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 مقدمه .1

، هدف از آموزش [0] آموزش یکی از نیازهای اساسی توسعه انسانی و رهایی از فقر است
ست، بنابراین مهم است که بوده اگذاری مهارت و دانش در فراگیران تراکتوانمندسازی و به اش
این جهت مهم  ازکیفیت در آموزش و پرورش در حقیقت باشد. دارای کیفیت آموزش ارائه شده 

و در رفتار او  ددهثیر قرار او را تحت تأفلسفه ذهنی باید گیرد یاد می اگیرنچه فرآ ،است که
آموزش  مراکز علمی کیفیت سنجش ها،با توجه به اهمیت آموزش در دانشگاه .[04] متجلی شود

 اقتصاد به توجهشدن،  جهانی امر، این دالیل جمله از است. شده برخوردار ایویژه اهمیت از عالی

 برای عالی آموزش هایگسترش فرصت ضرورت نیز و پایدار توسعه هایبرنامه در محور دانایی

 کاهش نیز و طرف یک از عالی های آموزشهزینه افزایش نتیجه در و داوطلبان از بیشتری عده

موزش عالی قت مراکز آدر حقی .[85] طرف دیگر بوده است از آن نیازهای تأمین برای مالی منابع
که  ،نیاز به اطالعات و بازخورد در مورد کیفیت خدمات آموزشی و اداری خود دارنداز این جهت 

های رقابتی را برای ها را برای تخصیص منابع تعیین کنند، تواناییسازد تا اولویترا قادر می هاآن
  [.8۲] توسعه دهند اهداف بازاریابی و ارتقاء بخشیدن و ایجاد تمایز از رقبا

عالی در کشورهای در حال توسعه مشکالت جدی  آموزشنظران به گفته بسیاری از صاحب
ن در ه آموزش عالی تا حدی به توانایی آسسموفقیت کیفی یک مؤ .[81] کیفیت دارددر زمینه 
سسات آموزش عالی باید ؤبستگی دارد. م هاآنها و منافع و مدیریت خواسته نفعانیذتعیین 
د. برای تضمین کیفیت باید مدیریت روابط با نانتظارات متقاضیان مختلف را برآورده کن نیازها و

در ارزیابی داخلی و خارجی موسسات آموزش عالی  هاآنبسیار مهم تلقی شود، زیرا  نفعانیذ
سسات آموزش عالی باید به طور مداوم ذا کیفیت خدمات ارائه شده توسط مؤمشارکت دارند. ل

  .[4] خود مطابقت داشته باشد نفعانیذها و منافع تا با خواستهبهبود یابد 
وزش عالی، یکی از راهبردهای مهم توسعه و دستیابی به کیفیت در تضمین کیفیت در آم

ها و ها، رویهمکانیسم تقویت( تضمین کیفیت را 8۹۹3) 8بلندمدت است. هاروی و گرین
استانداردها و و اطمینان خاطر از اینکه  ت مطلوبکیفی ارائهاطمینان از  جهتفرآیندهای موجود 

 در این زمینه شناخت .[08] دانندد، میشوکیفیت خدمات آموزشی در درازمدت حفظ و تقویت می

 در آموزشراهبردی  کیفیت ارزیابی و مدیریت اساسی مسائل از یکی آموزشی، نظام مشتریان

 نظر اجماع به این باید عالی آموزش مؤسسات و هاهدانشگا مشتریان، تنوع علت به ست،ا عالی

 هایخواسته و نیازها اول به درجه در و دارند بیشتری مشتریان اهمیت یک ازکدام  که یابند دست

 بندیاولویت هاآن انتظارات نیازها و باید آموزشی، نظام مشتریان شناخت از پس .شود توجه هاآن

 قرار است که دانشجویانی دان و دانشجویان، شاملاستا عالی، آموزش مشتریان ترینمهم .شود

                                                                                                                             
1. Harvey & Green 
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 تحصیل مشغول آموزشی سیستم در حال حاضر در که دانشجویانی شوند، آموزشی سیستم وارد
 نظارت و نیازها به توجه بنابراین، آموزشی، هستند؛ حصیالن نظامتلافارغ ینهمچن و ندهست

آموزشی  نظام کیفیت بهبود در مهم گامی نظام آموزشی، مشتریان عنوان به دانشجویان و استادان
 .[8۹] است

ها و توسعه بر همین اساس، ارائه راهکارها به منظور تقویت راهبردی کیفیت این آموزش
های مهم کابردی، یکی از اولویت-های علمیهای هدفمند در زمینه کیفیت آموزشپژوهش

توان گفت که مسأله ترتیب، می پژوهشی و کابردی است، که باید مورد توجه قرار گیرد، بدین
خصوص در بخش کاربردی و عملی با اصلی پژوهش حاضر این است که آموزش عالی ایران به

روند کنونی رشد کمی و به سبب نبودن مدل مفهومی مناسب برای پایش و ارزشیابی، رهسپار 
ارزیابی آموزش عالی و ای که در آن الگویی مؤثر و مناسب برای ای است، آیندهکنندهنگران آینده
گونه تضمینی برای استقرار و نگهداری کیفیت وجود ندارد. در این زمینه مدل جامعی از هیچ

های استاد، برنامه کیفیت مراکز دانشگاهی و عالی به صورت عام ارائه شده است، که شامل بخش
نقشی اساسی دارد،  های آموزشیباشد. استاد در زمینه کیفیت برنامهدرسی، محیط و سازمان می

تواند کیفیت از جمله در تعامالت آموزشی، تعامالت یادگیری، تعامالت انسانی و پژوهشی می
دانشگاهی را تحت تأثیر قرار دهد، همچنین برنامه درسی از لحاظ منابع و -های آموزشیفعالیت

ی و فیزیکی و محتوا و میزان توجه به فراگیر اهمیت زیادی دارد. فراهم کردن امکانات محیط
تواند نقش مهمی در راستای کیفیت آموزشی داشته باشد. در جنبه کلی نیز نیاز میرفاهی مورد 

تواند عاملی مهم در جهت افزایش سازمان از لحاظ ارزیابی درونی و بیرونی و کیفیت آن می
هش حاضر با مبنا قرار دادن مدل کلی کیفیت، پژو لذا. [88] های آموزشی باشدکیفیت فعالیت

ضمن توجه به این مهم، به ارائه مدلی جامع و راهبردی جهت ارتقای کیفی آموزش عالی در 
شود تا راهکارهایی در جهت بهبود کاربردی استان کردستان پرداخته و تالش می-مراکز علمی
 ها با هدف تعمیم به مراکز علمی کاربردی کشور ارائه شود. این آموزش

 
 پژوهشمبانی نظری و پیشینه  .2

 جهانی .است بوده مواجه ایعدیده مسائل و هاچالش با گذشته دهه دو طول در عالی آموزش

 به و عالی آموزش برای اجتماعی تقاضای فزاینده رشد و ارتباطات، اطالعات فناوری توسعه شدن،

 کسب برای اجتماعی و های اقتصادیبخش سایر با رقابت و دانشجویان فزاینده افزایش آن تبع

سایر  و کارفرمایان، دانشجویان جامعه، سوی از مستمر فشار و دولتی مالی منابع کاهش منابع،
 خصوص در دهیاطمینان و امور، پاسخگویی پذیری، شفافیتمسئولیت برای نفعذی نهادهای

 و طراحی به ملزم را دانشگاهی هاینظام و شده ها محسوبچالش این جمله از علمی کیفیت
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پاسخگویی  و های خودراهبردی در فعالیت کیفیت تضمین برای هاییرویه و ارهاساخت استقرار
هایی است، شلترین چااز جمله مهممسئله کیفیت و توسعه راهبردی آن  .[5] است نموده بیشتر

توسعه استراتژیک کیفیت در آموزش عالی، که همواره برای دانشگاه ها دارای اهمیت است. 
قرار مورد بررسی کیفیت بیرونی و درونی بعد در دو  توان آن رات که میسشامل ابعاد گوناگونی ا

تضمین کیفیت بیرونی راهبردهای بخشی از  ،و ارزیابی بازخوردهایی مانند اعتباربخشی، روش داد.
، تعدیل درسی، برنامه مدرسانهایی مانند معیارهای پذیرش، ارزیابی در حالی که رویه ،است

سسات است که توسط مؤ درونیتضمین کیفیت  راهبردهایقررات از جمله آزمون و قوانین و م
  [.03] دگیرآموزش عالی مورد استفاده قرار می

که هدف ش عالی چارچوبی ارائه کرده است آموز المللییونسکو جهت ارتقاء کیفیت بین
وزش آم نفعانیذفراگیران و سایر  اصلی آن تقویت کیفیت آموزش عالی در جهت حفاظت از

 اعتبار و همچنین تشویقدهندگان بیپایین و ارائه عالی، جلوگیری از ارائه خدمات با کیفیت

هدف آن برآورد نیازهای انسانی، اجتماعی، اقتصادی و  المللی کهتوسعه کیفیت آموزش عالی بین
کز رو، آموزش عالی اروپا ممتناسب با برنامه ارائه شده از سوی یونسک[. 8۹] باشدفرهنگی می

توسعه کیفی  توسعه و سمبل پیشرفت کیفی، به طور مداوم و مستمر در حال تغییر و تکامل است.
عوامل  های سیاسی در سطح ملی و اروپایی، و همچنین توسط دیگرثیر اولویتآن تحت تأ

تغییر نیاز و پویایی بازار کار،  ،شناسی، مهاجرت، اقتصاد جهانی و ملیکلیدی مانند جمعیت
همه این عوامل بر نهادهای  است و سازیالمللی سازی و جهانیبین ی کردن و همچنیندیجیتال

 .[05] گذارندملی و متحد تأثیر می
 و موجود عملکرد ارزیابی از توانایی کیفیت، توسعه راهبردی ارکان رینتمهم از یکی
 وجه هیچ به عملکرد ارزیابی بدون کهطوریبه .است مطلوب وضع با آن مستمر یمقایسه

 این در که کرد باید اذعان متأسفانه .شد نخواهد فراهم عملکرد بهبود هایتدوین سیاست امکان

از  منسجمی و مندنظام مجموعه هنوز ارزیابی هاینظر روش از .هستیم ضعف دچار زمینه
 ارزیابی را خود عملکرد ها،از شاخص محدودی بخش با دانشگاهی هر و نشده تعیین هاشاخص

 هنوز آمار نیز و اطالعات هاینظام نظر از .آوردمی عملبه ناقص های بعضا  گیرینتیجه و دهکر

 برای ضرورت هنگام به هستیم همواره مجبور و نشده مستقر و طراحی ثبتی آمار هایروش

 هاینظر زیرساخت از .است همراه فراوان خطاهای با هم آن که ،اقدام کنیم هاداده آوریجمع

 با کند،می فراهم جامع هایارزیابی توانمند برای ابزاری امروزه که نیز، اطالعات یفناور

 استقرار و های طراحیزمینه فراگیر کیفیت هایمدل سمت به حرکت .مواجه هستیم محدودیت

های در چرخش سیاست .[00] کندمی فراهم عملکرد را ارزیابی فنی و دانشی هایزیرساخت
خصوص کشورهای غربی به دنبال توجه و تأکید بیش از پیش به ابعاد رها بهآموزشی در اکثر کشو
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های آن های وسیعی برای تبیین مفهوم کیفیت و مؤلفههای آموزشی، تالشاهداف کیفی برنامه و
در آموزش، عوامل مؤثر در کیفیت، چگونگی ارزشیابی و نظارت بر آن، رابطه کیفیت با معیارها و 

دادها و نتایج و برون هانادادها، جریی ناظر بر درونتدوین یک نظام کیف های آموزشی وشاخص
)مدیریت کیفیت فراگیر، تضمین کیفیت و  المللییند تعلیم و تربیت در سطح محلی، ملی و بینفرآ

 در زمینه سازوکارهای ارزیابی کیفیت آموزش عالی اگر .[3] نظارت بر کیفیت( صورت گرفته است
پرسشی مبهم و ناگشوده  اما .[01، 08، 81، 85، 84، 80، 1، 1] رت گرفته استچه تحقیقاتی صو

 توان مدلی بومی و مبتنی برد باقی است، این است که چگونه میبه قوت خو که همچنان
و متناسب با مسائل،  کاربردی_علمیآموزش عالی  نفعانیذهای زیسته دانشگاهیان و تجربه
کابردی در مراکز علمی کشور برای تضمین کیفیت آموزش اهبردی رها و شرایط و تحوالت زمینه

 توسعه داد و در عمل به کار گرفت. 
های سریع اجتماعی و صنعتی، آموزش در حقیقت امروزه با وجود توسعه تکنولوژی و پیشرفت

ه عالی به عنوان قلب تپنده تغییر و تحول و دستیابی به توسعه پایدار، در کانون توجه قرار گرفت
های آموزشی در رین شیوهتهای کاربردی و مبتنی بر عمل به عنوان یکی از مهماست. آموزش

جهت توسعه بازار صنعتی و تقویت آن مورد توجه بسیاری از کشورهای در حال رشد قرار گرفته 
های مهم آموزشی در قلب های علمی کابردی به عنوان یکی از شیوهاست. در ایران نیز آموزش

-صاحب هایکوشش و کیداتأت رغمآموزش عالی کشور قرار گرفته است. علیاهبردی توسعه ر

 هاآموزش این ایران، در کاربردی-علمی هایآموزش تعمیق و توسعه برای ریزانبرنامه و نظران

 گیرگریبان و نیست ایران مختص مسأله این البته .است نبوده برخوردار چندانی از موفقیت

-می هاآموزش این های فرارویچالش ترینمهم است. از توسعه حال در کشورهای از بسیاری

 نظری جنبه تفوق یدی، مشاغل اجتماعی منزلت عدم تکنولوژی، بودن وارداتی ویژگی توان به

 اجرای و تعریف کردن واگذار و مجرب وجود استادکاران عدم عالی، آموزش در عملی جنبه بر

 به توجه با آن، رغمعلی آموزشی، اشاره کرد. غیر هایاهدستگ به اربردیک-علمی هایآموزش

 و انسانی هرم نیروی اصالح کاردان، نیروی تربیت در کاربردی-علمی هاینقش آموزش
 است گرفته قرار ریزانبرنامه و نظرانصاحب از بسیاری مدنظر هاآموزش این توسعه زایی،اشتغال

صورت گرفته در زمینه کیفیت راهبردی در آموزش  هایدر ادامه به چند مورد از پژوهش .[82]
 .اشاره شده است هاآنعالی و نتایج 

تضمین کیفیت در مؤسسات آموزش عالی با استفاده از پژوهش ( 83۹2عباسی و همکاران )
های آموزش نظامهای اطالعات راهبردی، نتایج نشان داد که یکی از مشکالت اصلی سیستم
بندی و تحلیل حجم وسیع اطالعات ز منابع مختلف و دستهصحیح اکسب اطالعات  عالی

های مدیریت دریافتی است. در این زمینه سیستم اطالعات راهبردی پیشنهادی با ادغام سیستم
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المللی، ملی و بینو گیری و همچنین عوامل خارجی یند و نظارت بر اندازهاستراتژیک، مدیریت فرآ
 .[8] دهدتوسعه کیفیت در مراکز آموزش عالی ارائه می ، رویکرد جامعی را نسبت بهایمنطقه

تبیین عوامل بازدارنده و ارتقاء دهنده  موضوعبا  پژوهش دیگر( 83۹۲زاده و همکاران )حسن
های دولتی های فنی و مهندسی دانشگاهدانشکدهد: مهندسی )مور-کیفیت در آموزش عالی فنی

مهندسی پنج مقوله کلی شناسایی و  -لی فنیدر رابطه با کیفیت در آموزش عان(، شهر تهرا
احصاء شد که عبارتند از: خدمت به جامعه، خدمت به صنعت، خدمت به یادگیرنده، خدمت به علم 

مهندسی -ثر بر کیفیت در آموزش عالی فنیؤچهار نوع خدمت. در خصوص عوامل م و تعادل بین
مانی، تعادل بین عوامل درون دو مقوله کلی استخراج شد که عبارتند از: عوامل درون ساز

-سازمانی، و عوامل برون سازمانی. در رابطه با عوامل بازدارنده کیفیت در آموزش عالی فنی
در  .[80]د سازمانی شناسایی شدنسازمانی و عوامل برونمهندسی دو مقوله کلی: عوامل درون 

ل کانو در اساس مدهای سنجش کیفیت آموزش عالی برشاخصبررسی » با عنوان پژوهشی
محتوا، ساختار و  بین انتظارات دانشجویان از دادنتایج حاصل از پژوهش نشان  ،«دانشگاه ارومیه
 .[0۲] های استادان، با ادراک آنان تفاوت معناداری وجود داردهای دانشگاه و ویژگیامکانات دوره

اندازها چشم و هاچالش ؛عالی آموزش کیفیت گذاریسیاست( به بررسی 83۹2) عباسی و پزآرانی
 است آن از حاکی درایران عالی آموزش نظام کیفیت گذارینتایج نشان داد روند سیاستپرداختند، 

 و بهبود به حفظ، مالی، تنگناهای و کمی افزایش بحران به توجه ضمن باید عالی آموزش که
  .[02] بپردازد نیز کیفیت ارتقای

زیابی کیفیت در آموزش عالی با استفاده از ار» در پژوهش (0281و همکاران ) 8دونالژیک
، به این نتایج دست یافتند که تکامل به سوی بلوغ نهادی بر اساس اهمیت  «مدل سروکوال

شود. همچنین بر اساس های تضمین کیفیت تضمین میتوجه به مدیریت استراتژیک و فعالیت
های عیف است و فعالیتفرهنگ استراتژیک و کیفیت در آموزش عالی ض ،نتایج مشخص شد که

با عنوان  دیگر پژوهشی نتایج .[4] یند تضمین کیفیت باید بهبود یابدت استراتژیک و فرآمدیری
 آموزش که نشان داد «سروکوال مدل اساس بر تایلند عالی آموزش خدمات کیفیت گیریاندازه»

 بعد هر پنج در خدمات یتکیف و سازدنمی آورده بر را کارشناسی دانشجویان انتظار تایلند در عالی

 انتظارات و ادراک بین (11/0) همدلی (41/0) ( تضمین10/0) پاسخگویی (05/0) اطمینان قابلیت

 ادراک برای نمرات تمامی که است این بیانگر نتایج  و دارد وجود تفاوت کارشناسی دانشجویان

 [.83] است انتظارات نمرات از کمتر

                                                                                                                             
1 Donlagic 
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قای در راستای ارتراهبردی ارائه مدلی  ،حاضر شهدف اصلی پژوه .االتؤاهداف و س
االت زیر مورد ؤ. در همین راستا ساستمراکز علمی کاربردی استان کردستان  ت آموزشکیفی

 گیرد.بررسی قرار می
 چیست؟ عالی آموزش نظام در سنجی کیفیتراهبردی  هایشاخص

 کدام است؟ عالی شآموز نظام های کیفیی مناسب برای بیان روابط بین شاخصالگوی علّ
 چیست؟ ایران عالی آموزش نظامراهبردی  ارتقای کیفیت راهکارهای

 

 پژوهش شناسیروش .3

جامعه آماری در بخش کیفی تحقیق مدیران،  .استآمیخته  پژوهشروش این  
نظران و اساتید دانشگاهی آشنا با مسائل آموزشی و کیفی در حوزه آموزش ، صاحبگذارانسیاست

ر این مرحله دو مالک برای تعیین افراد نمونه وجود داشت: نخست اینکه در زمینه دعالی بودند. 
نظر و دارای مقاالت تعلیم و تربیت و دوم اینکه در حوزه تضمین کیفیت در آموزش عالی، صاحب

ثر بر کیفیت آموزش عالی مؤراهبردی های لفهؤجهت شناسایی عوامل و م و تألیفات معتبر باشند.
  .شداستفاده  نیمه ساختار یافتهاز مصاحبه  در این بخش

ثر بر توسعه کیفیت در آموزش عالی از در این مرحله یعنی تعیین عوامل مؤگیری برای نمونه
به معنای مشخص کردن افرادی که از نظر افراد ) ای یا گلوله برفییرهزنجگیری روش نمونه

( استفاده شد. در این شیوه، هستندی یمتقیذانتخاب شده واجد شرایط بوده و دارای اطالعات 
از یابد که اشباع نظری صورت گیرد. بدین معنی که اطالعاتی که جا ادامه میگیری تا آننمونه

کارهای های قبلی باشد و راهآید، از جنس همان پاسخدست میهای نمونه جدید بهبررسی پاسخ
ل مصاحبه هجدهم صورت گرفت و لذا جدیدی تولید نگردد. اشباع نظری در این پژوهش با تکمی

الزم به ذکر است جهت دقت در تدوین و  نفر بود. 81حجم نمونه در این مرحله از پژوهش، 
و پس از هر مصاحبه ضبط شد،  هاآن، صدای هحبه شوندبا اجازه افراد مصاها، دگذاری مصاحبهک
وجه به ماهیت روش داده بنیاد، ها و نیز با تبرای اطمینان از کیفیت مصاحبهشدند. نگاری میآوا

های توصیفی نمونه در بخش ویژگیگرفت. صورت می هاآنها همزمان با اجرای تحلیل مصاحبه
 ذکر شده است.  8 کیفی پژوهش در جدول

، ارتقای کیفی آموزش عالیدر بخش دوم پژوهش و پس از دستیابی به مدل مفهومی 
که در بخش کیفی  پژوهشهای اصلی لفهؤو م هابر اساس شاخصساخته  ای محققپرسشنامه

های مورد نیاز تدوین و پس از تعیین روایی و پایایی آن، جهت گردآوری دادهاستخراج شدند، 
های شاخص ، در بین نمونه آماری توزیع گردید.پژوهشتحلیل بخش کمی وبرای تجزیه

 مورد نمونه. تدوین شدند( دادرونداد، فرایند و بزمینه، درونشامل ) پرسشنامه در چهار بعد اصلی



 8331پاییز  ـ 33شماره  ـمطالعات مدیریت راهبردی    231

کاربردی -دانشجویان و کارکنان مراکز علمیاز  نفر 341شامل  پژوهشاین بخش از  در بررسی
شرط خاصی وجود نداشت و شیوه برای تعیین افراد نمونه در این بخش پیش .بود استان کردستان
تعداد دانشجویان با متناسب  صورت کهبود. بدین ای نسبتی صورت تصادفی طبقهانتخاب افراد به

 هایداده تحلیل و تجزیه منظوربهانتخاب شدند.  جامعهمراکز مختلف، تعداد نمونه نیز به نسبت 
در مرحله آزمون برازش مدل نیز از استفاده شد.  تحلیل مضمون روش از ها،مصاحبه از حاصل
آزمون و  t یدی و آزمونیتحلیل عاملی تأ معادالت ساختاری، یابیی کمی همانند مدلهاروش

 د. کولموگرف اسمیرنف استفاده ش
 

 ویژگی جمعیت شناختی نمونه .8 جدول
 کد شناسایی محل خدمت سابقه مرتبه علمی جنسیت

 P1 کاربردی-دانشگاه علمی 00 دانشیار مرد

 P2 دانشگاه آزاد 03 دانشیار مرد

 P3 دانشگاه کردستان 01 استاد  مرد

 P4 ردستاندانشگاه ک ۲ مدعو زن

 P5 کاربردی-دانشگاه علمی 80 استادیار مرد

 P6 دانشگاه کردستان 85 دانشیار مرد

 P7 کاربردی-دانشگاه علمی 3 مدعو مرد

 P8 دانشگاه علمی کاربردی ۹ استادیار مرد

 P9 دانشگاه آزاد 83 استادیار زن

 P10 دانشگاه کردستان 8۲ دانشیار مرد

 P11 اددانشگاه آز 02 دانشیار مرد

 P12 دانشگاه کردستان 1 استادیار زن

 P13 دانشگاه آزاد 84 دانشیار زن

 P14 کاربردی-دانشگاه علمی 83 استادیار مرد

 P15  دانشگاه کردستان 81 دانشیار  مرد 

 P16 کاربردی-دانشگاه علمی 5 مدعو مرد

 P17 کاربردی-علمیدانشگاه  4 مدعو مرد

 P18 اندانشگاه کردست 00 استاد مرد

 
 هایافتهها و تحلیل داده .4

نتایج بر اساس در بخش کیفی پژوهش اند. تنظیم شده کیفی و کمینتایج در دو بخش 
علمی کابردی  عالی آموزش نظام در نجیسکیفیت هایشاخص ،هادست آمده از مصاحبهبه
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کد  4گروه و  88کد باز مشخص شد که در قالب  18مشخص شد. بر اساس نتایج پژوهش 
 بندی شدند. دستهداد نویند و برداد، فرآزمینه، درونمحوری 

یک به عوامل اتداشتن یک دیدگاه سیستمیکی از بسترهای مهم ارزیابی کیفیت و تقویت آن، 
های صورت گرفته از سوی اساتید، عوامل با توجه به مصاحبهثر بر آن است. و متغیرهای مؤ

در جهت پیشبرد اهداف و تقویت کیفیت در  دادیند و برونآداد، فرمتعددی در قالب زمینه، درون
گذاری وتحلیل و کدت پس از تجزیهمین قسدر ا ثر هستند.مؤکاربردی -های علمیآموزش
 0 در جدولو ه در ادام بندی شدند.غیرهای موثر بر کیفیت آموزش دستهعوامل و متها مصاحبه

  اند.خص شدهمنتخب مش هایکدو  گروهمربوط به کدهای باز، 
 

 عالی آموزش نظام در سنجی کیفیت هایشاخص .0 جدول

کد 

 محوری
 میانگین کدهای باز گروه

 بار

 عاملی

 درصد %

 واریانس

ضریب 

 (αآلفا)

نه
زمی

 

ت
سال
و ر
ف 

هدا
ا

 

علمی  راهبردیدانش و نگرش مناسب در زمینه رسالت 
 کاربردی

03/3 10/2 

۲01/1 ۹0/2 

 ۲۹/2 0۲/3 هاگروه بودن آن برای وشنر و و صریح اهداف مشخص بودن

 10/2 34/3 ساختار منعطف و غیر متمرکز

های و مستقل در طول دورهراهبردی های داشتن سیاست
 زمانی مشخص

85/3 11/2 

 ۲4/2 01/3 اندازی مراکزوجود برنامه مدون و حساب شده در راه

 ۲3/2 3۲/3 نظام دقیق و مستقل برای پذیرش دانشجو

ت
الی
 فع
ی
ها
ستر

ب
 

 12/2 23/3 ترسیم آینده کاری و تضمین آن متناسب با توانمندی

83۹/1 ۹8/2 

 1۲/2 88/3 فراهم بودن زمینه توسعه و تقویت کیفی دانشگاه

 های اعتماد اجتماعی و مردمی به اثربخشی آموزش
 کاربردی-علمی

0۲/3 1۲/2 

 و صنعتی با مراکز ارتباطی راهبردفراهم کردن بسترهای 
 تولیدی

43/3 
12/2 

 

داد
رون
د

 

ان
جوی

نش
دا

 

 1۹/2 83/3 نیازسنجی در زمینه پذیرش

081/۲ ۹0/2 

 ۲2/2 05/3 مندی و آگاهی از رشته و آینده آنعالقه

 ۲1/2 2۹/3 دارا بودن صالحیت ابتدایی جهت پذیرش در رشته

 ۲1/2 ۹5/0 همگون بودن دانشجوها در کالس درس

 12/2 44/3 گرایی و گرایش به مدرک به جای یادگیری هدفمندمدرک

 18/2 ۲0/3 توانایی و مهارت علمی و عملی در رشته

 1۲/2 38/3 سیستم گزینشی مناسب

هیأ
ی 

ضا
اع

ت 

ی
لم
ع

 

 12/2 54/3 ای و عملیاتی اساتیدصالحیت حرفه

 18/2 24/3 و دیدگاه سیستمیک ارتباط با کار آفرینان ۹0/2 3۹1/5

 1۲/2 08/3 پویایی آموزشی و تعامل سازنده با فراگیر
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کد 

 محوری
 میانگین کدهای باز گروه

 بار

 عاملی

 درصد %

 واریانس

ضریب 

 (αآلفا)
 10/2 ۹1/0 کارگیری مناسبه سیستم استخدام و ب

 ۲۹/2 04/3 معیارها و ضوابط مناسب بکارگیری

 1۹/2 38/3 عملی -ترکیب مناسب از نظر مرتبه علمی و توانمندی علمی

در
ه 
نام
بر

ی
س

 

 14/2 33/3 محتوای مناسب و کاربردی

013/5 ۹0/2 

 18/2 03/3 تناسب با رشته و توانمندی جامعه هدف

 ۲1/2 05/3 بودن و قابلیت تغییر پذیرانعطاف

 ۲1/2 0۲/3 ایهای ترکیبی و میان رشتهتوجه به رشته

 1۲/2 8۹/3 ها و محتوای دروسبروزرسانی سرفصل

های معرفی شده در اهداف و رسالت انطباق با سرفصل
 سازمان

03/3 1۲/2 

 11/2 8۹/3 آموزی و کاربرد عملیکید بر مهارتتأ

ت
انا
مک
و ا
ه 
دج
بو

 

 1۹/2 0۹/3 بودجه مناسب و مکفی

831/۲ ۹8/2 

 14/2 40/3 حمایت مالی و رفاهی از کارکنان

 11/2 35/3 امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی مناسب

 1۲/2 82/3 فضای آموزشی و سرانه مکانی و آموزشی مناسب

 10/2 51/3 امکانات رفاهی و تفریحی مناسب

 13/2 01/3 وسایل و تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی

 13/2 8۲/3 رویه مراکز دانشگاهیایجاد بی

 ۲1/2 31/3 تربودجه بیشتر و دولتی برای مناطق محروم

فرآ
ند
ی

 

ت
الی
فع

ی
زش
مو
ی آ

ها
 

 10/2 03/3 های تدریس فعالاستفاده اساتید از روش

088/5 ۹2/2 

 ۲1/2 81/3 هاتشویق فراگیران به کاربرد عملی دانسته

 12/2 2۲/3 های کوتاه مدتکید بر بازدهی و دورهتأ

 1۲/2 1۹/0 آموزش پودمانی به جای ترمیک

 1۹/2 1۹/0 ت و تقاضای محیطیارتباط با صنع

 38/2 4۹/3 مورد نیاز یهاپذیر نه صرفا  آموزشهای امکانشارائه آموز

 18/2 8۹/3 های دانشجویانتوجه به عالیق و خواست

 ۲2/2 28/3 بازنگری و تقویت مستمر استانداردها آموزشی

ی
هش

ژو
ی پ

ها
ت 

الی
فع

 

 1۲/2 ۹3/0 مد عملیپیامد محور بودن و توجه به پیا

304/۲ ۹3/2 

برنامه جامع و مدون جهت استفاده از تجارب کشورهای 
 موفق

0۲/0 18/2 

 11/2 8۲/3 های فناوریعدم استفاده مناسب از ظرفیت

 1۲/2 21/3 کاربردی_ها و مراکز علمیرقابت علمی بین دانشگاه

 11/2 0۲/3 از پژوهش راهبردیپشتیبانی مالی و 

جذب، و سازو کار اجرایی و الزامات قانونی برای ایجاد شرایط 
 کاربردی_نگهداشت دست آوردهای علمی

82/3 18/2 
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کد 

 محوری
 میانگین کدهای باز گروه

 بار

 عاملی

 درصد %

 واریانس

ضریب 

 (αآلفا)

 ۲8/2 2۹/3 تقویت نگاه ارتباط دانشگاه و صنعت و کارآفرینان

ون
بر

 داد

ان
یر
راگ
ی ف

ند
انم
 تو
د و

کر
مل
ع

 

 18/2 24/3 اشتغالی در فراگیرانافزایش توانمندی و روحیه خود

۹01/5 ۹0/2 

 10/2 8۲/3 توانایی و مهارت علمی و عملی در رشته

التحصیلی دستیابی حداکثری به استانداردهای فارغ
 کاربردی_علمی

2۲/3 13/2 

 10/2 23/3 کار بازار و توسعه آموزشی نظام میان تطابق

افزایش توانمندی تخصصی فراگیران متناسب با رشته 
 یتحصیل

28/3 1۹/2 

 13/2 2۲/3 افزایش قدرت ریسک

 10/2 23/3 مهارتی و های تئوریکآموزش بین کاهش خأل

ی
مان
ساز

ی 
ها
رد
 آو
ت
دس

 

 11/2 23/3 تقویت روحیه کارآفرینی در جامعه

43/1 ۹8/2 

 10/2 24/3 جذب نیروی کار جامعه در جهت افزایش مهارت و توانمندی

 18/2 58/3 های نسل سوم و چهارم جهاندانشگاههمسوی عملی با 

توجهی به رشد کمی افزایش دانشگاه و نیروی انسانی و بی
 بازار کار

22/3 18/2 

 14/2 83/3 توجه به محیط واقعی کسب و کار جهت آموزش

 14/2 22/3 استقالل علمی به مراکز دانشگاهی

رد
خو
باز
م 
ست
سی

 

دون جهت استفاده از تجارب کشورهای و م راهبردیبرنامه 
 موفق

33/3 11/2 

35/۲ ۹5/2 

بانک اطالعاتی جامع در خصوص بازار کار محلی، استانی، 
 منطقه ای

35/3 1۲/2 

های های نظام مالی و بانکی در استقرار آموزشحمایت
 مهارتی

44/3 1۹/2 

 1۲/2 25/3 های آموزشیاعتبار بخشی شایسته به گواهی نامه

ملحوظ کردن ضوابط آمایش سرزمینی در تدوین و اجرای 
 هابرنامه

2۹/3 14/2 

 
و کدگذاری اند بندی شدهای پژوهش در قالب الگوی سیپ دستههبا توجه به اینکه یافته

ای، عوامل لذا عوامل زمینهبندی شدند. های صورت گرفته به صورت سیستماتیک دستهمصاحبه
آموزش داد شناسایی شده در جهت بهبود کیفیت مراکز یند و عوامل برونمل فرآد، عوادادرون
پژوهش طراحی  چارچوب نظریو متناسب با  (8)شکل  به صورت مدل زیرکاربردی، -علمی
 شود.می
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 های پژوهشگر(مدل پژوهش)منبع: یافته .8 شکل

 
بر روی  بخشی مدل، ساختار و متغیرهای شناسایی شده،ردر ادامه به منظور ارزیابی اعتبا

 اجرا شد.  کاربردی استان کردستان-دانشجویان و کارکنان مراکز علمیاز گروهی بزرگتر 
 بررسی و تحلیلدست آمده حاصل از به بتاضرایب ( مدل استاندارد)مدل ساختاری  0در شکل 

ایب استاندارد شده بتا و مقادیر خطا برای در این نمودار ضر. های آماری ارائه شده استداده
 متغیرها بین یعلّ روابطمتغیرهای پژوهش مشخص شده است که بر اساس آن  مشخص شد که 

مقادیر بتا برای متغیرهای . های برازندگی مدل تأیید شده استو با توجه به شاخص بوده دارمعنی
داری از اند تبیین معنیین ابعاد توانستهدهد که تمامی انشان می( ابعاد متغیرهای اصلی) مکنون

لذا تحلیل . کاربردی( داشته باشند-)کیفیت در آموزش عالی مراکز علمیمتغیر اصلی پژوهش 

 هایبرنامه
 آموزشی    

روش تدریس، 
های سیستم

 ارزشیابی و ...

فناوری، 
  انعطاف پذیری

 و....

 
 دانشجویان

اعضای هیئت 
 علمی

 برنامه درسی
 بودجه و امکانات

 

عملکرد و 
توانمندی 
 فراگیران

دستاوردهای 
سازمانی و 
 محیطی

سیستم بازخورد و 
 ارزشیابی

 
 

 ای)اهداف و رسالت؛ بسترهای فعالیت( عوامل زمینه

 هایبرنامه
 پژوهشی 

 کاربردی _کیفیت در مراکز آموزش علمی

ت علمی، رقاب
پشتیبانی از 
 پژوهش

جذب و توسعه 
دستاوردهای 

 علمی

 دادبــــرون فـــــــــرآیـــــــنـــــــــد داددرون
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ییدی تأ-تحلیل عاملی .استیید وهش قابل قبول و مورد تأییدی ابعاد متغیرهای پژتأ-عاملی
ها ی سازهمکان ارزیابی اثربخشا پژوهشگرانبه دالت ساختاری است که اهای معمجموعه تکنیک

 ۹۲/8بزرگتر از  Tو مقدار آماره  4/2از  ریک سازه پنهان، بیشتدهد. چنانچه بارهای عاملی را می
های لفهنتایج به دست آمده برای مؤ. (3)شکل  توان اثربخش بودن آن سازه را پذیرفتباشد، می

 ده است. ترسیم ش 3جدول های زیربنایی هر کدام در مکنون و سازه
 

 
 در حالت ضرایب استاندارد مدل(0 شماره شکل
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 معنی داریدر حالت ضرایب  مدل .3 شکل

 
 استاندارد مدل ساختاری پژوهش  ببار عاملی و ضرای .3جدول 

 نتیجه t-value بارعاملی زیر بعدها ابعاد

عوامل 

 ایزمینه

 تایید 20/85 10/2 اهداف و رسالت

 تایید 20/85 10/2 بسترهای فعالیت

عوامل 

 درونداد

 تایید 20/8۹ 14/2 دانشجویان

 تایید 33/81 10/2 اعضای هیئت علمی

 تایید ۲3/8۹ 1۲/2 برنامه درسی

 تایید 18/81 12/2 بودجه و امکانات

عوامل 

 فرایند

 تایید ۹4/8۲ 1۲/2 های آموزشیفعالیت

 تایید 15/81 ۹0/2 فعالیت های پژوهشی

عوامل 

 برونداد

 تایید ۹3/30 ۹4/2 کرد و توانمندی فراگیرانعمل

 تایید 52/30 ۹3/2 دستاوردهای سازمانی و محیطی

 تایید 08/0۲ 1۲/2 سیستم بازخورد و ارزشیابی

 
متغیرها و تمامی  t داریمعناکه مقدار  اظهار داشتتوان می 3با توجه به نتایج جدول 

یید باشند و تأها مناسب میبرازش همه سازه اینراست، بناب ۹۲/8های پژوهش، بیشتر از سازه
 4/2مناسب و باالتر از  ،د و متغیرهای پژوهشی تمامی ابعاشود. مقادیر بار عاملی نیز برامی
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در ادامه جهت اطمینان از برازش ها در مدل پژوهش دارد. داری این عامل، که نشان از معنااست
های نیکویی ش مناسب است یا نه از شاخصبرای بررسی اینکه مدل برآمده از پژوهمدل و 

که . شوداستفاده می استکند مدل به دست آمده مناسب هایی که مشخص میبرازش یا شاخص
ها در لفهؤهای نیکویی برازش نیز حاکی از برازش مناسب هر یک از مدر مدل حاضر شاخص

 .است این مقادیر مشخص شده 4گیری متغیرهای پژوهش دارد در جدول اندازه
 

 های نیکویی برازش مدل معادالت ساختاریشاخص .4 جدول

 نام آزمون ردیف

ضریب 

محاسبه 

 شده

 نتیجه معیار اصلی

1 χ2 20/۲32 برازش دارد انتظار و مورد شده مشاهده فراوانی تفاوت 

2 RMR 248/2 برازش دارد کوواریانس و باقیمانده واریانس 

3 GFI 2۹1/2 برازش ندارد و کوواریانس ریانسوا نسبی مقدار ارزیابی 

4 AGFI 213/2 برازش دارد مجذورات جای مجموع به مجذورات میانگین 

5 RMSEA 0۹1/2 برازش ندارد میانگین مجذورات مجموع خطای 

6 NFI 34/8 برازش دارد مدل بدون رابطه هایش با نظر مورد مدل مقایسه 

7 CFI 188/2 برازش ندارد رابطه هایش مدل بدون با نظر مورد مدل مقایسه 

 
 گیری و پیشنهادنتیجه .5

-کیفیت آموزش مراکز آموزش علمیراهبردی قای ارائه مدلی برای ارتحاضر  هدف پژوهش
 هایشاخص های بخش کیفی پژوهش نشان داد،بررسی یافته کاربردی استان کردستان بود.

ار کد محوری شامل زمینه، در چهکاربردی -علمی عالی آموزش نظام در سنجیکیفیت راهبردی
اهداف و د. در بعد زمینه بندی شدنگروه دسته 88کد باز و  18 وداد نویند و برداد، فرآدرون

ها را زمینه توسعه کیفیت دانشگاهدو کد منتخب بودند که  ،رسالت دانشگاه و بسترهای فعالیت آن
بودجه و برنامه  مدرسان، جویان،داد نیز متغیرهای مرتبط با دانشدر بعد درون کنند.فراهم می

های آموزشی و های کیفیت و توسعه آن بودند، مجموع این عوامل در دو متغیر فعالیتپایهدرسی 
وردها و افراگیران، دستمناسب عملکرد موجبات زنند، که یند را رقم میکیفیت فرآ پژوهشی

توسعه و  سازتوانند زمینهمیمجموع این عوامل  آورند.به ارمغان میسیستم بازخورد مناسب را 
ارزیابی اهیمیت این ابعاد از دیدگاه دانشجویان و کاربردی باشند. -بهبود کیفیت مراکز علمی

نیز بیشترین تبیین واریانس مربوط به بعد بسترهای فعالیت در  کارکنان در بخش کمی پژوهش
آمده در بخش کیفی پژوهش، های به دست لفهمؤهمچنین میانگین ابعاد  بود. (83۹/1بعد زمینه )
نشان داد که نیز ارزیابی مدل پژوهش دانشجویان نیز در سطح باالیی به دست آمد. از دیدگاه 
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با گانه بخش کیفی، مناسب است و  88های گروههای اشکار و ابعاد مکنون یا لفهروابط بین مؤ
های میانگین ش هستند.های مکنون پژوهلفهمعرف مناسبی برای مؤبارهای عاملی مناسب و باال 

کاربردی -تغیرها در مراکز علمین میها نشان داد که وضعیت امحاسبه شده برای هر یک از گویه
با میانگین نظری؛ در آزمون تی( در سطح متوسط و نزدیک به  هاآنداری تفاوت رغم معنا)علی

ست آمده نشان از بارهای عاملی به دهای برازش مدل مناسب بودند و شاخصمیانگین هستند. 
کاربردی( دارد. -)ارتقاء کیفیت در مراکز علمیین متغیر اصلی پژوهش یها در تبتوان باالی عامل

 کید داشتند، همچنینای تأتر بر عوامل زمینهشکه بی [1، 83] ییهادست آمده با پژوهشنتایج به
که بر  [8، 83] ویند فرآ بر [88، 0۲] و داشتندکید ی تأشهای آموزدادکه بر درون [۲، 8۲، 0۲]

توان دست آمده میدر تبیین نتایج به. استراستا سو و همکید داشتند، همدادهای آموزشی تأبرون
کاربردی  کاربردی، بر محوریت-خصوص در مراکز علمیهموزش عالی بآگفت که کیفیت در 

تولیدی و  و صنعتی کزبا مرا بسترهای ارتباطو ایجاد های ارائه شده بودن و عملی بودن آموزش
در حقیقت در مراکز  .استتولیدی های صنعتی و التحصیالن این مراکز در بخشاستفاده از فارغ

های نظری و توانمندی علمی فراگیران، آنچه آموزشبر اهمیت کاربردی عالوه-علمیآمورش 
ت که این سازد، ارتباطی اسکاربردی را روشن می-های علمیچیزی اهمیت آموزش بیش از هر

و دیدی استراتژیک توانمندی صنعتی نیروی انسانی در بازار کار ها باید با صنعت و خالء آموزش
تغییرات یند سریع جهانی شدن و . با توجه به فرآداشته باشددر ارتباط با آینده که باید  ،است

است که الزم  دهد؛رخ می خصوص از لحاظ فنی و تکنولوژیکیهب کارها،ووسیعی که در کسب
بیشتر از سایر مراکز دانشگاهی کاربردی، -علمیش آموزهای دروس مراکز ها و سرفصلآموزش

بردی مورد توجه علمی کارآمورش های مهم کیفیت مراکز یکی از آفتکه . آنچه روز شوندبه
التحصیلی های قدیمی است، که پس از فارغمطالب و سرفصلبر  هاآنکید است، روزمرگی و تأ

 کند. تقویت نمی هاآنآیند و یا دست کم خالقیت و آفرینندگی را در یران به کار نمیفراگ
خصوص از بعد هها و امکانات الزم برین عامل نبود زیرساختمهمت ،بر اساس نتایج بعد زمینه

و نیز کیفیت  هاآنتوانمندی فردی و علمی  مدرسانداد نیز کیفیت درون، در بعد هاآنکیفی 
گ بر راه توسعه کیفیت مراکز مانعی بزر هاآنو انگیزش تحصیلی و آموزشی  فراگیران
پژوهش و روحیه کاربردی هستند. مجموع این دو عامل باعث کاهش کیفیت آموزش و _علمی

داد و توانمندی کیفیت برونکاربردی است، که _علمیآموزش آفرینندگی و توسعه در مراکز 
سعه کیفیت تواند ضامن توآنچه میدر حقیقت دهد. میثیر قرار ختگان را تحت تأآمودانش

بازار کار و تدوین و تقویت کاربردی باشد، تدوین اهداف در ارتباط با -راهبردی در مراکز علمی
جامعه  دانشیهای آموزشی در راستای این اهداف و متناسب با بافت و زمینه اجتماعی و سرفصل
 است. 
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ساز توسعه دیدگاهی جامع و تواند زمینهکیفیت، میها جنبه در ارتباط با تحقیقماهیت الگوی 
توسعه و تقویت، و زمینه را برای  کاربردی باشد-یفیت در مراکز علمیاستراتژیک به بحث ک

آموزش مناسب در  یابی بهیندها و زمینه دستدادها، بهبود فرآداد، انتخاب مناسب درونبرون
با توجه به اصلی محدودیت همراه بود،  یهایحدودیتپژوهش حاضر با م. کنددرازمدت فراهم 

گسترده بودن جامعه آماری در هر دو بخش کمی و کیفی، مشکل دسترسی به نمونه آماری 
ثیر قرار داده پژوهشگر ممکن است نتایج را تحت تأرغم دقت و تالش زیاد که علی ،معرف بود

-علمیآموزش تای بهبود کیفیت مراکز های حاصل، پیشنهادات زیر در راسبر اساس یافتهباشد. 
 گردد. کاربردی، ارائه می

 اندازی بدون برنامه ز و جلوگیری از راهاندازی مراکوجود برنامه مدون و حساب شده در راه
 مراکز

 التحصیالن در کارگیری فارغه ی و بتولید و صنعتی با مراکز فراهم کردن بسترهای ارتباط
 هااین بخش

  های شغلی و سیستم گزینش از طریق آموزش ای و عملیاتی اساتیدفهصالحیت حرافزایش
 علمی

 هاآنهای درسی مدون با هدف به روز کردن در برنامه بودن و قابلیت تغییر پذیرانعطاف 

 و تشویق فراگیران به یادگیری عملی های تدریس فعالاستفاده اساتید از روش 

  آموزی در ارزشیابیکید بر مهارتأو تترمیک های آموزشآموزش پودمانی به جای 

  و درسی متناسب با بازار کاربازنگری و تقویت مستمر استانداردها آموزشی 

  کارآفرینانهای استفاده از تجارب و آگاهیتقویت نگاه ارتباط دانشگاه و صنعت و 

 ن بها، جهت اعتماد کارفرمایی در بازار کارهای آموزشنامهبخشی شایسته به گواهیاعتبار 
 التحصیالنتوانمندی و آگاهی فارغ
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