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 تبیین جایگاه استانداردسازي در ارتقاء کیفیت نظام آموزشی

  

2 کاشانی سادات وقور مهدیهو  1 عفت عباسی
  

  

  

نظر در ِایجاد و کاربرد استانداردهاي کیفیت در نظام آموزشی، یکی از عوامل کلیدي در دستیابی به اهداف مورد :چکیده

در سالهاي اخیر تالشهاي . آموزشی است  نظام یی اثربخشی و کاراانداز کشور بوده و گام مهمی در راستاي سند چشم

نظام آموزشی  و بیانگر آن است که ی در ارتباط با آن مطرح شدهپرسشهایو   هگرفتزیادي براي بهبود کیفیت صورت 

جایگاه هدفِ این پژوهش، تبیین . کیفیت، فاصله دارد  هاي تضمین سازکارالمللی و  از استانداردهاي بین  کشور،

خصوص دالیل ایجاد استانداردها مطالعه شده و اهداف و دراین.  کیفیت نظام آموزشی ایران استياستانداردسازي در ارتقا

. ، بررسی شده استتوسعه یک کشور در حال عنوانِهدر ابعاد مختلف نظام آموزشی ایران، ب نتایج حاصل از کاربرد آنها،

روش تحقیق،  .استالمللی، با حفظ کیان دینی خود  یفیت آموزشی تا سطوح عالی بین کيیکی از اهداف آرمانی ما، ارتقا

  آموزشی  هاي کیفیت برنامه   استاندارها و وضعیتتحلیلی است که به بررسی و ترکیب شواهد موجود درخصوصِ -توصیفی

  و خدمات فیت فعالیتهاکه کار کنترل کی سیستمی است استانداردهاي آموزشی، در این پژوهش،. پردازد کشور می

با پذیرش همگانی استانداردهاي آموزشی، فرهنگ انتخاب صحیح در جامعه  .عهده دارد آموزشی را بر   نظامشده ازسويِارائه

 ياز آنجا که تا به امروز تضمین کیفیت، تا حد زیادي فرایند .خواهد یافت تثبیت شده و کیفیت فرایندهاي گوناگون ارتقا

 به دبای استانداردهاي آموزشی، د؛ همچنینکنریزان را به توجه در ابعاد سیاسی آن ترغیب می ، برنامهسیاسی بوده است

مسائل بومی و سنتی و میهنی دگرگون شوند تا بتوانند موجبات تغییر را در نظر گرفتن المللی و با  تناسب مبانی بین
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  مقدمه .1

برتر و دفاع از حقوق   ساختهاي دفاع از ایجادکنندگان کیفیتِ کشور، زیر  استاندارد در یک  استقرار نظام

ی را در ابعاد مختلف یگرا ی و تجربهیگرا ی، عقلیگرا ه و منطق علمکرد کنندگان را آسان مصرف

 ةبینی نیازهاي آیند ، پیش"کیفیت"ه دمینگ از دیدگا.]1 [سازد می  جاريفرایندهاي توسعۀ جامعه، 

 یک سازمان باید دستیابی به باالترین سطح رضایت مشتریان باشد ۀدرواقع، هدف اولی. مشتریان است

  . ]2 [داشت د، روند افزایش سود را به همراه خواهدخوخوديکه به

  شناخته شوند، باید بهعتبرند و مریتأیید قرار گهاي آموزشی براي اینکه موردِ مؤسسات و برنامه

که با  سیستمهاي  البته در شرایط حاضر. کنند  استانداردها دست پیدا) معیارهاي قضاوت صحیح(

 و دشوار است،  آموزشی به استانداردها، امري پیچیده  رو هستیم، برگردان کیفیتهبرومتنوعی  یآموزش

 ۀذ کرد تا بتوان کیفیت مؤسسه یا برناملذا در تعریف و سنجش استانداردها باید رویکردي پویا اتخا

  .]3 [ارزشیابی را به بهترین شکل با آنها سنجیدموردِ

پیشرفت در شکوفایی اقتصادي و تحول نظام حالِ تاریخی کشورهاي پیشرفته و یا دربررسی

ي در سازاستاندارد ریزان این کشورها به استاندارد و  توجه جدي مدیران و برنامهةدهند آموزشی، نشان

 استاندارد ۀاکنون در بسیاري از کشورها مقولکه همطوري به؛ جامعه استمیانآموزش و ترویج آن در 

 آنکه در ، حالدوش میدر سالهاي آخر مقطع تحصیلی دبیرستان و مقاطع مختلف دانشگاهی تدریس

دن لفظ استاندارد کاربراگرچه به .استاهمیت زئفرهنگی و اجتماعی حااي این کشورها این امر پدیده

  کار گرفته شده است اما باید توجه داشت که صنعت و تولید بهۀسازي بیشتر در حیط و استاندارد

 زندگی وجوهکه طیف وسیعی از طوريه بمهم است،سازي  فرایند استاندارددر چیز جا و همههمه

  .]4 [قالب جاي دادتوان در این   می، تعلیم و تربیت استۀ که یکی از آنها مسئلها راانسان

 کارایی و اثربخشی هر ، کیفیتيبه اهمیت ایجاد و رعایت استانداردها و اثر آنها در ارتقاتوجهبا

سیستم، این پژوهش در نظر دارد پیشینه و دالیل ایجاد استانداردها و اهداف و نتایج حاصل از کاربرد 

 ایران، که یکی از اهداف آرمانی خود را ارتقا رشدآموزشی رو به   در نظام وهاي مختلف آنها را در زمینه

 بیند، المللی، با حفظ کیان دینی خود می قبول تا سطوح عالی بینو دستیابی به پیشرفتهاي قابلِ

  .کندبررسی 

  

  استاندارد و استاندارد آموزشی  .2

و جامعه استاندارد مفهومی است که نشانگر انجام و انضباط فعالیتهاي فکري، علمی، فنی و فرهنگی 

 .]6 [ است مورد قبول عموماستاندارد، سطحی از کیفیت .]5 [م مترادف با نظم استاعدر معناي 

استاندارد، نظامی است مبتنی بر نتایج علوم و فنون و تجارب بشري؛ استاندارد یعنی قانون، قاعده، 
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اندارد، تبلور آگاهی است. دشواصل، ضابطه و به طور کلی هر امري که طبق اصولِ منظم و مرتبی انجام 

، سطح مطلوب نشانگرهایی است که کیفیت مالك را )معیار( استاندارد .]7 [و آزمایش گذشته است

   ].8 [کند مشخص می

 استاندارد که گاهی معادل معیار .تعیین استانداردها، همانند مالکها امري قضاوتی است

 آن وت، که دستیابی به هدف ازطریقِکشی است براي قضا شود، چوب ذرع و یا خط نظر گرفته میدر

  تأکید قرارپیش موردِازبهبود کیفیت و ارتقاء آن، توسعۀ استانداردها را بیش. شود بررسی می

در بیان تعریف استاندارد چنین آورده ) ISO(المللی استاندارد  در این زمینه سازمان بین .]9 [دهدمی

، راهنماییها یا ویژگیهایی براي فعالیت، یا نتایج آنها  قواعدة استاندارد، مدرکی است دربرگیرند:است

اي  شده سازمان شناختهۀوسیلبه  وشده   همرأیی، فراهم عمومی و مکرر که ازطریقِة استفادمنظورِبه

 ايدر زمینه) بهبود کیفیت(دستیابی به میزان مطلوبی از نظم و هم د و هدف از آن وشمیتصویب 

شود؛ بنابراین  ریزي می  نیازهاي هر واحد طرحرزیابی برمبنايِمأموریت ا .]10 [خاص است

با . بود  دهند در ارتباط با همان نیازها خواهند ی هر واحد را شرح مییاستانداردهایی که سطوح اجرا

کار هآنها را براي مواردي از همان نوع بیم توان اي از استانداردهاي ارزیابی می مجموعهدر دست داشتن 

  .]5 [ا الزم است که آنها را با مفاهیم تازه وفق دهیم، تنهیمبر

هاي  مرور دستیابی به کیفیتو بهشود میمدت استفاده درازدر استانداردسازي فرایندي است که 

، روند  براي رسیدن به چنین کیفیتی باید این فرایند. سازدمیبرتر آموزشی و پرورشی را ممکن 

گفت که تمام ابعاد نظام آموزشی اعم از تجهیزات و امکانات آموزشی، توان  می. تکاملی خود را بپیماید

فضاي آموزشی، روشهاي تدریس، روشهاي ارزیابی، میزان یادگیري، چگونگی ارزیابی کارکنان و 

گیري عالقمندان به استخدام و غیره، همه و  کاره بةآموزگاران، رفاه آنها، میزان حقوق و دستمزد، نحو

 استانداردهاي نظام .]4 [گیرند سازي نظام آموزشی قرار می الیتهاي استاندارد فعۀهمه جزء حیط

بخشی از این استانداردها مربوط به محتواي مطالب . ندشو هاي گوناگون تدوین می آموزشی در جنبه

 ،مثالً. شود بخشی نیز مربوط به فرایندهاي گوناگونی است که درون این نظام انجام میی و موزشآ

کارگیري منابع انسانی و غیره نیز هموزش باید از حداقل مطلوبیت الزم برخوردار باشد، فرایند بفرایند آ

  .از جمله فرایندهاي دیگر است

همچنین بخشی از استانداردهاي نظام آموزشی مربوط به ساختار ازجمله ساختار فیزیکی نظام 

مهمی از استانداردهاي نظام درنهایت بخش . استمجموعه فضاهاي فیزیکی شامل آموزشی است که 

 مهمترین عامل در عنوانِبه آموزشی مربوط به منابع انسانی است؛ ازآنجاکه منابع انسانی هر سازمان،

بنابراین استانداردهایی که براي این بخش  شود، موفقیت یا عدم موفقیت آن سازمان محسوب می

اي مناسب   زمینهةکنند تنها فراهمع انسانی نهاستانداردهاي مناب. باالیی داردد نیز اهمیت شو تدوین می



    تبیین جایگاه استانداردسازي در ارتقاء کیفیت نظام آموزشی      

  

136

 ارائه و معرفی چارچوبهایی براي عملکرد ، بلکه ازطریقِاستکارگیري بهترین افراد هبراي استخدام و ب

  .]11 [ فرایندهاي آموزشی این نظام هستندةکنند بخش تسهیل اثر

اي  آموزشی اهمیت ویژه ام به پیچیدگیها و دشواریهاي آن در نظموضوع استانداردسازي باتوجه

متخصصان، فلسفه و اهداف امکانات،  علمی، نظر   هاي توان از یافته در تدوین استانداردها می. دارد

استانداردها . کرد  آموزشی و قوانین و مقررات حاکم بر کشور استفاده  نظام ها و سیاستهاي  برنامه

 .]9 [شوند می نفع تعیین ربط و ذي ذي  اههاي با دستگ علمی   اجتماع تعامل  و    مشارکتازطریقِ

صالحیت  قوانین و با نظر افراد صاحباستانداردها اوالً مبنایی براي داوري هستند و ثانیاً برمبنايِ

 ةدر حوز. کش براي قضاوت دانست توان یک سنجه یا خط رو استانداردها را می ازاین. شوند تدوین می

نظران آموزشی از ملزومات  دهندة سطح انتظارات صاحب هستند که نشانآموزشی، استانداردها بیاناتی 

   .]12 [شود می   آنها سنجیدهو کیفیت براساسِهستند ها  ط این برنامهیهاي آموزشی و شرا برنامه

ریزي  برنامهمند  آموزش عمومی، نیازتوسعه و ترویج فرهنگ استانداردهاي آموزشی ازطریقِ

کردن هدفها،   از روشن استشود که عبارت   تشکیلیتواند از مراحل یزي میر این برنامه. استآموزشی 

   الزم است که استاندارد در بخشهاي مختلف نظام.راهبردهاحل و بررسی وضعیت موجود، بررسی راه

ریزیهاي  ها و برنامه سازي برنامه بخش داشته باشد ازجمله مهمترین آن استاندارد آموزشی حضور اثر

سازي محتواي آموزشی،  معلم و جذب نیروي انسانی، استاندارد   سازي نظام تربیتِ تانداردآموزشی، اس

سازي  سازي امکانات آموزشی و تفریحی، استاندارد استاندارد سازي فضاي آموزشی و پرورشی، استاندارد

  .]13 [ استسازي سیستم ارزشیابی و غیره روشهاي آموزشی و پرورشی، استاندارد

اي درنظر گرفت که کار کنترل کیفی  توان سیستم و سامانه اردهاي آموزشی میاستاندبراي 

شرایطی که براي استانداردهاي . دشته باشن این نظام را بر عهده داشده ازسويِفعالیتها و خدمات ارائه

توان گفت که آنها مفهوم  می. شود، حاصل مطالعات و پژوهشهاي علمی است آموزشی درنظر گرفته می

د، ده میروي تحقیقات علمی جریانِ همراه با دگرگونیها و پیشرفتهایی که در  بلکه نیستندثابتی

ممکن است . کنند و در جهت تکامل و پویایی حرکت می گرفتهتأثیر قرار معیارهاي استاندارد نیز تحتِ

ي جدید، ها  آینده اگر مطابق با یافتهۀدو دهیا شود در یک  آنچه که اکنون استاندارد نامیده می

توان  میروي همین  تغییرات و پیشرفتهایی در آن صورت نگیرد، از راه استاندارد خارج شود و به

توان یافت که از  اي نمی امروزه هیچ سازمان یا مؤسسه. استاندارد را مفهومی پویا و متغیر تلقی کرد

  . ت گوناگون با امر استاندارد سروکار نداشته باشداجه

کردن نظام آموزشی، به دلیل اینکه از ویژگیهاي خاصی برخوردار است،   داردمیان استاندراین

ترین  بنایی ترین و زیر ک کشور حیاتیی ینظام آموزش. اهمیت بیشتري را به خود اختصاص داده است

، ندا مردم به نوعی با آن مرتبطۀحال نهادي است که هم  و درعیناست اقتصاد آن کشور بخشِ
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استاندارد، تبلور آگاهی و آزمایش گذشته است که . آید ترین نهاد نیز به شمار می بنابراین مردمی 

  .شود مبنایی براي پیشرفتهاي آتی محسوب می

تواند موجب  گیري از آنها می بهره. کارگیري استانداردها در سازمان، فواید زیادي به همراه داردهب

جویی در منابع مادي و   ایمنی فعالیتها و صرفهپذیري آنها، افزایش سازي امور، امکان تعویض   ساده

کارگیري استانداردها در نظام آموزشی، نیازمند رعایت هب. اقتصادي و انسانی را به همراه داشته باشد

  تواند موجب ترویج و تحقق و همچنین پایداري استانداردها ی است که توجه به آنها میینیازهاپیش

نیازها، تعریف دقیق اهداف نظام آموزشی و نیازهاي آن،  ین پیش اۀجملاز. اي بهتر شود به گونه

هاي جامعه از این نظام و راههاي دستیابی به آنها و همچنین افزایش توان  شناسایی دقیق خواسته

 .]4 [به تغییرات پیرامونی ازجمله تحوالت جهانی استپذیري نظام آموزشی باتوجه انطباق

است که     روشن .دارد    آموزشی وجود     استانداردسازي در نظامةارموافق و مخالفی درب  دیدگاههاي

توجه استانداردسازي و تأکید بر کاربست استانداردها در ارزیابی کیفیت نظام آموزشی همواره موردِ

کسی با کاربست استانداردها  گرفته و کمتر ریزان آموزشی قرار اندرکاران و برنامه بیشتر مدیران، دست

  توان اشاره موارد می  ترین محاسن کاربرد استانداردها در نظام آموزشی به این از عمده. است  مخالف 

  :کرد

  ،؛دکننمی  آموزشی فراهم  نظام   ۀتوسع هاي  اجرا و ارزیابی برنامهچارچوبی براي طراحی 

  د؛کنن و روند نظام آموزشی کمک میبه شفافیت اهداف و ساختار 

 ؛ندشو رکان مختلف نظام آموزشی میموجب ایجاد وحدت میان ا 

 ؛کنند عملکرد خود کمک می نظام آموزشی درمقابل ییبه پاسخگو 

 شوندموجب جلب حمایت عموم میو بخشند مشروعیت میآموزشی   به نظام. 

البته مخالفت آنان . دبو نباید از دیدگاه مخالفان استانداردسازي در نظام آموزشی غافل حالبااین

عیار به استانداردها و  ربست استانداردها نبوده، بلکه مخالفان معتقدند که دلباختگی تمامبا ایجاد و کا

ازجمله این مخالفان . آفرین است  در نظام آموزشی مشکلچراي آنوچون غفلت از عواقب کاربرد بی

ایزنر توان به الیوت می
١

 و تفکر ی خالقیتای او استانداردسازي، تواننظرِکرد که به  اشاره) 1944(

وي معتقد است ایجاد و کاربرد . درَب گرا، هوشهاي چندگانه و کسب انواع دانش را از میان می ساخت

  .آورد درمی) اي کارخانه(انسانی تربیت، آن را از حالت انسانی به حالت غیر و استانداردها در تعلیم

ستانداردسازي و کاربرد آن در نظام توجه اقابل  مزایاينیزبه جمع نظرات موافقان و مخالفان و باتوجه

  سپردن  داشت که یکسره دل  اما باید توجه کردصد با آن مخالفت توان صددر آموزشی، نمی

____________________________________________________________________ 
 

1  . Eliot Eisner 
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آموزشی   ور شدن در ادبیات استانداردسازي در نظام شدن در دامان آنها و غوطه  به استانداردها، اسیر

از استانداردسازي باید سو  بنابراین از یک.  باشدتواند مضر به همان اندازه مضر است که غفلت از آن می

 دیگر نباید پیچیدگیها، ظرافتها و ابعاد مختلف این برد و ازسويِ  آموزشی بهره   نظام   در ارزیابی کیفیت

  .]3 [نظام را به بهانۀ استانداردسازي و استفاده از آن به فراموشی سپرد

  

  عالی    موزشِ استانداردسازي و کاربردهاي آن در آ ضرورت .3

آموزشی را   حفظ و بهبود کیفیت، یکی از چالشهاي محوري است که سرتاسر جغرافیاي نظام

  وردانهخ اتخاذ موضعی فراکنشی و کاربست راهبردهاي بِمنددیده است و رویارویی با آن نیاز درنور

یفیت کارا و  سازمانی است که توسعۀ رویکرد مدیریتی کیفرهنگ کیفیت، فرهنگ .]12 [دقیق دارد

دهد تا اهداف خود را درك کنند و کیفیت  کند که به مؤسسات آموزشی اجازه می مؤثر را حمایت می

 از این دیدگاه، فرهنگ کیفیت با فرایندهاي تضمین درونی .خدمات آموزشی خود را بهبود بخشند

اي شخصی، دستیابی حتی در سطح فرایندهاي انفرادي و فعالیته .]14 [کند کیفیت تقریباً مطابقت می

 بهبودي شناسایی کند، بلکه باید تنها باید محیط را درجهتِتواند دشوار باشد؛ فرد نه به پیشرفت می

اي محتواها و همسیرها و مقیاس را هم تعریف کند تا بتواند راههاي مناسبی در مواجهه با پیچیدگی

 یا سیستم و ۀبهبود مؤسس. د پیدا کندموقعیتهایی که چنین فرایندها و فعالیتهایی را درون خود دارن

توجهی بیشتر است پیچیدگیهاي آن به طور قابلِ و تري است یا در سطح فرهنگ، چالش بسیار بزرگ

شود و عامالنی که درگیر آن هستند و عالیقی    به آنها توجهداندازهایی که بای و با تعداد زیادي از چشم

توان موافق بود که  این نمی بنابر.  وجود دارد، مرتبط استکه باید کشف شود و احتماالتی که براي آن

هایی که نسبتاً به آسانی تغییر  بسیاري از فرایندهاي تغییر در سطح سیستم بر ساختار، نقشها و رویه

مؤثرترین گامهاي ایجاد  ترین و رسد یکی از مفید آنگونه که به نظر می .]15 [کند، متمرکز باشد می

 آن، خط سیر فعالیتها طریقِ تا ازستسازي آنها استاندارد وري در این فعالیتها،  بهرهبخشی و افزایش اثر

توان  درستی میبه. جریان یابد  دستیابی به اهداف متعالی این نظام،وبی شناسایی شده و درجهتِخهب

بخشی و  راث(وري   رضایتمندي مراجعین، افزایش بهرهيشده، ارتقاد، اطمینان از خدمات ارائهکرادعا 

  .]6 [استمنابع انسانی تنها در گرو تعریف و تدوین استانداردهاي کیفی در این نظام ) کارایی

ها و فرایند  استاندارد. رساند هاي گوناگون به جامعه سود می  به شیوهیسازي آموزش استاندارد

 با کیفیت بهتر و هاي آموزشی گیري فرایند تدوین آنها به دلیل تکیه بر ضوابط و مقررات، موجب شکل

   تأثیر برطریقِها از در این مسیر استاندارد. شوند  خدمت به جامعه میوري بیشتر درجهتِ بهره

. آید صورت شرط اساسی نزد افراد جامعه براي استفاده از آنها درمی سیستمهاي نظام آموزشی بهردهخُ

ا و گروههاي اجتماعی را  قشرهۀدر این حال اگر این شرط اساسی در جامعه فراگیر شود و هم
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با پذیرش همگانی استانداردهاي آموزشی، . داشتدربرگیرد، فواید و کارکردهاي مطلوبی خواهد 

 باال بردن کیفیت دنبالِناخواه بهخواه فرهنگ انتخاب صحیح در جامعه تثبیت شده و نظام آموزشی

ت، ا کاال و خدمۀرعایت آنها در ارائ استانداردها و ۀطورکلی اشاعبه. شود فرایندهاي گوناگون خود می

 اعتماد به یکدیگر، ۀدر سای شود و باعث افزایش اعتماد گروههاي مختلف اجتماعی به یکدیگر می

عد آموزشی جامعه را دچار تغییر تنها باستانداردها نه. گیرد  فرهنگی قرار میۀجامعه در مسیر توسع

 طور که ذکر شد داشتن نظم و همان. گذارند اثرهم معه کنند، بلکه بر روي ابعاد گوناگون فرهنگ جا می

. استبودن، داشتن کارکرد مطلوب و کیفیت شایسته از ویژگیهاي اساسی استاندارد   امانمندس  انضباط،

وري  ایجاد خدماتی با کیفیت بهتر و بهرهشان استانداردها مبتنی بر ضوابط و مقرراتی هستند که هدف

رعایت اصول استاندارد در انجام فعالیتها از هرگونه خطا و . معه است خدمت به جابیشتر درجهتِ

هاي جدیدي که ناشی از تحقیقات علمی است،  یندها جلوگیري کرده و همراه با یافتهاکاستی در فر

 استاندارد، تحولی است مداوم و نسبی که ماهیت و کیفیت ۀتوسع .]4 [آورد دست میپویایی خود را به

 استاندارد و ۀطی این روند پویا به دلیل تعاملی که مقول. دکن  کنترل میدائماًخدمات را 

د، جامعه نیز متحول شده و از حرکتی پویا برخوردار ن ابعاد جامعه دارسایرسازي با  استاندارد

  .]16 [شود می

 فرهنگی را در دو حیطه ۀتوان نقش استانداردهاي آموزشی در توسع  میباالبه ویژگیهاي توجهبا

فرهنگ رده آن در جامعه خُۀ و اشاعییکی اینکه رعایت معیارهاي استانداردهاي آموزش. د کربررسی

 فراخور اقشار اجتماعی ۀمآورد که هوجود می به قشرهاي مختلف اجتماعیمشخصی درمیانِ

وع آورند، خواهان استفاده از این ن آگاهیهایی که از مزایاي خدمات آموزشی استانداردشده به دست می

  . نندکدن نیازهاي آموزشی و علمی خود به استاندارد بودن آنها توجه  کرطرف خدمات باشند و در بر

شود و اشاعه  فرهنگ در جامعه ظاهر میصورت یک خرده  تدریج به بودن به ترتیب استانداردبدین

   اجتماعی راهاي گروه  قشرها وۀفرهنگ در جامعه فراگیر شود و همردهاگر این خُ .کند پیدا می

جمله افزایش اعتماد روانی نسبت به ازدنبال خواهد داشت،  بهبرگیرد، فواید و کارکردهاي مطلوبیدر

فرهنگی جامعه در ردهسطوح خُبر  استانداردهاي آموزشی ة پدیدتأثیربر  عالوه.نظام آموزشی در جامعه

آن و حرکت تکاملی یی  پویاویژهده بهبه ویژگیهاي این پدیتوجهبا. داردسطوح کالن نیز اثرات مثبت 

همچنین نسلی را . دهد تأثیر قرار می و ارزشهاي اجتماعی و فرهنگی را تحتِمدلها، در فرایند زمان

بودن و داشتن سامانمند، يقانونمند. خوردار است د که از فرهنگ عمومی باالیی برده میپرورش

گذارد و فرایند  ت، بر فرهنگ عمومی جامعه تأثیر میمراتب تکاملی که در استانداردها نهفته اسسلسله

 استاندارد بر روي فرهنگ عمومی ةبا اینکه اثراتِ پدید. سازد پذیري افراد جامعه را متأثر می فرهنگ

توان منکر تأثیر  لمس نیست، ولی نمیمدت قابلگیرد و در کوتاه ند و آهسته صورت می کُبسیارجامعه 
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پذیري افراد، از خانواده و مدرسه گرفته تا نهادهاي  یند فرهنگااگر در فر. مثبت آن در بلندمدت شد

شود و آنان در همه  تر، توجه به استانداردها آموزش داده شود، این امر در افراد جامعه درونی میبزرگ

ترتیب استانداردها وارد عناصر و ارزشهاي اینبه. دکنآن توجه میبه هاي زندگی اجتماعی،  زمینه

شوند که رعایت آنها موجب پویایی فرهنگ جامعه  شوند و به هنجارهایی تبدیل می هنگی میفر

توان ادعا کرد که عناصر و گرایشهاي فرهنگی از اصول و قوانین کلی استانداردها  حتی می. شود می

  .]4 [نندکپیروي 

  

   توجه به استاندارد و استانداردسازيۀپیشین .4

 در هر دوره و زمان از نظر شکل، طرح، يمصنوعات بشر. ل تاریخ استمفهوم استاندارد مربوط به ماقب

 انسان ۀاست که با پیشرفت دانش و تجرب رنگ و سایر خصوصیات داراي نظم و استاندارد خاصی بوده

نویسی در ایران با    ن در ارتباط با استاندارد و استاندارداولین حرکت مدو. اند همواره هماهنگی داشته

  .  خورشیدي آغاز شد1304 ن اوزان و مقیاسها در سالتصویب قانو

 استاندارد در ایران فراهم شد که در هفتم ةسازي و تأسیس ادار ، مقدمات ساختمان 1333در سال

 استاندارد نشان نخستین بار 1345 افت و در سالی   استاندارد تغییرۀ عنوان آن به مؤسس1338تیرماه 

  .]17 [ مشاهده شددر ایران بر روي کاالهاي ایرانی

 تدوین اقدامات اساسی و منسجم درجهتِ ، شاید بتواندر ارتباط با نهضت استانداردهاي آموزشی

 1983 در سال» خطرت درمعرضِلّم«استانداردهاي آموزشی و تحصیلی را به زمان انتشار کتاب 

 موج ر براثرِ ما در حال حاضۀبنیادهاي تحصیلی در جامع«: در این کتاب آمده است. کردمنتسب 

 عنوانِت و چه به یک ملّعنوانِه ما را چه بةکه آیند) متوسط بودن، عالی نبودن(مایگی  میانةفزایند

 آثار و پژوهشهاي موجود، بهتوجهامروزه با .]18 [ »....اند  کند، فرسوده شده افراد معمولی تهدید می

  گرچه. گذرد داردها در آموزش میگذاري استان نزدیک به یک دهه است که از شروع نهضت پایه

هاي بشري بوده و پیوسته بر ضرورت و اهمیت آن توافق  انگیزترین حوزه تربیت یکی از بحث و تعلیم

 عناصر، ابعاد و کیفیت و کمیت آن خصوصِنظر درِ به دلیل عدم اتفاق ولیاست  همگانی وجود داشته

شده است، زیرا ابعاد فرهنگی، اقتصادي، اجتماعی  اخیر، روشهاي مختلفی در این زمینه دنبال ۀدر ده

 متفاوت در این ۀاي بافت و زمین و سیاسی در کشورهاي مختلف جهان، گوناگون بوده و هر جامعه

 آرمانهاي آموزشی یعنی آنچه باید باشد، متفاوت و گاه متعارض ةرو برداشت دربارازاین. داردها  حوزه

تر   سیاسی بوده است، صحیحيرایندف تضمین کیفیت تا حد زیادي که تا به امروزازآنجا .]19 [ است

  . است که ابعاد سیاسی آن را تشخیص دهیم، تا اینکه سعی کنیم آن را مخفی نگه داریم

همچنین مهم است که از هدف تضمین کیفیت به روشنی مطلع باشیم که آیا ایدئولوژي خاصی را 
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. خواهد نظام آموزشی را تغذیه کند کند و یا اینکه می میکند یا سیاستهاي خاصی را اعمال  تحمیل می

یم و بخواهیم براي ناداگر قصد واقعی براي تشخیص دیدگاههاي مختلف مربوط به کیفیت را  ب

پیشرفت نظام آموزشی تالش کنیم، باید فرایندهاي ارزیابی کیفیت را به طریقی طراحی کنیم که این 

علمی و  تئ پاسخگویی در ارزشیابی، چارچوبی براي هیمدلهاي ي بهتوجه جد. اهداف برآورده شوند

روشهایی که در ارزیابی کیفیت در . کند  فراهم می،دار  همیارانه و معنی،ابییدیگر سهامداران در ارز

 باشند، )تکنیکی(فنی شود فرایندهایی  ی تالش مییشوند، چنان است که گو عالی طرح می  آموزش

اي اصلی  عالی، پدیده  ارزیابی کیفیت در آموزش. ست که آنها را سیاسی بدانیمتر آن ا که موجهدرحالی

تنها ارزشیابی کیفیت گسترش جهانی پیدا کرده است، بلکه نهکه  شود در سراسر جهان محسوب می

ترین راه که با  سالم. اي به زمینۀ دیگر متفاوت است دستیابی به کیفیت از زمینه.  داردبسیاري تأثیر

 سیاسی ارزیابی کیفیت سروکار دارد، این است که تنوع دیدگاهها و عالیق همۀ سهامداران را طبیعت

پیش از هر  مهمترین مورد،. بشناسیم و به سمت توافق در دیدگاهها و عالیق مشترك گام برداریم

 چیز دیگر دربین استانداردهاي اعتبارسنجی دانشگاهی، شمول و شفافیت فرایندهاي ارزیابی کیفیت

  .]20 [است

در کشور انگلستان، . همی برخوردارندماستانداردهاي آموزشی، در کشورهاي پیشرفته از جایگاه 

ازجمله . دشو  افزایش استانداردهاي آموزشی کشور اتخاذ می سیاستهاي آموزشی دولت درجهتِةعمد

   :الیت زیر استوپرورش این کشور نهاده شده چهار فع وزارت آموزشةمهمترین اختیاراتی که بر عهد

 ؛مشی آموزش ملی تعیین اهداف و تدوین خط 

 ؛ آموزشیۀعیین حداقل استانداردهاي تحصیلی و نظارت بر کیفیت و بودجت  

 ؛ریزي تحصیلی ارزیابی و برنامه 

 هاي آموزشی مدارس و مراکز علمی ه برنامۀحمایت از توسع. 

نداردهاي آموزشی و تحصیلی عد اصلی این اختیارات، استاشود ب می  همانطور که مشاهده

عالی کشور  گیري استانداردهاي دانشگاهی در تحصیالت  تاریخی، تعریف و اندازهنظرِماز  .]18 [هستند

بندي استانداردها در مؤسسات،  درجه. فردي در اجتماعات دانشگاهی استانگلستان، امتیاز منحصربه

، براي رسیدن به این اهداف یهاي محلرسازکاوظیفه و هدف سیستمهاي ارزیابی خارجی است؛ اما 

 دانشجویان خارجی براي حفظ جریانهاي درآمدي است و جذب. دارندسنگینی حجم تحصیالت عالی 

 تصویر سازمانی ابندي که از استانداردهاي دانشگاهی حاصل شده قربانی حفظ و ارتق فرهنگ رتبه

. آموزشی در دست دانشگاهها است  اردهايگیري استاند در انگلستان، هم تعریف و هم اندازه. شود می

   تحصیلی ویژه کافی  گیرند که چه حجمی از کار براي اعطاي یک درجۀ می  علمی تصمیم تِئ هیياعضا

د شود و چه قوت و سطحی الزم است تا مدرکی اعطا شوچه مهارتها و شایستگیهایی باید کسب . است
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 بسیاررا  هاي درسی است و با طبیعتی که دارد، آن مه بسیار هدفمند در برنايفرایندو این به وضوح 

. دشو کیفیتها در سطح کوچک یک مؤسسه با هم مقایسه تاکند  ممکن می  حتی غیرودشوار 

ی از عملکرد فکري، اکتساب نتایج آن در اعطاي اعتبار یاستانداردهاي دانشگاهی سطوح مجزا

اهی است، که به آن مرتبۀ تحصیلی یا دیپلم ناپذیر تفویض کیفیت دانشگ دانشگاهی و هدایت تغییر

  .]21 [گویند می

عنوان ابزار نظام آموزشی مؤثر و کارآمد، مهم هستند و پژوهشها و ههرحال استانداردها ببه

در  :شود آن اشاره می  به عنوان مثال به دو نمونه. مطالعات فراوانی در این زمینه صورت گرفته است

گرفته، سعی شده تا ضمن بررسی مفاهیم کیفیت و   عیدي صورتپژوهشی که توسط بیدختی و 

شرط الزم و ضروري جهت   پیشعنوانِسنجی، به کنکاش و بررسی دربارة استانداردسازي به اعتبار

محوري   دیگر، به بررسی معیاریدر پژوهش ؛]12 [ بپردازدیبهبود و ارتقا تضمین کیفیت نظام آموزش

است و حتی  قرار داده آن ته و شیوه و روش خود را با دیدي مثبت بر یندهاي ارزشیابی پرداخادر فر

هاي هنجاردیده شود، به علت قصور در تعیین ی ییندهاي اجراامعتقد است که اگر اشکالی در فر

با صرف زمان کافی و   حساس است و باید براي تهیۀ آنهاصحیح است که تهیۀ آنها بسیار دشوار و

 .]22 [دکراوان بررسی و تحقیق فر ،مناسب

  

  ایران و جهان بررسی وضعیت کنونی نظام آموزشی در .5

در جوامع موفق، دانشگاه در متن جامعه و در ارتباط با دنیاي کار و صنعت و بخشهاي اجتماعی و 

برعکس در جامعۀ ما دانشجویان . ق داردالّرود و با آنها تعامل خ عه پیش میفرهنگی و اقتصادي جام

. ]23 [نیستنیازي گذرانند که اصوالً در جامعه و صنعت و بازار کار به آنها  می يدرسی زیادواحدهاي 

کی از معضالت اجتماعی، اقتصادي و ی، ایرانن و نخبگان علمی از افرار مغزها و مهاجرت متخصص

 هزار نفر از ایرانیانی که 60، 1389 در سالشوراي اسالمی  مجلسبنابر آمار .  این کشور استآموزشی

المپیادهاي  مقامهایی در صاحباین افراد بیشتر  .اندگان بودهنخباز اند  در این سال مهاجرت کرده

 افتن قرن بیستم وی  پایان ).پدیاویکی (هستند بوده و یا جزء نفرات برتر کنکور و یا دانشگاهها علمی

هاي شناور آموزشی و  و برنامه ICTو ITاوريائلی مانند دنیاي مجازي، فنّو طرح مس  آغاز هزارة سوم

لذا نقش و  است؛  دهکرهاي فراوان، رسالتها و وظایف جدیدي را طراحی یا بازتعریف  تکثیر رشته

این نکته حائزاهمیت است که در   به  توجه. است  تر شده تر و پیچیده رسالت دانشگاهها بسیار متنوع

هاي  دیگر رویه است،  آمده وجود   جهانی بهةسوي دهکده حرکت بدنبالهب  با وضعیتی کهجهان امروز

 که در جهانِرا تواند توجه جوانانی  تمرین و مانند آنها نمی ورقه،  متن،سنتی انتقال دانش ازطریقِ

ام براي پوشش اهداف مدیریت نظ .]24 [ خود معطوف کندبهبرند  سر می  ها به  رسانهةشداشباع
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ابعاد جهانی راه به جایی نخواهیم  تغییرات پیرامونی و عالی، بدون تحول متناسب با زمان و   آموزش

   .برد

یم و تحوالت ابودهعالی سراسر جهان   دگرگونیهاي مهمی در نظام آموزش شاهد سالهاي اخیر، در

اجتماعی، تحوالت ـ  تأثیر سه تحول مهم اقتصاديعالی در دو دهۀ گذشته تحتِ  نظامهاي آموزش

  .]25 [اند داشته شدن قرار جهانیۀلئورانه و تحوالت مسافنّ

 ةدو حوز. در این مجموعه نقش علم و نظام تولید و توزیع معرفت از جایگاه ممتازي برخوردار است

 مناسب براي ایجاد و يآموزش و پژوهش در این گردونه نقشی اساسی دارند تا بتوانند بستر

ي درواقع علم و دانش است که باید با پیچیدگیها. وجود آورندانسانی و عادالنه بهگیري جهانی  شکل

اي ایفا  آمده نقش عمدهوجودهب  و البته دین و فرهنگ نیز در تلطیف شرایطهدرکجوامع امروزي مقابله 

ادار هاي در حال افزایش، دانشگاهها را و عالوه کاهش حمایتهاي دولتی و خصوصی و هزینهبه. دکن می

بدیهی است . عمل آورنده خدمات بیشتر با منابع کمتر بۀ عرضبرايمعمولی   تا اقدامات غیرکردخواهد 

غییر مطابقت دهند تا جایگاه  ، خود را به سرعت با این محیط درحالتشوندمیکه دانشگاهها مجبور 

حافظ ارزشهاي  عنوانِبهولیت خود را ئ و مسهدراند، حفظ ک دست آوردهبه زماناي را که در طول  ویژه

  .]26 [اجتماعی و میراث فرهنگی به انجام رسانند

د و همۀ ما که در ن دارقدرت تغییر هاوجود دارد که دانشگاهها و دانشکدهاي  امروزه دالیل عمده

جدید،  اوریهاي فنّشناسی،   جمعیت  هستیم؛ تغییرات  داریم، با آن الزامات آشنا  عالی فعالیت  آموزش

 ساختارهاي اقتصادي به تحصیالت عالی، تغییر مناسبات بین دانشگاهها و دولتها و حرکت از ورود

ی، انتشارات، اخبار و یعالوه همگراهب. اند اوري اطالعات، از آن جملهجوامع صنعتی به جوامع فنّ

تنوع .  را محو کرده استاشتغالارتباطات از راه دور و یادگیري، تمایز میان تحصیالت و 

کنندگان دانش، سبب شده است که آنها در تولید دروس و خدمات آموزشی با یکدیگر رقابت  تولید

با چنین . کارگیري شنوندگان بیشتر ایجاد کنندهاي در توزیع دانش و ب کنند تا بتوانند راههاي تازه

د؟ پاسخ مبتنی بر وضعیت ربع قرن چه خواهد آم بر سر تحصیالت عالیشناسیم  که ما میواقعیاتی 

ناپذیر است که  تغییر اجتناب9ها کامالً متفکرانه است؛ اما در هر صورت  اخیر دانشگاههاست و یافته

 و مستلزم موفقیت در نادیده گرفتتوان نمیکه کند ایجاد میاي  کننده هرکدام پرسشهاي نگران

  : زیر است قراره تغییرات ب.روستسالهاي پیش

 اند؛ شمار شدهدکنندگانِ تحصیالت عالی، متفاوت و بیتولی  

 سنتی(اند که شاملِ دانشگاههاي آجري سه نوع اساسی از دانشگاهها به وجود آمده( ،

  است؛ ) ترکیب هردو(کلیکی  دانشگاههاي کلیکی یا جدید و دانشگاههاي آجري

  هاي  سات، برنامهاست و دانشجویان و نه مؤس  تحصیالت عالی به میزان زیادي شخصی شده
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  کنند؛ آموزشی را تعیین می

 تمرکز بر تحصیالت عالی، از تدریس به یادگیري تغییر یافته است؛  

 اند؛ کارکردهاي سنتی تحصیالت عالی رها شده  

 اند؛ ها شده نشگاهها و دانشکدهرشد، مستقل از داعلمی به شکلی روبهتِئ هیياعضا  

  ؛ستا  ها کمرنگ شده مقامات و رتبهاهمیت  

 هرکس روادید تحصیلی دارد؛  

 27 [پول بیشتر تابع دانشجویان است تا مربیان[.  

 پیش در مجموعه پارامترهاي قدرتی کشورها، قدرت نظامی از مهمترین عوامل ۀتا چند ده

 ۀاما در دنیاي امروز در محور اصلی قدرت و اقتدار، نهادهاي دانشگاهی در دو عرص. شد محسوب می

با علم به این معنا دولتهاي پیشرفته باالترین انرژي خود را صرف . گیرند میآموزش و پژوهش قرار 

دیگر توانایی ِعبارتهب اند اقتدارشان یا کنند؛ چراکه آنها به خوبی دریافته  علم و تحقیق میۀتوسع

 یهاي علمی است و این امر نیز جز با انجام اصالحات دریعمال و کنترل قدرت منوط به گسترش توانااِ

  تحقق  مربوط به مدیریت و ادارة مراکز علمی و پژوهشی)تاکتیکهاي(راهکنشهاي  و راهبردها

  فردریک« انسانی است و به تعبیر ۀترین سازمان تولید سرمای دیگر، دانشگاه مهمازسويِ .]28 [یابدیمن

درنظر » دار نی صالحیتنیروي انسا«د  ژنراتور یا مولّۀمثابعالی را به   نظام آموزشِکهچنان» هاربینسون

و اشکاالت » جریان « ترین اشکاالت عالی، شناسایی مهم  ریزان آموزشِ الن و برنامهئو مسۀبگیریم، وظیف

حوش این کانونهاي  و ریزیهاي آموزشی باید حول گذاریها و برنامه است و سیاست» ژنراتور صالحیتها«

کند،  در کارکرد سیستم، اختالل ایجاد میمسائل و مشکالتی که . هاي اصلی باشد بحرانی و گره

توجه به کانونهاي «رویکرد . هدر رود شود انرژي سیستم  آورد و باعث می وري آن را پایین می بهره

 کارآمد درنظر ۀسعی دارد عناصر یک سیستم را مانند قطعات یک مجموع» هاي اصلی بحرانی و گره

  .]29 [را دنبال کند» رشد متعادل« اصول یک گیرد و 

ترین  خودگردانی در حوزة استانداردها، اصلی. ندادانشگاهیدانشگاهها مسئول حفظ استانداردهاي 

. ستاین امتیاز تا حدودي کفایت دانشگاههامنشأ . کند عاملی است که به موقعیت آنها کمک می

جیهاي  تدریس و کشف مبانی و میاندانشگاهها روند انجام تحقیقات علمی و تولید دانش ازطریقِ

امروزه دانشجویان دانشگاههاي مختلف و یا  وجود،اینبا. اند دانش را سرلوحۀ فعالیتهاي خود قرار داده

  مقایسه، سنجشِ  هاي رقابتی یکسان و در سطوح قابل حتی دانشجویان یک دانشگاه، در زمینه

این .  را باید دریافت کنندهاي متفاوتی که رتبهحالیند، ولی امتیاز ارزشیابی آنها مشابه است درشو می

. شود دهی ناشی می  از امور ناشی از تعصب و عدم صحت در فرایندهاي نمره ناشیآور بیان تأسف

وقتی فعالیتهاي . باشدبندي  دهی و رتبه گزارش  سیستمهاي موظف در نتیجۀهمچنین ممکن است
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روند، امکان  متقاطع به کار دهی و گزارشهاي متریک، در غیاب اعتبارسنجی  یکسان، فرایندهاي نمره

نتایج ارزشیابی، سرمایۀ . آورند و این مسائل، نارضایتی به همراه دارد تفاوتها را به وجود می پوشش این

آید و به صورت  گیري بروندادهاي فردي آنها به حساب می بزرگی براي دانشجویان، در تأثیر شکل

 وجود مدلهاي مختلف اعتبارسنجی رغمعلی. ذاردگ اي و اجتماعی آنها اثر می وسیعی بر تجارب حرفه

رود، جاي تعجب دارد که دانشگاهها چگونه ممکن  که در سنجش کیفیت پژوهشهاي علمی به کار می

 هايسازکارکه هاي ممیزي در استانداردهاي آموزشی ضعف داشته باشند؛ درحالی است در انجام رویه

پیشرفت . شود کار گرفته می لۀ مؤسسات و سیستمها بهوسی  بهايگسترده  ومناسب  پاسخگویی بسیار 

گیري،   تعریف، اندازهسازکارمداوم، تعیین معیار، نظارت، ارزیابی ریسک و اعتبارسنجی، همگی به 

که هنوز فعالیتهاي تنظیمی در عرض مادامی. گردد می اعتبار و افزایش استانداردهاي دانشگاهی بر

پردازي مختصري در  این مفهوم اند، بنابر اد دانش، رشد نکردهعالی براي اقتص  اهمیت تحصیالتِ

. شود، وجود دارد خصوص اینکه منظور از استانداردهاي آموزشی چیست و چگونه ارزیابی انجام می

 رویکردهاي دانشگاهی، تاکنون به تنهایی براي حمایت از نیازهاي پاسخگویی در تحصیالت متأسفانه

اما همراه با توسعۀ . اي نیست ۀ تعریف و افزایش استانداردها مسئلۀ تازهریش. اند  عالی کافی نبوده

عالی فشار افزاینده و جدیدي براي تغییر استانداردها به   مؤسسات و سیستمهاي مربوط به آموزشِ

در قلب گفتمان معاصر در این حوزه، افزایش عالقمندي در توسعۀ طرق . وجود آمده است

توانند انجام دهند، وجود  شناسند و می گیرند و می  دانشجویان یاد میمستندسازي مربوط به آنچه

 مأموریت اصلی خود تلقی عنوانِحال دانشگاهها همیشه توسعه و یادگیري دانشجویان را بههربه دارد؛

اي و در چند دهۀ گذشته  عالی در سطح دروندادهاي مؤسسه  گفتمان دربارة کیفیت آموزشِ. اند کرده

دار تمرکز بر  عالقمندي جدید در این حوزه، پرچم. ایندهاي تدریس متمرکز بوده استبر روي فر

توسعه، . آورند دست میه چه بنهایتاً کنند و   اینکه چه می؛وضوح بیشتر فعالیتهاي دانشجویان است

 آموزشگاه به ة مسئولیت گستردعنوانِ بهآموختگاندانشدهی و بروندادهاي زیادتر  نظارت و گزارش

مفهوم استانداردهاي دانشگاهی با اغلب . المللی مطرح است این توجه، در سطح بین. آید ساب میح

هیچ معناي یگانه و . هاي دانشگاهی در ارتباط است و هنوز هم تعریف کردن آن، پیچیده است حیطه

رویکرد هیچ . اي از تعریف، ارزیابی، نظارت و افزایش در استانداردهاي دانشگاهی وجود ندارد ساده

زمینۀ پیچیدگی  پذیر در بینانه و در نتیجه تخمین فردي که احتماالً بیش از حد ساده، روشنمنحصربه

پیش در از استانداردسازي را بیشي ارتقاخطر تنوعو اهمیت موضوعات در دسترس وجود ندارد که 

دي به سمت اجراي اي از سیاستها و عملکردها براي هر حرکت ج مجموعه.  داشته باشدهعمل به همرا

گیریهاي عملیاتی به جایگاه استانداردهاي دانشگاهی کمک  احتساب اندازه. آن عقاید وجود دارد

استانداردها از . عالی وجود دارد  طیفی از روشها براي تعریف استانداردهاي کیفیت در آموزشِ. ندک می
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دي است که اغلب در ارزشیابی شوند؛ که رویکر میان استانداردهاي کاراي شخصی و گروهی تعیین می

استانداردها اغلب در رجوع به توزیعهاي . رود دهی در بیان یادگیري دانشجویان به کار می و گزارش

کنند که در فرایندهاي تعیین معیار، در مؤسسات  شوند و درصدهایی را مشخص می اي وضع می ویژه

 .]30 [دهند شان میبندي توزیع نمرات دانشجویان را ن مشترك هستند و یا درجه

 

  بررسی وضعیت نظام آموزش مهندسی در ایران .6

برداري عملی   که انسان از آن بهرهباشدشناختی ، اگر مهندسی )1389(به نقل از دوامی و خدابخش 

توان ادعا کرد که آموزش  بندد، پس می کند و آن را در سازندگی خویش یا جامعه به کار می می

گرا، فراگیر و پیوسته نشأت گرفته و  نگر، واقع ریزي هدفمند، جامع، آینده مهندسی باید از یک برنامه

واقعیت این است که در نظام نوین اقتصادي، . منجر به تربیت نیروي انسانی ماهر و متخصص شود

کنند، از امکانات بهتري براي  می گذاري سرمایهبیشتر هاي آموزشی و پژوهشی کشورهایی که در زمینه

رغم اهمیت آموزش  ، علی)1388(از نظر پرویزیان و تویسرکانی  .]31 [گران برخوردارندرقابت با دی

 بهبود منظورِاوریهاي نوین در آموزش مهندسی بهها و فنّ کارگیري روشها، برنامههمهندسی و ضرورت ب

دهد که آموزش مهندسی در ایران بیشتر متوجه تربیت مهندسانی  کیفیت آن، برخی شواهد نشان می

است که با علم به مبانی و کلیات، براي کار در زمینۀ برخی مباحث نظري و علوم آمادگی دارند و 

لزوماً آمادة پاسخگویی به نیازهاي فنی کشور، مدیریت صنعت و افزایش و بهبود تولید ملی 

 .]32 [نیستند

ی نظامهاي اوري و ظهور نیازهاي جدید بر انتظارات مخاطبان درونی و بیرونپیشرفت سریع فنّ

 تجهیز تأکید بر کسب مزیتهاي رقابتی ازطریقِ. آموزش مهندسی تأثیرات زیادي برجاي گذاشته است

هاي مبتنی بر  هاي کالسیک و شیوه ند تا برنامهک نیاز ایجاب میسازمان به دانش و مهارتهاي موردِ

نداردهاي ثمربخش و توصیه  که از استا،اثبات تئوري کنار گذاشته شوند و روشهاي علمی و عملی قابلِ

واسطۀ ارزش، سودمندي و قابلیت اینگونه روشها که به. توجه قرار گیرند موردِ،کنند شده پیروي می 

اي   مجموعهعنوانِهاند ب دهشها به نیاز مبرم آموزشهاي مهندسی تبدیل  اجراییِ آن در اثربخشی برنامه

گذاري  به استناد بررسیهاي مبتنی بر ارزش. روند میاز هنجارها و استانداردهاي پذیرفته شده به شمار 

یندهاي آموزشی که توسط لیندبرگافر
1

تنها ه است، استانداردسازي آموزشهاي مهندسی نهگرفتانجام  

ند، بلکه نیازهاي اقتصادي ک استفاده مشتریان کمک میسازي محصوالت و خدمات موردِ به کیفی

 اختیار کردن هاي تولید ازطریقِ به این معنا که هزینه. دساز واحدهاي تولیدي را نیز برآورده می

  .]33 [یابند حداقل هنجارها و استانداردها به نحو معناداري کاهش می

____________________________________________________________________ 
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، با مرور بر سیر تحوالت صنعت و دانشگاه در مقیاس جهانی، )1388(به نقل از غفاري و ظهور 

اوري به آموزش، پژوهش، انقالب فنّشود که نقش دانشگاههاي صنعتی در عصر دانایی و  مالحظه می

ریزي آموزشی باید به   برنامهبه منظور دستیابی به این هدف،. کارآفرینی و نوآوري ارتقا یافته است

  . بیشترین بهره را کسب کنندداي باشد که افراد بتوانند مطابق شرایط و تواناییهاي خو گونه

عالقه و نیاز دانشجویان از ب و اخذ درسهاي موردِط الزم براي انتخایدیگر امکان وجود شراعبارتِبه

هاي مختلف و  الخصوص که کاربردهاي علوم مهندسی در رشته علی. هاي دیگر فراهم شود دانشکده

بنابراین با نگاهی به آینده، ضروري . اي رو به گسترش است اي و چندرشته رشته پیشرفت علوم میان

هاي مهندسی  ن، بازنگري شده و براي دانشجویان رشتهاست درسها و محتویات آموزش مهندسی ایرا

  .تر شود نقش برخی از درسهاي مرتبط با مهندسی ملموس

تواند  هاي مهندسی در عصر دانایی نمی آموختگان رشته کنند که تربیت دانش مطالعات تأیید می

ساختار نظام ، مهندس و مدرس محدود شود، بلکه الزم است در )تکنسین(ورز  فنتنها به سه گروه

بینی  آموزش مهندسی کشور، تمهیداتی براي تربیت دانشمندان جوان، نوآوران و کارآفرینان پیش

، یکی از کاستیهاي مهم نظام دانشگاهی فعلی ایران، عدم ارتباط منطقی )1385(به گفتۀ دانشی . شود

ها  راي درك مسائل رشتهقابلیت دانشجویان بدائماً در دانشگاههاي بزرگ دنیا . بین علوم مختلف است

هاي آموزشی طبق آن   کمبودي مشاهده شود، برنامهکهشود و چنان و گرایشهاي دیگر ارزیابی می

ند که شواي تدوین  هاي آموزشی در تعدادي از دانشگاهها باید به گونه برنامه. شود تصحیح می

 براي این هدف، رابطۀ بین .اوریهاي نو و حرکت در مرزهاي دانش باشدپاسخگوي نیازهاي علمی و فنّ

م بررسی و دامدانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و مؤسسات اقتصادي نیاز به بازنگري دارد و الزم است 

در این بازنگري . نیاز کشور مشخص شودارزیابی شود و سهم هریک در تربیت نیروهاي متخصص موردِ

 علوم مهندسی و ۀ با اصول پایباید نظام آموزش مهندسی را به نحوي سامان داد تا دانشجویان

تخصصهاي مختلف آشنا شوند، ارتباط بین تخصصها را درك کنند و براي شرکت در گروههاي کاري و 

 .]34 [تحقیقاتی بزرگ آماده شوند

 درسی، بهبود ۀها یا برنام ی دورهئ تغییر جزپاسخ به چالشهاي آموزش مهندسی تنها ازطریقِ

 براي »کاروانجام کسب«حلهاي جدید پذیر نیست، بلکه باید راه تدریس یا افزایش کارایی امکان

کار دانشگاهی و دولتی ورهبران کسب. در نظر گرفته شوددانشجویان مهندسی  ةآیندبهتر  گیآماد

اند که پژوهشهاي منظم در زمینۀ چگونگی آموزش  اظهار داشتهاً خصوص حرفۀ مهندسی مکرردر

 آن از چرخۀ ناپیوسته و پراکندة اصالحات آموزشی عبور کنیم و یقِمهندسان باید راهی باشد که ازطر

باید ي مربوط پژوهشها. به سمت بهبودي مستمر و بلندمدت در نظام آموزش مهندسی حرکت کنیم

 را بهبود بخشد، انادتدهد تا مهارت فنی دانشجویان و اس تبدیل به محرکی شوند که تغییرات را جهت 
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 را در دانشجویان تنوعی از تأثیر اجتماعی حرفۀ مهندسی را ارتقا بخشد و عالقه به مهندسی و آگاه

 .]35 [مهندسی افزایش دهد

 

  گیري بندي و نتیجه جمع .7

گذاري  به آثار و پژوهشهاي موجود، نزدیک به یک دهه است که از شروع نهضت پایهتوجهامروزه با 

هاي بشري بوده و  انگیزترین حوزهاز بحثتربیت یکی  و گرچه تعلیم. گذرد استانداردها در آموزش می

نظر در خصوص ِاست، به دلیل عدم اتفاق پیوسته بر ضرورت و اهمیت آن توافق همگانی وجود داشته

عناصر، ابعاد و کیفیت و کمیت آن در دهۀ اخیر، روشهاي مختلفی دنبال شده است، همانطور که گفته 

اي در نظر گرفت که کار کنترل کیفی   سیستم و سامانهعنوانِتوان به شد استانداردهاي آموزشی را می

آنها مفهوم ثابتی نیستند، همراه با .  این نظام را برعهده داردو خدمات ارائه شده ازسويِ فعالیتها

و در جهت  گیرند تأثیر قرار می، معیارهاي استاندارد نیز تحتِفنّاوري علمی و يدگرگونیها و پیشرفتها

. کارگیري استانداردها در سازمان، فواید زیادي به همراه داردهب .کنند ت میتکامل و پویایی حرک

پذیري آنها، افزایش ایمنی فعالیتها و  سازي امور، امکان تعویض   تواند ساده گیري از آنها می بهره

با پذیرش همگانی . جویی در منابع مادي و اقتصادي و انسانی را به همراه داشته باشد صرفه

دهاي آموزشی، فرهنگ انتخاب صحیح در جامعه تثبیت شده و نظام آموزشی، خواه ناخواه به استاندار

 استانداردها و رعایت آنها ۀکلی اشاعطورِبه. شود دنبال باال بردن کیفیت فرایندهاي گوناگون خود می

  وشود  هر کاال و خدمت، باعث افزایش اعتماد گروههاي مختلف اجتماعی به یکدیگر میۀدر ارائ

از آنجا که تا به امروز تضمین  .گیرد  فرهنگی قرار میۀدرسایه اعتماد به یکدیگر، جامعه در مسیر توسع

ن است که ابعاد سیاسی آن تشخیص آتر  کیفیت تا حد زیادي یک فرایند سیاسی بوده است، صحیح

 مربوط به آنهااز ند؛ بخشی شوهاي گوناگون تدوین می استانداردهاي نظام آموزشی در جنبه .داده شود

  فرایند نظام مانند درون بخشی نیز مربوط به فرایندهاي گوناگونو  است، یمحتواي مطالب آموزش

 همچنین بخشی از استانداردهاي نظام آموزشی مربوط به ساختار ازجمله ،کارگیري منابع انسانیهب

 .ساختار فیزیکی نظام آموزشی است

 کی از عوامل پیشرفتی شی مربوط به منابع انسانی است؛بخش مهمی از استانداردهاي نظام آموز

 بهینه از آن نقش مضاعف در توسعۀ ةاي اساساً منابع انسانی بوده و چگونگی استفاد  هر جامعهۀو توسع

   جامعه، داشتن نظامۀنظام اجتماعی خواهد داشت، از طرفی یکی از شاخصهاي مهم در توسع

وري و استانداردسازي آنها، منابع تولیدي   نی است که با افزایش بهرهیافته و ارتقاء کیفی منابع انسارشد

امروزه عقیده بر این است که براي به حداکثر رسانیدن  .شود آن نیز در ابعاد مختلف دوچندان می

وتربیت  تمام فراگیران، باید سیاستگذاران و رهبران یند تعلیمافرصتهاي آموزش و یادگیري در فر
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کنند و این مهم زمانی   که معلمان، آموزشهاي مبتنی بر استاندارد را اجرا میوندمطمئن شآموزشی 

ا مقایسۀ عملکرد کشورهاي مختلف در پرداختن  ب.میسر است که معلم و منابع انسانی استاندارد شوند

ر دست آمده و همچنین ارزیابی جایگاه کشوه  استاندارد و استاندارد کردن و ارزیابی نتایج بۀبه مسئل

تر  بازنگري جديهم نیازمند راه نخواهد بود اگر گفته شود ما ربیما در این حرکت رو به رشد جهانی، پ

حوزة ویژه ه و این مهم در بحث منابع انسانی و بمیهستتر در برخورد با این مقوله  و نگاهی عمیق

 در آشکارانی هستند که ردهاي آموزشی، موازیاستاندا. وتربیت از اهمیت بیشتري برخوردار استتعلیم

 اجتماعی در درجۀ اول مشروط  ـ اقتصاديۀرشد و توسع. اند  تعریف شدهابعاد مختلف نظام آموزشی

  .استپذیر   آموزش امکانبه پرورش منابع انسانی است که تنها ازطریقِ

یک  همین امروزه دستیابی به براي. دکربراي تحقق این فرایند باید به سمت استانداردها حرکت 

نظام  .]36 [ مهمترین هدفهاي عمومی تمام کشورهاستءنظام آموزشی برتر، کارآمد و پیشرفته جز

 آن نهاده شده است، نیازمند ةاي به دلیل برخورداري از اهداف خاصی که بر عهد آموزشی هر جامعه

ام نشود، به بق اصول استاندارد مربوطه انجاطماگر کاري . استتوجه اساسی به رعایت اصول استاندارد 

د که کارایی و کرتوان ادعا  معنی آن نیست که آن کار نشدنی است ولی به دالیلی منطقی می

یابد یا اینکه اگر تمام سعی و کوشش الزم در کسب کارا بودن فعالیت، آنگاه  بخشی آن تقلیل می اثر

ر از زمانی است که آن ت ینیآن بسیار پاشود به کار رود، کیفیت  که به نوعی غیراستاندارد انجام می

 .]37 [انجام شود  استانداردصورتِهفعالیت ب

 عنوانِی استانداردسازي اقتدا کرد، که استانداردسازي را بهی اروپاۀتوان به نظر کمیت کلی مینگاهدر 

 مداوم در قالب قوانین، رهنمودها، ضوابط طورِداند که باید به  مییتوافق دربارة معیارهاي دقیق  حصول

امروزه .  باشند    وجه با اهداف هماهنگ  بهترین  یندها، محصوالت یا خدمات بهالی به کار رود تا فرک

 تدوین استانداردها، باالخص در یک کالس و فضاي آموزشی، باید منظورِعقیده بر این است که به

 و این مهم باید با برنامه و نیازهاي فراگیران، لحاظ شود و محیط یادگیري با مواد آموزشی آرایش شود

ق بین برنامه، نیاز و ابزار الّیرا باور این است که انطباقهاي خنیاز روز انطباق کامل داشته باشد، ز

آموزان، بسیار تأثیر  آموزشی به همراه منابع انسانی و سبکهاي تدریس پویا، در فضاي کیفی دانش

تر  یگر مرتبط کنند و مفاهیم ذهنی را عینیدرسی را به یکد  توانند برنامۀ میق الّخانطباقهاي . دارد

اند،  سازي شده  استانداردها غنیبرخی درسها و محتواها در فضاهاي مناسب که براساسِ. سازند

در نظام آموزش مهندسی،  .انگیز بوده و بر یادگیري فراگیران تأثیر بسزایی بگذارند تواند چالش می

ند کنیاز ایجاب میز سازمان به دانش و مهارتهاي موردِ تجهیتأکید بر کسب مزیتهاي رقابتی ازطریقِ

روشهاي علمی و عملی به گذاشته شوند و  هاي مبتنی بر تئوري کنار هاي کالسیک و شیوه تا برنامه

گونه روشها که این. دشو توجه ،کنند شده پیروي می اثبات که از استانداردهاي ثمربخش و توصیه  قابلِ
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ها به نیاز مبرم آموزشهاي مهندسی   و قابلیت اجراییِ آن در اثربخشی برنامهواسطۀ ارزش، سودمنديبه

 .روند اي از هنجارها و استانداردهاي پذیرفته شده به شمار می  مجموعهعنوانِهاند ب دهشتبدیل 

ور  شدن در دامان آنها و غوطه  سپردن به استانداردها و اسیر  داشت که یکسره دل باید توجه  درهرحال

. تواند مضر باشد وزشی به اندازه غفلت از توجه به آن میِ آم ن در ادبیات استانداردسازي در نظامشد

برد و از سوي دیگر   آموزشی بهره    نظامِ  سو از استانداردسازي در ارزیابی کیفیت بنابراین باید از یک

ردسازي و استفاده از آن به نباید پیچیدگیها، ظرافتها و ابعاد مختلف این نظام را به بهانۀ استاندا

  .]38 [فراموشی سپرد

هاي اطمینان در آن به  ه مرزهاي حفاظ و دریچهاست کن  ایویکم با گذشتهفرق قرن بیست

 جهانی شوند و عدم ایجاد یا یتوانند تبدیل به مشکل رسند و مشکلهاي موضعی می حداقل کارایی می

نظم  «بنابراین اگر از. سازد تر می روز عمیقوزبهحرکت به سمت استانداردهاي الزم، این شکاف را ر

ویکم باید بتواند به صورتی فراگیر دنیا را بر شود، این نظم در قرن بیست م برده مینا »جدید جهانی

اگر . دکرباید از آزمایش و خطا گذشت و به سمت استانداردها حرکت . تري قرار دهد هاي محکم پایه

ی و ئاکنون در هشدارهاي مرعالمتش را هم. زد مجازات خواهد شدبشر نسبت به فرصتها غفلت بور

ند یا به کشورهاي تماشاگر و ی فواصل جهانی و تقسیم دنیا به کشورهاي تند و کشورهاي کُئنامر

نماید که دنیا به آستانۀ دورانی رسیده که باید  چنین می .د شاهد هستیمکشورهاي پیشرو و مولّ

ها یا محتوا  ین خاطر است که استانداردهاي آموزشی خواه در مقولۀ برنامه و به همهاي نو بیندیشدفکر

 فضاهاي آموزشی و کالس درس بایستی متحول و به تناسب ویژههو ارزشیابی یا در مقولۀ فضاها ب

المللی و با لحاظ مسائل بومی و سنتی و میهنی دگرگون شوند که اینها درحقیقت موجبات  مبانی بین

 مدلها، انفجار جمعیت، سرعت ةخوردهاي شکست د؛ تجربهکن و آن را گریزناپذیر کردهم تغییر را فراه

ن، فاصلۀ هولناك میان کشورها و کَ ارتباط، افزایش آموزش و افزایش انتظارها، وجود سالحهاي بنیان

لزوم مه نشانۀ ه...  وتوجهی از کشورهاطبقات غنی و فقیر، فاصلۀ میان حکومت و مردم در تعداد قابل

چراکه  استانداردسازي است و مقولۀ استانداردسازي حرکتی به سمت ایجاد تعادل الزم  است تغییر

  .]36 [هماهنگی براي خوشبختی است
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