويايي سيس��تم ها در مورد خط مش��ي ها صورت مي گيرد 

غالباً شامل چهار نوع است1: 
1. تحليل اگر، آن گاه2: به بررسي اثرات خط مشي ها مي پردازد )موركرافت3، 1988(؛ 
2. بهينه س��ازي خط مشي4: پيشنهاد هايي براي بهينه كردن خط مشي ها ارائه مي دهد 

)كلينن5، 1995(؛ 
3. آزمون خط مشي6: به بررسي خط مشي ها با توجه به اهداف و پيامدهاي مورد انتظار 

اختصاص دارد )فارستر، 1961(؛ 
4. تحليل حساسيت7: به تحليل ميزان اثرپذيري خط مشي ها از شرايط و پارامترهاي 

گوناگون مي پردازد )استرمن، 2000(. 
در تحليل اثرات خط مشي ها معموالً مبناي تحليل ها نمودارهاي علت و معلولي است 

و در ساير موارد، نمودارهاي جريان نيز استفاده مي شود. 
ب��ا توجه به قابليت  و داده هاي موجود در مورد متغير ها و مؤلفه هاي شناسايي ش��ده، 
در مقال��ه حاض��ر مورد اول از تحليل هاي مذكور مد نظر خواهد بود، چرا كه س��اير موارد 
در تحليل هايي قابل اس��تفاده اس��ت كه خط مشي هاي مبتني بر متغيرهاي كمي را مورد 
نظر قرار مي دهند و اهداف روشني در آنها تصوير شده است. به طور كلي در سيستم هاي 
اجتماعي كه رويكردهاي كيفي در تحليل ها ايفاي نقش مي كند، موارد مذكور كمتر مورد 

استفاده قرار گرفته است. 
فصل دوم برنامه پنجم توس��عه كشور با عنوان »علم و فناوري« نام گذاري شده است 

و در بر دارنده خط مشي هاي آموزش عالي است. 
براي بررس��ي و تحليل مؤلفه هاي كيفيت در خط مشي هاي آموزش عالي در وهله اول 
خط مشي هاي آموزش عالي بر اساس نقش دانشگاه، دانشجو و اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها 
و مؤسس��ات آموزش عالي به عنوان بنيان هاي آموزش عالي در نظر گرفته مي ش��وند و در 
وهله دوم، خط مش��ي هايي مورد تحليل ق��رار مي گيرند كه در كيفيت آموزش و پژوهش 
1. Cited by Grobbelaar
2. What-If Analysis
3. Morecroft
4. Policy Optimization
5. Kleijnen
6. Policy Testing
7. Sensitivity Analysis
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نظام آموزش عالي نقش ايفا مي كنند؛ در اين مورد شكل شماره 2 در بررسي خط مشي ها 
مبناي گزينش و تحليل خواهد بود. 

ب��ا اين مقدمه، خط مش��ي هاي ماده ه��اي 16، 15، 17، 18 و 20 به ترتيب ارتباط و 
اهميت در آموزش عالي، مورد تحليل قرار گرفته اند: 

م��اده 16: بند الف. در صورت تحقق اين برنامه، تعداد پژوهش هاي كاربردي افزايش 
خواهد يافت. در ش��كل ش��ماره 2 حلقه هاي تقويت كننده R1 تا R5 بالفاصله تحت تأثير 
اين افزايش فعال شده و كيفيت پژوهش را ارتقاء خواهد داد. در بازه بلندمدت تري كيفيت 
آموزش نيز افزايش خواهد يافت و به اين ترتيب ساير مؤلفه هاي شناسايي شده در شكل، 
به ترتي��ب حلقه ه��اي تقويت و متوازن كننده تحت تأثير قرار خواهند گرفت. نكته كليدي 
اين بند به تأثير آن بر تعداد و كيفيت مقاالت علمي باز مي گردد. در سال هاي اخير رشد 
علمي ايران از منظر تعداد مقاالت علمي رشدي بي نظير بوده است؛ اين رشد غالباً ناشي از 
آموزش هاي اثربخش به خصوص در علوم پايه، تعداد فزاينده دانشجويان تحصيالت تكميلي 
و اعضا هيئت علمي بوده است. بديهي است تأثير امتيازت ارتقاء به واسطه مقاالت علمي 
غيرقابل انكار اس��ت. به اين ترتيب در ش��رايط عادي چرخش تمركز اعضاي هيئت علمي 
از مقاالت به پژوهش هاي كاربردي ممكن اس��ت باعث كاهنده شدن رشد توليدات علمي 
بين المللي گردد؛ مگر اينكه پژوهش هاي كاربردي به حدي با كيفيت باش��د كه توليدات 
آن در قالب مقاالت علمي اين چرخش را جبران و رش��د توليدات علمي ادامه پيدا كند. 
از طرف ديگر رشد تعداد پژوهش هاي كاربردي تحت تأثير پذيرش متقاضيان )به واسطه 
پاس��خگويي به نياز آنها( و رش��د اقتصادي و رونق كسب و كار ها نيز خواهد بود؛ به عبارت 
ديگر در صورتي كه رش��د اقتصادي و ظرفيت جذب پژوهش ها متناس��ب با تعداد اعضاي 
هيئت علمي و تقاضا براي پژوهش هاي كاربردي نباش��د، پس از مدتي رشد نمايي تعداد 
پژوهش ها تبديل به رش��دي كاهنده خواهد شد. به اين ترتيب مي توان با در نظر گرفتن 
راهكارهاي مناسب براي رشد كيفي پژوهش ها در كنار رشد كمي، ظرفيت جذب، توليدات 

علمي حاصل از آن و تأثيرات چرخه اي آن را افزايش داد. 
ماده 16: بند ب. تجربه س��ال هاي اخير نش��ان مي دهد فش��ار جمعيتي و تقاضا براي 
تحصيالت تكميلي در بازه هاي زماني متفاوتي از طرف مؤلفه هاي درگير پاسخ داده مي شود. 
يكي از سريع ترين اقدامات افزايش پذيرش در دوره هاي تكميلي است. اين در حالي است 
كه منظور از افزايش ظرفيت تنها افزايش صندلي هاي در نظر گرفته شده براي داوطلبان 

تحليل چالش كيفيت آموزش عالي در ...
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نيس��ت؛ به خصوص وقتي برنامه، موضوع كيفيت را نيز مورد تأكيد قرار مي دهد. افزايش 
كيفيت مستلزم محقق ساختن بسياري از استانداردهاي آموزشي مثل نسبت عضو هيئت 
علمي تمام وقت به دانش��جو، تغييرات در سيستم ها و رويه هاي مديريتي، افزايش فضاي 
فيزيكي و امكانات و تجهيزات و س��اير موارد اس��ت كه الجرم همراه با تأخير خواهد بود؛ 
اين موضوع در ش��كل ش��ماره 2 نيز با عالئم تأخير نش��ان داده شده است. بر  اين اساس 
اگرچ��ه اين برنامه داراي هدفي متعالي براي پاس��خگويي به ني��از به تحصيالت تكميلي 
اس��ت بدون ترديد با افت كيفي در آم��وزش، پژوهش و در نهايت فارغ التحصيالن همراه 
خواهد بود. در متدولوژي پويايي سيس��تم ها يكي از انواع رفتار سيستم ها، نوسان1 است. 
اين رفتار نتيجه تركيب بازخور منفي )در مدل با عالمت B نمايش داده ش��ده اس��ت( و 
تأخير است. در عالم واقع معني اين رفتار اين است كه با شروع افزايش ظرفيت، بسياري 
از متقاضيان تحصيالت تكميلي به اين دوره ها روي مي آورند؛ بديهي اس��ت اين گرايش 
به اميد كس��ب موقعيت بهتر اجتماعي و اقتصادي از يك سو و بارور ساختن استعداد ها و 
حركت در جهت عالقه مندي ها از س��وي ديگر بوده است. افت كيفيت آموزش با دوره اي 
تأخير به متقاضيان آينده بازخور داده مي شود و به اين ترتيب درصد گرايش به تحصيالت 
تكميلي در متقاضيان ليس��انس داراي رفتار نوساني خواهد بود. البته سياست هاي آينده 
آموزش��ي مي تواند باعث كم شدن نوسانات اين متغير شود كه آن نيز مستلزم گذر زمان 

براي به تعادل رسيدن رفتار است. 
ماده 16: بند ج. حركت شاحص هاي آموزشي به سمت استانداردها، مسلماً اثرات مثبتي 
ب��ر كيفيت آموزش و پس از تأخير زماني، ب��ر كيفيت پژوهش و كيفيت فارغ التحصيالن 
خواهد داشت. نكته حائز اهميت در اين برنامه، تأثير برخي متغير ها در اثربخشي آن است. 
به طور خاص مطابق ش��كل ش��ماره 2 بهبود اين نسبت وابسته به متغير هايي است كه در 
سيستم آموزشي نقش ايفا مي كند: رويه هاي استخدامي، آزمون هاي مورد نياز، امكانات و 
تس��هيالت مورد نياز اعضاي هيئت علمي و به خصوص تعداد و روند دانشجويان، مواردي 
است كه در بهبود اين نسبت به صورت مناسب، تأخير ايجاد خواهد كرد. ضمن اينكه عرضه 
اعضاي هيئت علمي نيز با محدوديت هايي مواجه بوده اس��ت. حالت محتمل بهره گيري 
از فارغ التحصيالن تحصيالت تكميلي نظام آموزش عالي اس��ت كه اين در شرايطي مفيد 
خواهد بود كه فارغ التحصيالن كيفيت الزم براي عضويت در هيئت علمي را داشته باشند 

1. Oscilation 
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و در غيراين صورت اين چرخه معيوب با شدت بيشتري ادامه خواهد يافت. 
ماده 16: بند د. مطابق با ش��كل ش��ماره 2، اقدامات برش��مرده ش��ده در اين بند از 
يك س��و باعث افزايش كيفيت آموزش خواهد شد، چرا كه منابع مالي و امكانات بيشتري 
در اختيار سيس��تم آموزش��ي خواهد بود و منجر به توليدات علمي خواهد شد. از سويي 
ديگ��ر كيفيت پژوهش افزايش خواهد يافت و اين افزايش همراه با كيفيت اعضاي هيئت 
علمي خواهد بود. در مورد نيرو هاي پژوهش��ي مبتني بر دانش��جويان تحصيالت تكميلي 
هم باعث توانمندي آنان و هم اشتغال زايي بخش بزرگتري از فارغ التحصيالن خواهد شد 
و به اين ترتيب تعداد ش��ركت هاي دانش بنيان نيز رشد خواهد داشت. نكته حائز اهميت 
در فرايند اجراي اين اقدامات، نقش ملزومات مديريتي و س��ازماني و رويه هاي مورد نياز 
و مهم تر از همه باور سازمان ها و دستگاه هاي اجرايي براي مشاركت در اين فرايند است. 
بديهي اس��ت اين باور از طريق دس��تور ايجاد نخواهد شد و آنها بايد بر ارتباط بخش هاي 
مختلف چرخه علم تا ثروت، نقش سازمان هاي واسط و سياست هاي پشتيبان واقف باشند. 

بر اين اساس تمهيداتي جهت ايجاد باور در آنها ضروري به نظر مي رسد. 
ماده 16: بند ه. در صورت اجراي اين برنامه، انتظار مي رود كيفيت پژوهش ها افزايش 
يابد و در اين صورت حلقه هاي تقويت بخش س��مت راس��ت شكل شماره 2 و حلقه هاي 
متوازن كننده سمت چپ فعال خواهند شد. بديهي است در صورتي كه رويه هاي مناسب 
جهت تخصيص اين بودجه طراحي و اجرا نشود، ممكن است تنها تعداد پژوهش ها افزايش 
داشته باشد و اين حتي مي تواند موجب كاهش كيفيت پژوهش شود. با توجه به حلقه هاي 
تقويت كننده موجود در شكل، اين بي كيفيتي به بخش هاي ديگر نيز تسري پيدا خواهد كرد. 
ماده 16: بند و. عمده موارد و اقداماتي كه در اين بند با همكاري س��اير دس��تگاه هاي 
اجرايي به عهده وزارتين علوم و بهداشت گذاشته شده است، پشتيباني كننده ساير بندهاي 
اين ماده است. واضح است كه طراحي آيين نامه هاي اجرايي مناسب و اقدام به موقع شرط 
الزم براي اثربخشي اقدامات اين بند و در نهايت اثربخشي ساير بندهاي اين ماده خواهد بود. 
ماده 15: بند الف. در اين بند، تأكيد بر اولويت بازار كار در به روزرساني محتوا و برنامه هاي 
آموزش��ي به درستي صورت گرفته است و مي توان انتظار داشت با اين كار كيفيت آموزش 
ارتقاء يابد و حتي تحولي اساسي در اين حوزه مشاهده شود1. با اين حال چند نكته مبتني 

1. منوط به تعريف و نهادينه س��ازي مناس��ب از هويت اسالمي و ايراني و جانمايي آن در برنامه ها و 
محتواي آموزشي

تحليل چالش كيفيت آموزش عالي در ...



158

راهبرد فرهنگ / شماره بيست و يكم / بهار 1392

بر شكل 2 مي تواند در اثربخشي اين بند مؤثر باشد: اول آنكه فرايند شناخت اولويت هاي 
بازار كار و ورود آن به محتوا و برنامه هاي آموزشي در بردارنده تأخير زماني است. اين بدين 
معني است كه اگر اهداف و تغييرات اين فرايند در پيچ و خم رويه هاي منقضي مديريتي 
و تصميم گيري ها بماند، محتوا زماني تغيير خواهد كرد كه اولويت هاي بازار كار نيز تغيير 
كرده اند؛ اين در واقع هم زماني بازخور منفي و تأخير و در نتيجه نوس��ان را در پي خواهد 
داشت. در واقع محتوا تا مدت مديدي با اختالف فاز نسبت به نياز بازار كار حركت خواهد 
كرد. اين اتفاقي اس��ت كه در س��اليان گذشته همواره رخ داده است. نكته دوم با توجه به 
شكل 2 روشن خواهد بود: پژوهش هاي كاربردي و كيفيت آنها مي تواند نقش كليدي در 
محتوا و برنامه هاي آموزش��ي داشته باش��د و در واقع تعريفي از اولويت بازار كار كه محور 
به روزرساني محتوا قرار مي گيرد، از دل پژوهش هاي كاربردي با كيفيت بيرون خواهد آمد. 
ماده 15: بندهاي ب، ج، د، ه، و. بندهاي مذكور اين ماده، بر بهره مندي از ظرفيت هاي 
موجود در كشور اعم از حوزه هاي علميه و تجارب دفاع مقدس تأكيد دارند. بديهي است 
همان طور كه در شكل 2 نيز مي توان ديد، اين برنامه ها از يك سو باعث به روزرساني محتوا 
و برنامه هاي آموزش��ي مي ش��ود1 و از سوي ديگر ارتقاء سيستم آموزشي را در پي خواهد 
داش��ت2. به عبارت ديگر در راستاي كيفيت آموزش عمل خواهد كرد. نكته حائز اهميت، 
تأخير زماني در اين برنامه ها اس��ت به طوري كه به نظر مي رس��د بازه اي بيش از حتي يك 

دهه براي استقرار اين برنامه ها مورد نياز باشد. 
ماده 17: بند الف. اين برنامه مش��خصاً منابع مالي قابل اس��تفاده براي پژوهش هاي 
كاربردي را مورد تأكيد قرار مي دهد؛ مطابق شكل 2 پيامد اين برنامه ارتقاء كيفيت پژوهش، 
كيفي��ت آموزش و كيفيت فارغ التحصيالن خواهد بود. با اين حال تس��هيالت و رويه هاي 
مورد نياز براي اجراي برنامه بايد حتي االمكان بازه زماني كوتاهي را اشغال نمايد، چرا كه 

در غيراين صورت اثربخشي برنامه با تهديد مواجه خواهد بود. 

1. مباني بر شمرده ريشه در فرهنگ و مذهب جامعه اسالمي ايران دارند و مي توان انتظار داشت در 
صورت نهادينه ش��دن در محتوا و برنامه هاي آموزش��ي، اثر خوبي بر كيفيت فارغ التحصيالن خواهد 
داش��ت؛ به عنوان نمونه در بس��ياري از كسب و كارهاي كارآفرينانه شناخت بهتر محيط كسب و كار 

به خصوص از منظر فرهنگي و ديني را در پي خواهد داشت.
2. يكي از ابعاد سيس��تم آموزش��ي موضوع دسترسي و توزيع فرصت هاي آموزشي است كه در اين 
مورد مي توان انتظار داش��ت در صورت تناس��ب برنامه ها با نقش دختران و پسران، در بازه بلندمدت 
كيفيت هاي اجتماعي و اقتصادي بهتري از فارغ التحصيالن مشاهده گردد. اين نكته در مورد بند »و« 

به روشني قابل مشاهده است.



159

ماده 17: بند ه. اين برنامه يكي از برنامه هاي بسيار جذاب براي تشويق و جهت دهي 
پژوهش ها، گرايش به تحصيالت تكميلي، رشد كيفي پژوهش ها و جبران ضعف سيستمي 
ناش��ي از فش��ار جمعيتي دانشجويان تحصيالت تكميلي در س��ال هاي آينده خواهد بود. 
بديهي اس��ت حمايت مذكور تا زمان نهادينه شدن نقش پژوهش هاي كاربردي در فضاي 

علمي دانشگاه بايد ادامه يابد. 
م��اده 18: بنده��اي ماده 18 عموماً با ارتقاء وضعيت نخبگان علمي و فناوري كش��ور 
اختصاص دارد. به طور خاص بندهاي »ب«، »ج« و »د« باعث بهبود عملكرد دانشجويان 
و فعال شدن حلقه هاي تقويت شكل 2 خواهد شد. پيامد اين بهبود، رشد كيفيت آموزش 

و در بازه اي بلندمدت تر رشد كيفيت پژوهش خواهد بود. 
ماده 20: بندهاي »الف« تا »ز« تماماً در راس��تاي بهبود سيس��تم آموزشي و عملكرد 
دانشجويان است كه در صورت اجرا، انتظار مي رود كيفيت آموزش و پژوهش افزايش يابد. 
م��اده 20: بنده��اي »ح«، »ط« و »ي«. به مانند نكاتي كه در بند »ب« ماده 16 بيان 
ش��د، حركت دانشگاه ها با انگيزه درآمدزايي و ايجاد ظرفيت هاي جديدي كه عموماً تنها 
به صندلي هاي در نظر گرفته شده محدود مي شود و ساير امكانات مد نظر نيست، ممكن 
اس��ت باعث تضعيف عملكرد دانش��جويان و ضعف سيستم آموزشي شود و در نتيجه افت 

كيفيت آموزش را در پي داشته باشد. 

7. نتيجه گيري و پيشنهادها
يكي از مهم ترين قابليت هاي روش پويايي سيستم ها، توجه به تأخيرهاي زماني بين علت 
و معلول و حلقه هاي تقويت كننده و متوازن كننده اس��ت. عدم توجه به تأخيرهاي زماني 
در حلقه هاي متوازن كننده منجر به نوس��ان خواهد ش��د و اين به معني دشواري پايش و 

ارزيابي سياست هاي تدوين شده است. 
در مقاله حاضر عمده چالش هاي مرتبط با كيفيت در نظام آموزش عالي در احكام فصل 
دوم برنامه پنجم كش��ور با بهره گيري از يكي از قابليت هاي متدولوژي پويايي سيس��تم ها 
مورد بررسي قرار گرفت. تحليل هاي انجام شده نشان مي دهد كه در دو بخش، قابليت هاي 
بهبود مناسب در خط مشي هاي مورد بررسي نهفته است: اول، توجه به آنچه كه در پويايي 
سيس��تم به عنوان تأخير زماني ش��ناخته مي شود. دوم، توجه به حلقه هاي تقويت كننده و 

متوازن كننده در خط مشي ها و اثر متقابل آنها بر يكديگر. 

تحليل چالش كيفيت آموزش عالي در ...
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به عنوان مثال تأثير كيفيت آموزش بر تعداد فارغ التحصيالن شاغل پس از يك تأخير 
زماني اتفاق خواهد افتاد و اگر به اين موضوع توجه نشود ممكن است كيفيت آموزش دائماً 
دچار تغيير شود. چرا كه وجود تأخير زماني باعث انحراف قضاوت ها از نحوه تأثير مذكور 
خواهد شد و در نهايت باعث خطاي اسناد خواهد شد. همچنين توجه ويژه سياست گذاران 
به پژوهش هاي كاربردي به عنوان يكي از مأموريت هاي دانشگاه در قبال بخش هاي ديگر 
جامع��ه، تحت تأثير تأخير زماني موجود بي��ن »كيفيت پژوهش« و »تعداد پژوهش هاي 
كاربردي« و نيز »كيفيت آموزش« و »كيفيت پژوهش« در نگاه اول اثربخشي خود را از 
دس��ت خواهد داد. با ايجاد هماهنگي بيش��تر بين دستگاه هاي ذيربط مي توان دامنه اين 

تأخير ها را كمتر كرد. 
به اين ترتيب روش پويايي سيستم ها به عنوان ابزاري كارآمد براي تحليل سياست هاي 
آموزش عالي در قانون برنامه پنجم توسعه پيشنهاد مي شود. اين روش قابليت شبيه سازي 
رفتار سيس��تم را در اختيار سياس��ت گذاران قرار مي دهد و اين به معني حركت به س��وي 

اثربخشي بيشتر سياست هاي مذكور است. 
بر اين اس��اس پيش��نهادهاي زير به منظور بهبود برنامه هاي آم��وزش عالي در برنامه 

پنجم ارائه مي شود: 
بهبود کيفيت آموزش از طريق تخفيف تأخير زماني در به روزرساني محتواي آموزشي مبتني بر 

• برنامه ريزي جهت چابكي در بازنگري در س��رفصل ها و حذف دروس فاقد ارزش 
افزوده؛ 

• برنامه ريزي براي بهره گيري از سيستم هاي اطالعاتي يكپارچه براي پايش مستمر 
وضعي��ت تغييرات محيط صنعت و بازار و ارائه بازخورد از ميزان تناس��ب محتوا با 

نيازهاي موجود بازار؛ 
بهبود کيفيت آموزش عالي از طريق ارتقاء کيفيت اعضاي هيئت علمي مبتني بر

• تقويت زيرساخت هاي اطالعاتي و تكنولوژيك آموزش عالي جهت ارائه آموزش هاي 
حين خدمت به اساتيد. 

بهبود اشتغال فارغ التحصيالن از طريق تسهيل شكل گيري شرکت هاي دانش بنيان مبتني بر 

• برنامه ريزي براي تسهيل فرايند اعطاي منابع مالي، 
• برنامه ري��زي براي تقويت مش��اركت فعال اعضاي هيئت علمي در فرايند ش��كل 

گيري شركت هاي دانش بنيان، 
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• برنامه ريزي براي متناسب س��ازي آموزش عالي با نياز ها و تقاضاهاي واقعي كشور 
اعم از رشته ها و ظرفيت هاي جديد. 

در نهايت با در نظر گرفتن محدوديت هايي كه به خصوص از منظر جمع آوري داده ها 
در تحليل هاي اينچنين وجود دارد، مي توان با تقويت مبناي داده اي در نظام آموزش عالي 
اعم از تقويت زيرس��اخت هاي فناوري اطالعات، از قابليت هاي بر شمرده شده بهره گيري 
و نس��بت به بهبود برنامه ها اقدام كرد. از طريق اين تقويت مباني داده اي مي توان حالت 
پيش��رفته تري از متدولوژي پويايي سيس��تم را براي تحليل خط مشي ها استفاده كرد كه 
همانا مدل جريان اس��ت. اين مدل مس��تلزم ورود به بحث فرمول سازي رياضي به عنوان 
قواع��د تصميم گي��ري، برآورد پارامترها، رفتار و ش��رايط آغازين آنها خواهد بود و قابليت 
شبيه سازي رفتار متغيرهاي كليدي نظام آموزش عالي را در بازه زماني مورد نظر و به دقت 

بيشتري در اختيار تحليل گران قرار خواهد داد. 
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پيام نور استان هاي آذربايجان شرقي و غربي از ديدگاه دانشجويان. فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي 

در آموزش عالي.
49. سركارآراني. )1380(. از جستجوي دانش به سوي خلق دانش: چالش دو دهه اخير دانشگاه ها و 

مؤسسات آموزش عالي ژاپن. فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي.
50. سماوي؛ رضائي مقدم و برادران. )1387(. مشتري مداري و كاربرد آن در نظام آموزش عالي: مورد 

آموزش عالي كشاورزي در استان خوزستان. فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي.
51. شاهرضايي. )1389(. بررسي وضعيت ارزيابي در آموزش عالي كشور به منظور ارائه يك چارچوب 

ادراكي. فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي.
52. ش��رقي. )1388(. جهاني ش��دن، آموزش عالي و توسعه همكاري هاي علمي بين المللي. ماهنامه 

مهندسي فرهنگي.
53. شريف خليفه سلطاني؛ كريمي علويجه و مظاهري. )1390(. بررسي چالش هاي كاربست فناوري 
ــاوري اطالعات و ارتباطات در  اطالع��ات و ارتباط��ات در فرايند ياددهي و يادگيري. فصلنامه فن

علوم تربيتي.
54. ش��ريف زاده؛ كالنتري؛ حس��يني؛ اسدي و عبداله زاده. )1386(. بررس��ي عوامل مؤثر بر كاركرد 

پژوهشي اعضاي هيئت علمي مراكز آموزش عالي كشاورزي. مجله كشاورزي.
55. ش��كيبايي؛ قورچيان و خلخالي. )1388(. ارائه مدلي براي ايجاد دانش��گاه پژوهشش��ي در نظام 

آموزش عالي ايران. فصلنامه رهبري و مديريت آموزشي.
56. شهبازي و علي بيگي. )1385(. واكاوي شايستگي هاي دانش آموختگان كشاورزي براي ورود به 

بازارهاي كار در كشاورزي. علوم ترويج و آموزش كشاورزي ايران.
57. صادقي شهميرزادي و عدلي. )1389(. رابطه جو نظام آموزش عالي و پرورش روحيه كارآفريني 

دانشجويان. پژوهشنامه تربيتي.
58. صادقي؛ محتشمي؛ ميري و صادقي. )1389(. خالقيت در آموزش عالي: گامي اساسي در جهت 

توسعه پايدار. مجله راهبردهاي آموزش.
59. صفار حيدري؛ صالحي عمران و منتظري جويباري. )1388(. زمينه يابي افزايش مشاركت زنان در 

آموزش عالي: مطالعه موردي دانشگاه مازندران. فصلنامه انجمن آموزش عالي ايران.
60. صنعت خواه. )1388(. بررسي عوامل مؤثر بر بيكاري فارغ التحصيالن دانشگاه ها. كار و جامعه.
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61. طالع پس��ند؛ نظيفي و بيگدلي. )1388(. رواسازي نسخه ايراني پرسشنامه ارزيابي دانشجويان از 
كيفيت تدريس. مجله علوم رفتاري.

62. طيبي و اربابيان. )1382(. اثرات بلندمدت و كوتاه مدت آموزش عالي بر عرضه صادرات صنعتي 
ايران. فصلنامه پژوهش هاي اقتصادي ايران.

63. طيب��ي؛ عمادزاده و اربابي��ان. )1383(. اثرات ارتقاء آموزش عالي بر عرضه صادرات صنعتي در 
ايران. مجله تحقيقات اقتصادي.

64. عباسي؛ قلي پور و پيران نژاد. )1386(. پيامدهاي ناخواسته تجاري سازي در آموزش عالي. فصلنامه 
پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي.

65. عل��ي بيگي و قمبرعلي. )1386(. ارائ��ه الگويي مفهومي براي آموزش عالي پايدار. پژوهش در 
نظام هاي آموزشي.

66. عليخاني. )1389(. شيوه هاي تحول و بهبود آموزش عالي و پژوهش در ايران با تحليلي بر برخي 
مطالعات انجام شده. فصلنامه انجمن آموزش عالي ايران.

67. فاتحي؛ اديبي؛ يزدخواستي و سعيدي. )1388(. چرايي افزايش نسبي ورود دختران به دانشگاه. 
مطالعات راهبردي زنان.

68. فتحي واجارگاه و آزادمنش. )1385(. امكان سنجي كاربرد فناوري نوين اطالعات و ارتباطات در 
برنامه ريزي درسي آموزش عالي. فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي.

69. فتحي واجارگاه؛ زارع و يمني. )1388(. بررس��ي موانع بين المللي برنامه هاي درس��ي دانشگاه ها 
و مؤسس��ات آم��وزش عالي از دي��دگاه اعضاي هيئت علمي. فصلنامه پژوهــش و برنامه ريزي در 

آموزش عالي.
70. فتحي واجارگاه و ش��فيعي. )1386(. ارزش��يابي كيفيت برنامه درس��ي دانش��گاهي. مطالعات 

برنامه ريزي درسي.
71. فراستخواه؛ بازرگان و قاضي طباطبايي. )1386(. تحليل مقايسه اي نظام هاي تضمين كيفيت آموزش 

عالي در جهان. فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي.
72. فراستخواه. )1387(. آينده انديشي درباره كيفيت آموزش عالي ايران؛ مدلي برآمده از نظريه مبنايي. 

فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي.
73. فراس��تخواه. )1387(. بررس��ي وضع موجود و مطلوب ارزيابي نظام علمي در ايران با تأكيد بر 

بخش آموزش عالي. سياست علم و فناوري.
74. فراستخواه. )1389(. بررسي الگوي تعامالت آموزش عالي و دانشگاه با ساير نظام هاي توليد و 

خدمات. فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي.
75. فرتوك زاده و اشراقي. )1387(. مدل سازي ديناميكي پديده مهاجرت نخبگان و نقش نظام آموزش 

عالي در آن. فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي.
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76. فرج الهي و ظريف صنايعي. )1388(. آموزش مبتني بر فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش 
عالي. راهبردهاي آموزش.

77. قارون. )1382(. تأثير وضعيت اقتصادي اجتماعي خانوار بر تقاضا براي آموزش عالي. فصلنامه 
پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي.

78. قارون. )1385(. بررس��ي مقايس��ه اي تأثير عوامل اقتصادي اجتماعي خانوار بر تقاضاي ورود به 
آموزش عالي. فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي.

79. قاسمي زاد. )1387(. چارچوب نظري سنجش كيفيت آموزش رشته هاي مهندسي در دانشگاه هاي 
ازاد اسالمي منطقه يك. دانش و پژوهش در علوم تربيتي ـ برنامه ريزي درسي.

80. قانعي راد و خسروخاور. )1385(. نگاهي به عوامل فرهنگي افزايش ورود دختران به دانشگاه ها. 
پژوهش زنان.

81. قانع��ي راد و قديمي. )1387(. ناموزوني هاي مش��اركت زنان در آم��وزش عالي. مجله علمي و 
پژوهشي تحقيقات زنان.

82. قانعي راد. )1383(. توسعه ناموزون آموزش عالي: بيكاري دانش آموختگان و مهاجرت نخبگان. 
فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي.

83. قنادان و انديشمند. )1388(. نقش دانشگاه در ايجاد سرمايه اجتماعي به منظور ارائه الگوي پيشنهادي 
براي ارتقاي نظام آموزش عالي كشور. دانش و پژوهش در علوم تربيتي ـ برنامه ريزي درسي.

84. قوامي و لطفعلي پور. )1387(. بررس��ي عوامل مؤثر بر انتخاب كارآفريني در مقايس��ه با اشتغال 
دستمزدي دانش آموختگان. مجله دانش و توسعه.

85. كريمي علويجه؛ ش��ريف خليفه سلطاني و بختيار نصرآبادي. )1388(. چشم اندازهاي كاربست 
فناوري اطالعات و ارتباطات در فرايند ياددهي و يادگيري آموزش عالي. فصلنامه انجمن آموزش 

عالي ايران.
86. كه��ن؛ ش��عباني وركي و رحيم نيا. )1388(. باورهاي معرفت ش��ناختي مدي��ران و نگرش آنها در 
خصوص برنامه ريزي استراتژيك در آموزش عالي. فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي.
87. لياقت دار؛ نقوي؛ يزدخواس��تي و س��ميعي. )1388(. تأثير و نقش نگرش فرهنگي جامعه، نهاد 

خانواده و توسعه ارتباطات در گرايش زنان به آموزش عالي. جامعه شناسي كاربردي.
88. الماس��ي؛ س��هيلي و قره بابا. )1388(. بررسي تأثير به كارگيري دانش آموختگان آموزش عالي بر 

رشد اقتصادي ايران. فصلنامه پژوهش هاي اقتصادي.
89. محمدزاده؛ حجازي و بازرگان. )1386(. الگويي براي تضمين كيفيت در نظام آموزش عالي ايران: 
ديدگاه اعضاي هيئت علمي كشاورزي و منابع طبيعي. فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي.
90. محمدي دوستدار و ميرحسيني. )1387(. بررسي تطبيقي معيارهاي ارتقاي اعضاي هيئت علمي 

در آموزش عالي. سياست علم و فناوري.
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91. محمدي؛ ش��ريعتي؛ پرند و پورعباس. )1386(. طراحي و استقرار نظام ارزشيابي كالن عملكرد 
وزارت علوم تحقيقات و فناوري. فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي.

92. مدهوش��ي؛ زالي و نجيمي. )1388(. تشكيل خانه كيفيت در نظام آموزش عالي)مطالعه موردي: 
مقطع دكتري مديريت دانشگاه هاي دولتي(. فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي.

93. مدهوش��ي و نيازي. )1389(. بررس��ي و تبيين جايگاه آموزش عالي اي��ران در جهان. فصلنامه 
انجمن آموزش عالي ايران.

94. مشهدي؛ رضوانفر و يعقوبي. )1386(. عوامل مؤثر بر كاربرد فناوري اطالعات توسط اعضاي هيئت 
علمي پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران. فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي.
95. معروفي؛ كيامنش؛ مهرمحمدي و علي عس��كري. )1386(. ارزشيابي كيفيت تدريس در آموزش 

عالي: بررسي برخي ديدگاه ها. فصلنامه مطالعات برنامه درسي.
96. مومني مهموئي. )1388(. بهس��ازي برنامه هاي درس��ي آموزش عالي؛ گامي در جهت پرورش 

دانش آموختگان خالق. راهبردهاي آموزش.
97. مهرگان و دهقان نيري. )1388(. مدل راهبردي ارزيابي مؤسسات آموزش عالي. فصلنامه پژوهش 

و برنامه ريزي در آموزش عالي.
98. مهرمحمدي و فراس��تخواه. )1381(. بررس��ي راهكارهاي افزايش دسترس��ي به آموزش عالي. 

فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي.
99. مهرمحمدي. )1389(. مالحظات اساس��ي در باب سياست گذاري توسعه علوم ميان رشته اي در 

آموزش عالي از منظر فرايند تكوين. فصلنامه مطالعات ميان رشته اي در علوم انساني.
100. ميرزايي مالاحمد؛ شامخي؛ نائلي؛ زاهدي و جزيره اي. )1385(. رابطه آموزش عالي و كارايي 

و اشتغال دانش آموختگان. پژوهش و سازندگي در منابع طبيعي.
101. ميرفخرالديني؛ صالح اوليا و جمالي. )1388(. مهندس��ي مجدد مديريت كيفيت در مؤسس��ات 

آموزش عالي. فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي.
102. نادري. )1387(. بازده آموزش عالي: ارزيابي آثار مسئله خود انتخابي و برنامه عمل. فصلنامه 

پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي.
103. ناظم��ي؛ فتح��ي و ديده خاني. )1389(. به كارگيري مدل تركيبي تحليل سلس��له مراتبي فازي و 

تحليل سوآت در برنامه ريزي استراتژيك آموزش عالي. مجله دانش و فناوري.
104. نايبي؛ ابراهيمي و نقندريان. )1388(. محاسبه رشد بهره وري كل عوامل توليد و بررسي تغييرات، 
كارايي و تكنولوژي بخش آموزش عالي دولتي ايران به روش تحليل پوششي داده ها. مجله انجمن 

آموزش عالي ايران.
105. نورش��اهي. )1388(. بررس��ي ش��اخص هاي كمي و كيفي بخش آموزش عالي و مقايسه آن با 

شاخص هاي بين المللي. مجلس و پژوهش.
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106. نوروززاده و رضايي. )1389(. مش��وق ها و بازدارنده هاي مؤثر در روحيه كارآفريني از ديدگاه 
ــه پژوهش مديريت آموزش  دانش��جويان مراكز آموزش عالي علمي كاربردي كش��اورزي. فصلنام

كشاورزي.
107. الواني؛ پورسيد و پيكاني. )1388(. مروري بر مدل هاي خط مشي گذاري در نظام آموزش عالي. 

مجلس و پژوهش.
108. هاش��م نيا؛ عمادزاده؛ صمدي و س��اكتي. )1388(. روش هاي تجاري سازي در آموزش عالي و 

چالش هاي آن. فصلنامه انجمن آموزش عالي ايران.
109. يادگارزاده؛ پرند؛ محمدي و بهرامي. )1388(. تحليلي بر رويكردهاي ارزشيابي آموزش عالي: 

از نظريه تا كاربرد. ماهنامه مهندسي فرهنگي.
110. يعقوبي؛ ملك محمدي؛ ايرواني و عطاران. )1387(. طراحي الگويي براي يادگيري الكترونيكي در 
آموزش عالي ترويج و آموزش كشاورزي ايران. مجله تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران.

111. يمني دوزي سرخابي و مظفري فاروق. )1388(. بررسي عوامل مؤثر بر تجارب پژوهشي دانشجويان 
تحصيالت تكميلي دانشگاه شهيد بهشتي. مطالعات تربيتي و روان شناسي دانشگاه فردوسي.
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