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  فرهنگ كيفيت و نقش آن در دستيابي به عملكرد مطلوب  دانشگاهها  

  

  1عباس بازرگان

  

 بر.  مستمر كيفيت استيآيد كه هدف آن ارتقا اي از فرهنگ سازماني به شمار مي مجموعه فرهنگ كيفيت زير :چكيده

ها، روابط، گرايشها، ارزشها و امور مشتركي توان در بر دارنده مجموعه باور        فرهنگ كيفيت در يك دانشگاه را مي       ،اين اساس 

   و ساير كاركنان دانشگاه براي بهبود و تضمين كيفيـت فعاليتهـاي دانـشگاه انجـام         انت علمي، مدير  ئ كه اعضاي هي   انستد

جنبـه  . فرايندهاي رسمي بهبـود كيفيـت     ) فرهنگي؛ ب / روانشناختي) الف: فرهنگ كيفيت شامل دو بخش است     . دهندمي

  بهبـود  فراينـدهاي رسـمي  ،همچنـين . جمعي مد نظـر قـرار داد   توان در سطح فردي و  كيفيت را ميي فرهنگ روانشناختي

هـا، اطالعـات،    گيري و نيـز فراينـد گـردآوري داده   كيفيت در بر دارنده فرايند تعريف كيفيت، الگو سازي، تدوين ابزار اندازه    

در اين مقالـه ابتـدا بـه مجموعـه     . ي بهبود و تضمين كيفت است اقدام برا،باره كيفيت، تدوين گزارش و باالخره     قضاوت در 

 و سـاير  انت علمـي، مـدير  ئـ اعـضاي هي  كه الزم اسـت اشاره شده است  باورها، ارزشها، گرايشها، انتظارات و امور مشتركي        

رورت ضـ دربـاره   پـس از آن،     .  فرايند بهبود مستمر كيفيت در يك دانشگاه سهيم باشـند          در خصوص  كاركنان يك دانشگاه  

ت علمي در قبال دستيابي به كيفيت در سطح گروههاي آموزشي در فرايند ارزيابي دروني و بروني بحـث                 ئتعهد اعضاي هي  

،  سـرانجام .شده استمديريتي بهبود كيفيت به عنوان بخش انكار ناپذير فرهنگ كيفيت، تحليل  / لفه ساختاري ؤ م ،سپسو  

  .پرداخته شده است ،ه ويژه در گروههاي آموزشي مهندسي ب،چگونگي اشاعه فرهنگ كيفيت در دانشگاهبه 

  

فرهنگ كيفيت ،يادگيري جمعي، آرمان دانشگاهي، ارزيـابي،آموزش         :كليدي هاي  واژه

  .مهندسي
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 مقدمه .1

بنيـان ناميـده مـي شـود،      ـ  يكم، كه قرن دانش عالي در قرن بيست وهاي آموزش سسهؤم دانشگاهها و

ــش     ــشورها نق ــعه ك ــيش در توس ــيش از پ ــدب ــن رو. دارن ــعه  ،از اي ــد توس ــا در فراين ــت آنه    كيفي

 مگر  ،شده ميسر نخواهد بود   ايفاي نقش ياد  . ي دارد ياقتصادي و فرهنگي كشورها سهم بسزا     ـ   اجتماعي

بـا توجـه    .سازندنسبت به ارزيابي كيفيت خود را متعهد    در خصوص   آنكه رهبري و مديريت دانشگاهها      

ـ     مـستمر كيفيـت  ي ه كيفيـت گروههـاي آموزشـي اسـت، ارتقـا     به اينكه كيفيت دانشگاهها وابـسته ب

كيفيـت  ي  ارتقـا  .اولويـت برخـوردار اسـت      از مطلـوب  گروههاي آموزشي براي دسـتيابي بـه عملكـرد        

بـر ايـن اسـاس، در ايـن         . گروههاي آموزشي نيز مستلزم اشاعه فرهنگ كيفيت در سطح دانشگاه است          

تـوان اشـاعه    ونه فرهنگ كيفيـت را در دانـشگاه مـي         چگ"كه  است   هدش ال پاسخ داده  ؤمقاله به اين س   

 ضـرورت اشـاعه آن بيـان و        ضمن تعريف فرهنـگ كيفيـت،      ال ياد شده،  ؤ براي پاسخ دادن به س     "داد؟

  چالشهاي اشاعه كيفيت، ضرورت تدوين        به پس از آن  . دشو  مي ارائههاي فرهنگ كيفيت      لفهؤ م ،سپس

استناد به سـوابق     با اين امر يافتن  در انجام   . داخته مي شود  پرهاي عملياتي     راهبردها، سياستها و برنامه   

اطالعـات   ايـران، كـشور   هاي كسب شده در ارزيـابي كيفيـت در          المللي و تجربه  پژوهشي در سطح بين   

  .مي شودحليل  و تپژوهشي عرضه

 از طريق اشاعه فرهنگ كيفيـت . آيد اي از فرهنگ سازماني به شمار مي فرهنگ كيفيت زيرمجموعه  

تـوان   علي االصول براي فرهنگ سازماني مي . توان ارتقاي مستمر كيفيت دانشگاهي را ميسر ساخت       مي

هـا و هنجارهـاي       فرهنگ سـازماني مفروضـه     از در اينجا منظور  . ]1[انواع گوناگوني را مد نظر قرار داد        

ي سـسه آمـوزش عـال     ؤت علمي و ساير كاركنان يك دانـشگاه يـا م          ئهياعضاي  مشتركي است كه ميان     

وانگهـي، بـراي    . كند  سسه ها متمايز مي   ؤ به طوري كه آن دانشگاه را از ساير دانشگاهها و م           ،وجود دارد 

توان عرضه كرد، از جمله متناسـب بـودن آن  بـا هـدفها،                 كيفيت يك پديده تعريفهاي گوناگوني را مي      

رار دهيم،  در آموزش عالي       تعريف را مد نظر ق     آخرين اگر .مشتريان رضايت   و تعالي استانداردها، با تطابق

 دولـت و كارفرمايـان تـشكيل          والـدين،   ت علمـي،  ئـ هياعـضاي    بلكـه    ،مشتريان را نه تنها دانـشجويان     

بـاره   به رغم ايـن نكتـه، دو تعريـف در   . گيرد قرار نميجهتاما، رضايت آنان همزمان در يك    .دهند  مي

  : گيرد ابي آموزش عالي قرار ميكيفيت آموزش عالي به شرح زير مورد استفاده نهادهاي ارزي

  تطابق بااستانداردهاي از پيش تعيين شده؛) الف

  .]2[تطابق با هدفها يا انتظارات) ب

، الزم است يادآوري شود كـه بـراي آمـوزش عـالي اسـتانداردهاي جهـاني                 ولط با تعريف ا   رتبادر ا 

اي ديرينـه در   الي سـابقه امـا نظامهـاي دانـشگاهي در امريكـاي شـم     . دست داده نشده استه  تاكنون ب 

ايـن اسـتانداردها بـر حـسب نهادهـاي ارزيـابي كننـده              . عالي دارند تعريف استانداردهايي براي آموزش   

   نهــاد زيــادي در ايــاالت متحــده امريكــا تعــداد    . ]3[ متفــاوت هــستند عــالي نــسبتاً آمــوزش
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 . وجود دارد  ،خصصيي و نيز برحسب رشته هاي ت      يعالي، برحسب منطقه جغرافيا   آموزش ارزيابي كننده 

اي، يازده انجمن يا شوراي ملـي        ميالدي هشت سازمان اعتبارسنجي منطقه     2003 در سال  براي مثال، 

 اي اعتبارسنجي وجود داشـته اسـت        بيش از شصت سازمان تخصصي و حرفه       اعتبار سنجي تخصصي و   

 ايـن، عالوه بر   .  كرد  اشاره )ABET 1(ت ارزيابي كيفيت مهندسي و فناوري       ئتوان به هي    از جمله مي  كه  

  .]4[سـيس شـده اسـت     أعـالي ت  براي تعيين اعتبار سازمانهاي يادشده، شـوراي اعتبارسـنجي آمـوزش          

اي بـراي   هـاي ويـژه   يك از سازمانهاي مجري ارزشيابي بر اساس حـوزه تخصـصي خـود اسـتاندارد               هر

تـوان    عالي در امريكا، مي   وزشبا توجه به تعدد سازمانهاي ارزيابي آم      . اندتعيين كرده  )ارزيابي(ارزشيابي  

  .متفاوت باشد كننده ارزيابي نهاد هدف حسب بر كشور اين در عاليآموزش استانداردهاي كه داشت انتظار

ـ  يدر دهه گذشته اسـتانداردها     ي نيز يعالوه بر امريكا، جامعه كشورهاي اروپا       سـنجش   ه منظـور  ي ب

به رغم اين امر، از آنجا كه . ]5[است  كرده استفاده در كشورهاي عضو تعريفبرايعالي كيفيت آموزش

 بـراي سـنجش   اولعالي وجود ندارد، اسـتفاده از تعريـف    ي براي آموزش  يدر اغلب كشورها استانداردها   

توان كيفيت آموزش عـالي را         مي دوملذا، با توجه به تعريف      . ست ميسر ني  "عالي معموال كيفيت آموزش 

  .مورد سنجش قرار داد

  تـوان فرهنـگ كيفيـت در دانـشگاه را مجموعـه             تعريف ياد شـده از كيفيـت، مـي        حال با توجه به     

 در خـصوص   ت علمي و ساير كاركنان دانـشگاه        ئهياعضاي  ها، ارزشها، هنجارها و باورداشتهاي        مفروضه

 .چگونگي دستيابي به آنها تلقي كرد و) يا انتظارات(هدفها 

  

 هاي فرهنگ كيفيت لفهؤم .2

 فرهنـگ كيفيـت از دو عنـصر    ،]6[ دانـشگاههاي اروپـا انجـام داده اسـت        اساس پژوهشي كه انجمن    بر

 باورداشـتها،     عنصر فرهنگي و روانشناختي كه از طريق ارزشهاي مشترك،         .1: شود  مشخص تشكيل مي  

 عنصر ساختاري و مديريتي  كه فراينـدهاي معـين         .2گيرد؛    انتظارات و تعهد افراد به كيفيت شكل مي       

شـود،    همان طور كه در اين تعريف مالحظـه مـي         . سازد   و بهبود كيفيت مهيا مي      ارزيابي ياربراي اج  را

ت علمـي و سـاير     ئـ هاي شـناختي و عـاطفي اعـضاي هي        عنصر فرهنگي و روانشناختي مربوط به جنبه      

در حالي كه عنصر دوم با ساختار سازماني و فرايند رهبري و مديريت دانـشگاه               . كاركنان دانشگاه است  

لفـه  ؤتوجـه بـه دو م   توان وضعيت فرهنگ كيفيت در هر دانـشگاه را بـا         ين اساس، مي  ا بر. استمرتبط  

جمعي  وانگهي، براي تقويت عنصر فرهنگي و روانشناختي بايد يادگيري فردي و           .ي كرد ييادشده بازنما 

به منظور استحكام عنصر سـاختاري و مـديريتي بايـد بـه تقويـت يـادگيري سـازماني            را تقويت كرد و   
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توان فرهنـگ كيفيـت در دانـشگاه را تقويـت      جمعي مي اين رو، از طريق يادگيري فردي و    زا. پرداخت

  .كرد

   :]7[تسهيل يادگيري جمعي مستلزم توجه به عوامل زير است 

  

   اشتياق افراد براي يادگيري مداوم؛.1

  يادگيري؛ براي مهارتهاي فردي . 2

  درك آرمان مشترك؛ . 3

    مهارت مديريت الگوهاي ذهني؛.4

   مهارت گفت و گو؛ .5

  ).تفكر سيستميك( جامع نگري نسبت به امور دانشگاه .6

 يـادگيري فـردي و      ،لذا. رود  ترين دروندادهاي آن به شمار مي     از طرف ديگر، منابع انساني دانشگاه مهم      

كيفيـت دانـشگاه بـه كيفيـت گروههـاي آموزشـي        اين،عالوه بر  . جمعي آنان از اهميت برخوردار است     

اما عملكرد گروه   .  زيرا كيفيت عملكرد دانشگاه  به عملكردگروههاي آموزشي وابسته است          ،داردبستگي  

وانگهـي،   .ت علمي  به يادگيري مداوم اسـت       ئاي و اشتياق اعضاي هي    آموزشي مستلزم توانمندي حرفه   

داوم ت علمي و ساير كاركنان را به يادگيري مـ     ئتوان اشتياق اعضاي هي     در سطح دانشگاه درصورتي مي    

تـوان  م مـي نظـا از طريق اين  .م مديريت منابع انساني از كيفيت الزم برخوردار باشد     نظاتقويت كرد كه    

انگيـزه الزم بـراي كوشـش و تـالش بيـشتر بـراي        تقويت كرد و فرايند درك افراد از آرمان مشترك را   

وان بـا قدرشناسـي از   تـ ن، مي ايعالوه بر .مطلوب گروههاي آموزشي را فراهم آورد     دستيابي به عملكرد  

 ذكـر   شـايان  ،البته. تالش جمعي در راه بهبود كيفيت گروههاي آموزشي به تالشگري جمعي ارج نهاد            

 تمايز ميان افراد تالشـگر و  و نيز ساير كاركنان دانشگاه، ت علميئ هي ي ترفيع و ارتقا   نظاماست كه اگر    

بـاره مهارتهـاي فـردي بـراي      در .بـود دار خواهـد       فرهنگ كيفيـت خدشـه      نمايان نكند،  غير تالشگر را  

 آنان را بـراي درك  ،همچنين. دكريادگيري بايد افراد را به هدفگذاري براي تالشهاي مورد نظر تشويق          

 آنان را در مسير تالش براي حركت از وضعيت موجود بـه             ،درست از وضعيت موجود ياري داد و سپس       

  .مان دانشگاه، ياري دادقالب رسالت و آر سوي تحقق هدفهاي گروه آموزشي، در

چنـد كاركردهـاي     كه هـر كردباره درك افراد از آرمان مشترك دانشگاه بايد به اين نكته اشاره            در

در هريـك از دانـشگاهها يكـسان تعريـف     ) آمـوزش، پـژوهش و عرضـه خـدمات تخصـصي      (دانشگاهي  

  .توانـد متفـاوت باشـد       ها مي كيد آن بر هر يك از اين كاركرد       أشوند، اما آرمان هر دانشگاه و ميزان ت         مي

  توان دانشگاهها را بـه سـه دسـته تقـسيم            مي هر يك از كاركردهاي ياد شده،      كيد بر أبر اساس ميزان ت   

تـوان دانـشگاههاي يـك كـشور را بـا      مي  از اين ديدگاه،پژوهشي و آموزشي ـ  پژوهشي، آموزشي: كرد
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و بـين المللـي   ) پژوهـشي  ـ  آموزشـي (ي ، مل)استاني(آموزشي :  توجه به سه دسته يادشده به دانشگاه

  . داده شده استان نش1اين سه دسته بر پيوستاري درشكل. تقسيم كرد) پژوهشي(

  

  

  

  

  

   

  

  

                                                          

    آموزشي       عرضه خدمات تخصصي         پژوهشي           آموزشي و      

                     

  )از دانشگاه محلي به سوي دانشگاه ملي و بين المللي(كيد بر كاركردهاي دانشگاه أپيوستار ت: 1شكل

  

  يـافتن  و در انجام  (كيد داشته باشد    أبه عبارت ديگر، هرچه فعاليت يك دانشگاه بيشتر بر آموزش ت          

 "دانـشگاه محلـي  "وان  آن دانـشگاه بـه عنـ     .]پژوهش، نوآوري و توليد دانش سهم كمتري داشته باشد        

سـپس   اسـتاني و [ي نيازهـاي جامعـه محلـي    يالبته، اين دسته از دانشگاهها بـا شناسـا  . شود تلقي مي

 بـه عبـارت     ؛بپيونـدد ) ملـي (توانند به دسته دانشگاههاي كشوري         و برآوردن آنها مي    ]نيازهاي كشوري 

ي و عرضه خدمات تخصصي بـه  يهاي آموزشي، با شناسا كيد بر برنامهأديگر، يك دانشگاه محلي ضمن ت   

تواند فراتـر رود    مي ]سپس كشوري  محلي به استاني و    از[ ي خود يجامعه زير پوشش از منطقه جغرافيا     

در  .المللـي ويژگيهـاي خـود را دارد      شك نيست كه دانشگاه بـين      اما .به دانشگاه كشوري تبديل شود     و

مرزهـاي دانـش و     پـژوهش در يارت علمي به اجـ ئچنين دانشگاهي سهم اصلي كوششهاي اعضاي هي 

از پژوهـشها   به دست آمـده     هاي علمي   به طوري كه يافته   هاي علمي مربوط است،     باالترين سطح رشته  

  . شودبه عنوان سهمي در پيشبرد رشته علمي مربوط تلقي مي

 آرمان خـود را    اند بر اساس كاركردهاي سه گانه     تو  با توجه به دسته بندي يادشده، هر دانشگاه  مي         

سـپس، بـراي    . قـرار دهـد   ) ملـي يـا اسـتاني         المللي ،   بين(كيد را بر يكي از سه  سطح         أتعريف كند و ت   

كاركنـان و نيـز      ت علمـي،  ئـ ا در ميـان اعـضاي هي      ردستيابي به چنين آرمـاني  درك مـشترك از آن            

 .شـود يدسـت داده مـ  ه ي براي ارزيابي كيفيت دانشگاه ب    يمبنا اين اساس،  بر .وجود آورد ه  دانشجويان ب 

  

  دانشگاه

 بين المللي

  

دانشگاه محلي 

  )استاني(
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ت علمي يك طرح پژوهـشي در  ئي آرمان دانشگاه تهران از نظر اعضاي هييبراي مثال، به منظور شناسا    

اي  ت علمـي سـه جنبـه      ئنتايج اين پژوهش نشان داد كه به نظر اعضاي هي         . ]8[  انجام شد     1381سال

پـرورش  . 2 دانـش،  توليد و كـاربرد . 1  به ترتيب شامل  ،ترين آرمان اين دانشگاه بايد تلقي شود      كه مهم 

از اين رو، شـك نيـست كـه بـراي اشـاعه فرهنـگ       . رشد شخصيت دانشجويان است. 3تفكر انتقادي و  

انـدركاران دانـشگاه، اعـم از     نه تنها بايد باورداشت يادشده ميان كليـه دسـت       كيفيت در دانشگاه تهران   

 قلمداد شود و نسبت بـه        به عنوان آرمان مشترك    ،ت علمي، مديران، كاركنان و دانشجويان     ئهياعضاي  

  .بلكه بايد يادگيري جمعي در راستاي تحقق آنها نيز فراهم آيد وجود آيد،ه آنها دلبستگي ب

 الزم است به تقويت مهارت مـديريت الگوهـاي           در تسهيل يادگيري جمعي عالوه بر نكات يادشده،       

 تصويري است كه فرد از دنياي بيرون از ذهن          منظور از الگوهاي ذهني   . ]7[ذهني افراد نيز توجه شود      

پردازند ممكن اسـت يكـسان     اين تصوير در ذهن كساني كه در يك دانشگاه به فعاليت مي معموالً. دارد

دن آنهـا بـه واقعيـت، از جملـه          كـر تـر    مهارت مديريت بـر الگوهـاي ذهنـي و نزديـك           ،بنابراين. نباشد

  . كرديت به آن توجه ي است كه بايد در اشاعه فرهنگ كيفيچالشها

ت علمـي و مـديران   ئـ  تقويت مهارتهاي گفت و گو ميـان اعـضاي هي  ،فرايند ياد شده همچنين در

يكـي از    ارزيابيهـاي درونـي و برونـي در    ياربراي مثال، در اج   . دانشگاه و نيز جامع نگري ضرورت دارد      

اصـلي در بـاره انتخـاب و     نـده   از جمله پيشنهادها آن بود  كه گـروه آموزشـي تـصميم گير              دانشگاهها،

وسيله ساير واحدهاي سازماني بـه  ه و در ادامه آن  اقدامات بعدي ب   باشد  ت علمي   ئاستخدام اعضاي هي  

ت علمي  ئاما ممكن است مديريت دانشگاه با توجه به تمركز فرايند استخدامي اعضاي هي            . صورت گيرد 

 از ايـن رو، . نـد كآموزشـي تفـويض ن    گيـري را بـه گروههـاي        عالي، اين اختيار تـصميم    موزشآدر نظام   

در  .ت علمي نقش اصـلي را بـر عهـده نخواهنـد داشـت             ئگروههاي اموزشي در امر استخدام اعضاي هي      

در مثال ياد شده، بـه منظـور اجـراي         .گوست اينجا تعارضي رخ داده است كه رفع آن  مستلزم گفت و           

بـه  س فراينـد ارزيـابي درونـي و برونـي     كه بر اسـا ـ عملي كردن پيشنهاد براي بهبود  به منظور اقدام  

ت علمـي گروههـاي   ئـ   بايد به گفت و گـو ميـان مـديران دانـشگاهي و اعـضاي هي      ـ استآمده دست 

  . آموزشي پرداخت

  

  چالشها و چگونگي اشاعه فرهنگ كيفيت در دانشگاه .3

  :  ]6[در فرايند اشاعه فرهنگ كيفيت در دانشگاهها چهار جنبه مهم به شرح زير وجود دارد 

   تدوين راهبرد اشاعه فرهنگ كيفيت؛.1

  رهبري براي اشاعه فرهنگ كيفيت؛. 2

  ت علمي؛ ئن اعضاي هيكردمتعهد كردن و درگير . 3
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، تـدوين   زمينـه در اين   . ارتقاي كيفيت دانشگاهي  در خصوص   ت علمي   ئبازخورد دادن به اعضاي هي    . 4

 بر آن، از آنجا كه گروههاي آموزشـي نقـش           عالوه. كندمي ثري ايفا ؤنقش م  برنامه استراتژيك دانشگاه،  

اساسي در اين باره دارند، تدوين و اجراي برنامه استراتژيك گروههاي آموزشي نيزگامي مهم در فرايند                

  .اشاعه فرهنگ كيفيت در دانشگاه است

 ارزيابي درونـي و  يارجكه از طريق ا ]11  و10 ,  9[دهند  المللي و ملي نشان مي پژوهشهاي بين

 فرهنگي  اشاعه داد و زمينه  ـ توان فرهنگ كيفيت را در بعد شناختي  مي]12[روني ي ارزيابي ب،سپس

 ياراست كه گروههاي آموزشي با اجـ دليل اين امر بدان . الزم را براي تقويت بعد ساختاري فراهم آورد     

يـت دانـشگاه    مورأموريت و هدفهاي خود را در راسـتاي رسـالت و م           أتوانند رسالت، م    ارزيابي دروني مي  

تهيـه   عملكـرد خـود   يارتقـا   بر اساس نتايج ارزيابي دروني برنامه استراتژيك براي،قرار دهند و سپس

ايـن  . البته، شك نيست كه الزمه اين امر در دسترس داشتن برنامـه اسـتراتژيك دانـشگاه اسـت       . كنند

  .دهد برنامه به تدوين استراتژي فرهنگ كيفيت در دانشگاه ياري مي

  : ژي اشاعه فرهنگ كيفيت بايد داراي مشخصات زير باشد استرات

  ؛ مرتبط باشدموريت دانشگاهأ با م.الف

  ي زير پوشش آن باشد؛يمحيط جغرافيا از ارتباط دانشگاه با ثرأمت. ب

  .]11[ي كنديبا فعاليتهاي دانشگاه بازنمارا د و رابطه اين ويژگيها دهان ش ويژگيهاي دانشگاه را ن. ج

وين استراتژي براي اشاعه فرهنگ كيفيت بايد اقدامات مورد نظر را فهرسـت و برنامـه          در فرايند تد  

 اشاره شد، در اين بـاره، آرمـان         طور كه قبالً    همان. دكربندي براي اجراي اين اقدامات را مشخص          زمان

  .ت علمي از ايـن آرمانهـا ضـروري اسـت          ئمشترك براي فعاليتهاي دانشگاه و درك مشترك اعضاي هي        

ت علمـي بـه تـدوين برنامـه بلنـد           ئ ايجاد درك مشترك از آرمان دانشگاه، ترغيب اعضاي هي         نظوربه م 

  .تواند راهگشا باشد مدت فردي براي آموزش، پژوهش و عرضه خدمات تخصصي مي

ت علمي  ئاز اين رو، چنانچه برنامه استراتژيك دانشگاه تهيه شده باشد و در اختيار كليه اعضاي هي               

هاي بلند مـدت  فـردي  تهيـه شـود، گـامي فراتـر در راه  درك                       با توجه به آن برنامه     قرار داده شود تا   

  ارتقـا بخـشيده    دانشگاه بـه طـور مـستمر       سطح كيفي فعاليتهاي  آرمان مشترك برداشته خواهد شد و       

گيري آموزشي، پژوهشي و عرضه خدمات تخصصي دانـشگاه نـه    سان، از اين طريق جهت    بدين. شودمي

  .يابند  تحقق آن نيزخود را متعهد ميبرايت علمي ئشود، بلكه اعضاي هي يتنها آشكار م

از  كـه    ي براي اجراي استراتژي اشاعه فرهنـگ كيفيـت وجـود دارد           يبه رغم نكات يادشده، چالشها    

 برنامه ريزي و اجـراي ارزيـابي مـستمر          برايسازماني مناسب    توان به ايجاد يا تقويت ساختار       جمله مي 

است كه ايجاد اين ساختار نبايد بـه اداري         اين نكته الزم     يادآوري   ،البته. ه اشاره كرد  كيفيت در دانشگا  



 70      هنگ كيفيت و نقش آن در دستيابي به عملكرد مطلوب دانشگاههافر

اجـراي ارزيـابي درونـي و       تـوان   مي بلكه از طريق اين ساختار       ،كردن فرايند ارزيابي كيفيت منجر شود     

  .كردت علمي به آن را ميسر ئبروني گروههاي آموزشي را تسهيل و دلبستگي اعضاي هي

رشـته مهندسـي بـراي      در  هاي تخصصي دانشگاهي در ايـران،       در ميان رشته   كه،است  شايان ذكر   

ـ  بـسياري  كوششهاي   ، ارزيابي مستمر كيفيت   يارساختار سازي به منظور اج      بـا . ده اسـت  مـ عمـل آ  ه   ب

در سه دهه گذشته نسبت دانشجويان بـه     .شودنگاهي به گذشته توضيح بيشتري در اين باره عرضه مي         

 8/3نـام دانـشجويان بـه      درصد افزايش يافتـه و ثبـت      30 درصد به    5اله كشور از     س 24 تا   18جمعيت  

ايـن  . ها بسيار چشمگير است      رشد دانشجويان در برخي رشته     ،اينعالوه بر   . ميليون نفر بالغ شده است    

نام دانشجويان در آموزش مهندسـي غيردولتـي  در         رشد در آموزش مهندسي چنان بوده است كه ثبت        

 8/13 اين رشد در سـطح كـل آمـوزش مهندسـي            ،همچنين.   درصد بوده است    53 /3ه  دو دهه گذشت  

 توجه به اشاعه فرهنـگ كيفيـت در آمـوزش مهندسـي از اولويـت برخـوردار                 ،بنابراين. ]13[بوده است 

اي مورد نياز جهـاني     هالمللي براي پرورش قابليت     ي كه در سطح بين    يوانگهي، با توجه به كوششها     .است

بهبـود كيفيـت آمـوزش مهندسـي از       ، ارزيـابي و   ]14[عمل آمده اسـت     ه  ش مهندسي ب  شدن در آموز  

  .  اي برخوردارشده است اهميت ويژه

 ارزيـابي درونـي و برونـي گروههـاي          يار اشاعه فرهنگ كيفيـت و اجـ       زمينهايران نيز در    كشور   در

يـن سـازمان   ا. سـيس  اسـت  أآموزش مهندسي، سازمان ارزشيابي آموزش  مهندسي ايران  در شـرف ت     

، تدوين الزامات كيفيت براي ارزيـابي درونـي و          خصوصدر اين   . را اشاعه دهد  تواند فرهنگ كيفيت      مي

ت علمي در گروههاي آموزش  مهندسـي موجـب يـادگيري            ئبروني از طريق مشاركت دادن اعضاي هي      

  . جمعي و اشاعه فرهنگ كيفيت خواهد شد

  

  گيري نتيجه .4

عالي بـراي توليـد دانـش و ظرفيـت سـازي      بنيان، آموزش ـ  قرن دانش به عنوان  در قرن بيست و يكم،

  هـاي سـسه ؤو م  دانـشگاهها  رو، ايـن  از .اسـت  يافتـه  ييبـسزا  اهميـت  سـازماني  و فـردي  يـادگيري  براي

اسـت كـه    دليـل   بـدين   . كننـد  ايفـا  تر از گذشته بايد   عالي در توسعه كشورها نقشي بسيار مهم      آموزش

دسـتيابي  . رود شـمار مـي  ه هاي اصلي كشورها ب    و يكم يكي از دغدغه     كيفيت دانشگاهي در قرن بيست    

 ـ  به كيفيت مستمر فعاليتهاي دانشگاهي مستلزم اشاعه اين فرهنگ از طريـق تقويـت ابعـاد شـناختي    

، تدوين برنامه اسـتراتژيك  خصوصاين  در. تقويت ساختار سازماني موجود است يا ايجاد فرهنگي و نيز  

زمينـه الزم بـراي تـدوين برنامـه اسـتراتژيك گروههـاي              اين مهـم  يافتن  انجام   .دانشگاه ضرورت دارد  

اجـراي ارزيـابي مـستمر، در سـطح گـروه            .كندفراهم مي  آموزشي را، از طريق ارزيابي دروني و بروني،       

 ي شـك  ،البتـه . كنـد     آموزشي، مقدمات امر را براي تدوين برنامه استراتژيك هر گروه آموزشي فراهم مي            

بندي بـراي اجـراي    ر سطح دانشگاه بايد راهبرد اشاعه فرهنگ كيفيت تدوين و برنامه زمان      نيست كه د  
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اي وجود دارد كه كوتاه كـردن آن مـستلزم متعهـد بـودن            البته، از انديشه تا عمل فاصله     . تهيه شود آن  

 اما  ،دشو  اين تعهد با بيان انديشه بهبود كيفيت دانشگاهي تقويت مي         . كيفيت است به  مديريت دانشگاه   

  .دنبال آن بايد در كردار و اقدامات مديريت دانشگاهي نيز تبلور يابده ب
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