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 593 ................................................................................................................................... پزشکی علوم آموزش در نوآوري و تحول
 593......................................................................................................................................... یزدي تقوایی مریم دکتر آقاتباررودباري، جمیله
 598 .............................................................. زنجان دانشگاه هیپا علوم دانشکده یاضیر گروه آموزشی خدمات درونی ارزیابی

 598......................................................................................................................................................... یمردانیعل فائزه  و يموسو نیدحسیس
 606 ...... ییدانشجو یزندگ تیفیک يارتقا در پژوهنده رانیمد عنوان به ان،یفرهنگ دانشگاه ییدانشجو يسراها سرپرستان نقش

 606 .................................................................................................................................................................................................  راد میدابراهیس
 611......................................................................................... یعال آموزش تیفیک بر ياحرفه اخالق و تیمعنو ریتأث یبررس

 611 .................................................................................................................................................................................................. رنژادیفق فاطمه
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 620 ......................................................... یدانشگاه يکتابخانهها خدمات تیفیک ارتقاء يبنا ریز یاجتماع يشبکهها و 2 وب
 620 ........................................................................................................................................................................ يمحمود نایم ، يمحمد فائقه

 623 ............................................. انیفرهنگ دانشگاه انیدانشجو تیشخص نیتکو در یفرهنگ يتهایفعال نقش تیفیک یابیارز
 623 .......................................................................................... آدم گل شاهی پژمان ، يکند میسل یاشرف دیفرش ، یشیدرو نیالعابد نیز

 627 ........................................................................................ » هادانشگاه شدن یاسالم سند در یاجتماع يهیسرما ابعاد« 
 627 ...................................................................................................................................................................................................... یشوکت میمر

 642 .............................................................................. آن پیشروي راهکارهاي و موانع صنعت، با دانشگاه ارتباط ضرورتهاي
 642 ....................................................................................... صاحبیار حافظ ، یمیرح محمد ، یمیعظ دکترمحمد  ، يتلوار خالقی احمد

 647 ......................................................................................................................... یآموزش يفضاها در ینیکارآفر آموزش
 647 ........................................................................................... یامان دیوح ، دآبادیسع يادیفر نیام ، یمیعظ محمد ، پور داداش محمد*

 651 .. یفیک توسعه کردیرو با نایدانشجو دگاهید از رانیا یعال آموزش نظام در يمجاز يآموزشها بر حاکم يچالشها بر یلیتحل
 651 ...............................................................................................................................................................................  یلیرجلیم یدمحمدعلیس

 660 ........................................................................................................... نخبگان مهاجرت در یدانشگاه نظام ریتأث یبررس
 660 ........................................................................................... پور داداش محمد ، یامان دیوح ، یمیعظ محمد ، دآبادیسع يادیفر نیام*

 665 ................................................................................................................... یچگونگ و ییچرا ،یستیچ ؛ داریپا دانشگاه
 665 .................................................................................................................................................................................................  راد میدابراهیس

 بر يکارورز یدوره ياجرا ریتاث یدرباره یغرب جانیآذربا استان انیفرهنگ دانشگاه دیاسات و معلمان دانشجو نظرات یسهیمقا
 670 .................................................................................................................................................. مختلف دروس یعمل يریادگی

 670 ...................... زاده یموس رایسم بشارت، نیآرم عبداللهزاده، نیآرم ،یشیدرو نیالعابد نیز ،)مسئول یسندهینو(یمیکر سانیآ
 677 ............................................................................................................................................................................................... دیاسات يپاسخها

 682 ................................................................................... بهداشت مراکز مواجهه تیفیک و شده هیارا خدمات تیفیک رابطه
 682 .................................................................................................................................................... ییرضا رسول دکتر ،يواحد نیحس دکتر

 689 .................. یعلم اتیه ياعضا دگاهید از آنها اعتبار و تیفیک ارتقاء بر یدانشگاه یدرس يبرنامهها يساز ینالمللیب ریتاث
 689 ......................................................................................................................................................................... زرگر هاجر دهیس ، امراله دیام
 695 .................................................................................... نیکارآفر يهادانشگاه برونداد تیفیک یابیارز يهاشاخص نییتع

 695 ....................................................................................................................................................... 1یینایم محمدرضا ،* زاده ينور محبوبه
)دانشگاه دیاسات یابیارز یاختصاص یمطالعه(یآموزش يها ستمیس در یابیارز يبرا یادراک محاسبات بر یمبتن نینو یروش یارائه

 ............................................................................................................................................................................................... 702 
 702................................................................................................... يریتح هومان ، يروزآبادیف یدهقان الهام ، مهر فرزان محمدرضا دیس

 719.................................................................... ینالمللیب گاهیپا از یعال آموزش در تیفیک یابیارز حوزه يبروندادها مطالعه

WEB OF SCIENCE 719...................................................................................................... 2017 تا 1996 يسالها نیب 
 719...................................................................................................................................................................... یزوارق رسول پور،یحمد نیافش
 723 ....................................................................................................... رانیا در یاضیر يریادگی و یاددهی یشناس بیآس

 723........................................................................................................................................................................... يداور نیریش ، یطالب بهنام
 728 ............................................ لیموبا قیطر از يریادگی يساز ادهیپ در یبانیپشت و ياستگذاریس يها مولفه نقش یبررس

 728...................................................................................................................  استادحسنلو نیحس ،يرین یکنعان پژمان ،یخراسان اباصلت
 733 .............................................................................. هادانشگاه در فاوا بر یمبتن يریادگی -یاددهی يروشها کاربرد موانع

 734......................................................................................... یاکبرسلطان ،یمیکر نیبهاالد دیس ،یرسول هیسم پهرآباد، ينوظهور نیرام
 739 ........................... زیتبر دانشگاه انیدانشجو يمورد یبررس: یدانشگاه يفضا در يمجاز يفضا از استفاده تیفیک یابیارز
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 739.............................................................................................................................................................. یملک یدودمان هیهان ،یزوارق رسول
 شآموز در تیفیک یابیارز یاساس یمبان از یکی عنوانبه هنر و  ،یاجتماع ،یانسان علوم در پژوهش یابیارز یموضوع ةحوز رصد

 749 ...................................................................................................................................................... یانسان علوم يهاحوزه یعال
 749.................................................................................................................................................................. پور يحمد نیافش ،یزوارق رسول
 760 ...................................................... زیتبر شگاهدان انیدانشجو در اطالعات يفناور کاربرد و رشیپذ بر مؤثر عوامل یبررس

 760 ............................................................................................................................................................... منصورزاده محمد ، يمحمود روزیف
 774 ...................... رانیا بافستد فرش صنعت – هنر ینیکارافر و پژوهش تجارت، هنر، ابعاد بر یعال آموزش ریتاث یابیارزش

 774.............................................................................. ياحمدآباد یلین محمدرضا ،یکرمان ییایزکر مانیا ،ینیرزاامیم يدمحمدمهدیس
 يجمهور و یجنوب کره کشور دو معلم تیترب یبرنامهدرس در يریادگی – یاددهی ندیفرا و محتوا تیفیک یابیارز یچگونگ سهیمقا

 797 ........................................................................................................................................................................... رانیا یاسالم
 797......................................................................................................................................................................... زرگر هاجر دهیس ، امراله دیام

 803 ........................................................................... روشها و رویکردها ، مبانی کارکنان؛ عملکرد ارزشیابی ربخشاث سیستم
 803..................................................................................................................................................................... يمحمد رضا پور، ظفري طاهره

 815 ........ زیتبر دانشگاه 1390 - 1392 يسالها کنکور نییپا يها رتبه با رترب يها رتبه انیدانشجو یلیتحص زشیانگ سهیمقا
 815...................................................................................................................................................................... این مقدم مایس ،یبیحب حمداهللا

 821 ................................................................................................. انداز چشم سند به توجه با دانشگاه نظام تیفیک یبررس
 821.................................................................................. زاده یقاسم محبوبه مقدم، ینیعابد فاطمه زاده، يفکور زهرا زاده، يفکور یعل
 840 ............................................. رجندیب شهر دانشجومعلمان در يریادگی طیمح از ادراك اساس بر یلیتحص زشیانگ نییتب

 840................................................................................................................. زاده يفکور زهرا مقدم، ینیعابد فاطمه بورنگ، ياکبر محمد
 847 ...................................... یعلم اتیه ياعضا یپژوهش و یآموزش يکارکردها با هادانشگاه یشپژوه الزامات رابطه یبررس
 847................................................................................................................................................ جو ینیحس عباس دیس ،یرض رعربیم رضا

 859 ............................ لیاردب واحد یاسالم آزاد دانشگاه کارکنان یسازمان تعهد بر یشخص -يکار یزندگ رتعادلیتأث یبررس
 859............................................................................................................................................................. یلیاردب يستار فرزاد ، یجهان دیسع

 876 ........................................................................................ ها رویه و ها مشی خط:لیعا آموزش نظام در تدریس کیفیت
 876 .......................................................................................................................................................................... محمدي رضا اسحاقی، فاخته

 888 ............................... یلیتحص يها رشته  يریگ جهت به ینگاه با  وپرورش آموزش نیادیبن تحول سند يمحتوا لیتحل
 888............................................................................................................................. یشالده پناه تیهدا هیبدر ،یشالده پناه تیهدا احمد

 894 ................................................................................ اسالمی تربیت و تعلیم فلسفه براساس عالی آموزش واهداف رسالت
 894......................................................................................................................................................................................................... ينقد اصغر
 907 .......................... دیاسات یشغل يها یژگیو و ها یستگیشا به باتوجه یفیتوص – یفیک یابیارزش يریپذ ریتاث روند یبررس

 907.......................................................... کالنهیس يدیس محمد ریم ار،ی صاحب حافظ ،يبدر رحمان  ،يریپ یموس ، یمیعظ محمد
 912 ............................... یدانشگاه نظام تیفیک بهبود در انیدانشجو یسیانگل زبان يریادگی – یاددهی ندیفرآ یشناس بیآس

 912.................................................................................... کالنهیس يدیس محمد ریم ار،ی صاحب حافظ ،يبدر رحمان ، یمیعظ محمد
 917............................................................................. یپژوه درس ياجرا ندیفرا به یبخش تیفیک در الزم اقتضائات یبررس

 917............................................................................................................................................................... انیفرهنگ دانشگاه یدرس برنامه در
 استان يدادگستر يکاربرد -یمعل جامع دانشگاه قضات مدرسان سیتدر يسبکها براساس انیدانشجو يریادگی يسبکها سهیمقا

 922 ............................................................................................................................ 1394-95 یلیتحص سال در یشرق جانیآذربا
 922................................................................................................................................... اصل يشهباز دهیحم ،  زاده نیحس یعل دیام دکتر
 940 ...................................... اهواز چمران دیشه دانشگاه یلیتکم التیتحص انیدانشجو یپژوهش برتجارب ثرمؤ عوامل یبررس
 940..................................................................................................... ینجات ههیوج مپور،یعظ احسان د،یفرینیاسی طاهره ان،یلیجل الیسه
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 956 .............................................................................................................. یعال آموزش در تیفیک ینیتکو یابیکردارزیرو
 956 ........................................................................................................................................................................................ یذاکرصالح غالمرضا

 960 ........................................... آنان يرهبر خود اساس بر استان انیفرهنگ یدانشگاه يها سیپرد مدرسان عملکرد سهیمقا
 960 ................................................................................................................................................................. زجنگیت رضایعل و يویخد اسداله

 980 ................................... انیفرهنگ گاهدانش کارکنان در یسازمان عملکرد و يکار یزندگ تیفیک توجه با یدانشگاه تیفیک
 980............................................................................................................................... يبندر شاه عباس فرد، ينظر موریت ،يخسرو محسن
 994 ................................................................................... يفناور در سیتدر يبرا یروش ،یطراح اساس بر يفناور آموزش
 994..........................................................................................................................................  یعزت محمدرضا ،یهاشم تورج ،يواحد شهرام

 CIPP .............................................. 1006 يالگو براساس زیتبر دانشگاه یسیانگل رشته یلیتکم التیتحص ةدور یدرون یابیارز
 1006 ................................................................................................................................................... نمین مجیدي ریتا -يواحد شهرام دکتر
 1045 .................................................................. يرفتار و یشناخت يریدرگ سیماتر و یکیالکترون يریادگی در سؤاالت انواع
 1045 ............................................................................................................... یمحمدحسن نینسر دکتر ،یحاتم جواد دکتر ،یفیلط دیسع

 1053 ............................. یعال آموزش یدرس برنامه ییتمرکززدا ياستهایس به نسبت انیدانشجو و یعلم اتیه ياعضا نگرش
 1053 ........................................................................................................................ محمدپور هیرق بویاد وسفی دکتر ،يمحمود روزیف دکتر

 و استادان دیدگاه از جانیآذربا یمدن دیشه دانشگاه یتیترب علوم دانشکده آموزشی کیفیت بر مؤثر آموزشی عوامل مقایسه
 1071 .............................................................................................................................................................................. دانشجویان

 1071 .....................................................................................................................................................  اقدم ياحمد جواد و یبرق یسیع دکتر
)ينهایزم یهینظر بر یمبتن یپژوهش( رانیا یعال وزشآم نظام یاعتبارسنج مدل آزمون يبرا يریاندازهگ ابزار اکتشاف و توسعه

 .............................................................................................................................................................................................. 1086 
 1086 ........................................................ فراستخواه مقصود دکتر و  یملک حسن دکتر ، عباسپور عباس دکتر زاده،یمجتب محمد دکتر

 1102 ............................................................................................دیاسات یابیارزش يازروشها ارشد انیدانشجو تجارب مطالعه
 1102 ........................................................................................................................................................................... ینیام بهنام ویمیسل جمال
 1128 ........................................................... یدانشگاه يها نظام در يمجاز يریدگای و آموزش تیفیک بر موثر عوامل یبررس
 1128 ...................................................................................................................................................................................................... ياکبر عذرا

 1143 ..................................................................................................................................... :تیفیک فرهنگ يمفهومپرداز

 1143 ......................................................... رانیا یعال آموزش در تیفیک نیتضم گفتمان يسازنهینهاد شده فراموش ضرورت
 1143 ................................................................................................................................................................. ینیحس رهین ویمیسل قاسم دکتر

 1157 ................................................................. رانیا در يداروساز يهادانشکده ییدارو یمیش يهاگروه یسنج علم یسبرر
 1157 ......................................................................................................... بانیجو ابوالقاسم ،ییحنا جالل فر، انیشا یعل زاده، یرضاقل افرا
1394-95 یلیتحص سال در شبستر واحد یاسالم آزاد دانشگاه در يکشاورز علوم دانشکده کیآکادم یآموزش طیمح یابیارز

 .............................................................................................................................................................................................. 1174 
 1174 ................................................................................................................................. زاده نیحس یعل دیام دکتر و یثابت یراصالنیام ندا

)FAHP( يفاز یمراتب سلسله لیتحل ندیفرآ  از استفاده با آنها يبند تیاولو و یدانشگاه نظام تیفیک يها شاخص ییشناسا
 .............................................................................................................................................................................................. 1189 

 1189 .............................................................................................................................................................................................. اینیصبور الیسه
 1204 ........محور ستهیشا معلم تیترب  یدرس برنامه در دانشجومعلمان از انتظار مورد يها یستگیشا از یابیارزش یمفهوم مدل

 1204 ............................................................ پور یموس اهللا نعمت ،يجعفر رشاهیم میدابراهیس ،یاصفهان نصر احمدرضا ،یخروش پوران
 1212 .......................................................................یاسالم معارف گروه دیاسات  یابیارزش يشاخصها يتبندیاولو و ییشناسا

 1212 ............................................................................................................................................................................ یکاظم هیعال ،ینوران زهرا
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 1219 ............................................................................................ایران عالی آموزش در کیفیت ماهیت درباب انتقادي تاملی
 1219 ...................................................................................................................................................................................... حیدري صفار حجت
 1240 ......................................... جهان در شرویپ يدانشگاهها یعلم ئتیه ياعضا یپژوهش يبهرهور یابیارز ينظامها یبررس
 1240 ................................................................................................................................................................... مزادهیحک رضوان ،یاسالم زهرا
 یعال آموزش موسسات یکارشناس مقطع يحسابدار رشته شده اجرا و شده قصد یدرس برنامه نیب انطباق زانیم یفیک یبررس

 1248 .................................................................................................................................................... مازندران استان یانتفاع ریغ
 1248 .................................................................................................................. ،یروزجائیف تبار یحاج محسن و ،يزدیا صمد رضانژاد، آتنا

 1266 ....................................... يکاربرد یعلم جامع يمورد مطالعه باز؛ ينوآور در صنعت و دانشگاه نیب ارتباط يتجار مدل
 1266 ............................................................................................................................... شجاع نیرام و يدیس درضایس  يسعدمحمد دیمج

دانشگاهی کیفیت محتمل آینده و تغییر رویکردهاي منظر از دانشگاهی درسی هايبرنامه تغییر و بازنگري انتقادي تحلیل
 ............................................................................................................................................................................................. 1267 

 1267 ............................................................................................................................. تورانی حیدر دکتر و حسینی دحسینسیدمحم دکتر
 1278 ............... رانیا یدانشگاه نظام تیفیک شیافزا در آن نقش و يانرشتهایم یدرس برنامه به یدانشگاه یدرس برنامه رییتغ

 1278 ................................................................................................................................. صابر ییباید محسن دکتر و ينورآباد سولماز دکتر
 1282 ................................................ نور امیپ دانشگاه انیدانشجو در روانی سالمت با شادمانی و يمعنو سالمت رابطه یبررس

 1282 ................................................................................................................................. يروزین نبیز ، یمیکر نیدبهاالدیس ، یاکبرسلطان
 1287 ...................... دیاسات یشغل يها یژگیو و ها یستگیشا به توجه با یفیتوص – یفیک یابیارزش يریپذ ریتاث روند یبررس

 1287 .................................................... کالن هیس يدیس محمد ریم ار،ی صاحب حافظ ، يبدر رحمان  ، يریپ یموس ، یمیعظ محمد
 1292 ...................................................... انیدانشجو در یلیتحص یفرسودگ و يخودکارآمد ، یاسالم یزندگ سبک  ي رابطه
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 کیفیت تدریس در نظام آموزش عالی: خط مشی ها و رهنمودها

 2، رضا محمدي1فاخته اسحاقی

 چکیده

را که با پیامدهاي ت چدر نظام هاي آموزش عالی،کیفیت تدریس به عنوان یکی از مولفه هاي فرایندي از اهمیت ویژه اي برخوردار اس
ه تضمین نمایند یادگیري دانشجویان مرتبط است و نیز در بازار رقابت جهانی آموزش عالی، موسسات آموزش عالی نیاز دارند ک

تجارب بین المللی نشان  آموزش عرضه شده توسط آنها انتظارات دانشجویان و الزامات کارفرمایان را برآورده می سازد. در این راستا
ریت و برنامه که بهبود کیفیت تدریس یک اقدام چندسطحی (موسسه اي،برنامه اي و فردي) است و الزم است که در مدی می دهد

رو این تحقیق درصدد  راهبردي موسسات آموزش عالی و در ارتباط مستقیم با نظام ارزیابی و تضمین کیفیت مدنظر قرار گیرد.از این
رسی خط مشی ها و رویه هاي جدید در حوزه کیفیت تدریس در نظام هاي آموزش عالی رتحلیلی به ب-است تا با مطالعه توصیفی

ان ارائه نماید. بدیهی جهان بپردازد و پیرو آن پیشنهادهاي سازنده اي را جهت ارتقاي کیفیت فرایند تدریس در نظام دانشگاهی ایر
پژوهش هاي انجام  یفیت تدریس در سطوح مختلف و بر اساساست نوآوري این مقاله در ارائه مدل براي مولفه هاي تاثیرگذار بر ک

 شده در سطح بین الملل خواهد بود.

 کلمات کلیدي: کیفیت، فرایند تدریس، نظام آموزش عالی. 

 مقدمه

گسترش آموزش عالی از یک سو و هزینه هاي درحال افزایش آن از سوي دیگر توجهات را به مسائل کیفیتی معطوف می 
). بنابراین پاسخگویی نسبت به این موضوع که هزینه هاي عمومی همراه با کیفیت و اثربخشی کافی 3،2000شاهدارد( برنان و 

 ).1387هستند، بیش از گذشته اهمیت یافته است(سبحانی نژاد و افشار،

ـ یادگیري به عنوان هسته فعالیت یت خاصی برخوردار همها و مراکز آموزش عالی از اهاي دانشگاهدر این راستا کیفیت تدریس 
یس ـ یادگیري و به تواند در بهبود عملکرد اعضاي هیأت علمی، بهبود و توسعه مدیریت فرایند تدرباشد و توجه به آن میمی

ته باشد(ترك تبع آن تربیت شایسته سرمایه انسانی و در نتیجه رشد و پیشرفت اقتصادي و اجتماعی کشور نقش موثري داش
 ).1393زاده و همکاران،

هاي یادگیري دانشجویان مرتبط است و مؤسسات آموزش عالی نیاز دارند که تضمین نمایند آموزش کیفیت تدریس با بازده
سازد. بر این عرضه شده توسط آنها، انتظارات دانشجویان و الزامات کارفرمایان را هم براي امروز و هم در آینده برآورده می

 ).4،2012پائین به باال و نوآوري در تدریس دارند(هنارد و رزورا اساس آنها نیاز به راهبري با عملیات

                                                            
 . کارشناس ارشد پژوهشی مرکز تحقیقات،ارزشیابی،اعتبارسنجی و تضمین کیفیت سازمان سنجش آموزش کشور 1
 . استادیار مرکز تحقیقات،ارزشیابی،اعتبارسنجی و تضمین کیفیت سازمان سنجش آموزش کشور 2

3.. Bernnan& shah. 
4 . Henard and Roseveare 
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رد مناسب براي ترین مسائلی است که از یک سو بازخودر این راستا پژوهش درباره کیفیت تدریس در دانشگاه از جمله مهم
ندرکاران آموزش ان و دستریزي راهبردي در اختیار مسئوالهاي اساسی و برنامهگیريتجزیه و تحلیل مسائل آموزشی، تصمیم

در خواهند بود دهد و از سوي دیگر، اعضاي هیأت علمی با آگاهی از کیفیت عملکرد خود در جریان تدریس قاعالی قرار می
ارت دیگر اعضاي هاي آموزشی خود را اصالح کنند و در نتیجه، کیفیت تدریس خود را افزایش دهند.به عبها و روشتا شیوه

ز نظریه انتقال توانند تدریس خود را ااهی از عواملی که باعث بهبود کیفیت تدریس آنان خواهد شد، میهیأت علمی با آگ
گرایی به دانش به سمت ایجاد ساخت دانش توسط دانشجو و فعال کردن وي یا به عبارتی، روش تدریس خود را از رفتار

 ). 1390سمت سازاگرایی سوق دهند(صفري،

اند که شامل ) نیز دالیل متعددي را براي توجه به کیفیت تدریس ذکر کرده2006( 1ر و پنترپیرو اهمیت این موضوع مو
هاي پرسنلی و گیرياي اعضاي هیأت علمی و کارکنان و تصمیمریزي درسی، توسعه حرفهبهبود تدریس و یادگیري و برنامه

 ). 1390مدیریتی می باشد(صفري،

تواند مشتمل بر سه مضمون مفهومی، ساختاري ـ یادگیري در آموزش عالی می تحقیقات نشان می دهد که یک نظام تدریس
هاي ذهنی و پنداره شناختی وارهها توسعه یابد. منظور از مضمون مفهومی، طرحو عملکردي و مبتنی بر تعامل همزمان آن

مضمون ساختاري شامل مجموعه باشد. یاددهنده (استاد) و یادگیرنده (دانشجو) از ماهیت فرایند تدریس ـ یادگیري می
ها، ترتیبات و ساز و کارهاي تمهید شده جهت تدوین و پیشبرد فرایند تدریس ـ یادگیري و تحقق اهداف و گیريجهت
ها یا اقداماتی باشد. مضمون عملکردي شامل مجموعه فعالیتهاي موردنظر یاددهنده و یادگیرنده (استاد و دانشجو) میارزش

یشبرد، تحقق رهبري و مدیریت فرایند تدریس ـ یادگیري و حصول اطمینان از اثربخشی آن توسط است که در جهت پ
آید. این سه مضمون در ارتباط با هم شکل گرفته و تغییر در هر کدام یاددهنده و یادگیرنده (استاد و دانشجو) به عمل می

س ـ یادگیري در آموزش عالی به مثابه یک منظومه به هم تغییر در ابعاد دیگر را در پی دارد. از همین روي نظام جامع تدری
و پیامدهاي نامطلوب آن در  2گرایینماید و عدم توجه به این ویژگی اساسی و مهم ، منجر به فروکاستپیوسته تجلی می

 ).1388هاي نظر و عمل در زمینه تدریس ـ یادگیري خواهد شد که الزم است از آن پرهیز شود(ترك زاده،صحنه

 شوند:نابراین بطور کلی مؤسسات به دالیل زیر در امر بهبود کیفیت تدریس درگیر میب

خواهند مطمئن دار بدین معنی که دانشجویان و نیز کارفرمایان میاسخگویی به تقاضاي روزافزون تدریس مناسب و معنیپ -
اي هاي مورد نیاز براي تکامل حرفهه مهارتشوند که آموزش مؤسسات به استخدام پردرآمد منجر خواهد شد و دانشجویان را ب

 در طول زندگی تجهیز خواهد کرد.

ه شان دادن این که آنها فراهم کنندگان قابل اعتماد آموزش عالی با کیفیت مطلوب هستند، در حالیکه در یک مجموعن -
محلی و ...) که هر یک انتظارات  ماتهاي مالی، مقاپیچیده با ذینفعان مختلف(دانشجویان،کارفرمایان،وزارت مربوطه، سازمان

 کنندخودشان را دارند، عمل می

 لکرد پژوهشییادگیري و عم -لکرد تدریسایجاد تعادل در دستاوردهاي عم -

 ویی بیشتررقابت اثربخش تر دانشجویان و جابجایی دانشج -

                                                            
1- Moore & Panter 
2- Reductionism  



 

١٢ 

 

 یازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت نظام هاي دانشگاهی

11th National Conference on Quality Assessment of University Systems 

 دانشگاه تبریز

1396بهشتاردی 7و 6  

 یادگیري با توجه به محدودیت بودجه -افزایش کارایی فرایند تدریس -

 گیرد. از جمله عوامل:ییس در سراسر جهان با تغییرات مفهومی درون محیط آموزش عالی تحت تأثیر قرار مکیفیت تدر -

 المللی شدن آموزش عالیبین -

 هاي دانشجویینوع بیشتر ویژگیتدامنه فزاینده و گسترده آموزش و  -

 تغییرات سریع تکنولوژي -

 اي آموزش عالیسعه منطقهالتحصیالن و توتقاضاي مشارکت مدنی بیشتر فارغ -

 ).2012(هنارد و رزورا، 21هاي قرن ید نیروي کار ماهر جهت مواجهه با چالشنیاز به تول -

اي انجام شده هبنابراین با توجه به اهمیت کیفیت تدریس در نظام آموزش عالی این مقاله درصدد است تا بر اساس پژوهش 
ا در این زمینه ردریس،مولفه هاي اثرگذار بر آن را شناسایی و راهکارهایی و بررسی خط مشی هاي مربوط به بهبود کیفیت ت

 براي نظام آموزش عالی ایران ارائه نماید.

 کیفیت تدریس و تبیین خط مشی هاي بهبود و مولفه هاي ارزیابی آن در نظام آموزش عالی

ري در دانشجویان است و شامل چندین بعد هاي یادگیهاي آموزش جهت تولید بازدهکیفیت تدریس به معنی کاربرد تکنیک
هاي یادگیري (مطالعه آزاد، یادگیري پروژه محور، یادگیري طراحی اثربخش برنامه درسی و محتواي دروس، تنوع زمینه

باشد(فابریک هنارد و هاي یادگیري و استفاده از بازخورد آنها میمشارکتی، تجربه و ...)، ارزیابی اثربخش از بازده
 ).2012زورا،دبورار

یادگیري )نیز کیفیت تدریس را به عنوان داشتن احساس وظیفه(هنر تدریس)و احساس موفقیت(2005ریچاردسون(فسترماچر و 
وفقیت مدانشجو)تعریف می کنند و زمانی که احساس وظیفه به خوبی حاصل شود،به عنوان تدریس خوب و زمانی که احساس 

 ).1390و زمانی که هر دو حاصل شود ،کیفیت تدریس اتفاق می افتد(نامی،ایجاد شود،تدریس موفق نامیده می شود 

افتد( فابریک هنارد و بهبود کیفیت تدریس، یک اقدام چندسطحی است و حمایت از کیفیت آن در سه سطح زیر اتفاق می
 ):2012دبورارزورا،

 نی کیفیت.هاي تضمین دروتماي: شامل اقداماتی مثل سیاستگذاري و حمایت سازمانی و سیسدر سطح مؤسسه -

 هاي درسی .مات ارزیابی و ارتقاء طرح، محتوا و نحوه ارائه برنامهاي: شامل اقداطح برنامهسدر  -

هایشان، تشویق در جهت نوآوري و حمایت از بهبود طح فردي: شامل ابتکاراتی که به مدرسان در دستیابی به هدفس -
 کند.یادگیرنده محور کمک می یادگیري دانشجویان و اتخاذ یک رویکرد

ها و اقدامات زیر بکار گرفته شوند.همچنین موضوع مهم پس از در این راستا براي ارتقاي کیفیت تدریس،  بایستی خط مشی
تدوین و اجراي خط مشی هاي بهبود کیفیت تدریس،ارزیابی آن است که آن نیز می بایست در سه سطح فردي،برنامه اي و 

وجه قرار گیرد. در طی سال هاي اخیر پژوهش ها و اقدامات مختلفی در دو سطح اول و دوم انجام شده و موسسه اي مورد ت
معیارها و شاخص هاي ارزیابی عملکرد اعضاي هیات علمی و برنامه درسی تبیین شده و مورد استفاده قرار می گیرند،اما آنچه 
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اثرگذار بر کیفیت تدریس در سطح موسسه اي است که بر اساس  در این مقاله به آن پرداخته می شود، ارزیابی مولفه هاي
 ):2012هر خط مشی به شرح زیر تعریف شده اند(هنارد و رزورا،

تعادل م: بسیاري از مدیران موسسات آموزشی در حال توجه مجدد به چگونگی مدیریت افزایش آگاهی از کیفیت تدریس
ودن تدریس به عنوان یک هدف راهبردي موسسه و جهت آشکار نمدر تحقق اهداف آموزشی و پژوهشی هستند و کیفیت 

 رار گیرد:تعهد آن به بهبود مستمر تدریس، تعریف می شود. در راستاي این خط مشی، اقدامات زیر می بایست مدنظر ق

 اقدامات

 ادگیري.ی -ایجاد یک چهارچوب تدریس -

 سسه اي.بهبود کیفیت تدریس از دیدگاه درون و برون مؤ -

 قویت ارتباط بین آموزش و پژوهش و به عبارت بهتر آموزشِ پژوهش محور.ت -

 مولفه هاي ارزیابی

 هبردي مشخص مؤسسه تعریف شده است.کیفیت تدریس به عنوان یک هدف را -

 کند.سسه را منعکس میها و زمینه موهارچوب تدریس و یادگیري تدوین شده است که رسالت، ارزشچیک  -

مورد انتظار براي دانشجویان را تصریح  و یادگیري بطور عملیاتی اهداف آموزش و پیامدهاي یادگیريتدریس  چهارچوب -
 می کنند. 

 ان تدوین شده است. نفعان از جمله دانشجویهاي تدریس و یادگیري با مشورت کلیه ذيـ چارچوب

ي تدریس و یادگیري مورد استفاده قرار نوان ابزاري براي هماهنگ کردن فرایندهاهاي تدریس و یادگیري به عـ چارچوب
 گیرد. می

 ـ ارزش و اهمیت کیفیت تدریس در مؤسسه مورد تأکید قرار دارد و در فرهنگ کیفیت آن گنجانده شده است. 

 کند. ـ مؤسسه جایزه تدریس با کیفیت را اعطاء می 

 ـ حمایت از کیفیت تدریس. 

 مدیریت تعادل بین آموزش و پژوهش، ایجاد شده است.   ـ ارتباط بین آموزش و پژوهش تقویت و از طریق

اند و نیاز است اي اعضاي هیأت علمی خود کردهتوسعه حرفه : بسیاري از موسسات، اقدام بهپرورش مدرسان برجسته -2
 ها و راهبردهاي موسسه باشد.که این اقدام جزئی از ارزش

 اقدامات:

 ي کیفیت تدریس.یاز برانهاي آموزشی مورد تعیین صالحیت -

 اي.هاي آموزشی از طریق توسعه حرفهبه روز نمودن مهارت -



 

١٤ 

 

 یازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت نظام هاي دانشگاهی

11th National Conference on Quality Assessment of University Systems 

 دانشگاه تبریز

1396بهشتاردی 7و 6  

 حمایت از تدریس الهام بخش -

 مولفه هاي ارزیابی:

 کنند. ن، چارچوب تدریس و یادگیري را درك کرده و حمایت میهمه مدرسان و مدیرا -

هاي تدریس با کیفیت، فراهم کرده ایت از نوآوريـ مؤسسه منابع انسانی، بودجه و امکانات مورد نیاز مدرسان را جهت حم
 است. 

 ـ ابزار مناسب ارزیابی کیفیت تدریس و بازخورد به مدرسان ایجاد شده است. 

 نفعان تعریف شده است. امل مدرسان و سایر ذيکهاي آموزشی با مشارکت ـ صالحیت

اي تأمین حی شده و منابع و متخصصان توسعه حرفههاي تدریس طرااي براي به روز کردن مهارتهاي توسعه حرفهـ دوره
 شده است. 

 ه از طریق سازوکارهاي الزم فراهم شده است. هاي تدریس مناسب در مؤسسـ رویه

 شودهاي آنان به خوبی منتشر میـ مدرسان برجسته مشخص شده و مؤفقیت

ند بازخورد تدریس است چرا که آنها قادر : مشارکت دانشجویان مؤثرترین محرك در کیفیتدرگیر نمودن دانشجویان -3
ارهایی را و چگونه انتقادي از تدریس نه فقط در مورد این که چه کاري خوب است بلکه درباره این که آنها دوست دارند چه ک

 انجام دهند، فراهم کند.

 اقدامات:

 تدریس. دادن نقش کلیدي به دانشجویان در بهبود کیفیت -

 شجویان.هاي معتبر براي گردآوري و استفاده از بازخوردهاي دانایجاد ابزارها و روش -

 مولفه هاي ارزیابی:

 یفیت مورد توجه قرار دارد. نقش فعال دانشجویان در تدریس با ک ـ

اند که چه موقع وچگونه از آنها ـ ابزار مناسب جهت گردآوري بازخورد دانشجویان طراحی شده و مدرسان راهنمایی شده
 یند. استفاده نما

 کنند. هاي جدید تدریس، استفاده بیشتر از مشارکت فعال دانشجویان در یادگیري را ترغیب میـ روش

 دهد. یـ مؤسسه فرهنگ گفتگو و تعامل بین مدرسان و دانشجویان را در راستاي کیفیت تدریس و یادگیري ارتقاء م

وري براي بهبود کیفیت است و رهبري و هیأت مدیریت اثربخش عنصري ضر دریس:تایجاد ساختار براي مدیریت  -4
دارك تتصمیم گیرنده موسسات، نقش اساسی در ایجاد فرهنگ کیفیت تدریس در موسسه دارند و مدیریت اثربخش بدون 

 ساختار سازمانی مناسب مثل ایجاد یک واحد خاص جهت حمایت از تدریس با کیفیت، مشکل خواهد بود.
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 اقدامات:

 در جهت بهبود کیفیت تدریسها تقسیم مسئولیت -

 تقویت مدیریت کیفیت تدریس -

 سهیادگیري مؤس -تضمین اجراي کامل راهبرد تدریس  -

 ري.ایجاد یک واحد خاص جهت حمایت از تدریس و یادگی -

 مولفه هاي ارزیابی:

 طوح وجود دارد. هاي تعریف شده براي بهبود کیفیت تدریس در کلیه سـ ساختار رهبري مشخصی در مؤسسه با مسئولیت

 واحد خاصی براي کیفیت تدریس تخصیص یافته است. 

 کند. ها را تقویت میهاي آموزشی است و استقرار بهترین رویهـ واحد کیفیت تدریس در تعامل کامل با گروه

 ـ خدمات پشتیبانی به طور کامل با چارچوب تدریس و یادگیري یکپارچه شده است. 

 ها وجود دارد. هاي مناسب براي راهبري مسئولیتـ مسیرهاي شغلی و پرداخت

 شود. ـ پیشرفت اجراي تدریس و یادگیري به طور منظم کنترل می

-یکپارچه کردن خط  : موسسات بایستی به دنبالهاي موسسه در جهت تدریس با کیفیتماهنگی خط مشیه -5
 یفیت تدریس باشند.کهاي خود در جهت تضمین حمایت از بهبود مشی

 دامات:اق

 هاي منابع انسانیهماهنگ کردن کیفیت تدریس با خط مشی -

 هاي فناوري هاي نوین آموزشیشیهماهنگ کردن کیفیت تدریس با خط م -

 هاي محیط یادگیريهماهنگ کردن کیفیت تدریس با خط مشی -

 هاي حمایت دانشجوییهماهنگ کردن کیفیت تدریس با خط مشی -

 المللی شدن.هاي بینبا خط مشی هماهنگ کردن کیفیت تدریس -

 مولفه هاي ارزیابی:

 شوند. می هاي تدریس با کیفیت به طور منظم بازنگريخط مشی

هاي آموزشی در داخل چارچوب کلی تدریس و یادگیري مؤسسه گنجانده شده هاي کیفیت تدریس گروه / برنامهـ خط مشی
 است. 

 کند. دي تدریس با کیفیت حمایت میاهداف راهبر هاي منابع انسانی ازمشیـ خط
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 هاي آموزشی در ارزیابی عملکرد و پیشرفت شغلی، لحاظ شده است. ـ صالحیت

تر، هماهنگ شده هاي تکنولوژي به خوبی با استفاده از فناوري اطالعات در جهت تدریس و یادگیري اثربخشمشیـ خط
 است. 

 اي تدریس فراهم شده است. ـ محیط یادگیري مناسب و دامنه وسیعی از رویکرده

 اند. ب تدریس و یادگیري لحاظ شدههاي حمایت دانشجویی در چارچوـ سیاست

 شوند. ـ خدمات دانشجویی ارزیابی می

 گیرند. المللی شدن دانشجویان و مدرسان به عنوان فرصتی براي تدریس با کیفیت، مورد استفاده قرار میهاي بینـ سیاست

هاي خاص (مثل دریس اغلب پاسخگوي موقعیت: نوآوري در توآوري به عنوان محرك براي تغییربرجسته نمودن ن -6
هاي ارائه شده را متحول نماید. فشار از سوي کارفرمایان تواند محتواي برنامههاي دانشجویان و ...) خواهد بود و میتغییر ویژگی

ادي، کار گروهی و ارتباطات، مهارتهاي فنی و خاص فکر انتقهاي تهاي یادگیري (مثل مهارتو دانشجویان در خصوص بازده
 باشد.و ...) نیز محرکی براي بهبود کیفیت تدریس می

 اقدامات:

 ترغیب مدرسان و دانشجویان به نوآور بودن -

 هاي یادگیرندهتقویت موسسات به عنوان سازمان -

 اي.هاي مؤسسهگنجاندن حمایت از نوآوري در دیگر سیاست -

 ه هاي ارزیابی:مولف

 گیرد. قرار می هاي تدریس تشویق شده و مورد تقدیرنوآوري در رویه

 د. ـ دانشجویان به طور فعال در طراحی، اجرا و ارزیابی، تجربیات نوآورانه تدریس و یادگیري مشارکت دارن

 دخالت دارند. هاي تدریس نوآورانه ها و یا جایگاه شغلی، در رویهز طریق پروژهنفعان بیرونی اـ ذي

 گردد. هاي تدریس به دقت ارزیابی شده و تأثیرات آنها بررسی شده و به دیگران ارائه میها در رویهـ نوآوري

 هاي تدریس و یادگیري وجود دارد. شناسی چالشـ ظرفیت آسیب

 هاي نوآورانه وجود دارد. ـ برنامه اشتراك دانش و دیگر ابزار براي حمایت از انتشار رویه

 شوند. وسعه راهبردي مؤسسه، کنترل میها جهت تضمین هماهنگی با تـ نوآوري

ط جامعه دانشگاهی پذیرفته شده است و مؤسسات، منابعی را : ارزیابی از کیفیت تدریس توسارزیابی کیفیت تدریس -7
اي تأمین ربوطه، نهادهاند. همچنین وزارت مه از کیفیت تدریس تخصیص دادههاي بعمل آمدبراي کنترل اجراي حمایت

 اعتبار و تضمین کیفیت نیز در گسترش ارزیابی کیفیت تدریس، نقش اساسی دارند.
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 اقدامات:

 آیندهاي تضمین کیفیت موسسهگنجاندن ارزیابی کیفیت تدریس در فر -

 طراحی و اجراي ابزارهاي ارزیابی -

 تأکید بر تفسیر دقیق نتایج ارزیابی. -

 مولفه هاي ارزیابی:

 ریس با کیفیت در فرآیندهاي تضمین کیفیت و ارزیابی عملکرد کلی مؤسسه گنجانده شده است. ـ تد

 شود. ـ ارزیابی عملکرد تدریس به طور مجزا از ارزیابی اقدامات حمایت از بهبود کیفیت انجام می

 وجود دارد. ها ـ ابزارهاي ارزیابی قابل دسترس است و تناسب و پشتیبانی فنی از کاربرد هر یک از آن

 شود. ـ نتایج ارزیابی به دقت تفسیر شده و به منظور بهبود کیفیت تدریس و یادگیري ارائه می

 فسیر و کاربرد نتایج ارزیابی براي مدرسان، فراهم شده است. حمایت از چگونگی ت ـ

 کند. یمشوند را دنبال ـ ارزیابی، تضمین این که نتایج استفاده و پیشنهادات اجرا می

 مطالعه موردي یک پژوهش بین المللی در حوزه کیفیت تدریس 

 1سازمان همکاري و توسعه اقتصادي اي در آموزش عالی با تاکید بر تدریس با کیفیت، توسطپژوهش مدیریت مؤسسه
OECD) یس تواند به بهبود کیفیت تدرکشور جهان انجام شده است و اقداماتی که می 20مؤسسه آموزش عالی از  29) در

 هاي اصلی این پروژه عبارتست از: نماید. یافتهکمک کند را مشخص می

دهد، متعهد باشد. هایی که کیفیت تدریس را تحت تأثیر قرار میمدیریت ارشد بایستی براي دستیابی به کلیه جنبه 
نامه آموزشی ارزیابی بردانشجویان نیز بایستی متعهد به فراهم کردن بازخورد در خصوص برنامه درسی و تدریس از طریق 

 باشند. 

 ا: باي اثربخش براي کیفیت تدریس همراه است یک سیاست مؤسسه 

 لونیا در اروپا). بالمللی (مانند فرآیند ـ عوامل بیرونی در سطوح ملی و بین1

 مدیریت). اي (مانند زمینه مؤسسه و توسعه فرهنگ کیفیت و شرایط خاص مؤسسه به لحاظ تغییر ـ عوامل درون مؤسسه2

یأت همدیریت سطوح اجرایی، یک عامل موفقیت است. مشارکت رؤساي دانشکده ها حیاتی است زیرا آنها رابط بین  
ا گیري مؤسسه و استادان هستند. آنها ترکیب رویکردهاي استراتژیک و پرورش نوآوري در اقدامات روزمره کالسی رتصمیم

 نمایند. تقویت می

                                                            
1  .Organisation for Economic Co-operation and Development 
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ائین به باالي اعضاي هیأت علمی، ایجاد محیط تدریس و یادگیري مناسب براي آنها و فراهم کردن هاي از پتقویت نوآوري 
 خدمات اثربخش ، همگی در آموزش با کیفیت سهیم هستند. 

 فناوري اطالعات، تدریس و تعامالت دانشجو ـ مدرس را بهبود داده است. 

هاي ارزیابی از دوره هاي آموزشی کیفیت (تدوین پرسشنامه هاي فنی حمایت ازمؤسسات آموزشی بایستی تعادل بین جنبه
 هاي تدریس در دستیابی به اهداف برنامه درسی) را برقرار نمایند. ) و موضوعات اساسی (مثل ارزیابی ارزش افزوده نوآوري

 ارند. ز دهایشان از تدریس با کیفیت نیاگیري تأثیر حمایتمؤسسات به ایجاد رویکردهاي نوآورانه در اندازه

مؤسسه،  در حالیکه مشارکت قوي مدیریت مؤسسه و بودجه و تسهیالت کافی وجود داشته باشد،اندازه و ویژگی هاي یک
 آید. اي به حساب نمیهاي موسسهمانع بزرگی براي ایجاد خط مشی

به شرح  کیفیت تدریسهمچنین بر اساس نتایج این پروژه، تعهدات اصلی مؤسسات آموزش عالی تحت بررسی براي افزایش 
 موارد و درصدهاي زیر است: 

 

 بندي کرد: توان به شرح زیر طبقهش کیفیت تدریس را میها در جهت افزایانواع نوآوري

هاي تعیین شده در سطح مؤسسه (از جمله تدوین چارچوب هاي مؤسسه اي و تضمین کیفیت که شامل سیاستمشیـ خط1
 باشد. ار و سیستم تضمین درونی کیفیت میتدریس و یادگیري) و ایجاد ساخت

 باشد. ي میـ کنترل برنامه آموزشی که شامل طراحی، اجرا و ارزیابی محتوا و آموزش ارائه شده و نیز محیط یادگیر2

امل پشتیبانی از یادگیري دانشجویان و تدریس مدرسان در جهت بهبود کیفیت از شیادگیري که  -ـ حمایت از تدریس3
هاي جدید آموزش، تسهیالت فناوري، تعامالت دانشجو ـ اي، طراحی راهبردهاي تدریس، رویهد توسعه حرفهطریق بهبو

 زات و ... می باشد.هاي شغلی، تجهیاستاد، آگاهی دانشجویان از مسیرهاي تحصیلی و فرصت
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طراحي، كنترل و اجراي خط مشي ھاي مؤسسھ اي
طراحي، كنترل و اجراي برنامھ درسي

)طاز برنامھ ھا و تجارب یادگیري در محی(ارزیابي دانشجویان 
)ابزارھاي آموزشي، رفتار و نگرش مدرسان(توسعھ حرفھ اي 

حمایت مالي از ارتقاء تدریس
…جھ اعطاي جایزه بھ مدرسان برجستھ یا نوآوري ھاي قابل تو

پشتیباني سازماني، مدیریت برنامھ ھا در سطح مدرسان
…/  اي پشتیباني سازماني، مدیریت برنامھ ھا در سطح مؤسسھ

…ھیالت كتابخانھ، تس(پشتیباني محیط تدریس و یادگیري 
...)خدمات مشاوره اي، مشاوره شغلي و (حمایت از دانشجویان 

یتاستفاده از حلقھ بازخورد نوآوري ھا در جھت تدریس با كیف
حمایت از یادگیري دانشجویان 
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یا تقویت سازوکارهاي تضمین  هاي بیرونی به وسیله نهادهاي اعتبارسنجی و تضمین کیفیت، مؤسسات را به ایجادارزیابی 
هاي تضمین کیفیت بهبود شود. پیشنهادات برآمده از سیستمنماید که شامل کیفیت تدریس نیز میدرونی کیفیت ترغیب می

 دهد. کیفیت تدریس در کلیه سطوح مؤسسه را تحت تأثیر قرار می

 

 جمع بندي و نتیجه گیري 

هت ایجاد و توسعه جیادگیري در  -موده منوط به کیفیت مطلوب فرایند تدریسبا توجه به اینکه تربیت نیروي انسانی کارآز
ویژه اي  دانش،مهارت و نگرش هاي الزم در فراگیران می باشد، بهبود مستمر کیفیت آن در نظام دانشگاهی از اهمیت

 :در بهبود کیفیت تدریس بایستی راهبردهاي زیر مورد توجه قرار گیردبرخوردار است. از این رو 

هاي کیفیت تدریس، بهبود کیفیت تجارب یادگیري دانشجویان و به تبع آن دستاوردهاي یادگیري دف نهایی خط مشیه -
 است و بر این اساس دانشجویان نقش موثري در بهبود کیفیت تدریس دارند.

 طلبد.باالي موسسه می اي مستمر از مدیریت سطحو یک تعهد مؤسسه هاي بلندمدت نیاز داردیفیت به تالشکتدریس با  -

 اي و موسسه اي طراحی شوند. هاي کیفیت تدریس بایستی بطور جامع در هر سه سطح فردي، برنامهطی مشیخ -

یادگیري بایستی در میان مدیران، مدرسان، دانشجویان، کارکنان  – تقویت فرهنگ کیفیت مداري و تأثیرات آن بر تدریس -
 گیرد.و سایر ذینفعان مورد توجه قرار 

 یک راهبرد نباید از فرهنگ کیفیت موسسه منفک شود. تدریس باکیفیت به عنوان -

در بهبود  لیه ذي نفعان (دانشجویان،کارفرمایان،مدیران وزارتی، نهادهاي تأمین اعتبار و تضمین کیفیت ...) نقش بسزاییک -
 کیفیت تدریس دارند و لذا همکاري فعاالن حوزه آموزش، عنصر کلیدي است.

 هاي یادگیرنده در جهت پذیرش تدریس با کیفیت تبدیل کنند.وسسات آموزش عالی بایستی خود را به سازمانم -

 ها براي بهبود کیفیت تدریس ایجاد شود.دانشگاه ساختار و منابع الزم در -

 یت تدریس بطور مستمر انجام شده و نتایج آن به ذینفعان بازخورد داده شود.ارزیابی کیف -

 تباط مستقیم ارزیابی کیفیت تدریس با نظام ارزیابی و تضمین کیفیت موسسه برقرار گردد.ار -

 شناسایی و به اشتراك گذارده شوند.   نوآوري ها و تجارب موفق تدریس -

 ود:همچنین با توجه به بررسی ادبیات تحقیق می توان مدل زیر را براي نظام ارزیابی کیفیت تدریس ترسیم نم
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هاي زیر به جامعه دانشگاهی ارائه توصیهپیشنهادهایی را در قالب اس در راستاي راهبردها و مدل ارائه شده می توان بر این اس
 نمود:
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 یادگیري در آموزش عالی –ارزشیابی فرایندي: وجه مغفول ارزشیابی در فرایند یاددهی 

 1موسی پیري

 چکیده

ر نظام آموزش یادگیري د –پژوهش حاضر با هدف بررسی جایگاه ارزشیابی فرایندي به عنوان وجه مغفول در فرایند یاددهی 
بود. نمونه آماري  عه آماري پژوهش کلیه اساتید دانشگاه ارومیهجامتوصیفی و از نوع پیمایشی و . روش پژوهشعالی انجام شد

براساس جدول  نفر از اساتید با رتبه هاي علمی مختلف بوده که با روش نمونه گیري تصادفی طبقه اي نسبتی و129پژوهش 
سی روایی ي بررمورگان و کرجیسی انتخاب شدند. از پرسش نامه محقق ساخته براي گرد آوري داده ها استفاده شد. برا

و تحلیل داده هاي  پرسشنامه از روایی صوري و محتوایی و پایایی پرسشنامه از طریق آلفاي کرانباخ محاسبه شد. براي تجزیه
هاي پژوهش  تک نمونه اي استفاده شد. یا فته tمتناسب با سطح مقیاس داده ها از آماره هاي توصیفی و آزمون  پژوهش

)؛  "کوئیز"  ابزار هاي ارزشیابی فرایندي از قبیل؛ پرسش هاي تدریجی (شفاهی و آزمونک  میانگین تجربینشان داد که 
ت هاي علمی و و تکالیف خالقیتی) و فعالی "بسطی"تکالیف درسی ( تکالیف تمرینی،تکالیف آماده سازي ، تکالیف امتدادي

التر از میانگین پژوهش) به طور معنا داري با عملی خارج از دانشگاه ( ساخت وسیله، خالصه نویسی، زندگی نامه نویسی  و
یانگین نظري می تک نمونه اي نشان دهنده تفاوت معنادار بین میانگین تجربی و م tنظري می باشد. همچنین  نتایج آزمون 

 باشد. 

 ادگیري، آموزش عالیی -ارزشیابی، ارزشیابی فرایندي، فرایند یاددهی کلمات کلیدي: 

 مقدمه و مبانی نظري

اخته می شود سها  دف نهایی تعلیم و تربیت، انسان سازي و آینده سازي است از آن جا که آینده ي جوامع به دست انسانه
رسمی آموزش  ،پس باید هدف و رسالت اصلی تعلیم و تربیت را در تربیت انسان جست و جو کرد که بخش عمده، آن به نهاد

مشخص شود  ریزي براي آموزش و یادگیري است  از طرفی براي این که عالی سپرده شده که مهمترین مسئولیت آن برنامه
ر است یاخیر ؟... از این برنامه ریزي و طراحی به هدف مورد نظر رسیده یا نه و یا این که نظام آموزشی از مطلوبیت برخوردا

لی بوده، که ینفک آموزش عاسنجش و ارزشیابی جز ال یک سازکاري به نام ارزشیابی آموزشی استفاده می شود. بنابراین،
ش تعلیم و تربیت، بدون استمرار دقیق آن، رسیدن به اهداف مورد نظر بصورت مطلوب، نا ممکن خواهد بود. و از آنجا که دان

رك سازه ها و صفات مکنون این دو قطب مهم، داستاد است،  -اصولی را دربر می گیرد که خاستگاه رفتار دو قطب دانشجو 
ري به حساب یادگی –ارزشیابی جزئی از فرآیند یاددهی ري وسایل سنجش و ارزشیابی امکان پذیر نیست؛ و بدون به کارگی

ر کالس درس ). و چنان چه استاد از آن د2010می آید که هدف اصلی آن بهتر نمودن تدریس و یادگیري است (آندروود ، 
زهاي آموزشی قع ارزشیابی آموزشی کمک می کند تا نیااستفاده نماید کیفیت تدریس و یادگیري افزایش می یابد . در وا

ب تدوین شود شناسایی شود و براساس این نیازها ، نظام هاي درسی و آموزشی هدفگذاري شده و برنامه هاي آموزشی مطلو
 ).1392و براي تحقق هدف ها ، سازماندهی الزم بعمل آید و انجام این امور هدایت و رهبري شود (بازرگان ،

ابی اگر در مسیر فرایند آموزشی صورت گیرد تعیین می کند که چه چیزي ، به چه کسی ، در چه زمانی ، و به چه ارزشی
منظوري و چگونه باید آموزش داده شود تا رفتارهاي مطلوب و منطبق با اهداف فرا گرفته شوند. ارزشیابی با آموزش درهم 

                                                            
 Piri_ Moosa@ yahoo. com. دانشیار مطالعات برنامه درسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان (نویسنده مسئول)  1
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هر چند  ابی آغاز و ادامه پیدا می کند و به ارزشیابی منتهی می گردد .تنیده و حالت همپوشی دارند چرا که تدریس با ارزشی
به ظاهر چنین تصور می شودکه ارزشیابی پایان دهنده فعالیت هاي آموزشی یاددهنده و تابع هدف هاي اوست، اما واقعیت 

نشجویان است، به سخن این است که غالبا ارزشیابی تعیین کننده فعالیت هاي آموزشی استاد و کوشش هاي یادگیري دا
 دیگر چگونگی مطالعه و یادگیري دانشجویان و نحوه ي آموزش اساتید مستقیما از ماهیت ارزشیابی تاثیر می پذیرند.

است و یادگیري  آن ارزشیابی که در بطن فعالیت هاي آموزشی قراردارد و در حالی اجرا می شود که برنامه تدریس درجریان
تحول ایجاد  وگیري است ،ارزشیابی فرایندي است که در تمام مراحل اجرا ، طراحی ، بازخورد دانش آموزان در حال شکل 

 عبارتی به د،کن می  رونده پیش و تعیین را آموزش وجهت تلقی شده آموزش از جزئی ارزشیابی فرایندي بنابراین می کند.

 .آید عمل هب ارزشیابی تا می گیرد انجام وزشآم که این نه گیرد صورت بهتر آموزش آید تا می عمل به ارزشیابی دیگر
گر نظام آموزش عالی اارزشیابی فرایندي می تواند براي برنامه ریزي و بهبود فعالیت هاي آموزشی انجام گیرد.به عبارت دیگر 

بلکه اهمیت یست ، به ساز و کار ارزیابی مجهز شود نتایج مطلوبی حاصل خواهد شد. پس فرایند ارزشیابی تنها داوري ساده ن
اند یا نه و  آن بیشتر از لحاظ آموزش است ، به طریقی که به یادگیرندگان کمک کند تا بدانند به هدف هاي خود رسیده

 دالیل پیشرفت یا عدم پیشرفت برنامه را درك کرده و اقدامات اصالحی الزم بعمل آید.

و اگر موفقیت  نیدتوانید موفقیت را از شکست متمایز ک پس می توان گفت که اگر در نظام آموزشی ارزیابی انجام نشود، نمی
واگر  دهید را تشخیص ندهید نمی توانید بدان پاداش بدهید و اگر موفقت را پاداش ندهید احتماال تاوان شکست را می

ح ا تصحیموفقیت را تشخیص ندهید نمی توانید از آن پند حاصل کنید و اگر شکست را تشخیص ندهید نمی توانید آن ر
( بازرگان  ه دست آوریدواگر به وسیله ارزیابی نتایج نظام هاي آموزشی را نمایان کنید، می توانید حمایت هاي الزم را ب کنید

حد می شوند تا ). ارزشیابی فرایندي بعنوان یک فرآیند فعال تعریف شده است که استاد و دانشجو آگاهانه باهم مت1392،
 ).2009تقویت یادگیري جمع آوري کنند ( ماس و بروکهاوت ، بطور منظم اطالعاتی را به منظور

ه یادگیري آنان براي هدف از کاربرد ارزشیابی فرایندي در رابطه با پیشرفت تحصیلی دانشجویان آگاهی یافتن از میزان و نحو 
. این  زشی استتعیین نقاط قوت و ضعف یادگیري و نیز تشخیص مشکالت روش آموزشی استاد در رابطه با هدف هاي آمو
نشجویان در حال ارزشیابی در طول دوره آموزشی ، یعنی زمانی که فعالیت آموزشی استاد هنوز در جریان است و یادگیري دا

ن ، استاد با استفاده تکوین و شکل گیري است انجام می شود . به همین دلیل به آن نام ارزشیابی فرایندي داده اند . بنابرای
انشجویان و بر دي می تواند در زمانی که هنوز یادگیري در جریان است و امکان رفع مشکالت یادگیري از ارزشیابی فرایند

از ارزشیابی  ).بعبارت دیگر1390طرف کردن نواقص آموزشی خود او میسر است به انجام دادن چنین کاري اقدام کند(سیف ،
ست آوردن برونداد راي گام هاي واسطه اي( در فرآیند به دفرایندي هنگامی که فعالیت ها هنوز در مراحل برنامه ریزي و اج

ی گیرد از دیدگاه و به طور مستمر و مرحله اي صورت م). 1392واسطه اي و برونداد نهایی ) است استفاده می شود(بازرگان ،
هد که دمی صاحب نظران فرآیندي است براي نظارت بر پیشرفت دانشجویان در خالل یک دوره زمانی و نتایج آن نشان 

 .دانشجویان تا چه حد به هدفهاي آموزشی دست یافته اند

در ارزشیابی فرایندي، روش هاي که مورد استفاده قرار می گیرند مختصرند و به یک موضوع معین و یک یا چند هدف 
و فعالیت هاي  آموزشی منحصر می شوند . ارزشیابی فرایندي، بر سه ابزار اساسی شامل پرسش هاي تدریجی ، تکالیف درسی

علمی و عملی خارج از کالس استوار است که پرسش هاي تدریجی شامل آزمون هاي لحظه اي (کوئیز) و پرسش هاي شفاهی 
؛ تکلیف درسی شامل آماده سازي ، بسطی وامتدادي، تمرین، آماده سازي؛ فعالیت هاي علمی و عملی خارج از کالس شامل 

 ).1392نامه وساخت وسیله می باشد (آ.پ ،تحقیق ،خالصه نویسی ، نوشتن زندگی 
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پس، در ارزشیابی فرایندي روش هاي مختلفی براي جمع آوري اطالعات بکار گرفته می شود. استفاده از نتایج اطالعات و 
مهمترین ویژگی این نوع ارزشیابی می باشد بازخورد صحیح و به موقع باعث می شود تا دانشجویان آگاهانه  1دادن بازخورد

جریان یادگیري خود قرار گرفته و براي بهبود آن تالش کند ، استاد نیز از نتایج بازخورد جهت اصالح تدریس و یافتن  در
آموزش هاي جایگزین استفاده می کنند . بازخورد یا پسخوراند نقش مهمی در سنجش تکوینی دارد بعبارت دیگر ،سنجش 

براي استفاده از ارزشیابی فرایندي به منظور افزایش پیشرفت تحصیلی  مستمر و فرآیندي با بازخورد معنا پیدا می کند و
 ).2010، 2دانشجویان نقش کلیدي دارد ( آندروود

 روش شناسی

گاه ارومیه و جامعه آماري شامل کلیه اساتید دانش توصیفی و از نوع پیمایشی است. با توجه به هدف پژوهش، روش پژوهش
ه اي نسبتی و ید با رتبه هاي علمی مختلف بودند که با روش نمونه گیري تصادفی طبقنفر از اسات129نمونه آماري شامل 

راي بررسی براساس جدول مورگان انتخاب شدند . از پرسش نامه محقق ساخته براي جمع آوري داده ها استفاده شد که ب
 داده هاي پژوهش براي تجزیه و تحلیلروایی پرسشنامه از روایی صوري و محتوایی و پایایی پرسشنامه از آلفاي کرانباخ و 

 تک نمونه اي استفاده شده است. tمتناسب با سطح مقیاس داده ها از آماره هاي توصیفی و آزمون 

 یافته ها و نتیجه گیري

یندي از قبیل پرسش تک نمونه اي نشان داد که میانگین تجربی  ابزار هاي ارزشیابی فرا T نتایج آماره هاي توصیفی و آزمون
تکالیف  ،) ، تکالیف درسی ( تکالیف تمرینی،تکالیف آماده سازي "کوئیز"اي تدریجی (پرسش هاي شفاهی و آزمونک  ه

صه نویسی ، امتدادي ( بسطی ) و تکالیف خالقیتی) و فعالیت هاي علمی و عملی خارج از دانشگاه ( ساخت وسیله ، خال
تک نمونه اي  Tن ر از میانگین نظري می باشد. همچنین  نتایج آزموزندگی نامه نویسی  و پژوهش) به طور معنا داري باالت

 نشان دهنده تفاوت معنادار بین میانگین تجربی و میانگین نظري می باشد. 

 منابع و مراجع

 ت مدرسه.. تهران .انتشارابرنامه درسی ملی جمهوري اسالمی ایران). 1392آموزش و پرورش جمهوري اسالمی ایران .(

 انشگاه ها (سمت).. تهران. انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دارزشیابی آموزشی).1392عباس (بازرگان ، 

 . تهران. انتشارات نشر دوران.روش هاي اندازه گیري و ارزشیابی آموزشی). 1390سیف ،علی اکبر .(

-Underwood.M.K.(2010) the relationship of the Gradedistrict progress motoring assessment 

scores in reading and mathematics for 2008-2009. Degree of doctor of education. University 
of central Florida. 

-Moss,C.M,  Brookhart ,S.M(2009) Advancing formative assessment in every classroom :A 
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Development. 
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 نقش دانشگاه در توسعه با توجه به مفهوم کار

 4، مریم پوزیده3، شهربانو شرکا بشرویه2، مرضیه مصلحی دهوئی1زهره ایوبی

 

 چکیده

ی کرده  است تحقیق حاضر به بررسی مالك هاي توسعه در دانشگاه با توجه به مفهوم کار وصنعت می پردازد. نویسنده سع
انشگاه در توسعه فهوم کار و کارآفرینی و نیز صنعت به ارائه سیمایی درست از نقش دبا بررسی مالك هاي توسعه و بررسی م

عریف توسعه، به نقش یافتگی و وظایف ارتباط این دو با کار و کار آفرینی ترسیم کرده است. نگارنده در مقالۀ حاضر پس از ت
ذشته است. . نگاهی به تفاوت هایی بسیار با دوران گ دانشگاه و رابطۀ این دو را با یکدیگر بیان می دارد. جهان امروز داراي

هاي همی در زماندهد که در راستاي توسعه علمی، صنعتی و همه جانبه ،بزرگان ما، نظریات متاریخ گذشته ایران، نشان می
و توسعه در  رفتشوند که جوامع مختلف براي پیشهایی شناخته میها از مهمترین گنجینهاند. دانشگاهمختلف ارائه داده

هاي روشن و اختیار دارند توسعه، در ساختار نیرومند آموزش و پژوهش است. توسعه، نیازمند داشتن راهبردها و سیاست
متخصص در سطح  ها فراهم آورنده نیروي انسانیکار انداختن درست منابع و امکانات در راستاي راهبردهاست. دانشگاهبه

انشگاه در فرایند دها گرد آمده است.نقش آموزشی هاي علمی، پژوهشی و آزمایشگاهی در آنعالی هستند و بسیاري از توانایی
ود و دو کاربرد شهاي بنیادي و کاربردي دیده میتوسعه، بر تربیت نیروي انسانی استوار است و نقش پژوهشی آن در بررسی
ژه کشورهاي هاي کشورهاي مختلف جهان به ویهویژه دانشگاه، آموزش و پژوهش است؛ که در راستار کارآفرینی است تجرب

دانش در  وتوسعه یافته و صنعتی حاکی از اهمیت وافر رابطه دانشگاه و سایر بخش هاي جامعه است هم در توسعه علم 
ات و ایجاد هاي مالی و هم در پیشبرد و توسعه روزافزون صنعت و خدمهاي پژوهشی و دریافت کمکها، فعالیتدانشگاه
انشگاه در توسعه دینی است.  یافته هاي پژوهش حاکی از این است که:ایجاد تفکر کارآفرینی در میان دانش آموختگان کارآفر

 گرفته است. اي بوده و با استفاده از شیوة تحلیلی ـ توصیفی انجامکارآفرینی مؤثر است روش این پژوهش بنیادي و کتابخانه

 آفرینی، صنعت. کار، کار، توسعه، دانشگاه کلمات کلیدي:

 مقدمه

ده، عالوه بر گذاري بر روي افراد تحصیل کربیشتر کشورهاي جهان در حال سرمایه گذاري آموزشی هستند، چرا که سرمایه
فزایش استعدادها، اگذاري در کیفیت نیروي انسانی، به گردد. سرمایهها، موجب افزایش تولید ملی نیز میافزایش درآمد آن

 )1389گردد.(دیگلري و همکاران، ت تولید منجر میها و ظرفیخالقیت

هاي آن شامل ساختمان، تجهیزات، برنامه، شود که بر ساس دید اصولی، واردهمفهوم دانشگاه: دانشگاه به محلی اطالق می
ت، انتقال میراث ها، شامل آموزش، پژوهش، خدماست. فراگرد دانشگاه "دانشجو"نام امکانات، نیروي انسانی و نهایتا جوانانی به

هاي مختلف و همچنین هاي دانشگاه نیز شامل نیروي انسانی متخصص و ماهر در زمینهفرهنگی، علوم و فنون است. صادره
هاي ). دانشگاه مرکز گردآمدن انسان1372اختراع و اکتشاف و نوآوري علمی و گسترش دامنه علم و دانش است. (مردوخی، 

رش سرمایه انسانی، عامل نوسازي مناسبات اجتماعی و انتقال و ابداع تکنولوژي، مغز متفکر مشتاق دانش و فن، جایگاه پرو
ترین سازمان طور کلی است. به تعبیر دیگر دانشگاه برجستهجامعه و در یک کالم، دانشگاه مهد نوسازي اجتماعی و توسعهبه

یت نیروي انسانی، ایجاد خالقیت، ابتکار و نوآوري علمی، انسانی و مترقی در هر کشور است که رسالت اصلی آن همانا ترب
 ). 1372است. (مردوخی،
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هاي اساسی براي دانشگاه به مثابه اردوگاه اصلی علم و تولید علمی و مکانی براي توزیع، ترویج و انتشار آن، از جمله پایگاه
ها را با فرزانگی و هنر انش بشري، آنتربیت شهروندانی است که ضمن برخورداري از روشنایی ناشی از علم و آگاهی و د

سازد یادگیري براي بودن، یادگیري براي عمل کردن، یادگیري براي یاد دادن و باالخره یادگیري براي با هم زیستن آشنا می
دانش بر دوش داشته و  و این رسالتی بوده است که آموزش عالی، چه در عصر صنعتی و چه در عصر پسا صنعتی یا جامعه

 )2003هد داشت.(موجا،خوا

باشند. هدف دانشگاه ها محل تولید دانش و تخصص میکنند. آنهاي رقابتی فعالیت میاي در محیطها به طور فزایندهدانشگاه
ها و ت، ارزشها، رساالصرفا تربیت افراد متخصص نیست، بلکه دانش به وجود آمده باید در راستاي باال بردن استاندارد

 عه به کار گرفته شود.(همان)هاي جامآرمان

شان گیريدر سراسر جهان افراد از این حقیقت که موفقیت اقتصادي کشورها مستقیما به واسطه کیفیت سیستم هاي یاد
هاي خالقیت و ییها، تواناشود، آگاهند. عامل تولیدي کاراتر، سرمایه انسانی است که به واسطه دانش، شایستگیتعیین می

ند. کاالیی شوشود و همه در حد وسیعی به وسیله سیستم آموزشی شکل داده میی اعضاي جامعه بیان میهاي اخالقویژگی
اسی در به اسم دانش، ابزاري ضروري براي کارکرد صنعت فعلی است. بنابراین مدیریت دانش بایستی در یک مکان اس

 هاي دانش و آموزشی قرار گیرد.(همان)سیستم

کنولوژي مورد توجه ها را در توسعه ملی و ارتقاي دانش و تمی کشورها در تالشند تا نقش دانشگاهو در جهان امروز نیز تما
 ها پیوند دارد.( همان)هاي توسعه به طور اصولی به دانشگاهقرار دهند.از این رو سیاست

هاي ها و موسسهشگاهه است. دانترین منابعی که جامعه براي پیشرفت و توسعه در اختیار دارد دانشگادر واقع یکی از پر ارزش
ردند (محمدنژاد گاند و پویندگان راه علم و ترقی محسوب میتحقیقاتی به لحاظ دارا بودن دانش، اعتبار زیادي کسب کرده

 ).1377عالی زمینی، 

ه و حتی وسعبنا به بررسی هاي انجام شده و براساس آمارهاي موجود یکی از مهم ترین مشکالت فراروي جوامع در حال ت
کشورهاي صنعتی مشکل بیکاري است.مجموعه راه حل هایی که براي رفع این مشکل جهانی ارائه شده است. 

 اصطالحاً((کارآفرینی))خوانده می شود.

طرف، باید به  دانشگاههاي ما که عمده ترین نهادهاي تولید دانش محسوب می شوند، دو وظیفه عمده بر دوش دارند. از یک
تأسیس علوم  دیشی سنت فرهنگی گذشته بپردازند، و از سوي دیگر، باید عقالنیتی جدید و نوآیین را جهتنقادي و بازان

اهبردي ملی، رشد هاي رامروزه تمامی کشورها براي دستیابی به هدف. )1374جدید بویژه علوم انسانی طراحی نمایند.(رئوفی،
ه پایدار بر مبناي سجام اجتماعی و به طور کلی طریق در سیر توسعاقتصادي و تولید ثروت، پویایی فرهنگی، تعالی مدنی و ان

ندگی سرمایه هاي مختلف، در پی بالبسط نوآوري، فناوري و کارآفرینی، مدیریت دانش و دانایی محوري در سطوح و حوزه
ود را به بخش خالنه ها قسمت اعظم بودجه ساباشند. به همین منظور دولتانسانی و ارتقاي کیفیت نیروي انسانی خویش می

 ).1382ران، دهند(سامتی و همکاآموزش، به ویژه آموزش عالی و بهسازي کیفیت تولید آموزش نیروي انسانی، اختصاص می
ها و چرخش ندیشهها، خدمت رسانی به جامعه از طریق برقراري ارتباط بین ااز اهداف اصلی موسسات آموزش عالی و دانشگاه

 ).1387ی بیگی،ها در جوامع است(علآن

ها در انجام وظایف خود و خاصه در زمینه توسعه ملی به صورت جامع در هر کشور هنگامی تحقق خواهد پذیرفت که دانشگاه
جا که دانشگاه نهادي متفکر و آگاه و نوآور در جامعه محسوب پژوهش توانایی و پویایی بارزي از خود نشان دهند. از آن

هاي هاي موثري در تحقق آرمانبا انجام وظایف و رسالتی که در امر پژوهش به عهده دارد گامرود که شود، انتظار میمی
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هاي کارآمد پژوهشگر توسعه ملی بردارد و کشور را از گردونه عقب ماندگی خارج سازد. چنانچه دانشگاه نتواند به پرورش نیرو
انسته است قابلیت خود را نشان دهد و در نتیجه اصالت و ماهیت و انجام تحقیقات علمی مورد نیاز جامعه اقدام ورزد، عمال نتو

 ).1363رود (عظیمی بلوریان، آن زیر سئوال می

توسعه)) گردید که اي به نام ((جنگ جهانی دوم، نقل و انتقاالت نیروي انسانی و تحوالت ناشی از آن منجر به ظهور پدیده
ت یا توسعه اي تازه استقالل یافته به صورت شعاري نو درآمد.پیشرفبه ویژه براي کشورهاي جهان سوم و مخصوصا کشوره

ر دارند انجام دهند تا اي که در اختیاتوانند با هر وسیلهدر واقع عبارت است از نوعی توانایی و گنجایش براي آنچه مردم می
هبود بخشیدن و تمایل شدید به بوضع زندگی خود و دیگران را بهبود بخشند. بنابراین توسعه و پیشرفت، به معناي داشتن 

 توانایی در تحقق این آرزوست (همان).

ان در بدو امر توسعه از دیدگاه علماي علوم اجتماعی و سیاسی عبارت است از تحول در جهت نوسازي، و تحول این دانشمند
 ).1350کند (مونمن، به تحوالتی معطوف است که در نهادهاي اجتماعی و سیاسی بروز می

انداز، سایلی از قبیل پسنگرند و توجه آنان به بررسیهایی درباره مدانان توسعه و نوسازي را از دیدگاه رشد اقتصادي میاقتصاد
. به هرحال در گردد (همان)گذاري، درآمد ملی، کارایی سرمایه و موازنه پرداختهاي خارجی و امثال آن معطوف میسرمایه

د (فرجادي، داننه دارد، زیرا توسعه هدفی است که اکثر مردم آن را ضروري میروزگار ما هر کشوري تالش در راه توسع
رت و نگرش ). قرن بیست و یکم به عنوان قرن دانش معرفی شده است.در این عصر، سرمایه اصلی جوامع، دانش، مها1385

یاز است. انتظار می ناي کارآفرینی منابع انسانی آنها است. براي اینکه این سرمایه در خدمت سعادت جامعه باشد به قابلیت ه
نتظار می رود که یک ارود دانشگاه ها در توسعه قابلیت هاي کارآفرینی، نقش محوري ایفا نمایند. به طور کلی از دانشگاه ها 

ند دانشگاه می توا جریان نوآوري در کشور ایجاد کنند و قابلیت هاي کارآفرینی مورد نیاز جامعه را فراهم نمایند. همچنین
وختگان به عنوان قابلیت هاي کارآفرینی شامل دانش، مهارت و نگرش کارآفرینی را در دانش آموختگان ایجاد کند و دانش آم

ن پیشرفته و جذاب عامالن تغییر اجتماعی، این قابلیت ها را در جامعه ترویج دهند. امروزه، کارآفرینی دانشگاهی یک آرما
ارآفرینی ابتی آینده، دانشگاه ها براي حفظ بقاي خود راهی جز حرکت به سمت کبراي آموزش عالی است. در دنیاي رق

هنگ و شیوه و دانشگاه ندارند. براي رسیدن به این منظور باید تغییراتی در فرآیندهاي آموزشی و پژوهشی، ساختار، فر
 محتواي تعامل دانشگاه ها با بنگاه ها و دولت ایجاد شود.

وانمندي شغلی که از اصول اساسی ت –افزایش آموزش، مهارت هاي تخصصی، بهره وري و کارآیی  تحقیقات نشان داده که با 
 ).1999. (لوي، افزایش می یابند  –و کارآفرینی به حساب می آیند 

 پیشینه پژوهشی

اي کتابخانه هاياند اما بررسیبا توجه به اهمیت موضوع، نویسندگان مختلفی این موضوع را از جوانب مختلفی بررسی کرده
ه مفهوم کار و بنگارنده نشان داده است که پژوهشی با این عنوان که اهداف اساسی آن بررسی توسعه در دانشگاه با توجه 

اند. نشده و نویسندگان تنها در مواردي جزئی به بررسی توسعه و دانشگاه پرداختهکارآفرینی نباشد تاکنون در ایران انجام
 نشده استانجام» توسعه در دانشگاه با توجه به مفهوم کار و صنعت «نتاکنون پژوهشی با عنوا

) انجام داد چنین عنوان شده که آموزش هاي تخصصی کارآفرینی مهارت را در دانشجویان افزایش 1999در تحقیقی که لوي(
و امکانات مورد نیاز را به دست  می دهند و براي توسعه کارآفرینی اگر براي افراد با انگیزه شرایط مهیا باشد و آنها فرصت ها

قصري و دوستدار  ).2003باشند (کاندل، آورند می توانند کارآفرین شوند و ثمرات مطلوبی را براي سازمان به دنبال داشته 
تحلیلی و تحلیل محتواي کیفی به منظور بررسی جایگاه امنیت  -تحقیقی را با استفاده از مطالعه اسنادي و با روش توصیفی
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هاي سند بند از ویژگی 8ایران به انجام رساندند. براساس تحلیل مبتنی بر متن، بیانیه و همچنین  1404اندازنی در چشمانسا
 12واژه و مولفه به طور مستقیم و  28مولفه مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد  67واژه و  65انداز، در مجموع چشم

درصد و امنیت جامعه  32نی اثرگذار بودند. از این میزان، مولفه امنیت اقتصادي با عدد به صورت غیرمستقیم بر امنیت انسا
 )1388انداز به خود اختصاص بودند.(قصري،درصد هر یک بیشترین سهم را در سند چشم 5/28با 

به ثمر نشستن  ها دردر پژوهش طاعتی و بهرامی عوامل تاثیرگذار بر آینده مدیریت علم و فناوري شناسایی شده و نقش آن
ادي پژوهش، اي ، آزرشتهدهد توجه به علوم میانساله بررسی گردید. نتایج نشان می 20اندازافق مندرج در سند چشم

قوق مالکیت استقالل علمی و حفظ استادنداردهاي تخصصی، لزوم توجه به خطرهاي ناشی از پیشرفت علمی و فناورانه ، ح
گیري شبکه جامع شکل هاي نو و نوظهور وپژوهی فناورينین و استانداردها در کنار آیندهآموختگان و قوافکري، اشتغال دانش

 )1388، انداز است (طاعتیگذاران از لوازم تحقق سند چشماطالع رسانی علم و فناوري از منظر متخصصان و سیاست

ه از منظر اسناد فناوري قانون پنجم توسعنوروززاده، شفیع زاده و روحانی پژوهشی با عنوان ارزیابی و تحلیل بخش علم و 
سی اسنادي تحلیلی است و در آن روش تحلیل محتوایی و برر –فرادستی صورت دادند. این تحقیق از نظر ماهیت توصیفی 

ي، توانمند هاي تحقیق سیاست هاي محوري در حوزه فرهنگ، آموزش، پژوهش، فناوربهره گرفته شده است. بر اساس یافته
طبقه بندي و  المللی، پاسخگویی، تشویق و مشارکتهاي فرابخشی و بینها همکاريع انسانی و توسعه زیرساختسازي مناب

انداز ند چشمهاي محوري سدر نهایت ، مواد قانونی بخش علم و فناوري قانون برنامه پنجم بخش علم و فناوري با سیاست
 ).1392ساله منطبق بوده است (نوروزراده،  20

حتواي آن مهایی ناظر بر انداز پژوهشهمزمان با تصویب سند چشم 1384دهد از سال هاي پیشین نشان میهشمرور پژو
اند. تذکر شدهصورت گرفت که ظهور عوامل مختلف را در متن سند بررسی کرده و یا عوامل تاثیر گذار بر موفقیت آن را م

ارزیابی  ي مدنظر در حوزه عمل است که به عنوان چارچوبهانکته مغفول در این مطالعات توجه به میزان تحقق شاخص
ها فارغ از محدودیت نبوده ). این پژوهش نیز مانند سایر پژوهش1393هاي مختلف بوده است (رادفر، موفقیت سند در صحنه

 ود پیشینه و منابع کافی در این زمینه بوده است.هاي اساسی آن، نبو یکی از محدودیت

 پرسش هاي تحقیق

تصادي و جامعه ین مقاله در پی آن است تا نقش دانشگاه در نوسعه کار و صنعت و بالعکس با را با توجه به نظریات اقا 
در پی آنیم که  شناختی و همچنین بر مبناي نظریات  پژوهشگران در این عرصه مقایسه و بررسی انجام دهد و در این مقاله

کار و صنعت از  ید داراي چه ویژگی ها و شاخصه هایی باشد تا بر مبناي آنبه این پرسش ها پاسخ داده شود : دانشگاه با
نه کار و صنعت هستند توسعه یافتگی قابل قبولی برخوردار باشد؟ و ایا دانشگاه هاي ایران داراي توسعه یافتگی مناسب در زمی

چه اقدام و عملی  وجه به سند چشم اندازیا خیر؟ و براي توسعه یافتگی دانشگاه براي کار آفرینی و توسعه صنعت باید با ت
 انجام داد؟

 توسعه 

شود و هدف آن خود انسان و بهبود بخشیدن به شرایط فرایند جامع و فراگیري است که به وسیله انسان آغاز می"توسعه 
هایی ییرمجموعه تغ"). به عبارت دیگرتوسعه 1369کنند (مشایخ، زیستی کلیه افرادي است که در یک جامعه زندگی می

شود، به سوي شرایط شود یک نظام اجتماعی، از شرایط خاصی از زندگی که نامطلوب تشخیص داده میاست که موجب می
گیرند. فرایندهاي هاي اجتماعی و با یک رشته فرایندهایی انجام میاي از هدفها از طریق مجموعهبهتر حرکت کند. این تغییر

). توسعه 1388رند فرایندهاي اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هستند (نوازشریف، اي که در این تغییر نقش داعمده
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گیري مجموعه نظام اقتصادي و اجتماعی کشور باید به عنوان جریانی چند بعدي که مستلزم تجدید سازمان و تجدید جهت
متضمن تغییرات بنیادي در ساختارهاي  ها و تولید، آشکارااست؛ مورد توجه قرار گیرد توسعه عالوه بر بهبود وضع درآمئ

نهادي، اجتماعی و اداري و نیز طرز تلقی عامه و در بیشتر موارد حتی آداب و رسوم اجتماعی است. روي هم رفته ((توسعه 
اي متشکل از توسع اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی شود، شامل مجموعهملی)) که برحسب چارچوبی ملی تعیین می

گیرد.و عواملی چون گسترش هاي اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه را در بر میحات اساسی نظاماست و اصال
تعلیم و تربیت، بهبود شرایط بهداشت، توسعه شهري و بازسازي روستاها، تامین اجتماعی، گسترش دموکراسی در جامعه و 

 ).1389شود (فرجادي، رشد ابعاد فرهنگ عمومی را شامل می

ساسی، تالش در هاي اهاي اصلی توسعه ملی را باید در ارتقاي سطح زندگی یعنی توانمند ساختن مردم در تامین نیاززشار
ت و رهایی از رفع اختالفات طبقاتی در جامعه، رشد آگاهی عمومی و اعتماد به نفس و اعتقاد به اهداف توسعه، حس امنی

اد مادي و معنوي نمود (همان). نتیجه آن که توسعه واقعیتی است داراي ابعقیود بردگی و دادن حق انتخاب به مردم جستجو 
دن زندگی که برحسب آن جامعه از طریق فرایندهاي اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی وسایلی را براي به دست آور

سه هدف زیر  داقل دارايکند. اجزاي خاص این زندگی بهتر هرچه باشد، توسعه ملی در کلیه جوامع باید حبهتر تامین می
 باشد:

 رد. امکان دسترسی بیشتر به عوامل تداوم بخش زندگی، مانند غذا، مسکن، بهداشت، امنیت و گسترش این موا1

و توجه بیشتر به  . ارتقاي سطح زندگی، از جمله ایجاد درآمدهاي باالتر، تامین اشتغال بیشتر عرضه آموزش و پرورش بهتر2
به نفس را در  سانی، یعنی تمام آنچه که نه فقط به پیشرفت مادي کمک کند، بلکه اعتماد و اتکايهاي فرهنگی و انارزش

 افراد تقویت نماید.

ایر سنه تنها به  .گسترش دامنه انتخاب اقتصادي و اجتماعی افراد و کشور از طریق رهایی آنان از قید بردگی و وابستگی،3
 نادانی. افراد و کشورها، بلکه به نجات از جهل و 

ی را پیشنهاد روي هم رفته، مکاتب مختلف جهت رهایی از مساله عقب ماندگی در کشورهاي در حال توسعه راهبردهاي مختلف
 ). 1370نمایند. اما آنچه مسلم است در تمامی این راهبردها علم و تکنولوژي نقش بارزي دارد (الریجانی، می

رنامه، امکانات، هاي آن شامل سرمایه ساختمان، تجهیزات، بید اصولی، واردهگرددکه براساس ددانشگاه به محلی اطالق می
میراث فرهنگی،  نیروي انسانی و نهایتا نوجوانانی به نام دانشجوست. فراگرد دانگاه شامل آموزش، پژوهش، خدمت، انتقال

نین اختراع و هاي مختلف و همچههاي دانشگاه نیز شامل نیروي انسانی متخصص و ماهر در زمینعلوم و فنون است. صادره
 ).1377اکتشاف و نوآوري علمی و گسترش دامنه علم و دانش است (محمدنژاد عالی زمینی، 

 هاي اساسی آموزش عالی را به شرح زیر برشمرده است:پور ظهیر هدفتقی

 .ارتقاي سطح دانش و معرفت و ابداع دانش نوین1

 ر سطح پیشرفته.انتقال دانش یعنی آموزش علوم و فنون د2

 .تربیت نیروي انسانی متخصص براي دنیاي کار3

 .ارائه خدمات علمی و فنی4

 آموختگان دانشگاه.فراهم آوردن امکان آموزش مستمر براي دانش5
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منظور نوسازي  ها به. تربیت دانشمندان، پژوهشگران و مدیران براي ابداع، توسعه دانش و تکنولوژي و هماهنگی فعالیت6
 ).1370پورظهیر، ایجاد تغییرات و تحوالت عمیق در نظام اقتصادي و اجتماعی جامعه (تقی جامعه و

اقعی تربیت نیروي از آن جا که ارتقاي تکنولوژي بر نوعی زمینه سازي علمی در جامعه متکی است، دانشگاه به عنوان بستر و
یت در طیف بسیار ) از این رو امروزه این واقع1372نماید.(مردوخی، انسانی در این رابطه نقشی غیر قابل انکار ایفا می

کند بخش اعظم اي پذیرفته شده است که دانشگاه نقش حیاتی و کلیدي در ایجاد تغییرات تکنولوژي جامعه بازي میگسترده
م ري مداوها در گسترش مرزهاي دانش از طریق بازنگو ملموس این نقش را باید در همکاري مستقیم و غیر مستقیم آن

هاست، الش انسان). به هر حال اگر بپذیریم که توسعه و پیشرفت عمدتا زاده ت1372دستاردهاي فنی و علمی دانست (شفیعا، 
رصه بازرگانی عگیري از منابع طبیعی، گسترش صنعت، توسعه کشاورزي و فعال کردن کشور در به وجود آوردن سرمایه، بهره

اي نیروي بالقوه وانایی و استعداد نیروهاي دانشگاهی است که ثروت برجسته ملی وجهانی و در نهایت رفاه جامعه در گرو ت
 ).1373تواند متضمن رشد اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ملتی باشد (طبیبی، گردد که میمحسوب می

ابزار شگفتی از این  کند، با) از اندیشه پردازان در قلمرو آموزش عالی، که آن را موتور اصلی توسعه قلمداد می2003( 1بلوم
ازد و بر این باور پردکه آموزش عالی در ((اهداف هزاره)) توسعه سازمان ملل قرار نگرفته است، به بررسی اهداف یادشده می

بستگی  گیري به گسترش و توسعه آموزش عالی در کشورهاي در حال توسعهاي چشماست که تحقیق این اهداف به گونه
راي همگان))، گانه عبارتند از: ((کاهش فقر شدید و گرسنگی))، ((تامین آموزش ابتدایی بن اهداف هشتدارد. چکیده ای

ن باردار))، سال))، ((بهداشت مادرا 5((افزایش برابري جنسیتی و خودگردانی زنان))، ((کاهش مرگ و میر کودکان زیر 
د مشارکت جهانی براي محیط زیستی پایدار)) و باالخره ((ایجا هاي فراگیر))، ((ایجاد((مبارزه بر علیه ایدز و دیگر بیماري

 رود.ه شمار میهاي اساسی و مهم براي رسیدن به این اهداف بتوسعه)). از نظر بلوم آموزش عالی یکی از مهمترین ابزار

مونه عینی آن نتر. تر و بلند مرتبهتوسعه علمی همانند توسعه اقتصادي، فرهنگی و سیاسی امري شدنی است البته پیچیده
فناووري را به  رشد و توسعه چشمگیر و ناباورانه آلمان و ژاپن پس از جنگ جهانی دوم است که در بطن خود، توسعه علم و

ینه سازي اجرایی و ریزي، قصد قبلی و زمهمراه داشته است. این امر طبیعتا به خودي خود حاصل نشده بلکه همراه با برنامه
ت شگرفی در هاي دنیاي کنونی نشانگر آن است که در سه دهه گذشته تحوال). واقعیت1383صالحی،اکرعملی بوده است.(ذ

را درنوردیده است.  هاي مختلف اجتماعی، اقتصادي، سیاسی، فرهنگی و فناوري رخ داده و مرزها و زوایاي جوامع انسانیزمینه
هاي این دوران یاي و جهانی از ویژگهاي شدید علمی، منطقههاي جدید، جریان آزاد و سریع اطالعات، رقابتظهور فناوري
 )1383است.(عزیزي،

عالیم عالیه)) در تاي با نام ((فرهنگ، تحقیقات و پس از پیروزي انقالب اسالمی نخستین تالش در این زمینه تدوین برنامه
-1380توسعه ( رار گرفت. در برنامه سومصورت گرفت. در برنامه اول و دوم توسعه نیز بخش آموزش مورد توجه ق 1362سال 

رم توسعه با گسترش ها از محدوده آموزش فراتر رفت و قلمرو پژوهش را نیز در بر گرفت. در برنامه چها) دایره برنامه1384
د مانند نظام هایی جدیبینی و ایدهاین بخش فصل مستقلی به نام توسعه دانایی مشتمل بر آموزش ، پژوهش و فناوري پیش

د نمودند و نهایتا با ساله تاکیانداز بیستملی نوآوري وارد برنامه شد. در ادامه این اقدامات متولیان بر ضرورت تدوین چشم
 االجرا مطرح گردید.(همان)تصویب شوراي عالی انقالب فرهنگی به عنوان سند باالدستی و الزم

 نقش دانشگاه در توسعه

ها و توزیع شوند، وجود دانشگاههاي استراتژیک کشورها محسوب میساسی در تامین برنامههاي اها همواره یکی ز پایهدانشگاه
ها در ناطق مختلف نه تنها باعث افزایش رونق پژوهش، تحقیق و تربیت نیروهاي کارآمد و خالق در راستاي فراوانی آن عادالنه
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رویه و بومی شدن علوم مختلف شده هاي بیهش مهاجرتگردد، بلکه باعث کاهاي علمی و فنی میکارآفرینی توام با مهارت
 )1388گردد.(امامی و دیگران،و همچنین با افزایش سطح آگاهی علمی آموزشی و فرهنگی باعث توسعه جامعه می

ري ایفا نمایند. ها در توسعه اقتصادي و اجتماعی کشور نقش محوکند که دانشگاهها ایجاب میانتظارات جدید از دانشگاه
پذیر رآفرین امکاندانست به دانشگاه کاحقق این خواسته از طریق تحول دانشگاه سنتی که وظیفه خود را تحقیق و تدریس میت

اي بیشتر و مستقیم هها و سایر نهادهاي تولیدکننده دانش به عنوان نیروي محرکه رشد اقتصادي در آینده، نقشاست. دانشگاه
 گیرند.تري به عهده می

یتی، فرهنگ هاي حماارآفرینی آموزش در کنار عوامل تسهیل کننده دیگر مانند قوانین و دستورات، مکانیزمدر توسعه ک
عه و پرورش نیروهاي هاي جام). درك درست از نیاز1386آل آقا،سازي و ... جایگاهی منحصر به فرد و انکار ناپذیر دارد.(مکی

نگیزه در راستاي کند. ایاز جامعه در ایجاد انگیزه نقش مهمی ایفا میکارآمد و صاحب فن و تحلیل واضح از شغلهاي مورد ن
د بر اطالعات باال هاي دانشگاه با تاکیباشد. در آموزشپرورش نیروهاي خالق و آشنا به پیشرفت جامعه، قابل خلق کردن می

زم را جهت درك مهارت ادراکی الشود و دانشجو و به خاطر قرار گرفتن در موقعیتی شبیه به آینده مهارت ادراکی خلق می
-رینی میآفگیرد و با درك مناسبات نقشالخصوص حاکم بر بازار را یاد می  و تعامل با اصول حاکم بر جامعه علی

 ).1389کند.(نوروزي،

را در یاسی جامعه از این رو توسعه کلیه عوامل موثر در بهبود شرایط زیستی، یعنی عوامل اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، و س
یدا کنند. بنابراین کند که عوامل یاد شده همزمان و متوازن تحول پگیرد و زمانی توسعه به طور واقعی تحقق پیدا میبر می

ت، و منظور از امروز، توسعه مانند گذشته تنها با محور اقتصادي مطرح نیست بلکه با محوریت فرهنگ و اطالعات مطرح اس
براي حل مسائل  هافکري، کیفیت دانش و مهارتهاي فنی، خالقیت و نوآوري، قابلیت انسان ها، ظرفیتتوسعه گسترش توانایی

بهبود شرایط زندگی "مندي از منابع، دستاوردها و امکانات جامعه و به طور کلی اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و بهره
قال و کاربرد شگاه خلق، نگهداري، یکپارچگی، انت). گرچه رسالت اصلی دان1369.(مشایخ،"مادي و معنوي براي همگان است

عنوان  ها خود یک تغییر است. آموزش، پژوهش و خدمت، عموما تحتدانش و تغییر نیست، تحقق هر کدام از این نقش
 ش به عنوان حقیقتهاي خلق، نگهداري، یکپارچگی، انتقال و کاربرد دانشوند؛ اما فعالیتها مطرح میرسالت اصلی دانشگاه

ناوري اطالعات را فها باشند.اگر ما زبان معاصرتري از هاي اساسی تري براي دانشگاهتواند نقشآشکار قرن بیست و یکم می
پارچگی، انتقال تواند خدمات دانش (یعنی خلق، نگهداري، یکاتخاذ کنیم، دانشگاه ممکن است سرور دانش لقب بگیرد که می

انند با تجربیات یادگیري توها میاي که براي جامعه معاصر مورد نیاز استفراهم آورد. کالسیا کاربرد دانش) را به همان اندازه
ستفاده از ا. )Duderstadt ،1997کارا و متناسب جایگزین شوند. ممکن است منشا چنین تغییري خود دانشجویان باشند.(

ازیگران در جامعه ه و آن را براي دسترسی دیگر بآوري کردها، دانش را تولید و جمعفناوري و تحقیق و توسعه در دانشگاه
و آموزش دانشجویان  هاي انتقال، تدریسهاي متنوعی براي انتقال دانش وجود دارد یکی از مهمترین کانالسازد.راهآماده می

 .)1388دهد.(طبرسا و دیگران،است که دانش نیروي کار را افزایش می

ایش قدرت رقابت پذیري اقتصاد کشورها و ایجاد رفاه و سعادت جوامع پر رنگ تر در گذر زمان، نقش علم و فناوري در افز
کند تا دنیاي اطرافش را بهتر بشناسد و فناوري نیز او را به تغییر امکانات و منابع موجود شده است. علم به انسان کمک می

ها در علم و فناوري افزایش یافت و اري دولتگذسازد. پس از جنگ جهانی دوم سرمایهها قادر میبراي استفاده بهتر از آن
در حال حاضر آینده نگاري سهم . )1387ها افزوده شد.(سلطانی،هاي علم و فناوري به سبد سیاستی دولترفته رفته سیاست

گی تنیدهاي آینده نگاري، درهمگذاري توسعه تحقیقات و فناوري پیدا کرده است. نقطه قوت فعالیتبسیار مهمی در سیاست
فزاینده کشورها، نهادها و بازیگران درگیر در سیاستگذاري است زیرا تجربه نشان داده که در بسیاري از موارد این شکل از 
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هایی که در سطوح هاي توسعه علم و فناوري در سطح کالن شده است؛ به ویژه فعالیتتنیدگی موجب تقویت سیاستدرهم
 )1392گیرد.(حسنوي،اي و ملی صورت میمنطقه

افزاري ري و سختافزاهاي نرماي بدون توجه به جنبهرشتهگذاري علم و فناوري بدون یک رویکرد همه جانبه و میانسیاست
ادي دارد. تدوین ریزي براي توسعه علمی در سطح کالن اهمیت زیپذیر نیست. از این رو هدایت، سازماندهی و برنامهامکان
شود، ر ایران مشاهده میریزي دچه در تاریخ برنامهز سابقه چندان طوالنی برخوردار نیست. آنهاي جامع علمی در ایران ابرنامه
ولین برنامه ا 1332هایی در بخش آموزش و پرورش است. شاید بتوان گفت با تصویب قانون تعلیمات اجباري در سال تالش

ها و راهکارها در ها ، سیاستمنابع داشته و محدودیتاي که هدف، مدت و به معناي واقعی در ایران تدوین شد؛ یعنی برنامه
روشنی  ). گام دوم مطالعات مهندسین مشاور ماورا النهر بود که حاوي گزارش1388عبدي،آن مشخص شده است.(حیدري

عه افته یک مطالانجام ی 1328-1327هاي کرد. این مطالعات که در سالارائه می 1327از وضعیت آموزش و پرورش در سال 
نقالب اسالمی نیز هاي عمرانی چهارم و پنجم قبل از پیروزي اکلی ، کالن و تحلیلی از وضعیت آموزش و پرورش است. برنامه

هستند اما امهها و اقدامات اجرایی یا اعتبارات برنها خط و مشیداراي بخش آموزش هستند که چهار رکن اهداف، سیاست
 )1378ندارد.(نفیسی،  بین این چهار رکن ارتباط منطقی وجود

 دانشگاه و فرهنگ کار و توسعه 

امعه نویدبخش جنام دانشگاه در جوامع انسانی با انباشتگی علم و پژوهش مترادف است. حضور و فعالیت نهاد دانشگاه در 
ي از سیارگسترش فرهیختگی در عرصه تصمیم گیریها است. تعامل فرهنگ و سایر وجوه اجتماعی موضوعی است که بنیاد ب

ن پذیر نمی باشد دریافتها را در جامعه فراهم می سازد. بدون در نظر گرفتن جنبه هاي فرهنگی:شناخت جامعه به خوبی امکا
 ).1382(سامتی و همکاران،

ش آنها را تکامل فرهنگ مجموعه اي از باورها، دانشها، معارف، آداب و رسوم و ارزشهایی است که جامعه براساس اعتقادات 
؛ آن را تبیین و براساس آن زندگی می کند. هدف از فرهنگ رسیدن به تعالی و تکاملی است که جهان بینی اعتقاديبخشیده 

وناگون پیدا گو تعریف کرده است. از این منظر فرهنگ عمومی عبارت است از مجموعه پاسخهایی که هر جامعه براي مسائل 
ید. مکانیسمهاي آند و یا براساس دستیابی به توانائیها به دست می می کند و این پاسخها بر تجربه هاي گذشته مبتنی هست

 )1382فرهنگ عمومی، شامل یادگیري، فرهنگ پذیري و جامعه پذیري می باشد.(سامتی و همکاران،

ت فردي و جمعی توسعه مجموعه اي از موقعیتها و قابلیت ها در سازمان یافتگی حیات مادي و معنوي افراد جامعه به صور 
ین حد خالقیت ارضاء ت. که امکان می دهد به نیازهایشان پاسخ بدهند. این افراد می توانند نیازهاي خودشان را با باالتراس

ي و مهارتهاي کنند. اما توسعه فرهنگی شامل توسعه در عرصه هاي فرهنگی است.یعنی ارتقاء و شکوفایی ابعاد علمی، فکر
تقی پور ظهیر، (ی از توسعه همه جانبه است و الگوهاي ویژه خودش را می طلبد ذهنی و عملی. بنابراین توسعه فرهنگی بخش

هاي اساسی را در توسعه فرهنگی مقدم بر ابعاد دیگر توسعه است. دانشگاه به عنوان یک نهاد فرهنگی می تواند گام ).1372
 )1382زمینه توسعه فرهنگی بردارد.(سامتی و همکاران،

تحکیم مبانی معرفت انسانی در سطوح مختلف دانش و بینش است. فرهنگ یک مقوله ارزشمند  دانشگاه محل پیوند اندیشه و
با تأثیرات دوسویه است. براي ارتقاي درونی آموزش و فرهنگ به عنوان دو مقوله وابسته به هم تنها توسعه مراکز علمی و 

رهنگی با تکیه بر اصول و مبتنی بر مبانی فرهنگی تاکید بر الگوهاي فرهنگی و آموزش؛ کافی نیست، بلکه یافتن زمینه هاي ف
مطلوب و انطباق آموزش عالی با آن الزم است. دانشگاه به عنوان یک نهاد می تواند در نو کردن سیاست، اقتصاد و فرهنگ 

گی جامعه، در زمینه کارکرد فرهنگی دانشگاه، می توان از توسعه و اعتالي فرهن ).1385جامعه بسیار مؤثر باشد (اصفهانی، 
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غنابخشی فرهنگ عمومی جهت رشد و توسعه فرهنگ علمی، حفظ، انتقال و بازاندیشی سنتها و میراث فرهنگی گذشته و 
دانشگاهها از یک سو باید حافظ ارزشها و سنتهاي فرهنگی جامعه ). 1372را نام برد (تقی پور ظهیر، تجدید حیات جامعه 

رزشهاي جدید و علم و تکنولوژي مورد نیاز جامعه می باشند. دانشگاه باید توانایی باشند و از سوي دیگر، ملتزم به اشاعه ا
 آشتی دادن این دو مؤلفه مهم را داشته باشد، در غیر این صورت، دچار تعارض و بحران درونی و برونی خواهد شد.(همان)

 یسد:ت نغزي دارد. وي می نو)درباره نقش دانشگاه در کشورهاي در حال توسعه، جمالJ.Nyrere( 1جولیوس نایرره

جودیتش وابسته به (( دانشگاه در یک جامعه در حال توسعه، باید تأکید خود را بر موضوعاتی قرار دهد که براي ملتی که مو
گی تام داشته باشد. آن است داراي اهمیت اساسی باشد، چنین دانشگاهی باید با افراد آن ملت و آرمانهاي انسانی آنان وابست

رامواجهمیشماریمکه بتواند به تسریع رشد واقعی مردمان –ز هر نوع آن ا -جوامع فقیر تنها زمانی توسعه یک دانشگاه  ما در
نسانی بپرورد کمک کند، نقش دانشگاه در یک کشور در حال توسعه آن است که همکاري کند، راهنمایی فکري بدهد، نیروي ا

 )1374و باشد)) (رئوفی،و در خدمت ارتقاي شأن انسان و رشد و توسعه ا

مروزه، این مراکز به دانشگاه ها از گرانبهاترین ذخایري شناخته می شوند که جامعه براي پیشرفت و توسعه در اختیار دارد.ا 
اعی محسوب می لحاظ دارا بودن دانش و فن، در سطح جهان از اعتبار زیادي برخوردارند، و از عوامل عمده دگرگونی اجتم

روزي آماده نمایند  آموزش عالی باید جوانان را براي تغییرات و دگرگونیهاي مداوم در جهان سراسر متحول ام شوند، نهادهاي
 ).1377(محمدنژاد عالی زمینی، 

ه باشد، اوالً، توانایی پاسخگویی به نیازهاي اجتماعی، فرهنگی، فرهنگی جامع -دانشگاهی که منطبق بر ساخت اجتماعی
نان را برآورده می جامعه را خواهد داشت، ثانیاً مردم به آن اعتماد می نمایند، چراکه نیازهاي آ علمی، اقتصادي و سیاسی

لی جامعه، ساختار مسازد، و ثالثاً: در فرآیند توسعه کشور سهیم خواهد بود، به دلیل اینکه با جستجو و شناسایی نیازهاي 
شد (رئوفی، می در مراحل بعدي، امر توسعه را سرعت می بخعلم و تکنولوژي بومی شکل می گیرد و تشکل چنین ساختار عل

1374.( 

 دانشگاه و توسعه ي کارآفرینی

قتصادي جدید افزایش جمعیت در کشورهاي در حال رشد، به کاهش منابع و امکانات موجود و پیدایش نیازهاي اجتماعی و ا
ین یا مقطعی به این نیازها و چاره اندیشی بنیاد در این کشورها منجر شده که همگی توجه نهادها و مقامات مسئول را به

 ).1387خود معطوف داشته است (نیازي، 

وسعه و حتی تبنا به بررسی هاي انجام شده و براساس آمارهاي موجود یکی از مهم ترین مشکالت فراروي جوامع در حال  
جهانی ارائه شده است.  کشورهاي صنعتی مشکل بیکاري است.مجموعه راه حل هایی که براي رفع این مشکل

 )1386آل آقا،اصطالحاً((کارآفرینی))خوانده می شود.(مکی

قرن بیست و یکم به عنوان قرن دانش معرفی شده است.در این عصر، سرمایه اصلی جوامع، دانش، مهارت و نگرش منابع 
انتظار می رود  کارآفرینی نیاز است.انسانی آنها است. براي اینکه این سرمایه در خدمت سعادت جامعه باشد به قابلیت هاي 

دانشگاه ها در توسعه قابلیت هاي کارآفرینی، نقش محوري ایفا نمایند. به طور کلی از دانشگاه ها انتظار می رود که یک 
جریان نوآوري در کشور ایجاد کنند و قابلیت هاي کارآفرینی مورد نیاز جامعه را فراهم نمایند. همچنین دانشگاه می تواند 
قابلیت هاي کارآفرینی شامل دانش، مهارت و نگرش کارآفرینی را در دانش آموختگان ایجاد کند و دانش آموختگان به عنوان 
عامالن تغییر اجتماعی، این قابلیت ها را در جامعه ترویج دهند. امروزه، کارآفرینی دانشگاهی یک آرمان پیشرفته و جذاب 

ی آینده، دانشگاه ها براي حفظ بقاي خود راهی جز حرکت به سمت کارآفرینی براي آموزش عالی است. در دنیاي رقابت
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دانشگاه ندارند. براي رسیدن به این منظور باید تغییراتی در فرآیندهاي آموزشی و پژوهشی، ساختار، فرهنگ و شیوه و 
حقیقات انجام شده می توان گفت از بر اساس ت )1386آل آقا ،محتواي تعامل دانشگاه ها با بنگاه ها و دولت ایجاد شود.(مکی

مهمترین راهکارهاي توسعه کارآفرینی در میان دانشجویان، توسعه و ارتقاي رفتار کارآفرینانه افراد، از طریق ترویج، آموزش، 
 حمایت و شناخت مستعدان کارآفرینی است.

 با توجه به یافته هاي این تحقیق پیشنهادات زیر ارائه می شود: 

 اعضاي دانشگاه و ترویج تفکر کارآفرینی با تأکید بر ضرورت آموزش هاي کارآفرینی.تغییر فرهنگ 

ي کارآفرینی و ایجاد تغییرات اساسی در دوره هاي تدریس و محتواي آموزشی بر اساس تفکر کارآفرینی، و ارائه آموزش ها
 ترویج تفکر و رفتار کارآفرینانه در رابطه با اعضاي هیأت علمی.

أکید بر آموزش ا و مفاهیم برنامه ریزي آموزشی از حالت کنونی به سمت تقویت آموزش هاي کارآفرینانه و تتغییرات محتو
 هاي تخصصی و کاربردي در رشته هاي مختلف.

 ماعی.تشخیص و تعیین نیازهاي کیفی بازار کار و همسو نمودن آموزش هاي دانشگاهی با نیاز هاي اقتصادي و اجت

یان به جهت هاي کارآفرین در دانشگاه و حمایت از تفکر و طرح هاي خالقانه اساتید و دانشجوشناخت و تشویق استعداد
 افزایش انگیزه کارآفرینی.

نشگاه و تقویت ایجاد مراکز رشد کارآفرینی از جمله حمایت هاي مشاوره اي و بهره گیري از انکوباتورهاي تحت نظارت دا
 )1386آل آقا ،خدمات آموزشی، پژوهشی و مشاوره اي.( مکی تشکل هاي دانشجویان کارآفرین براي افزایش

جتماعی، توانمند ادرآمد زایی و تولید ثروت، نوآوري و توسعه دانش و فناوري، رشد پویاي اقتصادي، تغییر و تحول سازنده 
اه و نظام آموزشی انشگها و پیامدهاي مورد انتظار مشارکت نهاد دسازي و ظرفیت سازي و مواردي از این دست از جمله برآمد

 ).1387رود (نیازي، در توسعه و مدیریت کارآفرینی در فرایند بالندگی پایدار ملی، به شمار می

یا برپایه کارکردهاي آفرینی پوباشد و این تعهد در پرتو نقشدانشگاه به سان یک نهاد اجتماعی در قبال توسعه ملی متعهد می
متعادل با محیط  ونین نهاد دانشگاه بسان یک سامانه باز، از رابطه دیالیکتیکی پویا رسد. همچمورد انتظار به انجام می

هایی ت و یکم، دانشگاههاي پویا در قرن بیسهاي همکار برخوردار است. دانشگاههاي محاط، نهادها و نظامپیرامونی و ابرنظام
آرایه هاي چنین  بپرورانند و تلفیق نمایند. از دیگزهاي تخصصی و مدیریتی را هستند که کارآفرین بوده و بتوانند ارزش

وع بخشی به منابع توان به سیر راهبردي و هدفمند، ایجاد توازن بین پژوهش، آموزش و خدمات اجتماعی، تنهایی میدانشگاه
 ).1382تامین مالی جهت بودجه بندي با ثبات و پایداري مالی و نهادي اشاره نمود(آراسته، 

 عتدانشگاه و صن 

همراه تغییرات اي را برعهده داشته و همانند دیگر موسسات بههاي ویژهها و ماموریتگیري خود رسالتها از زمان شکلدانشگاه
منظور پاسخگویی به این تغییرات و روزآمد کردن خود، ناگزیر به هماهنگی خود با ماموریت بوده و گاه خود محیطی و به

هاي شتابان محیطی، در هزاره سوم میالدي نیز با توجه به تحوالت و دگرگونی. )1382جاعی، اند (شمنشا این تغییرات بوده
ترین ازجمله مهم اند (همان).ها دستخوش تغییر و برخی دگرگون شدههاي استراتژیکی دانشگاهها و ماموریتبرخی رسالت

ویژه هاي متعدد سازمان جهانی یونسکو نیز بهکنفرانسها قرار گرفته و هاي نوینی که در عصر جدید برعهده دانشگاهماموریت
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ها به نیازهاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جوامعی اند، پاسخگویی مناسب دانشگاهبه بعد بر آن تاکید کرده 1998از سال 
 ).1386زاده و همکاران، (شریف کنندها فعالیت میاست که این نهادها در آن

سه، آلمان و اي مانند آمریکا، ژاپن، فرانوجب شده است حتی مراکز علمی کشورهاي پیشرفتهها ماین دسته از ماموریت
شی خود قرار دهند هاي آموزشی و پژوههاي خود در چارچوب استراتژيهاي دانشگاهانگلستان و.... تعریف جدیدي از ماموریت

یدات پژوهشی سخگویی محصوالت انسانی و نیز تولهاي استراتژیکی مذکور، پااز جمله مهمترین ماموریت ).1382(شجاعی، 
ن دانشگاه و صنعت را ها به نیازهاي بازار کار یا صنعت است؛ که این مهم خود لزوم توجه بیشتر به ارتباط مناسب بیدانشگاه

و توسعه  ر رشداز سوي دیگر بازار و صنعت نیز به منظو در راستاي دستیابی به هدف مورد نظر، ضروري کرده است (همان).
اي که بدون توجه به نهدانند به گوها و علوم دانشگاهی میگیري از تجربهویژه توسعه اقتصادي خود را نیازمند بهرهجامعه به

خاطر بدین د (همان).رسنظر مینیافتنی بهها در دنیاي پر رقابت کنونی، بسیار دشوار و دستاین نیاز امکان ادامه حیات آن
ها ان پاسخگویی دانشگاهتواند منافع متقابلی براي هر دو در بر داشته باشد. از یک سو تودانشگاه و صنعت می ي دو سویهرابطه

کند تصادي یاري میبه نیازهاي اقتصادي و گاه اجتماعی جامعه برطرف کرده و از این راه جامعه را در دستیابی به توسعه اق
یجه بهتري حاصل گیرد و علم و عمل را در هم آمیزد تا نتاي خود بهره میههاي صنعت در آموزشو نیز دانشگاه از تجربه

حوي مطلوب تامین نآید و از سوي دیگر صنعت نیز با توجه به ارتباط مستمر با دانشگاه، بتواند نیازهاي تخصصی خود را به 
هشی خود در قالب هاي پژوانجام طرحدست آورد و نیز با اي مناسب بههاي متخصص مورد نیاز خود را به گونهکرده و نیروي

 همکاري با دانشگاه، قادر شود به روزآمد کردن علم و تخصص و فناوري خود کمک موثر کند (همان).

رشد و توسعه  ویژه نیروي انسانی متخصص، کارآفرین و خالق، نقشی محوري و بنیانی درتردیدي نیست که عامل انسانی به
مهارت است، ناگزیر  جا که اسان در پرتو کسب دانش قادر به دستیابی به تخصص وکند و از آنبه ویژ توسعه اقتصادي ایفا می

ا، عامل و هدف توسعه عنوان زیربناین خاطر انسان بهبهکننده در این راستا داشته باشد. نتواند نقشی تعیینظام آموزشی می
انبه سوق دهد و این جسمت رشد و توسعه همهکند، جامعه را  بهباید یادگیرنده باشد تا بتواند از طریق تحولی که ایجاد می

نعت و صهاي کسب شده، در بخش ها و تخصصریزي آموزشی مناسب و در اختیار قرار گرفتن مهارتبدون وجود برنامه
ه گروه از ، سبنابراین براي دستیابی به این مهم ).Romer ،1994پذیر نیست (خدمات جامعه (به مفهوم عام آن)، امکان

هاي مناسب ماندگی، نیاز به کسب دانش، مهارت و تخصصها مطرح است. اول، براي کم کردن فاصله عقبنیازها و ضرورت
انسانی خالق و  پذیر است؛ دوم، نیاز به نیرويریزي مناسب امکانخواهد بود که این مهم از طریق نظام آموزش و برنامه

از طریق نظام  هاي الزمها الزم خواهد بود تا به عنوان عامل توسعه از طریق کسبتها و مهارکارآفرین براي کسب دانش
نظام صنعت و  آموزشی مطلوب، قادر به انجام این مهم شویم؛ سوم، به همکاري و ارتباط مستمر و مناسب نظام آموزشی با

 همان).است، نیاز خواهد بود ( پذیرخدمات حامعه که توسعه از طریق تحول در کارکردها و عملکردهاي آن، امکان

نگاتنگ با چگونگی توان دریافت که چگونگی پاسخگویی به سه نیاز فوق، در ارتباط تنگري میخاطر با کمی تعمق و ژرفبدین
لوژي و پیشرفت اي مستقیم بین توسعه تکنودر دنیاي پرشتاب امروز، رابطه ).1382رابطه دانشگاه با صنعت است (شجاعی، 

جاد ثروت و توان گفت فناوري عاملی اساسی براي ایکه میطورياجتماعی و سیاسی یک کشور برقرار است. به اقتصادي،
ر حالی است که این د ).1382شود (شجاعی، ي ملی تلقی میاي قدرتمند در توسعهدانایی و توانایی کشورها بوده و وسیله

افزار است که طالعاتاافزار، سازمان افزار و افزار، ماشیننی انسانبراساس تعریف اسکاپ، فناوري داراي چهار رکن اساسی یع
 شوند (همان).ي اقتصادي میدر کنش و واکنش با یکدیگر موجب رشد و توسعه
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افزار و ، سازمانیابیم که سه عنصر ماشین افزاراگر به چهار رکن باال با تعمق بنگریم و اندکی در آن تفکر کنیم، درمی
قع پایه و اساس اصلی افزار متکی است و این رکن در وااي بر عنصر انسانکنندهر، خود هرکدام به میزان تعیینافزااطالعات

 سه رکن گفته شه است 

سعه کشور شود که تواند موجب فناوري و تواما عامل انسانی به عنوان مهمترین رکن از ارکان چهارگانه باال در صورتی می
ا سیستم آموزش عالی بهمراه داشته باشد. از این رو کارایی این اندوخته، مهارت و کارآفرینی به اندوخته مناسبی از دانش و

تواند تاثیري یي بین صنعت و دانشگاه مویژه کیفیت و محتواي آن ارتباط مستقیم دارد و بدیهی است. رابطهجامعه و به
تاثیري بنیانی، هم  تواندی که به شکلی مناسب ایجاد شود، میکننده در این مهم داشته باشد. زیرا این ارتباط درصورتتعیین

، یعنی ترین محصوالت سیستم آموزش عالییکی از اصلی –در ارتقاي فناوري در بخش صنعت و هم در توان پاسخگویی 
دست آمده در به هاياي است که براساس تجربهداشته باشد و این مساله –آموختگان دانشگاهی به نیازهاي بازار کار دانش

 ).1382است (شجاعی، کشورهاي پیشرفته جهان نیز به اثبات رسیده

 نتیجه گیري

ه ذخیره فردي کار ،صنعت وتوسعه از مهمترین مفاهیم پیشرفت هر جامعه می باشد. سرمایه انسانی به طور خاص نشان دهند
ین سرمایه به عنوان ز هر کدام از کارمندان است. احل ادانش نهفته در توانایی جمعی سازمان براي بدست آوردن بهترین راه

الی، در عصر حاضر، عنقش و اثر دانشگاه، یا آموزش  شود.ها و دانش ضمنی افراد تعریف میها، تجارب، تواناییمجموع مهارت
جمله به دلیل  زانظران، دست نیافتن برخی از کشورها را به توسع اقتصادي، تا بدان حد افزایش یافته است که برخی صاحب

خیر تا هاي ادر سال اند. توجه به نقش موثر آموزش عالی در فرایند توسعه،نرخ پایین دستیابی به آموزش عالی ارزیابی کرده
وح توسعه با سطح گر همبستگی میان سطهایی در دست است که بیاناند: دادهجا افزایش یافته است، که برخی ادعا کردهآن

 ).2003لی است (موجا،مشارکت در آموزش عا

اد کارکردهاي دانشگاه مانند هر سازمان اجتماعی دیگر، داراي کارکردهاي اجتماعی است. از مهمترین کارکردهاي این نه
، تربیت آموزشی، پژوهشی، خدماتی و فرهنگی است. کارکرد آموزشی و پژوهشی دانشگاه، تولید، اشاعه و آموزش دانش

رکرد خدماتی وزه هاي متنوع علمی، پژوهش و توسعه مرزهاي دانایی و توانایی است. و کانیروهاي متخصص و کارآمد در ح
گذاري در منابع در واقع، آموزش عالی بیانگر نوع مهمی از سرمایهستقیم و غیرمستقیم به جامعه است. آن، ارائه خدمات م

اي و مدیریتی ههاي فنی، حرفانسانی در حوزهانسانی است که با فراهم سازي زمینه بالندگی دانش، مهارت و نگرش نیروي 
آورد، ارمغان می هاي پژوهشی، فناورانه و علمی که بهگردد بلکه با پیشرفتهاي مختلف نه تنها موجب ترویج دانش میبخش

 )1382سازد.(آراسته،زمینه را براي رشد و توسعه اقتصادي فراهم می

افزاید، هر جا که تشکیل سرمایه انسانی به ظرفیت تولیدي جامعه میارد. از آنگذاري در آموزش ابعاد اجتماعی نیز دسرمایه
یابند که عالوه بر منابع جوامعی توسعه می). 1384ملی تلقی کرد.(عمار زاده،  گذاريتوان سرمایهنوع هزینه در آموزش را می
برخوردار باشند، کشورهایی به رشد بیشتر هاي مادي و فیزیکی از نیروي انسانی قابل توجهی و ذخایر طبیعی و سرمایه

تجربه نشان یه انسانی مناسب برخوردار باشند. اند که داراي نیروي کار تحصیلکرده و با کفایت و از سرمااقتصادي نایل آمده
طبیعی  دهد، نه سرمایه، درآمد یا منابع مادي. در حقیقت سرمایه و منابعدهد که ثروت ملل را منابع انسانی تشکیل میمی

توانند به کسب و اندوختن سرمایه بپردازند، از منابه ها عوامل فعالی هستند که میاز عوامل غیرغعال تولید هستند. اما انسان
وجود آورند و در راه پیشبرد توسعه ملی گام بردارند. برداري کنند، تشکیالت اجتماعی، سیاسی و اقتصادي بهطبیعی بهره

ها و دانش مردم خود نباشد و نتواند از آن به نحو موثري در اقتصاد ر به ررشد و توسعه مهارتبدیهی است کشوري که قاد
 ).1382ملی بهره گیرد، تونایی توسعه فناوري را نخواهد داشت (شجاعی، 
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ترین اتیآموزش، حی اي برعهده دارد. لذا تربیت وعنوان عامل و هدف توسعه، نقش محوري و تعیین کنندهاز این رو انسان به
ویژه شورها بهکشود. بر این اسا رشد و گسترش آموزش نیروي انسانی در منبع براي بشریت و رشد و کمال انسان محسوب می

د به خاطر داشت که کشورهاي توسعه نیافته یا در حال توسعه، باید به عنوان نقطه آغاز، در مسیر توسعه، تلقی شود. پس بای
ه منجر شود تواند به توسعمحیط انتزاعی از سازماندهی و انضباط موجود در جامعه نمی آموزش به خودي خود و  در یم

 ).1382(شجاعی، 

یریت صحیح کارگیري مناسب آن، همچنین مدبنابراین چگونگی سرمایه گذاري براي ارتقاي دانش نیروي کار متخصص و به
انه و همه جانبه و مق خود نیازمند مطالعه و بازنگري عالمو مبتنی بر نیازهاي جامعه، از جمله مواردي است که در سطح و ع

مطالعه و  ).1387، هاي متناسب با شرایط متغیر بازار نیروي کار انسانی است (تیچلرریزي در عین حال نیازمند به برنامه
یاي نقش تعیین که گوها . حقایقی است ویژه کشورهاي پیشرفته روشنگر تجربههاي متععد در کشورهاي گوناگون و بهبررسی

وسعه، قادر به تعنوان محور و عامل کننده چنین ارتباطی بوده و حاکی از آن است که بدون وجود چنین تعاملی، انسان به
و و ایفاي تقش مطلوب خود در توسعه جامعه و کاهش شکاف عملکردي (فاصله) بین کشورهاي در حال توسعه از یکس

 ر نخواهد بود. کشورهاي توسعه یافته از سوي دیگ

ت و خروجی آن دانشگاه محلی براي پیشرفت و نوسعه هر جامعه اي می باشد. اگر به دانشگاه توجه خاصی شود مطمئنا اثرا
وردار باشد مشکالتی براي جامعه مثمرثمر واقع می شود. جامعه اي که کار ، فعالیت و صنعت در آن از پیشرفت قابل قبولی برخ

بق مطالب گفته اد، بی بند و باري و بسیاري از مسائل و معظالت اجتماعی در آن دیده نمی شود طاز قبیل بزه کاري ، فس
سمت و سوي  وشده پیشنهاد می شود دانشگاه ها عالوه بر مسائل آموزشی به مسائل کارآفرینی و صنعت نیز پرداخته شود 

رمان شهري که در آپویا و متعالی باشیم و یا همان  دانشگاه به طرف کار و فعالیت هاي صنعتی  پیش رود تا شاهد جامعه اي
سائل صنعتی ممساائل دینی بدان اشاره شده است. پیشنهاد می شود در بازنگري واحدهاي درسی دانشگاه به کارآفرینی و 

مقاله زحمت، تاي این توجه شود و جزو واحدهاي درسی قرار گیرد. در پایان از تمامی همکارانن ، اساتید و دوستانی که در راس
 تالش و راهنمایی کردند سپاسگزاري می کنیم.

  منابع

 .29ت، شماره). کارآفرینی و آموزش عالی: اصول و موانع. فصلنامه سیاست علمی و پژوهشی رهیاف1382آراسته، حمیدرضا(

 . 62،ص 7و6). نقش دانشگاه در توسعه فرهنگ عمومی. ماهنامه مهندسی فرهنگی، شماره1385اصفهانی، مینا(

حور. مو یک جامعه دانش 1404ها در رسیدن به افق ). نقش دانشگاه1388امامی، محمدرضا؛ سعیدي، معصومه سادات(
 . 63تا58، ص110اقتصاد(کار و جامعه)، شماره

ریزي آموزش هها در جهان امروز (درآمدي بر مدیریت و برنام). رسالت و نقش مدیریت دانشگاه1370پور ظهیر، علی(تقی
 .45، ص12)، مدیریت دولتی، دوره جدید، شمارهعالی

، 3لی، شماره ریزي توسعه آموزش عاریزي توسعه آموزش عالی. پژوهش و برنامه). نظام برنامه1372پور ظهیر، علی(تقی
 .32تا9ص

ریزي و برنامه العاتهاي جهان کار، ترجمه: اکرم خمسه، دانشگاه، تحوالت و چشم اندازها، دفتر مطتیچلر، اولریک، نیازمندي
 .1387فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، 
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صلنامه سیاست فگذاري علم، فناوري و نوآوري در طرح ملی. ). طراحی مدل تاثیر آینده نگاري بر سیاست1392حسنوي، رضا(
 .6، ص1علم و فناوري، شماره

 .17عه، بهار ، شماره ).نقشه جامع علمی کشور. راهبرد توس1388عبدي، احمد(حیدري

یجاد سرمایه انسانی ). بررسی نقش دانشگاه در ا1389دیگلري، فاطمه، قنادان، محمود، قورچیان، نادرقلی، نادري، ابوالقاسم(
-153، صص27ارهو ارائه مدل مناسب براي ارتقا نظام آموزش عالی کشور. علوم تربیتی (پژوهش در برنامه ریزي درسی)، شم

176. 

دانشنامه بزرگ  نیازهاي توسعه علمی کشور، دایره المعارف آموزش عالی، جلد اول، تهران). پیش1383غالمرضا(ذاکرصالحی،
 فارسی.

ژوهشی پ. فصلنامه علمی 1404انداز هاي علم سنجی در سند چشم). بررسی میزان تحقق شاخص1393رادفر، امیرحسام(
 .3، شماره6سیاست علم و فناوري، دوره

تا 79، ص10ارهریزي در آموزش عالی)، شم). دانشگاه و توسعه فرهنگی. علوم تربیتی(پژوهش و برنامه1374رئوفی، محمود(
106 

ریزي در برنامه وهاي دولتی ایران)). فصلنامه پژوهش )((برآورد تابع تولید آموزش عالی دانشگاه1382سامتی و همکاران (
 . 41تا 1، ص 28و  27عالی، شماره پیاپی آموزش

م و فناوري ). پیشنهاد چارچوبی مفهومی براي تدوین نقشه جامع علمی کشور ، فصلنامه سیاست عل1387نی، بهزاد (سلطا
 . 1، ص3شماره 

شماره  ، 10). تعامل دانشگاه و صنعت و نقش آن در توسعه اقتصادي. مجلس و پژوهش، دوره 1382شجاعی، محمدرضا (
 .244 – 207، صص 41

 -ات سیاسی). علوم سیاسی(اطالع1386شریفی، مهنوش؛ غالمرضایی، سعید؛ مرادنژادي، همایون(شریف زاده، ابوالقاسم؛ 
 .203تا190، ص 240و239اقتصادي)، شماره 

 .36، ص2). انتقال تکنولوژي و ارتباط آن با دانشگاه، مجله اقتصادي، دوره هشتم، شماره 1372شفیعا، محمدعلی(

گاه متخصصان و از دید 1404موثر در آینده مدیریت علم و فناوري ایران تا افق اي ). بررسی مقایسه1388طاعتی،مهکامه(
 .2گذاران . سیاست علم و فناوري، شمارهسرمایه

آوري. علوم )، نقش دانشگاه در مدیریت دانش و ارتباط آن با نو1388طبرسا، غالمعلی؛ ابدالی، رقیه؛ حاتمی، سکینه(
 . 172-157، ص44، شماره4سالمی)، دوره اجتماعی(مطالعات معرفتی در دانشگاه ا

 8و7ی، شماره). نقش دانشگاه و پژوهش در توسعه ملی. پژوهش و برنامه ریزي در آموزش عال1373طبیبی، سیدجمال الدین(
 50تا 21، ص

 سی.بزرگ فار ). اشتغال و آموزش عالی. دایره المعارف آموزش عالی، جلد اول . تهران دانشنامه1383اهللا(عزیزي،نعمت

 )، اقتصاد آموزش و پرورش، انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان، چاپ بیست و سوم1384عمار زاده، مصطفی.(
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ن، انتشارات ). نیروي انسانی و رشد اقتصادي. جلد اول، ترجمه حسین مونمن، تهرا1350فردریک هاریپسن، چارلز مایرز(
 .11دانشسراي عالی،ص

ش انتظامی ، ایران ، فصلنامه دان جمهوري اسالمی 1404انداز انی در سند چشم). جایگاه امنیت انس1388قصري، محمد(
 .11، شماره3دوره

 .25تا20)، ص1369گروه مشاوران یونسکو، فرایند برنامه ریزي آموزشی، ترجمه فریده مشایخ، تهران: انتشارات مدرسه، (

 .42ژوهشی، شماره اول، ص). علم، تکنولوژي و توسعه. فصلنامه علمی و پ1370الریجانی، فاضل(

 – 66، صص66 ). دانشگاه و توسعه فرهنگی. مجله دانشگاه اسالمی، سال چهارم، دوره1377محمدنژاد عالی زمینی، یوسف (
71. 

 6، ص4). دانشگاه، صنعت و ارتقاي تکنولوژي. دفتر دانش، دوره اول، شماره1372مردوخی، بایزید(

لوم تربیتی)، دوره عهاي تازه در انشگاه در توسعه کارآفرینی. علوم تربیتی(اندیشه). نقش د1386مکی آل آقا، بدیع الزمان(
 .127-115، ص4،شماره2

رنامه ریزي بریزي در بخش آموزش در ایران. مجموعه مقاالت همایش پنجاه سال ). تجربه برنامه1378نفیسی،عبدالحسین(
 نامه و بودجه.توسعه در ایران، مرکز تحقیقات اقتصاد ایران ، سازمان بر

 .23 – 14صص  ،97و  96). دانشگاه کارآفرین. مجله کار و جامعه، شماره 1387نیازي، محسن، کارکنان نصرآبادي، محمد (

 45ه)، ص)، مدیریت انتقال تکنولوژي و توسعه، ترجمه رشید اصالنی(تهران: سازمان برنامه و بودج1388شریف(نواز

 .66رادستی، راهبرد،فتحلیل بخش علم و فناوري قانون برنامه پنجم توسعه از منظر اسناد ). ارزیابی و 1392نوروز زاده، رضا(

کارآفرین.  ). نقش دانشگاه در فرهنگ سازي و ایجاد زیرساختارهاي عملی براي تربیت نیروهاي1389نوروزي، محمدرضا (
 .30تا 23، ص 122فصلنامه اقتصاد(کار و جامعه)، شماره 
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ارزشیابی کیفیت برنامه درسی دانشگاهی: (مورد برنامه درسی مقطع کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم 

 شناسی)

 3، حسین چهارباشلو2، سولماز نورابادي1محسن دیبایی صابر

                    چکیده                                                                                         

جزا و جرم  هدف اصلی از انجام این پژوهش، ارزشیابی کیفیت درونی و بیرونی برنامه درسی کارشناسی ارشد رشته حقوق
جه به عناصر شناسی بوده است. از بعد درونی، کیفیت برنامه درسی کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی، با تو

رشناسی ارشد حقوق گرفته است. از بعد بیرونی نیز این مساله که برنامه درسی کانه گانه فرانسیس کالین مورد بررسی قرار 
هش هاي جزا و جرم شناسی تا چه حد پاسخگوي نیازهاي مشتریان است، مورد توجه بوده است. این پژوهش از نوع پژو

ژوهش نشان می یافته هاي پ پیمایشی است. در فرایند گردآوري اطالعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. –توصیفی 
رسی در سطح کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، با توجه به عناصر نه گانه برنامه د دهد که کیفیت برنامه درسی

موختگان در امطلوب قرار دارد. همچنین رضایت مطلوب از سوي سازمان هاي استخدام کننده فارغ التحصیالن و خود دانش 
ن کارشناسی ی حقوق جزا و جرم شناسی وجود دارد. بر اساس داده هاي بدست آمده، فارغ التحصیالزمینه برنامه هاي درس

 ارشد حقوق جزا و جرم شناسی از لحاظ دانش و نگرش و مهارت در وضعیت بسیار خوبی هستند. 

 کلمات کلیدي: برنامه درسی، حقوق جزا و جرم شناسی، ارزیابی، کیفیت درونی، کیفیت بیرونی

 مقدمه

تواند نقش موثري در تحقق و شتاب حرکت اجتماعی و اقتصادي ملل ایفا کند دستیابی به فناوري و دانش پیشرفته که می
صرفاً با تقویت آموزش عالی و برنامه ریزي کمی و کیفی آن میسر است. بدین منظور آموزش عالی به عنوان نهادي کلیدي 

است. دانشگاهها به عنوان مراکزي که به تربیت و آماده سازي نیروي انسانی مورد توجه خاص دولت ها و ملت ها قرار گرفته 
کارآمد، شایسته و داراي مهارت به منظور پاسخگویی به نیاز هاي اساسی جامعه در زمینه هاي مختلف می پردازند، نقش 

ش عالی در توفیق یا شکست ي بر عهده دارند. بنابراین برنامه هاي درسی در دانشگاهها و موسسات آموزحیاتی و کلید
). متاسفانه به رغم اهمیت برنامه درسی 2005؛4موسسات جامعه، نقش کلیدي و بسیار تعیین کننده اي ایفا می کنند(ورتن

در دانشگاهها، میزان توجه به آن کافی نیست و حتی تالش و همت الزم براي بررسی، ارزشیابی، اصالح و تغییر آنها در دستور 
). اشتغال عملی نگارنده در دانشگاه و مشاهده عدم تغییر در برنامه هاي درسی طی سالیان متمادي، 2003رد(پوفام؛کار قرار ندا

نگارنده را بر ان داشت تا یکی از رشته هاي دانشگاهی(حقوق جزا و جرم شناسی) را از زوایا و ابعاد متفاوتی مورد بررسی قرار 
د نظري موضوع مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و ضمن معرفی چارچوب و روش دهد. در این مقاله ابتدا مفاهیم و ابعا

 شناسی تحقیق ، نتایج و یافته هاي مهم عرضه می شود.                                                                   

                                                  ارزشیابی کیفیت درونی برنامه درسی                                        

روز درباره واحد آموزشی به منظور ارزیابی درونی فرایند تعیین، تهیه و گرد اوري داده ها و اطالعات مناسب، مرتبط و به
وتی که در ). با توجه به دیدگاه هاي متفا1385قضاوت و تصمیم گیري جهت بهبود کیفیت و اصالح ضعف ها است(حجازي ؛

                                                            

 استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه شاهد-1
 - استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه شاهد 2

 دکتري برنامه ریزي درسی - 3
4  -Worthen 
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 2و انسجام 1خصوص عناصر برنامه درسی وجود دارد مهمترین مساله در ارزشیابی کیفیت درونی برنامه درسی، ایجاد تعادل
سه عنصر هدف، محتوا و سازماندهی محتواي یادگیري را به عنوان عناصر برنامه  3در بین آنها است. براي مثال دکر واکر

چهار عنصر هدف، محتوا، روش و ارزشیابی را به عنوان عناصر برنامه درسی معرفی  4یلردرسی معرفی می کند در حالی که تا
 ) . 1385می کند. (فتحی؛

می باشد که  نه عنصر، اهداف، مواد  5با اینحال معروفترین برداشت از عناصر برنامه درسی، طبقه بندي فرانسیس کالین
گیري، ارزشیابی، گروهبندي، زمان، فضا  را به عنوان عناصر برنامه اموزشی، محتوا، فعالیت هاي یادگیري، راهبردهاي یاد

برنامه درسی،  ضمن مطرح » منطق و چرایی«با محور قرار دادن عنصر  6). اکر1388درسی معرفی می کند(مهرمحمدي؛
معرفی می » بوتتار عنک« کردن سواالتی به تبیین عناصر برنامه درسی فرانسیس کالین می پردازد و الگویی را با عنوان 

 ) .1385کند(فتحی؛

 )1383عناصر برنامه درسی و تبیین آنها د رفرایند کیفیت برنامه درسی(به نقل ازشفیعی؛ 1جدول 

 عناصر برنامه ردسی پرسش جهت دهنده

 منطق چرا فراگیران باید یاد بگیرند؟

 افمقاصد و اهد یادگیرندگان در جهت تحقق چه اهدافی به یادگیري می پردازند؟

 محتوا یادگیرندگان چه چیزي می آموزند؟

 فعالیت هاي ادگیري یادگیندگان چگونه می آموزند؟

 نقش معلم معلم چگونه فرایند تدریس و یادگیري را تسهیل می کند؟

 مواد منابع یادگیرندگان با کمک چه چیزي به یادگیري می پردازند؟

 گروهبندي با چه کسانی به یادگیري می پردازند؟

 مکان کجا به یادگیري می پردازند؟

 زمان کی و چه زمانی یاد می گیرند؟

 سنجش و ارزشیابی چفدر در یادگیري پیشرفت داشته اند؟

 

 در ارزشیابی کیفیت عناصر برنامه درسی استفاده از الگوي تار عنکبوتی اکر داراي محاسن زیر است: 

                                                            
1 -balance 
2 -Coherence 
3 -Decker walker 
4 -Tyler 
5 -F.klien 
6 -Akker 



 

٤٢ 

 

 یازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت نظام هاي دانشگاهی

11th National Conference on Quality Assessment of University Systems 

 دانشگاه تبریز

1396بهشتاردی 7و 6  

 امه درسی را به تصویر می کشد.این الگو، ارتباطات موجود بین عناصر متفاوت برن

 نقش محوري منطق و جرایی برنامه درسی را در این الگو کیفیت روشن میکند

 نشان میدهد که کیفیت پایین هر یک از عناصر، کل و موجودیت برنامه درسی را مورد تردید قرار می دهد.

 :                                       ارزشیابی کیفیت بیرونی برنامه درسی                                 

براي ارزشیابی کیفیت بیرونی برنامه درسی روش هاي گوناگونی ابداع شده است. از جمله این روشها می توان به الگوي چهار 
بازده  شامل ارزشیابی واکنش ها، ارزشیابی یادگیري، ارزشیابی  تغییر رفتار یادگیرندگان و ارزشیابی 1مرحله کرك پاتریک

است که در ان شرکاي اصلی برنامه (دانشجویان، دانش آموختگان،  2اشاره کرد. از جمله الگوهاي دیگر، الگوي مشارکتی نیکولز
کارفرمایان، مدیران و مدرسان )میزان تحقق اهداف مورد انتظار را از برنامه مورد داوري قرا می دهند و در خصوص کیفیت 

 )              1383شفیعی؛.   برنامه درسی قضاوت می کنند(

یت بیرونی در این پژوهش، براي بررسی کیفیت درونی عناصر برنامه درسی از الگوي فرانسیس کالین و براي بررسی کیف
وره کارشناسی دبرنامه درسی از الگوي نیکولز استفاده شده است. براي این منظور برنامه درسی حقوق جزاي و جرم شناسی 

 .                                                                             ارشد انتخاب شد

هاي ماهوي و شکلی مند و داراي اصول و قواعد کلی، ناظر بر جنبهاي نظامرشته حقوق جزا و جرم شناسی به عنوان رشته
هاي مختلف شود خود داراي رشتهحسوب میهاي اصلی حقوق عمومی مز شاخهاباشد.این رشته از حقوق که مستقل از هم می

هاي مختلفی از این شاخه از شناسی در جوامع مختلف باعث ایجاد گونهباشد. تحول روز افزون حقوق جزا و علم جرممی
شناسی یابی ، جرماي نداشته است. ظهور علوم جنایی تجربی (از جمله علوم جرمحقوق شده است که در گذشته سابقه

تردید مرتبط با تحوالت حاکم بر جامعه ، صنعت ، اقتصاد و ی و..) نشانگر تخصصی شدن حقوق جزا است که بیشناسوکیفر
بهام قرار دارد. در این ... است. علی رغم این اهمیت ، کیفیت برنامه درسی این رشته از لحاظ درونی و بیرونی در هاله اي از ا

نامه با توجه به ري موضوع به آن اشاره شد، ارزشیابی کیفیت درونی این برزمینه با توجه به آنچه که در بررسی مبانی نظ
محصوالت برنامه  وعناصر نه گانه کالین و نیز موفقیت و اثربخشی برنامه در پاسخ به نیازهاي استفاده کنندگان از نتایج 

 درسی با استفاده از الگوي نیکولز مورد توجه قرار گرفت.         

                         داف و سواالت زیر مطرح شد:                                                      در این زمینه اه

 اهداف و سواالت پژوهش

اموختگان  از آنجا که هدف اصلی رشته حقوق جزا و جرم شناسی، باال بردن سطح اطالعات و اگاهی و بینش حقوقی دانش
جه به برنامه روش تحقیق و تقویت قدرت اسنباط و تجزیه و تحلیل مسائل حقوقی است ، تو دوره کارشناسی توام با آموزش

فیت برنامه درسی به منظور نیل به این هدف حائز اهمیت فراوان است. بنابراین، هدف اصلی این پژوهش، مشخص کردن کی
 :|بارتند ازعي نیز دنبال می شدند که ادرسی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی بود. در این زمینه، اهداف ویژه

 شخص کردن میزان مطلوبیت عناصر برنامه درسی حقوق جزا و جرم شناسیم -1

 مشخص کردن میزان موفقیت برنامه درسی حقوق جزا و جرم شناسی در پاسخ به نیازهاي مشتریان -2

                                                            
1 - patrik 
2 -Nikolz 
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 ارائه پیشنهاداتی به منظور ارتقاء برنامه درسی حقوق جزا و جرم شناسی-3

مورد توجه  گیرنده دو سوال اصلی و هشت سوال فرعی است ،در جهت تحقق این اهداف، سوال هاي پژوهشی زیر، که در بر
 قرار گرفت:

 باشد؟ت برنامه درسی رشته حقوق جزا و جرم شناسی با توجه به عناصر نه گانه برنامه درسی چقدر میمیزان مطلوبی-1

ناصر نه گانه ده در رشته حقوق جزا و جرم شناسی به تفکیک دروس، با توجه به عکیفیت واحدهاي درسی به اجرا گذاشته ش
 برنامه درسی تا چه اندازه است؟

» آموختگان دانشجویان و دانش«شناسی از دیدگاه کیفیت واحدهاي درسی به اجرا گذاشته شده در رشته حقوق جزا و جرم
 چگونه است؟

 ت ؟چگونه اس» مدرسان«در رشته حقوق جزا و جرم شناسی از دیدگاه کیفیت واحدهاي درسی به اجرا گذاشته شده 

اجرا گذاشته  از لحاظ کیفیت برنامه هاي درسی به» مدرسان«با دیدگاه » دانشجویان و دانش آموختگان«آیا بین دیدگاه 
 شده، تفاوت وجود دارد؟

 ه نیاز این رشته است؟دروس ارائه شده در رشته حقوق جزا و جرم شناسی تا چه اندازه تامین کنند

 هاي استفاده کنندگان از محصوالت برنامه است؟حقوق جزا و جرم شناسی تا چه حد پاسخگوي نیاز رشته ب)

 هاي استخدام کننده فارغ التحصیالن، از دانش، مهارت و نگرش کسب شده رضایت دارند؟آیا مدیران سازمان

رشته  دانش، مهارت و نگرش کسب شده  حاصل از برنامه درسی آیا دانش آموختگان رشته حقوق جزا و جرم شناسی از
 حقوق جزا و جرم شناسی رضایت دارند؟

 د دارد؟از لحاظ دانش، مهارت و نگرش کسب شده تفاوت وجو» دیدگاه دانش آموختگان«با » دیدگاه مدیران«آیا بین 

 روش شناسی پژوهش

شد که به  ر فرایند گردآوري اطالعات از پرسشنامه استفادهپیمایشی است. د –این پژوهش از نوع پژوهش هاي توصیفی 
جمع آوري  صورت سوال هاي بسته و باز پاسخ طراحی شده بود. پرسشنامه به دو بخش اصلی تقسیم شده بود. بخش اول به
ه مبانی طالعاطالعات در زمینه کیفیت درونی برنامه درسی مربوط می شد و خود داراي دو قسمت بود. در قسمت اول با م

ناصر نه گانه عنظري موجود در زمینه برنامه درسی ، عوامل موثر در بهبود کیفیت برنامه درسی شناسایی شدند. بر اساس 
ندي دانش آموزان، برنامه درسی (اهداف، محتوا،راهبردهاي یادگیري، فعالیت هاي یادگیري، مواد و وسایل، ارزشیابی، گروهب

ناسی شد. قسمت دوم این بخش به ارزشیابی واحدهاي درسی رشته حقوق جزا و جرم زمان و مکان) سوال هایی بیان ش
صورت  مربوط می گردید. این مجموعه را مدرسان و دانشجویان و دانش آموختگان رشته حقوق جزا و جرم شناسی، به

 پرسشنامه مجزا تکمیل کردند.

در زمینه  ستفاده شد که در یک بعد آن، سوال هاییدر پرسشنامه دانشجویان و دانش آموختگان از یک جدول دو بعدي ا
 نظیم گردید.تواحد درسی رشته حقوق جزا و جرم شناسی  28عناصر نه گانه برنامه درسی طرح شد و در بعد دیگر، عناوین 
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 پرسشنامه شد. در این بخش، سوال هايبخش دوم به جمع اوري اطالعات درزمینه کیفیت بیرونی برنامه درسی مربوط می
ان هاي استفاده در سه حوزه دانش، مهارت و نگرش طرح گردید و پرسش نامه ها به دو گروه، دانش آموختگان و مدیران سازم

 کننده از فارغ التحصیالن ارائه شد.

 جامعه آماري مورد مطالعه در این پژوهش را گروه هاي زیر تشکیل دادند:

شغول فعالیت فارغ التحصیل شده و م 1391تا شهریور ماه  1387سال دانش آموختگان رشته حقوق جزا و جرم شناسی که از 
مان اجراي پژوهش نفر بود. دانشجویان رشته حقوق جزا و جرم شناسی که در ز 45در سازمان هاي گوناگون بودند و عده آنها 

ضاي هیات ه است. اعنفر بود 48) عده آنها 91و 90، 89دانشجوي رشته حقوق جزا و جرم شناسی بودند (دانشجویان مهر 
رشد تدریس اعلمی که در پردیس قم دانشگاه تهران دروس مربوط به رشته حقوق جزا و جرم شناسی را در دوره کارشناسی 

جرم شناسی در ان  نفر بود. مدیران همه سازمانها و نهادهایی که دانش آموختگان رشته حقوق جزا و 6می کردند و عده انها 
 نفر بود. 45غول بودند . عده مدیرانی که این افراد با انها کار می کردند سازمان ها به فعالیت مش

 یافته هاي اصلی

فی برنامه هاي فعالیت هاي مهمی در فرایند تجزیه و تحلیل داده ها انجام گرفت که شامل موارد زیر است: تعیین سطح کی
حقوق جزا  رشته» دانشجویان و دانش آموختگان«حقوق جزا و جرم شناسی، مقایسه و بررسی نظریات دو گروه  درسی رشته

م شناسی حقوق جزا و جر در سوي دیگر، تعیین رتبه واحدهاي درسی رشته» مدرسان«و جرم شناسی در یک سو و نظریات 
ز دانش، مهارت اهمراه با اولویت بندي رتبه دروس، بررسی سطح رضایت مدیران سازمان هاي به کارگیرنده فارغ التحصیالن 

گرش نحقوق جزا و جرم شناسی از دانش، مهارت و  رش کسب شده انان، بررسی سطح رضایت دانش آموختگان رشتهو نگ
از » گاندانش آموخت« و » مدیران«کسب شده از برنامه هاي درسی حقوق جزا و جرم شناسی، مقایسه و بررسی دیدگاه 

 لحاظ دانش، مهارت و نگرشی که دانش اموختگان کسب کرده اند.

 .: توصیف ویژگی هاي آزمودنی ها2ل جدو

 درصد گزینه نفر 48تعداد کل:

 50 مرد جنس

 50 زن

جزا و  دلیل انتخاب رشته حقوق

 جرم شناسی

 6/34 عالقه به تحصیل در رشته حقوق جزا و جرم شناسی

 9/35 ارتقاي سطح دانش

 9/25 نیاز جامعه

 6/3 اتفاقی

 

 : مدرسان3جدول 
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 صددر گزینه تعداد کل

 100 حقوق جزا و جرم شناسی رشته تحصیلی

 - استاد رتبه علمی

 - دانشیار

 100 استادیار

 - مربی

 : مدیران4جدول 

   تعداد کل:

 54/63 قوه قضائیه سازمان مشتري

 6/3 وزارت نفت

 13/14 سازمان امور مالیاتی

 8/9 وزارت بازرگانی

 6/6 بانک ملت

 33/2 بانک ملی

 74/13 حوزوي تحصیلی مدیران مدرك

 34/22 لیسانس

 62/59 فوق لیسانس

 3/4 دکتري

فر معادل ن 24دانشجو و دانش اموخته شرکت کننده در پژوهش،      نیمی ( 48همانگونه که مالحظه می شود از مجموع 
درصد  6/34و  درصد 9/35یب با( به ترت»  عالقه به تحصیل «و  » ارتقاي سطح دانش «درصد) مرد  و نیمی زن بودند.  50

درصد) را به  6/3یز(ن» انتخاب اتفاقی«درصد) نیز  پایین ترین گزینه بود.  9/25»(نیاز جامعه« ) باالترین انتخاب بودند و 
ادیاري بودند. خود اختصاص داد. همه مدرسان رشته حقوق جزا و جرم شناسی، دراین رشته  تخصص دارند و داراي مرتبه است

ه قضائیه، درصد از دانش اموختگان در قو 54/63وص سازمان هاي استخدام کننده فارغ التحصیالن، باید گفت که در خص
وزارت نفت و  درصد در 6/3درصد در بانک ملت، 6/6درصد در وزارت بازرگانی، 8/9درصد در سازمان امور مالیاتی،  13/14
ك لیسانس، درصد داراي مدر 34/22دیران داراي مدرك حوزوي، درصد از م74/13درصد در بانک ملی  جذب شده اند.  33/2
 درصد داراي مدرك دکتري بودند. 3/4درصد داراي مدرك فوق لیسانس و  62/59

 . سطح کیفی دروس  رشته حقوق جزا و جرم شناسی  همرا با اولویت بندي5جدول 
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 سطح کیفی امتیاز عناوین دروس سطح کیفی امتیاز عناوین دروس

 متوسط 27/3 پزشکی قانونی مطلوب 73/3 وقیمتون حق

 مطلوب 74/3 جرم شناسی مطلوب 65/3 حقوق جزاي بین الملل

جامعه شناسی  مطلوب 70/3 متون فقه جزایی
 جنایی

 مطلوب 69/3

 متوسط 52/2 سمینار مطلوب 63/3 1حقوق جزاي اختصاصی

    متوسط 60/3 1حقوق جزاي عمومی

    سطمتو 31/3 آیین دادرسی کیفري

  مطلوب رشته حقوق جزا و جرم شناسی

 

کیک هر نشان دهنده سطح کیفی رشته حقوق جزا و جرم شناسی از دیدگاه دانشجویان و دانش آموختگان به تف 5جدول 
سی دروس یک از دروس مورد تدریس در این رشته  است. همانگونه که مشاهده می شود ، در رشته حقوق جزا و جرم شنا

معه جا«، » جرم شناسی«،»1حقوق جزاي اختصاصی«،» متون فقه جزایی«، »حقوق جزاي بین الملل«، » متون حقوقی«
و   »پزشکی قانونی «، »ایین دادرسی کیفري«، » 1حقوق جزاي عمومی «در سطح کیفی مطلوب و دروس» شناسی جنایی

ق جزا و جرم که از بین دروس رشته حقو در سطح کیفی متوسط ارزشیابی شده اند با توجه به جدول ، باید گفت» سمینار«
  پایین ترین امتیاز را به دست اورد.»  سمینار«باالترین و درس » جرم شناسی«شناسی، درس 

آزمون  : مقایسه میانگین نمره هاي دو گروه دانشجویان با مدرسان بر حسب عناصر نه گانه با استفاده از6جدول 

 ویتنی -یومن

سطح  یانگین رتبهم عناصر برنامه درسی ردیف

 معناداري

 Uمقدار  Zمقدار 

 مدرسان       دانشجویان

 5/151 -3/2 /030 40/33 70/31 هدف 1

 5/199 -34/1 /189 32 55/39 محتوا 2

 155 -21/2 /031 75/31 60/33 راهبردهاي یادگیري 3

 5/241 -/510 /634 10/30 12/34 فعالیت هاي یادگیري 4

 239 -/498 /591 03/30 01/21 مواد و وسایل 5

 177 -72/1 /085 80/41 78/30 ارزشیابی 6
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 182 -89/1 /134 57/36 50/36 گروهبندي 7

 5/245 /489 /19/45637 12/34 زمان 8

 179 -921/1 /73/30089 70/31 فضا 9

 191 -452/1 /41/37391 22/33 کل 

و » زمان«بین نظریات دو گروه در مورد عناصر   0=/05سطح مشاهده می شود، در  6همان گونه که در جدول شماره 
فعالیت «و » ريراهبردهاي یادگی» «محتوا«، »هدف«تفاوت معناداري وجود دارد. در مورد عناصر » مواد و وسایل یادگیري«

روه ازمودنی نظریات دو گ تفاوت معناداري مشاهده نشد. در مجموع بین» گروهبندي«و » ارزشیابی» «فضا» «هاي یادگیري
ه هاي دو گروه ، در در مورد کل برنامه درسی ، تفاوت معناداري مشاهده نشد. بنابراین  فرض صفر و برابر بودن میانگین نمر

ر دو عنصر تفاوت معناداري دویتنی تنها  -زمینه کیفیت برنامه درسی را نمی توان رد کرد. با توجه به اینکه در آزمون یومن
 محاسبه شد.  Tانگین دو گروه آزمودنی وجود داشت، براي بررسی و تجزیه و تحلیل بیشتر ازمون بین می

زمون آمقایسه میانگین نمره هاي دو گروه دانشجویان با مدرسان بر حسب عناصر نه گانه با استفاده از  7جدول 

t 

عناصر برنامه  ردیف
 درسی

تفاوت  انحراف معیار میانگین
میانگین ها

سطح  Tمقدار 
 معناداري

 مدرسین دانشجویان مدرسین دانشجویان

 /308 -02/1 /301 /74 /86 15/3 84/2 هدف 1

 /589 /540 /127 /89 /61 47/3 39/3 محتوا 2

راهبردهاي  3
 یادگیري

16/3 51/3 72/ 79/ 361/ 47/1- 149/ 

فعالیت هاي  4
 یادگیري

36/3 50/3 69/ 71/ 301/ 15/1- 240/ 

 /582 -/540 /135 /55 /73 79/2 69/2 و وسایلمواد  5

 /076 -77/1 /410 /65 /68 61/3 20/3 ارزشیابی 6

 /306 -30/1 /298 /73 /82 10/3 79/2 گروهبندي 7

 /590 /541 /129 /90 /64 50/3 37/3 زمان 8

 /006 -71/2 /761 /74 /81 69/3 49/3 فضا 9

 /374 -/889 /181 /55 /64 32/3 19/3 کل 
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اي برنامه درسی با توجه به نمره هاي بدست امده در ستون تفاوت بین میانگین ها در امتیاز کل محاسبه شده بر 7در جدول
 ارائه شده در رشته حقوق جزا و جرم شناسی، امتیاز مدرسان بیشتر از دانشجویان بود.

 بررسی سطح کیفیت بیرونی برنامه درسی رشته حقوق جزا و جرم شناسی

: ارزشیابی سطح کیفیت بیرونی بر حسب سطوح دانش، مهارت و نگرش از نظر مدیران و دانش 8جدول 

 آموختگان

 دانش آموختگان مدیران گروه ها

 سطح کیفی امتیاز سطح کیفی امتیاز

 مطلوب 74/3 مطلوب 70/3 دانش

 مطلوب 81/3 مطلوب 78/3 مهارت

 مطلوب 74/4 مطلوب 72/3 نگرش

 مطلوب 15/4 مطلوب 7/3 جمع

 

» نگرش« و» مهارت«،  »دانش«نشان دهنده نتایج اماري بدست آمده از محاسبه میانگین وزنی براي متغیرهاي  8جدول 
موختگان، دانش ، آاست که دانش آموختگان و مدیران به آن پاسخ داده اند. بر اساس این جدول، از دیدگاه مدیران  و دانش 

گروه ، در سطح  زشیابی شد. امتیاز کلی کسب شده براي هر سه متغیر،  از نظر هر دومهارت و نگرش در سطح کیفیت باال ار
 مطلوب  قرار گرفت.

مقایسه میانگین نمره هاي دو گروه مدیران و  دانش آموختگان  از نظر دانش، مهارت و نگرش کسب  9جدول 

 tشده بوسیله دانش اموختگان با  با استفاده از آزمون

درجه 
 آزادي

سطح 
 اداريمعن

مقدار 
T 

 ردیف متغیرها میانگین انحراف معیار

دانش 

 آموختگان

دانش  مدیران

 آموختگان

 مدیران

 1 دانش 70/3 74/3 /61 /58 -/61 /582 73

 2 مهارت 78/3 81/3 /53 /57 -/71 /863 59

 3 نگرش 72/4 74/4 /49 /54 -/69 /985 62

 4 کل 7/3 15/4 /60 /48 /864 /365 65
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و 01/0ح مشاهده می شود. بین دو گروه آزمودنی در حوزه هاي دانش، مهارت و نگرش در سط 9همانگونه که در جدول  
   تفاوت معناداري مشاهده نشد.                                                                05/0

                                                                      یافته ها با تمرکز بر سوال هاي پژوهش                 

توجه به  سوال اول: کیفیت واحدهاي درسی به اجرا گذاشته شده در رشته حقوق جزا و جرم شناسی به تفکیک دروس، با
 عناصر نه گانه برنامه درسی تا چه اندازه است؟                 

فی مطلوب صرهدف، محتوا، ارزشیابی ، فعالیت هاي یادگیري، راهبردهاي یادگیري در سطح کیدر درس متون حقوقی عنا 
کیفی پایین  وبقیه عناصر در سطح کیفی متوسط قرار گرفتند. در حقوق جزاي بین الملل عنصر ارزشیابی  و زمان در سطح

ررسی در همه عناصر مورد ب 1ختصاصی و بقیه عناصر در سطح مطلوب قرار گرفتند.در متون فقه جزایی و حقوق جزاي ا
ر سطح دعناصر هدف، محتوا، زمان، فعالیت هاي یادگیري  1سطح کیفی مطلوب  قرار گرفتند . در حقوق جزاي عمومی 

ایین و بقیه کیفی پایین و بقیه عناصر در سطح متوسط ارزشیابی شدند در درس آیین دادرسی کیفري عنصر زمان در سطح پ
، فعالیت هاي یفی متوسط قرار گرفته اند.. در پزشکی قانونی عناصر مکان، زمان، راهبردهاي یادگیريعناصر . در سطح ک

اي یادگیري  یادگیري در سطح کیفی پایین  و بقیه عناصر در سطح کیفی متوسط قرار گرفتند. در جرم شناسی عنصر روش ه
محتوا،  تند در جامعه شناسی جنایی عناصر هدف،در سطح کیفی پایین  و بقیه عناصر در سطح کیفی مطلوب  قرار گرف

رفتند. در گفعالیت هاي یادگیري، راهبردهاي یادگیري، فضا در سطح مطلوب . و بقیه عناصر در سطح کیفی متوسط قرار 
ر در سطح کیفی سمینار عناصر محتوا، ارزشیابی ، فعالیت هاي یادگیري، مواد و وسایل در سطح کیفی پایین  و بقیه عناص

 متوسط قرار گرفتند                                       

روس را از لحاظ دبا توجه به امتیازات بدست امده براي هر یک از دروس بر حسب عناصر نه گانه مورد بررسی، می توان این 
 کیفیت و سطح مطلوبیت ارائه برنامه درسی بدین گونه اولویت بندي کرد:                       

 تون حقوقیم

 حقوق جزاي بین الملل

 متون فقه جزایی

 1حقوق جزاي اختصاصی

 جرم شناسی

 جامعه شناسی جنایی

 1حقوق جزاي عمومی 

 آیین دادرسی کیفري

 سمینار

 پزشکی قانونی

شناسی  از دیدگاه سوال هاي دوم کیفیت واحدهاي درسی به اجرا گذاشته شده در رشته حقوق جزا و جرم

 چگونه است ؟» آموختگان دانشجویان و دانش«
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 دانشجویان و  دانش اموختگان ، کیفیت برنامه درسی اجرا شده را در سطح مطلوب  ارزشیابی کردند.

سوال سوم: کیفیت واحدهاي درسی به اجرا گذاشته شده در رشته حقوق جزا و جرم شناسی  از دیدگاه 

 چگونه است ؟» مدرسان«

 را در سطح مطلوب  ارزشیابی کردند.مدرسان، کیفیت برنامه درسی اجرا شده 

هاي  از لحاظ کیفیت برنامه» مدرسان«با دیدگاه » دانشجویان و دانش آموختگان«سوال چهارم: آیا بین دیدگاه 

 درسی به اجرا گذاشته شده، تفاوت وجود دارد؟

مودنی در کل برنامه ن دو گروه ازبا وجود تفاوت معنی دار در دو عنصر زمان و مواد و وسایل یادگیري ، تفاوت معناداري بی 
ر مقایسه ددرصد اطمینان می توان گفت هر دو گروه نظر یکسانی به برنامه درسی داشتند.  99درسی مشاهده نشد و با 

فضا دانشجویان  میانگین هاي بدست امده از دو گروه، در مورد عناصر محتوا، راهبردهاي یادگیري، فعالیت هاي یادگیري و
مان  ، ارزشیابی زتی نسبت به مدرسان  داشتند و در مورد عناصر هدف، مواد و وسایل، ارزشیابی، گروهبندي و ارزشیابی مثب

 مدرسان مثبت تر از دانشجویان بود.

 ست؟اسوال پنجم: دروس ارائه شده در رشته حقوق جزا و جرم شناسی تا چه اندازه تامین کننده نیاز این رشته 

حقوق  ،درصد )  7/83درصد ) ، متون فقه جزایی( 1/67درصد) ، حقوق جزاي بین الملل( 12/48درس هاي متون حقوقی(
ی درصد)، پزشک 17/84درصد)، آیین دادرسی کیفري( 85 /49(1درصد )، حقوق جزاي عمومی 20/87(1جزاي اختصاصی

 درصد)مرتبط با حقوق بود؛  31درصد)،  سمینار ( 12/22قانونی(

شناسی با  ل اصلی پژوهش می توان  گفت که کیفیت برنامه درسی رشته  حقوق جزا و جرمبدین گونه در مورد اولین سوا
 توجه به عناصر نه گانه برنامه درسی، در سطح مطلوب باال قرار دارد.

هاي استخدام کننده فارغ التحصیالن، از دانش، مهارت و نگرش کسب شده سوال شش: آیا مدیران سازمان

 رضایت دارند؟

 ش ، نگرش  و مهارت دانش آموختگان را در سطح مطلوب ارزشیابی کردند.مدیران، دان

سوال  هفت: آیا دانش آموختگان رشته حقوق جزا و جرم شناسی از دانش، مهارت و نگرش کسب شده  حاصل  

 از برنامه درسی رشته حقوق جزا و جرم شناسی رضایت دارند؟

یگر، رضایت دانش را در کیفیت مطلوب و باال قرار دارند؛ به عبارت د دانش اموختگان سطح  دانشی  ، مهارتی و نگرشی خود
 اموختگان از عملکرد کلی خود در سطح مطلوبی قرار دارد.

 از لحاظ دانش، مهارت و نگرش کسب شده» دیدگاه دانش آموختگان«با » دیدگاه مدیران«سوال هشت: آیا بین 

 تفاوت وجود دارد؟

 بین دو گروه مدیران و دانش اموختگان تفاوت معنی داري وجود ندارد. در حوزه نگرش، دانش  و مهارت 

درصد اطمینان میتوان گفت که ارزشیابی دانش آموختگان از خود، برابر با  ارزشیابی مدیران از انها بود. مدرك تحصیلی  99با 
اموختگان مورد ارزشیابی داراي درصد دکترا  بود و دانش  4درصد فوق لیسانس و  82/55درصد لیسانس و  18/40مدیران، 
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مدرك کارشناسی ارشد بودند.مدرك تحصیلی در حکم متغیر اثر گذار در این زمینه است. در قضاوت کلی و نهایی، بین دو 
گروه تفاوت معناداري مشاهده نشد. به عبارت دیگر ، مدیران و دانش اموختگان رضایت متشابهی داشتند و این رضایت در 

 ر گرفت.سطح مطلوبی قرا

رار گرفت. به دومین قبا توجه به نتایج بدست امده و تحلیل انجام گرفته در مورد داده ها، که به صورت جداگانه مورد بررسی 
ن در زمینه سوال اصلی پژوهش این گونه پاسخ داده شد: رضایت مطلوبی از سوي سازمان هاي مشتري و خود دانش اموختگا

 رم شناسی وجود دارد.برنامه هاي رشته  حقوق جزا و ج

 بحث و نتیجه گیري

وق جزا و جرم همانطور که در یافته هاي حاصل از پژوهش مالحظه شد، یافته ها در عرصه ارزشیابی برنامه درسی رشته حق
 از لحاظ کیفیت ارد.شناسی، با توجه به عناصر نه گانه، بیانگر ان است که به طور کلی ، کیفیت دروس، در حد مطلوبی قرار د
،نگرش و مهارت به  بیرونی، یافته ها نشان داد که از دید دانش آموختگان و کارفرمایان ، برنامه درسی انها از لحاظ دانش

فارغ التحصیالن  خوبی تجهیز شده است.  به عبارت دیگر، فاصله و شکافی بین انتظارات مدیران سازمان هاي استخدام کننده
ده علم به نظر می مهارت، دانش و نگرش شان وجود ندارند. لیکن با توجه به رشد فزاینو برداشت هاي خود انان درباره سطح 

موزش عالی افزایش آرسد با توجه به مجموعه راه کارهاي زیر ، بتوان کیفیت برنامه درسی ذیربط را در دانشگاهها و موسسات 
وناگون حقوق ق جزا و جرم شناسی با مراکز گبرقراري ارتباط نزدیک بین اعضاي هیات علمی و دانشجویان رشته حقو دهد:

 امه درسی ذیربطتدارك منابع و امکانات مورد نیاز براي افزایش کیفیت اجراي برن جزا و جرم شناسی در سازمان هاي دیگر
 بررسی و تجدید نظر مداوم در محتوا و ترکیب دروس از طریق تشکیل جلسات بین اعضاي و مسئوالن ذیربط

 منابع:

 )برنامه درسی؛ نظرگاهها، رویکردها و چشم اندازها ، مشهد : استان قدس رضوي1388ي ، محمود(مهر محمد

 )اصول برنامه ریزي درسی ، تهران، ایران زمین1385فتحی واجارگاه، کوروش(

سال  ی ارشد از)؛ ارزیابی کیفیت درونی و بیرونی برنامه درسی رشته اموزش بزرگساالن مقطع کارشناس1383شفیعی، ناهید(
 ، پایان نامه دفاع شده در دانشگاه شهید بهشتی 82-73

 دانشگاه تهران )؛ برنامه ریزي ارزیابی درونی گروه هاي آموزشی دانشگاه تهران، مرکز ارزیابی کیفیت1385حجازي، یوسف(

 

5 - Worthen BR, Sanders JK(2005). Educational evaluation: alternative approaches 
&practical guidelines. New York: Longman press; 1987. P. 102 

6 - Popham WJ(2003). Educational evaluation. New York: Hall Press; 1975. P. 61 
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 بررسی عوامل مؤثر برتجارب پژوهشی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز

 4، وجیهه نجاتی3پورن عظیم، احسا2فرید، طاهره یاسینی1سهیال جلیلیان

 چکیده 

از پرداخته پژوهش حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر تجارب پژوهشی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهو
-93نفر دانشجویان کارشناسی ارشد سال تحصیلی  1047شامل  جامعۀ آماري .پیمایشی است -است. روش تحقیق توصیفی

اي و براساس جدول گیري تصادفی طبقهباشد. با استفاده از نمونهنامه خود قرار دارند میع از پایانکه در مرحله دفا 92
ي پژوهشی مه تجربهها از پرسشناآوري دادهنفر از آنان به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. جهت جمع 285کرجسی و مورگان 

نجمن تحقیقات شنامه توسط انجمن فارغ التحصیالن استرالیا و ااین پرس) استفاده شد. PREQ(دانشجویان تحصیالت تکمیلی
عامل (سرپرستی،  ها براساس تحلیل عاملی نشان داد که پنجتجزیه و تحلیل دادهتهیه و تدوین شده است.  آموزشی استرالیا

ی دانشجویان را پژوهش ينامه) به طور معناداري تجربهمهارت عملی، مهارت ادراکی، جو دانشکده و فرآیند ارزیابی پایان
ضایت دانشجویان بیشترین ري پژوهشی را تبیین نموده است. درصد از کل واریانس تجربه 66/61دهند. این عوامل  تشکیل می

نشجویان دا) است. به طور کلی، 50/2) و کمترین رضایت مربوط به جو دانشکده (33/3مربوط به عامل مهارت ادراکی (
 اند.  ي پژوهشی رضایت نسبی داشتههاي مختلف تبیین کننده تجربهتحصیالت تکمیلی از عامل

 ي پژوهشی.ي پژوهشی، عوامل تبیین کننده تجربهتجربهکلیدي: کلمات 

 مقدمه

علمی پیشرفته است. گسترش دانش و فناوري نوین و توانایی باالي بشر معاصر در حل معضالت و  عصر حاضر، عصر پژوهش
شود، ضرورت پرورش و جلب نیروهاي محقق و تر میژوهش بوده و هر اندازه مسائل جامعه پیچیدهمسائل جامعه، حاصل پ

شود (فضل الهی، هاي پژوهشی هوشمندانه نیز بیشتر احساس میریزي در ساماندهی فعالیتایجاد تشکیالت براي برنامه
آموزانی هستند که مقطع متوسطه دادش یا دانشاي دانشگاه نهادي تأثیرگذار است که درون). در هر جامعه170-168: 1391

تر نظام آموزش عالی هستند. استقالل کارکردي التحصیل مقاطع پاییناند، یا فارغرا در نظام آموزش متوسطه به اتمام رسانده
ل بین این توان در دو قالب کلی آموزش و پژوهش دسته بندي کرد که در عین تعامدانشگاه را به عنوان نهادي اجتماعی می

سازد. به بیانی دیگر ، دانشگاه از یک طرف با تربیت نیروي متخصص، دو کارکرد، وابستگی کارکردي آن را نیز نمایان می
سازد و از طرف شرایط پویاي و پیشرفت از بعد نیروي انسانی را براي سایر نهادهاي اجتماعی، اقتصادي و سیاسی فراهم می

کند. در این میان ایجاد تعامل و تعادل بین کارکرد جام پژوهش، بستر علمی و فنی توسعه را مهیا میدیگر، با تولید اندیشه و ان
آموزشی و پژوهش مهم است و نباید به بهانه توسعه یکی از این کارکردها، کارکرد دیگر فدا شود و این همان چیزي است که 

رسد به تبع آن پژوهش (درآن ی ایران بوده است و به نظر میهاي مهم آموزش عالچنئان دور، یکی از چالشهاي نهدر سال

                                                            

از، ایران. شناسی.، اهو. کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه شهید چمران، گروه علوم تربیتی و روان1
jaliliansoheila@gmail.com (نویسنده مسئول مکاتبات) 

شناسی، اهواز، ایران.  . کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه شهید چمران، گروه علوم تربیتی و روان 2
taheryasini1367@gmail.com 

شناسی، تبریز، ایران. ه ریزي درسی دانشگاه تبریز، گروه علوم تربیتی و روان. دانشجوي دکتري برنام3
ehsan.azimpoor1366@gmail.com     

ایران.  شناسی، اهواز،. کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه شهید چمران، گروه علوم تربیتی و روان4 
v.nejaty@yahoo.com   
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ها نهادهایی هستند که براي پیشرفت ). از این رو دانشگاه54: 1394ها به حاشیه رانده شد (فرهادپور، ها) در دانشگاهسال
دهند. ترش میاند و تحصیالت تکمیلی بستري است که با آن ظرفیت پژوهش را گسدانش، پژوهش و نوآوري تأسیس شده

ي علمی باقی بمانند، باید در پژوهش و تربیت پژوهشگران آینده آفرینان کلیدي در جامهخواهند نقشها میاگر دانشگاه
هاي آموزشی به کیفیت آموزش ها از طریق سازماندهی فعالیت). دانشگاه2012سرمایه گذاري کنند (بالس، جاسمن و شیلی، 

هاي علمی فراهم سازند. این کار عملی نیست مگر توانند زمینه را براي جهشرتباط آن دو، میو پژوهش و توجه به چگونگی ا
هاي آموزشی به کیفیت آموزش و پژوهش و چگونگی ارتباط آن دو توجه خاصی معطوف اینکه بتوان در سازماندهی فعالیت

هاي پژوهشی اطی باشند و بتوانند مهارتبایست میزان واقعی چنین ارتبهاي کارشناسی ارشد و دکتري میداشت. دوره
گیرد که مصداق بارز دانشجویان را در بستر آموزشی توسعه دهند. این کار از طریق تجارب پژوهشی دانشجویان صورت می

). پایان نامه، سطحی از مطالعات 84: 1386مظفري، هاي تحصیلی دانشجویان است (یمنی دوزي سرخابی و امیننامهآن، پایان
کند و  به عنوان جزء ذاتی و الینفک مطالعات نشگاهی است که بین پژوهش دانشجویان و جهان دانش ارتباط برقرار میدا

). نوشتن 21، :2001، 1گردد (لیجوکیکند، تلقی میدانشگاهی که کیفیت علمی و موقعیت دانش آموختگان را تضمین می
توان آن را  به عنوان آزمونی نهایی براي دانشجویان کارشناسی، و میکند پایان نامه نقشی اساسی درآموزش عالی ایفا می

شود و هم فرآیندي کارشناسی ارشد و دکتري در نظر گرفت، چرا که هم ابزاري است که به ارزیابی نهایی کار درسی  منجر می
   .)2007، 2گردد (هانسلتر منتهی میکه به یادگیري بیشتر و عمیق

ختصاص بودجه کافی ها؛ عدم اشوند که از عوامل بازدارندة پژوهش دانشجویی در دانشگاهنع این مهم میاما عوامل مختلفی ما
ي دانشجویی، هابه امر پژوهش دانشجویی، عدم نظارت مطلوب بر نحوة اعتبارات موجود، عدم حمایت مادي و معنوي از طرح

ار از روحیه و هاي دانشجویی، اندك بودن استادان برخوردهاي فکري گوناگون براي تأمین هزینهها و نگرانیوجود چالش
جویان، جزوه انگیزه پژوهش علمی، دشواري دسترس به راهنمایی استادان توانمند براي راهنمایی و مشاوره پژوهشی دانش

جویان، انشدمحوري و ...وبه طور کلی، فقدان جایگاه مناسب براي پژوهش در آموزش عالی است. تردید در صالحیت علمی 
طالعات و عدم اهاي تحقیق، به کار نگرفتن نتایج تحقیقات دانشجویان، تردید در کیفیت گردآوري ناآشنایی کافی با روش

واقعی و روزآمد،  هاي پژوهشی، دشواري دسترسی به منابع، بی توجهی و یا کم توجهی به نیازهايانسجام در ساختار و یافته
قیقات دانشجویی شناختی، اقتصادي، تربیتی، فنی، تکنولوژیکی، مدیریتی و ...تحجامعه شناختی،کم توجهی به ابعاد روان

و آموزش  شناختی و کارگاهی در زمینۀ پژوهش، آموزش غیر تخصصیها، وجود ضعف روانتوسط متولیان پژوهشی دانشگاه
ضاي مناسب ها، فقدان فر دانشگاهنظري و غیر کاربردي، وجود رویکرد مثبت براي تألیف و تدوین صرف به جاي پژوهش د

ها، ناکارآمدي خصصی مورد نیاز، تقلیدي بودن پژوهشت -ها و مجالت علمیها، کمبود کتابتحقیق دانشجویی در دانشگاه
لیل آشنایی دهاي خارجی، به واحدهاي درسی، فقدان واحد پژوهشی در کنار واحدهاي آموزشی، دشواري استفاده از پژوهش

 ). 168-170: 1391الهی، گذار بر پژوهش دانشجویی است (فضلنگلیسی، از دیگر عوامل تأثیرکم با زبان ا

ها و مؤسسات آموزش ها به منظور ارزیابی از فرآیند آموزش و پژوهش در دانشگاههاي اخیر برخی از دانشگاهالبته در سال
ها یج مطالعات موردي نشان دهنده مؤثر نبودن این تالشاند اما نتاهاي مخصوص به خود دانشگاه تهیه نمودهعالی کشور، فرم

ي ). از این رو بررسی تجربه1384در جهت سنجش کیفیت بوده است ( محمدي، فتح آبادي، یادگارزاده، میرزا محمدي و پرند،
ها ن چالشتواند عالوه بر کمک به برطرف کردپژوهشی دانشجویان تحصیالت تکمیلی و شناسایی نقاط ضعف و قوت آنان می

هاي موجود در نظام پژوهشی تحصیالت تکمیلی، زمینه پیشرفت علمی در کشور را فراهم نماید (رضایی، عباسی و و بحران

                                                            
1 Ylijoki 
2 Hounsell 
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ي پژوهشی ي اصلی در پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر برتجربه). لذا با توجه به مطالب بیان شده مسأله90: 1392موسوي، 
 ه شهید چمران اهواز است.دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگا

 پیشینۀ پژوهش

که قاعدتأ با توجه به افزایش  انددانشجویان تحصیالت تکمیلی حجم وسیعی از پژوهشگران کشور را  به خود اختصاص داده
هاي آنها، ها و رسالهنامهپایانکمیلی این بخش وسیعتر شده است و نرخ  ورود به آموزش عالی و افزایش دوره تحصیالت ت

هاي انجام شده در مورد راهنمایی شود. این درحالی است که حجم تحقیقها را شامل میخش مهم و ارزشمندي از تحقیقب
هاي ). در کشور ایران، بویژه در رشته2004، 3و هایز2، آلیسون1هاي دوره تحصیالت تکمیلی ناچیز است (آرمسترانگرساله

ها و نیز روابط اساتید راهنما با دانشجویان در جامع  نحوه نظارت  بر پایان نامهعلوم انسانی، تالش قابل توجهی براي ارزیابی 
ي دهد که مطالعات متعددي در ارتباط با تجربهنگاهی به ادبیات موضوع نشان می فرآیند نگارش رساله انجام نشده است.

محور -نامهع مؤثر بر تولیدات علمی پایان) در بررسی موان1394هاي فرهادپور (پژوهشی دانشجویان انجام شده است. یافته
)، نبود حمایت و راهنمایی از 6/7دانشجویان تحصیالت تکمیلی نشان داد که محدودیت زمانی براي ارائه مقاله (میانگین=

ر )، آشنایی نداشتن با زبان انگلیسی و سای58/6)، فقر فرهنگی پژوهش (میانگین=66/6طرف استاد راهنما و مشاور (میانگین=
هاي پژوهش ) و عدم اطمینان از نتایج و یافته91/5انگیزگی و نداشتن عالقه (میانگین=)، بی03/6ها (میانگین=زبان

 محور دانشجویان هستند.-نامهترین موانع تولیدات علمی پایان) به ترتیب مهم9/5(میانگین=

مایل دانشجویان تبررسی تبیین عوامل مؤثر بر عدم ) در 1393فر (براساس نتایج حاصل از تحقیق سلیمانی، سلیمانی و صالح
انشجویان از ها و عدم رضایت دتحصیالت تکمیلی حسابداري به تحقیق و پژوهش عدم وجود امکانات تحقیقاتی در دانشگاه

د دارد. ناداري وجوامکانات موجود در صدر عوامل شناسایی شده قرار دارند. بین محل تحصیل و تمایل به تحقیق نیز رابطه مع
فرط نظام مشمارند که بیانگر ضعف هاي پژوهشی اندك میچنین دانشجویان توانایی خود را در خصوص انجام فعالیتهم

یالت ي پژوهشی دانشجویان تحص) در بررسی تجربه1392باشد. رضایی و همکاران (آموزشی موجود در این خصوص می
ها و دفهسازي هاي پژوهشی، شفافکه دانشجویان از گسترش مهارتتکمیلی رشته ترویج و آموزش کشاورزي نشان دادند 

ها و دي آنان از زیرساختمننامه در حد زیاد رضایت دارند و رضایتنامه و سرپرستی پایانمعیارها، فرآیند ارزیابی رساله/پایان
ظ متغیرهاي دانشجویان به لحاي پژوهشی داري بین تجربهچنین تفاوت معنیامکانات و جو فکري در حد متوسط است. هم

ة مؤثر بر ) در بررسی خود به عوامل بازدارند1391الهی (جنس، مقطع تحصیلی و دانشگاه محل تحصیل وجود دارد. فضل
اد اسالمی واحد نفر از دانشجویان دانشکده تربیت معلم دانشگاه آز 700هاي دانشجویی پرداخت. جامعه آماري شامل پژوهش

ه به ترتیب عوامل کها نشان داد اي انتخاب گردید. تجزیه و تحلیل دادهر از آنان به شیوه تصادفی طبقهنف 200قم بود که 
هاي دانشجویی نقش اختاري و فرهنگی در پژوهشس -فردي (فنی و تخصصی)، انگیزشی، نحوة ارائه خدمات پژوهشی، اداري

حوري به جاي مهاي روش تحقیق، تأکید بر آموزشکارگاه بازدارندگی دارند. پایین بودن عالقه به پژوهش، برگزار نشدن
شی دانشجویان هاي پژوهها، فقدان قوانین مشخص براي ارزیابی فعالیتمحوري، کمبود نشریات و منابع تخصصی رشتهپژوهش

ی دیگر وهشو عدم دسترسی به استادان مجرب براي راهنمایی پژوهش دانشجویی از اولویت دارترین موانع هستند. در پژ
به ترتیب به عنوان  ها نشان داد که عوامل فناورانه، فرهنگی، فردي و اداري) یافته1391پهلو و اسدنیا (توسط حیدري، فرج

ستند و در بعد هرسانی براي انجام پژوهش ي دانشجویان تحصیالت تکمیلی کتابداري و اطالعترین عوامل ترغیب کنندهمهم
 هش شناخته شدند. ي پژوترین عوامل بازدارندهفرهنگی، فناورانه، ادراي و شخصی به عنوان مهمبازدارنده به ترتیب عوامل 

                                                            
1 . Armstrong 
2 . Allison 
3 . Hayes 
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) به بررسی عوامل مؤثر بر تجربه PREQ( 1ي پژوهشی دانشجویان) با استفاده از پرسشنامه تجربه1388بهزادي و داورپناه (
هاي هاي پژوهش نشان داد که: بین تمام عاملد. یافتهپژوهشی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد پرداختن

گانه تبیین کننده تجربه هاي هفتتبیین کننده تجربه پژوهشی رابطه معناداري وجود دارد. رضایت کلی دانشجویان از عامل
نجام پژوهشی، متفاوت است. متغیرهایی مانند جنسیت، مقطع تحصیلی، حوزه آموزشی، میزان فعالیت علمی و مرحله ا

هاي پژوهش نشان داد که هاي تبیین کننده تجربه پژوهشی اثرگذار است. یافتهپژوهش بر میزان رضایت دانشجویان از عامل
هاي مختلف تبیین کننده تجربه پژوهشی رضایت به طور کلی، دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد از عامل

 نسبی دارند.

نظام و ساختار  ) در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که موانع مربوط به1388طاهري دمنه ( احمدآبادي، منصوري وزارع
اشته است. آنان معتقدند: ها و مراکز تحقیقاتی کشور از خود به جا گذآموزشی بیشترین تأثیر را بر ناکارایی پژوهشی در دانشگاه

ایی با دانشگاه و پژوهش و ایجاد ارتباط بین صنعت و مراکز اجرهاي الزم براي تشویق، روش کارگاهی در با ایجاد زیرساخت
ش موجب بهبود کارآمد کردن نظام تأمین و پرداخت اعتبارات پژوهشی به همراه تشویق محققان به تمرکز صرف بر روي پژوه

 و افزایش عملکرد پژوهشی خواهد شد.

دانشگاه علوم دي دانشجویان از فرآیند پایان نامه در) که عوامل مرتبط با رضایتمن1386دوزي سرخابی (دهقانی و یمنی
ریزي سمینارهاي امهاند نتایج نشان داد که کمترین میزان رضایتمندي دانشجویان در زمینه برنپزشکی تبریز را بررسی نموده

نی دوزي در پژوهشی دیگر یمباشد. ها میهاي تحقیقی و جو علمی و تحقیقی دانشکدهعلمی، حمایت علمی از فعالیت
ده و آزمون ) نشان دادند که پنج عامل (سرپرستی، مهارت ادراکی، مهارت عملی، جو دانشک1386مظفري (سرخابی و امین

ین پنج عامل، درصد از واریانس تجارب پژوهشی دانشجویان را تبیین نموده است. در بین ا 46/64پایان نامه) در مجموع 
ترین و یب پایینبه ترت 5از مقیاس  78/3و عامل مهارت عملی با میانگین  5قیاس از م 26/2عامل جو دانشکده با میانگین 

 اند.باالترین میزان را در دانشگاه داشته

دهند که محققین  به منظور داشتن یک تجربه پژوهشی موفق براي هاي انجام شده در خارج از کشور نیز نشان میتحقیق
اند. براساس نتایج پژوهش کاین، هیپورث، هایی براي راهنمایی کردهضه سبکدانشجویان تحصیالت تکمیلی، اقدام به عر

باشد، ) تجارب مفید پژوهشی در دوره تحصیل یک قسم مهم از فرآیند یادگیري دانشجو می2013( 2بوگوسیان و مک تاگارت
گر و دانشگاه، و عالقه فردي هاي پژوهشی، انتظارات پژوهشگر، تعامل علمی بین پژوهشچنین عواملی مانند کسب مهارتهم

) در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که 2012( 3ترین عوامل شناسایی شدند. عبداله و ایوانسبه پژوهش از جمله مهم
ي پژوهشی بیش از حد متوسط هاي پروژههاي پژوهشی، استاد راهنما و هدفي پژوهشی دانشجویان در گسترش مهارتتجربه

هاي میراه، عثمان، ذکریا، حاجی ایخسان، کریش، کوچو لیان و ها و جو فکري در حد متوسط بود. یافتهو از نظر زیرساخت
-هاي روشهاي ارتباطی (نوشتن و ارائه)، مهارتهاي جست و جوي اطالعات، مهارت) نشان داد که مهارت2012( 4محمود

) 2010( 5اي توسط زینگ و وبستروهش هستند. در مطالعههاي الزم براي پژترین مهارتها مهمشناختی و تحلیل مناسب داده
ها، گسترش نامه، زیرساختي پژوهشی دانشجویان شامل سرپرستی پایانهاي سنجش تجربهنتایج نشان داد که مقیاس

 داري دارند. در پژوهشی دیگر گوویندیر،هاي پژوهشی، جوفکري و رضایت کلی در سطح یک درصد با هم رابطه معنیمهارت

                                                            
1 . Postgraduate Research Experience Questionnaire 
2 . Kain, Hepworth, Bogossian & McTaggart 
3 . Abdullah & Evans 
4 . Meerah, Osman, Zakaria, Haji Ikhsan, Krish, Koh Choo Lian & Mahmod 
5 . Zeng & Webester 
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هاي نامه، زیرساخت) نشان دادند که دانشجویان کمترین رضایت را از کیفیت سرپرستی پایان2009( 1گینز، سیمونز و تامن
) در مطالعه خود به این نتیجه رسید که وقتی خود دانشجویان موضوع تحقیق 2006( 2پژوهش و جو پژوهش داشتند. کانتر

) 2004ارزیابی دانشگاه سیدنی در سال (دهند. را براي نگارش از خود نشان میرا انتخاب نموده باشند، عالقمندي بیشتري 
در ارتباط با کیفیت عوامل مؤثر بر تجربۀ پژوهشی دانشجویان تحصیالت تکمیلی نشان داد که رضایت کلی دانشجویان فارغ 

باشد که بیشترین رضایت درصد می 75و  73به ترتیب  2003و  2002هاي التحصیل از فرآیند انجام پایان نامه در طی سال
در ها و جو عمومی و علمی است. ها و کمترین رضایت مربوط به عوامل زیرساختمربوط به سرپرستی و توسعۀ مهارت

هاي استادان و مربیان را نیز مد نظر قرار داد. ) در بررسی تجربه پژوهشی دانشجویان، دیدگاه2000( 3پژوهشی دیگر کارداش
وهش نشان داد که دانشجویان در مقایسه با وضعیت پیش از انجام تجربه پژوهشی خود پیشرفتی نسبی در نتایج این پژ

 چنین بین زنان و مردان در آغاز و انجام تجربه پژوهشی تفاوت معناداري وجود ندارد. اند. همهاي پژوهشی داشتهمهارت

ررسی قرار بهاي مختلفی را مورد وهشی دانشجویان عاملي پژشود پژوهشگران در بررسی تجربهطور که مالحظه میهمان
یازهاي جامعه، هدفمند کردن تحقیقات دانشگاهی بر حسب ندهد که وجود امکانات، اند، نتایج این مطالعات نشان میداده

ها، گاههاي پیش روي دانشجویان، ایجاد محیط فرهنگی مناسب، ارتقاي دانش و تکنولوژي در دانشکاهش و حذف چالش
منجر شود. لذا  تواند به تجربه پژوهشی کارآمد دانشجویانآموزش و تربیت نیروي انسانی ماهر و مبتکر توسط اساتید، می

 هدف این مطالعه عبارت است از: 

 ي پژوهشی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز.بررسی عوامل مؤثر برتجربه

 :باشدهاي زیر میسؤالاین پژوهش در پی پاسخگویی به 

 شوند؟ي پژوهشی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز توسط چه عواملی تبیین میتجربه

 رضایت دارند؟ ي پژوهشی شناسایی شدهتا چه حد دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز از عوامل تجربه

ا چگونه هت تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز از این عوامل بر حسب دانشکدهوضعیت رضایتمندي دانشجویان تحصیال
 است؟

 روش پژوهش

ي پژوهشی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید با توجه به اینکه پژوهش حاضردر پی شناسایی عوامل مؤثر بر تجربه
ها و تحلیل آنها، روش پژوهش از نوع آوري دادهوه گردباشد، به منظور ایجاد سازگاري بین هدف تحقیق، شیچمران اهواز می

ي پژوهشی دانشجویان تحصیالت تکمیلی آوري اطالعات پرسشنامه تجربهکمی و از نوع مطالعه پیمایشی است و ابزار جمع
)4PREQ( تهیه و  6و انجمن تحقیقات آموزشی استرالیا 5باشد. این پرسشنامه توسط انجمن فارغ التحصیالن استرالیامی

گویه  22هاي ذکر شده در این پژوهش، باشد که براي بررسی عاملسوال می 27تدوین شده است. اصل این پرسشنامه داراي 
نفر از  1047اند استفاده گردیده است. جامعه آماري در این پژوهش شامل که بر اساس مقیاس لیکرت طبقه بندي شده

در مرحله دفاع از پایان  92-93م انسانی، فنی ومهندسی و علوم که در سال هاي علودانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده

                                                            
1 . Govendir, Ginns, Symons & Tammen 
2 . Kanter 
3 . Kardash 
4 . Postgraduate Research Experience Questionnaire 
5 . The Graduate Careers Council of Australia 
6 . Australian Council for Educational Research 
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نفر  140نفر ( 285اي و براساس جدول کرجسی و مورگان گیري تصادفی طبقهنامه خود قرار دارند است. با استفاده از نمونه
ز تحلیل عاملی استفاده شده است نفر زن) به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. براي تجزیه و تحلیل دادها ا 145مرد و 

 هاي مورد استفاده در این مطالعه عبارتند از:داده

 PREQنمره کلی پرسشنامه 

 هابه تفکیک عامل PREQ میانگین نمره کلی پرسشنامه 

 ها.به تفکیک دانشکده PREQ میانگین نمرات پرسشنامه 

 میانگین عامل ها به تفکیک جنسیت.

 ارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز به تفکیک دانشکده:آمار توصیفی دانشجویان ک 

 . آمار توصیفی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز به تفکیک دانشکده1جدول        

 زن مرد فراوانی درصد             دانشکده

 11 11 22 7,71 ادبیات

 17 16 33 11,57 علوم تربیتی

 9 9 18 6,31 الهیات

 14 13 27 9,47 اقتصاد

 6 5 11 3,85 تربیت بدنی

 15 15 30 10,52 علوم

 9 8 17 5,96 علوم زمین

 14 13 27 9,47 علوم ریاضی

 28 27 55 19,29 مهندسی

 11 11 22 7,71 کشاورزي

 9 9 18 6,31 علوم آب

 2 3 5 1,75 دامپزشکی

 145 140 285 100 جمع کل

 

 شجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز به تفکیک جنسیت. آمار توصیفی دان2جدول 

 فراوانی درصد جنسیت

 140 48 مرد
  145 52 زن

 285 100 جمع کل

 

 هاي پژوهش:یافته

 هاي زیر رعایت شده است:قبل از اجراي تحلیل عاملی پیش فرض       
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 تر از آن باشد.و ترجیحا باال 0,5دست کم  )KMO1(شاخص کفایت نمونه برداري 

 باشد. 0,3بار عاملی هر سوال در این پژوهش بیشتر از 

 . )> 0.05Sig (دار باشدمعنی 2نتیجه آزمون کرویت بارتلت

ارتلت برابر داري آزمون کرویت ببوده و سطح معنی 0,871برابر  KMO دهد که مقدار هاي تحلیل آماري نشان میخروجی
 صفر است.

هشی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز توسط چه عواملی ي پژوتجربهسؤال اول: 

 شوند؟تبیین می

 هاي زیر استفاده شده است:ها از شاخصبراساس پیش فرض دوم براي تعیین عامل       

 هاي ویژه:ارزش

 کند. هراندازهمی منعکس را عامل آن به وسیلۀ شده تبیین واریانس نسبت عامل، هر عاملی بارهاي مجذورات مجموع«       

 ).1380(کالین، » کندمی تعیین را بیشتري واریانس عامل آن باشد، زیاد عاملی ویژة ارزش

 نسبت واریانس تبیین شده توسط هر عامل

 نشان داده شده است.  3عامل استخراج شد که نتایج در جدول 5هاي فوق بر پایه شاخص       

 واریانس . ارزش ویژه، درصد3جدول 

 

 

 

 

 

 

 کند. واریانس مورد پرسشنامه را تبیین می درصد کل 61,66عامل  5این  3باتوجه به جدول شماره 

مربوط به  17و8، 7هاي پرسشنامه مربوط به عامل سرپرستی، سوال 18و 6تا  1هاي نتایج تحلیل عاملی نشان داد که سوال
مربوط به عامل مهارت ادراکی  11و10، 9هاي مربوط به عامل جو دانشکده و سوال 16تا 12هاي عامل مهارت عملی، سوال

 خالصه شده است: 4باشد. این نتایج در جدول مربوط به عامل فرآیند ارزیابی پایان نامه می 22تا  19هاي سوال و

                                                            
1 Kaiser–Mayer-Olkin 
2 Bartlett's Test of Sphericity 

 )Eigen Valueارزش ویژه( درصد واریانس عامل

 6,77 30,814 سرپرستی

 1,87 8,502 مهارت ادراکی

 1,69 7,696 مهارت عملی

 1,014 4,609 جو دانشکده

 2,21 10,045 نامهفرآیند ارزیابی پایان

 13,55 61,66 جمع کل
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ي پژوهشی تا چه حد دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز از عوامل تجربهسؤال دوم: 

 شناسایی شده رضایت دارند؟

 PREQي پژوهشی دانشجویان تحصیالت تکمیلی شنامه تجربههاي به دست آمده از پرس. عامل4جدول 

مهارت  سرپرستی گویه ها
 ادراکی

مهارت 
 عملی

جو 
 دانشکده

فرآیند 
ارزیابی پایان 

 نامه

اي خود .تا چه حد در فرایند انجام پایان نامه به استاد راهنم1
 دسترسی داشتید.

0,659     

ت شما را کرد مشکال. تا چه حد استاد راهنما تالش می2
 دریابد؟

0,683     

 .تاچه حد استاد راهنما اطالعات ومنابع تکمیلی در مورد3
 کرد؟موضوع پایان نامه به شما ارائه می

0,691     

.تا چه حد استاد راهنما در انتخاب موضوع پایان نامه 4
 کرد؟راهنمایی هاي مفیدي براي شما ارائه می

0,687     

پیشرفت کار خود بازخوردهاي .تا چه حد شما درخصوص 5
 کردید؟مفیدي از استاد راهنما دریافت می

0,728     

.تا چه حد استاد راهنماي شما راهنمایی هاي مفیدي 6
 درخصوص ادبیات تحقیق ارائه می داد؟

0,484     

ا در . تا چه حد فرایند اجراي پایان نامه مهارت حل مسئله ر7
 شما توسعه داده است؟

  0,632   

 . تا چه حد درانجام پایان نامه خود مهارت نگارش نظرات8
 خود را کسب کردید؟

  0,632   

شما  نامه باعث افزایش مهارت تحلیلی.تا چه حد انجام پایان9
 در برخورد با مسائل شده است؟

 0,633    

 نامه موجب شده است که توانایی.تا چه حد انجام پایان10
دا هاي فردي واجتماعی بهبود پیتریزي فعالیشما در برنامه

 کند؟

 0,615    

ما نامه باعث شده است تا مهارت ش.تا چه حد انجام پایان11
 در برخورد بامشکالت جدید توسعه یابد؟

 0,593    

ان . تا چه حد دانشکده امکان تعامل علمی را بین دانشجوی12
 تحصیالت تکمیلی فراهم کرده است؟

   0,444  

د هاي علمی دانشکده خوحد در ارتباط با فعالیت. تا چه 13
 کردید؟احساس مسئولیت می

   0,567  

. تا چه حد دانشکده شرایط مساعدي جهت همکاري با 14
 تحقیقات گسترده تر  را براي شما فراهم کرده است؟

   0,510  

. تا چه حد دانشکده سمینارهاي علمی مفید را براي 15
 لی برگزارکرده است؟دانشجویان تحصیالت تکمی

   0,592  
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ن . تا چه حد جو پژوهشی حاکم بر دانشکده به انجام پایا16
 نامه شما سرعت بخشیده است؟

   0,523  

 نامه خود استانداردهاي. تا چه حد درطول انجام پایان17
رده علمی مورد انتظار در تدوین ونگارش پایان نامه را درك ک

 اید؟

  0,520   

ی استاد نامه به انتظارات علمحد در طول انجام پایان. تا چه 18
 راهنماي خود پی برده اید؟

  0,595   

در  . تا چه حد نحوه برگزاري جلسه دفاع از پایان نامه را19
 دانشکده خود منصفانه یافتید؟

    0,506 

می ها را عل. تا چه حد برگزاري جلسه دفاع از پایان نامه20
 یافتید؟

    0,494 

مانی ها طبق برنامه ز. تا چه حد جلسه دفاع از پایان نامه21
 از قبل اعالم شده انجام گرفته است؟

    0,502 

نامه  هاي ارزیابی هیئت داوران از پایان. تا چه حد ازمالك22
 آگاهی دارید؟

    0,482 

 

ه در مجموع ی همبستگی نشان دادند. ک) روي عامل سرپرست18و  6تا  1هاي (توان گفت: سؤال، می4و3با توجه به جدول
شان دادند. ) روي عامل مهارت عملی همبستگی ن17و  8، 7هاي (کنند. سؤالدرصد از واریانس کل را تبیین می 814/30

مهارت ادراکی  ) روي عامل11و  10، 9هاي (کنند. در ادامه سؤالدرصد از واریانس کل را تبیین می 696/7که در مجموع 
) 16و 15، 14، 13، 12هاي (کنند. سؤالدرصد از واریانس کل را تبیین می 502/8شان دادند. که در مجموع همبستگی ن

هاي ؤالسکنند. درصد از واریانس کل را تبیین می 609/4روي عامل جو دانشکده همبستگی نشان دادند. که در مجموع 
رصد از واریانس د 045/10همبستگی نشان دادند. در مجموع  ) نیز روي عامل فرآیند ارزیابی پایان نامه22و  21، 20، 19(

 کنند. کل را تبیین می

وضعیت رضایتمندي دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز از این عوامل بر سؤال سوم: 

 ها چگونه است؟حسب دانشکده

 هاها به تفکیک دانشکده. میانگین عامل5جدول 

                          
 عامل 

 دانشکده

 سرپرستی
مهارت 

 عملی

مهارت 
 ادراکی

 جو دانشکده
فرآیند ارزیابی 

 نامهپایان

میانگین 
 کل

 61/2 57/2 03/2 98/2 78/2 70/2 ادبیات وعلوم انسانی

 14/3 34/3 9/1 5/3 57/3 41/3 علوم تربیتی

 19/3 2/3 45/2 72/3 32/3 29/3 اقتصاد وعلوم اجتماعی

 94/2 2/3 3/2 31/3 98/2 95/2 الهیات

 14/3 25/3 85/2 35/3 14/3 11/3 مهندسی

 53/3 1/3 16/3 3/4 93/3 18/3 علوم

 24/3 3/3 9/2 57/3 36/3 11/3 کشاورزي
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 22/3 2/3 6/2 45/3 25/3 63/3 علوم زمین

 45/2 5/2 3/2 53/2 50/2 42/2 علوم آب

 22/3 2/3 9/2 4/3 20/3 42/3 علوم ریاضی وکامپیوتر

 60/2 5/2 45/2 87/2 63/2 57/2 تربیت بدنی

 94/2 4/3 24/2 06/3 93/2 08/3 دامپزشکی

 01/3 06/3 50/2 33/3 13/3 07/3 میانگین دانشگاه

و کمترین  )63/3توان گفت که بیشترین میانگین  در عامل  سرپرستی در دانشکده علوم زمین (می 5با توجه به جدول 
و کمترین  )93/3)، بیشترین میانگین  در عامل  مهارت عملی در دانشکده علوم (42/2وم آب (میانگین در دانشکده عل

) 72/3ی واقتصاد ()، بیشترین میانگین در عامل مهارت ادراکی در دانشکده علوم اجتماع50/2میانگین در دانشکده علوم آب (
) و 16/3م (عامل  جو سازمانی در دانشکده علو )، بیشترین میانگین در53/2و کمترین میانگین در دانشکده علوم آب (

دانشکده دامپزشکی  در نامهفرآیند ارزیابی پایان)، بیشترین میانگین  در عامل  03/2کمترین میانگین در دانشکده ادبیات (
گفت دانشکده وان تها میچنین در مجموع عامل) و هم5/2هاي علوم آب و تربیت بدنی () و کمترین میانگین در دانشکده4/3(

ا کمترین ب) نشان دهنده رضایت بیشتري در این دانشکده است ودانشکده علوم آب 53/3علوم با بیشترین میانگین کل (
کی بیشترین ها، مهارت ادراباشد. در رابطه با رضایتمندي از عامل) نشان دهنده رضایت کمتري می45/2میانگین کل (

 کمترین رضایتمندي را داشته است. ها و جوسازمانیرضایتمندي در دانشکده

 ها به تفکیک جنسیت. میانگین عامل6جدول 

 نامهفرآیندارزیابی پایان جو دانشکده مهارت ادراکی مهارت عملی سرپرستی جنس

 3,1 2,4 3,3 3,1 3 مرد

 3,2 2,7 3,6 3,4 3,2 زن

 

ن میانگین معناداري بیتفاوت اس نتایج حاصل ها به تفکیک جنسیت نشان داده شده است. براسمیانگین عامل 6در جدول 
 دو جنس وجود ندارد. به عبارتی دیگر، تجربه پژوهشی دانشجویان به لحاظ جنسی یکسان است. 

 گیريبحث و نتیجه

ي پژوهشی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز انجام این پژوهش با هدف بررسی عوامل مؤثر بر تجربه
پژوهشگران دیگر نیز  ي پژوهشی رابطه معنادار وجود دارد.هاي تبیین کننده تجربهها نشان داد که بین تمام عاملتهشد. یاف

مظفري، دوزي سرخابی و امینو یمنی 1388؛ بهزادي و داورپناه، 1394اند (رضایی و همکاران، به این موضوع اشاره کرده
ترین نامه مهممهارت ادراکی، مهارت عملی، جوسازمانی و فرآیند ارزیابی پایان پنج عامل سرپرستی،به عبارتی دیگر، ). 1386

چنین نشان ها همباشد. یافتهي پژوهشی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز میعوامل مؤثر بر تجربه
-ژوهشی در سطح متوسط رضایت داشتهي پي تجربههاي مختلف تبیین کنندهدانشجویان تحصیالت تکمیلی از عاملداد که 

-؛ یمنی1388؛ بهزادي و داورپناه، 1394هاي دیگر نیز به این موضوع اشاره شده است (رضایی و همکاران، اند. در پژوهش

؛ ارزیابی 2009گوویندو و همکاران، )؛ 2013کاین و همکاران (؛ 2012؛ عبداله و ایوانس، 1386مظفري، سرخابی و امیندوزي
اند در هاي مورد بررسی توانسته). این نتیجه بیانگر آن است که دانشکده2000و کارداش،  2004ه سیدنی در سال، دانشگا

نامه) انتظارهاي دانشجویان را برآورده کنند و به رضایت عوامل (سرپرستی، مهارت عملی، مهارت ادراکی و فرآیند ارزیابی پایان
تر از متوسط ها، امکانات و جودانشکده پایینمندي دانشجویان از زیرساخترضایت نسبی در این چهار عامل دست یابند. اما
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بیشترین رضایت مربوط به عامل مهارت ادراکی با میانگین ( این عوامل به شکل دقیق تحلیل شده است.  5است. در جدول 
) به ترتیب بیشترین و 53/2میانگین () و دانشکده علوم آب با 3/4) است. که دانشجویان دانشکده علوم با میانگین (33/3

ترین میزان رضایت دانشجویان مربوط به عامل جو دانشکده ها کمترین میزان رضایت را مهارت ادراکی نشان دادند. اما  کم
ن ) بیشترین رضایت و دانشکده علوم تربیتی با میانگی16/3) است. که دانشجویان دانشکده علوم با میانگین (50/2با میانگین (

)، سرپرستی با میانگین 13/3) کمترین میزان رضایت از جو دانشکده را نشان دادند. سه عامل مهارت عملی با میانگین (9/1(
دهد که دانشجویان از ها نشان می) در سطح متوسط قرار دارند. یافته06/3نامه با میانگین () و فرآیند ارزیابی پایان07/3(

ها نشان داد که در عامل سرپرستی کمترین چنین یافتههم نسبت  به سایر عوامل دارند.هاي مهارت رضایت بیشتري عامل
) و  بیشترین رضایتمندي مربوط به دانشکده علوم ریاضی با 42/2میزان رضایت مربوط  به دانشکده علوم آب  با میانگین (

) و در 50/2رین میزان رضایت با میانگین (باشد. عامل مهارت عملی در دانشکده علوم آب داراي کمت) می66/3میانگین (
نامه دانشجویان ) بوده است. در عامل فرآیند ارزیابی پایان93/3دانشکده علوم داراي بیشترین میزان رضایت با میانگین (

رین ) بیشت41/3) و دانشکده دامپزشکی با میانگین (5/2دانشکده علوم آب و تربیت بدنی کمترین میزان رضایت با میانگین (
 میزان رضایت را نشان دادند. 

 اي،کتابخانه ها و امکانات پژوهشی دانشگاه مورد بررسی مانند امکانات مالی،این نتایج حاکی از آن است که زیرساخت
ت و دانشجویان در این مندي دانشجویان را به دنبال نداشته اسهاي اطالعاتی و خدمات اینترنتی به اندازه کافی رضایتپایگاه

اند. به اعتقاد ردهچنین در ارتباط با رشد فکري دانشجویان نیز شرایط مناسب را فراهم نکمینه با مشکل روبرو هستند. همز
نشجویان با هـاي آموزشی تخصصی، تعامل کم داهایی مانند برگزار نکردن کارگاهمورد) 1393رضایی، شمس و اسدالهی (

ونه در ایجاد شرایط گاختالف نظرهاي درون گروهی بین اعضا و دیگر دالیلی از این ها، همدیگر و با دانشجویان دیگر دانشگاه
باشد پژوهش در دانشگاه می ) معتقد به تعادل و تعامل بین آموزش و1394در تأیید این نتایج فرهادپور (اند. باال تاثیرگذار بوده

. الزم به ذکر است گذاري صورت گیردها سرمایهدانشگاه) نیز معتقدند در این زمینه باید از طرف 2012و بالس و همکاران (
نسی یکسان که نتایج این پژوهش براساس جنسیت نشان داد که عوامل شناسایی شده تجربه پژوهشی دانشجویان به لحاظ ج

) 1388رپناه (ي و داو) در بررسی تجربه پژوهشی دانشجویان، مطابقت دارد. اما بهزاد2000است. این یافته با مطالعه کارداش (
 نشان دادند که زنان نسبت به مردان رضایت بیشتري از تجربه پژوهشی خود دارند.

هاي پژوهشی در عصر کنونی اهمیت و جایگاهی ویژه دارند، تا جایی که به عنوان شاخصی براي تعیین درمجموع؛ فعالیت
کلید اصلی توسعه همه جانبه و استقالل یک  چنین تحقیق و پژوهش،روند. هممیزان توسعه یافتگی کشورها به شمار می

گردد. در این زمینه گفته شده است کشور است. از همین رو، اهمیت و اعتبار دادن به بخش پژوهش سرمایه ملی تلقی می
هاي اصلی توسعه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادي است و که پژوهش پس از تربیت نیروي انسانی کارآمد، یکی از پایه

). 54: 1389مهر و رستگار، گردد (مظلومیان، زنديسعه پایدار و اصولی در بلند مدت بدون پژوهش به دشواري تصور میتو
اندرکاران آموزش عالی کشور بر این نکته تأکید دارند که تولید و گسترش علم، تأثیر عمیقی در در حال حاضر همۀ دست

هاي عصر کنونی، محوریت دانایی و تولید علم و به عه دارد و از مشخصههاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جامتمام حوزه
توان بیان داشت که در بین دانشجویان ها می). در مجموع با توجه به یافته6: 1388نژاد و افشار، کارگیري آن است (سبحانی

پژوهشی رضایت نسبی وجود دارد.  هاي تبیین کننده تجاربتحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز با توجه به عامل
هاي مهارت داراي رضایت نسبتأ مطلوبی بودند و بیشترین نارضایتی مربوط به جو دانشکده و دانشجویان نسبت به عامل

توان با ارائه خدمات به دانشجویان و در نظرگرفتن بودجه و امکانات بیشتر از سوي امکانات موجود در آن است. از این رو می
براي هر دانشکده، نسبت به رفع این نارضایتی اقدام نمود. همچنین، باید فقر تحقیق در موضوعات مربوط به تحصیالت مسؤالن 

ها، ارزشیابی عملکرد ها، رابطه آموزش و تحقیق در این دورهتکمیلی از قبیل ارزیابی کیفی بویژه ارزیابی بخش تحقیقی دوره
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تظارات دانشجو از استاد راهنما و مشخص نبودن دیدگاه استادان راهنما درمورد وظیفه ها، حدود اناساتید راهنماي پایان نامه
خود، امکانات موجود ودهها موضوع دیگر مورد توجه و بررسی قرار گیرد تا تحولی اساسی در تجارب پژوهشی دانشجویان به 

 وجود آید.

 فهرست منابع

میلی دانشگاه وامل مؤثر بر تجربه پژوهشی دانشجویان تحصیالت تک). بررسی ع1388بهزادي، حسن؛ و داورپناه، محمدرضا (
 .228 -250، ص 2فردوسی مشهد، مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، دوره دهم، شماره 

در میان رندة پژوهش ). تحلیل عوامل ترغیب کننده و بازدا1391پهلو، عبدالحسین و اسدنیا، ابوالفضل (حیدري، غالمرضا؛ فرج
، صص 2ول، شماره شناسی، سال ارسانی ایران، فصلنامه علم اطالعات و نسخهدانشجویان تحصیالت تکمیلی کتابداري و اطالع

50- 35. 

یان نامه و عوامل ). بررسی رضایتمندي دانشجویان از فرآیند انجام پا1386دهقانی، غالمعلی؛ و یمنی دوزي سرخابی، محمد (
 .1-9، ص1، شماره 6گاه علوم پزشکی تبریز، مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، دوره مرتبط با آن در دانش

کارشناسی  ي پژوهشی بر خودکارآمدي دانش آموختگان). نقش تجربه1393رضایی، مسعود؛ شمس، علی و اسدالهی، مهدیه (
 .58-69، صص 31، شماره 6ه ارشد  کشاورزي دانشگاه زنجان. فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزي، دور

رویج و تي پژوهشی دانشجویان تحصیالت تکمیلی ). تجربه1392رضایی، مسعود؛ عباسی، عنایت و موسوي، سید سعادت (
 -100 ، صص25هاي تهران و تربیت مدرس. فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزي، شماره آموزش کشاورزي دانشگاه

89 . 

گاهها و مراکز واکاوي موانع انجام پژوهش در دانش). 1388صوري، حسن؛ و طاهري دمنه، محسن (احمدآبادي، حبیب؛ منزارع
زدهم، شماره فازي، فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسالمی، سال سی TOPSISتحقیقاتی کشور با استفاده از تکنیک 

 . 113 -138، صص 4

هاي پژوهشی وري فعالیتزدایی از نهضت تولید علم: راهکاري بنیادي در نوآ). مانع 1388نژاد، مهدي؛ و افشار، عبداله (سبحانی
 . 5 -21، ص 1، سال سیزدهم، شماره 41دانشگاهی، مدیریت در دانشگاه اسالمی 

حصیالت تکمیلی ). تبیین عوامل مؤثر بر عدم تمایل دانشجویان ت1393فر، داوود (سلیمانی، حمید؛ سلیمانی، حجت و صالح
 98 -119، ص 13ه تحقیق و پژوهش، فصلنامه پژوهش حسابداري، شماره حسابداري ب

ان تحصیالت تکمیلی دانشگاه محور دانشجوی-). بررسی موانع مؤثر بر تولیدات علمی پایان نامه1394فرهادپور، محمدرضا (
  .53-76، صص 32آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات خوزستان. نامۀ آموزش عالی، سال هشتم، شمارة 

هاي تربیتی، سال هاي دانشجویی، فصلنامه اسالم و پژوهش). عوامل بازدارنده مؤثر بر پژوهش1391اله (فضل الهی، سیف
 .165 -184چهارم، شماره اول، ص 

 انتشارات ن:مینایی، تهرا اصغر و السادات صدر جالل سید دکتر ترجمۀ عاملی، تحلیل آسان ). راهنماي1380کالین، پل (

 .سمت

 کیفیت ارزشیابی). 1384آبادي، جلیل؛ یادگارزاده، غالمرضا؛ میرزامحمدي، محمدحسن و پرند، کوروش (ي، رضا؛ فتحمحمد

 کشور. آموزش سنجش سازمانها و معیارها)، تهران: عالی (مفاهیم، اصول، روش آموزش در
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ژوهشی اعضاي پهاي ل مؤثر بر فعالیت). بررسی و مقایسه عوام1389مظلومیان، سعید؛ زندي مهر، هوشنگ و رستگار، احمد (
-70دوازدهم، صص  هیأت علمی علوم پایه و علوم انسانی دانشگاه پیام نور استان فارس، نامۀ آموزش عالی، سال سوم، شمارة

53.  

ن تحصیالت ). بررسی عوامل مؤثر بر تجارب پژوهشی دانشجویا1386مظفري، فاروق (دوزي سرخابی، محمد؛ و امینیمنی 
  .83 -100 ص، 1یلی دانشگاه شهید بهشتی، مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، دوره دهم، شماره تکم
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شناسایی عوامل موثر بر ارتقاي کیفیت آموزشی دانشگاه از دیدگاه دانشجویان: مطالعه موردي دانشگاه جامع 

 علمی کاربردي استان ایالم

 2 احسان قاسمی، 1 یاسر صیادي

 

 چکیده

توسعه  ازپیش درشود، بیشنیان نامیده میب-هاي آموزش عالی در قرن بیست و یکم، که قرن دانش ها و موسسهدانشگاه
هنگی کشورها سهم بسزایی دارد. هدف اقتصادي و فر-ها در فرایند توسعه اجتماعیرو کیفیت آنکشورها نقش دارند. از این

جامع علمی  اصلی پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاي کیفیت آموزشی دانشگاه از دیدگاه دانشجویان دانشگاه
مل کلیه دانشجویان در این پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماري نیز شاکاربردي استان ایالم بود. روش تحقیق 

گیري تصادفی بر اساس جدول نفر با استفاده از روش نمونه 246دانشگاه جامع علمی کاربردي استان ایالم بود که تعداد 
ي محقق اطالعات از ابزار پرسشنامه. جهت گردآوري عنوان نمونه انتخاب شدندتعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان به

ضریب پایایی  ساخته استفاده شد. روایی پرسشنامه توسط جمعی از اساتید و متخصصان مورد بررسی و تأیید قرار گرفت که
وتحلیل هاي مورد استفاده جهت تجزیهبه دست آمد. همچنین آزمون 0/  93آن با استفاده از فرمول آلفاي کرونباخ برابر 

افزار اي بود که با استفاده از نرمهاي اصلی و آزمون تی تک نمونه، تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از تحلیل مؤلفههاداده
SPSS هاي دانشجویان، تجهیزات و امکانات ها نشان داد که عوامل انگیزشی، توانایی و قابلیتصورت گرفت. نتایج تحلیل داده

موزش و مدرسین دانشگاه آو مدرسین و همچنین حمایت سازمانی (دانشگاهی) از هاي علمی اساتید دانشگاهی، ویژگی
 باشد.ترین عوامل مؤثر بر ارتقاي کیفیت آموزشی دانشگاه میعنوان مهمبه

 : آموزش، ارتقاي کیفیت، اثربخشی، آموزش عالیکلمات کلیدي

 مقدمه و خالصه مبانی نظري -1

تر از هر شرط بقا شده است. جوامع یابد. زندگی عمیقوز و با شتاب افزایش میشرایط رقابتی در مقیاس جهانی روز به ر
زمان دیگر بر دانایی مبتنی و توسعه عبور به جوامع اطالعاتی و یادگیرنده هستند. جامعه در » بنیان-دانش«صنعتی در حال 

هاي افتادگی خود را از سطح پیشرفتپستواند حال گذار ایرانی در این بحبوحه جز با استقرار کیفیت در نظام علمی نمی
)؛ بنابراین، ظهور اقتصاد دانش، موجب شده که آموزش عالی در 1387اي رفع و رجوع بکند (فراستخواه، جهانی و منطقه

ها و توسعه جوامع، پیدا کرده است، در شرایط تري از حیث ثروت و سرمایه ملتکنندههمان حال که نقش و جایگاه تعیین
هاي ویژه با توجه به بدیلهاي عمومی (بهتري نیز قرار گرفته است. فراگیر شدن آموزش عالی و محدودیت هزینهرقابتی

نفعان هاي عمومی وجود دارد)، حساسیت ذيویژه غیر از آموزش عالی براي صرف هزینهمختلفی که هم غیر از آموزش و هم به
) و روز به روز آموزش عالی 22: 2000افزایش داده است (برنان و شاه،  افزوده آنرا نسبت به کیفیت آموزش عالی و ارزش

شود. به همان میزانی که تقاضا به براي آموزش (چه در سطح اجتماعی و چه در سطح حاکم می» شرایط بازاري«بیشتر بر 
کند. نظام آموزشی دا میشود، حساسیت نسبت به کیفیت فرایندها و بروندادهاي دانشگاهی نیز افزایش پیدولت) بیشتر می

                                                            

حد ایالم (مرکز شیروان چرداول)، دانشگاه آزاد اسالمی، ایالم، ایران. نشانی الکترونیکی: . گروه مدیریت آموزشی، وا1
Yaser.Sayadi@yahoo.com (نویسنده مسئول مکاتبات) 

. مسئول نظارت و ارزیابی دانشگاه جامع علمی کاربردي واحد استانی ایالم، ایالم، ایران. نشانی الکترونیکی:  2
Ehsanghasemi.k@gmail.com 
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باشد. رشد متعادل و موزون این ابعاد به موازات یکدیگر از اي پویا و هدفمند، داراي ابعاد کمی و کیفی میعنوان پدیدهبه
). کیفیت در آموزش عالی، امري پویا و داراي ابعاد متعدد و 1373رود (قورچیان، اهداف اساسی نظام آموزشی به شمار می

 ).2012است که ارتقاي دائمی آن باید همواره مورد توجه برنامه ریزان قرار گیرد (بیمونت، متغیرهایی 

توسط ادوارد دمینگ و سایرین توسعه داده شد، اما توجه به بهبود  1940و  1930هاي تفکرات درباره کیفیت اساساً در دهه
شده و متناسب موجود با استانداردهاي از قبل تعیین کیفیت دیرتر از آن گسترش یافت. کافمن و هرمن کیفیت را انطباق وضع

شود که در رفتارهاي وپرورش به تغییر یا تغییراتی گفته میدانند. کیفیت در آموزشهاي عناصر با انتظارات میبودن ویژگی
اد رفتار یادگیرندگان شوند. پس تنها معیار معتبر کیفیت، تغییر رفتار یادگیرنده است. کیفیت در همه ابعیادگیرنده پیدا می

)؛ اما در آموزش عالی کاربرد هریک از این 1380شود، یعنی از نوعی جامعیت و کلیت برخوردار است (تورانی، ظاهر می
ها برخاسته از وجود تفاوت هاي فلسفی این گوناگونی دیدگاه گذاري براياصطالحات بدون مجادله نیست. منبع و سرمایه

گذاري براي دستیابی به برون داد یک بنگاه اقتصادي مناسب با ) و سرمایه2005، 1ی است (واتسوندرباره اهداف آموزش عال
هاست و کیفیت سطح برون دادهاي مؤسسات آموزش عالی متفاوت است. در آموزش، کیفیت ارائه خدمات محور اصلی فعالیت

ها و اهداف بنیادي )؛ بنابراین، کیفیت با ارزش2004، 2وگردد (نتشهاي دانشجویان باز میبه بر آورده نمودن نیازها و خواسته
توان از کیفیت سخن گفت بدون آنکه محک و معیاري متصل به مأموریت آموزش عالی در آموزش عالی بستگی دارد. نمی

ود دارد دهندگان خدمت و دریافت کنندگان نهایی ارتباط مستقیمی وج). معموالً بین ارائه2006، 3وجود داشته باشد (بلس
کنند. ارزیابی نتایج موفقیت در خدمات نیز مشکل است. دریافت کنندگان، کیفیت و کیفیت خدمت را هر دو طرف تعیین می

سنجند. هرچند که شهرت داشتن و معتبر بودن یک دانشگاه یا یک مؤسسه آموزش ها و انتظارات خویش میرا مبتنی بر یافته
ارزش با توجه نمودن و داشتن احساس مسئولیت نسبت به دانشجویان ارتباط نزدیکی عالی در موفقیت آن مؤثر است، این 

ترین و عنوان اصلی)؛ بنابراین با توجه به اهمیت و جایگاه دانشجویان در ارتقاي کیفیت دانشگاه به2007، 4دارد (هارلن
کارآفرین و همچنین توجه به این امر که  منظور تربیت افراد توانمند، متخصص وترین مرکز تربیت نیروي انسانی بهاساسی

عوامل مؤثر بر ارتقاي کیفیت در نظام آموزش عالی داراي ابعاد مختلف و گوناگونی است، هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل 
اساس  باشد. بر اینمؤثر بر ارتقاي کیفیت آموزشی دانشگاه از دیدگاه دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردي استان ایالم می

 شود:سؤاالت پژوهشی ذیل مطرح می

 اند؟عوامل مؤثر بر ارتقاي کیفیت آموزشی دانشگاه از دیدگاه دانشجویان کدم

 شده، داراي اهمیت بیشتري است؟یک از ابعاد شناساییاز نظر دانشجویان، کدام

 خالصه روش شناسی  -2

گیري روش نمونهبود و علمی کاربردي استان ایالم  جامعه آماري پژوهش حاضر، شامل کلیه دانشجویان دانشگاه جامع
تعیین شد.  246) تعداد 1970( 5گیري تصادفی بود. حجم نمونه نیز بر اساس جدول کرجسی و مورگانشده، نمونهاستفاده

سشنامه نفر) تشکیل دادند. ابزار مورد استفاده، پر 89درصد را زنان ( 36,3نفر) و  157درصد مردان ( 63,7از این تعداد 
وتحلیل شده ابتدا توسط شش نفر از متخصصان مربوط بررسی قرار گرفت. تجزیهمحقق ساخته بود. روایی پرسشنامه طراحی

                                                            
1 Watson 

2 Ntshoe 

3 Bales 

4 Harlen 

5 Krejcie and Morgan 
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 93/0صورت گرفت و میزان پایایی پرسشنامه بر اساس آلفاي کرونباخ،  SPSSافزار هاي پژوهش حاضر از طریق نرمداده
مورد تحلیل عاملی اکتشافی قرار گرفت. در تحلیل عاملی اکتشافی براي  تعیین گردید. پرسشنامه هاي جمع آوري شده

براي  3استفاده شد. حداقل پذیرش بار عاملی 2آبلمین مستقیم و روش 1هاي اصلیها، از تحلیل مؤلفهاستخراج اولیه عامل
نهایت با استفاده از محتواي  در نظر گرفته شد. در 0,4ها در ماتریس همبستگی براي قرار گرفتن در یک عامل ضریب مؤلفه
 گذاري شدند.ها نامداشتند، عامل 0,4هاي مرتبط با هر عامل که روي آن بار عاملی بیشتر از ها و معنی گزارهعامل

 ها و نتیجه گیري. خالصه یافته3

داد که انجام  ) نشانsig ،1108 =df ،56/3183= 2x =0001/0) و بارتلت (4KMO )72/0گیرينتایج آزمون کفایت نمونه
و روش  5هاي اصلیها، از تحلیل مؤلفهباشد. براي استخراج عاملها مناسب میتحلیل عاملی اکتشافی براي تحلیل این داده

ي عامل داراي مقدار ویژه 5ریزه نشان داد که ها با استفاده از معیار سنگچرخش آبلمین مستقیم استفاده شد. استخراج عامل
داري شد. الزم به ذکر است که هاي نهایی در این تحلیل نگهعنوان عاملعامل به 5شده بودند؛ بنابراین یینباالتر از آرنج تع

 درصد از واریانس روابط بین متغیرها را تبیین کردند. 58,86عامل در مجموع  5این 

 یانس کل:شده و میزان واریانس تبیین شده از وارعوامل استخراج

 ز کل واریانسا 38,42عامل انگیزشی: 

 یانساز کل وار 9,61هاي فردي دانشجویان: عامل توانایی و قابلیت

 از کل واریانس 5,79عامل تجهیزات و امکانات 

 از کل واریانس 3,08هاي علمی اساتید صالحیت

 از کل واریانس 1,96عامل حمایت سازمانی 

 میت بیشتري است؟ده، داراي اهشیک از ابعاد شناساییسؤال دوم پژوهش: از نظر دانشجویان، کدام

مکانات و عامل حمایت سازمانی با میانگین جز عامل تجهیزات و اآمده، بهدستي عوامل بهدهد که میانگین همهنتایج نشان می
 3,67ا میانگین هاي فردي دانشجویان بباشند. از میان این عوامل، توانایی و قابلیتدار آماري مینظري داراي تفاوت معنی

 اشته است.دکمترین اهمیت را نسبت به میانگین نظري  3,09داراي بیشترین اهمیت بوده و حمایت سازمانی با میانگین 

 )=n 246: میزان اهمیت عوامل آموزشی بر اساس میانگین کل بعد آموزشی (3ي جدول شماره

 داريمعنی درجه آزادي تی تفاوت میانگین انحراف معیار میانگین ابعاد

 0,0001 245 -5,78 0,069 1,014 3,17 زشانگی

 0,008 245 2,65 0,57 0,977 3,67 هاي فردي دانشجویانتوانایی و قابلیت

                                                            
1 Principle component analysis 

2 Oblimin rotation 

3 Factor Loading 

4 Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 

5 Principal component analysis (PCA) 
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 0,494 245 -0,68 0,009 1,291 3,11 تجهیزات و امکانات

 0,0001 245 3,85 0,419 0,884 3,52 هاي علمی اساتیدصالحیت

 0,79 245 0,25 -0,011 1,129 3,09 سازمانی

 3,101میانگین نظري = 

 

شده در پژوهش حاضر، عامل انگیزشی بود. با توجه به این مطلب که انگیزه پیشرفت باعث تحرك و اولین عامل شناسایی
تواند بر روي موفقیت تحصیلی فرد تأثیر شود و از این طریق میریزي صحیح در حین تحصیل دانشجویان میپویایی و برنامه

توان با تقویت بنیه انگیزشی دانشجویان، فراهم نمودن نیازهاي پایه و انتخاب )؛ لذا می2011سکس، بگذارد (وست و سادو
توان امکان دستیابی هر چه بهتر به موفقیت تحصیلی در طول دوران رشته تحصیلی بر اساس عالقه دانش آموزان می

 دانشجویی و در نتیجه دوران شغلی فعال فرد را فراهم نمود.

هاي فردي دانشجویان بر بهبود کیفیت آموزش عالی را مورد تأیید قرار گرفت. پژوهش حاضر، عامل توانایی و قابلیتدر نتایج 
) و همچنین 1387)، شفیعی رودپشتی و همکاران (1387هاي یمنی دوزي سرخابی و همکاران (نتیجه این تحقیق با بررسی

 ) همخوانی دارد.1993با نتایج پژوهش آریزونا (

ثیر دارد. نتیجه این ین نتایج نشان داد که تجهیزات و امکانات دانشگاه بر بهبود و ارتقاي کیفیت آموزش در دانشگاه تأهمچن
) و 1387)، فراستخواه (1387)، یمنی دوزي سرخابی و همکاران (1387تحقیق با پژوهش شفیعی رودپشتی و همکاران (

هاي علمی اساتید و مدرسین دانشگاه، عامل دیگري است که از نظر تباشد. صالحیراستا می) همسو و هم1993آریزونا (
هاي اسماعیلی بیدهندي دانشجویان بر بهبود و ارتقاي کیفیت آموزشی مؤسسات آموزش عالی مؤثر است. این نتیجه با یافته

همکاران  ورودپشتی  )، شفیعی1387)، یمنی دوزي سرخابی و همکاران (1384)، سلیمانی مطلق (1378)، پاکاریان (1377(
هاي کلی دانشگاهی ) همخوانی دارد. حمایت سازمانی و سیاست1993) و نتایج تحقیق آریزونا (1387)، فراستخواه (1387(

شده بیانگر آن ترین عوامل مؤثر بر ارتقاي کیفیت آموزش از نظر دانشجویان بود. تحقیقات انجامحمایت گر نیز یکی از مهم
آموزشی مناسب، از جمله عوامل تأثیرگذار بر کننده از آموزش و اعطاي خدمات کمکشغلی حمایت است که وجود قوانین

 ).1995؛  فکتیو و همکاران، 1382باشد (ابطحی، هاي آموزشی میاثربخشی دوره

 . منابع 4

 .18توسعه، شماره ها، فصلنامه مدیریت و هاي آموزشی در سازمانهاي نوین ارزشیابی دوره). شیوه1382ابطحی، حسین(

أت علمی و ). بررسی عوامل مؤثر در افزایش کیفیت آموزش عالی از دیدگاه اعضاي هی1377اسماعیلی بیدهندي، زهرا، (
 دانشجویان دوره کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا.

بود آن. پایان نامۀ آموزشی در دانشگاه اصفهان و پیشنهاداتی براي به). بررسی عوامل افزایش کیفیت 1378پاکاریان، سارا. (
 .کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان

 . انتشارات قو.). کیفیت بخشی آموزش و پرورش دوره ابتدایی با رویکرد مدیریت کیفیت جامع. تهران1380تورانی، حیدر. (
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یأت علمی و هبر کیفیت آموزش دانشگاهی از دیدگاه اعضاي  ). بررسی عوامل آموزشی مؤثر1384سلیمانی مطلق، خدایار. (
 دانشجویان دانشگاه لرستان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

 انتشارات یکان. :ها و الگوهاي بازآموزي منابع انسانی در سازمان (چاپ دوم). تهران). نظریه1383شریعتمداري، مهدي. (

کیفیت خدمات  ). شناسایی و رتبه بندي عوامل مؤثر بر بهبود1387میرغفوري، سید حبیب اهللا. ( شفیعی رودپشتی، میثم و
ن، سال اول، ایرا - آموزشی بخش آموزش عالی دانشکدة مدیریت دانشگاه یزد. فصلنامه علمی پژوهشی انجمن آموزش عالی

 .67، ص 2

هاي آموزشی ریزي براي بهبود کیفیت گروهنی بر برنامه). بررسی تأثیر فرایند ارزیابی درو1387فراستخواه، مقصود. (
 .181-145). 14( 49ریزي در آموزش عالی. اي از نظر اجرا یا عدم اجراي ارزیابی. پژوهش و برنامهدانشگاهی؛ تحلیلی مقایسه

علمی پژوهشی  نامه). بررسی چگونگی ارتقاي کمی و کیفی دسترسی به آموزش عالی در ایران. فصل1387فراستخواه، مقصود. (
 . 95، ص 2ایران. سال اول، شماره  - انجمن آموزش عالی در

، 2ریزي در آموزش عالی. دوره ). تحلیلی بر مکعب کیفیت در نظام آموزش عالی. پژوهش و برنامه1373قورچیان، نادرقلی. (
 .20-13 ).7-8( 3-4شماره 

انگیزه  ). بررسی1391وري، امین؛ علیشیري، غالمحسین. (نوحی، سیما؛ حسینی، سید مرتضی؛ رخساري زاده، حمید؛ صب
هاي پزشکی، پرستاري و خدمات درمانی در یک دانشگاه علوم پیشرفت و رابطه آن با موفقیت تحصیلی در دانشجویان رشته

 .204-200): 3( 14 .پزشکی. مجله طب نظامی

هاي  رخی عوامل مؤثر بر کیفیت آموزش دوره). مقایسه ب1387یمنی دوزي سرخابی، محمد و مریم بهادري حضاري. (
یران، سال آموزش عالی ا- کارشناسی ارشد در دانشگاههاي شهید بهشتی و صنعتی شریف. فصلنامه علمی پژوهشی انجمن

 . 57، ص 1اول، شماره 
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ران خودرو خراسان و طراحی یج در مرکز آموزش ایت جامع مالکوم بالدریفیت کیریارزیابی فاکتورهاي مد
 الگوي آسیب شناختی آن

 3، مریم مرندي حیدرلو2، علی اصغر ایمان زاده1یمان زاده علی ا
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 چکیده

مک کند و معیارهاي آموزش مدل تعالی بالدریج چارچوب ارزشمندي است که می تواند در ارزیابی عملکرد به مدیران ک
ود را در راستاي ع خامکان برنامه ریزي را در یک محیط نا مطمئن فراهم آورد. این معیار ها به مدیران کمک می کنند مناب

ژوهش بر حسب پبهبود دستاورد هاي کارکنان، بهره وري، اثر بخشی و دستیابی به اهداف استراتژیک قرار دهند. روش این 
مایشی پی-هدف تحقیق از نوع تحقیق و توسعه است. بر حسب نحوة گردآوري داده ها، این تحقیق از نوع تحقیق توصیفی

روشهاي امار  و براي جمع آوري داده ها از پرسش نامه هاي محقق ساخته استفاده شد. از نفر بوده 278است. حجم نمونه 
ا بررسی ب استنباطی براي آزمون فرضیه ها استفاده شد و در نهایت ماتریس آسیب شناختی براي این مرکز طراحی شد.

فت زش نسبت به کل عوامل هوضعیت مرکز آموزش نسبت به تک تک عوامل هفت گانه بالدریج مشخص شد که مرکز آمو
موزش در ارزیابی شده و وضعیت مطلوب (میزان اهمیت کل عوامل بالدریج)در مرکزآ "متوسط"گانه بالدریج در وضعیت 

رزیابی به صورت دوره تدوین فرایند برنامه ریزي استراتژیک، برنامه هاي ابرخی راهکارها نظیر  ارزیابی شده است."زیاد"سطح 
دازه گیري و تجزیه ري اثربخش ، برقراري ارتباط وتداوم روابط هماهنگ کنندگان آموزش با مرکز آموزش، اناي و مداوم،  رهب

ناسب به کار گیري روش هاي تدریس م و تحلیل عملکرد آموزش با استفاده از روش هاي صحیح ، محیط کاري مناسب،
  اسی ایفا کند.توسط مدرسان می تواند در  بهبود کیفیت آموزش مرکز آموزش  نقش اس

 مدیریت، مدیریت کیفیت جامع، ایران خودرو خراسان، بالدریج: کلمات کلیدي

 مقدمه و خالصه مبانی نظري -1

ت یر موفقدن، آموزش یباشد. بنابرا یت جامع میفیت کیریمد یت اتفاق نظر دارند که آموزش جزء اساسیفیصاحب نظران ک
اگر «سد: ینو ین باره مین صاحبنظران در ایاز ا یکیج ییفا می کند. آلن بت جامع نقش اساسی ایفیت کیریمد يبرنامه ها

دان مورد د که واحد آموزش در سازمان ها چنید، ممکن است به خاطر داشته باشیش در حرفه آموزش بودیسال پ 10شما 
 یص میمان ها تشخامروزه سازکردند، واحد آموزش بود.  یکه بودجه آنرا کم م یین جایاول یاحترام نبود. و هنگام رکود مال

امروز نقش  ییرار ارشد اجیر دهند. مدیید فرهنگ خود را تغیت بایفیارتقاء ک يز تالش هایت آمیموفق ياجرا يدهند که برا
دیریت کیفیت از آنجایی که م ).267،ص 1379ج، یدرك کرده است( ب یت، به خوبیفیمهم واحد آموزش را در تحقق ارتقاء ک

یفیت جامع کترده اي در بخشهاي مختلف دارد، در چند سال اخیر توجه نظامهاي آموزشی نیز به مدیریت جامع کاربرد گس
 ).68-55ص 1372جلب شده و استفاده از این رویکرد، با استقبال فراوان روبرو شده است. (بازرگان، 

هد که چگونه آموزش می تواند به در رابطه با آموزش و کیفیت جامع دو جنبه اصلی مطرح است؛ اولین جنبه نشان می د 
معرفی، توسعه و حمایت فرآیند جریان مدیریت کیفیت جامع کمک کند (کاربرد مدیریت کیفیت جامع در یک واحد تولیدي 

 یند آموزش را بهبود بخشد و آموزشیتواند فرا یت میفیو آموزش چگونگی اجراي آن) و جنبه دوم نشان می دهد که چگونه ک
باروچ مدیریت کیفیت جامع  ).393،ص1999د. (کاربرد مدیریت کیفیت جامع در آموزش) (چاپمن و ویلسون،فراهم آور یفیک

را تئوري  تغییر می داند. از دیدگاه ایشان توجه به تغییر در سازمانها بیش از هر زمان دیگر ضروري است.در دیدگاه ایشان 
ت مدرنیستی آنها را از سازمان هاي دوران مدرنیته که بر ثبات سازمانها همیشه در حال شدن مداوم هستند و این ویژگی پس

فلسفه مدیریتی است که با استفاده از  TQMاز دیدگاه بییره  ).34،ص2011عمدتا تاکید داشتند متمایز می کند.(باروچ،
حوریت قرار روش هاي بهبود مستمر سعی در استفاده از فرصت هاي موجود و منابع در دسترس براي افزایش کیفیت با م

).از دیدگاه بسترفایلد مدیریت کیفیت جامع هنر یا روش مدیریت، کنترل، و هدایت 33،ص1991دادن مشتري دارد. (بري،
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کل سازمان  و واحدهاي مرتبط به آن به سمت موفقیت در تولید محصوالت/ خدمات با کیفیت از طریق مشارکت کارکنان، 
ت جامع را  صرفا به مفهوم یفیت کیری). افراد دیگري مد1،ص1995ترفیلد،بهبود مستمر و جلب رضایت مشتري است (بس

  ). 707،ص2002و بهبود مداوم تعریف کرده اند. (باون و دین به نقل ازچان و چین، یق کار گروهیاز طر يت مشتریرضا

یین کننده اي ت ،نقش تع،قانون مربوط به اعطاي جایزه کیفیت به عنوان یکی از تدابیري که در افزایش کیفی1987در سال 
فی آمریکا که توجه ایفا می کند، به تصویب کنگره آمریکا رسید. براي نگهداشت خاطره، مالکوم بالدریج ،وزیر بازرگانی متو

در باره کیفیت،شناخت  خاصی به احیاء صنایع آمریکا ابراز می کرد،جایزه بالدریج نام گرفت این جایزه به منظور افزایش اگاهی
ت به وجود آمد. اي مورد نیاز جهت تحقق کیفیت برتر و اشاعه اطالعات درباره استراتژي هاي موفق مربوط به کیفیویژگی ه
یفیت ،انتشار و ) اهداف اساسی این جایزه شناسایی افراد و سازمان هاي موفق  نوآور در زمینه اعتالي سطح ک2009(نیست،

نه اعتالي سطح ه براي سایر سازمان ها و ترغیب آنها به تفکر در زمیترویج اطالعات مربوط به نوآوري ها در سطح گسترد
 ).2009نیست،( کیفیت و افزایش آگاهی در زمینه روش هاي مبتکرانه جدید و به طور کلی در زمینه تحقق کیفیت عالی بود 

اطال عات و  ران آموزشیدر پژوهش حاضر مالك هاي رهبري، برنامه ریزي استراتژیک، تاکیدروي  کارکنان،،فراگیران و یا
احد آموزش به عنوان تجزیه و تحلیل آن  ، تا کید روي مدرسان و کارکنان و مرکز آموزش ، مدیریت فرایند و  نتایج عملکرد و

 ابعاد  مدل بالدریج به عنوان چهارچوب نظري در نظر گرفته شده است.

مک کند و ران کیعملکرد به مد یابیتواند در ارز یاست که م يج چارچوب ارزشمندیبالدر یآموزش مدل تعال يار هایمع
 يود را در راستاکنند منابع خ یران کمک میار ها به مدین معیط نا مطمئن فراهم آورد.ایک محیرا در  يزیامکان برنامه ر

آموزش  يها اریعمن یک قرار دهند. بنابرایبه اهداف استراتژ یابیو دست ی، اثر بخشيکارکنان، بهره ور يبهبود دستاورد ها
 :عملکرد عبارتند از یاهداف تعال يبرا

 -2کند. یسازمان کمک م يداریت آموزش و پایفیآورد و بر ک یافراد و کارکنان فراهم م يرابارزش دائما در حال بهبود را  -1
زه یجه جایر نتکند.د یکمک م یو سازمان يفرد يریادگیبر  -3دهد. یش میرا افزا یآموزش يسازمان ها یها و اثربخشیتوانائ

آموزش  ت جامع دریفیت کیریسنجش مد يبرا ياریتوان به عنوان مع یج در بخش آموزش را میعملکرد بالدر یتعال یمل
)TQM.به کار برد( 

 یابینه ارزیزم گفت که در یستیانجام شده است اما با ییت در آموزش پژوهش هایفیت جامع و کیفیک یابیدر ارتباط با ارز 
انجام نشده  ن عنوانیتحت ا یم پژوهشیج تا آنجا که پژوهشگر مطالعه نموده بطور مستقیاساس مدل بالدر نظام آموزش بر

 )،1379( يمحمد )، 1378( یر فندرسکیم ت در آموزش پرداخته اند.یفیک یپژوهش ها به بررس ین وجود برخیاست. با ا
 ریت کیفیت جامع پرداخته اند.)از منظرهاي متفاوت به پژوهشهایی در باب مدی1379و صحت ( يعصار

 : ن مساله هست کهیا ین پژوهش درصددبررسیبا توجه به آنچه ذکر شد ا

 ج چگونه است؟یالدربران خودرو خراسان نسبت به تک تک عوامل هفت گانه یت موجود و مطلوب مرکز آموزش ایوضع -1

 ج چگونه است؟یبالدر ران خودرو خراسان نسبت به کل عوامل هفت گانهیت مرکز آموزش ایوضع -2

 

 خالصه روش شناسی 
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از نوع  قین تحقیداده ها، ا يگردآور ةبر حسب نحو .ق و توسعه استیق از نوع تحقیروش این پژوهش بر حسب هدف تحق
آموزش و  يران و روسایجامعه کارگزاران: مد ر مجموعه یز 3پژوهش شامل  يجامعه آمار .پیمایشی است-یفیق توصیتحق

مدرسان،  ان آموزش: کارشناسان مرکز آموزش،یدگان)، جامعه مسئوالن و مجریم آموزش دیرپرستان مستقان (سیکارفرما
که در  يددگان(افرایران (کارکنان در حال آموزش)، آموزش دیو جامعه شرکت کنندگان: فراگ یهماهنگ کنند گان آموزش

ه در مقیاس کنامه هاي محقق ساخته استفاده شده براي جمع آوري داده ها از پرسش  شرکت کرده اند). یآموزش يدوره ها
اس یمزمان از مقران خودرو خراسان به طور هیوضع موجود و وضع مطلوب مرکز آموزش ا یابیارز يبرا لیکرت تنظیم شده اند.

 ةاران دربیسنجش نظر پاسخگو يکرت برایاس لیشاخص ها استفاده شده است که در سمت راست، مق يکرت در دو سویل
 يبراکرتیاس لیک از شاخص ها در شرکت مذکور استفاده شده است و در سمت چپ پرسشنامه از مقین کاربرد هر زایم

ت یا توجه به ماهن، بین شاخص ها در مرکز خود استفاده شده است. بنابرایک از ایت هر یزان اهمیم ةسنجش نظر افراد دربار
ک یت هریوضع یمرکز آموزش، و بررس یب شناسیس آسیماتر یطراح يل شکاف براین پرسشنامه، مخصوصا هنگام تحلیا

که تعداد نمونه  یباشد و زمان یک میناپارامتر یاستنباط يآمار يلکاکسون که از روش هایو يج از روش آماریاز عوامل بالدر
استفاده ) PAIRED T-Testجفت ( ين نمونه هایانگیم ين از روش آماریشود. همچن یکمتر باشد از آن استفاده م يها

 نفر) آزمون گردد. 278دگان( با حجم نمونه یآموزش د ين شده برایتدو يه هاید تا فرضیگرد

 ها و نتیجه گیري افتهی. خالصه 3

د عامل ج مشخص شد که مرکز آموزش فقط در بعیت مرکز آموزش نسبت به تک تک عوامل هفت گانه بالدریوضع یبا بررس
ب یس آسیگر در ماتریقرار داشته است و نسبت به شش عامل د"تعادل"ت یدر وضع یب شناختیس آسیج در ماتریاول بالدر

فت گانه همرکز آموزش نسبت به مچموع عوامل  ییت نهایوضع یقرار داشته اشت اما در بررس "کمبود"ت یدر وضع یشناس
ه عوامل ان با توجه بران خودرو خراسیمرکز آموزش ا ییت نهای، وضعیب شناختیس آسیج در بخش آموزش در ماتریبالدر

راسان خران خودرو یت موجود مرکز آموزش ایوضع یعنی قرار گرفته هست.“کمبود ” تیج  در وضعیهفت گانه مدل بالدر
ت یشده و وضع یابیارز "متوسط"ت یج در وضعیج) نسبت به کل عوامل هفت گانه بالدریکاربرد عوامل هفت گانه بالدر ة(گستر

  ت.شده اس یابیارز"ادیز"ج)در مرکزآموزش در سطح یمل بالدرت کل عوایزان اهمیمطلوب (م

میانگین وضع   فراوانی  گره پاسخ دهنده بعد(عامل)
 مطلوب(بعد)

میانگین وضع 
 موجود( بعد)

میانگین وضع 
 مطلوب(گروه)

میانگین وضع 
 موجود (گروه)

 

مدیران و روساي  رهبري
 آموزش

7 

 

 

4,714 4,0417 - - 

برنامه ریزي 
 ژیکاسترات

مدیران و روساي 
 آموزش

7 3,9610 3,3636 - - 

 - - 2,8520 4,0240 10 هماهنگ کنندگان تاکید روي کارکنان
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شنهادهاي زیر به یران خودرو خراسان بر اساس یافته هاي پژوهش پیشرکت ات آموزش در مرکز آموزش یفیبهبود ک يبرا
 :ن مرکز آموزش ارائه می شودیمسئول

ک بار،انجام داده ی يو مداوم، نه برا يرا به صورت دوره ا یابیارز ين است که برنامه هایشود ا یکه ارائه م يشنهادین پیاول -
ت موجود نسبت به یشرفت خود را در وضعیزان پیا بدست آورده و مت مطلوب ریت موجود و وضعین وضعیو شکاف ماب

 یب يچرخه ا يها یابیت در مرکز آموزش بدون ارزیفیبهبود ک يبرنامه ها ۀکنند در واقع ارائ یابیت مطلوب ارزیوضع
 .معناست

ل ینسبت به دالن مرکز آموزش یت تعادل قرار داشته هست الزم است مسئولی، مرکز آموزش در وضعيدر عامل رهبر-
ران آموزش اذعان دارند یگر استفاده کنند در واقع مدید يج حاصله از آن در بخش هاین عامل اقدام کرده و از نتایت ایموفق

شده و نسبت به کل شرکت احساس  یروشن بوده و عملکرد آموزش به طور مداوم بررس ير رهبریکه در مرکز آموزش مس
در  یفیآموزش ک ۀت آموزش و ارائیفیکه ک ییکنند.از آنجا یت میمرکز و شرکت حما یاصل يت داشته و از بخش هایمسؤل

  ت کنندیت تعادل را تقوین وضعیا یستیران خودرو خراسان باین ایران و مسؤلیدارد مد یسازمان ها به رهبران آن بستگ

اطالعات و تجزیه و 
 تحلیل آنها

 - - 3,0381 4,1810 7 کارشناسان

تاکید بر مدرسان و 
 کارشناسان

 2,8750 4,2361 2,9511 4,2370 12 مدرسان

 3,0272 4,238 7 کارشناسان

 3,2197 4,4167 3,318 4,201 12 مدرسان مدیریت فرایند

 3,2689 4,0168 7 کارشناسان

 3,4667 4,1697 15 فراگیران

 3,2424 4,0000 2,8935 4,139 12 مدرسان نتایج عملکرد

 3,0536 4,2321 7 کارشناسان

 2,9818 4,0182 15 فراگیران

 2,9335 4,1722 278 آموزش دیدگان

 3,0333 4,2000 10 هماهنگ کنندگان

 2,1169 4,2143 11 کارفرمایان

میانگین کل وضعیت موجود و مطلوب  مرکز آموزش 
 ایران خودروخراسان

موجود و مطلوب  میانگین کل وضعیت 3,208 4,208
 مرکز آموزش ایران خودروخراسان
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ک مشخص یستراتژا ين شود و هدف هایک مرکز آموزش تدویاستراتژ يزیند برنامه ریک فرایاستراتژ يزیدر بعد برنامه ر - 
  .شوند یآموزش به طور مناسب طراح ییاجرا يگردد و برنامه ها

رفته شود، ت هماهنگ کنندگان به کار گین رضاییجهت تع یمختلف يمشاغل و کارکنان از روش ها يد روینه تاکیدر زم- 
گ کنندگان آموزش ارتباط وتداوم روابط هماهن يقراربر ينه الزم براین گردد و زمییق تعیآموزش آنها به طور دق ياز هاین

  .با مرکز آموزش فراهم گردد

ه یو تجز يریندازه گاح مورد یصح يد عملکرد آموزش با استفاده از روش هایل آن بایه و تحلیدر ارتباط با اطالعات و تجز - 
ت یفین کیهمچن ب اثر داده شود ویآنها ترتو به نظرات  يالزم از کاررشناسان جمع آور يرند و داده هایل قرار گیو تحل

 .سخت افزارو نرم افزار مرکز آموزش بهبود داده شود

 ییارشناسان شناساکزش مدرسان و یت و انگیرضا ير گذار رویمدرسان و کارشناسان آموزش، عوامل تاث يد روینه تاکیدر زم -
سان و کارشناسان رند نسبت به آموزش و توسعه مدریرار گت قیآنها فراهم گردد و مورد حما يبرا یمناسب يط کاریگردد و مح
 اقدام گردد

 یموزش ارائه مکه مرکز آ یق مشخص و به کار گرفته شوند، و خدمات اصلیآموزش به طور دق ۀو ارائ یطراح يند هایفرا -
  و ارائه شوند یح طراحیآن به طور صح یتیحما يند هایدهد و فرا

نه یبندند که زمرا بکار ب یسیتدر يمدرسان روش ها یستیدگان بایران و آموزش دیرد فراگدر رابطه با عامل هفتم درمو -
رسان استفاده شود شرفت مناسب توسط مدیپ یابیارز يران فراهم آورد و از روش هایرا در فراگ يو ابتکار يتفکر انتقاد يها

 یغل آنها طراحشمرتبط با  یآموزش يود و دوره هاوند داده شیران پیبا نوع کار فراگ یآموزش يدوره ها يموضوعات و محتوا
  و ارائه شود

موزش شود آ یر بخش ها همسو گردد و سعیج سایمرکز آموزش با نتا يت هایشود فعال یدر مورد هماهنگ کنندگان سع
و فراهم کردن ود جاد شین کارکنان مرکز ایب یه کارگروهیک مرکز اموزش باشد، روحیاهاف استراتژ يارائه شده در راستا يها
  ینه حقوق پرداختیآنها مخصوصا در زم یت شغلینه رضایزم

ود ش یفراهم گردد و سع یآنان مخصوصا از لحاظ حقوق پرداخت یت شغلیرضا ينه هایشود زم یدر مورد مدرسان سع
س در آموزش یدرت در تیفیاز عدم ک یج ناشیت و نتایفیت کیمرکز آموزش و اهم يت هایمدرسان مرکز را با اهداف و مامور

  ران تناسب داشته باشدیفراگ يریادگی ياز هایس با نیتدر يشود روش ها یآشنا ساخت. سع

اغل مربوطه حتما و مش یآموزش يدوره ها ين محتوایب یستیقرار گرفته اند با "نقصان"تیان که در وضعیاما در مورد کارفرما
 يبرا یآموزش يان اقدام شود دوره هایکارفرما یت شغلیارض ينه هاید در مورد فراهم کردن زمیبه وجود آ یهماهنگ
ن افراد به دوره ین ال در فرستادیجاد رغبت و تمایآنها باشد. نسبت به ا ياز هاین يشود که بتواند پاسخگو یان طراحیکارفرما

ن افراد یشتر ایب يازکارس يرا برا یینه هاین افراد در شرکت تالش شود زمیا يو حرفه ا یو باال بردن توان عمل یآموزش يها
  دت تعادل برسنیرون آمده و به وضعیب "نقصان "ن گروه از حالت یت ایخودشان تالش شودتا وضع يط کاریبا مح

م به مشکالت یند.اگر بخواهیت آن را درك نمایل عدم موفقید دالیرند،آنها بایبگ يت را جدیفیک ياگر بنا باشد مدیران تقاضا -
ط یل شرایه و تحلیتجز(FMEA)م ازیتوان یم که میابیم الزم است علل مشکالت را در یز غلبه کنیآمت یت به طور موفقیفیک

 .میشکست و اثرات آن استفاده کن
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بخش آموزش در  یابیارز ين مدل برایاز، این امتیباشد به خاطر ا یک میستماتینگرش س ياست که دارا یج مدلیبالدر -
ارتقائ  يراک بخش بید بر یکند که از تاک ین کمک را به ما میک ایستماتینگرش سران خودرو انتخاب شده است داشتن یا
بهبود  يبرا ن است کهین آموزش ارائه کرد ایمسول يتوان برا ین مدل میکه از ا يم نکته ایت در آموزش اجتناب کنیفیک
س یاترمکه در  يشود همانطورد یتاک یل در نظام آموزشیه عوامل دخیبر کل یستیک بخش باید بر یتاک يت به جایفیک

ت یوضعمرکز آموزش در یت کلیقرار داشت اما وضع"تعادل"ت ین که در وضعیبا ا يهم مشاهده شد رهبر یب شناختیآس
قرار "تعادل"ت یعتواند در وض یران خودرو خراسان میمرکز آموزش ا ییت نهایوضع ین  تنها زمانیقرار دارد  بنابرا"کمبود"
 رند.یت تعادل قرار گیج در وضعیالدررد که همه عوامل بیگ

 :. منابع و مراجع 4

) آموزش با کیفیت جامع:رهیافتی براي ایجاد تحول در نظام هاي پیش دانشگاهی و 1372ازرگان، عباس (ب -
 .68-55، 3دانشگاهی،پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت،

ریت کیفیت فراکیر با استفاده از روش مناسب . ارزیابی میزان اثربخشی مدی)1379عصاي، محمد حسین؛ صحت، خسرو( -
 در دفتر برنامه ریزي جهد سازندگی،پایان نامه کارشناسی ارشد، سازمان مدیریت صنعتی.

رت )،تهران: کمیتۀکشوري ارتقاي کیفیت وزا1379یج، آلن. مدیریت جامع کیفیت براي آموزش، ترجمۀ ابوالفتح المعی(ب -
 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

رباة اصول ).بررسی نظرات کارکنان و مدیران آموزش فنی شرکت صنایع هواپیمایی ایران د1387میر فندرسکی، محمود( -
 اشتر. به منظور بهبود فعالیت هاي آموزشی آنان، پایان نامۀ کارشناسی ارشد،دانشگاه صنعتی مالک )TQMاساسی (

-Barouch, Pr.(2011). Total Quality Management as a Theory of Change , International 

Journal  of Total Quality Managment & Exellence, Vol. 39, No. 2. 

-Chapman and Willson.P.(1991).Total Qality Traning and Human Resource Developmenet 

,Kogon Page. 

-Chin ,k.s.Pun, k,f.Chan,j,s,f.(2002).An AHP based studeofcritical factors for TQM 

implementation  in shanghai manufacturing industries 

-National Institute of Standards and Technology (NIST), Baldrige National Quality 

Program. 2009-2010  Education Criteria for Performance Excellence. 2009,Gaithersburgh, 
MD. 
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 ضرورت و نقش سواد اطالعاتی در افزایش کیفیت مدیریت نظام دانشگاهی

 2، محمدرضا نیلی احمدآبادي1سید کاظم بنی هاشم

 چکیده

ر افزایش دمطالعه حاضر به بررسی ضرورت و نقش سواد اطالعاتی به عنوان مهارت اساسی حقوق بشر در قرن بیست و یک 
شد که محقق تحلیلی می با-ت. روش مطالعه حاضر از نوع پژوهش هاي توصیفیکیفیت مدیریت نظام دانشگاهی پرداخته اس

نشگاهی در بخش با بررسی تحلیلی متون مرتبط با موضوع تحقیق به استخراج نقش سواد اطالعاتی در افزایش کیفیت نظام دا
مینه موضوع تحقیق، زار یافته در مدیران دانشگاه پرداخته است. به منظور انجام این تحقیق، از میان متون معتبر علمی انتش

طالعه نتایج این م ده نمونه از متون معتبر به عنوان نمونه توصیف و تحلیل به صورت روش نمونه گیري هدفمند انتخاب شدند.
طالعاتی مورد نیاز، نشان داد که سواد اطالعاتی به مدیران آموزش عالی توانایی تشخیص نیازهاي اطالعاتی، شناسایی منابع ا

و و اولویت بندي نحوه استفاده از منابع اطالعاتی و استراتژي جستجو، ارزیابی اطالعات شامل تجزیه و تحلیل نتایج جستج
، توانایی سازماندهی و این نتایج، استفاده موثر از اطالعات شامل کاربردي کردن اطالعات و اندازه گیري میزان تاثیر اطالعات

بع معتبر، تنظیم یل و ارزیابی اعتبار اطالعات، تنظیم نیازهاي اطالعاتی، شناسایی مناذخیره سازي اطالعات، تفسیر، تحل
اطالعات  سیاست هاي اطالعاتی، تشخیص اطالعات صحیح و کامل براي تصمیم گیري هوشمندانه، تعریف و تشخیص مسئله و

یت نظام دانشگاهی در افزایش کیفیت مدیر مورد نیاز براي آن را می دهد. بنابراین، می توان گفت سواد اطالعاتی نقش مهمی
 می تواند ایفا کند.

 سواد اطالعاتی، کیفیت نظام دانشگاهی، مدیران نظام دانشگاهی، آموزش عالیکلمات کلیدي: 

 مقدمه

) اطالعات و دانش را به عنوان یکی از مشخصه هاي اصلی عصر کنونی قلمداد کرده است و نظریه ارزش دانش 1973( 3بل
) از اطالعات و دانش 2000( 4فرا صنعتی را در مقابل ارزش کار متعلق به عصر صنعتی مطرح نموده است. ماناسکودر عصر 

 1999به عنوان محور اصلی نیروي کار عصر حاضر یاد می کند. مرکز بهره وري و کیفیت آمریکا طی مطالعه اي در اواخر سال 
سازمان ها، مدیریت دانش و اطالعات به طور ویژه اي در استراتژي هاي درصد بهترین  50در اروپا متوجه شد که در بیش از 

). بنابراین می توان گفت که اطالعات و دانش در مطالعات سیاسی، اقتصادي، 1999، 5(پرز مدون آنها گنجانده شده است
اطالعات و دانش به عنوان آموزش و اجتماعی عصر حاضر جایگاه ویژه اي دارد و به دنبال آن می توان تصور کرد که مدیریت 

یکی از دغدغه هاي کنونی کشورها مطرح است. از سوي دیگر، در نتیجه دگرگونی هاي صورت گرفته در فناوري ها و رشد 
-روز افزون اطالعات و فناوري هاي مربوطه، مهارت ها و ملزومات مورد نیاز افراد براي ادامه فعالیت در جامعه نوین اطالعات

تحول و دگرگونی شده است. جهان ارتباطات با توسعه فناوري هاي دیجیتال با تغییرات زیادي مواجه شده مدار نیز دچار 
). این 2005، 7؛ کاستل و کاردوسو2000، 6است. جامعه ما امروزه شاهد تغییرات پارادیمی عمده اي شده است (کاستل

                                                            
 banihashem.kazem@yahoo.comدانشگاه عالمه طباطبایی، گروه تکنولوژي آموزشی، تهران، ایران. ایمیل:  ١
 دانشگاه عالمه طباطبایی، گروه تکنولوژي آموزشی، تهران، ایران ٢
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ل، خانواده، تجارت، رسانه، اطالعات و آموزش شده تغییرات منجر به تغییرات در زیرمجموعه هاي جامعه مثل، حمل و نق
). در طول دو دهه اخیر، تکنولوژي، عامل اصلی این تغییرات بوده است. طبق گفته کاستل و کاردوسو 1995، 1است (رایگلوث

از عصر  ) معتقد است که انتقال2015( 2)، جامعه ما تحت تاثیر تکنولوژي دوباره از نو ساخته شده است. کارادومان2005(
صنعتی به عصر اطالعات اتفاق افتاده است و هنوز هم در حال اتفاق افتادن است. این انتقال به عصر اطالعات، سازمان هاي 

). در عصر حاضر که به 2013و رایگلوث،  3مختلفی را مجبور ساخته است تا خود را با تغییرات جامعه همراه سازند (اصالن
)، مسئله آگاهی از 2009، 4ار اطالعات و ارتباطات از اصلی ترین مولفه آن است (زیمنسعصر دیجیتال معروف است و انفج

اطالعات و ارتباطات اهمیت دو چندانی دارد. در عصر حاضر به دلیل حجم بیش از حد اطالعات و ارتباطات، همه افراد با این 
درست بزنند و از صحت و سقم آن اطمینان یابند چالش مواجه شده اند که در میان انبوه اطالعات، چگونه دست به انتخاب 

). در اینجا است که مهارت اساسی حقوق بشر یعنی سواد اطالعاتی اهمیت بارز خود را 1395(طبرسا، شریفی و حسینی، 
نشان می دهد. از یک سو، گسترش روزافزون فناوري هاي اطالعاتی و ارتباطی و پیوند مستمر آن با زندگی روزمره افراد، 

دیده انفجار اطالعات، آلودگی اطالعات و ضرورت استخراج مناسب منابع معتبر، و از سوي دیگر اهمیتی بارزي که این منابع پ
اطالعاتی و ارتباطی در آموزش غیر رسمی، افزایش سطح آگاهی دارند، ضرورت پرداختن به سواد اطالعاتی را دو چندان کرده 

ادها و موسسات آموزش عالی می باشد. دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به عنوان است. نمود بارز دانش و اطالعات در نه
) 1385اصلی ترین متولی امر یاددهی و یادگیري در کشور، به طور همه جانبه اي با دانش و اطالعات سر و کار دارد. نعمتی (

احث مهم و درخور توجه مطرح است و بیان اشاره می کند که مدیریت دانش و اطالعات در دانشگاه ها به عنوان یکی از مب
می کند که بحث اطالعات و مدیریت آن، فرایندي چالش انگیز در نظام دانشگاهی و آموزش عالی می باشد. این دانشگاه ها 
هستند که به عنوان بخش اصلی آموزش عالی و پشتیبان نظام علمی کشور، منابع و نیروي الزم براي استقالل و توسعه کشور 

فراهم می کند. لذا مدیرانی که سکاندار این نهاد مهم هستند، الزم است داراي توانایی هایی باشند که با هزاره جدید  را
همسویی داشته باشد تا از قافله علمی که مبتنی بر کارایی و اثربخشی نظام آموزش عالی است، عقب نمانند. سبحانی نژاد، 

د که ارتقاء سواد اطالعاتی، پیش بایست بهره گیري از فناوري اطالعات و ) اشاره می کنن1386حسین زاده و محمدي (
) بیان می کنند که آموزش 1395ارتباطات در دست یابی به آموزش و پرورش پیش رو است. احمدي، شریف و نوکاریزي (

به دلیل اهمیتی که سواد نیازمند یک چارچوب از استاندارد سواد اطالعاتی می باشد. بنابراین، از یک سو،  2016عالی در 
اطالعاتی به عنوان مهارت اساسی حقوق بشر در قرن بیست و یکم دارد و از سوي دیگر، به دلیل اهمیتی که مدیریت نظام 
دانشگاهی و آموزش عالی به عنوان اصلی ترین نهاد اشاعه دهنده یاددهی و یادگیري در جامعه دارد، تحقیق حاضر با اتخاذ 

وصیفی به بررسی ضرورت و نقش سواد اطالعاتی به عنوان مهارت اساسی حقوق بشر در قرن بیست و ت-رویکردي تحلیلی
 یکم در افزایش کیفیت مدیریت نظام دانشگاهی پرداخته است.

 آموزش عالی

از میان بخش هاي مختلف جامعه، نظام آموزشی به ویژه آموزشی عالی از اهمیت خاص و ویژه اي در تربیت نیروي انسانی 
). بالشک، دانشگاه ها به واسطه ارایه خدمات متنوع (تولید و توزیع 1395خرمند، کارا و توانمند برخوردار است (بنی هاشم، 

علم و دانش) نقش تعیین کننده اي در رشد و توسعه اقتصادي کشورها دارند. آنها با جذب نیروي انسانی جوان با توانایی باال 
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نی، مالی و امکانات، تجهییزات و فناوري ها به انجام وظایف خود می پرازند (دباغ و برداران و به جریان انداختن منابع انسا
) بیان می کنند که دانشگاه محل تربیت نیروهاي متخصص مورد نیاز جامعه 1394). رضایی و نوروزي چاکلی (1388شرکاء، 

لذا، این موضوع نقش مدیران دانشگاهی را به عنوان است و نقشی مهم در توسعه اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی بر عهده دارد. 
 افراد تصمیم گیرنده  که در رأس هرم سازمانی قرار دارند، در ارتقاء کیفیت نظام دانشگاهی مهم تر و بی بدیل تر می کند.

بررسی ها نشان می دهد که در دو دهه گذشته نظام هاي آموزشی در سطح جهان به این دلیل که احساس می شود 
انشجویان به اندازه کافی معلومات ندارند و خوب یاد نمی گیرند، تحت انتقادهاي شدیدي قرار گرفته اند. این بدان معنی د

) اگر چه هزینه هاي عملیاتی متناسب 2004است که نظام هاي اموزشی با کاهش بهره وري رو به رو بوده اند. به زعم ویدر (
است ولی در اکثر موارد افزایش مختصري در کیفیت یادگیري دانشجویان صورت با رشد تعداد دانشجویان افزایش یافته 

گرفته است. این موضوع نشان از کاهش میزان بهره وري (کارایی و اثربخشی) دانشگاه ها دارد. دانشگاه ها به عنوان یک 
سازمان را تعیین می مجموعه داراي بخش هاي مختلفی هستند که دست به دست یکدیگر می دهند و میزان بهره وري 

کنند. از بخش هاي مهم یک دانشگاه می توان به اساتید، نیروي انسانی، ریاست دانشگاه، بخش هاي آموزشی، پژوهشی و 
فرهنگی دانشگاه، امکانات رفاهی و خدمات دانشجویی، دستورالعمل ها و قوانین جریان یافته در درون نظام آموزشی هستند 

). مدیران دانشگاهی نقش مهمی در این زمینه بر عهده دارند. مدیران 1392ر می گذارد (قابضی، که بر روي بهره وري تاثی
توانمند و داراي مهارت هاي مورد نیاز دنیاي امروزي، کامال آگاه هستند که روند پیشرفت ها در چه صورتی می تواند ادامه 

د، می توانند با ابزارهاي توانمند و کارایی که در اختیار داشته باشد و یا اگر نقصی در بخشی از نظام دانشگاهی وجود دار
). یکی از مهارت هایی که در دنیاي امروزي بسیار مورد توجه 2010، 1دارند، خردمندانه با موضوع برخورد کنند (جارسون

یران نظام دانشگاهی بوده و نقش مهمی در بهره وري و کارایی افراد در سازمان ها باالخص براي مدیران سازمانی به ویژه مد
) بیان می کند که هر چقدر سواد اطالعاتی کارکنان و مدیران بیشتر باشد این 1392حمدنیا (دارد، سواد اطالعاتی است.  م

) اشاره می کنند که 1390مسئله بر عملکرد سازمانی آنها تاثیر مثبت می گذارد. همچنین نیک پور، توکلی و رجائی نژاد (
کارکنان و مدیران و اثربخشی سازمانی آنها رابطه مستقیم مثبت وجود دارد. یعنی سواد اطالعاتی و بین سواد اطالعاتی 

شاخص هاي آن از قبیل تشخیص نیاز اطالعاتی، مکان یابی اطالعات، ارزیابی اطالعات و استفاده موثر از اطالعات با اثربخشی 
تعالی تري از سواد نیاز دارند تا بتوانند از عهده انجام وظایف محوله سازمانی رابطه معنادار دارد. بنابراین، مدیران به سطح م

 ). 1395برآیند. از این مهارت و توانایی ها به سواد اطالعاتی تعبیر می نمایند (حسن زاده، 

 سواد اطالعاتی

اد اطالعاتی با )، یوسنکو مدیران کل را به حمایت بیشتر از سو2007در سی و چهارمین جلسه کنفرانس عمومی یونسکو (
هدف ارایه فرصت به کاربران براي قضاوت آگاهانه درباره منابع اطالعاتی و گسترش مشارکت مدنی در سانه ها دعوت نمود 

). یونسکو سواد اطالعاتی را به عنوان یکی از حقوق اساسی بشر، ضروري براي توسعه ملی، رفاه شهروندي، 2012(ویلسون، 
وزشی تایید کرده است. سواد اطالعاتی بر اهمیت دسترسی، ارزیابی و استفاده از اطالعات اشاره اقتصادي و استانداردهاي آم

دارد و دامنه سواد اطالعاتی به در برگرفتن همه انواع اطالعات و محتواها گسترش یافته است (حکیم زاده، نقشینه و بی نیاز، 
منظور شناسایی درست منابع اطالعاتی، دسترسی به آنها و  مجموعه اي از مهارت ها به ). سواد اطالعاتی به عنوان1394

همچنین توانایی استفاده هدفمند از آنها، وسیله و ابزاري است، جهت توانمندسازي فردي دانشجویان به سبب ماهیت کار و 
یازمند کسب مهارت ارتباط گسترده با منابع اطالعاتی و تکنولوژي هاي اطالعاتی و ارتباطی و براي این منظور دانشجویان ن

                                                            
1 Jarson 
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). طبق تعریف 2012، 1هاي الزم در زمینه سواد اطالعاتی هستند و این نوع سواد، کلید یادگیري مادام العمر است (صالح
، سواد اطالعاتی یک رشته از توانایی ها است که افراد می بایست داشته باشند تا تشخیص دهند 2انجمن کتابخانه هاي آمریکا

مورد نیاز است و نیز بتوانند آن اطالعات را جایابی و ارزیابی کنند و به طور موثرتري مورد بهره برداري  که چه موقع اطالعات،
). در کنار این تعاریف، تعریف جدیدي که از سواد اطالعاتی ارایه شده است، عبارت 2005قرار دهند (انجمن کتابخانه آمریکا، 

ي ها، فعالیت ها و جلوه ها است که بر ارتقاء فهم افراد از فضاي اطالعاتی سواد اطالعاتی مجموعه اي از توانمند"است از: 
متمرکز است و با مهارتهاي بازیابی، تحلیل و کاربرد داده، اطالعات، دانش در می آمیزد تا با مشارکت اخالقی در جوامع 

(انجمن کتابخانه هاي دانشگاهی  "آموزشی و علمی، پاسخگوي پرسش ها باشد و پرسش هاي نو و دانش جدیدي را ایجاد کند
). سواد اطالعاتی فراگیران را قادر می سازد که بر 1395؛ به نقل از احمدي، شریف و نوکاریزي، 1، ص 2014، 3و تحقیقاتی

هدایت گري را تقویت کنند و کنترل بیشتري بر -محتواي اطالعات تسلط یابند و کند و کاوهاي خود را گسترش دهند، خود
یش به دست آورند. فرد با سواد اطالعاتی قادر است دامنه اطالعات مورد نیاز خود را تعیین کند، به شکل یادگیري خو

کارآمدتر و موثرتري به اطالعات مورد نیاز دسترسی یابد، به گونه اي نقادانه به ارزیابی اطالعات و منابع اخذ این اطالعات 
دانش خویش تلفیق کند، از این اطالعات به شیوه اي کارآمد براي رسیدن به بپردازد، اطالعاتی را که برگزیده است با مبناي 

مقصودي مشخص بهره گیرد و موضوعات اقتصادي، حقوقی و اجتماعی الزم را به کار گیرد و اطالعات را بفهمد. به شیوه اي 
  ).1385، اخالق مدارانه و قانون مدارانه به اطالعات دسرتسی یابد و از آن بهره مند شود (قاسمی

ارت جدید سواد اطالعاتی یکی از مشخصه هاي بارز جامعه اطالعاتی است. سواد آموزي صحیح اطالعاتی، یک نگرش و مه
ده از سوي انجمن ). بر اساس تعریف ارایه ش1391براي انجام وظایف در جامعه جدید به شمار می رود (نیک پور و همکاران، 

 توضیح داده شده است.  1د اطالعاتی شامل مواردي است که در جدول )، ابعاد سوا2005کتابداري آمریکا (

 )2005، ابعاد و زیرمولفه هاي سواد اطالعاتی (انجمن کتابداري آمریکا، 1جدول

 توضیحات ابعاد سواد اطالعاتی

د تعریف اطالعات و نیازهاي اطالعاتی، شناخت حوزه موضوعی کارکر تشخیص نیازهاي اطالعاتی
 ي نیازهاي اطالعاتیو اولویت بند

طالعاتی شناسایی منابع اطالعاتی مورد نیاز، نحوه استفاده از منابع ا مکان یابی اطالعات
 و استراتژي جستجو

 تجزیه و تحلیل نتایج جستجو و اولویت بندي این نتایج ارزیابی اطالعات

 یر اطالعاتکاربردي کردن اطالعات و اندازه گیري میزان تاث استفاده موثر از اطالعات

 ):17: 1387مک، فرد با سواد اطالعاتی انتظار می رود که داراي مهارت هاي اطالعاتی زیر باشد (داورپناه، قاسمی و سیا

 )17: 1387، مهارت هاي سواد اطالعاتی (داورپناه، قاسمی و سیامک، 2جدول

 

 

 

 ري هوشمندانهتشخیص اطالعات صحیح و کامل براي تصمیم گی
 تشخیص مسئله و راه حل آن

 تعریف و تشخیص اطالعات الزم براي یک وظیفه خاص

                                                            
1 Saleh 
2 American Library Association (ALA) 
3 Association of College and Research Libraries (ACRL) 
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مهارت هاي سواد 

 اطالعاتی

 تنظیم نیازهاي اطالعاتی
 شناسایی منابع اطالعاتی معتبر

 سازماندهی و ذخیره سازي اطالعات
 تفسیر، تحلیل و ارزیابی اعتبار اطالعات گردآوري شده

 وش تجربیگردآوري اطالعات و داده ها با استفاده از ر
 توسعه بینش، داوري ها و آینده نگري ها

 استفاده از ابزارها و روش هاي موثر براي ارایه و تجسم داده ها و یافته ها
 چاپ و نشر گزارش و نتایج

 تنظیم سیاست هاي اطالعاتی شناختی و رفتاري بر حسب موقیعت و شرایط

وانند در این ت علمی و دانشجویان قابلیت هایی می دهد که بتداشتن چنین مهارت هایی به مدیران، کارکنان، اعضاي هیئ
ا بتوانند ارزیابی ردنیاي پرآشوب اطالعاتی، اطالعات مورد نیاز خود را از منابع معتبر به دست آورده و صحت این اطالعات 

 کرده و با سازمان دادن این اطالعات بتوانند نیازهاي اطالعاتی خود را رفع کنند.

 تی و آموزش عالیسواد اطالعا

تحقق یادگیرندگان مادام العمر، ماموریت محوري موسسات آموزش عالی است. آموزشکده هاي عالی و دانشگاهها با اطمینان 
از اینکه افراد، توانمندي هاي فکري الزم براي استدالل و تفکر انتقادي را کسب کرده اند و با کمک آنان در ساختن چارچوبی 

را یاد بگیرند، مبانی رشد مستمر در حیات شغلی و نیز ابقاي نقش به مثابه شهروندان و  "یادگرفتن چگونه"براي این که 
اعضاي آگاه جامعه را در اختیار آنان می گذارند. سواد اطالعاتی، عنصر اصلی و موثر در یادگیري مادام العمر است (قاسمی، 

ي محدوده کالس درس گسترش می دهد و با گذار افراد به دوره ). قابلیت هاي سواد اطالعاتی، یادگیري را به آن سو1385
کارورزي، نخستین مشاغل حرفه اي و افزایش نقش مسئولیت ها در همه عرصه هاي زندگی، زمینه ساز همراهی کندوکاوهاي 

موجب ارزش افزایی راهبر در میدان عمل می شود. از آنجا که سواد اطالعاتی با ارزیابی، مدیریت و به کارگیري اطالعات -خود
قابلیت هاي دانشجویان می گردد، بسیاري از موسسات اعتبارسنجی منطقه اي و رشته مدار، آن را یکی از پیامدهاي اصلی 

تاثیر ") با عنوان 1386). در پژوهشی که حسن زاده و اسدي (1386تحصیلی براي دانشجویان می دانند (حسن زاده و اسدي، 
انجام داده بودند، نتایج نشان داد که بین عملکرد تحصیلی دو گروه  "ملکرد تحصیلی دانشجویانآموزش سواد اطالعاتی بر ع

آزمایشی و کنترل تفاوت معنادار وجود دارد. یعنی سواد اطالعاتی بر عملکرد تحصیلی تاثیر مثبت دارد. تلفیق سواد اطالعاتی 
و در عرصه حیات اداري دانشگاه، نیازمند تشریک مساعی هیئت  با برنامه هاي درسی، در همه خدمات و برنامه هاي مورد ارائه

علمی، کتابداران، مدیران و دیگر مجریان است. مدیران از طریق گنجاندن رئوس مطالب سواد اطالعاتی در برنامه هاي درسی 
د. مدیران و اعضاي و اعضاي هیئت علمی از طریق تدریس و با هدایت بحث هاي مرتبط، بستري براي یادگیري فراهم می آورن

هیئت علمی دانشجویان را به کشف ناشناخته ها بر می انگیزانند، در راه تأمین هرچه بهتر نیازهاي اطالعاتی، آنها را راهنمایی 
و بستر مناسب را فراهم می کنند و بر پیشرفت دانشجویان و دیگر کارکنان نظام دانشگاهی نظارت می نمایند. کتابداران 

ند ارزیابی و گزینش منابع فکري الزم براي برنامه ها و خدمات را هماهنگ می کنند و مجموعه هاي منابع دانشگاهی فرای
اطالعاتی و بسیاري از نقاط دسترسی به اطالعات را نگهداري می نمایند و دانشجویان و اعضاي هیئت علمی را که در 

و آموزش عالی، فرصت هایی را در راه همکاري و در  جستجوي اطالعات هستند، آموزش می دهند. مدیران نظام دانشگاهی
راه توسعه کارکنان براي هیئت علمی، کتابداران و دیگر حرفه مندانی که به برنامه هاي سواد اطالعاتی اقدام می کنند، فراهم 



 

٨٤ 

 

 یازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت نظام هاي دانشگاهی

11th National Conference on Quality Assessment of University Systems 

 دانشگاه تبریز

1396اردیبهشت 7و 6  

وم آن ها، منابع جاري را می نماید و زمینه الزم براي برنامه و بودجه مورد نیاز این برنامه ها را فراهم می آورند و براي تدا
 ).1385تدارك می بینند (قاسمی، 

 استاندارد قابلیت هاي سواد اطالعاتی براي آموزش عالی

، چارچوبی براي سنجش افراد باسواد اطالعاتی به دست می دهد. 1استاندارد قابلیت هاي سواد اطالعاتی براي آموزشی عالی
را افزایش می  "جمن کتابداران آموزشگاهی براي استانداردهاي سواد اطالعاتیگروه ویژه ان"این استاندارد، گستره اقدامات 

دهد و بدین طریق فرصتی براي آموزش عالی فراهم می آورد تا قابلیت هاي سواد اطالعاتی خود را با قابلیت هاي سواد 
قابلیت هاي مورد انتظار در مورد اطالعاتی مقاطع پیش دبستانی تا متوسطه را هم راستا سازد و بدین ترتیب، پیوستاري از 

دانش آموزان و دانشجویان در همه سطوح فراهم آید. این قابلیت ها به مدیران، کارکنان و دانشجویان نظام دانشگاهی، 
). 1385چارچوبی براي اعمال کنترل بر نحوه تعامل آنان با اطالعات موجود در محیط پیرامونی خود، فراهم می کند (قاسمی، 

بلیت ها به حساس کردن دانشجویان نسبت به لزوم اتخاذ رویکرد فراشناختی در امر یادگیري کمک می کند و آنان را این  قا
از اقدامات مشخصی که براي گردآوري، تحلیل و به کارگیري اطالعات الزم است، آگاه می سازند (حکیم زاده، نقشیه و بی 

ر این قابلیت ها در نقاط خاصی از فرایند، تاکید بیشتري کنند بر مهارت ). برخی رشته ها ممکن است بر مهارت د1394نیاز، 
در این قابلیت ها در نقاط خاصی از فرایند، تأکید بیشتري کنند و در نتیجه برخی از قابلیت ها ممکن است در یک روال 

احتمال می رود که به شکل سنجش و اندازه گیري، وزنی بیش از قابلیت هاي دیگر داشته باشند. بسیاري از قابلیت ها 
بازگشتی و تکراري انجام گیرند، چرا که جنبه هاي تفکري و ارزیابانه اي که در هر استاندارد گنجانده شده، مستلزم آن بوده 
که دانشجو به نقطه اي از مراحل پیشین فرایند بازگردد، رویکرد اطالع جویی خود را بازنگري کند و همان مراحل را تکرار 

). براي پیاده سازي کامل استانداردها، یک موسسه ابتدا باید یک مأموریت و نیز اهداف آموزشی براي 2010جارسون، نماید (
خود تعیین نماید و مشخص کند که سواد اطالعاتی، چگونه یادگیري را ارتقاء می دهد و کارایی موسسه را تقویت می کند. 

عه انسانی در مورد مدیران نظام دانشگاهی و آموزش عالی، هیئت علمی براي تسهیل در پذیرش مفهوم سواد اطالعاتی، توس
 و کارکنان نیز بسیار اهمیت دارد.

 روش شناسی تحقیق

کم در یتحقیق حاضر با هدف بررسی ضرورت و نقش سواد اطالعاتی به عنوان مهارت اساسی حقوق بشر در قرن بیست و 
شد. تحلیلی می با-است. روش تحقیق حاضر از نوع پژوهش هاي توصیفیافزایش کیفیت مدیریت نظام دانشگاهی انجام شده 

تی به عنوان به این صورت که محقق با بررسی تحلیلی متون مرتبط با موضوع تحقیق به بررسی ضرورت و نقش سواد اطالعا
ور انجام ه منظمهارت اساسی حقوق بشر در قرن بیست و یکم در افزایش کیفیت مدیریت نظام دانشگاهی پرداخته است. ب

ت به عنوان مورد از متون علمی معتبر که بیشترین همپوشی و همسویی را با هدف تحقیق داشته اس 10این تحقیق، محقق 
ی استقرایی میرینگ نمونه تحقیق انتخاب کرده است. محقق با استفاده از نگاه تحلیلی و با اتخاذ رویکرد تحلیل محتواي کیف

ند نقش داشته اطالعاتی پرداخته است که در افزایش کیفیت مدیریت نظام دانشگاهی می توان به استخراج مولفه هاي سواد
 باشند.

                                                            
استاندارد قابلیت هاي سواد  ") با عنوان1385براي مطالعه بیشتر در زمینه استانداردهاي سواد اطالعاتی براي آموزش عالی مراجعه شود به مقاله قاسمی (  ١

 . 4، شماره 21. فصلنامه علوم و فناوري اطالعات، دوره "اي آموزش عالیاطالعاتی بر
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 یافته هاي تحقیق

کم در این تحقیق با هدف بررسی ضرورت و نقش سواد اطالعاتی به عنوان مهارت اساسی حقوق بشر در قرن بیست و ی
شد. لذا، توصیفی می با-ویکردي که اتخاذ کرده است، تحلیلیافزایش کیفیت مدیریت نظام دانشگاهی انجام شده است و ر

ر مدیریت کیفیت محقق با بیان توصیفات تحلیلی از منابع معتبر علمی واحد تحلیل به بیان نقش و ضرورت سواد اطالعاتی د
 نظام دانشگاهی پرداخته است.

 سواد اطالعاتی و مدیران آموزش عالی

ایند یاددهی و ی معتقدند که دانشگاه ها به عنوان اصلی ترین نهاد اشاعه دهنده فرامروزه اغلب صاحب نظران آموزش عال
ادگیري، ایجاد فرهنگ ییادگیري در جامعه، به منظور مقابله با چالش هاي هزاره جدید، ناگزیر از انتقال و دگردیسی به جوامع 

به زعم بسیاري  ). عصر حاضر که1385ند (نعمتی، تسهیم دانش و بهره گیري از راهبرد کارآمد مدیریت دانش و اطالعات هست
ي است که می ) نیازمند به کارگیري ابزارها و مهارت هاي جدید1999به عنوان عصر اطالعات شناخته می شود (رایگلوث، 

اتخاذ صمیمات درست تواند مدیران نظام دانشگاهی را به ابزاري مسلح کند تا در فرایند کنش و واکنش آشوب وار اطالعاتی، ت
رین مهارتهایی که ) اشاره می کند که در هزاره جدید یکی از مهمت1385کرده و منابع اطالعاتی صحیح را برگزینند. نعمتی (

تعامل با دنیاي  مدیران نظام دانشگاهی و آموزش عالی باید به آن مجهز باشند، مهارت مدیریت دانش و اطالعات و توانایی
زیرا شناخت  ناخت و مدیریت صحیح و معتبر دانش و اطالعات فرایندي چالش انگیز است؛اطالعات و ارتباطات می باشد. ش

ر است. در سال ارزش آن مشکل بوده و به کارگیري مطلوب آن به نحوي که براي سازمان مزیت رقابتی ایجاد نماید، دشوارت
ه گذاري هایی موزش عالی با وجود سرمایهاي اخیر پژوهش ها نشان داده است که میزان بهره وري دانشگاه ها و موسسات آ

اطالعات و دانش  ). به دلیل اهمیتی که بحث1388که در این بخش شده است، قابل توجه نبوده است (دباغ و برادران شرکاء، 
ساسی حقوق ) مهارت سواد اطالعاتی را به عنوان یکی از مهارت هاي ا2007در عصر حاضر داشته است، سازمان یونسکو (

ر رأس هرم اي هزاره جدید معرفی می کند. مدیران نظام آموزش عالی به عنوان تصمیم گیرندگان و افرادي که دبشر بر
ست یابند و دتصمیم گیري مهمترین نهاد آموزشی کشور قرار دارند، ضروري به نظر می رسد که به مهارت سواد اطالعاتی 

یروهاي متخصص نیند. باور بر این است که دانشگاه محل تربیت در فرایند مدیریتی خویش از آن به نحو احسن استفاده نما
گی کشور بر مورد نیاز جامعه است و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی نقشی مهم در توسعه اجتماعی، اقتصادي و فرهن

ان نظام دانشگاهی ر). لذا، بهره وري بیشتر این نهاد جزو غایت هاي ایده آل مدی1394عهده دارند (رضایی و نوروزي چاکلی، 
و ذخیره سازي  محسوب می شود. مهارت سواد اطالعاتی به عنوان ابزاري شناخته می شود که به مدیران توانایی سازماندهی

ت اول، دست دوم و اطالعات، تفسیر، تحلیل و ارزیابی اعتبار اطالعات، تنظیم نیازهاي اطالعاتی، شناسایی منابع معتبر دس
 وهاي اطالعاتی، تشخیص اطالعات صحیح و کامل براي تصمیم گیري هوشمندانه، تعریف  دست سوم، تنظیم سیاست

مک، قاسمی و سیا تشخیص مسئله و اطالعات مورد نیاز براي آن و چاپ و نشر نتایج و گزارش اطالعات را می دهد (داورپناه،
هش هاي مختلفی ن نظام دانشگاهی است، پژو). در کنار این توانمندي ها که محصول مهارت سواد اطالعاتی براي مدیرا1385

؛ ون 2010ن، نیز به اثربخشی و نقش مثبت مهارت سواد اطالعاتی در آموزش عالی اشاره کرده اند (رجوع شود به  جارسو
پوربایرامیان،  و؛ رضایی 1395؛ طبرسا، 1395؛ اسمعیل پونکی، اسمعیلی گیوي و فهیم نیا، 1395؛ حسن زاده، 2010دي ورد، 

. بنابراین )1385؛ قاسمی، 1390؛ علم آموز، 1392؛ قابضی، 1393؛ محمدي، 1394؛ حکیم زاده، نقشیه و بی نیاز، 1395
 ند:یافته هاي تحقیق نشان می دهد که سواد اطالعاتی، مدیران را به قابلیت و توانمندي هاي زیر مجهز می ک

 ران آموزش عالی، مهارت هاي سواد اطالعاتی و قابلیت هاي آن براي مدی3جدول
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مهارت سواد اطالعاتی 

 براي مدیران

 قابلیت ها و توانمندي ها

 

 

 

 

 

 

 

سواد اطالعاتی مدیران 

 نظام دانشگاهی

 تشخیص نیازهاي اطالعاتی 
 تژي جستجوشناسایی منابع اطالعاتی مورد نیاز، نحوه استفاده از منابع اطالعاتی و استرا

 جستجو و اولویت بندي این نتایج ارزیابی اطالعات، تجزیه و تحلیل نتایج
 طالعاتااستفاده موثر از اطالعات، کاربردي کردن اطالعات و اندازه گیري میزان تاثیر 

 تشخیص اطالعات صحیح و کامل براي تصمیم گیري هوشمندانه
 تشخیص مسئله و راه حل آن

 تعریف و تشخیص اطالعات الزم براي یک وظیفه خاص
 تنظیم نیازهاي اطالعاتی

 ناسایی منابع اطالعاتی معتبرش
 سازماندهی و ذخیره سازي اطالعات

 تفسیر، تحلیل و ارزیابی اعتبار اطالعات گردآوري شده
 گردآوري اطالعات و داده ها با استفاده از روش تجربی

 توسعه بینش، داوري ها و آینده نگري ها
 و یافته هااستفاده از ابزارها و روش هاي موثر براي ارایه و تجسم داده ها 

 چاپ و نشر گزارش و نتایج
 تنظیم سیاست هاي اطالعاتی شناختی و رفتاري بر حسب موقیعت و شرایط

 بحث و نتیجه گیري

افزایش فوق العاده زیاد حجم اطالعات به همراه گسترش روزافزون اینترنت در جهان، با وجود مزایاي فراوان خود، مشکالت 
مهمترین این مشکالت، چگونگی دسترسی به اطالعات ارزشمند و سازماندهی شده در  جدي را نیز موجب گردیده است. از

میان میلیون ها پاره اطالعاتی است که محملهاي گوناگون در سطوح مختلف و مکان هاي مختلف پراکنده است، به ناچار 
سواد اطالعاتی قدرت دسترسی موثر براي استفاده از این منابع عظیم اطالعات چاره اي جز یادگیري سواد اطالعاتی نیست. 

به اطالعات با ارزش، آگاهی چگونگی سازماندهی دانش و اطالعات، روش هاي مختلف جستجو، توان تشخیص مشکل و 
شناخت موثرترین اطالعات براي رفع آن است و با سواد اطالعاتی کسی است که آموخته باشد چگونه بیاموزد (حسن زاده و 

الی و نظام دانشگاهی به عنوان مهمترین نهاد آموزشی کشور که نقش تولید و توزیع علم و تامین ). آموزش ع1386اسدي، 
نیروي انسانی متخصص براي بخش هاي مختلف جامعه از قبیل صنعت، تجارت، فرهنگ، آموزش و اجتماع را دارد، همیشه 

قسمت هاي نهاد آموزش عالی شمرده می  در بستر توجه بوده است. مدیریت آموزش عالی و نظام دانشگاهی از مهمترین
شود. مدیران نظام دانشگاهی بایستی به نکاتی نظیر آموزش اعضاي هیئت علمی و دانشجویان، شناسایی نیازهاي کاربران، 
قابلیت اعتماد و انعطاف پذیري فناوري هاي به کار رفته و همگام بودن با پیشرفت هاي فناورانه جهانی توجه نمایند (نعمتی، 

). از مدیران دانشگاه ها انتظار می رود تا قابلیت هاي تصمیم گیري و مدیریتی خود را به نحوي افزایش دهند که منجر 1385
). یکی از مهارت هایی که می تواند به مدیران 1393به بهبود بهره وري در مدیریت آموزش عالی گردد (رستگاري و کشاورز، 

لیت را بدهد که بتوانند از آن در افزایش بهره و کیفیت نظام دانشگاهی استفاده کنند، نظام دانشگاهی و آموزش عالی این قاب
) اشاره می کند که سواد اطالعاتی کارکنان و مدیران بر عملکرد سازمانی آنها 1392مهارت سواد اطالعاتی است. محمد نیا (

ین سواد اطالعاتی مدیران و عملکرد شغلی آنها ) بیان می کند که ب1390تاثیر مثبت دارد. در پژوهشی دیگر، علم آموز (
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) نظرها را به این نکته جلب می کنند که بین سواد 1391رابطه مستقیم و مثبت وجود دارد. همچنین، نیک پور و همکاران (
) 1395اطالعاتی کارکنان و اثربخشی سازمانی در سازمان هاي دولتی رابطه معنادار وجود دارد. طبرسا، شریفی و حسینی (

مطرح می کنند که سواد اطالعاتی بر چابکی سازمان تاثیر مثبت دارد. پژوهش هاي دیگري نیز وجود دارند که به نقش و 
؛ 2010؛ ون دي ورد، 2010ضرروت سواد اطالعاتی در بخش هاي مختلف سازمان اشاره کرده اند (رجوع شود به جارسون، 

؛ اسمعیل پونکی، 1394؛ حکیم زاده، نقشینه و بی نیاز، 1394کلی، ؛ رضایی و نوروزي چا1392؛ قابضی، 1393محمدي، 
). به دلیل همین اهمیت سواد اطالعاتی در عصر حاضر است که یونسکو به عنوان سازمانی 1395اسمعیلی گیوي و فهیم نیا، 

یکم مطرح می کند  فرهنگی و آموزشی بین المللی، آن را به عنوان یکی از مهارت هاي اساسی حقوق بشر در قرن بیست و
). همانطور که قبال ذکر شد، قابلیت هایی که مهارت سواد اطالعاتی به مدیران آموزش عالی ارایه می دهد 2007(یونسکو، 

عبارت است از: تشخیص نیازهاي اطالعاتی (تعریف اطالعات و نیازهاي اطالعاتی، شناخت حوزه موضوعی کارکرد و اولویت 
ارزیابی  شناسایی منابع اطالعاتی مورد نیاز، نحوه استفاده از منابع اطالعاتی و استراتژي جستجو،بندي نیازهاي اطالعاتی)، 

استفاده موثر از اطالعات شامل کاربردي کردن  اطالعات شامل تجزیه و تحلیل نتایج جستجو و اولویت بندي این نتایج،
ی و ذخیره سازي اطالعات، تفسیر، تحلیل و ارزیابی اعتبار اطالعات و اندازه گیري میزان تاثیر اطالعات، توانایی سازمانده

اطالعات، تنظیم نیازهاي اطالعاتی، شناسایی منابع معتبر دست اول، دست دوم و دست سوم، تنظیم سیاست هاي اطالعاتی، 
اي آن تشخیص اطالعات صحیح و کامل براي تصمیم گیري هوشمندانه، تعریف و تشخیص مسئله و اطالعات مورد نیاز بر

). با توجه به این قابلیت ها می توان چنین نتیجه گرفت که مهارت سواد اطالعاتی در قرن 1387(داورپناه، قاسمی و سیامت، 
بیست و یکم، مدیران آموزش عالی را به قابلیت ها و توانمندي هایی تجهییز می کند که به آنها در افزایش میزان بهره وري، 

ود فعالیت هاي درون و برون نظام آموزش عالی کمک می کند. لذا ضرورت و نقش سواد اطالعاتی کیفیت نظام دانشگاهی و بهب
 در افزایش کیفیت مدیریت نظام دانشگاهی در خور توجه به نظر می رسد.

 منابع

ی براي اطالعات ). از استانداردهاي سواد اطالعاتی تا چارچوب سواد1395احمدي، مهناز. شریف، عاطفه. نوکاریزي، محسن (
 .97-119، صص 2، شماره 6. مجله پژوهشنامه کتابداري و اطالع رسانی، سال 2016آموزش عالی 

عاتی و تاثیر آنها بر ). سواد رسانه اي و سواد اطال1395اسمعیل پونکی، الهام. اسمعیلی گیوي، محمد رضا. فهیم نیا، فاطمه (
 .4، شماره 2، دوره قابلیت هاي کارآفرینی. فصلنامه تعامل انسان و اطالعات

شمین کنفرانس ). ضرورت سواد رسانه اي در تربیت نیروي انسانی توانمند، خردورز و کارا. ش1395بنی هاشم، سید کاظم (
ن. تهران، ایرا . مرکز الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت."تعمیق و تکمیل الگوي پایه پیشرفت"الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت 

 {زیر چاپ}

پژوهش  ). تاثیر آموزش سواد اطالعاتی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان.1386مضان. اسدي، محمد حسین (حسن زاده، ر
 .1-18، صص 11، شماره 3هاي تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد. سال 

از سایت: ه ). جایگاه سواد اطالعاتی در مدیریت دانش سازمان ها. انتشارات کتابدار، برگرفت1395حسن زاده، محمد (
http://www.ketabdar.org/Paperview.aspx?paperid=44  15/10/1395در تاریخ. 
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). بررسی رابطه سواد اطالعاتی با خودکارآمدي رایانه و عملکرد 1394حکیم زاده، رضوان. نقشینه، نادر، بی نیاز، هدي (
نامه تحقیقات کتابداري و اطالع رسانی دانشگاهی. تحصیلی دانشجویان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران. فصل

 .153-168، صص 2، شماره 49دوره 

نتشارات ا). سنچش سواد اطالعاتی دانشجویان، تهران: 1387داورپناه، محمدرضا. قاسمی، علی حسین. سیامک، مرضیه (
 دبیزش.

ولتی ایران. دست و چهار دانشگاه جامعه ). بررسی کارایی و بهره وري بی1388دباغ، رحیم. برادران شرکاء، حمید رضا (
 .1-33، صص 2، شماره 2فصلنامه آموزشی عالی ایران. دوره 

لمللی علوم ). بهبود بهره وري در مدیریت آموزش عالی. اولین سمپوزیوم بین ا1393رستگاري، مجید. کشاورز، مرضیه (
-http://www.civilica.com/Paper-IMSYM01 مدیریت با محوریت توسعه پایدار. تهران، ایران. برگرفته از سایت:

IMSYM01_113.html  06/11/1395در تاریخ. 

ویان دانشگاه علوم ). بررسی ارتباط بین تفکر انتقادي و سواد اطالعاتی در دانشج1395رضایی، ریتا. پوربایرامیان، قدیر (
 .365-376، صص 3، شماره 7پزشکی اردبیل. مجله سالمت و بهداشت، سال 

هشی دانشگاه ). شناسایی و اعتبارسنجی شاخص هاي ارزیابی بهره وري پژو1394ی، مینا. نوروزي چاکلی، عبدالرضا (رضای
 .213-237، صص 2، شماره 49هاي ایران. فصلنامه تحقیقات کتابداري و اطالع رسانی دانشگاهی، دوره 

در  ICTي از اد اطالعاتی پیش بایست بهره گیر) ارتقاء سو1386سبحانی نژاد، مهدي. حسین زاده، سارا. محمدي، سارا (
. دریافت از دست یابی به آموزش و پرورش پیش رو. سومین کنفرانس بین المللی فناوري اطالعات و دانش، تهران، ایران

 .15/11/1395در تاریخ  http://www.civilica.com/Paper-ICIKT03-ICIKT03_071.htmlسایت: 

ح سواد ). پژوهشی به منظور بررسی سط1395یم. نریمانی، محمدرضا. رزمخواه، مریم (شریف مقدم، هادي. سالمی، مر
مراقبت  اطالعاتی اعضاي هیئت علمی و دانشجویان دکتري پرستاري دانشگاه علوم پزشکی تبریز در خصوص ارائه موفق

 .4، شماره 5مبتنی بر شواهد. نشریه آموزش پرستاري. دوره 

کی سازمان. ). بررسی تاثیر سواد اطالعاتی کارکنان بر چاب1395یقه. حسینی، سید احمد (طبرسا، غالمعلی. شریفی، صد
 .113-136، صص 2، شماره 8فصلنامه پژوهش هاي مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامعه امام حسین (ع). سال 

آباد مغان. پایان وسطه شهر پارس). بررسی رابطه بین سواد اطالعاتی و عملکرد شغلی مدیران دوره مت1390علم آموز، مریم (
 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه طباطبایی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.

موري: پژوهشگاه  ). بررسی عوامل موثر بر بهره وري سرمایه هاي انسانی در مراکز پژوهشی (مطالعه1392قابضی، روح اهللا (
 .112-124، صص 3، شماره 1رینی. سال صنعت نفت). دو فصلنامه نوآوري و ارزش آف

و اطالعات. دوره  ). استانداردهاي قابلیت سواد اطالعاتی براي آموزش عالی. فصلنامه علوم فناوري1385قاسمی، علی حسین (
 .97-119، صص 4، شماره 21



 

٨٩ 

 

 یازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت نظام هاي دانشگاهی

11th National Conference on Quality Assessment of University Systems 

 دانشگاه تبریز

1396اردیبهشت 7و 6  

سازمانی مطالعه موردي: ). بررسی سواد اطالعاتی کارکنان و مدیران و تعیین تاثیر آن بر عملکرد 1392محمدنیا، فائزه (
شرکت سهامی آب منطقه اي خراسان شمالی. اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار. تهران، ایران. برگرفته از سایت: 

http://www.civilica.com/Paper-NCBM01-NCBM01_291.html  10/04/1395در تاریخ. 

هاي کرمانشاه و هاي عمومی استانکارکنان کتابخانه). رابطه بین سواد اطالعاتی و تعهد شغلی 1393محمدي، معصومه (
 خراسان جنوبی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بیرجند، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.

 .28-35 ، صص7، شماره 2). مدیریت دانش، فرهنگ و آموزش عالی. نشریه رشد فناوري، دوره 1385نعمتی، محمد علی (
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 سازي برنامه درسی زائد و راهکارهاي کاهش آن : تضمین کیفیت نظام آموزش عالی ایرانمفهوم

 2، زهرا رشیدي1مریم حسینی 

 

 چکیده

مورد تاکید  با مالحظه نقش آموزش عالی در پیشرفت اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، ارزیابی کیفیت آموزشی در دانشگاهها
نابراین ضروت برنامه هاي درسی به عنوان قلب مراکز دانشگاهی محسوب می شوند. ب ت.برنامه ریزان آموزشی واقع شده اس

اید و راهکارهاي دارد میزان اثربخش بودن آنها مورد بازبینی قرار گیرد. پژوهش حاضر با هدف مفهوم سازي برنامه درسی ز
اي ظریه زمینهنیفی و بر اساس روش شناسی کاهش آن در نظام آموزش عالی ایران انجام شده است.  این پژوهش با رویکرد ک

نظران( ایرانی و بین المللی )آموزش عالی صورت گرفت . در تحلیل نفر از صاحب 26و مصاحبه هاي نیمه ساخت یافته با 
دگذاري باز، کداده هاي بخش تئوري بنیادي، اطالعات حاصل از مصاحبه با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا در سه مرحله 

ل شد و نهایتاً مدل )تجزیه و تحلیMaxqda( ري و انتخابی انجام با استفاده از نرم افزار تجزیه و تحلیل داده هاي کیفیمحو
اثیر گذارند که برخی نتایج داده هاي حاصل نشان داد که عوامل متعددي براین مفهوم تها ارائه شد. تحقیق بر پایه این داده

س و دانشجوي بی انگیزه ه محسوب می شوند ، اعم از استاد کم انگیزه و ناآگاه از فنون تدریاز آنها به عنوان شرایط عّلی پدید
لیقه ایی ، ، با سطح توانمندي پایین و همچنین وجود طراحان برنامه درسی که اغلب به روز نبوده و داراي رویکرد س

سیاست هاي حاکم  یوه هاي مدیریت آموزش عالی وایدئولوژیک و سیاسی اند. شرایط (زمینه ایی) بروز این پدیده متاثر از ش
یژه عوامل حاصل ازتمرکز گرایی ،مساله محور نبودن و عرضه محوري آموزش عالی است ؛ عوامل مداخله گر متعددي به و

یز وجود دارد ناقتصادي (دانش محور نبودن بازار و مشخص نبودن نیاز بازار و عوامل فرهنگی، اجتماعی ،سیاسی وآموزشی 
ز این پدیده جلوگیري کرد اند. در این راستا باراهبردهایی می توان از بروه به طور غیر مستقیم در بروز این پدیده موثر بودهک

یت در آموزش مهمترین آنها تسهیل فرایند بازنگري محتوا و  اختصاص بودجه کافی به آموزش عالی و استقرار تضمین کیف

رسی زاید در دبرنامه  .عالی ، گفتمان کیفیت در دانشگاه، کیفیت تدریس و یادگیريکیفیت آموزش عالی از طریق توجه به 
غزها ،نیروي انسانی منظام آموزش عالی پیامدهایی چون افزایش روز افزون نرخ بیکاري به ویژه در بین دانش آموختگان ، فرار 

 از انتظار نیست.ناکارآمد و کاهش بی اعتمادي به آموزش عالی را به ارمغان اورده که دور 

 مفهوم سازي، برنامه درسی زائد،آموزش عالی، تضمین کیفیت  کلمات کلیدي:

 مقدمه و مبانی نظري

رو گشته است، جامعه از مرحله سنتی و صنعتی به نظام دانشگاهی در قرن بیست و یکم با شرایط و تحوالت جدیدي روبه
ریت هاي سه گانه نظام دانشگاهی( آموزش، پژوهش و عرضه خدمات با توجه به مامو .دوران یا عصر فرا صنعتی رسیده است

یادگیري) و هسته اصلی کیفیت دانشگاهی را می توان در دستاوردهاي  -تخصصی) کیفیت آموزش (فرآیندهاي یاددهی
ي رسیدن به برا). 2012این امر به طورمستقیم با کیفیت تدریس رابطه دارد(بازرگان، مشاهده کرد. اما 3یادگیري دانشجویان

                                                            

 استادیار گروه نوآوري آموزشی و درسی، موسسه پژوهش و برنامه ریزي آموزش عالی،  تهران، ایران - 1

 استادیار گروه نوآوري آموزشی و درسی، موسسه پژوهش و برنامه ریزي آموزش عالی،  تهران، ایران - 2

  Arashidi_md@yahoo.comنده مسئول)   ایمیل:   ( نویس
3 student learning outcome  



 

٩٢ 

 

 یازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت نظام هاي دانشگاهی

11th National Conference on Quality Assessment of University Systems 

 دانشگاه تبریز

1396اردیبهشت 7و 6  

 طراحی الزمۀ که است عالی نظام آموزش مؤلفۀ ترین اساسی شاید و مهمترین تردیدبرنامه درسی بییادگیري همه جانبه، 

 آموزش محیط در ها فهم پیچیدگی الزمۀ و است نظامدار درسی ریزي برنامه به توجه آموزشی مؤثر، اقدامات و ها برنامه

در این پژوهش مراد  .است دانشگاهها محیط در درسی برنامۀ پیگیر مطالعات ك مفهومیدر و ها یافته از استفاده ، عالی
پژوهشگر از برنامه درسی، برنامه درسی است که طرحی براي یادگیري است از این رو برنامه درسی هم به عنوان محتوا و هم 

یادگیري آن گونه که هیلدا تابا _یند یاد دهی به عنوان تجارب یادگیري مد نظر است. براي فهم برنامه درسی زاید در طی فرا
درك اینکه برنامه درسی دربرگیرنده دو چیز متفاوت شامل محتوا (موضوع) و تجارب یادگیري (عملیات  "اشاره کرده است 

کل گیرد) است، اهمیت زیادي دارد. هدف از این پژوهش بررسی مفهوم شآموز براي یادگیري محتوا به کار میذهنی که دانش
از یک سو   1گیري برنامه درسی زاید در نظام دانشگاهی ایران است، از این رو به مولفه هایی که در اثر بخش بودن یادگیري

پژوهش درباره کیفیت تدریس در دانشگاه از جمله از سوي دیگر موثر است، پرداخته می شود.  2و پرهیز از برنامه درسی زاید
هاي اساسی برنامه گیريبازخورد مناسب براي تجزیه و تحلیل مسائل آموزشی، تصمیم مهمترین مسائلی است که از یک سو

ریزي راهبردي را در اختیار مسئوالن و دست اندرکاران نظام دانشگاهی قرار می دهد و از سوي دیگر ، مدرسان با آگاهی از 
وش هاي آموزشی و در نتیجه،  افزایش کیفیت کیفیت عملکرد خود در جریان تدریس قادر خواهند بود به اصالح شیوه ها  و ر

تدریس خود و آموزش اثر بخش بپردازند ارزیابی و بهبود مستمر کیفیت تدریس و یادگیري در نظام دانشگاهی طی دهه هاي 
 اخیر از سوي دانشگاه ها در سراسر جهان مورد توجه ویژه اي قرار گرفته است 

رایند ایجاد و طبقه بندي مفاهیم است. به طور ویژه مفاهیم به عنوان ایده هاي ف 3مفهوم سازيمفهوم سازي  یادگیري زاید(
انتزاعی که اجازه می دهند شخص ارتباطاتی را ایجاد کند و روابط بین افکار ، مشاهدات و مفاهیم محوري را براي ادراك 

ط با حیطه هاي علمی خاص ، صورت می بازشناسی کند، تعریف می شوند. تسلط در مفاهیم از طریق زبان و لغات و در ارتبا
). از جمله نظریه پردازانی که در مورد مفهوم سازي بسیار نظریه پردازي نموده است ،  5،2011و پیروکس 4گیرد)( استیر

است. نظریه ي ویگوتسکی بر این بنیان استوار است که استفاده از نشانه ها و عالیم بخش ضروري شکل گیري  6ویگوتسکی
. تفکر پیچیده براي شکل گیري مفهوم مهم است و به یادگیرندگان اجازه می دهد که در شرایط منسجم فکر است7مفهوم

کنند و از طریق لغات و نمادها با ذهنیات ارتباط برقرار نمایند و این ارتباط آگاهانه تر با دیگران است که ایجاد مفاهیم 
گر مفهوم سازي یعنی طبقه بندي مفاهیم بوسیله ي لغات و مثالها و شخصی معنادار را امکان پذیر می نماید. به عبارت دی

برنامه درسی "یا همان "فهوم رو به زوال رفتن برنامه درسی م "). شود.  2005، 8رسیدن به یک تعریف دقیق کالمی(برگر
اله ایی با عنوان برنامه ) در سر مق1390) ، را اولین بار فتحی واجارگاه (بهار ،Scrap Curriculum( "بی فایده یا قراضه

درسی زاید/ دور ریختنی !  در حد یک مفهوم مطرح نموده اند ،این دغدغه منتج از چالشی است که بسیاري از دانشگاه هاي 
جهان به ویژه ایران با آن روبه رو هستند. به استثناي این سرمقاله هیچ سند مکتوب دیگري در داخل و خارج ازکشور مشاهده 

با جستجوهاي به عمل آمده در خارج از کشور این مفهوم  صرفا در قالب گزارش و برگزاري کارگاه آموزشی در نشده است ؛ 

                                                            
1 Effective Learning 
2 Scrap curriculum  
3 . conceptualizing 
4 . Steier 
5 . Pierroux 
6 . Vygotsky 
7 . concept - formation 
8 . Berger 
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)توضیحاتی داده شد . در پژوهش حاضر مفهوم برنامه Scrap Learning به اختصار پیرامون یادگیري زاید(  1یک وب سایت
یرا در این پژوهش برنامه درسی به مثابه یادگیري دانسته شده درسی زاید از مفهوم یادگیري زاید وام گرفته شده است ، ز

 ازاین رو مراد محقق مفهوم پردازي برنامه درسی زاید در نظام آموزش عالی ایران است .

 . خالصه روش شناسی 2

از نفر  26یافته با اي و مصاحبه هاي نیمه ساختاین پژوهش با رویکرد کیفی و بر اساس روش شناسی نظریه زمینه
نظران( ایرانی و بین المللی )آموزش عالی صورت گرفت . در تحلیل داده هاي بخش تئوري بنیادي، اطالعات حاصل صاحب

از مصاحبه با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا در سه مرحله کدگذاري باز، محوري و انتخابی انجام با استفاده از نرم افزار 
ها ارائه شد.تئوري )تجزیه و تحلیل شد و نهایتاً مدل تحقیق بر پایه این دادهMaxqdaتجزیه و تحلیل داده هاي کیفی (

هاي کیفی گردآوري شده، جهت تدوین نظریه باید سه مرحله کدگذاري را پشت سر بگذارد و به بنیادي، براي تحلیل داده
. در این پژوهش، به منظوربررسی و )1387عرضه پارادایمی منطقی یا تصوري از یک نظریه در حال تکوین بپردازد(بازرگان، 

 2تحلیل داده هاي برخاسته از زمینه بر اساس رهیافت نظام مند ، (پدیده برنامه درسی زاید) با استفاده از مدل پارادایم
 استراوس کوربین ارائه شد.

 

 )2008مدل پارادایم استرابینگ ( 

 

 

 

 

                                                            
1 www.skillsoft.com/infocenter/.../scrap_learning 
 2      Paradigm Model 
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 اعتبار پژوهش کیفی

د تردید قرار می گیرد زیرا از طریق مفاهیم موجود در تحقیق کمی یعنی روایی و پایایی از دیدگاه اثبات گرایان بسیار مور 
، 2) چهار معیار قابل قبول بودن1985( 1قابل اندازه گیري نیست. مفهوم کیفیت در تحقیقات کیفی است. لینکن و گوبا

 اند.را ارائه کرده 5و تأییدپذیري 4، قابلیت اطمینان3پذیريانتقال

 ژوهشروایی پ

انشجویان دکتري به دنفر از  7نفر از استادان و  4نفر از مصاحبه شوندگان ؛ بررسی همکار: به کمک 3بازبینی توسط اعضاء : 
ن دستیار و همکار بررسی پارادایم کد گذاري محوري پرداخته شد ؛مشارکتی بودن پژوهش : به طور همزمان از افرادي به عنوا

 ا کمک  گرفته شد. نیز در تحلیل و تفسیر داده ه

 ها و نتیجه گیري خالصه یافته

نتایج داده هاي حاصل نشان داد که عوامل متعددي براین مفهوم تاثیر گذارند که برخی از آنها به عنوان شرایط علّی پدیده 
دي پایین و محسوب می شوند ، اعم از استاد کم انگیزه و ناآگاه از فنون تدریس و دانشجوي بی انگیزه ، با سطح توانمن

همچنین وجود طراحان برنامه درسی که اغلب به روز نبوده و داراي رویکرد سلیقه ایی ، ایدئولوژیک و سیاسی اند. شرایط 
(زمینه ایی) بروز این پدیده متاثر از شیوه هاي مدیریت آموزش عالی و سیاست هاي حاکم حاصل ازتمرکز گرایی ،مساله 

عالی است ؛ عوامل مداخله گر متعددي به ویژه عوامل اقتصادي (دانش محور نبودن محور نبودن و عرضه محوري آموزش 
بازار و مشخص نبودن نیاز بازار و عوامل فرهنگی، اجتماعی ،سیاسی وآموزشی نیز وجود دارد که به طور غیر مستقیم در بروز 

پدیده جلوگیري کرد مهمترین آنها تسهیل فرایند اند. در این راستا باراهبردهایی می توان از بروز این این پدیده موثر بوده
بازنگري محتوا و  اختصاص بودجه کافی به آموزش عالی و استقرار تضمین کیفیت در آموزش عالی از طریق توجه به کیفیت 

ی آموزش عالی ، گفتمان کیفیت در دانشگاه، کیفیت تدریس و یادگیري. برنامه درسی زاید در نظام آموزش عالی پیامدهای
چون افزایش روز افزون نرخ بیکاري به ویژه در بین دانش آموختگان ، فرار مغزها ،نیروي انسانی ناکارآمد و کاهش بی اعتمادي 
به آموزش عالی را به ارمغان اورده که دور از انتظار نیست.این پژوهش، به منظوربررسی و تحلیل داده هاي برخاسته از زمینه 

 استراوس کوربین ارائه شد 6(پدیده برنامه درسی زاید) با استفاده از مدل پارادایم بر اساس رهیافت نظام مند ،

 

                                                            
1 Lincon & Guba 

2 Credibility 

3 Transferability 

4 Dependability 

5 Confirmability 

 6      Paradigm Model 
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 نتایج تحلیل محتواي مصاحبه ها با استفاده ازکد گذاري باز و محوري 

تعداد  کد باز کد محوري کد انتخابی

 ارجاعات

 

 

 

 

 

 18 قب بودن نظام بازار از دانشگاه)ضعف نظام اقتصادي(ع عوامل اقتصادي

 8 دانش محور نبودن اقتصاد کشور(خأل اقتصاد دانش بنیان)

 3 تکیه به اقتصاد نفتی و درامد بدون زحمت

 2 پایین بودن رشد اقتصادي 

 4 عقب بودن اقتصاد ما از اقتصاد صنعت دنیا 

 18 گیريا در امر تصمیمعدم مشارکت بازار و کارفرم
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عوامل 

محیطی 

 (مداخله گر)

 

هاي  محدودیت

 بازار کار

مام عدم ارائه کارآموزي و کارورزي متناسب با شغل توسط کارفرمایان(ات
 یادگیري با دانشگاه)

14 

 7 ظرفیت محدود بازارکار و اقتصاد کشور

 3 تکیه به صنعت ترکیب (مونتاژ) تا طراحی

 6 ی) ش عالمشخص نبودن نیاز بازارکار(عقب بودن نظام بازار از نظام آموز

 

 عوامل آموزشی

 

 13 یا)هاي دنعدم تطبیق برنامه درسی با زیست بوم(کپی برداري از دانشگاه

 9 فقدان آزادي در انتخاب درس و واحد

 5 فقدان انگیزه براي رقابت و کیفیت در نظام آموزش عالی ایران

 3 ریشه داشتن یادگیري زاید در نظام آموزش و پرورش

 2 وازن بین مولفه هاي برنامه درسیعدم ت 

 3 فقدان شکل گیري بازار آموزش و بازار پژوهش 

عوامل فرهنگی و 

 اجتماعی

 4 ایدئولوگ بودن برنامه هاي درسی

 11 ایدئولوگ بودن جامعه و محیط سیاسی کشور 

 4 طراحی دوره تحت تاثیر گروه فشار نه بر حسب ضرورت 

 2 دانشگاه  فقدان فرهنگ اختصاصی

 

 

 

 

 

 

 

سیاست هاي 

 آموزش عالی

 11 تئوري محور بودن آموزش عالی

 6 عرضه محور بودن آموزش عالی

 11 تمرکزگرایی و عدم تمرکز صرف

 2 آموزش عالی حافظه گرا بودن 

 13 کم توجهی به توانمند سازي و بهسازي اعضاي هیات علمی

 16 زایش توسعه کمی دانشگاه (انبوهگی اف

 3 تقاضا محور نبودن  آموزش عالی

  نا هماهنگی بین اهداف و رسالت هاي آموزش عالی

 6 تعدد مراکز تصمیم گیري در حوزه آموزش عالی 
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مدیریت و 

-سیاست

  گذاري(زمینه)

مدیریت آموزش 

 عالی

 سیستم نظارت و ارزشیابی مستمر ، تدوین و اجراي برنامه هاي آموزش
 عالی

12 

 8 حضور مدیران سیاسی و غیر مرتبط در امر تدوین برنامه

 2 عدم وفاق الزم براي تصمیم گیري در حوزه آموزش عالی

 1 تعدد اسناد باالدستی و عدم یکپارچگی بین اهداف

 3 کم توجهی به کیفیت آموزش عالی

 3 هاها و ساختارها در تدوین دورهکم توجهی به زیرساخت 

 7 هاي کالنگیريناکافی  و مشارکت تمامی ذینفعان در تصمیم حضور

 

اجراي ناقص 

 قوانین

 

 

 4 یکسان شمردن دانشگاه ها براي اجراي قوانین

 2 عدم نظارت و پیگیري اجراي قوانین و آیین نامه ها

 3 واگذاري مسولیت به افراد غیر متخصص

 

فلسفه آموزش 

 عالی

 6 زشاهمیت چندبعدي بودن آمو

 2 توجه به تخصص گرایی در سطوح باالتر تحصیلی

 6 متولی ایجاد شغل نبودن

فقدان آینده 

 پژوهی

 8 عدم آگاهی کارفرمایان از تکنولوژي روز (آینده)

 14 نا معلوم بودن آینده

 4 عدم استقبال از نوآوري هاي آموزشی

 

 

عوامل فردي 

 (علی)

 

 

 

 

 دانشجو

 8 ندگی و نشاط کم در بین دانشجویانسرز

 6 آگاهی بسیار کم دانشجویان از دانش فراشناخت

 16 انگیزه پایین دانشجو

 6 باالرفتن روحیه فرهنگ مدرك گرایی در دانشجویان

 1 هاي آموزشیتفاوت بودن نسبت به دورهبی
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 6 هاي یادگیريآگاهی کم از سبک

 5 شجو در طراحی و کاربردضعف توانمندي هاي دان

 1 گري در دانشجویانپایین بودن روحیه مطالبه

 2 پایین بودن سرانه مطالعه درسی در دانشجویان

 4 پایین بودن کیفیت زندگی

 

 

 

 

 

 

 استاد

 8 هاي تدریسآگاهر کم  برخی استادان از سبک

 11 پایین بودن انگیزه استادان

 3 ايهپایین بودن اخالق حرف

 20 توانمندي کم استاد(به روز نبودن استادان)

 4 حضور کمرنگ استادان در دانشگاه

 5 هاي فراوان استادانچندشغله بودن و مشغله

 5 کیفیت زندگی نا مناسب برخی از استادان

 5 ها و دروسمقاومت در برابر تغییر سیالبس

طراحان و   

متخصصان برنامه 

 ریزي درسی

 8 به روز نبودن دانش تخصصی طراحان

 6 ریزاناي عمل کردن طراحان و برنامهسلیقه

 19 گسستگی ارتباط با سایر ذینفعان نظام آموزش عالی

 2 المللیعدم اطالع از دانش روز، تجارب و تحوالت بین

 5 حضور طراحان و برنامه ریزان درسی غیر متخصص و سیاسی  

 13 برنامه هاي درسی با نیاز هاي بازار کارمتناسب نبودن   

  پدیده

 

 

 برنامه درسی زاید

 2 عدم انطباق با ماموریت هاي آموزش عالی

  2 عدم انسجام برنامه درسی (طولی و عرضی)

 5 همپوشانی و تکرار واحدها و دروس در مقاطع تحصیلی

 3 شکاف بین برنامه قصد شده، اجرا شده و تجربه شده

 1 برنامه درسی در سایه
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 1 برنامه درسی کاریکاتوري

 8 ارزشیابی ناکارآمد

 5 بی اعتنایی به آینده رشته و بازنگري برنامه درسی

 7 کمرنگ بودن آموزش هاي میان رشته اي

  راهبرد

محتواي و سرفصل 

 هاي کهنه

 16 محتواي به روز نشده

 10 تفوق حجم دروس تئوریک بر دروس عملی

 4 مساله محور نبودن محتواي دروس

فرآیند اجراي 

 بازنگري ناقص

 7 اطالع کم از دانش و تجارب و تحوالت بین الملل در بازنگري دروس 

 11 عدم اصالح و بازنگري برخی رشته ها و دروس

 8 فقدان بازنگري در سایر مولفه هاي نظام آموزش عالی

 3 ) در بازنگري دروس فقدان سیستم نظارتی (پیگیري

بودجه و امکانات 

 ناکافی

 15 عدم بودجه کافی براي کاربردي کردن رشته ها 

 

 

 کیفیت ناکارآمد

  

 8 زمانبر بودن دروس کاربردي

 10 عدم توجه به کیفیت آموزش عالی  -

 7 فروکاستن آموزش و غلبه پژوهش بر آموزش

 2 فقدان گفتمان کیفیت در دانشگاه ها

 7 کمرنگ بودن بحث کیفیت تدریس و یادگیري 

 10 تربیت نیروي متخصص نا کارآمد   

 3 جذب نیروي کار از خارج  

 2 افزایش هزینه فرصت براي دانشجویان، خانوده ها و ...   

 2 عدم تطابق نیاز کار و دانش فار غ التحصیالن  

 7 افزایش نرخ بیکاري  پیامد
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پیامد هاي  

و اقتصادي 

 اجتماعی

 6 هدر رفتن سرمایه هاي انسانی و مالی

 13 فقدان مهارت کافی جهت انجم امور  

 4 فرار مغزها  

 16 سرخوردگی و کاهش نشاط در بین دانشجویان           

 11 سرخوردگی و کاهش نشاط در بین استادان  

 6 کاهش اعتماد به آموزش و ادامه تحصیل   

 

 سازي ، برنامه درسی زائد،آموزش عالی، تضمین کیفیت :  مفهومکلمات کلیدي

فرایند ایجاد و طبقه بندي مفاهیم است. به طور ویژه مفاهیم به عنوان ایده هاي انتزاعی که  :1تعریف نظري  مفهوم سازي
بازشناسی کند،  اجازه می دهند شخص ارتباطاتی را ایجاد کند و روابط بین افکار ، مشاهدات و مفاهیم محوري را براي ادراك

و  2تعریف می شوند. تسلط در مفاهیم از طریق زبان و لغات و در ارتباط با حیطه هاي علمی خاص ، صورت می گیرد( استیر
 ).   2011،  3پیروکس

ارتباط مولفه  : منظور از مفهوم سازي برنامه درسی زاید عبارت است از تعریف،  شناسایی و تعریف عملیاتی مفهوم سازي
 رنامه درسی زاید در نظام آموزش عالی ایران است.هاي ب

ه درسی : کهنگی ،عدم نوسازي و بهسازي وهمچنین عدم ارتباط دروس و محتواي برنامتعریف نظري برنامه درسی زاید
 )1390اه ،دانشگاه ها با نیاز ها و تحوالت اجتماعی  منجر به شکل گیري برنامه درسی زاید می شود ( فتحی واجارگ

ذراندن یک : برنامه درسی اي است که آموخته هاي یاد گیرنده ( فراگیر) پس از گ عملیاتی برنامه درسی زاید تعریف
صیل آموخته است دوره تحصیلی آموزشی منطبق با نیاز هاي جامعه و بازار کار نیست. یعنی به نوعی آنچه که در فرآیند تح

 زاید یا دور ریختنی است.

یکی از مراحل مهم آموزش رسمی یعنی ، مرحله مطالعه و مهارت آموزي و به طور کلی :  تعریف نظري آموزش عالی
شود که در دانشگاه ها و موسساتی که مدرك است و به سطحی از آموزش گفته می  4آموزش و پژوهش بعد از دوره متوسطه

 دانشگاهی ارائه می کنند، صورت می گیرد. 

                                                            
1 . conceptualizing 
2 . Steier 
3 . Pierroux 
4 . Philip H.Coombs 
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ی غیر اضر منظور از آموزش عالی ، بخشی از نظام آموزشی رسمی ، دولت: در پژوهش ح تعریف عملیاتی آموزش عالی
 پزشکی(وزارت علوم تحقیقات و فناوري) است .

 1کیفیت در آموزش عالی

اد ،فرآیند ،برونداد با توجه به الگوي عناصر سازمانی عبارت است از :میزان تطابق عوامل دروند»کیفیت در نظام آموزش عالی«
ند به منظور بهبود شی با استانداردهاي از پیش تعیین شده . یا رسالت ،هدف ها و انتظارات افراد عالقمو پیامد نظام آموز

حقیق نیز همین تعریف از کیفیت مدنظر ).در این ت58-59،ص1380فعالیت هاي آموزش عالی یا گروه آموزشی(بازرگان ، 
 است.

 منابع

. انتشارات کیفی و آمیخته؛ رویکردهاي متداول در علوم رفتاري )، مقدمه اي بر روش هاي تحقیق1387بازرگان، عباس (
 دیدار.

نسانی دانشگاه ا). طراحی و اعتبار بخشی الگوي اصالح و بازنگري برنامه هاي درسی علوم 1390فتحی واجارگاه ، کوروش. (
 ها و مؤسسات آموزش عالی ایران. پژوهشکده ي مطالعات فرهنگی (طرح پژوهشی). 

 ) ،ارزشیابی آموزشی : مفاهیم ، الگوها و فرآیند عملیاتی. تهران: نشر سمت.1380باس . (بازرگان ، ع

Berger , Margrot. ( 2005 ). Vygotsky ʼs Theory of  Concep Formation and Mathematics 
Education. Proceedings of  the 29th Conference of the international Group for the Psychology 
of  Mathematics Education , Vol 2, pp 153-160.  

Corbin, J., & Strauss, A. (2008). Basics of qualitative research (3e), Basics of qualitative 
research, Techniques and procedures for developing grounded theory. Thousand oaks, USA: 
Sage 

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. Beverly Hills, CA: Sage.  

Pierroux , Palmyre & Steier , Rolf . (2011). What Is Concept ? Sites of Coceptual Formation 
in a Touring Architecture Workshop. Universitetsforlaget , Nordic Journal of  Digital 
Literacy , Vol 6 , Nr 03.                                                           

 

 

 

 

 

 

                                                            
1-Quality in higher education 
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بررسی کیفیت آموزش عالی براساس مدل کانو در گروه هاي فنی و مهندسی دانشگاه تبریز در ابعاد محتوا و 
 ساختار دوره هاي آموزشی

 1مهري پروازي

 مقدمه و خالصه مبانی نظري-1

ی کنند. مرش از جمله دغدغه هایی است که همیشه نظام هاي دانشگاهی براي دستیابی به آن تالش کیفیت آموزش و پرو
یر جهت ارتقاي ارتقاي مستمر آموزش عالی مستلزم استفاده از ارزیابی آموزشی است. کوشش هاي قابل توجهی در دو دهه اخ

قاجانی پالمی، اري از کشورها به عمل آمده است (آکیفیت آموزش عالی و دستیابی به هدف هاي نظام هاي دانشگاهی در بسی
نها آ). مراکز آموزش عالی در راستاي سیاست هاي کالن کشوري تأسیس می شوند و بررسی توسعه کمی و کیفی 1391

مورد توجه  براساس همین سیاست ها برنامه ریزي می شود. طی سال هاي گذشته ، ارتقاي سطح کیفی مراکز آموزش عالی ،
ختلف ارزشیابی مرفته است. نتایج حاصله از بررسی هاي مربوط به کیفیت آموزش عالی که با استفاده از سیستم هاي قرار گ

محمدي و (به دست آمده است مورد مطالعه مدیران مراکز آموزش عالی قرار گرفته و برحسب آنها تصمیم گیري می شود 
 ). 1394مجتهد زاده، 

مسائل و چالش هاي روبرو شده که نیاز به تغییر و بهبود کیفیت آن به خوبی احساس می آموزش عالی در دهه هاي اخیر با 
شود. دانشجویان و دانش آموختگان همواره از کیفیت پایین فرایندهاي تدریس و ارزیابی ، ناتوانی آموزش در جهت یادگیري 

غیر شفاف ناراضی هستند(عارفی، زندي،  مستقل و فعاالنه ، عدم مشارکت در فرایند یادگیري و همچنین استانداردهاي
)،  پس باید شاخص هاي ارزشیابی کیفیت آموزشی مورد توجه قرار گیرد. عالوه براین ، امروزه بازاري شدن 1389شهودي، 

موسسات آموزش عالی باعث شده است که این موسسات به طور فزاینده اي دانشجویان خود را به عنوان مشتري در نظر 
ایت دانشجویان از تجارب یادگیري آنها براي شهرت موسسات و افزایش مزیت رقابتی آنها بر دیگر موسسات بگیرند و رض

 ).2015،  2حیاتی است(یئو

ر پی اصالح و ارزیابی کیفیت آموزشی دانشگاه ، بخش اساسی از برنامه هر دانشگاهی را تشکیل می دهد که مسئولین آن د
کی از عوامل یاري تند. اطالع از افکار مشتریان دانشگاه ها ( دانشجویان ) به عنوان یبهبود کیفیت آموزش آن دانشگاه هس

ا نخستین گام کننده براي غلبه بر مشکالت اهمیت دارد و سنجش افکار دانشجویان و آگاهی از مشکالت و مسائل مهم  آنه
دمت ارائه ت از اینکه تا چه اندازه خدر جهت بهبود کیفیت آموزشی دانشگاه است. کیفیت در مراکز آموزشی سنجشی اس

 ).1394شده انتظارات دانشجویان را برآورده می سازد (پریدار ، 

در رابطه با شاخص هاي کیفیت آموزش عالی نیز محققان به نتایج متعددي رسیدند در پژوهش عارفی، زندي و 
تسلط بر موضوع درسی از شاخص هاي )کسب تجارت جدید، ترغیب دانشجویان به تفکر، توانایی علمی و 1389شهودي(

ارزیابی کیفیت آموزشی مراکز آموزش عالی مطرح شدند. محقق با مطالعه مدل هاي مختلف و بررسی وضعیت آموزشی 
دانشگاه تبریز شاخص هاي: محتواي دوره هاي آموزشی، ساختار دوره هاي آموزشی، ویژگی هاي اساتید،  امکانات دوره هاي 

شاخص هاي ارزیابی کیفیت آموزشی دانشگاه تبریز انتخاب نموده است که به دلیل اهمیت باالي محتواي  آموزشی را به عنوان
براي   3دوره هاي آموزشی و ساختار دوره هاي آموزشی در این مقاله به این دو شاخص پرداخته می شود. در این زمینه کانو

                                                            
 )gmail.com133Mehriparvazi@ایران( -تبریز -گروه علوم تربیتی-دانشگاه تبریز - ١

2 - Yeo 
3 - Kano 
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دي خود را ارائه نمود کانو با کنار هم قرار دادن پارامترهاي سنجش میزان برآورد انتظارات مشتریان از کیفیت، مدل دو بع
).                                                                            1393عملکردي کیفیت و رضایت مصرف کننده در یک نمودار دو بعدي توانایی تعریف کیفیت را میسر ساخت (مهرگان ، 

ست.  اما اگاهی نیز تحقیقات چندي  براي ارزیابی رضایتمندي و کیفیت آموزشی به انجام رسیده در حوزه خدمات دانش
با استفاده  وتحقیقی که به صورت خاص بر بعد کیفیت آموزشی دانشگاه  تبریز در زشته هاي فنی و مهندسی تمرکز نموده 

ن سوال بنابراین ای ، تاکنون به انجام نرسیده است . از مدل قدرتمندي مانند مدل کانو نسبت به طبقه بندي آنها اقدام کند
ي دوره براي محقق مطرح است که  میزان رضایت دانشجویان دانشگاه تبریز از شاخص هاي سنجش کیفیت آموزشی (محتو

) هاي آموزشی هاي آموزشی که شامل دانش، مهارت هاي اکتسابی دانشجویان وچگونگی ارائه محتوا است و نیز ساختار دوره
 چگونه است ؟

 خالصه روش شناسی -2

ها در وري دادهدر این تحقیق براي جمع آوري اطالعات از روش میدانی و پرسشنامه محقق ساخته استفاده  شد. ابزار گردآ
 17ده که سوال بو 34باشد: پرسشنامه اول: این پرسشنامه داراي  چهارچوب روش میدانی دو پرسشنامه به شرح زیر می

باشد،  ر دوره) میسؤال دیگر مربوط به ادراکات دانشجویان از دو بعد (محتواي دوره، ساختا 17به انتظارات و سؤال مربوط 
اختصاص  1و  2، 3، 4، 5که به هرکدام از این ابعاد، گزینه هاي بسیار زیاد، زیاد، متوسط، کم، بسیارکم و به ترتیب ارزش 

ب دانشجویان را مدل کانو مربوط است و نیازهاي الزامی، عملکردي و جذاداده شده است. پرسشنامه دوم: این پرسشنامه به 
اس نیاز سوال براي احس 17شده است که ( سوال در پرسشنامه آورده  34سنجد. جهت سنجش و ارزیابی این نیازها  می

ما باید اینگونه رم، حتهاي این وضع را دوست دا سوال براي عدم احساس نیاز دانشجویان)  که داراي گزینه 17دانشجویان و 
 1و  2، 3، 4، 5 باشد، نظر خاصی ندارم، می توانم این وضع را تحمل کنم، این وضع را نمی پسندم هستند و به ترتیب ارزش

در پرسشنامه با چند تن از اساتید  شده مطرح پرسشنامه، پرسش هاي روایی سنجش میزان اختصاص داده شده است. براي
 نفر از آزمودنی 30 ، پرسشنامه، در بینپایایی تعیین براي اجرا در آمد. همچنین از تأییداتشان به شد و پس گذاشته در میان
اج گردید و با استفاده استخر SPSSافزار) با استفاده از نرم85/0( کرانباخ آلفاي آنها، ضریب توسط از تکمیل و پس ها توزیع

 همبسته به آزمون فرضیه هاي تحقیق پرداخته شد. از ماتریس کانو و آزمون تی 

 ها و نتیجه گیري خالصه یافته -3

دوره هاي آموزشی  دانشگاه تبریز  یکی از یافته هاي تحقیق حاضر عبارت از این بود که بین انتظارات دانشجویان از محتوي
) 1390)؛ توفیقی و همکاران(1390وند و صادقیان(این یافته با نتایج پژوهش هدا با ادراك آنان تفاوت معنی داري وجود دارد.

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که از میان ویژگی هاي محتواي دوره هاي آموزشی،انطباق با جدیدترین  همسو می باشد.
تجارب جهانی، تناسب با توانایی هاي ذهنی دانش اموزان، دسترسی به مهارت هاي تحقیقی و پژوهشی، ایجاد مهارت هاي 

، روشن و واضح بودن مطالب درسی و تناسب روش تدریس با مطالب درسی جزو نیازهاي الزامی می باشند. و کسب علمی
جدید ترین تجارب جهانی، تناسب با توانایی هاي واقعی دانش اموزان، ایجاد مهارت هاي مغهومی و ترغیب دانشجویان به 

جزو نیازهاي تک بعدي دانشجویان  ITو ایجاد مهارت هاي  تفکر جزو نیازهاي جذاب می باشند. و پیوستگی مطالب درسی
در بعد محتواي دوره هاي آموزشی دانشگاه تبریز می باشند. نتایج تحقیق حاضر حاکی از آن است که هفت ویژگی محتواي 

ایجاد  دوره هاي آموزشی داراي شکاف منفی بین انتظارات و ادراکات دانشجویان می باشند که بیشترین شکاف مربوط به
است که جزو ویژگی هاي تک بعدي می باشد و کمترین شکاف مربوط به تناسب محتوا با توانایی هاي واقعی  ITمهارت هاي 
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دانش اموزان و تناسب روش تدریس با مطالب درسی می باشد. در میان ویژگی هاي بعد محتواي دوره هاي آموزشی دانشگاه 
 -3تناسب روش تدریس با مطالب درسی -2انطباق با جدیدترین تجارب جهانی  -1تبریز ترتیب اولویت به صورت زیر است:

تناسب با توانایی هاي واقعی دانش اموزان و ایجاد مهارت  -5ترغیب دانشجویان به تفکر  -4کسب جدید ترین تجارب جهانی 
 .ITایجاد مهارت هاي  -6هاي مغهومی 

موزشی  دانشگاه آدوره هاي  بود که بین انتظارات دانشجویان از ساختاریکی دیگر از یافته هاي تحقیق حاضر عبارت از این 
) همسو 2009)؛  کلز (1391تبریز با ادراك آنان تفاوت معنی داري وجود دارد. این یافته با نتایج پژوهش قالوندي و همکاران(

رهاي ارزیابی ی، روشن بودن معیامی باشد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که از میان ویژگی هاي ساختار دوره هاي آموزش
نابع معرفی شده مکار دانشجو و روشن بودن قوانین و مقررات آموزشی جزو نیازهاي الزامی می باشند. و روشن و مفید بودن 

س و نظم و در طول دوره جزو نیازهاي جذاب می باشند. و برگزاري کارگاه هاي آموزشی و کالس هاي علمی منطبق با در
دانشگاه  ي و افقی واحد هاي درسی جزو نیازهاي تک بعدي دانشجویان در بعد ساختار دوره هاي آموزشیهماهنگی عمود

ین انتظارات تبریز می باشند. تحلیل نتایج مشخص کرد که هر پنج  ویژگی ساختار دوره هاي آموزشی داراي شکاف منفی ب
ست که جزو اهماهنگی عمودي و افقی واحد هاي درسی و ادراکات دانشجویان می باشد که بیشترین شکاف مربوط به نظم و 

زو نیازهاي ویژگی هاي تک بعدي می باشد و کمترین شکاف مربوط به روشن بودن قوانین و مقررات آموزشی می باشد که ج
وشن ر -1یر است:الزامی است و در میان ویژگی هاي بعد ساختار دوره هاي آموزشی دانشگاه تبریز ترتیب اولویت به صورت ز

بودن منابع معرفی شده در  روشن و مفید -3وانین و مقررات آموزشی روشن بودن ق -2بودن معیارهاي ارزیابی کار دانشجو 
گاه هاي آموزشی و کالس هاي برگزاري کار -5گی واحدهاي عمودي و افقی واحد هاي درسی نظم و هماهن -4طول دوره 

 علمی منطبق با درس.

 کلمات کلیدي-4

 محتوا و ساختار دوره هاي آموزشی، مدل کانو ش عالی،کیفیت آموز

 منابع-5

-27، صص 194)، نظارت در مدیریت، فصلنامه نگاه به رویدادهاي آموزش و پرورش، شماره 1391آقاجانی پالمی،  شعبان (
16. 

داري با استفاده ن شهر)، بررسی رضایتمندي شهروندان از خدمات معاونت امور فرهنگی و اجتماعی سازما1394پریدار، مریم ( 
 .24-36، صص 16از ترکیب مدلهاي کانو و تحلیل شکاف، فصلنامه الکترونیک پارس مدیر، شماره

)، بررسی عوامل آموزشی مؤثر بر کیفیت آموزشی دانشگاهی از دیدگاه اعضاي هیات علمی و 1389مطلق، خدایار (سلیمانی
 ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.نامه کارشناسیدانشجویان دانشگاه لرستان، پایان

)، ارائه رویکرد فازي جدول ارزیابی مدل 1391اصغر (مقدم، علیدودجی، ابوالقاسم و صادقیمقدم، محمدرضا؛  زارعیصادقی
 .3، شماره 4بازرگانی، دوره  هاي کیفیت، فصلنامه مدیریتبندي ویژگیکانو جهت تحلیل و طبقه

ستان براساس )،  بررسی کیفیت رشته علوم تربیتی در دانشگاه کرد1389ي ، مریم (عارفی، محبوبه؛ زندي، خلیل  و شهود
 .72-81، صص 1، شماره  7مدل هاي کانو و گسترش عملکرد کیفیت ، فصلنامه اندیشه هاي نوین تربیتــــی، دوره 
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اي آزاد اسالمی منطقه ههاي مهندسی در دانشگاه)، چارچوب نظري سنجش کیفیت آموزش رشته1393زاد، علیرضا (قاسمی
 .20، شماره 22رنامه ریزي درسی)، دوره ب -درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتیریزيیک، فصلنامه پژوهش در برنامه

رسانی، محصول  )، رتبه بندي آموزشی و بانک اطالعات رشته هاي مدیریت و اطالع1394محمدي، آئین و مجتهد زاده، ریتا (
 آموزش پزشکی. ظایف آموزشی در نظام آموزشی  علوم پزشکی کشور؛ تهران: وزارت بهداشت، درمان وتدوین راهکار  تقسیم و

ي صنعتی، پایان )،  استفاده از مدل کانو در تعیین امتیاز کیفیت شرکتها1393مهرگان ، محمد رضا  و  قاسمی، مهرداد ( 
 ت ایران. نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی صنایع ، دانشگاه علم و صنع

، مجله ایرانی )، فرایند بهبود کیفیت آموزشی از نظر اعضاي هیات علمی استان اصفهان1393هویدا، رضا و مولوي، حسین (
 .8آموزش در علوم پزشکی، شماره 

Carnevalli .Jose A,Miguel & Paulo Cauchick,(2016) . Review, analysis and classification of 
the Literature on QFD - Types ofresearch , difficulties and benefits,In!. I Production 

Economics,114.737-754. 

Chou. Shieu-ming, (2014). Evaluating the service quality of undergraduate nursing 
education in Taiwan-uing quality function deployment , Nurse Education Today,24,310-
318. 

Garibay, Cecilia, Gutierrez. Humberto & Figueroa. Arturo, (2016).Evaluation of a Digital  
Library by Meansof Quality Function Deployment ( QFD) and the Kano Model, The Journal 

of  Academic  Librarianship, Volume 36, Number 2, pages 125-132. 

Johnson, M., Gustafsson, A., Andreassen, T., Lervik, L., Cha, J.,(2011) ." The evolution  and 
futureof national  customer satisfaction index models" Journal of Ecomonic Psychology 
22,pp 217 - 245 . 

Kells, H.R.(2009) . the Inadequacy of performance Indicatirs for Indicators for  Higher 

    The need for 4 more comprehensive and development construct. Jossy Bass publishers. 

Yeo. Roland K, (2015) . Service quality   ideals  in a competitive  teriary  environment, 
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اعتبارسنجی و تضمین کیفیت گروههاي آموزشی دانشگاهی: (مطالعه موردي، گروه علوم تربیتی دانشگاه علوم 
 )و تحقیقات تهران

 2، سمیه فریدونی1زهرا رشیدي

 چکیده

انشگاه آزاد دیتی هدف از انجام این پژوهش، اعتبارسنجی (ارزشیابی درونی و بیرونی) کیفیت دوره دکتري گروه علوم ترب
است. پژوهش  اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران به منظور فراهم کردن رهنمود هایی جهت تضمین و ارتقاء کیفیت دوره

کیفی (مصاحبه  وحاضر از نوع کاربردي و روش تحقیق آن زمینه اي می باشد، جهت انجام آن از ابزارهاي کمی (پرسشنامه ) 
 40نشجویان(.دا3عضو)؛ 4. هیات علمی (2. مدیر گروه ؛ 1است. جامعه مورد مطالعه شامل : و مشاهده) بهره گرفته شده

طالعه و جهت نفر) است. با توجه به محدود بودن جامعه ي مورد م 35.کارفرمایان (5نفر)؛و 78دانش آموختگان( .4نفر)؛
انی ، میانگین از روش توصیفی از نوع فراوجهت تجزیه و تحلیل داده ها  . بررسی عمیق آن سرشماري کامل انجام شده است

یت میزان مطلوب و روش وزن دهی به عوامل مورد ارزشیابی استفاده شده است.در نهایت با توجه به داده هاي به دست آمده،
ف ، اهدا -امل اولعهر یک از عوامل مورد ارزشیابی در ارزشیابی بیرونی و درونی ، مطابق با یکدیگر و به این ترتیب است: 

مطلوب؛عامل دانشجویان : -مطلوب؛ عامل سوم :یات علمیه -جایگاه سازمانی ، مدیریت و تشکیالت: نسبتا مطلوب؛ عامل دوم
 یادگیري:نسبتا مطلوب ؛و عامل –فرایند یاددهی  –وره هاي آموزشی و برنامه درسی:نسبتا مطلوب؛ عامل پنجم د -چهارم
 5/2یت کلی کیفیت گروه در هر دو ارزشیابی درونی و بیرونی با ارزش عددي لوب. و درآخر وضعدانش آموختگان: مط -ششم

 .مطلوب می باشد

 اعتبارسنجی، تضمین کیفیت. کلمات کلیدي:

 مقدمه و خالصه مبانی نظري 

آموزش عالی ایران در دو دهه گذشته با چالشها و مسائل متعددي مواجه شده است. گسترش کمی دانشگاه ها، کثرت 
وزشی متنوع، افزایش تعداد دانشجویان و گاها وجود خیل عظیم دانش آموخته بیکار از جمله چالشهایی هستند موسسات آم

که نظام آموزش عالی ایران را با مشکالت عدیده اي مواجه نموده است. این چالش ها لزوم مسئولیت پذیري و پاسخگویی را 
اهی را وادار به باز اندیشی در ساختار، رسالت، اهداف، کارکردها و در نظام آموزش عالی ایران منجر شده است و نظام دانشگ

فرایند هاي خود نموده است. از آنجا که دانشگاهها از جمله مهمترین نهادهایی هستند که جوامع جهت رشد و توسعه به آنها 
از مهم ترین سازو کارهاي مدیریت ارزیابی به عنوان یکی  .نیاز دارندشفافیت، پاسخ گویی، بهبود کیفیت در آنها الزامی است

عملکرد در تولید و توسعه کیفیت در سازمان می باشد. اجراي راهکارهاي بهبود مستمر کیفیت در این گونه از سازمان ها 
مفهوم کیفیت در آموزش عالی به راحتی قابل تعریف نیست و هیچ گونه توافقی در مورد تعریف   .واجب و ضروري است

در آموزش عالی نیز آنچه که در تعریف کیفیت مرکزیت ) .2003عالی وجود ندارد ( چانگ بینگ سان، کیفیت در آموزش 
تعریف ارائه شده از سوي شبکه بین المللی نهادهاي تضمین کیفیت در سطح  دارد، دیدگاه ها و نظرات مخاطبان می باشد،

ن تطابق وضعیت موجود نظام هاي آموزش عالی با الف) بین المللی و از جمله در ایران همنواست، این نهاد کیفیت را میزا

                                                            
 استادیار گروه نوآوري آموزشی و درسی، موسسه پژوهش و برنامه ریزي آموزش عالی،  تهران، ایران - ١

  Arashidi_md@yahoo.com( نویسنده مسئول)   ایمیل:   

 موسسه پژوهش و برنامه ریزي آموزش عالی، تهران، ایرانگروه مطالعات مدیریت آموزش عالی ، استادیار - 2
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ارزیابی یکی از مهمترین ساز و کارهاي  . استانداردهاي از قبل تعیین شده ب) رسالت، اهداف و انتظارات تعریف نموده است
کیفیت  مدیریت عملکرد جهت تولید و توسعه کیفیت می باشد. از آنجا که در مدیریت عملکرد تمرکز اصلی بر عملکرد و

عملکرد کارکنان است، درارزیابی عملکرد موسسات آموزش عالی نیز عملکرد اعضاي هیات عملی، دانشجویان، مدیران و 
این الگو را بدین صورت تعریف ).2003کارکنان در ارزیابی مد نظر قرار می گیرد. انجمن اعتبارسنجی آموزش عالی امریکا (

ایند بررسی کیفی بیرونی موسسات آموزش عالی براي تحریک آنها در تضمین اعتبارسنجی عبارت است از فر« می کند. 
تجارب بین المللی بیانگر آنست که الگوي اعتبارسنجی یک از مناسبترین و پرکاربردترین الگوها » کیفیت وبهبود آن می باشد.

رهاي با سابقه در کاربرد این الگوست، براي ارزیابی کیفی نظامهاي آموزش عالی است. کشور ایاالت متحده آمریکا یکی از کشو
هزار دانشکده  3000در حدود  2002در این کشور تا سال  )2002به گزارش انجمن اعتبارسنجی آموزش عالی آمریکا(

اعتبارسنجی شده اند. اعتبارسنجی فرایندي دارد که انجام هر کدام از مراحل کارکردها و نتایج خاصی به بار خواهد داشت. 
  :مراحل اعتبارسنجی را به ترتیب ذیل معرفی نموده است) 2001بارسنجی آموزش عالی آمریکا به نقل از ایتون (انجمن اعت

در ارزشیابی درونی نظام دانشگاهی به منظور ارزیابی بیرونی ( تشکیل هیات همگنان، بازدید، قضاوت).   -2 ارزیابی درونی -1
ید تا جنبه هاي قوت و ضعف خود را دریابد و به اصالح ضعف ها بپردازد. فرآیند خود در آیینه دیدن اقدام به ارزشیابی می نما

تضمین کیفیت به دنبال حفظ و ارتقاء کیفیت ، پاسخگویی و جلب اعتماد و اطمینان ذي نفعان نظام آموزشی است. این امر 
، انجام می شود. این دو بخش ارزشیابی  به وسیله ارزشیابی بیرونی و از طریق هیات همگنان و تثبیت نتایج ارزشیابی درونی

در تضمین کیفیت نظام ، ضروري می باشد.در ایران ارزشیابی کیفیت دانشگاهی ، به مفهوم جدید ، امري  است که از سال 
با اجراي طرح پیش پژوهش ارزشیابی درونی در گروه هاي آموزش پزشکی مورد توجه قرار گرفته است و از سال  1375
).  اما 7-26: 1379یکرد در گروههاي آموزشی غیر پزشکی تا امروز دنبال شده است(بازرگان و همکاران، این رو 1379

استفاده از رویکرد ارزشیابی بیرونی به جز در موارد معدود انجام نشده است.بعالوه در اغلب دانشگاه هاي کشور ساختار 
یج ارزشیابی درونی وجود ندارد.تحقیقات قبلی انجام شده در سازمانی مناسب براي جمع آوري اطالعات جهت استفاده از نتا

عامل را مورد ارزشیابی قرار داده اند. در این تحقیق سعی بر این  7تا 5حوزه ارزشیابی درونی و بیرونی گروه آموزشی عمدتا 
علمی ؛ دانشجو؛ دوره هاي گانه اهداف ، جایگاه سازمانی ، مدیریت و تشکیالت؛هیات  6بوده با توجه به دید سیستمی عوامل 

یادگیري و دانش آموختگان و متغیرهاي موجود در آن ها مورد ارزشیابی قرار  –آموزشی و برنامه درسی؛ فرایندیاددهی 
گیرند.با توجه به مطالب ذکر شده و با عنایت به اهمیت رویکرد ارزشیابی در شناسایی و دستیابی به اهداف نظام دانشگاهی 

قا، کیفیت گروه هاي آموزشی ، محقق در این تحقیق سعی بر آن داشته  ، تا با کمک اعضا، هیات علمی گروه ، در فرایند ارت
علوم تربیتی ، و رضایت خود ایشان ، گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران را از دو منظر 

 ارهاي عملی جهت بهبود کیفیت آن ارائه دهند.ارزشیابی درونی و بیرونی مورد بررسی قرار داده و راهک

 خالصه روش شناسی 

داده ها در یک  تحقیق حاضر با توجه به هدف از نوع کاربردي ، نوع مطالعه ارزشیابی و با توجه به جمع آوري همه جانبه
عه ي این رد مطال). جامعه آماري مو1391زمینه مشخص از روش تحقیق زمینه اي استفاده می شود(نادري ،سیف نراقی ، 

هران است. این تتحقیق ، متشکل از پنج مجموعه در گروه تخصصی علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات 
 مجموعه ها عبارت است از:

 الف)مدیر گروه

 ب)اعضاي هیئت علمی
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 ج)دانشجویان

 د) دانش آموختگان

ش سرشماري کامل جامعه ي آماري و زیر جامعه هاي مربوط به آن،از رو ه) کارفرمایان ؛در این پژوهش به دلیل محدود بودن
 تند از:استفاده شد ،سه دسته ابزار براي گردآوري داده ها  در این پژوهش مورد استفاده قرار می گیرد که عبار

 3سیج) فهرست وار                          2ب)فرم هاي مصاحبه                       1الف)پرسشنامه

ابزار این پژوهش از روایی محتوا برخوردار است زیرا در موقع طراحی سواالت سعی شده است که متغیرهاي هر نشانگر مدنظر 
قرار گیرد و سواالت بر اساس آنها طراحی شده و معرف آنچه بایستی اندازه گیري شود می باشد.براي محاسبه پایایی یک 

می باشد. الزم به ذکر است که 4وش مورد استفاده این تحقیق روش آلفاي کرانباخآزمون روش هاي مختلفی وجود دارد که ر
استفاده شده است . و مقادیر به دست آمده از محاسبه spssبراي محاسبه آلفاي کرانباخ هریک از پرسشنامه ها از نرم افزار 

 88پرسشنامه اعضاء هیات علمی =  -2 82/0پرسشنامه مدیر گروه = -1،پایایی هریک از پرسشنامه ها به این ترتیب است: 
 70/0پرسشنامه دانش آموختگان =   -4  81/0پرسشنامه دانشجویان =  -3  0/

وزن دهی به  روش هاي آماري مورد استفاده با توجه به ماهیت پژوهش ،عمدتا توصیفی از نوع فراوانی ، میانگین و روش
 عوامل مورد ارزشیابی می باشد.

 تیجه گیريها و نخالصه یافته

لوم تحقیقات عمحقق در این پژوهش به دنبال ارزشیابی کیفیت گروه برنامه ریزي درسی و فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه 
زیر را محور کار  تهران از دو منظر درونی و بیرونی(به عنوان مرحله اول و دوم رویکرد اعتبارسنجی) بوده است و هدف هاي

 خود قرار داده است:

 لت و اهداف گروه برنامه ریزي درسی و فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه علوم و تحقیقات تهرانتصریح رسا

طریق انجام  تعیین  وضعیت موجود گروه برنامه ریزي درسی و فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه علوم و تحقیقات تهران از
 ارزشیابی درونی و تهیه گزارش نهایی آن جهت انجام ارزشیابی بیرونی

ت دانشگاه علوم و یل کمیته ارزشیابی بیرونی و انجام ارزشیابی بیرونی گروه برنامه ریزي درسی و فلسفه تعلیم و تربیتشک
 تحقیقات تهران به وسیله کمیته همگنان و بررسی میزان صحت نتایج حاصل از ارزشیابی درونی

 

 

 

                                                            
1-Questionnaire 
2 -Interview form 
3 -Check list 
4 -Cranbachs Alpha 
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 تعیین مجموعه عوامل ، مالك ها و نشانگرها

قات داخلی و خارجی) در این زمینه ، به نوعی می توان این با بررسی اجمالی رساله ها و تحقیقات انجام شده (اعم از تحقی 
بخش از پژوهش را مورد تایید قرارداد. زیرا در بیشتر پژوهش ها عوامل مورد ارزشیابی داراي وجوه مشترکی هستند که می 

 عامل مذکور را به عنوان مخرج مشترك تمامی آن ها ذکر نمود. 6توان 

 تعیین وضعیت موجود

ضعیت موجود گروه مذکور در مرحله ارزشیابی درونی نتایج به دست آمده از پرسشنامه ها مورد تحلیل قرار براي تعیین و
گرفت. در ارزشیابی بیرونی ، نتایج حاصل از مشاهدات و مصاحبه هاي تیم همگنان با اعضاء هیات علمی و مدیر گروه ، 

 نی مطابقت داده شد.دانشجویان و دانش آموختگان با نتایج حاصل از ارزشیابی درو

وضعیت موجود گروه بر مبناي فعالیت گروه و وضعیت پیشرفت آن طی سه سال گذشته تدوین شده است در واقع هدف از 
اجراي این بخش از ارزشیابی کیفیت ، به دست آوردن شناختی جامع از وضعیت گروه است که بطور مشخص بتواند آن را 

 ه آن برسد ، کمک کند.در تدوین وضعیت ممکن خود که باید ب

 تعیین وضعیت ممکن(سطوح قضاوت )

در این پژوهش سطوح قضاوت از طریق بررسی نتایج به دست آمده از اجراي ابزارهاي پژوهش تدوین شده است. به این 
 صورت که بر اساس آن داده ها و وضعیت امکانات گروه ، وضعیت ممکنی که گروه می توانست و بایست به آن می رسید ،

 ترسیم شده است . در انجام این کار (تعیین سطح ممکن یا سطوح قضاوت ) از منابع زیر استفاده شده است:

 الف) اهداف تصریح شده گروه

 ب) وضعیت فعالیت گروه درسه سال گذشته

 ج)امکانات و تجهیزات گروه و توسعه فیزیکی و انسانی آن در این مدت

 نشانگر مالك عامل

 36 10 ف ، جایگاه سازمانی ، مدیریت و تشکیالتاهدا

 10 4 هیات علمی

 6 3 دانشجویان

 10 4 دوره هاي آموزشی و برنامه هاي درسی مورد اجرا

 10 4 یادگیري –عامل فرایند یاددهی 

 5 2 عامل دانش آموختگان

 77 27 مجموع
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 ت از پیشرفت گروه در وضعیت فعلی و جایگاهی که گروه می توانست به آن برسدد)نظر اعضاء گروه راجع به میزان رضای

 نتایج ارزشیابی درونی

 امتیاز عوامل مورد ارزشیابی
 نتیجه ارزشیابی

 نامطلوب نسبتا مطلوب مطلوب

  *  1/2 اهداف ، جایگاه سازمانی ، مدیریت و تشکیالت

   * 3 هیات علمی

   * 67/2 دانشجویان

  *  25/2 هاي آموزشی و برنامه درسیدوره 

  *  75/1 یادگیري –فرایند یاددهی 

   * 5/2 دانش آموختگان

   * 5/2 وضعیت کلی کیفیت گروه

 نتایج ارزشیابی بیرونی

ابه است.با  نتیجه حاصل از بررسی تیم همگنان نشان می دهد سطح مطلوبیت عوامل مورد ارزشیابی ، در هر دو مرحله مش
رونی است به استثنا ء اوت که امتیاز به دست آمده براي بعضی عوامل ، پایین تر از امتیاز به دست آمده در ارزشیابی داین تف

 یادگیري که در ارزشیابی بیرونی امتیاز باالتري بدست آورده است. –فرایند یاددهی 

 امتیاز عوامل مورد ارزشیابی
 نتیجه ارزشیابی

 نامطلوب نسبتا مطلوب مطلوب

  *  2 اهداف ، جایگاه سازمانی ، مدیریت و تشکیالت

   * 3 هیات علمی

   * 33/2 دانشجویان

  *  2 دوره هاي آموزشی و برنامه درسی

  *  2 یادگیري –فرایند یاددهی 

   * 5/2 دانش آموختگان

   * 5/2 وضعیت کلی کیفیت گروه
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 دانشگاه پیشنهادهایی براي بهبودي در سطح گروه، دانشکده و

نظور اندیشیدن برگزاري جلسات مشترك میان دانشجویان ، دانش آموختگان و اساتید گروه با مسئولین آموزش و پرورش به م
 سازوکارهایی جهت ارتباط هر چه بیشتر میان نهادهاي دانشگاه و آموزش و پرورش

بیشتر از تخصص  ه هاي دیگر به منظور استفادهبرگزاري جلسات مشترك میان گروه مربوطه با گروه هاي علوم تربیتی دانشگا
 هاي یکدیگر

 در نظر گرفتن بورس و فرصت هاي مطالعاتی براي دانشجویان ساعی

 انشکده و دانشگاهدبرگزاري کار گاه هایی جهت آشنایی اعضاي هیات علمی با نحوه استفاده از پایگاه هاي اطالعاتی از سوي 

 نگی گروه و دانشکدهتدوین سازو کاري جهت سنجش فضاي فره

 منابع 

 ).ارزشیابی آموزشی : مفاهیم ، الگوها و فرآیند عملیاتی. تهران: نشر سمت.1380بازرگان، عباس . (

شی در ).رویکرد مناسب ارزیابی درونی براي ارتقاي مستمر کیفیت گروههاي آموز1379بازرگان، عباس و همکاران.(
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 چکیده

بررسی رابطه ي رضایت تحصیلی با عزت نفس و انگیزش تحصیلی دانشجویان دانشکده علوم انسامی  "هدف از این پژوهش 
دي و به لحاظ شیوه گردآوري داده ها، توصیفی از روش پژوهش از نظر هدف بنیا بوده است. ،"1395-96در سال تحصیلی 

-1396ي آماري را تمامی دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد ارومیه درسال تحصیلی نوع همبستگی بود. جامعه
کوکران  اي و حجم نمونه با عنایت به فرمولگیري تحقیق تصادفی طبقهنفر بود، روش نمونه 6800ها به تعداد تعداد آن 95

؛ به 1386زاده، دانشجویان (ترك نفر بوده است. جهت گردآوري اطالعات از سه نوع پرسشنامه شامل رضایت تحصیلی 364
) استفاده شده است. نتایج حاصل در دو 1891) و عزت نفس کوپر اسمیت و  انگیزش تحصیلی هارتر(1390نقل از محترم، 

نتایج پژوهش حراف معیار) و استنباطی(آزمون هاي همبستگی) تحلیل شدند. سطح توصیفی( فراوانی، درصد، میانگین و ان
بین رضایت تحصیلی و عزت نفس و انگیزش تحصیلی رابطه وجود دارد و افزایش رضایت تحصیلی ذانشجویان می  نشان داد

انتخاب رشته و محل  تواند باعث افزایش عزت نفس و انگیزش تحصیلی آنان شود.بنابراین پیشنهاد می شود دانشجویان در
تحصیلی خود براي باالبردن رضایت تحصیلی و در نتیجه افزایش عزت نفس و انگیزش تحصیلی خود دقت الزم را به عمل 

 آورند.

 رضایت تحصیلی، عزت نفس، انگیزش تحصیلی.کلمات کلیدي: 

 مقدمه و مبانی نظري 

 .است نهفته کس هر نهاد در که است انسان ذاتی هاي اناییتو همه نمودن شکوفا و هستیعامل  راستی به 1 تربیت و تعلیم 
در ). 14: 1388برساند(عمادي زیارتی،  ظهور منصه به را خود نهفته استعداد تواند می انسان تربیت، و تعلیم از پذیري اثر با

ه بر این کیفیت و عصر حاضر تعلیم و تربیت و به طور کلی تحصیل بخش مهمی از زندگی افراد را تشکیل می دهند، عالو
امروزه نظام هاي آموزشی ). 52: 1394کمیت این تحصیل نقش مهمی در آینده افراد ایفا می کند(میر حیدري و نیستانی، 

هاي جهان از اهمیت فزاینده اي برخوردار بوده و تالش می شود تا در راستاي ارتقاي سطح کیفی و کمی در تمامی کشور
ورت گیرد. در این زمینه و به منظور بررسی دالیل موفقیت و یا عدم موفقیت دانشجویان، آموزش عالی اقدامات مطلوبی ص

بهایی بدست می توان به مقایسه ویژ گی هاي افراد موفق و نا موفق در حیطه هاي پیشرفت تحصیلی پرداخته و اطالعات گران
 نظام. است جامعه آن آموزشی نظام مرهون ايعهجام هر بالندگی و رشد ).112: 1389آورد(کامکاري، کیومرثی و شکر زاده، 

دهد(قدم  قرار توجه مورد مختلف هايدوره در عوامل عملکرد دانشجویان را که باشد موفق و کارآمد تواندمی زمانی آموزشی
 ).60: 1395پور، فرهادي و بیرانوند، 

تربیت می باشد که شامل ادراك دانشجویان از سازه اي تاثیرگذار در جریان تعلیم و  2رضایت تحصیلی یا رضایت از تحصیل
) 1986(3). بین و برادلی1388برنامه هاي آموزشی، شرایط الزم براي مطالعه و همچنین رفتار و راهنمایی استاد است(احمدي، 

رضایت از تحصیل را حالت عاطفی دلپذیري که در نتیجه وضعیت شخصی دانش آموز ایجاد می شود تعریف می کنند. 
) رضایت از تحصیل در دانشجویان  را رضایت از همه برنامه هاي موجود در رشته انتخابی خود و 1992( 4پویرت ن همچنی

                                                            
1.  education  
2.  Academic satisfaction  
3.  Been &  Bradley 
4.  Pvyrt 
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) نیز در تعریفی دیگر رضایت از تحصیل 2002( 1همچنین رضایت از رابطه با استاد و محیط آموزشی معرفی می کند. نورد
محیط تحصیلی توصیف می کند( بیدختی، جعفري، نوروزي، خسروي  را بخشی از دیدگاه دانشجو در مورد ادراك شخصی او از

 پژوهشگران از برخی .دهد قرار تأثیر تحت را دانشجویان تحصیل از رضایت می تواند محیطی و فردي عوامل). 113:  1391نیا، 

 سوي از .بگذارد اثر تحصیل از رضایت روي تواند می که است  محیطی عوامل از مؤسسه جو و فرهنگ کردند نشان خاطر

 می ارزشیابی هاي شیوه و ها حمایت بازخورد، تدریس، هاي شیوه و روش دوره، محتوي جمله از آموزش و یادگیري جو دیگر

 از دانشگاه مدیریت سیستم و آموزش تیم آموزشی، برنامه کل این بر عالوه. سازد متأثر را تحصیل از دانشجو رضایت تواند

 رضایت و رضایت مفهوم ).33: 1390(ادراکی، رامبد و عبدلی، می دهد قرار الشعاع، تحت را یرندهیادگ رضایت که است عواملی

 شایع و ترین مهم باشد، می آموزشی موجود وضعیت به دانشجویان مثبت هاينگرش و احساسات میزان بیانگر که تحصیلی

 رضایت نظران، صاحب از بسیاري دیدگاه از .میشود محسوب امروز رقابت پر شرایط در سازمانی رفتار حوزه در موضوعات ترین

 افراد ذهنی عملکرد مقایسه نتیجه که خوشایندي احساس گونه هر دلیل، همین به .است افراد انتظارات و ذهنی عملکرد تابع

 شود می محسوب فردي رفتار هاي ویژگی از یکی رضایت ).1386 فارسیجانی،(شود می نامیده رضایت باشد، آنان انتظارات با

 ).2007، 2کاي فدکار و تسوئیمی شود( افراد سازمانی رفتار و هانگرش گیريشکل موجب سازمانی، فرهنگ واسطه به که

 پیامدهاي و تجارب با آنها ذهنی ارزشیابی بین تناسب معنی به تحصیلی رضایت که معتقدند نیز ).1986(3الیور و دیساربو

 ان تحقق میزان از آنان کلی تأثیر رضایت تحت تحصیلی رضایت منظر، این از .باشد می آموزش از شده متنوع ارزشیابی

 با مطابق که نحوي به است، شانیادگیري تجارب از آنها ادراك بیانگر چگونگی دانشجویان رضایت دارد. قرار شان تظارات

، 4خواهد نجامید(دبورگ آموزشیمحیط  در آنها بقاي بهبود و حفظ به بخش رضایت تجارب با وجود دانشجویانی تحقیقات،
 نحوي به میشود محسوب رقابتی تجارب توسعه و ایجاد  جهت کلیدي عنصر چهار از یکی )رضایت2004(5). از نظر چو1999

 مدت طوالنی در آنها نگهداشت و حفظ به منجر بلکه کرد، خواهد کمک آنها وفاداري به نه تنها دانشجویان رضایت جلب که

 ).2001، 6اسپولس، گوناریس و استاتکوپولسشد(آتن خواهد نیز

باشد. عزت نفس، باور و عزت نفس اصطالحی در روانشناسی است که براي بازتاب ارزیابی یا برآورد یک فرد از ارزش خود می
 اعتقادي است که فرد، درباره ارزش و اهمیت خود دارد. عزت نفس یک از عوامل تعیین کننده رفتار در انسان به شمار می

رود. در حقیقت برداشت و قضاوتی که افراد از خود دارند تعیین کننده چگونگی رفتار آنها با مسائل مختلف است. فردي که 
عزت نفس پایین دارد و براي خود ارزش و احترامی قائل نیست، ممکن است دچار انزوا ، گوشه گیري یا پرخاشگري و 

 دوري و افسردگی، جمله از متعددي روانی و روحی هاي گرفتاري اعثبنیز  عزت نفس کاهشرفتارهاي ضد اجتماعی شود. 

عزت  ).42: 1386(توزنده جانی، صدیقی، نجات و کمال پور، شود می احساس تنهایی و تفاوتی بی اضطراب، جمع، از جستن
عاطفی به معناي نفس یعنی دیدن خود به عنوان فردي توانا با کفایت دوست داشتنی و منحصر به فرد . عزت نفس، احساس 

توانایی در تسلط و به کنترل در آوردن دنیاي احساس و عواطف است. عزت نفس یعنی برخوردار بودن از اراده قوي ، عزمی 
 و اندیشیدن در خود توانایی به نفس، اعتماد ). عزت53: 1376راسخ و اطمینان داشتن به توانایی خود. (اخوان علیزاده ، 

 حق داشتن بودن، شایسته و ارزشمندي زیستن، احساس شاد و موفقیت براي خود حق به عتمادا با چالش ها، آمدن کنار

                                                            
1 . nord.  
2 .  Tsui & Kifadkar.  
3.  Oliver & Desarbo 
4.  Debourgh 
5.  Chua 
6 .Athanassopoulos, Gounaris & Stathakopoulos, 
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است(بابائی، فداکار ، شیخ االسالمی و کاظم نژاد،  خویشتن هايتالش ثمره از شدن برخوردار و ها خواسته و ابراز نیازها
1394 :1.( 

 رفتاري، تظاهرات چه از باشد، کرده ایجاد محیط در موجود شرایط را آن چه است، رفتار اصلی عامل و علت 1انگیزش

 رفتار کننده هدایت و نیرودهنده عامل عنوان توان به می را انگیزش باشد، شده استنباط شخصی گزارش و فیزیولوژیکی

 بدین برود. کجا به که کند می تعیین و واداشته رفتن پیش به را که شخص است عاملی انگیزش ساده، زبان به .کرد تعریف

 عامل ). انگیزش142: 1393است(فتدالی، ضرابیان، جعفري و فیلستان،  رفتار هدف و نیرو رفتار، تعیین کننده مولد ترتیب،

 تعریف دهنده آن جهت عامل و انسان هاي فعالیت محرك نیروي عنوان توان به می را انگیزش است. انسان رفتار ساز فعال

 انگیزشی درونی، هاي مولفه اند. کرده تقسیم بیرونی و درونی انگیزه اصلی، یعنی وهگر دو به را انگیزش نظران صاحب کرد.

 که مولفه حالی کنند. در می ایجاد را فعالیت یک م انجا براي جذابیت الزم که هستند شخصی و داخلی هاي کننده تقویت

کند،  می تالش مستقلی هدف به رسیدن براي ها آن تاثیر فرد تحت که خارجی هاي کننده تقویت به بیرونی، انگیزشی هاي
 انگیزش .است برخوردار اي ویژه اهمیت از انگیزش تحصیلی یان، دانشجو و علم جویندگان درخصوص شود. می اطالق

 شود می اطالق گردد، می تحصیلی و پیشرفت یادگیري سوي به او رفتار هدایت موجب که فراگیر درونی به تمایل تحصیلی

 اتمام به براي را الزم تحرك تحصیلی دانشجویان انگیزش با گیرد. می قرار بیرونی و درونی دو عوامل هر یر تاث تحت که

 بتوانند نهایتاً تا کنند می خود پیدا کار در شایستگی از معینی درجه به دستیابی یا هدف به تکلیف، نیل یک موفق رساندن

ردند(میالنی، آقایی منور ، خردمند ، صبوري، میکائلی، مسعودي گ نایل تحصیلی و پیشرفت امر یادگیري در الزم موفقیت به
 را آن موراي نخستین بار که براي است فردي هر هاي انگیزه ترین مهم از انگیزش تحصیلی یکی ).358: 1390و متذکر، 

 ها آن انجام و دشوار و وظایف موفقیت برتري داشتن، به فردي میل توان می را انگیزة پیشرفت طورکلی، به .کرد مطرح

 تعادل نوعی صورت به ). انگیزش تحصیلی 364: 1391، ، موحد، رضوانفر و حسینیکرد(پور آتشی تعریف دیگران از بهتر

 وجود شکست از اجتناب به گرایش زیربناي عقاید و ها هیجان برابر  در موفقیت به گرایش زیربناي عقاید و هنجارها بین

 و شدن، ممتاز موانع، بر کردن غلبه به نیاز را پیشرفت به ) نیاز1392و غالمرضایی،  ( به نقل از صدق پور2دارد. موري 
 و محیطی متغیرهاي فردي، عوامل .)1392(به نقل ازصدق پور و غالمرضائی، 3داند. اتکنسون می عالی معیار کردن برآورده
 نزدیکی گرایش بین که است تعارضی از ناشی پیشرفت به سوي رفتار او عقیده داند. به می رفتار کنندگان تعیین را تجربی

 نتیجه در (و شکست احتمال و غرور) احساس نتیجه در (و موفقیت احتمال مؤثر هر رفتار در . آید می وجود به دوري و

 شکست از و ترس موفقیت به امید هیجانی تعارض نتیجهش تحصیلی انگیز دیگر عبارت دارد. به احساس شرمساري) وجود

 ).90: 1392ردد(صدق پور و غالمرضایی، گ می تلقی

) در تحقیقی که با هدف بررسی رضایت دانشجویان از تحصیل و انگیزش تحصیلی آنها انجام دادند این 2002(4الیوت و شاین
 هدخوا مؤثر آنها تالش میزان و دانشگاه در ماندن براي آنها تمایل انگیزش آنها، بر دانشجویان رضایتگونه بیان می کنند که 

 محیط پیشرفت با انگیزه و تحصیلی انگیزش ) در تحقیقی  که با هدف رابطه1393حیدرئی، عسگري، ساعدي، مشاك( بود.

 و آموزشی محیط با تحصیلی پیشرفت انگیزه دختر انجام دادند این گونه نتیجه گیري کردند که بین دانشجویان آموزشی

                                                            
1 -Motivation 
2 Mori 
3 Atkinson 
4.  Elliott، K. M. & Shin، D. 
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) تحقیقی با هدف 1390دارد. ادراکی، رامبد و عبدلی( وجود داري عنیم مثبت رابطه آموزشی محیط با تحصیلی بین انگیزش
  دانشجویان در تحصیلی پیشرفت با تحصیل از رضایت ارتباط

 پرستاري ویاندانشج در تحصیلی پیشرفت و تحصیلی رضایت بین ارتباط وجود مطالعه این هاي پرستاري انجام دادند، یافته

 تحصیلی رفتپیش و دانشجویان یادگیري کیفیت از شاخصی عنوان به را تحصیل از یترضا توان می بنابراین .داد نشان را

 با آن طارتبا و تحصیلی انگیزش ) تحقیقی با هدف بررسی رابطه بررسی1390(و همکاران  میالنی.گرفت  نظر در آنها

د آنان در میه انجام دادنارو پزشکی علوم دانشگاه پایه مقطع علوم پزشکی دانشجویان تحصیلی پیشرفت و فردي وضعیت
 پیشرفت و شجویاندان انگیزه بر بیرونی و درونی عوامل نوع دو هر مجموع نتایج تحقیق خود این گونه بیان می کنند که  در

 است اي نکته یبیرون به نسبت درونی انگیزشی عوامل به تر کم امتیازات میانگین اختصاص اما ، هستند موثر آنان تحصیلی

 گیرد.  قرار توجه مورد باید که

انگیزش تحصیلی  نتایج این تحقیق می تواند پیشنها هایی به دانشجویان و مسئوالن دانشگاه ها در جهت افزایش عزت نفس و
بین رضایت تحصیلی  بنابراین با توجه به مطالب باال  تحقیق حاضر در پی آن است تا به بررسی رابطه دانشجو ها ارائه دهد.
ین پرسش اصلی بپردازد و بنابرا زش تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی ارومیهبا عزت نفس و انگی

رابطه وجو  هتحقیق این است: آیا بین رضایت تحصیلی، عزت نفس و انگیزش تحصیلی دانشجویان ارشد دانشگاه آزاد ارومی
 دارد؟

 می شود: براي پاسخ به این سوال دو فرضیه براي تحقیق در نظر گرفته

 رابطه وجو دارد. ) بین رضایت تحصیلی و عزت نفس دانشجویان ارشد دانشگاه آزاد ارومیه1

 رابطه وجو دارد. ) بین رضایت تحصیلی و انگیزش تحصیلی دانشجویان ارشد دانشگاه آزاد ارومیه2

 روش شناسی 

نشکده علوم انگیزش تحصیلی دانشجویان دارضایت تحصیلی، عزت نفس و با در نظر گرفتن هدف تحقیق که به بررسی رابطه 
ت. جامعه آماري پردازد، محقق از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی استفاده کرده اسارومیه می انسانی دانشگاه آزاد 

 6800ها (د آنتحقیق حاضر شامل کلیه دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه است که تعدا
گیري تصادفی هجهت انتخاب نمونه در این پژوهش، با توجه به لحاظ کردن جنسیت، محقق از روش نمون باشد.ر) مینف

باشد که با استفاده از فرمول نفر می 364اي، به نسبت متناسب از هر طبقه استفاده کرده است. گفتنی است حجم نمونه طبقه
 باشند.نفر دانشجوي دختر می  149نفر دانشجوي پسر  و   215کوکران محاسبه شده است. که از این تعداد 

پرسشنامه ف) پرسشنامه رضایت از تحصیل هاي ذیل استفاده شده است: الگیري متغیرهاي مذکور از پرسشنامهمنظور اندازهبه
روایی هر ) 1390در پژوهش محترم() استفاده شد. 1390ز محترم، ا؛ به نقل 1386زاده، رضایت تحصیلی (تركاستاندارد 

روش تحلیل گویه  یک از ابعاد پرسشنامه رضایت تحصیلی دانشجویان در یک اجراي آزمایشی در دانشگاه شیراز با استفاده از
 باالیی برخوردار محاسبه شد که مطابق با نتایج گزارش شده در جدول ذیل، هر یک از ابعاد این پرسشنامه، از روایی نسبتاً

 .بودند

 پرسشنامه رضایت از تحصیل ): روایی1جدول (
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رضایت از  
 تحصیل

رضایت از 
 اساتید

رضایت از 
 هاهمکالسی

 رضایت از

پیشرفت 
 تحصیلی

رضایت از شیوه 
 ارزیابی آموزشی

 رضایت از

محیط 
 تحصیلی

طیف ضرائب 
 همبستگی

 48/0ـ  94/0

 

 71/0ـ  90/0

 

ـ  92/0
75/0 

 

 60/0ـ  87/0

 

 88/0ـ  92/0

 

 74/0ـ  96/0

 

سطح 
 داريمعنا

ـ 0001/0
007/0 

0001/0 0001/0 0001/0 0001/0 0001/0 

 

کرونباخ  همچنین به منظور سنجش پایایی هر یک از ابعاد این پرسشنامه نیز از روش آلفاي)، 1390در پژوهش محترم(
 استفاده شد که مطابق با جدول ذیل هر یک از ابعاد از پایایی بسیار باالیی برخوردار بودند. 

 ایایی پرسشنامه رضایت از تحصیل): پ2جدول(

رضایت از  
 تحصیل

رضایت از 
 اساتید

رضایت از 
 هاهمکالسی

 رضایت از

پیشرفت 
 تحصیلی

رضایت از شیوه 
 ارزیابی آموزشی

 رضایت از

محیط 
 تحصیلی

آلفاي 
 کرونباخ

96/0 98/0 97/0 53/0 98/0 98/0 

 

ی باشد . مسوال  57کوپراسمیت استفاده شد که .داراي  از پرسشنامه عزت نفسب) براي بررسی عزت نفس دانشجویان از 
) نیز 2006(را براي نمره کلی آزمون گزارش کرده اند. ادموند سون و همکاران  88/0) ضریب آلفاي 1999هرز و گولن (

) 1990یگران (را براي آزمون عزت نفس کوپر اسمیت گزارش کرده اند. کوپر اسمیت و د 90/0تا  86/0ضریب همسانی درونی 
 گزارش کرده اند ..  70/0و بعد از سال 88/0ضریب باز آزمایی را بعد از پنج هفته 

 تحصیلی انگیزش استاندارد )  مقیاس1891هارتر( تحصیلیانگیزش  پرسشنامهج) براي بررسی انگیش تحصیلی دانشجویان از 

 شده اصالح شکل ابزار این .باشد می زاندانش آمو بین در تحصیلی انگیزش بررسی آن هدف و بوده گویه 33 شامل هارتر

 طریق از هارتر شده اصالح مقیاس بین پیش روایی. است انگیزش تحصیلی سنجش ابزار یک عنوان به )1891 (هارتر مقیاس

 پاره پایایی ضرایب همچنین . شد تایید درونی از انگیزش معلم هايگزارش با درونی، انگیزش بین دار معنی همبستگی

ماهه  9ي  دوره طی نمونه یک در را بازآزمایی ضرایب 84/0تا  54/0بین  ریچاردسون 20 فرمول از استفاده با را ها مقیاس
 لیکرت مقیاس اساس بر مقیاس گزارش کرده است . این 76/0تا  58/0ماه بین  5و در نمونه گیري به مدت  63/0تا  48/0از 

 .باشد)می 5 همیشه؛ تقریبا ؛4 قاتاو ؛اکثر3 اوقات، گاهی ؛2 ندرت، به ؛1 وقت، هیچ(
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 هاي از مشخصه استفاده براي دو فرضیه  با ها داده تحلیل و تجزیه و کردن خالصه ، دادن سازمان براي ، حاضر پژوهش در

 تحلیل استنباطی رد و شد پرداخته ها داده تحلیل و تجزیه و استاندارد انحراف و ها میانگین و ها درصد نظیر آمار توصیفی،

 .شد آزمون همبستگی پیرسون استفاده زا

 ها ي تحقیق یافته

ه شاخص هاي توصیفی متغیرهاي پژوهش یعنی رضایت تحصیلی و عزت نفس و انگیزش تحصیلی در جدول زیرگزارش شد
 ه ذکر است کهباسمیرنف استفاده شد. الزم  –اند. همچنین براي بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها از آزمون کالموگروف 

 معنی دار نبودن نتایج این آزمون نشانگر نرمال بودن توزیع متغیرهاست.

 ): شاخص هاي توصیفی متغیر ها3جدول(

انحراف  میانگین متغیر
 معیار

  کشیدگی کجی حداکثر حداقل

k-s 

 

p 

 09/0 19/0 25/0 8/0 180 50 4/8 155 رضایت تحصیلی

 85/0 23/0 -34/0 98/0 48 15 23/13 5/38 عزت نفس

 18/0 19/0 -379/0 709/0 134 49 81/25 99/124 انگیزش تحصیلی

 

نگیزش تحصیلی) عزت نفس و ا -مامی متغیرها(رضایت تحصیلیاسمیرنف در ت-: نشان می دهند که آماره کالموگروف3جدول 
ل نرمال بودن توزیع لیدر دانشجویان معنی دار نیست. لذا توزیع تمامی متغیرها نرمال است. با توجه به این یافته ها و به د

 ستفاده نمود. تمامی متغیرها می توان از آزمون هاي پارامتریک مانند همبستگی پیرسون براي بررسی فرضیه هاي پژوهش ا

تغیر ها از براي بررسی رابطه بین رضایت تحصیلی با عزت نفس و انگیزش تحصیلی دانشجویان با توجه به نرمال بودن م
دند. ش) بررسی و تحلیل  4ستفاده شد. سپس ضریب همبستگی و سطح معنا داري آن ( جدول(آزمون همبستگی پیرسون ا

اري بیشتر از  نشان دهنده وجود رابطه معنادار بین دو متغیر و سطح معناد 05/0در این آزمون سطح معنا داري کمتر از 
رابطه  همبستگی مثبت نشان دهنده نشان دهنده وجود نداشتن رابطه معنادار  بین دو متغیر می باشد و ضریب 05/0

ی نشان دهنده مستقیم(یعنی با افزایش یک متغیر، متغیر دیگر هم افزایش می یابد) بین متغیر ها و  ضریب همبستگی منف
 رابطه عکس بین متغیرها(یعنی باافزایش یک متغیر متغیر بعدي کاهش می یابد) می باشد.

 شتیاق تحصیلی دانشجویانطبعی و ا) نتیجه ضریب همبستگی شوخ4جدول(

 نام متغیر
ضریب  تعداد

 همبستگی
 سطح معنی داري

زت ع -رضایت تحصیلی
 نفس

 

 

278/0 014/0 
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 05/0) از 014/0براي دو متغیر رضایت تحصیلی با عزت نفس (  داري بدست آمده) چون سطح معنی4بامالحظه جدول(
طبعی طبعی و اشتیاق تحصیلی دانشجویان معنادار است و بین شوخکمتر است، مشاهده می شود که ضریب همبستگی شوخ

)رابطه  معناداري وجود دارد. بنابراین فرض صفر رد شده و فرضیه اول =/05و اشتیاق تحصیلی دانشجویان در سطح (
عزت نفس دانشجویان نیز افزایش می یابد و با توجه به مثبت بودن شود. لذا با افزایش رضایت تحصیلی، پژوهش تأیید می

) این گونه نتیجه می گیریم که بین هر چه حس  رضایت تحصیلی یک دانشجو زیاد باشد عزت 278/0ضریب همبستگی(
 نفس وي نیز باال خواهد بود. 

 05/0) از 049/0و انگیزش تحصیلی ( داري بدست آمده بین دو متغیر رضایت تحصیلی) چون سطح معنی4بامالحظه جدول(
کمتر است، مشاهده می شود که ضریب همبستگی رضایت تحصیلی و انگیزش تحصیلی دانشجویان معنادار است و بین 

)رابطه  معناداري وجود دارد. بنابراین فرض صفر رد شده =/05رضایت تحصیلی و انگیزش تحصیلی دانشجویان در سطح (
شود. لذا با افزایش رضایت تحصیلی، انگیزش تحصیلی دانشجویان نیز افزایش می یابد و با د میو فرضیه اول پژوهش تأیی

) این گونه نتیجه می گیریم که بین هر چه  رضایت تحصیلی یک دانشجو زیاد 122/0توجه به مثبت بودن ضریب همبستگی(
رضایت تحصیلی و انگیزش تحصیلی، وجود  باشد انگیزش تحصیلی وي نیز باال خواهد بود. ضریب همبستگی معنادار بین

 رابطه بین متغیر رضایت تحصیلی و انگیزش تحصیلی را تأیید می کند. 

 نتیجه گیري

طورخالصه می توان گفت که بین رضایت تحصیلی، عزت نفس و انگیزش با توجه به بررسی ها و تحلیل هاي صورت گرفته به
طه وجود دارد. نتایج حاصل براي این تحقیق با نتایج تحقیق هاي فارسی و غیر تحصیلی دانشجویان ارشد دانشگاه ارومیه  راب

فارسی قبلی همخوانی دارد. بنابراین می توان این گونه نتیجه گرفت که رضایت یک دانشجو از تحصیل که شامل رضایت او 
ز نحوه ارزیابی وي از پیشرفت از رشته، رضایت از اساتید، رضایت از همکالسی ها، رضایت از پیشرفت تحصیلی، رضایت ا

تحصیلی و رضایت از محیط تحصیل است می تواند بر عزت نفس که در واقع ارزش دادن به خود است و نیز انگیزه درونی و 
بیرونی پیشرفت او مژثر باشد زیرا با افزایش رضایت تحصیلی عزت نفس و انگیزه وي افزایش می یابد، بنابراین هر دانشجو در 

ته و محل تحصیل باید با عالقه و رضایت درونی عمل کند تا در آینده با افت عزت نفس و انگیزش تحصیلی مواجه انتخاب رش
نشود. متاسفانه در ایران به دلیل نحوه پذیرفته شدن دانشجویان در دانشگاه ها که به صورت قبولی در کنکور می باشد دانشجو 

د دارد(البته در سال هاي اخیر با کم شدن تعداد متقاضیان وضعیت عمال نقش کمی در انتخاب رشته و محل تحصیل خو

a

a

 

 -رضایت تحصیلی
 انگیزش تحصیلی 

 
122/0 049/0 
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قبولی در کنکور بهتر شده است) و این عامل که یک دانشجو براي اینکه دیگر فرصتی براي پشت کنکور ماندن(به دلیل 
کند می تواند زمینه خدمت سربازي و... ) ندارد و رشته اي را که در کنکور قبول شده را به اجبار براي تحصیل انتخاب می 

ایجاد افت عزت نفس و انگیزش تحصیلی در هنگام تحصیل وي باشد و با گذشت زمان و کاهش عزت نفس و انکیزش دیکر 
توان ادامه تحصیل به مقاطع باالتررا نداشته باشد. در پایان تشکر و قدر دانی صمیمانه از مسئوالن دانشکده علوم انسانی 

 یه و  تمامی دانشجویان شرکت کننده در تحقیق را داریم.دانشگاه آزاد اسالمی اروم

 منابع و مراجع 

ایت از ). بررسی رابطه هوش عاطفی، راهبردهاي یادگیري خود تنظیمی، با پیشرفت تحصیلی و رض1388احمدي، ساره.(
 تحصیل. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده راوان شناسی، دانشگاه شیراز.

 .53-56) ،3(13، . مجله تربیت). اعتماد به نفس کودکان و بزرگساالن1376(اخوان علیزاده، الهه

 انشجویاند در تحصیلی پیشرفت با تحصیل از رضایت ارتباط ).1391ادراکی، میترا؛ رامبد، معصومه و عبدلی، روح اله(

 .32-39)، 1(11، پزشکی علوم در آموزش ایرانی مجلهپرستاري. 

فس و عموامل مرتبط ). بررسی میزان عزت ن1394ه؛ شیخ االسالمی، فرزانه و کاظم نژاد، احسان(بابائی، مریم؛ فداکار، ریحان
 .1-8)، 3(25، مجله پرستاري و مامائی جامع نگربا آن در دانش آموزان دبیرستان هاي شهر رشت. 

 رضایت بر اجتماعی ایهسرم ). تأثیر1391بیدختی، علی اکبر؛ جعفري، سکینه؛ نوروزي، نصراله و خیروي نیا، معصومه.(

 .107-138)، 3(2، آموزشی ریزي برنامه مطالعات فصلنامه دو تحصیلی.

 و وشیه باورهاي تأثیر بررسی). 1391پور آتشی،مهتاب؛ موحد محمدي، حمید؛ رضوانفر، احمد و حسینی، سید محمود.(
 کشاورزي هتوسع و اقتصاد تحقیقات زي.کشاور رشتۀ تحصیلی دانشجویان عملکرد و یادگیري رویکردهاي بر پیشرفت انگیزة

 .363-372، 54)2( دوره ایران،

 -ختی). اثربخشی نسبی آموزش هاي شنا1386توزنده جانی، حسن؛ صدیقی، کاظم؛ نجات، حمید و کمال پور، نسرین.(
 .41-56، 16، پژوهش در برنامه درسیرفتاري عزت نفس بر سازگاري اجتماعی دانش آموزان. 

 محیط با فتپیشر انگیزه و تحصیلی انگیزش رابطه). 1393؛ عسگري، پرویز؛ ساعدي، سارا و مشاك، رویا(حیدرئی، علیرضا

 .95-107)، 24(6، فرهنگ و زن پژوهشی علمی فصلنامهدختر.  دانشجویان آموزشی

 حصیلی ریاضیت پیشرفت و پیشرفت انگیزه بر دایمنشن اي رایانه بازي ). نقش1392صدق پور، بهرام و غالمرضایی، فاطمه.(

)، 3(3ربیتی، ت علوم در ارتباطات و اطالعات آوري . فصلنامه فنآموزان دانش ریاضی و زبان هاي دانسته پیش به توجه با
113-89. 

 علل و شهربو استان دولتی و غیردولتی راهنمایی مدارس آموزشی موفقیت هاي نرخ مقایسه). 1388عمادي زیارتی، ناصر.(

اسی و علوم تربیتی، ، دانشکده روانشنپایان نامه کارشناسی ارشدمدارس.  دراین آموزاندانش نام ثبت به والدین گرایش
 دانشگاع عالمه طباطبائی.
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 صنعتی تحقیقات و آموزش تهران، مرکز . جامع کیفیت مدیریت و ها سازمان جهانی کالس ).1386حسن.( فارسیجانی،

 .ایران

 عملکرد و شتیاقا با تحصیلی فرسودگی بین رابطه تعیین). 1395بیرانوند، فاطمه.( قدم پور، عزت اهللا؛ فرهادي، علی و نقی

 .60-68)، 2(8، پژوهش در آموزش علوم پزشکیلرستان.  پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان در تحصیلی

نرم افزار کیف  ). تآثیر استفاده از1393قندانی، زهرا؛ فروزان، ضرابیان؛ حسنی جعفري، فتانه و تاجیک فیلستان، حسن.(
-160)، 2(5، الکترونیکی بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه. فن آوري اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی

141. 

صیلی دانشجویان ). بررسی اثرات فشارهاي تحصیلی بر انگیزش تح1389کامکاري، کامبیز؛ کیومرثی، فیروز؛ شکر زاده، شهره(
 .111-131)، 3(5، فصلنامه اندیشه هاي تازه در علوم تربیتیان. دانشگاه هاي استان تهر

یت تحصیلی ها  با رضاي اجتماعی بخشي نوع ساختار سازمانی دانشگاه و سرمایه). بررسی رابطه1390محترم، معصومه(

 . دانشگاه شیراز.پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشجویان دانشگاه شیراز ـ مدل معادله ساختاري

 در یلیپیشرفت تحص با تحصیلی رضایت و خودکارآمدي بین ). رابطه1394یدري، سید علی و  نیستانی، محمد رضا(میر ح

، یدرس ریزي برنامه در پژوهشتحصیلی.  سال در اصفهان شهر متوسطه دوم دوره سوم پایه آموزان دانش ریاضی درس
12)3 ،(60-51. 

متذکر،  اطمه؛ صبوري، احسان؛ میکائیلی پیمان؛ مسعودي، سیما ومیالنی، شیوا؛ آقایی منور، اسماعیل؛ خردمند، ف
طع علوم ). بررسی انگیزش تحصیلی و ارتباط آن با وضعیت فردي و پیشرفت تحصیلی دانشجویان پزشکی مق1390مرتضی.(

 . 357-366)، 5(6 دوماهنامه دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه،پایه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه. 

Athanassopoulos، A.، Gounaris، S. & Stathopoulos، V. (2001). Behavioral Responses to 

Customer Satisfaction: An Empirical Study. European Journal of Marketing ، No. 32، No. 

5/ 6، PP: 687–707. 

Debourgh، G. (1999). Technology is the Tool، Teaching is the Task: Student Satisfaction in 

Distance Learning. Paper presented at the Society for Information and Technology & 

Teacher Education International Conference ، San Antonio ، TX. 

Elliott، K. M. & Shin، D.(2002). Student Satisfaction: An Alternative Approach to Assessing 

this Important Concept. Journal of Higher Education Policy and Management،. 24،  

Tsui، A. S.، & Kifadkar، S. S. (2007). Cross-National ، Cross - Cultural Organizational 

Behavior Researc: Advances ، Gaps ، and Recommendations. Journal of management، Vol. 

33، No. 3، PP: 426-478. 
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 یدانشگاهي هانظامی ابیارزش دري احرفه اصول و اخالق

 *2یبدلي مهد ، 1یحاتم جواد

  

  

 دهیچک

 موضـوع تیوضـع دربارهی اطالعات شوند،یم نییتعي گذارارزشي برایی هامالك آنی ط که است دارنظامی تیفعالی ابیارزش
 که است زمال شود؛یم مشخص موضوع آن ارزش شده،نییتعي هـامـالك و موجـود ضعو سهیمقا با و دیآیم فراهم موردنظر

 کند، لیتحل وي ورآجمع انتخاب، را شدهي گذارارزشي هامالكي اوهیش چه بـا و منـابع کدام از که ردیبگ میتصم ابیارزش
یم جادیا را يادیز طیشرا یابیارزش تیماه ن،یبنابرا .کنـد عرضـه موجـود وضـع بهبود جهت در چگونه را خودي هاافتهی و

 حاضر، پژوهش مانجا از هدف. کندیم مواجه یاخالق یمسائل و تعارض و هاچالش با کارشان، حوزه در را ابانیارز که کند
چاپی پژوهش-یعلم تمقاال و ها،نامهانیپا هیکل را حاضر پژوهشي آمار جامعه .بودی ابیارزش دري احرفه اخالق به پرداختن

 و استی لیلتح وي مرور قاتیتحق نوع از پژوهش نیا. است برگرفته در ،یابیارزش اخالق ◌ٔنهیدرزم داخل و خارج در شده
 دری اصولی بانم ازی کی اخالق که شدي ریگجهینت تیدرنها. شدندي آورجمع نترنتیا و کتابخانه قیطر از قیتحقي هاداده
 انیانشجودی آموزشی ابیارزش در بیآس عدم وی سودرسان ،يرازدار صداقت، رینظ یاخالقي استانداردها و استی ابیارزش
 مالحظات اندتویمی ابیارزش وي سازآزمون در موردنظري استانداردها و اصول نیا به توجه که استي اریبس تیاهم حائز
 .سازد برآورده را نهیزم نیا دری اخالق

 ي.احرفه اخالق ،یابیارزش اخالق ،یابیارزش اخالق، :کلمات کلیدي

 ينظری مبان خالصه و مقدمه -1

 موضـوع تیوضـع دربارهی اطالعات شوند،یم نییتعي ارزشگذاري برایی هامالك آنی ط که است دار نظامی تیفعالی ابیارزش
 نیا بر شود،یم مشخص موضوع آن ارزش شده، نییتعي هـامـالك و موجـود وضع سهیمقا با و دیآیم فراهم نظر مورد

 چگونـه کند، انتخاب راي ارزشگذاري هامالكي اوهیشـ چـه بـا و منـابع کـدام از که ردیبگ میتصم دیبا ابیارز اسـاس،
 از حاصـلي هاافتهیی مراجع چه به و چگونه و کنـد ـلیتحل و آورده دسـت بـه رای بررس مورد موضوع درباره الزم اطالعـات

ي برا ابیارز). 2013 ،2آالن( کنند استفاده هاآن از موجود وضع بهبود جهت در تا دینما هعرض را خود ابانۀیارزشـ ـتیفعال
 عملی خوب بـه بتوانـدی ابیارزشـ نیحـ در هاآن با اعمالش زدن محک با تا داردیی ارهایمع به ازین حیصحی ابیارزش انجام
. هسـتندی اخالقـي منشورها و هنجارها همان ارهایمع ـنیا). 1381 پور،یموس( کنـد مشـخص را هاتیواقع ارزش و کرده

                                                            
١

 .رانیا تهران، مدرس، تیترب دانشگاه ،یانسان علوم دانشکده ،یتیترب علوم گروه ،یدرسي زیر برنامه اریدانش 

  رانیا تهران، ،مدرس تیترب دانشگاه ،یانسان علوم دانشکده ،یتیترب علوم گروه ،یآموزشي تکنولوژي دکتري دانشجو 2
 Badali.tech@gmail.com )مکاتبات مسئول(

2 Allan 
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 ياحرفه اصول وی اخالقي هنجارها ازمندین که است پژوهش همانند گر،یدي هاتیفعال مانندی تیفعالی ابیارزش ن،یبنـابرا
 .است

 کـهیی هارزشا کند؛یم بحث 2یاخالقي هاارزش و اصـول از کـه اسـتی دانش ،یپژوهـاخـالق ای 1ياحرفه اخالقی مبان
 وی زشت ویی کوین ،یستگیناشا وی ستگیشا ،يبد وی خوب ثیح از هاآن زیتما و مردماني اراد صفات و رفتارهـا بـه نـاظر

 کتاب و ارسطو به آن شـۀیر کـهي کردیرو. پردازدیم افعالی اخالقي مباد بهی پژوهاخالق. هستندی ستگینبا وی ستگیبا
 داندیمی جمعـ ـریخ بـه متعهـدی عقالن رفتار رای اخالق فعل گوهر گردد،یم بـر) 3مـاخوسکوین اخالق( او اخالق مشهور

ي ریادگی خانواده، نظام ،یحقوق وي هنجاري هانظام ن،ید فرهنگ، مناسبات، و ساختارها از اتیاخالق). 2012 ،4مورل(
ی اجتماع نظام کالن سطح در اخـالق از تـوانیم که همانگونه. ردیپذیم ریتأث مردماني هانگرش و تجـارب و مانیا ،یاجتماع

پرسش و مسائل بـهي احرفـه اخـالق. دارد تیموضوع زین هانظام ریز سطح در اخالق کـرد، بحـثي فـرد سطح در اخالق ای
 ...) ـایی مهندس حرفۀ وکالت، حرفۀ ،یپزشک حرفۀ مانندي (هاحرف نظام کی یاخالقي هاارزش و اصول زین وی اخالقي ها

 در اخالق ).2006 ،5آماندا سانت( است خودشاني احرفهي هاتیفعال طۀیح در هاياحرفهي اراد افعال بر ناظر و پردازدیم
 و 6وانیسول اٌ( پردازدیمی ابیارزش حرفه دری اخالق مسائلی بررس به که استي احرفه اخالقي هاشاخته ازی کی یابیارزش

 افراد حقوق شوندیم موظف هاابیارزش آن موجب که استی قانون وی عقالن رابطه کی یابیزشار اخالق). 2012 همکاران،
 ).2015 همکاران، و 7ممانسیت( ندینما تیرعا را) شونده ابیارزش(

 همکاران، و 8ونسیبر( استي بشر علوم رساختیز و عرصه ازي احرفه اخالق حذف ،يماد فرهنگ معضالت نیتربزرگ ازی کی
ي تکنولوژ و علوم. است شده گرا اخالق تفکرات با زیآممسالمتی ستیهمز ازي ماد تمدنیی بایناشک باعث مشکل نیا). 2013
ي معنو تألم وی اله اخالق بر موجود علوم موضوعه اصول و ربنایز واقع در. است بشري زیغري ازهاین و اقتصاد دري امروز

 و متعبدان اخالق است شده باعثي ماد اخالق به مثبت کردیرو وی اله اخالق به نسبتی منف نگرش نیهم و ستین استوار
 و جهت ر،یمس کهیزمان تا. شود قلمدادي ماد تمدن درون دري ضداقتصاد حرکت کی یالهي دئولوژیا صاحبان و متالهان

 ،يمحمود( دمان خواهدی باق نحلیال مشکل نیا د،ینگر قرار اصول جزءي احرفه اخالق و نشود، اصالح علم موضوع اصول
1386.( 

 مغفول از نشان موجود منابعی مفهوم لحاظ بهی ک. یاست شـدهی توجه کمی اخالق يهنجارها به جهت دو از رانیا کشور در
 ازی روشـن ریتصـو تا است نگرفته انجام کشور داخل در نـهیزم ـنیا دری عملـ مطالعات نکهیا دوم و دارند، مسأله نیا ماندن

نیام( داشت آن ازی روشن ریتصو دیبا عمل در حوزه نیا کاربردي برا که است روشن. باشد موجود نآی چگونگ وی سـتیچ
 کی دادن انجام درست الزمه ،يکـاري هاکنش انجام دری انسان وی اخالق چارچوب حفظ ).1392 ،يآبادبهمن وی خندق
 محققان و فالسـفه کـه اسـتی مبان و اصول املشی ابیارزش در اخالق). 1390 ،یضیف وی رونق( اسـت آنی اثربخشـ و عمـل
 از صـاحبنظران ـفیتعر). 2013 ،9کاتو سا( کنـد تیهـدای ابیارزشـ نیحـ را ـابیارز اعمـال و انتخـاب تـا اندکرده فراهم

 تر گسترده بچارچو در مفهوم نیا بلکه دارد، اشـارهي ا حرفـهي اسـتانداردها رشیپذ لزوم به تنها نهی ابیارزش در اخـالق
                                                            
1 Professional Ethics 
2 Moral principles and Values 
3 Nichomachean Ethics 
4 Morrell 
5 Stent Amanda 
6 O'sullivan 
7 Timmermans 
8 Briones 
9 Sa Couto 



 

124 

 

 یازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت نظام هاي دانشگاهی

11th National Conference on Quality Assessment of University Systems 

 دانشگاه تبریز

1396اردیبهشت 7و 6  

). 2013 ،1دوگان و بوش( شودیم ارائه شود،یم دهینامی اخالق فهیوظ و تعهد ای و است بد ای خوب زیچ چـه نکهیا با مرتبط
 و دادن گزارش ها،دادهي آورجمع مطالعه،ی طراح همچونی مسائل بـای ابیارزش در اخالق که کندیم انیب) 2002( 2تیاسم

 .دارد سروکاری شخص نیب روابط وی اسیسي فشارهـا ها،نامه موافقت از تخلف انامک اطالعات، از استفاده

 پژوهشی شناسروش -2

 اخالق نهیمز در داخل و خارج در شده چاپی پژوهش-یعلم مقاالت و ها،نامه انیپا هیکل را حاضر پژوهشي آمار جامعه
 جمع نترنتیا و هکتابخان قیطر از قیتحقي هاداده و ستاي مرور قاتیتحق نوع از پژوهش نیا. است برگرفته در رای ابیارزش
ي هانامه انیاپ مرکز( داك رانیا تیسا قیطر از ابتدا محقق مرتبط،ي هاپژوهش و هادادهي آور جمعي برا. شوندیمي آور

 مربوطي هانامه انیپا و مقاالتی فارسي جستجو به رانیا مگ تیسا وی دانشگاه جهاد تیسا قیطر از نیهمچن وی) رانیا
 "یابیارزش اخالق" ،"یابیارزش در اخالق" ،"اخالق"ي هاواژهي جستجو با محقق. پرداخت مورد نیا در شده انجام قاتیتحق به
 قیتحق 5 تا 4 حدود در قاتیتحق نیا که کرد دایپی کم اریبس قاتیتحق متاسفانه هاتیسا نیا در "يا حرفهی ابیارزش" و

 ،"SCIENCE DIRECT"، "PROUQUEST"، "ERIC"جستجوگري هاتیسا قیطر از محقق بعد مرحله در. بودند
"PSYHINFO"، "DANESHYAR" مورد نیا در مرتبط مطالعه 15 حدود در محقق. پرداخت واژگاني جستجو به 
جمعی ابیارزش در اخالق با مرتبط مطالب گرفته، صورتي هاپژوهش ازي بردارنت و مطالعه از استفاده با سپس. کرد دایپ

 .گرفت قرار گزارش موردی لیتحل و افتهیساختار بصورت تینها در و شدي آور

 يریگجهینت و هاافتهی خالصه -3

 عنوان به که کردند اشاره "یابیارزش دري احرفهي هاارزش و اخالق" موضوع با خود گزارش در) 2014( 3بوستلو و جولنس
 شودیمی ابیارزش کهي زیچ ◌ٔدرباره ها،یابیارزش در که میدانیم و باشدی اخالقی ستیبا ما اعمال که میموافق اب،یارزش

 کهی اخالق اصول ازي ا مجموعه عنوان به اخالق، اصطالح) 2014( 4بوستلو و جولنس گفته به بنا. دارد وجودی ارزش قضاوت
 شده فیتعر کند،یم تیهدا را هاگروه ای افراد رفتار و است محصول ازی شکل ای خاص رشته خاص،ي هاگروه به مربوط اغلب
 انجامیی هاتیفعال چه اندموظفی اخالق لحاظ از ابانیارزش دهد؟یم لیتشک رای اخالق عملي زیچ چه قیدق طور به اما. است

 است، مطلوب ای خوب کهي زیچ درباره را فرهنگ کي یاعضا مشتركي هاآرمان ای باورها ها،ارزش که گفت توانیم دهند؟
 و ست؟یچ بدهند بهای ابیارزش در هاارزش کدام به نکهیا انتخاب در ابانیارزش فیوظا گراکثرت جهان کی در دهد،یم نشان

ی) طیشرا چه تحت وی کس چهي برا شامل( است بهبود ای بهتر زیچ چه نکهیا مورد دریی هاقضاوت ابانیارزشی اساس چه بر
ي هاسازمان رأس در کایآمری ابیارزش انجمن اما است، مربوطهي هانهیزم هب وابسته اغلب هاپرسش نیا به پاسخ دهند؟ انجام

 .ببرد سود مزبوري هاسؤال با مرتبط و مطرحي هابحث از تواندیمی خارج وی داخلي هاانجمن و مربوطه

 در بیآس عدم وی سودرسان ،يرازدار صداقت، رینظی اخالقي استانداردها و استی ابیارزش دری اصولی مبان ازی کی اخالق
 وي سازآزمون در نظر موردي استانداردها و اصول نیا به توجه که استي اریبس تیاهم حائز انیدانشجوی آموزشی ابیارزش
 مالحظات نیا به توجه هاابیارزش و دیاسات فیوظا ازی ک. یسازد برآورده را نهیزم نیا دری اخالق مالحظات تواندیمی ابیارزش

ي سازآماده ،یطراح لیقب ازی ابیارزش مراحل کل در عادالنهی ابیارزش اصول تیرعا. است دگانرنیادگیی ابیارزش در

                                                            
1 Bush, K., & Duggan 
2 Smith 
3 Julnes, G., & Bustelo 
4 Julnes, G., & Bustelo 
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 دینبای اخالق مالحظات به توجه گاهچیهی آموزش اهداف بهی ابیدست در. استي ضرور جینتای دهگزارش و اجرا ان،یدانشجو
هم. باشد عادالنه شده ارائهي محتوا به توجه با آزمون و بودهی آموزش اهداف از برگرفته سؤاالت است الزم. شود گرفته دهیناد
ي سازآماده. کند جادیا افتراق نییپا و باال گروه نیبی خوب به و بوده برخوردار مناسبیی ایپا ویی روا از دیبا آزمون ن،یچن

 ارائه شامل آزمون
ٔ

 در را خود عملکرد رحداکث کندیم کمک شوندهآزمون به که استیی هانگرش و هامهارت اطالعات، ◌
 چه و دارد سؤال تعداد چه عنوان هر و شودیم آزمونیی محتوا چه که باشند مطلع دیبا رندگانیادگی. دهد نشانی ابیارزش

 ارائه عدم. دهدیم پوشش رای شناخت سطح
ٔ

 رندهیادگی جانب از تواندیم آزموني محتوا مورد در رندگانیادگی به اطالعات ◌
 که باشد معلم انتظارات بهی ابیدست عدم وی درس فیتکال در اشکال کالس، در توجه عدم لیدلبه هینبت ای دیتهدي معنا به
 نگرشی ابیارزش و آزمون به نسبت تا کنند آماده را شوندهابیارزش دیبا ابیارزش ت،ینها در. استی اخالق ریغ صورت نیا در

 زیپره آزموني ساز آمادهي هاتیفعال انجام از شوندگانابیرزشا شوندیم موجبی منف افکار و احساسات. باشند داشته مثبت
ي اگونهبه است؛ آزموني اجرا در عادالنه وي مساو طیشرا آوردن فراهم هاابیارزشی اخالقي هاتیمسؤول از گریدی ک. یکنند

 ارائه دري مساو شانس و زانیم حداکثر انیدانشجوی تمام که
ٔ

 در آزمون طول ن،یچنهم. باشند داشته خودي هايتوانمند ◌
 آزمون طیشرا مورد در دیبا رندگانیادگی. باشند داشتهیی گوپاسخ امکان انیدانشجوی تمام که باشدی صورتبه دیبای ابیارزش
 لهیوس چه و کنند استفاده است الزمی منابع چه از است، چقدر آزمون زمان مدت مثالً. باشند داشتهی کافی آگاه

ٔ
ی خاص ◌

 داشته دکنندهیتهد ای یهیتنب حالت تواندیم رنده،یادگی ازی قبل اطالع و برنامه بدون آزمون گرفتن. باشند تهداش همراه دیبا
. است دانشجو در آزمون جینتای منف اثرات به توجه آزمونی اخالق مالحظات گرید از. شودیم محسوبی راخالقیغ و باشد
 در. کندی بررس دانشجو در را جینتا اثرات و دهد ارائه رندهیادگی به قیدق و عیسر بازخورد آزمون از پس ابیارزش است الزم

 برطرف به و کرده مرور راي ریادگی ندیفرا گریکدی مشارکت با رندهیادگی و ابیارزش ستین بخشتیرضا جینتا کهي موارد
 آزموني کدها و است شدهی بایارزش دری اخالق مالحظات بهي اژهیو کردیرو ریاخي هادهه در. پردازندیم ضعف نقاط کردن

 موجب مالحظات نیا به توجه. پردازدیمی ابیارزش در عدالت مفهوم به که استي اسناد ازی کی عادالنهی ابیارزش وي ساز
 .شد خواهد آموزش ندیفرا بهبود و انیدانشجو بیترغ ،یابیارزش تیفیک ارتقاء

برنامهی درسـت بـه ابتـدا در کهیی هایابیارزش مواقع، ازي اریسب در که گفت دیبا جینتا لیتحل وی ابیارزشي اجرا مورد در
 نفـع و جینتا وند،شی عمل هم اگر ای شوند،ینمی عملی خوب به ای اسـت شده گرفته نظر در هاآني براي اریبس بودجه وي زیر

ي اریبسی سازمانبرون وی سازماندرون عوامل ازی ناش امر نیا. مانندیم استفاده بدون و نداشته هابرنامه بهبودي برای چندان
 اگر که استی ابیارزش باراعت و جینتا اعتبار عوامل نیا نیترمهم ازی ک. یگذاردیم ریتأثی ابیارزش ندیفرا و انیجر بر که اسـت

 بـهي اریبسـ تمشکال بسا چه و داشت نخواهدی عملـي ا ـدهیفا چیهـی ابیارزشـ جینتـا ـرد،ینگ قرار توجه مورد مهـم نیا
 هـر انجام در که تاسی ابیارزش بر حاکمی اخالقـ اصـول دارد،ی شگرف ریتأثی ابیارزش اعتبار بر کهی مهم عامـل. آورد بـار

 .شود نیتضم آن اعتبار تا کرد توجه اصول آن بـه ـدیبای ابیارزشـ

 گرفتـه قرار مدنظری ابیارزش دری اخالقي راهنما و اصول نیتدو بـه توجـهی ابیارزشـی المللـنیبي هاموسسه ازي اریبس در
 بـه ـازین ن،یبنـابرا و نـدارد وجـود بپردازد،ی دستورالعمل نیچنـ نیتـدو بـه کـهی سـازمان ـای نهـاد ما کشور در اما است؛
 اصـول ارائـه. اسـت الزم کشـورمان اتیمقتضـ طبـق ابانیارزشی اخالقي راهنما عنوان به مناسبی دستورالعمل نیتـدو

 اساس بر و بسته فرهنگ دیبا ما کشوري برای دستورالعمل نیچن رو، نیا از. است وابسته فرهنگ به که استي امـری اخالقـ
. اسـت ـدهینگرد نیتـدوی مسـتقل و خـاصی ابیارزشـ فرهنگ و منسجم هینظر ما کشور در. باشـدی اسالم -ی رانیا فرهنگ
 اغلب که نکته نیا بـه توجـه بـا وی ابیارزش حوزه در انهیگرا تیکم وی ستیتویپوز دکـریرو غلبـه بـه توجـه بـا نیهمچنـ

 متعهد و ملتزم آن بـه و متأثر، کردیرو نیا ازی ابیارزش در اخالق اصول انیب در ـزین مطالعـه نیا دری بررس مورد صاحبنظران
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 مورد منظر نیا ازی ابیارزش در اخالقي هنجارها و اصول ،یاسالم -ی بوم وی نـیدي کردیرو با ما کشور در است الزم اند،بوده
 ).1392 ،يآباد بهمن وی خندق نیام( نمود ارائه عرصه نیا دری متفاوت و لیبـد منظـر بتـوان تـا گرفته، قرار مطالعه و توجه

 منشـور،ي اراد جهـان سـطح دری ابیارزشـ مجـالت و هاانجمن ازي اریبسـ پـژوهش، در شـده ذکري نظری مبان به توجه با
 و ـتیماه ـتیهما بـه توجـه با ما کشور دری دستورالعمل نیچنـ وجود. هستندی ابیارزش در اخالق دستورالعمل ای نظامنامه

 توجه با دیباي رفناو و علم در اخالق انجمن همچونیی هاانجمن و است الزم سازمان ها برنامه بهبودها دری ابیارزش نقـش
 .ندبگمار همت ابانیارزش استفادة جهـتی دسـتورالعمل نیچنـ نیتـدو بـه مقالـه، نیا در شده ذکر اصـول بـه
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 ساختاري پژوهش از دیدگاه اعضاي هیات علمی دانشگاه مالیر -ارزیابی کیفی موانع  اداري

 2، علی ایمان زاده1مریم مرندي حیدرلو
 

 چکیده

وزش عالی موضوع پژوهش و موانع پیش روي آن در آم عالی،  آموزش در توجه مورد هاي مقوله مهمترین از یکی امروزه
ها توجه به پژوهش هاي آموزش رسالت پژوهشی نیز داشته و با توجه به تغییر ماهیت دانشگاهاست. دانشگاهها در کنار فعالیت

وانع مدر آموزش عالی بیش از پیش اهمیت پیدا می کند. در این پژوهش سعی شده است یکی از اصلی ترین شاخصهاي 
ارشناسی انجام ه کیفی و از نوع پدیدساختاري) دردانشگاه مالیر بررسی شود. پژوهش حاضر به شیو –پژوهش (موانع اداري 

ز روش پیشنهادي اها هاي نیمه سازمان یافته و براي تجزیه و تحلیل دادهپذیرفته است. براي گردآوري اطالعات از مصاحبه
باع رسیدند. از حد اش ها بهمرد) داده 9زن و  8نفر از اعضاي هیات علمی (  17استفاده شد. پس از بررسی نظرات  اسمیت

راي فعالیتهاي مضمون اصلی بروکراسی اداري ، اعتبارات پژوهشی و توانمندي محیط دانشگاه ب 3ها، جزیه و تحلیل دادهت
تخاذ تدابیري نظیر مضمون فرعی استخراج گردید. با توجه به داده ها بدست امده، دانشگاه مالیر می تواند با ا 8پژوهشی و 

یستم کارآمد سیجاد ارتباط بین دانشگاه و صنعت و موسسات تحقیقاتی و ایجاد کم کردن فرایند تصویب طرحهاي پژوهشی، ا
شگاه مالیر فائق تشویق و پاداش براي محققان و ایجاد بستر پژوهش در دانشگاه، بر موانع اداري و ساختاري پژوهش در دان

 آید.

 موانع پژوهشی،  موانع اداري ساختاري،  ارزیابی کیفیکلمات کلیدي : 

 ه و خالصه مبانی نظري مقدم -1

 دوره طول در بشر هاي توان پیشرفت می تردید بدون است. بوده بشر معنوي و مادي پیشرفت ابزارهاي از همواره پژوهش،

 بستر عنوان به ها دانشگاه امروز دنیاي ). در 1380(فیاضی،  دانست تحقیق و پژوهش مدیون را کنون تا تاریخ گوناگون هاي

 هاي مقوله مهمترین از یکی امروزه .اند شده شناخته است، آن مواجه با جامعه که مسائلی پیرامون هاندیش و تفکر اصلی

 کاهش .است آن اجراي چگونگی از مختلف هاي برداشت و "پژوهش بر مبتنی آموزش"موضوع  عالی آموزش در توجه مورد

 پذیر امکان آموزشی حوزه در ویژه به و عالی زشآمو بدنه به پژوهش ورود با پژوهش و آموزش هاي حوزه موجود بین فاصله

)دانشگاهها با رویکرد هائی از قبیل برگزاري کارگاههاي آموزشی ،اعطاي فرصتهاي مطالعاتی ،تدوین 3،2002انتویستل(است 
ر این برنامه هاي تشویقی،الزامی بودن براي ارتقاي عمودي و افقی سعی در ارقاي عملکرد پژوهشی خود دارند.اولین قدم د

مورد اطالع از موانع پژوهشی در یک دانشگاه و استفاده از دیدگاه اعضاي هیئت علمی آن دانشگاه است (عبادي فر و همکاران 
 زمینه، این در انسانی و هاي مادي بودجه صرف و دستگاهها و ها سازمان کلیه در پژوهش از اصلی ). هدف96،ص 1384،

 حل و کاهش مناسب، راهبردهاي اتخاذ کارایی، و وري بهره سب،افزایشمنا گیري تصمیم به کمک کیفیت، بهبود

). عده اي چالشهاي  1373هاست (جانستون،ترجمه مهر محمدي،  ریزي برنامه صحت از اطمینان و اعتماد مشکالت،کسب
چالشها  -1ند: : کلیدي در تولید علم، توسعۀ پژوهشگري و کاربست تولیدات علمی را در پنج مقوله زیر تقسیم بندي می کن

                                                            

 (نویسنده مسئول مکاتبات)marndim@yahoo.com.  شگاه تبریز، دانشجوي دکتري گروه برنامه ریزي درسی، تبریز، ایراندان.١ 

 aliimanzadeh@yahoo.com ٢   دانشگاه مالیر، گروه علوم تربیتی، مالیر، ایران.. ٢
3 Entwistle 
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چالشها و موانع  -5چالشها و موانع ارتباطی -4چالشها و موانع روش شناختی -3چالشها و موانع سازمانی -2و موانع انسانی
اجتماعی  یک سازمان موفق می تواند با ایجاد انگیزشهاي انسانی ،انگیزشهاي سازمانی، انگیزشهاي روش شناختی، انگیزشهاي 

 تالش در کشورها از بسیاري اکنون اجتماعی این موانع را به نحو احسن مدیریت و برطرف کند. همارتباطی، انگیزشهاي 

 اشاره گردید، که همانگونه.دهند قرار توجه مورد فناوري دانش و پیشبرد و ملی توسعه در را دانشگاهها نقش تا هستند

 بر دانشگاهی جامعه در وظیفه این .میباشد عالی آموزش مراکز و ها وظایف دانشگاه مهمترین از یکی پژوهش به پرداختن

 کارهاي انجام ضمن ها دانشگاه استادان .ها دانشگاه دانشجویان سپس و استادان نخست :اصلی میباشد گروه دو عهده

 پژوهشگران آینده تربیت وظیفه نوعی به و دارند برعهده را دانشجویان مربی و هدایتگر نقش مستقیم صورت پژوهشی به

 می کشور علمی جامعه از قشر این پژوهشهاي به بنابراین توجه ). 1379 و همکاران، می دهند (رفاهی انجام نیز را رکشو

 مهمترین از یکی عنوان به علم نشر و تولید امروزه .گردد علمی زمینه هاي گوناگون در کشور علمی پیشرفت موجب تواند

 علمی دانشگاهها هیأت اعضاء و دهد می تشکیل را کشور علمی هر گاهجای و وزن از اي عمده قسمت علمی واحد وظایف یک

 پژوهشی هاي بعهده دارند شاخص مهم این رساندن ثمر به در خطیري پژوهش وظیفه و آموزش اصلی ارکان و عناصر بعنوان

 تألیف ، تحقیقاتی انتشارات ، تحقیقاتی، محققین مراکز با ارتباط در تحلیلی شاخصهاي و و کمی کیفی شاخصهاي : شامل

تعداد  نسبت -1 : از عبارتند شاخصها علمی خصوص مقاالت در .باشد می . . . و پژوهشی علمی و مقاالت کتب ترجمه و
 تعداد مقاالت -3 اعضا کل از علمی مقاالت صاحب علمی اعضاء هیأت درصد -2 اعضاء کل به علمی هیأت اعضاء مقاالت

(کورکی و  isiدر شده نمایه و خارجی و داخلی پژوهشی علمی مجالت در علمی هیأت اعضاء سط تو شده چاپ
مورد قبول واحدهاي علمی،  این اعتقاد که تحقیق و پژوهش در کشور ما ثمردهی اندکی دارد، تقریبا ). 60، 1386همکاران،

اثیرگذاري و تاثیرپذیري از آنجا که دامنه ت گیرند.بهره می هامحققان، پژوهشگران و حتی مراکزي است که از این پژوهش
ملی مطرح است، امروزه هر اقدامی براي روشن ساختن اهمیت تحقیق و موانعی  حرکت پژوهشی و تحقیقات علمی در سطح

بالقوه در این بخش و  آن قرار دارد، حائز اهمیت است. به چه دالیلی کشور ما با وجود برخورداري از امکانات که پیش روي
بردارد و انگیزه بسیاري از نیروهاي متخصص خود را در  هاي موثري راه است در زمینه تحقیقات، گامنیروهاي محقق نتوانست
و به همین  آورنداندوختگان و مسئوالن ما، دانش خود را از راه تحقیق به دست نمیعمدتا دانش  این بخش تقویت کند؟

شود، اغلب قابل مشاهده نیست. آنان روند می دن آن پیدادلیل چهره واقعی تحقیق و پژوهش که با به ثمر رساندن و بار آم
 اند ولیگویند: استادان ما نوشتهکنند و در توصیفی سرانجام چنین میمشاهده می تحقیقات را در چارچوب بسته و محدودي

توان د، میرسنسبتا مطلوب نمی هاي کشور به نتایجافزوده علمی ما به دانش موجود کم است و چون تحقیقات و پژوهش
هاي ها در گرو آگاهی مجریان امور از آخرین یافتهنتیجه گرفت که متقاضی واقعی تحقیق وجود ندارد. اجراي صحیح برنامه

کامل مواجه  ها را با شکستپژوهشی است. فقر اطالعاتی عوامل اجرایی و مسئوالن، بهترین و کارآمدترین برنامه علمی و
تولید هرگونه اطالعات غیرواقعی موجب به هم  نقایص و تولید اطالعات صحیح و دقیق است وکند. ارزشیابی، رفع کلیه می

 ریزي حلشناسایی و برنامه تواند از تحقیق به عنوان تنها امکاناي میجامعه .شودمی ریزيریختگی و اختالل نظام برنامه

جامعه علمی خود نیز بپردازد  ه امر نظام بخشی بهمعضالت جاري خود بهره گیرد که عالوه بر گسترش فرهنگ تحقیقاتی، ب
هاي ریزي موفق منوط به سلسله پژوهشبنابراین هر برنامه.کند و پژوهش و تحقیق را به عنوان یک عنصر بنیادین سازماندهی

تحقیق  هادگیرد و در نهایت منتج به سازمان یافتن و شکوفایی نهاي منسجم شکل میریزيبرنامه کارآمدي است که در گرو
براي توسعه اقتصادي، اجتماعی و  ریزيشود. لذا به واسطه همین چرخه است که موضوع جایگاه تحقیقات در برنامهمی
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)با توجه به آنچه ذکر شد این پژوهش درصدد بررسی این مساله 1،2008کند (السنفرهنگی کشور معنا و اهمیت پیدا می
 پژوهشهاي دانشگاه مالیرچگونه می باشد؟اداري در  –نقش موانع ساختاري  : هست که

 کلمه) 250. خالصه روش شناسی (تا 2

پژوهش حاضر به شیوه کیفی و از نوع پدیدارشناسی می باشد. پدیدار شناسی روش تحقیقی است که کانون توجه آن تجربیات 
آن روي می دهد توصیف نماید افراد است. روش پدیدارشناسی می کوشد تا تجربیات انسان را در متن و زمینه اي که در 

). بطوریکه در این تحقیق تجربیات اساتید از موانع  اداري و ساختاري در انجام یک 1390(ادیب، حاج باقري و همکاران، 
توان حجم نمونه را تخمین زد. با این حال در این هاي کیفی از ابتدا نمیپژوهش علمی کشف و توصیف گردید. در پژوهش

 8هیات علمی که مشتمل بر  17ها استفاده شد. پس از بررسی نظرات ین حجم نمونه از اشباع نظري دادهپژوهش براي تعی
هاي نیمه آوري اطالعات از مصاحبهحد اشباع رسیدند. براي گردها بهباشد، دادههیات علمی مرد می 9هیات علمی زن و 

ی در مورد موانع ساختاري و اداري پژوهش شروع شده و سپس سازمان یافته استفاده گردید. مصاحبه با یک سؤال وسیع و کل
سئواالت اکتشافی (از قبیل: بیشتر توضیح دهید، به نظر شما موانع دیگر تیز وجود دارند؟....) جهت دستیابی به اطالعات 

فراد استخراج دقیقه بطول انجامید. مصاحبه ها ضبط و سپس عین کلمات ا 50تا  30تر پرسیده شد. مصاحبه ها بین عمیق
براي  گردید. و به صورت مکتوب نوشته شد و مجدداً براي حصول اطمینان از دقت کار، نسخه ها با نوار مصاحبه مقایسه می

ها )استفاده شد. اسمیت سه مرحله را براي تحلیل داده 1995(اسمیت،  ها از روش پیشنهادي اسمیتتجزیه و تحلیل داده
 .هاتلفیق مورد -3ها تجزیه و تحلیل داده-2ها تولید داده -1د کرده است: شناسی پیشنهادر روش پدیدار

 کلمه) 500ها و نتیجه گیري (تا . خالصه یافته3

صلی این  مضمون فرعی استخراج گردید.مضامین ا 8مضمون اصلی و  3ها در پژوهش حاضر، پس از تجزیه و تحلیل داده 
اشاره دارد که هر  شیتوانمندي محیط دانشگاه براي فعالیتهاي پژوهتبارات پژوهشی و یافته ها به موارد بروکراسی اداري ، اع

فهومی این مکدام از این مضامین اصلی از مضامین فرعی مختص خود برخوردار می باشند. بر این اساس میتوان چهارچوب 
 ه گردیده است.ارائ 1خالصه کرد مضامین اصلی و فرعی در جدول شماره  1تحقیق را در جدول شماره 

 :مضامین اصلی و فرعی پژوهش 1جدول 

 مضامین فرعی مضامین اصلی زمینه کلی

تجربیات 
 اساتید

بررسی و داوري طرح  وکوتاه کردن فرایند تصویب  - بوروکراسی اداري
 هاي پژوهشی

فقدان ضوابط منسجم و قابل اجرا در رابطه با  -
 حمایتی از محققان و متخصصان هايسیاست

ها، دان ارتباط منسجم و منطقی بین دانشگاهفق  -
 موسسات تحقیقاتی و صنایع

ن فقدان برنامه هاي تشویقی مناسب براي پژوهشگرا  - اعتبارات پژوهشی
 نمونه
ه بتدریس و فعالیتهاي آموزشی نسبت بیشتر   مزایاي -

 پژوهش و فعالیتهاي پژوهشی

                                                            
1elsen  
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 فقدان نظام صحیح و مطلوب در رابطه با توزیع -
 عتبارات پژوهشیا

توانمندي محیط دانشگاه براي 
 فعالیتهاي پژوهشی

مکانات دانشگاه در پاسخگویی به فعالیتهاي ا -
 تحقیقاتی

گیري و رشد قدان بستر مناسب براي شکلف  -
 ايتوسعه تحقیقات کاربردي و

 

موانع انجام  ست. از این رو، شناختاهمیت و جایگاه تحقیقات و نقش بنیادي آنها در رشد و توسعه کشور، امري حیاتی ا
  .تحقیقات و مرتفع کردن آنها به منظور ارتقاي سطح کمی و کیفی پژوهش در کشورمان، ضرورت دو چندان دارد

عفري و ج)، 1381)، زینالو و همکاران (1378)، امینیایی (1376)، حسینی و شمسایی (1373نتایج تحقیقات بکرانی (
ناتی و مالی و وجود موانع مدیریتی و اداري، حرفه اي، امکا (1382)) و چنگیز و همکاران 1382)، تجري (1381همکاران (

ات خارجی،و هنینکز تأثیر آن بر فعالیتهاي تحقیقاتی در دانشگاه را از دیدگاه اعضاي هیئت علمی تأیید می کنند. در تحقیق
مشکالت ناشی  افریقایی به تأثیر نگرشهاي سیاسی و ) در تحقیقات جداگانه اي در کشورهاي آسیایی و2004و استیفنسون (

ز مجموعهاي از ادر مجموع به نظر می رسد تحقیقات دانشگاهی  .از بی ثباتی سیاسی آنها بر حوزه تحقیقات اشاره می کنند
. بدان پرداخت. لی و..موانع درون دانشگاهی و فرادانشگاهی تأثیر می پذیرند که میتوان از ابعاد جامعه شناختی، مدیریتی، ما
ین دانشگاه و صنعت دانشگاه مالیر میتواند با اتخاذ تدابیري نظیر کم کردن فرایند تصویب طرحهاي پژوهشی، ایجاد ارتباط ب

حقیق در تو موسسات تحقیقاتی و ایجاد سیستم کارآمد تشویق و پاداش براي پژوهش و محققان و ایجاد بستر پژوهش و 
 اختاري پژوهش در دانشگاه مالیر فائق آید.دانشگاه بر موانع اداري و س

 :. منابع و مراجع 4

، مجموعه مقاالت نخستین سمینار آموزش »ابهام روش شناسی وتنگناهاي پژوهشی در ایران«)، 1376یمان، محمدتقی (ا-
  421، دانشگاه عالمه طباطبایی، صص1عالی در ایران، جلد 

، »شتههاي علوم انسانی و رفتاري به تحقیق و تتبع در ایرانرایش استادان بررسی علل عدم گر«)، 1378امینیایی، مریم (-
لعات و مدارك علمی ، تهران: پژوهشگاه اطا4، شماره 7چکیده تازه هاي تحقیق در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی ایران، دوره 

 .ایران

در نظامهاي دانشگاهی و پیش دانشگاهی. وزش با کیفیت جامع: رهیافتی براي ایجاد تحول ). آم1373بازرگان، عباس،( -
 .68-55: 3پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت، 

گاه بررسی نگرش اعضاي هیئت علمی دانشگاه در مورد موانع پیشرفت فعالیتهاي پژوهشی دردانش«)، 1373کرانی، فریدون(ب-
وم تربیتی و طباطبایی، دانشکده عل ، پایان نامه کارشناسی ارشد برنامه ریزي آموزشی، دانشگاه عالمه»صنعتی اصفهان

 روانشناسی 

  78 -59: 4) پژوهش در اینه آموزش. مجله فصلنامه آموزش عالی ، 1388رپناه( بهزادي و داو-
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بررسی موانع فعالیتهاي تحقیقاتی در دانشگاههاي علوم انسانی شهر تهران ازدیدگاه اعضاي هیئت «)، 1382تجري، مریم (-
رشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی به راهنمایی دکترمحمد یمنی ، پایان نامه کا»علمی

 .دوزي سرخابی

 تحقیقات شوراي ي،مهرمحمد محمود پژوهشی ترجمه یافته هاي بستن کار به براي شهایی ،رو1373ان، جیمز، جانستون،-

 پرورش،تهران و آموزش وزارت

وند اجراي پایان نامه تحصیلی پزشکی عمومی دیدگاه اساتید راهنما در مورد مشکالت ر«)، 1382(چنگیز، طاهره و همکاران -
صفهان، صفحه ادر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مجله آموزش درعلوم پزشکی، جلد اول، شماره نهم: دانشگاه علوم پزشکی 

23-32 

انشکده هاي دهاي پژوهشی از دیدگاه اعضاي هیئت علمی موانع و تنگنا«)، 1376حسینی، سید محمود؛ ابراهیم شمسایی ( -
 538-508، دانشگاه عالمه طباطبایی، صص 1، مجموعه مقاالت نخستین سمینار آموزش عالی در ایران، جلد »کشاورزي

 کارورزان از سنجی رنظ :آن اجراي چگونگی و ن نامه پایا کیفیت )1379( دیگران و ثابت الهه، رفائی، مهتاب، رفاهی،-

 ).1علوم پزشکی ،سال ششم ( در پژوهش .ماه اصفهان،مرداد پزشکی علوم دانشگاه پزشکی دانشکده

علوم  ، مجله آموزش در»چشم انداز پژوهش در دانشگاه علوم پزشکی تهران: دیدگاهها و نظرات«)، 1381ینالو، علی اکبر (ز-
 6، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، صص 1381، سال 7پزشکی، شماره 

هشی داندانپزشکی ) محمدي ،محمد رضا،والئی،ناصر،عملکرد پژوهشی و نیازهاي اموزشی  پژو 1384بادي فر و همکاران،(  ع-
 .4، شماره  18کشور، مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران،دوره 

 و ش عالی آموز قاالتمجموعه م عالی؛ آموزش در لتحو ابعاد بررسی :آینده )،دانشگاههاي 1380فیاضی،عمادالدین ( -
 عالی آموزش برنامه ریزي پژوهش مؤسسه :تهران دوم، جلد پایدار، توسعه

 هیأت دیدگاه اعضاء از علمی قاالتم نگارش به گرایش عدم بر موثر ) بررسی عوامل1386( کورکی و همکاران ،مسعود -

 ، هاردهمچ همدان ،دوره درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه علمی همدان ،مجله پزشکی علوم دانشگاه علمی
 46مسلسل  ، شماره1386زمستان ، 4 شماره

شماره  تربیت و تعلیم مهوپرورش. فصلنا آموزش در پژوهشی هاي یافته از استفاده میزان ) ، بررسی1382متین، ( اهللا، نعمت-
88 

-Entwistle, N (2002). Research-Based University Teaching: What is It and Could There be 
an Agreed Basis for It?. The Psychology of Educatiion Review, 26(2), 3-9. 

-Elsen.m(2008).research and action research . Peter Lang Press. 

-Etkinson, Davis(2004) ; Gob satisfactin ,management, volum 11.Number 4. 

-Hennink, M., & Stephenson, R., (2004), “Uing research to inform ,“health policy: barriers 

and strategies in developing countries .opportunity and choices working paper, No. 9, pp. 1-
37 
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- Mayerj(2009). Human resource development in higher education. Harvard.New York. 

-Stampen, J.O. (1987 . ) improving the quality of education: deming and  effective schools .
Contemperory education review.3: 423-433 
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ساختن اولین وب سایت "): مطالعه موردي دوره MOOCتحلیل روایتی کیفیت دوره هاي برخط آزاد انبوه (
 Udemyدر سایت  "CSS3و  HTML5تان در یک هفته با 

 1محمد شاهعلی زاده

 چکیده

ا آن سر و کار دارند. شاید یادگیري الکترونیکی از جمله اصطالحاتی باشد که اکثر انسان ها چه به صورت آگاه یا ناخودآگاه ب
پداگوژیکی ریتی و هاي جدید در حیطه آموزش از راه دور و یادگیري الکترونیکی است. ابعاد فنی، مدیموك ها یکی از پیشرفت

ها به منصه ظهور رسیده ها بایستی مورد بررسی و مداقه قرار بگیرد. این نکته درست است که این نوع از یادگیرياین دوره
وك) مورد بررسی قرار اند، اما کیفیت آنها چندان مورد بررسی قرار نگرفته اند. در این تحقیق بعد پداگوژیکی این پدیده (م

ایتتان در یک سساختن اولین وب  "ن تحقیق، بررسی یکی از دوره هاي برخط آزاد انبوه با عنوان  گرفته است. هدف از ای
بۀ نوع با کاربست چهارچوب نظري اجتماع کاوشگري گریسون و آندرسون بود. البته از جن " CSS3و  HTML5هفته با 

ل اولیه آموزش مریل طبقه بندي اهداف بلوم  و اصوارزشیابی و جزمیت در روش ارزشیابی یا تنوع در روش ها و نگاه به انواع 
روش تحلیل  نیز بررسی هایی انجام گرفت. روش شناسی این تحقیق از نوع روش شناسی کیفی و روش تحقیق مورد استفاده،

ري ش نمونه گیبود و رو Udemyروایتی بود. جامعه مورد مطالعه در این تحقیق تمامی دور هاي برخط آزاد انبوه در سایت 
 "ایت در یک هفتهسساخت اولین وب  "از نوع روش هدفمند بود که بر اساس آن، یکی از دوره هاي برخط آزاد انبوه با عنوان 

ر آخر مصداق دانتخاب شد. یافته هاي این تحقیق می تواند چشم اندازهاي روشنی پیش روي خوانندگان گرامی قرار دهد و 
 را مشاهده خواهیم کرد. "ارائه اطالعات آموزش نیست "وید این سخن ماندگار پروفسر مریل که می گ

 آموزش از راه دور، یادگیري الکترونیکی، موك، اجتماع کاوشگري کلمات کلیدي:

 مقدمه

یا همان موك ها باعث دگرگونی در آموزش و یادگیري  2می گویند که یادگیري الکترونیکی و دوره هاي برخط آزاد انبوه
روایت پیش رو کمی آن را به چالش بکشد. آیا دوره هاي برخط آزاد انبوه یا همان موك ها از جنبۀ  خواهند شد، اما شاید

اند؟ هدف از این نوشتار بررسی یکی از دوره هاي موك با کاربست یکی  پداگوژیکی کیفیت خوبی را به خود اختصاص داده
م اول دوره دکتري در رشته تکنولوژي آموزشی بود که از چهارچوب هاي نظري در این حیطه می باشد. تقریباً هفته اول تر

این داستان شروع شد. استاد طالیی که قرار بود آموزش از راه دور با تأکید بر یادگیري الکترونیکی را براي دانشجویان ورودي 
نهاد دادند. ایشان جدید دکتري تکنولوژي آموزشی تدریس کند، ایده بررسی و ارزشیابی یکی از دوره هاي موك را به ما پیش

که از دانشگاه آکسفورد فارغ التحصیل شده بودند و من هم سه چهار روز قبل از حاضر شدن در محضر ایشان، از دانشجویان 
ترم باالیی برخی ویژگی هاي ایشان را جویا شده بودم، به مباحث نظري و در عین حال به مباحث عملی و درگیر کردن 

عالقه مند بودند. درست است که من سال قبل در یکی از دوره هاي موك شرکت کرده بودم و شاگرد با نمونه هاي واقعی 

                                                            

رس، تهران، ایران. دانشجوي دکتري تخصصی، تکنولوژي آموزشی، دانشگاه تربیت مد .1
Shahalizade2000@gmail.com 

2. Massive Open Online Courses  
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و اخیراً هم یک مقاله در مورد موك ها پذیرش  2و یک مقاله ملی هم در مورد موك نوشته بودم 1یک مقالۀ بین المللی
ستی براي اولین بار بود که با توجه به نظرات ، اما به را3پوستري در کنگره آموزش عالی در دانشگاه تربیت مدرس گرفته بودم

و گفته هاي استاد طالیی، باید این بار با یک عینک جدید به این موضوع نگاه می کردم و آن از این نگاه بود که بایستی در 
ن که سر مقام یک ارزشیاب این دوره را بررسی می کردم. هفته اول که موضوع و تکلیف کالسی داده شد، تا هفته بعد از آ

کالس بیایم ذهنم درگیر این موضوع بود که با چه معیاري و یا چگونه این دوره را ارشیابی کنم. شاید در حد یک معما بود. 
گاهی می گفتم شاید استاد می خواهد که فقط در یکی از دوره ها ثبت نام کنیم و بدانیم که اینگونه دوره هایی هم وجود 

صورم کامالً اشتباه بود. بله تصورم اشتباه بود. اعتراف به اشتباه یکی از خصوصیات علمی است و دارد، اما اقرار می کنم که ت
من هم خیلی دوست دارم اشتباه در برداشت ها و تلقی هایم را زود بگویم. شاید این را از کتاب نظریات یادگیري به ارث برده 

بیتی، یعنی ثرندایک، نقل قولی آورده بودند که وي در جلسه باشم که در آن کتاب در قسمت آشنایی با پدر روانشناسی تر
من در مورد این قانون اشتباه  "اي و در جلوي تعداد کثیري از دانشجویان و حضار در ارتباط با قانون اثر خود گفته بود که 

آندرسون در یادگیري  .  به هر حال، جلسه سوم کالس بود که استاد ما را با الگوي اجتماع کاوشگري گریسون و"می کردم
الکترونیکی آشنا کرد و همچنین یادآوري قاطع کرد که صرفاً نمی خواهد دانشجویان در آن دوره ها ثبت نام کنند، بلکه باید 
براساس یک الگو و چهارچوب، آن را مورد ارزشیابی قرار دهند، موضوعی که هم با آن الگوي اجتماع کاوشگري را خوب می 

 4م و هم با یک نمونه واقعی سر و کار داشته باشیم. همچنین براي شناخت و بررسی کامل این الگو که توانستیم درك کنی
جلسه اي را هم به خود اختصاص داد، استاد مجبور شد به خاطر سفر به کشوري اروپایی، یک جلسه را به عقب نیندازد و به 

د تجربه خوبی برایم بود. در الگوي اجتماع کاوشگري، حضور از صورت اسکایپ و از راه دور برگزار کند که آن هم به نوبۀ خو
شرایط مهم محیط هاي یادگیري الکترونیکی بود. شاید تصویر زیر به شکل بهتري بتواند انوع حضور را براي ما نشان دهد، 

 چرا که گاهی یک تصویر بیش از هزاران کلمه ارزش دارد.

 

 . اجتماع کاوشگري1شکل 

                                                            
1. The Role and Place of Massive Open Online Courses (MOOCs) in Cultural, Social, Economic, and 

Educational Development in Countries 

 وه (موك)طراحی و پیاده سازي پلتفرم دوره هاي برخط آزاد انب نظریه یادگیري ارتباط گرایی و داللت هاي آن در. ۴

 گاه هاي ایراندوره هاي برخط آزاد انبوه (موك): راهکاري براي جذب دانشجویان خارجی براي دانشطراحی و پیاده سازي  .٥

حضور اجتماعی

حضور تدریس

حضور شناختی
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ر ساختن و ) را که می خواندیم معلوم شد که حضور شناختی میزان توانایی فراگیران د2003ندرسون (کتاب گریسون و آ
ر و یادگیري تثبیت معانی از طریق تأمل و بحث در اجتماعی انتقادي اکتشافی است. و حضور شناختی به نوعی شرایط تفک

اجتماعی و  اع کاوشگر در نشان دادن خود از نظردر سطح باال است. حضور اجتماعی توانایی شرکت کنندگان در یک اجتم
ست و حضور اعاطفی به عنوان افرادي واقعی (براي مثال شخصیت کامل خود) از طریق رسانه ارتباطی به کار گرفته شده 

ادگیري که یتدریس نیز طراحی، تسهیل و جهت دهی فرایندهاي شناختی و اجتماعی به منظور تحقق آندسته از بازده هاي 
ت با برخی لحاظ فردي هدفمند و از لحاظ آموزشی ارزشمند باشند، است. بر اساس این چهارچوب که در واپسین جلسا از

ن یا ارزشیابان شاخص هاي آن نیز آشنا شدیم، کارمان کمی راحت تر شده بود، زیرا از ویژگی هاي الگوهاست که کار طراحا
اجتماع کاوشگري  هند تا با آن به پیده ها نگاه کند. پس از آشنایی بارا نیز تسهیل می کند و به پژوهشگر یک عینک می د

یز زمانم به هدر و اتمام کالس، عزم راسخم این شده بود که در یک دوره موك شرکت کنم که با توجه به توصیه هاي استاد ن
 Udemyاي سایت و دوره ه، من سراغ Udemyو  Courseraنرود و از آن دوره هم مطالبی یاد بگیرم. از بین سایت هاي 

وره ارائه می داد. درفتم، زیرا هم این سایت را تجربه نکرده بودم و هم اینکه گواهی رایگان هم در اختیار تکمیل کنندگان 
نستم دوره ها را وقتی وارد سایت شدم با انبوهی از دوره هاي آنالین مواجه شدم. از هر رشته اي و از هر گرایشی می توا

عد از گشت و بمنظمی بود و از لحاظ ظاهري جذاب و از لحاظ طبقه بندي دوره ها کامالً منظم و خوب بود.  ببینم. سایت
ر داشتم و گذاري سه روزه در این سایت در شش دوره آن ثبت نام کردم، اما فقط یک دوره را براي تکمیل کردن مد نظ

 HTML5فته با ساختن اولین وب سایتتان در یک ه"م دوره اولویت من به خاطر عالقه و نیازي که داشتم آن دوره بود. نا
 بود. در تصویر زیر نام دوره انتخاب شده و دیگر دوره ها را می توان مشاهده کرد. "CSS3و 

 

 Udemy) تصویري از دوره هاي انتخاب شده در سایت 2شکل 
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خود جاي داده بود. البته یادمان نرود که  هزاران دوره را در Udemyدوره هاي این سایت خیلی زیاد بودند. شاید سایت 
کمیت بیشتر همیشه به معناي کیفیت بیشتر هم نیست. دوره انتخابی من که مربوط به طراحی سایت بود، آموزشگر آن رایان 

ن توسعه دهنده وبسایت بود که عالقه مند به یادگیري مبتنی بر پروژه نیز هست و عالوه بر دوره اي که من در آ 1بنهاردت
 داشت.  Udemyثبت نام و شرکت کردم، یک دوره دیگر نیز با عنوان یادگیري ساخت وب سایت هاي زیبا نیز در سایت 

 

ادگیرنده در شایان ذکر است که دوره هاي مرتبط با سایت هاي آموزشی  و ایجاد وب سایت ها نسبتاً زیاد بود و شخص ی
این دوره هاست  وره اي خوب را برگزیند. شاید این هم یکی از نقاط ضعفوهلۀ اول شاید کمی سر در گم می شد تا بتواند د

ر باشد تا براي فهم بهتر که اطالعات زیادي به عنوان مقدمه در ارتباط با دوره در اختیار یادگیرندگان قرار نمی دهد. شاید بهت
 ی آن نیز آشنا بشویم. به برخی از تعاریف ارائه شده در مورد موك ها نگاهی بیندازیم تا با تعریف علم

می توان گفت که دوره هاي برخط آزاد انبوه (موك)، از پیشرفت هاي جدید نوظهور در حیطه آموزش از راه دور و یادگیري 
با شروع دانش  2008الکترونیکی می باشند. دوره هاي برخط آزاد انبوه (موك)، نخست در افق فکري آموزش عالی در سال 

). اگرچه تعدادي دوره 2008یی که بوسیله جورج زیمنس و داونز تسهیل شده بود، ظاهر شد(داونز، ارتباطی و ارتباط گرا
)، دوره هاي 2013( 3) گائیبل2004، 2. به نقل از جاکوبی2012برخط آزاد، قبل از این تاریخ در دسترس بودند (رودریگز، 

چندان سخت، محدودیت کم در مشارکت و بدون هزینه  برخط آزاد انبوه (موك) را به عنوان دوره هایی با خواسته هاي نه
توصیف می کند. در اصل، دوره هاي برخط آزاد انبوه (موك)، ریشه خود را در نهضت آموزش آزاد که با هدف توسعه دانش 

به وجود و آموزش بدون هزینه، در ضمن اینکه محتوا می تواند مورد اصالح قرار گرفته و دوباره مورد استفاده قرار بگیرد  
). اگرچه این دوره ها به علت ضعف در طراحی یادگیري آنها مورد انتقاد قرار گرفته اند 2013، 4آمده بود، دارند(یان و پاول

). تحقیقات در مورد پدیده دوره هاي برخط آزاد انبوه (موك)، 2013؛ یان و پاول، 2013؛ گائیبل، 2013(کوپر و ساهامی، 
 ). 2014ه موردي و تحقیق روایتی است (جاکوبی، بیشتر به صورت کیفی: مطالع

                                                            
1. Ryan Bonhardt  
2. Jacoby  
3. Gaebel 
4. Yuan & Powell 
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را دگرگون کرده اند. این دوره ها به صورت  1پدیده هاي تازه اي هستند که آموزش عالی دوره هاي برخط آزاد انبوه (موك)
ي دانشکده برخط به وقوع می پیوندند. آنها به یک دانشگاه مربوط می شوند، اما این الزامی نیست. آنها بزرگتر از کالس ها

هستند، برخی اوقات خیلی بزرگتر هستند. اگرچه ادبیات نظري  و یا پژوهشی در ارتباط با این پدیده در حال توسعه هستند 
دوره هاي برخط آزاد انبوه (موك) می توانند به  ).2014با این حال باز هم ادبیات محدودي در این زمینه داریم (کندي، 

مل آموزش از راه دور مورد مالحظه قرار بگیرند. اگرچه این دوره ها به علت ضعف در طراحی عنوان یک گام امیدبخش در تکا
 2یادگیري آنها مورد انتقاد قرار گرفته اند. می توان گفت که طراحی یادگیري در این محیط ها بایستی با اصول پداگوژیکی

 ).2014 ،3آموزش از راه دور براي بزرگساالن همسو باشد(رابنز، کالز و کوپر

به بعد که در پاییز در دانشگاه استنفورد به اجرا گذاشته شد، توجه و عالقه  2011دوره هاي برخط آزاد انبوه (موك)، از سال 
از اولین ارائه دوره هاي برخط آزاد انبوه (موك)، و به  ).2012، 4مسئوالن و همچنین عموم را به خود جلب کرده است (پاپانو

، یادگیري برخط در حال حاضر به Courseraو  edxممتاز در آمریکا و توسعه بعدي تهیه کنندگان وسیله دانشگاه هاي م
عنوان یک مبحث مهم و جدي در میان دانشگاهیان مطرح شده است. براي طرفداران تغییر، این دوره ها به عنوان یک 

). نوشتجات نشان می دهد که دوره هاي 1220، 5بازیگردان مهم تغییر در این قرن مورد توجه قرار گرفته است (لیکارت
برخط آزاد انبوه (موك) به عنوان یک مولفه اساسی در آموزش عالی مطرح خواهد شد(گاسویس، کاوانویک، جکسیمویک و 

دوره هاي برخط آزاد انبوه (موك)،دوره هایی هستند که بر روي وب ارائه می شوند و قابلیت حمایت از  ).2014، 6زیمنس
اگیر را دارا می باشند. این دوره ها عالقه بسیاري از افراد را به خود جلب می کنند. در حال حاضر بیشتر این دوره هزاران فر

ها مبتنی بر رویکرد سنتی سخنرانی هستند و فراگیران بایستی خودشان مباحث گروهی را سازماندهی کنند. موسسات ممکن 
ی یک نشان تجاري اضافی براي خود باشند و یا دیگر موسسات ممکن است است با دوره هاي برخط آزاد انبوه (موك)، در پ

از این دوره ها براي مناسب کردن کارپوشه هاي آموزشی استفاده بعمل بیاورند.به هر حال، این دوره ها دوره هاي برخطی 
دوره هاي برخط آزاد انبوه  نامحدودي نیز دارند. 9هستند و همچنین ظرفیت ثبت نام 8و باز 7هستند که براي هر شخصی آزاد

دوره هاي برخطی هستند که معموال سخنرانی در آن به صورت ظبط شده قرار دارند، سوال ها و آزمون ها به صورت  (موك)،
خودکار هستند و مشارکت فراگیران به صورت داوطلبانه است.آنها مقیاس بزرگی را شامل می شوند که با کاهش تماس 

آموزش دهندگان اتفاق می افتد.فراگیران در این دوره ها، متکی بر مطالعه و گروه هاي میاحثه خود حضوري بین فراگیران و 
دوره هاي برخط آزاد انبوه در حال ظهور، میلیون ها یادگیرنده را بدون هیچ هزینه اي ثبت نام  هستند. 10سازماندهی شده

، 11شده و با شدت به پیش می رود (ولش و دراگیوسن می کنند.حرکت به سوي دوره هاي برخط ازاد انبوه (موك) سریعتر
بوسیله جورج زمینس  12در مدت زمان کوتاهی، دوره هاي برخط آازاد انبوه (موك) با ارتباط گرایی و دانش ارتباطی ).2013
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ه بودند،  طرح ریزي کانادا که اولین دوره برخط آزاد انبوه (موك) را مورد بررسی قراد داد 2از دانشگاه مانیتوبا 1و استفن داونز
که پیشرو ایدة محتواي برخط آزاد، به عنوان بخشی از نهضت آموزش و  3شدند. این ایده مدت ها قبل توسط ویلی ویکی

 بود، مطرح شده بود. 4پروش آزاد

 شکل زیر می تواند بسیاري از جنبه هاي دوره هاي برخط آزاد انبوه را روشن سازد.

 
 )1393نبوه و اصطالح شناسی آن (به نقل از حافظی نژاد، ) دوره هاي برخط آزاد ا2شکل

شروع به کار کردند. پایگاه هاي مذکور، یک رویکرد  2012در سال  -edx، و Udacity ،Coursera –جدید  5پایگاه هاي
بوجود آوردند. میان فردي و تجربی یکپارچه اي را استفاده کردند و یک تغییر واقعی در دوره هاي برخط آزاد انبوه (موك) را 

در جهان، با آخرین پیشرفت هاي فناورانه، مورد حمایت و پشتیبانی  6این پایگاه هاي جدید بوسیله دانشگاه هاي با رتبه باال
قرار گرفتند. این اقدام باعث تحول در کبفیت پایگاه هاي ارائه برخط شد.موج جدید دوره هاي برخط آزاد انبوه (موك)، 

ز تمام جهان جذب خود می کرد. یوداسیتی، کورسرا و اي دي ایکس، رقیب هاي مهم و برجسته اي در میلیون ها انسان را ا
هستند. شواهد محکمی وجود دارند که روند رشد عالقه در دوره هاي برخط  7مقایسه براي گرفتن رهبري در ارائه هاي برخط

اد داتشگاه باال در رتبه بندي جهانی از بیست کشور، به آزاد انبوه (موك) را نشان می دهد. در کمتر از یکسال، بیش از هفت
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). یوداسیتی، کورسرا و اي دي ایکس، سه پایگاه بزرگ 2013حمایت کنندگان از این دوره ها پیوسته اند (ولش و دراگیوسن، 
 ). 2013، 1دوره هاي برخط  آزاد انبوه (موك) در حال حاضر هستند(چن چن

 این حیطه به همراه سایت آنها را می توان دید. در جدول یک سه پایگاه بزرگ در

اقتباس (). نام سه پایگاه مهم در ارائه دوره هاي برخط آزاد انبوه (موك) به همراه آدرس سایت آنها اند 1جدول

 ).2013از ولش و دراگیوسن، 

 وب سابت نام پایگاه

 www.udacity.com یوداسیتی

 www.coursera.org کورسرا

 www.edx.org اي دي ایکس

نشان می دهد دوره هایی که از طریق این سه پایگاه فراهم می شود از  3)، زمینه یابی2013( 2براساس استنادات والدراپ
ش از شصت دانشگاه مختلف می آید. دانشجویان ثبت نام شده، از بیش از دویست و بیست کشور هفتده کشور مختلف با بی

یک رشد سه برابري در تعداد دوره هاي در دسترس و همچنین در شرکت دانشجویان در  2013تا  2012می آیند. از  سال 
موجب می شوند. دانشجویانی که در این دوره ها  این دور ها وجود دارد. اینها یک رشد سریع از دوره هاي برخط آزاد انبوه را

، دپارتمان آموزش و 2012از سال  درصد است که یک نسبت باالیی را نشان می دهد. 4/21از قاره آسیا شرکت می کنند، 
، نتیجه گیري کرده است که یادگیرندگانی که به صورت "4فراتحلیل و بازنگري مطالعات یادگیري برخط"پروروش آمریکا ، 

یا چهره  5برخط به یادگیري می پردازند، در میانگین، کمی بهتر از یادگیرندگانی هستند که همان منابع را به صورت سنتی
، آموزش می بینند، است. ایکس موك ها، ممکن است جزء آخرین مرحله در فرایند پیشرفت ها در یادگیري برخط 6به چهره

اطر مزایاي مسلمشان، به صورت جهانی بتوانند میلیون ها یادگیرنده جوان باشند و انتظار می رود که این دوره ها به خ
 بزرگسال را به خود جذب کنند. این مزایا در ذیل می آیند: 

ایکس موك هاي رایگان، می توانند، تعداد زیادي از یادگیرندگان را از سرتاسر جهان جذب خود کنند. این دوره ها دانشجویان 
، بدون تمییر در سن، ملیت، حرفه، سالمتی، و یا منابع مالی، جذب می کنند. هر شخص با دسترسی را بدون محدودیت زمانی

به اینترنت، واجد شرایط است. ظهور ایکس موك ها موجب فراهم آمدن تجربیات آموزشی منحصر به فردي براي افرداي که 
آمدن فرصت هاي آموزشی براي افراد با  در کشورهاي در حال توسعه زندکی می کنند، می شود. همچنین موجب فراهم

، بدون در نظر گرفتن دالیلی براي تالش هاي برخطشان براي یادگیري مهارت هاي شغلی 7درآمد کم، افراد با ناتوانی یادگیري
ردن جدید، براي تالش هایشان براي اقتباس نیازمندي ها براي شغلی که در زمان حال دارند، براي کارآفرینی، یا براي غنی ک

ایکس موك ها براي یادگیرندگان محتواي با کیفیت باالیی را فراهم می  دانششان، این تجربیات آموزشی را فراهم می کنند.
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کنند که به اندازه دوره هاي کالس محور قیلی از استانداردهاي باالیی برخوردار هستند. پایگاه هاي در حال رقابت، کورسرا 
ا می کنند که همان استانداردها و نیازمندي هاي کیفی را حفظ می کنند. همانگونه که و اي دي ایکس، به طور رسمی ادع

نائل شدن به طور نمائی تغییر می کند، اما سختگیري در همان سطح باقی می  "مدیر پایگاه اي دي ایکس نمایان می سازد، 
یقت، در میانگین، کمتر از ده درصد از دانشجویان دوره هاي برخط آزاد انبوه (موك)، ). در حقwww.edx.org/faq( "ماند

 ). 2013امتحان نهایی را میگذرانند (ولش و دراگیوسن، 

، یکی دیگر از ابعاد دوره هاي برخط آزاد انبوه (موك) است که دانشجویان آن را مورد توجه قرار می دهند.در 1شخصی سازي
ري، مواد یادگیري مقدماتی و غنی بر اساس پیش زمینه و همچنین نیازمندي هاي دانشجویان، در دسترس خالل فرایند یادگی

بر دانشی که توسط دوره فراهم شده  4و تسلط یافتن 3، فهمیدن2هستند. هر دانشجویی می تواند مسیر خود را در فعالسازي
 ). 2012، 5است را داشته باشد (کلر

مک آلی،  ساخته شده اند. 8و فلسفه ارتباط گرایی 7، آزاد بودن6بر اساس ویژگی هاي انبوه بودن دوره هاي برخط آزاد انبوه
)، توضیح می دهند که دوره هاي برخط آزاد انبوه (موك) از راهبردهایی شبیه شبکه 2010( 9استوارت، زیمنس و کرمییر

ا با اضافه کردن سودمندي هاي متخصصان موضوع براي اتصال گروه ها استفاده می کنند، اما این کار ر 10سازي اجتماعی
 براي تسهیل محتوا و با هماهنگ کردن و نظم دادن به مواد وسیع رایگان و برخط، انجام می دهند. 11درسی

زونی است و این به هر حال تعاریف ارائه شده و تحقیقات صورت گرفته در مورد این نوع از یادگیري الکترونیکی در حال ف
تعدد قرار جزء پیششرفت هاي جدید در حیطه یادگیري الکترونیکی هستند بایستی در معرض ارزشیابی هاي مدوره ها که 

 بگیرند و این ارزشیابی است که موتور اصالح و بهبود این دوره ها می تواند باشد. 

ابی این دوره باید گفت که ارزشیابی این دوره را می توانستم از دو جنبه مورد ارزشیابی قرار دهم. البته قبل از بحث دربارة ارشی
کار نسبتاً سختی هم می باشد، زیرا که به قول اسکریون باید خوب یا بد بودن برنامه مورد نظر رانشان دهیم و اگر این خوب 

ظاهر  یا بد بودن را مطرح نکنیم، در واقع ارزشیابی انجام نداده ایم. به هر حال این دو جنبه براي ارزشیابی، یکی ساختار و
خود برنامه بود و دیگري جنبۀ پداگوژیکی این برنامه بود.  در جنبه پداگوژیکی هم از شاخص هاي انواع حضور که توسط 
آندرسون و گریسون ارائه شده است به ترتیب استفاده خواهیم کرد. در ارتباط با شکل ظاهري برنامه و نحوه جذاب بودن 

وع و گرم و سرد استفاده خوبی کرده بودند. منابع و ویدیوها به خوبی و با نظم از ظاهر سایت باید گفت که از رنگ هاي متن
جزء به کل و سلسله مراتبی جاي گرفته بودند. در قسمت برنامه هاي این برنامه، می توانستم مدت زمان هر ویدیو را مشاهده 

وان بحث هاي ایجاد شده در برنامه به خوبی کنم. همچنین جمع ویدیوها نیز قابل مشاهده بود. گزینه ایجاد بحث و یا عن
قابل مشاهده بود و می شد تنها با یک کلیک نظر دیگران را جویا شد و یا بحث هاي دیگري نیز ایجاد کرد. از لحاظ فنی و 
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ظاهري برنامه خوب بود. اما بخش عمده و به عبارتی دیگر، کار اصلی ما که به عنوان متخصصان علم آموزش و یادگیري 
ایستی جنبه پداگوژیکی این برنامه را مورد بررسی قرار می دادیم عبارت بود از بررسی محتوا، سخنرانی ها، ویدیوها و بحث ب

ها با توجه به شاخص هایی که در سه نوع حضور، یعنی حضور شناختی، حضور اجتماعی و حضور تدریس به آنها پرداخته 
دخیل هستند و چهارچوب این اجتماع در باال به همراه  1اجتماع کاوشگريشده بود. این سه حضور در واقع در ایجاد یک 

شکل یک مورد بررسی قرار گرفت. انواع حضور داراي مؤلفه ها و شاخص هایی هستند که که با توجه به آنها محتواي دوره 
ه صفر که به معناي نبود طبقه و انتخاب شده مورد بررسی قرار گرفته و امتیازاتی به آنها تعلق گرفته است. امتیازها از نمر

که به معناي رعایت شدن و وجود طبقه و شاخص مورد نظر به طور کامل است را شامل می  5شاخص مورد نظر تا نمره 
 شکل هاي زیر از دوره مورد نظر نیز می تواند به فهم مشارك ما از دوره ر افزایش دهد. شود.

 

 

 CSS3و  HTMLایتتان با ) ویدویی از دورة ساخت اولین وب س3شکل 
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 ) تصویري از امکانات دوره و ایجاد بحث ها و ویدیوهاي موجود4شکل 

 ). طبقه بند ها و شاخص هاي اجتماعی کاوشگر2جدول 

 امتیاز شاخص ها طبقه ها عناصر

 رویدادهاي شروع کننده حضور شناختی

 کشف

 تلفیق

 شفاف سازي

 احساس تعجب

 مبادله اطالعات

 بین نظریه هاایجاد ارتباط 

 کاربرد نظریه هاي جدید

2 

 عاطفی حضور اجتماعی

 ارتباط باز

 انسجام گروهی

 بیان عواطف

 بیان آسوده

 تشویق به همکاري

1 

 طراحی و سازماندهی حضور تدریس

 تسهیل بحث و گفتگو

 آموزش مستقیم

 تدوین برنامه و روشها

به اشتراك گذاشتن معانی 
 فردي

 تمرکز بر بحث

2 

 15از  5: جمع امتیاز
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 5ه است، فقط امتیاز که به صورت کلی در نظر گرفت 15قابل مشاهده است، دوره مزبور از مجموع  1همانطور که در جدول 
به آنها پرداخته  نمره به خود اختصاص داده است. البته نگاه و بررسی دقیق به این دوره در جداول بعدي که به صورت جزئی

داف یادگیري نیز ذکر این نکته نیز مفید باشد که حتی این دوره از لحاظ نگاه به انواع اه است خواهد آمد. همچنین شاید
ي کرده محدودیت هاي جدي دارد. براي مثال در طبقه بندي بلوم در سطح شناختی، بیشتر بر سطح دانش تأکید بیشتر

ظ می کرد. عالوه مرحله کاربرد را نیز لحااست، در حالیکه این دوره بیشتر از نوع دانش روش کاري و عملی است و بایستی 
ده است، در حالیکه بر این، در ارتباط با طبقه بندي پیامدهاي یادگیري جوناسن و تسمر نیز بیشتر بر دانش بیانی تأکید کر

بار رحله و سه ماین دوره بیشتر شامل روش کارها و مراحل عملی می باشد. از سوي دیگر، در بخش ارزشیابی نیز، تنها سه 
ست. در ارزشیابی در آن مطرح شده است که آن هم فقط به یک نوع، یعنی به صورت بازشناسی و سؤاالت تستی بوده ا

ابی و روش هاي متنوع حالیکه ارزشیابی این نوع دوره، نیاز به کار عملی و کد نویسی دارد و همچنین می توان از انواع ارزشی
ه یکی از بزرگان انتخاب روش نشد. کثرت گرایی در روش هاي ارزشیابی را آیزنر کارزشیابی استفاده کرد و دچار جزمیت در 

ش هاي رشته مطالعات برنامه درسی است توصیه می کند. همچنین گاردنر نیز در بحث هوش هاي چندگانه، به غیر رو
 مختلف آموزشی، از روش هاي متفاوت ارزشیابی دفاع می کند.

 ي حضور اجتماعی). طبقه بندي و نشانگرها3جدول 

 امتیاز مثال تعریف نشانگرها طبقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 عاطفی

 بیان عواطف

 

 

 

 

 

 

 

 

 استفاده از طنز

 

 

 خودافشا گري

 حالتهاي سنتی بیان عواطف

یا حالتهاي غیر سنتی بیان 
عواطف شامل عالمتگذاري 
پشت سر هم و ممتد، استفاده 
از حروف بزرگ به نحوي 
چشمگیر و کاربرد عالمتهاي 

 فی می باشد.عاط

 

شوخی، زبان بازي، کنایه، 
 دست کم گرفتن، طعنه

 

جزئیات زندگی خارج از کالس 
را ارائه نموده و یا نقاط ضعف 

 را بیان می کند.

نمی توانم تحملش 
کنم، مخصوصاً وقتی 

 ANY که ...!

BODY OUT 
THERE 

 

 

 

طرف کبکش خروس 
 میخونه

 

 

این کاري است که در 
محل کارم انجام می 

نمی توانم معنی  -دهم
 این سؤال را بفهمم
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ادامه دادن یک 
 روند

 

 

نقل قول از پیام 
 هاي دیگران

 

 

 

 

مراجعۀ صریح به 
 پیامهاي دیگران

 

 سؤال پرسیدن

 

 

 

تکمیل نمودن، 
 قدردانی کردن

 

 

 

ر یک استفاده از شکلک پاسخ د
نرم افزار به جاي شروع روندي 

 جدي

 

استفاده از ابزارهاي یک نرم 
افزار در جهت نقل کل یک 
پیام یا کپی کردن بخشهایی از 

 پیامهاي دیگران

 

 

مراجعۀ مستقیم به متن نامه 
 هاي دیگران

 

دانشجویان از دیگر دانشجویان 
یا فرد واسطه سؤاالتی را می 

 پرسند.

 

یا تکمیل کردن کار دیگران 
تکمیل نمودن متن پیامهاي 

 دیگران

 

 

تأیید دیگران یا محتواي 
 پیامهاي دیگران

 وابستگی به نرم افزار

 

 

وابستگی به نرم افزار، 
مثالً استفاده از 

« عباراتی همچون 
یا » مارتا معتقد است:

استفاده از نشانه هاي 
 نقلی در متن

 

در پیامتان اشاره «
کردید که مور به 

 »...نوعی تمایز میان

آیا شخص دیگري «
تجربۀ کار با 

WEBCT را دارد؟ 

 

از برداشت شما «
نسبت به متن لذت 

 »بردم

 

 

من هم به همین فکر «
می کردم. واقعاً زدي 

 »به خال
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 تأیید کردن ارتباط باز

 

1 

 

 

پاسخ هاي 

ارتباطی 

 منسجم

استفاده از کلمات 
 ندا

 

 

مراجعه به گروه یا 
مخاطب قرار دادن 

تفاده از آنها با اس
 ضمائر جمع

 

استفاده از ضمائر و 
 عالئم احترام

 

صدا زدن یا ذکر نام مشارکت 
 کنندگان 

 

 

گروه را با ضمائري همچون ما، 
براي ما، بچه ها مخاطب قرار 

 می دهد.

 

 

ارتباطی که نوع کارکرد 
اجتماعی خالص دارد؛ 

 تعارفات،...

 

 

فکر می کنم جان به «
نکتۀ خوبی اشاره 

تو چی جان «، »کرد
 »فکر می کنی

کتاب ما اشاره دارد «
فکر کنم از «، »به...

موضوع بحث منحرف 
 »شدیم

 

، »سالم به همگی«
، »براي االن کافیه«
ما بهترین آب و هوا «

 »را در اینجا داریم
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 60از  19جمع امتیاز:

 

 )). شاخص ها و نشانگرهاي اکتشاف عملی (مربوط به حضور شناختی4جدول 

 امتیاز نشانه شاخص مرحله

شناسایی مساله، حیرت و  یادآورنده (استقرایی) حادثۀ تحریک کننده
 سر در گمی

0 

واگرایی، مبادلۀ اطالعات،  کنجکاوي (واگرا) کاوش یا جستجو
ارائۀ پیشنهاد، بارش مغزي، 

 جهش هاي شهودي

2 
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انسجام بخشیدن یا 

 یکپارچگی

پیشنهاد هم گرایی، ترکب،  آزمایش (واگرا)
 راه حل

1 

به کار بردن، آزمودن، دفاع  تعهد پیدا کردن (قیاسی) ارائه راه حل
 کردن

1 

 20از  4جمع امتیاز: 

 

ی آموزش، در ارتباط با حضور تدریس نیز، گریسون و آندرسون سه طبقه را مطرح می کنند که شامل طراحی و سازمانده
 وت که حضور تدریس خود سعی دارد تا کلیۀ عناصر شناختی تسهیل بحث و آموزش مستقیم است. همچنین باید گف

نز، ما از لاجتماعی را به طرقی هدفمند و همیارانه در یک جا جمع کند. چهارچوب اجتماع کاوشگري که همچون عینک و 
م بینا به ک چشیطریق آن به دورة انتخاب شده نگاه می کنیم، عناصر را در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر مطرح کرده است و 

 ما در مرود نگاه به این دوره داده است.

 ). نشانگرهاي مربوط به طراحی و سازماندهی آموزشی (حضور تدریس)5جدول 

 امتیاز مثالها نشانگرها

این هفته به بحث دربارة ... خواهیم « تدوین برنامۀ درسی
 »پرداخت.

3 

من شما را به دو گروه تقسیم خواهم « طراحی روشها
 شما موضوع ... را مورد بحث قرارنمود و 

 »خواهید داد.

1 

سال لطفاً پیامهاي خود را تا تاریخ ... ار« تدوین شاخص هاي زمانی
 »کنید.

5 

سعی کنید در پیامهاي ارسال خود، « کاربرد رسانه به نحو مؤثر
موضوعاتی که دیگران مطرح نموده اند 

 »را مورد توجه قرار دهید

2 

حیط شبکه تدوین نکاتی که در م

 بهتر است مورد توجه قرار گیرند

 1 »پیامهاي خود را کوتاه بنویسید«

بیان اظهاراتی کالن در مورد 

 محتواي دوره

این بحث مجموعۀ گسترده اي از «
ابزار/مهارتها را به شما عرضه خواهد 
داشت که می توانید در تصمیم 
گیریهاي خود در مورد چگونگی و زمان 

4 
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تحقیقی به کارگیري روش هاي 
 » مختلف از آنها استفاده نمائید

 30از  16جمع امتیاز: 

 

 ). نشانگرهاي مربوط به تسهیل بحث (حضور تدریس)6جدول 

 امتیاز مثالها نشانگرها

شناسایی حیطه هاي مورد توافق/ 

 عدم توافق

جو! ماري توانسته است مثالهاي «
جالبی را در رد فرضیات شما ارائه 

دارید به آنها پاسخ  نماید. آیا دوست
 »دهید؟

0 

تالش در جهت ایجاد توافق/ 

 شناخت

فکر می کنم جو و ماري اساساً به یک «
 ».چیز اشاره دارند

0 

تشویق، ترغیب و تقویت 

 مشارکتها

از اظهار نظرهاي خردمندانه شما «
 ».متشکرم

0 

از بیان افکارتان در جمع هراس « ایجاد جو مناسب براي یادگیري
اشید. به هر حال اینجا مکانی نداشته ب

است که ایده ها را به بوتۀ آزمایش می 
 ».گذارند

0 

جلب مشارکت کنندگان، ایجاد 

 هابحث

نظر دیگري در مورد این مساله وجود «
آیا کس دیگري دوست دارد » «دارد؟

 ».نظر دهد؟

0 

فکر می کنم کمی از موضوع بحث « سنجش میزان کارمدي فرایند
 .»منحرف شده ایم

1 

 

 30جمع امتیاز: یک از 

 

 ). نشانگرهاي مربوط به آموزش مستقیم (حضور تدریس)7جدول 

 امتیاز مثالها نشانگرها
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بیت عقیده دارد... شما چه فکر می « عرضۀ محتوي/سئواالت
 ».کنید؟

1 

متمرکز نبودن بحث بر موضوعات 

 مشخص

فکر کنم به بن بست رسیده ایم. از «
را مورد توجه شما می خوام موضوع... 

 ».قرار دهید

1 

سئوال اصلی این بود که ... جو عقیده « خالصه نمودن بحث
داشت ... ماري گفت گه ... ما هنوز ... 

 ».را مورد بررسی قرار نداده ایم

0 

تأیید شناخت از طریق سنجش و 

 بازخوردهاي تشریحی

به جواب نزدیک شدید، اما ... را مورد «
مر بسیار حائز توجه قرار ندادید. این ا
 »اهمیت است، چرا که...

2 

فراموش نکنید که بیت از دیدگاهی « تشخیص سوء برداشت ها
 ».مدیریتی صحبت می کند

2 

تزریق دانش از منابع مختلف نظیر 

کتابهاي درسی، مقاالت، اینترنت، 

 تجارب شخصی (با اشاره به منابع)

بنابراین این نکته را در هنگام بیان «
یکبار ». «د نظر قرار دهیدنظرات خود م

همراه با (بیت) در همایش شرکت 
داشتیم و او گفت که ... شما می توانید 
موارد مطرح شده در همایش را از ... 

 بدست آورید.

1 

در  hyperlinkاگر می خواهید یک « پاسخگویی به مسایل فنی
 »پیامتان قرار دهید، باید...

1 

 

 30از  8جمع امتیاز: 

 

زماندهی، نمره از جداول باال می توان استنباط کرد، این دوره تنها در حضور تدریس و در طبقه طراحی و سا همانطور که
نمره،  30عنی از یباالتر از میانگین کسب کرده است و این نمره هم خیلی باال نیست و یک نمره باالتر را کسب کرده است. 

ن دوره از چشم ا و امتیارات مربوط به آنها نشان از ضعیف بودن اینمره به خود اختصاص داده است. نگاهی به طبقه ه 16
ارد. امتیازهاي انداز اجتماع کاوشگري است و نمرات گویاي این واقعیت است که این دوره از نظر پداگوژیکی نقاط ضعفی د

ت مطلوبی به ده و نمرا، هیچکدام از نظر این چشم انداز و چهارچوب، یعنی اجتماع کاوشگري امید بخش نبو1و  8، 19، 4
 حساب نمی آیند.

 سخن پایانی 
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موزش نیست. او پروفسر مریل که از بزرگان طراحی و تکنولوژي آموزشی است، اشاره می کند که ارائه اطالعات به معناي آ
ولیه آموزش را صول اابسیاري از اطالعاتی را که از طریق وب ارائه می شود را بررسی کرده و گفته است که اکثر این دوره ها 

رزشیابی دارد ارعایت نمی کنند. در واقع آموزش، برنامه ریزي ها، طراحی ها، اصول، مراحل و روش هاي اجرا و روش هاي 
ظري ما و عینک ما که که با توجه به آنها نمی توان به دوره هایی که  آنها را رعایت نمی کنند، نام آموزش را گذاشت. لنز ن

نواع حضور، اري گریسون و آندرسون بود، نشان داد که دوره ساخت وب سایت در یک هفته از لحاظ چهارچوب اجتماع کاوشگ
یل نیز متوجه ضعف هاي جدي دارد. حتی نگارنده این سطور با بررسی اجمالی این دوره با توجه به اصول اولیه آموزش مر

قل از هورتون ل هم کامآل رعایت نشده است. به ناین امر شد که از این اصول، فقط اصل نمایش رعایت شده است و این اص
دوره که عنوان  باید گفت که طراحی این دوره ها و یادگیري الکترونیکی اهمیت زیادي دارد. طراحی، اجرا و ارزشیابی یک

ه مطلوب ه آن بازدخود را آموزش گذاشته است، بایستی با توجه به یافته هاي علم آموزش و یادگیري صورت گیرد تا بتواند ب
ند. آموزش کبرسد. در آخر شاید این بررسی ما را به این سخن که کمیت بیشتر به معناي کیفیت بیشتر نیست نزدیک تر 
 ها دارند.   اصولی دارد که باید رعایت شود. طراحی آموزشی و ارزشیابی آموزشی سخنان زیادي براي گفتن در این محیط
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 اهمیت مبانی معرفت شناختی در برنامه درسی آموزش عالی

 2، بهبود یاریقلی1سعید داداش زاده

 چکیده

ه همراه داشته بتوجه به تدوین بهینه وعلمی برنامه هاي درسی می تواند شکوفایی و اثر بخشی آموزش در سطح دانشگاه را 
داف همگن ومهم از ولین معیار براي غربال گري و انتخاب اهاز سوي دیگر فلسفه تعلیم و تربیت هر جامعه به عنوان ا .باشد

فروضات فلسفی میان تعداد زیاد اهداف برگرفته از منابع دیگر محسوب شده و معرفت شناسی به عنوان یکی از مقوالت و م
به دیدگاه ها  یدر فراهم نمودن شناخت در نحوه ي ایجاد تعامل متقابل سازنده بین مدرس ، دانشجو و محتواي برنامه درس

اشد که به بررسی اهمیت مبانی تحلیلی می ب -این پژهش از نوع توصیفی و اصول مختلف در برنامه درسی به حساب می آید. 
دهاي ابتدا رویکر معرفت شناختی در برنامه درسی آموزش عالی می پردازد. براي تبیین رابطه معرفت شناسی با برنامه درسی،

الی را تحت عگاه هاي برنامه درسی که هر کدام به نوعی نگرش و عملکرد مربیان نظام آموزش مختلف مکاتب فلسفی و دید
می  قرار می گیرد. تاثیر قرار می دهند معرفی شده و با توجه به اصول معتبر معرفت شناسی، تاثیر این دیدگاه ها مورد بحث

کمل یکدیگرند مسفی و دیدگاه هاي یادگیري به نوعی توان اذعان نمود که اهداف تربیتی در مقوله معرفت شناسی مکاتب فل
ها کردن دیگري، رو استفاده ازآموزه هاي تربیتی مکاتب و دیدگاه هاي یادگیري مختلف و اصرار نداشتن بر توجه به یکی و 

موزش عالی ظام آگزینه بهتري براي نظام هاي آموزشی می باشد. به عبارت دیگردست اندرکاران نظام هاي آموزشی از جمله ن
معرفت شناختی  کشورمان می تواند با حفظ اصول ومعیارهاي مبتنی بر بینش و فلسفه حاکم بر نظامشان، از آن دسته مبانی

 مکاتب فلسفی که در راستاي اهداف تربیتی خودشان هست به نحو شایسته و مطلوب استفاده نمایند.

 رنامه درسی ، نظام دانشگاهی، فلسفه تعلیم و تربیت، معرفت شناسی ، ب کلمات کلیدي:

 مقدمه و خالصه مبانی نظري -1

ه همراه داشته بتوجه به تدوین بهینه وعلمی برنامه هاي درسی می تواند شکوفایی و اثر بخشی آموزش در سطح دانشگاه را 
اف همگن ومهم از اهداز سوي دیگر فلسفه تعلیم و تربیت هر جامعه به عنوان اولین معیار براي غربال گري و انتخاب  .باشد

فروضات فلسفی میان تعداد زیاد اهداف برگرفته از منابع دیگر محسوب شده و معرفت شناسی به عنوان یکی از مقوالت و م
ی به دیدگاه ها در فراهم نمودن شناخت در نحوه ي ایجاد تعامل متقابل سازنده بین مدرس ، دانشجو و محتواي برنامه درس

 ه درسی به حساب می آید.و اصول مختلف در برنام

). برنامه 1392برنامه درسی همواره مهم ترین عنصر هر نظام آموزشی به شمار می رود(رحمان پور، به نقل از کاله دوزي، 
ریزي درسی عبارت است از برنامه ریزي فعالیت هاي یاددهی و یادگیري براي ایجاد تغییرات مطلوب در رفتار یادگیرنده و 

فرایند برنامه ریزي درسی براي تدوین عناصر خود ).1362حقق این تغییرات(لوي ترجمه فریده مشایخ ، ارزیابی میزان ت
 بخصوص اهداف برنامه ، نیازمند مالك و معیارهایی میباشد که از آن ها به عنوان مبانی برنامه ریزي درسی یاد می شود.

است که بر اهداف و محتواي آن اثر گذاشته و شامل مبانی   منظور از مبانی برنامه ریزي درسی آن دسته از نیروهاي اساسی

                                                            
  yahoo.com1saeed_dadashzadeh@دانشگاه فرهنگیان ، پردیس فاطمه الزهرا(س)، تبریز ، ایران . .  ١
 b_yarigholi@yahoo.comدانشگاه شهید مدنی ، گروه علوم تربیتی ، تبریز، ایران.   .  ٢
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). فلسفه در تمام تصمیم گیري هاي  1393فلسفی ، روان شناختی و مبانی اجتماعی و فرهنگی هستند (فتحی واجارگاه ، 
 ).1394برنامه درسی تعیین کننده است(ملکی،

یت هاي خود ردرگمی اعضاي هیأت علمی در انجام مسئولابهام در فلسفه آموزش عالی و نگاه حداقلی به رسالت آن سبب س
وظیفه آن به  در حوزه هاي مختلف گردیده و عالوه بر آن ، در کشور ما نسبت به آموزش عالی نگاه حداقلی وجود دارد و

امعه ما چه ، در ج تربیت نیروي انسانی محدود شده است. این نگاه حداقلی باید کنار گذاشته و به این سؤال که آموزش عالی
راد یا سازمان هاي نقشی دارد ، پاسخی وسیعتر داده شود. متأسفانه به دلیل عدم اجماع ملی درباره فلسفه آموزش عالی ، اف

(کریمی ، عضو جامعه به جاي همکاري با آموزش عالی ، به صورت مستقیم و غیر مستقیم براي آن مانع ایجاد می کنند
1392.( 

رابطه انسان با  لی شامل تالش انسان در جهت اندیشه نظري ، تاملی و نظام دار در باره جهان وفلسفه در مفهومی بسیار ک
هاي معرفت را آن است. معرفت شناسی ، یا نظریه دانش و شناخت به عنوان یکی از مقوله ها و مفروضه هاي فلسفه، بنیاد

 تعریف و سوال هاي مهمی را مطرح می کند:

 کدام است؟راه دستیابی ما به معرفت 

 معرفت خود را در باره جهان و جامعه انسانی بر کدامم فرایند شناخت بنا می کنیم؟

 ادعاهاي خود را در باره حقیقت بر چه ضابطه اي استوار می سازیم؟

 خاستگاه ادعاهاي ما در باره معرفت چیست؟

ستجو می کنند ین محتوا را براي متعلم جبدون شک، طراحان برنامه درسی ، قطع نظر از معتقدات فلسفی خویش با ارزش تر
تی و ارزش که متضمن عالی ترین درجه حقیقت ، زیبایی و خیر باشد.این مسئله داراي ابعاد متافیزیکی ، معرفت شناخ

ختالف نظرهاي آنان شناختی است. اما فالسفه و نظریه پردازان تعلیم و تربیت به این پرسش پاسخ هاي متفاوتی داده اند و ا
دین شناخت سر ). معرفت شناسی که با مفاهیم کلی و بنیا1394امه هاي درسی گوناگونی را به وجود آورده است(گوتک ،برن

  و کار دارد ، با روش هاي تدریس و یادگیري رابطه نزدیکی دارد.

ذارد  ، اما گیر در مجموع بایستی توجه کرد که فرض هاي معرفت شناسی  می تواند بر همه نمایه هاي تعلیم و تربیت تاث
آموزش دارد.روش  اشاره به روش هاي» روش «دارد .در تعلیم و تربیت واژه » روش ها«معموال بیشترین تاثیر مستقیم را بر 

د که هدف از آموزش ها گویاي تصور مدرسان و معلمان در باره راه هاي یادگیري فراگیران هستند. باید به این نکته توجه کر
دید ، مجهز محفوظات نمی باشد.آموزش صحیح آنست که انسان را براي جستجوي مداوم راه حل هاي ج ، انتقال معلومات و

ت هاي تفکر و کند. نگرشی که همراه با کسب دانش به دست می آید، به مراتب مهمتر از خود دانش است. آموزش باید مهار
نابر این  استفاده علم یک فرایند است نه یک نتیجه. بتفکر را تشویق کند . در جریان آموزش توجه به این اصل مهم است که 

ر چه بیشتر هصحیح از اصول و مبانی برنامه درسی شامل مبانی فلسفی و بخصوص اصول معرفت شناسی می تواند به باروري 
 ) .1377آموزش ها در موسسات آموزش عالی کمک و یاري نماید(خلیلی شورینی، 

 روش تحقیق -2
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اشد. براي تبیین رابطه معرفت شناسی با برنامه درسی ، ابتدا رویکردهاي مختلف تحلیلی می ب -صیفی این پژهش از نوع تو
ا تحت تاثیر قرار مکاتب فلسفی و دیدگاه هاي برنامه درسی که هر کدام به نوعی نگرش و عملکرد مربیان نظام آموزش عالی ر

 یرد.  ، تاثیر این دیدگاه ها مورد بحث قرار می گمی دهند معرفی شده و با توجه به اصول معتبر معرفت شناسی 

 خالصه یافته ها و نتیجه گیري -3

یت، از آن جا علی رغم اختالفات در مبانی فلسفی مکاتب مختلف و نیز وجود اختالفات جدي در تعیین اهداف تعلیم و ترب
کردن فراگیران  ا ، کسب نگرش ها و تواناکه هدف عمده تعلیم و تربیت در تمام دیدگاه ها آموختن دانستنی ها و مهارت ه

لوه می کند. اما براي برآوردن نیازها ي فردي و اجتماعی می باشد ، وجود وجوه اشتراك و افتراق در اهداف امري طبیعی ج
در  وت و ضعف بارزقجداي از وجوه اشتراك و افتراق اهداف تعلیم و تربیت در این دیدگاه ها ، هر یک از آن ها داراي نقاط 

 اهداف می باشند که نشأت گرفته از نوع نگاه به انسان و نیازهاي او در این مکاتب و رویکردها است.

رهاي ارزیابی معرفت شناسی به عنوان یکی از شاخه هاي مهم فلسفه به مطالعه ماهیت دانش، موضوع، منابع و حدود ومعیا
اي متنوع و صول تعلیم و تربیت هستند، میتواند دیدگاه هآن میپردازد و در این رهگذردرخصوص حقیقت و معرفت، که مح

وزش عالی ، بنابراین یک سیستم آموزشی کارآمد در دوره آم .)1391(سرمدي،گوناگونی را در پیش روي مدرسان قرار دهد
 نیازمند تبعیت از فلسفه مدون و منظم می باشد که بخشی از این فلسفه مبانی معرفت شناختی است.

وعی مکمل نادعا نمود که اهداف تربیتی در مقوله معرفت شناسی مکاتب فلسفی و دیدگاه هاي یادگیري به شاید بتوان 
ه یکی و رها کردن بیکدیگرند و استفاده ازآموزه هاي تربیتی مکاتب و دیدگاه هاي یادگیري مختلف و اصرار نداشتن بر توجه 

جمله نظام  عبارت دیگردست اندرکاران نظام هاي آموزشی از دیگري، گزینه بهتري براي نظام هاي آموزشی می باشد. به
دسته اهداف  آموزش عالی کشورمان می تواند با حفظ اصول ومعیارهاي مبتنی بر بینش و فلسفه حاکم بر نظامشان، از آن

مطلوب  و تربیتی مکاتب فلسفی و دیدگاه هاي یادگیري که در راستاي اهداف تربیتی خودشان نیز هست به نحو شایسته
 استفاده نمایند.

 . منابع:4

 رهنگی..درآمدي بر فلسفه تعلیم و تربیت جمهوري اسالمی ایران . تهران، انتشارات علمی و ف1395باقري ، خسرو.

 تایلر،رالف . اصول برنامه ریزي درسی و آموزشی.ترجمه علی تقی پور ظهیر.تهران ، نشر آگه.

 و آراي تربیتی .تهران .انتشارات یادواره کتاب. .مکاتب فلسفی1377خلیلی شورینی ، سیاوش .

ن از منظر .تحلیل فلسفه تعلیم و تربیت جمهوري اسالمی ایرا1392سجادیه، نرگس.محمدرضا مدنی فر،مراد یاري دهنوي.
 .180-159).1( 3مفهوم تفکر.پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت ،

اه پیام ی نظري و فلسفی آموزش از راه دور.انتشارات دانشگ.مبان1391سرمدي، محمدرضا.محمدحسین صیف.سعید طالبی.
 نور. 

 .آشنایی با معرفت شناسی،تهران:آیت عشق.1382شمس ، منصور.

 .اصول برنامه ریزي درسی .تهران،نشرایران زمین.1393فتحی واجارگاه،حسن.کورش.
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ا. پژوهش در اساس معرفت شناسی ابن سین) .رویکرد عقل گرایی در برنامه درسی بر 1392کارآمد ، حسین. سعید بهشتی .(
 ، 21مسائل تعلیم و تربیت اسالمی، سال بیست و یکم، دوره جدید، شماره 

با رویکرد  الزامات و چالش هاي طراحی برنامه درسی آموزش عالی ).1392کریمی ، صدیقه ؛ احمدرضا نصر؛مصطفی شریف.(
 .126-89،صص  8، شماره 4ش عالی با رویکرد جامعه یادگیري .سال جامعه یادگیري. دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموز

ي دانش و ).بررسی تحلیلی نقش اهداف در تدوین برنامه هاي درسی.کنفرانس سراسر1394کالهدوزي،سوران.پیري،موسی. (
 فناوري علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران. 

دوین کتب تتربیتی. ترجمه محمد جعفر پاك سرشت.تهران.سازمان مطالعه و .مکاتب فلسفی و آراء 1394گوتک ،جرالد ال.
 علوم انسانی دانشگاهها(سمت).

 ).برنامه ریزي درسی مدارس.ترجمه فریده مشایخ.انتشارات دفتر کمک آموزشی و کتابخانه ها.1362لوي.(

 ندیشه..برنامه ریزي درسی (راهنماي عمل)مشهد، موسسه انتشارات پیام ا1394ملکی،حسن.

پژوهشگاه علوم انسانی و ». ی بر فلسفه تعلیم و تربیت اسالمیمبتن«معنوي  -ملکی ، حسن.دیدگاه برنامه درسی فطري
 نسانیپرتال جامع علوم ا -مطالعات فرهنگی

هنگ و ارشاد ، برنامه درسی نظرگاه ها ، رویکردها و چشم اندازها: مشهد،انتشارات وزارت فر 1389مهر محمدي،محمود، 
 اسالمی.

ناسی تربیتی .ارزیابی برنامه هاي درسی رشته هاي آموزش معلمان.فصلنامه روانش1388مهدیزاده،امیرحسین.شفیعی،ناهید.
 .1دانشگاه آزاداسالمی واحد تنکابن،سال اول،شماره 

الت ششمین .تصمیم گیري مبتنی بر فلسفه در طراحی و اجراي برنامه هاي درسی.مجموعه مقا1394یادگارزاده، غالمرضا.
 .3-351دانشگاه شهید بهشتی.صص ».فلسفه ي آموزش عالی«همایش انجمن فلسفه ي تعلیم و تربیت ایران

 .مبانی و اصول برنامه ریزي درسی.تهران،موسه انتشارات یادواره کتاب.1394یارمحمدیان، محمدحسین. 

Anastas,Jeane W.2002. Why Epistemology Matters. Fourteenth National Symposium on 
Doctoral Research in Social Work.College of Social Work. 

Elliott, Bob.Chan,K.W.Epistemological beliefs in learning to teach: Resolving conceptual 
and empirical issues. Paper presented at the European Conference on Educational Research 
Ljubljana, Slovenia. September 17-20, 1998. 

Hansen,E Ronald.1995. Five Principles for Guiding Curriculum Development Practice: The 
Case of Technological Teacher Education.journal of Industrial Teacher Education.Volume 
32,Number 2. 

Wilson Rwandembo Mugisha1, Christopher B. Mugimu.(2012) .The Epistemological 
Aspects of Curriculum Development and Implementation for the Medical Laboratory 
Technology Diploma in Uganda. Creative Education. Vol.3, No.3, 281-289 
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ر راستاي دمطالعه اختصاصی  ضرورتو  "دانشگاه فرهنگیان با دیگر دانشگاه ها"شناسایی مضامین تمایزِ
 بالندگی حرفه اي اعضاء هیات علمی این دانشگاهکیفیت بخشی 

 3، نبی اله یوسفی گرجی 2، بیژن عبدالهی1علی اکبر سادین 

 چکیده

العه اختصاصی در ن با دیگر دانشگاه ها، تدوین شده است و لزوم مطمقاله در جهت شناسایی مضامین تمایز دانشگاه فرهنگیا
کند، از یان میبراستاي کیفیت بخشی بالندگی حرفه اي اعضا هیات علمی این دانشگاه را به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر 

بررسی اسناد سند کاوي( شناختی، مطالعه انجام شده از نوع مطالعات کیفی می باشد که داده هاي مورد نیاز بانظر روش
ت مضمون تمایز هاي مقاله، هشنظران به دست آمده است؛ در نهایت یافتهباالدستی و مطالعات تطبیق) و مصاحبه با صاحب

صالحات اساسی در دانشگاه و نظام ا -4شد حرفه اي معلم،ر -3و عمل،  تلفیق تئوري -2ر بودن دانشگاه، ماموریت محو -1(
اختار) را س -8ارورزي ک-7طرح اصلح،  -6ر دانشگاه ها،فاوت در نوع هیأت علمی این دانشگاه با دیگت -5آموزش و پروش، 

رهنگیان می حرفه اي اعضاي هیات علمی دانشگاه فشناسایی نمود که بایسته مطالعات اختصاصی در کیفیت بخشی بالندگی
 .باشد

 ز هیات علمی دانشگاه فرهنگیان، مضامین تمایکلید واژه ها: بالندگی حرفه اي، دانشگاه فرهنگیان، اعضاء 

 مقدمه و خالصه مبانی نظري 

 پدیده و مداوم مستمر فرایند در شدن درگیر جهانی، هايرقابت دور از نشدن حذف براي امروز دنیاي در اساسی چالش

 کمبودها و هاکاستی رفع وربه منظ متغیر و پیچیده محیط هايفرصت از و ایستادگی مشکالت برابر در بتوان تا است تغییر

 پیوسته ناچارند بقا براي هاسازمان امروز، پویاي متحول و شرایط ). در2008، 4کرد(اسچر مرهون، هانت و اسبرون استفاده

 و هاباشند دانشگاه محیطی متفاوت و متغیر شرایط بتوانند پاسخگوي تا توسعه دهند را خود هايشایستگی و هاقابلیت
 سازگاري از ناگزیر را آنها که هستند تغییر پیچیده نیروهاي معرض در هاسایر سازمان مانند عالی نیز وزشآم هايمؤسسه

کنند بر تغییر و تحوالت در آموزش عالی بیان می تأکید ) با2006(5است چنان که راولی و لوژان و دالنسبراي بقا کرده مداوم
؛ به خصوص با در نظر گرفتن این واقعیت که »رروت است نه یک فرصتامروزه تغییر و توسعه در آموزش عالی یک ض«که 

ها نقش اند که در تداوم حیات ملی کشورهاي بزرگی در آمدهها در سراسر دنیا به صورت موسسهدر حال حاضر دانشگاه
علمی و کارکنان از ء هیأتاي بر بهسازي دانشگاهی، بالندگی اعضاهاي اخیر تاکید فزایندهکنند. در دههاي بازي میفزاینده

هاي آموزش عالی به هاي مختلف قابل مشاهده است که به تبع آن موسسههاي آموزش عالی در کشورها و نظامسوي سازمان
) و به عنوان ابزار 2005، 7، گرانت6،2000اند(کانه و کامپبلتشکیل واحدهایی با عنوان مرکز بالندگی هیأت علمی اقدام کرده

                                                            

 gmail.com60a.a.sadin@ . دانشگاه فرهنگیان، مسئول نظارت و ارزیابی استان البرز، کرج، ایران 1
 دانشگاه خوارزمی، دانشیار گروه مدیریت اموزشی، تهران، ایران . 2
 . دانشگاه فرهنگیان، مسئول نظارت و ارزیابی استان گلستان، گرگان، ایران.3

4. Schermerhorn, Hunt & Osborn 
5. Rowley, Lujan & Dolence 
6. Cuneo & Campbell 
7. Grant 
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راي بهبود کیفیت اعضاء هیأت علمی، تسهیل تغییر و تحول سازمانی و بهبود جو دانشگاه مورد استفاده قرار می ارزشمندي ب
 ).2008، 1گیرد(مکلین، کیلیرز، ویکی

پذیر، از ملزومات پیشرفت و توسعه اي و توسعه مخاطبین آموزشساخت دانش و بالندگی مدرسان جهت بهبود عملکرد حرفه
، 2ها و موسسات آموزشی است(پسسهاي مدیریت و رهبري در دانشگاهباشد و توجه بدان از بایستیدر جوامع مختلف م

فرایند توسعه اعضاء هیأت علمی، برخورداري دانشگاه از اعضاء هیأت علمی که از لحاظ توانایی علمی و فرهنگی در  ).2015
تلزم فراهم نمودن محیطی که باعث توسعه حرفه اي سطح مطلوب باشد اهمیت ویژه دارد. حفظ این ویژگی و توانمندي مس

گردد، زیرا که جذب دانشجوي توانمند مهم است ولی نگهداري پویاي آنها، وجود مربیان و معلمانی آگاه و توانمند نیاز 
ده نیز نه ). مدرسان تربیت معلم نیز به عنوان معدنگاه تربیت مربیان نسل آین32015دارد(نلسون، فوگلمن، ریچسمن و الیورا،

 تنها از این قاعده مستثنی نیست بلکه با ضرورت و اهمیتی بیشتر نیاز به بالندگی و توسعه مستمر و پایدار دارند. 

هاي نظام تعلیم و تربیت دانست؛ چرا ترین مولفهترین و مهمتوان از جمله حساسهاي تربیت معلم در جهان را میدانشگاه
اي الزم در معلمان هاي حرفهها و قابلیتتحول در نظام آموزشی، منوط به ایجاد توانمنديکه موفقیت و عدم موفقیت ایجاد 

نظران تعلیم و تربیت معتقدند؛ شایستگی هر نظام ها در محیط واقعی هستند. صاحباست که به واقع مجریان اصلی برنامه
که در سال  "آموزش براي همه"اعالمیه جهانی آموزشی به اندازه شایستگی معلمان تربیت شده در آن نظام است. براساس 

هاي مهم و کارساز در این زمینه صادر کرده، یکی از زیر ساخت  ، کنفرانس جهانی آموزش و پرورش در یونسکو آن را1990
هاي انجام شده در این زمینه نشان ). نگاهی به پژوهش2013بهسازي تربیت معلم قلمداد شده است(دلوائوکس و همکاران،

همگام با تحوالت جهانی در عصري که عصر دانایی و فناوري اطالعات نامیده  هاي تربیت معلمدهد که توجه به برنامهیم
باشد که توجه صاحبنظران را به خود جلب کرده است. واضح است که ورود به این عصر هایی میترین بحثشده، از مهم

معلمان باید  .سازي و افزایش آموزش استاست. نیازهایی که مستلزم آمادهنیازهاي جدیدي را براي معلمان به ارمغان آورده 
آینده هماهنگ سازند. بر این اساس کشورهاي توسعه یافته و برخی  اي خود را با تحوالتهاي تخصصی و حرفهدانش و توانایی

هاي تربیت معلم ه و در برنامهتدارك دید هایی را براي رویارویی با این تحوالتها و فعالیتاز کشورهاي در حال توسعه برنامه

در کشورهاي فرانسه، آلمان، نیوزلند، » 4پاسیفیک «مطالعه تطبیقی انجمن آسیا .اندکشورشان، تغییر و تحوالتی ایجاد کرده
امه آموزش و به ویژه آموزش معلمان با توجه به اهداف، نحوه گزینش، محتواي برن نظر کنک، چین، ژاپن و کانادا ازهنگ

سازي معلمان انجام داده حاکی از آن است که آموزش معلمان از عناصر ضروري توسعه آموزش و پرورش تربیت معلم و آماده
است و هدف اولین پروژه بین کشوري خود را بهبود کیفیت آموزش و پرورش از طریق نوآوري قرار داده و یکی از موارد 

 ).2014کنندگان معلم است(پاسیفیک،ارد، تربیت معلم و تربیتاي که در این راستا بر آن اصرار دبرجسته

هاي آموزشی با تحوالت آینده باعث شده تا کشورهاي جهان در برنامه تربیت معلم تحوالت عصري و لزوم هماهنگی نظام
ربیت معلم از ) معتقد است، مراکز ت2013(5کشورشان تغییرات ایجاد کنند و نواقص موجود را برطرف نمایند آنچنان که لو

ها و آمادگی الزم براي تدریس و مدیریت کالس درس و آگاهی عهده تربیت معلمانی که داراي توانایی علمی، انواع مهارت
هاي تربیت معلم را فاقد کارایی التحصیالن دورهآیند و فارغنسبت به مواد درسی و اوضاع و احوال دانش آموزان باشند برنمی

                                                            
1. McLean, Cilliers & Wyk 
2 .Pesce 
3. Knowlton, Fogleman, Reichsman, & Oliveira 
4. Asia-pacific program of educational for development.(APEID) 
5 .lew 
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نماید. دگرگونی در نظام هاي آموزشی به ویژه تربیت معلم در بسیاري مطلوبی را عاید نظام آموزشی نمی الزم دانسته که نتایج
معلم در قالب توان ارتقاء مراکز تربیت از کشورها از جمله در کشور ایران آغاز گردیده است، اولین گام تحول بنیادین را می

). دانشگاه فرهنگیان از 1395ولی ایجاد گردید(موسی پور و سمعیی نژاد دانشگاه فرهنگیان نام برد که مبتنی بر اسناد تح
هاي مطرح در سطح کشور معرفی گردیده و همواره مورد و همزمان با تاسیس آن، به عنوان یکی از دانشگاه 1390سال 

رش، پیشرو در آموزش، اهتمام ویژه بوده است؛ و با هدف تأمین، تربیت و توانمندسازي منابع انسانی وزارت آموزش و پرو
پژوهش، تولید و ترویج علم نافع مورد نیاز آموزش و پرورش تشکیل شده است و وظایفی از قبیل؛ تعلیم و تربیت دانشجو 

اي؛ تربیت مدیران آموزشی و تربیتی هاي اخالقی، اعتقادي، تخصصی و حرفهمعلمان و مدیران و کارشناسانی با شایستگی
هاي کوتاه آفرین؛ توانمند سازي و ارتقاء سطح تربیتی، دانشی و مهارتی فرهنگیان از طریق آموزش توانمند، شایسته و تحول

اي؛ و... به عهده دارد. دانشگاه هاي تدریس چند رشتههاي دانشجو معلمان به منظور ایجاد مهارتمدت؛ ارتقاء توانمندي
زارت آموزش و پرورش است و به صورت هیأت امنایی اداره فرهنگیان از نظر حقوقی و استقالل اداري و مالی وابسته به و

). تربیت معلم در ایران یا دانشگاه فرهنگیان بر اساس چنین ضرورتی معاونتی 1391شود(اساسنامه دانشگاه فرهنگیان، می
است. رسالت مستقل تحت عنوان معاونت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در سازمان مرکزي دانشگاه فرهنگیان تشکیل داده 

 اصلی این معاونت ارتقاء کیفیت در کلیه خدمات دانشگاه و بهسازي وضع موجود با هدف اثربخشی مطلوب این نظام دانشگاهی

هاي خود قرار داده است که تربیت معلمانی کارآمد براي خدمت در وزارت آموزش و پرورش را در رأس مأموریت
 .)1394است(کیانی،

 . خالصه روش شناسی 2

هاي صرفاً کمی، در تالش است فرض گرفتن یک نظریه و به جاي استفاده از روشپژوهش حاضر پژوهشگر به جاي پیش در
تري از مضمون هاي تمایز دانشگاه فرهنگیان ایران بادیگر دانشگاه تر، دقیقتر و جامعبا ورود به حوزة مطالعه به کشف عینی

لندگی حرفه اي اعضاي هیات علمی را ضرورتی در مطالعه موردي بپردازد. دست یابد و لزوم مطالعه اختصاصی در حوزه با
گیري پژوهش، یک پژوهش بینادي است که در آن نه آزمون یک تئوري بلکه زایش یک تئوري و پژوهش از حیث جهت

 کیفیي تحقیقات هدر محدود 1کیفیها به دلیل استفاده از رویکردآزمون آن مد نظر بوده است و از نظر نحوه گردآوري داده
پردازد تا مضامین تمایز و ضرورت مطالعه اختصاصی را با استفاده هاي کیفی میقرار دارد. براي این منظور به گردآوري داده

هاي ایران و جهان) و مصاحبه با صاحب نظران در حوزه از سند کاوي ( بررسی اسناد باالدستی و مطالعات تطبیقی دانشگاه
کارشناس حوزه منابع انسانی و بالندگی  6عضو هیات علمی و  11متخصص حوزه مربوطه  7و تربیت معلم( بالندگی حرفه اي 

هدایت می شود. با  هاي بیشماري از پدیدهحرفه اي در دانشگاه فرهنگیان)  بپردازد . انجام این مراحل به توصیف جنبه
 شود. ي مورد مطالعه فراهم میبروز پدیده يبندي مضامین مایز دربارهاستفاده از این روش، امکان صورت

 ها و نتیجه گیري . خالصه یافته3

-هاي مطالعاتی و در مدیریت دانشگاهی از پژوهشتواند از زمینهباشد و میهاي کشور میدانشگاه فرهنگیان در زمره دانشگاه

دانشگاه فرهنگیان و همچنین تازه تاسیس  هاي اساسی درها استفاده نماید ولی وجه تمایزات و تفاوتهاي دیگر دانشگاه
بودن این دانشگاه با عنایت به اهداف خاص، نیاز به مطالعات اختصاصی، ضرروت مهم و اساسی هست. طی بررسی مطالعات 

هاي ایران و جهان که مطالعات هاي استخراج شده در زمینه مدیریت بالندگی اعضاء هیأت علمی در دیگر دانشگاهو الگو

                                                            
1. Quantities Approach  
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گردد که غالب الگوها در ارتباط با زمینه، همگنی حداقلی با اعضاء هیأت علمی است، مشاهده میاي انجام گرفتهگسترده
دانشگاه باشد. هاي کشور میهاي اساسی این دانشگاه با دیگردانشگاهدانشگاه فرهنگیان دارد و این به دلیل وجود تفاوت

تاسیس و تبدیل از مراکز تربیت معلم به دانشگاه از نظر ساختار و محتوا مدرسه پس از  -فرهنگیان یا به عبارتی دانشگاه
تغییرات اساسی را در خود مشاهده کرد. این تغییرات در جهت حفظ تعادل بین دانشگاه و مدرسه صورت گرفت و باعث ایجاد 

دانشگاه را به صورت منفک و ها گردید که ضرورت مطالعه و پژوهش در این هاي عمده با دیگر دانشگاهتمایزات و تفاوت
طلبد. جدول ذیل مضامین تمایز این دانشگاه با دیگر دانشگاه ها به صورت خالصه نشان می دهد و این مضامین جداگانه می

اي اعضاي هیات علمی به اند. ضرورت مطالعه در حوزه بالندگی حرفهکه بر حسب روشناسی اشاره شده، شناسایی گردیده
اصی در راستاي بالنده نمودن اعضاء هیات علمی دانشگاه فرهنگیان را اقتضاء می کند (توضیحات تفصیلی صورت مطالعه اختص

 در مقاله کامل ارائه شده است).

 هاو ضرورت مطالعهخالصه مضامین تمایز دانشگاه فرهنگیان با دیگر دانشگاه

ها و ضرورت دانشگا خالصه توضیحات مضامین تمایز دانشگاه فرهنگیان با دیگر مضامین تمایز

 مطالعه

مأموریت محور بودن 

 دانشگاه

یاده سازي پدانشگاه فرهنگیان نهاد تربیت کننده نیروي انسانی موثر در آموزش کشور متولی 
تقاي و ي ترببیتی، آموزشی و دینی است. با مأموریت هاي تأمین و ارالگو هاي پیشرفته

 توسعه عناصر دیگر در آموزش و پروش می باشد.

 تلفیق تئور ي و  عمل

لیل ددانشگاه فرهنگیان براساس رسالت ها و اهدافی که شکل گرفته است  و همچنین به 
ضرورت و اهمیت آموزش و پرورش جهت تلفیق تئوري و عمل می بایست تالش بیشتري 

و اعضاء  نسبت به دیگر دانشگاه داشته باشد در نتیجه نیاز به توسعه و بالندگی، مدرسان
ه و هم علمی دانشگاه فرهنگیان، مجریان اصلی تلفیق تئوري و عمل هم براي دانشگاهیأت 

نشگاه براي آموزش و پرورش قابل کتمان نمی باشد و مطالعه در این زمینه متناسب ا دا
 فرهنگیان الزم و ضروري می باشد.

 رشد حرفه اي معلم

ا  بر عهده ررغ التحصیالن خود اي فاهایی می باشد که مسئولیت رشد حرفهاز معدود دانشگاه
یست آشنا بادارد و اعضاء هیأت علمی عالوه بر پداگوژي دانشگاهی بر مهارت معلمی نیز می

لمان باشند و مطالعه و طراحی الگویی براي اعضاء هیات علمی به جهت رشد حرفه اي مع
 باشد که در این راستا مطالعات کمی صورت گرفته شده است.نیاز می

ت اساسی در اصالحا

دانشگاه و نظام آموزش 

 و پروش

هادینه کردن تغییرات گسترده و نو در دانشگاه فرهنگیان، تازه تاسیس بودن این دانشگاه و ن
ات در پژوهی؛ ارتباط تنگاتنگ با اصالحواژگانی همچون کنش پژوهی، روایت پژوهی، درس

و توجه به  انشگاه ها می باشدآموزش و پرورش از تمایزات اصلی دانشگاه فرهنگیان بادیگر د
 باشد.تغییرات و اصالحات در مدیریت بالندگی اعضاء هیأت علمی امري ضروري می
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تفاوت در نوع هیأت 

علمی این دانشگاه با 

 دیگر دانشگاه ها

گاه باشد و لی در دانشهیأت علمی در دانشگاه هاي دیگر به صورت رسمی و پیمانی می
یر ورت هیأت علمی داخلی، تطبیق یافته، مدرس موظف، دبفرهنگیان عالوه بر آن به ص

همچنین  وموظف و مأمور آموزشی که به صورت تمام وقت در اختیار دانشگاه می باشند، است 
رهنگیان هاي آموزشی و توزیع دروس در طول هفته براي دانشجویان در دانشگاه فنوع گروه

 ها متفاوت است.با دیگر دانشگاه

 طرح اصلح

ي طر اصلح انشگاه فرهنگیان عالوه بر مدرك فارغ التحصیلی همانند دیگر دانشگاه اجرادر د
ت پیش بینی نموده اند که پس از موفقیت در این طرح گواهی صالحی 1395را از سال 

لید در اي به دانشجو معلمان اعطا می گردد. در این مقوه اعضاء هیأت علمی نقش کحرفه
ر طرح یچ طرح و الگویی مبنی بر توسعه اعضاء هیأت علمی دموفقیت دانشجویان دارند. ه

 اصلح تا کنونانجام نگرفته شده است

 کارورزي

ه است و در کاروزي تاج برنامه هاي تربیت معلم و با هدف تربیت معلم فکور برنامه ریزي شد
گا ز دانشگردد. اجراي اینگونه کاروزي در هیچ یک ااجرا می 1،2،3،4چهار دوره کارورزي 

، کنش نظیر اقدام پژوهیهاي علوم تریت کشور متداول نیست و در هر دوره یک از مهارت
هنگیان پژوهی، روایت پژوهی و.. تربیت می شود. که از عمده مشکالت مدرسان دانشگاه فر

الگویی مبنی  نهادینه نشدن واژگان کلید در بین اعضاء هیأت علمی می باشد لذا مطالعه ارائه
 ارت هاي آموزش کاروري به دانشجویان اصلی مهم و اساسی است.بر توسعه مه

 ساختار

ه باشد. دانشگاهایی هست که رئیس هیت امناء شخص رئیس جمهور میاز جمله دانشگاه
ه به کهزار دانشجو در حال حاضر دارد،  77پردیس درکل کشور و نزدیک به  97متشکل از 

گردد و کلیه فرهنگیان مدیریت می صورت متمرکز از سوي سازمان مرکزي دانشگاه
وابط گردد. این دانشگاه طبق ضتخصیصات و اعتبارات از سوي سازمان مرکزي مدیریت می

 گرددو مقرارت، وزارتین آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوري اداره می

گذاري ه عبارتند از اینکه سیاستهاي اساسی این مطالعروزي است و پرسشتربیت معلم در نظر و عمل موضوع مطالعه به
شود(چه معلمانی را براي چه مدارسی، چگونه، چرا و کجا تربیت کنیم)، چه کسانی صالحیت تربیت معلم چگونه انجام می

توانیم توانمندتر اي هیأت علمی تربیت معلم چیست، معلمان شاغل را چگونه میتربیت معلم را دارند، عناصر صالحیت حرفه
اي است براي پرورش معلمان، آیا تربیت معلم کار دانشگاه است یا ا تربیت معلم کاري آکادمیک است یا برنامهسازیم، آی

چرایی فراهم نمودن تمهیدات .) 1،2015اي یا اینکه هرکدام می تواند در تربیت معلم نقشی داشته باشد(تاتومدارس عالی حرفه
د در روند تاریخی و توسعه فرهنگی و اجتماعی و اقتصادي، ماهیت معلمی و براي معلمانی که تربیت معلم را بر عهده دارن

کننده و حمایت 2معلم بسط یافته است؛ یعنی از معلم به مثابه آموزگار و مسئول آموزش، و معلمی مثابه یک حرفه تخصصی
سیده است. اکنون معلمی نه تنها به ر3دهنده عدالت اجتماعیفرایند یادگیري، به معلمی به مثابه تسهیل کننده و نهایتاً بسط

). بنابراین فردي که نقش تربیت 1393شود(مهرمحمدي،عنوان حرفه مطرح است بلکه معلم به عنوان انسانی فکور مطرح می

                                                            
1 .tatto 
2 . teaching as a professional practice 
3. tezching as social justice mission 
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گیري که هرکس نمی تواند در آن پیروز هاي توسعه یافته، از مارتن نفسمعلم(عضو هیات علمی) را بر عهده دارد در کشور
گرند که معلمان آموزش آموزان زمانی یاد میدانش«بایست موفق شود، زیرا که در جهان امروز، این انگاره که شود، می

گیرند که معلمان هم یاد می آموزان وقتی یاددانش«اي داده است فرض حرفهبه تدریج جاي خود را به این پیش» 1دهندمی
نظر از محل زندگی، محیط زیست، وضعیت جغرافیایی، سراسر جهان صرف ). در2015، 3فیمن، تامیر و هامیرنس»(2گیرندمی

کنند، به آموزش و تربیت فرزندانشان اهمیت زیادي اي که در آن زندگی میهاي فرهنگی و شرایط اقتصادي جامعهویژگی
براي تحقق بخشیدن به دهند و تمایل به داشتن معلمانی توانمند هستند. تفاوت جوامع موفق و ناموفق در این است که می

 اند.هایی جهت تربیت معلمانی توانمند اتخاذ نمودهاین آرمان چه تدابیري و رویکرد

 ایزاي، دانشگاه فرهنگیان، اعضاء هیات علمی دانشگاه فرهنگیان، مضامین تمبالندگی حرفه. کلمات کلیدي: 4

  

                                                            
1. when you teach your student learn 
2 . when you learn your student learn 
3. feiman , tamir & hammerness 
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: پردیس هاي دانشگاه (مورد مطالعهارزیابی کیفیت عملکرد دانشگاه فرهنگیان از دیدگاه دانشجومعلمان
 فرهنگیان کرمانشاه )

 3، علی قبادي 2، امین خطیبی1مسعود نوري

 چکیده 

اینرو دربین  از د.سازمان ها براي حرکت به سمت کیفیت عملکرد و تعالی، ناگزیر از استقرار سیستم هاي نوین مدیریتی هستن
ماموریت گرا  نقش  سازمانهاي ارایه دهنده خدمات به جامعه، دانشگاه فرهنگیان با تربیت دانشجومعلمان بعنوان یک دانشگاه

اربردي است کپیمایشی  و از نظر هدف _. پژوهش حاضراز نوع توصیفیمهم و بسزایی در تولید علم و خدمات اجتماعی دارد
ن ) و شهید دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه در دو پردیس شهید رجایی  (پسرا. جامعه آماري پژوهش کلیه 

نفر  316نفر است .که با روش تصادفی طبقه اي و بر اساس جدول مورگان  تعداد  1243صدوقی (دختران ) به تعداد  
ود که  روایی آن رسشنامه محقق ساخته بدانشجوي (مرد و زن ) به عنوان نمونه  انتخاب شدند . ابزار اندازه گیري شامل پ

اخص هاي آمار . و جهت تحلیل داده هاي کمی از ش. است/95ه با روش آلفاي کرونباخ توسط نظر خبرگان و پایایی پرسشنام
. یافته هاي فاده شدتک نمونه) است tو  اسمیرنف  - فکالموگرا آزمونتوصیفی (میانگین ، انحراف معیار) و آمار استنباطی(

، ه دانشجو معلمانهفتگانه از دیدگاوهش نشان می دهد کیفیت فعالیت هاي عملکردي دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه در ابعاد پژ
)  بوده 74/1) و کمترین میانگین در بعد کیفیت خدمات پژوهشی (35/2بیشترین میانگین در بعد کیفیت خدمات آموزشی (

انشگاه )  است . بنابراین می توان گفت کیفیت خدمات عملکردي د03/2و همچنین کیفیت کلی دانشگاه با میانگین (
یفیت خدمات کفرهنگیان کرمانشاه از دیدگاه دانشجو معلمان نامطلوب ارزیابی و نشان دهنده عدم رضایت نسبی آنان از 

 دانشگاه است .

 : ارزیابی عملکرد ، کیفیت ، دانشگاه فرهنگیان ، دانشجو معلمان کلیدي کلمات

   مقدمه

پویا نیاز مبرم  وهر سازمانی به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و مرغوبیت فعالیت هاي خود باالخص در محیط هاي پیچیده 
ارتباط با محیط  به نظام ارزیابی دارد. از سوي دیگر فقدان نظام ارزیابی و کنترل در یک سیستم به معناي عدم  برقراري

 مرگ سازمان است .  "، که پیامدهاي آن کهولت و نهایتادرون و برون سازمان تلقی می گردد 

از آنجا که بهبود مستمر عملکرد سازمان ها، نیروي عظیم هم افزایی ایجاد می کند و این نیروها می تواند پشتیبان برنامه 
را در این مورد رشد وتوسعه و ایجاد فرصتهاي تعالی سازمانی شود، دولت ها و سازمان ها و مؤسسات تالش جلو برنده اي 

اعمال می کنند . بدون بررسی و کسب آگاهی از میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف و بدون شناسایی چالش هاي پیش 

                                                            
 . دانشگاه فرهنگیان ، دانشجوي دکتري مدیریت آموزش عالی ،کرمانشاه، ایران ،  ١

nouri.edu144@gmail.com(نویسنده مسئول مکاتبات) 
  yahoo.com83khatibi@ادیار دانشگاه شهید چمران ، گروه مدیریت ورزشی ، اهواز ، ایران ، . است 2
  yahoo.com822sghobadi@. دانشگاه فرهنگیان ، دانشجوي دکتري مدیریت و برنامه ریزي ، کرمانشاه ، ایران، 3
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روي سازمان و کسب بازخور و اطالع از میزان اجرا سیاست هاي تدوین شده و شناسایی مواردي که به بهبود جدي نیاز دارند، 
 هد شد. تمامی موارد مذکور بدون اندازه گیري و ارزیابی امکان پذیرنیست. بهبود مستمر عملکرد میسر نخوا

 بیان مساله و اهمیت پژوهش  

د، بررسی و امروزه افراد در محیطی زندگی می کنند که به طور روزافزون به سوي اقتصاد مبتنی بر خدمات پیش  می رو
زمان کمک کند و ها می تواند هم به اصالح فعالیت ها ي سا مطالعه ویژگی ها، عقاید و انتظارات مراجعه کنندگان سازمان

فیت در خدمات هم رضایت مندي استفاده کنندگان از خدمات سازمان ها را در پی داشته باشد، تعلل در بکارگیري فنون کی
ن وا می دارد، یبه عنوان اصلی بنیادین در فعالیت هاي مربوط به تعیین کیفیت موسسات رابه تحمل فعالیت هاي ضایعه آفر

ري خواهد کرد بلکه این نوع عملکرد ضعیف در ارائه خدماتی با کیفیت نه تنها از رقابت پذیري واحد ها در بازار کار جلوگی
هاي مختلف خدمات سازمان ها از دیدگاه هر چند مطالعۀ کیفیت جنبهباعث رکود و یا ورشکستگی موسسات نیز می شود. 

و با مطرح شدن مدل  1980ها از دهه موضوع پژوهش هاي متعددي بوده است، این نوع بررسی کنندگان، از دیربازاستفاده
کنندگان از خدمات سازمانهاي مختلف، انتظارهایی در مورد خدمات اند. استفادهتحلیل شکاف دستخوش تحول بنیادینی شده

مطابق با  ه خدمات و عملکردهایی است کهدریافتی دارند و رمز کلیدي دستیابی سازمان به کیفیت مطلوب خدمات، ارای
اي متفاوت از مطالعات معمول سطح کنندگان باشد. مدل تحلیل شکاف که شیوهانتظارها یا حتی فراتر از انتظارهاي استفاده

ز کنندگان از یک سو و تصور و برداشت آنها اکنندگان است، از طریق سنجش انتظارهاي استفادهخدمات از دیدگاه استفاده
سازد و بدین ترتیب خدمات دریافتی از سوي دیگر، امکان محاسبه شکاف میان انتظارها و خدمات دریافتی را فراهم می

شود. مدل تحلیل شکاف که ابتدا به منظور استفاده در صنایع پذیر میتر امکاناي دقیقگیري عینی خدمات به شیوهاندازه
اي یافت. بر اساس این مدل ، ابزار صنعتی و خدماتی مختلف، کاربرد گسترده هايکوچک مطرح شده بود، به زودي در حوزه

). 36: 1391و همکارانش براي سنجش کیفیت خدمات سازمانها مطرح گردید (بهشتی راد،» پاراسورامان«توسط » سروکوال«
نتایج حاصل از این  ه فرایندها ونیز مدل تعالی سازمانی چارچوبی روشمند براي ارزیابی عملکرد سازمان ها در حوز در مقابل

دمات باشد(ساراف فرایندها فراهم می آورد که مهم ترین دستاورد آن می تواند ارائه راهکارهاي در راستاي بهبود کیفیت خ
 ).812: 2007و همکاران،

ن در بین ریزي در جهت بهبود کیفی خدمات سازمان هاست. در این میاسنجش کیفیت خدمات، پیش زمینۀ ضروري برنامه
ن بعنوان  نیروي سازمانهاي ارایه دهنده خدمات به جامعه دانشگاهها و مراکز آموش عالی با تربیت دانشجویان و دانشمندا

جهت پویایی و  انسانی متخصص نقش مهم و بسزایی در تولید علم و خدمات اجتماعی دارد . این نهاد ها بایستی همواره در
سرآمدي بصورت  حرکت نمایند .اما تاکنون دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور در مسیرتعالی سازمانی در محیط رقابتی 

انشگاهی کشور دسیستماتیک از طریق مدل هاي تعالی  تمایلی از خود نشان نداده اند و از طرفی با رشد روزافزون جمعیت 
ت وجود ارزیابی دهاي مختلف دانشگاهی، ضروراعم از دانشجویان ، اساتید وکارکنان دانشگاهها و همچنین افزایش تنوع واح

به نظر می رسد  کیفیت عملکرد و سرآمدي دانشگاهها و معیارهایی براي ارزیابی و مقایسه واحدهاي دانشگاهی بسیار ضروري
شاه است که ). بر این اساس این پژوهش در صدد ارزیابی کیفیت عملکردپردیس هاي دانشگاه فرهنگیان کرمان1388(حري ،

ص نظام تعلیم و انجام این پژوهش دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه بعنوان یک دانشگاه ماموریت گرا در تربیت نیروي متخص با
 تربیت کشور می تواند به سرآمدي تعالی و بهبود کیفیت در میان دانشگاههاي کشور دست یابد. 
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 مبانی نظري پژوهش 

ملکرد کیفیت عارائه روش تلفیقی با استفاده از مدل کانو و گسترش  ) در پژوهشی تحت عنوان1391میرفخرالدینی و پیرو(
ارند و در راستاي دبه منظور بهبود کیفیت خدمات بانکی گزارش کردند که هر دو مدل توانایی و قابلیت تلفیق با یکدگیر را 

 .مدل ارائه شده مشخص شد که در تمامی مولفه هاي کیفیت خدمات شکاف وجود دارد

ورت دادند. )، پژوهشی تحت عنوان بررسی تاثیر کیفیت خدمات بانکداري بر رضایتمندي مشتریان ص1391نجفی(پورزندي و 
ران بود.حجم روش تحقیق توصیفی بود. جامعه آماري این تحقیق شامل مشتریان خدمات بانکداري الکترونیکی بانک شهر ته

فیت خدمات نتایج تحقیق نشان داد که بین پنج بعد کی نفر از طریق فرمول نمونه جامعه بزرگ محاسبه شد. 196نمونه 
  .بانکداري با رضایتمندي مشتریان تاثیر مثبت و معنی دار بود

ن دانشجویان ) در پژوهشی در زمینه کیفیت خدمات ارائه شده بر اساس مدل تحلیل شکاف در میا1391قالوندي و همکاران(
مدلی ادراك هبین عوامل محسوس، قابلیت اطمینان، پاسخگویی، تضمین و تحصیالت تکمیلی دانشگاه ارومیه گزارش کردند، 

وضعیت موجود است و  شده و مورد انتظار  دانشجویان تفاوت معنی دار وجود دارد. انتظارات دانشجویان فراتر از درك آنها از
 .در هیچ یک از ابعاد کیفیت خدمات، انتظارات آنها برآورده نشده است

دمات در خبررسی رابطه رفتار شهروندي سازمانی با کیفیت  ") در پژوهشی تحت عنوان 1390مکاران(رضایی دیزگاه و ه
از روش خوشه  جامعه آماري شامل کلیه پرسنل بیمارستان هاي استان گیالن بود که با استفاده "بیمارستان استان گیالن

زمانی و مولفه وهش نشان که بین رفتار شهروندي سانفر به عنوان نمونه جهت بررسی انتخاب شد. نتایج پژ 280اي تصادفی 
ص شد که ابعاد هاي با کیفیت خدمات و ابعاد در میان پرسنل بیمارستان رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. همچنین مشخ

 .و مولفه هاي رفتار شهروندي سازمانی توان پیش بینی ابعاد کیفیت خدمات بویژه همدلی را دارا می باشد

ش تلفیقی ) در پژوهشی تحت عنوان بهینه سازي ارزیابی عملکرد صنعت بیمه با استفاده از رو1390و کشوري (مظلومی 
یقی جهت مدل تعالی سازمانی و کارت امتیازي متوازن با هدف ارائه روش تلفیقی دو مدل نتاج مشخص شد که مدل تلف

ظر مختلف کارت اي مدل تعالی سازمانی به تفکیک در مناارزیابی عملکرد صنعت بیمه کشور پیشنهاد می گردد که زیرمعیاره
ر موفقیت سازمان را دامتیازي متوازن قرار گرفته اند. با استفاده از این مدل تلفیقی می توان تمام جنبه هاي مهم و اساسی 

  .به عنوان شاخص هاي اصلی ارزیابی عملکرد مورد توجه قرار داد

ه در تورنتوي کیفیت خدمات آموزشی در دانشکده مدیریت بازرگانی دانشگاه رایرسون ) که در مورد ک2013در مطالعه چو ( 
ضمین و کانادا انجام شد در تمام ابعاد خدمات شکاف منفی کیفیت وجود داشت بیشترین شکاف منفی کیفیت در بعد ت

 .کمترین شکاف در بعد اطمینان مشاهده شد

زشی نشان داد که ادراکات و انتظارات دانشجویان چینی از کیفیت خدمات آمو) در مطالعه اي به منظور تعیین 2012بارنز ( 
کاف در بعد در تمام ابعاد کیفیت خدمات شکاف منفی وجود دارد، بیشترین شکاف منفی کیفیت در بعد تضمین و کمترین ش

 .اطمینان مشاهده شد

ی سازمانی  گزارش ائه شده با استفاده از مدل تعال) در پژوهشی در رابطه ارزیابی بهبود خدمات ار2010کاستکا و همکاران(
مولفه هاي  وکردند که خدمات ارائه شده در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و مشتریان در خصوص خدمات شده بر اساس ابعاد 

 .تعالی سازمانی شکاف بین انتظارات مطلوب و موجود بیان نمودند
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یفیت کدبیات و تحلیل روندهاي موجود به بررسی توسعه مدیریت ) در پژوهش خود مطالعه ا2008کلفسیو و همکاران(
د و بیان داشته پرداختند و بر مفاهیم مدیریت ذي نفعان به عنوان مفاهیم اصلی سیستم هاي مدیریت کیفیت تاکید کرده ان

حیط می تواند در محفظ اند تعالی باید بر اولویت مشتریان و ذي نفعان باشد. مفاهیمی مانند حقوق انسانی، توسعه جهانی و 
 .راستاي همین انتظارات ذي نفعان در نظر گرفته شود

زشی نشان داد که ) در مطالعه اي به منظور تعیین ادراکات و انتظارات دانشجویان چینی از کیفیت خدمات آمو2007بارنز ( 
کاف در بعد تضمین و کمترین ش در تمام ابعاد کیفیت خدمات شکاف منفی وجود دارد، بیشترین شکاف منفی کیفیت در بعد

 .اطمینان مشاهده شد

  سئواالت پژوهش :

 سئوال اصلی : کیفیت عملکرد دانشگاه فرهنگیان درابعاد هفتگانه از دیدگاه دانشجو معلمان چگونه است ؟

 سئواالت فرعی:  

دگاه دانشجو کالبدي از دی سئوال اول پژوهش : کیفیت فعالیتهاي دانشگاه فرهنگیان در بعد امکانات فیزیکی و فضاهاي
 معلمان چگونه است ؟

 گونه است ؟چسئوال دوم پژوهش: کیفیت فعالیتهاي دانشگاه فرهنگیان در بعد خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجو معلمان 

 گونه است ؟چسئوال سوم پژوهش:کیفیت فعالیتهاي دانشگاه فرهنگیان در بعد خدمات پژوهشی  از دیدگاه دانشجو معلمان 

 ن چگونه است؟سئوال چهارم پژوهش:کیفیت فعالیتهاي دانشگاه فرهنگیان دربعد خدمات دانشجویی از دیدگاه دانشجو معلما

جو معلمان سئوال پنجم پژوهشی : کیفیت فعالیتهاي دانشگاه فرهنگیان دربعد خدمات اجتماعی فرهنگی از دیدگاه دانش
 چگونه است ؟

ز دیدگاه دانشجو ي دانشگاه فرهنگیان در بعد عملکرد ریاست ، مسئوالن و کارکنان  اسئوال ششم پژوهشی : کیفیت فعالیتها
 معلمان چگونه است ؟

هارت از دیدگاه مسئوال هفتم پژوهش : کیفیت فعالیتهاي دانشگاه فرهنگیان در بعد نقش دانشگاه در افزایش دانش، نگرش و 
 دانشجو معلمان چگونه است ؟

 روش پژوهش

توجه به هدف از نوع تحقیقات کاربردي و با توجه به نحوة گردآوري داده ها جزء تحقیقات توصیفی ازنوع تحقیق حاضر با 
پیماشی است. جامعۀ آماري این پژوهش دانشجومعلمان پردیس هاي شهید رجایی (مرد ) و شهید صدوقی (زن) دانشگاه 

بودند روش نمونه گیري تصادفی طبقه اي به تناسب  نفر 1243هستند که تعدادشان   95فرهنگیان استان کرمانشاه در سال 
نفر و پردیس شهید صدوقی  636تعداد دانشجویان هر دو پردیس است که بر اساس جدول مورگان از پردیس شهید رجایی

دانشجو  انتخاب شدند براي گردآوري داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد این  316نفر و در مجموع  تعداد  607
محور به سنجش کیفیت عملکرد پردیس هاي دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه  7گویه اي بود که در  80پرسشنامه مشتمل بر 

 آزمون از پرسشنامه پایایی براي و خبرگان نظر طریق از پرسشنامه این محتوایی رواییدر مقیاس پنج ارزشی لیکرت بود. 
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و با  20نسخه   SPSSآماري  نرم افزار از استفاده با داده ها گردید تحلیل استفاده /= α    95آن  مقدار که  کرونباخ آلفاي
 و داده ها توزیعاستفاده از روش هاي آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و استنباطی صورت گرفت جهت بررسی نحوه 

 تفاده شده است.تک نمونه  اس  tآزمون و  اسمیرنف  - کالموگراف آزمون از مناسب آماري آزمون انتخاب

 یافته ها ي پژوهش 

ی خدمات آموزش سئوال اصلی پژوهش : کیفیت فعالیتهاي دانشگاه فرهنگیان درابعاد هفتگانه (امکانات و فضاهاي کالبدي ،
مهارت و  ،خدمات پژوهشی،خدمات دانشجویی، خدمات اجتماعی فرهنگی ، ریاست ، مسئوالن و کارکنان و افزایش دانش ،

 یدگاه دانشجو معلمان چگونه است ؟نگرش  ) از د

 ) میانگین و انحراف معیار  نشانگر ها 1جدول شماره (

تعداد  گروه / نشانگر  ردیف

 آیتم 

میانگین 

 نمره

انحراف 

 معیار 

 وضعیت

 نا مطلوب   0,85 2,00 14 امکانات و فضاهاي کالبدي دانشگاه  1

 قابل قبول   0,85 2,36 12 خدمات آموزشی 2

 نا مطلوب   0,80 1,74 9 پژوهشی خدمات 3

 نا مطلوب   0,83 1,87 16 خدمات دانشجویی 4

 نا مطلوب   0,90 2,14 11 جتماعی ا -خدمات فرهنگی  5

 قابل قبول   1,18 2,12 12 ریاست ، مسئوالن و کارکنان  6

نقش دانشگاه در افزایش دانش ، مهارت و  7
 نگرش 

 نا مطلوب   1,04 2,06 6

 نا مطلوب   0,91 2,04 80 انگین نشانگرها  نمره می

 

گین نمره مربوط به ) در ابعاد هفتگانه کیفیت عملکرد دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه  ، بیشترین میان1بر اساس جدول شماره (
می  74/1مره نو کمترین میانگین نمره مربوط به گویه خدمات پژوهشی با میانگین  36/2گویه خدمات آموزشی با میانگین 

نامطلوب ارزیابی  می باشد که وضعیت کیفیت عملکرد 04/2باشد و میانگین نمره  کیفیت عملکرد دانشگاه در ابعاد هفتگانه  
 شده است .

 گانه کیفیت عملکرد دانشگاه فرهنگیان  7گویه هاي –) 1نمودار (
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 اي استفاده شده است.یک نمونه  tبراي بررسی  ابعاد کیفیت هفتگانه عملکرد دانشگاه از آزمون 

 ) بررسی کیفیت دانشگاه در ابعاد هفتگانه2جدول(

   5/2=Test Value  

درجه  T میانگین 
dآزادي(

f( 

تفاوت 
 میانگین ها

Sig. 

(2-
tailed) 

 تفسیر

امکانات و فضاهاي 
 کالبدي

99/1 084/19
- 

 معنادار 001/0 -503/0 317

 معنادار 001/0 -140/0 317 -958/4 35/2 خدمات آموزشی

200/25 74/1 خدمات پژوهشی
- 

 معنادار 001/0 -758/0 317

730/23 86/1 خدمات دانشجویی
- 

 معنادار 001/0 -632/0 317

خدمات اجتماعی 
 فرهنگی

13/2 812/10
- 

 معنادار 001/0 -362/0 317

ریاست، مسوالن و 
 کارکنان

10/2 554/10
- 

 معنادار 001/0 -394/0 317

و  افزایش دانش، مهارت
 نگرش

05/2 653/10
- 

 معنادار 001/0 -449/0 317

816/18 03/2 کیفیت کلی دانشگاه
- 

 معنادار 001/0 -463/0 317

 

)، میانگین رضایتمندي ابعاد هفتگانه کیفیت عملکرد دانشگاه و همچنین عملکرد کلی 2با توجه به نتایج جدول شماره (
است. بنابراین میتوان گفت دانشجویان از عملکرد دانشگاه رضایت  5/2نی دانشگاه بصورت معناداري کمتر از مقدار متوسط یع

 چندانی ندارد.

سئوال اول پژوهش : کیفیت فعالیتهاي دانشگاه فرهنگیان در بعد کیفیت امکانات فیزیکی و فضاهاي کالبدي از دیدگاه دانشجو 
یک نمونه اي استفاده شده tویه هاي آن از آزمون معلمان چگونه است ؟ براي بررسی کیفیت امکانات و فضاهاي کالبدي  و گ

 است. 

 ) کیفیت امکانات فیزیکی و فضاهاي کالبدي.3جدول شماره (

   5/2=Test Value  

2.00
2.36

1.74 1.87
2.14 2.12 2.06

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

امکانات و 
فضاھای 
کالبدی 
دانشگاه 

خدمات 
آموزشی

خدمات 
پژوھشی

خدمات 
دانشجویی

خدمات 
-فرھنگی 

اجتماعی 

ریاست ، 
مسئوالن و 
کارکنان 

ه نقش دانشگا
در افزایش 

دانش ، 
مھارت و 
نگرش 

میانگین نمره  ابعاد هفتگانه کیفیت خدمات 

نمره
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درجه  t میانگین گویه ها
dآزادي(

f( 

تفاوت 
 میانگین ها

Sig. 

(2-
tailed) 

 تفسیر

2.251 . وضعیت کالس هاي درس1

6 

 رمعنادا 000. 24843.- 317 6.016-

2.405 . وضعیت سیستم گرمایشی2

7 

 معنادار 027. 09434.- 317 2.216-
2.006 . دسترسی به امکانات فناوري3

3 

 معنادار 000. 49369.- 317 10.473-

. وضعیت تجهیزات آزمایشگاه 4
 ها

1.872

4 

 معنادار 000. 62759.- 317 13.549-

1.869 . وضعیت سایت کامپیوتر5

0 

 معنادار 000. 63099.- 317 12.067-

1.888 . وضعیت کتابخانه دانشگاه6

2 

 معنادار 000. 61182.- 317 13.064-

2.750 . وضعیت نمازخانه دانشگاه7

8 

 معنادار 000. 25079. 317 5.698

1.889 . وضعیت سالن هاي ورزشی8

6 

 معنادار 000. 61041.- 317 12.859-

1.757 . وضعیت تجهیزات ورزشی9

1 

 معنادار 000. 74290.- 317 16.502-

2.123 . وضعیت سالن غذاخوري10

4 

 معنادار 000. 37658.- 317 8.170-

1.813 . وضعیت ساختمان خوابگاه11

3 

 معنادار 000. 68671.- 317 12.304-

. وضعیت تجهیزات رفاهی 12
 خوابگاه

1.895

2 

 معنادار 000. 60476.- 317 11.245-
1.522 . تناسب مساحت خوابگاه 13

3 

 معنادار 000. 97771.- 317 21.931-

1.911 فضاي سبز محوطه دانشگاه14

9 

 معنادار 000. 58805.- 317 11.589-

 معنادار 001/0 -503/0 317 -084/19 99/1 امکانات و فضاهاي کالبدي

ان گفت، فقط تو) و همچنین سطح معناداري هر گویه می5/2) میانگین گویه ها و مقدار متوسط (3با توجه به جدول شماره (
اداري کمتر بصورت معناداري مطلوب ارزیابی شده است و  کیفیت سایر گویه هاي بصورت معن 7میزان کیفیت گویه شماره 

 از مقدار متوسط بدست آمده و نامطلوب ارزیابی شده است.

علمان چگونه دانشجو مسئوال دوم پژوهش : کیفیت فعالیتهاي دانشگاه فرهنگیان در بعد کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه 
 ت. یک نمونه اي استفاده شده اس tاست ؟براي بررسی کیفیت خدمات آموزشی و هریک از گویه هاي آن از آزمون 

 ) کیفیت خدمات آموزشی .4جدول شماره (

   5/2=Test Value  

درجه  t میانگین گویه ها
dآزادي(

f( 

تفاوت 
 میانگین ها

Sig. 

(2-
tailed) 

 تفسیر

اساتید متخصص و به . حضور 15
 روز

2.435

3 

 غیرمعنادار 137. 06467.- 317 1.490-

2.401 . کیفیت تدریس اساتید16

9 

 معنادار 022. 09810.- 317 2.296-

2.411 . انتظارات اساتید از دانشجویان17

4 

 معنادار 049. 08861.- 317 1.977-

2.347 . در دسترس بودن اساتید 18

1 

 معنادار 002. 15287.- 317 3.192-

. استفاده اساتید از منابع 19
 آموزشی به روز

2.295

6 

 معنادار 000. 20440.- 317 4.498-

. استفاده اساتید از ابزار و فن 20
 آوري 

2.098

1 

 معنادار 000. 40190.- 317 9.460-
. رعایت اعتدال در میزان 21

 مشارکت دهی 

2.493

7 

 غیرمعنادار 894. 00629.- 317 134.-

پایبندي اساتید به رعایت طول . 22
 زمان 

2.875

8 

 معنادار 000. 37580. 317 7.934

1.914 .میزان رضایت از برنامه آموزشی  23

6 

-

11.25

 معنادار 000. 58544.- 317
. کیفیت و سرعت سامانه 24

 آموزش 
1.901

6 

-

11.73

 معنادار 000. 59841.- 317

2.549 . برگزاري آزمونهاي مستمر 25

2 

 غیرمعنادار 320. 04921. 317 996.

. کیفیت برگزاري آزمون پایان 26
 ترم 

2.586

5 

 غیرمعنادار 123. 08654. 317 1.546

 معنادار 001/0 -140/0 317 -958/4 35/2 خدمات آموزشی(بطورکلی)

 12یه میتوان گفت، از ) و همچنین سطح معناداري هر گو5/2) میانگین گویه ها و مقدار متوسط(4با توجه به جدول شماره (
گویه باقیمانده  8). از بین 26و 25،  21، 15گویه تفاوت معناداري با مقدار متوسط ندارند(گویه هاي شماره  4گویه این عامل، 
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بصورت معناداري مطلوب ارزیابی شده است و کیفیت سایر گویه هاي بصورت معناداري  22فقط میزان کیفیت گویه شماره 
 توسط بدست آمده و نامطلوب ارزیابی شده است. کمتر از مقدار م

معلمان چگونه  سئوال سوم پژوهش : کیفیت فعالیتهاي دانشگاه فرهنگیان در بعد کیفیت خدمات پژوهشی  از دیدگاه دانشجو
 ت. یک نمونه اي استفاده شده اس tاست ؟براي بررسی کیفیت خدمات پژوهشی و هریک از گویه هاي آن از آزمون 

 ) کیفیت خدمات پژوهشی.5اره(جدول شم

   5/2=Test Value  

درجه  t میانگین گویه ها
dآزادي(

f( 

تفاوت 
 میانگین ها

Sig. 

(2-
tailed) 

 تفسیر

. ارتباط با موسسات آموزشی و 27
  پژوهشی

1.652

7 

-

19.80

 معنادار 000. 84727.- 317

.دسترسی دانشگاه به اینترنت با 28
 کیفیت 

1.398

1 

-

27.90

317 -

1.1019

 معنادار 000.
.کیفیت محتواي نشریه هاي علمی 29

 دانشگاه 

1.765

3 

-

15.80

 معنادار 000. 73473.- 317

1.746 . وضعیت کتابخانه دانشگاه 30

8 

-

16.46

 معنادار 000. 75321.- 317

1.778 . وضعیت کتابخانه از نظر خدمات 31

1 

-

16.21

 معنادار 000. 72186.- 317

ن استفاده از نرم افزار سیمرغ . میزا32
 و

1.521

0 

-

26.71

 معنادار 000. 97902.- 317

. تالش در جهت اجراي طرحهاي 33
 پژوهشی

1.797

4 

-

16.74

 معنادار 000. 70261.- 317

. تقدیر و تشویق دانشجویان 34
 پژوهشگر 

1.983

8 

-

10.83

 معنادار 000. 51618.- 317

2.031 ه . کیفیت همایش هاي برگزار شد35

9 

 معنادار 000. 46805.- 317 9.187-

200/25 74/1 خدمات پژوهشی(بطورکلی)
- 

 معنادار 001/0 -758/0 317

ان گفت، کیفیت ) و همچنین سطح معناداري هر گویه میتو5/2)میانگین گویه ها و مقدار متوسط(5با توجه به جدول شماره (
 قدار متوسط بدست آمده و نامطلوب ارزیابی شده است.گویه این عامل، بصورت معناداري کمتر از م 9هر 

نشجو معلمان سئوال چهارم پژوهش : کیفیت فعالیتهاي دانشگاه فرهنگیان در بعد کیفیت خدمات دانشجویی  از دیدگاه دا
 ت. ه شده اسیک نمونه اي استفاد tچگونه است ؟براي بررسی کیفیت خدمات دانشجویی و هریک از گویه هاي آن از آزمون 

 ) کیفیت خدمات دانشجویی.6جدول شماره(

   5/2=Test Value  

درجه  t میانگین گویه ها
dآزادي(

f( 

تفاوت 
میانگین 

 ها

Sig. 

(2-
tailed) 

 تفسیر

.مشارکت دانشجویان در برنامه هاي 36
 دانشجویی

2.114

6 

-7.679 317 -

.3853

 معنادار 000.

1.644 . وضعیت بهداشت و درمان دانشگاه37

2 

-

20.50

317 -

.8557

 معنادار 000.

2.150 . ارائه خدمات مشاوره اي به دانشجو 38

6 

-6.828 317 -

.3493

 معنادار 000.

1.586 .وضعیت اتوماسیون تغذیه 39

0 

-

21.15

317 -

.9140

 معنادار 000.

1.647 . وضعیت خدمات الکترونیکی دانشگاه40

4 

-

19.37

317 -

.8525

 معنادار 000.

1.610 . کیفیت غذا و سلف سرویس 41

8 

-

20.53

317 -

.8892

 معنادار 000.

. رعایت بهداشت فردي نیروهاي 42
 خدماتی 

2.337

6 

-3.164 317 -

.1623

 معنادار 002.

1.971 .برگزاري فعالیت هاي  فوق برنامه 43

4 

-

10.77

317 -

.5285

 معنادار 000.

1.958 . برگزاري دوره هاي  دانش افزایی44

5 

-

12.14

317 -

.5415

 معنادار 000.

. دسترسی به اینترنت در دانشگاه و 45
 خوابگاه

1.227

8 

-

39.30

317 -

1.272

 معنادار 000.

2.073 . وضعیت شوراي صنفی 46

7 

-8.713 317 -

.4262

 معنادار 000.
1.797 . تشکیل جلسات و نشست ها 47

4 

-

15.60

317 -

.7025

 معنادار 000.

2.387 . وضعیت صدور کارت دانشجویی48

3 

-2.050 317 -

.1127

 معنادار 041.

. رسیدگی به مشکالت و نیازهاي 49
 رفاهی 

1.652

7 

-

18.72

317 -

.8472

 معنادار 000.
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1.941 . کیفیت برگزاري مسابقات ورزشی 50

9 

-

11.97

317 -

.5580

 معنادار 000.

1.781 . وضعیت خوابگاهها51

4 

-

15.41

317 -

.7186

 معنادار 000.

730/23 86/1 خدمات دانشجویی(بطورکلی)
- 

 معنادار 001/0 -632/0 317

 

وان گفت، کیفیت ) و همچنین سطح معناداري هر گویه میت5/2) میانگین گویه ها و مقدار متوسط(6با توجه به جدول شماره (
 ست آمده و نامطلوب ارزیابی شده است.گویه این عامل، بصورت معناداري کمتر از مقدار متوسط بد 15هر 

اه دانشجو سئوال پنجم پژوهشی : کیفیت فعالیتهاي دانشگاه فرهنگیان در بعد کیفیت خدمات اجتماعی فرهنگی از دیدگ
مونه اي یک ن tمعلمان چگونه است ؟ براي بررسی کیفیت خدمات اجتماعی فرهنگی  و هریک از گویه هاي آن از آزمون 

 ت. استفاده شده اس

 ) کیفیت خدمات اجتماعی فرهنگی.7جدول شماره(

   5/2=Test Value  

درجه  t میانگین گویه ها
dآزادي(

f( 

تفاوت 
 میانگین ها

Sig. 

(2-
tailed) 

 تفسیر

1.824 . برگزاري کرسی ها و نشست ها52

8 

-

13.85

 معنادار 000. 67516.- 317

. برگزاري فعالیتهاي فرهنگی و 53
 هنري 

2.147

0 

 معنادار 000. 35304.- 317 7.247-

. برگزاري مراسم و فعالیت هاي 54
 دینی

2.589

7 

 غیرمعنادار 087. 08974. 317 1.717

2.445 . برگزاري فعالیتهاي قرآنی 55

5 

 غیرمعنادار 292. 05449.- 317 1.055-

. عملکردکانونهاي فرهنگی و 56
 احتماعی

2.246

8 

 معنادار 000. 25321.- 317 5.168-

. فعالیت هاي انجمن ها و تشکل 57
 ها

2.165

0 

 معنادار 000. 33495.- 317 6.665-

1.958 . کیفیت نشریه هاي دانشجویی58

1 

-

11.09

 معنادار 000. 54194.- 317

2.000 . وضعیت انجمن هاي علمی 59

0 

-

10.85

 معنادار 000. 50000.- 317

. حضور در جشنواره ها و 60
 همایش ها 

1.807

7 

-

14.05

 معنادار 000. 69231.- 317

1.516 . برگزاري اردو هاي دانشجویی61

0 

-

22.66

 معنادار 000. 98397.- 317

2.815 . وضعیت برگزاري نماز جماعت62

9 

 معنادار 000. 31587. 317 5.122

خدمات اجتماعی 
 فرهنگی(بطورکلی)

13/2 812/10
- 

 معنادار 001/0 -362/0 317

 11وان گفت، از ) و همچنین سطح معناداري هر گویه میت5/2) میانگین گویه ها و مقدار متوسط(7اره (با توجه به جدول شم
ویه باقیمانده فقط گ 9). از بین 55و  54گویه تفاوت معناداري با مقدار متوسط ندارند(گویه هاي شماره  2گویه این عامل، 

ناداري کمتر ی شده است و  کیفیت سایر گویه هاي بصورت معبصورت معناداري مطلوب ارزیاب 62میزان کیفیت گویه شماره 
 از مقدار متوسط بدست آمده و نامطلوب ارزیابی شده است.

دیدگاه دانشجو  سئوال ششم پژوهشی : کیفیت فعالیتهاي دانشگاه فرهنگیان در بعد کیفیت ریاست ، مسئوالن و کارکنان  از
یک نمونه اي  tمسئوالن و کارکنان و هریک از گویه هاي آن از آزمون  معلمان چگونه است ؟ براي بررسی کیفیت ریاست،

 استفاده شده است. 

 ) کیفیت ریاست، مسئوالن و کارکنان.8جدول شماره (

   5/2=Test Value  

میانگ گویه ها
 ین

t  درجه
dآزادي(

f( 

تفاوت 
 میانگین ها

Sig. 

(2-
tailed) 

 تفسیر

2.67 .. احترام و پایبندي به ارزش ها 63

51 

 معنادار 002. 17508. 317 3.129
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. توجه به مشکالت و دغدغه هاي 64
 دانشجویان 

1.73

73 

-

16.13

 معنادار 000. 76266.- 317

2.09 . ارتباط مستقیم و دیدار حضوري 65

96 

 معنادار 000. 40045.- 317 7.653-

1.65 . رعایت تکریم و شان دانشجویان66

61 

-

18.36

 معنادار 000. 84395.- 317

2.32 . حضور فعال و موثر 67

28 

 معنادار 001. 17722.- 317 3.211-

2.19 . انضباط ، نظم کاري و مسئولیت پذیري68

68 

 معنادار 000. 30317.- 317 5.654-

1.77 . امنیت روانی دانشجو 69

85 

-

14.36

 معنادار 000. 72152.- 317

1.63 . احساس آزادي در نقد سازنده70

38 

-

19.21

 معنادار 000. 86624.- 317

2.53 . ارزیابی کلی از ریاست دانشگاه71

04 

 غیرمعنادار 727. 03035. 317 350.

. ارزیابی کلی معاون آموزشی ، پژوهشی و 72
 فرهنگی 

2.26

78 

 معنادار 000. 23222.- 317 4.264-

2.12 . ارزیابی کلی از معاون توسعه و دانشجویی73

70 

 معنادار 000. 37296.- 317 7.076-

2.23 . میزان رضایت از سرپرستان74

64 

 معنادار 000. 26358.- 317 4.979-

554/10 10/2 ریاست، مسوالن و کارکنان
- 

 معنادار 001/0 -394/0 317

 

ط توان گفت، فق) و همچنین سطح معناداري هر گویه می5/2) میانگین گویه ها و مقدار متوسط (8با توجه به جدول شماره (
اداري کمتر بصورت معناداري مطلوب ارزیابی شده است و کیفیت سایر گویه هاي بصورت معن 63میزان کیفیت گویه شماره 

 از مقدار متوسط بدست آمده و نامطلوب ارزیابی شده است. 

ارت از دیدگاه همسئوال هفتم پژوهش : کیفیت فعالیتهاي دانشگاه فرهنگیان در بعد نقش دانشگاه در افزایش دانش، نگرش و 
اي آن از دانشجو معلمان چگونه است ؟ براي بررسی نقش دانشگاه در افزایش دانش، نگرش و مهارت و هریک از گویه ه

 یک نمونه اي استفاده شده است.  tآزمون 

 ) نقش دانشگاه در افزایش دانش، نگرش و مهارت. 9جدول شماره (

   5/2=Test Value  

درجه  t میانگین گویه ها
dآزادي(

f( 

تفاوت 
 میانگین ها

Sig. 

(2-
tailed) 

 تفسیر

.افزایش توانمندي هاي 75
 دانشجویان

2.059

9 

 معنادار 000. 44006.- 317 8.634-

. افزایش دانش و شایستگی هاي 76
 حرفه اي 

1.962

6 

-

11.11

 معنادار 000. 53744.- 317

. تقویت نگرش و باورهاي مثبت و 77
 انگیزه

2.073

2 

 معنادار 000. 42675.- 317 8.107-

. نقش دانشگاه در ارتقا معلمی 78
 فکور 

2.037

9 

 معنادار 000. 46215.- 317 9.252-

. نقش دانشگاه در ارتقا معلمی 79
 پژوهشگر 

1.911

4 

-

11.92

 معنادار 000. 58861.- 317

2.255 . نقش تضمین شغلی 80

5 

 معنادار 000. 24448.- 317 4.078-

در افزایش دانش، نقش دانشگاه 
 نگرش و مهارت(بصورت کلی)

05/2 653/10
- 

 معنادار 001/0 -449/0 317

 

وان گفت، کیفیت ) و همچنین سطح معناداري هر گویه میت5/2) میانگین گویه ها و مقدار متوسط(9با توجه به جدول شماره (
 نامطلوب ارزیابی شده است.گویه این عامل، بصورت معناداري کمتر از مقدار متوسط بدست آمده و  6هر 
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 نتیجه گیري

انات و فضاهاي پس از بررسی یافته هاي پژوهش حاضر ، کیفیت خدمات فعالیتهاي دانشگاه فرهنگیان درابعاد هفتگانه (امک
ارکنان و کالبدي ، خدمات آموزشی ،خدمات پژوهشی،خدمات دانشجویی، خدمات اجتماعی فرهنگی ، ریاست ، مسئوالن و ک

 دانش ، مهارت و نگرش ) از دیدگاه دانشجو معلمان بشر ح زیر می باشد:  افزایش

ارزیابی شده و  دربعد کیفیت امکانات فیزیکی وفضا هاي کالبدي تنها میزان کیفیت گویه وضعیت نمازخانه دانشگاه  مطلوب
 کیفیت سایر گویه ها کمتر از میانگین متوسط بدست آمده و نامطلوب ارزیابی شده است . 

دریس بصورت گویه ، تنها گویه پایبندي اساتید به رعایت طول زمان ت 12در بررسی بعد کیفیت خدمات آموزشی که شامل 
 معناداري ارزیابی شده و کیفیت سایر گویه ها در وضعیت نامطلوب است . 

ویه می گناداري هر ) و همچنین سطح مع5/2در بعد کیفیت خدمات پژوهشی با توجه به میانگین گویه و مقدار متوسط (
یابی شده است گویه این عامل ، بصورت معناداري کمتر از مقدار متوسط بدست آمده و نامطلوب ارز 9توان گفت کیفیت هر 

. 

بصورت  ،گویه ، که از دیدگاه دانشجو معلمان کیفیت تمامی گویه هاي این عامل  15کیفیت خدمات دانشجویی داراي 
 ط بدست آمده ونامطلوب ارزیابی شده است .معناداري کمتر از مقدار متوس

ان کیفیت گویه گویه این عامل ، تنها میز 11فرهنگی دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه از  –در بررسی کیفیت خدمات اجتماعی 
معلمان بصورت  وضعیت برگزاري نماز جماعت بصورت معناداري مطلوب ارزیابی شده وکیفیت سایر گویه ها از دیدگاه دانشجو

 عاناداري کمتر از مقدار متوسط و نامطلوب ارزیابی شده است .م

) 5/2دار متوسط (در بررسی کیفیت خدمات دانشگاه در حوزه ریاست ، مسئوالن وکارکنان ، با توجه به میانگین گویه ها ومق
ت معناداري مطلوب ) بصور67/2و همچنین سطح معناداري هر گویه ، تنها گویه احترام وپایبندي به ارزشها با میانگین نمره (

 ارزیابی شده است و کیفیت سایر گویه ها کمتر از مقدار متوسط ونامطلوب ارزیابی شده است . 

بوط به گویه در بعد کیفیت خدمات دانشگاه در افزایش دانش ، مهارت و نگرش دانشجو معلمان بیشترین میانگین گویه مر
 6یفیت هر ) است و ک91/1ه نقش دانشگاه در ارتقاء معلمی پژوهشگر () و کمترین میانگین گوی25/2نقش تضمین شغلی (

 گویه این عامل بصورت معناداري کمتر از مقدار متوسط و نامطلوب ارزیابی شده است . 

گاه دانشجو معلمان و بنابراین در ارزیابی کیفیت فعالیت هاي عملکردي دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه در ابعاد هفتگانه از دید
ر بعد کیفیت ) وکمترین میانگین د35/2چنین عملکرد کلی دانشگاه ، بیشترین میانگین در بعد کیفیت خدمات آموزشی (هم

ت کیفیت )  است . در نتیجه می توان گف03/2)  بوده و میانگین کیفیت کلی عملکرد دانشگاه (74/1خدمات پژوهشی (
دم رضایت نسبی دانشجو معلمان نامطلوب ارزیابی و نشان دهنده عخدمات عملکردي دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه از دیدگاه 

 آنان از کیفیت خدمات دانشگاه است .

  منابع وماخذ 

 کارشناسی نامه پایان ، تعالی سازمانی الگوي از استفاده با کرج مربی تربیت مرکز ارزیابی.)1388مسعود ( جابري، انصاري

 . معلم تربیت دانشگاه ، ارشد
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رفتار شهروندي  ) ، بررسی رابطه1390ه، مراد و آزاده دل ، محمدرضا و فرحبد، فرزین و قره داغی ، ساناز (رضایی دیزگا
،صص  80ماره  ، ش 20سازمانی با کیفیت خدمات در بیمارستان استان گیالن، مجله دانشگاه علوم پزشکی گیالن ،  دوره  

15-10  . 

 معیار به هتوج دانشجویان با مندي رضایت میزان بررسی" )؛1387( مدمهديمح باغی، قره و ابراهیم صالحی، و صمد ایزدي،

 )،3ماره(ش ایران، عالی آموزش انجمن فصلنامه ،"مازندران) دانشگاه دانشجویان موردي مطالعهEFQM (مدل مشتري نتایج

 .اول سال

 بر رجایی هیددبیر ش تربیت دانشگاه دعملکر ارزیابی " )1387(  محمد جمعه، امام و حسن محمد پرداختچی، و زهرا قربانی،

 سالمیا آزاد آموزشی،دانشگاه و مدیریت رهبري ،فصلنامه انسانی منابع و رهبري هاي حوزه در EFQMتعالی  مدل اساس

 .144 -123صص  )،3( شماره دوم، سال ، گرمسار واحد

دل پیترز و کم سپاهان اصفهان بر اساس ) ، برسی تعالی سازمانی شرکت مهندسی قائ1392عطافر ، علی و فروزان، بتول (
 85-102)، صص1) شماره (6واترمن، مجله مدیریت تولید وعملیات ، دوره چهارم، پیاپی (

). بررسی وضعیت کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه ارومیه بر اساس 1391اي، علیرضا.(راد، رقیه و قلعهقالوندي، حسن؛ بهشتی
 66-49،(3) 25توسعه، مجله فرایند مدیریت  .مدل سروکوال

 .در دانشگاه اسپانیا EFQM )، الگوي تعالی سازمانی2006کالومورا و دلدان، (

، (EQM) ها، الگوي تعالی بنیادي اروپایی مدیریت کیفیت)، تعالی سازمان1387گرامی، محمدرضا و نورعلیزاده، حمیدرضا، (
 .تهران: انتشارات سرآمد، چاپ اول

وش تلفیقی مدل ) ، بهینه سازي ارزیابی عملکرد صنعت بیمه با استفاده از ر1390نی، مرضیه  (مظلومی، نادر و کشوري فی
 27-55) ،صص 104(مسلسل  4, شماره   26پژوهشنامه بیمه (صنعت بیمه), دوره   تعالی سازمانی و کارت امتیازي متوازن،

. 

ملکرد کیفیت به عبا استفاده از مدل کانو و گسترش  ) ، ارائه روش تلفیقی1391میرفخرالدینی، سید حیدر و پیرو ، سعید (
 61-90) ،صص 8منظور بهبود کیفیت خدمات بانکی ،مجله چشم انداز مدیریت صنعتی ،شماره (

Barnce, Br. (2012). Analyzing Service Quality: The Case of Post Graduate Chinese Students. 
Total Quall Manage Bus Excel. 18(3-4): 313-31.  

Tari, juanjose (2010). Self-assessment Processes: The importance of follow Up for success. 
Quality Assurance in Education.18 (1), 19-33. 

Jose Tari & Juana (2006)"An EFQM model of self-assessment exercises at Spanish 
university. Journal of Education Administration.vol.4, No.2, pp 170-188 

Jose Tari, Juan (2007)."EFQM model self-assessment using a questionnaire approach in 
university administrative services".TQM magazine, vol. 19, No.6, pp.604-61 
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Longbottom, David (2008)."The need for education and training in the use of the 
organizational excellence models for quality management in UK higher education 
institutions". Quality Assurance in education, volume 10, Number 1, pp. 26-36.  

Hides, Michael, (2006)."Implementation organizational excellence models self-assessment 
in the UK higher education sector-lessons learned from other sectors ".TQM magazine, vol. 
16, No.3, pp. 194-20
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 ارزیابی و مقایسه کیفیت خدمات آموزشی و پژوهشی دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه از دیدگاه دانشجویان

 3، امین خطیبی2، مسعود نوري1علی قبادي

 

 چکیده 

انشگاهها مى دتالش براى بهبود وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب وکسب جایگاه برتر از اهم وظایف سازمانها از جمله 
انشجو معلمان دپیمایشی است. جامعه آماري کلیه  –حاضر از نظر هدف ؛کاربردي و از نوع تحقیقات توصیفی باشد . پژوهش 

دول مورگان نفر ، که با روش تصادفی طبقه اي و بر اساس ج 1243به تعداد  1395دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه در سال 
ی کیفیت خدمات ه گیري شامل پرسشنامه محقق ساخته ارزیابدانشجو به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار انداز 316تعداد 

رسشنامه از پآموزشی و پژوهشی بود براي روایی پرسشنامه از نظر اساتید و متخصصان استفاده شده است و براي پایایی 
یفی(میانگین توص =/ استفاده گردید. جهت تحلیل داده هاي کمی از شاخص هاي آمار α 95آزمون آلفاي کرونباخ که مقدار آن 

زمون تحلیل واریانس آتک نمونه ،   t) مستقل ، t، انحراف معیار ،توزیع فراوانی و درصد توزیع فراوانی ) و آمار استنباطی 
گاه دانشجویان یک راهه ، آزمون تعقیبی توکی ) استفاده شد . نتایج تحقیق نشان می دهد در بعد خدمات آموزشی بین دید

ایت طول زمان ) ي وجود ندارد و در بعد خدمات آموزشی فقط میزان کیفیت (پایبندي اساتید به رعزن و مرد تفاوت معنادار
بصورت  بصورت معناداري مطلوب ارزیابی شد ه است. دربعد خدمات پژوهشی دانشگاه میانگین دیدگاه دانشجویان مرد

اه را مطلوب تر بصورت معناداري خدمات دانشگمعناداري بزرگتر از دیدگاه دانشجویان زن است. یعنی مردان نسبت به زنان 
ژوهشی تفاوت ارزیابی کرده اند. و همچنین بین دیدگاه دانشجویان رشته هاي مختلف تحصیلی در مورد خدمات آموزشی و پ

 معنا داري وجود دارد .

  ارزیابی، کیفیت، آموزش وپژوهش.کلمات کلیدي: 

 مقدمه 

ژیکی سبب شده است که سازمانها جهانی بیندیشند و براي رات سریع، تحوالت تکنولودر عصر دانایی و فراصنعتی امروز، تغیی
رویارویی با رقابت هاي موجود پیش بینی نشده خود را آماده سازند. در دنیایی که تغییرات با سرعت فوق العاده زیاد رخ می 

با در عرصه رقابت ، ارائه خدمات و تولید کاالي دهد، سازمان ها و موسسات در معرض تهدید و نابودي قرار دارند. پیدایش رق
با کیفیت و قیمت مناسب تهدیدي براي سازمان هاست. سرآمدي وپیشرفت سازمانها و بنگاهها مستلزم نوآوري وخلق ایده 
وتوجه نیازهاي اجتماعی جامعه است و این اکتشافات و اختراعات، حاصل تحقیقاتی هستند که عمدتاً به طور مستقیم در 

بنابراین، دانشگاه ها نقش بسزایی در عصر  .شوندهاي آموزش عالی و یا به کمک آنها انجام میمراکز تحقیقاتی و مؤسسه
در دهه اخیر با توجه به تقاضاي رو به رشد جمعیت جوان جامعه براي ورود  .اطالعات و مدیریت ایجاد دانش برعهده دارند

همچنین رشد کمی قابل توجه در پذیرش دانشجو و همچنین تنوع مراکز به دانشگاه ها و کسب مدارك دانشگاهی، و 

                                                            
(نویسنده  yahoo.com822sghobadi@ایران، دانشگاه فرهنگیان ، دانشجوي دکتري مدیریت و برنامه ریزي ، کرمانشاه ، . ١

 مسئول)
   gmail.com144nouri.edu@. دانشگاه فرهنگیان ، دانشجوي دکتري مدیریت آموزش عالی ،کرمانشاه، ایران ،  2
 yahoo.com83khatibi@ن ، . استادیار دانشگاه شهید چمران ، گروه مدیریت ورزشی ، اهواز ، ایرا 3
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دانشگاهی ؛ سیل عظیمی از جمعیت ایران وارد دانشگاه ها و مراکز دانشگاهی شدند. براي پاسخ به این تقاضا بسیاري از مراکز 
ساتید متخصص و مجرب در رشته آموزش عالی بدون داشتن حداقل هاي الزم و استاندارد هاي مربوطه، مانند برخورداري از ا

هاي مربوطه و همچنین داشتن آزمایشگاه ها  و امکانات آموزشی و پژوهشی الزم، اقدام به پذیرش دانشجو نمودند. در این 
میان موضوع کیفیت آموزش وپژوهش در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور در سال هاي اخیر مورد بحث بسیاري 

آموزش و پژوهش کشور بوده است. از آنجا که رسالت اصلی این مراکز، تربیت نیروهاي متخصص و از صاحب نظران عرصه 
متعهد براي خدمت به کشور می باشد، بی شک توجه به کیفیت آموزش و پژوهش ارائه شده در دانشگاه ها و مراکز آموزش 

ز قابل مشاهده است، از اهمیت بسیار باالیی عالی کشور، که اثرات آن بطور مستقیم در کارآیی دانش آموختگان این مراک
 برخوردار است.

 بیان مساله 

ومی و کشوري، در جهان رقابتی امروزه موسساتی موفق هستند که در عرصه فعالیت یک گام از رقباي خود جلوتر باشند(مظل
پیش  می رود،  تنی بر خدمات). امروزه افراد در محیطی زندگی می کنند که به طور روزافزون به سوي اقتصاد مب28: 1390

ها ي سازمان کمک  بررسی و مطالعه ویژگی ها، عقاید و انتظارات مراجعه کنندگان سازمان ها می تواند هم به اصالح فعالیت
نون کیفیت در کند و هم رضایت مندي استفاده کنندگان از خدمات سازمان ها را در پی داشته باشد، تعلل در بکارگیري ف

عه آفرین وا ان اصلی بنیادین در فعالیت هاي مربوط به تعیین کیفیت موسسات رابه تحمل فعالیت هاي ضایخدمات به عنو
ار جلوگیري خواهد کمی دارد، این نوع عملکرد ضعیف در ارائه خدماتی با کیفیت نه تنها از رقابت پذیري واحد ها در بازار 

هاي مختلف خدمات سازمان ها . هر چند مطالعۀ کیفیت جنبهکرد بلکه باعث رکود و یا ورشکستگی موسسات نیز می شود
و با مطرح  1980ها از دهه کنندگان، از دیرباز موضوع پژوهش هاي متعددي بوده است، این نوع بررسیاز دیدگاه استفاده

ظارهایی در زمانهاي مختلف، انتکنندگان از خدمات سااند. استفادهشدن مدل تحلیل شکاف دستخوش تحول بنیادینی شده
هایی است که مورد خدمات دریافتی دارند و رمز کلیدي دستیابی سازمان به کیفیت مطلوب خدمات، ارایه خدمات و عملکرد

کنندگان باشد. در میان در بین سازمانهاي ارایه دهنده خدمات به جامعه مطابق با انتظارها یا حتی فراتر از انتظارهاي استفاده
بسزایی در  وش عالی با تربیت دانشجویان و دانشمندان بعنوان  نیروي انسانی متخصص نقش مهم دانشگاهها و مراکز آمو

یط رقابتی حرکت تولید علم و خدمات اجتماعی دارد . این نهاد ها بایستی همواره در جهت پویایی و تعالی سازمانی در مح
هبود وضع موجود باهداف دانشگاهها باشد. تالش براى نمایند و کیفیت خدمات دانشگاهی بعنوان اصل مهم و پایدار در راس  

ستمر کیفیت نیاز ورسیدن به وضع مطلوب وکسب جایگاه برتر از اهم وظایف سازمانها از جمله دانشگاهها مى باشد . بهبود م
داد ، فرایند رون مند ارزشیابی مستمر مى باشد. نظام دانشگاهى بایستى به طور مستمر به قضاوت در باره مطلوبیت عوامل د

رد استفاده وبرون داد خود پرداخته و حاصل آن جهت بهبود امور( آموزشى ، پژوهشى وعرضه خدمات تخصصى به جامعه) مو
ایسه کیفیت تصمیم گیرندگان قرار گیرد.  با توجه به مسائل مطرح در این پژوهش سعی بر آن است که به ارزیابی و مق

دل هاي کیفیت نگیان کرمانشاه از دیدگاه دانشجومعلمان پرداخته شود. بکارگیري مخدمات آموزشی و پژوهشی دانشگاه فره
وآوري، یادگیري نخدمات در مراکز و سازمانی هاي دولتی در ارزیابی وضع موجود، برنامه ریزي جهت هرگونه تغیر بنیادین، 

ین سوال اري موثر خواهد بود لذا سازمانی، باالبردن سطح کیفیت خدمات، کاربست فناوري اطالعات و رضایتمندي مشت
ی توان بوجود می آید که وضعیت کیفیت خدمات آموزشی وپژوهش در جامعه آماري مورد مطالعه چگونه است و چگونه م

رایی را باال در راستاي  کیفیت بخشی فعالیت هاي آموزش وپژوهش دانشگاهها گامی موثر برداشت و در نهایت کیفیت و کا
 برد؟



 

178 

 

 یازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت نظام هاي دانشگاهی

11th National Conference on Quality Assessment of University Systems 

 دانشگاه تبریز

1396اردیبهشت 7و 6  

 پژوهش  اهمیت وضرورت

ا و در تعامل با محیط بعلت بروز شرایط شدیداً رقابتی و دشوار محیطی) در مقایسه با هاي پویامروزه شانس بقاي سازمان
ها نیز براي حفظ بقا و جایگاه گونه سازمانگذشته به شدت کاهش یافته و در معرض خطرات بیشتري قرار گرفته است و این

بینی شده و رخ داده، سازماندهی و حیح تحوالت آینده و متناسب با تحوالت پیشبینی صخود ضروري است، ضمن پیش
 1هاي خود را طی روندي دائمی، بازنگري و بهنگام کنند(هوروتیزهاي اجرایی و عملیاتی و حتی در صورت لزوم، مأموریتروش

درستی به مشتریان معرفی نمایند و  ). سازمان ها در جهت ایجاد یک ساختار ضروري و مناسب الزم است خود را به2004،
این امر جز درسایه ارائه خدمات رضایت بخش میسر نخواهد بود. نکته اساسی و بسیار مهم این است که وقتی در فرهنگ 
جامعه ایی ، جایگاه نقش و کار کرد مشتري به درستی تعریف و تعیین شده باشد وخدمت به مشتري به عنوان یک ارزش 

شود. سازمانها در مدار و دور صحیح خود قرار می گیرند به طوري که هر سازمان خدمات با کیفیت و با  مطرح وبه آن عمل
ارزش به مشتري ارائه داده و از خدمات ارزشمند دیگر سازمان ها بهره مند می شود و در نتیجه رضایت و باالتر از آن 

بخش خدمات در حال تبدیل شدن به عامل رقابتی تعیین خرسندي و وفاداري مشتري را فراهم می نماید. این واقعیت که 
) با افزایش سهم بخش 1387کننده در بازارهاي جهانی است اهمیت آن را غیر قابل انکار می کند (آقامالیی و همکاران،

کز خدمات در کشورهاي توسعه یافته و به دنبال آن کشورهاي در حال توسعه کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان در مر
)، زیرا آن دسته از سازمان ها که به سطح 2009مفاهیم بازاریابی براي سازمان هاي خدماتی قرار گرفته است(چون هیسن ، 

باالتري از کیفیت خدمات دست می یابند سطوح باالتري از رضایتمندي مشتریان را به عنوان مقدمه اي براي دستیابی به 
ریزي در ).سنجش کیفیت خدمات، پیش زمینۀ ضروري برنامه1387نی و همکاران، مزیت رقابتی پایدار خواهند داشت .(آربو

جهت بهبود کیفی خدمات سازمان هاست. در این میان در بین سازمانهاي ارایه دهنده خدمات به جامعه دانشگاهها و مراکز 
سزایی در تولید علم و خدمات آموش عالی با تربیت دانشجویان و دانشمندان بعنوان  نیروي انسانی متخصص نقش مهم و ب

) . این نهاد ها بایستی همواره در جهت پویایی و تعالی سازمانی در محیط رقابتی حرکت 2011اجتماعی دارد (نادم و مگواد ، 
نمایند .اما تاکنون دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور در مسیر سرآمدي بصورت سیستماتیک از طریق مدل هاي تعالی 

مایلی از خود نشان نداده اند و از طرفی با رشد روزافزون جمعیت دانشگاهی کشور اعم از دانشجویان ، اساتید سازمانی  ت
وکارکنان دانشگاهها و همچنین افزایش تنوع واحدهاي مختلف دانشگاهی، ضرورت وجود مدلی به منظور داشتن الگوي 

احدهاي دانشگاهی بسیار ضروري به نظر می رسد .کیفیت امروزه سرآمدي در دانشگاهها و معیارهایی براي ارزیابی و مقایسه و
در راس امور سازمانها قرار دارد وبهبود کیفیت از دغدغه هاى اصلى آنها است و شناسایى نقاط ضعف وقوت ، تشخیص فرصتها 

مانها از جمله وتهدیدها و تالش براى بهبود وضع موجود ورسیدن به وضع مطلوب وکسب جایگاه برتر از اهم وظایف ساز
دانشگاهها مى باشد . بهبود مستمر کیفیت نیاز مند ارزشیابی مستمر مى باشد. نظام دانشگاهى بایستى به طور مستمر به 
قضاوت در باره مطلوبیت عوامل درون داد ، فرایند و برون داد خود پرداخته و حاصل آن جهت بهبود امور( آموزشى ، پژوهشى 

معه) مورد استفاده تصمیم گیرندگان قرار گیرد. آموزش عالی نقش مهمی در توسعه اقتصادي، وعرضه خدمات تخصصى به جا
کند وگسترش کمی نظام آموزش عالی بدون توجه به توسعه کیفیت، پیامدهایی همچون اجتماعی و فرهنگی جوامع ایفا می

ا به همراه خواهد داشت. به خاطر این رسالت افت تحصیلی، وابستگی علمی، فرار مغزها، عدم کارآفرینی و ضعف تولید دانش ر
مهم، و نقش آموزش عالی در تولید علم و ارایه خدمات اجتماعی  ، کیفیت خدمات در آموزش عالی در طی دو دهه اخیر 

اي به خود جلب نموده است. لذا، این پژوهش با هدف ارزیابی  و مقایسه کیفیت خدمات آموزشی و پژوهشی در توجه فزاینده

                                                            
1 Horwitz 
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نشگاه فرهنگیان کرمانشاه از دیدگاه دانشجو معلمان بعنوان یک دانشگاه ماموریت گرا در تربیت نیروي انسانی متخصص دا
 نظام تعلیم و تربیت کشور انجام شد.

 مبانی نظري پژوهش 

د. در واقع باش ارزیابی به عنوان یکی از مهم ترین سازو کارهاي مدیریت عملکرد در تولید و توسعه کیفیت در سازمان می
آموزشی امري کامال  بهبود کیفیت مستلزم ارزیابی کیفی است و این در تمام سازمان ها اعم از سازمانهاي صنعتی، بازرگانی و

ب رضایت مصرف کننده ناگزیر از رقابتی و جل -عینی و مشهود است. سازمانهاي صنعتی و بازرگانی به دالیل مختلف تجاري
ا این سازمانها با ارهاي بهبود مستمر کیفیت در این گونه از سازمان ها واجب و ضروري است. امبهبود کیفیتند. اجراي راهک

لی بر خالف سازمانهاي آموزشی به ویژه موسسات آموزش عالی تفاوت هاي زیادي دارند، از یک طرف در موسسات آموزش عا
ارد. این موارد ر این گونه از سازمانها وجود ندسازمانهاي صنعتی و بازرگانی تولید ملموس نیست و مصرف کننده مشخصی د

از مهم ترین  تعریف، ارزیابی و تضمین کیفیت را در آنها با مشکالتی مواجه نموده است. به هر جهت ارزیابی کیفی یکی
عامل عنوان سه  ملزومات سازمان ها است و موسسات آموزش عالی از این امر مستثنی نیستند. کیفیت، هزینه و بهره وري به

وجه جدي اساسی مورد توجه خاص دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی هستند، اما کیفیت بیش از دو عامل دیگر مورد ت
یرند، اگر کیفیت گقرار گرفته است چون اعتقاد بر این است که هزینه و بهره وري به نوعی تحت تاثیر عامل کیفیت قرار می 

یدگاه مشتریان د) . کیفیت خدمات از  1389وري افزایش می یابد (زین آبادي،  بهبود یابد، هزینه ها کاهش یافته و بهره
جتماعی ارائه تعریف می شود  بنابراین تمامی موسسات آموزش عالی تحت فشارند تا پاسخ هاي مطلوبی در قبال نیازهاي ا

ر صورتی می توانند د که دانشگاهها ددهند، موقعیت دانشگاه ها در قبال کیفیت بسیار پیچیده است، تجربه ها ثابت نموده ان
 )2010منصوري ، وبهترین خدمات را به جامعه ارائه دهند که دائما دغدغه بهبود کیفت خدمات خود را داشته باشند.(جمالی 

ست. مدیریت کیفیت جامع : یکی از رویکردهاي جدید مدیریت است که هدف عمده آن بهبود مستمر کیفیت سازمان ا
ترك است، در مورد مدیریت کیفیت جامع عنوان شده است. اما آن چه که در بین تمامی این تعاریف مشتعاریف مختلفی 

) سرچشمه  2009تمرکز بر مشتري و مصرف کننده، مشارکت و تشکیل تیم کاري و بهبود مستمر یادگیري می باشد (اونال، 
ظهور نظریه  سرچشمه آن را)  2002و دالریمپل ( مدیریت کیفیت جامع را تالشهاي فردریک وینسلو تیلور و اسریکانسان 

ي است که مدیریت کیفیت روابط انسانی التون مایو معرفی نموده اند. اما اکثرا اعتقاد بر این است که ادوارد دمینگ اولین فرد
 جامع را مطرح نموده است.

 در واقع این سازمانها ایفا می کند ،توجه به اصول منشعب از مدیریت کیفیت جامع، نقش اساسی را در بهبود کیفیت در 
ز: ( چانگ بینگ اصول و توجه به آنها تعریف کیفیت در حوزه صنعت و بازرگانی را تسهیل نموده است، این اصول عبارتند ا

 ).2003سان ، 

 تمرکز بر هدف و مصرف کننده -

 رویکردهاي سیستماتیک براي عملیاتی کردن اهداف -

 وم و یادگیريتوجه به رشد و بهبود مدا -

 مشارکت و تشکیل تیم کاري -

 تفکر بلند مدت و دور اندیشی و .... -
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ورد تعریف مکیفیت در آموزش عالی : مفهوم کیفیت در آموزش عالی به راحتی قابل تعریف نیست و هیچ گونه توافقی در 
شخص نبودن ظام آموزش عالی و مپیچیدگی ن)  2002، راو ، 2003کیفیت در آموزش عالی وجود ندارد ( چانگ بینگ سان، 

است. (زین  تعریف کیفیت در آن را با مشکل مواجه نموده“ تولید آن چیست؟ ” مصرف کننده آن کیست؟ و ” اینکه واقعا
 ). 1389آبادي، زارعی، 

” ی وزش عالدر آموزش عالی نیز آنچه که در تعریف کیفیت مرکزیت دارد، دیدگاه ها و نظرات مخاطبان می باشد، در آم
به دیدگاه و نظر  مشاهده گران و مخاطبانی که کیفیت را خود تعبیر می کنند و با توجه“. کیفیت تابع نظر مشاهده گر است 

ت همراه نیست و با ) لذا باید گفت ارائه نیمرخی از کیفیت همیشه با عینی 1389خود به تعریف آن می پردازند (زین آبادي، 
در نتیجه هم  وباید پذیرفت که کیفیت به راحتی قابل سنجش و اندازه گیري نخواهد بود ذهنیت حرکت می کند، از این رو 

 ). 1387، تعاریف هنجار مدار و هم تعاریف معیار مدار در مورد کیفیت می توانند معتبر و صحیح باشند. ( بازرگان

موزش عالی در آادهاي تضمین کیفیت در تعریف ارائه شده از سوي شبکه بین المللی نه” ) معتقد است که  1387بازرگان ( 
مله در ایران جخصوص کیفیت تقریبا با اکثر فعالیت هاي صورت گرفته در خصوص ارزیابی کیفیت، در سطح بین المللی و از 

قبل تعیین شده  همنواست، این نهاد کیفیت را میزان تطابق وضعیت موجود نظام هاي آموزش عالی با الف) استانداردهاي از
 “ .سالت، اهداف و انتظارات تعریف نموده است ب) ر

اید ضرورت تضمین کیفیت در آموزش عالی : نهادهاي تضمین کیفیت که نسبت به موسسات و عموم مسئولیت دارند ب
ملی و بین المللی  اطمینان دهند که ارائه دهندگان آموزش باتجربه، استاندارد خوبی به منظور حفظ اعتماد در نظام آموزشی

توانند هاي ارزشمندي به اینکه چگونه مؤسسات میهاي بازنگري تضمین کیفیت توصیهدهند. با این حال، مکانیسمئه میارا
 )Prisacariu، 2014کند. ( هاي خود را تقویت کنند، فراهم میزمینه

 پیشینه پژوهش

لوم ورزشی انشکده تربیت بدنی و عارزیابی کیفیت خدمات آموزشی د")  با عنوان 1393یافته هاي پژوهش همتی نژاد ( 
ف منفی و نشان داد در تمامی ابعاد کیفیت خدمات آموزشی و عبارات مربوط به آن شکا "گیالن بر اساس مدل سروکوال

ظارات آنان نبوده معنی داري وجود دارد .شکاف منفی بیانگر آن است که از دید دانشجویان، ارائه خدمات آموزشی در حد انت
 .ه کردن انتظارات دانشجویان باید اقدامات الزم انجام گیردو در برآورد

 ")SERVQUALارزیابی کیفیت خدمات آموزشی بر اساس مدل سروکوال ( ") با عنوان 1393پژوهش نجفی و همکاران (
نیستند هاي علوم اجتماعی و رفتاري دانشگاه شهید بهشتی راضی شان داد که دانشجویان از کیفیت خدمات آموزشی دانشکده

 کند.و خدمات آموزشی ارائه شده انتظارات دانشجویان را برآورده نمی

دادند  نشان "بررسی کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه فرهنگیان یزد ") در پژوهشی تحت عنوان 1393اردویی و بهجتی (
ظار و عیت مورد انتکه وضعیت موجود مولفه هاي عوامل محسوس، قابلیت اطمینان، پاسخگویی، تضمین و همدلی از وض

خدمات پژوهشی  ارائه الگوي بهبود کیفیت ") با عنوان 1393مطلوب  فاصله دارد. همچنین نتایج تحقیق فیضی و همکاران (
روکوال را گزارش می ، وجود شکافی منفی در تمام ابعاد پنج گانه مدل س "دانشگاه یزد (با کاربرد مدل هاي سروکوال و کانو)

 ختصاص دادند.ه بعد قابلیت اعتماد، بیشترین و بعد عوامل محسوس، کمترین میزان شکاف را به خود ادهد، به گونه اي ک
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به  "دور طراحی الگوي تضمین کیفیت آموزش تربیت بدنی در نظام آموزش از راه ") در تحقیقی با عنوان1392حسینی (
بدنی آموزش از راه دور (دانشگاه پیام نور) نهاد اربردي تضمین کیفیت آموزش تربیت ک -این نتیجه رسید: الگوي مفهومی 

کارشناسانی در  تضمین کیفیت در دانشگاه پیام نور در دفتر نظارت و ارزیابی سازمان مرکزي تشکیل شود و داراي دفاتر و
یري به عنوان ادگی -ها باشد. وظیفه این نهاد در سطح دانشگاه بهبود کیفیت از طریق توجه به فرآیندهاي یاددهیمراکز استان

 هاي بعدي باشد.قلب تپنده دانشگاه در درجه اول و فرآیندهاي مدیریتی و تحقیق و پژوهش در الویت

یان مکیفیت خدمات ارائه شده بر اساس مدل تحلیل شکاف در  ") در پژوهشی در زمینه1391قالوندي و همکاران(  
ی، تضمین و بین عوامل محسوس، قابلیت اطمینان، پاسخگویگزارش کردند،  "دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه ارومیه

درك آنها از وضعیت  انتظارات دانشجویان فراتر از همدلی ادراك شده و مورد انتظار  دانشجویان تفاوت معنی دار وجود دارد.
 موجود است و در هیچ یک از ابعاد کیفیت خدمات، انتظارات آنها برآورده نشده است.

یژگی هاي ) طی مطالعه اي نشان دادند که برخی واحد هاي دانشگاه آزاد منطقه یک داراي پ1389( قورچیان وهمکاران
ر دانشکده ) که در مورد کیفیت خدمات آموزشی د2013دانشگاه متعالی و برخی دیگر ناکارا هستند . در مطالعه چو ( 

فیت وجود داشت تمام ابعاد خدمات شکاف منفی کیمدیریت بازرگانی دانشگاه رایرسون که در تورنتوي کانادا انجام شد در 
 بیشترین شکاف منفی کیفیت در بعد تضمین و کمترین شکاف در بعد اطمینان مشاهده شد.

به این  "هاي جدید تضمین کیفیت در آموزش عالی اروپادیدگاه "در تحقیقی با عنوان )Prisacariu، 2014( پریسکاریو 
 هاي اروپایی) جدید تاکید بر اهداف زیر است:دها و دستورالعمل(استاندار  1ESGنتیجه رسید: در 

کنند، در سطح هاي تضمین کیفیت براي یادگیري و آموزش در اروپا تنظیم میآنها یک چارچوب مشترك را براي سیستم -
 .ملی و سازمانی

 د؛آنها توانایی تضمین و بهبود کیفیت آموزش عالی در سطح آموزش عالی اروپا را دارن -

 کنند ؛کنند، در نتیجه شناخت و تحرك در داخل و در سراسر مرزهاي ملی را تسهیل مینها از اعتماد متقابل حمایت میآ -

 کنند.(حوزه آموزش عالی اروپا) را فراهم می EHEA2آنها اطالعات مربوط به تضمین کیفیت در  -

لف توسط ده قرار گیرد و اجرا شود به روش هاي مختممکن است مورد استفا  ESGاین اهداف یک چارچوب را که در آن 
هاي آموزش عالی، با تنوع نظام هاي سیاسی خود، سیستم EHEAکند. موسسات، سازمان ها و کشورهاي مختلف، فراهم می

 شود.ها و انتظارات مشخص میها، آرمانرسوم اجتماعی و فرهنگی و آموزشی، زبان

زشی نشان داد که ظور تعیین ادراکات و انتظارات دانشجویان چینی از کیفیت خدمات آمو) در مطالعه اي به من2012بارنز ( 
کاف در بعد در تمام ابعاد کیفیت خدمات شکاف منفی وجود دارد، بیشترین شکاف منفی کیفیت در بعد تضمین و کمترین ش

تعالی سازمانی  با استفاده از مدل هاي) در پژوهشی با عنوان نیاز به تعلیم و آموزش 2008اطمینان مشاهده شد. باتوم (
گر این بود موسسه آموزشی در انگلیس صورت گرفت بیان 6بمنظور ارزیابی مدیریت کیفیت در موسسات آموزش عالی که در 

 که مدل هاي تعالی سازمانی در مقایسه با مدل هاي کنونی ارزیابی دانشگاهها اثربخش تر هستند .

                                                            
1 European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area 
2 European Higher Education Area 
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 سئواالت پژوهش

 ن و مرد چگونه است ؟زت در ابعاد آموزشی و پژوهشی دانشگاه از دیدگاه دانشجویان کیفیت خدما -1

 یفیت خدمات در بعد آموزشی دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه از دیدگاه دانشجو معلمان چگونه است ؟ک -2

 ؟یفیت خدمات در بعد پژوهشی دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه از دیدگاه دانشجو معلمان چگونه است ک -3

 یدگاه دانشجویان رشته هاي مختلف تحصیلی در مورد خدمات آموزشی  چگونه است ؟د -4

 یدگاه دانشجویان رشته هاي مختلف تحصیلی در مورد خدمات پژوهشی چگونه است؟د -5

 روش پژوهش

توصیفی ازنوع  تحقیق حاضر با توجه به هدف از نوع تحقیقات کاربردي و با توجه به نحوة گردآوري داده ها جزء تحقیقات
انشگاه پیماشی است. جامعۀ آماري این پژوهش دانشجومعلمان پردیس هاي شهید رجایی (مرد ) و شهید صدوقی (زن) د

اي به تناسب  نفر بودند روش نمونه گیري تصادفی طبقه 1243هستند که تعدادشان   95فرهنگیان استان کرمانشاه در سال 
براي  دانشجو  انتخاب شدند 316بر اساس جدول مورگان در مجموع  تعداد  تعداد دانشجویان هر دو پردیس است که

وط به عامل گویه مرب 12گویه که  21گردآوري داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد این پرسشنامه مشتمل بر 
 محتوایی رواییبود  گویه مربوط به عامل کیفیت خدمات پژوهشی در مقیاس پنج ارزشی لیکرت 9کیفیت خدمات آموزشی و 

 استفاده /= α    95آن  مقدار که  کرونباخ آلفاي آزمون از پرسشنامه پایایی براي و خبرگان نظر طریق از پرسشنامه این

صیفی و استنباطی و با استفاده از روش هاي آمار تو 20نسخه   SPSSآماري  نرم افزار از استفاده با داده ها گردید تحلیل
، مقایسه   فاسمیرن  - کالموگراف آزمون از مناسب آماري آزمون انتخاب و داده ها توزیعرسی نحوه صورت گرفت جهت بر

آموزشی و  مستقل ، بررسی کیفیت خدمات  tدیدگاه دانشجویان زن و مرد از کیفیت خدمات آموزشی و پژوهشی از آزمون 
موزشی و آهاي مختلف تحصیلی در مورد خدمات  تک نمونه ،  مقایسه دیدگاه دانشجویان با رشته  tپژوهشی از آزمون 

جویان رشته پژوهشی دانشگاه از آزمون تحلیل واریانس یک راهه و براي مقایسه بعد خدمات آموزشی و پژوهشی بین دانش
 هاي مختلف تحصیلی از آزمون تعقیبی توکی  استفاده شده است. 

 یافته هاي پژوهش

عد برابر بیفیت خدمات آموزشی و پژوهشی در نشانگر هاي مورد ارزیابی هر پس از تجزیه و تحلیل داده هاي پژوهش، ک
 ) هم مشخص شده است .1) نشان داده شده است و در نمودار (1جدول (

 ) کیفیت خدمات آموزشی و پژوهشی در نشانگر هاي مورد ارزیابی1جدول (

تعداد  گروه / نشانگر  ردیف

 آیتم 

 وضعیت انحراف معیار  نمره

 قابل قبول   0,85 2,36 12 ت آموزشیخدما 1

 نا مطلوب   0,80 1,74 9 خدمات پژوهشی 1

 نا مطلوب   0,91 1,92 21 نمره میانگین نشانگرها  
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 نه است ؟سئوال اول پژوهش: کیفیت خدمات دانشگاه در ابعاد آموزشی و پژوهشی از دیدگاه دانشجویان زن و مرد چگو

 مستقل استفاده شده است.  tشجویان زن و مرد از آزمون براي مقایسه بین دیدگاه دان

 ) مقایسه دیدگاه دانشجویان زن و مرد2جدول(

 t Df Sig(2-tailed) میانگین زنان میانگین  مردان  ابعاد کیفیت دانشگاه

 28.7221 27.9343 خدمات آموزشی

 

1.156 316 .249 

 001. 316 3.386- 14.7321 16.5386 خدمات پژوهشی

یت کلی خدمات کیف
آموزشی و پژوهشی 

 دانشگاه

44,4729 43,4542 -2.048 316 .041 

 

اري وجود )، در بعد خدمات آموزشی بین دیدگاه دانشجویان زن و مرد تفاوت معناد2با توجه به نتایج جدول شماره (
نگین دیدگاه دانشگاه میا ). در مورد بعد خدمات پژوهشی و همچنین کیفیت کلی خدمات آموزشی و پژوهشی  <05/0Pندارد(

عناداري خدمات مدانشجویان مرد بصورت معناداري بزرگتر از دیدگاه دانشجویان زن است. یعنی مردان نسبت به زنان بصورت 
 دانشگاه را مطلوب تر ارزیابی کرده اند. 

علمان چگونه اه دانشجو مسئوال دوم پژوهش : کیفیت فعالیتهاي دانشگاه فرهنگیان در بعد کیفیت خدمات آموزشی از دیدگ
 ست. یک نمونه اي استفاده شده ا tاست ؟ براي بررسی کیفیت خدمات آموزشی و هریک از گویه هاي آن از آزمون 

 ) کیفیت خدمات آموزشی .3جدول(

2.39

1.64

2.33

1.84

2.36

1.74

کیفیت خدمات آموزشی کیفیت خدمات  پژوھشی

کیفیت خدمات آموزشی وپژوهشی )  1(نمودار 

شھید صدوقی شھید رجایی میانگین استان

   5/2=Test Value  

درجه  t میانگین گویه ها
 )dfآزادي(

تفاوت 
 میانگین ها

Sig. 

(2-tailed) 

 تفسیر
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ه این عامل، گوی 12) و همچنین سطح معناداري هر گویه می توان گفت، از 5/2با توجه به میانگین گویه ها و مقدار متوسط(
گویه باقیمانده فقط میزان  8). از بین 12و 11،  7، 1گویه تفاوت معناداري با مقدار متوسط ندارند(گویه هاي شماره  4

بصورت معناداري مطلوب ارزیابی شده است و کیفیت سایر گویه هاي بصورت معناداري کمتر از مقدار  8کیفیت گویه شماره 
 زیابی شده است. متوسط بدست آمده و نامطلوب ار

سئوال سوم پژوهش : کیفیت فعالیتهاي دانشگاه فرهنگیان در بعد کیفیت خدمات پژوهشی از دیدگاه دانشجو معلمان چگونه 
 یک نمونه اي استفاده شده است.  tاست ؟ براي بررسی کیفیت خدمات پژوهشی و هریک از گویه هاي آن از آزمون 

 ) کیفیت خدمات پژوهشی.4جدول(

 غیرمعنادار 137. 06467.- 317 1.490- 2.4353 ید متخصص و به روز. حضور اسات1

 معنادار 022. 09810.- 317 2.296- 2.4019 . کیفیت تدریس اساتید2

 معنادار 049. 08861.- 317 1.977- 2.4114 . انتظارات اساتید از دانشجویان3

 ارمعناد 002. 15287.- 317 3.192- 2.3471 . در دسترس بودن اساتید 4

 . استفاده اساتید از منابع آموزشی به5
 روز

 معنادار 000. 20440.- 317 4.498- 2.2956

 معنادار 000. 40190.- 317 9.460- 2.0981  . استفاده اساتید از ابزار و فن آوري6

. رعایت اعتدال در میزان مشارکت 7
 دهی 

 غیرمعنادار 894. 00629.- 317 134.- 2.4937

تید به رعایت طول . پایبندي اسا8
 زمان 

 معنادار 000. 37580. 317 7.934 2.8758

 معنادار 000. 58544.- 317 11.256- 1.9146 .میزان رضایت از برنامه آموزشی   9

 . کیفیت و سرعت سامانه آموزش 10

 

 معنادار 000. 59841.- 317 11.739- 1.9016

 غیرمعنادار 320. 04921. 317 996. 2.5492 . برگزاري آزمونهاي مستمر 11

 غیرمعنادار 123. 08654. 317 1.546 2.5865 . کیفیت برگزاري آزمون پایان ترم 12

 معنادار 001/0 -140/0 317 -958/4 35/2 خدمات آموزشی(بطورکلی)
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گویه این  9) و همچنین سطح معناداري هر گویه میتوان گفت، کیفیت هر 5/2با توجه به میانگین گویه ها و مقدار متوسط(
 ت.عامل، بصورت معناداري کمتر از مقدار متوسط بدست آمده و نامطلوب ارزیابی شده اس

 سئوال چهارم پژوهش : دیدگاه دانشجویان رشته هاي مختلف  در مورد خدمات آموزشی چگونه است ؟ 

براي مقایسه دیدگاه دانشجویان با رشته هاي مختلف تحصیلی در مورد خدمات آموزشی از آزمون تحلیل واریانس یک راهه 
 استفاده شده است. 

 ی) مقایسه دیدگاه رشته هاي مختلف تحصیل5جدول(

-مقدار میانگین مربعات درجه آزادي مجذور مربعات خدمات آموزشی
F 

 P-مقدار

 005. 3.443 122.350 5 611.749 بین گروهی

   35.539 312 11088.305 درون گروهی

    317 11700.054 جمع

 

بین دو نظرات دوگروه  شده است، لذا میتوان نتیجه گرفت حداقل 05/0کمتر از  Fبا توجه به اینکه سطح معناداري آزمون 
) از آزمون =443/3Fو  P <05/0تفاوت معناداري وجود دارد. براي مقایسه بین گروه ها، با توجه به همگنی واریانس ها(

 تعقیبی توکی استفاده شده است.

 ) نتایج آزمون تعقیبی6جدول(

   5/2=Test Value  

درجه  t میانگین گویه ها
dآزادي(

f( 

تفاوت 
 میانگین ها

Sig. 

(2-
tailed) 

 تفسیر

. ارتباط با موسسات آموزشی و 13
  پژوهشی

1.652

7 

 معنادار 000. 84727.- 317 19.805-

.دسترسی دانشگاه به اینترنت با 14
 کیفیت 

1.398

1 

 معنادار 000. 1.10191- 317 27.900-

محتواي نشریه هاي علمی .کیفیت 15
 دانشگاه 

1.765

3 

 معنادار 000. 73473.- 317 15.804-

1.746 . وضعیت کتابخانه دانشگاه 16

8 

 معنادار 000. 75321.- 317 16.463-

1.778 . وضعیت کتابخانه از نظر خدمات 17

1 

 معنادار 000. 72186.- 317 16.219-

1.521 . میزان استفاده از نرم افزار سیمرغ و18

0 

 معنادار 000. 97902.- 317 26.716-

. تالش در جهت اجراي طرحهاي 19
 پژوهشی

1.797

4 

 معنادار 000. 70261.- 317 16.747-

1.983 . تقدیر و تشویق دانشجویان پژوهشگر 20

8 

 معنادار 000. 51618.- 317 10.832-

2.031 . کیفیت همایش هاي برگزار شده 21

9 

 معنادار 000. 46805.- 317 9.187-

 معنادار 001/0 -758/0 317 -200/25 74/1 خدمات پژوهشی(بطورکلی)
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تفاوت میانگین ها  مقایسه بعد خدمات آموزشی
)I-J( 

خطاي 
 معیارمیانگین

سطح 
 اداريمعن

) با ادبیات Iمقایسه علوم تربیتی(
 )Jفارسی(

-2.76552 1.50119 .440 

 J( -1.65038 1.36212 .831) با ریاضی(Iمقایسه علوم تربیتی(

 J( 1.11193 1.76767 .989) با فیزیک(Iمقایسه علوم تربیتی(

 J( 3.38108 1.08556 .024) با مشاوره(Iمقایسه علوم تربیتی(

) با علوم Iیتی(مقایسه علوم ترب
 )Jاجتماعی(

1.28231 1.59133 .966 

 J( 1.11514 1.94497 .993) با ریاضی(Iمقایسه ادبیات فارسی(

 J( 3.87745 2.24770 .516) با فیزیک(Iمقایسه ادبیات فارسی(

 J( 6.14660 1.76238 .007) با مشاوره(Iمقایسه ادبیات فارسی(

) با علوم Iمقایسه ادبیات فارسی(
 )Jعی(اجتما

4.04783 2.11184 .394 

 J( 2.76231 2.15731 .796) با فیزیک(Iمقایسه ریاضی(

 J( 5.03146 1.64553 .029) با مشاوره(Iمقایسه ریاضی(

 J( 2.93269 2.01535 .693) با علوم اجتماعی(Iمقایسه ریاضی(

 J( 2.26914 1.99425 .865) با مشاوره(Iمقایسه فیزیک(

 J( .17038 2.30888 1.000م اجتماعی() علوIمقایسه فیزیک(

 J( -2.09876 1.83976 .864) با علوم احتماعی(Iمقایسه مشاوه(

 

ی بصورت معناداري )، در بعد خدمات آموزشی میانگین نظرات دانشجویان رشته ي علوم تربیت6با توجه به نتایج جدول شماره (
ز رشته مشاوره شته ادبیات فارسی نیز بصورت معناداري بیشتر ابیشتر از رشته مشاوره است. میانگین نظرات دانشجویان ر

 شده است. میانگین نظرات دانشجویان رشته ریاضی نیز بصورت معناداري بیشتر از رشته مشاوره شده است. 

 سوال پنجم پژوهش : دیدگاه دانشجویان رشته هاي مختلف تحصیلی در مورد خدمات پژوهشی چگونه است ؟

 ده است. گاه دانشجویان با رشته هاي مختلف تحصیلی از آزمون تحلیل واریانس یک راهه استفاده شبراي مقایسه دید

 ) مقایسه دیدگاه رشته هاي مختلف تحصیلی در مورد خدمات پژوهشی7جدول(

خدمات 
 پژوهشی

مجذور 
 مربعات

درجه 
 آزادي

میانگین 
 مربعات

 P-مقدار F-مقدار

 .000 6.189 133.431 5 667.153 بین گروهی

  6726.768 21.560 312 6726.768 درون گروهی

    317 7393.921 جمع
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نظرات دوگروه  شده است، لذا میتوان نتیجه گرفت حداقل بین دو 05/0کمتر از  Fبا توجه به اینکه سطح معناداري آزمون 
) از آزمون =543/2Fو>05/0Pس ها(تفاوت معناداري وجود دارد. براي مقایسه بین گروه ها، با توجه به عدم همگنی واریان

 تعقیبی گیمزهاول استفاده شده است.

 ) نتایج آزمون تعقیبی8جدول(

تفاوت میانگین  مقایسه بعد خدمات پژوهشی
 )I-Jها (

خطاي 
 معیارمیانگین

 سطح معناداري

) با ادبیات Iمقایسه علوم تربیتی(
 )Jفارسی(

.78719 .86408 .939 

 J( 4.18527 .71805 .000یاضی() با رIمقایسه علوم تربیتی(

 J( 3.50870 .98127 .029) با فیزیک(Iمقایسه علوم تربیتی(

 J( 2.99450 .89828 .020) با مشاوره(Iمقایسه علوم تربیتی(

) با علوم Iمقایسه علوم تربیتی(
 )Jاجتماعی(

-.64130 1.33720 .996 

 J( 3.39808 1.02339 .025) با ریاضی(Iمقایسه ادبیات فارسی(

 J( 2.72151 1.22254 .263) با فیزیک(Iمقایسه ادبیات فارسی(

 J( 2.20731 1.15699 .411) با مشاوره(Iمقایسه ادبیات فارسی(

) با علوم Iمقایسه ادبیات فارسی(
 )Jاجتماعی(

-1.42849 1.52310 .932 

 J( -.67657 1.12408 .990) با فیزیک(Iمقایسه ریاضی(

 J( -1.19077 1.05242 .866وره() با مشاIمقایسه ریاضی(

 .J( -4.82657 1.44526 032) با علوم اجتماعی(Iمقایسه ریاضی(

 J( -.51420 1.24695 .998) با مشاوره(Iمقایسه فیزیک(

 J( -4.15000 1.59250 .134) علوم اجتماعی(Iمقایسه فیزیک(

 J( -3.63580 1.54275 .208) با علوم احتماعی(Iمقایسه مشاوه(

 

بطور معناداري  )،  در بعد خدمات پژوهشی میانگین نظرات دانشجویان رشته علوم تربیتی8توجه به نتایج جدول شماره (با 
اعی نیز بصورت از رشته هاي ریاضی، فیزیک و مشاوره بیشتر شده است. بعالوه میانگین نظرات دانشجویان رشته علوم اجتم

 معناداري از رشته ریاضی بیشتر شده است.

 ه گیري نتیج

تنها در یک گویه (پایبندي اساتید به رعایت طول زمان)   آموزشی خدمات کیفیت بعد در داد نشان حاضر پژوهش یافته هاي
میزان کیفیت بصورت معنا داري مطلوب ارزیابی شده است و کیفیت سایر گویه ها بصورت معناداري کمتر از مقدار متوسط 

ت. و نشان دهندة آن است که از دید دانشجویان ارائۀ خدمات آموزشی در حد انتظارات بدست آمده و نامطلوب ارزیابی شده اس
آنان نبوده و در برآورده کردن انتظارات دانشجویان باید اقدامات الزم انجام گیرد. نتایج مطالعات همتی نژاد و همکاران( 
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بیت بدنی دانشگاه گیالن ، دانشکده علوم ) در دانشکده تر1393) ، اردویی و بهجتی (1393)، نجفی و همکاران (1393
اجتماعی و رفتاري دانشگاه بهشتی و دانشگاه فرهنگیان یزد و  همچنین نتایج مطالعات چو در دانشکده مدیریت بازرگانی 

 .است بوده آموزشی خدمات کیفیت در منفی شکاف) نیز حاکی از وجود 2012) و بارنز در چین (2013دانشگاه رایرسون (

 خوبی به دانشجویان انتظارات برآورده کردن و تعهدات اجرایی نمودن زمینه در آموزشی سیستم که است آن ربیانگرام این

در مطالعه حاضر ، در بعد خدمات آموزشی بین دیدگاه دانشجویان زن و مرد تفاوت معناداري وجود ندارد  .است نکرده عمل
ی در ارزیابی بعد کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه ، میانگین نظرات و همچنین در بین دانشجویان رشته هاي مختلف تحصیل

دانشجویان رشته ي علوم تربیتی بصورت معناداري بیشتر از رشته مشاوره است ،  میانگین نظرات دانشجویان رشته ادبیات 
اضی نیز بصورت فارسی نیز بصورت معناداري بیشتر از رشته مشاوره شده است و  میانگین نظرات دانشجویان رشته ری

معناداري بیشتر از رشته مشاوره شده است.ولی در مورد بعد خدمات پژوهشی و همچنین کیفیت کلی خدمات آموزشی و 
پژوهشی دانشگاه میانگین دیدگاه دانشجویان مرد بصورت معناداري بزرگتر از دیدگاه دانشجویان زن است. یعنی مردان نسبت 

نشگاه را مطلوب تر ارزیابی کرده اند. بررسی کیفیت خدمات پژوهشی دانشگاه نشان داد به زنان بصورت معناداري خدمات دا
) و همچنین سطح معناداري هر گویه کیفیت تمامی گویه هاي این عامل، 5/2که با توجه به میانگین گویه ها و مقدار متوسط(

ست . که با تحقیقات فیضی و همکاران در بصورت معناداري کمتر از مقدار متوسط بدست آمده و نامطلوب ارزیابی شده ا
) همسو است.  و همچنین در بررسی کیفیت خدمات پژوهشی از دیدگاه دانشجویان رشته هاي مختلف 1393دانشگاه یزد (

نشان داد که  میانگین نظرات دانشجویان رشته علوم تربیتی بطور معناداري از رشته هاي ریاضی، فیزیک و مشاوره بیشتر 
 بعالوه میانگین نظرات دانشجویان رشته علوم اجتماعی نیز بصورت معناداري از رشته ریاضی بیشتر شده است.شده است. 

 منابع  

 .مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش. تهران ، نشر هواي تازه). 1380ادوارد، سالیس، ترجمه: سیدعلی صدیقی(

انس بین المللی دمات آموزشی دانشگاه فرهنگیان یزد، کنفر). بررسی کیفیت خ1393اردویی، مریم و فاطمه بهجتی اردکانی (
 حسابداري و مدیریت، تهران، موسسه همایشگران مهر اشراق، مرکز همایشهاي دانشگاه تهران.

دمات آموزشی ارائه انتظارات و خ ).1387آربونی،  فریبا  و  شغلی،  علیرضا  و  بدري  پشته،  صاحب  و  مهاجري،  منصور  (
اره اول، صص انشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان، مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی،دوره پنجم، شمشده به د

25-17. 

ه از دیدگاه زنان ). کیفیت  خدمات بهداشتی اولی1387آقا مالیی  ، تیمور؛زارع ، شهرام ؛کبریایی ،علی ؛ پودات ، عباس (
 27-1بندرعباس ، فصلنامه پایش،سال هفتم ،شماره دوم ، مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر

برنامه ریزي در  وارزیابی درونی و کاربرد آن در بهبود مستمر کیفیت آموزش عالی. فصلنامه پژوهش ). 1387بازرگان، عباس(
 .4و3آموزش عالی، سال سوم، شماره 

هاي دانشگاهی براي ارزیابی درونی گیري هدفازه)، ساخت و اعتباریابی ابزار اند1392حسینی، رسول؛ بازرگان، عباس (
 ریزي در آموزش عالیهاي آموزشی، فصلنامه پژوهش و برنامهگروه

سطح برنامه.  ارزشیابی در -راهنمایی براي خود).1389ساموئل ،ال ،ترجمه حسن رضا زین آبادي و اسماعیل زارعی زوارکی(
 .انتشارات علوم و فنون
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انشگاه پیام نور د) . ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی 1390یوسفی افراشته ، مجید و صیامی ، لیال (عنایتی نویت فر، علی ؛ 
) ، 61( 3ماره  , ش 17, دوره   1390همدان بر اساس مدل سروکوآل، مجله پژوهش و برنامه ریزي در آموزش عالی ،  پاییز 

  151 – 135ص 

ربرد مدل هاي الگوي بهبود کیفیت خدمات پژوهشی دانشگاه یزد (با کاارائه ). 1393فیضی, کامران؛ محمود رفیع زاده ( 
 )3سروکوال و کانو)، فصلنامه سیاست نامه علم و فناوري شماره (

). بررسی وضعیت کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه ارومیه بر اساس 1391اي، علیرضا.(راد، رقیه و قلعهقالوندي، حسن؛ بهشتی
 )3مدیریت توسعه، شماره (مدل سروکوال. مجله فرایند 

 تهران:بی نا).1389مدیریت کیفیت جامع: نگرش منسجم.ترجمه:حسین حسین زاده().2005کی. هو. ساموئل(

لفیقی مدل تعالی بهینه سازي ارزیابی عملکرد صنعت بیمه با استفاده از روش ت. )1390مظلومی ، نادر؛کشوري فینی مرضیه.(
) 104(مسلسل  4 , شماره  26, دوره   1390پژوهشنامه بیمه (صنعت بیمه) :   زمستان سازمانی و کارت امتیازي متوازن ، 

 . 55 - 27صص ;

ملکرد کیفیت به ع) . ارائه روش تلفیقی با استفاده از مدل کانو و گسترش 1391میرفخرالدینی، سید حیدر و پیرو ، سعید (
 61-90) ، ص 8نعتی ،شماره (منظور بهبود کیفیت خدمات بانکی ، مجله چشم انداز مدیریت ص

ر اساس مدل ) .ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی ب1393نجفی، رامین ؛ خراسانی ،اباصلت ؛ محمدي ، رضا و گلوي ،میترا (
 27-11، صص 1393، تابستان 6، شماره 4سروکوال ،مجله مطالعات اندازه گیري و ارزشیابی آموزشی ، دوره 

م ورزشی گیالن ) .ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی دانشکده تربیت بدنی و علو1393لی  (همتی نژاد، زهرا و همتی نژاد ، ع
 28-11 ص، 1393، پاییز 3، شماره 1بر اساس مدل سروکوال، مجله مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش ، دوره 

16- Barnce, Br. (2012). Analyzing Service Quality: The Case of Post Graduate Chinese 
Students. Total Quall Manage Bus Excel. 18(3-4): 313-31.  

17- Ghoorchyyan, N, Gafary, P, Rahgozar, H (2011), Designing an assessment performance 
system for Islamic Azad universities based on organizational excellence indicators using 
DataEnvelopment Analysis, journal of new trend in educational management, Vol .2, No.5, 
Pp.101 -116 (In Persian). 

18- Nadem, T, and Maguaad, B.  A. (2011).  Academic Management and Implimantation of 
The QFD Approach ،Asbb Annual conference, Las Vegas 

19- Jamali.  R.  Aramoon, and Mansoori, H.  (2010). Dynamic Quality Function    
Development    in Higher    education. Journal    of Mecahanical and Indestrial Engineering, 
4: 4, 190-197 

20- Horwitz,   Frank   M.,   Heng,      Chan   Teng.      Quazi,   Hesan Ahmed (2004).  Finders, 
Keepers?  Attracting, Motivating and Retaining Knowledge Workers, Human Resource 
Management Journal, Vol. 13 No. 4, 2003, Pp 23-44 
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 ریزي درسی دوره تحصیالت تکمیلیهاي مشارکت اعضاي هیئت علمی درفرایند برنامهزمینه 

 : دانشگاه تبریز و آزاد اسالمی واحد تبریزمورد مطالعه 

 2، موسی پیري1فرزانه سمسار پراپري

 

 چکیده 

لمی در ت اعضاي هیئت عمشارک"پژوهش حاضردرزمینه یکی از اساسی ترین مباحث روز در حوزه آموزش عالی تحت عنوان
ماري کلیه جامعه آیابی وانجام شده است.روش پژوهش توصیفی از نوع زمینه "ریزي درسی دوره تحصیالت تکمیلیبرنامه

گیري تصادفی مونهبراي انتخاب نمونه آماري از روش نتبریز و آزاد اسالمی واحد تبریزبودند.  اعضاي هیئت علمی دانشگاه
انشگاه آزاد نفر عضو هیئت علمی د 84نفر عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز و  190ده شد که تعداد اي نسبتی استفاطبقه

روا و قق ساختهي محها پرسشنامهآوري دادهابزار جمعاسالمی واحد تبریز بر اساس جدول کرجسی و مورگان انتخاب شدند. 
اي مستقل، آزمون هگروه tاي، تک نمونه tازآزمون هادهپایا براساس فرایند برنامهریزي درسی بود.براي تجزیه و تحلیلدا

اجراي  "و "واانتخاب و تدوین محت"نتایج نشان داد که مؤلفه هاي استفاده شده است. فریدمن و آزمون تعقیبی بنفرونی 
یدرسی یزربه عنوان مؤلفه هاي با اهمیت تري در زمینه مشارکت اعضاي هیئت علمی در فرایند برنامه  "برنامه درسی

همچنین ند.تحصیالت تکمیلی ایفاي نقش می نمایند و نسبت به سایر مؤلفه ها از میزان مشارکت بیشتري برخوردار هست
لفه هاي برنامه هاي مستقل نشان داد که بین اعضاي هیئت علمی دانشگاه تبریز و آزاد اسالمی در مؤگروه tنتایج آزمون 

 درسی تفاوت معناداري وجود ندارد. 

 ریزي درسی تحصیالت تکمیلی، مشارکت، اعضاي هیأت علمی.برنامه درسی، برنامهت کلیدي: کلما

 مقدمه و خالصه مبانی نظري  -1

آموزش عالی داراي عناصر متعددي است که یکی از مهم ترین آنها برنامه هاي درسی هستند. برنامه درسی مهم ترین ابراز 
و لوننبرگ  "جوهر"، کالین "تارو پود"، هملتن "جان مایه"دونالد، آن را تحقق رسالت هاي آموزش است، به طوري که مک

هاي مؤثر دانسته اند. بنابراین برنامه درسی، جوهره هر نوع آموزش است که در ترکیب با روش "قلب آموزش"و اورنشتاین 
یابد، زیرا تی مضاعف میکند. این مهم در آموزش عالی اهمیتدریس، کارآمدي و اثربخشی نظام آموزشی را تضمین می

درسی در آموزش عالی ابزار علمی و اجتماعی نیرومندي است که ضمن ترسیم چگونگی و حدود انتقال دانش و برنامه
ریزي ). با این وصف، برنامه1390شود(نصر،اعتمادزاده و نیلی،ها، یک تجربه وسیع علمی براي دانشجویان محسوب میمهارت

باشد. از آن اي علمی(آکادمیک) است که هدف آن رشد و پرورش علمی دانشجویان مینقشهدرسی آموزش عالی طرح و 

                                                            

  f.semsari@gmail.comفارسی و زبانهاي خارجی، تبریز، ایران. دانشگاه تبریز، دانشکده ادبیات1
 سنده مسئول مکاتبات)(نوی
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-رسمی بخش وسیعی از اعضاي هیئت علمی دانشکدهشود که حاکی از فرآیند مشارکت غیرجهت طرح علمی محسوب می

کنند(فتحی همراهی میریزان هاي درسی با برنامهها و طراحی برنامههاست که در زمینه تحقیقات وسیع بر رشته
 ). 1393واجارگاه،موسی پور و یادگارزاده،

گیرند، یا ی قرار میهاي درستأثیر نتایج برنامههایی که تحتریزي درسی براي هر دوره تحصیلی باید به نقش گروهدر برنامه
ئت علمی یکی یلی اعضاي هیداشت. در سطح آموزش عالی و دوره تحصیالت تکمها نقش دارند، توجهسازي برنامهدر آماده

د. عوامل متعدد و درسی دارنریزي درسی و ماهیت برنامههایی هستند که تأثیرات چشمگیري بر روند برنامهاز مهمترین گروه
جب افزایش ریزي درسی دانشگاهی مؤثر است و مومختلفی وجود دارد که بر میزان مشارکت اعضاي هیئت علمی در برنامه

وره آموزش عالی شود. با این وجود، تردیدي وجود ندارد که با توجه به اهمیت عنصر دانش در دنان مییا کاهش مشارکت آ
هاي ی رشتههاي دانش که اعضاي هیئت علمهاي کارشناسی ارشد و دکتري، نقش صاحبنظران حوزهو به طور ویژه در دوره

ي هیئت علمی ) نقش اعضا1983چه،کالین (گیرد. چنان توجه جدي قرارریزي درسی مورددانشگاهی هستند باید در برنامه
ریزي درسی مهریزي درسی را مهم دانسته و معتقد است که اعضاي هیئت علمی بایستی نقش فعالی در عرصه برنادر برنامه

نش تخصص داآفرین هستند: از یکسو مداشته باشند. در واقع اعضاي هیئت علمی دست کم به دو دلیل در این زمینه نقش
حاضر، در حالردبوده و از حق اظهار نظرعلمی درباره رشته خود برخوردارند؛ و از سوي دیگر، مجري برنامه درسی هستند. 

-هاي برنامهر پروژهدکنند یا تأثیر زیادي بر آن دارند و درسی را کنترل میها اعضاي هیئت علمی یا برنامهبیشتر دانشگاه

صص محتوا یا روند. به نظر برخی از صاحبنظران عضو هیئت علمی باید به عنوان متخمیشمار درسی عنصر کلیدي بهریزي
رنامه درسی را بکننده اصلی انتخاب شود. این رهبر علمی گروه باید توانایی، تسلط و تخصص مورد نیاز در زمینه هماهنگ

 هاي اعضاي هیئت علمی را هماهنگ کند.داشته باشد تا بتواند تالش

به این » رسنقش و مشارکت معلمان در طراحی برنامه درسی مدا«) در پژوهشی تحت عنوان 2013تی و فرناندز (موراز، لی
شارکت آنان، درسی گسترش یابد تا با توجه به منتیجه دست یافتند که میزان مشارکت معلمان بایستی در طراحی برنامه

نشکده در نقش توسعه دا«) در پژوهش خود با عنوان 2012ها افزایش پیدا کند.  نیهاوس و ویلیامز (توسعه علمی آن
ها در انشکدهبه این نتیجه دست یافتند که با افزایش میزان مشارکت اعضاي هیئت علمی د» ریزي درسی دانشگاهیبرنامه
 یابد.  ریزي درسی میزان آموزش و یادگیري در دانشجویان افزایش میبرنامه

د که با وجود انهاي مختلفی را مطرح کردهریزي درسی گامه صاحب نظران براي برنامهاز طرفی، مطالعات نشان می دهد ک
ت دوره تحصیالت تکمیلی هاي آنان وجود دارد که با توجه به اقتضائاهایی بین دیدگاهها، تفاوتها در نوع و تعداد گامشباهت

ها، تعیین سها و درام؛ تعیین ساختار کلی رشتهریزي درسیدر شش گو سوابق پژوهش هاي پیشین، درپژوهش حاضر، برنامه
گیرد. ه قرار میهاي برنامه درسی، انتخاب و تدوین محتوا، اجرا، ارزشیابی واصالح و  تغییر برنامه درسی مورد توجهدف

که قرار  عه علمیریزي درسی دانشگاهی مستلزم آن است که فرد یا افراد درگیر نسبت به مجموبنابراین پرداختن به برنامه
ها ویانی که براي آنهاي دانشجها، عالیق و اولویتها و توانمندياست پروژه در آن اجرا شود، بسیار حساس باشند، از ظرفیت

 د. شود آگاه و دانش علمی در زمینه نحوه پژوهش در تدریس، یادگیري و سنجش را داشته باشنبرنامه اجرا می

ادبیات مربوط به موضوع تحقیق، آن چه در این پژوهش به عنوان مسئله مطرح است،  از این رو، با توجه به مبانی نظري و
ایناست که آیا اعضاي هیئت علمی در مراحل برنامه ریزي درسی دوره تحصیالت تکمیلی در زمینه تعیین ساختاررشته ها و 

یر و اصالح برنامه درسی مشارکت دارند؟به هاي برنامه درسی، انتخاب و تدوین محتوا، اجرا، ارزشیابی و تغیدرسی، تعیین هدف
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بررسی و کنکاش بپردازد، تا از این طریق زمینه مناسبی براي مشارکت اعضاي هیئت علمی در فرایند برنامه ریزي درسی 
 فراهم آید.

 . خالصه روش شناسی2

هاي تبریز اهمی شاغل دانشگیابی (پیمایشی) است. جامعه آماري همه اعضاي هیئت علروش پژوهش توصیفی و از نوع زمینه
نمونه کرجسی و بودند. بر اساس جدول برآورد حجم 1393-94تحصیلی نفر) در سال 281اسالمی تبریز(نفر) آزاد 668(

اي نسبتی انتخاب قهگیري تصادفی طبها وجنسیت اساتید با نمونهنفر از این جامعه با لحاظ نوع دانشکده 274مورگان تعداد 
درطیف پنج  سوال بوده که30است. پرسشنامه شاملآوري شدهساخته گردطریق پرسشنامه محققي پژوهش ازهاشدند. داده

ه تعیین ساختار کلی بمربوط  5تا1شود. سواالت گذاري میکم نمرهزیاد، زیاد، متوسط، کم و بسیاراي لیکرت؛ از بسیاردرجه
به ارزشیابی  25تا 21درسی، به اجراي برنامه20تا 16و تدوین محتوا،  به انتخاب 15تا 11درسی، هاي برنامهبه هدف 10تا6، 

 درسی میباشد. مربوط به اصالح و تغییر برنامه 30تا 26درسی و برنامه

هاي شهید مدنی آذربایجان، هاي پرسشنامه مورد تأیید شش نفر از اساتید متخصص دانشگاهها و گویهدقت و صحت سؤال
چنین روایی سازه پرسشنامه از طریق تحلیل عاملی اکتشافی ، به روش تجزیه گرفت. همتبریز قراراسالمی تبریز و آزاد

هاي اصلی با چرخش واریماکس و نمودار اسکري کتل به دست آمد. براین اساس، مقدار شاخص کفایت نمونه گیري مؤلفه
KMO1   001/0که در ( 325/4762ابر با بر470و مقدار آزمون کرویت بارتلت با درجه آزادي 90/0برابر با ≤p معنادار بود (

 2هاي اصلی با چرخش واریماکسو متغیرهاي انتخاب شده است. نتایج تحلیل عاملی به روش مؤلفه که نشانه کفایت نمونه
ي هاي با بارعاملی کمتر بود که درنهایت مؤید شش عامل در پرسشنامه بود. براي برآورد پایایی پرسشنامهو حذف سؤال

گیري دهنده پایایی قابل قبول ابزار بوده و تأکید بر همسانی درونی ابزار اندازهضریب آلفاي کرونباخ محاسبه شد که نشان
 دارد. 

 ها و نتیجه گیري . خالصه یافته3

ه سی دورریزي درگانه فرایند برنامهیافته پژوهش نشانگر مشارکت اعضاي هیئت علمی هر دو دانشگاه در گامهاي شش
زي درسی به ریتوان گفت که مشارکت اعضاي هیئت علمی در فرایند برنامهها میتحصیالت تکمیلی است. در تبیین یافته

ادینه کردن تواند در نهعنوان متخصص دانش و مجري برنامه درسی ضرورتی انکارناپذیر است. به طوریکه این مشارکت می
حدود انتقال  نوان ابزار علمی و اجتماعی نیرومند جهت ترسیم چگونگی وریزي درسی کارآمد در آموزش عالی به عبرنامه

 ها به دانشجویان محسوب شود.دانش و مهارت

اي برنامه درسی اهمیت ي انتخاب و تدوین محتوا و اجرها نشان داد که اساتید دو دانشگاه براي دو مؤلفهبخشی دیگر از یافته
درسی زشیابی برنامههاي برنامه درسی، ارها، تعیین هدفها و درسساختار کلی رشتههاي تعیین بیشتري قائل هستند و مؤلفه

ها به نظر برخی مؤلفه اند. یکی از دالیل عدم توجه بهبندي کردههاي بعدي اولویتدرسی را در رتبهو اصالح و تغییر برنامه
فقدان توانمندي  وریزي درسی تجربه در زمینه برنامهریزي آموزش عالی، نبود رسد ناشی از وضعیت حاکم بر نظام برنامهمی

 ریزي درسی اعضاي هیئت علمی باشد.تخصصی برنامه
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است. ل قرار گرفتهها در پژوهش حاضر در ردیف اولویت اواي میانگینتوجه به انتخاب و تدوین محتوا در بررسی تفاوت رتبه
ي موضوع مورد تدریس اند که عضو هیئت علمی باید قادر باشد برامودهها، اساتید به این مسئله توجه ندر پاسخ دهی به گویه

اي داشته و دهمحتواي مناسب انتخاب نماید و براي عملیاتی کردن برنامه درسی قصد شده بایستی برنامه از پیش تعیین ش
 مسئولیت تدریس خودرا بپذیرد.

ها باالتر ر مؤلفهبندي شده و نسبت به سایتبه دوم اولویتمؤلفه اجراي برنامه درسی در این پژوهش به لحاظ میانگین در ر
الی، نتیجه عریزي درسی آموزش توجه به وضعیت حاکم بر برنامهتوان گفت که بااست. در تبیین دیگري، میگزارش شده

خود را  ،ریزي درسی دوراز انتظار نبوده، چون هر عضو هیئت علمی در وضعیت موجودحاصله در خصوص گام هاي برنامه
 داند.و فناوري می هاي ارائه شده ازسوي وزارت علوم، تحقیقاتدرسی براساس سر فصلموظف به انتخاب محتوا و اجراي برنامه

خور توجه بود. اي دري دو گروه هیئت علمی، یعنی اعضاي هیئت علمی دانشگاه آزاد و دانشگاه تبریز داراي نتیجهمقایسه
ه در تمامی گام ي زمینه هاي مشارکت دو گروه مذکور حاکی از این بود که میان دو گروقایسهنتایج آزمون تی مستقل در م

لتی یا آزاد) در میزان توان گفت که نوع دانشگاه (اعم از دوهاي برنامه ریزي درسی تفاوت معناداري وجود ندارد. بنابراین می
هاي ه و گروهیبا برنامه هاي درسی به صورت متمرکز بودمشارکت اعضاي هیئت علمی تاثیري ندارد. می توان گفت چون تقر

 کند.هاي ابالغی را اجرا میهاي مصوب و سرفصلنویسند، بلکه برنامهآموزشی برنامه نمی

ي هیئت علمی هاي روش شناختی، مانند نوع مطالعه و محدود بودن مطالعه به اعضاهاي این پژوهش علیرغم محدویتیافته
موزش عالی داشته دانشگاه، می تواند تلویحات عملی و کاربردي براي دست اندرکاران و  برنامه ریزان آکلیه رشته هاي دو 

ي درسی ریزهاي برنامهباشد. پیشنهاد مشخص این پژوهش، فراهم کردن زمینه مشارکت اعضاي هیت علمی در کلیه گام
ریزي فرایند برنامه رف دیگر آشنایی اعضاي هیئت علمی باریزي درسی خواهد بود.از طباشد که موجب پویایی فرایند برنامهمی

ریزي هاي برنامهتواند در رشد مهارتافزایی اساتید، میهاي دانشدرسی به عنوان یک وظیفه تخصصی و علمی از طریق دوره
 درسی کمک کند مؤثر باشد.

 . منابع و مراجع 4

ه جعفري،سیدابراهیم؛ لیاقتدار،محمدجواد؛ سپهري بروجنی، کبري یرشامبحرینی بروجنی، مجید؛ نصر اصفهانی، احمدرضا؛  -
س تفکر و ). بررسی میزان رعایت اصول علمی قصدشده مربوط به عنصر ارزشیابی در در1394و مقدسی بروجنی، فاطمه .(
 .22-36)،55(14فصلنامه نوآوري هاي آموزشی،پژوهش پایه ششم ابتدایی. 

رسی چالش هاي تحقق نظام مصوب برنامه ریزي ). بر1390ر و شاه حسینی، نجیبه .(سبحانی نژاد، مهدي؛ رهنما، اکب -
هر تهران درسی غیرمتمرکز دانشگاهی از دید اعضاي هیئت علمی رشته علوم تربیتی دانشگاه هاي داراي هیئت ممیزه ش

 .48-68)،59(1ر آموزش عالی، دفصلنامه پژوهش و برنامه ریزي .1388 -89درسال تحصیلی 

رنامه درسی آموزش ). تبیین سیر تحول و اصالح نظام ب1393لیمی، الدن؛ کشتی آراي، نرگس و فتحی واجارگاه، کوروش.(س -
 .52-73)،9(5دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی،عالی بعداز انقالب اسالمی در ایران. 

). شیوه هاي مشارکت اعضاي 1389ور، نعمت اهللا.(ی؛ جعفري، سیدابراهیم و موسی پشریفیان، فریدون؛ شریف، سید مصطف -
 .23-44)،57(3فصلنامه پژوهش و برنامه ریزي در آموزش عالی،هیئت علمی در برنامه ریزي درسی دوره تحصیالت تکمیلی. 
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مدرسین ي ). سوادبرنامه درسی برا1392باباف، زهره؛ فتحی واجارگاه، کوروش؛ فراستخواه، مقصود و مهرعلی زاده، یداهللا.(ع -
 .7-19،)7(4دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، دانشگاه از نگاه مدرسان حوزه مطالعات برنامه درسی.

 ). عوامل مؤثر بر مشارکت اعضاي هیئت علمی درسیاست گذاري آموزش عالی و1393راستخواه، مقصود و منیعی، رضا.(ف -
 .29-53)،4(20برنامه ریزي در آموزش عالی،فصلنامه پژوهش و  برنامه ریزي درسی دانشگاهی.

تهران: . آموزش عالی برنامه ریزي درسی). 1393واجارگاه، کوروش؛ موسی پور،نعمت اله و یادگارزاده،غالمرضا .(فتحی -
 انتشارات مهربان.

. تهران: آموزش عالیات ها و مؤسسهاي درسی در دانشگاهراهنماي عملی بازنگري برنامه). 1392واجارگاه، کوروش. (فتحی -
 انتشارات مهربان.

). شرایط و زمینه هاي مشارکت اعضاي هیئت علمی در 1388تحی واجارگاه، کوروش؛ عارفی، محبوبه و شرف، زینب.(ف -
 .145)،4(1مجله آموزش عالی،فرایند برنامه ریزي دانشگاه. 

هیئت علمی تازه کار در زمینه برنامه ریزي  ). آموزش و بهسازي اعضاي1388وروش.(محبت، هدیه و فتحی واجارگاه، ک -
ت نهمین چکیده مقاالدرسی آموزش عالی(چالش ها و چشم اندازها). دراسکندر فتحی آذر و جواد حاتمی(پدید آورنده)، 

 . تبریز: دانشگاه تبریز.همایش ساالنه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

ررسی نقش عوامل مؤثر بر مشارکت اعضاي هیئت علمی در ب). 1387.(مؤمنی مهموئی، حسین و فتحی واجارگاه، کوروش -
دم تمرکز در مجموعه مقالعات همایش تمرکز و عبرنامه ریزي درسی آموزش عالی. در نعمت اهللا موسی پور(پدیدآورنده)، 

 ). تهران: پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش.546-570(صص فرایند برنامه ریزي درسی

عملی تدوین برنامه هاي درسی  و). رویکردهاي نظري 1390اعتمادي زاده(دریکوندي) و نیلی، محمد رضا.( نصر، احمدرضا؛ -
لوم انسانی و عدر آموزش عالی.تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها(سمت)،مرکز تحقیق و توسعه 

 دانشگاه اصفهان.

. تهران: انتشارات مؤسسه پژوهش و مه ریزي درسی دانشگاهیدرآمدي بر برنا. )1387نوروززاده، رضا و فتحی واجارگاه.( -
 برنامه ریزي آموزش عالی.
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 مشهد فردوسی دانشگاه از عملکرد اعضاي هیئت علمی در وامل مؤثر بر ارزشیابی دانشجویان

 5، علی اکبر امراهی4طیبه سعیدي کلوخی، 3 زهره سیاح، 2 حمیده لطفی، 1 مجتبی بذرافشان مقدم

 چکیده

سنجش  وي هیئت علمی این پژوهش با هدف بررسی نظرات دانشجویان درباره عوامل اثرگذار بر ارزشیابی عملکرد اعضا
امعه پژوهش ها در دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. روش پژوهش حاضر ترکیبی از نوع اکتشافی است. جوضعیت موجود آن

آوري راي جمعشد. بنفر را شامل می 17700دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد به تعداد 
ستفاده از روش هاي کمی با اآوري دادهنفر کارشناسی ارشد و براي جمع 10شجوي کارشناسی و نفر دان 14هاي کیفی داده

ابزار مورد  انتخاب شدند. نفر دانشجوي کارشناسی ارشد 185نفر دانشجوي کارشناسی و  185اي گیري تصادفی طبقهنمونه
آوري جمع %96 مورد با ضریب بازگشت 370توزیع گویه بود که پس از  17استفاده مصاحبه باز و پرسشنامه محقق ساخته با 

گیرند. این می دسته قرار 4ها نشان داد که عوامل مؤثر بر ارزشیابی عملکرد اعضاي هیئت علمی ذیل و تحلیل شد. یافته
رزشیابی، ) کیفیت ا3) محیط حامی خودمختاري؛ 2) زمان ارزشیابی؛ 1عوامل به ترتیب اهمیت و میزان تأثیرگذاري عبارتند از: 

عوامل رشناسی، دانشجویان کارشناسی ارشد در مقایسه با دانشجویان کاطور خاص گذاري به نظرات دانشجویان. به) ارزش4
ها نشانگر مطلوبیت نسبی وضعیت موجود عوامل موثر بر ارزشیابی اعضاي اند. همچنین یافتهتر دانستهدوم و چهارم را مؤثر

  ز هست.هیئت علمی در این دانشگاه نی

 ارزشیابی عملکرد؛ اعضاي هیئت علمی؛ عوامل موثر بر ارزشیابی؛ دانشگاه فردوسی مشهد ها:واژهکلید

 مقدمه و مبانی نظري 

تواند شامل موضوعات، مفاهیم، ها میهاي سازمان یافته که این بخشاي از بخشیک سیستم عبارت است از مجموعه
تبادل اطالعات بین سیستم و محیط آن ). «1، 2010، 6نترلی باشد (نایت و هالکتهاي کها و مکانیزمکارکردها، فرایند

که تا چه اندازه عنوان یک روش ارزشیابی براي تعیین اینتوان آن را بهشود که مینام بازخورد تنظیم میوسیلۀ فرایندي بهبه
اد شده است همخوانی دارند، مورد استفاده قرار هاي سیستم با نتایج قابل انتظار (اهدافی) که سیستم براي آن ایجخروجی

عنوان یک سیستم دریافت بازخورد در راستاي تشخیص انحرفات و هاي آموزشی نیز به). در سازمان8، 2011، 7(برندل» داد.
یت عنوان یکی از کارکردهاي اساسی مدیرانجام اصالحات مقتضی امري ضروري است و در این راستا، ارزشیابی عملکرد به

 سازمان، نقش مهمی برعهده دارد. 

                                                            

  bazrafshan@um.ac.ir. دانشگاه فردوسی مشهد، گروه علوم تربیتی، مشهد، ایران.  1
 (نویسنده مسئول) hamide.lotfi9@yahoo.com. دانشگاه فردوسی مشهد، گروه علوم تربیتی، مشهد، ایران.  2
 zohre.sayyah@gmail.com. دانشگاه فردوسی مشهد، گروه علوم تربیتی، مشهد، ایران. 3

 saeedi7@yahoo.com. دانشگاه فردوسی مشهد، گروه علوم تربیتی، مشهد، ایران. 4
 amrahi19@gmail.comوم تربیتی، مشهد، ایران. . دانشگاه فردوسی مشهد، گروه عل5
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گیرد. در این میان ارزشیابی از بر میها، عملکرد مدیران، کارکنان و اعضاي هیئت علمی را درارزشیابی عملکرد در دانشگاه
مهم ترین قشر در امر تعلیم و تربیت هستند، از اهمیت باالیی برخوردار است. این گذارعملکرد اعضاي هیئت علمی که تأثیر

هاي مختلفی از قبیل ارزشیابی توسط دانشجو، خود ارزشیابی، ارزشیابی توسط مدیر گروه، همکاران، در دانشگاه به روش
ها و از جمله ایران، هاي ارزشیابی در اغلب کشورترین روشیکی از متداول«گیرد. مسئوالن دانشکده و غیره صورت می

کنندگان اصلی فرایند آموزشی هستند و در نتیجه در ارزشیابی عملکرد دریافت ارزشیابی توسط دانشجو است. دانشجویان از
تواند یک ). در واقع انجام این کار توسط دانشجویان می386، 2015، 1(آرناتو و پانک» اعضاي هیئت علمی نقش مهمی دارند.

اعتقاد خاصی به ارزشیابی تکوینی اعضاي  آلتمن«منظور بهبود کیفیت آموزش باشد. ها بهمنبع ارزشمند براي بازخورد به آن
تواند با ارائه بازخوردي فوري، فرصت مناسبی براي بهبود روش هیئت علمی توسط دانشجو دارد و آن را از این جهت که می

 پور(آقامیرزایی، صالحی و رحیم» داند.تدریس فراهم آورد و همچنین سبب ارتقاي یادگیري در فراگیران شود، ارزشمند می
دهند، ها پایان هر نیمسال تحصیلی انجام میطور معمول یکی از اقداماتی که اکثردانشگاهبه«در این راستا،  .)58، 1393کامی، 

تنها بازخوردي کند. آن نهگانه را دنبال مییان از اعضاي هیئت علمی هدفی دوخواهی از دانشجویان است. ارزشیابی دانشجونظر
» شود.سازد بلکه همچنین ممکن است منجر به انتصاب مجدد، ارتقاء و افزایش حقوق فراهم می را براي اثربخشی تدریس

 ).105، 2013، 2(کاروس

ی داشته باشد، اما همیشه تواند قابلیت اعتماد باالیطور بالقوه مینتایج ارزشیابی دانشجویان از عملکرد اعضاي هیئت علمی، به
در نظر  هايکه ممکن است دانشجویان شاخصی در این زمینه هستیم از جمله اینچنین نیست. گاهی شاهد وجود مشکالت

سئوالن در جهت مرسانی نتایج و یا اقدامات بعدي گرفته شده براي ارزشیابی، نحوة اجرا و تفسیر نتایج آن، شیوة اطالع
دانشجویان در  شود سطح مشارکتمی عملیاتی کردن نتایج و اعمال نظر دانشجویان را مناسب ندانند. این موارد خود باعث

می دقت کافی ها در تکمیل فرم ارزشیابی عملکرد اعضاي هیئت علارزشیابی از عملکرد اعضاي هیئت علمی کاهش یابد، آن
 کا بودن نتایج این نوع ازها از قابل اعتماد و اتها بروز نماید و متعاقب ایننداشته باشند و یا خطاهاي ارزشیابی از جانب آن

 ارزشیابی کاسته شود. 

هاي فطري در وجود رویکردهاي جدید در روانشناسی انگیزش که به رویکردهاي ارگانیزمی معروفند بر این باورند که، ویژگی
ها و آداب و رسوم فرهنگی جامعه خود انسان، او را براي درگیري فعال با محیط اجتماعی و فیزیکی و همچنین کسب ارزش

سازي مند به یادگیري و درونیها موجوداتی بالفطره فعال و آفرینندگانی عالقهها، انساناساس این ویژگیکنند. برآماده می
تواند منبعی هاي ذاتی به کنجکاوي و کسب دانش، میهاي محیط زندگی خود هستند. این گرایشدانش، آداب، رسوم و ارزش

ند یادگیري، رشد و پیشرفت تحصیلی دانشجویان را هدایت کنند براي متخصصان تعلیم و تربیت باشد تا از طریق آن بتوان
 باشد. می 3گريتعیینها، نظریه خودترین این رویکرد). یکی از مهم2009(نیمیک و ریان، 

دارد کند، بیان میهاي روانی اساسی را مطرح می) که نیاز2000؛ ریان و دسی، 2000، 5(دسی و ریان 4گرينظریه خود تعیین
ها در آن سازمان برآورده کنند که آنمی 6فراد در صورتی در یک سازمان انگیزش پیدا نموده و احساس بهزیستی روانیکه ا

). عناصر اصلی نظریه خودتعیین گري را 2001شدن نیازهاي روانی اساسی خود را تجربه نموده باشند (دسی و همکاران، 

                                                            
8 Arnautu & Panc  
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3  Self determination 
4 Self- Determinism Theory 
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ها هستند و همچنین که زیربناي این نوع انگیزش 1ازهاي روانشناختی اساسیاي از نیانواع انگیزش بیرونی و درونی و مجموعه
 2005، 2دهد (گانیه و دسیگذارند، تشکیل میهاي شخصیتی خاصی که بر انواع نیازها و انگیزش تاثیر میها و گرایشمحیط
) 2) درگیري فعال با محیط، (1). نیازهاي روانی اساسی به عنوان انگیزشی براي کمک به (2004، دسی و ریان، 3و بارد

دهند. نیاز هاي روانی اساسی به طور فطري در هر کسی آیند و خود را نشان میوجود می) رشد سالم به3پرورش مهارت و (
). خودمختاري هنگامی 7،2001هستند ( ریو 6و ارتباط 5، شایستگی4وجود دارند، سه نوع از این نیازهاي اساسی، خود مختاري

). در تعریفی 1996، 8هاي خود کنترل دارند (میزراندینوکه افراد احساس کنند که بر اعمال و انتخاب فعالیت دهدرخ می
هاي حمایتگر خود مختاري از محیط اجتماعی به جاي دیگرگرایش به خود مختاري یک تمایل براي گرایش به سوي جنبه

). نیاز به شایستگی به موفقیت در تکالیف 2001و همکاران، باشد (دسیهاي خارجی میسازمان دادن رفتار بر اساس کنترل
). نیاز به ارتباط، شامل احساس اطمینان در ارتباط 2004، دسی و ریان، 9چالش برانگیز و کسب نتایج مطلوب اشاره دارد (بارد

 ).1996با دیگران واحساس تعلق به محیط اجتماعی خود است (میزراندینو، 

دهند که برآورده شدن نیازهاي روانی اساسی با انگیزش و گري نشان میاساس نظریه خود تعیین مطالعات انجام گرفته بر
) نیز نشان داد که برآورده شدن نیازهاي 2001هاي تحقیق دسی و همکاران (هاي کاري ارتباط دارند. یافتهسازگاري در محیط

رمندان در محیط کاریشان رابطه دارد. در پژوهشی دیگر روانی با رضایت شغلی و عزت نفس بیشتر و میزان اضطراب کمتر کا
) مشخص شد که رضایتمندي از نیازهاي روانی اثربخشی تعهد و عملکرد را 2009( 10توسط گري گوراس و دایفندورف

گري را در رضایتمندي و احساس مثبت کند. درپژوهشی دیگر، برآورده شدن نیازهاي روانی خود تعیینبینی میپیش
 ).2009، 11کند (بالنکارد و دیگرانبینی مین در ورزش را پیشورزشکار

هاي اکتشافی که با مسئوالن دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه و هاي حاصل از مصاحبهگري یافتهتعیین مطابق با نظریه خود
اجتماعی بر میزان  تعدادي از دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد صورت گرفت، مؤید بر این مسائل که بافت

گذارد و برآورده شدن نیازهاي اساسی روانی بر انگیزش، احساس فرد به خودمختاري، شایستگی و ارتباط با دیگران تاثیر می
اي نیاز فرد ها، روابط و شرایط اجتماعی از این نظر که تا چه اندازه). محیط2009، 12شناخت و رفتار اثر دارد (پلتیر و شارپ

ها، روابط و شرایط اجتماعی از نیاز خود مختاري کنند با یکدیگر فرق دارند. زمانی که محیطري را حمایت میبه خود مختا
ها، روابط و شرایط اجتماعی، نیاز گویند. وقتی که محیطهاي حامی خودمختاري میکنند، به آنها محیطافراد حمایت می

شود. هاي کنترل کننده گفته میها محیطکنند، به این محیطجلوگیري می گیرند و یا از آنافراد به خودمختاري را نادیده می
هاي دولتی کشور، از بروز مشکالتی در زمینۀ ارزشیابی عنوان یکی از بزرگترین دانشگاهمحیط دانشگاه فردوسی مشهد نیز به

جام پژوهشی در راستاي شناسایی عملکرد اعضاي هیئت علمی توسط دانشجویان، در امان نمانده است.  بنابراین ضرورت ان
ترین عوامل ها، آشکار است. این پژوهش با هدف شناسایی مهمي این مشکالت و اقدام در جهت بهبود آنعوامل ایجاد کننده

                                                            
1  Basic psychological needs 
2 Gagne and Deci 
3 Baard 
4  Autonomy   
5 competence 
6 relatedness  
7 Reeve  
8 Miserandino 
9 Baard 
1 0 Greguras,  Diefendorff 
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1 2 Pelletier & Sharp 
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ها  از نظر ها و سنجش وضع موجود آنبندي آنمؤثر بر ارزشیابی عملکرد اعضاي هیئت علمی توسط دانشجویان، اولویت
 ر دانشگاه فردوسی مشهد صورت گرفت. دانشجویان، د

 مرور پیشینه پژوهش. 2

هاي مختلفی است که از طریق آن سازمان به دنبال ارزشیابی کارکنان، ارزشیابی عملکرد اصطالحی مورد استفاده براي فعالیت
عنوان اهداف ارزشیابی  ) موارد زیر را به2002( 1گروت«ها، بهبود عملکرد و تخصیص پاداش به کارکنان است. توسعه صالحیت

گیري در مورد افزایش دستمزد، کند: ارائه بازخورد به کارکنان در مورد عملکردشان، تسهیل تصمیمعملکرد شناسایی می
هاي مربوط به توسعه ارتقاء یا اخراج، تشویق بهبود عملکرد، تنظیم و سنجش اهداف، تعیین آموزش سازمانی و فردي و نیاز

). 386، 2015(آرناتو و پانک، » هاي شخصی.گیريرد کلی سازمان و ارائه پشتیبانی قانونی براي تصمیمافراد، بهبود عملک
ها عواملی هستند که بر شوند. آنهاي تاثیرگذار نزدیک ساخته میهاي تاثیرگذار دور و متغیربافت اجتماعی سازمان از متغیر

ها هم بر گذارند. به عبارت دیگر این متغیرارزشیابی عملکرد تاثیر میهاي مدیریت منابع انسانی از جمله بسیاري از سیستم
هاي دور شامل ساختار سازمانی، جو سازمانی، گذارند. متغیرسیستم ارزشیابی عملکرد و هم بر فرایند ارزشیابی تاثیر می

دیک شامل مشخصات سیستم هاي نزهاي منابع انسانی و ترکیب نیروي انسانی و متغیرفرهنگ، اهداف سازمان، راهبرد
ها هاي قضاوت و تعداد ارزشیابیهاي عملکردي، معیارها، استانداردارزشیابی، اهداف سیستم ارزشیابی، مستندسازي ارزشیابی

 ). 2004، 2گذارند (لوي و ویلیامزکنندگان تاثیر میشوندگان و ارزشیابیشوند. این عوامل بر رفتار ارزشیابیمی

هایی که ها ارزشیابی مداوم از منابع انسانی از جایگاه خاصی برخوردار است. ویژگیی از جمله دانشگاهدر موسسات آموزش
عنوان مالك قرار گیرد، در برخی منابع بدین شرح بیان ها نیز بهرود اعضاي هیئت علمی دارا باشند و در ارزشیابیانتظار می

اي صمیمانه، صادقانه و توانایی مقابله با موضوعات احساسی به شیوهشود: صالحیت دانشی و محتوا، کارآمدي آموزشی، می
محترمانه، توانایی کمک به توسعه فکري دانشجویان، توانایی بهبود نمرات دانشجویان، سوابق علمی و ارتباطات خصوصی 

ها ترین روشاز رایج هاي مختلف ارزشیابی عملکرد اعضاي هیئت علمی، ارزشیابی توسط دانشجویانمحرمانه. از میان روش
است. ارزشیابی دانشجویان باید معتبر، صمیمانه، عادالنه، متناسب با دوره و همراه با احترام به سازمان باشد. این اصول اخالقی 

). در 2015، 3حسب موقعیت باید در ارزشیابی در دانشگاه در نظر گرفته شود (آیبوجک و پولیکارپهمراه دیگر شرایط بربه
طور رسمی یا غیر رسمی، به بررسی نظر هاي آموزشی، بهتفاده از نظر دانشجویان، مدیران و مسئوالن موسسهروش اس

هاي زیادي که درباره استفاده رغم اختالف نظرپردازند. بهاي اساتید میهاي مختلف شخصی و حرفهدانشجویان درباره ویژگی
دارد، این روش کاربرد زیادي یافته است و براي ارزشیابی مدرس در از نظرات شاگردان براي ارزشیابی از مدرسان وجود 

). در واقع ارزشیابی دانشجو 1385گیرد (سیف، سطوح آموزش عالی در بسیاري از موسسات آموزشی مورد استفاده قرار می
براي تصمیمات اداري  که ارزشیابی دانشجو اطالعات مهمی رااز تدریس به دو دلیل عمده براي دانشگاه مهم است، اول این

کند و به اعضاي که ارزشیابی بازخوردي را فراهم میکند؛ دوم اینمانند تصدي، ارتقا، افزایش حقوق و دستمزد فراهم می
 کند تا عملکرد تدریس خود را در آینده بهبود ببخشند. هیئت علمی کمک می

اعتبار و داراي سوگیري کرد اعضاي هیئت علمی، ناروا، بیاعضاي هیئت علمی اعتقاد دارند که ارزشیابی دانشجویان از عمل
). با این حال، اگر در استفاده 1390پور، پسند و رحیماست و تحت تاثیر بسیاري از عوامل نامناسب قرار دارد (سپهرآرا و طالع

                                                            
26 Grote  
27 Levy & Williams 
28 Igbojekwe & Polycarp  
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زخورد براي اصالح کار معلمان صورت یک منبع باهاي الزم به کار بسته شود و نتایج حاصل عمدتا بهاز نظر دانشجویان احتیاط
گیري شغلی(یا ارزشیابی تراکمی) کار رود) و براي مقاصد تصمیممورد استفاده قرار گیرد (یعنی به صورت ارزشیابی تکوینی به

 هاي دیگر ارزشیابی مدرس تکمیل گردد، جاي نگرانی وجود نخواهد داشت. نتایج این روش ارزشیابی با نتایج حاصل از روش

 هاي ارزشمندي است. براي مثال:ي قبلی در این زمینه دربردارنده نکتهشدههاي انجامپژوهش

ترتیب اهمیت، ي توصیفی در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه نشان دادند که به) در مطالعه2013و همکاران ( 1سپاهی
هاي شخصیتی و نگرش ائه دوره، ویژگیهاي فیزیکی استاد، زمان ارهاي شخصیتی استاد، ویژگیهاي تدریس، ویژگیمهارت

 2دانشجویان و کیفیت فرایند ارزشیابی بر ارزشیابی اعضاي هیئت علمی از نظر دانشجویان موثر هستند. نتایج پژوهش خلخالی
-بینیشده، خودمختاري و انگیزش پیششده، رضایت، ارزش تحصیلی ادراكهاي روانی ادراك) نیز نشان داد نیاز2014(

آقاجانی تري براي ارزشیابی از اساتید هستند. عملکرد تحصیلی نیز در ارزشیابی نقشی نداشت. وکیلی و حاجیمثبت يکننده
-ترتیب تسلط علمی، خوش) نیز از دیدگاه دانشجویان علوم پزشکی سمنان این عوامل را به1389پور و قربانی (و رشیدي

م مطالب علمی، شخصیت، جدید و قدیمی بودن مطالب با تأثیر خیلی اخالقی، اعتماد به نفس، قدرت بیان، تالش در تفهی
بشارتی راد و قالوندي ي طولی کم بیان کردند. مطالعهزیاد تا زیاد و مسائل و اغراض شخصی دانشجویان را با تاثیر کم و خیلی

مشخصات فردي و اجتماعی، روش نشان داد که چهار جزء  ") در میان دانشجویان پرستاري دانشگاه ارومیه2014( 3ايو ژاله
 سزایی برخوردار است.تدریس، نظم و انضباط آموزشی و توانایی علمی در ارزشیابی عملکرد اعضاي هیئت علمی از اهمیت به

هاي مورد معیار، در بررسی دیدگاه دانشجویان علوم پزشکی بیرجند در 1391پور در سال نیا و خزاعی و محمدفشارکی
چه دانشجویان با برخی عوامل ارزشیابی آشنا هستند، اما د اعضاي هیئت علمی به این نتیجه رسیدند که اگرارزشیابی عملکر

هاي علمی براي یک استاد خوب الزم اساس معیاراز قدرت قضاوت کافی در این زمینه برخوردار نبوده و همه آنچه را که بر
هاي دانشجو بکاهد. پژوهش اخوان تفتی و حاجی و پایایی ارزشیابیدانند و همین امر ممکن است از اعتبار است، مهم نمی

تواند مبنایی براي تعیین سرنوشت اند که نتایج ارزشیابی می) نیز نشان داد که اکثر دانشجویان اظهار داشته1386موسایی (
اجرا، تفسیر نتایج ارزشیابی ها بخش عمدة مشکالت موجود را ناشی از نحوة شغلی عملکرد اعضاي هیئت علمی قرار گیرد. آن

اساس پژوهش ضیائی و اند. همچنین برو اقدامات الزم بعدي در جهت عملیاتی کردن نتایج و اعمال نظر دانشجو دانسته
شود و عدم آگاهی ) بیش از نیمی از دانشجویان معتقد بودند که به نتایج ارزشیابی بهاي کمی داده می1387همکاران (

ارزشیابی کننده بیانگر این واقعیت است که الزم است این مرکز جلسات توجیهی و آموزشی براي  دانشجویان از مرکز
) نشان داد 2011( 4ها گوشزد نماید. تاگیروموکیزادانشجویان قبل از ارزشیابی برگزار و اهمیت و کاربرد این نتایج را به آن

وسیله میانگین نمرات کالسی و ارزشیابی اي هیئت علمی بهگیري شدة اعضگونه ارتباط معناداري بین عملکرد اندازههیچ
اي نشان دادند: پس ) نیز در پژوهشی مقایسه2010( 5دانشجویان از اعضاي هیئت علمی وجود نداشت. نوول و گال و هندلی

به میزان قابل هاي کالس و دانشجویان، میانگین نمرات ارزشیابی آنالین دانشجویان از آموزش از کنترل بسیاري از ویژگی
صورت آنالین بر نمرات تر ازمیانگین نمرات ارزشیابی انجام شده در کالس بود. بنابراین، انجام ارزشیابی بهتوجهی پایین

 گذارد. ارزشیابی دانشجویان از آموزش تأثیر می

                                                            
29 Sepahi  
30 Khalkhali  
31 Besharati rad & ghalavandi & ghaleei  
32 Twagirumukiza 

33Nowell & Gale & Handley 
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 بنديجمع

براي تعیین سرنوشت  تواند مبناییبی میکه نتایج ارزشیاي اکثر دانشجویان با اینبررسی پیشینه پژوهش نشان داد به عقیده
خش عمدة مشکالت بها شود. آنها بهاي کمی به آن داده میگیريشغلی اعضاي هیئت علمی قرار گیرد، اما معموالً در تصمیم

گاهی  اند. همچنینتهموجود را ناشی از نحوة اجرا، تفسیر نتایج ارزشیابی و اقدامات بعدي در جهت عملیاتی کردن نتایج دانس
هاي استاد یاراوقات ممکن است به دلیل وجود مشکالتی همچون عدم قدرت قضاوت کافی دانشجویان و عدم آگاهی آنها از مع

ی کاسته شود. ها از اعتبار و پایایی نتایج ارزشیابی دانشجویان از عملکرد اعضاي هیئت علمخوب و حتی عدم صداقت آن
هت افزایش جها، در ل مؤثر بر ارزشیابی عملکرد اعضاي هیئت علمی و بهبود آنبنابراین، ضروري است با شناسایی عوام

ی مؤثر برداشته دهد گامهایی که از جانب دانشجویان در این زمینه رخ میها و کاهش خطااعتماد دانشجویان به ارزشیابی
 شود.

 . روش شناسی3

هاي کمی م دادههاي کیفی و هاستراتژي پژوهشگر هم دادهپژوهش حاضر به روش ترکیبی از نوع اکتشافی انجام شد. در این 
هاي پدیده، عاد و مؤلفههاي کیفی را موشکافی و بعد از یافتن ابکند. در این حالت پژوهشگر در مرحله اول دادهرا گردآوري می

ست که ریشه در اابزاري  ترین کاربرد آن طراحیمتداولکند. اساس رویکرد کمی طراحی میها برابزاري براي آزمون متغیر
 کنندگان دارد.هاي کیفی حاصل از نظرات مشارکتداده

 الف) مرحله اول (روش کیفی)

تن کارشناسی ارشد مورد مصاحبه قرار گرفتند.  10تن از دانشجویان مقطع کارشناسی و  14هاي کیفی آوري دادهبراي جمع
بود. بدین  "به اتمام رسیدن اطالعات منابع مورد پرسش"ین اندازه نمونه، باز (اکتشافی) بود. مالك تعی نظر مصاحبهابزار مورد

آوري دست آمد، ادامه جمعآوري شده، زمانی که اطالعات تکراري بهصورت که به واسطه کیفیت و تکمیل اطالعات جمع
هاي کیفی استفاده ) در پژوهش5198، 1معیار (لینکلن و گوبا 2دست آمده از اطالعات متوقف شد. جهت تامین اعتبار نتایج به

 شد. 

استفاده شد. این فرایندي است که طی آن افراد  "وسیله افراد مورد مطالعهکاوش به"بدین منظور از روش ـ قابلیت اعتبار: 1
دهند هایی را که در گزارش پژوهش آمده از نظر صحت و کامل بودن مورد مطالعه و بازنگري قرار میکننده گزارهشرکت

در این دانند. پذیري میترین فن براي ایجاد اطمینان) این فن را مهم1985لینکلن و گوبا (). 1390، 2ل، بورگ و گال(گا
کننده در تن کارشناسی ارشد مشارکت 3تن از دانشجویان مقطع کارشناسی و  4ها توسط پژوهش، قابلیت اعتبار یافته

 پژوهش، مورد بازبینی و تایید قرار گرفت. 

نماي کار را به عهده ابلیت تأیید: این بدین معناست که نتایج حاصل از پژوهش توسط محقق یا استادي که نقش راهق -2
صصین مدیریت تن از متخ 2). در این پژوهش قابلیت تایید توسط 1391زاده، دارد مورد تایید و صحت قرار بگیرد (عباس

 آموزشی، صورت پذیرفت.

                                                            
34 Lincoln & Guba  
35 Gall, Borg & Gall  
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ها ها مشخص شد. با استفاده از روش تحلیل تفسیري دادههایی براي تحلیل دادهها و شاخصمقوله در این مرحلهها: تحلیل داده
ها، هاي پژوهش است که هدف اصلی آن یافتن سازهمورد بررسی قرار گرفتند. تحلیل تفسیري فرآیندي براي بررسی دقیق داده

در این رابطه  ).1390روند (گال، بورگ و گال، کار میش بههایی است که براي توصیف و تبیین پدیده پژوهها و الگومقوله
 اقداماتی بدین ترتیب انجام شد:

دست نویس شده، تایپ شد و از مجموع آنها پایگاه اطالعاتی بههاي دستها: در این مرحله یادداشتبندي پایگاه دادهدسته) 1 
 آمد.

فاهیم مجدد مورد بررسی عمیق بندي شده در مرحله قبل جهت استخراج مهاي دستهیافته: هامقولهها و زیر) تدوین مقوله2 
ها ها و زیر مقولههاي پژوهش، به تدوین مقولهسازي دادهگذاري استقرایی براي خالصهکارگیري شیوه کدقرار گرفتند و با به

ها نیز انجام شد، مقولهدهی به زیروانپرداخته شد. به این منظور مقوالت تدوین شده نامگذاري شدند. پس از اینکه فرآیند عن
 پردازي شدندسرانجام همه آنها مفهوم

بندي قرار هاي نظام مقولهها در کدام یک از مقولهدر این مرحله بررسی شد که هر یک از داده: هاگذاري بخش) نشانه3 
اساس تجمیع ها پیرامون هر مقوله، برشوندهز مطالعه کامل تمامی اظهارات و توضیحات مصاحبهاند. به این منظور پس اگرفته

 نظرات آنها به توضیح مقوالت پرداخته شد.

گذاري شدند، در یک گروه کنار هایی که با عنوان یک مقوله نشانهدر این مرحله تمام بخش: هاي مقولهبندي بخشگروه) 4 
ها و رابطه آنها با هدف ها، تداخل مقولها با مقولههاي بخشهایی از نظر میزان همخوانی محتوهم قرار گرفتند. سپس بررسی

بندي، عنوان آخرین کنترل در مقولهپژوهش صورت پذیرفت و در مواقع لزوم به طور مجدد اصالحاتی انجام شد. سپس به
پایایی درونی  ها نشان داد کهر گرفت. نتایج بررسیها) مورد بررسی قراشوندهتن از مصاحبه 7پایایی درونی توسط ارزیابان (

 هاي پژوهش مورد تأیید است.یافته

هاي اصلی پیرامون عوامل مؤثر بر ارزشیابی عملکرد اعضاي هیئت علمی توسط استخراج نتایج: در این مرحله یافته) 5 
 نتایج تنظیم و ارائه شد. دانشجویان و

 ب) مرحله دوم: روش کمی

ي هاي شناسایی شده در مرحلهاساس مقولهگویه که بر 17با  ساختهحققاز ابزار پرسشنامه م هاي کمیآوري دادهبراي جمع
اول در دو بعد، میزان تأثیرگذاري هر کدام از عوامل بر ارزشیابی عملکرد اعضاي هیئت علمی و شناسایی وضع موجود عوامل 

زمان ارزشیابی  12-9ارزشیابی؛ کیفیت  8-6گذاري به نظر دانشجو؛ عوامل ارزش 5-1هاي تنظیم گردید، استفاده شد. گویه
هاي پرسشنامه از مقیاس چهار امتیازي گیرند. براي ارزشیابی هر یک از گویهمحیط حامی خودمختاري را دربر می 17-13و 

منظور سنجش روایی ساختاري و امتیاز) استفاده شد. به 4امتیاز تا گزینۀ خیلی زیاد با  1لیکرت (از گزینۀ خیلی کم با 
تربیتی استفاده و نظرات ایشان اعمال شد. نفر از متخصصان و اعضاي هیئت علمی علوم 6پرسشنامه از نظرات محتوایی 

طور تصادفی انتخاب و ضریب آلفاي کرونباخ در مورد نفري از جامعۀ اصلی به 30منظور تعیین پایایی یک نمونۀ همچنین به
اد. جامعه پژوهش دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد محاسبه شد که پایایی قابل قبول را نشان د 70/0آنها 

نفر  380ها نفر بودند که با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران از میان آن 17700دانشگاه فردوسی مشهد به تعداد 
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وي کارشناسی ارشد) نفر دانشج 185نفر دانشجوي کارشناسی و  185اي به تفکیک گیري طبقه(با استفاده از روش نمونه
 آوري و تحلیل شد. )، جمع%10/96مورد با ضریب بازگشت ( 370ها عنوان نمونه انتخاب شدند. پس از توزیع پرسشنامهبه

 هاي پژوهش. یافته4

 گذار است؟یر) چه عواملی بر ارزشیابی عملکرد اعضاي هیئت علمی توسط دانشجویان در دانشگاه فردوسی مشهد تأث1سوال 

 است.  ارائه شده 1عامل در جدول  4گویه، براساس  17دست آمده در پاسخ به این سوال پژوهش، در هاي بههیافت

 هاصل از مصاحبههاي حااساس یافتهگذار بر ارزشیابی عملکرد اعضاي هیئت علمی توسط دانشجویان بر: عوامل تأثیر1جدول 

 عوامل

ها (عوامل مؤثر بر مقوله

ضاي ارزشیابی عملکرد اع

 هیئت علمی)

 توضیحات

شجو
ي به نظر دان

ل ارزشگذار
عام

 

-ـ ترتیب اثردادن نتایج ارزیابی1

-هاي دانشجویان (اعمالی که به

منظور ارتقا، تشویق، تذکر و تنبیه 
-اساتید توسط مسئوالن انجام می

 شود).  

 يطور مشهود عملی شود. یعنی به مرحلهها بهنتایج ارزشیابی
کر و ئوالن  دانشگاه در جهت ارتقا، تشویق، تذاعمالی برسد که مس

هاي حاصل از دهندم یافتهتنبیه اعضاي هیئت علمی انجام می
شاهده ها نشان داد در صورتی که دانشجویان این اعمال را ممصاحبه

یق و ثمر دیده و براي مشارکت دقکنند، فرایند ارزشیابی را مثمر
 کنند.صادقانه در آن تالش می

ده تغییر رفتار استاد ـ مشاه2
 طور عینی.  درجهت بهبود به

عمال اي مطابق دیدگاه دانشجویان، فرایند ارزشیابی خواه به مرحله
ئت سازي اعضاي هینتایج توسط مسئوالن برسد و خواه نرسد، آگاه

ر ارزشیابی که رفتار خود را تغییر دهند، تاثیر زیادي بطوريعلمی به
باشد  تغییر رفتار باید در راستاي کمبوديخواهد داشت. البته این 

-هکه درباره عضو هیئت علمی، دانشجویان در ارزشیابی متذکر شد
 ها.اند نه در سایر زمینه

ـ محرمانه بودن نتایج ارزشیابی 3
 دانشجو از استاد    

ند تواند بر فرایاین مقوله از جهت احساس امنیت دانشجویان می
-یمانشجویان اظهار داشتند در صورتی ارزشیابی تاثیر بگذارد. د

رکت توانند با اطمینان خاطر در ارزشیابی از اعضاي هیئت علمی ش
انه طور صادقهاي خود را بهتر از آن نظرات و قضاوتکرده و مهم

اشتن ها ابراز دارند که به محرمانه ماندن آن و عدم ددرباره آن
 عواقب سوء براي خود، یقین داشته باشند. 
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برگزاري جلسات توجیهی و  ـ4
آموزشی ویژه دانشجویان 
جدیدالورورد جهت بیان اهمیت و 
فلسفۀ ارزشیابی اساتید وکاربرد 

 نتایج.    

ي طور خاص از فرایند ارزشیابی اعضادانشجویان جدیدالورود به
ست هیئت علمی و هدف آن آگاهی چندانی ندارند، بنابراین ممکن ا

ز جانب تر در ارزشیابی ار و دقت پاییناغلب امکان بروز خطاي بیشت
ن قشر ها بروز نماید. برگزاري جلسات توجیهی و آموزشی براي ایآن

د منظور بیان اهمیت و فلسفه ارزشیابی عملکراز دانشجویان به
وثر متواند بسیار اعضاي هیئت علمی و کاربرد نهایی نتایج آن، می

 باشد.

ـ آگاه کردن دانشجویان از نتایج 5
 ارزشیابی خود

رد اعضاي اند از نتایج ارزشیابی در مودانشجویان اظهار داشتند مایل
گاه اند، آها بودهنظر تحت تدریس آنهیئت علمی که در ترم مورد

ست شوند. شاید این کار از جانب مسئوالن ضرورتی نداشته و نادر
 شیابیتواند بر ارزاساس نظر دانشجویان این عامل میباشد، اما بر

 گذار باشد. تاثیر

ت ارزشیابی
عامل کیفی

 

ابی عملکرد اجراي ارزشی -6
اعضاي هیئت علمی به شیوة 

 الکترونیکی 

ي شوندگان، اجراي ارزشیابی به شیوهمطابق نظر مصاحبه
الکترونیکی مناسب بوده و موجب سهولت، دقت و صداقت در 

 ارزشیابی اعضاي هیئت علمی براي دانشجویان است. 

فعلی  اسب بودن سواالت فرممن -7
 ارزشیابی 

د توانشیوه و محتواي طراحی سواالت فرم ارزشیابی تا حدودي می
نظر  بر میزان مشارکت، نوع دیدگاه دانشجویان به ارزشیابی و دقت

 گذار باشد.ها تاثیرآن

ـ اجباري بودن ارزشیابی عملکرد 8
 اعضاي هیئت علمی

ی شمشیري دو سویه براي برخ اعمال اجبار در این راستا همانند
 ی است.افراد داراي تاثیر مثبت و براي برخی دیگر داراي تاثیر منف

عامل زمان ارزشیابی
 

ـ قرار داشتن بازه زمانی ارزشیابی 9
 در پایان ترم و قبل از امتحانات

رایند طبق اظهارات دانشجویان، بازه زمانی مذکور تاثیر منفی بر ف
و فشار  زمانی با امتحاناتواقع به دلیل همارزشیابی دارد و اکثر م

حوصلگی ناشی از آن باعث کاهش مشارکت، بی دقتی و بی
 دانشجویان در این فرایند خواهد شد.

ـ استمرار و مداومت فرایند 10
 ارزشیابی در طول ترم تحصیلی 

ها، ارزشیابی از اعضاي هیئت علمی در صورت تداوم مطابق مصاحبه
همراه داشته تري را بهتواند نتایج معتبرلی، میدر طول ترم تحصی

-طور ناخودآگاه تحتباشد، چراکه هر فرایندي که مقطعی است به

گیرد. مثالً عضو هیئت علمی در تمام تاثیر شرایط آن مقطع قرار می
طول تحصیل عملکرد عالی داشته است اما در زمان ارزشیابی با 

همراه گیري بیشتري بهبروز یک عملکرد نامطلوب ممکن است سو
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داشته بادش، زیرا آخرین چیزي است که در ذهن دانشجویان باقی 
 مانده است.

افی بودن مدت زمان یک ک -11
 سال تحصیلی جهت ارزشیابی نیم

ت سال تحصیلی جهبسیاري از دانشجویان بیان داشتند که یک نیم
 امرشناخت دانشجو از استاد ممکن است فرصت کافی نباشد و این 

 سازد.رو میبهاعتبار نتایج ارزشیابی را با تردید رو

-رار داشتن دانشجو درترمق -12

 هاي اول مقطع کارشناسی 

 

دارند،  هاي اول قرارویژه افرادي که در ترمدانشجویان کارشناسی به
آن،  به دلیل ورود تازه به دانشگاه و عدم آشنایی با جو و فرهنگ

د که اطالعات سوگیرانه و ناصحیحی احتمال بیشتري وجود دار
 نسبت به اعضاي هیئت علمی ارائه دهند.

ي
ی خودمختار

ط حام
ل محی

عام
 

ر تواند بداشتن حتی یک تجربه ناخوشایند از عضو هیئت عملی می جربه ناخوشایند از استاد ت -13
نشجویان گذار باشد. بنابه اظهار داي قضاوت در مورد وي تاثیرنحوه

استاد در تمام طول ترم تحصیلی برخورد خوبی  ممکن است یک
نیت داشته باشد، اما یک تجربه تلخ مانند یک برخورد نامطلوب ذه

 تاثیر قرار دهد.دانشجو را در قضاوت تحت

د در دروس یا اي که استانمره -14
امتحانات قبلی به دانشجو داده 

 است 

انشجو زشیابی دارزشیابی عضو هیئت علمی از دانشجو، متقابالً بر ار
بت دهد که دانشجویان نسگذار است. تجربه نشان میاز وي تاثیر

ه و بر اند، حساس بوداي که قبالً از استادي دریافت کردهبه نمره
شجو شود دانها نسبت به وي تاثیر زیادي دارد و باعث مینگرش آن

در  نظراي در همان سطح براي عضو هیئت علمی موردمتقابالً نمره
 زشیابی لحاظ کنند.ار

دوستان و سایر  اظهار نظرات -15
 دانشجویان درباره استاد 

ن بر گاهی و شاید اغلب اوقات نگرش و طرز تفکر دوستان و اطرافیا
 گذارد،نگرش و حتی قضاوت ما درباره یک چیز یا فرد تاثیر می

-ر میها قراتاثیر بیانات آنکه خواسته یا ناخواسته تحتطوريبه

یان م. در فرایند ارزشیابی از اعضاي هیئت علمی نیز دانشجوگیری
گیري شوند و جهتبیان کردند تا حدودي همرنگ جماعت می

 کنند.خاصی نسبت به یک استاد اتخاذ می
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و از استاد در شناخت دانشج -16
 دروس و مقاطع قبلی 

ه همراشناختی که دانشجویان از یک عضو هیئت علمی از گذشته به
رم جاري و تها صرفاً به گذارد و آنها تاثیر میبر ارزشیابی آن دارند

اگر  ها بیان داشتند حتیکنند. آنرفتار کنونی استاد بسنده نمی
قبلی  فردي رفتار خود را تغییر داده باشد، باز هم تاحدودي شناخت

 گذار است. تاثیر

 وقات مسائل و ارتباط شخصی یکمنظور این است که بسیاري از ا سائل و اغراض دانشجو م -17
-می دانشجو با عضو هیئت علمی خاصی بر رفتار ارزشیابی او تاثیر

ورزي ممکن است طلبانه و غرضگذارد و در یک اقدام فرصت
براز طور عمدي اطالعات نادرستی درباره یک استاد را ادانشجو به

 کند که صحت نداشته و تنها قصد تخریب در میان بوده است.

 

 است؟ گذار بر ارزشیابی عملکرد اعضاي هیئت علمی توسط دانشجویان به ترتیب کدام) اولویت عوامل تأثیر2السو

عوامل تأثیرگذار  بندي، نتایج آزمون فریدمن براي اولویت2براي بررسی این فرضیه از آزمون فریدمن استفاده شد. در جدول 
 وسی استفاده شد.بر ارزشیابی عملکرد اعضاي هیئت علمی دانشگاه فرد

 گذار بر ارزشیابی عملکرد اعضاي هیئت علمی: نتایج آزمون فریدمن مربوط به اولویت عوامل تاثیر2جدول 

 رتبه میانگین رتبه عوامل

 1 86/2 زمان ارزشیابی

محیط حامی 
 خودمختاري

82/2 2 

 3 2/2 کیفیت ارزشیابی

گذاري به ارزش
 نظرات دانشجویان

08/2 4 

 ن (فریدمن)آماره آزمو

 سطح معنی داري درجه آزادي آماره خی دو

11/108 3 001/0 

اقل یکی از دهد که حدباشد و نشان میدار میمعنی 001/0) در سطح 11/108نتایج آزمون فریدمن ( 2با توجه به جدول 
یت در اولین اولو 86/2ي رتبه ها ارحجیت دارد. زمان ارزشیابی با میانگینهاي عوامل بر دیگر میانگین رتبهمیانگین رتبه

 شود. ارزشیابی دانشجویان محسوب می
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انشجویان د) آیا بین میزان اثرگذاري هر یک از عوامل مؤثر بر ارزشیابی عملکرد اعضاي هیئت علمی، در میان 3سوال
 کارشناسی و کارشناسی ارشد تفاوت وجود دارد؟  

 شده است. نشان داده 3مستقل استفاده شد که نتایج آن در جدول  براي پاسخ به سوال سوم تحقیق حاضر، از آزمون تی

 : نتایج تی مستقل براي بررسی تفاوت نظرات دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد بر 3جدول 

 میزان تأثیر هر یک از عوامل مؤثر بر ارزشیابی اساتید

انحراف  میانگین گروه عامل
 استاندارد

اختالف  درجه آزادي تی
 هاینمیانگ

 سطح 

 داريمعنی

گذاري به ارزش
 دانشجو

 01/0 -15/0 368 -84/2 52/0 21/2 کارشناسی

کارشناسی 
 ارشد

37/2 55/0 

 13/0 -09/0 368 -51/1 58/0 35/2 کارشناسی کیفیت ارزشیابی

کارشناسی 
 ارشد

44/2 58/0 

 59/0 -03/0 368 -53/0 59/0 64/2 کارشناسی عامل زمان

ناسی کارش
 ارشد

67/2 58/0 

محیط حامی 
 خودمختاري

 01/0 -17/0 368 -85/2 55/0 55/2 کارشناسی

کارشناسی 
 ارشد

72/2 60/0 

 17/0 -05/0 368 -34/1 35/0 46/2 کارشناسی کل

کارشناسی 
 ارشد

52/2 37/0 

 

و  t=-84/2گذاري به نظر دانشجو (ن عوامل ارزشنشان داد که از بین عوامل مؤثر بر ارزشیابی اساتید، بی 3نتایج جدول 
p<0.01)) 85/2) و محیط حامی خودمختاري-=t  وp<0.01 در میان دو گروه از دانشجویان کارشناسی و کارشناسی (

گذاري به نظر داري وجود داشت، به این صورت که میانگین دانشجویان کارشناسی ارشد در عوامل ارزشارشد تفاوت معنی



 

209 

 

 یازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت نظام هاي دانشگاهی

11th National Conference on Quality Assessment of University Systems 

 دانشگاه تبریز

1396اردیبهشت 7و 6  

و محیط حامی خودمختاري بیشتر از نظر دانشجویان دوره کارشناسی بود، ولی بین سایر عوامل در میان دانشجویان دانشجو 
 داري وجود نداشت. کارشناسی و کارشناسی ارشد تفاوت معنی

نشجویان دگاه دا) وضعیت موجود عوامل مؤثر بر ارزشیابی عملکرد اعضاي هیئت علمی در دانشگاه فردوسی مشهد از دی4سوال 
 چگونه است؟

ضعیت  موجود داري و وبراي پاسخگویی به این سؤال ابتدا اطالعات مربوط به میانگین، آزمون تی تک متغیره، سطح معنی
ها ر یک از آنهدرج گردیده است و توضیح و تفسیر مربوط به  5اساس سؤاالت تحقیق در جدول عوامل مؤثر بر ارزشیابی بر

ساس مقیاس اگیري در زمینه وضعیت موجود عوامل مؤثر بر ارزشیابی اساتید برده است. تصمیمدر پایین جدول ارائه ش
دول مشاهده می که در این جاند. چنانارائه شده 4ها در جدول ) صورت گرفته است. این معیار1386بازرگان و همکاران (

را در وضعیت   33/2تا  1دست آمده حاصل از میانگین اساس استاندارد مورد نظر نتایج ب) بر1386شود بازرگان و همکاران (
  کنند.را در وضعیت مطلوب ارزیابی می 5تا   67/3را در سطح نسبتاً مطلوب و   67/3تا   34/2مطلوب، نا

 ) براي ارزیابی نتایج بدست آمده1386: استاندارد بازرگان و همکاران(4جدول 

 5تا   67/3 67/3تا   34/2 33/2تا  1

 مطلوب نسبتاً مطلوب طلوبنا م

غیري در براي بررسی وضعیت موجود در آزمون تی تک مت 50/2اي سؤاالت، میانگین فرضی درجه 4با توجه طیف لیکرت 
 نظر گرفته شد. 

 :  بررسی وضعیت موجود میزان تأثیر عوامل موثر بر ارزشیابی اساتید از دید دانشجویان5جدول 

 وضعیت سطح معنی داري tآماره  )=M 50/2تفاوت میانگین ( دانحراف استاندار میانگین عامل

 نسبتاً مطلوب 001/0 80/19 54/0 52/0 04/3 1

 نسبتاً مطلوب 001/0 42/8 25/0 59/0 75/2 2

 نسبتاً مطلوب 001/0 89/7 21/0 51/0 71/2 3

 نسبتاً مطلوب 001/0 07/14 43/0 59/0 93/2 4

 سبتاً مطلوبن 001/0 63/18 36/0 38/0 86/2 کل

 

ن است که میانگین باشد. این امر نشانگر آدار میمعنی 001/0و کل در سطح  4تا  1با توجه به جدول فوق آماره تی عوامل 
گان و همکاران هاي بازراساس معیارباشد. بررسی سؤاالت برمی 50/2داري بیشتر از میانگین فرضی طور معنیسؤاالت به

تأثیر عؤامل  که وضعیت عوامل نسبتاً مطلوب است. وضعیت کلی نیز نشانگر نسبتاً مطلوب بودن دهد) نیز نشان می1386(
 باشد. بر میزان ارزشیابی اساتید از دید دانشجویان می
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 . نتیجه گیري5

ر دانشگاه گذار بر ارزشیابی عملکرد اعضاي هیئت علمی توسط دانشجویان دپژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل تأثیر
گذاري به نظر زشها نشان داد از دیدگاه دانشجویان، عوامل مذکور به چهار دسته عوامل ارردوسی مشهد انجام شد. یافتهف

نیا ژوهش فشارکیپشوند. این نتایج با نتایج دانشجو؛ کیفیت ارزشیابی؛ زمان ارزشیابی و محیط حامی خودمختاري تقسیم می
کمیل پرسشنامه اره نگرش منفی استادان نسبت به آگاهی و صداقت دانشجویان در ت) درب1391پور در سال (و خزاعی و محمد

 کاهد. یئت علمی میهاي دانشجویان از عملکرد اعضاي ههمخوانی دارد که این عوامل در مجموع از اعتبار و پایایی ارزشیابی

ل محیط حامی ري به نظر دانشجو و عوامگذاعوامل ارزشدانشجویان کارشناسی ارشد در مقایسه با دانشجویان کارشناسی، 
 عناداري وجود ندارد.مبین دیدگاه این دو گروه تفاوت اند، اما در مورد دو دسته دیگر عوامل تر دانستهخود مختاري را مؤثر

کنند که ) بیان می1996) و ریان، شلدون، کاسر و دسی (1997گري گرولینک، دسی و ریان (طبق نظریه خود تعیین
قراري ارتباط با ذاري به نظرات افراد و حمایت از خودمختاري شامل: رفتارهایی از قبیل وابستگی به گرایش جهت برگارزش

ردن ارتباط کدیگران، دوست داشتن و میزان توجه و مورد توجه واقع شدن و پذیرفته شدن از جانب دیگران و نیز فراهم 
شود. یگران میهاي داز کنترل، قدردانی و تائید احساسات و دیدگاه آغازگري، کاهش استفادهصمیمی، انتخاب، تشویق خود

ها، روابط و شرایط اجتماعی و عوامل انگیزشی از نیاز این بدان معناست که براي دانشجویان کارشناسی ارشد محیط
توجه به دارا بودن بلوغ  عبارتی دانشجویان کارشناسی ارشد باکنند، بهمی گذاري بیشتر حمایتها و نیز ارزشخودمختاري آن

هاي حامی خودمختاري فکري، آگاهی، سن، تجربه، ارتباط صمیمی، مسائل کنترل کننده بیشتر، به تبع آن بیشتر از محیط
عملکرد اعضاي  توان نتیجه گرفت نتایج ارزشیابیو ارزشیابی باالتري نسبت به دانشجویان کارشناسی برخوردارند. پس می

ارشناسی از گیرد نسبت به نتایج انجام آن توسط دانشجویان کدانشجویان کارشناسی ارشد صورت میهیئت علمی که توسط 
 اعتبار و اطمینان بیشتري برخوردار است.

که ) مبنی بر این2002، 1؛ آسور؛ کاپالن و راس2001؛ ریو،2000هاي (ریان و دسی، ها، نتایج پژوهشهمچنین این یافته
آورده شدن نیازهاي روانی اساسی که نیاز به توجه و ارزشگذاري بر فرد را مورد نظر دارد، تحت تاثیر میزان رضایت افراد از بر

کند. در حقیقت وجود محیط حامی خودمختاري موجب میزان حمایت محیط از خودمختاري فرد قرار دارد را تایید می
گذاري شود و به تبع آن مطلوبیت کیفیت ارزشمی مطلوبیت عوامل ارزشگذاري به نظرات فرد و سایر عوامل مرتبط انگیزشی

عنوان عوامل موثر هاي اکتشافی بههاي مصاحبهبه نظرات فرد و نیز توجه به زمان که از عوامل مهم در نظرات حاصل از یافته
مل موثر ها نشانگر مطلوبیت نسبی وضعیت موجود عوادر ارزشیابی اعضاي هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد است. یافته

بر ارزشیابی اعضاي هیئت علمی در این دانشگاه است که بیانگر توجه به هر چهار عامل فوق و دقت در هر یک از عوامل 
 شود، است.جهت برطرف نمودن مشکالت موجود آن که موجب تاثیرگذاري در ارزشیابی اعضاي هیئت علمی دانشگاه می

 پیشنهادات

 شیابی دانشجویانعوامل موثر بر ارزگاه دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد را در خصوص که پژوهش حاضر دیدبا توجه به این

ررسی دیدگاه بهاي آتی به شود پژوهشمورد بررسی قرار داده پیشنهاد میهمین دانشگاه  از عملکرد اعضاي هیئت علمی در
 اساتید دانشگاه فردوسی در این رابطه بپردازند.

                                                            
1 Assor, Kaplan & Roth 
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هاي دن یافتهها در اشاره به کاربست و منتج نموکنندهویان در پژوهش حاضر اغلب مشارکتهاي دانشجدر بررسی دیدگاه
ود دانشگاه در شاند. پیشنهاد میحاصل از عوامل موثر در تعیین ارزشیابی اعضاي هیئت علمی، نقش خود را ناچیز دانسته

ها را کاهش ربست این ارزشیابیعدم اعتماد به کاکه دانشجویان طوريجهت بهبود این امر تغییراتی ملموس انجام داده به
 بدهند و با عقالنیت بیشتر به دور از سوگیري به این فعالیت بپردازند.

هاي مناسب، زمان و فضاي معین و مناسب جهت این امر، استاندارد بودن سواالت، امکانات الکترونیکی، مجهر بودن به آموزش
رورتی اجتناب ناپذیر ها ضگذاري در این زمینهزشیابی دانشجویان است؛ بنابراین سرمایهاز عوامل اثرگذار بر عملکرد کیفی ار

 است.

انشجویان دگذاري و برخوردار بودن از محیط حامی خودمختاري در دانشگاه فردوسی مشهد در که ارزشبا توجه به این
هاي دانشجویان کارشناسی ارشد از ارزشیابییج شود که دانشگاه فردوسی به نتاکارشناسی ارشد بیشتر است پیشنهاد می
گذاري به نظرات ي متقن بودن باالتر، بهاي بیشتري بدهد و در صدد افزایش ارزشعملکرد اعضاي هیئت علمی به جهت درجه

هرچه میزان انگیزش بیشتر بیرونی باشد، که یان کارشناسی با رعایت اینهاي حامی خودمختاري در دانشجوافراد و محیط
، پس توجه به ردیابد و این امر اثر منفی بر برآورده شدن نیازهاي روانشناختی دااصیت کنترل کنندگی محیط افزایش میخ

 اري در نظر داشته باشند.هاي حامی خودمختگذاري به نظراتشان و افزایش محیطهاي درونی بوسیله ارزشانگیزه

ت علمی، پیشنهاد ها در فرایند ارزشیابی عملکرد اعضاي هیئش دقت آندر راستاي جلب مشارکت و اعتماد دانشجویان و افزای
 آگاه کند. هاي خود، نه به صورت فردي بلکه به صورت کلیشود دانشگاه فردوسی دانشجویان را از نتایج ارزشیابیمی

طوري که بال کند بهتر دنشود دانشگاه ترتیب اثر دادن نتایج ارزشیابی عملکرد اعضاي هیئت علمی را جديپیشنهاد می
شود مطابق مجموع منظور ارتقا، تشویق، تذکر و تنبیه عملکرد اعضاي هیئت علمی توسط مسئوالن انجام میاعمالی که به

ها ملموس باشد و به طرق مختلف تغییرات حاصل از این هاي متوالی صورت گیرد و براي آننظرات اکثر دانشجویان، در ترم
 گاه سازي شود.ها اعالم و آارزشیابی

 . منابع و مراجع 6
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 .1-4، شماره 5دوره ، دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
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 برنامه درسی در مدارس هوشمند و مدارس سنتیمقایسه 

 3، حسین حسامی2، پژمان کنعانی نیر1حسین استادحسنلو 

 مقدمه و خالصه مبانی نظري  -1

شته است. آموزش و ارتباطات به سرعت جهان را در نوردیده، بر بسیاري ابعاد زندگی بشر تاثیر گذادر هزاره جدید، فناوري 
زش الکترونیکی پرورش نیز، که یکی از نیازهاي اساسی محسوب می شود، از این تاثیر مستثنی نبوده است. سیستم نوین آمو

صلی در توسعه پایدار از آموزشی به همراه دارد. آموزش، رکن فواید و مزایاي منحصر به فردي را براي افراد، سازمانها و مراک
ترین روشها در توسعه آموزشهاي فردي و ، مؤثرترین و مطمئنهر کشور است و آموزش الکترونیکی، امروزه از جدیدترین

است. استفاده از ر داده یادگیري تغیی-. فاوا شکل و شیوه آموزش را بوسیله تغییر محتوا و شیوه هاي یاددهیسازمانی است
ر مؤثر باشد، را بوجود یادگیري بسیا-فاوا ظرفیت بالقوه اي را براي آموزش مبتنی بر تکنولوژي که می تواند در فرایند یاددهی

ما پیگیري ا سازد. آورده است. همچنین فاوا می تواند امکانات مناسب براي ترویج تغییر در روش هاي آموزش و پرورش را مهی
درسه ماطالعات در آموزش را در بخش مدارس هوشمند به طور واضح مشاهده می کنیم. مدرسه هوشمند  ملموس فناوري

می تواند از مطالب  اي است که به طور خودکار و هوشمندانه خود را با فراگیر منطبق می کند و فراگیر با هر میزان توانایی
ه چشم می خورد و برین میزان بهره گیري از فن آوري اطالعات ارائه شده استفاده الزم را ببرد در این سیستم آموزش باالت

لکترونیکی است افراگیران و ارائه محتواي آن به شکل   کنترل و مدیریت آن مبتنی بر شبکه رایانه اي، و نحوه ارزشیابی
شود از داده میآموزان اجازه . در این مدرسه، برنامه درسی محدودکننده نیست و به دانش)1385(زمانی و قصاب پور، 

آموز محوري است (حمزه، امبی و اسمائیل، هاي درس خود فراتر گام بردارند. در این مدرسه روش تدریس براساس دانشبرنامه
 ). این مسئله نشان دهنده تفاوت بین آموزش سنتی و آموزش جدید (الکترونیکی) است.2010

مر پایه هاي یک حوزه مستقل رشته اي کامال جدید است. اما ع برنامه درسی بعنوان یک رشته تخصصی و تحصیلی به عنوان
هاي نظري آن به قدمت عمر انسان می رسد. برنامه درسی بصورت رسمی در سطح تخصصی بعنوان یک رشته مستقل مرز

د اما در جود دارومعین خود را در قرن بیستم پیدا کرده و رشد نمود. اگرچه که تعاریف متعددي در رابطه با برنامه درسی 
آموزان تدریس توان آنرا عبارت از موضوعات و مواد درسی دانست که باید توسط معلم به دانشتعریفی ابتدایی و ساده می

هاي مناسب اند که در آن فرصتاي دانسته)، برنامه درسی را نقشه15: 1372شود. در این رابطه سیلور، الکساندر و لوییس (
خیر مفهوم برنامه ادرسالهاي  شود.اي کلی و جزئی مربوط به آن براي جمعیت معین فراهم مییادگیري براي رسیدن به هدفه

موزشی، پیشنهاداتی آدرسی گسترش یافته است، تا آنجا که برنامه تفصیلی کّلیۀ فعالیتهاي یادگیري یادگیرنده، انواع وسایل 
 ). 24: 1380مل شده است (لوي، ادگیري و شرایط اجراي برنامه را شای -در مورد راهبردهاي یاددهی

 عناصر برنامه درسی 

                                                            

 (نویسنده مسئول مکاتبات) hasanloo@tabrizu.ac.ir. دانشگاه تبریز، گروه علوم تربیتی ، تبریز، ایران.  1
 دانشگاه شهیدبهشتی، گروه علوم تربیتی،  تهران ، ایران .  . 2
 اه تبریز، گروه علوم تربیتی ، تبریز، ایران.   . دانشگ3
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معموالً برنامه هاي درسی از عناصري تشکیل شده اند که ترکیب وهماهنگی مناسب آنها در کنار یکدیگر مؤفقیت یک برنامه 
رسی مد نظر درسی را تضمین می کند.در اینجا به مواردي اشاره می شود که می توانند بعنوان عناصر کلیدي در هر برنامه د

 .قرار گیرند

وشهاي آموزش، هدفها: آرمان ها و هدفهاي آموزش وپرورش، معیار هایی هستند براي انتخاب دروس، محتواي آنها، تنظیم ر
وزش و پرورش تهیه آزمون و وسایل ارزشیابی. در حقیقت، کلیه قسمتهاي مختلف برنامه درسی، وسایل رسیدن به مقاصد آم

ود که هدفهاي آموزش اي مطالعۀ برنامه هاي درسی به طور منظم و آگاهانه، ابتدا باید اطمینان حاصل شهستند. از این رو، بر
می باشد  ). اهداف برنامه درسی شامل هدف هاي کلی و اهداف جزیی11: 1381وپرورش تعیین و مشخص شده است (تایلر، 

 ).90: 1381(مهر محمدي، 

سب، جزو فرایند برنامه ریزي درسی، محسوب می یادگیري منا -بردهاي یاد دهییادگیري: انتخاب راه –راهبردهاي یادهی 
یشنهادي براي یادگیري پشود و اتخاذ تصمیم در این مورد باید قبل از تهیه وتولید مواد آموزشی انجام گیرد؛ انواع فعالیتهاي 

طالب و میزان ، توالی فعالیتها، حجم مفراگیران[تجارب یاگیري]، شیوه انتقال اطالعات، انتخاب و یا حذف مطالبی خاص
: 1380(لوي،  یادگیري است -سازماندهی آنها و غیره کامالً تحت تأثیر فلسفۀ آموزشی برنامه ریزان درسی و روشهاي یاددهی

51.( 

منظم  ه گونه ايباصطالح محتواي برنامۀ درسی نه تنها به قسمتها و قطعه هاي سازمان یافته اي که : محتواي برنامه درسی
مختلف علمی  یک رشته علمی را تشکیل می دهد اطالق می شود، بلکه شامل وقایع و پدیده هایی که به نحوي با رشته هاي

گون مواد آموزشی ). یکی از محصوالت نهایی هر طرح برنامۀ درسی،تولید انواع گونا44: 1380ارتباط دارند نیز هست (لوي، 
 است.

ند تعیین میزان تحقق ترین مراحل تنظیم برنامه هاي درسی است. فرایند ارزشیابی اساساً فرایارزشیابی: ارزشیابی یکی از مهم
موزش وپرورش، هدفهاي آموزش و پرورش به طور واقعی از طریق برنامه هاي درسی و آموزش است، و از آنجایی که هدفهاي آ

هایی از تدوین نیند. به عبارت روشنتر، چون غرض در واقع، بیانگر تغییراتی هستند که در رفتارهاي انسان به وجود می آ
اهد بود از فرایند هدف ها، ایجاد تغییرات مطلوب در الگوهاي رفتاري فراگیران می باشد، بنابراین ارزشیابی نیز عبارت خو

میزان تحقق ررسی ). به عبارت دیگر ارزشیابی ب25: 1381تعیین میزان تغییرات در الگوهاي رفتاري فراگیران است (تایلر، 
 اهداف دروس در بین فراگیران است. 

 مقایسه برنامه درسی در مدارس سنتی و مدارس هوشمند

ندارد. با  اگرچه در بین صاحب نظران و متخصصین برنامه ریزي درسی در زمینه عناصر برنامه درسی اشتراك نظري وجود
هداف، اب نظران مشترك هستند این عناصر شامل این حال عناصري وجود دارند که در بین عناصر بیان شده توسط صاح

 محتوا، روش و ارزشیابی است. 

 اهداف

در مدارس سنتی اهداف بطور عمده بر اهداف تعیین شده و بدست آوردن دانش متمرکز است. در این سیستم دانش آموزش 
تعیین اهداف آموزشی ایفا می شانس کمتري براي مولد بودن دارد و بیشتر پذیرا و منفعل است. معلمان نقش مهمی در 

 مشارکت و پشتیبانی حضور، کنند و فراگیران عمالً نقشی ندارند. در مدارش هوشمند برخالف مدارس سنتی تالش در افزایش
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 در معلمین و فراگیران تعامل و مشارکت فضاي نمودن فراگیران، فراهم یادگیري فرآیند در ذینفع هاي گروه و والدین

آموزشی است (نقشه  فرآیندهاي در محوري فراگیر و محوري پژوهش تجربی، یادگیري یادگیري و ترویج یاددهی فرآیندهاي
). بعالوه آرمان هاي تربیتی، بیشتر متوجه تربیت شهروندان جامعه اطالعاتی است و یادگیري 1388راه مدارس هوشمند، 

 ). 1380مادام العمر را هدف قرار می دهد (فیلیپس، 

 محتوا

ستند. در س سنتی کتاب و معلم عمده منابع آموزشی هستند و فراگیران موظف به فراگیري مطالب کتاب درسی هدر مدار
محدود به کتاب  این سیستم به فراگیر اجازه داده نمی شود به نبال آن چیزي که مایل به فراگیري آن هستند، باشد و فقط

ت آموزش و ارند. اگرچه در مدارس هوشمند محتوا توسط وزاردرسی هستند. و فراگیر نقشی در تهیه و کاربرد محتوا ند
توانند از طریق اینترنت آموزان میپرورش و براساس استانداردهاي موجود تدوین می شود با این حال در  این مدارس دانش

حتواي الکترونیکی مد اطالعات بسیاري را درباره هر موضوع که بخواهند بدست آورند. در این سیستم معلم و شاگرد هر دو تولی
کنند. معلمان با استفاده از محتواي درسی الکترونیکی موجب تفهیم بهتر مطالب درس و ارائه می CD و درس را به صورت

آموزان هم این فرصت را دارند که توانایی و قابلیتهاي خود را آشکار و به تولید محتوا شوند و دانشجویی در وقت میصرفه
ر افزایش که که به هر دانش آموزش داده می شود تا خودش براي دروس محتواي مناسب انتخاب کند دبپردازند. آزادي 

 ).1385اعتماد به نفس فراگیران نقش مؤثري ایفا می کند (آذین فر و موسی پور، 

 یادگیري-روش هاي یاددهی

-نقش بسیار مهمی در فرایند یاددهی در مدارس سنتی معلم انتقال دهنده دانش، مهارت ها و ارزشها به فراگیران است و
یادگیري ایفا می نماید. این سیستم نشان دهنده معلم محوري است. همچنین در این سیستم جو کالس نشان دهنده قدرت 
معلم بر فراگیر است. فرآیند تدریس در این مدارس بیشتر از طریق روش سخنرانی صورت می گیرد. در مدارس هوشمند با 

وري چند رسانه اي، فراگیران تشویق خواهند شد که خودشان به مواد و محتواي یادگیري دست پیدا کنند و استفاده از فنا
مستقل از معلمشان عمل کنند و براساس سرعت و آهنگ یادگیري خود به یادگیري بپردازند، به موضوعاتی بپردازند که مورد 

به عبارت دیگر نقش معلم از منفعل کننده اطالعات به تسهیل ) 2003، 1عالقه آنها هستند (وب سایت مدارس هوشمند مالزي
). و یادگیرنده در فرآیند 1383گر و هدایت کننده تبدیل می شود و معلم خود یک فراگیرنده است (مهر محمدي و همکاران، 

 ). 242: 2004، 2یادگیري نقشی فعال و تولیدي دارد و مسئول یادگیري خود است (هیپ، کایر و بیسل-یاددهی

شنیداري و تأکید آشکار بر حل مسأله (مهر محمدي، -یادگیري دیداري-در مدارس هوشمند با استفاده از روش هاي یاددهی
)، فراگیر می تواند محتوا و مطالب براي مدت طوالنی بخاط داشته باشد. تمامی مفاهیم سنتی در مدارس هوشمند 1383

). در مدارس هوشمند 2005، 3انش و تفکر خالق و انتقادي خواهد شد (ینجایگزین یادگیري فراگیر محوري، ساختن فعال د
(الکترونیکی) رسانه هاي متنوعی وجود دارد، معلم دیگر نقش رسانه آموزش و انتقال دهنده را ندارد، بلکه یک تسهیل کننده 

ید خود آموزش ببیند و قابلیت ). معلم باید براي پذیرش نقش جد2010، 4یادگیري و آموزیار است (حمزه، امبی و اسمائیل

                                                            
1 MMoE 
2 Heap , Kear & Bissel 
3 yen 
4 Hamzah, Embi, Ismail  
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) نشان داد که فناوري نوین 2003( 1هاي الزم را در زمینه کار با تجهیزات الکترونیکی کسب کند. در این رابطه تحقیق یونگ
در فرآهم آوردن محیطی کمتر استرس زا براي فراگیران به منظور بیان نظرات و تفکرات خود بصورت آزادانه بسیار مؤثر 

یادگیري مزیت هایی از قبیل: تسهیل تعامل معلم و فراگیر، خلق محیطی که در آن مشارکت -اده از فاوا در یاددهیاست. استف
 بر رقابت برتري داشته باشد، دارد.

 ارزشیابی

ن ارزشیابی آارزشیابی از فراگیران در مدارس سنتی در انتهاي سال تحصیلی و در فواصل طوالنی صورت می گیرد. و هدف 
فردي توسط  تی که است که فراگیر در یک موضوع خاص طوطی وار از بر کرده است. هدف این ارزشیابی گرفتن نمرهمحفوظا

 فراگیر است. 

ارزشیابی در مدارس هوشمند محدود به موضوع خاصی نیست، و آن به صورت روزانه انجام می شود. نظام آموزش سنتی در 
ر دو ضعف با تمهیدات سیستم مدرسه هوشمند به راحتی مرتفع می این بخش دچار ضعف هاي کمی و کیفی است که ه

شوند.  ارزشیابی در مدرسه هوشمند یک اتفاق نادر و پر استرس و اتفاقی در گزینش معلومات و توانمندي هاي دانش آموزش 
ه منظور استفاده از نخواهد بود. در این مدارس عالوه بر معلم، خود فراگیر بطور مستمر مسئول ارزشیابی از خویش است ب

روش هاي یادگیري اي که متناسب با عالقه او است. فرآیند ارزشیابی در مدارس هوشمند به فراگیران کمک می کند که در 
مورد عملکرد خود بازخورد دریافت کنند، نقاط قوت و ضعف خود را بشناسد و در نهایت اینکه اطالعات الزم براي تصمیم 

در نهایت به فراگیر کمک کند که به اهداف آموزشی خود دست پیدا کند. بطور خالصه می توان گیري وي فرآهم سازد. که 
 ). 2003، 2گفت تأکید بر ارزشیابی هدایت شده به وسیله فراگیرنده دارد و از نوع تشخیصی است(الو و پلومپ

 . خالصه روش شناسی 2

 .  ي نگارش یافته شده استاین مقاله ار نوع مروري و با استفاده از منابع کتابخانه ا

 ها و نتیجه گیري . خالصه یافته3

کاربرد رایانه در در مدارس و استفاده از آموزش الکترونیکی در مدارس، تحول در برنامه هاي درسی را امري ضروري و اجتناب 
است، دیر یا زود بر  ناپذیر ساخته است. خواسته یا ناخواسته گرایشی که به سمت یک فرهنگ تازه تربیتی در حال حرکت

ساختار و فضاي نظام آموزشی حاکم خواهد شد. اما طراحان و مجریان برنامه هاي درسی، باید توجه کنند که تحول صرفاً به 
معناي اصالح شیوه ها و ابزارهاي آموزشی نیست بلکه کل عناصر دخیل در فرایند برنامه ریزي درسی و به طور کلی تمام 

یادگیري می بایست دستخوش این تغییر و تحول شوند. اگر همچون برخی تحلیل گران، عصر توسعه  –مولفه هاي یاددهی 
ي حیات مدارس به عنوان یک نهاد اجتماعی ، فن آوري اطالعات را موجب سست شدن و نهایتاً منتفی شدن ضرورت ادامه

ین نهادها به وقوع بپیوندد. در این مدارس با استفاده یا انقالبی در ا  تلقی نکنیم، دست کم باید بپذیریم که باید تحولی اساسی
شنیداري فراگیران می توانند مطالب یاد گرفته شده را براي مدت طوالنی به خاطر بسپرند. -از روش هاي یادگیري دیداري

دي جایگزین همچنین تمام مفاهیم سنتی در این مدارس با یادگیري فراگیر محوري، ساختن فعال دانش و تفکر خالق و انتقا
) نشان داد که فناوري هاي جدید در فراهم آوردن محیطی با 2003). در این زمینه تحقیق یونگ (2005، 3می شوند(ین

                                                            
1 Young 
2 Law & Plump 
3 yen 
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استرس کمتر براي فراگیران به منظور بیان نظرات و تفکر خود به صورت آزاد بسیار مؤثر است.  عصر جدید نیاز به نوع 
تشابهی با ساختار آموزش سنتی ندارد. به نظر ضروري می رسد که آموزش و اجزا  جدیدي از آموزش دارد که هیچ تناسبی و

و عناصر آن همچون برنامه درسی بایستی مطابق با توسعه فناوري تغییر یابد. علی رغم بسیاري از مشکالت در استفاده از فاوا 
دارس استقبال می کنند و معتقدند که این در مدارس، پژوهش ها نشان می دهند که معلمان و فراگیران از ورود فاوا به م

 ). 2001، 2؛ بتا2003، 1فناوري می تواند استانداردها آموزش و یادگیري را در مدارس ارتقاء دهد (کینگتون

استفاده از فاوا در مدارس هوشمند فراگیران را قادر می سازد که راه حل هاي خالقانه براي حل مسائل پیدا کنند و فهم 
). براي ادغام عناصر برنامه درسی با ویژگی 2006، 3ینه هاي یادگیري را توسعه دهند (مؤسسه برنامه درسیجدیدي در زم

هاي فاوا، بایستی ایجاد مدارس هوشمند را مورد توجه قرار دهیم. در مدارس هوشمند گروه کار فراگیران را تشویق می کند 
د. فراگیران از طریق اینترنت می توانند به مواد آموزشی  دسترسی که براساس توانایی ها و سرعت خود به یادگیري بپردازن

آورد، گیري از یک برنامه درسی تلفیقی را فراهم میپیدا کنند. ادغام برنامه درسی با فاوا مزیت هاي زیادي از قبیل امکان بهره
ـــزان عالقمندي فـــراگیران را به دهد، افـــزایش میمیــــزان اهمیت و اعتبار محتواي برنامه درســی را افزایش می

دهد، افـــزایش همــــراه دارد، ارائه دانش با ساختاري مناسب، میـــزان ســـودمندي بــرنامه درســی را افــزایش مــــی
سی را موجب پذیري برنامه درانعطاف میـــزان یادگیـــري فـــراگیــران را به همــراه دارد، فناوریهاي اطالعات و ارتباطات،

شود. ذکر این نکته که وجود رایانه در این نوع مدارس و استفاده از آموزش الکترونیکی، غول امتحان و کابوس رقابت می
 کاذب را از بین می برد و فراگیران بخصوص در سال هاي اول تحصیل یاد می گیرند که فقط یاد بگیرند.

 مدارس سنتی، آموزش الکترونیکی.: برنامه درسی، مدارس هوشمند، . کلمات کلیدي 4

 . منابع و مراجع 5

 . آموزش و پرورش شهر تهران. معاونت آموزش و نوآوري. 01). نسخه 1388نقشه راه مدارس هوشمند (

 تان قدس رضوي. ). برنامه ریزي درسی: نظرگاه ها، رویکردها و چشم اندازها. مشهد: انتشارات آس1381مهرمحمدي، محمود (

 ریزي درسی مدارس. ترجمه فریده مشایخ. تهران: انتشارات مدرسه.ریزي آموزشی برنامه). مبانی برنامه1380لوي، الف. (

 ریزي درسی و آموزشی. ترجمه علی تقی پور ظهیر. تهران: انتشارات آگاه. ). اصول اساسی برنامه1381تایلر، رالف. (

اد گیري بهتر. ترجمه ). برنامه ریزي درسی براي تدریس و ی1372ر. (سیلور، جی. گالن.، الکساندر، ویلیام. ام.، لوئیس، آرتو
 قدس رضوي.رضا خویی نژاد. مشهد: انتشارات آستانغالم

ن همایش برنامه ). کاربرد رایانه در آموزش ابتدایی. مجموعه مقاالت پنجمی1385آذین فر، شمیم؛ موسی پور، نعمت ا... (
 درسی. دانشگاه شیراز.

Law, N. and Plomp, T. (2003). Curriculum and staff development for ICT in Education. In 
(Tjeerd, Plomp., Ronald, Anderson, Nancy Law, and Anereas Quale). (eds). Cross - national 

                                                            
1 Kington 
2 BECTA 
3 Curriculum Corporation 



 

220 

 

 یازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت نظام هاي دانشگاهی

11th National Conference on Quality Assessment of University Systems 

 دانشگاه تبریز

1396اردیبهشت 7و 6  

information and communication technology educators in the area of information and 
communication technologies. Koalalampur: Author. 
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 بهسازي اعضاي هیات علمی فاکتور بنیادي تضمین کیفیت در آموزش عالی:

 چالش ها  و فرصت هاي پیش رو

 1عباس خاکپور 

 مقدمه و خالصه مبانی نظري 

دانشگاهها محور بنیادي توسعه علمی بوده و به تبع بستر توسعه سیاسی، اقتصادي و اجتماعی را فراهم می سازند. موفقیت 
ی محیط هاي دانشگاهی به عوامل متعددي بستگی دارد که وجود اعضاي هیات علمی کارآمد از مهم ترین آنهاست، و اثربخش

یادگیري متبلور می شود و اثربخشی  -زیرا می توان گفت که کارآمدي یک سیستم آموزشی در بهره وري فرایندهاي یاددهی
هاي پداگوژیکی و تخصصی اعضاي هیات علمی ¬تخصص و مهارتیادگیري، کامالً متاثر از تجربیات،  -فرایندهاي یاددهی

موسسات آموزش عالی است. با تغیرات بنیادي و شتابنده در دوران معاصر، مربیان و اساتید دانشگاهها براي به روز ماندن و 
اصول و  ها،¬کارآمدي، باید به طور مداوم در پی کسب دانش، مهارت و تخصص در حوزه علمی خود از یک سو و نظریه

یادگیري از سوي دیگر باشند. بهسازي اعضاي هیات علمی با همین هدف در محافل دانشگاهی مطرح  –روشهاي جدید یادهی
گردیده است و سیستم هاي آموزشی مختلف و دانشگاهها با تدوین، اجرا و حمایت از برنامه هاي متنوع بهسازي، سعی در 

این مقاله بررسی انتقادي نظام آموزش و بهسازي در موسسات آمورش عالی ایران بروز سازي اساتید دانشگاهها دارند. هدف 
می باشد. از این رو این مقاله ابتدا به مرور مختصر برنامه ها و ابعاد بهسازي هیات علمی پرداخته و سپس با توجه به این ابعاد 

 .انشگاههاي ایران می پردازدو برنامه ها، به تحلیل انتقادي از وضعیت بهسازي اعضاي هیات علمی در د

 آموزش و بهسازي هیات علمی، نظام آموزش عالی ایران،  تحلیل انتقادي کلمات کلیدي:

 مقدمه

رشد سریع جمعیت و تقاضاي روز افزون اجتماعی براي آموزش عالی، وضعیت آموزشی عالی در ایران را به یکی از مسائل 
ر دانشگاهها و موسسات آموزشی در کشورهاي در حال توسعه با چالش هاي بنیادي این کشور تبدیل کرده است.در حال حاض

ها، به دلیل نقش  حساس و سرنوشت سازي که در ¬متعدد کیفی و کمی به فعالیت می پردازند. اعضاي هیات علمی دانشگاه
سرمایه هاي جوامع بشري به صورت غیر مستقیم دارند،  ¬تربیت نیروهاي متخصص به صورت مستقیم و رشد و توسعه

ارزشمند فکري و دانشی هستند که در جوامع مختلف به ویژه در جوامع توسعه یافته، مورد توجه سیاستمداران و رهبران 
استراتژیک در سازمانهاي آموزش عالی می باشند. تغییرات شتابنده و روز افزون در جهان معاصر از یک طرف و رسالت سازمان 

لزوم به روز بودن اعضاي هیات علمی را مضاعف می سازد. براي سازگاري با تغییرات و  هاي آموزشی عالی از طرف دیگر،
نیازهاي جدید و هم چنین مدیریت تغییرات در جامعه اي که سیستم آموزش عالی، خرده سیستمی از آن محسوب می شود، 

  شند.الزم است اعضاي هیات علمی به طور مداوم توانمندي هاي خورد را تقویت و بهبود بخ

بهسازي هیات علمی  در معناي وسیع خود عبارت است ار هر نوع کمک و مساعدت به اعضاي هیات علمی به طوري که 
هاي متعدد خود را به خوبی ایفا کنند. نقش هاي اعضاي هیات علمی عبارتند از معلم متخصص محتوا، محقق، رهبر ¬نقش

هاي مذکور نیست. بهسازي و بالندگی هیات علمی ¬نحصر به نقشو عضو تیم. البته نقش هاي عضو هیات علمی در عمل م
براي ایفاي چنین نقشهایی شامل بهسازي آموزشی، پژوهشی، بهسازي رهبري و بهسازي سازمانی است(دي اون و همکاران، 
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ایفاي هاي الزم را براي ¬ها حاکی از آن است که برخی از اعضاي هیات علمی توانمندي-(. پژوهش 151-165: صص 2000
نقش اثربخش خود ندارند. اگر چه در بیشتر پژوهش ها، توجه جامعی به ابعاد و مولفه هاي توانمندي اعضاي هیات علمی 

ها که بیشتر بر جنبه تخصصی و فنی توانمندي هیات علمی متمرکز هستند نیز نشان ¬نشده است، اما همین پژوهش
انش یا علم یادگیري آشنایی کافی ندارند. در حالی که آشنایی با اي از اعضاي هیات علمی در مورد د¬دهند که عده¬می

یادگیري در کالسهاي درسی کمک -هاي دانشگاهی ضروري است و به بهبود فرایندهاي یاددهی¬علم یادگیري در کلیه رشته
ه هاي تدریس، دانش هاي اعضاي هیات علمی به عنوان یکی از ارکان نظام هاي آموزش عالی، در زمین¬می کند. ارتقا توانائی

  .پژوهی و رهبري، سبب تسریع و تسهیل در تحقق اهداف موسسات آموزش عالی می گردد

با وجود ضرورت و اهمیت راهبردي نظام بهسازي هیات علمی در موسسات آموزش عالی، نتایج پژوهش هاي صورت گرفته 
)، فرهادیان و 2008)، حسینی(1389گار و همکاران()، آویژ1381هاي ایران از جمله خواجه میرزایی و عباسی(¬در دانشگاه
)، نشانگر آن است که بیشتر اعضاي هیات علمی مراکز آموزش عالی ایران در ابعاد 1381) و بهادرانی و یمانی(1386همکاران(

وژیک اي دارند، اگر چه بیشتر این پژوهش به حوزه فنی(پداگ¬مختلف بهسازي هیات علمی نیاز به آموزش و بهسازي حرفه
  .هاي پژوهشی) متمرکز گشته است¬و مهارت

 بهسازي هیات علمی و اهمیت و ضرورت آن

) بهسازي هیات علمی را به عنوان ابزاري براي بهبود سر زندگی و حیات آموزشی موسسات 73، ص1998ویلکرسون و ایربی  (
هاي آموزشی ¬اساتید و توجه به سیاستهاي مورد لزوم به وسیله تک تک ¬تعریف می کنند که از طریق توجه به شایستگی

الزم براي ارتقاء علمی میسر می شود. آنها معتقدند که هدف بهسازي هیات علمی، تقویت اعضاي هیات علمی جهت خبرگی 
در نقشهایشان به عنوان مربی و انجام آن نقشها و ایجاد سازمانهایی است که یادگیري مداوم را میسر می سازد. جوریلس 

) تاکید می کند که بهسازي هیات علمی بر تک تک افراد به عنوان مربیان دانشگاهی، اصالح تجربیات یادگیري 1078: 1997(
اي ناظر بر مهارتهاي مدیریتی و تدریس و فعالیتهاي تحقیقی ¬رسمی جهت افزایش عالیق اعضاي هیات علمی، دانش پایه
 .مراتب دانشگاهی است متمرکز می شود که تمامی این ها ابزارهاي الزم در سلسله

) بهسازي آموزشی  که بر بهساري 1اصطالحاتی که بصورت مترادف با بهسازي اعضاي هیات علمی به کار می رود عبارتند از: 
و توسعه مهارت اعضا هیات علمی در تکنولوژي آموزشی، تدریس خرد، وسایل ارتباطی، دوره ها و برنامه هاي درسی تاکید 

) بهسازي 3اي   که بر رشد و توسعه اعضاي هیات علمی در نقش هاي حرفه اي شان تاکید دارد. ¬ه) بهسازي حرف2دارد. 
) بهسازي مسیر شغلی  که بر آماده سازي اعضاي هیات 4سازمانی   که بر نیازها و اولویت هاي سازمان و موسسه تاکید دارد. 

بر برنامه ریزي زندگی، مهارت هاي میان فردي و رشد ) بهسازي فردي   که 5هاي شغلی تاکید دارد. -علمی براي پیشرفت
 .)1-18، صص 2001عضو هیات علمی بعنوان یک فرد تاکید دارد (کاملین و استیجر، 

در اهمیت و ضرورت برنامه هاي بهسازي هیات علمی شک و شبه اي وجود ندارد، اگر چه درعمل به یک میزان به مولفه 
هاي اثر بخش بهسازي هیات علمی، محیط امن عاطفی و علمی را براي رفتارهاي  هاي بهسازي توجه نشده است. برنامه

هاي علمی، انگیزش، جامعه پذیري، کسب شایستگی در ¬یادگیري فراهم می کند که این محیط کامال مرتبط با موفقیت
). 366، 2005اران، هاي مورد عالقه، صالحیت در تحقیق و شایستگی در تدریس و ارزیابی است (سوتوگرین و همک¬حوزه

در پژوهشی که در انگلستان انجام شد، اساتید اظهار داشتند گذراندن دوره هاي آموزشی در رمینه تدریس، موجب افزایش 
). بهسازي هیات علمی عالوه بر نقش قابل 2004و ارتقاي توانایی آنان در مهارتهاي تدریس شده است (گودفري و همکاران، 
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فزایش اثربخشی فرایندهاي تربیتی با دیگر متغیرهاي منابع انسانی نیز پیوند دارد. رضایت شغلی، مالحظه آن در بهبود و ا
استرس شغلی، انگیزش شغلی، وابستگی و تعهد سازمانی و ترك شغل، با بهسازي هیات علمی در ارتباط است. تورکوته  و 

رهاي آنان باعث بهبود رضایت شغلی، کاهش استرس ) بیان می کند که، افزایش دانش اساتید و بهبود رفتا2009همکاران (
 .کاري و بهبود یادگیري دانشجویان می شود

 مروري بر بهسازي هیات علمی

، کانون 1960بهسازي هیات علمی، به عنوان ابزاري براي انتقال آموزش هاي تکمیلی و بهبود کیفیت آموزشی، در اوایل دهه 
هاي بهسازي روي آوردند. برنامه هاي -هاي پزشکی به برنامه¬اوایل بیشتر دانشکده توجه دانشگاهها وکالج ها قرار گرفت. در

  .هاي جدید پزشکی بود¬بهسازي در پزشکی بیشتر متمرکز بر برنامه هاي باز آموزي در مورد دانش و فناوري

ررسی شده است. نتایج در تحقیقی، وضعیت بهسازي هیات علمی در دانشکده هاي پزشکی کانادا در طی یک دوره ده ساله ب
اجرا شده بود، تا  1986هاي شگرفی را در زمینه بهسازي هیات علمی از زمان اجراي تحقیق قبلی که در سال ¬پیشرفت

اجراي این تحقیق نشان میدهد. اکثر دانشکده ها کمیته بهسازي هیات علمی را پایه ریزي کرده بودند و بودجه هایی را جهت 
مطالعاتی و شرکت در کنفرانس تدارك دیده بودند. هر چند رویه هاي عرفی بهسازي، متداول تر  کارگاهها، وضع فرصت هاي

هاي مدیریت و تحقیق است. نتیجه ¬هستند اما هم اکنون تأکید جهانی روي تکنولوژي کامپیوتر، بازیابی اطالعات، مهارت
انادا در معرض تغییري مهم و مثبت در طی هاي پزشکی ک¬دهد که بهسازي هیات علمی در دانشکده¬این تحقیق نشان می

اند ¬هاي درسی خود را بازنگري کرده¬هاي کانادایی، برنامه¬ده سال اخیر قرار گرفته است. در آموزش پزشکی، اکثر دانشکده
هاي آنها به سمت آموزش مسأله محور و عده اي دیگر هم روي آموزش به گروههاي خرد،  تأکید کرده ¬و بعضی از برنامه

ها ¬د. در تمامی دانشکده ها، رویه هاي ساختاري و آموزشی توجه را روي حل مسأله،  مهارت هاي میان فردي و نگرشان
اند و تأکید کمتري بر اکتساب اطالعات به عنوان هدف اولیه، شده است. همچنین فناوري آموزشی و ارتباطی ¬افزایش داده

هت انطباق با این تغییرات،  متحمل تغییرات بنیادین در راستاي به طور چشمگیري، تغییر کرده و نهادهاي آموزشی ج
 .)1997اند(مک لود و همکاران،¬ها و توقعات و انتظارات شده¬نقش

 .کنراد به نتایج زیر دست یافته است  "فعالیتهاي بهسازي هیات علمی در دانشگاههاي کانادایی"در پژوهشی دیگر با عنوان

اي منسجم و یا مجموعه اي از فعالیت هاي بهسازي بودند. ¬مطالعه داراي برنامهشصت درصد دانشگاههاي مورد  -1
  .در حدود دو سوم این دانشگاهها یک فرد و یا واحدي را براي مدیریت فعالیت هاي بهسازي هیات علمی داشتند

اي و توزیع  رویه هاي عرفی مثل دادن فرصت هاي مطالعاتی،  تامین مالی جهت حضور در کنفرانس هاي حرفه -2
بولتن هاي خبري و مقاالت از رایج ترین برنامه هاي بهسازي هیات علمی بوده که بصورت عادالنه و مساوي براي تمام اعضاي 

 .هیات علمی، بدون توجه به سطح تخصص و یا وضعیت آنها،  طراحی شده اند

یاري از دانشگاه ها، مرسوم بودند و کارگاه ها، مشارکت و کمک متخصصان و رویه هاي ارزشیابی تا حدي در بس -3
چنین برآورد شده بود که تا حدودي، موفق باشند. فعالیت هایی که بر مبناي نیاز مناطق خاص متمرکز شده بودند، نسبت 
به آنهایی که ماهیت کلی داشتند، مؤثرتر به نظر می رسیدند. البته، هیچ گونه اطالعات تشخیصی در راستاي این تحقیق در 

  .نیست، که این مساله را توجیه کند که چرا برخی از برنامه ها نسبت به برخی دیگر مؤثرتر درك شده اند دسترس
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از دیدگاه هماهنگ کنندگان برنامه هاي بهسازي، اکثر نیازهاي بهسازي مورد تاکید اعضاي هیات علمی در  -4
 .و یا سازمانی استدانشگاههاي کانادایی، در حوزه بهسازي آموزشی به جاي بهسازي فردي 

خواهند ارتقاي بهتري ¬بزرگترین نقش و درگیري در فعالیت هاي بهسازي متمرکز بر اساتید خوبی بود که می -5
 .(1983داشته باشند(کنراد، 

ترکیه از کشورهایی است که به لحاظ فرهنگی قراین زیادي با کشور ایران دارد. به لحاظ علمی و نظام آموزش عالی نیز 
کارورزي "یادي بین دو کشور وجود دارد. در ترکیه سیستم باز آموزي  و آموزش هیات علمی مبتنی بریک الگوي شباهت ز
است. اعضاي هیات علمی به عنوان یک کارورز(دستیار پژوهشی) تحت نظر یک عضو هیات علمی(استاد) مجرب  "حرفه اي

) در مورد بهسازي هیات علمی در ترکیه نتیجه 2005ی  (و آموزش دیده کار می کنند تا به درجه استادي برسند. اوداباش
گیرد که ترکیه راه درازي براي بهسازي هیات علمی در پیش دارد. هیچ الزام آموزش حرفه اي براي مربیان دانشگاهها ¬می

او تاکید وجود ندارد و لذا اعضاي هیات علمی  به مساله تدریس به صورت جدي آن چنانکه شایسته هست، توجه نمی کنند. 
می کند که ترکیه می تواند از تجربیات کشورهاي توسعه یافته، در زمینه بهسازي هیات علمی استفاده کند. به نظر وي نیاز 
است تا تاکید بیشتري بر بهسازي هیات علمی در مهارتهاي تدریس، ارزیابی دانشجویان، مهارتهاي تحقیق و مهارتهاي زبان 

  .ید قابل دسترس براي کلیه مربیان اعم از اینکه در چه رتبه اي هستند، باشدبشود و برنامه هاي بهسازي با

سال پیش مدون شده و به طور وسیعی به وسیله نظام  60بهسازي هیات علمی در روسیه تاریخچه طوالنی دارد. بیش از 
رنامه منظم بهسازي هیات علمی شوروي بکار گرفته شده بود. اعضاي هیات علمی و مدیران امروزه به شدت موافق ایده کلی ب

ها هیچ واحد ¬، سی و شش درصد از محققان دانشگاه1993سال یکبار) هستند. باوجود این در ایاالت متحده تاسال 5(هر
 .(1995بهسازي آموزشی نداشتند(کراولی، 

سازي هیات علمی درروسیه دونالد جارویس  و همکارانش پژوهشی را با استفاده از نتایج سه مطالعه درمورد وضعیت موجود به
نفر از  47، از  2003اند. داده هاي این محققان  از سه مطالعه پیمایشی(مصاحبه هاي عمقی انجام شده در سال ¬انجام داده

نفر از  22پدیدآورندگان و حاضرین در برنامه هاي بهسازي هیات علمی و مقایسه نظام آموزش عالی روسیه وآمریکا  توسط 
عضو هیات  1200گویه اي از  350با استفاده از پرسشنامه  2004حصیل کرده، پیمایشی در آوریل سال شرکت کنندگان ت

دقیقه اي از مدیران و دستیاران  90با استفاده از مصاحبه ساختار یافته  2004علمی تمام وقت و  مطالعه اي  درآوریل 
با استفاده از تحلیل این پژوهش ها جنبه هاي  واحدهاي بهسازي هیات علمی دانشگاهی) جمع آوري شده است. محققان

مثبت بهسازي و بالندگی هیات علمی در روسیه را حمایت از تغییرات اجتماعی، تمرکز بر محتوا، نظم و مقررات، حمایت 
دولتی، سنن مدون، پیشرفت در طول عمر(مداوم)، کنترل سازمانی و تقویت مهارتهاي سخنرانی می دانند. به نظز محققان 

هاي مثبت ذکر شده در باال، بهسازي هیات علمی در روسیه داراي نقائصی است. این نقائص هم غفلت کلی ¬الوه بر جنبهع
از آموزش و تحقیق را در روسیه معاصر و هم لزوم اصالحات بسیار دقیق را بازتاب می کنند. تاکید بیش ازحد برحفظ کردن، 

لت ازاخالق در مسئولیت اجتماعی از مهمترین جنبه هاي منفی نظام بهسازي فقدان انگیزه براي درگیر شدن در پژوهش و غف
 .هیات علمی در روسیه است

 بهسازي هیات علمی در نظام آموزش عالی ایران

براي بررسی وضعیت هیات علمی و بهسازي آن باید ابتد تقسیم بندي هاي مختلفی، از دانشگاهها و آمار و ارقام آنها ارائه داد. 
ها در کشور ایران به دو دسته دولتی و غیر دولتی تقسیم می شوند. دانشگاههاي دولتی به دو صورت رایگان(روزانه) دانشگاه
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کاربردي) دانشجو می گیرند. دانشگاهها در ایران از لحاظ اجباري  -اي(شبانه، خودگردان و مجازي، پیام نور، علمی¬و شهریه
شوند. دانشگاههاي حضوري و دانشگاههاي غیر حضوري که دانشگاههاي بودن حضور دانشجو هم به دو دسته تقسیم می 

دولتی، دانشگاههاي آزاد و مو سسات آموزشی غیر انتفاعی حضوري بوده و دانشگاه ییام نور  و دوره هاي مجاري دانشگاهها 
 .غیر حضوري یا نیمه حضور می باشند

ته با ترکیبی متفاوت) مواجه هستند. دسته اول کسانی که از تمامی دانشگاه هاي کشور با سه دسته اعضاي هیات علمی(الب
قبل با مدرك کارشناسی ارشد یا بعضاً دکتري استخدام شده اند. دسته دوم بورسیه هاي دانشگاه که دانشجویان در حال 

) هستند  که از تحصیل دوره دکتري دانشگاه هستند و دسته سوم اساتید حق التدریس و یا پاره وقتی(در مورد دانشگاه آزاد
سازمانها یادانشگاههاي دیگر(معموال دولتی)  دعوت می شوند و یا در جایی اشتغال رسمی ندارند(بیشتر در مورد دانشگاههاي 

کاربردي). در دانشگاههاي آزاد برنامه هایی براي بهسازي حرفه اي کارکنان و هیات علمی اجرا می شود  -پیام نور و علمی
دسته اول و دوم که اشاره کردیم برگزار شده و شرکت در برخی از این دوره ها براي اساتید و بورسیه  که این دوره ها براي

ها اجباري می باشد. این دوره ها براي اعضاي هیات علمی بیشتر شامل دوره هاي علم تدریس یا پداگوژي (از جمله روشها 
گیري پیشرفت تحصیلی، کارگاه آموزشی فلسفه تعلیم و تربیت،  وفنون تدریس، تکنولوژي آمورشی، کارگاه ارزشیابی و اندازه 

مقاله نویسی علمی و..) می باشد. دفتر مرکزي مطالعات  و آموزش نیروي انسانی این دانشگاه (که در تهران مستقر است) به 
اري و آموزشی( غیر عنوان واحد ستادي در خدمت  دفاتر آموزش نیروي انسانی  واحدهاي دانشگاهی است. براي کارکنان اد

هیات) هم برنامه هایی را این دفاتر طراحی و اجرا می کنند. نکات قوت این دانشگاه توجه به برنامه هاي بهسازي در حوزه 
پداگوژي است به طوري که اجبار(بر روي کاغذ یا گزارش هم که شده) براي برگزاري و شرکت در این دوره ها وجود دارد و 

ی است اما دو چالش مهم در این مورد وجود دارد نکته اول این است که مدرسین مدعو(به ویژه ها براي لذا این یک نقطه قوت
دوره هاي کاردانی و کارشناسی) که بخش اعظمی از مدرسین این دانسگاه را تشکیل می دهند، تحت پوشش این برنامه ها 

رنامه هاي بهساري این دانشگاه فقط بر مهارت هاي پداگوژیکی قرار نمی گیرند. نکته دوم اینکه همانگونه که اشاره شد تاکید ب
از طریق کارگاههاي آموزشی است در حالی که برنامه بهسازي در کشورهاي دیگر طیف وسیعی از فعالیتها همچون( برنامه 

، فرصت هاي هاي بهسازي رهبري، مبادالت بین دانشگاهی وبین المللی، توسعه مهارتهاي تحقیقی، توسعه اخالق حرفه اي
مطالعاتی، بازآموزي تخصصی و.....) را در بر می گیرد که دانشگاه به آنها تحقق نبخشیده یا آنها را به صورت فراگیر اجرا نکرده 

  .است

کاربردي و آموزشکده هاي زیر نظر آموزش و پرورش که اخیرا به آموزش  -در دانشگاههاي دولتی(غیر از پیام نور و علمی
افته است) که حضور دانشجو در انها اجباري بوده و نسبت اعضاي هیات علمی نسبت به تعداد دانشجو چه از عالی انتقال ی

لحاظ کمی و چه کیفی تقریباً بهتر است، همانند دانشگاه آزاد اسالمی برنامه هایی براي بهسازي هیات علمی در جنبه هاي 
نامه ها اوالً فراگیر نبوده و شامل تمامی اعضاي هیات علمی نمی پداگوژیگی  و بهسازي حرفه اي صورت می گیرد اما این بر

شود. ثانیاً تالش هاي کمی صورت گرفته تا با ارزیابی دقیق برنامه هاي هیات علمی و پیوند آنها با سایر فعالیتهاي مدیرت 
 .منابع انسانی در جهت توسعه علمی گام هاي مهمی برداشته شود

 :فردي هیات علمی در موسسات آموزش عالی ایران ب) تحلیل و نقد نظام بهسازي

به طور کلی می توان نقاط منفی نظام بهسازي هیات علمی در نظام آموزش عالی ایران را به شرح زیر تلخیص و طبقه بندي 
 :کرد
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د اما اگرچه توسعه دانشگاهها مدافعین زیادي هم در برابر منتقدین آن دار وجود خرده نظام هاي موازي آموزش عالی:
انتقادهاي زیادي به ناهماهنگی و موازي کاري در زمینه توسعه آموزش عالی وجود دارد. هر چند انتقاد اصلی به توسعه کمی 

اجتماعی آن است اما این امر بر بهسازي هیات  -و رقابت گونه واحدها و رشته هاي دانشگاهی باید در پیامدهاي اقتصادي
ارهاي و شرایط ورود به این حرفه در دانشگاههاي مختلف متفاوت است و در برخی موسسات علمی نیز تاثیر می گذارد. استاند

آموزش عالی افرادي بدون کمترین تجربه و ارزیابی وارد شغل خطیر تربیت می شوند. یک مرکز بهسازي هیات علمی که 
طراحی و اجرا نموده و پس از ارزیابی  بصورت هماهنگ و برنامه ریزي شده، فعالیت ها و برنامه هاي بهسازي هیات علمی را

  .کد حرفه اي براي افراد صادر کند، وجود ندارد

با نگاهی به آیین نامه ها و قوانین و آنچه که  تاکید بر کمیت به جاي تاکید بر کیفیت در برونداد اعضاي هیات علمی:
م آموزش عالی بیشتر تاکید بر منابع و شاخص در عمل در دانشگاهها اتفاق می افتد می توان گفت که بهسازي علمی در نظا

هاي کمی دارد. حتی ترفیع و ارتقاء مرتبه اعضاي هیات علمی که در واقع باید بر پشتوانه شایستگی باشد، بیشتر متمرکز به 
  .هاي کمی نظیر تعدد مقاالت علمی، کتب و .. بدون توجه به کیفیت کار است¬داده

نمی توان نادیده گرفت که کیفیت آمورشی فداي  برنامه ریزي توسعه دانشگاهی: تاکید بر کمیت به جاي کیفیت در
کمیت شده است کافی است بدانیم که برخی از واحدهاي دانشگاهی از فارغ التحصیالن کارشناسی هم براي  تدریس و رفع 

تلف، تعداد هیات علمی بسیار هاي مخ¬اشکال استفاده می کنند. دانشگاه پیام نور با داشتن صدها هزار دانشجو در رشته
کمی دارد. تقریباً هیچ گونه برنامه منسجم  بهسازي هیات علمی در چنین وضعیتی وجود ندارد. در سالهاي اخیر هم دانشگاه 
اقدام به جذب تعدادي دستیار آمورشی با مدرك فوق لیسانس نمود که اکثراً دوره هاي پداگوژي را نگذرانده بودند. ممکن 

ل هایی در این مورد وجود داشته باشد، از جمله پیش بینی رشد جمعیت دانشجویی در آینده و به تبع احتیاط است استدال
که جاي بحث آنها در این مقاله نیست. آنچه . …در سرمایه گذاري، فقدان هیات علمی مورد نیاز و جلوگیري از خروج ارز و

جم بهسازي هیات علمی در این نوع دانشگاهها وجود ندارد. البته که به بحث ما مرتبط است می توان گفت هیچ برنامه منس
شاخص هایی براي ارتقاء به درجات دانشیاري و استادي در مورد اعضاي هیات علمی دانشگاه پیام نور همسو با سایر اعضاي 

 .هیات علمی وزارت علوم وجود دارد

در بحث مولفه هاي بهسازي فردي اشاره گردید، بهسازي همانگونه که فقدان دیدگاه جامع نگر به برنامه هاي بهسازي: 
هیات علمی باید در تمام مولفه ها (شامل فنی، مدیریتی، اخالقی، شخصیتی و تخصصی)  همسو با بهسازي سازمانی صورت 
گیرد. مطالعات انجام شده همگی مبین اهمیت اولویت حیطه آموزش نسبت به سایر حیطه هاي شرح وظایف و نیازهاي 

وزشی اعضاي هیات علمی می باشد. باید به فعالیت هاي آموزشی عضو هیات علمی بهاي مناسبی داده شود و فعالیت هاي آم
چشمگیر آموزشی و خالقیت هاي فردي در این حیطه باید به خوبی تشویق شوند تا باعث افزایش خالقیت ها و انگیزه ها در 

  .. اما در عمل در ارزشیابی توجه کافی به امرآموزش نشده است)1389حیطه آموزش گردند. (آویژگار و همکاران،  

همه اعضاي هیات علمی  فقدان ارتباط برنامه هاي بهسازي هیات علمی با سایر خرده سیستم هاي منابع انسانی:
ی را موظف به رعایت تدریس موظفی خود هستند و همگی در صورتی که پایه و مرتبه یکسانی داشته باشند، مزایاي یکسان

از سازمان دریافت میدارند. این به این معناست که هیچ رابطه اي بین کیفیت کار هیات علمی و مزایایی که دریافت می کند 
و سایر تصمیمات مدیریت منابع انسانی(ارتقاء، تشویق، تنبیه و...) وجود ندارد، در حالی که حتی دانشجویان هم وزن یکسانی 

 .هند اما در عمل سیستم مدیریتی هیچ تمایزي بین کار با کیفیت و بی کیفیت قائل نیستبه ارزش فعالیت اساتید نمی د
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سازماندهی نیروهاي هیات علمی تحت تاثیر میزان سوابق و کارایی آنهاست در بیشتر بی توجهی به آموزش همکارانه: 
،  دستیاري آموزشی و دستیار پزوهش  گري¬خواند در دانشگاه تدریش کنند باید مراتبی مانند مربی¬کشورها افرادي که می

توان گفت تمامی افرادي که تا به امروز ¬سال بگذرانند، حال آنکه در موسسات آموزش عالی کشور می 5تا  3را طی مدت 
التحصیل شدن مشغول به کار تربیت(البته در عمل ¬ها مشغول هستند، بالفاصله پس از فارغ¬در کادر هیات علمی دانشگاه

توان مشکالت زیادي از جمله کمبود مهارتهاي فنی، مدیریتی را به سادگی در برخی ¬اند. از این رو می¬س) شدهبیشتر تدری
 .از اعضاي هیات علمی مشاهده کرد

شاخصها و برنامه هاي بهسازي هیات علمی در ایران بیشتر تاکید بر کار فردي و حمایت شخصی دارد. بهسازي  فردگرایی:
باشد. از ¬وزش عالی ایران مبتنی بر توانمندي شخصی و قدرت ابتکار در نیروي علمی هر فرد میهیات علمی در نظام آم

شود تمرکز بر استعدادهاي شخصی و ¬اکنون مشاهده می¬طرف دیگر در ایران بهسازي هیات علمی با توجه به آنچه هم
ظر علمی و جوانب دیگر براي تقویت هیات هاي مربوطه کار چندانی را از ن¬باشد و دستگاه¬برونددادهاي تک تک افراد می

 .اند¬علمی انجام نداده

اگرچه پژوهش و آموزش دو مولفه بهم تنیده و غیر قابل تفکیک در نظام آموزش عالی هستند اما  تاکید نابجا بر پژوهش:
اید در درجه به جرات می توان گفت که تاکید نابجا بر پژوهش موجب تضعیف هر دو گشته است. هدف موسسات آموزشی ب

اول پرورش روحیه و تفکر  انتقادي و پژوهشی باشد و نه تولید مقاالتی که هیچ ارتباطی با آموزش و فرایندهاي تفکر انتقادي 
ندارند. از طرف دیگر پژوهش ها بیشتر یر کاربردي هستند. دانشگاه در وهله اول باید دانشگاه دیده شود نه پژهشگاه و 

باید دانشجویان براي پژوهشگاه و آزمایشگاه تربیت شوند. برخی از اساتید به جاي تربیت پژوهشگر در آزمایشکاه. در دانشگاه 
دانشگاه، از دانشجویان به عنوان ابزارهایی براي تکمیل کارهاي پژوهشی خود استفاده می نمایند. این امر نه تنها منجر به 

اي با عنوان ¬یتی پژوهشی و آموزشی را به دنبال دارد. در مطالعهتربیت پژوهشگر و تفکر انتقادي نمی انجامد بلکه بد ترب
هاي ارزشیابی اعضاي هیات علمی بالینی و ارائه الگوي مناسب ارزشیابی،  این گونه مطرح شده است ¬بازنگري در شاخص

به تصویر بکشد هاي فعلی ارزشیابی اعضاي هیات علمی نمی تواند کیفیت کاري و عملکرد آن ها را ¬که مالك ها و شاخص
و وزن کمی به آموزش داده شده و پژوهش شامل( مقاالت،  کتب و...) داراي اهمیت و امتیاز زیادي می باشد. بر اساس نظرات 

 )2007اعضاي هیات علمی باید اهمیت و وزن بیشتري براي فعالیت هاي آموزشی قابل شد (حسینی، 

 یات علمی) مشکالت نظام بهسازي فردي اعضاي ه2نگاره شماره 



 

228

 

 یازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت نظام هاي دانشگاهی

11th National Conference on Quality Assessment of University Systems 

 دانشگاه تبریز

1396اردیبهشت 7و 6  

  

در پژوهشی از نظر اعضاي هیات علمی بیشترین انگیزه براي رشد  ناهماهنگی بین بهسازي فردي و بهسازي سازمانی:
فردي یک استاد موفق به ترتیب اولویت: رفاه اقتصادي،  امکانات آموزشی،  احترام در سازمان،  ارتباط خوب با دانجشویان و 

ي بر آورده ساختن نیازهاي اقتصادي ¬). اگر اعضاي هیات علمی دغدغه2003شد(آراسته، ارتباط مطلوب با مسئولین می با
ي دوم اهمیت قرار خواهند ¬خود را داشته باشند،  خواسته یا ناخواسته، تدریس و انتقال دانسته ها و مهارت ها را در درجه

اطر تامین معاش و رسیدن به شرایط اقتصادي داد و براي رفع مشکالت مالی به اشتغال غیر منطقی در خارج دانشگاه به خ
 .(2011بهتر خواهند پرداخت(صافی، 

معموال در هر رشته اي یک منشور اخالقی وجود دارد و عالوه بر  غفلت از اخالق در برنامه هاي بهسازي هیات علمی:
سالمی به این موضوع توجه زیادي آن کدهاي عملیاتی بر اخالق حرفه اي در هر حرفه وجود دارد. در مبانی تعلیم و تربیت ا

شده است و در برخی کتب(همچون آداب تعلیم و تربیت شهید ثانی) به این موضوع پرداخته شده است. گسترش دزدي 
ادبی، سرقت علمی، افشاي اطالعات فردي در پژوهش بدون کسب مجوز از افرادي که این اطالعات از آنها جمع آوري شده، 

بطه اي، بی اهمیتی به حوزه آموزش و توجه صرف به ترفیع و ارتقاء فردي، بی اهمیتی به ارزیابی و چاپ مقاالت به صورت را
داوري مقاالت و پژوهش هاي دانشجویان برخی از مصادیق بی اخالقی در حرفه تعلیم و تربیت است که آگاهانه یا نا آگاهانه 

 .در موسسات آموزش عالی وجود دارد

 نتیجه گیري

انشگاههاي کشور ما راه بسیار طوالنی براي رسیدن به بهسازي هیات علمی در پیش دارند توجه به کمیت به به طور کلی د
دالیل گوناگون موجب غفلت از کیفیت برنامه هاي بهسازي و غفلت از کیفیت چه در رمینه پرورش دانشجویان وچه در زمینه 

داراي مراکز بهسازي هیات علمی  که با تحقیق و توسعه مداوم پرورش اساتید شده است. در هیچکدام از واحدهاي دانشگاهی 
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در تحقق برنامه هاي هیات علمی فعاالنه درگیر شده واین برنامه ها را به سایر  برنامه هاي منابع انسانی( به خصوص کاربرد 
 و ارتقاء) پیوند دهند، وجود ندارد.
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دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان  اثربخشی مشاوره گروهی تحلیل ارتباط محاوره اي بر خودکارآمدي
 بوکان

 3، دکتر علی نقی اقدسی2، دکتر امیرپناه علی1شهال احمدي

 چکیده

شهرستان بوکان  جویان دانشگاه پیام نوراي بر خودکارآمدي دانشپژوهش حاضر، اثربخشی مشاوره تحلیل ارتباط محاوره هدف
اف، کاربردي و از نظر روش، نیمه آزمایشی با استفاده از طرح پیش پژوهش از نظر اهد باشد.می 1394-95در سال تحصیلی 

اشد. جامعه آماري شامل دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان بوکان می باشدکه به بپس آزمون با گروه کنترل می -آزمون
راي جمع آوري نفر گروه کنترل) جایگزین شدند. ب 30نفر گروه آزمایش و  30نفر و در دو گروه ( 60ورت تصادفی ساده  ص

ند استفاده شد. براي اطالعات در این تحقیق از آزمون استاندارد خودکارآمدي شرر که از پایایی و روایی باالیی برخوارد بود
هاي آماري توصیفی (میانگین، واریانس، انحراف استاندارد،... )و در بخش آمار هاي پژوهش از روشو تحلیل داده تجزیه

اي بر خودکارآمدي در شده است. نتایج نشان داد که مشاوره تحلیل ارتباط محاورهاستنباطی از (تحلیل کواریانس) استفاده 
ان دانشگاه پیام ایش خود کار آمدي دانشجوی) و موجب افزP >01/0دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان بوکان تأثیردارد(

 .گزارش شده است012/0نور شهرستان بوکان شده است و ضریب اتا در این خصوص براي خودکارآمدي 

 اي، خودکارآمدي و دانشجویان دانشگاه پیام نورمشاوره تحلیل ارتباط محاورهکلمات کلیدي: 

 مقدمه 

). 1384باشد(پروین، یشان در انجام یک وظیفه یا انطباق با یک موقعیت خاص میهاخودکارآمدي قضاوت افراد درباره توانایی
تواند یک رفتار خاص الزم براي دستیابی به نتیجۀ  ) ، خودکارآمدي را باور راسخ فرد مبنی بر این که می1997بندورا(

ا مطرح کرد، محققان متعددي دریافتند کند. از زمانی که بندورا این اصطالح ر موردنظر را با موفقیت انجام دهد، تعریف می
ها، وابستگی به مواد، افسردگی، مهارتهاي اجتماعی،  اي از مسائل بالینی از جمله فوبی که خودکارآمدي با دامنۀ گسترده

) 1997). خودکارآمدي از نظریه شناخت اجتماعی آلبرت باندورا(2012مندي، تنیدگی و.... مربوط است(پاجارس ،  جرأت
اس مشهور، مشتق شده است نظریه شناخت اجتماعی مبتنی بر الگوي عّلی سه جانبه رفتار، محیط و فرد است. این روان شن

الگو به ارتباط متقابل بین رفتار، اثرات محیطی و عوامل فردي (عوامل شناختی، عاطفی و بیولوژیک) که به ادراك فرد براي 
می کند. بر اساس این نظریه، افراد در یک نظام عّلیت سه جانبه بر  توصیف کارکردهاي روان شناختی اشاره دارد، تأکید

اثرات یک بعدي محیط بر رفتار فرد که یکی از فرضیه هاي مهم روان ) 1997انگیزش و رفتار خود اثر می گذارند. باندورا(
تنظیمی هستند و توسط آن  شناسان رفتار گرا بوده است، را رد کرد. انسانها داراي نوعی نظام خود کنترلی و نیروي خود
اي ایفا می کنند. بدین ترتیب نظام برافکار، احساسات و رفتار هاي خود کنترل دارند و بر سرنوشت خود نقش تعیین کننده

رفتار انسان تنها در کنترل محیط نیست بلکه فرایندهاي شناختی نقش مهمی در رفتار آدمی دارند. عملکرد و یادگیري انسان 
ایشهاي شناختی، عاطفی و احساسات، انتظارات، باورها و ارزش هاست. انسان موجودي فعال است و بر رویدادهاي متاثر از گر

                                                            
 . دانشجوي کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه آزاد اسالمی تبریز 1
 . استادیار گروه مشاوره دانشگاه آزاد اسالمی تبریز 2
 . استادیار گروه مشاوره دانشگاه آزاد اسالمی تبریز 3
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طور فعال در انگیزه ها و رفتار خود اثر دارد. زندگی خود اثر می گذارد. انسان تحت تاثیر عوامل روان شناختی است و به
ی رانده می شوند، نه محرکهاي محیطی آنها را به عمل سوق می دهند، براساس نظر باندورا، افراد نه توسط نیروهاي درون

). تحلیل ارتباط محاوره 1392کند(مژدهی، بلکه کارکردهاي روان شناختی، عملکرد، رفتار، محیط و محرکات آن را تعیین می
تباطی در روابط بین اي یکی از ملموس ترین نظریه هاي روان شناسی نوین است. این نظریه بیشتر به صورت یک مدل ار

توسط اریک برن  پایه گذاري شد که براساس دو عقیده به وجود آمد، اول  1960فردي اجرا می شود، آغاز این روش در دهه 
اینکه ماسه حالت من داریم(کودك، والد، بالغ (و دوم اینکه این حالت هاي من با هم ارتباط دارند. تحلیل رفتار متقابل یک 

). که در امور بالینی، 2012باشد(تودور ، ي آن در دست می¬در درمان است و نوشته هاي زیادي درباره روش بسیار متداول
ها کمک درمانی و مخصوصاً ارتباطات میان فردي کاربرد دارد، این روش از طریق ارائه راهکارهاي عملی به افراد و خانواده

ا بهتر درك کنند و آنها را در جهت بهتري تغییري دهند(فیروز شان، خودشان و فرزندان شان ر ¬کند تا بتوانند روابط¬می
فردي و واکنشهاي متقابل افراد با یکدیگر  )، نظریه تحلیل رابطه متقابل، یکی از نظریاتی است که به روابط بین1392بخت،

د تحلیل رفتار متقابل در فردي راهکارهایی ارائه داده است. طبق نظریه برن کاربر¬توجه بسیار دارد و در زمینه مسائل بین
) نشان 1394زمینه مسائل زناشویی و پیوندهاي اجتماعی گوناگون است، همچنین در این ارتباط؛ خدایی، بزازیان و جعفري(

تواند خودپنداره و عاطفه مثبت را افزایش دهد و عاطفه منفی را در زنان اي می داداند که آموزش تحلیل ارتباط محاوره
)، معتقداند که روش مشاوره گروهی والدین با رویکرد تحلیل 1391زاده( اي فرد، نیکنام و مهدي هد. دوکانهدار کاهش دخانه

)، نشان 1390تبادلی اریک برن بر عملکرد خانواده و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مؤثر است. سخاوت و عطاري(
ي مثبت،  هاي آن شامل عاطفهفرزندي و مؤلف ه -روابط مادر داد که آموزش مبتنی بر تحلیل ارتباط محاورهاي باعث بهبود

 دار می معنی 01/0شود که این یافته هاي در سطح  آزردگی و سردرگم ینقش، همانند سازي و ارتباط یا گفت و شنود می
مناسب بوده  )، در تحقیقی به این نتیجه رسید که این روش درمانی در رویارویی با استرس نوجوانان1385باشند. فرهنگی(

آموزان تأثیر داشته است. کازیکو  )، نشان دادند که این روش در کاهش میزان اضطراب دانش1386است. خدایی خیاوي(
تواند از طریق تحلیل ارتباط متقابل به مراجعان در یک زمان کوتاه در بهبود -)، در تحقیقی به این نتیجه رسید که می2014(

)، 2012اعضاي خانواده در موقعیت هاي زندگی خانوادگی کمک کند. سیوکور و پیرووت (ارتباطات و همچنین در کارایی 
داري در ثبات عاطفی و جسارت اجتماعی در میان مدیرانی که در برنامه آموزشی تحلیل دریافتند که تفاوت برجسته و معنی

)، در 2011کیم و فورست ( ود دارد. مکاند، وج هایی که مورد آموزش قرار نگرفته اند و آن ارتباط متقابل شرکت کرده
تحقیقی به این نتیجه دست یافتند که مدل تحلیل رفتار، باعث رهایی از احساس ناامیدي  سرپرستان  می شود و امکان 

)، در تحقیقی تأثیر مهارت هاي ارتباطی را با 2007سازد. لورنس ( برقراري رابطه مطلوب با کارآموزان را براي آنان فراهم می
ستفاده از روش تحلیل رفتار متقابل بر بهبودي روابط با مراجعان را  سنجید نتایج نشان داد که با استفاده از این روش ا

هاي روابط بین فردي اطالعات بیشتري یافتند که این آگاهی باعث شد آنان ارتباط مؤثرتري داشته ¬مراجعان از خود و روش
ان دادند که آموزش مهارتها منجر به افزایش رضایتمندي، افزایش ارتباط باز، )، نش2003باشند و ریچ، جکسون و چنچونگ(

اي قابل  ). با توجه به اینکه نظریه تحلیل تبادلی نظریه1385بهبود مهارتهاي حل مساله و افزایش همدلی شده است(دانش، 
ن براي سنین نوجوانی و جوانی راحتتر فهم و پیشرفته روانشناسی درباره تفکرات، احساسات و ارتباطات افراد است و درك آ

است و افراد گرایش شدیدي به شرکت در گروه و مشاوره گروهی دارند و این روش باعث عملکرد مطلوب خواهد شد(دوکانه 
اي عالوه بر زبانی ساده و جذاب؛ همخوانی با ارزشها؛ مفاهیم فرهنگی و  ) تحلیل ارتباط محاوره1391اي فرد وهمکاران، 

اي است که در مورد شخصیت و روش منظمی است براي روان درمانی به منظور رشد و تغییرات شخصی  ا نظریهمذهبی م
خواهند تغییر کنند؛  اي؛ به اشخاصی که به جاي تطبیق با دیگران می¬به کار گرفته می شود و رویکرد تحلیل ارتباط محاوره
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 اي داده است. هریس می¬ود به وجود آورند جوابهاي تازهخواهند دگرگونی در درون خ¬به اشخاصی که به جاي سازش می
گوید: یکی از علت هاي عمده اي که تحلیل ارتباط محاوره اي؛ چنین امید گسترده اي را در پر کردن شکافهاي بین نیاز و 

یق روش تحلیل دهد؛ آن است که این روش بهتر از هر جا در گروه ها ثمر بخش است. بنابران از طر¬وسیله درمانی به ما می
ارتباط محاوره اي گروهی به اعضا کمک می شود تا در سطح مقبول و مناسبی با دیگران ارتباط برقرار سازند و آگاهی و 

). عصر حاضر دوران روابط پیچیده انسانی است که در آن 1385ارتباط خود را با دیگران فزونی بخشند(جونز و استوارت، 
ر مسیر فشارزاي خاص خود در جریان است. این روابط پر پیچ و خم و درهم آمیخته اگر پدیده هاي مربوط به واکنش ها د

مورد بررسی علمی قرار نگیرند مشکالت بسیاري بوجود می اورند که نه تنها این مشکالت اثرات مخربی بر خود شخص دارد 
اي است که  ). تحلیل رفتار متقابل نظریه1385بلکه اثرات مهلکی را بر خانواده ها و جامعه خواهد داشت(جونز و استوارت، 

توان گامهاي مؤثري در شناخت و درمان شخصی و رشد روحی روانی برداشت همچنین با توجه به  نقش  با کاربرد آن می
هاي مختلف زندگی الزم است به این مهم و نقش آن بر خودکارآمدي تحلیل ارتباط محاوره اي وجایگاه و اهمیت آن در جنبه

نشجویان پرداخته شود.   لذا با توجه به مطالب باال، این تحقیق در پی پاسخ گویی به این سوال است که آیا تحلیل در دا
 ارتباط محاوره اي بر ادراك خودکارآمدي در دانشجویان تاثیر دارد؟

 روش شناسی 

نفر  60می باشد که  1395-94 جامعه آماري این تحقیق شامل همه دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان بوکان در سال
نفر در گروه گواه قرار داده شدند. براي همتاسازي دو گروه آزمایش و گواه محقق سعی  30نفر در گروه آزمایش و  30یعنی 

کرده تا دو نفر شبیه بهم به لحاظ مشخص و سپس یکی را در گروه آزمایش و دیگري را در گروه کنترل قرار دهد. ضمناً 
گیري تصادفی ساده می باشد. با توجه به این که در این تحقیق، متغیر مونه در این تحقیق بصورت نمونهشیوه انتخاب ن

 –گردد. بنابراین تحقیق از نوع نیمه تجربی (پیش آزمون مستقل دستکاري شده و تأثیر آن بر متغیرهاي وابسته مشاهده می
از بین دانشجویان به صورت  تصادفی ساده دو گروه انتخاب شدند  به این ترتیب که پس آزمون با گروه کنترل)  می باشد.

ها، مشاوره گروهی با رویکرد محاوره اي اجرا گردید اما براي گروه دیگر (گروه کنترل) اجرا نشد. سپس که براي یکی از گروه
ي کارشناسی بودن و دامنه سنی نتیجه این دو گروه با هم مقایسه شودند. مالك هاي ورود در این تحقیق عبارتند از؛ دانشجو

سال می باشد. تأثیر مجموعه فعالیتها و مداخالت درمانی که در جلسات مشاوره گروهی با رویکرد محاوره اي با  24تا  18
جلسه یک ساعته کار درمان  2جلسه و هفته اي  8هدف افزایش مطلوب ارتباط خودکارآمدي و روابط بین فردي است در 

 .گروهی صورت پذیرفت

اي پروتوکل مشاوره گروهی مبتنی بر تحلیل ارتباط محاوره اي اریک برن در طراحی و تدوین برنامه تحلیل ارتباط محاوره 
)TA ،1373) استخراج گردید که در ادامه پروتوکل آمده است(بر گرفته از فصیح ( 
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 : دیاگرام طرح پژوهش براساس تحلیل ارتباط محاوره اي اریک برن1جدول

 خالصه جلسه سهجل

 

 اول

م که خود را در این جلسه اولین گام مهم در فرایند گروه معرفی خود بود. سپس از سایر اعضا خواستی
د افراد را با اهداف معرفی نمایند. در ادامه اعضا را با قوانین و مقررات گروه آشنا کردیم و در مرحله بع

کننده در گروه را رحله بعد وظایف اعضاي شرکتگروه آشنا نموده و هدف اصلی را بیان کردیم. در م
 آزمون اجرا شد.مشخص کرده و سپس پیش

حلیل در این جلسه در مورد ساختار شخصیتی من والد، من بالغ و من کودکی صحبت شد و مفهوم ت دوم
ترین هدف این جلسه بیان شد و از فواید این روش صحبت به عمل آمد. مهم TAارتباط متقابل یا 

 .خت افراد از ساختار شخصیتی خود و تا حدودي آشنایی با ساختار شخصیتی نزدیکان بودشنا

، بالغ، در این جلسه در مورد حاالت فرعی ساختار شخصیتی که شامل والد حمایتگر، والد سرزنشگر سوم
هاي شخصیتی طرد و آلودگی کودك مطیع و ادب شده، کودك طبیعی، کودك طغیان گر، آسیب

ترین در این جلسه در مورد فواید و مضرات تثبیت در حاالت من توضیح داده شد. مهمصحبت شد. 
در چهره و  هدف این جلسه آشنایی افراد با حاالت بدنی و تغییراتی که به دنبال هر ساختار شخصیتی

 آید، است.حاالت بدنی فرد به وجود می

هاي زندگی در دگی، بررسی وضعیتهاي زندر این جلسه در موردبررسی طرز تفکر، وضعیت چهارم
طور اختصار بیان شد و هاي زندگی بهنویس زندگی صحبت شد و وضعیتهاي کاري و پیشموقعیت

ترین هدف نویس زندگی صحبت شد. مهمآور با توجه پیشدر خصوص نحوه ارزیابی شرایط استرس
نه و با توجه به شرایط پنج سال صورت ناآگاهاهاي خود است که بهاین جلسه شناخت افراد از انتخاب

 اند.اول کودکی خود برگزیده

بط متقابل چه در این جلسه در مورد روابط متقابل، روابط مکمل یا موازي، روابط متقاطع و اینکه روا پنجم
ترین هدف این جلسه آشنایی بیشتر افراد با نحوه تأثیري در کاهش استرس دارد، صحبت شد. مهم

تباطات فردي و اینکه افراد بتوانند با تغییر نوع روابط به رضایت بیشتري در ار تعامالت فردي بود
 برسند.

هاي حل درگیري و اختالف صحبت در این جلسه در خصوص روابط متقاطع، روابط دوپهلو و روش ششم
هاي بین فردي با توجه به نظریه برن توضیح داده شد. در این جلسه همچنین در خصوص درگیري

هاي خودکنترل کننده در گروه بتوانند بر رفتار و قضاوتترین هدف این جلسه که افراد شرکتهمشد. م
 فایده جلوگیري کنند.هاي بیبیشتري داشته باشند و بتوانند از درگیري

ها و سود بردن از انواع دهندهها یا سوقهاي کاري، بیان محركدر این جلسه در خصوص انواع روش هفتم
هاي فردي بود. اعضا با آموختن نوع ترین هدف این جلسه شناساندن تفاوتصحبت شد. مهمها محرك

 کنند.هاي کمتري را تجربه میهاي کاري تعارضهاي گوناگون در محیطشخصیت
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ص در این جلسه در مورد تعریف نوازش و انواع نوازش صحبت شد در این جلسه همچنین در خصو هشتم
هبود روابط صحبت به فرهنگ ایرانی و اعتقادي و تأثیرات مثبت آن را در رابطه با فواید نوازش با توجه ب

ترین هدف این جلسه آموزش رفتارهایی توأم با قدرشناسی (چه براي فرد و چه در رابطه با شد. مهم
هاي نادرست دیگران) بود. اینکه اعضا بیاموزند چگونه احساسات سالم و مثبت خود را بدون ارزیابی

 ان کنند.بی

 

موزش داده شد در این پژوهش ابتدا افراد مشخص شدند و در دو گروه قرار داده شدند سپس براي یکی از گروهها پروتکل آ
ه کارگیري همان روز پس از اتمام جلسات مشاوره، پس آزمون با ب 4اما براي گروه دیگر هیچ آموزشی داده نشد و سرانجام 

 ه آزمایشی و گروه گواه انجام گرفت. ي) مورد استفاده در پیش آزمون بر روي هر دو گرو(پرسشنامه خودکارآمد پرسشنامه

 ابزار گردآوري اطالعات

: به عنوان ابزاري براي تعیین سطوح مختلف کارآمدي عمومی ساخته شده است.  )1982پرسشنامه خودکارآمدي شرر (
جتماعی یا شایستگی هاي حرفه اي را اندازه می گیرد. این موارد این آزمون انتظارات کارآمدي در مواردي مانند مهارت هاي ا

بر موضوعات زیر متمرکز هستند: گرایش به آغاز نمودن رفتار، تمایل به تکمیل رفتارو پافشاري در صورت ناکامی است. شیوه 
ز تعلق می گیرد. این پرسشنامه امتیا 5تا  1نمره گذاري: شیوه نمره گذاري این پرسشنامه به این صورت است که به هر آیتم از 

از راست به چپ و امتیاز آیتم هاي دیگر از چپ به راست  3و  8، 9، 13، 15آیتم است که امتیاز آیتم هاي شماره  17شامل 
و آلفاي کرانباخ با همسانی کلی سؤاالت برابر  می باشد 85و  17افزایش می یابد. حداقل و حداکثر نمره در آن به ترتیب 

درصد محاسبه  %81). ضمناً در این تحقیق پایایی ابزار از طریق روش آلفاي کرونباخ 1387دست آمده است(یوسفی،  به 79/0
 گردید.

برن که  اریک هاي اي بر اساس نظریهدر این تحقیق براي انجام مشاوره گروهی از  تحلیل ارتباط محاوره مشاوره گروهی:
 تدوین شده است، استفاده شد.  1960در سال 

 روش گرد آوري اطالعات

، کتابخانه دیجیتالی استفاده شد. براي انجام این پژوهش از روش میدانی که براي جمع آوري اطالعات از روش کتابخانه اي
ی که میانگین پس از دریافت مجوزهاي الزم، بعد از مشخص شدن افراد، آزمونی به عنوان پیش آزمون به عمل آمد و آنهای

نفر  30وشه ايروابط بین فردي شان از حد معمو باالتر بود از نمونه مطالعاتی حذف شدند سپس به صورت خ خودکارآمدي و
ت مشاوره گروهی نفر در گروه گواه قرار گرفتند. یک هفته پس از اجراي پیش آزمون،  برگزاري جلسا 30در گروه آزمایش و 

ته برگزار شد. جلسه یک ساع 2جلسه، هفته اي  8برن در قالب  آغاز شد و براي گروه آزمایشی برنامه مشاوره گروهی اریک
هاي (پرسشنامه هاي خودکارآمدي و روابط بین روز پس از اتمام جلسات، پس آزمون با به کارگیري همان پرسشنامه 4

 فردي) مورد استفاده در پیش آزمون بر روي هر دو گروه آزمایشی و گروه گواه انجام گرفت. 

 هایافته
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یش آزمون و پس پها در دو گروه آزمایش و کنترل در ن قسمت میانگین، انحراف استاندارد و واریانس نمرات آزمودنیدر ای
 . آزمون به تفکیک ارائه می شود

 

 : میانگین، انحراف استاندارد و واریانس نمرات آزمودنیها درگروه آزمایش2جدول 

 شاخصهاي آماري               

 هاگروه

 

 متغیرها
 واریانس استانداردانحراف میانگین عدادت

 گروه

 آزمایش

 903/53 3419/7 400/33 30 خودکارآمدي پیش آزمون

 240/72 4994/8 9667/64 30 خودکارآمدي پس آزمون

 گروه

 کنترل

 924/36 0765/6 200/33 30 خودکارآمدي پیش آزمون

 099/79 8937/8 0667/53 30 خودکارآمدي پس آزمون

 

مشاهده می شود میانگین گروه آزمایش در خود کارآمدي افزایش چشمگیري داشته اما در  2یکه در جدول شماره همانطور
گروه کنترل افزایش اندك است که البته این افزایش ممکن است ناشی از آگاهی آزمون شوندگان از سواالت به دلیل اجراي 

 پیش آزمون باشد.

تحلیل کواریانس استفاده شد. جهت استفاده از آزمون تحلیل کواریانس باید پیش  هاي پژوهش از آزمونبراي آزمون فرضیه
 ها، برابري واریانس ها، همگنی رگرسیون و خطی بودن رابطه برقرار باشد. فرض هاي نرمال بودن داده

جهت بررسی  <p).05/0اند(اسمیرنوف براي بررسی نرمال بودن، نشان داد که نداده ها نرمال -نتایج آزمون کولموگروف
 به دست آمدند که در سطح بزرگتر   1F ,56 =925/2یکسان بودن شیب خط رگرسیون براي خودکارآمدي 

باشد بنابراین این پیش فرض تأیید گردید. براي بررسی همسانی واریانس از آزمون لون مبنی بر پیش فرض می 05/0از 
 باشد بنابراین می 05/0که در سطح بزرگتر از  647/0ديتساوي واریانسها استفاده شد که نتایح براي خودکارآم

ها بنابراین انجام تحلیل کواریانس مانعی ندارد. نتایج آزمون این پیش فرض هم تأیید گردید. با توجه به تأیید پیش فرض
 تحلیل کواریانس در جداول زیر آورده شده است.

 اي بر خودکارآمدي در مرحله پس آزمونحاوره: نتایج تحلیل کوواریانس مشاوره تحلیل ارتباط م3جدول 

مجموع  منبع تغییرات متغیر
 مجذورات

درجه 
 آزادي

میانگین 
 مجذورات

 Fضریب 
سطح 

 معناداري

 مجذور

 اتا

توان 
 آماري

 868/0 149/0 003/0 808/9 360/641 1 360/641 پیش آزمون
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مشاوره 
تحلیل 
ارتباط 
 ايمحاوره

 782/0 122/0 007/0 770/7 077/508 1 077/508 ها گروه

 - - 388/65 60 743/3661 خطا
  

 

کارآمدي در مرحله اي(آزمایش و کنترل) بر خودنتایج تحلیل کوواریانس، تأثیر مشاوره تحلیل ارتباط محاوره 3جدول شماره 
ر مرحله رل) دها بر حسب عضویت گروهی(آزمایش و کنتپس آزمون را نشان می دهد که تفاوت مشاهده شده بین میانگین

است؛ بنابراین  درصد12) معنادار می باشد. میزان تأثیر این مداخله در پس آزمون P >01/0( 1/0پس آزمون در سطح آلفاي 
هرستان بوکان موثّر اي بر خودکارآمدي دانشجویان دانشگاه پیام نور شمی توان نتیجه گرفت که مشاوره تحلیل ارتباط محاوره

د اطمینان درص 99حاکی از دقت آماري می باشد. لذا با توجه به نتایج حاصل فرض پژوهش با  782/0است. توان آماري 
 . تایید گردید

 گیريبحث و نتیجه

اي بر خودکارآمدي دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان  حاکی از نتایج تحلیل کواریانس مشاوره تحلیل ارتباط محاوره
باشد که تفاوت مشاهده شده بین اي بر خودکارآمدي در مرحله پس آزمون بطور کلی میتأثیر مشاوره تحلیل ارتباط محاوره

توان نتیجه گرفت ها بر حسب عضویت گروهی (آزمایش و کنترل) در مرحله پس آزمون معنادار می باشد. بنابراین میمیانگین
درصد 99نور شهرستان بوکان مؤثر است لذا با  که مشاوره تحلیل ارتباط محاوره اي بر خودکار آمدي دانشجویان دانشگاه پیام

 اطمینان فرضیه پژوهش تایید گردید.

) 2012ر و پیرووت()، سیوکو1391)، دوکانه اي فرد و همکاران(1394نتایج حاصل از این تحقیق با نتایج؛ خدایی و همکاران( 
بادلی اریک برن توالدین با رویکرد تحلیل  )، نشان دادندکه روش مشاوره گروهی1391اي و همکاران(همسو می باشد. دوکانه

ه تفاوت برجسته )دریافتند ک2012بر عملکرد خانواده و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مؤثر است. سیوکور و پیرووت(
و  اندرکت کردهشو معنی داري در ثبات عاطفی و جسارت اجتماعی در مدیرانی که در برنامه آموزشی  تحلیل ارتباط متقابل 

 اند، وجود دارد. آن هایی که مورد آموزش قرار نگرفته

ختلف با هر نوع وجود خودکارآمدي در دانشجویان بدین معنی است که فرد به این باور رسیده باشد که میتواند در شرایط م
دانشجویان این باور  درمهارتی که داشته باشد،وظایف را به نحو احسن انجام دهد. بنابراین تحلیل ارتباط محاوره اي میتواند 

اشته باشد. را افزایش دهد و افزایش خودکار آمدي می تواند زمینه هاي پیشرقت تحصیلی و خود پنداره را به همراه د
اقعی افراد،هیجانات وخودکارآمدي اطمینان به توانایی هاي خود در کنترل افکار،احساسات،وفعالیت هاست و بنابراین برعملکرد 

تار متقابل، و سرانجام میزان تالشی که شخص صرف یک فعالیت می کند،مؤثر است. هدف نهایی تحلیل رف و انتخاب افراد 
کند اي به افراد کمک میرسیدن به خود مختاري از طریق آگاهی، سالمت فکر و خودانگیختگی است. تحلیل ارتباط محاوره

ها و ز بسیاري از تنشااستفاده کنند. ایجاد ارتباط صحیح  بخشخود جهت برقراري و ایجاد ارتباط مکمل و آرام از من بالغ
االمکان براي رشد و شکوفایی خود بهره ببرند. آشنایی هاي خود حّتیتوانند از تواناییتعارض ها جلوگیري می کند و افراد می

هایش آزاد باشد بو در انتخاکند تا با باورهایی که نسبت به خود داشته است مبارزه کند با این روش به درمان جو کمک می
 خواهد باشدتا تصمیم بگیرد چه کسی می
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 ارتقاء اخالق و باورهاي دینی در سطح نظام هاي دانشگاهی و تاثیر آن بر سالمت روان

 پري نظمی

 چکیده

و به سوي رخلقت انسان به گونه اي از جانب یگانه خالق هستی رقم خورده است که از همان بدو آفرینش مستعد حرکت  
یابد. بشر براي  نهایت به سر منزل سعادت و پویایی راهکمال و تعالی است تا در سایۀ تعلیم و تربیت و پرورش صحیح، در 

رایش هموار نموده طی این مسیر دشوار نیازمند اصول و قوانین و قوائدي دقیق و راستین می باشد تا مسیر رشد و کمال را ب
اخالقی نیست.  و او را هدایت و همراهی نماید. این اصول و قوانین در جوامع اسالمی و معتقد چیزي جز باورهاي دینی و

اي زندگی جاري هجوامع متکامل و پویاي بشري براي تداوم حیات و تکامل خویش، دین و اخالق و معنویت را در تمام زمینه 
موزه ها و باورهاي آو ساري می دانند و از جمله برنامه هاي اساسی و دقیق خود را، در پرورش نسل جوان  همراه با عقاید و 

و تحصیلی نفوذ  هاي خانوادگی، اجتماعیچنین جوامعی دین و اخالق و ارزشهاي دینی در تمام عرصه دینی رقم می زنند. در
ق اسالمی گره داشته و تاثیر گذار می باشد. سیاست هاي آموزشی و تربیتی، در کشورهاي پایبند به باورهاي دینی و اخال

طمئن تر گام بردارد لیم و تربیت نسل جوان جامعه بهتر و مخورده با ارزش ها و عقاید و آموزه هاي دینی است تا در مسیر تع
 ت یابد.و با کمک گرفتن از این باورهاي معنوي در تربیت روح ناآرم و جسور بشري به اهداف مورد تایید خویش دس

 : دین، معنویت، باورهاي دینی، نظامهاي دانشگاهیکلمات کلیدي

 مقدمه

 فرهیختگان و زشمند هر جامعه همواره باید مورد توجه و محور تمرکز عالمان،جوانان به عنوان سرمایه هاي اصلی و ار 
قش مراکز علمی و ناندیشمندان بوده و در تمام برنامه ریزي ها و سیاستگزاري ها مدنظر و محور توجه باشند. در این میان 

ویت بسیار حائز تقادي و اخالق و معنآموزشی در آشنا کردن و پایبند نمودن نسل جوان جامعه نسبت به باورهاي دینی و اع
 اهمیت است.

ایل دینی دیگر همه انسان ها، حتی در دوران کودکی و تا آخرین لحظات زندگی خود، در پی شناخت خدا، دنیا، قیامت و مس
رود؟ ه کجا می هستند. برخی سواالت همیشه فکر و ذهن انسان ها را به خود مشغول کرده است، اینکه از کجا آمده است؟ ب

 خدا کیست؟ دنیا چگونه به وجود آمده است و...

مختلف معنوي  اي که در آن از لحاظ فکري عمیق تر می شوند و مسائلي کودکی و رسیدن به مرحلهافراد پس از طی دوره 
 ي خود هستند.گستره ذهن آنان را در برمی گیرد، در پی یافتن پاسخ براي سوالت گسترده

، شیوه هاي است ضمن تعریف مختصري از دین و باورهاي دینی و تاثیر آن بر روح و روان آدمی در این تحقیق سعی برآن
 رسی قرار گیرد. ارتقاع باورهاي دینی در نظام هاي دانشگاهی و تاثیر آن بر سالمت روان، به شیوه کتابخانه اي مورد بر

آنها بپردازد الزم است که ایمان و دین خود را در ابعاد  انسان براي این که بتواند به اعتقاداتش پایبند باشد و به ارتقاء 
شناختی، رفتاري ، عاطفی و انگیزشی تقویت نماید. البته این ابعاد به نحوي با یکدیگر مرتبط بوده و با هم تعامل دارند. مثال 

یشتري از او سر میزند و از هر چه شناخت انسان به خدا و به دین قوي باشد، انگیزه انسان تقویت شده و رفتار هاي مثبت ب
رود. ازسوي دیگر عواطف طرف دیگر هرچه رفتارهاي مثبت بیشتري انجام دهد زمینه رشد شناختی و انگیزشی او نیز باال می



 

241 

 

 یازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت نظام هاي دانشگاهی

11th National Conference on Quality Assessment of University Systems 

 دانشگاه تبریز

1396اردیبهشت 7و 6  

مثبت انسان نیز می تواند در افزایش انگیزه ودر نتیجه استمرار رفتارهاي دینی تاثیر گذاشته و باعث گردد انسان ، سرعت 
 طی مسیر معنوي و ارتقاء باورهاي دینی داشته باشد.بیشتري در 

ایی وجود دارد. همچنین دین یک واقعیت مشخص عینی است که مورخان شده دین به شکل خاصی در هر فرهنگ شناخته
به نوعی  هاي نمادین و انواع دعاها بررسی کرد. فرد دیندارها، شخصیتتوان از دیدگاه آیینکنند. دین را میآن را مطالعه می

حفظ موازین و شئون  کند.با یک منبع الهی و منبع آفرینش که بر زندگی بشر و امور طبیعی تأثیر دارد، ارتباط برقرار می
وحیه ایثار و راسالمی در جامعه متحول امروز و تحکیم مودت و برادري و برابري انسانی و عدالت خواهی و آزاد منشی و 

ستحکام و بقاي کانون و حفظ استقالل و انتقال بسیاري از سنن اسالمی و معیارهاي اخالقی به امقاومت در برابر نفوذ بیگانه 
جامعه و روابط  گرم و صمیمی خانواده نیازمند است و در اینجاست که این همه شکل می گیرد و استمرار می یابد و در سطح

 وسیع اجتماعی بروز و ظهور می کند.

هاي ن و دیگر حیطههایی است که در ارتباط با اصول دین، فروع دیرفتارها، باورها و نگرش باورهاي دینی مجموعه اقدامات،
ه از گرایش شود. باورهاي دینی به معناي خاص، همیشه باورهاي مشترك جماعت معینی هستند کمرتبط با مذهب عنوان می

نوان امري فردي توسط عکه به  د. این باورها نه اینبالها، به خود میخویش به آن باورها و عمل کردن به مناسک همراه با آن
گروه را وحدت شوند و جزیی ازهمه اعضاي جماعت پذیرفته شده باشند، بلکه درحکم امري متعلق به تمامیت گروه تلقی می

 ).72: 1383دهند(دورکیم، تشکیل می

رد دین غالب هاي اجتماعی به خصوص در موفتها و آحفظ باورهاي دینی و پایداري باورهاي افراد جامعه درمقابل آسیب
صوص در سطح خهاي جوامع دینی و از جمله جامعه دینی ایران بوده است. باورهاي دینی به جامعه همواره یکی از دغدغه

بعدي، پیچیده  انسان موجودي چند هنجارها، ممکن است در طول زمان بر اثر عوامل اجتماعی گوناگون دچار تغییراتی شود.
چنان در کشف هزاران سر از اسرار وجودي انسان ناتوان و ها و گستردگی خود، همپر رمز و راز است و علم با همه پیشرفتو 

هاي تر مانده است. این عدم شناخت، به بروز بیماريحیران مانده است؛ دنیاي روان انسان به مراتب از دنیاي جسم او ناشناخته
هاي قطعی براي بعضی از آنها حاصل شده است، ولی بسیاري از آنها تاکنون ها و درمانلحگوناگون منجر شده است که راه

لوگیري از افزایش کامالً شناخته شده نیستند. از آنجایی که پیشگیري به مراتب بهتر از درمان است، الزم است به منظور ج
شوند، اقدامات پیشگیرانه هایی گسترده میناتوانایی فسردگی و غیره که منجر بههاي روانی، از جمله اضطراب و اشیوع بیماري

ها که در آینده حیات بشریت را تهدید خواهند هاي الزم بهداشت روانی،از بروز این بیماريشناسایی و اجرا شود و با توصیه
ماتی از جنس و سنخ ها و اقداکرد، جلوگیري گردد. شناخت این اقدامات، نیاز به شناخت واقعیت روان انسان دارد تا توصیه

هاي یابد مگر اینکه فطرت آدمی با توجه به دستورها و راهنماییروان انسان شناسایی و ارائه گردد. این امر مهم تحقق نمی
دات تأثیر خالق هستی، خوب شناسایی و درك گردد. روان آدمی از نظر فلسفی از مجردات است و موجود مجرد جز از مجر

شود. انسان که مجرد پذیرد و خرد مین ماده است، از ضربه، باد و آب که جزو مادیاتند، تأثیر مینخواهد پذیرفت. سنگ چو
 پذیرد.است، از مجرداتی مثل گناه، غیبت، تهمت، حسد، خوبی، عبادت و عمل خالص و نیت خیر اثر می

صراط مستقیم، باید بازگشت به فطرت بنابراین، براي پیشگیري از بروز حاالت عدم تعادل روانی و خارج شدن انسان از خط 
نهد و منحرف کننده از صراط مستقیم، به این راه راست پايپاك الهی را توصیه کرد، تا انسان به دور از عوامل تحریکی خارج

؛ نگردد. اینجا نقطۀ عطف ارتباط بین دین و بهداشت روانی است؛ زیرا بهداشت روانی نیاز به شناخت کامل روان انسان دارد
تواند اطالعات جامعی ت گرفته از علم الهی است و خالق، از روان مخلوق خود شناخت کامل دارد. بنابراین، دین میأدین نش

 تواند راهنماي کاملی براي رعایت بهداشت روانی باشد.هاي آن میدربارة روان انسان ارائه کند و آموزه
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الق و خمت روانی است که این مهارت در گرو شناخت هستی و یافتن معنا در زندگی یکی از مهارت هاي آرامش و سال
کنیم و  شناخت خود به عنوان جزئی از این مجموعه هستی است. معنا در زندگی یعنی چیزي که به خاطر آن زندگی می

. بهتر ی دهدمزندگی براي یک ایده و تفکر و براي خدمت صادقانه به خلق بهترین معنا و مفهومی است که دین به انسان 
باشد، سبب تنش و  است آرزوهایمان را معقوالنه و کم در نظر بگیریم چرا که آرزوهاي طوالنی که از دایره عمر انسان خارج

 فشار روانی می شود.

تی، دین خود را در ابعاد شناخ انسان براي این که بتواند به اعتقاداتش پایبند باشد و به ارتقاء آنها بپردازد الزم است که ایمان و
ل دارند. مثال هر چه رفتاري، عاطفی و انگیزشی تقویت نماید. البته این ابعاد به نحوي با یکدیگر مرتبط بوده و با هم تعام

یزند و از طرف مشناخت انسان به خدا و به دین قوي باشد، انگیزه انسان تقویت شده و رفتار هاي مثبت بیشتري از او سر 
رود. ازسوي دیگر عواطف مثبت ي انجام دهد زمینه رشد شناختی و انگیزشی او نیز باال میدیگر هرچه رفتارهاي مثبت بیشتر

نسان ، سرعت بیشتري انسان نیز می تواند در افزایش انگیزه ودر نتیجه استمرار رفتارهاي دینی تاثیر گذاشته و باعث گردد ا
 در طی مسیر معنوي و ارتقاء باورهاي دینی داشته باشد.

طور کلی، در حوزة اجتماعی و سیاسی ما مطرح گاه در حوزة کسب و کار، یا بهت ما این است که اخالق هیچیکی از مشکال
ها به اینکه درستی و راستی خواست آنهاست، اذعان دارند؛ اما در عین نبوده، بلکه همواره موضوعی شخصی بوده است. انسان

دهند. اي که از دیگران انتظار دارند، انجام نمیتیارها را به همان درسدهد که بیشتر مردم معموالً کحال، مطالعات نشان می
شان متعهدند و دستاورد این تعهد هاي اجتماعیبه مسئولیت کنند، نسبتهایشان درستی را رعایت میافرادي که در فعالیت

 تا).براي آنها، سوددهی بیشتر است (جان ماکسول، بی

ینی، بعنوان اساسی دی توان به این باور رسید که دین و معنویت و اعتقاد اصولی به باورهاي با توجه به مباحث انجام شده م
 ترین نیاز جوامع بشري نقش برجسته اي در حفظ سالمت جوانان، خانواده و جامعه دارد.

ف مورد تلتوجه به وضعیت تحصیلی دانشجویان، گاهی به سوي توسعه پایدار است که در سال هاي اخیر در کشورهاي مخ
شارزا باشد. به اي في تحصیلی دانشگاه به سبب وجود عوامل متعدد، می تواند دورهتوجه روز افزون قرار گرفته است.دوره

ه طور غالب با بعبارتی دیگر، ورود به دانشگاه، مقطعی بسیار حساس در زندگی نیروهاي کار آمد و فعال هر کشوري است و 
 راد، به ویژه در رابطه هاي اجتماعی و انسانی آنان همراه است.تغییرهاي عمده اي در زندگی اف

ت؛ و عملکرد و قرار گرفتن در چنین شرایطی، به طور معمول با فشارها، نگرانی ها و هیجان هاي خاص این دوره همراه اس
ي س در دورهي استربازدهی افراد و در نهایت، سالمت روانی آنان را تحت تاثیر قرار می دهد.با توجه به تشدید درجه 

وانی خاص قرار تحصیالت دانشگاهی، می توان انتظار داشت که در صدي از دانشجویان، در معرض خطر ابتال به بیماریهاي ر
 گیرند.

نات و استرس در این میان نقش افراد متخصص و فعال در محیط هاي دانشگاهی، نسبت به ایجاد آرامش و ثبات و رفع هیجا
 مختلف، در دانشجویان بسیار در خور توجه است. هاي ناشی از عوامل

پژوهش ها نشان می دهد که عمل به باورهاي دینی می تواند در ایجاد حس امید، احساس صمیمیت با دیگران، آرامش و 
هیجانی، فرصت شکوفایی و حل مشکل ها موثر باشد. باورها و رفتارهایی مانند توکل به خدا، دعا و نیایش، صبر و انجام 

ناسک دینی، می تواند در ایجاد امید و نگرش هاي مثبت، منجر به افزایش سالمت روان گردد. دین از عامل هاي مهم و م
تاثیر گذار در سالمت روان است.فرد دین دار خود را تحت حمایت و لطف همه جانبه ي خداوند می بیند و بدین ترتیب 
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ست می دهد. از دیگر نتایج به دست آمده می توان به رابطه ي احساس اطمینان و آرامش و لذت معنوي عمیقی به وي د
منفی بین افسردگی و بعد اعتقادي و مناسکی دین اشاره کرد این امر را می توان چنین تبیین کرد؛ فردي که داراي اعتقادات 

 دینی قوي باشد، اساس پوچی، نا امیدي و یأس نمی کند و از عزت نفس باالیی برخوردار است.

 له اموري که می تواند به باورها و اعتقادات انسان، رشد و تعالی دهد عبارتند از:از جم

 . فعالیت علمی:1

 افزایش شناخت وآگاهی نسبت به دین و اعتقادات: -
. هر چه انسان رشد و تعالی عملی اعتقادات و باورهاي دینی، محصول شناخت صحیح و آگاهانه از معارف و حقایق دینی است

ید، به همان میزان احتمال طالعات دینی خود را باال برده و با برهان و استدالل عقلی، اصول دین را براي خود اثبات نمابتواند م
امع و کاملی جانحراف او در عمل کاهش خواهد یافت. لذا الزم است انسان قبل از ورود به وادي عمل و طی مسیر، شناخت 

 ا به راحتی پشت سر گذاشته و به مقصود برسد.از راه داشته باشد تا موانع بر سر راه ر

اخالقی و  هاي زمینه در نمایید تالش براي خود تنظیم نموده و درسی و تیاز این رو توصیه می شود که یک برنامه مطالعا
ک دچار ش ینیداعتقادات و باورهاي در صورتی که در مورد و  مطالعه و سطح آگاهی خود را افزایش دهید دینی و اعتقادي
 دینی آن را برطرف نمایید. عالمانکنید از طریق تحقیق ، مطالعه، مراجعه به  تالشو شبهه ُشدید، 

 تقویت محبت الهی در دل: -

هاي معنوي که همان رسیدن اگر انسان بتواند لذت متعالی یعنی لذت محبت الهی را بچشد، انگیزه او براي بدست آوردن لذت
شود. عواملی از قبیل تفکر در نعمت هاي الهی، تأمل و تدبر در آیات الهی، درد د، تقویت میبه اعتقاد و ایمان کامل می باش

شهداء، داشتن حضور  دل با خدا، شرکت در مراسم مناجات و ادعیه و دقت در معانی آنها، خواندن داستان اولیاء اهللا، خاطرات
 قلب در عبادت و... ، در تقویت محبت الهی و ایمان مؤثرند.

 فعالیت عملی:. 2
ع) می فرمایند: (من افزایش و ارتقاء یافتن بینش و باورهاي دینی در گرو عمل به دستورات و فرامین الهی است. امام باقر (

به او می آموزد.  کسی که به علم ودانایی ا ش عمل کند،خداوندآنچه راکه نمی داند–عمل بما یعلم عّلمه اهللا ما لم یعلم 
 ). 189ص  75بحاراالنوار ج (

در نتیجه انجام وظایف بندگی، راه اصلی در رسیدن به مقصود و افزایش سطح آگاهی و اعتقادات دینی است. البته توجه به 
این نکته ضروري است که عمل به وظایف نباید شما را از تفکر و مطالعه در معارف و اعتقادات باز دارد و یکی را بر دیگري 

عالم را با اسباب اداره کرده و عمل به وظایف و مطالعه و تفکر پیرامون اعتقادات دو سبب از ترجیج دهید. چرا که خداوند 
 اسباب تقویت باورهاي دینی است که در طول یکدیگر قرار دارند.

 مبارزه با ریشه هاي گناه: -
و اعتقادات را فراهم می کند.  شناسایی ریشه گناه و از بین بردن آن خطر انحراف را شدیداً کاهش داده و زمینه ارتقاء بینش

بذر معارف و باورهاي دینی در زمینی به خوبی رشد و نمو می یابد که خالی از هرگونه ناپاکی و میکروب باشد. شرط رسیدن 
به ایمان کامل و افزایش بینش و باور دینی در وجود انسان، پاکی روح و نفس آدمی از گناه و معصیت است. هر چه انسان از 

لغزش دورتر باشد، بذر معارف در وجودش سریعتر به ریشه خواهد نشست و ساقه اعتقاداتش تنومندتر خواهد شد و  خطا و
 در نتیجه میوه اي شیرین تر و آبدارتري از این درخت خواهد چید.
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حب جاه، تکبر، براي پاکسازي از گناه، ریشه اي ترین کار مبارزه با خواستگاه و زمینه هاي نفسانی آن( مانند حب دنیا، 
حسادت، غرور و...) است. براي مثال آدم حسود ، همیشه در معرض غیبت، تهمت ، آسیب رساندن به محسود و انواعی از 
گناهان است و آدم بخیل توان انجام واجبات مالی و کمک رسانی به دیگران را ندارد، این شخص اگر بخواهد گناه نکند ، 

خیر خواهی که ضد حسد است و تحصیل سخاوت که ضد بخل است، ریشه گناه را از دل اساسی ترین راه این است که با 
خود بیرون نماید و خویش را از خطر شرك و خود خواهی برهاند. ( در این زمینه می توانید به کتاب معراج السعاده و کتاب 

 ردن رذایل اخالقی ذکر شده است).هاي جالبی براي از بین باخالق مرحوم شبر مراجعه نمایید در این دو کتاب روش

 مبارزه با عادت هایی که مانع رشد انسان و عمل هستند: -
برخی عادتها در انسان مانع حرکت او در جاده ایمان تلقی می شوند (هر چند ممکن است حرام نباشند). به عنوان مثال کسی 

بود به انجام وظایف واجب و مستحب خود اقدام کند . که به پرخوري ، پرخوابی و پر گویی عادت نموده است ، قادر نخواهد 
عادتهاي مذموم در برخی موارد حّتی زمینه انجام گناه و تخلف از بندگی حق تعالی را در انسان فراهم می کنند و باعث 
 تضعیف ایمان در او می شوند.

 مبارزه مستقیم با خود گناه و ترك و جبران آنها: -
هاي گناه، مبارزه مستقیم با گناه و ترك و جبران آن از طریق توبه، در تقویت ایمان و رهایی از عالوه بر مبارزه با زمینه 

 ظلمت نقش بسزایی دارد.

 انجام وظایف واجب شرعی : -

از فرامین  همانطور که گفتیم یکی از مراحل بسیار مهم و سرنوشت ساز در تقویت ایمان ، انجام وظایف واجب و اطاعت
لکه تقوي و بهره ین مرحله که در عرفان اسالمی از آن به قرب فرایض تعبیر می کنند، در نهایت به حصول مخداوند است . ا

تواند انسان را از انجام بسیاري از گناهان و انحرافات باز مندي از آثار و ارزشهاي ناشی از آن، می انجامد. و همین ملکه می
 دارد.

 اما ،است استوار دینی حکومت براساس ایرانی فعلی جامعه فرهنگی و سیسیا اجتماعی، ساختار و زندگی سبک اگرچه

ن این فرهنگ ها در ادغام شهروندان جوامع مختلف در نظام جهانی، در دروین جهانی و نقش مسلط رسانهنو نظم خاطر به
ي دینی در ثر باورهاهاي زندگی و تکهاي موافق و مخالف متعددي به وجود آمده و موجب تکثر سبکعمومی، خرده فرهنگ

 درون این جامعه دینی شده است.

ارزش هاي دینی و  در این میان با توجه به نقش فعال دین در جامعه ایران به ویژه در سده هاي اخیر نمی توان تأثیر آن و
ارزش ها در میان  ا واخالقی را به عنوان یکی از متغیرهاي تأثیر گذار اجتماعی در شیوه زندگی مورد اغماض قرار داد. باوره

زه می کنند و مردم مشترکند و به قضاوت شخصی افراد بستگی ندارند. اشخاص براي صیانت از ارزش ها و باورهایشان مبار
ی ملت ها بر براي حفظ آنها می کوشند و چون کارکردهاي عدیده اي دارند، نقش و تأثیر شگرفی در حیات فردي و اجتماع

مایند. اعتقاد به نابراین در یک جامعه دینی، افراد می کوشند تا بر اساس باورهایشان رفتار جاي گذاشته و می گذارند. بن
بک زندگی در حوزه باورها و عمل به آنها شیوة زندگی فردي و اجتماعی آنان می تواند تأثیر گذار باشند. ارتباط دین با س

 و مدیریت.  هنر گرفته تا علومی مانند روان شناسیهاي مختلف دانش قابل طرح و بررسی است؛ از حوزه کالم، فلسفه و 
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 :پیشنهادهاي کاربردي

جازه دخل و و انسان ااز جانب پروردگار مهربان که بدن امانتی است  یمیادآوري شو کالس هاي درس و جلساتهمواره در 
 شود.فی جامعه میهاي دینی و عراین کار موجب تضعیف اعتقاد انسان نسبت به هنجار چرا کهآن را ندارد،  برتصرف غیرمجاز 

ند خالکوبی، مان ،هاي غلط بدنشده و مدیریتمعرفی دانشگاه ها... در  ،پوشش مناسب والگوهاي متین آرایشی، بهداشتی
 هاي غیرضروري پالستیکی و غیره مورد نقد و بررسی قرار گیرد.آرایش غلیظ، جراحی

یرات اجتماعی و پدیده با تغی و متناسبهاي دقیق و اصولی ریزيجویان) برنامهآموزان و دانشجوانان (دانش براي اوقات فراغت
 شدن انجام شود. جهانی

ایفا  دانشجویان هاي خود نقش بیشتري در اوقات فراغتبا تنوع بخشیدن به برنامه و دانشجویی، هاي مذهبیمساجد و انجمن
 نمایند.

اورهاي دینی و مذهبی ها در تمام ابعاد زندگی فرد از جمله بگی و تاثیر آنهاي صحیح زندها، عادات و روشهمواره در رسانه
 وي یادآوري شود.

به عنوان  پرهیز از انزوا و قرارگرفتن در بطن جامعه و شرکت در مراسمات ملی و مذهبی مورد دیگري است که بایستی
 آوري شود.اره یاداي مطلوب جامعه همووارهعادت

 ختیار عموم قرار گیرد.اها و الحان زیبا تولید و در یی با محتواي فرهنگ و دین غالب جامعه اما با آهنگهاها و فیلمموسیقی

 ها واگذار شود.هاي هوشمند به خود خانوادهحدود استفاده از ماهواره، اینترنت و گوشی

 نتیجه

آن جامعه  شد تعالی و کمال و سعادتاخالق و باورهاي دینی و معنویت اگر در زندگی افرد یک جامعه ساري و جاري با
ایۀ باورها و پمحقق خواهد بود. جوامع براي استمرار و پایداري و تکامل همواره باید سعی در پرورش نسل جوان خود بر 

ر قابل اغماض معیارهاي اخالقی و اسالمی خود باشند . در این میان نقش مراکز آموزشی و علمی بسیار حائز اهمیت و غی
 مواره باید از سوي حاکمان و زمامداران جوامع مورد توجه و توصیه قرار گیرد.بوده و ه

مواره با تحقیق و هدانشگاه ها به عنوان محل رشد و پرورش اذهان و اندیشه ها و زایش افکار نو و پویا در هر جامعه باید 
ذب و پرورش جن باوري و دین محوري و هاي علمی و پاسخگویی به نیازهاي به روز نسل جوان، پرچمدار دیتفحص در زمینه

 اندیشه هاي دینی باشند.

هاي نو همواره در  مراکز آموزشی با توجه به تحوالت عمیقی که در عرصه هاي مختلف علمی انجام گرفته با ایده ها و اندیشه
به مسائل روز  را نسبت پی راه هاي تازه براي جذب و جلب جوانان به سمت باورها و اعتقادات دینی بوده مطالب کتب درسی

 و نیازهاي روحی و روانی جوانان در هر دوره، تألیف و ویرایش نمایند.

 منابع و مآخذ:
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د اسالمی واحد ). بررسی رابطه سبک زندگی و باورهاي دینی دانشجویان دانشگاه آزا1394موسی زاده،شهال؛ علمی،محمود. (
 ره بیست و نهمورزقان. مجله مطالعات جامعه شناسی. سال هشتم، شما

سالمی استان ا). تاثیر دین و باورهاي دینی در سالمت روانی فرد و جامعه،سایت سازمان تبلیغات 1392رمضانی، مهدي. (
 تهران

سی دانشگاه ي عمل به باورهاي دینی و سالمت روان، در دانشجویان مهند).تعیین رابطه1395محمدي،حسین، و دیگران. (
 ي دومي دوم، شمارهو سالمت، دورهبناب. مجله پژوهش در دین 

اساس  ). بررسی رابطه جامعه شناختی باورهاي دینی و سبک زندگی بر1389تنهایی،حسین ابوالحسن؛ خرمی، شمسی. (
 شمنظریه گافمن. فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن.سال سوم، شماره ش

فهان، مجله ). رابطه بین ابعاد مختلف دین داري و سالمت عمومی در دانشجویان اص1385(چراغی، مونا؛ مولوي، حسین. 
 پژوهش هاي تربیتی و روانشناختی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه اصفهان. سال دوم، شماره دوم

انشگاه ن د). بررسی میزان پایبندي مذهبی دانشجویا1388نوابخش، مهرداد؛ پور یوسفی،حمید؛ میرآخورلی، مژگان. (
 آزاداسالمی واحد گرمسار، پژوهش نامه علوم اجتماعی. سال سوم، شماره سوم،

 )http://akhlakg.porsemani.irمقاله دین و ایمان در محیط ناهنجار فرهنگی. قابل دسترسی در سایت(
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دانشگاه تبریز در سال ارزیابی درونی کیفیت گروه فیزیولوژي ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 
 93-94تحصیلی

 3، اصغر نقدي2، یوسف رضاپور1لیال پوریعقوب

 چکیده

تبریز در سال  کیفیت گروه فیزیولوژي ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاهپژوهش حاضربه ارزیابی درونی  
ر در فعالیت گروه، مورد مطالعه قرار گذاعامل اثر 8پردازد. در این پژوهش سعی شده است تا کیفیت می 93-94تحصیلی 

ولوژي ورزشی گرفته و نقاط قوت و ضعف عمده آن شناسایی گردند. و هدف آن تعیین کیفیت عوامل تشکیل دهنده گروه فیزی
ین مطالعه با باشد. اها در گروه موردمطالعه میو تعیین نقاط قوت و ضعف و ارائه پیشنهادات جهت بهینه سازي فعالیت

وختگان گروه آمعلمی، تعدادي از دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتري و دانشکت مدیرگروه، اعضاي هیأتمشار
 -5دانشجویان  -4لمی عهیأت -3اختارسازمانی و مدیریت س -2ا و اهداف هرسالت -1عامل:  8انجام شد. در این ارزیابی 

موختگان گروه مذکور آدانش -8مکانات و تجهیزات آموزشی وا  -7دگیري یا-ددهیفرایند یا - 6هاي آموزشی مورداجرا دوره
ب، نسبتاًمطلوب نشانگرمورد بررسی قرار گرفت. در پایان کیفیت هر یک از عوامل در سه سطح مطلو 160مالك و  79در قالب 

موختگان در آعامل دانش هاي این پژوهش نشان داد که کیفیت  عامل هیأت علمی وو نامطلوب طبقه بندي گردید. یافته 
 سطح مطلوب و در دیگر عوامل موردارزیابی نسبتاً مطلوب می باشد. 

 نشانگرها -هامالك -عوامل  -روه آموزشی فیزیولوژي ورزشیگ -یفیتک -واژگان کلیدي: ارزیابی درونی

 مقدمه

اکزي که به تربیت و آماده ساختن نیروي دانشگاه ها به عنوان زیرنظام آموزش عالی در فرایند توسعه هر کشوري به عنوان مر

به نیازهاي واقعی جامعه در زمینه هاي مختلف می پردازند،  4انسانی کارآمد، شایسته و داراي مهارت به منظور پاسخگویی

 دارند. ي خود به جامعه، عمالً در راه توسعه گام برمی5نقش حیاتی و کلیدي را بر عهده دارند، چرا که دانشگاه ها با بروندادها

خاص بر 7کند، سپس با اعمال فرایندهايرا از جامعه دریافت می6هر سیستمی بنا به فلسفه وجودي و ماهیتش، دروندادهایی
کننده اصلی هاي مختلف جامعه به عنوان دریافتدهد.  بخشروي آنها، بروندادهایی را به عنوان محصول به جامعه ارائه می

-شک این انتظارها، بر لزوم مسئولیتهاي خود، انتظارهایی دارندکه بیبه مقاصد و رسالت پیامدهاي این محصوالت، با توجه

عالی در قبال بروندادها ها تأثیر بسزایی خواهد داشت. با توجه به ضرورت پاسخگو بودن نظام آموزشپذیري و پاسخگویی نظام
هاي هاي بخشیده شود تا به کمک آن به خواستهت راهکاري اندیشو پیامدهاي حاصله و نیز منابع دریافتی، ضروري اس

بنابراین دانشگاه هاي سراسر جهان  ).1383مختلف جامعه و از جمله خود سیستم پاسخ داده شود( حیدري نژاد و همکاران، 

                                                            
روه برنامه ریزي نظارت و ارزیابی، تبریز، ایران، کارشناس ارشد برنامه ریزي درسی دانشگاه تبریز، گ 1

L.pooryaghoob@tabrizu.ac.ir 
 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه تبریز،تبریز،ایران 2
 مربی گروه علوم تربیتی، دانشگاه تبریز،تبریز،ایران 3
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نی دائماً دستخوش فرایند گسترده اي از اصالحات و تغییرات هستند که هدف آن ایجاد تحوالت عمیق در فعالیت هاي سازما
آموزش عالی است. این وضعیت به انتخاب، ایجاد و اجراي مکانیزم هاي خاصی منجر شده است که هدف آن ایجاد نهادهایی 

 ).Barnabè and Riccaboni 2007,( است که پاسخگو بوده و به ارزیابی عملکرد واحدهاي دانشگاهی بپردازند

 مبانی نظري

ریزان آموزشی با هاي اخیر برنامهایست که در سالشی یکی از مسائل عمدهنظران عقیده دارندکه کاهش کیفیت آموزصاحب
اند. به عقیده آنان ارزیابی مستمر از کیفیت در نظام آموزشی به روشن شدن وضعیت کنونی کمک کرده، به آن روبرو بوده

بازرگان، موحدمحمدي و برادران،  حجازي،نمود (خواهددست اندرکاران در اتخاذ تدابیر مفید براي رفع مسائل آموزشی یاري 
کنند، آموزشی اي که در آن فعالیت میعلمی از وضعیت خود و گروهحجازي معتقد است آگاه شدن اعضاي هیأت ).1379

ها و کوشش در جهت رفع آن هم از طریق خرد و تفکر جمعی و رسیدن به اوج شناخت از نیازها، اهداف، برنامه ها و فعالیت
آموزشی درونی در یک گروهترین دستاوردهاي ارزیابیها، از مهمها و در نهایت بهبود و توسعه فعالیتیها و کاستکمی

در عین حال، هم عامل ارزیابی و هم مخاطب ان است. فلسفه  "خود ") بیان کرده است1999( 1). باود1386است(حجازي، 
( 5"بر خود فرمان دادن است"و  4"د حساب پس دادنبه خو"، 3"خود را سنجیدن"، 2"از خود پرسیدن"ارزیابی درونی 

) معتقد است براي تضمین سطح باالي کیفیت، بایستی تضمین کیفیت توسط 2011(6). هاپکورپی1386فراستخواه و بازرگان،
توسط کارکنانی که مسئولیت وظایف اصلی دانشگاه را بر عهده دارند، انجام شود. وي بر این باور است که اگر تضمین کیفیت 

هاي علمی و بهبود فعالیتعوامل اجرایی ( غیر هیأت علمی گروه آموزشی) انجام شود، کمترین تأثیر را بر اعضاي هیأت
). بر اساس تحقیقی که فراستخواه در سال 1390آموزشی و پژوهشی خواهد داشت ( کریمیان، نادري؛ عطاران و صالحی، 

کشور مختلف جهان انجام  16عالی در نهاد تضمین کیفیت آموزش 20بیقی درباره الگوي اعتبارسنجی با بررسی تط  2006
شود و در عالی تلقی میاست، در سطح بین المللی ارزیابی درونی نخستین مرجع اطالعاتی براي تضمین کیفیت آموزشداده

عالی و ي اعتبارسنجی آموزشاي برانظام هاي بررسی شده در تحقیق مزبور ارزیابی درونی را پایه %90مجموع ، متجاوز از 
). نگاهی به تحوالت نظام آموزش عالی کشور در دو دهه گذشته از نظر 1387اند(فراستخواه، نظام تضمین کیفیت دانسته

جمعیت دانشجویی، حاکی از رشد کمی و عدم توجه کافی به کیفیت دانشگاه ها و بهبود ارتقاي آن است. بهبود و ارتقاي 
یکی از با سابقه ترین الگوهاي  ).1388کار مناسب ارزیابی است( بازرگان به نقل از جعفري و همکاران، کیفیت مستلزم سازو 

است. هدف این  7ارزشیابی که به منظور قضاوت درباره سازمانهاي آموزشی مورد استفاده قرار می گیرد، الگوي اعتبارسنجی
ی را با توجه به معیارهاي ویژه اي مورد قضاوت قرار دهد. الگوي الگو آن است که برنامه ها، سازمان ها و مؤسسه هاي آموزش

. در ارزیابی درونی دست اندرکاران نظام 9ب) ارزیابی برونی 8اعتبار سنجی از دو قسمت تشکیل می شود: الف) ارزیابی درونی
ورند سپس میزان نسبت به هدف هاي نظام و مسائلی که در تحقق این هدفها وجود دارد، آگاهی بیشتري بدست می آ

                                                            

Boud.8 
questioning -Self. 9 
assessment-Self. 10 

accountability-Self.11 
12.Self-directing 

.Haapakorpi١٣ 

.Accreditation Model١٤ 
Internal Evaluation.15 
External Evaluation. 16 
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). 1383دستیابی به آنها را می سنجند تا بر اساس آن به برنامه ریزي فعالیت هاي آینده جهت بهبود کیفیت بپردازند. ( بازرگان،
ارزیابی درونی توسط خود گروه هاي یک دانشگاه صورت می پذیرد و گروه آموزشی به منظور خود در آیینه دیدن اقدام به 

جنبه هاي قوت و ضعف خود را دریابد و به اصالح ضعف ها بپردازد و نهایتاً کیفیت آموزشی و پژوهشی  ارزیابی می کند تا
گروه آموزشی بهبود پیدا کند. ارزیابی درونی بهبود مستمر کیفیت را دنبال می کند و ارزیابی بیرونی به رعایت استانداردها 

). از منظر برنامه هاي توسعه و پیشرفت تربیتی فرهنگی 1392گان، تأکید می کند ( محمدي، رضا و همکاران به نقل از بازر
جامعه ، حوزه تربیت بدنی و ورزش داراي سهم و جایگاه ارزنده اي می باشد. زیرا از یک طرف با پر کردن اوقات فراغت و از 

مر، می تواند به نشاط، طرف دیگر با ترویج سبک زندگی فعال و تقویت فرهنگ گرایش به ورزش و فعالیت در سراسر طول ع
). پاسخ به این تقاضاها نیاز این گروه 1383شادابی و سالمتی افراد جامعه کمک نماید( شمس و مبلغ به نقل از حیدري نژاد 

هاي آموزشی را به تضمین کیفیت و اعتبار و همچنین سودمندي فرایند ارزیابی افزایش داده است. چرا که ارزیابی کیفیت، 
 ی را به نحو احسن انجام می دهد.رسالت پاسخگوی

 خالصه روش شناسی

بندي تحقیقات بر حسب هدف، یک تحقیق کاربردي است. با توجه به موضوع تحقیق، روش تحقیق تحقیق حاضر از نظر دسته
گروه با لحاظ اهداف و سؤاالت پژوهش یک مطالعه توصیفی از نوع ارزشیابی است. جامعه آماري مورد مطالعه در این پژوهش، 

علمی، دانشجویان کارشناسی ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تبریز شامل تمامی اعضاي هیأتفیزیولوژي
، کارشناسی ارشد و دکتري گروه می باشد. همچنین براي آشنایی با عملکرد این گروه در کنار اعضاي اشاره شده از دانش 

 8در این ارزیابی دو سال اخیر و سرپرستان بالفصل آنها نیز استفاده شده است. آموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد 
 6هاي آموزشی مورداجرا دوره -5دانشجویان  -4علمی هیأت -3ساختارسازمانی و مدیریت  -2ها و اهداف رسالت -1عامل: 

 160مالك و  79مذکور در قالب  آموختگان گروهدانش -8امکانات و تجهیزات آموزشی و  -7یادگیري -فرایند یاددهی -
پرسشنامه می  8گیري شامل مصاحبه، مشاهده و پرسشنامه بود که شامل نشانگرمورد بررسی قرار گرفت و  ابزارهاي اندازه

نفر  42نفر دانشجوي کارشناسی ارشد،  17نفر دانشجوي دکتري،  6نفر عضو هیأت علمی،  4باشد. نمونه آماري شامل 
آموختگان بودند که براي انتخاب آنها از روش تمام شماري نفر کارفرماي دانش 7آموخته و نفر دانش 34 دانشجوي کارشناسی،

آموختگان و کارفرمایان از روش جامعه دردسترس استفاده گردید. ضریب پایایی با استفاده از آلفاي و تنها براي انتخاب دانش
آموختگان و دانش %95، دانشجویان تحصیالت تکمیلی  %96رشناسی ، دانشجویان کا %87کرونباخ براي اعضاي هیأت علمی 

هاي هاي آمارتوصیفی مانند میانگین و انحراف معیار و از روشها از روش محاسبه گردید. براي تجزیه و تحلیل داده  85%
هاي کیفی پژوهش استفاده ها براي سازماندهی دادههاي جفت شده و محاسبه فراوانی پاسخنمونه  tآمار استنباطی، آزمون 

انجام گرفت و در پایان کیفیت هر یک از عوامل در سه سطح مطلوب،  spssشد و کلیه عملیات آماري به وسیله نرم افزار 
 نسبتاًمطلوب و نامطلوب طبقه بندي گردید. 

 خالصه یافته ها

کیفی و  ايا استفاده از پرسشنامهعامل اهداف آموزشی، پژوهشی و عرضه خدمات تخصصی گروه فیزیولوژي ورزشی ب    
ضاي هیئت صورت از پیش طراحی شده تحت عنوان پرسشنامه تدوین و تصریح رسالت و اهداف گروه در بین اعبازپاسخ به

از خود پرسشنامه  هاي این پرسشنامه به روش اسمیت و با انتخاب مضامین اصلیعلمی گروه فیزیولوژي ورزشی توزیع شد. داده
 بندي شدند.شان دستههاي مربوط به هر سوال با توجه به فراوانیها مورد تحلیل قرار گرفتند و پاسخرعی از پاسخو مضامین ف
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 عامل اهداف آموزشی، پژوهشی و عرضه خدمات تخصصی گروه فیزیولوژي ورزشی :1جدول شماره

-ارک ایجاد کسب و-اهش هزینهک-هبود سالمتب -تقویت و تربیت مربی و معلم آموزشی 1
 قویت و تربیت مربی و معلمت-آموزشهاي تئوریکی و عملی

-ستیافزایش تندر -د قهرمانانبهبود عملکر -بررسی شیوه هاي مختلف تمرین پژوهشی 2
 ولید ثروتت-ستیابی به تازه هاي علمید -معه نیازسنجی جا -افزایش امید به زندگی

تخصصی -انان این رشتهارزیابی قهرم-ی افرادرسی شرایط سالمتبر -ارزیابی افراد عرضه خدمات تخصصی 3
یماري پیشگیري از ب-دنساز، مشاور و ....بتربیت مربی، -شدن فیزیولوژي ورزشی

 هایی همچون دیابت و چاقی

 : فراوانی عوامل، مالکها و نشانگرهاي موردارزیابی گروه آموزشی فیزیولوژي ورزشی 2جدول شماره 

 مطلوبیت سطح نشانگرها مالك ها عوامل ردیف

 نسبتاً مطلوب 37 15 ساختار سازمانی، تشکیالت و مدیریت 1

 مطلوب 15 9 هیأت علمی 2

 نسبتاً مطلوب 14 10 دانشجویان 3

 نسبتاً مطلوب 9 9 دوره هاي آموزشی مورد اجرا 4

 نسبتاً مطلوب 32 10 ادگیريی -فرایند یاددهی 5

 نسبتاً مطلوب 27 10 امکانات و تجهیزات گروه 6

 مطلوب 26 16 دانش آموختگان 7

 

 خالصه نتیجه گیري

ل نسبتاً ، وضعیت عامل هیأت علمی و دانش آموختگان مطلوب و وضعیت سایر عوام2با عنایت به اطالعات جدول شماره 
ي است تا مطلوب برآورد شده است. بنابراین وضعیت کیفیت گروه به طورکلی در سطح نسبتاً مطلوب قرار دارد و ضرور

ع بندي نتایج در مجموع با جمدامات و برنامه ریزي هاي مؤثري براي ارتقاء سطح گروه به وضعیت مطلوب صورت پذیرد. اق
زیر را می توان  حاصله و اطالعات به دست آمده از پرسشنامه هاي اساتید، دانشجویان و دانش آموختگان گروه، پیشنهادهاي

 شگاه تبریز ارائه نمود:براي بهبود کیفیت گروه فیزیولوژي ورزشی دان

دید، جبیت بدنی و علوم ورزشی به دلیل ارتقاء و جدا شدن آن از دانشکده علوم تربیتی و انتقال آن به  مکان دانشکده تر  -1
اي عدیده از لحاظ کمیت و کیفیت در زمینه تجهیزات و امکانات علی الخصوص کتابخانه و سایت کامپیوتري با مشکالت

دانشکده با خرید  اتخاذ سازوکار مناسب براي این موضوع از جمله ایجاد سایت کامپیوتر و تجهیز کتابخانهمواجه است. لذا 
آزمایشگاه هاي  تواند و همچنین تخصیص بودجه کافی براي ارتقاءهاي جدید و به روز در زمینه فیزیولوژي ورزشی میکتاب

 این گروه تأثیر بسزایی داشته باشد. علمیتخصصی در رضایت و انگیزش دانشجویان و اعضاي هیأت

نظر درباره چگونگی تقویت روحیه همکاري و مشارکت با شکیل جلسات مشورتی اعضاي هیأت علمی به منظور تبادلت -2
 یکدیگر.

 نه.ها و محتواي دروس، همچنین استفاده از نظرات دانشجویان در این زمیها، برنامهریزي و ارزیابی مدون از دورهبرنامه -3
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 عیارهاي روشن و مدون جهت بررسی پیشرفت تحصیلی دانشجویان و ارائه بازخورد مناسب به آنها.مبه کارگیري  -4

 ات به منظور بهبود نحوه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان جهت بازخورد دادن به آنها.اتخاذ تصمیم -5

 وین ارزشیابی.هاي نروشهاي آموزشی جهت اطالع اعضاي هیأت علمی از تشکیل کارگاه -6

 هاي علمی و نیازهاي جامعه.محتوي و سرفصل دروس با آخرین پیشرفت انطباق -7

 وهاي کارآفرینی و ایجاد ا توجه به نارضایتی دانشجویان و حتی اعضاي هیأت علمی در مورد نقش گروه در فعالیتب -8
زشی در زمینه هاي آمواتی را جهت ارائه و اجراي برنامهها در دانشجویان، شایسته است گروه تمهیدپرورش این توانایی

 کارآفرینی و خوداشتغالی تدارك ببیند. 

 منابع 

 .61). ارزشیابی آموزشی.تهران: انتشارات سمت، صفحه1383بازرگان، عباس.(

ه هاي کد). طراحی سیستم ارزیابی عملکرد دانش1388جعفري، افسر؛ احسانی، محمد؛ خبیري، محمد و مومنی، منصور( 
 51-71. صفحه2تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران، نشریه مدیریت ورزشی. شماره 

ونی نظام ). سازه هاي مؤثر بر ارزیابی در1379حجازي، یوسف؛ بازرگان، عباس؛ موحدمحمدي،حمید و برادران، مسعود(
. 4. شماره31لدجمجله علوم کشاورزي. آموزش عالی کشاورزي، مطالعه موردي گروه ترویج و آموزش کشاورزي دانشگاه تهران، 

 .851-862صفحه 

ی درونی ). مدل عمومی ارزیابی کیفیت در نظام دانشگاهی. مجموعه مقاالت سومین همایش ارزیاب1386حجازي، یوسف (
 . 17-44کیفیت در نظام دانشگاهی. مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران. صفحه 

انشکده ها د). تعیین و تبیین شاخص هاي ارزیابی عملکرد 1383ي و محقر، علی(حیدري نژاد، صدیقه؛ سیدامیراحمد مظفر
 . 31-46. صفحه 4و گروه هاي آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی، نشریه علوم حرکتی و ورزش. جلد اول شماره 

ت مجموعه مقاال ناتمام،). ارزیابی درونی و برونی در آموزش عالی ایران: طرحی 1386فراستخواه، مقصود و بازرگان، عباس(
 .109-133سومین همایش ارزیابی درونی کیفیت در نظام دانشگاهی. مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران. صفحه 

هاي آموزش دانشگاهی:  ). بررسی تأثیر فرایند ارزیابی درونی بر برنامه ریزي براي بهبود کیفیت گروه1387فراستخواه، مقصود (
. 3. شماره14لی، دوره ظر اجرا یا عدم اجراي ارزیابی درونی، نشریه پژوهش و برنامه ریزي در آموزش عاتحلیلی مقایسه اي از ن

 . 145-175صفحه

راي بهبود کیفیت ). ارزیابی درونی رهیافت مناسب ب1390کریمیان، حیدر؛ نادري، عزت اله؛ عطاران، محمد و صالحی، کیوان(
 .77-83. صفحه 2، شماره4ه راهبردهاي آموزشی دوره نظام آموزش عالی، مطالعه موردي، فصل نام

). با هم نگري ارزشیابی کیفیت و برنامه ریزي راهبردي، ضرورتی 1392محمدي، رضا؛ خدایی، ابراهیم و مختاریان، فرانک(
ومین براي تحقق چشم انداز ملی؛ مطالعه موردي: ارزشیابی کیفیت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، مجموعه مقاالت د
-167کنفرانس ملی ارزشیابی و تضمین کیفیت در نظام هاي آموزشی. تهران: چاپ سازمان سنجش آموزش کشور صفحه

160. 
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 بررسی تجربیات دانشجویان پیام نور هادیشهر از وضعیت آموزشی خود

 اسکندر فتحی آذر، یوسف ادیب، فرزانه صادقی

 چکیده

ز وضع موجود ای بهبود کیفیت آموزشی براي همگان روشن بوده و هر گونه تالش در جهت بهبود آموزشی باید مبتنی بر آگاه
ت موجود آموزشی ها براي پی بردن به وضعیباشد.اطالع از تجربیات دانشجویان در خصوص وضع موجود آموزشی از بهترین راه
یفی از نوع ککند. این پژوهش یک پژوهش است پژوهش حاضر تجربیات دانشجویان دانشگاه پیام نور هادیشهر را بررسی می

نفر دختر  8فر (ن 15ي دانشجویان پیام نور شهرستان هادیشهر است که از آماري شامل کلیه يپدیدار شناسی است.. جامعه
ررسی اعتبار و یافته به عمل آمده است.جهت بسازمانهاي نیمهنفر پسر) بطور هدفمند براي شرکت در پژوهش مصاحبه 7و 

ر تاییدي آنان را اخذ شوندگان ارائه کرده و نظصاحبهها، آنها را به ممحقق پس از استنتاج از متن مصاحبهقابلیت اطمینان، 
مضمون  4ر گرفت. ها با استفاده از روش پیشنهادي اسمیت مورد تحلیل قراهاي بدست آمده از این مصاحبهاست. دادهنموده

این مضامین . کنندگان را از وضعیت آموزشی خود به تصویر بکشدتواند تجارب شرکتها پدیدار شد که میاصلی از یافته
کنندگان در این رکتریزي، امکانات و کتب درسی طبق نتایج بدست آمده اغلب مشاعبارتند از تاثیر اساتید، مدیریت و برنامه

 اند.پژوهش وضعیت آموزشی دانشگاه پیام نور هادیشهر را نامطلوب توصیف کرده

 روضعیت آموزشی، تجربیات دانشجویان، دانشگاه پیام نوها: کلیدواژه

 مقدمه

یکی از  ) در این عصر1390امروزه جهان در حال گذر از یک جامعه صنعت محور به جامعه اطالعات محور است (نجفی، 
مچنین ه) 1391هاي آموزشی است (عبادي به نقل از نجفی و همکاران نهادهایی که دستخوش تغییر و تحول شده نهاد

هاي  رصتف برابر و سریع کیفی و کمی گسترش ملی، توسعه اصلی یهپا که باورند این بر جهان کشورهاي بیشتر امروزه
علیزاده افتاد (شیخ دخواه تر اتفاق سریع ملی توسعه شود، ارائه بهتر کیفیت با و بیشتر آموزش چه است. به عبارتی هر آموزشی

هاي مختلف رهافزونی در دو). با توجه به این موضوع در چند دهه اخیر رشد روز1392به نقل از جوادي بورا و همکاران،
 ). 2002شود ( نواك،آموزشی (آموزش از دور) در نظام هاي آموزش عالی بیشتر کشورها مشاهده می

هاي باز دنیا رتبه ششم و باشد و در میان دانشگاهترین شبکه آموزش عالی در کشور مینور بزرگ پیام در ایران نیز دانشگاه
 جوانان از قراردادن بسیاري پوشش زیر و با  )1390ینی به نقل از مجیدي و موسائی، در آسیا رتبه دوم را داراست (حس

 دارد، وجود حضوري آموزش نظام در که بعضی محدودیتها حذف و بالقوه امکانات از استفاده با و کشور سرتاسر در مستعد

همگانی  ).1387پور،الهی، حقیقی و ژالهپردازد (فرجمی دانش توسعۀ و گسترش به مختلف آموزشی گروه هاي و هارشته در
اهتمام به ، تربیت بخشی از نیروهاي متخصص مورد نیاز جامعه، عالی و ارتقاي سطح علمی و فرهنگی جامعه کردن آموزش

کاستن از محدودیتها و فراهم آوردن ، هاي جدید علمی و تولید علمبه منظور دستیابی به نظریه ،گسترش مرزهاي دانش
ه هاي ي تأسیس دانشگااز جمله اهداف عمده مه تحصیالت دانشگاهی براي عالقه مندان، به ویژه در مناطق محرومامکان ادا

).اما با توجه به رسالتی که 2012، نجفی و همکاران 1391پیام نور بوده است (دهبزرگی و موسلی به نقل از صادقی باقریان،
ی این دانشگاه موجب شده که کیفیت آموزشی این مراکز به فراموشی این دانشگاه دارد، گسترش روزافزون مراکز آموزش

) این در حالی است که دستیابی دانشگاه پیام نور به اهداف مذکور مستلزم رشد 2005سپرده شود (نگهداري، یارتازیان، 
نتایج پژوهش  ). در این خصوص2000متعادل و موزون در دو بعد کمی و کیفی به موازات یکدیگر می باشد (ویلمیامز،
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دهد که بین امکانات و خدمات آموزشی در مراکز و واحدهاي آموزش دانشگاه ) نشان می1388الهی، سرمدي و نعمتی (فرج
که در اکثر مراکز آموزشی امکانات و خدمات آموزشی پیام نور با نیازهاي آموزشی دانشجویان همخوانی وجود ندارد. بطوري

) نیز در پژوهشی به ارزیابی کیفیت خدمات 1390جویان نبوده است. عنایتی و همکاران (پاسخگوي نیازهاي آموزشی دانش
آموزشی دانشگاه پیام نور همدان پرداختند نتایج مطالعه آنها حاکی از آن است که دانشجویان از کیفیت خدمات آموزشی 

 ویان را برآورده نکرده است.اند و خدمات آموزشی ارائه شده انتظارات دانشجدانشگاه پیام نور راضی نبوده

هی بررسی وضعیت بنابراین با توجه به اهمیت رشد کیفی آموزش هاي دانشگاه پیام نور در کنار رشد کمی این مراکز دانشگا
بارتی براي عبه  آموزشی آنها می توانند در شناخت راهکاري الزم جهت رشد کیفی این مراکز نیز نقش مهمی داشته باشد.

دارد، سیستم  تم، کارآمدي الزم را داشته باشد، شناخت عناصر و فرآیندهاي آن نقش موثري در عملکرد آناین که یک سیس
رد آن، تشخیص آموزشی هم از این قاعده مستثنی نیست. براي مداخله و ایجاد تغییر در نظام آموزشی در جهت بهبود عملک

هت تشخیص این جباشد. ین عناصر، از ارکان اصلی موفقیت میي عناصر موثر در مجموعه و تعیین جایگاه هر کدام از اکلیه
ي عمل آزموده صهعناصر، دانشجویان نظام آموزشی که در طول تحصیل همواره درگیر امر آموزش بوده و نهایتا خود را در عر

ی از وضعیت موجود گاهتوانند منابع اطالعاتی بسیار با ارزشی براي آاند، میو نقاط قوت و ضعف خود را به خوبی درك کرده
 ). 2006آموزش و اصالح و ارتقاء کیفیت فرآیند آموزش باشند (داگالس و داگالس، 

ام شده در نتایج بررسی مطالعات انجام شده در خصوص وضعیت آموزشی مراکز دانشگاهی نشان داد که اکثر مطالعات انج
عیت آموزشی ر حالی که رسیدن به یک درك درست از وضاین زمینه با استفاده از روش هاي پژوهش کمی انجام شده اند، د

هاي کمل یافتهتواند مبا استفاده از روش هاي کیفی می باشد. به عبارتی روش هاي کیفی مینیازمند بررسی دقیق و عمیق 
نشده ه آن بهاي کمی توجه زیادي هایی را روشن کند که در آزمونکمی در بررسی وضعیت آموزشی بوده و چه بسا جریان

نور واحد هادیشهر  است. با توجه به موارد مذکور سوال یا مسئله اصلی پژوهش حاضر این است که مراکز آموزشی دانشگاه پیام
ی وضعیت به لحاظ وضعیت آموزشی از دیدگاه دانشجویان به روش کیفی در چه سطحی قرار دارند و دانشجویان در بررس

 اند؟دهآموزشی چه ابعادي را مورد توجه قرار دا

 روش پژوهش

وضعیت  در موردم نور اه پیانشگان دانشجویادن  تجارب آپدیدار شناسی است که در کیفی و این پژوهش یک تحقیق از نوع 
شناختی هاي روشپژوهش کیفی، یک فرآیند بررسی فهم و درك مبتنی بر سنت است. مورد بررسی قرار گرفته  اآموزشی آنه

ها را سازد، واژهکند. این پژوهش تصاویري پیچیده و کلی میانی یا اجتماعی را کشف میمشخصی است که یک مساله انس
، به 1،1998کند (کرسولاي گزارش و مطالعه را در یک محیط طبیعی هدایت میدهندگان را به گونهتحلیل، دیدگاه آگاهی

 ).1389نقل از هومن، 

 جامعه و نمونه آماري

گیري باشد.  روش نمونهمی 92-91ل کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور در سال تحصیلی جامعه آماري پژوهش حاضر شام .
 به تا کوشد می معموالً پژوهشگرگیري، یابد. در این روش نمونهباشد و تا رسیدن به اشباع اطالعات ادامه میهدفمند می

 انتخاب را هایی ،نمونه است نیاز مورد اولیه هاي یافته پی در خاصی، اطالعات نوع چه اینکه مبناي بر صورت  هدفدار،

                                                            
1.  Creswell 
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 اطالعاتی چه و اند آمده کسانی چه قبالً که است .این تأثیر تحت ، شوند انتخاب کسانی چه بعداً اینکه بنابراین . نماید

 8 دانشجوي پسر و 7دانشجو که شامل  15در این پژوهش پس از بررسی تجربیات  ).1386همکاران، و باقري اند(حاج داده
 ها به حد اشباع نظري رسیدند و عمل گزینش دیگر ادامه نیافتهاي گوناگون بودند، دادهدانشجوي دختر از رشته

 هاابزار گردآوري داده

هاي احبهمصدر این پژوهش کیفی و پدیدار شناسی به منظور درك نجربیات دانشجویان پیام نور از وضعیت آموزشی خود 
 اخالقی، الحظاتم رعایت منظور بهمد و سواالت مطرح شده در ارتباط با وضعیت آموزشی بودند. یافته به عمل آنیمه سازمان

 نمودند رکتش تحقیق در آگاهانه رضایت با و شدند آگاه اهمیت تحقیق و اهداف از شرکت کنندگان مصاحبه، شروع از قبل

 اختیار در و ردگیمی قرار استفاده مورد تحقیق جهت اهداف در صرفاً آمده بدست اطالعات که شد داده اطمینان آنها به و

 رسیدن به اشباع اطالعات ادامه یافت.  تا ها احبهمصا گیرد.نمی قرار پژوهشگر از غیر افرادي

 اعتبار و پایایی

عتبار پژوهش ها، یکی از مسائل مهم در تحقیقات کیفی می باشد. تامین ااطمینان از صحت و کیفیت و ارزش درستی داده
بودن مربوط به  ها از نظر صحت و درستی است. معتبرمعناي تالش آگاهانه براي برقراري اطمینان در تفسیر معنی داده به

ش و واقعیت ها بازتاب هدف پژوههاي مطالعه و اینکه یافتهاعتبار داخلی پژوهش است، یعنی درجه حقیقی بودن یافته
تید مورد پژوهش معتبربودن یا مقبولیت سئواالت مصاحبه توسط اساکنندگان در پژوهش هستند. در این اجتماعی شرکت

اشند. به عبارت دیگر ها باید سازگار، منطقی و پیوسته بتایید قرار گرفته است .قابلیت اطمینان به این معنی است که یافته
قق باشد. و از گیري محصمیمخواننده پژوهش باید قادر به ارزیابی کفایت تحلیل انجام شده از طریق پیگیري فرایندهاي ت

ز اینرو صرفا براي اآنجا که این پژوهش کیفی و از نوع مطالعه پدیدار شناسی است و هدف تعمیم نتایج به موارد دیگر نیست، 
شوندگان مصاحبه ها آنها را بههاي پژوهشی، محقق پس از استنتاج از متن مصاحبهحصول اطمینان از قابلیت وابستگی داده

 است. رده و نظر تاییدي آنان را اخذ نمودهارائه ک

 هاروش تحلیل داده

) استفاده شده 1389به نقل از ادیب، حاج باقري و همکاران، 1995ها از روش پیشنهادي اسمیت (اسمیت، براي تحلیل داده
تجزیه و تحلیل  )2عات ) تولید اطال1ها در روش پدیدارشناسی پیشنهاد کرده است: است. اسمیت سه مرحله براي تحلیل داده

ژوهشگر گوش داده پها پس از ضبط بر روي فایل صوتی بالفاصله از سوي ) تلفیق موردها. بدین ترتیب که مصاحبه3ها و داده
امه مقایسه و در ها ابتدا مضامین فرعی استخراج شدند سپس با ادشده و خط به خط تایپ شدند و بامطالعه و مقایسه نوشته

فیق، مضامین نهایی ها و تشابهات، مضامین اصلی استخراج گردیدند و در نهایت به همان شیوه و از طریق تلتنظر گرفتن تفاو
 پدیدار شدند.

 هایافته

یام نور هادیشهر پمضمون اصلی از تجربه و ادراکات دانشجویان دانشگاه  4هاي به دست آمده در این پژوهش از تحلیل یافته
) 4مکانات و ا) 3) مدیریت و برنامهریزي 2) تاثیر اساتید 1ار شده است که عبارتند از : در خصوص وضعیت آموزشی پدید

 کتب درسی.
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 جدول مضامین اصلی و فرعی

 مضامین قرعی مضامین اصلی
 
 

 هاي استادویژگی

 مهارتهاي تدریس
 شناسیوقت

 فرديروابط میان
 دسترسی به اساتید

 مدرك و محل تحصیل
 
 

 امکانات

 ینیروي انسان
 امکانات آموزشی

 کمبود بودجه
 امکانات بهداشتی

 امکانات رفاهی
 

 
 

 ریزيمذیریت و برنامه

 اطالع رسانی
 رفتار مسئولین
 مدیریت زمان

 عدم همکاري با سایر سازمانها
 ریزي اصولیعذم برنامه

 
 کتب درسی

 حجم زیاد
 قابل درك نبودن محتوا

 به روز نبودن
 ایرادات چاپی

 

 هاي اساتیدیژگی) و1مضمون اصلی 

موزشی خود در این آیکی از مضامین بسیار مهم و اساسی در رابطه با تجربه دانشجویان دانشگاه پیام نور هادیشهر از وضعیت 
اعی، دسترسی به شناسی، روابط اجتمزیر مضمون مهارتهاي تدریس، وقت 5باشد در این رابطه هاي اساتید میمطالعه ویژگی

ودند. در ادامه کنندگان از اساتید خود راضی نبتحصیل اساتید پدیدار شدند.بیش از نیمی از شرکت اساتید و مدرك و محل
 پردازیمکنندگان در این زمینه میها و بیانات شرکتبه توضیح هر یک از زیر مضمون

یام نور راضی شگاه پکنندگان از فنون تدریس اساتید داندرباره این زیرمضمون برخی از مشارکت هاي تدریس:الف( مهارت
گان در این رابطه را مرور اند. بعضی از اظهارات مصاحبه شوندبودند اما بیش از نیمی از آنها در این باره اظهار نارضایتی کرده

 کنیم:می
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دیگري اید بحث را جور استاد باید در هنگام ارائه کالسی اگر دانشجو هم کم آورد نباید سعی کند که او را تحقیر کند بلکه ب"
طبیعی است  هاهدایت کند بالخره اینها فنونی هستند که باید در کالس بکار روند تا از استرس کاسته شود این استرس

 "دهنداي از اساتید هستند که بجاي اینکه استرس را کم کنند آن را افزایش میعده

تعامل دو طرفه نباشد  کالس سودي ندارد عامل  دهند اگرنور اساتید به دانشجویان فرصت بحث و نظر نمیدر دانشگاه پیام"
دیگر که در  تدریس بسیار مهم است طرز راه رفتن و تن صدا استاد در کالس است باید در موقعیتهاي مختلف براي جلب 

 "کنندتوجه از تن صداهاي مختلف بهره ببرند استادهاي ما کمتر از این فاکتورهایی که گفتیم استفاده می

ید خوب بودند ل مهم ویژگیهاي اساتید است در این چهار ترمی که من در اینجا مشغول به تحصیل هستم اساتیکی از عوام"
ه یادگیري برسد بخواهند دانشجو شان یادگیري است و میکنند هدفداراي سواد خوبی هستند و با احترام با ما برخورد می

 "کندرح کنند و فقط به کتاب اکتفا نمیکنند اطالعات سودمندي از خارج از کتاب درسی مطسعی می

انشجویان نیز داستاد اگر بیان گنگ و تن آرامی داشته و فقط پشت میز خود بدون هیچ حرکتی بنشیند مثل استادهاي ما، "
 "خوابنددر کالس می

شجو درنظر دانگیرند وقتی تالش من ارزشیابی استادمان معلوم نیست بر چه اصولی است  تالش دانشجو را در نظر نمی"
 "گرفته نشود آیا انتظار دارید دوباره من تالش کنم

 "هاي ما استادمحور هستندکنند و بیشتر کالساساتید ما کمتر از روشهاي فعال تدریس استفاده می"

دانشگاه ورد ما به  هااست. در اوایلاز ویژگیهاي استادان خوب غنی بودن از اطالعات در رابطه با رشته خود و سایر زمینه"
رفته وضع دارد بهتر  استادها اصال در حد تدریس در دانشگاه نبودند و شاید معلمان بیشتر از آنها اطالعات داشتند اما رفته

تند از جامعه شود االن در رشته ي ما اساتید عالی هستند به تدریس تسلط دارند در زمینه خود بسیار بااطالعات هسمی
 "اطالعات به روزي دارند

کند که فقط رفع نور کم است استاد تالش میدر این دانشگاه از اساتید خوبی برخورداریم اما چون تعداد جلسات پیامما "
 "کنداشکال کند و عنوان هاي مهم را تدریس می

زیر آمده  هايکنندگان از روابط اجتماعی اساتید خود راضی نبودند که در نقل قولاغلب مشارکت ب) روابط اجتماعی:
 ت:اس

پرسند با روي خوش شوند  اگر خانمها سوال بما یکسري از اساتید داریم که بین آقایان و خانمها در کالس تفاوت قائل می"
ز سوال پرسیدن اشود که انگار اتفاق خاصی افتاده و فرد پرسند طوري رفتار میدهند اما وقتی آقایان سوال میجواب می

 "شودپشیمان می

دانید که براي شود شما مید درستی در ارائه کالسی ندارند و این امر  باعث دلسردي ما دانشجویان میگاهی اساتید برخور"
توانند خواهد ما این جسارت را بخرج دادیم استاد بجاي اینکه دانشجو را دلسرد کنند میارائه کالسی جرات و جسارت می

 و برابر مطالعه کرده و با تسلط بیشتر ارائه دهد نوعی اعتماد به نفس در دانشجو ایجاد کنند که دفعه بعد د

پرسیم فکر رود وقتی از استاد سوالی میباید کار از بنا درست باشد ما استادهاي در سطح پایین داریم چه انتظاري از ما می"
استاد، محل گیرد تجربه خواهیم او را خرد کنیم هیچ تعاملی بین استاد دانشجو در کالس صورت نمیکند که ما میمی
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تحصیل استاد بسیار مهم است ما اینجا اگر استاد با سواد و خوش اخالقی یک ترم تدریس کند ترم بعد دیگر ما استاد را 
شوم  استادانی که در ما کنم واقعا ناامید میخواند مقایسه میبینیم من خود را با دوستانم که در دانشگاه سراسري مینمی

شما از ما چه انتظار درس خواندن دارید اکثر دانشجوها براي گرفتن نمره میان ترم از استاد به رغبت ایجاد کنند نداریم 
 "آیندکالس می

اند عده کمی تهکنندگان نظرات متفاوتی را اظهار داشاز نظر میزان دسترسی به اساتید نیز شرکتج) دسترسی به اساتید: 
ند. در زیر به برخی از ای بوده اما عده کثیري از آنها اظهار نارضایتی کردهکنندگان از میزان دسترسی به اساتید راضاز شرکت

 شود:کنندگان اشاره میهاي مشارکتگفته

لب آنها در هر هفته ما دانشجویان پیام نور فقط در ساعاتی که اساتید در دانشگاه کالس دارند به آنها دصترسی داریم و اغ"
 "رسی خیلی کم استفقط یک روز کالس دارند و میزان دست

د و در از مشکالت عمده دانشگاه ما نبود هیئت علمی در رشته هاي موجود است چون اساتید عضو هیئت علمی نیستن"
وغ بودن سرشان کنند وقتی که در دانشگاه ما حضور دارند به دلیل شلدانشگاههاي مختلف به عنوان حق التدریس تدریس می

 "شودشجویان میسرد شدن ما دانکنند این امر باعث دلرهاي دانشجویان را پیگیري نمیجوابگوي نیازهاي ما نیستند و کا

ره تلفن و ایمیل استادها تا حاال طوري نشده که بخواهیم با استاد در رابطه باشیم اما نتوانیم این رابطه را برقرار کنیم شما"
  "باشیم توانیم با اساتیدمان  در رابطهرا داریم و از این طریق نیز می

وضعیت  اند که مدرك و محل تحصیل استاد درکنندگان بیان کردهتعدادي از مشارکت د) مدرك و محل تدریس استاد:
کنندگان ظهارات مشارکتااند که این امر چندان هم مهم نیست. در ادامه برخی از آموزشی تاثیر دارد اما اغلب آنها بیان داشته

 کنیم: را مرور می

 "کنند داراي مدرك فوق لیسانس هستندنی که در این دانشگاه تدریس میاغلب مدرسی"

د داراي مدرك فوق ایم و بیشتر اساتیبهرههاي برتر کشور نحصیل کرده باشند بیما در اینجا از اساتیدي که در دانشگاه"
 "لیسانس هستند

 "ي تدریس اصال اهمیت نداردبه نظر من مدرك در شیوه"

تادانی داریم که و میزان تحصیالت  اصال مهم نیست بلکه باید اهل مطالعه و تحقیق باشد ما اینجه اس مکان تحصیل استاد"
ما بیان خوبی اداراي مدرك لیسانس است اما داراي بیان و سواد بسیار عالی است و اساتیدي داریم که در حد دکتري است 

  "ندارد

 شناسی استاد:ه) وقت

کنندگان در این کتدانند. در زیر به برخی از بیانات مشارهاي مهم استاد میی را از ویژگیشناسکنندگان وقتهمه مشارکت
 پردازیم:رابطه می
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رد کالس خواهد دقیقه بعد استاد وا 45شود مطمئنا بعدا دانشجو گاهی استاد نیم ساعت بعد از وقت کالس وارد کالس می"
نخواهد بود و  تبع آن دانشجو نیز تحت تاثیر قرار گرفته و وقت شناسکند به شد و یا در کالس استاد با گوشی صحبت می

 "از استاد الگو برداري خواهد کرد

دهند و وارد یمکنند و بعد از تاخیر که کالس را تشکیل برخی از اساتید ما در وقت معین شده در کالس حضور پیدا نمی"
 "شوندمساائلی به جز مطالب درسی می

 انات): امک2مضمون اصلی 

ر رابطه با این ددانشگاه از لحاظ امکانات آموزشی در وضعیت مناسبی قرار ندارد اند که کنندگان بیان داشتهاغلب شرکت
یدار شده است. زیرمضمون امکانات آموزشی، نیروي انسانی، امکانات رفاهی، امکانات بهداشتی و کمبود بودجه پد 5مضمون 

-یانات شرکتبها و گاه خود راضی نبودند در ادامه به توضیح هر یک از زیر مضمونکنندگان از امکانات دانشاغلب شرکت

 پردازیمکنندگان در این زمینه می

 کنیم:نظرات دانشجویان در رابطه با امکانات آموزشی را در زیر مرور میالف) امکانات آموزشی: 

تاب نداشتیم البته یم مسئولی براي پاسخگوییو تحویل کخانه اوال اینکه ما هر وقت مراجعه کردنات کتابادر رابطه با امک"
تیم سالن مطالعه خانه داریم و واقعا در مضیقه هسشاید هم مواقعی که من رفتم کسی نبوده ما کتابهاي خیلی کمی در کتاب

 "کننددرست کار می ات 2کامپیوتر  10کنند شاید از اي داریم سایت داریم اما اغلب کامپیوترها کار نمیخوب و قابل استفاده

ین نیازهاي آزمایشگاه از نظر امکانات، چون دانشگاه ما تازه تاسیس است جاي کار زیاد است ما آزمایشگاه نداریم و براي تام"
 "رویمبه دانشگاههاي دیگر می

ه این هم فقط کتوایم از آن استفاده کنیم فقط گاهی مشکل اینترنت داریم سایت کامپیوتري داریم و در مواقع نیاز می"
 "مشکل دانشگاه ما نیست و یک مشکل کلی است

 "خود را از او بپرسیم دانیم اینجا یک مشاور نیست که ما سواالتما اصال کاربرد رشته خودمان بعد از فارغ التحصیلی را نمی"

 "شودیتشکیل نم کالس داریم بنابراین براي اغلب دروس کالس 3تعداد کالسهاي دانشگاه ما بسیار کم است و فقط "

 کنیمکنندگان در رابطه با نیروي انسانی اشاره میبه چند مورد از اظهارات مشارکتب) نیروي انسانی: 

 "یک نفر نیست که به نظافت دانشگاه ما برسد یعنی نمی توانند یک نفرجهت نظافت دانشگاه استخدام کنند"

د و در اي موجود است چون اساتید عضو هیئت علمی نیستناز مشکالت عمده دانشگاه ما نبود هیئت علمی در رشته ه"
 "کنند بنابراین دسترسی به آنها کم استدانشگاههاي مختلف به عنوان حق التدریس تدریس می

اند. وصیف کردهکنندگان وضعیت امکانات بهداشتی دانشگاه را در حد بسیار نامطلوب تاغلب مشارکتج) امکانات بهداشتی: 
 پردازیم:کنندگان در این باره میهارات چند تن از مشارکتدر ادامه به اظ

الب این جهایمان سطل اشغال هم نداشت تازه گذاشتند سرویس بهداشتی ها که هیچ وقت مایع نداشتند  و قبال کالس"
 کنیم  عایتاند آخه با این وضع ما چگونه بهداشت را راست که در دانشگاه تابلوي بهداشت را رعایت کنید نصب کرده
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  "امکانات بهداشتی چندان خوبی نداریم حتی محل آبخوري مناسب نیست"

 "شیر سرویس بهداشتی خراب است و کسی رسیدگی نمی کند"

 "دانشگاه ما از نظر بهداشتی بسیار ضعیف است حتی به نظافت کالسها هم نمی رسند شاید بودجه نمی دهند"

 کنندگان در این زمینه آمده است:مشارکت هايدر زیر برخی از گفتهد) امکانات رفاهی: 

که دانشگاههاي لیدهد درحاامکانات دانشگاه ما ضعیف است چرا باید بین دانشگاهها تفاوت باشد دانشگاه ما ژتون غذا نمی"
 دیگر ژتون غذا دارند.

ال سرویس دهی انم برسم اصمان هم که افتضاح است من یکبار به دلیل نبودن ماشین، نتوانستم به امتحوضع راه دانشگاه"
 "خوب نیست

ف دانشگاه یابند عامل اصلی عدم حضور انها سرویس دهی ضعیدرصد در کالس حضور می 50از صد در صد دانشجویان فقط "
  "الس داردکاست شاید بتوان برخی از دروس را بطور خود خوان خواند اما دروسی مثل ریاضی و آمار نیاز به حضور در 

  "ه مرکز مشاوره نداریمما در دانشگا

یار نامناسب است از نظر امکانات دانشگاه ما خیلی کاستی ها دارد بزرگترین مشکل ما فعال مسیر راه دانشگاه است که بس"
یس مسیر را که این وضع در زمستان بسیار مشکل ساز ست بسیاري از دانشجویان به دلیل نبود وسایل نقلیه و نبود سرو

 "دیگر آب آشامیدنی است یک جاي مناسب براي آب خوردن وجود ندارد آیند مشکلپیاده می

 کنندگان در این زمینه آمده است:هاي مشارکتدر زیر برخی از گفتهه) کمبود بودجه: 

 "ادن غذا ندارندداند که بودجه براي اند اما گفتهدانشجویان چندین با ردر رابطه با ژتون غذا با مسئولین صحبت کرده"

  "اما آنها گفتند که ما بودجه نداریمایم ه آسفالت کردن مسیر دانشگاه چندین بار با مسئولین صحبت کردهدربار"

 ریزي): مدیریت و برنامه3مضمون اصلی 

انشگاه پیام نور ریزي دکنندگان در این پژوهش نحوه مدیریت و برنامهاز مضامین بسیار مهم پدیدار شده از تجربیات شرکت
ضمون در رابطه زیرم 5اند کنندگان در رابطه با این مضمون نظرات ضد و نقیض بسیاري مطرح کردهباشد. شرکتهادیشهر می

ها و ي با سایر سازمانریزي پدیدار شد که عبارتند از اطالع رسانی، رفتار مسئولین، مدیریت زمان، همکاربا مدیریت و برنامه
 شود:کنندگان در این زمینه پرداخته میشرکت ریزي اصولی که در زیر به اظهاراتعدم برنامه

 کنندگان در این زمینه آمده است:هاي مشارکتدر زیر برخی از گفتهرسانی: اطالع

روس ما قبل از اعالم دترم. براي مثال براي یکی از رسانی دانشگاه ما بسیار ضعیف است بویژه در اعالم برگزاري میاناطالع"
دم اطالع از امتحان جا عیه بر روي تابلوي اعالنات، امتحان برگزار کرده بودند و ما نیز به دلیل عزمان میان ترم و زدن اطال

 "مانده بودیم



 

261 

 

 یازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت نظام هاي دانشگاهی

11th National Conference on Quality Assessment of University Systems 

 دانشگاه تبریز

1396اردیبهشت 7و 6  

اند که از اطالع رسانی دانشگاه بد نیست چون دانشجویان اطالع رسانی چهره به چره را دوست دارند و هنوز عادت نکرده"
 "کنند که اطالع رسانی ضعیف استر میروي بولتن اطالعیه را بخوانند بنابراین تصو

خصیت ما را در گیرند و با این کارها شگیرد اگر هم کسی اعتراض کند ازش تعهد میاطالع رسانی اصال درست انجام نمی"
 "کنندجلوي بقیه دانشجوها خرد می

 شود:کنندگان در این زمینه مرور میدر ادامه برخی ازاظهارات مشارکترفتار مسئولین: 

توانیم از مسئوالن آموزش خود سوال درباره مسائل کالسی و درس بپرسیم فقط بلدند از ما تعهد بگیرند طرز ما حتی نمی
کنند اگر برخورد توانیم سوال بپرسیم شاید مسئولین فکر میبرخورد مسئولین واقعا ترسناك است ما از ترس تعهد دادن نمی

شوند ولی آنها باید برخورد درستی داشته باشند مسئولین باید به شخصیت دانشجو  درست با دانشجو داشته باشند آنها پر رو
 "کنندتوهین نکنند و با احترام با آنها رفتار کنند البته رئیس دانشگاهمان واقعا با احترام با ما رفتار می

 "راه می اندازنداز مسئولین دانشگاه بسیار راضی هستم بسیار کاري هستند بدون چون و چرایی کار ما را "

ناسبی داشته باشند مرفتار کارمندان نیز عامل مهمی است دانشگاه ما شاید کارمندان بدلیل فشار کار خستگی نتوانند رفتار "
 "و ممکن است تمام کاسه کوزه ها بر سر دانشجو بشکند

 کنندگان در این زمینه آمده است:هاي مشارکتدر زیر برخی از گفتهمدیریت زمان: 

قت دانشجویان وها با هاي درس است. اغلب کالسها عامل بسیار مهمی براي حضور و استفاده از کالسان برگزاري کالسزم"
توانیم در مینشود ما تنظیم نیست ما بسیار دروس شیرین و قابل استفاده اي داریم اما چون در وقت نامناسبی تشکیل می

 "آن حضور یابیم

 4تا  11شود ما از ساعت بعد از ظهر تشکیل می 4صبح و یک کالس  9یک کالس ساعت  مدیریت زمان واقعا ضعیف است
 رویممی 4بیکاریم و خسته و کوفته به کالس ساعت 

 کنندگان در اینرابطه اشاره شده است:هاي مشارکتدر زیر به برخی از گفته ریزي اصولی::برنامه

آید این ور میددرس با یک استاد داریم بخاطر اینکه استاد از راه  ها گاهی در عرض یک روز چنددر برنامه ریزي کالس"
 "براي ما خسته کننده است

بومی هستیم گاهی  گیرند ما دانشجویانی که غیرریزي فقط بچه هاي بومی را در نظر میبرنامه ریزي درست نیست در برنامه"
ست یم وبخاطر این یک کالس کل روز را از دفقط در طول روز بخاطر یک درس مجبوریم در کالس حظور داشته باش

 "دهیممی

بته اساتید شود الطور کامل تدریس نمیتعداد جلسات براي کتابهاي درسی کم است در بیشتر مواقع کتاب، در کالس به"
اهی حتی دوست دارندکه کل کتاب را تدریس کنند اما وقت براي تدریس کل کتاب نیست کتابها بسیار پر حجم هستند گ

اید خود مطالعه کنیم شود بنابراین جاهایی که تدریس نشده را بگذارند اما باز کتاب تمام نمیاساتید جلسات فوق برنامه می
 "چون امتحان پایان ترم از کل کتاب است
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گیرد وقت م در نظر بههاي شهر خود را بلکه غیر بومی ها را ي جوانب را در نظر بگیرد نه فقط بومییک برنامه ریز باید همه
 15شاید ما  شوند و تعداد ساعات کالسی نیز بر اساس اصول نیست مثال براي دروس عمومیکالسها اصال درست تنظیم نمی

  "جلسه رفع اشکال داریم 3نشینیم اما براي دروس تخصصی شاید جلسه سر کالس می

و از اساتید  تواند از حضور در کالسنمی تعداد ساعات کالسی براي دروس بسیار کم است که این به ضرر دانشجو است و"
 "د داردبهره ببرد شاید بتوان برخی از دروس را بدون استاد خواند اما بسیاري از آنها نیاز به راهنمایی استا

 کنندگان در این زمینه آمده است:هاي مشارکتدر زیر برخی از گفتهها: همکاري با سایر سازمان

فاده از امکانات سایر کنند تا جایی که امکان دارد جهت استمایشگاه ندارد اما مسئولین سعی میبا وجو اینکه دانشگاه ما آز"
  "هاي الزم را به عمل آورندها همکاريدانشگاه

از به رفتن به دانشگاه با سایر سازمانها مثل آموزش و پرورش همکاري مناسبی ندارد ما در برخی دروس مثل کارورزي نی"
 "ها وجود ندارددکان استثنایی داریم اما چندان همکاري بین دانشگاه با این سازمانمدارس عادي و کو

 ) کتب درسی4مضموت اصلی 

ودن زیر مضمون استخراج شد که عبارتند از حجم زیاد کتب درسی، قابل درك نب 4در رابطه با این مضمون اصلی 

ا کتب درسی کنندگان در رابطه بهاي شرکتی از گفتههایمحتوا، به روز نبودن و ایرادات نگارشی..در زیر به نمونه

 پردازیم:دانشگاه پیام نور می

اند یش طراحی شدهدر رابطه با کتابهاي پیام نور این نکته باید بیان شود که بیشتر انها به روز نیستند و چندین سال پ"
 "تندایرادات نگارشی و تایپی هس ویژه در این زمان که علم با سرعت درحال رشد است و اغلب کتابها دارايبه

یرادات چاپی هستند عامل دیگر موثر بر وضعیت آموزشی کتابهاي پیام نور است  حجم کتابها زیاد و برخی از کتابها داراي ا"
 "باشدو ساعات کالسی ناکافی براي این کتابهاي حجیم جوابگو نمی

یا کالس  ب همسطح درك ما هستند و براي بسیاري از این کت از نظر محتوایی برخی کتابها بسیار سخت هستند باالتر از"
 "شود که جوابگوي نیاز ما نیستندشود و یا چند جلسه براي رفع اشکال تشکیل میتشکیل نمی

 گیريبحث و نتیجه

ون اصلی مضم 4ه  براساس نتایج بدست آمده دانشجویان دانشگاه پیام نور هادیشهر درباره تجربیات خود از وضعیت آموزشی ب
 ریزي و کتب درسی.هاي استاد، امکانات، مدیریت و برنامهاشاره کردند که عبارت است از: ویژگی

 هاي اساتید) ویژگی 1

گذار در وضعیت آموزشی اساتید هستند که در این خصوص، بیش از نیمی از از دیدگاه دانشجویان مهمترین عامل تاثیر
فردي، قدرت بیان و میزان دسترسی به اساتید راضی نبودند. برخورد، روابط میانهاي تدریس، طرز کنندگان از روششرکت

 در مطلوب موفقیت ایجاد براي عامل ترین استاد اساسی آموزشی سیستماتیک طراحی دیدگاه مطابقاین در حالی است که 

برعکس،  یا کند جبران را یآموزش امکانات کمبود و هاي درسی کتاب نقص تواند می استاد است. آموزشی هاي تحقق هدف
 تبدیل غیرجذاب و غیرفعال محیط به مطلوب عاطفی ایجاد ارتباط در توانایی عدم با را تدریس موضوع و موفقیت بهترین
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). از آنجا که استاد با روح و روان و احساسات فراگیران سر و کار دارد چنانچه به درستی عمل نکنند 1387کند (شعبانی،
 باعث دستیابی که است استاد هاي ویژگی و عملکرد واقع ). در138پذیري بر جاي خواهد گذاشت (نقابی، زیانهاي جبران نا

 مهارت و بیان فن ) 1391نتایج پژوهش صیامیان و همکاران ( به توجه باگردد.  می دانشجو یادگیري و آموزشی اهداف به

 عالوه رسدمی  نظر به همچنین است. ارزشیابی اساتید رد تأثیرگذار فاکتورهاي ترین مهم از استاد علمی تسلط و تدریس

 آموزش کیفیت ارتقاء نهایت در و دانشجویان انگیزه افزایش در تواند می نیز استاد شخصیت فردي علمی، توانمندي بر

زشکی بابل هاي استاد مطلوب از دیدگاه دانشجویان علوم پ) در پژوهشی با عنوان شاخص1389باشد. نوایی و همکاران ( مؤثر
که معیارهاي فردي مانند فن بیان، حرکت، طرز راه رفتن، مقررات حین تدریس، طراحی تدریس، تجربه و نشان دادند که 

 باشد. هاي مهم یک استاد توانمند میاطالعات به روز داشتن یک مدرس به عنوان مالك

شگاه به این نتیجه انشجویان و اساتید هیئت علمی دان) نیز در بررسی ویژگیهاي مدرسان دانشگاه از دیدگاه د2008کالرمین (
ن اخالقی و رسیده است که دانشجویان ویژگیهاي یک مدرس مناسب را در داشتن ویژگیهاي اخالقی و رعایت اصول و قوانی

وي از اسب، پیراند. درحالیکه استادان هیئت علمی دانشگاه به ویژگیهاي آموزشی از قبیل تدریس منرفتاري عنوان نموده
ان برجسته دانشگاه ) در بررسی ویژگی هاي استاد2007کاردینالز ( اند.هاي پژوهشی اشاره کردهمنابع جدید و انجام فعالیت

 بیل براون ویژگی هاي استادان برجسته را در خصوصیات اخالقی و آموزشی آنها می داند. 

نوان کرده عکننده وضعیت آموزشی مترین عامل تعیین) مهارت استادان در تدریس را مه2010الرحمان (ظاهربوت و کاشف
اهیم دشوار و نیازهاي اند. نقش استاد در نظام آموزشی پیام نور بسیار حائز اهمیت است، زیرا اوست که باید در فرصتی کم، مف

ند.گزارش ترلکلدو هاي ناشی از عدم ارتباط کافی استاد و دانشجو را پر کمتفاوت درسی دانشجویان را پاسخگو بوده و شکاف
مایی براي آموختن دهد که بسیاري از یادگیرندگان آموزش از راه دور نیازمند حمایت و راهن) نیز نشان می1994بروزوسکا (

 هاي از راه دور خود هستند.یادگیري

علوم تربیتی دانشگاه  ههاي گروبخش به فعالیتپور در پژوهشی با عنوان ارزیابی درونی عوامل کیفیتفرج الهی، حقیقی و ژاله
 پیام نور، نشان دادند که دانشجویان از وضعیت هیئت علمی دانشگاه راضی هستند. 

 ) امکانات2

عی است طبی باشد.کنندگان در خصوص وضعیت آموزشی پدیدار شد، عامل امکانات میمضمون دیگري که از دیدگاه شرکت
دي که در محیط فراهم باشد یادگیري او در مقایسه با یادگیري افراکه هرچه امکانات آموزشی بیشتري براي یادگیري فرد 

الس درس کوجود منابع و امکانات آموزشی کافی مانند کتابخانه، سالن سخنرانی،  مناسبی نیستند بیشتر خواهد بود.
ادهمی، جوادي و (ست ریزي درسی ضروري اها براي ارتقائ کیفیت آموزشی و برنامهآزمایشگاه، کامپیوتر و غیره در دانشگاه

موزشی، در پژوهش خود به این نتیجه رسید که عواملی چون ساختمان محیط آ) نیز 2002اشنایدر (). 1381دوست، حق
رد نیاز آموزشی امکانات رفاهی (چون کافه تریا و سالن ورزشی) فضاي باز، وسایل سمعی و بصري، فراهم بودن تجهیزالت مو

 یادگیري سالم از ابعاد مهم آموزش و یادگیري هستند.  محیط کالس سالم و آرام، محیط

اند که کنندگان بیان داشتهاغلب شرکت اما با توجه به نقشی که امکانات در یادگیري افراد دارد، براساس نتایج بدست آمده
گاه پیام نور هادیشهر در دانشگاه از لحاظ امکانات آموزشی در وضعیت مناسبی قرار ندارد و از دیدگاه اغلب آنها امکانات دانش

حد نامناسبی قرار دارد. آنها در این خصوص به نامناسب بودن مسیر دانشگاه، کمبود فضاي سبز و نبود جایی براي استراحت 
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اینترنت، نبود مرکز اي، عدم دسترسی به در فواصل کالسی، نبود نیروي انسانی براي نظافت دانشگاه، نبود امکانات کتابخانه
 اند.عدم توجه به مسائل بهداشتی و غیره اشاره کرده مشاوره، و

هاي گروه عالیت) نیز طی پژوهشی که در خصوص ارزیابی درونی عوامل کیفیت بخش به ف1387پور (الهی، حقیقی و ژالهفرج 
و خدمات آموزشی  ناتعلوم تربیتی دانشگاه پیام نور از دیدگاه اساتید و دانشجویان پرداختند به این نتیجه رسیدند که امکا

که در اکثر مراکز ي در مراکز و واحدهاي آموزش دانشگاه پیام نور با نیازهاي آموزشی دانشجویان همخوانی وجود ندارد. بطور
علمی نیز  آموزشی امکانات و خدمات آموزشی پاسخگوي نیازهاي آموزشی دانشجویان نبوده است. از دیدگاه اعضاي هیئت

) نیز 1391قالوندي ( اي وزاد، قلعهتر از متوسط قرار دارد. بهشتینور پایینآموزشی دانشگاه پیاموضعیت امکانات و خدمات 
ه توسط خدمات ارائه شد در پژوهشی با عنوان کیفیت خدمات آموزشی به این نتیجه رسیدند که دانشجویان از کیفیت

 دانشکده پرستاري دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ناراضی بودند.

 ریزيریت و برنامه)مدی 3

فزایش خدمات ها براي اکند تا از همه امکانات و فرصتریزي رویکردي در مدیریت است تالش میکیفیت مدیریت و برنامه
ي وجود مدیریت هاي نافذ جلب کند اهداف مختلفی برامورد انتظار مشتري را برآورده کرده و رضایت آنها را به کمک روش

ي سیاسی و هاها و زمینهند از درك نیازهاي مشتري، توانایی درك تغییرات تدریجی در روشکیفیت وجو دارد که عبارت
 باشد.حصول میماجتماعی و تالش براي انطباق با این تغییرات، توانایی تشخیص نیازهاي آینده و در نهایت بهبود کیفیت 

ها کنندهتفاق مشارکتریزي است اکثریت قریب به اامهها، مدیریت و برنکنندههاي پدیدار شده در تجربیات مشارکتیکی از تم
 ریزي دانشگاه ناراضی بودند.از مدیریت و برنامه

 اندیابی کردهالهی، حقیقی و ژاله پور سازماندهی و مدیریت دانشگاه پیام نور تهران را در پژوهش خود مطلوب ارزفرج

 ) کتب درسی 4

لی یادگیري کتاب درسی وسیله اص نور است.اختند کتب درسی دانشگاه پیاممضمون اصلی دیگري که دانشجویان به آن پرد
شکیل شده تاست که براي دستیابی به مجموعه خاصی از نتایج آموزشی طراحی شده و از متن، تصویر و یا متن و تصویر 

 "کندیی میو راهنما هاي یادگیري را هدایتسازي توالی فعالیتاست و به طور سنتی مجموعه چاپی مجلدي است که آسان
هاي آموزشی یتاي دارد به طوري که اغلب فعالکتاب درسی، در نظام آموزش متمرکز ایران، اهمیت ویژه ).2005(بونسکو، 

میت کتابهاي ). با توجه به نقش و اه1390شود (یارمحمدیان، و پرورشی در چهارچوب کتاب درسی و محتواي آن انجام می
بذل و زندي  .ریزي درسی استظیم، تدوین و سازماندهی محتواي کتابهاي درسی مربوط به برنامهدرسی، وظیفه انتخاب، تن

ها با سطح کتاب ) در ارزشیابی کتابهاي فارسی دوره ابتدایی به این نتیجه رسیدند که محتواي این1391(به نقل از رون، 
بتدایی به عدم انطباق ا) در تحلیل کتابهاي فارسی دوره 1391سنی فراگیران تناسبی ندارد. تورانی و همکاران (به نقل از رون، 

هاي قران به تابکدر مورد نیز ) 1382شعبانی و سرشور خراسانی ( آموزان اشاره کردند.هاي شناختی دانشمحتوا با توانایی
آموزان ي قبلی دانشهاختهها با آموها با زمان در نظر گرفته شده و مرتبط نیودن مطالب این کتابعدم تناسب حجم این کتاب

 اند. اشاره کرده
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ج حاکی از ناهماهنگی آموزان بررسی کرد. نتای) کتابهاي درسی دوره ابتدایی را از منظر معلمان، والدین و دانش1376جوادي (
شرایط سنی  توا باآموزان، عدم انطباق محبینی شده، عدم تناسب محتوا با نیازهاي آنی و آتی دانشحجم کتاب با زمان پیش

 آموزان و به روز نبودن اطالعات بود.آموزان، عدم ارتباط محتوا با تجارب قبلی دانشدانش

طالعه چهار در مجموع با توجه به بررسی دیدگاه دانشجویان در خصوص وضعیت آموزشی دانشگاه مورد مگیري کلی: نتیجه
دند. همچنین کتب درسی به عنوان مضامین اصلی شناخته شریزي و هاي اساتید، امکانات، مدیریت و برنامهمضمون ویژگی

امطلوب نکنندگان در این پژوهش وضعیت آموزشی دانشگاه پیام نور هادیشهر را طبق نتایج بدست آمده اغلب مشارکت
شات ه در گزارک) 1387) و آراسته و همکاران (1391هاي دوزي سرخابی و ثمري (توصیف کرده اند. که این نتایج با یافته

رائه خدمات و هاي آموزش، اهاي مشابهی از نظر عوامل موثر بر وضعیت آموزشی مانند محتواي آموزشی، روشخود به یافته
امکانات و خدمات  اند، همسو است. تعامل بیشتر استاد و دانشجو، تسلط علمی و آموزشی اساتید، ارائهامکانات شاره داشته

هاي به اینکه نظام ها است. اما با توجهامل بنیادي و موثر در وضعیت آموزشی دانشگاهمتناسب با نیازهاي دانشجویان از عو
به آموزش عمومی  هاي بیشتر براي فراگیران بازمانده از تحصیل و دسترسی آنهاآموزش از دور در دنیا با هدف ایجاد فرصت

ان در مورد کنندگشود که تفکر قالب مشارکتو آموزش عالی ایجاد شده است. از نتایج بدست آمده اینگونه استنباط می
 نور و انتظاراتی که از آن دارند، دانشگاهی با نظام آموزش حضوري است.دانشگاه پیام

 ر صورت که د است بدیهی باشد. می آموزشی ومحیط دانشجو استاد، نظام آموزشی هر در آموزش اساسی از آنجا که ارکان

ه عامل فقط کنندگان از این سدر پژوهش حاضر مشارکت فیت آموزشی افت خواهد کرد.رکن کی سه از این یک هر در اختالل
اند. ن را نادیده گرفتهشونده در توجه به نقش خود، آاند و عالرغم تاکید مصاحبهبه دوعامل استاد و محیط آموزشی اشاره کرده
شی خود به . آنها در تعیین وضعیت آموزاستسبک بیرونی کنندگان مشارکتبا توجه به نتایج حاصله سبک اسنادي غالب 

تالش و پیشرفت  ،گیزهکه این امر تاثیر سویی بر اناند.اهمیت عواملی چون تالش، برنامه ریزي، خودتنظیمی و ..... نپرداخته
مسئولیت ر پذیرش داند که تفسیرهاي اسنادي ها نشان دادهبطور کلی بررسیتحصیلی و نهایتاً موفقیت آن ها خواهد گذاشت. 

دمتگزار و همکاران، خاي دارد (هاروي و اسمیت، به نقل از کنندهاعمال خود یا انداختن مسئولیت به گردن دیگران نقش تعیین
1387.( 

 پیشنهادات

رسی قرار داده با توجه به اینکه پژوهش حاضر دیدگاه دانشجویان دانشگاه پیام نور را  در خصوص وضعیت آموزشی مورد بر
 هی آتی به بررسی دیدگاه اساتید دانشگاه پیام نور در این رابطه بپردازند.شود پژوهشیپیشنهاد م

وثر در تعیین مها در اشاره به عوامل کنندههاي دانشجویان در رابطه با وضعیت آموزشی اغلب مشارکتدر بررسی دیدگاه
ل این امر پرداخته هاي آتی به بررسی دالیپژوهش شود دراند. پیشنهاد میوضعیت آموزشی، نقش خود را بسیار ناچیز دانسته

 شود.

هاست د کیفی دانشگاهاي، دسترسی به اینترنت، و امکانات رفاهی از عوامل اثرگذار بر عملکرفضاي فیزیکی، امکانات کتابخانه
 ها ضرورتی اجتناب ناپذبر است.گذاري در این زمینهبنابراین سرمایه

شگاه پیام نور به هاي آموزشی مدیریت کیفیت براي مدیران و کارکنان مراکز آموزشی دانرگاهها و کاشود دورهپیشنهاد می
 منظور بهبود کیفیت خدمات طراحی و اجرا گردد.
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 و پس شده  مبذول کافی توجه تدریس به اراي اشتیاق و بیان فن علمی، داراي تسلط اساتید شود که به جذبپیشنهاد می

 جبات بهبودمو دانشجو با مؤثر  ارتباط هاي برقراري شیوه و تدریس روش هاي کارگاه رگزاريب با خدمت طول در جذب از

 نمود. فراهم را آموزش کیفیت نتیجه در و اساتید عملکرد

 منابع

ی شدن از دیدگاه هاي شهر تهران در عصر جهان). وضعیت دانشگاه1387نژاد، مهدي، همایی، رضا (آراسته، حمیدرضا، سبحانی
 .66-47، صص50ریزي در آموزش عالی، شماره ویان، فصلنامه پژوهش و برنامهدانشج

مورد دانشگاه (). تصویر دانشجویان از دانشگاه پیام نور و کارکردهاي آن 1390یمنی دوزي سرخابی، محمد، ثمري، عیسی (
 .35-1، صص 3پیام نور مرکز تهران)، فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران، سال سوم، شماره 

مطالعه موردي: ). عوامل موثر بر کیفیت آموزش از دور (1392اللهی، مهران (علی، نجفی، حسین، فرججو.ادي بورا، محمد
 2شاره  4مرکز تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام نور تهران)، عوامل موثر بر کیفیت آموزش، دوره 

زاده، زینب نه، قاضینیک، مریم، شهرابی، افساته، شریفیصیامیان، حسن، باالغفاري، آزیتا، علیگلبندي، کبرب، رضانژاد، فرش
-106، 96ماره ش 22دانشجویان، مجله علوم پزشکی دانشگاه مازندران، دوره  دیدگاه از خوب استاد یک هاي ویژگی). 1391(

113. 

یدگاه دانشجویان از د هاي استاد مطلوب). شاخص1389نوابی، نسرین، جهانیان، ایمان، حاج احمدي، محمود، پروانه، منیره (
 .13الی  7ویژه نامه یک صفحه  12دانشگاه علوم پزشکی بابل، مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، دوره 

 ریزي درسی، تهران، انتشارات یادواره کتاب.). اصول برنامه1390یارمحمدیان، محمدحسین (

هاي گروه به فعالیت ). ارزیابی درونی عوامل کیفیت بخش1387پور، سوسن (السادات، ژالهالهی، مهران، حقیقی، فهیمهفرج   
 .13-9، صص 14علوم تربیتی دانشگاه پیام نور. فصلنامه آموزش عالی، سال اول، شماره 

پزشکی دان). دیدگاه اعضاي هیئت علمی در مورد وضعیت تحصیلی دانسجویان دن1391صادقی، مصطفی، باقریان، علی (   
 730-721(، 10)12ایران، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، دانشگاههاي علوم پزشکی 

اه دور دانشگاه ). مطالعه نیازسنجی آموزشی نظام آموزش از ر1388الهی، مهران، سرمدي، محمدرضا، نعمتی، هاشم (فرج   
ی دانشگاه آزاد ربیتهاي یکسان آموزشی از دیدگاه اعضاي هیئت علمی و دانشجویان. پژوهشنامه تنور در راستاي فرصتپیام

 19اسالمی واحد بجنورد، شماره 

 ). راهنماي عملی پژوهش کیفی. تهران: انتشارات سمت. 1389هومن، حیدرعلی(    

 لیغ بشري.هاي تحقیق کیفی. تهران: نشرو تب). روش1390ادیب حاج باقري، محسن؛ پرویزي، سرور؛ صلصالی، مهوش(    

 انتشارات سمت:تهران،  هاي آموزشی وپرورشی(روش ها وفنون تدریس).مهارت ).  1387شعبانی، حسن (     

ی بخش علوم پایه با ). ارتباط امکانات آموزشی و نیروي انسان1381اکبر (دوست، علیادهمی، اشرف، جوادي، یداهللا، حق     
 .22ماره انی قزوین، شدرم –پیشرفت تحصیلی دانشجویان پزشکی کرمان، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
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دمات آموزشی خ). ارزیابی کیفیت 1390فر، علی، یوسفی افراشته، مجید، صیامی، لیال، جواهري محمد (عنایتی نوین     
تا  135، صص 61ریزي در آموزش عالی، شماره دانشگاه پیام نور همدان بر اساس مدل سروکوال، فصلنامه پژوهش و برنامه

151. 

 د و وضع مطلوب). کیفیت خدمات آموزشی، فاصله وضع موجو1391اي، علیرضا، قالوندي، حسن (رقیه، قلعهزاد، بهشتی     

ها، مرکز استان هاي دانشگاه پیام نور درخانهاي وضعیت کتاب). بررسی مقایسه1390مجیدي، سوسن، موسائی، اصغر (     
سانی و فناوري رشناسی (علوم کتابداري و اطالعلنامه دانشهاي دانشگاهی ایران، فصبر مبناي استانداردهاي کتابخانه

 .115-85، 18اطالعات)، سال پنجم، شماره 

، 1ور، شماره نیادگیري، فصلنامه پیک  –). نقش فناوري اطالعات و ارتباطات در فرآیند یاددهی 1390نجفی، حسین (     
51-59. 

زش بالینی از ) وضعیت آمو1389ه، صالحی، حبیبه، فتحی، سولماز (همایونفر، نسرین، فوالدي، نسرین، درگاهی، رقی     
ي و مامایی، دیدگاه دانشجویان پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، مجله علمی و پژوهشی دانشکده پرستار

12(3) 
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ارج نهادن به ارزیابی مستمر کیفیت به وسیله هیات رئیسه دانشگاه: گام نخست در بهبود کیفیت فعالیتهاي 
 دانشگاهی

 عباس بازرگان

 چکیده

دانشگاهی  پژوهش هاي مربوط به ارزیابی کیفیت در سطح بین المللی و ملی نشان می دهد که ارتقاء کیفیت فعالیتهاي
ز متشکل از دو راهم آوردن شرایط الزم براي انجام ارزیابی کیفیت است. فرهنگ کیفیت نیمستلزم اشاعه فرهنگ کیفیت و ف

شان می نعنصر است: (الف) عنصر فرهنگی و روانشناختی؛ و (ب) عنصر ساختاري و مدیریتی. نتایج پژوهش ها همچنین 
به ارزیابی مستمر  ) ارج نهادن1طی کرد: دهد که براي تقویت عنصر فرهنگی و روانشناختی  باید چهار مرحله به شرح زیر را 

) 3ی دانشگاه ؛) تائید رویکرد ارزیابی کیفیت به وسیله هیات رئیسه و هیات علم2کیفیت به وسیله هیات رئیسه دانشگاه؛
رزیابی مستمر ا) مشارکت اعضائ هیات علمی در انجام 4؛ اي  انجام امور مربوط به ارزیابیتحسین و قدرشناسی از کوشش ه

بی  وبهبود کیفیت  فعالیت هاي دانشگاهی آن است که هیات رئیسه  دانشگاه  به ارزیابی با یست ارزیا-فیت. بنابراین ، پیشکی
ه ارزیابی کیفیت چگونه هیات رئیسه دانشگاه می تواند ب"مستمر کیفیت ارج نهد . در این راستا، این سوال مطرح می شود: 

ا از اولین گام  اجرا ریند مربوط به آن را نه تنها حمایت کند بلکه مسئولیت پذیري خود فعالیت هاي دانشگاهی ارج نهند و فرا
بتداء به این نکته مقاله، ااین سوال ، در بخش اول  براي پاسخ دادن به"ئی تا اقدام براي بهبودي در عمل نیز نمایان کند؟

 ا، ارزش ها،...)رهائی است که در حیطه  عاطفی(باورهاشاره می شود که ارج نهادن به ارزیابی مستمر کیفیت از جمله رفتا
 سلسه مراتب در ،"ارج نهادن"کته اشاره می شود که، به این  نر شمردن سطوح پنجگانه حیطه عاطفیقراردارد. سپس ضمن ب

رد تحلیل ند موکرا نمایان می "ارج نهادن"رفتاري که  ،کیل می دهد. در ادامه مطالب مقالهسطوح یادشده، سطخ سوم را تش
ابی دانشگاهی قایل فرد براي ارزی اهمیت یا ارزشی است "ادن به ارزیابی کیفیت دانشگاهیارج نه"،تعریفطبق  گیرد.قرار می

التکه ساده ترین می است. این امر مقیاسی را در بر می گیرد که شامل پائین ترین تا باالترین  حالت است. در پائین ترین ح
، فرد نه تنها  خود می پردازد؛ در حالی که در باالترین حالت که پیچیده ترین استمفهوم ارزیابی  رد فقط به پذیرشباشد، ف

زیابی نیز مسئولیت ، نسبت به پیگیري مراحل اجرائی ارتعهد به اشاعه آنرا با مفهوم ارزیابی کیفیت آشنا کرده ،بلکه ضمن 
گاه نسبت به ارج ود که براي ارتقاء باورهاي هیات رئیسه دانشپذیرمی باشد. دربخش دیگر مقاله، به این نکته اشاره می ش

انشگاه برنامه دنهادن به ارزیابی کیفیت دانشگاهی، از یک طرف الزم است براي یادگیري فردي و جمعی اعضائ هیات رئیسه 
مدیریتی فرهنگ  وتاري به اجرا در آید. انجام این امر مستلزم برنامه ریزي است که باید از طریق عنصر ساخ هائی تدوین و

نتظار می رود براي ، افتر ارزیابی کیفیت تاسیس شده استکیفیت انجام شود. از طرف دیگر، از آنجا که در هر دانشگاه مرکز/د
و آن را به اجرا در  ارتقاء باورهاي هیات رئیسه و مدیریت دانشگاه نسبت به ارزیابی مستمر کیفیت داشگاهی برنامه ریزي کند

ابلیت هاي رئیس یا ا، این مهم مستلزم آن است که مرکز/دفتر یادشده از توان الزم برخوردار باشد. این توان با قآورد. ام
رفه اي در ارزیابی راي قابلیت هاي حدر صورتی که فرد یادشده دامدیرمرکز/دفتر ارزیابی همبستگی کامل دارد. براین پایه، 

به سمت یادشده،  ه امکان پذیر است. در غیر این صورت، انتصاب هر فرد دیگريکیفیت دانشگاهی باشد،برآوردن انتظار یادشد
ود ، بلکه با این عمل ببه صرف داشتن باالترین درجه دانشگاهی، نه تنها نمایانگر تعهد هیات رئیسه به ارزیابی کیفیت نخواهد 

رکز/ مدیر دفتر ارزیابی مویژگی هاي حرفه اي رئیس  فرایند ارزیابی  در دانشگاه نیز به نتیجه نخواهد رسید. بنابراین،با بررسی
 دانشگاهمی توان به میزان تعهد هیات رئیسه نسبت به ارزیابی وبهبود کیفیت دانشگاهی پی برد.

 ت،ارج نهادن، قابلیت هاي حرفه اي: ارزیابی  مستمر، کیفیت دانشگاهی ،فرهنگ کیفیکلمات کلیدي
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 یت کیفیت آموزش عالی در جهان و ایرانبررسی مبانی فلسفی و سیر تاریخی مدیر

 4دوست، حمید مهمان3رسول رضایی ،2موریس شیخی ،1بیرامی محمد

 

 چکیده 

کید بر مبانی، هدف از پژوهش حاضر بررسی مبانی فلسفی و سیر تاریخی مدیریت کیفیت آموزش عالی در جهان و ایران با تأ
، عصر گسترش آموزش عالی در سه دوره رنسانس و عصر روشنگريباشد. پس از بررسی روند ها و ساختارها میسیاست

ه تحوالت بنیز اشاره شده است. در ادامه  طی چند دهه گذشته آنتغییرات ساختاري صنعتی و عصر فراصنعتی، به روند 
ی و آموزش رسدریزي توان گفت نظام برنامهآموزش عالی ایران از زمان قدیم تا عصر حاضر پرداخته شده که در نهایت می

جود ارتباط بین صنعت وهاي ایران و عدم باشد. با توجه به نظري بودن دانشگاهعالی ایران به نوعی برگرفته از غرب معاصر می
ها در تولید انشگاهثر دؤآموزش عالی براي ایفاي نقش م هايها و هدف، رسالتتجدیدنظر و اصالح در ساختارو دانشگاه و...، 

در مدیریت و  ي امروز و فرداي ایران به عنوان رویکردي نوینه نیازهاي اقتصادي و اجتماعی جامعهدانش و پاسخگویی ب
اط دانشگاهیان با براي حل مشکل ارتب اندرکاران قرار گیرد.والن و دستئمس توجه جديمورد  عالی باید ریزي آموزشبرنامه

ي مؤثر و یف وضع ارتباطات دانشگاهی کشور و متغیرهامؤسسات تحقیقاتی داخل و خارج از کشور و براي شناخت کم و ک
هاي اي انجام شود. همچنین موضوع بسط ارتباطات علمی دانشگاهیان با بخشدخیل در آن، باید مطالعات تجربی گسترده

ي هارنامهبمختلف جامعه و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقات سایر کشورها به منزله یک اولویت و سیاست استراتژیک در 
وده و از نوع توسعه آموزش عالی کشور و به خصوص در برنامه توسعه کشور قرار گیرد. پژوهش با توجه به هدف کاربردي ب

منابع مختلف اطالعاتی  اي و با استفاده از اسناد وها از طریق مطالعات کتابخانهباشد. گردآوري دادهمطالعات فراتحلیلی می
 پذیرفت.  انجام

 یت، آموزش عالی، کیفیت، جهان، ایران.  ماه: کلمات کلیدي

 مقدمه و خالصه مبانی نظري  -1

هاي سازندگی هر کشور از نظام آموزش عالی در تأمین و تربیت نیروي انسانی ماهر و متخصص به منظور مشارکت در برنامه
 ا نخبگان و نظیر آن را درمفهوم دانشگاه درگذشته، بیشتر، طبقه خاص ینقش و جایگاه منحصر به فردي برخوردار است. 

کارکرد  ها نیز نسبت به گذشته تا حد زیادي از نظر مفهوم وگرفت، ولی امروزه با توسعه روزافزون جوامع، دانشگاهبرمی
شدن علوم و ضرورت به کارگیري آنها براي دست یافتن به توسعه در عصر جدید، اند. بدین معنی که با تخصصیتغییرکرده

ها نیز به عنوان یک ضرورت از نظر کمی و کیفی ناگزیر به د به دانشگاه بیشتر شده است و همزمان دانشگاهتقاضا براي ورو
هاي اصلی ها در ابعاد مختلف در کنار رشد کمی آن یکی از دغدغهتوجه به حفظ و ارتقاي کیفیت دانشگاه اند.گسترش بوده

م در آموزش عالی بوده است. با در نظر گرفتن اهمیت کیفیت نظام ها در کشورهاي پیشرو و پیشگاکارشناسان و نیز دولت
آموزش عالی در توسعه اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و سیاسی هر جامعه، شفافیت امور و پاسخگو بودن مؤسسات آموزش 

                                                            

 )  Beyrami1366@yahoo.comمدرس، گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تبریز، ایران. ( .١
 ) SheikhiMorris@gmail.comمربی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تبریز، ایران. ( . 2

 ) Rezayirasul@gmail.comاستادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تبریز، ایران. ( .3

 ) mehmandoust.h@cfu.ac.ir( ریزي درسی، دانشگاه فرهنگیان، تبریز، ایران.ارشد برنامه. کارشناس4
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در جهان عالی امري الزامی است. هدف از پژوهش حاضر بررسی مبانی فلسفی و سیر تاریخی مدیریت کیفیت آموزش عالی 
باشد. پس از بررسی روند گسترش آموزش عالی در سه دوره رنسانس و ها و ساختارها میو ایران با تأکید بر مبانی، سیاست

نیز اشاره شده است. در  طی چند دهه گذشته آنتغییرات ساختاري عصر روشنگري، عصر صنعتی و عصر فراصنعتی، به روند 
ریزي توان گفت نظام برنامهاز زمان قدیم تا عصر حاضر پرداخته شده که در نهایت میادامه به تحوالت آموزش عالی ایران 

هاي ایران و عدم وجود باشد. با توجه به نظري بودن دانشگاهدرسی و آموزش عالی ایران به نوعی برگرفته از غرب معاصر می
ثر ؤآموزش عالی براي ایفاي نقش م هايها و هدف، رسالتتجدیدنظر و اصالح در ساختارارتباط بین صنعت و دانشگاه و...، 

ي امروز و فرداي ایران به عنوان رویکردي نوین ها در تولید دانش و پاسخگویی به نیازهاي اقتصادي و اجتماعی جامعهدانشگاه
  اندرکاران قرار گیرد.والن و دستئمس توجه جديمورد  عالی باید ریزي آموزشدر مدیریت و برنامه

 شناسی ه روشخالص. 2

اي طالعات کتابخانهها از طریق مباشد. گردآوري دادهپژوهش با توجه به هدف کاربردي بوده و از نوع مطالعات فراتحلیلی می
 پذیرفت.  و با استفاده از اسناد و منابع مختلف اطالعاتی انجام

 و نتیجه گیري  هایافتهخالصه . 3

هاي بالفعل فکري واناییها و تي دانش علمی و تکنولوژي، تغییر ساختارها، قابلیتوسعه. در دنیاي امروز با توجه به واقعیت ت1
هاي مختلف علوم انسانی، علوم طبیعی؛ فنی و مهندسی، اهمیت قابل توجهی را ها در حیطهها، حفظ و توسعه پژوهشانسان

هاي مدون، علمی و متناسب با تحوالت، هدفبه خود اختصاص داده است. در این راستا، برخورداري نظام آموزش عالی از 
هاي عصر فراصنعتی جوامع، امري بدیهی است. بنابراین، الزم است سازوکار مناسبی براي نیازسنجی جامع، نیازها و ویژگی

 هاي مختلف جامعه، تغییرات بازار کار، تحوالت جهان و دستاورهاي کشورهاي پیشرفته و...علمی و اصولی از نیازهاي بخش
هاي برنامه درسی بر اساس آن صورت گیرد، تا از این طریق بتوان ها، راهبردها و تدوین هدفایجاد شده و تدوین سیاست

ر خدمت تولید، دپاسخگویی نظام آموزش عالی را به نیازهاي کشور تضمین نموده و در سایه آن، تولید فکر و دانش ایرانی 
 یل زیر انجام گیرد: در راستاي نیازسنجی علمی و اصولی الزم است اقداماتی از قب صنعت و فناوري کشور قرار گیرد. بنابراین

ع ارتباطات براي حل مشکل ارتباط دانشگاهیان با مؤسسات تحقیقاتی داخل و خارج از کشور و براي شناخت کم و کیف وض
 جام شود. اي اندانشگاهی کشور و متغیرهاي مؤثر و دخیل در آن، باید مطالعات تجربی گسترده

شورها به هاي مختلف جامعه و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقات سایر کموضوع بسط ارتباطات علمی دانشگاهیان با بخش
ه کشور قرار هاي توسعه آموزش عالی کشور و به خصوص در برنامه توسعمنزله یک اولویت و سیاست استراتژیک در برنامه

 گیرد.

ریزي علمی، اصولی و راهبردي کالن ریزي در آموزش عالی کشور و به تبع آن تدوین برنامه. لزوم ایجاد نظام جامع برنامه2
تواند نقش اساسی و محوري در توسعه کشور و تحقق باید گفت که آموزش عالی در صورتی می در عرصه علم و فناوري؛

ریزي راهبردي مجهز نماید. چنین برنامهمریزي، هانداز توسعه داشته باشد، که خود را به نظام جامع برنامههاي چشمهدف
هاي سازمانی با اي برعهده دارد و این وظیفه در چهارچوب همکاريبخش علم و فناوري در افق بلندمدت توسعه ملی وظیفه

ایم ریزي کالن نداشتهتوان گفت که ما در چهارچوب افق بلندمدت، برنامهشود. به صراحت میها تعیین و تبیین میدیگر بخش



 

272 

 

 یازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت نظام هاي دانشگاهی

11th National Conference on Quality Assessment of University Systems 

 دانشگاه تبریز

1396اردیبهشت 7و 6  

در همین راستا باید اقداماتی  جنبه واکنشی و مقطعی خواهد بود. ریزي کالن، هر عملی صرفاًو نداریم. بدون داشتن برنامه
 بدین شرح صورت گیرد:

ریزي و سیاستگذاري در امر آموزش عالی و کاهش هاي برنامهلزوم ایجاد مرکزي منسجم و سازماندهی شده براي انجام فعالیت
 ها؛ها و افزایش ظرفیتها، ایجاد دورهگیرنده در امر تدوین برنامهادهاي دیگر تصمیمیا حذف نه

گیري مبتنی بر پژوهش)، و لزوم توجه ها (تصمیمگیريریزي درسی در تصمیماستفاده از نظر کارشناسان و متخصصان برنامه
 ظر گرفتن ارتباط آن با نیازهاي کشور؛ها و در نها، افزایش ظرفیتبه رعایت اصول علمی در ایجاد و حذف دروه

هاي تحصیالت تکمیلی و ها بویژه دورههاي درسی دانشگاهمودن برنامهنریزي اصولی در سطح وزارتی براي مجزا لزوم برنامه
دان مایل به ادامه تحصیل، ها با نیازهاي متنوع مشتریان (دانشجویان با سطوح مختلف علمی، کارمنسازي برنامهمتناسب

 پژوهشگران و ...). 

در تعلیم و تربیت امروزي دانش در چارچوب : هاي درسی تحصیالت تکمیلیاي در برنامهرشته. لزوم توجه به رویکرد میان3
اي مصنوعی گرایی آموزش عالی، مجزا کردن دانش به ساختارهکه اثر کلی آن در تخصصطوريگرایی به دام افتاده، بهتخصص
هاي رشته هاي متعدد، ارتباط علوم و دانستنیها و گرایشتأکید فراوان بر تجزیه رشتهخورد. میچشم هاي خاص بهو رشته

یادي به کسب هدف آموزش عالی تا حد زاي دانشجویان به حداقل رسانده است و هاي شغلی و حرفهرا با زندگی و فعالیت
ل توجیه علمی هاي جزمی و غیرقاببسیاري منجر به تعصب کرده است. این رویه در موارددامنه منحرف محتواي موضوعی کم

کند بعد از یآموخته آموزش عالی احساس ماي در میان استادان و دانشجویان یک گروه آموزشی شده است؛ دانشرشتهبین
ا، اطالعات و هرتفراغت از تحصیل و ورود به بازار کار و عرصه زندگی و با وجود گذراندن واحدهاي درسی بسیار، فاقد مها

ي آموزش عالی در دنیاي پیچیده امروز، نیاز هایکی از ضرورتبنابراین  هاي ضروري براي حل مسائل جامعه است.دانستنی
اي عالوه بر اینکه موجب انسجام محیط دانشگاهی، رشتههاي جامع براي حل مسائل جامعه است. بسط مطالعات بینبه دیدگاه

ي خالی بین علوم و رفع بردن فاصله و فضاامکان از بینشود، در نتیجه رشد و اصالح فرهنگ می و عالی پویایی نظام آموزش
ثري در ؤگذار، گام مدنبال دارد. بدیهی است با سازماندهی و اجراي چنین طرح جامع، فراگیر و اثره نیازهاي جامعه را نیز ب

اي افراد قادر خواهند رشتههاي میانچراکه با تدوین برنامه ،جهت توسعه علمی و کاربردي علوم در ایران برداشته خواهد شد
 کنند و با تحقیقات مشترك و همکاري بین متخصصین علوم ها را پرشناختی و نظري مابین رشتههاي روشبود شکاف

 ید. آانی در عرصه علم بدست مینکه روحیه همکاري تقویت شده و نتایج قابل اطمی مختلف بستري فراهم خواهد شد

غیردولتی) و توجه  (دولتی و هاي تحصیالت تکمیلیها بویژه در دورهسیستم کارآمد پذیرش دانشجو در دانشگاهایجاد  . لزوم4
 ؛نهاآورودي  به استانداردهاي الزم در

ن پیامدهاي متر از آها و تأثیر آن در کیفیت داخلی دانشگاه و مههایی در زمینه عواقب افزایش ظرفیت. لزوم انجام پژوهش5
ی که به دنبال هاي گذشته و عواقبفردي و اجتماعی آن، مصداق بارز آن بیکاري گسترده دانشجویان دکتراي پزشکی در سال

 خود براي جامعه بوجود آورده است. 

یقات موازي کاري در مقوله تحق ها و مراکز تخصصی علمی به منظور جلوگیري ازنامه تشکیل قطب. بازنگري و تقویت آیین6
 هاي جامعه دانشگاهی؛و پربار کردن فعالیت
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سطح اعتبارات  هاي توسعه ملی و رسانیدن به. افزایش اعتبارات تحقیقاتی در حد قابل قبول و منطبق با اهداف برنامه7
 کشورهاي پیشرفته؛ 

لمی دنیا در عی با زبان هاي الزم براي آموزش زبان انگلیسی براي دانشجویان در جهت آشنای. ضرورت توجه به زیرساخت8
المللی ترین موانع کشور در راه توسعه ارتباطات علمی بینراستاي دسترسی به بروزترین منابع و تولیدات علمی: یکی از اساسی

وجه به این تهاي علمی و کارآمدتر کردن دروس، مشکل آموزش زبان انگلیسی است. با و حتی دسترسی به بروزترین یافته
زمینه آموزش و  در اجتماع علمی پذیرفته و تثبیت شده است، ناگزیر باید در» زبان جهانی«گلیسی به منزله واقعیت که ان

 ت، اتخاذ شود. فراگیرکردن زبان انگلیسی در بین دانشگاهیان سیاست و استراتژي متفاوتی از آنچه تاکنون دنبال شده اس

 

 منابع . 4

 . وزارت علوم، تحقیات و فناوري.10/2/79درسی، مصوب ریزي نامه واگذاري اختیارات برنامهآیین

صلنامه پژوهش و فهاي نظام آموزش عالی در جمهوري اسالمی ایران. ها و کاستی). تحلیلی بر توانمندي1377اجتهادي، م. (
 . 33-57: 17ریزي در آموزش عالی، برنامه

آموزش عالی،  المعارففرآیند توسعه. مندرج در: دایره). آموزش عالی و پژوهش در 1383دستجردي، د. انوري، ص. (احمدي
 . 53-60ن قورچیان و همکاران. تهران: بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی، 

هران: بنیاد دانشنامه تالمعارف آموزش عالی، ن قورچیان و همکاران. ). رسالت آموزش عالی. مندرج در: دایره1384الویري، م. (
 .541-549بزرگ فارسی، 

الی و توسعه عآموزش مجموعه مقاالت :مندرج در .عالی در توسعه پایدار. نقش آموزش)1383(. ، اکامرانی ، م.نشایرانم
  .33-52،پایدار

ریزي ژوهش و برنامهپعالی. فصلنامه آموزشدانشگاه و کاربرد آن در بهبود مستمر کیفیت). ارزیابی درون1374بازرگان، ع. (
 .4و 3ییز و زمستان: درآموزش عالی، سال سوم، پا

از دیدگاه  13طقه ریزي درسی دانشگاه آزاد اسالمی منهاي درسی رشته برنامه). ارزشیابی کیفیت برنامه1391بیرامی، م. (
 ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرند. نامه کارشناسیاساتید و دانشجویان، پایان

 .23ده. فصلنامه رهیافت، ). آینده دانشگاه و دانشگاه آین1379پایا، علی. (

  عالی.ریزي آموزشو برنامهسسه پژوهشؤ). م1998(اکتبر آیندهعالی براي قرن. بیانیه جهانی آموزش)1378، ح. (جاودانی

ارشد رشته ینامه کارشناسهاي درسی تحصیالت تکمیلی دانشگاه اصفهان. پایانسنجی برنامه). کیفیت1388حسینی، م. (
 تربیتی. زشی، دانشگاه اصفهان، دانشکده روانشناسی و علومریزي آموبرنامه

 شدن. ترجمه ك پوالدي. تهران: نشر ثالث. ). جهانی1382رابرتسون، ر. (

 ). تعلیم و تربیت در جهان امروز. تهران: امیرکبیر. 1347راسخ، ش. (
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 تابستان.: 2موزش عالی. سال سوم، ریزي آ). دانشگاه و توسعه فرهنگی. فصلنامه پژوهش و برنامه1374رئوفی، م. (

 7اه الزهرا، سال هاي کیفیت برنامه درسی در آموزش عالی. فصلنامه علوم انسانی دانشگ). شاخص1377سرمد، ز. وزیري، م. (
 . 151-165: 25و 24، 8و 

ریزي نامهش و برسسه پژوهؤم، ع نوه ابراهیم ، . نوآوري در مدیریت دانشگاهی. ترجمه و میري)1379. (سی ب ،سانیال
  آموزش عالی.

ریزي آموزش عالی، شماره ). تحلیلی بر مشکالت و تنگناهاي آموزش عالی کشور. فصلنامه پژوهش و برنامه1373سیاري، ع. (
 . 19-47: 5، 2، سال1

 بهشتی. یده شهعالی. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاریزي درسی راهبردي در آموزش). برنامه1384عارفی، م. (

ن از دیدگاه ). ارزیابی برنامه درسی رشته علوم تربیتی (گرایش مدیریت آموزشی) درآموزش عالی ایرا1384عارفی، م. (
 .43-75: 1دانشجویان، متخصصان و کارفرمایان. فصلنامه مطالعات برنامه درسی، سال اول، 

موزش عالی آجهانی در تحوالت آموزش عالی و وضعیت  شدن و آموزش عالی: نگاهی به روندهاي). جهانی1383فاضلی، ن. (
 .121-157ایران. مندرج در: مجموعه مقاالت آموزش عالی و توسعه پایدار، 

 شرقی.ي آ.ریزشرقی. سازمان مدیریت و برنامه). بررسی وضعیت آموزش عالی در استان آذربایجان1385آذر، ا. (فتحی

لنامه مطالعات آموزش بزرگساالن). فص(ارزشیابی کیفیت برنامه درسی دانشگاهی ). 1386واجارگاه، ك. شفیعی، ن. (فتحی
 . 1-27: 5برنامه درسی، سال دوم، 

 . 9سوم،  سوم: یادگیري براي عبور از بحران. فصلنامه علم و آینده، سال). دانشگاه در موج1383فراستخواه، م. (

  ارات صفی علیشاه.. سیر حکمت در اروپا. تهران: انتش)1376(. ، مفروغی

 .213-227). آموزش عالی و توسعه ملی. مندرج در: مجموعه مقاالت آموزش عالی و توسعه پایدار، 1383فریدون، ع. (

زي توسط ساهاي آموزش عالی کشور و تدوین برنامه جامع ظرفیت). بررسی ظرفیت1388شیرسوار، ه. (کاوسی، ك. رزقی
 ی به نیازهاي آینده. معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی.دانشگاه آزاد اسالمی براي پاسخگوی

 ل. ). کتاب برنامه (بخش آموزش عالی و تحقیقات). جلد او1368ریزي آموزش عالی و تحقیقات. (کمیته برنامه

-رينامه نوآودرسی براي آموزش و پرورش جمهوري اسالمی ایران. فصل). ضرورت تدوین نظریه برنامه1383پور، ب. (محسن

 .   99 -113: 7هاي آموزشی، سال سوم، بهار، 

ندرج در: ). آیا اصالحات آموزش عالی ایران در جهت تحوالت جهانی شدن است؟. م1383زاده، ي. صالحی، ا. (مهرعلی
 . 159-178مجموعه مقاالت آموزش عالی و توسعه پایدار، 

ریزي درسی آموزش یابی الگوي برنامه). طراحی و اعتبار1385(واجارگاه، ك. ابراهیم، ع. فتحینورزاده، ر. محمودي، ر. نوه
 نامه دکتري دانشگاه تربیت معلم تهران.  هاي ایران. پایانعالی براي دانشگاه
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ریزي در آموزش ). توسعه اقتصادي و آموزش عالی. ترجمه هادي شیرازي بهشتی. فصلنامه پژوهش و برنامه1373وودهال، م. (
 .178 -193: 1هار، عالی، سال دوم، ب

 . 87هاي فرهنگی. ماهنامه بانک و اقتصاد، شدن و چالش). جهانی1386یار، م. (همت

Dionne, J. L  .& .  Kean, L .T. (1999). The Fiscal Crisis in Higher Education. Council for Aid 
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ارزیابی برنامه درسی دانشگاه فنی و حرفه اي ایران بر اساس شاخص هاي الگوي شایستگی محوري (دیدگاه 
 اساتید)

 3، علیرضا نجفی2، مریم بنی عامریان1محمد جوادي پور 

 چکیده

خص هاي الگوي ف ارزیابی برنامه هاي درسی دانشگاه فنی وحرفه اي ایران(رشته هاي فنی)  بر مبناي شااین پژوهش با هد
یعنی  اهداف ، محتوا، فعالیت هاي  ،نصر اصلیع در چهار (Competence-based education)شایستگی محوري

ار داده است(ارزیابی شگاه را مالك ارزیابی قریاددهی یادگیري و شیوه هاي ارزشیابی انجام گردیده و دیدگاه اساتید این دان
مونه گیري  در دو انجام شده مبتنی بر نظر خبرگان بوده است).  جامعه آماري  پژوهش اساتید این دانشگاه بوده  و براي ن

ا کمک نتیجه ب استفاده شده است. براي رسیدن بهساده  مرحله از نمونه گیري عامدانه  موارد خاص و نمونه گیري تصادفی
فی دیدگاه پرسشنامه ي محقق ساخته (که با کمک نتایج حاصله از مصاحبه با صاحبنظران صورت گرفته) به مطالعه توصی

دو نفر از متخصصان  واساتید  این دانشگاه در پرداخته شد. در نمونه گیري عامدانه ،سه نفر از مدیران آموزشی این دانشگاه 
ورد استفاده صاحبه عمیق قرار گرفتند. نتایج مصاحبه براي طراحی پرسشنامه کمی مبرنامه ریزي درسی انتخاب و مورد م
امه طراحی شده نفر از اساتید این دانشگاه به صورت تصادفی انتخاب و به پرسشن 106قرار گرفت. در نمونه گیري تصادفی 

مطالعات و از کتابخانه اي  پاسخ دادند. جهت بررسی ومطالعه مبانی نظري ودریافت نتایج پژوهش هاي قبلی ،روش
آماري(توصیفی اسناد،مدارك،کتب وپژوهش هاي سایر محققین استفاده شده است.  مطالعه میدانی با استفاده از تحلیل 

ایایی پژوهش پ))پرسشنامه محقق ساخته که به شیوه  لیکرت تنظیم شده است،صورت گرفت. براي تایید tواستنباطی (آزمون 
بنظران حوزه تعلیم و بوده و روایی آن  توسط اساتید وصاح  79/0استفاده شده که برابر   یایی آلفاي کرانباخ از از ضریب پا

ایستگی تربیت تایید شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد  اساتید این دانشگاه ،دست یابی به شاخص هاي الگوي ش
رده اند. براساس حقق ندانسته و آن را در حد متوسط ارزیابی کمحوري را در برنامه هاي درسی این دانشگاه به طور کامل م

لگوهاي شایستگی تحلیل یافته ها وضعیت فعلی برنامه درسی حاکم بر دانشگاه فنی و حرفه اي از نظر شاخص هاي مبتنی بر ا
فنی حرفه اي کمی  نشگاهبود. بنابراین وضعیت فعلی برنامه درسی دا 3و میانگین مورد انتظار (نظري) برابر با  3,003محور 

و سطح معناداري 061/0برابر  tنیز، از آنجا که مقدار آماره  tباالتر از متوسط می باشد. به منظور بررسی معناداري آزمون 
رفته دار نیست، لذا نتیجه گمعنی0/952در سطح  t).با توجه به اینکه مقدار P > 0/05گزارش شد (sig:0.952حاصل 

امعه را ندارد. از داري ندارد و این نتیجه قابلیت تعمیم به کل ججربی با میانگین نظري تفاوت معنیشود که میانگین تمی
اي لیکرت، دیدگاه  افراد نمونه از وضعیت برنامه درسی شایسته محور بین متوسط و گویهلحاظ توصیفی و براساس طیف پنج

 موافقم قرار داشت.

 ته محوري، آموزش عالی، فنی و حرفه ايکلمات کلیدي: برنامه درسی، الگوي شایس

 مقدمه

                                                            

 نشانی الکترونیکی (نویسنده مسئول مکاتبات) . دانشگاه تهران، گروه روشها و برنامه ریزي درسی و آموزشی، تهران، ایران. 1

 دانشگاه تهران، گروه روشها و برنامه ریزي درسی و آموزشی، تهران، ایران.  نشانی الکترونیکی . 2
 . دانشگاه فنی و حرفه اي،دانشکده انقالب اسالمی، گروه .هنر و معماري، تهران، ایران.  نشانی الکترونیکی3
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در یونسکو انی آماده سازي جوانان براي اشتغال همواره یکی از اهداف نظام هاي آموزش بوده است. در گزارش کنفرانس جه
گزارش این  7اده در پاریس برگزار شد نیز این موضوع مورد تاکید قرار گرفته است. در م 1998باب آموزش عالی که در سال 

اطالعات ارائه و هاي نوین تولید مبتنی بر دانش و به کار بستن آن در شرایط اقتصادي که تغییرات و ظهور شیوه«آمده است 
عالی قرار آموزش فکري ي هاي آن است، روابط آموزش عالی، جهان کار و سایر تشکیالت جامعه بایستی سر لوحهاز ویژگی

گردد که نه جلب مساله آموختگان افزایش یابد و این افراد باید نظرشان بیش از پیش به این ل دانشگیرد تا قابلیت اشتغا
 ).16ص 1998(یونسکو،» تنها متقاضی کار نباشد بلکه خود خالق آن شوند

و محیط انسانی جوامع  دانشگاه ها باید درراستاي بازارکار باشند و براي آنکه با افزایش پیچیدگی هاي :)می نویسد1999تایلر(
هاي محیط  هاي کاري و شرایط متحول به صورتی اثربخش و موفقیت آمیزبرخورد شود،دانشگاهها باید دانشجویان رابراي

معتقدند  ) 1993برنان وکاگان( .مهارت هاي حل مساله ویادگیري مادام العمررا درآنها پرورش دهندکاري آماده ساخته و 
معتقد است نیز  )1994دي ویرت( .اي پرورش دهدکه مورد نیازمحیط هاي کارباشنداید دانشجویان خود را به گونه بدانشگاه 

وزش عالی بتواند هاي کار،نظام آمکار باید تبدیل به برنامه درسی  شوند تا با توجه به پیچیده شدن محیط نیازهاي محیط 
   .این بخش ها برنامه ریزي کندوپرورش نیروهاي مورد نیاز درجهت تربیت 

واقعی ا هدف پیوند در کشور ما ،دانشگاه فنی و حرفه اي به عنوان تنها دانشگاه متولی آموزش هاي عالی فنی و حرفه اي، ب 
غیر و اي دولتی علم و عمل و تبدیل به ثروت و تربیت تکنسین ماهر و کارآفرین و نیز تعامل با مراکز صنعتی، بخش هبین 

  دولتی؛ ایجاد زمینه ي الزم براي کسب مهارت ها، ایجاد اشتغال و کارآفرینی ،پایه ریزي شده است.

  این دانشگاه  یکی از گسترده ترین دانشگاه هاي کشور و داراي ویژگی هایی چون:

  ، در شهرهاي مهم آنالف) گستردگی کشوري دانشکده ها؛ در تمامی استان هاي کشور هم در مراکز استان و هم 

 ) تنوع رشته هاي تحصیلیب

  )تفکیک جنسیتی دانشجویان در دانشکده هات

 الن هنرستان هاي فنی وکار دانش.)جذب دانشجوصرفا  از فارغ التحصیث

 می باشد.

بر مرتبا  وف هستند از آنجا که معموال اهداف و سیاست هاي کالن  آموزش هاي فنی وحرفه  اي در سطوح دانشگاهی شفا 
بدان کمتر نچه که نوآوري و ابتکار تاکید می  شود. تنور مباحث ساختاري در نظام آموزش هاي فنی وحرفه اي داغ است اما آ

متناسب طراحی توجه می شود، محتواي  آموزشی، رویکردها و روش هاي تدریس و راهبردهاي آموزشی است که نیاز است 
عنوان به درسی یرد، که این امر می بایست در طراحی مناسب برنامه هاي درسی صورت پذیرد.برنامه هاي اهداف صورت گبا 

تاثیرگذاردر  عناصر و عواملویکی ازمهمترین د مهمترین درونداد و قلب تپنده آموزش عالی ازاهمیت خاصی برخوردارهستن
 )2005ی شوند(بارنتوکوت،میزان موفقیت وشکست نظامهاي آموزش عالی محسوب متعیین 

ساختن هاي درسی وهماهنگ نوسازي وتجدید نظردربرنامه  یکی ازموضوعات مهم دربرنامه ریزي درسی اهمیت دادن به
ریزان درسی باید درطراحی برنامه بنابراین برنامه   . )1994سابا ( و روش هاي تدریس با شرایط  درحال تغییراستمحتوا 
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ارایه الگوي جدید ویا  .نقاط ضعف وکاستی ها وتنگناهاي نظام آموزش را مد نظرقراربدهند قوت و فرصتها وط درسی، نقا
 برنامه هاي درسی باید با اهداف کالن و راهبردي نظام آموزشی سنخیت داشته باشد.بازنگري واصالح 

رار داده است. یکرد شایسته محوري مورد ارزیابی قپژوهش حاضر برنامه هاي درسی دانشگاه فنی و حرفه اي را بر اساس رو
 دراین ارزیابی نظر اساتید این دانشگاه ، به عنوان خبرگان آموزشی مورد بررسی قرار گرفته است.

 بیان مساله

 در ارتقا کیفیت هر نظام آموزشی ،یکی از اصلی ترین عناصري که می بایست مورد توجه و بازنگري مداوم قرار گیرد، برنامه
هاي درسی است؛ چرا که برنامه درسی به عنوان قلب تپنده تعلیم و تربیت، نقش موثري در تحقق اهداف آموزش و پرورش 

هاي درسی و هماهنگ ریزي درسی اهمیت نوسازي و تجدید نظر در برنامهخواهد داشت. یکی از موضوعات مهم در برنامه
 )22: 1994، 1باشد (سابارییر و نامطمئن میهاي تدریس با شرایط در حال تغنمودن محتوا و روش

برنامه درسی در آموزش فنی و حرفه اي داراي ویژگی هاي خاصی است که آن را از سایر برنامه هاي درسی متمایز       
دانست. "آماده سازي فراگیران براي استخدام و اشتغال سودمند و مفید "ساخته است. علت را می توان هدف اصلی آن یعنی 

جهت گیري آن ،توجیه پذیري، ") ویژگی هاي اساسی برنامه درسی فنی و حرفه اي را  1999( 3و کرانکیلتن 2ینچف
استانداردهاي موفقیت درون مدرسه اي و برون مدرسه اي، نقش رابطه  مدرسه و جامعه، نقش و مشارکت دولت ها، میزان 

می دانند.   با توجه به ضرورت همسو سازي آموزش  "ن آموزش هاپاسخگویی و در نهایت تاثیر پشتیبانی و هزینه بر بودن ای
بررسی و بازنگري برنامه هاي  هاي فنی و حرفه اي با تغییرات سریع  و پیچیدگی هاي موجود در دنیاي بازار کار و صنعت  ،

د نسبت به دگرگونی درسی آموزش فنی و حرفه اي نیز براي رسیدن به کیفیت مطلوب ضروري است؛ تا این آموزش ها بتوانن
هاي پیوسته دنیاي کار، پاسخگو بوده و تحوالت جدید در حیطه هاي مختلف در آن گنجانده شوند؛ به نحوي که فارغ 
التحصیالن بتوانند براي کسب یک شغل رقابت کنند و هنگامی که آن را به دست می آورند حداکثر توانایی بالقوه خود را به 

 )).  1999لتن( یکارنک عرصه ظهور برسانند (فینچ و

عالی ) یکی از مراکز آموزش  Iran Technical and Vocational Universityدانشگاه فنی وحرفه اي ایران (        
بیش از  وآموزشکده و دانشکده در سطح کشور  176نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوري است و با داشتن بیش از تحت 
وان آموزشکده هاي با عن 1390ایران محسوب می گردد. دانشگاه فنی وحرفه اي تا سال  ن دانشگاهدانشجو بزرگتریهزار  220

موزش آبا مجوز شوراي  گسترش  1390فنی وحرفه اي زیر مجموعه وزارت آموزش و پرورش محسوب می گردید و از سال 
وزش فنی وحرفه با وجود سابقه طوالنی در آمعالی زیر مجموعه وزارت علوم ،تحقیقات وفناوري قرار گرفت و می توان گفت 

ی فنی و حرفه اي به نوعی دانشگاهی جوان محسوب می گردد. این دانشگاه  به عنوان تنها دانشگاه متولی آموزش هاي عال
ین یق تربیت تکنستالش می کند از طرقرارداده و اي، پیوند واقعی بین علم و عمل و تبدیل به ثروت را در دستور کار خود 

راي کسب مهارت بدولتی؛ ایجاد زمینه ي الزم دولتی و غیر هاي ماهر و کارآفرین و نیز تعامل با مراکز صنعتی، بخش هاي 
 برنامه هاي خود قرار دهد.ها، ایجاد اشتغال و کارآفرینی براي جوانان ایرانی را سرلوحه 

                                                            
1- Sabar N  
2 finch 
3 Crunkilton 
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کی از الگوهاي و هدف اصلی دانشگاه فنی و حرفه اي ،ی بر اساس اهداف کلی آموزش هاي فنی و حرفه اي و رویکرد        
ده از چنین ) معتقد است با استفا 2002است. والش (  (CBE) مناسب توصیه شده در این آموزش ها ،الگوي شایسته محوري

دش بر مهارت اکیترا براي کار آماده کند و التحصیالن تواند به گونه اي طراحی شود که فارغ  الگویی یک برنامه درسی می
اه فنی وحرفه اي موزش فنی وحرفه اي که در واقع دانشگآبا توجه  ویژگی هاي نظام   هاي تفکر انتقادي و حل مسئله باشد.

ي بتواند نظر می رسد که بکارگیري برنامه درسی برمبناي الگوي شایستگی محوربه بخش مهمی از ان محسوب می شود ، 
ی آن است که سوال و مساله اصلعملی کند.  بر اساس توضیحاتی که داده شد را انشگاه بخش اعظمی از اهداف کالن این د

 مسویی دارد؟ هبرنامه هاي درسی در حال اجرا در دانشگاه فنی و حرفه اي تا چه حد با الگوي شایسته محوري همخوانی و 

 اهداف پژوهش

ي ایران در توجه به شاخص هاي الگوي شایسته محوري هدف پژوهش ارزیابی برنامه درسی کنونی دانشگاه فنی و حرفه ا
 است.

 و سو االت زیر را پاسخ داده است:

سوال اصلی:بر اساس دیدگاه اساتید دانشگاه فنی و حرفه اي ،برنامه درسی حاکم چقدر به شاخص هاي الگوي شایسته محوري 
 توجه کرده است؟

 اي چه میزان شاخص هاي الگوي شایسته محوري در بر دارد؟اهداف برنامه هاي درسی حاکم در دانشگاه فنی و حرفه 

شیوه انتخاب محتواي برنامه درسی حاکم در دانشگاه فنی و حرفه اي چقدر با شاخص هاي الگوي شایسته محوري همخوانی 
 دارد؟

وري همخوانی شیوه انتخاب محتواي برنامه درسی حاکم در دانشگاه فنی و حرفه اي چقدر با شاخص هاي الگوي شایسته مح
 دارد؟

 شیوه ارزشیابی در این دانشگاه چه میزان با شاخص هاي الگوي شایسته محوري همخوانی دارد؟ 

 اهمیت و ضرورت

اهمیت و ضرورت آموزش هاي فنی و حرفه اي در شرایط کنونی ایران و جهان بر هیچ کس پوشیده نیست. نیاز جوامع به 
انی شدن و ورود به بازار کار جهانی به عنوان یک مزیت براي جوامع ،رفع مشکل نیروي انسانی متخصص و توانمند،مساله جه

بیکاري جوانان در کشورمان ایران و توجه به اقتصاد مقاومتی از جمله دالیل اهمیت آموزش هاي فنی و حرفه اي است . 
ه را آشکار می سازد. در واقع درجه اهمیت آموزش هاي فنی و حرفه اي ضرورت توجه به کیفیت برنامه هاي درسی این حوز

این برنامه هاي درسی هستند که کیفیت این آموزش ها را معین می سازند و طراحی و به کار گیري برنامه هاي درسی 
متناسب با این نوع آموزش ها که بر اساس اهداف و بافت و شرایط حاکم انتخاب شده باشند ،قطعا نقش تعیین کننده اي در 

 هد داشت. موفقیت آن ها خوا

 نقش مهم دانشگاه فنی و حرفه اي به عنوان مهمترین مدعی آموزش هاي فنی و حرفه اي در سطح دانشگاهی -

 ضرورت بازنگري به برنامه هاي درسی و اصالح و ارتقا کیفیت آن -
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 اهمیت نتایج ارزیابی از برنامه هاي درسی در راستاي بازنگري این برنامه ها -

ساتید دانشگاهی (خبرگان آموزشی)در ارزیابی برنامه هاي اجرا شده به عنوان یکی از ارکان آموزش و نقش و اهمیت نظر ا -
 پژوهش در آموزش عالی

 را می توان از ضرورت ها و اهمیت پرداختن به پژوهش حاضر دانست.

ندگان،تجدید نظر در برنامه ارزیابی برنامه هاي درسی با استفاده از نظر خبرگان می تواند منجر به تشخیص مشکالت یادگیر
 هاي درسی،پیش بینی نیازها و بررسی تحقق اهداف شود.و در واقع نقد برنامه به منظور بهبود آن مورد توجه است.

از آنجا که الگوي شایستگی محوري در بسیاري از پژوهش ها و اسناد به عنوان یکی از الگوهاي مناسب جهت طراحی و      
وحرفه اي توصیه شده است ،ضروري است که برنامه هاي درسی دانشگاه فنی و حرفه اي براساس  اجرا درآموزش هاي فنی

مالك ها و شاخص هاي این الگو مورد نقد و بررسی قرار گرفته ونواقص و کمبود هاي آن مشخص و در بازنگري این برنامه 
 ها رفع گردد.

 مبانی نظري و پیشینه

 رویکرد شایستگی محوري درآموزش:

 اهرشد.ظ"برنامه درسی "در کتاب بابیت به نام 1918خستین توجیه مدون الگوي یک برنامه مبتنی بر شایستگی در ن 

ا اولین هادبیات موضوع مربوط به شایستگی بررسی ) تعریف واحدي وجود ندارد.و Compatencدر مورد تعریف  شایستگی(
ن می آمورد شایستگی و معنا و مفهوم مشخص در شناسی  چیزي که بخوبی مشخص می شود فقدان تعریف واحد و اصطالح

 فرهنگ اکسفورد شایستگی را به عنوان قدرت،توانایی و ظرفیت انجام دادن وظیفه تعریف می کند. باشد.

گی تاکید بر شایستگی محوري در رویکرد هاي مختلف برنامه درسی مورد توجه بوده است . در رویکرد رفتار گرایی شایست
ازي افراد متناسب اي قابل مشاهده و قابل اندازه گیري است و در رویکرد کارایی اجتماعی شایستگی به معنی آماده سرفتاره

ران است تاکید با نیازهاي اجتماعی مورد توجه است. اما آنچه که در رویکرد شایستگی محوري مورد تاکید و توجه صاحبنظ
 ).1395اران  بر عملکرد حرفه اي فراگیران است(هدایتی و همک

یا در یک الگوي شایستگی محور ؛ شایستگی هاي خاص و تکنولوژیکی عملکردهاي مطلوب به صورت هدف هاي رفتاري  
عنوان به عملکردي و با شایستگی هاي صراحت یافته ؛ فعالیت هاي یادگیري براي هر هدف طرح ریزي شده و عملکرد فراگیر 

) رویکرد آموزش مبتنی بر شایستگی ماهیتا 2009( 1به عقیده  ادواردز ار می گیرد.مبنایی جهت پیشروي مورد بررسی قر
منجر به این می شود که فراگیران شایستگی هاي الزم را نه تنها براي حضور در بازار کار بلکه به طور کلی براي زندگی فرا 

 بگیرند .

 مبتنی بر شایستگی عبارت اند از : ) معتقدند برخی از ویژگی هاي آموزش 2005سینگال و همکاران ( 

 دانش عمومی ؛ شناسایی و صحت و سقم آن مشخص میشود شایستگی ها با دقت از   -

                                                            
1 Edwards 
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 آموزش در تدوین هر شایستگی هدفمند می شود  -

 لکرد انجام می شودارزشیابی به همراه شرح دانش ،نگرش و عم -

 ی رودمیش پیشرفت دانش آموزان با ریتمی خاص براي هر فرد پ-

  آموزش تا حد امکان انفرادي و یادگیرنده محور است-

 تاکید بر نتایج دارد  -

 دایت تجربیات بوسیله بازخورد دائمی صورت می پذیرده - 

 ا دارا است :رویژگی هاي  زیر سینگال و همکارانش معتقد اند برنامه درسی آموزش فنی و حرفه اي مبتنی بر شایستگی   

 ز بر  عملکرد شغلی نه محتواتمرک  -

 )اصالح تناسب در آنچه که یاد گرفته شده ( محتوا  -

 میکاجتناب از بخش بخش کردن سنتی برنامه هاي آکاد  -

 هتولید درس هاي قابل کاربرد در موقعیت هاي پیچید -

 حمایت از استقالل فردي  -

اي یادگیرندگان تاکید دارد،یادگیرنده محور است،رویکردي ساختن برنامه درسی مبتنی بر شایستگی بر عملکرد حرفه       
گرایانه دارد ،معلم در آن نقش راهنما دارد و بر آموزش مهارت ها تاکید دارد و ارزشیابی نیز بر محور مهارتها شکل می گیرد.( 

  ) 12010کوون هون 

 اشاره می کند:مزیت آن  3) در ارزیابی برنامه درسی شایستگی محور به 1999( 2توهی

واهد رنامه درسی شایستگی محور به احتمال زیاد فارغ التحصیالنی با شایستگی باالتر نسبت به برنامه درسی معمولی خب-
 داشت.

 رنامه درسی شایستگی محور در هماهنگی با صنعت است تا از حصول پیش نیازهاي الزم شغلی اطمینان حاصل گردد.ب-

 ند.ادگیري منعطف تر و مستمر تر را ترغیب می کبرنامه درسی شایستگی محور ی-

برنامه درسی مبتنی بر شایستگی نمایه اي علمی و حرفه اي است که اهداف جدیدي را در فرایند یادگیري تعریف می کند. 
تنوع محیط هاي یادگیري و تغییر مفهوم یادگیري از انباشت دانش به سمت کشف و کسب دائمی دانش است. (ادواردز 

3)2009( 

                                                            
1 Kouwenhoven 
2 Toohey, S 
3 Edwards et. Al 
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 :"))2007(1ایده هاي اصلی برنامه درسی مبتنی بر شایستگی (سادسوم بوون

 به جاي اهداف به شایستگی ها متمرکز است-

 به جاي محتوا به نتایج متمرکز است-

 س معیار هاي معین انجام می شودفعالیت هاي یادگیري عملی و بر اسا-

 فعالیتهاي آموزشی یادگیرنده محور است-

 یابی تکوینی داردنیاز به ارزش-

ر صدد آن است که فراگیران صالحیت و کفایت خود د  Competence-based educationآموزش مبتنی بر شایستگی 
 ) 2009را با کسب و توسعه بیشتر شایستگی هاي موجو و جدید به دست آورند ( ادواردز

 عبارتند از: )CBE()ویژگی هاي آموزش و پرورش مبتنی بر شایستگی2003(2به عقیده کوون هون 

 گرایش به عمل حرفه اي دارد

 یادگیرنده محور است و بر فرایند یادگیري متمرکز است

 رویکرد سازنده گرا دارد

 معلم در واقع یک راهنماي شناختی است

 محیط یادگیري بر توسعه شایستگی ها متمرکز است

CBE توسعه شایستگی هاي عمومی را نیز شامل می شود 

 بر صالحیت ها و شایستگی هاست ارزیابی متمرکز

رفته است که بر در ایران و جهان در زمینه ارزیابی برنامه هاي درسی با رویکردهاي مختلف پژوهش هاي فراوانی صورت پذی
 اساس ماهیت و هدف پژوهش حاضر به برخی از آنها اشاره می شود:

ستگی محوري برنامه درسی دوره کاردانی مکانیک )که با هدف ارزیابی میزان شای1389در پژوهش محمدي و دهداري راد(
خودرو انجام شد ،نتایج نشان داد که ارتباط ضعیفی میان برنامه درسی موجود فنی در دانشگاه با صنعت وجود دارد و عدم 

اري وجود برنامه درسی شایستگی محور را می توان از دالیل بر شمرده است.در این پژوهش نشان داده شد که تفاوت معنا د
 میان آنچه که فراگیران آموخته اند با آنچه که صنعت انتظار دارد وجود دارد.

)که به ارزیابی دوره هاي کاردانی فنی وحرفه اي پرداخته است ،آمده است که: بعضی از موضوعات 1390در پژوهش نویدي(   
ی شود ودر بعضی موارد خال محتوایی وجود و سرفصل ها در هر دوره(سه ساله آموزش رسمی و دو ساله دوره کاردانی)تکرار م

دارد. بیش از نیمی از دانشجویان مورد مطالعه آن پژوهش ،کیفیت ارائه دروس نظري را مطلوب ندانسته وبه ضعف هماهنگی 

                                                            
1 Sudsom boon 
2 Kouwen hoven 
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 بین آموزش هاي نظري و عملی رشته خود اشاره کرده اند. اغلب مدیران اموزشکده ها هم درباره اصالح وبازنگري برنامه هاي
درصد از دانشجویان تاثیر دروس تخصصی آموخته شده را در انجام وظایف  42درسی و هدفهاي دوره نظر مثبتی ندارند و تنها 

 شغلی مطلوب دانسته اند.

پژوهش هاي دیگري نیز در زمینه ارزیابی کارایی بیرونی آموزش هاي فنی و حرفه اي در سطح متوسطه و اموزش الی صورت 
)، جعفر 1382)، نیکخواه(1386)، و شریف و همکارانش (1394رابطه می توان به پژوهش جعفري هرندي (گرفته که در این 

) و ارزیابی موسسعه مطالعات برنامه ریزي آموزشی 1374) ،فرشاد (1380) ، میرهادي (1380) ،فتح آبادي(1382هرندي (
اوان آموزش هاي فنی و حرفه اي نسبت به سایر آموزش ) اشاره نمود . بنا بر نتایج تحقیقات ،با وجود هزینه هاي فر1368(

 ها ،شاهد افزایش بهره وري فارغ التحصیالن این رشته ها در بازار کار نبوده ایم .

  روش پژوهش

اطالعات به دست آمده با کمک مطالعات    این پژوهش کاربردي و توصیفی بوده  و به توصیف وضع موجود  پرداخته است. 
جمع آوري شده است، ابتدا اطالعات مربوط به  صاحبه با صاحبنظران وتصمیم گیرندگان و  تحلیل پرسشنامهاي ،مکتابخانه

هاي اینترنتی و نیز از طریق بررسی و ها مرکز اسناد و مدارك ملی ایران ، سایتزمینه پژوهش ازکتابخانهدر مبانی نظري 
رحله دوم با استفاده از مصاحبه با متخصصان ومدیران مري گرددیده  در ها براي جمع آونامهمقاالت و پایانو تحلیل کتب 

ي پرسشنامه ها وحرفه اي ،مولفه هاي مربوطه استخراج و سپس با استفاده از مولفه هاي استخراج شده ،فنی آموزشی حوزه 
براي تحلیل  .یه وتحلیل شدند تجز  spssودر نهایت داده هاي حاصل از پرسشنامه به کمک نرم افزار مربوطه تدوین شده  

 مستقل استفاده شد. tاستنباطی داده ها از روش 

  آزمونو روایی  پایایی  

ي  مورد استفاده براي اجرا تدوین وبا نظر  متعدد ، پرسشنامهپژوهش هاي در این پژوهش،پس از بررسی کتب ، مقاالت و 
ار آن برابر از ضریب پایایی آلفاي کرانباخ استفاده شده است ومقداجراي مقدماتی متخصصین تناسب آن سنجش شده و در 

 هاي متخصصان این رشته مورد بررسی و تایید  قرار گرفته است.وبوده است. و روایی آن با استفاده از راهنمایی 79/0

 جامعه و نمونه تحقیق

نفر بوده اند .  150رفه اي ایران  بوده که شامل جامعه آماري این پژوهش شامل مدیران آموزشی و اساتید  دانشگاه فنی وح 
نفر به عنوان نمونه تصادفی و با استفاده از جدول مورگان انتخاب شده وبه سواالت پرسشنامه  محقق  106از میان این تعداد 

فنی وحرفه ریزي درسی ومدیران اموزشی دانشگاه برنامه ساخته پاسخ دادند . همچنین براي بهره گیري از نظر متخصصی 
  نفر از متخصصین امر در مصاحبه عمیق شرکت کردند. 5اي انتخاب عامدانه صورت گرفته است. و 

شاخص هاي به دست آمده حاصل از مطالعه اسنادي و مصاحبه با خبرگان براي الگوي شایسته محوري در هریک از        
 بی به صورت زیر می باشد:چهار حیطه اهداف ،محتوا،فعالیت هاي یاددهی یادگیري و ارزشیا

ردي
 ف

رد شاخص حیطه
 یف

 شاخص حیطه

1 

طه 
حی

ف
هدا

ا
 

 20 توانایی انجام کار در یک محیط واقعی

طه 
حی

ت 
الی

فع
ي 

 زمان یادگیري کافی عملی و نظريها
 مواد و رسانه هاي کافی جهت یادگیري 21 اهداف بر مبناي توصیف خبرگان مشاغل 2
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 رشد شایستگی و ایجاد اشتغال فارغ التحصیالن 22 ر مبناي تغییرات علمی و تکنولوژیکیاهداف ب 3
فعالیت هاي یاددهی و یادگیري بر اساس تحلیل  23 توجه به مهارت هاي عملی تا دانش نظري 4

 شغل
ایجاد شایستگی هاي شغلی و بکارگیري  5

 فناوري ها

افزارهاي آمورش دانشجویان با استفاده از نرم  24
 آموزشی

ارتباط بهتر با صنعت با گستردگی دانشگاه فنی  25 تربیت افرادي کارآفرین 6
 حرفه اي

پیاده سازي آموزش هاي شغلی مبتنی بر  7
 فناوري

استفاده از روش هاي آموزش کاربردي با محیط  26
 کار

جذب دانشجویان بیشتر با کاربردي کردن  8
 آموزش 

دانشگاه در تأمین امکانات  همکاري صنعت و 27
 آموزشی

توجه به شاخص هاي بین المللی تربیت نیروي  9
 کار

کارورزي از مهمترین فعالیت هاي یاددهی و  28
 یادگیري

10 

توا
مح

طه 
حی

 

 29 محتواي آموزشی متناسب با مشاغل روز

بی
شیا

ارز
طه 

حی
 

 ارزیابی میزان یادگیري با مصاحبه و مشاهده
 ارزیابی میزان یادگیري بر اساس اهداف دانشگاه 30 ی متناسب با مشاغل موجودمحتواي آموزش 11
ارزیابی سطوح باالي شناختی دانشجویان توسط  31 ارتباط اساتید با مشاغل روز جامعه 12

 اساتید
صالحیت فارغ التحصیالن در جذب در مشاغل  32 ارتباط با صنعت 13

 موجود 
 استفاده از شیوه هاي ارزشیابی استاندارد شغلی 33 ي بازار کاربرآورده کردن نیاز ها 14
میزان انطباق رشته هاي تحصیلی با سطح بین  15

 الملل

 کارآفرین تر بودن فارغ التحصیالن فنی و حرفه اي 34

محتواي رشته ها بر مبناي تغییرات و مشاغل  16
 جدید

ارزیابی میزان کسب دانش عملی و نظري  35
 یاندانشجو

 ارزیابی آموخته ها بر اساس استانداردهاي مهارتی 36 تناسب استقبال بازار کار از فارغ التحصیالن 17
 یالنارزیابی میزان استقبال بازار کار از فارغ التحص 37 محتوا بر اساس تحلیل شغل و شایسته محوري 18
    محتواي رشته به سمت دورس عملی 19

 یافته هاي پژوهش

 ي دستیابی به پاسخ سواالت این پژوهش از دو شیوه کیفی و کمی استفاده شده است. برا

ز مدیران عالی رتبه انفر   3نفر از خبرگان ومتخصصان برنامه ریزي درسی و   3در مرحله اول و قبل از تدوین پرسش نامه با  
اي هتایج مصاحبه و مطالعه پژوهش دانشگاه فنی وحرفه اي مصاحبه شفاهی صورت گرفت.  سپس پرسشنامه با کمک ن

 رت گرفت. صورت گرفته از قبل و مطالعه الگوهاي مختلف برنامه درسی فنی حرفه اي باالخص الگوي شایسته محوري  صو

ینه ارتقا کیفیت در مصاحبه با مدیران عالی رتبه دانشگاه فنی و حرفه اي، چالش ها و موانع پیش روي این دانشگاه در زم
 درسی مورد توجه قرار گرفت. از جمله چالش هاي مطرح شده توسط این مدیران عبارت بود از:برنامه هاي 
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 ده هاي این دانشگاه در کل کشورگستردگی زیاد دانشکده ها و آموزشک-

 آمار بسیار پایین تعداد اعضا هیات علمی -

 برنامه هاي درسی سنتی -

 هزینه هاي باالي تجهیز کارگاهها-

  قوي با صنعت ارتباط نه چندان-

 شاخه آموزش عالی کشور 6شاخه از  5نوع رشته ها؛ با توجه به شمولیت فعالیت هاي آموزشی دانشگاه  در ت-

م به عنوان یک فرصتو هم به عنوان یک تهدید توجه (که می توان به آن ه تفکیک جنسیتی دانشجویان در دانشکده ها-
 کرد)

  فه اي و کار و دانشنرستان ها ي فنی و حرجذب دانشجو  صرفا از فارغ التحصیالن ه-

فه اي با متخصصین برنامه ریزي درسی  ك در مصاحبه شرکت کردند بر بازنگري در برنامه هاي درسی دانشگاه فنی وحر
بودن برنامه  توجه به شرایط جدید حاکم (انتقال از وزارت آموزش و پرورش به وزارت آموزش عالی) و همچنین لزوم بروز

 .درسی با توجه به شرایط حاکم برجامعه ونیاز جامعه به نیروي کار ماهر  و کار آفرین تاکید داشتند هاي

وتایید  پس مصاحبه با خبرگان و متخصصین فنی و حرفه اي و برنامه ریزي درسی، پرسشنامه محقق ساخته با کمک    
جزیه وتحلیل به هدف داده شد و داده هاي کمی براي تمتخصصین  تهیه شد و بعد ازکسب پایایی و روایی آن به نمونه گروه 

 دست آمد:

شاخص هاي  میزان همخوانی برنامه هاي درسی دانشگاه فنی و حرفه اي به "براي بررسی و پاسخ  به سوال اصلی پژوهش 
استفاده گردید.  اينمونهتک tاز آزمون  ")بر اساس نظر خبرگان(اساتید دانشگاه فنی و حرفه اي)CBEالگوي شایسته محوري(

ه اي از نظر شاخص ها نشان داد که میانگین دیدگاه اساتید از وضعیت فعلی برنامه درسی حاکم بر دانشگاه فنی و حرفیافته
می توان اینگونه  بود. بنابراین 3و میانگین مورد انتظار (نظري) برابر با  3,003هاي مبتنی بر الگوهاي شایستگی محور  

ی باالتر از فعلی برنامه درسی دانشگاه فنی حرفه اي بر اساس شاخص هاي الگوي شایسته محوري ،کمارزیابی کرد وضعیت 
عناداري حاصل مو سطح 061/0برابر  tنیز، از آنجا که مقدار آماره  tمتوسط می باشد. به منظور بررسی معناداري آزمون 

sig:0.952) گزارش شدP > 0/05 با توجه به اینکه مقدار.(t شود یمدار نیست، لذا نتیجه گرفته معنی0/952 در سطح
ندارد. از لحاظ  داري ندارد و این نتیجه قابلیت تعمیم به کل جامعه راکه میانگین تجربی با میانگین نظري تفاوت معنی

 ار داشت.نمونه بین متوسط و موافقم قر اي لیکرت، بر اساس دیدگاه  افرادگویهتوان گفت براساس طیف پنجتوصیفی نیز می
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 اي پیرامون اداراکات افراد نمونه از وضعیت برنامه درسینمونهتکt : نتایج آزمون 5جدول 

Sig.  درجه
 آزادي

میانگین  tمقدار
 نظري

انحراف 
 استاندارد

میانگین 
 تجربی

 متغیر تعداد

952/. 105 061/0 3 592/0 003/3 106 
تحلیل داده هاي مربوط 
به  وضعیت فعلی برنامه 

 سیدر

 

انه نیز مورد چهار عنصر اصلی برنامه درسی ،یعنی اهداف ،محتوا ،فعالیت هاي یاددهی یادگیري ارزشیابی به صورت جداگ
 ارزیابی قرار گرفت و نتایج حاصل از تحلیل نشان داد:

 بر دارد؟ اهداف برنامه هاي درسی حاکم در دانشگاه فنی و حرفه اي چه میزان شاخص هاي الگوي شایسته محوري در  -

برنامه درسی حاکم بر دانشگاه فنی و حرفه اي از نظر شاخص هاي  میانگین دیدگاه اساتید از وضعیت فعلی حیطه اهداف 
بود. بنابراین وضعیت فعلی حیطه اهداف  3و میانگین مورد انتظار (نظري) برابر با  3,039مبتنی بر الگوهاي شایستگی محور  

نیز، از آنجا که مقدار  tه اي کمی باالتر از متوسط می باشد. به منظور بررسی معناداري آزمون برنامه درسی دانشگاه فنی حرف
در سطح  t).با توجه به اینکه مقدار P > 0/05گزارش شد (sig:0.551و سطح معناداري حاصل 599/0برابر  tآماره 

داري ندارد و این نتیجه ین نظري تفاوت معنیشود که میانگین تجربی با میانگدار نیست، لذا نتیجه گرفته میمعنی0/551
اي لیکرت، دیدگاه  افراد نمونه از وضعیت حیطه گویهقابلیت تعمیم به کل جامعه را ندارد. از لحاظ توصیفی براساس طیف پنج

 اهداف برنامه درسی شایسته محور و فناورانه بین متوسط و موافقم قرار داشت. 

 اي پیرامون ادراکات افراد نمونه از حیطه اهداف برنامه درسینهنموتکt : نتایج آزمون 6جدول 

Sig.  درجه
 آزادي

 tمقدار

 

میانگین 
 نظري

انحراف 
 استاندارد

 متغیر تعداد میانگین تجربی

 حیطه اهداف 106 39/3 685/0 3 599/0 105 ./551

 

با شاخص هاي الگوي شایسته محوري  یوه انتخاب محتواي برنامه درسی حاکم در دانشگاه فنی و حرفه اي چقدرش-   
 همخوانی دارد؟

میانگین دیدگاه اساتید و خبرگان از وضعیت فعلی حیطه محتوا برنامه درسی حاکم بر دانشگاه فنی و حرفه اي از نظر شاخص 
راین وضعیت فعلی بود. بناب 3و میانگین مورد انتظار (نظري) برابر با  3,001هاي مبتنی بر الگوهاي شایستگی محور و فناورانه 

نیز، از  tحیطه محتوا برنامه درسی دانشگاه فنی حرفه اي کمی باالتر از متوسط می باشد. به منظور بررسی معناداري آزمون 
 t).با توجه به اینکه مقدار P > 0/05گزارش شد (sig:0.912و سطح معناداري حاصل 111/0برابر  tآنجا که مقدار آماره 

داري ندارد و شود که میانگین تجربی با میانگین نظري تفاوت معنینیست، لذا نتیجه گرفته میدار معنی0/912در سطح 
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اي لیکرت، ادراکات گویهتوان گفت براساس طیف پنجاین نتیجه قابلیت تعمیم به کل جامعه را ندارد. از لحاظ توصیفی نیز می
 و فناورانه بین متوسط و موافقم قرار داشت. افراد نمونه از وضعیت حیطه محتوا برنامه درسی شایسته محور 

 اي پیرامون ادراکات افراد نمونه از حیطه محتوا برنامه درسینمونهتکt : نتایج آزمون 7جدول 

Sig. مقدار درجه آزاديt متغیر تعداد میانگین تجربی انحراف استاندارد میانگین نظري 

 حیطه محتوا 106 001/3 615/0 3 111/0 105 ./912

 

رفه اي چقدر با شاخص هاي الگوي شیوه انتخاب فعالیت هاي یاددهی یادگیري در برنامه درسی حاکم دانشگاه فنی و ح -     
 شایسته محوري همخوانی دارد؟

م بر دانشگاه میانگین دیدگاه اساتید و خبرگان از وضعیت فعلی حیطه فعالیت هاي یاددهی و یادگیري برنامه درسی حاک 
بود.  3برابر با  و میانگین مورد انتظار (نظري) 2,92اي از نظر شاخص هاي مبتنی بر الگوهاي شایستگی محور  فنی و حرفه 

تر از متوسط  بنابراین وضعیت فعلی حیطه فعالیت هاي یاددهی و یادگیري برنامه درسی دانشگاه فنی حرفه اي کمی پایین
اري حاصل و سطح معناد -19/1برابر  tآنجا که مقدار آماره نیز، از  tمی باشد. به منظور بررسی معناداري آزمون 

sig:0.237) گزارش شدP > 0/05 با توجه به اینکه مقدار.(t  شود یمدار نیست، لذا نتیجه گرفته معنی0/237در سطح
رد. از لحاظ ندا داري ندارد و این نتیجه قابلیت تعمیم به کل جامعه راکه میانگین تجربی با میانگین نظري تفاوت معنی

اي لیکرت، دیدگاه افراد نمونه از وضعیت حیطه فعالیت هاي یاددهی و یادگیري برنامه درسی گویهتوصیفی براساس طیف پنج
 شایسته محور و فناورانه بین متوسط و مخالفم قرار داشت. 

 ه درسییادگیري برنام اي پیرامون ادراکات افراد نمونه از حیطه فعالیت هاينمونهتکt : نتایج آزمون 8جدول 

Sig.  درجه
 آزادي

 مقدار

t 

میانگین 
 نظري

انحراف 
 استاندارد

میانگین 
 تجربی

 متغیر تعداد

 فعالیت هاي یاددهی یادگیري 106 92/2 67/0 3 -19/1 105 ./237

 

 شیوه ارزشیابی در این دانشگاه چه میزان با شاخص هاي الگوي شایسته محوري همخوانی دارد؟ -

دیدگاه اساتید از وضعیت فعلی حیطه ارزشیابی برنامه درسی حاکم بر دانشگاه فنی و حرفه اي از نظر شاخص هاي میانگین  
بود. بنابراین می توان اینگونه ارزیابی  3و میانگین مورد انتظار (نظري) برابر با  3,045مبتنی بر الگوهاي شایستگی محور 

رد بحث کمی باالتر از میانگین می باشد. بنابراین وضعیت فعلی حیطه ارزشیابی کرد که دیدگاه افراد نمونه نسبت به موضوع مو
نیز، از آنجا که مقدار  tبرنامه درسی دانشگاه فنی حرفه اي کمی باالتر از متوسط می باشد. به منظور بررسی معناداري آزمون 

در سطح  tا توجه به اینکه مقدار ).بP > 0/05گزارش شد (sig:0.502و سطح معناداري حاصل 674/0برابر  tآماره 
داري ندارد و این نتیجه شود که میانگین تجربی با میانگین نظري تفاوت معنیدار نیست، لذا نتیجه گرفته میمعنی0/674
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اي لیکرت، ادراکات افراد نمونه از وضعیت حیطه گویهقابلیت تعمیم به کل جامعه را ندارد. از لحاظ توصیفی براساس طیف پنج
 رزشیابی برنامه درسی شایسته محور و فناورانه بین متوسط و موافقم قرار داشت. ا

 اي پیرامون ادراکات افراد نمونه از حیطه ارزشیابی برنامه درسینمونهتکt : نتایج آزمون 9جدول 

Sig.  درجه
 آزادي

 tمقدار

 

میانگین 
 نظري

انحراف 
 استاندارد

میانگین 
 تجربی

 متغیر تعداد

 ادراکات از حیطه ارزشیابی 106 045/3 688/0 3 674/0 105 ./502

    بحث و نتیجه گیري

سته محوري نتایج به دست آمده نشان می دهد که خبرگان آموزشی دانشگاه فنی وحرفه اي بکار گیري اصول و الگوي شای
ی برنامه هاي در بحث طراح را در این دانشگاه در سطحی متوسط می دانند . با دقت در نتایج می توان استنباط نمود که

ددهی ویادگیري درسی به هدف و محتوا تا حدي به شایسته محور بودن آموزش ها توجه شده است ، اما در بحث فعالیتهاي یا
اي درسی با  که در واقع رکن مهم اجراي برنامه هاي درسی است این رویکرد تضعیف شده است و به عبارتی اجراي برنامه

گاه فنی و حرفه اي رانه همخوانی مناسبی ندارد.  ارزیابی شیوه هاي ارزشیابی در برنامه هاي درسی دانشرویکرد شایسته محو
ل نمی توان نشان می دهد میزان همخوانی شیوهاي به کار گرفته شده با الگوي شایسته محوري در حد متوسط است . در ک

 رانه داشته است .رزشیابی به طور کامل رویه اي شایسته محواستنباط نمود که دانشگاه فنی وحرفه اي در طراحی ،اجر ا و ا

یادگیري نقش  با توجه به اینکه درصد بیشتري از آموزش در این دانشگاه به صورت کارگاهی است لذا فعالیت هاي یاددهی
یت ها همخوانی مناسبی مهم و موثري را در رسیدن به اهداف برنامه ایفا می کند ،در حالیکه بر اساس ارزیابی اساتید این فعال

د تعداد اعضا هیات با الگوي شایسته محوري ندارد. با توجه به چالش هاي موجود در دانشگاه فنی و حرفه اي ، می توان کمبو
ار گاه ها و کعلمی و عدم آشنایی اساتید با روش هاي تدریس فعال و استفاده از شیوه هاي سنتی در تدریس، عدم تجهیز 

 نعت را از دالیل آن بر شمرد .ارتباط ضعیف با ص

اي در دوره متوسط و عالی در  ایران در بسیاري از تحقیقاتی که در این ارتباط حرفه -آموختگان فنیعدم کارایی دانش         
انجام شده مورد تاکید قرار گرفته است. نتایج این تحقیقات که با هدف میزان کارایی بیرونی آموزش فنی و حرفه اي رسمی 
در سطح متوسطه وآموزش عالی ایران انجام شده است نشان می دهد این آموزش ها کارایی الزم را بخصوص در زمینه اشتغال 

)، 1382)، نیکخواه(1386)، و شریف و همکارانش (1394زایی نداشته است. در این رابطه می توان به پژوهش جعفري هرندي (
) و ارزیابی موسسعه مطالعات برنامه ریزي 1374) ،فرشاد (1380هادي () ، میر1380) ،فتح آبادي(1382جعفر هرندي (

) اشاره نمود . بنا بر نتایج تحقیقات ،با وجود هزینه هاي فراوان آموزش هاي فنی و حرفه اي نسبت به سایر 1368آموزشی (
. توجه به سیر زمانی تحقیقات ذکر آموزش ها ،شاهد افزایش بهره وردي فارغ التحصیالن این رشته ها در بازار کار نبوده ایم 

) نیز نشان می دهد  که این وضعیت رو به بهبودي هم نرفته است و کارایی این آموزش ها از 1394تا  1368شده (از سال 
ابتدا تا امروز مناسب نبوده است. در عین حال اسناد و پژوهش هاي انجام شده نشان می دهند رویکرد شایسته محوري الکوي 

راي آموزش هاي فنی و حرفه اي براي ارتقا کیفیت و کارایی و اثر بخشی این آموزش هاست،به طوریکه به عقیده مناسب ب
)نیز معتقد است که تقاضا از سوي  2008(1)یکی از مزیت هاي این رویکرد هماهنگی با صنعت است. چو داها1999توهی (

                                                            
1 Choudaha 
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ی شود. پس ضروري است که در طراحی و اجراي برنامه هاي ذینفعان(صنعت و بازار کار) به آموزش شایستگی محور ختم م
درسی دانشگاه فنی و حرفه اي به این رویکرد توجه بیشتري گردد،لذا پیشنهاد می شود الگوي شایستگی محور به عنوان 

 الگویی مناسب در طراحی و اجراي برنامه هاي درسی این دانشگاه به کار گرفته شود.

 منابع

(مورد پژوهش 1390تا 1388)میزان کارایی بیرونی دانشگاه فنی و حرفه اي طی سال هاي 1394جعفري هرندي،رضا( -
. 9.شماره7مقاله  پژوهشی مطالعات اندازه گیري و ارزشیابی آموزشی–آموزشکده فنی و حرفه اي استان یزد) . فصلنامه علمی 

    173-179ص 13940بهار 

و ومین همایش بررسی مجموعه مقاالت د».اط  مراکز آموزشی و محیط کار هاي ارتبالگو). « 1378خالقی ، علی اصغر (-
 . تهران : انتشارات پایا. 1388اسفند  10/11تحلیل آموزشهاي علمی ـ کاربردي 

موزش هاي فنی و آیادگیري در  -)بررسی فرایندهاي یاددهی1389.کرد نوقابی،رسول.صدراالشرافی،مسعود(ذاکري،علیرضا-  
 11-1. ص 1. شماره5ریه علمی،پژوهشی فناوري آموزش . دوره حرفه اي. نش

سی شیمی )لزوم بازنگري برنامه هاي آموزشی دوره کارشناسی رشته مهند1384رحیمی. امیر و آقامیري، سید فواد، (-
 .28نیازهاي صنعت، فصلنامه آموزشی مهندسی ایران، شماره با متناسب 

و ترجمه علی اعظم محمد بیگی.فصلنامه تعلیم ». آموزي در برنامه درسی حرفه جایگاه) « 1371ساخارا پولس ، جورج (-
 .29.شماره 1371تربیت . بهار 

گزارش طرح پژوهشی، تهران : مؤسسه ». هاي دانشگاهی با نیازهاي جامعه ارتباط آموزش) .« 1380حمود (شارع پور ، م-   
 ریزي آموزش عالی.پژوهش و برنامه

نی و حرفه اي آموزش متوسطه شهرستان ف)کارایی بیرونی شاخه 1386فی.نیکخواه،محمد.نیلی ،محمد رضا(شریف،مصط  -  
 68-55. 27شهرکرد،بر مبناي دو شاخص اشتغال و ادامه تحصیل فارغ التحصیالن. مجله دانشور رفتار، 

تعلیم پژوهشکده ».اياي فنی و حرفههآموزش هاي آنیده و ضرورت متحول در برنامهچالش) « 1380( شریعت زاده، مهدي  -
 .34و تربیت . پژوهش نامه آموزشی . شماره 

گرایی بناي معیارهاي حرفهاي در ایران برموحرفه). ارزیابی نظام فعلی آموزش فنی1391موحد، سعید، محبت، هدیه. (صفایی-
 سنتی وجدید، فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره صد ودوازده.

اي بـا اشتغال. گزارش طرح تحقیقی، پژوهشکده هاي رسمی فنی و حرفه). بررسی رابطۀ آموزش1374ید. (فرشاد، مج-   
 تعلیم و تربیت

اردانش استان . شاخه ک1376-1374)بررسی وضعیت اشتغال دانش آموختگان سال هاي 1380مد باقر(فتح آبادي،مح-  
 مرکزي:شوراي تحقیقات آموزش و پرورش استان

) اقتصاد و دانش: الگوهاي رهبري سازمان و ضرورت هاي نوین آموزشی، فصلنامه پژوهش و 1383عباسعلی،( قدیریان.  -
 .32و31در آموزش عالی، شماره ریزي برنامه 
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  امه) رویکردهاي برنامه درسی آموزش عالی در بازار کار. اولین کنفرانس بین المللی کیفیت در برن1393( کشاورزي،مهدي-  

 یرانا  ش عالی، انجمن مطالعات برنامه درسی ایران ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان)،درسی آموز

)ارزیابی میزان شایستگی محوري برنامه درسی دوره کاردانی مکانیک خودرو. 1389هداري،طاهره (محمدي،مهدي.د-  
 43-64-19فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران .سال پنجم، شماره 

رتبط در استان م)بررسی میان اشتغال فارغ التحصیالن مهارت هاي کاردانش در مشاغل 1380یرهادي،سید مهدي (م-  
 . 1379اصفهان در سال 

) آموزش هاي فنی و حرفه اي و راههاي اصالح آن . مجله رشد آموزش فنی و حرفه اي ،دوره 1390وبه.(محمد علی،محب-     
 ، پاییز  1هفتم    شماره 

در آموزش عالی  )برنامه درسی مبتنی بر شایستگی1390علی . نادري، عزت ا...، ( ی مهموئی،حسین. شریعتمداري،مومن-
 . 3. شماره  4.فصلنامه راهبرد هاي آموزش. دوره 

).آموزش فنی و حرفه اي در ایران(مبانی نظري و تجارب عملی). تهران.انتشارات 1393القی ،علی اصغر(خنویدي ،احد. -  
 ه.مدرس

)بررسی کارایی درونی و بیرونی شاخه فنی و حرفه اي آموزش متوسطه شهرستان شهرکرد طی سال 1382(نیکخواه،محمد-  
 .پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان1380-1375هاي 

 www.sid.ir)ارزشیابی دوره هاي کاردانی آموزش فنی و حرفه اي .1390ویدي، احد .برزگر،محمود.(ن-  

آموزشی پژوهش نامه ». هاي پیش روي آن اي و چالشهاي آموزش فنی و حرفهرویکرد) .« 1380سی ، عبدالحسین (نفی -
 ، پژوهشکده تعلیم و تربیت . 1380فروردین  34شماره 

)تأملی بر برنامه درسی مبتنی بر شایستگی در 1395دایتی ،اکبر. ملکی،حسن.صادقی ، علیرضا. سعدي پور،اسماعیل(ه-
 16تا  10. ص94وزش پزشکی. مجله آموزش در علوم پزشکی. شمارهآم

و ) . تهران: موسسۀ پژوهش 1371عالی براي قرن آینده . ترجمه حمید جاودانی ( ). بیانه جهانی آموزش1998ونسکو (ی-
 ریزي آموزش عالی .برنامه

Edwards, M.,. Sanchez-Ruiz, L. M., Sanchez-Dيaz, C. (2009=) Achieving Competence-

Based Curriculum In Engineering Education In Spain. INGENIO (CSIC-UPV) Working 
Paper Series 2009/04, pp. 1-25 

Kouwenhoven, W. (2003) Competence-based curriculum development in higher education: 
some African experiences, retrieved from http://dare.ubvu.vu.nl/bitstream  

Choudaha, R. (2008) Competency-based Curriculum for a Master’s Program in Service 

Science, Management And Engineering (SSME): An Online Delphi Study. Executive 
summary: Doctoral dissertation, University of Denver, USA. Available on 
www.linkedin.com/in/rahulc 



 

291 

 

 یازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت نظام هاي دانشگاهی

11th National Conference on Quality Assessment of University Systems 

 دانشگاه تبریز

1396اردیبهشت 7و 6  

Sudsomboon, W. (2007) Construction Of A Competency-Based Curriculum Content 
Framework For Mechanical Technology Education Program on Automotive Technology 
Subjects. Proceedings of the ICASE Asian Symposium . Pattaya, Thailand, retrieved on 4th 
Feb, 2011 from  http://www.kmutt. ac.th/rippc/pdf  

Kouwenhoven GW.(2010) Competence-based curriculum development in higher 
education:some African 

experiences.]. Available from: cdn.intechopen.com/pdfs-wm/9410.pdf. 

Finch, Curtis R.Crunkilton, John R, (1999)Curriculum development in vocational and tech 
nical education planning content, and impiementation, 5th ed. 

Sabar N. (1994) . Curriculum Development at School Level. In Torsten Husen & Neville 
Postlethwaite (ed). The International Encyclopedia of Education. Second ed. V.9. Oxford: 
Pergamon Press Inc. 

S Britton , Edward  )1999 . ( Conneting Mathematics and Scinence to workplace contexts   . A 

Guide to carriculum  Materials. 

UNEVOC, (1999) International Workshop on Curriculum Development in Technical and 
Vocational  Education, Final Report.  

Usman, M., Kalbe, A. and Amara, S. (2005) :  Enhancing  Vocational Training for Economic 
Growth in 

Toohey, S. (1999). Beliefs, values and ideologies in course design. In Designing courses for 

higher education.. (Ed) (Buckingham, SRHE and OUP):pp. 44-69 

Banta, T. W. (2001). Assessing competence in higher education. In C. A. Palomba, & 
Brownell, J., & Chung, B. G. (2001). The management development program: A competency 

based model for preparing 

BARMAN, A., KONWAR, J., (2011) Competency Based Curriculum in Higher Education: 
A Necessity Grounded by Globalization, Revista Romaneasca pentru Educatie 
Multidimensionala, Year 3, No. 6, April, pp : 7-15 

 

 

 

 

 

 



 

292 

 

 یازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت نظام هاي دانشگاهی

11th National Conference on Quality Assessment of University Systems 

 دانشگاه تبریز

1396اردیبهشت 7و 6  

 ع اجراي رهبري معنوي در دانشگاهها به منظور ارتقاي کیفیتبررسی موان

 2، مریم تاجی1لیال مقتدایی

 چکیده

یمایشی پ -فی این پژوهش با هدف بررسی موانع اجراي رهبري معنوي  در دانشگاهها به منظور ارتقاي کیفیت با روش توصی
باشد، بر اساس فرمول نفر) می500اصفهان به تعداد(  ي آماري در این پژوهش کلیه اساتید دانشگاهانجام شده است . جامعه

 آورياند. براي جمعباشد که به روش تصادفی انتخاب شدهنفر می217ي به دست آمده شامل کرجسی و مورگان ، حجم نمونه

متخصصان تایید  ازفرن 12ابزار توسط   محتوایی رفته است. روایی کار به ساخته محقق پرسشنامۀ از نمونۀ مورد نظر، اطالعات
رد گردید.  نتایج برآو 90/0 کرونباخ با استفاده از آلفاي پایایی و همبستگی درونی سواالت پرسشنامه براي برآورد .گردید

رهبري معنوي  حاکی از آن است:  موانع و مشکالت مربوط به حیطۀ آموزشی از نظر اساتید بیش از حد متوسط در بکارگیري
کارگیري رهبري بده است. موانع و مشکالت مربوط به حیطۀ سازمانی بیش از حد متوسط در فرایند در دانشگاه تاثیرگذار بو

ري رهبري معنوي با معنوي  در دانشگاه تاثیرگذار بوده است. عواملی که در حیطۀ فردي متمرکزاند و دانشگاه  را در بکارگی
 گردد.کنند، بیش از حد متوسط برآورد میمشکل مواجه می

 رهبري، رهبري معنوي، دانشگاه، اساتید:  کلیديکلمات 

 مقدمه و خالصه مبانی نظري  -1

گیري کنند که معنویت نام گرفته و مقصد وهدف جدیدي براي سازمانها در حال شکلهم اکنون سازمانها به سمتی حرکت می
 ). 1386تگار، جعفر ورسباشد(عابدي است. این هدف جدید حمایت از توسعه معنوي رهبران، کارکنان سازمان می

در جامعه مدرن که استرس واضطراب، یک هنجار در محیط کار شده است وکارکنان اغلب از بیگانگی بین افراد وخستگی    
 در منظور معنویت به که باشدمی مهم بسیار پیروان و رهبران براي رو از این)، 2011، 3برند (چن و یانگدر کار رنج می

 يتوسعه و شخصی براي رهبري مستمر درخواست جهت در را معنوي هاي عمدهفردي، فعالیت سطح یک در کار محیط
 طریق ادغام از و کار محیط در باال تعهد همراه به معنوي ). اقدامات1390گیرند(ملکی و همکاران،  کار به اثربخشی و ايحرفه

 را کرده، آن سلب افراد از را خودسرانه تالش که شودیم درونی انگیزشی ایجاد نیروي معنوي سبب بقاياي پایه ابعاد نمودن
و سازمانشان هر دو  خود تا نمایدمی تر مطلوب خود دانش وها مهارت از و استفاده یادگیري، توسعه منظور به کارکنان براي

 ). 2003، 5؛ گیاکالون و جوگیویس2000، 4نفع ببرند(موکسلن

                                                            
 نویسنده مسئول: استادیار گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران 1

L.moghtadaei@edu.ui.ac.ir    
دانشجوي دکتري مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، 2

   l.irtajimae@chmaiاصفهان،ایران                             
3 - Chen&Yang 
4 - Moxley BS 
5 - Giacalone RA, Jurkiewicz CL 
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 براي بقاي را پیرو و رهبر اساسی نیازهاي معنوي شود، رهبريپیش احساس میدر این راستا اهمیت رهبري معنوي بیش از 

ها، ي ارزش برگیرنده در معنوي رهبري. باشند وربهره و متعهد سازمانی بیشتر نظر از که طوري کند؛ بهمی ادغام هم در معنوي
 وداري معنی طریق از کهاي گونه بوده، به ضروري سایرین و فرد یک انگیزش درونی براي که باشدمی رفتارهایی وها نگرش

 اعضاي آن در کهاندازي چشم ایجاد و میباشد: خلق زیر موارد شامل که معنوي نمایند بقاي احساس شدن شناخته عضویت به

 ايمبن بر اجتماعی /سازمانی فرهنگی بدانند، خلق دیگري از متمایز را خود نموده، آن زندگی درداري معنی سازمان، احساس

 عضویت به احساس و بنابراین باشند داشته دیگران و خود براي واقعی نگرانی و پیروان رهبران آن در که دوستی نوع به عشق

 ). 2003، 1(فراينمایند قرار گرفتن تحسین مورد و شدن شناخته

فراي، ، )2011( 5ن و لی)، چن، ویوا2009( 4فراي وکوهن، )2009(3آیدین و سیالن)، 2008(2پژوهشهاي استراك و همکاران 
 و صفري، )،  ملکی، جعفري1387آیباغی اصفهانی( ضیائی، نرگسیان و)، 1390ملکی و همکاران()، 2011( 6هانا و نوئل

به اهمیت و پیامدهاي رهبري معنوي ) 1390گیوریان، دیندارفرگوش وچرمیان(و) 1390ذاکري( ، )1388خدایاري زرنق (
 اشاراتی داشتند. 

 پردازد. ي کیفیت میپژوهش حاضر به بررسی موانع رهبري معنوي از دید اساتید دانشگاه اصفهان به منظور ارتقا در این راستا

هاي معنوي و رهبري است، در جایی که اشخاص از لحاظ معنوي )، رهبري معنوي محل تالقی ویژگی2002( 7به نظر نلسون 
)معتقد است که رهبران معنوي 2005( 8گذارند.  ریوبر دیگران تأثیر می با مفهوم خدا همگام بوده و با استعدادهایی که دارند

 . باشندداراي ارزشهایی همچون شرافت، صداقت و فروتنی می

 اره شده است. آنها اش طور خالصه به ) رهبري معنوي داراي ابعاد متعددي است که در ادامه به2003بر اساس نظر فراي ( 

انداز روشن از مقصدي رهبري معنوي چیزي که از بیشترین اهمیت برخوردار است چشمدر فرآیند : 9چشم انداز الف)
به ندرت در ادبیات مربوط به رهبري و مدیریت  1980انداز تا دهه خواهد به آنها برسد. اصطالح چشمباشد که سازمان میمی

هاي تولید قابت شدید جهانی، کوتاه شدن چرخهگرفت. از آن زمان بود که رهبران سازمانی به واسطه رمورد استفاده قرار می
 ). 4، ص2011، 10(فراي و همکارانو تکنولوژي و کهنه شدن سریع راهبردها به آینده سازمان توجه بیشتري مبذول داشتند 

در رهبري معنوي، عشق به نوعدوستی عبارتست از حس تمامیت، هماهنگی، بهروزي و  :11ب) عشق به نوعدوستی
طه توجه ومراقبه، دلواپسی و قدردانی از خود و دیگران. عشق به نوعدوستی و توجه و عالقه به دیگران و خوشبختی به واس

                                                            
1 -Fry LW 
2 - Strack JG, Fottler MD, Kilpatrick AO. 
3 -Aydyn & Seylan 
4 -Fry&Cohen 
5 -Chen, Vivan & Li 
6 -Fry, Hannah &Noel 
7 - Nelson 
8 -Reave 
9 - Vision 
1 0 - Fry et all 
1 1 - Altruistic Love 
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تبسم، مزایاي عاطفی عظیمی دارد. عشق به نوعدوستی ارزشهایی از قبیل صبر، مهربانی، عدم حسادت، بخشش، فروتنی، از 
 ). 4، ص2011(فراي و همکاران، دارد خود گذشتگی، خودکنترلی، اعتماد، وفاداري و صداقت را دربر 

در حقیقت ایمان، اعتقاد و باور راسخ به چیزي است که براي اثباتش برهانی وجود ندارد و شواهد  :1ج) ایمان و امید به کار
ت فیزیکی و مادي وجودش را اثبات نکرده است. امید نیز شوق به چیزي است که انتظارداریم تحقق یابد. ایمان به امید حقیق

 روشنی بینش آن به رسیدن نحوه و هستند حرکت حال در آن سمت به که مقصدي از امید و ایمان داراي افراد. بخشدمی

بنابراین ). 106، ص1387. (نورعلیزاده، شوند مواجه نامالیمات و سختیها با که دارند دوست اهدافشان به رسیدن براي و دارند
 ). 4، ص2011(فراي و همکاران، با بخشی نامالیمات مواجه شوند ایمان و امید منشأ این اعتقاد است که 

 ایجاد دیگران به خدمت  (طریق از تفاوت یک چطور اینکه یا متعالی تجربه به دارد اشاره معناداري :در کار 2د) معناداري

 جستجو را کارشان یقطر از کاردانی و شایستگی تنها نه میشود. مردم ایجاد زندگی در هدف و معنا طریق بدین و )کنیم

ک جنبه اساسی ). ی33، ص2003، 3(ففرمیکنند جستجو نیز را دارد اجتماعی ارزش یا کار، معنا که حس این کنند، بلکهمی
معنویت در کار شامل یک حس عمیق معنا و مقصود در کار است. چون این احساس معنا، به لحاظ ساعات کار طوالنی و 

جایی که قسمت اعظم ساعات بیداري خود  –ده واجتماع تامین شود، لذا آن را در محیط کار تواند در خانواتحرك زیاد نمی
کند که چگونه کارکنان در کار جستجو میکنند. این بعد از معنویت در محیط کار، مشخص می -گذرانندرا در آن می

هر فردي انگیزش درونی، تمایل وعالیقی شان در سطح فردي تعامل دارند. بیان معنی در کار شامل این فرض است که روزمره
 ). 2000، 4بخشد (اشمس و دوچنبراي مبادرت به انجام فعالیت هایی دارد که معناي بیشتري به زندگی خودش و دیگران می

 هستیم. یک ور غوطه آن در ما که است اجتماعی و فرهنگی ساختارهاي دربرگیرنده عضویت:5ه) عضویت و تعلق سازمانی

 نشأت گروهها در عضویت و اجتماعی تعامل طریق از متقابل ارتباطات روابط از زیادي حد تا که است قدردانی و درك حس

دهد و بر این بعد از معنویت در محیط کار در سطح گروهی از رفتار انسانی رخ می. )5، ص2011(فراي و همکاران، میگیرد
 ). 2003تعامالت بین کارکنان و همکاران داللت دارد (ففر، 

هایی که فراي برشمرده است نیست و این بعد توسط محقق دیگري این بعد از رهبري معنوي جزء مولفه:6ي) ایمان دینی
) به ابعاد رهبري معنوي اضافه شده است. در بطن شخصیت رهبري معنوي، ایمان یا اعتقاد به خدا وجود 1390(ذاکري، 

 موفقیت با سازمان مأموریت و انداز، اهدافچشم که است اعتقاد این منشأ ایمان و امید که گفت میتوان کلی . به طوردارد

 ). 4، ص2011(فراي و همکاران، یافت خواهد تحقق

 خالصه روش شناسی . 2

ي جامعهاست.   رفته به کار 7کمی تناسب موضوع، رویکرد به پژوهش انجام است. در پیمایشی -حاضر، توصیفی پژوهش
، حجم 8بر اساس فرمول کرجسی و مورگانباشد، نفر) می500اساتید دانشگاه اصفهان به تعداد(  آماري در این پژوهش کلیه

                                                            
1 -Hope / Faith 
2 -Meaning 
3 -Feffer 

4 - Ashmos & Duchon 
5 -Membership 
6 -Religious Faith 
7 - quantitative 
8-  Kerjcie & Morgan 
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از نمونۀ مورد  اطالعات آوري براي جمعاند. باشد که به روش تصادفی انتخاب شدهنفر می217ي به دست آمده شامل نمونه
 علمی هیأت اعضاي از نفر 12از نظرهاي  1محتوایی روایی تعیین منظور رفته است. به کار به ساخته محقق نظر، پرسشنامۀ

. گردید اند، استفادهبوده برخوردار الزم تخصص از زمینه این در که اصفهان دانشگاه شناسی روان و تربیتی علوم دانشکده
مقدماتی بر  مطالعه انجام از استفاده شد. پس کرونباخ آلفاي از پایایی و همبستگی درونی سواالت پرسشنامه براي برآورد

این پرسشنامه برآورد گردید.   90/0 پایایی که گردید مشخصها، پرسشنامه تحلیل و تجزیه نفر از افراد جامعه و 36روي 
ي ااز خیلی زیاد تا خیلی کم) است که از طریق آن اساتید بر حسب تجربهاي لیکرت (سوال با مقیاس پنج درجه 40شامل 

تجزیه وتحلیل گیرند. اي را در نظر میاند براي موانع تاثیرگذار در اجراي رهبري معنوي نمرهتهکه از فعالیتهاي دانشگاهی داش
هاي آماري دو سطح توصیفی واستنباطی صورت گرفته است. در سطح توصیفی با استفاده از مشخصه هاي این پژوهش درداده

ها پرداخته شده است. ودر سطح استنباطی براي یل دادهفراوانی، درصد، میانگین وانحراف معیار به تجزیه وتحل نظیر جدول
 استفاده شده است.  16SPSSدر نرم افزارtها از آزمون تجزیه وتحلیل داده

 و نتیجه گیري  هایافتهخالصه . 3

 ؟تا چه میزان استبکارگیري رهبري معنوي در دانشگاه در موثر  موانع و مشکالت آموزشیسئوال اول تحقیق: 

 3یسه میانگین نمرات موانع مربوط به حیطۀ آموزشی با نمرة مالكمقا 1جدول 

P T s میانگین 
 حیطۀ آموزشی

01/0 64/30 56/6 810/3 

 

ت مربوط به حیطۀ ) بنابراین موانع و مشکال p≥01/0مشاهده شده از مقدار بحرانی جدول بزرگتر بوده ( tبا توجه به اینکه 
 سط در بکارگیري رهبري معنوي در دانشگاه موثر بوده است. آموزشی از نظر اساتید بیش از حد متو

 ت؟تا چه میزان اسرهبري معنوي در دانشگاه  سئوال دوم تحقیق: موانع و مشکالت سازمانی موثر در بکارگیري

 

 3قایسه میانگین نمرات موانع مربوط به حیطۀ سازمانی با نمرة مالكم -3جدول 

P t s میانگین 
 حیطۀ سازمانی

01/0 34/26 80/5 84/3 

 

 . بوده است 80/5بود و انحراف معیار نمرات اعضاي این گروه  84/3هاي اساتید کسب شده میانگین نمراتی که از طریق پاسخ

                                                            
1 - Content validity 
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) بنابراین موانع و مشکالت مربوط به حیطۀ  p≥01/0مشاهده شده از مقدار بحرانی جدول بزرگتر بوده ( tبا توجه به اینکه 
 حد متوسط در فرایند بکارگیري رهبري معنوي در دانشگاه موثر بوده است. سازمانی بیش از 

 چه میزان است؟ بکارگیري رهبري معنوي در دانشگاه تادر موثر  موانع و مشکالت فرديسئوال سوم تحقیق: 

 3قایسه میانگین نمرات موانع مربوط به حیطۀ فردي با نمرة مالكم -5جدول 

P t s میانگین 
 حیطۀ فردي

01/0 81/22 755/4 82/3 

 

برآورده شد و انحراف معیار نمرات اعضاي این گروه  82/3هاي اساتید کسب شده بود، میانگین نمراتی که از طریق پاسخ
 به دست آمد.  755/4

طۀ املی که در حی) بنابراین متغیرها و عو p≥01/0مشاهده شده از مقدار بحرانی جدول بزرگتر بوده ( tبا توجه به اینکه 
 گردد. کنند، بیش از حد متوسط برآورد میفردي متمرکزاند و دانشگاه را در بکارگیري رهبري معنوي با مشکل مواجه می

 اساتید و مدیرانراي آگاهی دادن جلساتی را ب -1شود که؛ با توجه به تاثیر و جایگاه رهبري معنوي در دانشگاه پیشنهاد می
را سازمان سالت فراهم نمایندو در این جلسات ماموریت و ر د و تاثیرات رهبري معنويسازمانها و ابعادر خصوص چشم انداز

گ نبا رواج فره -2بیان و چگونگی دستیابی به اهداف سازمان را روشن سازند. و بر اساس ابعاد رهبري معنوي به طور روشن 
هایی جهت قدردانی مهین منظور باید همواره برنا، موجبات انگیزش درونی اعضا را فراهم نمایند. مدیران بدسازماندر  معنویت

هایی که از نظرهدف با اهداف فردي آنها را در پست اساتید -3. ترتیب دهندبر اساس مبناهاي معنویت  از خدمات اعضا
ري رایند رهبف -4مشابهت دار د، به کار گیرند تا همسو بودن اهداف فردي و اهداف شغلی باعث انگیزش درونی آنها شود. 

 هاي دینی وارزشیعالیتخودرا در کار و رسیدن به اهداف سازمانی یا گروهی خالصه نکنند، بلکه باید زمانی رابه منظور انجام ف
تجدید نیرو براي کار، آنهارا  خود در نظر بگیرندو در رفتار با آنها سیره ائمه را بکارگیرند، تا بدین ترتیب عالوه بر اساتیدبراي 

 . ذهنی مجهز گرداننداز نظر روانی و

 . منابع و مراجع 4

 . 28)، 10(2، دوماهنامه منابع انسانی). رهبري معنوي. 1389بیک زاد، جعفر؛ جعفري، سکینه؛ اسهرلوس، وحیده(

هاي رهبري معنوي و انگیزش شغلی اعضاي هیئت علمی دانشگاه بررسی رابطه بین مولفه). 1390ذاکري، آذر(

 نامه کارشناسی ارشدمدیریت آموزشی دانشگاه اصفهان . پایان شهید بهشتی تهران

نان دانشگاه کارک ). نقش رهبري معنوي در توانمندسازي1387ضیایی، محمدصادق؛ نرگسیان، عباس؛ آیباغی اصفهانی، سعید(

 .   67-86)، 1(1، نشریه مدیریت دولتیاصفهان. 

-121)، 5(2 فصلنامه علوم مدیریت ایران، ازمانها، ). ظهور معنویت در س1386عابدي جعفري، حسن، رستگار، عباسعلی(
99   
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شته ر. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی عوامل موثر بر توانمندي مدیران شعب بانک ملت). 1391غالمی، علی (

 مدیریت دولتی

 ). مدیریت رفتار سازمانی(رفتار فردي، تهران :انتشارات سمت. 1386قلی پور، آرین (

انی وتوانمندسازي ). بررسی تاثیر رهبري خدمتگزار بر اعتماد سازم1388پورعزت، علی اصغر، حضرتی، محمود(قلی پور، آرین، 

 . 103-118)، 2(1، نشریه مدیریت دولتیدر سازمانهاي دولتی، 

ه امفصلنپیرو.  -). تبیین رهبري معنوي و رابطه متقابل رهبر1390گیوریان، حسین؛ دیندارفرگوش، فیروز؛ چرمیان، احمد(

 .   70-79)، 24(8مدیریت، 

 کاري زندگی کیفیت و معنوي رهبري ي رابطه. رحیم زرنق حسین، خدایاري حسن، صفري رضا، جعفري محمد ملکی

 . 1024-1017): 8(8، سالمت اطالعات مدیریتتهران.  شهر نژاد هاشمی شهید درمانی مرکزآموزشی در کارکنان

کاري  زندگی ). رابطه رهبر معنوي وکیفیت 1388ن؛ خدایاري زرنق، رحیم(ملکی، محمدرضا؛ جعفري، حسن؛ صفري، حسی

  1017-1024)، 8( 8، سالمت فصلنامه مدیریت اطالعاتکارکنان مرکز آموزشی درمانی شهید هاشمی نژاد شهر تهران. 

بخش تی اثرخالقیت و نوآوري رمز دستیابی به استراتژیهاي رقاب)، 1389مهدوي مزده، محمد، حمیدرضا ضرغامی، (

الت علمی پایگاه مقا، در هزاره سوم: ارائه مدل مفهومی تعدیل یافته استراتژیهاي رقابتی پورتر بر مبناي نوآوري
  مدیریت

هاي شغل وانگیزش درونی دربین کارکنان ستادي ). بررسی رابطه بین ادراك ویژگی1387مهدي بیگی، مریم(

ان نامه کارشناسی ارشدمدیریت آموزشی . پای 86-87سال تحصیلی ها ي اصفهان وعلوم پزشکی اصفهان دردانشگاه
 :دانشگاه اصفهان.  

اپ اول، چ، رهبري ومدیریت سازمان از دیدگاه اسالم). 1388یارمحمد زاده پیمان(نجفی، محمد، حکیم شفایی، هادي، 
 اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی. 

 .  29-32)، 189ماهنامه تدبیر، (. ري در سازمانهاي معاص). رهبري معنو1386نرگسیان، عباس(

سال پنجم، س، دو ماهنامه توسعه انسانی پلی). رهبري معنوي(الگوهاي جدید در هزاره سوم). 1387نورعلیزاده، رحمان. (
 . 101-111، صص16شماره

  

Akan, O. , Allen, R. S. , Helms, M. M. , and Spralls III, S. A. , (2006), "Critical tactics for 
implementing porter’s generic strategies", Journal of Business strategy, vol. 27, No. 1, pp. 
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Andy Wilkins, Clive Holtham,(2012) Organizational Creativity: Building a Business Ba-
Haus, Creative Education. Vol. 3, Special Issue, 737-745 
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 دانشگاه فرهنگیان درسی هايبرنامهتوسعه و بهسازي 

 معلمان ايهاي حرفهها و صالحیتبا تأکید بر شایستگی

 4عسگري، مجید علی3اهللا نادريعزت ،2مریم سیف نراقی ،1بیرامی محمد

 

 چکیده 

 یزات،فضا و تجه ی،آموزش یلها، معلم، وسایادگیرنده ی،جزا و عناصر مختلف اعم از برنامه و مواد درسکارآمد، ا یدر نظام آموزش
الزم است  ینسازند. عالوه بر ا یرپذامکانموردنظر را  يهابه هدف یابیتأثیر متقابل دارند تا دست یکدیگربودجه و اعتبارات با 

 یادگیرينوان کارشناس معلم به ع« یانم ینالزم برخوردار باشند. در ا يو کارآمد یفیتک یناز ا یزن ییاز اجزاء به تنها یکهر 
انجام  يرا برا زمال يهایتصالح یدو با یدمانیم یفاا یادگیري يمناسب برا یطشرا يسازنقش را در فراهم ینمهمتر» اثربخش

وزشی نظام تربیت هاي درسی و آمأثر از برنامهپایگاه اجتماعی معلم در جامعه مت دارا باشد. یدر نظام آموزش ینقش ینچن
سعه و تو ،پژوهش حاضراز هدف هاي او در ایفاي مسئولیت مهم و حساس معلمی است. معلم و مؤثر بر کیفیت فعالیت

پژوهش با اشد. بمیاي معلمان هاي حرفهها و صالحیتدانشگاه فرهنگیان با تأکید بر شایستگی درسی هايبرنامهبهسازي 
اي و با استفاده تابخانهها از طریق مطالعات کباشد. گردآوري دادهه به هدف کاربردي بوده و از نوع مطالعات فراتحلیلی میتوج

هاي درسی رنامهباي در زا و اصالحات ریشهپذیرفت. براي توسعه و بهسازي تحول از اسناد و منابع مختلف اطالعاتی انجام
 يپنداره کرده و تحققاي معلمان فراهم توسعه مداوم حرفه يبرا ییهافرصتتواند هاي زیر میدانشگاه فرهنگیان، انجام راهبرد

هاي دانشگاه فرهنگیان وجه متوازن به تحقق تمامی هدفت -ی تربیت معلم طراز جمهوري اسالمی ایران را محقق نماید: متعال
ها، در تدوین مفکري و مشارکت صاحبنظران سایر دانشگاهزوم استفاده از هل -و دوري جستن از توجه صرف به ارائه دانش؛ 

ها به نظر اعضاي هیئت علمی دانشگاه، در عین توجه به استقالل دانشگاه فرهنگیان گیريها و محدود نکردن تصمیمسرفصل
ائه شده در ها و سازماندهی مناسب محتواي ارمحوري در ارائه سرفصلیکرد پژوهشلزوم توجه به رو -تمرکز؛ و بحث عدم

نعطاف در ارائه دروس جهت توجه به نیازهاي دانشجومعلمان لزوم دادن ا -هاي دانشجومعلمان؛ ها و فعالیتراستاي پژوهش
ه یادگیري لزوم توجه ب -ها و ارائه محتوا؛ هاي علمی در تدوین سرفصلزوم توجه به بروزترین یافتهل -و افزایش عالقه آنها؛ 

براي معلمان اي حرفههاي ایستگیها و شمهارت -؛ »کنندهدیگر هدایت«در برابر یادگیري » دهشخود هدایت«مستقل و 
. لذا وندتوانند به محیط آموزشی و کالس درس وارد شبمعلمان  ،درنظرگرفته شده و تنها در صورت کسب این مهارتها

 . همیشه به عنوان یک ضرورت محسوب شودباید اي حرفهتربیت

 اي. هاي حرفهها و صالحیتدانشگاه فرهنگیان، شایستگی درسی، برنامهمعلم،  :کلمات کلیدي

 مقدمه 

                                                            

مه    .1 نا ــجوي دوره دکتري بر مه         دانشـ نا قات، گروه بر حد علوم و تحقی ــالمی، وا گاه آزاد اسـ ــ ــی، دانشـ ــی، تریزي درسـ هران، ایران. ریزي درسـ
)Beyrami1366@yahoo.com  ( 
 دکتري روانشناسی کودکان استثنایی، عضو هیئت علمی علوم و تحقیقات تهران، استاد دانشگاه عالمه طباطبایی.  . 2

 ه تربیت معلم. دکتري روانشناسی، عضو هیئت علمی علوم و تحقیقات تهران، استاد دانشگا .3

  ریزي درسی، عضو هیئت علمی علوم و تحقیقات تهران، دانشیار دانشگاه خوارزمی.. دکتري برنامه4
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 در هر آموزش نوع بهترین تا باشدمی زیادي هايمجموعه و هانظام افراد، مشارکت مستلزم کشوري هر در پرورش و آموزش

 کشوري هر در معلم نقش )2014( 2اکرم و ادآرش اعتقاد ). به191، ص2014، 1گردد (صدرالدین ارائه فراگیران براي سطحی

 به دانش اصلی منبع معلمان گذشته ). در2، ص1395پور و لیاقتدار، است (به نقل از رحمان مهم اي،جامعه و هر عصر در و

 کوشا جوامع توسعه راستاي در همواره تا رودمی معلمان انتظار و از است کرده تغییر نقش این امروزه اما آمدند،می حساب

). 123، ص2013، 3پانهوار و آنهاست (مسو مهمترین از یکی کشوري نباشند، هر آموزشی نظام جزء مهمترین اگر باشند. معلم
 دهند. تدریسمی قرار الشعاعتحت را آموزشی نتایج و آموزاندانش تدریس خود، یادگیري نحوه و آموزش با که هستند معلمان

 تدریس حیاتی اهمیت وجود، این هست. با و بوده هاي آموزشینظام هايدغدغه مترینمه یکی از همواره باکیفیت و خوب

 مانند نهادها و افراد از بسیاري که است عمومی یک مسئله بلکه شود،نمی مربوط آموزشی نظام و و معلمان مربیان به تنها

پور و لیاقتدار، ، به نقل از رحمان2002، 4وایلاس و اسکات هستند (روث درگیر آن با مدیران و سیاستگذاران والدین، مربیان،
 ). 2، ص1395

طور رسمی با تصویب قانونی در اردیبهشت هاي زیادي که بهدر پی تحوالت و فراز و نشیبتأسیس دانشگاه فرهنگیان: 
سالمی، یکی ایران قرار گرفت؛ پس از پیروزي انقالب ا» تربیت معلم«هـ.ش توسط مجلس شوراي ملی فراروي 1290ماه سال 
نظران و متخصصان تعلیم و تربیت تأسیس دانشگاه فرهنگیان متناسب با شأن و منزلت فرهنگیان بوده هاي صاحباز دغدغه

اندازي برخی اقدامات در خصوص راه 1387-88رقم خورد. در طول سال  1387است که مقدمات ایجاد آن در تابستان 
هاي و تشکیل جلسات متعدد، در نهایت ن تأسیس آن فراهم نشد. پس از پیگیريدانشگاه فرهنگیان انجام گرفت، لیکن امکا

مورخ  74وزیر آموزش و پرورش، در جلسه  28/060/1390با پیشنهاد مورخ » دانشگاه فرهنگیان«متن اساسنامه 
د (به نقل از توسط رییس جمهور وقت ابالغ ش 01/12/1390شوراي عالی انقالب فرهنگی تصویب و در تاریخ  06/10/1390

 ). 2، ص1395مهرتاش و فاطمی، 

یژه فرهنگیان وهاي تحول در وزارت آموزش و پرورش مقرر شده است تا تربیت معلمان از طریق دانشگاه در راستاي برنامه
اده، زراله و حکیمفعالیت خود را آغاز نموده است (ام 1390انجام شود، دانشگاهی که با ابالغ اساسنامه آن در اسفند ماه 

 5بق مواد ط). دانشگاه فرهنگیان با تجمیع کلیه مراکز تربیت معلم سراسر ایران به صورت رسمی آغاز شد. 14، ص1393
 32رادران و بپردیس  32آن، سازمان مرکزي دانشگاه فرهنگیان در شهر تهران مستقر، همچنین  4اساسنامه و تبصره ماده 

ي گسترش آموزش ها با تصویب شوراه است و سایر مراکز تربیت معلم در پردیساندازي شدها راهپردیس خواهران در استان
بیت و توانمندسازي گردند. دانشگاه فرهنگیان، دانشگاهی براي تأمین، ترعالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري ساماندهی می

پردیس و  64دانشگاهی (در قالب  واحد 98معلمان و نیروي انسانی وزارت آموزش و پرورش در ایران است و داراي حدود 
ل از مهرتاش و ؛ به نق1394باشد (پورتال دانشگاه فرهنگیان، هزار دانشجو می 65مرکز وابسته به پردیس) و بیش از  34

 ). 2، ص1395فاطمی، 

ست و در مقاطع ها دانشگاه فرهنگیان دایر ااین روند تا به امروز ادامه داشته است تا جایی که اکنون در همه مراکز استان
ها به شمار ترین رشتهتربیتی و روانشناسی از قدیمیهاي علومکنند. اگرچه رشتهارشد دوره را اجرا میکارشناسی و کارشناسی

کنند. در دانشگاه فرهنگیان هاي دیگر نیز به تربیت دانشجویان اقدام میها و گرایشروند، اما اکنون در بسیاري از رشتهمی

                                                            

1- Sadruddin  
2- Arshad & Akram  
3- Messo & Panhwar  
4- Roth and Scott Swail  



 

303 

 

 یازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت نظام هاي دانشگاهی

11th National Conference on Quality Assessment of University Systems 

 دانشگاه تبریز

1396اردیبهشت 7و 6  

واحدي  3و 2گذرانند. عمده دروس نیز واحد می 30واحد و در مقطع ارشد نیز  116ر مقطع کارشناسی حدود دانشجویان د
ریزي درسی و برنامه ویژه در زمینه برنامههاي اندکی درباره نظام تربیت معلم بههستند. با وجود چنین تحوالتی پژوهش

). تأسیس دانشگاه فرهنگیان با تصویب شوراي عالی 4، ص1395ر، پور و لیاقتدادرسی آن انجام شده است (به نقل از رحمان
شود؛ زیرا این دانشگاه با جذب هـ. ش نقطه عطفی در تاریخ تربیت معلم کشور محسوب می1390انقالب فرهنگی از سال 

زارت علوم و هاي وها و دستورالعملدانشجو از طریق کنکور سراسري، ارائه واحدهاي درسی و شیوه آموزش براساس سرفصل
 هاي گذشته در مورد تربیت معلم را به حداقل برساند. ها و ضعفکند که نارساییگیري از اساتید واجد شرایط تالش میبهره

رش و در رأس در آموزش و پرو یبه منابع انسان توجههاي آموزشی و درسی: اي معلمان با تأکید بر برنامهتوسعه حرفه
. آموزش و پرورش گرددیکانون بحث آموزش و پرورش کارآمد محسوب م ي،سازبلور نقش انسان به عنوان عامل ت» معلم«آن 
 يامروز را برا نسلند و ک یتفردا را ترب يهاآن بوده که انسان یتو ترب یمانتظار از نظام تعل یربازاست و از د یندهفتح آ یدکل

یادگیرنده ی،مواد درس آمد، اجزا و عناصر مختلف اعم از برنامه وکار یبهتر در جامعه فردا آماده سازد. در نظام آموزش یزندگ
مورد نظر  يهابه هدف یابیتأثیر متقابل دارند تا دست یکدیگربودجه و اعتبارات با  یزات،فضا و تجه ی،آموزش یلها، معلم، وسا

زم برخوردار باشند. در ال يو کارآمد یفیتک نیاز ا یزن ییاز اجزاء به تنها یکالزم است هر  ینسازند. عالوه بر ا یرپذامکانرا 
 یفاا ادگیريی يمناسب برا یطشرا يسازنقش را در فراهم ینمهمتر» اثر بخش یادگیريمعلم به عنوان کارشناس « یانم ینا
 ی،متعال ياپنداره یننتحقق چ يدارا باشد. برا یدر نظام آموزش ینقش ینانجام چن يرا برا زمال يهایتصالح یدو با یدمانیم

در آموزش  گذاريیهسرما یدگاه،د نیشود. از ا یجفراهم گردد و منابع الزم بس یداي معلمان باتوسعه مداوم حرفه يها برافرصت
 ).573، ص2014ت (خروشی و نصر، شده اس ریفمعلم تع يادر توسعه مداوم حرفه گذاريیهسرما يبه معنا

هاي آموزشی معلمان در اشکال رسمی و غیررسمی کسب و بهبود طریق برنامه اي خود را ازهاي حرفهمعلمان باید مهارت
اي معلمان در راستاي کسب ). آموزش معلمان عبارت است از تربیت حرفه137، ص2012، 1بخشند (احمد و همکاران

ه توانمند ساختن ها و دانش مطلوب و همچنین کارآمد و اثربخش ساختن آنان در حوزه کاري خود به همراها، مهارتنگرش
هاي ). این نوع آموزش هم دربرگیرنده آموزش297، ص2009، 2آنان در برآوردن نیازهاي جامعه در هر برهه از زمان (اوسوجی

تواند به صورت رسمی و یا غیررسمی انجام شود و گردد که میقبل از خدمت و هم آموزش و بهسازي دوران خدمت می
، 1395پور و لیاقتدار، ، به نقل از رحمان2006، 3بتزش معلمان بگذارد (پدر، جیمز و مکاي بر آموتأثیرات قابل مالحظه

 ). 2ص

که ینا يشوند و برایهرگونه تحول در نظام آموزش و پرورش محسوب م ینقطه آغاز و عنصر اصل که معلمانبا توجه به این
 يهاآنها از آموزش يمندامکان بهره یوستهد، الزم است پخود را بهتر انجام دهن یتیو ترب یتخصص ،ايحرفه یفبتوانند وظا

 يارتقا ینهکه زم ينظام آموزش معلمان، به نحو يو اجرا احیطر یقمهم از طر ینهاي تازه فراهم گردد. او مهارت یدجد
آموزش  شود. موضوعمی یسرم ید،نما یرپذرا امکان یدهاي جدروز نمودن اطالعات و کسب مهارتو به یو تخصص یعلم

ها در قالب شرو یناز ا یمختلف برخوردار است. برخ يکشورها یآموزش يهادر نظام يایژهو یتو حساس یتمعلمان از اهم
 یلبد یکرددر کالس درس و رو یابیو ارزش ینینظارت بال یرنظ یسنت يهالقبل از خدمت و ضمن خدمت در شک يهاآموزش

همراه با تفکر و تعمق،  يهامدل ید،جد يهامشارکت معلمان در نقش یشفزامراکز خرد، ا ی،آموزش يهاهمچون کارگاه

                                                            

1- Ahmad et al  
2- Osuji  
3- Pedder, James & MacBeath  



 

304 

 

 یازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت نظام هاي دانشگاهی

11th National Conference on Quality Assessment of University Systems 

 دانشگاه تبریز

1396اردیبهشت 7و 6  

اي برخط و توسعه حرفه ناي معلماتوسعه حرفه يبرا یومعلمان، استفاده از راد يهابر پروژه، مدل شبکه یمبتن يهامدل
امکانات موجود، وقت و برنامه  موردنظر، يمعلمان، محتوا یآموزش یازهايبه ن یباشند. روش مناسب آموزش معلمان بستگیم

 .)574، ص2014(خروشی و کلباسی،  دارد... و ینظام آموزش هايیاستآنان، س يکار

 با و است کشوري هر آموزشی نظام روح و تربیت و تعلیم عالی کارگزار معلمتربیت معلم طراز جمهوري اسالمی ایران: 

 مدرسه در جوانان و نوجوانان کودکان، شود. آنچهمی محقق کشور آموزشی نظام متعالی اهداف اوست که يخردمندانه کوشش

 اخالقی معلمان است. معلمان و اجتماعی دینی، فرهنگی، علمی، هايشایستگی و کیفیات خصوصیات، از متأثر کنندکسب می

 توسط اهداف این خواه اهدافی خاص هستند، به دستیابی دنبال به که هستند معلمانی اي،حرفه صالحیت داراي و اثربخش

 موردنظر اهداف به دستیابی جهت موردنظر هايو مهارت دانش باید اثربخش باشد. معلمان شده تعیین دیگران یا آنان خود

 )1982میدل ( نظر گیرند. طبق به کار انتظار مورد و مطلوب يو به شیوه مناسب زمان در را هامهارت این و باشند داشته را
 ).2004، 1است (آندرسون معلمان صالحیت یا شایستگی يدهنده نشان مختلف هايو مهارت دانش از معلمان برخورداري

 اي یکپارچهمجموعه از استفاده با و کافی میزان به تدیس يحرفه مطالبات و نیازها برآوردن در معلم معلم به توانایی شایستگی

، 2همکاران و ولت تجلی یابد (نیج معلم بازتاب و عملکرد در همجموع این که طوري شود، بهمی گفته مهارت و نگرش دانش، از
 ). 2، ص1395قیاس و همکاران، ؛ به نقل از روشن2005

ردا، انتظارات دیگري سازان فاجتماع امروز از معلمان به عنوان کسانی که رسالت تربیتی دارند و از شاگردان به عنوان آینده
د، با مسایل برخورد کرده و گیرنده باشنتصمیم یم که بتوانند خودشان را رهبري کنند،دارد. در آینده ما به افرادي نیازمند

ابتکار،  پذیري،انعطاف هایی مثلاي زبردست باشند. عالوه بر آن ویژگیآنها را حل کنند و در امور تفکر نمایند. مذاکره کننده
آموزان تقویت کرده و ها را در دانشی تجاربی است که ویژگیلم سازماندهکاردانی و ذهن باز داشته باشند. کار معخالقیت، 

گوها آماده و مهیا هاي علمی و درك روابط و الآموزان را براي بدست آوردن معنا و مفهوم علوم و پدیدهتوسعه دهد و دانش
 ).15، ص2015؛ به نقل از بیرامی و مرادپور، 1377سازد (یارمحمدیان، 

تربیت معلم براساس اسناد تحولی بنیادین:  تحول نظري مبانی و مفاهیم ایران براساس معلم تربیت فرآیند تبیین
و  اي (اخالقهویت حرفه پیوسته و تعالی تکوین ساززمینه تعاملی . فرآیند1نظام آموزش و پرورش جمهوري اسالمی ایران؛ 

بر  اسالمی (ضمن تأکید معیار نظام اساس بر تربیتی) معلمان و نگرش تربیتی، مهارت تخصصی، دانش اي، دانشحرفه تعهد
هاي عام (انسانی، شایستگی پیوسته ارتقاي و کسب ساززمینه تعاملی . فرآیند2ایشان)؛  و ایرانی اسالمی انسانی، هویت ارتقاي

بر  و دیگران خود موقعیت مداوم و اصالح درك جهت نیاز معلمان و تخصصی) مورد اي (مشتركحرفه و ایرانی) و اسالمی
 براي معلمان) در آمادگی در دانشجومعلمان (و توسعه آمادگی ایجاد ساززمینه تعاملی . فرآیند3اسالمی؛  نظام معیار اساس

متربیان؛ است. مسئولیت این فرآیند به دانشگاه  توسط ابعاد در همه طیبه حیات مراتب آگاهانه و اختیاري تحقق به کمک
رهنگیان نظامی از تربیت معلم را موردنظر دارد که با چند ویژگی شناسایی و معرفی فرهنگیان سپرده شده است. دانشگاه ف

 شود: می

 انشجومعلماند ايهویت حرفه پیوسته و تعالی به تکوین ناظر تخصصی، است فرهنگیان، فرآیندي دانشگاه در معلم . تربیت1

 ایشان)؛  و ایرانی اسالمی انسانی، مشترك هویت پیوسته بر تعالی و معلمان (ضمن تأکید

                                                            

1- Anderson 
2- Nijveldt ,Beijaard, Brekelmans,Verloop &wubbels  
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 این ناصرع که همه محور، شایستگی یکپارچه درسی بر برنامه مبتنی است فرآیندي فرهنگیان، دانشگاه در معلم . تربیت2

 مورد تخصصی و هاي عام، مشتركو ارتقاي شایستگی کسب جهت مناسب هايفرصت نمودن فراهم به برنامه جامع، معطوف

 و عمومی میرس نظام تربیت در و دیگران (متربیان) خود موقعیت مداوم و اصالح درك ايمعلمان بر و نیاز دانشجومعلمان

 باشد. می

 الزامی، انتخابی هايمؤلفه تمامی که است تلفیقی رویکرد با ايتنیدهدرهم برنامه داراي فرهنگیان، دانشگاه در معلم . تربیت3

 معلمی هویت (شخصیت) و تعالی پیوسته تکوین جهت و در مانمعل براي الزم هايشایستگی کسب به آن ناظر و اختیاري

 است.  اسالمی معیار نظام براساس

 و جمعی، فردي بعادا در طیبه از حیات مراتبی تحقق کانون مثابه به دانشگاه به نگاه با فرهنگیان، دانشگاه در معلم . تربیت4

و  خاب آگاهانهانت سازطریق زمینه این و از کندمی فراهم براي دانشجومعلمان را طیبه حیات فضاي در زیستن تجربه امکان
 بود.  خواهد شایسته زندگی نوع این به دیگران و دعوت ابعاد همه در طیبه مراتب حیات اختیاري

 شخصیت ازنرشد نامتو از مانع هاي تربیت،ساحت همه به و متوازن جامع نگاهی با فرهنگیان دانشگاه در معلم تربیت .5

 موجب ی،اسالم معیار براساس نظام و دیگران خود موقعیت مداوم درك و بهبود رویکرد با و شودمی آینده نسل معلمان

ی برنامه ، راهنماي عمل1394پور، شد (موسی خواهد معیار نظام این براساس اجتماعی در تحوالت آفرینی معلماننقش
 ).11-12کارورزي، صص

به عنوان هر پیشه یا شغلی که مستلزم تربیت و آمادگی  »حرفه«رفتاري واژه  در فرهنگ علوم: ايمفهوم صالحیت حرفه
اند ) و صالحیت را به معناي اهلیت و شایسته بودن دانسته1375نژاد، تعریف شده است (شعاري ،طوالنی و تخصصی است

-شبیه هستند، اما تفاوت بسیار به همدر عین حال که اي و صالحیت معلمی ). مفهوم صالحیت حرفه1370(فرهنگ معین، 

تواند اند که معلم با کسب آنها میهایی دانستهها و مهارتها، گرایشاي از شناختصالحیت معلمی را مجموعه. دارندنیز هایی 
). در 1367در جریان تعلیم و تربیت به پرورش جسمی، عقلی عاطفی، اجتماعی و معنوي فراگیران کمک نماید (ملکی، 

شود و او را براي هدایت جریان اي، عواملی هستند که عمدتاً بر اثر آموزش و تجربه در معلم ایجاد میحرفه که صالحیتحالی
 باشدمیکند. به بیان دیگر مفهوم صالحیت معلمی در برگیرنده عوامل متعددي یادگیري در کالس درس آماده می -یاددهی

 .)17، ص1383ی، (به نقل از شواخ اي استکه یکی از آنها صالحیت حرفه

 تحقق نتیجه و در معلمان بودن کارآمد در معلمان هايمهارت و هاشایستگیاي معلم: هاي حرفهها و صالحیتشایستگی

بین  همبستگی )1385( فرزاد و پژوهدانش پژوهش هايدارد. بنابر یافته اساسی نقش پرورش و نظام آموزش و مدرسه اهداف
 و عمومی هايافزایش مهارت با یعنی است، مثبت معلمان اختصاصی و عمومی هايمهارت و آموزاندانش تحصیلی پیشرفت

 از بسیاري نتایج دیگر، از طرفی ).157و برعکس (ص یابدمی افزایش نیز آموزاندانش تحصیلی پیشرفت معلمان، اختصاصی

 و صالحیت از مطالعه مورد معلمان که آن است از حاکی کشور سراسر در ابتدایی معلمان مورد در گرفته انجام تحقیقات
؛ 1387 کریمی، ؛1385 و فرزاد، پژوه؛ دانش1384نژاد، عریضی و سبحانی نیستند (عابدي، برخوردار الزم هايمهارت

 ). 101، ص1389نادري،  و شریعتمداري عبداللهی،

 نظر دارد. به آموزان ایرانیدانش بنامناس وضعیت از ) نشانTIMSSتیمز ( مطالعات از حاصل هايیافته راستا، همین در

-صالحیت و هاویژگی شمردن و کرد. شناسایی معلمان جستجو نامناسب تدریس هايروش در باید را مشکل این علت رسدمی

 مختلف، هايدیدگاه و هافلسفه با اجتماعی، گوناگون و اقشار که اجتماعات چرا نیست؛ آسانی کار معلمان ايحرفه هاي
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 شانوظایف انجام براي معلمان نیاز مورد هايصالحیت نیز هافناوري و علوم تغییرات سریع و معلمان دارند از متفاوتی انتظارات

اي حرفه هايو صالحیت هاشایستگی شناسایی و بررسی زمینه در که مختلفی تحقیقات نماید. نتایجتحول می تغییر و را دچار
 این اما دارد، مطالعات وجود این بین مشترك زیادي هايصالحیت اگرچه که است عموضو این بیانگر گرفته، انجام معلمان

 از یک نمونه، اند. برايکرده ارائه اي معلمانحرفه هايو شایستگی هاصالحیت از متفاوتی هايبنديدسته و ابعاد تحقیقات

 عالقه آموزان،دانش با ارتباط فراگیران، فردي هايتفاوت توجه به با درس طرح را تدوین معلمان هايمهارت ترینمهم منظر

، 1990و همکاران،  1اند (تیلوردانسته خودآگاهی تقویت براي آموزاندانش و کمک به تدریس موضوع و و یادگیري تدریس به
 تعیین منظور به که خود ) در مطالعه1387دیگر کریمی ( نگاهی از ).3، ص1395قیاس و همکاران، به نقل از روشن

 دهدمی قرار شناسایی مورد را صالحیت 88ابتدا  داده است، انجام راهنمایی و ابتدایی يدوره معلمان ايحرفه هايالحیتص

 هايصالحیت اصلی هاياست. مؤلفه یافته تغییر زیرمؤلفه 83 و اصلی يمؤلفه 8 به هاصالحیت این عاملی تحلیل از پس که

اي حرفه اخالق تدریس، فناوري، شخصیتی، مدیریتی، اي،حرفه توسعه شناختی، رفتاري آموزشی، :عبارتند از معلمان ايحرفه
 ). 165و فکري (ص

 اطالعات ناوريف با دانایی، آشنایی عصر در معلمان نیاز مورد هايشایستگی )،1384( محمدي هايیافته براساس برآن عالوه

 به توجه مل؛ع در آن نتایج از گیريو بهره تحقیق انجام هش،پژو فنون با آشنایی آموزش؛ جریان در آن بکارگیري قدرت و

 شده عرفیم نوین تدریس هايشیوه و داريکالس هايبا مهارت آشنایی و فراگیران خالقیت پرورش و خالق پرورش و آموزش

 ). 162است (ص

» ربخشاث اي معلمانرفهح هايشایستگی اعتبارسنجی و شناسایی«عنوان  با پژوهشی ) در1393همکاران ( و عبداللهی
 و ریزيهبرنام معلم، شخصی هايویژگی معلم، نیازهايپیش شامل اصلی، يمؤلفه 7 در را معلمان ايحرفه هايصالحیت
 هايمسئولیت و آموزاندانش توان و نظارت بر پیشرفت تدریس، یا درس، آموزش کالس سازماندهی و مدیریت آمادگی،

 و نگرشی اختی،شن کلی دسته سه در را معلمان ايحرفه هاي) نیز صالحیت1391نژاد (. مالییاندکرده بنديدسته ايحرفه
 ). 3، ص1395قیاس و همکاران، است (به نقل از روشن داده قرار مهارتی

 یشاز پ یشده شکل قطع یههاي تهبرنامه یگرد ياست و از سو یزيرنظام متمرکز برنامه يکه دارا یرانمانند ا يکشور در
 یانب ین گونها يقانونمند یکمتفکر معاصر در قالب  یزنراست. آ یافته یتجل یقابل انعطاف در کتاب درسیرغ شده و یینتع
معلمان است.  يهایستگیشا ها ویتقابل یزاناز م یتابع ی،به کتاب درس یتترب و یمتعل يهانظام ياتکا یزاندارد که میم

در  يجد يهاییوجود نارسا ینمب یم،شاهد آن هست یرانآنچه که امروز ما در ا یهشب ی،به کتاب درس يانحصار ياتکا یعنی
آنچه که در آلمان شاهد آن  یهشب ی،درس باي معلمان است و بالعکس عدم اتکا به کتاحرفه يهایتمعلم و قابل یتترب ینهزم
ارائه ) در پژوهشی با 2014ي و شمس (حیدري، حیدراست.  ینهزم ینکمال و نبوغ در ا یبه نوع یابیدست یدمؤ یم،باشیم

هاي برنامه یاشاره نموده و ضمن معرف یستمیس ینبه نقاط ضعف چن یراندر ا یدرس یزيرنظام برنامه یاتاز خصوص یگزارش
 یفمانند محدود ساختن وظا یشنهاداتیپ یدرس یزيرکشور آلمان جهت بهبود نظام برنامه مانندمحور  یستگیمعلم شا یتترب

 یآموزش یطکردن مح یکنزد یعنیآموزش  یواقع یطتوجه به مح یی،شکسته شدن حصار تمرکزگرا ،یفدفتر تأل تییالتشک
 یدرس یزيربرنامه يهادار، اصالح بافت گروهعنام یادگیريتحقق  و یادگیري یزهانگ یشآموز و افزامعلم و دانش یانبه تعامل م

 یبه برنامه درس یآنها، منظور نمودن اعتباربخش یرتو بص یاته از تجربتر معلمان در آن و استفادیرگحضور چشم یشو افزا

                                                            

1- Taylor  
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 ها)ينوآور یرسا یا رسید يهايها (اعم از نوآورينوآور ياجرا یندمدارس در فرا یرانکننده مد یینو باالخره توجه به نقش تع
  .)617(ص ارائه نموده است

 ؛1987، 5گالسر ؛1995 ،4کو و پوتناموب ؛2000،  3تاپلین و چنس ؛1992، 2رینولدز ؛1،2001ونئدي ل افراد متعددي (گراسو
هایی را که معلمان کارآمد باید به آن ها، آمادگی و ارزش، آگاهیها) انواع مختلف مهارت49، ص2006، 6کالسنبه نقل از 

 اند که عبارتند از: بندي کردهمجهز شوند را طبقه

-دانش يآموزشی و راهکارهاي آموزشی، مدیریت کالس درس، آگاهی دربارهدانش عمومی آموزشی شامل آگاهی از محیط 

 ؛ آموزان و یادگیري

 ؛آگاهی از مواد درسی شامل آگاهی از محتوا و ساختارهاي اساسی رشته

ضه آن، آگاهی هاي آموزشی و عرریزي ذهنی یک موضوع آموزشی، آگاهی از راهکارآگاهی از محتواي آموزشی طرح و برنامه
 ؛هاي درسی و مواد درسیبرنامهاز 

شکالت خانوادگی که آموزان و مي امور دانشآموزان و تمایل براي کسب اطالعات بیشتر دربارهآگاهی از اوضاع و احوال دانش
 ؛با آن درگیر هستند

 ؛ها و اجتماعات متفاوتها، زبانآگاهی از فرهنگ

 ؛ هاداشتن مهارت و تمایل کار با بچه

درستی مشخص نیست که ه کند؛ اما باند که معلم کارآمد نقش حیاتی در فرآیند آموزشی ایفا مینشان داده زیادي تحقیقات
اند که ارائه تعریفی از ) گزارش کرده2005( 8) و لی و مید1998( 7منظور از تدریس کارآمد کدام است. پاتریک و اسمارت

چنین می» هاي معلمان کارآمدویژگی«کتاب خود تحت عنوان ) در 2002( 9معلم کارآمد کاري بس پیچیده است. استرانگ
اندرکاران امر آموزش و ارائه تعریفی از کارآمدي معلم به این دلیل مشکل است که امر تدریس پیچیده است. دست«گوید: 

تند که معلم خوب را نظر برسند، اما والدین و شاگردان مدعی هستوانند از تعریف معلم با کیفیت به توافقپرورش ظاهراً نمی
؛ به نقل از 1998؛ هیکاگ، 2005ریچاردسون،  و10(فنسترماخر »توانند از طرز برخورد و عملکردش تشخیص دهندمی

ي وسیع را به دو حوزه 12کاپالن و اوینگز 2002و مجدداً در سال  2001در سال  ).40، ص2005، 11هوروتس و هوروتس
کیفیت «نام ه هاي پیش از ورود به کالس درس که بها و مهارتخص نمودند: ویژگیهاي کارآمدي معلم مشکنندهعنوان تعیین

                                                            

1- Grosso de Leon 

2- Reynolds 

3- Taplin & Chance 

4- Boko & Putnam 

5- Glaser 

6- Claussen 

7- Patrick& Smart 

8- Leigh& mead 

9- Stronge 

10-Fenster macher 

11- Hurwitz & Hurwitz 

12- kaplan& Owings 
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شناسیم. می» کیفیت تدریس«نام ه کند که بکه چگونه معلم هنگام حضور در کالس، تدریس میشود و اینشناخته می» معلم
، مدارك و تجربیات کاري قبلی در اي، رشته تحصیلی، نمرات تحصیلیگردد به استعدادها، آموزش حرفهکیفیت معلم برمی

  .)68(ص این حرفه

هاي آموزشی متناسب با روند یابیشها و ارزکیفیت تدریس مشتمل است بر ایجاد محیط مثبت براي یادگیري، انتخاب هدف
(سادکر  هاي یادگیري فرديهاي گوناگون آموزشی براي همخوانی با شیوهرشد، اجراي برنامه تدریس و استفاده از استراتژي

دهد که بیشتر هاي انجام شده نشان مینتایج پژوهش ).9، ص1393العابدینی، ؛ به نقل از بیرامی و زین2003، 1و سادکر
اي مورد نیاز در سطح مطلوبی قرار هاي حرفهمندي از دانش و مهارتبهره ي شناخت مبانی تعلیم و تربیت،معلمان در زمینه

بررسی میزان اطالعات شخصی معلمان «) با موضوع 1379آمده از پژوهش عابدي اصفهانی ( ندارند. براساس نتایج به دست
، به طور کلی معلمان درباره »هاي ارزشیابی در استان اصفهاندوره راهنمایی در زمینه طرح و تهیه سؤاالت امتحانی و مهارت

بت به اهداف دوره راهنمایی شناخت کافی ندارند هاي علمی و ارزشیابی آموزش از آگاهی کمی برخوردارند و نساصول و روش
 ). 14، ص2015هاي الزم براي ارزشیابی در سطوح باالتر حوزه شناختی را ندارند (به نقل از بیرامی و مرادپور، و مهارت

حضور  که هنگامهایی که معلمان پیش از ورود به کالس درس دارند و اینتوان نظر به منش و مهارتکارآمدي معلم را می
گیري هایی که قابل تعیین و اندازه). منش69، ص2002دهند تعیین کرد (کاپالن و اوینگز، در کالس درس چگونه درس می

؛ 2000، 2ها در متقاضیان تدریس ارزشیابی گردند (النجراند و الزم است که این ویژگیي معلمان با کیفیتهستند نماینده
  ).40، ص1388به نقل از فراهانی، 

نجام داده است در ایران ا» بررسی میزان اطالعات تربیتی معلمان مدارس ابتدایی«) پژوهشی با موضوع 1338شریعتمداري (
هاي معلمی در سطح مطلوبی در زمینه اطالعات علمی رشته علوم تربیتی، صالحیت و مهارتکه معلمان مدارس ابتدایی ایران، 

 ).  14، ص2015ور، قرار ندارند (به نقل از بیرامی و مرادپ

اند، عواملی کند معرفی نمودهی که یک معلم با صالحیت باال را مشخص مییهاهاي زیر را به عنوان مؤلفهپژوهشگران مؤلفه
). این 51، ص2003، 3تواند در صورت کاربرد در کالس درس باعث بهبود پیشرفت شاگردان گردد (استرانگ و هیدمنکه می
توانایی  -5؛ نامه معلمیگواهی -4؛ راهبردهاي تدریس -3؛ کافی دانش -2؛ توانایی کالمی -1ها عبارتند از: مؤلفه

 -10؛ 4آزمون شایستگی -9؛ هاي مدیریت کالسمهارت -8؛ آموزش پداگوژي -7؛ داشتن تجربه -6؛ کاربرددستاورد علمی
 . 5آموزیابی دانششآموزش ارز

هایی را بر میهاي معلمان کارآمد و باکیفیت چنین ویژگیز در مورد ویژگیتئوردور کوالسکی نی ،بنابرآنچه که اشاره شد
، 6اياز احترام، صداقت، توانایی کارگروهی و انجام امور با همکاران، ثبات احساسات، تعهد به حرفه تدریس، غرور حرفه: شمرد

(تئودورکوالسکی،  باشدگیري میایی تصمیمهاي پرسش، شخصیت موردپسند و توانارتباط نوشتاري، توانایی استفاده از تکینک
هاي باال براي معلمان کارآمد و سایمن نیز خود با توجه به ویژگی ).10، ص1393العابدینی، ؛ به نقل از بیرامی و زین2003

هاي میانهاي ارتباطی، مهارتهاي مهارتدنبال معلمانی هستند که در حوزهه شایسته چنین نتیجه گرفت که مدیران ب

                                                            

1- Sadker & Sadker 

2- Lunger 

3- Strong & Hindman 

4-Licensure examination 

5-Student assessment training 

6- Professional pride 
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کنند که معلم در جمله مدیران، بیان میازفردي، شخصیت، سوابق آموزشی و داراي تجربه قوي باشند. متخصصین آموزشی، 
آید و یافتن، انتخاب، استخدام و نگاه داشتن معلمان کارآمد و شایسته کار سادهآموز به حساب میواقع کلید موفقیت دانش

اندرکاران آموزش و دست ).45، ص2005 ،3لببه نقل از تریم ؛2001، 2گامريو مانت 1، جانسون1998اي نیست (هیکاك، 
آموزان را پرورش بر این باورند که معلمان کارآمد و شایسته با رفتارهاي مورد انتظار، خواهند توانست کیفیت یادگیري دانش

  ).51، ص2003بسیار بهبود بخشند (استرانگ و هیدمن، 

 باشند؛ یعنی وردارالزم برخ و کافی محتوایی دانش از ابتدا باید چیزي، هر از قبل معلمی يحرفه نیازهايپیش بعد در معلمان

 تغییر الح در سرعت به درسی موضوع علمی و هر که آنجایی از و باشند داشته وافی و کافی دانش خود در موضوع يدرباره

 باشند. البته داشته ار الزم آگاهی جدید منابع از باید آموزش، در هاآن از استفاده و تغییرات این از آگاهی براي معلمان است،

است.  موزانآدانش به مفاهیم انتقال توانایی آن از ترمهم که چرا نیست، کافی موضوع درسی بر تسلط و تخصص داشتن صرف
 هايیستگیشا )،2005(همکاران  و کاستر. است معلمان شایستگی مهمترین کالمی و ارتباطی داشتن توانایی دلیل همین به

اند. نموده سیمسازماندهی تق و ارتباطات پداگوژي، رفتاري، صالحیت تخصصی، دانش اصلی يدسته پنج در را معلمان ايحرفه
 نام ششود. دو پژوهمی و گرایش مهارت دانش، بخش سه شامل اثربخش معلمان هاي) شایستگی2002استرانگ ( نظر از

 ستانداردهايااز  یکی همچنین موضوعی حاضر دارد. برخورداري از دانش پژوهش هايیافته با نگهماه هایییافته نیز برده

 پیشرفت بر نظارت معلمان، هايصالحیت دیگر مقوله .است تدریس نیوجرسی ايحرفه استاندارهاي کمیتۀ توسط شده مطرح

 ظرفیت نیز درس و محتواي اهداف و با مرتبط یتکالیف باید معلمان بعد این است. بر طبق آموزاندانش يبالقوه توان و

 پیشرفت دائم شیابیارز به باید دارد. معلمان وا عمیق تفکر به را آموزاندانش باید تکالیف نمایند. این ارائه آموزاندانش

آموزان دانش به را معناداري بازخوردهاي ارزشیابی، مختلف هاياستراتژي از استفاده ضمن و بپردازند آموزاندانش تحصیلی
 آموزش و اینددرس نم مجدد توضیح و تدریس در الزم تغییرات ایجاد به اقدام ارزشیابی، نتایج براساس نمایند. سپس ارائه

 معیارهاي زا یکی آموزاندانش نمایند. پیشرفت تحصیلی متناسب آموزاندانش نیازهاي و تحصیلی پیشرفت سطوح با را خود

 ابزار از ؤثرم است. معلمان ايپیچیده کار آموزانپیشرفت دانش بر شود. نظارتمی محسوب انمعلم عملکرد ارزشیابی اصلی

 به بازخورد ائۀار و ارزشیابی تکالیف، ارائۀ به توانمی که کنندمی آموزان استفادهدانش پیشرفت بر نظارت براي مختلفی

به نقل از (است  شده اشاره ) نیز1387کریمی ( ) و2008هانتلی ( تحقیقات در این شایستگی کرد. به اشاره آموزاندانش
 ). 13، ص1395قیاس و همکاران، روشن

 مؤلفه، این منظر است. از ايحرفه هايمسئولیت بعد در معلمان ايحرفه هايصالحیت شده، شناسایی هايمؤلفه از دیگر یکی

 هر از بیش معلم یک مطلوب عملکرد و باشند وبیعملکرد مطل داراي که هستند معلمانی اي،حرفه صالحیت داراي معلمان

 والدین با محترمانه رفتار و تعامل داراي هاشود. آنمی داده انعکاس آموزاندانش تحصیلی پیشرفت و ارزشیابی توسط چیزي

 به نسبت بهتري شناخت هم طریق این از تا کنندمی برقرار ارتباط آموزاندانش ها با والدینباشند. آنمی آموزاندانش

 .نمایند ارائه آنها به کالس اداره نحوة و آموزاندانش تحصیلی پیشرفت با رابطه در را اطالعاتی هم و پیدا کنند آموزاندانش
دارند.  مشارکت ايحرفه جامعۀ یک در مؤثر دهند. معلمانمی مشارکت آموزشی هايبرنامه در را آموزاندانش والدین هاآن
 هاموقعیت معلمان، تخصص از گیريبهره ضمن و نموده شرکت آموزشی هايپروژه اجراي و طراحی در دخو همکاران با هاآن

 در آموزش جاري تحوالت از شایسته نمایند. معلمانفراهم می آموزاندانش یادگیري بهبود جهت دیگران با همکاري براي را

                                                            
1- Johnson 
2- Montgomery 
3- Trimble 
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 دانش کردن روزآمد منظور به هاباشند. آنمی جدید شیآموز هايدنبال استراتژي به و بوده کافی شاخت داراي و پرورش

 جهت منابعی عنوان به اي،حرفه نشریات و هاسازمان از و نموده مشارکت آموزشی هايو دوره علمی هايفعالیت در خود،

 پردازندخود می اتاشتباه و هاموفقیت ارزشیابی به تدریس، يدرباره تفکر طریق از هاکنند. آنمی استفاده خود ايحرفه رشد

 دهند. می انجام آن بهبود جهت را اقداماتی کارخود، ارزشیابی ضمن و

 و نظرانبصاح توسط اکثر که است موضوعی باشند، متعهد خود حرفۀ به نسبت باید و هستند ايحرفه افراد معلمان اینکه
 ايحرفه عهدت را معلمان هايحوزه شایستگی سه از ) یکی2008گرفته است. هانتلی ( قرار تأکید و توجه مورد پژوهشگران

کریمی  تحقیق در معلمان ايحرفه هايصالحیت مورد در دست آمده به اصلی هايمؤلفه از یکی اي،حرفه داند. توسعۀمی هاآن
 به طتسل و برخورداري به تنها معلمان بودن اثربخش و مؤثر که است آن بعد گویاي هاي این) است. شایستگی1387(

 است. همچنین نیاز مورد اطالعات تبادل جهت آموزاندانش خانواده با ارتباط نیازمند بلکه درسی بستگی ندارد، موضوعات

 ). 165هستند (ص مختلف ُطرق از خود ايحرفه رشد دنبال به اثربخش، معلمان

 که هستند سانیک توانمند ه معلمانمؤلف این است. براساس مورد نیاز معلمان هايشایستگی دیگر از آمادگی و ریزيبرنامه

-دانش براي وشنر و واضح طور به را خود انتظارات .کنندمی تقویت و ایجاد آموزاندانش در را خودباوري و نفس اعتماد به

 هاآن شناختی، لفمخت سطوح از آموزاندانش گیريبهره منظور به هاییسئوال و هافعالیت طراحی با و کنندمی ارائه آموزان

 دستیابی زانمی از تدریس، در ارزشیابی طراحی با اثربخش کنند. معلمانمی ترغیب عمیق مطالب درك و فهم بیشتر براي را

از فنون  هاد. آنکننمی کسب اطالعات ها،گروه و هافعالیت در آموزاندانش مشارکت نیز و به نتایج موردنظر آموزاندانش
 کنند. می دتوالی ایجا و همسویی برنامه مختلف عناصر بین و کنندمی استفاده ینهزم در این غیررسمی و رسمی ارزشیابی

 نداردهاياستا عنوان به را اثربخش قوانینی معلمان مؤلفه این طبق است. بر کالس درس مدیریت و سازماندهی دیگر بعد

-دانش مشارکت با کالس قوانین وضع. نندکمی یکدیگر وضع با آموزانتعامل دانش و آموزاندانش با تعامل منظور به رفتار

 رابطه در را خود انتظارات و کنندمی کمک رفتاري حفظ استانداردهاي و برقراري در آموزاندانش گیرد. بهمی انجام آموزان

 محیط ،کالس در جهت استفاده آموزشی مواد پیشاپیش کردن آماده ضمن کنند. معلمان اثربخش،می بیان مثبت رفتار با

 سازماندهی هگروهی، ب شکل به هاصندلی دادن قرار با متقابل، ارتباطات تشویق منظور به و مهیا نموده را کالس یکیفیز

 کنندمی سعی تحصیلی، سال ابتداي در هاروش و کاري هايروال بیان و تعیین ضمن هاپردازند. آنمی کالسی اثربخش فضاي

 سازند.  برقرار توازن هاآن عتنو و هافعالیت بودن برانگیز چالش بین تا

اهداف  با بقمطا برنامه درسی و تنظیم زمان مدیریت چون هاییصالحیت شامل را که ) سازماندهی2005همکارانش ( و کاستر
 هايالحیتص) 1387کریمی ( ياند. در مطالعهبرده نام معلمان ايحرفه هايشایستگی از یکی عنوان به است، سازمانی

 توسط السک مطلوب ياداره و ). مدیریت165است (ص اي معلمانحرفه هايصالحیت اصلی هايمؤلفه از کیی مدیریتی جزء

و  آموزاننشدا رفتار مطلوب مدیریت با مؤثر است. معلمان شده ذکر هاي معلمانشایستگی عنوان ) نیز به2002استرانگ (
 اثربخش یستدر آورند. بنابراینمی فراهم اثربخش تدریس و آموزش براي را زمینه کالس، فضاي فیزیکی مناسب سازماندهی

 ). 15ص ،1395قیاس و همکاران، است (به نقل از روشن منظم فیزیکی فضاي نیز و آموزاندانش نظم نیازمند آرامش،

هاي وتتفا به ضمن اعتقاد معلمان مؤلفه، این طبق است. بر معلمان ايحرفه هايصالحیت ابعاد از یکی معلم شخصی ویژگی
 متقابل اعتماد و احترام بر مبتنی باید روابطی هانمایند. آن برخورد فردي طور به نیز هاآن بدرفتاري با باید آموزان،دانش فردي

 مدرسه از خارج و داخل هايدغدغه و عالیق نیز و محتواي درسی به نسبت توانمند باشند. معلمان داشته آموزانبا دانش
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بر  را آموزاندانش کار نتایج مسئولیت و بوده متعهد خود کار به نسبت هاآن .دهندمی نشان اشتیاق و اهمیت آموزان،دانش
 و بوده مثبت نگرش داراي و مندعالقه و نوآوري جدید مسائل آموزان،دانش و تدریس به مؤثر نسبت گیرند. معلمانمی عهده

 آموزاندانش به عمل آزادي دادن به اقدام هاکنند. آنمی تفادهاس تدریس براي آمادگی منظور به مدرسه از زمان خارج از

 را هاآن آموزان،دانش ارتباط با برقراري طریق از هستند. معلمان آموزاندانش يتازه عقاید قدرت تحمل داراي و نمایندمی

 با را آموزش اثربخش . معلماننمایندترغیب می فردي صورت به گیريتصمیم نیز و انگیزهدفی چالش ایجاد و انتخاب براي

 معلمان ايحرفه هايشایستگی اصلی دسته پنج از یکی به عنوان رفتاري هايکنند. صالحیتمی شروع آموزاندانش شناخت

) 1990و همکارانش ( تیلور تحقیقات نتایج اساس است (به نقل از همان). بر ) بیان شده2005همکارانش ( و کاستر توسط
 تدریس دهد کهمی نشان حاصل است. نتایج معلمی حرفۀ هايجمله ضرورت از تدریس، موضوع و یادگیري عالقه به تدریس،

 هايصالحیت نیز )1387کریمی ( تحقیق هست. در نیز او رفتاري نیازمند صالحیت معلم، علمی صالحیت بر عالوه اثربخش،

 و هاي شخصی). ویژگی165است (ص شده ختهاي شناحرفه هاياصلی صالحیت هايمؤلفه از یکی به عنوان شخصیتی
 عالوه که، بود خواهند معلمانی اثربخش شوند. بنابراینمی محسوب وتربیت تعلیم فرایند در عواملی تأثیرگذار معلم، رفتاري

  باشند.  برخوردار نیز الزم و رفتاري شخصیتی هايویژگی از تخصصی، و صالحیت علمی از برخورداري بر

 ادند ضمن اثربخش است. معلمان آمده دست به هايمؤلفه از دیگر یکی تدریس، یا آموزش بعد در مانمعل هايمهارت

 و ارائه آموزانشدان درك سطح با متناسب هاییها دستورالعملدهند. آنمی اهمیت آنها نظرات به آموزان،دانش به مسئولیت
 یادگیري، هايجربهت ایجاد و انتقادي تفکر افزایش براي توانمند کنند. معلماناستفاده می تدریس براي متنوعی راهبردهاي از

 را آموزاندانش يهمه فعال مشارکت زمینۀ یادگیري، تجارب کارگیري به با هاگیرند. آنمی کار را به مناسبی هاياستراتژي

 از را آموزانانشد شایسته، علمانگیرند. ممی بر عهده را آنها هايفعالیت رهبري و کنندمی فراهم آموزشی هايدر فعالیت

 هاآن درك و فهم عمیق ارزشیابی به آنان، از با پرسیدن سئوال و کنندمی ترغیب ارزشیابی خود به سئواالت طراحی طریق

 . دهندمی تغییر وزانآمدانش توان به توجه با را سئواالت درس، به آموزاندانش عالقه حفظ و براي لزوم صورت در و پردازندمی

گیرد، بلکه نمی نشأت معلم تخصصی دانش از تنها آموزاندانش در قوي انگیزه یک ایجاد که کندمی ) ادعا2003( 1اسپوستا
فضاي  هااین ویژگی مجموع دارد و دخالت آن در وي عمل و رفتار ها،نگرش ها،دیدگاه شخصیتی، هايویژگی عمده طور به

 ). 2539، ص2015، 2دهد (همرانوامی شکل را شاگرد و معلم میان غیررسمی ارتباط و نموده پذیرمشارکت و آرام را کالس

اي دانشجومعلمان رشته علوم تربیتی پردیس شهید باهنر هاي حرفهصالحیت«) در پژوهشی با عنوان 1394یزدانی و یزدانی (
 52/4ر وضعیت مطلوبی با میانگین رفتاري دانشجومعلمان د -به این نتیجه رسیدند که در بعد صالحیت نگرشی» شهرکرد

دهنده وضعیت نسبتاً مطلوب این باشد که نشانمی 88/3قرار دارند. همچنین میانگین امتیازات در بعد صالحیت مدیریتی 
بود که نسبت به دو  38/3مهارتی، میانگین امتیازات  -هاي شناختیبعد در بین دانشجومعلمان است. ولی در بعد صالحیت

رفتاري باالترین امتیاز مربوط به گویه تعهد  -هاي نگرشییانگین امتیازات کمتري را داشت. در حیطه صالحیتبعد دیگر م
کمترین امتیاز را داشت.  12/4آموزان با میانگین هاي فردي دانشو گویه درك تفاوت 52/4آموزان با میانگین یادگیري دانش

کمترین امتیاز و مؤلفه  22/3انایی تحلیل مطالب و نقادي با میانگین ي تومهارتی مؤلفه -هاي شناختیدر حیطه صالحیت
بیشترین امتیاز را در بین دانشجومعلمان داشت.  91/3آموزان با میانگین ها و عالیق دانشها، ارزشدانش مربوط به توانایی

                                                            

1- Spousta  
2- Hamranová  
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هاي و توانایی استفاده از روش 72/4گین آموزان باالترین میانهاي مدیریتی، توانایی تعامل انسانی مناسب با دانشدر صالحیت
 ). 142-143ترین امتیاز را داشت (صصپایین 37/3کار مشارکتی در کالس درس و با والدین با میانگین 

اي دانشجومعلمان دانشگاه حرفه هايیتصالح یهدف بررس) پژوهشی با 2014( یعبدللهو معمر  ،پوریموس، پوریعل
 -ینگرش ی،مهارت -یاي دانشجومعلمان از سه بعد شناختحرفه هايیتصالح یقتحق ین. در انددادانجام  یلاردب یانفرهنگ
 -ینگرش یرهايمربوط به متغ يهاالئوس یدار بودن تماماقرار گرفت. با توجه به معن یابیکالس مورد ارز یریتو مدي رفتار
 یرهاياي معلمان در متغحرفه هايیتد صالحموجو یتگرفت که وضع یجهنت توانیمعلمان، م یریتیمد یتو صالح يرفتار
 یتدر وضع یهارتم -یشناخت یردر متغ یول ،قرار دارد یکالس در حد باال و مطلوب یریتمد حیتو صال يرفتار -ینگرش
 ؛اي معلمان زن و مرد وجود داردحرفه یتصالح ینب ينشان داد که تفاوت معنادار یجنتا ینقرار ندارند. همچن یمطلوب

 . )600(ص است یشترمعلمان مرد ب یانگیناي معلمان زن از محرفه هايیتصالح یانگینم

 یسپرد یانکالس در آموزش دانشجو یریتمد يهامؤلفه یفیتک یابیارز« ی بهپژوهش) در 2014(پور يجوادو  یکاميخسرو
 یانموزش دانشجوآکالس در  یریتدم يهامؤلفه یفیتنشان داد که ک هایافته. پرداختند »تهران یاندخترانه دانشگاه فرهنگ

 یتر و اهداف متعالیاتر و پوآن نظام موفق ،معلمان باالتر باشد ینا ییتوانا هر چقدر سطح دانش و بنابراینمطلوب بوده است. 
 ،علمی هايیستگیشایفیت ثر از کأکنند متیآموزان در مدرسه کسب مو آنچه دانش یابدیکشور تحقق م ینظام آموزش

 .)612(ص معلمان است يمعنو و ی، اخالقیاجتماع ،یتیترب ،ینید ،یفرهنگ

 گیري نتیجه

 یزات،فضا و تجه ی،آموزش یلها، معلم، وسایادگیرنده ی،کارآمد، اجزا و عناصر مختلف اعم از برنامه و مواد درس یدر نظام آموزش
الزم است  ینسازند. عالوه بر ا یرپذامکانموردنظر را  يهابه هدف یابیتأثیر متقابل دارند تا دست یکدیگربودجه و اعتبارات با 

 یادگیرينوان کارشناس معلم به ع« یانم ینالزم برخوردار باشند. در ا يو کارآمد یفیتک یناز ا یزن ییاز اجزاء به تنها یکهر 
انجام  يرا برا زمال يهایتصالح یدو با یدمانیم یفاا یادگیري يمناسب برا یطشرا يسازنقش را در فراهم ینمهمتر» اثربخش

درسی دانشگاه  هاياي در برنامهزا و اصالحات ریشهبراي توسعه و بهسازي تحولدارا باشد.  یدر نظام آموزش ینقش ینچن
ی متعال يپنداره کرده و تحققاي معلمان فراهم توسعه مداوم حرفه يبرا ییهافرصتتواند فرهنگیان، انجام راهبردهاي زیر می

 ت معلم طراز جمهوري اسالمی ایران را محقق نماید: تربی

ریزي علمی، اصولی و راهبردي کالن در ن تدوین برنامهریزي در دانشگاه فرهنگیان و به تبع آلزوم ایجاد نظام جامع برنامه -
 عرصه تربیت معلم؛ 

 ف به ارائه دانش؛ ن از توجه صرهاي دانشگاه فرهنگیان و دوري جستتوجه متوازن به تحقق تمامی هدف -

ها به گیريصمیمتها و محدود نکردن ها، در تدوین سرفصلفکري و مشارکت صاحبنظران سایر دانشگاهلزوم استفاده از هم -
 تمرکز؛ نظر اعضاي هیئت علمی دانشگاه، در عین توجه به استقالل دانشگاه فرهنگیان و بحث عدم

ها و سب محتواي ارائه شده در راستاي پژوهشها و سازماندهی مناه سرفصلمحوري در ارائلزوم توجه به رویکرد پژوهش -
 هاي دانشجومعلمان؛ فعالیت

 ن انعطاف در ارائه دروس جهت توجه به نیازهاي دانشجومعلمان و افزایش عالقه آنها؛لزوم داد -
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 حتوا؛ها و ارائه مهاي علمی در تدوین سرفصللزوم توجه به بروزترین یافته -

و فعالیت یادگیرنده  مشارکت»: کنندهدیگر هدایت«در برابر یادگیري » شدهخود هدایت«وم توجه به یادگیري مستقل و لز -
ر نخواهد شد. به منظور یادگیري عمیق بدون وجود درجه باالیی از خودمدیریتی و خودسازماندهی در فرآیند یادگیري میس

شود. پذیر میمکاناد علم با فراگیري کنترل و هدایت فرآیند یادگیري خود شکوفایی استعدادهاي دانشجومعلمان توانا و موّل
ند، آینده هاي سنتی تدریس معلم محور که مشوق سکون، اطاعت و سکوت فراگیرنده هستبدون ایجاد تحول جدي در روش

 دانشگاه فرهنگیان با مانع جدي روبرو خواهد شد. 

هاي مؤثر راهنمایی کارورزي و نحوه هاي فعال تدریس، روشساتید با روششنایی اهاي آموزشی جهت آلزوم ایجاد کارگاه -
 هاي نوین ارزیابی از عملکرد آموزشی و پژوهشی دانشجویان؛ ارتباط و تعامل با دانشجومعلمان و روش

دانشگاهی و اي، بینرشتهرتباطات بیناالمللی از طریق دانشگاهی داخلی و توسعه روابط علمی بینگسترش ارتباطات بین -
گیري روزآمد از طالعاتی و بهرهمهاي ها، سمینارها و فرصتکشوري و اعزام مدرسان و اعضاي هیئت علمی به کنگرهبین

 دستاوردهاي علمی و تکنولوژیک دنیاي پیشرفته؛

ودارزیابی، ارزیابی همتایان، زشی از قبیل خهاي نوین ارزیابی از عملکرد دانشجومعلمان در حیطه آمولزوم استفاده از روش -
 کارپوشه و عملکرد پژوهشی دانشجومعلمان؛ 

 وزشی، پژوهشی و ارائه خدمات).هاي ارزیابی از عملکرد اساتید و لزوم توجه به عملکرد همه جانبه اساتید (آماصالح روش -

توانند به بعلمان م ،ب این مهارتهابراي معلمان درنظرگرفته شده و تنها در صورت کساي حرفههاي ها و شایستگیمهارت -
 .همیشه به عنوان یک ضرورت محسوب شودباید اي حرفهتربیت. لذا محیط آموزشی و کالس درس وارد شوند

 منابع 

جنوبی،  رهک کشورهاي در معلم تربیت درسی برنامه کیفیت تطبیقی ). بررسی1393رضوان. ( زاده،حکیم و امید امراله،
 . 7-25صص  ،9شماره  پنجم، سال عالی، آموزش درسی برنامه مطالعات وفصلنامهد ایران، و انگلستان

دیدگاه اندیشمندان از  هاي مورد نیاز معلمیها و مهارت). بررسی شایستگی1393شهیر، سعید .(العابدینیبیرامی، محمد و زین
ربیت معلم)، (جایگاه و اقتضائات در ت . مجموعه مقاالت همایش ملی تربیت فرهنگی، اجتماعی و اقتصاديتعلیم و تربیت

 مشهد، دانشگاه فرهنگیان، اسفند. 

. اولین کنفرانس بین المللی معلمان یتدر ترب یآموزش يهافرصت یجادا ). چگونگی2014.( افسانه ی،کلباسو  ی، پورانخروش
د اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان)، کیفیت در برنامه درسی آموزش عالی، انجمن مطالعات برنامه درسی ایران و دانشگاه آزا

 ، اصفهان، ایران. 1393آبان ماه 

با تأکید بر ضرورت توجه به آن در  یااي معلمان در دنتوسعه حرفه يهاراهکار ).2014.( احمدرضا ،نصری، پوران و خروش
العات برنامه درسی ایران و یان. اولین کنفرانس بین المللی کیفیت در برنامه درسی آموزش عالی، انجمن مطدانشگاه فرهنگ

 ، اصفهان، ایران. 1393دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان)، آبان ماه 
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دخترانه  یانکالس در آموزش دانشجو یریتمد يهامؤلفه یفیتک ). بررسی2014.(محمد ، پوريجوادو  ی، شهربانوکاميخسرو
ت در برنامه درسی آموزش عالی، انجمن مطالعات برنامه درسی ایران و یان. اولین کنفرانس بین المللی کیفیدانشگاه فرهنگ

 ، اصفهان، ایران.1393دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان)، آبان ماه 

آموزشی،  هاينوآوري نامهفصل .ابتدایی يدوره معلمان ايحرفه هايمهارت ). ارزشیابی1385اله .(ولی فرزاد، زهرا و پژوه،دانش
5)18 ،(157-156 . 

 معلم ربیتت دوره ارشدکارشناسی مقطع درسی برنامه تطبیقی ). بررسی1395پور، محمد و لیاقتدار، محمدجواد. (رحمان

نشگاه فرهنگیان، جنوبی. دومین همایش ملی تربیت معلم، اصفهان، دا کره و فرانسه استرالیا، انگلستان، آلمان، با ایران
 اردیبهشت. 

 ابتدایی دوره مانمعل ايحرفه هايصالحیت ارزیابی ابزار ساخت ).1395گرامی، مسعود .( و روین؛ کیان، مرجانقیاس، پروشن

انشگاه فرهنگیان، دمعلم. دومین همایش ملی تربیت معلم، اصفهان،  تربیت يحوزه در المللیبین و ملی معتبر اسناد براساس
 اردیبهشت. 

هنگیان استان زیابی عملکرد گروه هاي آموزشی مراکز تربیت معلم و آموزش عالی فر). بررسی و ار1381شواخی، علیرضا .(
 ان. و پیشنهاد راهکارهاي فعال شدن آنها. سازمان آموزش و پرورش استان اصفه 80، 79، 78اصفهان در سالهاي 

 اصفهان شهر ییابتدا يدورهمعلمان  آشنایی میزان ). بررسی1384مهدي .( نژاد،سبحانی و حمیدرضا عریضی، احمد؛ عابدي،

 . 126-127، )15(12رفتار،  دانشور يماهنامه .تدریس فرآیند در هاآن کارگیري به ينحوه و یادگیري هاينظریه با

 تربیت و تعلیم صولا از معلمان ابتدایی آگاهی میزان ). بررسی1389اله .(عزت نادري، و علی شریعتمداري، فردین؛ عبداللهی،

 .  101-102)، 9(3تربیتی،  آنان. فصلنامه علوم آگاهی سطح ارتقا جهت مطلوب الگوي رائها منظور به

هاي موجود و مطلوب انتخاب و تربیت معلمان ابتدایی از دیدگاه مدرسان، کارشناسان بررسی شیوه). 1388فراهانی، علیرضا (
 اه اصفهان. ارشد، دانشگنامه کارشناسی. پایانو مدیران مدارس ابتدایی استان قم

)، 4(2موزشی، آ و مدیریت رهبري ابتدایی. فصلنامه يدوره معلمان ايحرفه هايصالحیت ). مطالعه1387فریبا .( کریمی،
164-165 . 

 عصر در علمم برگزیده همایش مقاالت دانایی. مجموعه عصر در معلمان نیاز مورد هاي). مهارت1384جهانگیر .( محمدي،

 . 149-166پرورش،  و آموزش انسازم اصفهان، دانایی،

اهنماي عملی ر). طریق عیاري در کارورزي تربیت معلم. آمنه احمدي و جمعی از نویسندگان: 1394اله .(پور، نعمتموسی
 . 11-18)، تهران: دانشگاه فرهنگیان، صص 1برنامه کارورزي دانشگاه فرهنگیان با رویکرد تربیت معلم فکور(

 و لمان طراحیمع ايحرفه توسعه و معلم تربیت براي مجازي بستر هاي). قابلیت1395یدامید .(س و فاطمی، پونه مهرتاش،
ی. دومین همایش الکترونیک محیط در تعاملی فرهنگیان: یادگیري دانشگاه الکترونیکی یادگیري سامانه مدیریت برداريبهره

 ملی تربیت معلم، اصفهان، دانشگاه فرهنگیان، اردیبهشت. 
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 شهید باهنر شهرکرد. اولین همایش ملی تربیت معلم، تهران، دانشگاه فرهنگیان، اردیبهشت. 

Ahmed, M., Azeem, M., Khalid I., Farrukh, I. A., Ahmed, F. l., & Ahmed, S. (2012). Teacher 

education program (B.Ed.) in SAARC countries. Journal of Public Administration and 
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 هاي آموزش مجازي دانشگاه تربیت مدرسارزیابی رضایت دانشجویان از کیفیت دوره

 *3علی دانا ،2، امید نوروزي1جواد حاتمی

 

 چکیده

 البته. است تهگرف خود به رشدي به رو روند آموزشی هاي نظام و ها دانشگاه در مجازي آموزش هاي نظام کارگیري به روند
 بلکه. دانست اناهدافش به رسیدن جهت در آموزشی هاي نظام موفقیت با مساوي توان، نمی را ها نظام این کارگیري به صرفا

به . دهد فزایشا را ها نظام این موفقیت میزان تواند، می که است علمی هاي استاندارد با مطابق آن کارگیري به چگونگی
هاي موزشهاي آموزشی برگزار شده در مرکز آهمین منظور، پژوهش حاضر با هدف بررسی کیفیت و میزان مطلوبیت دوره

ز لحاظ ماهیت اپژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي و الکترونیکی دانشگاه تربیت مدرس از منظر دانشجویان انجام شد. روش 
هاي الکترونیکی که در سالتحصیلی کلیه دانشجویان مرکز آموزش ي آماري پژوهش حاضر راتحلیلی بود. جامعه-توصیفی
حصیل بودند، تشکیل می داد. نمونه گیري به روش غیرتصادفی از نوع در دسترس انجام گرفت. جهت تمشغول به  95-94

تخصصان مورد مهاي مورد نیاز از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی صوري و محتوایی آن توسط دادهآوريجمع 
مد. جهت تحلیل آبدست  73/0کرونباخ مورد بررسی قرار گرفته و مقدار  آلفاي ضریب تایید قرار گرفت و پایایی آن نیز با

کیفیت دوره هاي  ي استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که دانشجویان ازاهاي گردآوري شده، از آزمون تی تک نمونهداده
ه گرفت کیفیت ها را نامطلوب ارزیابی کردند. بنابراین میتوان نتیجبرگزار شده ناراضی بودند و سطح کیفیت این دوره

جانبه  حمایت همه مرکز نیاز بهي این آموزشهاي ارائه شده در این مرکز از وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده و احیا و توسعه
 مسئولین دانشگاه دارد.

 ارزیابی کیفیت آموزشی، میزان مطلوبیت، یادگیري الکترونیکی، آموزش مجازي. واژگان کلیدي:

 مقدمه  

 می ایجاب آموزش عالی افزایش به رو تقاضاي است. یافته افزایش اییمالحظه قابل نسبت به عالی آموزش براي تقاضا امروزه

 از کیفیت، از باشند. جهت اطمینان موسسات این بیشتر چه هر پاسخگویی و کافی اطالعات خواهان ذینفعان، که ندک

                                                            

gmail.com52hatami@ ,ن. . دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایرا1

j.hatami@modares.ac.ir :Email 

 ایران. تهران، مدرس، تربیت دانشگاه انسانی، علوم دانشکده تربیتی، علوم گروه عضو هیات علمی 2
بیتی و روانشناسی، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، . دانشجوي دکتراي تکنولوژي آموزشی، گروه تکنولوژي آموزشی، دانشکده علوم تر3
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 اطالعات و بدهند قرار ذي نفعان ارزیابی معرض در شفاف صورت به را خود که شود می خواسته عالی آموزش موسسات

 چگونه که بدهند گزارش و پاسخگویانه بگذارند آنها اختیار در ودخ پیامدهاي و دادها برون فرایندها، منابع، درباره متنوعی

 نظام هر متعالی هدف تخصصی، خدمات عرضه و پژوهش آموزش، کیفیت بهبود و ارتقا ).1386کنند(فراستخواه،  می عمل

 فردي شخصیت تزلزل و نفس به اعتماد زوال اقتصادي، رفتن منابع هدر به باعث هدف این به نیافتن دست که است آموزشی

 عبارتی به و عالی آموزش در ها هزینه افزایش اینکه بر مبنی دست است در شود. شواهدي می یادگیرندگان اجتماعی و

 و عالی آموزش نظام در کیفیت فقر از ناشی کمتر، هاي فرآورده و قبال بازده در عالی آموزش به بیشتر منابع اختصاص
 دستیابی براي دانشگاهی هاي نظام همیشه که است هایی دغدغه جمله از پژوهشیو  آموزشی است. کیفیت آن هاي فعالیت

 نظام هاي هدف به دستیابی و عالی آموزش کیفیت مستمر ارتقاي زمینه در نیز توجهی کنند. کوشش قابل می تالش آن به

) 1393بازرگان( ).1386ز بازرگان، ؛ به نقل ا1994، 1است(کرانت آمده عمل به کشورها از بسیاري در دوهه اخیر، در دانشگاهی
 خدمات و پژوهشی آموزشی، درونزاي و مداوم بهبود توسعه، حال در کشورهاي براي بویژه را ارزیابی وجود فلسفه ترین اصلی

 یکی ارزیابی که است معتقد همچنین )1376است. وي( دانسته پژوهشی و عالی آموزش موسسات و ها دانشگاه در تخصصی

حلقه بلکه نگریست، جداگانه فعالیت یک عنوان به آن به نباید و است عالی آموزش یا دانشگاهی مدیریت نظام کارکردهاي از
 ریزي برنامه و کنش به مداوم، ارتقاي و بهبود جهت در نمیتوان ارزیابی بدون و است ریزيبرنامه و مدیریت چرخه از اي

 ساز نیز و عالی آموزش اجتماعی بازده افزایش براي ايوسیله را یارزیاب )1386همکاران( و محمدي دیگر طرف از زد. دست

 تحقق از اطمینان نفعان، ذي به رسانی اطالع عمومی، پاسخگویی اعتبارات، عقالنی تخصیص صالحیت، تایید براي کاري و

 نظام اتفاق به قریب کثریتا در مهم این ارزیابی موضوع اهمیت راستاي در بنابراین اند. نموده قلمداد مستمر بهبود و اهداف

 گسترش هنگام از. نیستند مستثنی امر این از نیز مجازي هاي آموزش و است گرفته قرار توجه مورد جهان آموزشی هاي
 الکترونیکی یا آموزش مجازي در آموزش به نام جدیدي مفهوم بشر، زندگی مختلف ابعاد در اینترنت و کامپیوتر کاربردهاي

 سازي مدل سیستم یک را الکترونیکی ) آموزش2010( 2و ازگور ژنیو اوزتکین،. است آمده وجود به ريیادگی و آموزش حوزه
 از الکترونیکی ارتباط استفاده از وسیله به دور راه از به کارگیري منظور به ویژه به که دانند می یادگیري و تدریس براي شده
آموزش مجازي  نظام هاي کارگیري به روند. شده است عمومی نجها سراسر در اً اخیر که است شده طراحی اینترنت قبیل

 توان، نمی را نظام ها این کارگیري صرفا به رشدي به خود گرفته است. البته به روند رو آموزشی هاي نظام و ها دانشگاه در
 استاندارد با مطابق آن کارگیري به چگونگی بلکه. دانست به اهدافشان رسیدن جهت در آموزشی هاي نظام موفقیت با مساوي

 از وسیعی طیف شامل اصول به کارگیري این. دهد افزایش را ها نظام این موفقیت تواند، میزان می که است علمی هاي
 در و دارد الکترونیکی قرار آموزش هاي محیط طراحی فنی استانداردهاي و اصول آن طرف یک در که شود استاندارها می

 .)1392آبادي، آموزشی(کامکار، نیلی و علی طراحی الگوهاي و مدلها بر نیمبت آموزشی اصول آن دیگر طرف

 اي خود وظیفه این که است، اثربخش یادگیري به دستیابی مانع که دارد وجود موانع بسیاري الکترونیکی ي آموزشدر حوزه
 هم و یادگیرندگان براي هم ها آن کردن برطرف پی در و کرد فکر موانع به ها دوره این طراحی از قبل که می کند ایجاد را

 ارائه که است یادگیري مواد و یادگیري آموزش، کیفیت بحث حوزه این اساسی در نگرانیهاي از یکی. بود آموزشیاران براي
هاي گوناگون موجود در با توجه به پیچیده بودن ساختار آموزش الکترونیکی و مولفه .)1391آبادي، راد و علیشود(مومنیمی
 ، اگر هدف این است که بازده هاي آموزشی کیفی و پایداري تولید گردند، تمامی مولفه هاي آموزش الکترونیکی همچونآن

و... باید به نحوي منسجم با  اهداف، محتوا، طراحی محیط ارائه، تعامل، ارزیابی سنجش، حمایت دانشجویان و حمایت مربیان

                                                            
1. Krant 
2. Oztekin, Zhenyu & Ozgur 
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در ایجاد محیط یادگیري الکترونیکی عوامل زیادي دخالت دارند که شناخت نظامند . بعالوه یکدیگر مورد ارزشیابی قرار گیرند
ها تواند به ایجاد یک محیط یادگیري باز، منعطف و مشارکتی مؤثر براي یادگیرندگان مختلف کمک کند و به دانشگاهآنها می

نیکی بپیوندند، کمک خواهد نمود تا در ي ارائه دهندگان یادگیري الکتروو مؤسسات آموزش عالی که قصد دارند به جرگه
طراحی سیستم و ارایه برنامه هاي یادگیري الکترونیکی این عوامل و عناصر را مد نظر قرار دهند. ارزشیابی با شناخت کامل 

ها و مؤسسات مجري این نوع آموزش که به دنبال عوامل و عناصر تأثیرگذار در اثربخشی یادگیري الکترونیکی به دانشگاه
عوامل مؤثر و طراحی مجدد یا حذف عوامل غیر مؤثر در این زمینه می باشند کمک خواهد نمود (اناري نژاد، ساکتی و 

. هدف آموزش کندینمي را متحول ریادگیو نظام آموزش  خودخودبهورود فناوري اطالعات در فضاي آموزش  ).1389صفوي،
ي و فناورعلم  دکنندگانیو تولراگیران به افرادي خالق انتقال دانش نیست، بلکه تبدیل ف صرفاًالکترونیکی 
ي خاصی طراحی ارهایمعبراي دستیابی به این مهم  دوره آموزش الکترونیکی باید با توجه استاندارد و ).1386است(عطاران،

وفق حاصل ، استفاده از مدلهاي طراحی آموزشی است.  ایجاد یک دوره آموزش الکترونیکی م ارهایمعیکی از این شوند. 
ي خاصی هاتیقابلاست.که هر کدام  و اقتصاد،طراحی رسانه افزارنرممشارکت چهار عامل اساسی طراحی آموزشی،مهندسی 

 زهایچتدریس بعضی  تجارب یادگیري الزم براي نییو تعی دهسازماندر ایجاد دوره دارند.طراحی آموزشی مستلزم انتخاب،
 کارآمد و مؤثرتر آموزشی، مواد شودیم باعث است و و آموزش تدریس ابزار وزشیآم ). طراحی1385به افراد است(هورتون،

هاي آموزش الکترونیکی اغلب به عنوان یکی از مشکالت اساسی مطرح شده است. براي در واقع طراحی ضعیف دوره .باشند تر
براي  اثربخشردهاي آموزشی طراحان دوره، بدون دانش قبلی در زمینه طراحی آموزشی، بسیار سخت  است که از راهب

ي یادگیري الکترونیکی استفاده کنند.  توجه بیش از حد به فناوري و جنبه  فنی  و  از طرفی توجه ناکافی به طراحی هادوره
ي اچارهکه براي آن باید  باشدیمي  آموزش الکترونیکی هادورهآموزشی  به عنوان یکی از مشکالت اساسی در طراحی 

 ختم داریپابراي آنکه آموزش به یادگیري ، استفاده از طراحی آموزشی و الگوهاي مربوط آن است. هاحلراهاز اندیشید. یکی 
مستلزم وجود برنامه از قبل تعیین شده است. این برنامه  اثربخشي آموزش است. یادگیري بندسازمانشود مستلزم طراحی و 

ي هاطیمحمحیط یادگیري سنتی، در  بر عالوه توانیمطراحی آموزشی را  طراحی آموزشی نامید. توانیمرا  شدهنییتعاز قبل 
تدریس و آموزش مبتنی بر وب در آموزش عالی بسیار رایج است طراحی و ایجاد  کهیدرحال .کاربردآموزش الکترونیکی به 

بر وب به عنوان روشی ي آموزش الکترونیکی بیشتر مورد توجه بوده است، به خصوص زمانی که از آموزش مبتنی هاطیمح
 ).1389(مالکی، شودیمیاد  تیفیباکبراي دستیابی به آموزش 

 دانشگاه یکیالکترون هايآموزش مرکز در شده برگزار آموزشی هايدوره مطلوبیت میزان و کیفیت بررسی هدف پژوهش حاضر
 از اینکه:می باشد و در همین راستا سوال پژوهش عبارت است  دانشجویان منظر از مدرس تربیت

فیت الزم برخوردار هاي الکترونیکی دانشگاه تربیت مدرس از نظر دانشجویان از کیهاي ارائه شده در مرکز آموزشآیا آموزش
 است؟

 پیشینه پژوهشی

پرداخته اند،  مجازي، همچنین عوامل موثر بر کیفیت این دوره ها هايدوره کیفیت بررسی که به هاییپژوهش يزمینه در
حکیم زاده و  )،2005و همکاران( 3شاوین )، ،2007و همکاران ( 2لیم  )2013( 1هاي تریچکوا و استویلویاپژوهش به توان می

                                                            
1. Trichkova, E., & Stoilova 
2. Lim 
3. Shovein 
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 )، اشاره1391زاده ()، رستگارپور و گرجی1391راد و علی آبادي(مومنی )،1393آبادي (کامکار، نیلی و علی)، 1393آفندیده(

 اند. داده قرار ارزشیابی ردرا مو آن از قسمتی یا دوره نمود که تمام

گاه علوم پزشکی در پژوهشی به ارزیابی کیفیت یادگیري الکترونیکی، رشته آموزش پزشکی دانش )1393حکیم زاده و آفندیده(
طح مطلوب، هاي یادگیري فردي در سهاي محتواي دوره و فرصتپرداختند که نتایج پژوهش آنان نشان داد، کیفیت حیطه

رات مدرسان زشیابی دوره در سطح نسبتا مطلوب و حیطه تعامل در سطح نامطلوب قرار دارد. و بین نظطراحی آموزش و ار
ند که کیفیت ي مورد نظر، تفاوت معناداري وجود نداشت. آنان نتیجه گیري کردبا دانشجویان در مورد کیفیت پنج حیطه

شکی تهران شکی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزي آموزش پزدوره یادگیري الکترونیکی در مقطع کارشناسی ارشد رشته
 با توجه به میانگین پنج حیطه مورد ارزیابی در سطح نسبتا مطلوبی قرار دارد.

ي مجري آموزش هادانشگاهالکترونیکی  آموزش ) در تحقیق خود به ارزیابی سیستم1393( آبادي، نیلی و علیکامکار
 نیترشیبه کاربران کاستفاده در یادگیري پرداخته است.نتایج تحقیق او نشان داد الکترونیکی در تهران بر اساس مدل قابلیت 

دانشگاه  تیساوب.همچنین اندداشته هاتیساوبي ریپذانعطافرضایت را از عامل قابلیت مشاهده بودن و کمترین رضایت را از 
نشان داد که تفاوت در  هادانشگاهمقایسه بین  . نتایجباشدیموضعیت مناسب تري را دارا  هادانشگاهمدرس نسبت به سایر 

ي راهبردهاردي بودن، ي آموزشی، ثبات و کارکهادورهي، مدیریت ریپذانعطافي جلوگیري از خطا، قابلیت مشاهده هاعامل
ي  هااملع، اما تفاوت بین باشدیمي معنادار کاردوبارهي، تمامیت داشتن، زیبایی ظاهري و کاهش احافظهي راهبردهاسنجش، 

 د.باشینم معناداري ریپذو دسترس و کمکتعامل، بازخورد 

 دانشگاه الکترونیکی آموزش مراکز در مجازي آموزش وضعیت ارزیابی") در پژوهشی تحت عنوان 1391جهانیان و اعتبار(
 هايدوره در دهکنن تشرک دانشجویان که داد نشان هاي پژوهش آنانانجام دادند، یافته "دانشجویان دیدگاه از تهران هاي

 طریق از ريیادگی مجازي، هاي آموزش مراکز امکانات به دسترسی از هادانشگاه آموزش الکترونیکی مراکز مجازي آموزش
 .داشتندن مجازي آموزشی هاي دوره به مثبتی نگرش چندکه، هر داشتند؛ رضایت مجازي، آموزش کاربرد روش و روش این

 خواجه عتیصن الکترونیکی دانشگاه آموزش دورة اطالعات فناوري رشتۀ کیفیت ) به بررسی1391آبادي( و علی  راد مومنی

  تحقیق کلی ؤالس میانگین پایانی تحلیل و تجزیه در الکترونیکی  پرداختند. استانداردهاي آموزش اساس بر طوسی نصیرالدین
 يهاداده تحقیق  نتایج .ردیگیم قرار مطلوب سبتاًن دامنه در و است معنادار T آزمون از استفاده با که آمد دست به 71/2

 کنندگانفمصر و متولیان يریگمیتصم همچنین و دوره یادگیري و آموزشی راهبردهاي محتوا، تولید و طراحی جهت مفیدي

 .دهدیم دست به آموزش نوع این

 از مدرس تدانشگاه تربی در رونیکیالکت یادگیري هاي دوره کارآمدي ) در پژوهشی به ارزیابی1391رستگارپور و گرجی(
 به الکترونیکی يیادگیر سامانه کاربران که بود آن نشانگر آماري لحاظ به پژوهش آنان، نتایجکاربران پرداختند،   دیدگاه

 تمرین از ودند؛ب مندبهره مناسب ارزشیابی و آزمون از بودند؛ مند بهره مناسب پشتیبانی از داشتند؛ مطلوب دسترسی سامانه

مناسب نیز برخوردار  یالکترونیک محتواي از بودند؛ و در نهایت مندبهره مناسب منابع از نبودند، مندبهره مناسب تکالیف و ها
 بودند. مندبهره مناسب درس ارایه از ودر نهایت نبودند؛ مندبهره مناسب کاربري واسط از نبودند،

 روش شناسی پژوهش
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هاي ي آماري پژوهش شامل کلیه دانشجویانی که در مرکز آموزشجامعهجم نمونه: جامعه آماري، روش نمونه گیري و ح
مشغول به تحصیل بودند، می شد. نمونه گیري با روش غیرتصادفی و به  94-95آزاد دانشگاه تربیت مدرس در سالتحصیلی 

ه صورت ایمیلی ارسال شد، که ب 94و   93صورت در دسترس انجام شد. بدین منظور، پرسشنامه به کلیه دانشجویان ورودي 
ها را بازگشت دادند، و همین تعداد به عنوان حجم نفر از دانشجویان پرسشنامه 57هاي چندین باره، در نهایت پس از پیگیري

 نمونه مورد بررسی قرار گرفتند.

دف، کاربردي تحلیلی) و از نظر ه-پژوهش حاضر بر حسب نوع گردآوري داده ها پیمایشی(توصیفینوع روش پژوهش: 
 باشد. می

 مدل و) 2010(باریچ و هائو مدل از اقتباس ي محقق ساخته با: جهت اجراي پژوهش، ابتدا پرسشنامهروش اجراي پژوهش
ي سنجش میزان رضایت دانشجویان از کیفیت دوره ها به آدرس ایمیل شد. سپس پرسشنامه تنظیم و تهیه) 2005(خان

 هاي بازگشت داده شده، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جام پیگیري، پرسشنامهدانشجویان ارسال شده و پس از ان

) تهیه و تنظیم شد. این 2005) و مدل خان(2010ي پژوهش حاضر با اقتباس از مدل هائو و باریچ(پرسشنامهابزار پژوهش: 
مال موافقم تنظیم شده بود. شیوه درجه اي از کامال مخالفم تا کا 5سوال بود که به صورت لیکرت  28پرسشنامه داراي 

و کامال  2، مخالفم 3، نظري ندارم 4، موافقم 5هاي کامال موافقم امتیاز گذاري این پرسشنامه بدین نحو بود که به پاسخنمره
بود که هرچه مجموع  28و حداقل امتیاز  140اختصاص داده شد. حداکثر امتیاز بدست آمده از این پرسشنامه  5مخالفم 

ي حاضر در اختیار متخصصان ها نیز بیشتر است. پس از تهیه و تنظیم، پرسشنامهازها باال باشد، میزان رضایت از دورهامتی
هاي بعمل آمده مشخص شد که آموزش قرار گرفت تا روایی صوري و محتوایی آن مورد تایید قرار گیرد، که بعد از بررسی

ه و برخی نیز متناسب با اهداف پژوهش نیست، بنابراین با حذف سواالت برخی سواالت قابلیت ادغام با یکدیگر را داشت
نامتناسب و ادغام سواالت مشابه، پرسشنامه توسط متخصصان مورد تایید قرار گرفت تا بدین ترتیب روایی صوري و محتوایی 

عدد)  23ط دانشجویان(تعداد ها توسآن تایید شود. جهت بررسی پایایی پرسشنامه نیز، پس از بازگشت تعدادي از پرسشنامه
حاصل شد که  73/0ي پاسخ داده شده با ضریب آلفاي کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت مقدار پایایی پرسشنامه

 ي حاضر بود.ي پایا بودن پرسشنامهدهندهنشان

 یافته هاي پژوهش

فاده شد؛ جهت استفاده از تی تک نمونه اي که یک هاي بدست آمده از آزمون تی تک نمونه اي استبه منظور تحلیل داده
ها میتوان به نرمال ي این مفروضهشود برقرار بودن برخی مفروضه ها ضروري است که از جملهآزمون پارامتریک محسوب می

. همچنین بودن توزیع داده ها و فاصله اي یا نسبی بودن داده ها اشاره کرد، که در پژوهش حاضر هر دو مفروضه برقرار بود
 پردازیم.ها چهار حالت امکان دارد بوجود آید که در ادامه به شرح هر یک از آنها میباید خاطر نشان کرد که در تبیین این داده

بوده و اختالف میانگین عددي مثبت باشد، بدین معنا است که وضعیت  05/0اگر مقدار سطح معناداري عددي کوچکتر از 
وبی قرار دارد. چرا که میانگین مشاهده شده از میانگین نظري بزرگتر بوده و این اختالف نیز متغیر مورد نظر در حد مطل

 معنادار است.
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که وضعیت  بوده و اختالف میانگین عددي منفی باشد، بدین معنا است 05/0اگر مقدار سطح معناداري عددي کوچکتر از 
و این اختالف نیز  ین مشاهده شده از میانگین نظري کوچکتر بودهقرار دارد. چرا که میانگحد نامطلوبی متغیر مورد نظر در 

 معنادار است.

 وضعیت هک است معنا بدین باشد، مثبت عددي میانگین اختالف و بوده 05/0 از بزرگتر عددي معناداري سطح مقدار اگر
 بوده بزرگتر نظري نمیانگی از شده همشاهد میانگین که چرا. دارد قرار باالتر از متوسط(و نه مطلوب) حد در نظر مورد متغیر

 معنادار نیست و ما نمیتوانیم آنرا مطلوب در نظر بگیریم. اختالف این ولی

 وضعیت هک است معنا بدین باشد، منفی عددي میانگین اختالف و بوده 05/0 از بزرگتر عددي معناداري سطح مقدار اگر
 کوچکتر نظري انگینمی از شده مشاهده میانگین که چرا. دارد قرار )وبنامطل نه و(متوسط از ترپایین حد در نظر مورد متغیر
 .بگیریم نظر در نامطلوب آنرا نمیتوانیم ما و نیست معنادار اختالف این ولی بوده

تر از پایین  سط وباالتر از متو، نا مطلوب، مطلوببنابراین ما در این پژوهش میزان مطلوبیت هر متغیر را با چهار حالت 

 گیریم.در نظر می طمتوس

 اينتایج تحلیل تی تک نمونه :1جدول 

 متغیر
فراوان

 ي
میانگی

 ن

میانگی
 ن  فرضی

انحرا
ف 

 استاندارد

 مقدار
T 

درج
 ه آزادي

سطح 
 معناداري

اختل
اف 

 میانگین
رضاي

ت از کل 
 دوره

57 43/77 84 77/9 
09/5

- 
56 

000/
0 

57/6- 

میزان 
کیفیت 
مسائل 

پداگوژیک
 ي

57 19/41 45 63/5 
12/5

- 
56 

000/
0 

81/3- 

 میزان
 کیفیت
مسائل 

 و فنی
 پشتیبانی

57 25/19 21 44/3 
85/3

- 
56 

000/
0 

75/1- 

 میزان
کیفیت 
مسائل 
  نگرشی

57 96/16 18 11/4 
85/3

- 
56 

062/
0 

04/1- 

ها، مولفه هاي بدست آمده براي هر یک از) و میانگینtest valueهاي فرضی () و میانگین1با توجه به داده هاي جدول (
در مولفه هاي مختلف شده است که هر یک از این مقدار در سطح معناداري  Tها منجر به حصول مقادیر متفاوت این میانگین

خاصی قرار دارد که در جدول باال قابل مشاهده است. با توجه هاي به داده هاي جدول فوق میزان رضایت دانشجویان از 
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، رضایت در سطحی نامطلوبباشد: رضایت از کل دوره ر یک از مولفه ها به شرح زیر میکیفیت آموزش هاي ارائه شده در ه
، در سطحی نامطلوب دانشجویان از کیفیت مسائل پداگوژیکی(شامل محتوا، تدریس، طراحی آموزشی و روشهاي ارزشیابی)

هاي برگزار شده ه کیفیت دورهو در نهایت نگرش دانشجویان نسبت ب در سطحی نامطلوب،پشتیبانی  و کیفیت مسائل فنی
 قرار دارد. در سطحی پایین تر از متوسط و نزدیک به نامطلوبمنفی بوده و 

 بحث و نتیجه گیري

وزشی، قابلیت ، و تکنولوژي آمITي علوم کامپیوتري، دانشگاه تربیت مدرس بدلیل برخورداري از متخصصان خبره در عرصه
ت آموزش عالی باشد، هاي الکترونیکی سرآمد تمامی دانشگاهها و موسساي آموزشرائهي او پتانسیل این را دارد که در عرصه

وت و ضعف دانشگاه تواند اطالعات خوبی را در اختیار این متخصصان قرار داهد تا نقاط قها میو ارزیابی کیفیت این دوره
 ارزیابی نظور دفترم را بعمل آورند، به همین مخود را شناسایی کرده و در جهت رفع مشکالت و تقویت نقاط قوت اقدامات الز

ي رشد و شکوفایی هاي الزم برادانشگاه تربیت مدرس درصدد است تا با انجام پژوهش حاضر، زمینه عملکرد سازيبهینه و
ربیت دانشگاه ت يهاي آزاد و الکترونیکی دانشگاه تربیت مدرس را فراهم سازد تا بدین ترتیب رشد همه جانبهمرکز آموزش

 مدرس در عرصه علم و فناوري را فراهم آورد.

اراضی هستند و نشود هایی که در این مرکز ارائه مییافته هاي مربوط به پژوهش نشان داد که دانشجویان از کیفیت آموزش
مختلفی که  ابعاد قرار دارد. بررسی میزان رضایت دانشجویان از چند سطح نامطلوبیاز نظر آنان کیفیت خدمات این مرکز در 

سائل مهاي الکترونیکی تاثیرگذار باشد صورت گرفت که این ابعاد عبارتند بودند از تواند در کیفیت آموزشمی
سائل مربوط پداگوژیکی(شامل محتوا، تدریس، طراحی آموزشی و روشهاي ارزشیابی)، مسائل فنی و پشتیبانی، و همچنین م

نی و پشتیبانی فر شده. از دید دانشجویان کیفیت مسائل پداگوژیکی و مسائل هاي برگزابه نگرش دانشجویان نسبت به دوره
وسط قرار داشت. تر از متدر سطح نامطلوب قرار داشته و از لحاظ نگرشی نیز، نگرش آنان نسبت به کل دوره در سطحی پایین

ایست تا حد بشوند میبرگزار میهایی که به صورت مجازي در تبیین یافته هاي مربوط به این سوال باید گفت که آموزش
ها و وفقیت این دورهمهاي دانشجویان باشد، در غیر اینصورت انتظار ها نیاززیادي یادگیرنده محور بوده و مرکز تصمیم گیري

ثیرگذار بر کیفیت هاي مجازي از مهمترین عوامل تاجلب رضایت دانشجویان انتظار نابجایی خو اهد بود. طراحی آموزشی دوره
توان یکی از دالیل ها بوده و در اثربخشی آنها و در نتیجه جلب رضایت مخاطبان تاثیر بسزایی دارد، بنابراین میاین دوره

ده با سطح شهاي برگزار نارضایتی دانشجویان را در عدم توجه دقیق به نیازهاي آموزشی آنان، عدم تناسب تعداد کالس
حتمال زیاد در هاي تدریس فعال و ... دانست.  یکی دیگر از مشکالتی که به ادشواري مطالب درسی، عدم استفاده از روش

ه براي آنان است. نارضایتی دانشجویان تاثیرگذار بوده است، مسائل مربوط به پهناي باند و سرعت اینترنت اختصاص داده شد
د. موارد پیشنهادي کردنراز نارضایتی میها ابدر بسیاري از موارد دانشجویان از قطعی مکرر سیستم در جریان برگزاري کالس

رسد. به نظر می هاي آزاد و الکترونیکی دانشگاه تربیت مدرس الزمذیل براي ایجاد تغییر و تسهیل توسعه در مرکز آموزش
 هر تغییري نیازمند فراهم ساختن مقدمات و لوازمی است.

موزشی و .... آو تولید محتواي الکترونیکی، تکنولوژي  ي طراحی آموزشی، طراحیجذب کارشناسان زبده و مستعد در زمینه
 میتواند تضمین کننده کیفیت آموزشی مرکز باشد.

هاي مجازي ان آموزش، سرور مستقل، سرعت اینترنت باال، پهناي باند باال متناسب با کاربران و مخاطبHostدر اختیار داشتن 
 براي مرکز ضرورتی انکارناپذیر است.
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یگري ضروري دهایی که در حال اجرا هستند، قبل از هر اقدام ي و کیفیت بخشی به محتواي دروس و دورهاصالح امور جار
 است.

 هاي رسمی الکترونیکی.ي رشتههاي موجود دانشگاه و توسعهبررسی ظرفیت

عه نسبت به امهاي مشترك در تحصیالت تکمیلی که تقاضاي زیادي در جتعامل با دانشگاههاي معتبر خارجی و ایجاد رشته
 ).MBAآنها وجود دارد(نظیر 

وانمندسازي هاي تهاي الزم با دفتر جذب و ارتقاي هیئت علمی وزارت علوم و برگزاري برخی دروس دورهایجاد هماهنگی
لمی سراسر عاعضاي هیئت علمی دانشگاهها از طریق مرکز آموزشهاي الکترونیکی دانشگاه تربیت مدرس براي اعضاي هیئت 

 کشور.

ر دانشجویان هاي الزم از شوراي عالی انقالب فرهنگی در خصوص قانون صالحیت مدرسی و تعمیم آن به سایانجام پیگیري
نیکی هاي الکتروهاي ترکیبی دروس صالحیت مدرسی از طریق مرکز آموزشدکتري دانشگاههاي کشور و برگزاري دوره

 .دانشگاه تربیت مدرس براي دانشجویان دکتري سراسر کشور

 برنامه ریزي براي آموزش و بهسازي منابع انسانی در سازمانهاي مختلف دولتی.

 انشگاه.دي آموزشهاي ضمن خدمت کارکنان هاي الزم با معاونت اداري و مالی دانشگاه براي ارائهانجام هماهنگی

 مللی.ریزي و راه اندازي آموزش زبان فارسی به صورت الکترونیکی براي مخاطبان بین البرنامه

ی، ارگونومی براي هاي زندگریزي و راه اندازي موضوعات آموزشی عام نظیر عکاسی آماتور، روابط انسانی موفق، مهاربرنامه
 مخاطب عام.

سازي، یلمف، کارگردانی، SPSSي موضوعات آموزشی تخصصی براي عموم متقاضیان نظري کار با برنامه ریزي براي ارائه
 آن.اي و نظایر عکاسی حرفه

 منابع و مآخذ

یادگیري  ه هايبرنام ارزشیابی مفهومی چارچوب ). طراحی1389اناري نژاد، عباس. ساکتی، پرویز و صفوي، سید علی اکبر. (
 .191-201. صص 3 شماره .4 سال آموزش. فناوري پژوهشی علمی نشریهعالی.  آموزش مؤسسات در الکترونیکی

 مقاالت جموعهمآرمان.  تا واقعیت از ایران: عالی آموزش نظام کیفیت ارزیابی يبرا ساختارسازي ).1386عباس. ( بازرگان،

 تهران. دانشگاه .دانشگاهی نظام در درونی ارزیابی همایش سومین

 سمت. نتشاراتچاپ سیزدهم. تهران: ا .عملیاتی فرایند و الگوها ، مفاهیم آموزشی: ارزشیابی). 1393عباس. ( بازرگان،

 تهران هاي گاهدانش الکترونیکی آموزش مراکز در مجازي آموزش وضعیت ). ارزیابی1391عتبار، شکوفه .(جهانیان، رمضان؛ ا
 .53-65. صص 4. شماره 2سال تربیتی. علوم در ارتباطات و اطالعات آوري فصلنامه فندانشجویان.  دیدگاه از

انشگاه علوم پزشکی دکترونیکی؛ رشته آموزش پزشکی . ارزیابی کیفیت یادگیري ال)1393(آفندیده، نازیال.  زاده، رضوان. حکیم
 .257-264. صص 4. شماره 7. دوره دو ماهنامه راهبردهاي آموزش در علوم پزشکیتهران. 
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 از مدرس ربیتتدانشگاه  در الکترونیکی یادگیري هاي دوره کارآمدي ). ارزیابی1391زاده، سحر. (رستگارپور، حسن. گرجی
 .5-30صص   .3 شماره  .2 سال .تربیتی علوم در ارتباطات و اطالعات آوريفن فصلنامهکاربران.  دیدگاه

. سال ي آموزش عالیزیربرنامهفصلنامه پژوهش و ي موجود. هاتیروا).دانشگاه مجازي: بازخوانی 1386عطاران،محمد.(
 .54-74ص1سیزدهم ،شماره 

 جامع سند ینمنظور تدو به فناوري و تحقیقات علوم، ارتوز در ارزیابی وضعیت اجمالی بررسی ).1386مقصود. ( فراستخواه،

 عالی. آموزش ریزي برنامه و پژوهش تهران: موسسه . طرح پژوهشی.ایران عالی آموزش ارزیابی

در  آن ررسیب و یوزلرن نامه پرسش عاملی ساختار ). آزمون1392آبادي، خدیجه. (علی نیلی، محمدرضا. کامکار، پیمان.
  .1 شماره  .4 الس .تربیتی علوم در ارتباطات و اطالعات آوريفصلنامه فنتهران.  شهر الکترونیک آموزش مجري دانشگاههاي

 .105-127صص 
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(مطالعه  ها و راهکارهاهاي برتر کشور: چالشکیفیت آموزشی واحدهاي اقماري دانشگاه عوامل مؤثر در ارزیابی
 موردي دانشکده فنی و مهندسی مرند)

 3ابوالفضل شهامت 2الحسن حسینی، سید ابو 1حسن امامی

 چکیده 

تبریز، دانشکده فنی و مهندسی  کیفیت آموزشی واحد اقماري دانشگاه درونی عوامل مؤثر در ارزیابیهدف اصلی این پـژوهش 
ن عنوانفر به 300صورت تصادفی نفر از جامعه آماري دانشجویان این دانشکده به 640مرند، است. براي این منظور، از میان 

رشناسی ي آماري از دانشجویان دختر و پسر، بومی و غیربومی، خوابگاهی و غیرخوابگاهی از مقاطع تحصیلی کاردانی و کانمونه
رد ارزیابی قرار نشانگر مو 269مالك و  46با  نفر از فارغ التحصیالن این دانشکده انتخاب و 210انتخاب شدند و همچنین 

سشنامه استفاده اده ها از نوع تحقیقات توصیفی بـود و ابـزار گـردآوري اطالعـات پرگرفتند. در این تحقیق، گردآوري د
ود. جهت طراحی شده ب گردید و سواالت پرسشنامه به صورت سوال هاي بسته پاسخ بر اساس مقیاس پنج گزینه اي لیکرت

ایج نشان داد ستفاده شده است.  نتتجزیه و تحلیل اطالعات از روشهاي آمار توصیفی و همچنین روش وزن دهی گزینه ها ا
باشد. نتایج نامطلوب این دو لوب میپژوهشی نامط -هاي پژوهشی و امکانات آموزشیکه  میزان مطلوبیت در دو عامل فعالیت

ژوهشی پ-زشیمورد، در اثر کمبود هیأت علمی تمام وقت، عدم وجود مقاطع تحصیالت تکمیلی، کمبود و نبود امکانات آمو
باشد. همچنین نتایج حاصل در سایر عوامل مورد بررسی، نسبتاً مطلوب بوده است. براساس نتایج ي اقماري میدر واحدها

ها، دانشکده و دانشگاه پیشنهاد گردیده است تا حاصل و توانایی بالقوه واحد اقماري مذکور، راهکارهاي الزم در سطح گروه
 وب ارتقاء یابد.به سطوح مطل زمان کوتاه ، ها در همه عوامل مورد بررسی، در  مدتوضعیت گروه

 دانشگاهی هاي اقماري، آموزش: ارزیابی درونی، کیفیت آموزشی، دانشکدهکلید واژه ها

  مقدمه -1

                                                            
دانشکده فنی و  -دانشگاه تبریز - استادیار گروه نقشھ برداری ١

 )h_emami@tabrizu.ac.ir( مھندسی مرند
دانشکده فنی و مھندسی  -دانشگاه تبریز -مربی آموزشی گروه عمران  ٢

  )Sabhoss@yahoo.comمرند (
دانشکده فنی و  -دانشگاه تبریز -مربی آموزشی گروه نقشھ برداری  ٣

  )a_shahamat@tabrizu.ac.irمھندسی مرند (
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 عالی آموزش دغدغه هاي جمله اي در آموزش عالی، ازعنوان یک ارزش هستهبه هادانشگاه کیفیت آموزشی ارتقاء و ارزیابی
ست و پیشرفت در عرصه هاو دانشگاهمهمترین اولویت مسئولین وزارت علوم آموزشی ارتقاء کیفیت  .است ایران و جهان

آموزش عالی کشور، مستلزم احساس مسئولیت تمام همکاران دانشگاهی از جمله اعضاي هیأت علمی، مدیران، سیاستگذاران، 
حرکت جوامع به سوي جامعه . راي ارتقاي آن استبرنامه ریزان و سایر دست اندرکاران نسبت به کیفیت و کوشش مدوام ب

است که اهمیت آموزش عالی بیش از بیش مورد  بنیان در توسعه کشورها باعث شده-نیز نقش اقتصاد دانش بنیان و-دانش
ب بیست و یکم جامعهء جهانی را با انقالب علم و دانش روبرو گردانیده است و شتاتحوالت قرن بنابراین،  .توجه قرار گیرد

آموزش و  کیفیت ارتقاي و فزاینده اي در نشر و گسترش دانش و تحول فرهنگ ها به وجود آورده است. بدیهی است ارزیابی
 که است هاییدغدغه ازجمله و پژوهشی آموزشی کیفیت .است ایران عالی آموزش هاي دغدغه جمله از پژوهش دانشگاهی

 زمینه در سه توانرا می دانشگاهی هر نظام اصلی هايکنند . هدفمی تالش آن به بیدستیا براي دانشگاهی هاينظام همیشه
 از ارزیابی استفاده مستلزم عالی آموزش مستمر کیفیت . ارتقاي)1376،دانست (بازرگان خدمات و عرضه ، پژوهشآموزش

 . است آموزشی

بنـدي رتبـه در که کاربرد زیـادي باشـدایاالت متحده می ارزشیابی آموزشی در الگوي اعتبارسنجی یکی از الگوهاي رایج
جز در کشور  ، بهعالی آموزش هاينظام در باره قضاوت براي از ارزیابی بنابراین، استفادهایـن کشـور دارد.  مراکـز آموزشـی در

 الگوي اعتبارسنجی داراي دو گردد.برمی گذشته دو دهۀ کشورها به ندارد و در اغلب طوالنی ايآمریکا سابقه متحده ایاالت
 درونـی خـود اعضـاي یـک  بیرونی. در ارزیابی بخش اصلی است: یکی ارزیابی درونی و دیگري ارزیـابی

 .پردازنـدمیود خهاي تخصصی، و برنامه فعالیتهاي آموزشی، پژوهشی و عرضه خدمات گـروه/دانشـکده/دانشـگاه بـه ارزیـابی
منظور از ارزیابی  .دپردازندانشگاهی می ارزیـابی نظـام در ارزیابی بیرونی یک گروه از متخصصان آن حوزه خاص از بیرون بـه

رفرآیند ددرونی بررسی مطلوبیت و وضعیت عناصر و مولفه هاي نظام آموزشی در جهت تحقق اهداف مفروض و معین است. 
ههاي بزرگ مورد قاله نیز بدان پرداخته می شود، اهداف و رسالت هاي واحدهاي اقماري دانشگاارزیابی درونی که در این م

ه می شود. این نوع توجه و ارزیابی قرار گرفته و میزان دستیابی و تحقق برنامه یا عوامل، نسبت به اهداف مورد نظر سنجید
رند و چه برنامه هایی چه اندازه با وضعیت مطلوب فاصله دا ارزیابی به دست اندرکاران نظام مورد ارزیابی نشان می دهد که تا

ونی شرایطی را ). از طرفی ارزیابی در1384براي رسیدن به اهداف و بهبود کیفیت بایستی مورد توجه قرار گیرد (محمدي، 
اف بلند مدت هدفراهم می کند که کیفیت آموزشی تصویر شده و به مجموعه آموزشی امکان می دهد تا در راه دستیابی به ا

اوان بر برنامه هایی داردکه خود تالش کنند و راه را براي ایجاد برنامه توسعه درسازمان باز نگاه دارند. ارزیابی درونی تأکید فر
جموعه براي از طریق آن برنامه ها، مأموریت، جایگاه، اهداف و نقاط قوت و ضعف مجموعه آموزشی معین می شود و آن م

در  درونی از ارزیابی ). همچنین استفاده1383فیت خود، روش هاي مفیدي را اتخاذ می نماید (ربیعی، تضمین و بهبود کی
 فراهم امور گروه خود ترمیمی برايالزم شود و شرایط شناسایی گروه بالقوه هايتوانایی شود کهمی باعث آموزشی گروههاي
 ربطدر برابر افراد ذي ونیز پاسخگو بودن عالی امور آموزش شفافیت فرهنگ شود کهمی سبب ارزیابی نوع ، اینبر آن آید. عالوه

 و دستیابی عالی آموزش کیفیت ارتقاء جهت توجهی قابل هايي اخیر کوششکه در دو دههمهیا شود. علیرغم این نفعو ذي
انجم شعاع و  ; 1391علی نژاد   ;1382  بازرگان، ; 1383ست (ربیعی، انجام گرفته ا دانشگاهی هاينظام هايهدف به

عوامل مؤثر در کیفیت  ارزیابی، ولی )López, 2005 ; Jones-Clinton, 2011 ;  1383  بازرگان، ; 1380همکارانش، 
 رار گرفته است. قهاي بزرگ کمتر مورد توجه آموزشی واحدهاي اقماري دانشگاه

تبریز، دانشکده فنی و مهندسی  کیفیت آموزشی واحد اقماري دانشگاه درونی عوامل مؤثر در ارزیابی هدف اصلی این پـژوهش
مرند، است. در این تحقیق، گردآوري داده ها از نوع تحقیقات توصیفی بـود و ابـزار گـردآوري اطالعـات پرسشنامه و مصاحبه 
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هیات علمی، دانشـجویان و دانش آموختگان انتخاب گردیدند. بـر استفاده گردید و جامعه آماري شامل مدیران گروه، اعضاي 
ایـن اساس، ارزیابی درونی در دو گروه مهندسی عمران و نقشه برداري دانشکده فنی و مهندسی مرند انجام گرفت و عوامل 

ادگیري، مدیریت و هاي پژوهشی، امکانات آموزشی و پژوهشی، فرآیند یاددهی و یمختلفی نظیر اعضاي هیأت علمی، فعالیت
آموختگان مورد ارزیابی قرار گرفتند. گروه هاي آموزشی مختلف در واحدهاي اقماري ساختار سازمانی، دانشجویان و دانش

دانشگاهاي بزرگ به عنوان بخشی نو پا بازوي توانمند ساختار آموزش  و پژوهش  را بر دوش داشته و ضمن شناخت امکانات 
تا با ارائه ي راهبرد هاي اصلی و منطقی به تحقیق اهداف کمک شایان توجهی بنماید و در جهت  بالقوه و بالفعل می کوشد

تکامل هدف هاي آموزشی و تقویت و انجام زمینه هاي علمی  و آموزشی حرکت هاي سازنده و ثمر بخشی داشته باشد.  
ها، هاي همسان داخل دانشگاهسبت به دانشکدهوجود برخی عوامل و مشکالت در واحدهاي اقماري و متفاوت بودن این عوامل ن

توان به وجود  حداکثري اساتید مدعو و ثابت ارزیابی کیفیت آموزشی آنها را متمایز ساخته است. از این عوامل و مشکالت می
ی و هاي مختلف، عدم وجود تحصیالت تکمیلی و مشکالت متأثر از آن در ارتقاء اعضاي هیأت علمنبودن آنها در نیمسال

هاي علمی مفید جهان، برخورداري از کیفیت دروس، عدم دسترسی دانشجویان و اعضاي هیأت علمی به مجالت و سایت
هاي برتر هاي محروم در ازاي حاکم بودن قوانین دانشگاهتر از دانشگاهآموزشی و پژوهشی حتی پایین -حداقل امکانات رفاهی

دلیل نبود فضاي آموزشی مناسب، و غیره را نام برد که هفتگی در طول هفته به در واحدهاي اقماري، توزیع نامناسب برنامه
این تحقیق، که در دو  درخصوص واحد اقماري مورد مطالعه دارد. اثر مستقیم بر کیفیت آموزشی در واحدهاي اقماري به

واحدها  ، تعریف و تبیین اهدافتعیین  )الفگروه مهندسی عمران و نقشه برداري دانشکده فنی و مهندسی مرند با اهداف 
شناسایی و  )ج، شناسایی و مشخص نمودن کلیه نیروها و عوامل تأثیر گذار محیط درونی سیستم) باقماري دانشگاهها، 

با نهادینه شدن فرهنگ ارزیابی به صورت مرحله اي  بدون شکانجام گرفت.  مورد نظر واحد اقمارياعالم نقاط ضعف و قوت 
اندرکاران نظام دانشگاهی کشور در  مسئولیت پذیري وپاسخگویی دست هاي اقماري دانشگاههاي بزرگ،در واحد و مستمر

ملی و  ،دانشگاه ها در دستیابی به اهداف توسعه منطقه اي برابر ذي نفعان بیشتر شده و باعث افزایش اثربخشی و اثرگذاري
در واحدهاي  را  الگوي اعتبارسنجی دراي جدیدي چالشه . در این تحقیق سعی شده است کهبین المللی خواهد گردید

و براساس نتایج حاصل و توانایی بالقوه واحدهاي اقماري دانشگاههاي بزرگ . را منعکس کرده اقماري دانشگاههاي بزرگ
ها، دانشکده و دانشگاه پیشنهاد گردد تا وضعیت این واحدهاي دانشگاهی در  مدت کشور، راهکارهاي الزم در سطح گروه

 زمان کوتاه ، به سطوح مطلوب و همسان با دانشکده هاي داخل دانشگاه ارتقاء یابد.

 پژوهش روش -2

هاي مهندسی عمران و نقشه برداري دانشکده کیفیت آموزشی گروه درونی عوامل مؤثر در ارزیابیهدف اصلی این پـژوهش 
 -ن تحقیق، گردآوري داده ها از نوع تحقیقات توصیفیتبریز، می باشد. در ای فنی و مهندسی مرند، واحد اقماري دانشگاه

کاربردي بوده و ابـزار گـردآوري اطالعـات پرسشنامه و مصاحبه بوده است و عوامل مختلفی نظیر اعضاي هیأت علمی، 
و هاي پژوهشی، امکانات آموزشی و پژوهشی، فرآیند یاددهی و یادگیري، مدیریت و ساختار سازمانی، دانشجویان فعالیت
آموختگان مورد ارزیابی قرار گرفتند. به منظور مطالعه زیر جامعه هاي گروهاي ذکر شده از دو روش نمونه گیري و دانش

نظیر (جامعه مدیران گروه، و اعضاي هیات علمی) » به دلیل محدود بودن حجم برخی از جامعه هاي آماري«سرشماري کامل 
ل از پژوهش بر واقعیت موجود،  از جامعه آماري دانشجویان و همچنین و همچنین  جهت انطباق بیشتر یافته هاي حاص

به علت محدودیت هاي پژوهشی نظیر دسترسی نداشتن به دانش آموختگان و ارسال «روش نمونه گیري دردسترس 
اي هیات علمی نفر، اعض 3استفاده گردید. بر این اساس جامعه آماري مورد مطالعه شامل مدیران گروه » پرسشنامه ها به آنها

نفر مورد ارزیابی قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش با  210نفر و دانش آموختگان  300نفر، دانشـجویان  16
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توجه به هدف تحقیق، ترکیبی از ابزارهاي کمی و کیفی میباشند که از پرسشنامه و مصاحبه بهره گرفته شده است. سواالت 
 طراحی شده بود.  1اي بسته پاسخ بر اساس مقیاس پنج گزینه اي لیکرتپرسشنامه به صورت سوال ه

 272مالك و  46 هاي اقماري مهندسی عمران و نقشه برداري دانشگاهکیفیت آموزشی گروه براي ارزیابی عوامل مؤثر در
وشهاي آمار رعات از . جهت تجزیه و تحلیل اطال )1نشانگر براي عوامل مورد ارزیابی مذکور در نظر گرفته شدند (جدول 

عیین سطح تتوصیفی (توزیع فراوانی، میانگین، درصد) و همچنین روش وزن دهی گزینه ها استفاده شده است. به منظور 
ه با طیف سه درجه می باشد) امتیاز به دست آمد 5و حداکثر امتیاز 1مطلوبیت هر نشانگر (با توجه به اینکه حداقل امتیاز 

) در نظر گرفته 2.33-1و نامطلوب امتیاز بین  3.66-2.33، نسبتاً مطلوب امتیاز بین  5-3.66 اي (مطلوب امتیاز بین 
 ) نشان داده شده است.1) که این محدوده ها در شکل (1379کیامنش،   ; 1382شدند (فرهادیان، 

 مرند ی و مهندسیهاي مورد سنجش در گروه عمران و نقشه برداري دانشکده فنها و نشانها، مالك: عامل1جدول  

 تعداد نشانگرها تعداد مالك ها عامل ردیف 

 13 4 رسالت و اهداف گروه 1

 63 10 ساختار سازمانی و مدیریت گروه 2

 39 8 هیأت علمی 3

 33 5 دانشجویان 4

 16 4 يیادگیر-فرایند یاددهی 5

 14 3 هاي درسیبرنامه 6

 32 5 آموختگان دانش 7

 49 6 ات آموزشی و پژوهشیامکانات و تجهیز 8

 10 1 پژوهش 9

 

 

 : طیف سه درجه اي تعیین سطح مطلوبیت هر نشانگر1شکل 

                                                            
1 Llikert 
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عضاء هیأت ابا حداقل دو نیمسال سابقه بوده است. در خصوص دانشجویان تکیه بر نظرات  ،دانشجویاندر نظر خواهی از 
ترسی به آموختگان، با مشکالت عدم دسنظر دانش  تکمیل شده از تمامی آنان اخذ شد. در خصوص کسب پرسشنامه، علمی

که از بدو تاسیس  آوري شد و از مدیران گروهها تکمیل و جمعتوسط آن پرسشنامه 15آنها مواجه بودیم، با این وجود تعداد 
استفاده از ت با نفر بوده که پرسشنامه مربوط جمع آوري شد. در نهای 4آموزشکده در این آموزشکده مشغول بوده اند تنها 

ها ها و میانگین میانگینها بر اساس میانگین پرسشسازمان سنجش آموزش کشور، تجزیه و تحلیل داده ارزیابی درونیافزار نرم
ردآوري داده گپس از ها بوده است. صورت گرفت که تجزیه و تحلیل ارائه شده در این گزارش با استفاده از میانگین پرسش

ضاوت درباره هر ل بر اساس مالکها یا نشانگرها توصیف و با توجه به الزامات تعیین شده ابتدا قعوام ها ، وضعیت موجود
 مطلوب، مطلوب، نسبتاٌ( سپس مالك و در نهایت درباره عامل مورد ارزیابی بر اساس یک طیف سه درجه اي  نشانگر،

یامنش، ک  ; 1382است (فرهادیان، ل شده براي تعیین سطح مطلوبیت نشانگرها به شیوه زیر عم انجام شد. ) نامطلوب
ي سنجش متغیرهایی که داده هاي آنها در طیف چند گـزینه اي لیکرت برا) . 1369مشایخ ،  ; 1373احدیان،  ;1379

کم ، 2 =  نسبتاً،  3= کامالً( فراوانی پاسخها در وزن گزینه هاي انتخاب شده گیري قرارگرفته اند، نگرش افراد مورد اندازه
آنها به عنوان  ضرب و میانگین وزنی محاسبه شده) 1خیلی کم =،  3کم  =، 3متوسط  =،  4زیاد  =،  5خیلی زیاد  =، ()1=

 می دهد. ) نحوه محاسبه امتیاز هر نشانگر را نشان1. معادله (امتیاز وضعیت موجود نشانگرمربوطه منظور شده است

 )1معادله (

 

وجه به سطح تسپس با شد. مطابقت داده  ه،ر نشانگر، امتیاز آن با طیف هاي مربوطدر ادامه براي تعیین سطح مطلوبیت ه
عوامل مورد ارزیابی  امتیاز مالکها و) 1=نامطلوب ، 2=نسبتاٌ مطلوب ، 3=مطلوب (مطلوبیت و وزن تعیین شده براي هر نشانگر 

 داده شده است.) نشان 3) و (2که در معادالت ( با استفاده از رابطه هاي زیر به دست آمد

 

 )2معادله (

 

 

 

 )3معادله (
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طابقت داده م )1همانند شکل (امتیاز بدست آمده با طیف سه درجه اي ، به منظور تعیین سطح مطلوبیت هر مالك یا عامل
 شد.

 هاي تحقیق و بحثیافته -3

ضعف گروه  و، شناسایی نقاط قوت هدف کلی از ارزیابی درونی در این گروه، توصیف دقیق وضعیت موجود ، وضعیت آرمانی

، میزان زیابی درونیاربا توجه به نتایج حاصله از انجام طرح . و ارائه فرایند مناسب جهت رسیدن به وضعیت آرمانی بوده است
 ) بدست آمد.2مطلوبیت عوامل مورد مطالعه مطابق جدول (

 : میزان مطلوبیت عوامل مورد مطالعه2جدول 

ف
ردی

 

 عامل
تعداد 
 هامالك 

تعداد 
 نشانگرها

امتیاز 
 عامل

 سطح مطلوبیت

 مطلوب
نسبتاً 

 مطلوب
 نامطلوب

  Ö  28/3 13 4 رسالت و اهداف گروه 1

2 
ساختار سازمانی و 

 مدیریت گروه
10 63 28/3  Ö  

  Ö  4/3 39 8 هیأت علمی 3

  Ö  87/2 33 5 دانشجویان 4

5 
-فرایند یاددهی

 یادگیري
4 16 07/3  Ö  

  Ö  04/3 14 3 هاي درسیامهبرن 6

  Ö  13/3 32 5 آموختگان دانش 7

8 
امکانات و تجهیزات 

 آموزشی و پژوهشی
6 49 28/2   Ö 

 Ö   67/2 10 1 پژوهش 9

 

ها قرار گرفت عامل رسالت درونی ارزیابی کمیتۀهمان گونه که در بخش پیش بیان شد، یکی از عوامل نه گانه که مورد توجه 
باشد که نشانگرنسبتاً مطلوب بودن وضعیت گروه در این می 28/3در این عامل  ارزیابی درونیه بود. میزان نتایج و اهداف گرو

پس از بحث و بررسی به این نتیجه رسید که دالیل مختلفی در  گروه درونی ارزیابی کمیتۀباشد. در این خصوص عامل می
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ها و دن گروه عمران و نقشه برداري دانشکده فنی و مهندسی مرند، رسالتاین مورد وجود دارد از جمله: با توجه به نو پا بو
ها و اهداف گروه نه تنها براي دانشجویان بلکه براي اهداف گروه تعریف و تعیین نگردیده بود . بدیهی است که این رسالت

ریزي ریزي در رأس هرم برنامهامهنیز نامأنوس بود. همچنین، از یک طرف با وجود شوراي عالی برن هیأت علمیمحترم  ياعضا
ریزي دانشگاهی، حداقل در سطح واحد هاي اقماري، موجب شده هاي برنامههاي کشور و خالء وجود کمیتهدرسی دانشگاه

ها و اهداف گروه با نیازهاي واقعی جامعه و خود هاي آموزشی کمتر به این مباحث بپردازند. از طرف دیگر، رسالتتا گروه
 آموزشی کمتر تطابق دارد. هايگروه

بوده  28/3وه مدیریت و ساختار سازمانی، با توجه به اطالعات حاصل شده در ارزیابی این عامل وضعیت گردر خصوص عامل 
ه  از نظر کیفی کهاي گروه بوده است مربوط به مالك بودجه و هزینه 3یعنی  امتیازباشد. کمترین است که نسبتاً مطلوب می

ده و در سایر طلوب قرار دارد. در مالك برنامه تشکیل جلسات گروه و حضور اعضاء در آن نسبتاً مطلوب بودر وضعیت نام
براي تخصیص  توان ، عدم سازوکاري مدون و روشناست. علت اصلی این ضعف را می ها نیز نسبتاً مطلوب ارزیابی شدهمالك

ورت فراگیر، صیزي مدون براي ارتقاء اعضاي هیات علمی خود به رگذاري نامتناسب و نبود برنامهبودجه به گروه، سرمایه
وضوعاتی از این قبیل مکمبود کادر علمی با پتانسیل باال، نوپا بودن آموزشکده و صرف انرژي اعضاء گروه در ایجاد امکانات و 

ظ ساختار سازمانی باشد از لحاو گروهاي عمران و نقشه برداري آن نوپا می فنی و مهندسی مرند از آنجاکه دانشکده دانست. 
الیل آن: نبود هایی در این عامل است که بعضی از دهاي همسان داراي کاستیها و گروهو مدیریتی نسبت به سایر دانشگاه

 باشد.مدیریت هدفمند و برنامه ریزیهاي کالن، در مورد واحدهاي اقماري می

ها مابین دهد که با این حساب وضعیت گرورا نشان می 4/3دد نتیجه ارزیابی انجام شده ع، هیأت علمی در خصوص عامل
اعضاء مشاوره  مربوط به مالك میزان رضایت دانشجویان از ساعات 93/2مطلوب و نسبتاً مطلوب است. کمترین امتیاز یعنی 

اده گروه از تفبوده است که نسبتاً نامطلوب است که دلیل اول این ضعف، کم بودن هیات علمی تمام وقت و اس هیأت علمی
 4ترین امتیاز باشد.  همچنین بیشاساتید مدعو می باشد و دلیل دوم حضور کمرنگ برخی از اساتید تمام وقت در گروه می

عیت نسبتاً در کارهاي گروهی گروها بوده است که از نظر کیفی در وض اعضاء هیأت علمیمربوط به مالك میزان همکاري 
لمی و پژوهشی همراه عباشند، انتظار می رود که محیطی ینکه واحدهاي اقماري عمدتاً نو پا میمطلوب قرار دارد. با توجه به ا

اعضاي هیات علمی  وبه وجود آید که متأسفانه به دلیل اینکه مسؤولین و مدیریت ارشد  اعضاء هیأت علمیبا رفاه نسبی براي 
ند از طرفی و مسؤولین شهري نیز همکار ي کمتري دارگروههاي همسان دانشگاه، نسبت به واحدهاي اقماري بی مهر بوده 

انشکده از ددر طی سالهاي گذشته به دلیل مشغول بودن ذهن مسؤولین به آماده سازي و ساخت طرح جامع دانشکده عمالً 
هنوز در  مدیریت آکادمیکی برخوردار نبوده است. همچنین در خصوص فراهم آوردن محیط و امکانات مناسب براي پژوهش

د سازوکار از طرفی نبو بتداء راه هستیم و همین امر باعث شده تا بسیاري از افراد از جذب در واحدهاي اقماري اجتناب ورزند.ا
شد الزم را پیدا رگروها نتوانند  اعضاء هیأت علمیمناسب در ارتقاء دادن مربیان در طول سالیان گذشته خود موجب شده که 

کم است و نیاز به  دهاي اقماري این وضعیت را شاید بتوان توجیه کرد ولی سرعت رشد بسیارکنند. با توجه به نوپا بودن واح
غلب با اساتید ادر  واحدهاي اقماري بسیار کند بوده است. گروها  هیأت علمیسرعت جذب شتاب بیشتر دارد. عالوه بر آن، 

 تاثیرگذارند.  التدریس دروس خود را ارائه می نمایند که مستقیما بر کیفیت آموزشیحق

است. در این راستا با توجه دانشجویان که یکی از ارکان تأثیرگذار در ارتقاء علمی گروها، کیفیت  دانشجویان در خصوص عامل
را اخذ کرده است. کمترین امتیاز  87/2به نشانگرهایی که براي ارزیابی این مالکها در طرح ارزیابی تدوین شده، گروها امتیاز 

در مورد میزان خدمات و تسهیالت اعطایی به  دانشجویان از طرف دانشکده می باشد. که  دانشجویانبه  ) متعلق26/2(



 

332 

 

 یازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت نظام هاي دانشگاهی

11th National Conference on Quality Assessment of University Systems 

 دانشگاه تبریز

1396اردیبهشت 7و 6  

) که در مورد میزان استفاده اعضاء هیات علمی در استفاده از تکنولوژي 29/3نامطلوب ارزیابی گردیده است و باالترین امتیاز (
است که این امر را می توان در کسب رتبه هاي برتر و تک رقمی  آموزشی در تدریس می باشد نسبتاً مطلوب ارزیابی شده

در کنکور مقاطع باالتر نیز مشاهد نمود. همچنین عوامل اصلی که در کسب این امتیاز کم مؤثر بوده است می توان به: الف) 
هاي تحصیالت همتناسب و نداشتن دور هیأت علمیکمبود فضاي آموزشی مناسب و امکانات الزم، همچنین کمبود کادر 

تکمیلی موجب گردیده محیطی با نشاط علمی الزم در گروه کمتر احساس شود. ب) سازوکارهاي مدون براي فعالیت علمی 
هاي الزم در این خصوص کامالً محسوس است. ج) گروه، مناسب نیست. همچنین کمبود (نبود) اعتبار و حمایتدانشجویان 

انشناختی به دانشجویان، د) دسترسی نداشتن به موقع به خدمات درمانی و بهداشتی، پایین بودن میزان خدمات مشاوره و رو
ر) عدم دسترسی به مکان هاي تفریح و ورزشی مناسب و عدم وجود فضاي مناسب در دانشکده فنی و مهندسی مرند اشاره 

 کرد.

را کسب کرده است  07/3از هاي انجام شده این عامل امتیررسییادگیري، در ب-فرایند یاددهیدر خصوص عامل  
اي جبرانی و پیش مربوط به مالك وجود برنامه ه 46/2که نسبتاً مطلوب است و ارتقاء آن ضروري است. کمترین امتیاز یعنی 

ها انات و فعالیتنیاز براي توسعه آموخته هاي دانشجویان بوده است که نسبتاً نامطلوب است. واقعیت آن است که کلیه امک
هد. چنانچه این انتقال ددانشجویان زشی براي آن است که فرصتی آماده شود تا استاد دستاوردهاي علمی را به در محیط آمو

 ایم.توان گفت در آموزش موفق شدهمرحله از تعلیم و تربیت خوب انجام نشود نمی

ه نسبتاً ککسب کرده است را  04/3هاي درسی، در ارزیابی این عامل امتیاز هاي آموزشی و برنامهدورهدر خصوص عامل 
) را دارد 43/2ز (مطلوب است. در این عامل مالك فعالیت هاي فوق برنامه در راستاي برنامه هاي درسی گروه، کمترین امتیا

ن به طور آاي براي اجراي درست این مالك و اخذ نتایج دهد که نداشتن سامانهکه نامطلوب است. این واقعیت نشان می
زمایشگاهی و آه را در بهبود آن کم کرده است. نظر اعضاء گروه در خصوص تناسب دوره ها با امکانات مستمر حساسیت گرو

 .باشد) را کسب کرده است که نامطلوب می5/2کارگاهی موجود ، کمترین امتیاز (

ي جامعه را یازهاهاي خود براي رفع ندر بکارگیري آموخته آموختگاندانش، میزان توانایی آموختگاندانشدر خصوص عامل 
سب کرده است که را ک 13/3توان به عنوان یک عامل در بررسی کیفیت گروه مدنظر قرار داد. در این ارزیابی، این عامل می

اي براي زه، انگیآموختگاندانشنسبتاً مطلوب است. نبود سازوکاري مناسب براي کسب نظرات گیرندگان خدمت از کارایی 
تواند جاد شود. میوه بوجود نیاورده است. چنانچه سازوکاري براي اجراي این عامل در دانشگاه ایبررسی این عامل را در گر

 آموختگاندانشی ها داشته باشد. شایان ذکر است که مالك سرنوشت شغلاي در اثر بخشی بهتر اجراي دورهاثرات تعیین کننده
امه تحصیل آنها اختی، نگرشی و مهارتی دانش آموختگان و اداست که نسبتاً مطلوب است وتوانایی شن 3گروه داراي امتیاز 

هاي گروه با نیاز هاي جامعه بوده است این بیانگر آن است که رسالت 45/3و  69/3نیز داراي باالترین امتیاز یعنی به ترتیب 
تحصیلی می باشد که  فراغت ازتا حد زیادي انطباق دارد. کمترین امتیاز در رابطه با ارتباط دانش آموختگان با گروه بعد از 

 .ابن ارتباط در کل دانشگاه داراي ضعف عمده بوده و نیاز به ساز و کار مدون و خاصی می باشد

امکانات و تجهیزات آموزشی و پژوهشی، در بررسی وضعیت کیفی گروه، امکانات و تجهیزات آموزشی و در خصوص عامل 
باشد و بی توجهی به آن باعث کاهش هاي آموزشی و پژوهشی میعالیتپژوهشی عامل مهمی در تسهیل و سرعت بخشی به ف

هاي طراحی شده، این عامل کاهد. با توجه به نشانگرهائی و مالكوري شده و از شتاب پیشرفت میها و کمی بهرهانگیزه
ر آن کمترین امتیاز را اخذ کرده است که حاکی از نسبتاً مطلوب و یا نامطلوب بودن آن است و د 28/2میزان مطلوبیت 

) مربوط به مالك امکانات و تجهیزات پژوهشی گروه است. البته کلیه مالك ها و نشانگرها به ویژه نشانگرهاي مربوط 44/2(
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به امکانات دسترسی به اینترنت، فضا و کتب کتابخانه و سالن هاي مطالعه، وجود مجالت علمی داخلی و خارجی و ... از ضعف 
براي اصالح کلی این عامل تخصیص اعتبار الزم و مکفی جهت تهیه و ارتقاء تجهیزات مورد نیاز شرط الزم جدي برخوردارند. 

 باشد.ریزي و همت اعضاء گروها در بکارگیري آن شرط کافی میو برنامه

ن ای پژوهش، بدیهی است که در جهان کنونی اهمیت امر پژوهش بر کسی پوشیده نیست و پرداختن بهدر خصوص عامل 
هاي یاستهاست. از طرف دیگر آموزش بدون پژوهش آن چنان ثمر بخش نیست. با توجه به سمهم از وظایف اصلی دانشگاه

ها، شایسته است وزارت علوم، تحقیقات و فّناوري مبنی بر اولویت دادن به پژوهش و تالش براي قطب علمی شدن دانشگاه
ار دانشگاه به توجه قرار گیرد و جسورانه به استقبال آن رفت که اعتب که امر پژوهش به عنوان یک عامل هویت بخش مورد

مطلوب است. وجود تعیین کرده است که نا 67/2، میزان مطلوبیت این عامل را ارزیابی درونیاین مهم است. نتایج حاصله از 
اي در گروه وجود ین برنامههاي مدون پژوهشی، مهمترین عامل در رشد گروه از بعد پژوهشی است که متأسفانه چنبرنامه

هیختگان و نداشته یا وجود آن احساس نشده است. در حال حاضر حل مشکالت عمده و عدیده کشور از طریق مراجعه به فر
انگیزه چندانی  ها حضور دارند به صورت یک فرهنگ نهادینه نشده است، و متقابالًمتخصصین مربوطه که عمدتاً در دانشگاه

وجود بر ماي حل مسائل و مشکالت جامعه به صورت خود جوش است وجود ندارد. همچنین موانع اداري در دانشگاهیان بر
زلزل ساخته از بعد معیشتی محیط پژوهش را مت اعضاء هیأت علمیهاي سر راه پژوهش خود عاملی کند کننده است و دغدغه

وهش نیازمند انجا که به حرکت درآوردن قطار پژاست و مانعی بزرگ براي حضور چشمگیر آنان در این عرصه شده است. از 
ژوهش پباشد. هاي جانبی و همچنین ایجاد مقاطع تحصیالت تکمیلی میفراهم نمودن امکانات و تسهیالت مالی و کمک

است. شایسته  گیر به امر پژوهشهاي تقویت این انگیزه توجه مدیران تصمیمباشد. یکی از راههاي قوي مینیازمند انگیزه
فید بودن هاي کلیدي خود را براساس پژوهش انجام دهند. در این صورت پژوهشگر احساس هویت و مگیرياست انان تصمیم

ر امر پژوهش گردد. مهمترین عامل سرخوردگی جامعه دشود و جوابگوئی به آن ارزشمند میکند، مسأله واقعی شناخته میمی

 .استگیر به این امر مقدس توجهی مدیران تصمیمبی

 نتایج و پیشنهادات -4

ها در چهار سطح پردازیم. بسیاري از پیشنهاددر این بخش به جمع بندي پیشنهادات ارائه شده در بررسی عوامل نه گانه می
کدام در به نتیجه به صورت همزمان قابل ارائه هستند و یا هر فّناوري و تحقیقات علوم، وزارتگروه، دانشکده، دانشگاه و 

از  .میشود نظام آموزش عالی یکی از مهمترین عوامل موثر در توسعه و پیشرفت هر کشور محسوب .سهمی دارندرسیدن آن 
هها و موسسات آموزش وري آن همواره مورد توجه سیاست گذاران، برنامه ریزان و مدیران دانشگارو، کیفیت، هزینه و بهرهاین

ن) در نظامهاي آي تحت تاثیر کیفیت قرار میگیرند، کیفیت (و تضمین عالی میباشد. از آنجائیکه دو عامل هزینه و بهرهور
ه میان وضع دانشگاهی توجه بیشتري را به خود جلب نموده است. اما آنچه در عمل مشاهده میشود وجود شکافی قابل توج

ستقرار نظام آیند اموجود ارزیابی کیفیت در ایران با وضع مطلوب جهانی و نقشه جامع علمی کشور است. لذا، چنانچه فر
استهاي توسعه ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام دانشگاهی کشور نهادینه نشود، شاهد به تعویق افتادن اهداف کالن و سی

 کشور خواهیم بود.

تبریز، دانشکده فنی و مهندسی  کیفیت آموزشی واحد اقماري دانشگاه درونی عوامل مؤثر در ارزیابیهدف اصلی این پـژوهش 
، بود.  بـر ایـن اساس، ارزیابی درونی در دو گروه مهندسی عمران و نقشه برداري دانشکده فنی و مهندسی مرند انجام مرند

هاي پژوهشی، امکانات آموزشی و پژوهشی، فرآیند یاددهی و گرفت و عوامل مختلفی نظیر اعضاي هیأت علمی، فعالیت
 640آموختگان مورد ارزیابی قرار گرفتند. براي این منظور از میان انشیادگیري، مدیریت و ساختار سازمانی، دانشجویان و د
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ي آماري از دانشجویان دختر و پسر، عنوان نمونهنفر به 300صورت تصادفی نفر از جامعه آماري دانشجویان این دانشکده به
نفر از  210اب شدند و همچنین بومی و غیربومی، خوابگاهی و غیرخوابگاهی از مقاطع تحصیلی کاردانی و کارشناسی انتخ

نشانگر مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج  269مالك و  46با  فارغ التحصیالن این دانشکده در کنار عوامل مذکور انتخاب و
پژوهشی نامطلوب  -هاي پژوهشی و امکانات آموزشینشان داد که  میزان مطلوبیت در هر دو گروه  در دو عامل فعالیت

هاي یج نامطلوب این دو مورد، در درجه اول کمبود هیأت علمی تمام وقت گروه و پایین بودن سطح فعالیتباشد. نتامی
دلیل عدم وجود مقاطع تحصیالت تکمیلی و در درجه دوم کمبود و نبود امکانات و تجهیزات آموزشی پژوهشی در دانشکده به

باشد. همچنین نتایج حاصل در هاي دیگر دانشگاه میدانشکدههاي همسان در هاي اقماري نسبت به گروهو پژوهشی در گروه
سایر عوامل مورد بررسی، نسبتاً مطلوب بوده است. وجود برخی عوامل و مشکالت در واحدهاي اقماري و متفاوت بودن این 

. از این عوامل و ها، ارزیابی کیفیت آموزشی آنها را متمایز ساخته استهاي همسان داخل دانشگاهعوامل نسبت به دانشکده
هاي مختلف، عدم وجود تحصیالت تکمیلی توان به وجود  حداکثري اساتید مدعو و ثابت نبودن آنها در نیمسالمشکالت می

و مشکالت متأثر از آن در ارتقاء اعضاي هیأت علمی و کیفیت دروس، عدم دسترسی دانشجویان و اعضاي هیأت علمی به 
هاي تر از دانشگاهآموزشی و پژوهشی حتی پایین -ان، برخورداري از حداقل امکانات رفاهیهاي علمی مفید جهمجالت و سایت

دلیل هاي برتر در واحدهاي اقماري، توزیع نامناسب برنامه هفتگی در طول هفته بهمحروم در ازاي حاکم بودن قوانین دانشگاه
خصوص واحد اقماري یفیت آموزشی در واحدهاي اقماري بهنبود فضاي آموزشی مناسب، و غیره را نام برد که اثر مستقیم بر ک

ها، هاي مذکور، راهکارهاي الزم در سطح گروهمورد مطالعه دارد. در این خصوص و براساس نتایج حاصل و توانایی بالقوه گروه
اه ، به سطوح مطلوب ها در همه عوامل مورد بررسی، در  مدت زمان کوتدانشکده و دانشگاه پیشنهاد می گردد تا وضعیت گروه

 ارتقاء یابد.   

 :  نتیجه گیري درباره کیفیت گروها  در آینده نزدیک3جدول 

 عامل
سطح مورد 

 انتظار
 پیشنهاد

ساختار سازمانی و 
 مدیریت گروه

 بازنگري چارت سازمانی و افزایش اختیارات مدیر گروه مطلوب

 مطلوب هیأت علمی
 و عمرانهاي هاي مختلف رشته گرایش جذب اعضاي هیأت علمی در زمینه

  نقشه برداري

 مطلوب دانشجویان
به  تبلیغ در جهت جذب داوطلبان با رتبه باالتر و اصولی و ثبات بخشیدن

 شرایط گزینش عمومی دانشجو

 هاي مستمر و مناسببرگزاري کارگاه مطلوب فرایند یاددهی و یادگیري

هاي آموزشی و دوره
 هاي درسیبرنامه

 اندازي مقاطع تحصیالت تکمیلی هرا مطلوب
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 مطلوب آموختگان دانش
 دانشتالش براي تدوین سازوکارهاي مناسب جهت جمع آوري اطالعات 

 و تشکیل کانون فارغ التحصیالن در واحدهاي اقماري آموختگان

امکانات و تجهیزات 
 آموزشی و پژوهشی

نسبتاً 
 مطلوب

آموزشی  قشه برداري به لوازم کمکهاي عمران و نها و کارگاهتجهیز آزمایشگاه
 افزارهاي آموزشیو نرم

 پژوهش
نسبتاً 

 مطلوب
جذب  وهاي اطالعاتی اي، جستجو در پایگاهتجهیز و تسهیل امکانات کتابخانه

 هیأت علمی تمام وقت بیشتر در گروه

 

الکهایی که در ورد آن دسته از ملذا جهت نیل به این سطوح مطلوبیت، گروها باید با توجه به نتایج به دست آمده، در م
ا فراهم نماید. بر رآل امکاناتی وضعت نسبتاً مطلوب و نامطلوب قرار دارند در جهت کاستن فاصله آنها تا وضع مطلوب و ایده

 علوم، زارتودر خصوص عوامل نه گانه بررسی شده، پیشنهاداتی در سطح در سطوح گروه، دانشکده، دانشگاه و  ،این اساس
 گردد.بصورت ذیل ارائه می اوريفّن و تتحقیقا

 پیشنهادات در سطح گروه 4-1

ایند شود کمیتۀ نظارت بر فرهاي مناسب یاددهی که در این خصوص پیشنهاد مینظارت مستمر و دقیق بر اجراي روش
عات در این اطالیادگیري در گروه با مسئوولیت مدیر گروه، تشکیل شود که وظیفه آن نظارت بر تبادل تجربه و  –یاددهی

 خصوص باشد.

 در هر درس و سنجش میزان برآورده شدن آن در هر نیمسالدانشجویان تدوین حداقل انتظارات از 

 از مباحث رشته تحصیلی خود آموختگاندانشسنجش مستمر میزان شناخت عمومی و تخصصی 

 گروه اعضاء هیأت علمیهاي پژوهشی گروه توسط تدوین برنامه

 در سطح دانشگاهپیشنهادات  4-2

دانشگاه قبول  تغییر نگرش مدیران دانشگاهاي بزرگ در خصوص واحدهاي اقماري  و بایستی آن بعنوان یکی از دانشکده هاي
ه گرش غریبانه مدیران دانشگاه به دانشکده هاي اقماري بعنوان برادر ناتنی و ناخلف، باعث گردیدبی مهري و ن -داشته باشد

ل تراشی دانشگاه سرایت کرده و دانشکده هاي همسان داخل دانشگاه باعث عدم همکاري و مشکاین نگرش در همه سطوح 
 در جهت رشد واحدهاي اقماري در همه زمینه هاي می گردند.

 ها در واحدهاي اقماريها براي گروهتدوین و تصریح رسالت و اهداف دانشگاه و در دسترس قرار دادن آن

واحدهاي  تانسیل باال از طریق ایجاد تسهیالت رفاهی و اعتباري مناسب بخصوص برايبا پ هیأت علمیتالش براي جذب 
 رد.اقماري، در بیشتر موارد استخدام هیات علمی ها بدون نظر واحدهاي اقماري و بصورت شفارشی انجام می گی

هاي همسان در با سایر گروهواحدهاي اقماري در جهت ارتباط علمی   اعضاء هیأت علمیتشویق و ایجاد تسهیالت الزم براي 
 هاي تحقیقاتی مشتركداخل دانشگاه و اجراي پروژه
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 نقشه برداري و ن عمراهایی متناسب با نیاز منطقه و جامعه جهت ایجاد اقبال عمومی و دوره کارشناسی ارشد اندازي رشتهراه
 (در سطح گروه/دانشکده/دانشگاه)

 ده/دانشگاه)و مشخص نمودن دالیل آنها (در سطح گروه/دانشکدانشجویان ي سنجش میزان عدم رعایت قوانین آموزشی از سو

 سنجش مستمر نرخ فضاي آموزشی به دانشجو و بهبود آن

رآورده شدن بهاي اطالع رسانی مرجع براي اعضاء گروه و تدوین سازوکاري براي سنجش میزان دسترسی به اینترنت و شبکه
 دانشگاه).انتظارات آنان (در سطح گروه/دانشکده/

 فّناوري و تحقیقات علوم، وزارتپیشنهادات در سطح  4-2

ها و اهداف واحدهاي اقماري در سه حوزه آموزشی، پژوهشی و عرضه خدمات تخصصی (در سطح تدوین رسالت 
 گروه/دانشکده/دانشگاه/وزارت) و عدم ایجاد واحد اقماري در صورت محقق نشدن این واحدها.

مکانات که از نظر ا در واحدهاي اقماري ، اعضاء هیأت علمیاي جامع و مستند براي ارتقاء و ترفیع مهتدوین و بازنگري برنا 
 . آموزشی و پژوهشی پایین تر از دانشگاهاي محرم می باشند ولی قوانین دانشگاههاي برتر در آن حکمفرماست

 انشگاه/وزارت)ایجاد شرایطی جهت آگاهی از میزان تحقق اهداف (در سطح گروه/دانشکده/د 

ها مورد توجه قرار گیرد. (در سطح با سایر دانشگاه واحدهاي اقماري اعضاء هیأت علمیمیزان مشارکت  
 گروه/دانشکده/دانشگاه/وزارت)

دفها اندازه پذیر و در تبیین این یافته ها می توان گفت که هر چند براي واحدهاي اقماري هدفهاي کلی وجود دارد اما این ه
مشکالتی رو به رو  باشد با مسائل وه نیستند. بنابراین از آنجا که واحدهاي اقماري داراي چشم انداز روشنی نمیتصریح شد

ی برنامه هاي هستند، از جمله ناکافی بودن بودجه و منابع مالی اختصاص داده شده به واحدهاي اقماري، عدم تناسب کاف
ا در پی خواهد میزان رضایت دانشجویان و انگیزش آنها در یادگیري ر درسی با امکانات و تجهیزات گروها که پایین بودن

دي خود داشت. جهت بهبود شرایط موجود پیشنهاد می گردد:گروه بایستی در خصوص نیروي انسانیمتخصص و منابع کالب
خص نموده و مش به طور مرتب نیاز سنجی نماید و نیازهاي توسعه واحدهاي اقماري را با مشارکت ونظر اعضاي هیأت علمی

هاي بزرگ نسبت به الزمه این کار تغییر نگراش مدیران دانشگا .پی گیریهاي الزم در جهت دستیابی به آنها را به عمل آورد
 اشد.واحدهاي اقماري و همکاري عملی گروهاي همسان داخل دانشگاه با گروه هاي نظیر در واحدهاي اقماري می ب

ارزیابی وضعیت اعضاي هیأت علمی و چگونگی ترفیع آنها با توجه به ماهیت خاص همچنین ساز و کار اجرایی در جهت  
واحدهاي اقماري تدوین گردد. بودجه کافی براي تأمین وسایل و تجهیزات آموزشی و پژوهشی به واحدهاي اقماري اختصاص 

ازاي هر دانشجو صورت گیرد داده شود و ساز و کار مناسب در جهت افزایش سرانه فضاهاي آموزشی واحدهاي اقماري به 
کیفیت زندگی دانشجویی از عوامل اساسی است و همچنین یادگیري -فرایندهاي یاددهیدر  اثربخشی محیط یادگیريزیرا  

کیفیت اساسی است که واحدهاي اقماري، بخصوص واحد اقماري مورد مطالعه از  و نقش آن در اثر بخشی محیط یادگیري
سرانه فضاي اتاق کار اعضاي هیأت علمی به ازاي هر عضو افزایش یابد. به ردارند. عالوه بر آن، برخو زندگی دانشجوییپایین 

پیشنهاد می شود که امکانات و خدمات رایانه اي و کتابخانه را متناسب با نیاز هاي هیأت علمی و دانشجویان تهیه دانشگاه 
از آن است که استعداد  می شوند. شواهد و قرائن حاکی اعضاي هیات علمی مهمترین سرمایه دانشگاهها محسوبکند. زیرا 
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نه تنها موجبات نارضایتی آنان را فراهم  به خوبی مدیریت نمی شوند و این امرواحدهاي اقماري و توانایی اعضاي هیات علمی 
موزش و یادگیري در می آورد بلکه اتالف سرمایه انسانی را به همراه خواهد داشت. درنتیجه، آنچه مورد انتظار است یعنی آ

زیرا دلیل وجودي هر نظام آموزشی تحقق  که باید به درستی انجام نمی شود. میان دانشجویان و نشر و اشاعه دانش آنگونه
بخشیدن به هدف هاي آن است اگر هدف هاي مورد نظر به درستی تحلیل نشوند امکان حرکت و فعالیت هاي صحیح و در 

 .درون نظام غیر ممکن خواهد بود نهایت تحقق هدف هاي آموزشی در

 منابع و مراجع

 مجموعه .المللیو بین ملی هايتجربه به : نگاهیعالی در آموزش آن و ارزیابی کیفیت). 1376( ، عباسبازرگان
 .27ـ3: طباطبایی عالمه دانشگاه: انتشارات: تهران، جلد اولدر ایران عالی سمینار آموزش نخستین مقاالت

 راهنماي علمی انجام ارزیابی درونی در نظام آموزش عالی ایران: تجارب ملی و). 1384محمدي، رضا (

 تهران: مرکز انتشارات سازمان سنجش آموزش کشور. بین المللی.

 ارزیابی کیفیت درونی برنامه درسی دوره ي آموزش مجازي دانشگاه فردوسی). 1383(ربیعی، مهدي 

 : انتشارات سمت، 83تابستان و پاییز .1شماره ،4-ق توسعه آموزش پزشکی، دوره مجله: اف مشهد.

 تهران: انتشارات سمت.ارزشیابی آموزشی. ). 1382بازرگان، عباس (

ریزي، نظارت و دفتر برنامه عوامل و نشانگرهاي نظارت و ارزیابی دانشگاه تربیت مدرس.)، 1391علی نژاد، مهرانگیز (
 ربیت مدرس.ارزیابی دانشگاه ت

ابی آموزشی: . گروه ارزشیها و نشانگرهاي ارزیابی درونیمجموعه عوامل، مالك). 1380انجم شعاع، زهرا و همکارانش (  
 سازمان سنجش آموزش کشور.

وزشی رویکرد مناسب ارزیابی درونی براي ارتقاء مستمر کیفیت گروههاي آم). 1383بازرگان، عباس و همکارانش (

 تهران:  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.علوم پزشکی. در دانشگاههاي 

تهران:  .هاي ترویجی و آموزشی)نامهنظارت، سنجش و ارزشیابی (با رویکردي بر بر). 1382فرهادیان، همایون (
 .دنیاي مادرانتشارات 

 تهران: انتشارات پیام نور .روشهاي ارزشیابی آموزشی ).1379کیامنش، علیرضا (

 .نشر و تبلیغ بشري انتشارات تهران : مقدمات تکنولوژي آموزشی.). 1373احدیان، محمد (

 تهران: نشر مدرسه.گروه مشاوران یونسکو.  ). فرایند برنامه ریزي آموزشی،1369مشایخ ، فریده (

López, I. G. (2005). Building Universities of Quality: An analysis of the views of university 

students concerning their academic training. Higher Education in Europe, 30(3-4), 321-334. 

 Jones-Clinton, T. J. (2011). Principals as facilitators of professional development with 

teachers as adult learners. University of Missouri-Saint Louis. 
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 اشتغال به کار دانش آموختگان علوم جغرافیایی در ایران ارزیابی کیفیت نظام آموزش عالی و

 1رقیه ملکی مرشت

 

 چکیده

هت بهینه سازي جفیت نظام آموزشی در دانشگاه ها، از مهم ترین مسائلی است که می تواند راهکارهایی پژوهش درباره ي کی
اي دانشگاهی، برنامه هاي درسی دانشگاهی، به عنوان یکی از عوامل بسیار موثر در سرنوشت شغلی دانش آموختگان رشته ه

یا از علوم بسیار . از آنجایی که علم جغرافنیست پذیر کانام آن ارزیابی بدون عالی آموزش در کیفیت ارائه نماید. تضمین
وز دنیا بسیار ربرنامه ریزي دقیق براي تربیت متخصصان این علم متناسب با نیازهاي کشور و علم  به کاربردي است، نیاز

دانش آموختگان  اراشتغال به کاز این رو، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی کیفیت نظام آموزشی در دانشگاه ها و  .محسوس است
ارتباط کیفیت  ي، به بررسی پژوهش هاي انجام شده و نظرات ارائه شده توسط مسئوالن در زمینه علوم جغرافیایی در ایران

 نظام آموزشی و آینده ي شغلی دانش آموختگان این رشته پرداخته است. 

ی با کیفیت نظام لوم جغرافیایی ارتباط تنگاتنگنتایج به دست آمده از پژوهش حاضر نشان داد که اشتغال دانش آموختگان ع
اي هتنوع گرایش  حذف برخی گرایش هاي غیر کاربردي در مقطع کارشناسی، و تغییر و تحولایجاد مسائلی نظیر دانشگاهی دارد و 

عادل میان علوم تایجاد ي بازنگري سرفصل هاي دروس و نحوه   جغرافیا در کارشناسی ارشد، نظم دادن به گرایش هاي مقطع دکتري،
، نیاز جامعه  و هاي جدید راه اندازي رشته و گرایشبین  رعایت تناسبقرار گیرد.  همچنین  مورد بررسیباید غیره  کاربردي و تئوري و 

  .باشدمی از ضروریات 

 عالی، اشتغال به کار، دانش آموختگان، علوم جغرافیایی ایران. آموزشکیفیت، نظام  :هاواژه کلید

 مقدمه

                                                            
 gmail.com1395roghayeh.maleki@شناسی در برنامه ریزي محیطی کارشناس ارشد اقلیم 1
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مواجههتواناییکهخالقیتقابلیت هايومهارت هادانش،انواعبااستاقتصاد مبتنی بر دانش نیازمند افرادي
امروزه یکی از دغدغه هاي اصلی کشور حل معضل  ).1،2007باشند (تاملسیونپروراندهخوددررا سریعتغییراتبا

نیروي کار ، کمبود سرمایه داري ، مهاجرت روستاییان ، افزایش بیکاري است که بر دالیل ساختاري از جمله افزایش عرضه ي 
ص  1387فارغ التحصیالن دانشگاهی ، جوانی جمعیت و... بازار کار کشور با عدم توازن مواجه شده است( گزارش جمهور، 

 بهصنعتیتوسعهورشدبهرسیدندرکشورهرهايسرمایهترینغنیازدانش آموختگان،شک،بدون ).5
در کشورهااینکهاستاساسیواصلینکتهاینگویايصنعتی،وپیشرفتهکشورهايتجزیه. دنرو میشمار

 والتحصیالنفارغبارابطهدردقیقهاي ریزيبرنامهباهمراهویژهنگاهیخود،توسعههاي گامنخستین
 دقیقهايبرنامهبااندانستهتوعلمی،وصنعتیجانبههمهتوسعهضمنواندداشتهخوداموختگاندانش
اجتماعی، ي ریشهکهعواملبرخیما،کشوردراما.نمایندحلرا...  وبیکارينظیرمشکالتیومعضالتخود،

نیرويعظیممنابع واستشدهدانشگاهیالتحصیالنفارغدربیکاريپدیدهبروزبهمنجردارد،...واقتصادي
کیفیت آموزش و پرورش از جمله دغدغه . استشدهگرفتهنادیدهباشند،پایداروسعهتاصلمحوربایدکهراانسانی

هایی است که همیشه نظام هاي دانشگاهی براي دستیابی به آن تالش کرده اند. در دهه هاي اخیر کوشش هاي قابل توجهی 
مل آمده است (بازرگان، به نقل از آذر براي بهبود مستمر کیفیت آموزش عالی و دستیابی به اهداف نظام هاي دانشگاهی به ع

 ). 140ص ، 1392و همکاران ،

 تعاریف و مفاهیم

ارزیابی « همانگونه که در بسیاري از کتاب هاي مدیریت منابع انسانی مشهود است، اصطالح  تعریف ارزیابی و ارزشیابی:
هستند که  Appraisal ,Evaluation, Rating, Assessment, Auditing ترجمه ي واژه هاي» ارزشیابی«و » 

هریک از آن ها براي معنی خاصی به کار می روند، اما همه ي این معانی در مفهوم ارزش و بهاي چیز یا فردي و یا برآورد 
آن مشترك اند. دانشمندان مدیریت منابع انسانی با توجه با معنی لغوي ارزیابی، تعاریف و تعابیر مختلف و متنوعی را ارائه 

 که در اینجا به دو مورد از آن ها اشاره می شود:داده اند 

کمیت مورد نظر  وسنجش و ارزشیابی کار و فعالیت انجام شده و نتیجه ي حاصل از آن با معیار یا مقیاسی که بتوان کیفیت 
 ).24،ص1370را با دقت به طریقی به دور از داوري هاي شخصی ارزیابی نمود (معینی،

اجرایی  شایستگی و لیاقت فردي در انتصاب شغلی (قانون استخدام کشوري و دستورالعملسنجش و قضاوت در رفتارها، 
 ). 2/2/1368د مورخ28،416ارزشیابی کارکنان، ماده

  ت.اس شمار بی و بالقوه هاي توانائی و کماالت با و تغییرپذیر، متفکر، است موجودي انسان اهمیت ارزیابی:

آگاه  .درآیند الفعلب به بالقوه حالت از مناسب هاي آموزش و شرایط تحت تا شوند رزیابیا طور مستمر به باید ها توانائی این
 در ابتدا .شود می آغاز کودکی اوان از که است فرایندي ارتقاء و اصالح در ها آن به کمک عملکردشان درباره کردن افراد

 که آموزند ت میکودکان به سرع .دهند می کودکان رابه الزم بازخوردهاي وتنبیه تشویق با خانواده، مهم افراد و والدین

 منتهی نامناسب ترتیب، رفتار همین به .کرد خواهد خنثی را منفی نتایج یا و شد خواهد پاداش به منتهی مناسب، رفتارهاي

 ) .193،ص 1385 جزنی،(شد خواهد تنیبه به

                                                            
2. Tomlinson  
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. شبکه ي بین المللی تضمین کیفیت کیفیت نظام آموزش عالی تعاریف مختلفی دارد کیفیت نظام آموزشی چیست؟
، کیفیت اموزش عالی را براساس مالك هایی چون: تطابق با استانداردهاي از قبیل تعیین شده و میل به هدف 1آموزش عالی

 ) .58، ص1380هاي تصریح شده تعریف می کنند (بازرگان، 

ح کرده است که در مورد ارزشمندي و تناسب را طر 2) ایده ي مفهوم کیفیت مبتنی بر قضاوت ها1994پرفسور برن بام (
 ) .13-20، ص 1373ویژگی هاي صفات نهادي خاص صورت می پذیرد (قورچیان، 

می گوید: دانشگاه ها ارزشیابی می شوند و خود را ارزشیابی می کنند تا بتوانند خود را بهتر مدیریت کنند،  )2001( 3دبویس
بخشند و به این سؤال که، چگونه می توانند در آموزش عالی بهترین کیفیت را به اهداف خود برسند، مأموریتشان راتحقق 

کیفیت در آموزش عالی حالت ویژه اي از نظام است که نتیجه ي یک سلسله اقدامات و عملیات  .داشته باشند پاسخ دهند
، 1384حمدي و همکاران،مشخص براي پاسخ گویی به نیازهاي اجتماعی معین در یک نقطه ي زمانی و مکانی خاص است (م

 ) .43ص

 ). 1381است( قلی پور، » عوامل تولید با ظرفیت هاي موجود«اشتغال را در یک جمله به معنی  تعریف اشتغال:

اشتغال و بیکاري از جمله موضوعات مهم اقتصادي هر کشوري است ، به گونه اي که افزایش اشتغال و  اشتغال به کار:
ز شاخص هاي توسعه یافتگی جوامع تاقی می شود . البته بسیاري از محققان با زمینه ها و کاهش بیکاري به عنوان یکی ا

سوابق آموزشی مختلف ، سرانجام در واکنش مناسب به این طرز فکر که مفهوم بیکاري را در حد بعد اقتصادي آن پایین می 
ادي بیکاري با مجموعه اي از مفاهیمی که به آورد ، توجه همگان را به این مسئله جلب کرده اند که الزم است بعد اقتص

همین اندازه حائز اهمیت می باشد ، از قبیل جامعه پذیري ، مشارکت ، شخصیت و غیره همراه گردد تا بدین وسیله هم در 
فرهنگی جهان کار را شامل می گردد( ارگاس ، -تجزیه تحلیل هاي علمی و هم در برنامه ي کاري ، همه ابعاد اجتماعی

 ).4ص 1380

فرایند پذیرش فرد در جامعه معموال بر محور شغل  او گردش می کند همچنین جایگاه و منزلتی که فرد در جامعه به دست 
می آورد هم مستقیما در رابطه با نقش شغلی اوست. در واقع کار به عنوان یک منبع اقتصادي براي کسب درآمد براي افراد 

 ).42، ص1390مندي است (عیسی زاده و همکاران ، است و بیکاري فقدان چنین منبع ارزش

تعریف بیکاري: تعاریف متعددي از بیکاري شده است: در یک تعریف بیکاري در شرایطی محقق می شود که جمعیت فعال 
عمال فعالیت اقتصادي نداشته باشد. به تعبیر دیگر، زمانی که عرضه ي نیروي انسانی بیشتر از تقاضاي آن باشد، پدیده ي 
بیکاري رخ می هد. در تعریفی دیگر، بیکاري را وقفه ي غیر ارادي و طوالنی مدت کار به طوري که امکان به دست آوردن 

). مرکز آمار ایران در نظام آمار گیري خود بیکار را اینگونه تعریف  35ص 1382شغل جدید میسر نباشد دانسته اند( سام آرام،
له و بیشتر اطالق می شودکه فاقد کار باشند ( اشتغال مزد بگیري یا خود اشتغالی سا 10کرده است: بیکار به تمام افراد 

نباشند )، آماده براي کار باشند (  براي اشتغال مزد بگیري یا خود اشتغالی آماده باشند )و جویاي کار باشند( اقدامات شخصی 
ه باشند )؛ همچنین افرادي که به دلیل آغاز به کار را به منظور جستجوي اشتغال مزد بگیري  و یا خود اشتغالی به عمل آورد

                                                            

1. Inqahe 
1.Jupgements 
2.Dubois 
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در آینده و یا انتظار بازگشت به شغل قبلی، جویاي کار نبوده ولی فاقد کار و آماده براي کار بودند نیز ، بیکار محسوب می 
 ).1391شوند( مرکز آمار ایران،

اب تکنیک هاي عیت، عدم توجه به توریسم، انتخعلل و عوامل موثر بر بیکاري: بیکاري علل زیادي دارد از جمله: رشد جم
از علل مهمی  سرمایه به جاي کار، عدم تناسب توزیع امکانات در مناطق مختلف کشور، وجود بیکاري پنهان و همچنین یکی

بر اساس  که در پژوهش حاضر نیز مد نظر است؛ ناتوانی بخش هاي دولتی در جذب فارغ التحصیالن دانشگاهی می باشد.
شته اند و و اطالعات موجود، کشورها در طول سالیان گذشته هرگز توان جذب همه ي نیروهاي تحصیل کرده را ندا آمار

شتغال مشغولند که تعداد اندك نیروي کار جذب شده در بازار کار هم اکثرا در شغلی نامتنا سب با رشته ي خود به فعالیت ا
ازار کار کشور نشجو در رشته هاي مختلف تحصیلی بدون توجه به نیاز باین امر تا حدي ناشی از رشد بی برنامه پذیرش دا

فزایش نرخ بیکاري می باشد که به نوبه خود در افزایش نرخ بیکاري عاملی موثر به شمار می رود. از جمله عوامل موثر بر ا
الی جهت عمراکز آموزش فارغ التحصیالن دانشگاهی می توان به عدم وجود هماهنگی بین سازمان هاي اجرایی کشور با 

یش ظرفیت پذیرش شناخت نیاز بازار کار کشور، عدم وجود آمار و اطالعات دقیق از وضعیت عرضه و تقاضاي نیروي کار، افزا
توزیع مناسب  دانشجو در رشته هایی که در جامعه به حالت اشباع درآمده اند، گسترش و اشاعه فرهنگ مدرك گرایی و عدم

ه و... اشاره کرد( شغلی برابر در مناطق مختلف کشور به ویژه در مناطق غیر صنعتی و کمتر توسعه یافتامکانات و فرصت هاي 
 ).1383اکبري پور ، 

 

 )1391برگرفته از نمودار بیکاري دانش آموختگان(نیرومند و طاهرپور،               

 

ه معناي عدم وجود کار نیست بلکه بدین معناست اصل متفق القولند: بیکاري دانش آموختگان ب 2اکثریت صاحب نظران در 
 که: 

 دانش آموختگان توانایی اشتغال در آن کار را ندارند. 

 در بسیاري از حوزه ها، زمینه هاي کار و اشتغال وجود دارد ولی دانش آموختگان ترجیح می دهند. 
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 ).1392اهیم و همکاران ، به نقل از نوه ابر12004به جاي آفرینش کار منتظر استخدام بمانند (واتس

در دهه ها اخیر با افزایش نرخ بیکاري دانش آموختگان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، انتقادات به عملکرد نظام آموزش 
عالی فزونی یافته است. براي مقابله با این نارسایی برخی از مسئوالن و متخصصان کوشیده اند با اتخاذ تدابیري، برنامه هاي 

با مقتضیات جامعه و دنیاي کار پیوند زده، تا از این طریق ضمن ممانعت از بیکاري دانش آموختگان، به تقاضاي  درسی را
، به نقل از نوه ابراهیم و همکاران 2007 2بخش هاي مختلف اقتصادي به نیروي انسانی ماهر و متخصص پاسخ دهند (هاوگینز

1392.( 

 اي متون دروس دانشگاهیجایگاه اشتغال در تغییر سرفصل ها و محتو

هاي قبل و خصوصاً در دهه هاي در سال. دانشگاه ها نقش بسزایی در عصر اطالعات و مدیریت ایجاد دانش برعهده دارند
هایی که  میانی قرن گذشته، مسائل و مشکالت آموزش عالی، عمدتاً درونی بوده و براساس همین بینش، کمتر به چالش

دانشجویان و ...  مان ها است، پرداخته شده. فضاي فیزیکی، آزمون ورودي، امکانات رفاهی برايمرتبط با عوامل بیرونی ساز
ها در تعامل بیشتري  با پیشرفت فناوري خصوصاً فناوري اطالعات و ارتباطات، دانشگاه د.هستن عمدتاً از مسائل درون سازمانی

نگریسته شود.  ارد با رویکردي چالش محور به آموزش عالیضرورت د بر همین اساسبا محیط پیرامون خود قرار گرفته اند. 
غزها و ... مچگونگی اشتغال دانش آموختگان، روند تغییرات جمعیتی نظام هاي حکومتی و بینش هاي سیاسی، پدیده فرار 

علم آموزي ود بهب و ارتقاي کیفیت نظام آموزشی .تاس مطرحهستند که در نظام آموزش عالی دوران معاصر  مسائلیاز جمله 
ه بسیاري از بتجدید نظر نسبت  بنابراین؛ .ی آنان بسیا موثر می باشدشغلدر حل مشکل دانش آموختگان علوم جغرافیایی 

فراد به شغل موضوع اشتغال و دستیابی ا .مسائل آموزشی، پژوهشی و محتوایی هم سو با نیازهاي اجتماعی یک ضرورت است
اقتصادي و  امعه محسوب می شود . بیکاري به عنوان یک پدیده ي مخرب اجتماعی ،مورد نظر از اساسی ترین نیاز هاي ج

کاهش ). 31ص 1387فرهنگی مطرح بوده و رفع آن همواره از جمله دغدغه هاي برنامه ریزان بوده است (کرباسی و همکاران،
واند لطمات توزش عالی کشور می مداوم کیفیت آموزش کشور و سیر نزولی کارآیی دانش آموختگان دانشگاه ها و مراکز آم

اقل تخصص و جبران ناپذیري به عرصه دانش و پژوهش کشور وارد سازد. دیري نخواهد پایید که شاهد ورود افرادي با حد
 .)1392هاشمی،د (شاید تعهد، در عرصه اجتماع باشیم و چنین افرادي قرار است تصمیمات کلیدي را در جامعه اتخاذ نماین

 معضالت از یکی انسانی علوم هاي رشته التحصیالن فارغ خصوص به دانشگاهی دانش آموختگان بین در اريبیک نرخ افزایش

 در دانشگاهی دانش آموختگان بیکاري نرخ کارشناسان از بسیاري عقیده به است. بوده گذشته دهه یک طی کشور بزرگ

است  حوزه این در عظیم بحران یک دهنده اننش این و رسد می درصد 30 از بیش به انسانی علوم هاي رشته از برخی
 این دهند قرار توجه مورد بایستی همواره عالی آموزشی موسسات که کلیدي تغییرات از ). یکی1390(روزنامه ي بازارکار،

 ربازا الزامات و میکنند تربیت آنها که دانشآموختگانی بین بهتر تناسب منظور به کارفرمایان نیازهاي با متناسب که است
 ).3،2012(پیال نمایند ایجاد تغییر کار،

 آموختگان دانش بیکاري نرخ افزایش بازارکار خبرنگار با وگو درگفت انسانی، علوم پژوهشگاه رئیس الهی آیت حمیدرضا دکتر
 داردمدیرانی  به نیاز کشور ایشان گفتند: حوزه دانست. این در مدیریت ضعف از ناشی را انسانی علوم رشته هاي دانشگاهی

 باید نیز آموختگان دانش این، کنار برقرار کنند. در ارتباط موجود مشاغل و دانشگاهی آموختگان دانش بین بتوانند که

                                                            
1. vats  
2. Havginz  
1. Pillai 
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 راستاي در مهم ضروریات از را دانشگاهی آموختگان دانش دانش کردن کاربردي نیازها بگردند. همچنین دنبال به خودشان

 دانشگاهی آموختگان داده شود.دانش آموزش ها آن به اشتغال راه هاي عالوه بایدآنان می باشد به  بین در اشتغال توسعه

 دانشگاهی، دانش آموختگان بین در بیکاري نرخ افزایش دالیل از دارند و یکی دولتی بخش در فعالیت به فراوانی عالقه

 این در دولت لی است که ظرفیتمی باشد. این در حا را دولتی به مشاغل انسانی علوم گروه در خصوص آنان به اشتیاق

شود و ذهن دانش  شناسانده افراد این به زایی اشتغال زمینه در خصوصی بخش ظرفیت هاي باید است. محدود بسیار زمینه
 گردد. معطوف بخش این هاي ظرفیت شناسایی و خصوصی بخش در اشتغال سمت به را آموختگان

 این در واندت می فناوري و تحقیقات علوم، وزارت عطف شوراي نیست و ممه این مسئول تنهایی به نهاد یا یک وزارتخانه

 شد، خواهد ادغام اهرف و کار وزارت با مجلس مصوبه براساس آن وزارتخانه البته که تعاون باشد. بخش تأثیرگذار بسیار زمینه

 دانش همه به تعاون بخش ظرفیت هاي شناساندن با تواند می تعاون بسیاري در این راستا دارد. وزارت هاي ظرفیت

 وجود خشب این در که مالی حمایت هاي معرفی و انسانی علوم هاي رشته دانش آموختگان خصوص به دانشگاهی آموختگان

 مختلف سازمان دهی کند. تعاونی هاي در و بکشاند خود سمت به را آنان دارد،

 بسیار يمی باشند که ظرفیت ها بنیان دانش ايشرکت ه دانشگاهی، آموختگان دانش اشتغال مهم راه کارهاي دیگر از

دانش  وصخص به دانشگاهی دانش آموختگان مختلف طرق به باید است و شده ایجاد حوزه این در اخیر هاي سال در خوبی
 هاي ركپا و رشد مراکز توسعه .داده شوند سوق ها این گونه شرکت تأسیس سمت به انسانی علوم رشته هاي آموختگان

 فارغ التحصیالن خود کار، که جوینده دانشگاهی آموختگان دانش به مشاوره ارائه منظور به نهادهایی تأسیس وري،فنا و علم

اي مختلف همچنین معرفی ظرفیت هاي شغلی کشور در حوزه ه مشاوره اي نمایند. شرکت هاي تأسیس به اقدام توانند می
یت هاي شغلی وسط وزارت علوم، جهت آشنایی دانشجویان با ظرفو ارائه ي دو واحد درسی در همه ي رشته هاي دانشگاهی ت

 کشور دموجو بسترهاي و فضاها همه دقت به که شود تنظیم اي گونه به باید درسی واحد این کشور از ضروریات است.

 یلیلتحصا فارغ از پس افراد که گونه اي کند. به مشخص را دانشگاهی مختلف هاي رشته دانش آموختگان اشتغال براي

 تحصیلی رشته روي بر کشور از هایی بخش چه و است چقدر خود تحصیلی رشته حوزه در کشور ظرفیت هاي بدانند

  ).1390(آیت الهی،  کند؟ می کار آنان

به  نسانیا عظیم نیروي این که هستند به تحصیل مشغول انسانی علوم رشته هاي در کشور دانشجویان از درصد 60 حدود
 گاهن یک در .می شود محسوب ضرورت یک بیکاري مشکل حل و است اجتماعی معضل یک آنان بیکاري و دارند نیاز کار

 خدمات و کاالها عرضه کننده و تولیدکننده نهاد نیز صنعت و متخصص و تحصیل کرده نیروى تربیت محل دانشگاه کلى،

 نیرویى و دش خواهد حل ما دانش آموختگان اشتغال از عمده اى بخش باشد برقرار دانشگاه و صنعت ارتباط اگر حال .است

 ).1385، ، به نقل از سلجوقی1387 (قانعی راد، شوند واقع صنعت، مفید بخش در می تواند می شود، تربیت که هم

 ورزیده تأکید آن برروي اخیر سال درچند ویژه به مختلف درسخنرانی هاي که رهبري معظم مقام هاي دغدغه از یکی      

 مورد در را خود گالیه ي  بارها ایشان .باشد می انسانی برعلوم ویژه تاکید با دانشگاه ها آموزشی ومحتوي کیفیت مسئله اند،

شمرده  الزم را علوم این مختلف رشته هاي درسی محتواي و درکیفیت اساسی تحول و ابراز داشته علوم این موجود وضعیت
 انسانی علوم وضعیت از کمی تصویري ارایه ضمن 1388 در سال ها دانشگاه دیدار با استادان در که اي گونه اند، به

 بین در دادند، گزارش ما به که آنچه طبق«کننده توصیف نمودند:  نگران مساله یک عنوان به را علوم این درکشور،کیفیت

 هاي دانشگاه بقیه و رنو پیام و آزاد و دولتی دانشجوي مثالً نیم و میلیون سه حدود که کشور دانشجویی عظیم مجموعه این

 کند. ما می نگران را انسان یک صورت، به این.اند  انسانی علوم اینها این ها دانشجویان میلیون دو حدود داریم، کشور
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 داریم؟ چقدر مگر انسانی علوم هاي زمینه در آماده کتاب داریم؟ چقدر اسالمی وتحقیقات بومی کار انسانی، علوم درزمینه

 بدهد، درس غیره یا مدیریت یا شناسی روان یا شناسی جامعه بخواهد و باشد اسالمی بینی جهان به معتقد که مبارزي استاد

). 1390(عباسی و همکاران، » است کننده نگران این گیریم؟ می ها رشته این براي دانشجو همه این که داریم چقدر مگر
 مداخله میزان در تفاوت کشور، هر داخل اجتماعی و یسیاس عوامل به توجه با کیفیت ارتقاي براي عالی آموزش سیاست

 استواري و کامل هاي مهارت باید تنها نه آموزش عالی). 12010لوکمن،( گیرد می شکل عالی آموزش توسعه مراحل و  دولت

 مردم ايشه ارز و بشر حقوق دفاع از صلح، استقرار براي که تعهدي به توجه با بلکه دهد، ارایه آینده و حال جهان براي

 .)2،2010یونسکوورزد ( اهتمام شهروندان اخالقی آموزش به باید دارد، ساالري

شکل م، شامل علوم جغرافیایی نیز می شودو صورت یک معضل ملی مطرح است ه که ب بی کاريمشکل  عالوه بر      
ی بایست مورد ها می باشد نیز مکه ناشی از ضعف در توانایی هاي علمی و عملی آندانش آموختگان زیرساختی علمی و فنی 

ین رشته ها از اورودي هاي  به دلیل اینکه اماکنکاش قرار گیرد. علوم جغرافیایی در حیطه علوم طبیعی و تجربی می باشد 
یرساخت هاي علمی دیپلم هاي علوم انسانی می باشند که با علوم طبیعی و تجربی میانه خوبی ندارند. بنابراین می بایست ز

فیزیک  ریاضی، آمار، نشجویان در گام اول تقویت گردد. تحقق این امر از طریق افزایش تعداد واحدهاي علوم پایه شاملورود دا
انشجویان دو زیست و زمین شناسی در کنار مباحث درسی مربوط به گرایش هاي جغرافیا منجر به تقویت بنیه هاي علمی 

اهکارهاي مسئله قدیمی و ریشه دار است و نیاز به این است که ر در جغرافیا یکاشتغال  ).1394(درویشی،  می گردد
جذب  تخصصی، سیاسی و ترکیبی براي این موضوع مهم اندیشیده شود. بخش خصوصی به عنوان بخش مهم و اساسی براي

رغ التحصیالن ب فاپتانسیل هاي بسیار باالیی براي جذ می باشد که در آنفارغ التحصیالن رشته هاي مختلف علوم جغرافیایی 
هاي محیطی را  بیشترین چالشبا توجه به اینکه  ).1394(حافظ نیا، وجود دارد که ناشناخته است و باید به آن توجه شود

هاي جغرافیا  ، دانش آموختگان سایر گرایش GIS سنجش از دور ولیکن جز گرایشهاي توانند حل کنند  علوم جغرافیایی می
 ).1394(علوي پنا،  نیازمند یک آسیب شناسی استکه این امر دارند،  کم رنگی در جامعهحضور

جامعه علمی علوم جغرافیایی در ایران در مقایسه با دیگر جوامع علمی، یک جامعه کوچک به لحاظ کثرت و جامع به       
حقوق، کامپیوتر  آموختگان علوم جغرافیا با دیگر رشته ها مثللحاظ موضوع و محتوا محسوب می شود. مقایسه اشتغال دانش

و بعضی رشته هاي علوم پایه از رتبه نامطلوبی برخوردار نیست ولی نیازمند کار بیشتر براي جذب بیشتر دانش آموختگان 
دستگاه هاي اجرایی دولتی در مورد جذب فارغ  علت بی توجهی علوم جغرافیایی در دو بخش دولتی و خصوصی است. 

افیایی با توجه به ضرورتی که جامعه انسانی و طبیعی ایران براي بهبود وضعیت خود التحصیالن رشته هاي مختلف علوم جغر
نشان دهنده عدم اطالع دستگاه هاي اجرایی دولتی از کمیت و کیفیت فارغ التحصیالن رشته هاي مختلف علوم  ،دارد

، دارد و راهبردهاي جغرافیایینیاز اساسی به متخصص علوم محیطی و کارشناس مطالعات  کشوراینکه در جغرافیایی است. 
به فارغ  شکی نیست و ضروري است که دست اندر کاران امور جذب و استخدام نیرو در بخش دولتی و خصوصی و عمومی 

 نمودن آن ها همسو  و دروس دانشگاهیجغرافیایی نیز توجه نمایند. توجه به محتواي  التحصیالن رشته هاي مختلف علوم
است و توجه به آنچه که در آینده به آن نیاز داریم را دو رکن اساسی براي بالندگی دانش آموختگان  با آنچه که نیاز جامعه

 ،و توجه به نیازهاي بخش خصوصی و ایجاد انگیزه کار آفرینی براي دانش آموختگان علوم جغرافیایی می باشد.علوم جغرافیایی 
وانند از طریق انجمن ها، گروه هاي علمی، افراد و شخصیت هاي دانش آموختگان علوم جغرافیایی بت می باشد تایک ضرورت 

مزیت هاي جغرافیایی ایران بسیار زیاد است و باید توسط همین  .خود برگزینندرا تاثیرگذار و کارآفرین کسب و کار مناسب 
                                                            
3.LUkman 

1.unesco 
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 آزاد و خصوصی دانش آموختگان شناخته شود و استفاده شود. تعداد اعضاي هیئت علمی شاغل در دانشگاه هاي دولتی،
که این تعداد پتانسیل مناسبی براي آموزش، پژوهش، کارآفرینی و ایجاد  می باشندو پنجاه نفر  حدود سی صد کشورمان

  .)1394(مقیمی،  کسب و کار محسوب می شوند.

میت بیشتري جغرافیا باید به نگرش کمی اه -1 دکتر بهلول علیجانی، استاد برجسته ي رشته ي جغرافیا معتقدند:       
فقط از این طریق می توان داده هاي فراوان جغرافیا را تنظیم و مرتب کرده و در اختیار محقق قرار داد. دانش  زیرابدهد. 

آموختگان جدید جغرافیا بیشتر به نگرش کمی و استفاده از روش هاي آماري معتقد هستند و در عمل نیز، از آن استفاده 

ی ترین رویکرد جغرافیا، تحلیل فضایی است. جغرافیا پراکندگی پدیده ها و عوارض را مطالعه مهم ترین و اصل -2می کنند. 
می کند و در این مطالعه، نخست الگوهاي پراکندگی را شناسایی کرده و سپس با استفاده از پراکنش هاي دیگر، آن را 

اي تحلیل فضایی است پژوهش هاي جغرافیایی توسعه سلط به ابزار و نرم افزارهت ایشان معتقدند بااستدالل و تبیین می کند. 
که اگر  ندباور دکتر بهلول علیجانی براین. خواهد شدفرصت هاي شغلی فراوانی براي جغرافی دانان فراهم  پیدا کرده و

 ر را دارا باشد:جغرافیدان بخواهند در جامعه علمی و یا بازار کار جایگاهی داشته باشد، باید توانایی هاي الزم در زمینه هاي زی
علوم رایانه، زبان برنامه نویسی و نرم افزارهاي تحلیل ، ریاضی و آمار کالسیک و زمین آمار، تسلط بر مفاهیم اصلی جغرافیا

 .)http://www.geohome.irعلم سنجش از دور و تفسیر تصاویر ماهواره اي( ،و ادبیات انگلیسی  زبان، GISفضایی مانند 

 توسعه ي و کیفیت ارتقاء این زمانی است، علوم وزارت در مهم بحث یک عالی آموزش کیفیت ارتقاء و هدفمند توسعه     
 وزارتخانه مامت باید است. اي وزارتخانه فرا بحث یک نیازسنجی باشد. جامعه نیاز پاسخگوي که کند می پیدا معنا هدفمند،

 انجام حال رد و شده آغاز کار باشیم. این داشته جامعه وضعیت از مناسبی بتوانیم نیازسنجی تا کنند کمک زمینه این در

 عهده بر روشن مسئولیت 3 آن براساس و شده آغاز آموزشی معاونت در پیش ماه 15 حدود عالی از آموزش آمایش طرح است.

 شده گذاشته اه دانشگاه عهده بر که ملی تکالیف سپس هاي، منطق نیازهاي به پاسخگویی ابتدا است. شده نهاده علوم وزارت

 شکل طرح این ستاد در کمیته 20 عالی آموزش آمایش طرح شدن اجرایی راستاي در  است. فراملی تکالیف نهایت در و است

 وضع آیا که گفت خواهد ما به نهایت در طرح این هاي کمیته خروجی اند. شده فعال منظور همین به استانداري ها و گرفته

 .گیرد شکل باید جدیدي هاي تهرش آیا و کند تغییر باید موجود

اولویت  اب تکمیلی تحصیالت دوره هاي تقویت و آموزه هاي دینی بر مبتنی دانشگاهی متون محتواي و متون بازنگري     
 قانون برنامه ساسبرا پزشکی آموزش و درمان بهداشت، و فناوري و تحقیقات علوم، وزارت خانه هاي تکالیت از یکی را بازارکار

 اسخگويکه پ یابد تغییر اي گونه به دانشگاهی متون محتواي و باید سرفصل ها منظور همین می باشد. به سعهتو پنجم

 جاري سال ابتداي از توسعه پنجم برنامه قانون براساس مهم این شدن اجرایی باشد. مختلف هاي حوزه در جامعه نیازهاي

 .است یفیک شاخص هاي ارتقاء و تدوین تکلیف دومین و هاست سرفصل بازنگري راستا این در تکلیف اولین است. شده آغاز

می  دانشگاه ها علمی هیئت اعضاء متمادي سال هاي دغدغه هاي ،دانشگاهی درسی متون محتواي و سرفصل ها تغییر     
 دولت عهده بر تکلیف یک عنوان به 90 سال ابتداي از اما بود نشده تکلیف مطرح یک عنوان به مهم این گاه باشد که هیچ

 سال 5 از بیش که را سرفصل هایی تمام که شده خواسته علمی هیئت اعضاء تمام از تکلیف این براساس است. شده گذاشته

شود.  اعمال ها آن کردن کاربردي راستاي در و جامعه روز نیازهاي براساس الزم تغییرات تا کنند اعالم گذرد می ها آن عمر از
 رشته هاي هاي سرفصل ش مداري می باشد. تغییر ارز و سازي بومی سازي، غنی ل ها رامحورهاي اصلی بازنگري سرفص

علوم  حوزه در می باشد. دانشگاهی متون سرفصل هاي تغییر راستاي وزارت علوم در برنامه هاي مهم ترین از انسانی علوم
 کردن کاربردي انسانی، علوم جامع نقشه رشته اي، ترسیم میان تقویت انسانی، علوم بومی سازي شامل کالن محور 5انسانی 
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اعالم شده  ها دانشگاه به 89سال ماه آبان در خصوصی، حمایت بخش و دولتی گذاري سرمایه انسانی، علوم هاي نتایج پژوهش
به دانشگاهها ابالغ شده بود، تغییر سرفصل ها برعهده ي دانشگاه هاي  79است. ( پیش از این طبق بخشنامه اي که در سال 

داراي هیئت ممیزه بوده است). همچنین طبق قرار داد بسته شده با پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، مقرر شده است تا تولید 
 بهتر کارایی و افزایی هم باعث دانشگاه و صنعت موثر ). ارتباط1390محتواي متون دانشگاهی نیز صورت گیرد (قدیمی،

 را خود درونی فرایندهاي و ها برنامه صنعت نیازهاي بر مبتنی دانشگاه فطر یک از که اي گونه به میگردد صنعت و دانشگاه

 ها ایده صنعت دیگر طرف از و یابد می کاهش میدانند آنچه و بدانند باید آموختگان دانش آنچه بین اختالف و نموده تصحیح

 است ضروري التحصیالن، فارغ شتغالا تسهیل منظور به ).1،2011نماید (هیلیر می اخذ دانشگاه از را نو و بدیع هاي طرح و

باید رشته هاي علوم جغرافیایی متناسب  ).2،2005باشند (نگیون داشته همکاري همدیگر با سازمان ها دانشگاه ها، دانشکده ها،
با نیازها و زمینه هایی که نظام علمی خاصی متولی آن باشد، تعریف و بر همین اساس ردیف استخدامی درخواست شود. در 

رشته هایی مانند مخاطرات محیطی با گرایش  ایجاد ولی ضرورتی ندارد و مورد نیاز نیستا ضی از رشته هبع ع کارشناسیمقط
 جهت .براي کشور ما بسیار ضروري هستند ،هاي سیل ، زلزله، زمین لغزش، نشست زمین و تعریف و سرفصل هاي مناسب

تابچه هایی حاوي معرفی و توانمندي رشته هاي مختلف علوم جغرافیایی الزم است ابتدا برشور و یا ک دانش آموختگان،اشتغال 
تقاضاي ردیف استخدامی  ،متناسب با نیازها و زمینه هاي کاربري تهیه و ضمن ارائه به مدیران و مسئوالن سازمان برنامه ریزي

روس بر اساس نیازهاي سازمان تغییر سرفصل هاي د جهت کمک به اشتغال زایی،). 1394صورت گیرد (قنواتی، بر این اساس 
 هاي مرتبط با علوم جغرافیایی و کاهش ورودي هاي مقاطع مختلف تحصیلی علوم جغرافیایی، به خصوص مقطع کارشناسی

 ).1394ضروري می باشد (بازیگر، چه در دانشگاه هاي دولتی، پیام نور و چه در واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمی

شی می باشد. اما این ا تحولی بنیادین مواجه شده که بهترین نمود آن تألیف ُکتُب جدید آموزآموزش جغرافیا امروزه ب      
ف ها، محتواي برنامه رویکرد، نیازمند بستر اجرایی مناسب با این نوع بینش و طرز تفکر می باشد. از آنجایی که باید بین هد

دن هر مدل موثر بو). «1383برقرار باشد.( مهر محمدي،و فعالیت هاي یادگیري و سازوکارهاي ارزشیابی ارتباط نزدیک 
س یکسان غالباً موجب یهاي یادگیري بستگی دارد. تداوم هر روزه یک مدل تدرتدریس به میزان اشتغال فراگیران با فرصت

ه در مورد شود. انگیزش فراگیران همواره مورد بحث بوده است ولی امروزه این بحث به خاطر رقابتی کخستگی فراگیران می
ور و همکاران، (جی، گانی سیل» سال گذشته انجام شده سریعتر است 30در  جلب توجه فراگیران به وسیله انقالب ارتباطات

 ).433ص 

 پیشینه ي پژوهش

در زمینه ي کیفیت آموزش عالی و بررسی مسأله ي اشتغال دانش آموختگان پژوهش هاي زیادي در سطح کشوري و       
رفته است. بررسی تحقیقات مرتبط با اشتغال فارغ التحصیالن و نظام آموزشی دانشگاهی، بیانگر این است که جهانی انجام گ

هر کدام از این پژوهش ها، به مجموعه اي از عوامل و عناصر ( و نه یک عامل) اشاره کرده اند.از جمله؛ پژوهش شرفی و مقدم 
قرار داده اند. نتایج واکاوي  را مورد گان رشته هاي علوم تربیتیوضعیت اشتغال دانش آموخت) که به صوت موردي 1394(

درصد 22,5میزان اشتغال به کار دانش آموختگان در حین تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد تحقیق آنان نشان داده است که 
ین در بخش هاي دولتی درصد افزایش یافته است بیشتر شاغل 80بوده است که بعد از فارغ التحصیلی در مقطع این میزان به 

و در دو بخش آموزش عالی و آموزش و پرورش مشغول به کار بوده اند و میزان اشتغال به کار افراد در بخش صنعت در 

                                                            
1. Helyer  
2. Nguyen 
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سالهاي اخیر افزایش داشته است. عالوه بر این دانش آموختگان پیشنهاداتی براي آمادگی بهتري دانشجویان رشته هاي فوق 
 .کار داشته اند الذکر جهت ورود به بازار

اي اصلی ) در پژوهش خود با عنوان تحلیل کیفیت آموزش عالی در برنامه ي پنجم توسعه متغیره1392آذر و همکاران(
قه هاي علمی قرار مرتبط با کیفیت در برنامه با بهره گیري از نظر خبرنگاران شناسایی کرده و مبناي مدلسازي و شناخت حل

نجر به عدم اثر بخشی نشانگر فقدان توجه کافی به تأخیر زمانی در برخی از برنامه ها است که مداده اند. نتایج تحلیل آنان 
ر خواهد شد. بسیاري از برنامه ها، به خصوص ارتباط صنعت و دانشگاه، اشتغال فارغ التحصیالن و مهارت هاي کسب و کا

آموزي و توانمندسازي دانشجویان با جهت مهارتارائه چارچوب پیشنهادي  ) در پژوهشی با عنوان1392پرند و همکاران (
افته اند که رویکرد شایستگی محوري نظام آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور  پرداخته و به این نتیجه دست ی

غال کند که در خصوص اشتاین سازمان از الگوي خاصی که مبتنی بر نیاز بازار کار باشد پیروي نکرده است. ضرورت ایجاب می
خصوص اشتغال ریزي و سیاستگذاري جدي درمنابع انسانی متخصص، مطالعات علمی و اساسی انجام گیرد. بنابراین برنامه

 هاي نظام آموزش عالی و اشتغال کشور است.کرده از ضرورتافراد تحصیل

نوروزي و » ان گیالنتاکید بر است با«در مقاله اي با عنوان: بررسی وضعیت بازار کار دانش آموختگان عالی در ایران       
 برابر سه تا دو از بیش ها رشته تمام در تحصیلکرده مردان ) به این نتیجه دست یافته اند که نرخ بیکاري1392همکاران(

 نرخ فزایشابه  منجر عمال خاص رشته  چند در دانشجویان و التحصیالن فارغ و اشتغال تراکم همچنین. است زنان به نسبت

 د با عنوان) در پژوهش خو1392طباطبایی و همکاران ( . است شده موجود وضعیت در ها رشته این التحصیالن فارغ بیکاري
تهرانی و  ختگانآمو دانش اشتغال میزانبازار کار،  در آنها بیکاري و اشتغال بر مؤثر به عوامل دانش آموخته زنان نگرش

 رابطه رد آموختگان دانش نگرش بررسی شده همچنین، ها آن حصیلیت رشته با مرتبط کار به اشتغال میزان و شهرستانی

داده اند.  قرار آزمون آموختگان مورد دانش بیکاري و اشتغال بر مؤثر فرهنگی و اجتماعی روانشناختی، اقتصادي، عوامل با
بین  چنین هم دارند، رکا به اشتغال شهرستانی، از دانش آموختگان بیش تهرانی دانش آموختگان داده است نشان یافته ها

 حالی که در .وجود داشته معناداري تفاوت و اجتماعی اقتصادي عوامل به نسبت بیکار) و (شاغل آموختگان دانش نگرشهاي

 مهار نینمعناداري مشاهده شده است.همچ تفاوت فرهنگی، و روانشناختی عوامل به نسبت نگرش هاي دانش آموختگان در

 . است بینی پیش قابل ها آن طریق خودکارآمدي از بیکار دانش آموختگان شغلی

ه دانش آموختگان رابطه بین رشته تحصیلی با وضعیت اشتغال هم) در مقاله ي خود به بررسی 1391بیگدلی و همکاران (      
رشته تحصیلی، ه بین ک پرداخته اند. یافته هاي پژوهش آنان نشان داده است دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
ته تحصیلی معنادار رابطه بین میانگین تحصیلی و نوع اشتغال با رش شته ولیاشتغال و تناسب شغلی ارتباط معناداري وجود دا

 شمچ و ها چالش :عالی آموزش کیفیت سیاستگذاري در پژوهش خود با عنوان )1390عباسی و همکاران ( ه است.نبود

ه دانشگاهها باید کهش هاي انجام شده در زمینه ي پژوهش خود، به این نتیجه رسیده اند اندازها با مطالعه ي مروري بر پژو
دولتی و  با حمایت دولت، کیفیت آموزش عالی را ارتقا دهند. همچنین انجمن هاي علمی و نهادهاي حرفه اي و تخصصی

 غیر دولتی،رشد کنند تا جوابگوي مسائل جامعه باشند.

یري تکنیک پویایی سیستم به تحلیل نظام آموزش عالی در برزیل پرداخته است. وي متغییرهایی ) با بکارگ2010( 1تراوسسا
هاي بخش دولتی و غیر دولتی را براي ارائه ي خدمات آموزش عالی، در کنار »ظرفیت«براي آموزش عالی و » تقاضا«چون 

                                                            

1.strauss 
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مبناي تحلیل نظام تحلیل نظام آموزش عالی برزیل تاثیرگذار در نظام آموزش عالی مورد استفاده قرار داده و » منابع مالی«
 تقسیم کرده اند. اساسی دسته دو را به آموختگان دانش پذیري اشتغال قابلیت )2007( 2سویل و  1قرار داده است. لوراینی

 اثرات به آنها بخشی از و خودکارآمدي و نفس عزت نفس، به اعتماد قبیل از است مرتبط فرد خود به این قابلیت ها از بخشی

 افراد تحصیلی رشته با مرتبط تخصصی وقابلیت هاي مهارت دانش، فراگیري قبیل از افراد روي بر دانشگاهی درسی برنامه

می  تجهیز آنها به آموختگان دانش یادگیري و یاددهی فرایند و دانشگاهی در محیط تعامل طریق از که یادگیري توسعه مانند
عیت اشتغال دانش آموختگان علوم تربیتی را مورد بررسی قرار دادند و نتیجه ي پژوهش آنان در تحقیق خود، وض .گردند

 و و بیان کردند که باید راهکارها نشان داد را دانش آموختگان مهارت هاي و دانش و کارفرمایان نیازهاي بین آنان شکاف
 فراهم شود. شکاف این کاهش جهت در را الزم راه نقشه

 ريگیجمع بندي و نتیجه

کیفیت آموزش طح س. بنابراین با ارتقاي مزیت هاي سرزمینی ایران به لحاظ جغرافیایی بسیار زیاد استبا توجه با این که 
 کیفیتاشند.بو در فضاي سرزمینی تاثیرگذار آینده ي شغلی بهتري داشته توانند می  ن، فارغ التحصیالییم جغرافیاوعل

غ التحصیالن مسائلی است که در وضعیت و سرنوشت شغلی فار ترین مهم از جمله اساتید دانشگاهی توسط شده ارائه تدریس
 گیري هاي میمتص آموزشی، می تواند مسائل تحلیل و بررسی کیفیت نظام دانشگاهی و تجزیه نقش بسزایی دارد. دانشگاه ها

 علمی را یاته اعضاي داده و ارقر عالی آموزش اندرکاران دست و مسئوالن اختیار در راهبردي برنامه ریزي هاي و اساسی

 ساخت سمت به شدان انتقال نظریه از خود را شد آگاه سازد تا تدریس خواهد آنان تدریس بهبود کیفیت باعث که عواملی از

 دهند. ی سوقسازاگرائ سمت به رفتارگرایی خود را از تدریس روش عبارتی دانشجو یا به کردن فعال و دانشجو توسط دانش

غ التحصیالن پژوهش حاضر، نشان داد که اکثریت پژوهشگران و مسئولین، مشکل بیکاري فاراز به دست آمده  نتایج      
موزش به عنوان آدانشگاهی را به کیفیت نامناسب نظام آموزش عالی نسبت داده اند. بنابراین می توان گفت؛ بهبود کیفیت 

صه، راهکارهایی را ایی می باشد . در اینجا الزم است به طور خالمهمترین عامل مؤثر در اشتغال دانش آموختگان علوم جغراف
عناصر  نمودن همسودروس دانشگاهی و توجه به محتواي  که اکثر مسئولین به آن معتقدند به شرح زیر جمعبندي کرد؛

افیا و آموزش خود تقویت خودباوري در دانشجویان رشته جغر ،آینده جامعه استکنونی و با آنچه که نیاز  برنامه ریزي درسی
حصیالن این فارغ الت مانع از حرکت که آموزش هاي سست و دلسرد کننده در مقطع کارشناسیو پرهیز از  باوري به آن ها

در جغرافیا  تجدید نظر نسبت به پذیرش تعداد دانشجویان می شود،به سمت کارآفرینی و افزایش کیفیت مهارت خود  رشته
 ،م جغرافیاییتشکیل کمیته دائمی پیگیري بخش اشتغال دانش آموختگان علوتلف این رشته، آزمون هاي ورودي در مقاطع مخ

، ی جغرافیاانجمن هاي علمتوسط کارآفرینی  گرفتن مسأله ي بازنگري در تدوین برنامه هاي آموزش علوم جغرافیا، جدي
اضافه ، رافیال دانش آموختگان علوم جغارتقاي کیفیت آموزش و آسیب شناسی اشتغا، آسیب شناسی از منظر رشته گرایش ها

رل و نظارت بر شدن درسهاي مهارتی، نظارت بیشتر بر چگونگی اجراي رشته در دانشگاه ها، تعریف جایگاه شغلی رشته، کنت
یه انجمن پیگیري جذب فارغ التحصیالن علوم جغرافیا از طریق اتحاد، محتواي منابع درسی و حذف درس هاي بی محتوا

توجه به  ،اییرشته هاي مختلف علوم جغرافیدر کیفیت و کمیت آموزشی ابزار و تکنیک در بازنگري . جغرافیاییهاي علمی 
اتید محترم تعامل مسئولین انجمن ها و اسمی باشد،  این رشته جذب فارغ التحصیالن یک عامل مهم درمهارت محوري که 

 . ست گذاران شغلی و حرفه اي در سطح دولتیرشته هاي مختلف علوم جغرافیایی با تصمیم گیرندگان و سیا

                                                            
2. Lorraine 
3. Sewell  
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 پیشنهادات

روري به نظر می عالوه بر موارد ذکر شده در پژوهش هاي انجام شده و بیانات مسئولین، در اینجا ارائه ي چند پیشنهاد ض
 رسد.

گر روش هاي دی پیشنهاد می شود مسئولین و برنامه ریزان نظام دانشگاهی، از طریق نظرسنجی پیگیرانه از دانشجویان و
 مناسب، از کیفیت تدریس اساتید دانشگاهی آگاه شده و بر آن نظارت دقیق داشته باشند.

لیم شناسی در پیشنهاد می شود دولت بودجه ي بیشتري براي مطالعات میدانی و تجهیز آزمایشگاه هاي ژئومورفولوژي و اق
مایشگاهی کاربردي فراهم شود. زیرا کمبود وسایل آزنظر بگیرد تا بدین وسیله، شرایط مناسب تري جهت آموزش دروس 

ی دهد مبراي گرایش هاي جغرافیاي طبیعی خصوصا در شهرستان هاي کوچک به وضوح قابل مشاهده است. این امر نشان 
آن در نظر  که یا رشته ي جغرافیا به عنوان رشته ي کاربردي و عملی شناخته نشده و یا مسئولین بودجه ي کافی براي

به اشتغال آن ها  فته اند. و واضح است که با این حداقل امکانات، نمی شود دانش آموختگان باسواد تحویل جامعه داد ونگر
 در بازارکار امید داشت. 

تري جایگزین پیشنهاد دیگر این که برنامه ریزان دروس رشته جغرافیا خصوصا شاخه ي طبیعی، تعداد واحدهاي عملی بیش 
د مدرس این کار با کامپوتر و نرم افزارهاي تخصصی جدید به دانشجویان آموزش داده شود. اساتی واحدهاي نظري شده و

ز اهمیت یادگیري این واحدها نیز الزم است تدریس واحدهاي عملی را دقیق تر و باکیفیت تر انجام داده و دانشجویان را نیز ا
 دروس آگاه سازند.

سزایی داشته فتن کیفیت آموزش و بهبود وضعیت شغلی دانش آموختگان تأثیر برعایت موارد ذکر شده می تواند در باال ر
 باشد. 

 منابع

الی در برنامه )، تحلیل چالش کیفیت آموزش ع1392آذر، عادل؛ غالمرضایی،داوود؛ دانایی فر، حسن؛ خداداد حسینی، حمید(
 .140، ص 12پنجم توسعه، راهبرد فرهنگ، شماره 

 گو با خبرنگار بازارکار، ویژه ي اطالع رسانی شغلی،سال یازدهم، شماره آیت الهی، حمید رضا ، گفت

 53معه ، شماره )، نگاهی به ضعیت اشتغال و بیکاري فارغ التحصیالن دانشگاهی، ماهنامه کار و جا1383اکبري پور، صفدر(
 .46-43، صص 

ان ، تهران، نشر ان ، ترجمه سازمان ملی جوان)، علوم اجتماعی و مشکل بیکاري جوانان در جه1380ارگاس فوروندا، اسکار (
 روناس.

 بازرگان، عباس؛ ارزشیابی آموزشی، تهران، سمت.

غرافیایی جهم اندیشی چگونگی اشتغال به کار دانش آموختگان رشته هاي مختلف علوم  جلسه ي )،1394بازیگر، سعید، (
 ، دانشگاه تهرا، دانشکده ي جغرافیا.در ایران
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سی رابطه بین رشته تحصیلی با وضعیت اشتغال دانش ررب )،1391( بازرگان عباس  ،کرامتی محمدرضا ,بیگدلی مژگان
 ،3  شماره ،18 دوره ،پژوهش و برنامه ریزي در آموزش عالی ،آموختگان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

 .131تا صفحه  111صفحه

رچوب پیشنهادي ارائه چا )1392( پرند، کورش؛ نیرومند، پوراندخت؛ فرجی ارمکی، اکبر؛ علیزاده، ابوالفضل؛ احدیه، نرگس
المللی مهارت آموزي و دومین همایش بین ا رویکرد شایستگی محوري،بآموزي و توانمندسازي دانشجویان جهت مهارت

 تهران.اشتغال سومین همایش ملی ، 

ي نژاد، نشر سمت، ریزي درسی براي تدریس و یادگیري بهتر، ترجمه غالمرضا خوبرنامه )،1380(جی گانی سیلور و همکاران،
 .تهران

لوم هم اندیشی چگونگی اشتغال به کار دانش آموختگان رشته هاي مختلف ع جلسه ي )،1394حافظ نیا، محمدرضا (
 ، دانشگاه تهرا، دانشکده ي جغرافیا.جغرافیایی در ایران

افیایی در ختلف علوم جغرهم اندیشی چگونگی اشتغال به کار دانش آموختگان رشته هاي م )،جلسه ي1394درویشی، علی (
 ، دانشگاه تهرا، دانشکده ي جغرافیا.ایران

 روزنامه ي بازارکار ()، ویژه ي اطالع رسانی شغلی،سال یازدهم، شماره 

 .34-38، صص  51)، نقش عوامل اجتماعی در بیکاري جوانان ، کار و جامعه ، شماره 1382سام آرام، عزت اهللا (

 هاي همکاري سراسري کنگره دهمین و المللی بین کنگره سومین ش . دان بر مبتنی )، اقتصاد1385خسرو ( سلجوقی،

 .1385آذر 23 لغایت 21 صنعت و دانشگاه دولت،

، واکاوي وضعیت اشتغال دانش آموختگان رشته هاي علوم تربیتی: یک مطالعه موردي )،1394شرفی، محمد؛ مقدم، مینا (
 .192-167، صفحه 1394، زمستان 2، شماره 1دوره ، 7مقاله پژوهش هاي رهبري و مدیریت آموزشی،

 بیکاري و تغالاش بر مؤثر به عوامل دانش آموخته زنان نگرش )،1392طباطبایی، شهناز؛حاجیان، محبوبه؛ زندي پور،طیبه (

 .89-101، ص 15کار، فصلنامه ي مشاوره ي شغلی و سازمانی، دوره ي پنجم، شماره  بازار در آنها

لوم عبه کار دانش آموختگان رشته هاي مختلف هم اندیشی چگونگی اشتغال  جلسه ي )،1394علوي پناه، سیدکاظم (
 ، دانشگاه تهرا، دانشکده ي جغرافیا.جغرافیایی در ایران

-1385ی دوره ط)، بررسی ارتباط بیکاري و طالق در ایران 1390عیسی زاده ، سعید ؛ باللی، اسماعیل؛ قدسی، محمد علی (
 .41-52، صص  130،ماهنامه کارو جامعه ، شماره  1345

ها، پنجمین انداز چشم و ها چالش :عالی آموزش کیفیت سیاستگذاري )،1390محمدرضا؛ شیره پز آرانی، علی اصغر( عباسی،
 همایش ارزیابی کیفیت در نظام دانشگاهی، دانشگاه تهران، پردیس دانشکده هاي فنی.

وم جغرافیایی ه هاي مختلف علهم اندیشی چگونگی اشتغال به کار دانش آموختگان رشت جلسه ي )،1394قنواتی، عزت اله، (
 ، دانشگاه تهرا، دانشکده ي جغرافیا.در ایران

 .35 – 41، ص  43) ، علل و عوامل بیکاري، ماهنامه کار و جامعه ، شماره 1381قلی پور ، رحمت اهللا (  
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 قورچیان، نادرقلی )؛ دایره المعارف آموزش عالی، ، تهران، بنیاد دانشنامه ي بزرگ فارسی.

شاورزي (علوم توسعه ک )، پیش بینی اشتغال بخش کشاورزي در ایران ، مجله اقتصاد در1387علی رضا و همکاران ( کرباسی،
 .2، شماره  22و صنایع کشاورزي ) ،جلد 

تغال زایی ، تهران : )، وزارت کار و امور اجتماعی در دولت نهم، رویکرد ها و دستاورد ها با تاکید بر اش1386گزارش جمهور(
 .44ه شمار

 )، نتایج آمار گیري نیروي کار.1391مرکز آمار ایران (

ازمان سنجش محمدي، رضا و همکاران (؛ ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی (مفاهیم، اصول، روش ها و معیارها)،تهران، س
 آموزش کشور.

جغرافیایی  ي مختلف علومهم اندیشی چگونگی اشتغال به کار دانش آموختگان رشته ها )، جلسه ي1394مقیمی، ابراهیم (
 ، دانشگاه تهرا، دانشکده ي جغرافیا.در ایران

 با«  یرانا در عالی آموختگان دانش کار بازار وضعیت ) ، بررسی1392نوروزي، مهرداد؛ اکبري، صادق؛ طیفوري، وحید (

 .92مسکن، آذر ماه  و نفوس سرشماري هاي یافته تحلیل ، همایش»گیالن استان بر تاکید

 .202صشهد،)، برنامه ریزي درسی، نظرگاهها، رویکردهاو چشم اندازها؛ ، انتشارات به شهر م1381مدي، محمود(مهر مح

شگاهی با هدف نیرومند، پور اندخت؛ طاهرپور، علیرضا(، ارتقاي شایستگی هاي حرفه اي دانشجویان و دانش آموختگان دان
 سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور.رفع نیاز بازار کار کشور به نیروي متخصص، طرح پژوهشی 

اري هاي برنامه )، آموزش عالی و نقد رویکردها و سیاستگذ1392نوه ابراهیم، عبدالرحیم؛ یاسینی، علی؛ یاسینی، طاهره (
 طرح پژوهشی سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور. ریزي براي اشتغال،

یلی تابناك، مراکز آموزش عالی را دریابید، سایت خبري تحل)، کیفیت آموزش در دانشگاه ها و 1392هاشمی، سید هاشم (
 .375200کد خبر 

 

33. Dubois, P. (2001); Evaluation and Self-Evaluation of Universities in Europe 

; University of Paris X (UPAR10.TEM), France, P. 4.  

34. (http://geography3.persianblog.ir). 

.  ) http://www.geohome.ir(35. 

36. Rebeka Lukman . Damian Krajnc , Peter Glavic(2010).University Ranking Using 

Research, Educational 

and Environmental Indicators . Journal of Cleaner Production 18,619-628 . 
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37. Nguyen Danh Nguyen, Yanagawa Yoshinari, Miyazaki Shigeji, (2005), University 

education and employment in Japan: Student 'perceptions on employment attributes and 

implications for university education, Quality Assurance in Education, 13)3(, 202 ˚ 218. 

38. Helyer, R. (2011). Aligning higher education with the world of work. Higher Education, 

Skills and Work-Based Learning, 1(2), 95-105. 

39. Lorraine ,D.P, and Sewell, P (2007).The key to employability: developing a practical 

model of graduate employability. Education + Training, 49(4), 277 ˚ 289. 

 

آموزش عالی با  تأکید بر سه عامل درونداد (برنامه ریزي درسی، دانشجویان و نیازسنجی آموزشی در نظام 

 اعضایی هیأت علمی)

 3زهرا اکرامی2، دکتر حسن ملکی،1عادل ظفري نژاد 

 چکیده

ازي شکاف هاي سي مهم در راستاي توانمندسازي نیروي انسانی، موجب نمایان نیازسنجی آموزشی به عنوان یکی از ابزار ها
ان را می دهد تا آموزشی شده،  و تصمیم گیري اثر بخش و سریع را تسهیل کرده و به تصمیم گیران و برنامه ریزان این امک

ا براي پر کردن رف، راهکار مناسب با توجه به منابع مالی محدود و هزینه هاي فزاینده، با اولویت بندي گزینه هاي مختل
لی(برنامه هدف این پژوهش تعیین و شناسایی نیاز هاي آموزشی سه عنصر اصلی نظام آموزشی عا شکاف ها به کارگیرند.

و بر مبنایی  ریزي درسی، دانشجویان و اعضایی هیأت علمی) می باشد. از نظر روش شناسی، این پژوهش مطالعه اي توصیفی
د در کتابخانه ها، مراکز پژوهشی پژوهشی موجو -تحلیلی) است که اطالعات مورد نظر از منابع علمی –وصیفی تحلیل اسناد(ت

ه نیاز هاي بدر این پژوهش مؤلفه هاي مربوط  و پایگاه هاي علمی  اطالعاتی معتبر داخلی و خارجی به دست آمده است.
و منابع علمی   دانشجویان و اعضایی هیات علمی در پژوهش ها آموزشی سه عنصر درونداد نظام آموزشی، برنامه ریزي درسی،

عنصر هدف،  مطالعه شده، شناسایی و استخراج شده اند. سپس نیاز هاي آموزشی برنامه ریزي درسی در  ارتباط با چهار
ت علمی  هر أمحتوا، روش ها و  ارزشیابی تعیین شده اند.  همچنین نیازهاي آموزشی مربوط به دانشجویان و اعضایی هی

 اجتماعی و ارزشیابی  تعیین و مشخص شده اند.   –کدام در چهار مولفه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی 

 : نیاز سنجی آموزشی، آموزش عالی، برنامه ریزي درسی، دانشجویان، اعضایی هیات علمیواژه هاي کلیدي

 مقدمه و بیان مسئله 

                                                            

دانشجوی دکتری رشتھ مطالعات برنامھ ریزی درسی دانشگاه عالمھ  -1

 ( نویسنده مسئول)   gmail.com1355zafarinjad@طباطبائی

 Email: maleki_cu@yahoo.com  استاد دانشگاه عالمھ طباطبائی -2

 کارشناس مشاوره و راھنمایی آموزش و پرورش استان  کھگیلویھ و بویر احمد -3
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ه شمار می قق سیاست هاي توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی آن بنظام آموزش عالی هرکشور یکی از عوامل موثر درتح
دانش و دانش  رود. تأمین و تربیت نیروي انسانی متخصص و کار آزموده به عنوان اساس توسعه همه جانبه کشورها، تولید

یرد؛ بنابراین می گ پژوهشی و انجام تحقیقات بنیادي، توسعه اي و کاربردي توسط دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی انجام
). بنابرین نظام 1394نظام آموزش عالی با بروندادها و پیامد هاي خود عمالً در راه توسعه کشور گام بر می دارد(محمدي،

زیر ساخت هاي  آموزش عالی نقش مهمی در آینده یک ملت ایفا می کند، قدرت، تنوع و انعطاف پذیري دانشگاه ها در ایجاد
شورهاي ). مجموعه پژوهش ها و تجربه هاي دانشمندان و ک1388ه غیر قابل اغماض است(عزیزي،یک جامعه توسعه یافت

 ). 1388،جهان نشان می دهد که توسعه جوامع رابطه بسیار زیادي با نظام آموزش عالی آن ها دارد(عباسی و دیگران

 پذیرفته انکارناپذیر ضرورتی عنوان به فراوان یلدال به نهادها و سازمانها در کنونی تغییر حال در دنیاي در آموزش امروزه    
 یکباره و نامتجانس پراکنده، اموري انجام با بتوان که نیست امري غیررسمی صورت به چه و رسمی صورت به چه و  شده

 چند هراز که است شده سبب فناوري و علوم عمیق و سریع تغییرات. )79: 2011همکاران،  و 1(فیتزپاتریک گیرد صورت
 و دانش هرچه و شود آموزش عالی بخش در بخصوص زندگی عرصه وارد جدیدي روش هاي و تکنیک ها نظریات، اهیگ

 از اطمینان درجه بیشتري انطباق و هماهنگی فناوري تغییرات و علمی هاي پیشرفت جامعه، نیازهاي با اساتید مهارتهاي
 .)24: 2201، 3ریتا ،2(گالینا رود می باالتر سازمان و فرد موفقیت

صاحب نظران متداولترین رسالت هاي آموزش عالی را رسالت هاي آموزشی، پژوهشی و خدماتی به جامعه بیان کرده اند.     
ولی می توان رسالت هاي دیگري را براي دانشگاه ها مطرح کرد که عبارت اند از: انتقال دانش (و نقد آن)، توسعه مهارت ها 

) 1990(4). ارنست بویرز 1391افزایش شناخت ها و پاسخ به نیازهاي جامعه(یمنی دوزي،  و توانمندیها، بالندگی اشخاص،
چهار رسالت را براي دانشگاه مطرح می کند: اکتشاف علمی، آموزش به مثابه کار جدي دانشگاه، کاربرد اطالعات در مسائل 

 ).1391ع، واقعی و انسجام بین داده هاي موجود از طریق تفکر میان رشته اي(همان منب

دانشگاه ها براي پاسخ به اقتضائات محیط و تضمین بقا و اثربخشی خود در شرایط متحول امروزي باید بتوانند خود را به     
طور مستمر و به نحو اثر بخشی باز آفرینی نمایند. تحقق این امر مستلزم نیازسنجی آموزشی در هر نوع طرح و برنامه هاي 

). برنامه ریزان هر سیستم آموزشی ناگزیرند براي تدوین برنامه هاي آموزشی و 5،2014یودلآموزشی هستند(ازکولی و ا
فرهنگی خویش دالیل قانع کننده اي داشته باشند که تشخیص و تبیین نیازها، قبل از انتخاب هر نوع راه حل، می تواند بر 

اید که این مهم از طریق توجه به نیاز هاي آموزشی میزان کارایی، اثربخشی و ارتقاء کیفیت برنامه هاي آموزشی آنان بیفز
بنابراین در حال حاضر نیازسنجی از ضرورت هاي    ).191:1394شناسایی شده قابل دسترسی خواهد بود(بصیري و همکاران،
 هر گونه برنامه ریزي در حوزه آموزش عالی به شمار می رود.

و مطلوب یا اختالف  بین آنچه هست و آنچه باید باشد تعریف می کند. ) نیاز را فاصله بین نتایج موجود 1998( 6کافمن    
تشخیص کاستی ها و خالءها در یادگیري و تعیین ضرورت هاي آموزش و پرورش براساس آن «نیازسنجی عبارت است از 

                                                            

١- Fitzpatrick 
2. Galina 
3. Ritta 
4 - Boyers 
5 -Ezeokoli and Ayodele 
6 - Kufman 
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و آنچه هست  )، یک بررسی سیستماتیک از آنچه باید باشد1996( 1). نیاز سنجی از نظر رودا و کاسی1394:123ها(ملکی،
می باشد، آن ها معتقدند که نیاز هاي یک سازمان ناشی از عملکرد فردي و عملکردي سازمانی است. بنابراین براي بهبوداین 
دو نوع عملکرد باید از طریق توسعه منابع انسانی اقدام کرد که نیاز سنجی آموزشی نخستین گام در توسعه منابع انسانی می 

) معتقد اند نیاز سنجی فرایندي است که تالش دارد نقایص را برآورد 2009:3( 2تیندل، بادگر، وبستر -باشد.  رایس، استیتون
نماید؛ و تالشی است براي تعیین نیاز؛ و سرانجام نیازسنجی  فعالیتی است که به اندازه گیري فاصله ها و نا کارآمدي می 

فرایند «ی ترین گام  در برنامه درسی می داند و آن را به عنوان ) نیازسنجی را به عنوان اساس1389فتحی واجارگاه( پردازد.
تعریف کرده است. فاصله موجود میان انتظارات و شرایط فعلی » گردآوري داده ها به منظور رسیدن به هدف و تصمیم گیري

ل متوجه نیازها می شوند را نیاز می گویند. وقتی عملکرد واقعی معادل یا فراتر از عملکرد مورد انتظار نباشد، طراحان او
 )57:1387،ترجمه رحیمی دوست ،2004(موریسون و همکاران،

) بر این باور است که نیاز سنجی ممکن است در درون سطوح یک نظام براي داده هاي اصلی که باید 1994( 3واتکین    
نیاز هاي یادگیرنده، نیاز هاي جمع آوري شوند، استفاده شود، براي نمونه، در مؤسسات محلی، نیازسنجی ممکن است بر 

) دریافت خدمات؛ 1مربیان و دیگر کارکنان متمرکز باشد. وایتکین براي نیاز سنجی سه سطح تعیین کرده است که عبارت اند: 
نیازسنجی آموزشی به سازمان ها کمک می کند که سطوح  )1992(4) منابع و راه حل ها. از نظر مک کللند3) ارائه خدمات؛ 2

هارت اعضایی خود را ارزیابی کنند. اطالع از  نیازسنجی آموزشی می تواند به عنوان یک قدم اساسی براي توسعه یک دانش، م
برنامه آموزشی جهت افزایش مهارت و دانش کارورزي مورد استفاده قرار گیرد. نیازسنجی آموزشی، گام اولیه دریک فرایند 

ي آموزشی براي کارکنان در یک سازمان یا یک گروه حرفه اي  می باشد. دوره اي که منجر به آموزشی کلی و استراتژي ها
این چرخه با یک کنکاش سیستماتیک آغاز می شود تا نیاز هاي آموزشی جمعیت مورد نظر شناسایی شود و باید در طول 

 .)5،2004برنامه ریزي، اجرا و ارزشیابی نیز ادامه داشته باشد(گولد و همکاران

 آموزشی، اجراي ریزي برنامه و طراحی آموزشی، نیازهاي تحلیل و (شناسایی جامع آموزشی سیستم یک حیطرا بنابراین    
 یکپارچه، صورتی به مؤثرهستند، سازمان یک انسانی منابع توسعه و آموزش در نحوي به آموزش) که نتایج ارزشیابی و آموزش
 .)335: 2008، 6یابد (اموریج می ضرورت هدفمند و متعادل

عیار هاي مربوط به ز هاي سازمانی باید از دید رسالتی که براي سازمان در نظر گرفته شده است، تعبیر و تفسیر شود و منیا
وامل اساسی موفقیت عنیاز هاي آموزشی نیز باید با این رسالت سازگار باشد. توجه به این امر ضروري است، چرا که نیازها و 

گی به این دارد که ست. به همین دلیل استفاده  کار آمد و مؤثر از این معیار ها بستاز سازمانی به سازمان دیگر متفاوت ا
 ).90:1391بتوان نیازهاي همسو با رسالت هاي سازمان را شناسایی کرد(یمنی دوزي،

کاف نیازسنجی آموزشی به عنوان یکی از ابزار هاي مهم در راستاي توانمندسازي نیروي انسانی، موجب نمایان سازي ش    
هاي آموزشی شده، تصمیم گیري اثر بخش و سریع را تسهیل کرده و به تصمیم گیران و برنامه ریزان این امکان را می دهد 

                                                            
1 - Rouda and Kusy 

2 - Royse, Staton-Tindall, Badger and Webster 
3 -Witkin 
4 -McCehhand 
5 - Gould & et  al. 
6. Omoregie 
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تا با توجه به منابع مالی محدود و هزینه هاي فزاینده، با اولویت بندي گزینه هاي مختلف، راهکار مناسب را براي پر کردن 
 ).1،2007شکاف ها به کارگیرند( اسپیورلین

مود، قلمرو آموزش نمندي مؤثر و کاربردي از آن، بر مبناي نیازهاي موجود عمل از جمله قلمروهایی که الزم است براي بهره
ري نخواهد هاي سنگین، ثماست؛ چرا که اگر آموزش بر پایه نیازهاي موجود صورت نپذیرد جز اتالف وقت و صرف هزینه

عات حاصل از ها و اطالدهد بین یافتهشواهد بسیار زیادي وجود دارد که نشان می ).90: 1394داشت (نجفی و همکاران، 
ن وضعیت، عدم ترین عوامل ایاي وجود دارد. بدون تردید یکی از مهمآموزش و نیاز واقعی، شکاف و فاصله قابل مالحظه

 ). 21: 1393ست (فقیهی، نجفی، گیري اها و عناوین آموزشی با نیازهاي واقعی تصمیمگیريارتباط منطقی بین جهت

) در تحقیقات خود نشان داداند که با نیاز سنجی آموزشی و فراگیري، کار حدسی خذف می شود و 2001(2دیالرد و گالن    
) از دانشگاه 2003( 3آموزش باعث افزایش سود، رضایت مشتري، کاهش ضایعات و صرفه جویی در هزینه می شود. لیف

گیري خود اینطور بیان کرده است که برخی از نتایج بدست آمده از نیازها باید بهبود یابد، برخی پشتیبانی پیپیرداین در نتیجه 
 شود و تعدادي کاهش یافته یا حذف شود.

ینی؛ جامع ب) مهم ترین اصول نیازسنجی را به شرح زیر معرفی می نماید: رعایت مالك هاي تحقیق؛ واقع 49:1386ملکی(
 ندي.ت و آرمان؛ کفایت و وثاقت اطالعات؛ تناسب با دوره هاي تحصیلی؛ تداوم  و اولویت بنگري؛ پیوند واقعی

وجه کرد که نمی تنیازها با توجه به تحوالت اجتماعی، اقتصادي، سیاسی، فرهنگی و علمی تغییر می کنند. ولی باید       
ربیت خاصی منشأ ت هاي تربیتی و فلسفه تعلیم و تتوان همه جنبه هاي نیاز آموزشی را متغیر فرض کرد: نیازهایی که ضرور

داومت در نیازسنجی ممی گیرند در طول زمان تغییر نمی کنند، بلکه باعث تغییر در سایر ابعاد نیاز می شوند. بنابراین اصل 
بت ی ثابه امور جاري زندگی مربوط می شود اما بر مبناي تأکیدات متقن دینی و فطرت انسانی بعضی از امور زندگ

  ).1394هستند(ملکی،

ازي اطالعات ـ ضرورت فراهم س1:) معتقداند ضرورت هاي نیازسنجی در برنامه درسی عبارتند از1388فتحی واجارگاه (   
هاي برنامه  ـ پاسخگو و مسئول نمودن مؤسسات و نظام3ـ ضرورت ارزیابی در سنجش 2مورد نیاز براي برنامه ریزي درسی 

رنامه ریزي ـ تحقق ب6ـ شناسایی ضعف ها و مسائل اساسی برنامه درسی 5همسویی با تغییرات  ـ هماهنگی و4ریزي درسی 
اده ها، تجزیه ).  سنجش نیاز ها از چهار مرحله تشگیل شده است: برنامه ریزي، جمع آوري د 1388درسی مشارکتی( فتحی، 

 ).1387ترجمه رحیمی دوست، 2009و تحلیل داده ها و آماده کردن گزارش نهایی (موریسون و همکاران، 

باآنکه نیازسنجی علمی و اصولی، تنها در قرن اخیر مورد توجه قرار گرفته  و فنون و مدل هاي این فرایند هنوز جوان و در 
حال توسعه هستند، حلقه مفقوده ي نیاز سنجی در نظام آموزشی و درسی ایران  نتایج برنامه هاي آموزشی را به شدت تهدید 

نابراین در این برهه از زمان، اهمیت توجه صاحب نظران نظام آموزشی به امر  نیازسنجی آموزشی آشکار تر از ب می کند.
). با توجه به ویژگی خاص دانشگاه ها، انتقال، بررسی، نقد و تولید شناخت، الزم است آنها چنیین 1996گذشته است(فتحی، 

را می توان در هفت مقوله طبقه بندي کرد: رهبري دانشگاهی، تفکر برنامه نیازهایی را به جد مد نظر قرار دهند. این نیازها 
نتایج و موفقیت  ریزي راهبردي، ذي نفعان (دانشجویان)، پردازش اطالعات،کارکنان و اعضایی هیئت علمی اثر بخشی فرایند،

                                                            
1 -Spurlin 
2 -Dillaed and Galen 
3 -Leigh 
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خ به نیاز شناخته شده اي ). بنابراین آموزش در صورتی اثر بخش خواهد بود که براي پاس90:1391ها ( یمنی دوزي، 
). به باور اکثر صاحبنظران آموزشی، نیاز سنجی جزء الینکف برنامه ریزي محسوب 1379باشد(عباس زادگان، و ترك زاده،

، 1می شود و داده هاي حاصل از نیازسنجی مجموعه داده هاي مورد نیاز برنامه ریزي براي آموزش را کامل می کند( لی
2003.( 

ان و اعضاي ب فوق هدف این پژوهش تعیین نیازهاي آموزشی عوامل درونداد هاي (برنامه درسی، دانشجویباتوجه به مطال
 هیأت علمی)  نظام آموزش عالی می باشد،  و براي رسیدن به این هدف سؤاالت زیرطرح شده اند:

 نیاز هاي آموزشی در برنامه ریزي درسی آموزش عالی کدامند؟

 ن در آموزش عالی کدامند؟نیاز هاي آموزشی دانشجویا 

 نیاز هاي آموزشی اعضاي هیأت علمی درآموزش عالی کدامند؟ 

 روش پژوهش

ز جمله روش تحلیلی) است که ا –از نظر روش شناسی، این بررسی مطالعه اي توصیفی و بر مبنایی تحلیل اسناد(توصیفی 
ه تنهایی نومی ). از  آنجا که توصیف ب1387لیک، هاي محسوس تولید داده براي مقاصد علمی در میدان مورد مطالعه است(ف

وبی منظم براي تواند هدف هاي پژوهش را برآورده سازد، الزم بود تا پس از توصیف، یافته ها طبقه بندي شوند، تا چارچ
از منابع  مورد نظر سازماندهی اطالعات مورد نیاز این تحقیق، از روش کتابخانه اي(اسنادي) بهره گرفته شده است و اطالعات

 د در کتابخانه ها، مراکز پژوهشی و پایگاه هاي اطالعاتی داخلی و خارجی به دست آمده است. در اینپژوهشی موجو -علمی
ی  استفاده شده تحقیق، از همه منابع مکتوب و دیجیتالی در دسترس درباره نیازسنجی آموزشی در دانشگاه ها و آموزش عال

 است.

 شی در برنامه ریزي درسی آموزش عالی کدامند؟: نیاز هاي آموز سوال اول

 )  : نیاز هاي آموزشی برنامه ریزي درسی آموزش عالی1جدول(

 مولفه هاي  مربوط به نیاز هاي آموزشی برنامه ریزي درسی آموزش عالی  عناصر

 
 
 

 اهداف

 توجه به نیازهاي فطري ثابت و نیاز هاي متغییر دانشجویان
واقعیت  هاي فرهنگی،اجتماعی، سیاسی و آموزشی دانشجویان با توجه بهتوجه به انواع مختلف نیاز

 هاي جامعه

لمی و انتقال عطراحی اهداف برنامه درسی مبتنی بر رسالت دانشگاه (  نقد علمی، تولید علمی، ترویج  
 علمی )

 ایرانی)در برنامه هاي درسی دانشگاهی –توجه جدي به رویکرد تمدن سازي(اسالمی 

 امل بومی سازي، بین المللی شدن و جهانی شدن در برنامه درسیتوجه به عو

 ی و خارجیارتقاء و توسعه صالحیت هاي حرفه اي  دانشجویان براي ورود در بازار کار در سطح داخل
 برنامه هاي درسی مبتنی بر دانشجو محوري، کیفیت محوري و مسأله محوري

 انشجویانتطابق اهداف واحدهاي درسی با نیاز ها و عالیق د

                                                            
1  -Lee 
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 تناسب داشتن اهداف واحدهاي درسی با نیاز هاي شغلی و بازار کار ملی و جهانی

 توسعه تفکر خالق و تفکر انتقادي در دانشجویان
 پرورش دانشجویان مطلع، متفکر و خود هدایت گر

 انسجام و پیوستگی داشتن برنامه ها و فعالیت هاي آموزشی
 ي کارشناسی و تحصیالت تکمیلیایجاد ارتباط منطقی بین دروس دوره ها

یاز هاي انعطاف پذیري برنامه درسی و تناسب دوره هاي تحصیلی کارشناسی و تحصیالت تکمیلی با ن
 واقعی جامعه و دانشجویان

ت در منجر شدن برنامه هاي درسی به قابلیت هاي رفتاري، ارتباطی و عاطفی و تغییر نگرش مثب
 دانشجویان

 و محلی و منطقه اي شدن برنامه درسی گرایش به سمت عدم تمرکز 

فضاي  توجه به سواد رسانه اي و فناوري در برنامه هاي درسی براي مقابله با آسیب هاي مختلف
 مجازي

 
 محتوا

 قابلیت کاربردي بودن محتوا  برنامه درسی در موقعیت هاي واقعی زندگی

 قابل فهم بودن محتواي دروس دانشگاهی به لحاظ منطقی
 دوین محتواي دروس دانشگاهی متناسب با دانش روزتهیه و ت

 تناسب داشتن محتواي دروس ارائه شده با  نیاز هاي علمی دانشجویان

 تناسب الزم بین حجم محتوا با تعداد واحدهاي ارائه شده

 توجه به مسأله فرا رشته اي و میان رشته اي در برنامه هاي درسی دانشگاهی

 صی در برنامه هاي درسی دانشگاهیکاربردي و مفید بودن دروس تخص
 تناسب ترکیب دروس نظري و عملی در برنامه هاي درسی

 یانایجاد توانایی هاي خود اشتغالی و کار آفرینی از طریق محتواي برنامه درسی در دانشجو
 تولید محتواي الکترونیکی واحدي درسی دانشگاهی براي آموزش مجازي

 
 

 روش ها
 و راهبردها

 روش هاي متنوع  و وسایل کمک آموزشیبهر گیري از 

 افزایش انگیزه در دانشجویان جهت مطالعه بیشتر و یادگیري لذت بخش ومادام العمر
 رعایت هنجارها و ارزش هاي اخالقی، اجتماعی، فرهنگی و حرفه اي در آموزش دروس

 مشارکت دادن دانشجویان در مباحث و فعلیت هاي آموزش و درسی

 مه درسی با فضا و امکانات  کالبديتناسب محتوا ي برنا
 انعطاف پذیري در برنامه هاي درسی و روش هاي ارائه آن ها نسبت به نیازهاي دانشجویان

 تناسب رشته هاي تحصیلی اساتید با روش ارائه شده براي تدریس

 روش هاي غنی سازي یادگیري با استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات

 پژوهشی –به صورت کارگاههاي آموزشی، سمینار و تجربیات علمی ارئه ي واحد هاي درسی 
 

 ارزشیابی
 بکار گیري روش هاي  پیشرفته ارزشیابی از فعالیت هاي آموزشی

 استفاده از شیوه هاي مختلف ارزشیابی پیشرفت تحصیلی(کمی و کیفی)

 ارزشیابی  موادآموزشی مطابق با سرفصل دروس

 ی از برنامه هاي درسی اجرا شدهارائه ي روش هاي مختلف ارزشیاب

 بازخورد نتایج پیشرفت تحصیلی به دانشجویان
 ارزشیابی مواد آموزشی و وسایل کمک آموزشی مورد استفاده در تدریس

 ارزشیابی آموزشی از طریق فناوري اطالعات و ارتباطات
 ارزیابی راهبردهاي یاد دهی یادگیري در تدریس دروس
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 وزشی دانشجویان در آموزش عالی کدامند؟نیاز هاي آم  سوال دوم :

 )  : نیاز هاي آموزشی دانشجویان درآموزش عالی2جدول(

 مؤلفه هاي مربوط به  نیاز آموزشی دانشجویان حیطه 

 
 

 آموزشی

 رویکردهاي آموزشی مبتنی بر فهم مطالب باشد نه انتقال مطالب
 ن هاآجش نتایج یادگیر ي شفافیت در بیان اهداف دروس  ارائه شده و نیز شیوه هاي سن

 تناسب روش هاي تدریس اساتید با موضوع درسی 
 طراحی  برنامه هاي درسی مبتنی بر تجربیات قبلی دانشجویان

 استفاده از فناوري هاي گوناگون آموزشی در تدریس
 آگاهی دانشجویان از سبک هاي یادگیري

 انشتغالی و کار آفرینی در دانشجویا -پرورش توانایی هاي خود
 تعامل اساتید و دانشجویان در کالس درس 

 فراهم سازي فرصت هاي الزم جهت مشاوره هاي علمی و پژوهشی دانشجویان

 ژوهشی اساتیدپ -مشارکت دادن دانشجویان در طرح هاي علمی 
 آشنایی شیوه ي تولید محتواي الکترونیکی و مهارت هاي جدید و به روز فناوري

 آموزشی مطابق با سرفصل هاي ارائه شده استفاده مناسب از رسانه هاي

 برگزاري  نمایشگاه  از دستاوردهاي علمی و اردوهاي علمی براي دانشجویان 

 ایجاد فضا هاي آموزشی با کیفیت در  دانشگاهها 

 ازار کارارتباط موثر برنامه هاي درسی دانشگاه با محیط هاي صنعتی، تجاري، خدماتی و ب
 و گروهی دانشجویان در برنامه هاي درسی توجه به توانایی هاي فردي

 آشنایی با آئین نامه هاي آموزشی و پژوهشی ویژه دانشجویان
 ویانمجهز بودن کتابخانه هاي دانشگاه به امکانات مناسب و به روز مورد نیاز دانشج

جه با آموزش مهارت هاي حل مسئله، ارتباطی، رشد شخصیت، تفکر انتقادي ، توانایی موا
 حقوق شهرونديبحران و 

 رآموزش مهارت هاي مورد نیاز جهت زندگی در دنیایی آینده و یادگیري مادام العم
 

 
 پژوهشی

 اطالع رسانی مناسب از دستاوردهاي علمی و یافته هاي پژوهشی دانشجویان در سطح
 دانشگاه، منطقه اي  و ملی

ویسی و  هاي مقاله ن برگزاري گارگاه هاي آموزشی الزم براي آشنایی دانشجویان با مهارت
 پژوهش هاي علمی 

 حمایت از دانشجویان جهت شرکت در همایش هاي محلی، ملی و بین المللی

 فراهم کردن امکانات و فرصت هاي الزم براي پژوهش هاي دانشجویی

ی برقراي تعامل و ارتباط الزم با مؤسسات مرتبط اجتماعی در مورد یافته هاي علم
 دانشجویان

 ش محوري در تدوین سر فصل هاي دروس دانشجویانتأکید بر پژوه
 یجیتالیدسترسی سریع دانشجویان به منابع و پایگاه هاي  علمی معتبر و کتابخانه هاي د

 آشنایی با نرم افزارهاي تحلیل آماري و تولید محتواي الکترونیکی
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 فرهنگی

 اجتماعی آموزش مهارت هاي ارتباطی و کالمی براي تعامل مناسب تر با نهاد هاي

 ابراز نظرات انتقادي و پیشنهادي خود در امور سیاسی
 داشتن بصیرت سیاسی و سیاست فهمی

 برگزاري جلسه هاي بررسی عقاید خرافی و تحریک کننده
 آموزش سواد رسانه اي و فناوري براي مقابله با آسیب هاي شبکه هاي اجتماعی

 نبرگزاري نشست هاي دانشجویی با مسؤالن و سیاستمدارا

 احترام و ارزش گذاري به فرهنگ هاي مختلف در آموزش هاي دانشگاهی
ارزشیابی 

 آموزشی
 تناسب روش هاي ارزشیابی اساتید با محتواي مورد تدریس

 بازخورد مناسب به فعالیت ها و تکالیف آموزشی دانشجویان از طرف اساتید
 لبشیوه هاي آموزشی مبتنی بر سنجش فهم دانشجویان  نه انتقال مطا

 استفاده از شیوه هاي متنوع ارزشیابی در سنجش یادگیري دانشجویان

 

 : نیاز هاي آموزشی اعضاي هیأت علمی درآموزش عالی کدامند؟سوال سوم

 ) : نیاز هاي آموزشی اعضایی هیأت علمی درآموزش عالی3جدول (

 مؤلفه هاي  مربوط به نیاز هاي آموزشی اعضایی هیأت علمی  حیطه
 
 

 آموزشی

 شنایی با انواع طراحی آموزشی ، روش هاي تدریس و طرح درسآ

 بکارگیري روش هاي تدریس مناسب با دروس مورد تدریس

 آشنایی با شیوه هاي مختلف تعامل اساتید و دانشجویان در کالس درس
 آگاهی از سبک هاي مختلف یادگیري دانشجویان

 دریستکار در زمینه روش هاي تعامل و تبادل تجربه اساتید با تجربه با اساتید تازه 
 استفاده از فناوري هاي جدید آموزشی در تدریس

 اساتید برگزاري کارگاه ها و دوره هاي آموزشی و فرصت هاي بالندگی متناسب با نیازهاي
 آشنایی با آموزش مبتنی بر وب

 آگاهی از روش هاي پرورش خالقیت و تفکر انتقادي در دانشجویان

 اساتید با موضوعات درسیتناسب روش هاي تدریس 

 اشتغالی و کار آفرینی در دانشجویان –پرورش توانایی هاي خود 

 ایفاي نقش در ایجاد فرصت هاي شغلی متناسب با رشته تحصیلی دانشجویان
 فراهم کردن تمهیدات الزم جهت ارتباط دانشگاه با صنعت، تجارت وکارفرمایان

 
فرهنگی، 

 اجتماعی
 و 

 سیاسی
 

 اساتید در ارتباط با حفظ، انتقال، اصالح و باز آفرینی فرهنگ آگاهی از نقش

 شناخت مبانی و روش هاي جنگ نرم

 توانایی شناخت نشانه هاي تهاجم فرهنگی و روش هاي مقابله با آن

 توانایی تطبیق محتواي کتب درسی با منابع فرهنگی و دینی
 میآشنایی با اصول اخالقی و منش معلمی در تعلیم و تربیت اسال

ه ها آشنایی با اهداف و مبانی جهت دهی آموزشی و فرهنگی در سند اسالمی شدن دانشگا
 و نقشه ي علمی کشور

 آشنایی با اهداف برنامه درسی دانشجویان در زمینه مسائل فرهنگی
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 آشنایی با نظام آموزش عالی تطبیقی و شناخت فرهنگ هاي مختلف

 و ظهورال به جامعه و پدیده هاي اجتماعی نآشنایی با مشکالت و آسیب هاي اجتماعی مبت
 بصیرت به مباحث سیاسی، داشتن تفکر سیاسی و مباحث سیاسی و سیاست فهمی

 توانمندي در تحلیل مسائل جاري ایران و جهان
 آگاهی به نقش استاد در تربیت سیاسی دانشجویان

 
 پژوهشی

 
 

 آشنایی با روش هاي پیشرفته  پژوهش کمی، کیفی و آمیخته

 شنایی با نرم افزارهاي پیشرفته آماري در تحلیل داده هاآ

رائه اآشنایی با روش مقاله نویسی به زبان انگلیسی و بررسی متون و مرجع نویسی جهت 
 مقاله به مجالت معتبرعلمی در جهان

 آگاهی از شیوه هاي نگارش متون علمی به زبان انگلیسی و ترجمه متون تخصصی
 

 ارزشیابی
 

 وش ها و استاندارد هاي  ارزشیابی کیفیت دانشگاهیآشنایی با ر

 بازخورد مناسب به نتایج پیشرفت تحصیلی دانشجویان

 آگاهی از انواع شیوه هاي پیشرفته ارزشیابی آموزشی
 ن هاآشنایی با انواع آزمون هاي پیشرفت تحصیلی و تعیین پایاي و روایی و  تحلیل آ

 
 

 نتیجه گیري

نوان عامل اصلی عهیچ پدیده اي بیش از آموزش و به ویژه در  سطح دانشگاه ها و آموزش عالی به در دنیایی متحول امروزي 
اي آفرینش و باز این تغییر و تحول تأکید نشده است. به همین خاطر در هر جامعه اي نظام آموزش عالی به عنوان عاملی بر

هم توجه کرد که اد می شود. اما باید به  این نکته  مآفرینی شرایط اساسی توسعه و پیشرفت زندگی فردي و اجتماعی قلمد
واقعی دانشجویان،  تنها زمانی فعالیت هاي و برنامه هاي آموزشی در آموزش عالی مفید و بازده خواهد داشت که با نیاز هاي

 اساتید، جامعه و افراد تطابق و همسویی داشته باشد. 

اصر مهم، حول ي تعیین اهداف و بستر مناسبی براي سازماندهی سایر عننیازسنجی با شناسایی نیاز هاي مهم، مبنایی برا
یاز هاي آموزشی نیازهاي اولویت یافته فراهم می سازد. از نظر علمی اولین اقدام در طراحی هر برنامه آموزشی، تعیین ن

ی سنجش نیاز ها از . به طور کلفراگیران است و شناسایی این نیازها امکان استفاده بهینه از منابع موجود را فراهم می کند
ارش نهایی. بنابراین چهار مرحله تشکیل شده است: برنامه ریزي، جمع آوري داده ها، تجزیه و تحلیل داده ها و آماده کردن گز

ن براي آموزش تجزیه وتحلیل نیاز هاي آموزشی براي تعیین محتواي آموزشی که باید در برنامه درسی ارائه شود و همچنی
 ا به منظور آماده کردن  نیروي انسانی ماهر ضرورتی اجتناب ناپذیر است. مهارته

طور کامل  یعنی آموزش افراد به  برنامه درسی بخش اصلی فعالیت هاي آموزش عالی است. فلسفه اصلی آموزش عالی     
قیق طراحی و آگاهانه و د وابسته به برنامه هاي درسی است که بر اساس نیاز سنجی آموزشی و اولویت بندي آنها به طور

گو باشند و در تدوین گردد تا بتواند دانشجویی را تربیت کند که نسبت به نیاز هاي جامعه و مؤسسات موجود در آن پاسخ
 عین حال از تحوالت علمی و فناوري نیز بهره شایسته اي برده باشند.

نفعان و بازار(محیط اقتصادي و اجتماعی) حساس بوده و در دانشگاه همواره باید به نیاز ها و انتظارات دانشجویان، ذي      
جستجوي رضایتمندي آنها از طریق تحلیل مشکالت و نیازهاي آن ها باشد. در عین حال، نقد نیازها و انتظارات را نیز مد 
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نفعان و بازار کار نظر قرار دهد. یکی از موضوعات چالش برانگیز در این حوزه،تفاوت و تعارض بین نیازهاي دانشجویان، ذي 
است. دانشگاه با جمع آوري اطاعات از نیازها و توقعات بتواند درك عمیقی از آنها داشته باشد. بدیهی است که بخش عمده 

 اي از نیازهاي آنها از طریق آموزش هاي مناسب تر تأمین می شود.

ه انجام می شود. توانمندي سازي اساتید دانشگاامروزه  نیازسنجی آموزشی اعضایی هیأت علمی فعالیتی است که با هدف      
زوده در دانشگاه و توانمند سازي عبارت است از فرایند ارتقاي ظرفیت هاي الزم براي قادر ساختن اساتید به ایجاد ارزش اف

رین سرمایه ی، مهمتکارایی و اثربخشی در ایفاي نقش و مسوولیتی که  در دانشگاه برعهده دارند. بنابراین اعضایی هیأت علم
رح درس، هر نظام آموزش عالی محسوب می شوند و توانمتد سازي آنان در زمینه هاي  طراحی آموزشی، روش تدریس و ط

ولید محتواي تدانش پژوهی و رهبري ومدیریت کالس درس و شیوه هاي ارزشیابی، فناوري اطالعات، ارتباط با دانشجویان، 
ا به خوبی تحقق دد تا رسالت ها و اهداف گسترده  نظام آموزش عالی و دانشگاه هالکترونیکی و اخالق حرفه اي سبب می گر

 یابند.

ی و خارجی مرتبط با موضوع نیاز سنجی پژوهشی داخل -در این مقاله سعی شده است، ابتدا پژوهش ها و مقاالت علمی     
ی قرار گرغته است. یافته، مورد مطالعه و بررسآموزشی در دانشگاه ها و آموزش عالی که در پایگاه هاي معتبر علمی انتشار 

امه ریزي درسی، در این پژو هش ها و مطالعات مؤلفه هاي مربوط به نیاز هاي آموزشی سه عنصر درونداد نظام آموزشی، برن
ر هدف، ا چهار عنصدانشجویان و اعضایی هیات علمی شناسایی و استخراج شده اند. نیاز هاي برنامه ریزي درسی در  ارتباط ب

ربوط به دانشجویان ) ارئه شد.  همچنین نیازهاي آموزشی  م1محتوا، روش ها و  ارزشیابی تعیین شده اند که درجدول شماره (
و به ترتیب  اجتماعی و ارزشیابی مشخص شده –و اعضایی هیأت علمی  هر کدام در چهار مولفه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی 

لی و اولویت ه است. بنابراین تعیین نیازهاي آموزشی سه عنصر اصلی نظام آموزش عا) بیان شد3) و (2در جدول شماره (
ري در آموزش عالی دبندي این نیاز ها با توجه به شرایط و واقعیت هاي جامعه، باعث کارایی و اثربخشی بیشتر برنامه ریزي 

 و دانشگاه ها شده و نیز از اتالف منابع  جلوگیري می کند.

 منابع

 ). ارزشیابی آموزشی (ویرایش سوم)،  تهران: سمت.1393ن، عباس (بازرگا -

لمی دانشگاه اعضاي هیات ع ). واکاوي و تبیین نیازهاي فرهنگی، اجتماعی،سیاسی و اخالقی،1394بصیري،بتول و همکاران(
ت نظام کیفی فرهنگیان و نقش آن در تضمین کیفیت آموزشی اساتید، در مجموعه مقاالت دومین کنفرانس ملی ارزیابی

 دانشگاهی،تهران: دانشگاه فرهنگیان.

 نتشار.). نیاز سنجی آموزشی در سازمان ها. تهران: شرکت سهامی ا1379عباس زادگان، سید محمد ترك زاده، جعفر(

زش عالی، محمد ). آموزش عالی و اقتصاد یادگیرنده،  در  رویکردها و چشم اندازهاي نو در آمو1388عزیزي، نعمت اهللا( 
 اجتماعی وزارت علوم و فناوري. –منی دوزي، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی ی

 ). نیاز سنجی پزوهشی، تهران:آییژ.1385فتحی واجارگاه،کورش(

 ).اصول و مفاهیم برنامه ریزي درسی، تهران:انتشارات بال.1389فتحی واجارگاه،کورش(
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دگاهها و الگوها برنامه ). مقدمه اي بر مفاهیم، دی1393اده، غالم رضا(فتحی واجارگاه،کورش، موسی پور، نعمت اهللا و  یادگار ز
 ریزي درسی آموزش عالی، تهران: موسسه کتاب مهربان نشر.

ت مرکز مدیریت ). اولویت هاي پژوهشی نظام تعلیم و تربیت حوزه علمیه. قم: انتشارا1393فقیهی، علی نقی؛ نجفی، حسن (
 حوزه هاي علمیه قم.

 ). درآمدي بر تحقیق کیفی، ترجمه جلیلی،تهران: انتشارات نی.1387فلیک، آ (

 ر). راهنماي عملی انجام ارزیابی درونی در نظام آموزش عالی، تهران: سازمان سنجش کشو1394محمدي، رضا (

 ). برنامه ریزي درسی (راهنماي عمل) ویراست دوم، مشهد: پیام اندیشه.1394ملکی حسن (

 برنامه ریزي درسی، تهران: سمت. ). مقدمات1386ملکی حسن(

اهواز :  ).طراحی آموزش اثر بخش، ویرایش چهارم، ترجمه رحیمی دوست،غالمحسین،1387موریسون، گري آر و همکاران (
 دانشگاه شهید چمران اهواز

 قم نور یامپ دانشگاه آموزشی برنامه هاي کیفیت ). ارزیابی1394نجفی، حسن؛ سبحانی نژاد، مهدي و جعفري هرندي، رضا (
 .89 – 107، 10ه . فصلنامه مطالعات اندازه گیري و ارزشیابی آموزشی. شمارNADE-TDECاساس الگوي  بر

 ). کیفیت در آموزش عالی، تهران: سمت.1391یمنی دوزي سرخابی، محمد(
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 ضرورت ارتقاي کیفیت در نظام آموزش عالی و دانشگاهی با ایجاد ساختار مناسب

 2، محمد عظیمی1ابراهیم بشارتی هجراندوست

 چکیده

ثرت موسسات کآموزش عالی ایران در دو دهه گذشته با چالشها و مسائل متعددي مواجه شده است.گسترش کمی دانشگاه ها، 
شهایی هستند یان و بعضی وقت ها وجود خیل عظیم دانش آموخته بیکار از جمله چالآموزشی متنوع، افزایش تعداد دانشجو

وجه به تکه نظام آموزش عالی ایران را با مشکالت عدیده اي مواجه نموده است.گسترش کمی نظام آموزش عالی بدون 
نبال خواهد دش عالی را به ظرفیت هاي موجود و توان بافت اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جامعه، کاهش کیفیت نظام آموز

م دانشگاهی را داشت. این چالش ها لزوم مسئولیت پذیري و پاسخگویی را در نظام آموزش عالی ایران منجر شده است و نظا
ر راس امور سازمانها دوادار به بازاندیشی در ساختار، رسالت، اهداف، کارکردها و فرایند هاي خود نموده است. کیفیت امروزه 

دیدها و تالش د و بهبود کیفیت از دغدغه هاي اصلی آنها است. شناسایی نقاط ضعف و قوت، تشخیص فرصت ها و تهقرار دار
گاه ها می باشد. براي بهبود وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب و کسب جایگاه برتر از اهم وظایف سازمانها از جمله دانش

داده و با اخذ  د خود پاسخگو باشند و ارزش و شایستگی خود را نشانهمه دانشگاه ها الزم است در رابطه با کیفیت عملکر
ش هاي انجام گرفته اعتبار نامه الزم و تضمین کیفیت در جهت ارتقا و بهبودي خود تالش کنند. این مقاله خالصه اي از پژوه

ن به بحث می ورت ارتقاي آبه صورت کتابخانه اي و تحلیلی بوده که در مورد کیفیت نظام آموزش عالی و دانشگاهی و ضر
 پردازد.

 ارتقاي کیفیت ، آموزش عالی ، ساختار مناسبکلید واژه: 

 مقدمه و خالصه مبانی نظري  -1

آموزش عالی ایران در دو دهه گذشته با چالشها و مسائل متعددي مواجه شده است.گسترش کمی دانشگاه ها، کثرت موسسات 
و بعضی وقت ها وجود خیل عظیم دانش آموخته بیکار از جمله چالشهایی هستند آموزشی متنوع، افزایش تعداد دانشجویان 

که نظام آموزش عالی ایران را با مشکالت عدیده اي مواجه نموده است.گسترش کمی نظام آموزش عالی بدون توجه به 
لی را به دنبال خواهد ظرفیت هاي موجود و توان بافت اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جامعه، کاهش کیفیت نظام آموزش عا

این چالش ها لزوم مسئولیت پذیري و پاسخگویی را در نظام آموزش عالی ایران منجر شده  )1375 عباس، ، داشت (بازرگان
است و نظام دانشگاهی را وادار به بازاندیشی در ساختار، رسالت، اهداف، کارکردها و فرایند هاي خود نموده است (بازرگان، 
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ت امروزه در راس امور سازمانها قرار دارد و بهبود کیفیت از دغدغه هاي اصلی آنها است. شناسایی نقاط )کیفی1376عباس، 
ضعف و قوت، تشخیص فرصت ها و تهدیدها و تالش براي بهبود وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب و کسب جایگاه برتر 

) بهبود مستمر کیفیت در نظام آموزش عالی و  2007عباس، از اهم وظایف سازمانها از جمله دانشگاه ها می باشد. (بازرگان،
)  دانشگاه ها منشا و محور 1386دانشگاهی نیازمند ارزشیابی مستمر می باشد. (محمدي، رضا، فتح آبادي، جلیل و دیگران 

) در 1389 منصور، (فراستخواه، تحول و توسعه در همه کشورها مخصوصا در کشورهاي درحال توسعه محسوب می شوند.
فرهنگی و علمی کشور نقش تعیین کننده اي براي دانشگاه ها در نظر گرفته  -اجتماعی -ایران در برنامه توسعه اقتصادي

شده است. در صورتی که کیفیت  دانشگاه ها مطلوب نباشد،تحقق برنامه توسعه کشور با توجه به نقش آموزش عالی دچار 
) فعالیتها و عملکرد دانشگاه ها و نظام آموزش عالی ازجنبه هاي مختلف مورد 1384نیرالسادات،  مشکل خواهد شد. (دانشور،

سوال است. آیا آموزش عالی در مسیر معین و با اهداف مشخص حرکت    می کند؟ آیا ذینفعان آموزش عالی، از قابلیت ها 
نتایج حاصل از عملکرد هاي دانشگاه  و توانمندي هاي نظري و عملی دانش آموختگان دانشگاه ها رضایت دارند؟ آیا بازده و

ها در بخشهاي مختلف تربیت نیروي انسانی مورد نیاز و تولید علم و رفع نیازهاي جامعه مطلوب است؟ آیا فرایند هاي 
آموزشی و پژوهشی از کارایی و کارآمدي الزم برخوردار هستند؟ سواالت فوق بخشی از مواردي است که آموزش عالی، بعد 

حاکمیت رویکرد توسعه ي کمی، باید به آنها بپردازد. این سواالت از ارکان مهم نظام هاي تضمین کیفیت به شمار  از گذار از
می آیند. همه دانشگاه ها الزم است در رابطه با کیفیت عملکرد خود پاسخگو باشند و ارزش و شایستگی خود را نشان داده 

)، 1386هت ارتقا و بهبودي خود تالش کنند.(فتحی، کورش و شفیعی، ناهید، و با اخذ اعتبار نامه الزم و تضمین کیفیت در ج
 مواجهه در کیفیت مدیریت هاي مدل کارکرد ایران، عالی آموزش روي و پیش موجود هاي چالش به اشاره ضمن مقاله این در
 عالی آموزش نظام در مستمر یارزیاب انجام ضرورت و ها ، بین المللی شدن آموزش عالی و کیفیت دانشگاه ها چالش این با

 .است قرارگرفته بحث مورد ایران عالی آموزش نظام در مستمر ارزیابی هاي کوشش کردن تر بخش اثر براي

 خالصه روش شناسی  -2

آموزش  کیفیت آموزش و پژوهش، از جمله دغدغه هاي اصلی نظام هاي آموزش عالی در اغلب کشورهاي جهان بوده است.
ر توسعه کمی دو پدیده مهم در دوران بعد از انقالب اسالمی مواجه شده است، اول عقب ماندگی تاریخی عالی ایران با د

عوامل دیگري از  آموزش عالی ایران و دیگري رشد سریع جمعیت که باعث افزایش تقاضا براي ورود به دانشگاه ها شد. البته
اضا براي ورود گان مدرك دیپلم نیز نقش مهمی در افزایش تقجمله زمینه هاي فرهنگی جامعه و ضعف بازار کار براي دارند

رنامه هاي ببه آموزش عالی را ایفا کرده اند. مجموعه این عوامل موجب شد تا سیاست توسعه کمی آموزش عالی در راس 
 1357در سال  فرنوزارت علوم و دانشگاه ها قرار گیرد. نتیجه اینکه، جمعیت دانشجویی کشور از حدود یکصد و پنجاه هزار 

انشگاه و د 400رشته تحصیلی و حدود  2100بالغ شده است که بیش از  1393به حدود چهار و نیم میلیون نفر در سال 
یفیت نظام کموسسه آموزش عالی در حال حاضر براي ارتقاي کمی و کیفی آموزش عالی در تالشند که در این میان بهبود 

ر تامین منابع بی باشد و توسعه دوره هاي تحصیالت تکمیلی با رشد چشمگیر عالوه آموزش عالی نیازمند ارزشیابی مستمر م
عالی، یکی از  انسانی مورد نیاز، چرخ هاي پژوهش کشور را به نیز به حرکت در آورده است بدون تردید توسعه کمی آموزش

اي توسعه کمی همی آید البته سیاست  دستاوردهاي ضروري، اجتناب ناپذیر و درخشان نظام بعد از انقالب اسالمی به شمار
یستم هاي ساز ابتدا دغدغه ي کیفیت آموزش عالی را به همراه داشته و با افزایش جمعیت دانشجویی و تنوع بخشی به 

 )1387 عفر،ج, داریان توفیقی(آموزش عالی به ویژه در بخش غیر دولتی این دغدغه ها جدي تر و پر رنگ تر شده است.  
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نظام آموزش عالی  صه اي از پژوهش هاي انجام گرفته به صورت کتابخانه اي و تحلیلی بوده که در مورد کیفیتاین مقاله خال
 و دانشگاهی و ضرورت ارتقاي آن به بحث می پردازد.

 خالصه یافته ها و نتیجه گیري  -3

 به دستیابی و هادستاورد این تداوم يبراکه اند شده نایل گذشته ي دهه نیم و دو در مهمی بسیار دستاوردهاي به ها دانشگاه

 ي زمینه در تیمقدما اقدامات،  است ناپذیر اجتناب ضرورتی کیفیت، ارتقاي به توجه علمی، هاي زمینه در پایدار توسعه ي
 صورت به و،ر پیش و موجود هاي باچالش مقابله منظور به است، الزمکه است  پذیرفته صورت ها دانشگاه در کیفیت ارتقاي

 توسعه شمشبرنامه ي  قانون .شود استفاده عالی آموزش در کیفیت تضمین مناسب هاي مدل از فراگیر، و شده ریزي امهبرن

 و رزیابیا براي مناسبی هاي ظرفیت از فناوري، و تحقیقات علوم، وزارت جدید قانون و فرهنگی و اجتماعی اقتصادي، ي
 ایدب ایران عالی آموزش کیفیت سیاستگذاريهمچنین  هستند اربرخورد پژوهش و آموزش کیفیت ارتقاي و اعتبارسنجی

 و یدجد سیاستهاي و کشد چالش به را عالی آموزش موجود درسیاستهاي مفروضات اي، حلقه دو یادگیري اصل بر مبتنی
 باشد. علمی ديوآزا دانشگاهی استقالل برمبناي و دولت ي مداخله از مستقل الگوهاي طراحی به معطوف دهد و ارائه خالقانه

 سیاستگذاري قشن به خود را و متمرکز گرایانه تصدي باشد و نقش دانشگاه حامی باید دولت عالی، آموزش کیفیت ارتقاي براي

 وتخصصی  اي حرفه ونهادهاي علمی بیاید، انجمنهاي وجود به رقابتی و شرایط شوند تقویت دولتی غیر بخشهاي دهد،  تغییر

 همکاري قطری و از اي حرفه مستقل مدیریت و با خودگردانی استقالل، ي پشتوانه به عالی شآموز.بکنند رشد دولتی غیر
 .کند تالش مومیع منافع ارتقاي و جامعه مسایل جوابگوییدرو  بگیرد عهده بر را جدید تواند ماموریتهاي می المللی بین هاي

 )1390 پزآرانی، شیره و عباسی(

 کلمات کلیدي : – 4

 قاي کیفیت ، آموزش عالی ، ساختار مناسبارتکلید واژه: 

 منابع فارسی : – 5

 بهداشت وزارت ،پزشکی آموزش بر تاکید با عالی آموزش کیفیت بهبود در آموزشی ارزیابی کاربرد ،)1375( عباس، ، بازرگان
 پزشکی علوم هاي دانشگاه گسترش و ارزشیابی نظارت، دبیرخانه پزشکی آموزش و درمان

جموعه مقاالت م)، کیفیت و ارزیابی آن در آموزش عالی: نگاهی به تجربه هاي ملی و بین المللی، 1376( بازرگان، عباس،
 نخستین سمینار آموزش عالی در ایران، جلد اول: تهران: انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی

 دولت، یهايهمکار سراسري گرهکن دوازدهمین ایران، عالی آموزش در کیفیت ارتقاء ضرورت ،1387 جعفر،, داریان توفیقی
 امیرکبیر، دانشگاه تهران، توسعه، براي صنعت و دانشگاه
 )، آموزش عالی و توسعه درون زا، اولین کنگره جنبش نرم افزاري و آزاد اندیشی1384نیرالسادات، ( دانشور،
 پنجمین ها،انداز چشم و ها لشچا: عالی آموزش کیفیت سیاستگذاري ،1390 پزآرانی، شیره اصغر علی و رضا محمد, عباسی
 فنی دانشکده تهران، دانشگاه تهران، دانشگاهی، نظام در کیفیت ارزیابی همایش

رسی ایران، شماره )، ارزیابی کیفیت برنامه درسی دانشگاهی، فصلنامه مطالعات برنامه د1386فتحی، کورش، شفیعی، ناهید، (
5 

 4-2 صص ،8 ش ، آموزش پیام نشریه عالی، آموزش کیفیت براي ، مصاحبه 1389 منصور، فراستخواه،
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ان سنجش ) ، ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی، مرکز انتشارات سازم1386محمدي، رضا، فتح آبادي، جلیل و دیگران (
 آموزش کشور

      منابع انگلیسی :

Bazargan. Abbas, (2007), Problems of organizing and reporting in internal and external     
evaluation Indeveloping, countria the case of Iran, Quality in higher education, Vol .13, No. 
3, pp. 207 – 214 

 

 EFQMنظام تعالی و ارزیابی عملکرد سازمان بر اساس مدل تعالی سازمانی 

 3ابراهیم خدایی ،2 ، طاهره ظفري پور1رضا محمدي

 چکیده

حصول به  .شود سازمانی تعالی هايفرصت ایجاد و توسعه برنامه پشتیبان و محرك تواندمی هاسازمان کردعمل مستمر بهبود
 باشد.جرایی آن میاو ساختار  سازوکارتعالی سازمانی مستلزم استفاده و به کارگیري مدل و روش مناسبی براي تعالی و ایجاد 

هاي ازمانس در مدیریت کیفیت هايسیستم استقرار میزان سنجش رايب ابزاري عنوان به سازمانی تعالی هايمدل واقع در
 .دارد معطوف عاداب تمامی به را خود توجه که یابد دست برتري به تواندمی زمانی سازمان یک .شوندمی گرفته کار به مختلف

و  ناساییش موفق هايجربهت آن در که فضایی کردن فراهم و مدیریتی نوین هايسیستم استقرار براي رقابتی فضاي ایجاد
مدیران  بتواند فراگیر چارچوب یک عنوان به که مدلی معرفی نیز و گیرند قرار دیگر هايحوزه استفاده مورد و شده معرفی
جمله  از سازد ونرهنم تعالی مسیر در را و آنها کند کمک مدیریتی هايتکنیک و ابزارها بهترین شناسایی در را هاسازمان

عالی خود نیازمند تز سوي دیگر هر سازمان براي انجام ارزیابی و بهبود و ا .باشد می عملکرد ارزیابی اوردهايدست مهمترین
باشد. ایجاد این نظام الزمه انجام هر حرکتی در برقراري و ایجاد نظام ارزیابی و تعالی متناسب با ساختار و شرایط خود می

هاي تعالی و ها و تکنیکها، روابط سازمانی و چگونگی استفاده از مدلئولیتمسیر تعالی بوده و در آن ساختار، منابع، مس
ها و ابزارهاي متعددي براي تعالی و بهبود سازمان ایجاد گشته و مفید بودن اگرچه مدل گردد.ابزارهاي مناسب تعیین می

م تعالی متناسب با و ایجاد نظام و سیستبه اثبات رسیده است، اما هر سازمانی براي تعالی خود نیازمند خلق  تاحدوديآنها 
ها و ابزارهاي موجود آنها را به کار گرفته، تغییرات الزم را در آنها اعمال ها، مدلبایستی با استفاده از روشخود بوده و می

 وتعالی وريرهبه لیم جایزه ارزیابی فرایند و مدل اینکه به نظر نموده و با سیستم، مدل و ابزار مناسب خود را خلق نماید.

امع و جروش مناسبی را با توجه به اصول مدیریت کیفیت  و شده الگوبرداري EFQMتعالی سازمانی  مدل  از سازمانی
حرکت در مسیر تعالی   با هدف بهبود و بنابراین در این مقاله ابزارهاي توانمند در هر یک از مراحل اجرایی ایجاد نموده است

 گردد.است و در نهایت پیشنهادات مرتبط ارائه می این مدل معرفی و بررسی شده

 مدل تعالی سازمانی  ،ارزیابی عملکرد، نظام تعالی: کلمات کلیدي

                                                            

مركز تحقیقات، ارزشیابي، اعتبارسنجي و تضمین كیفیت آموزش عالي  استادیار .١
 ه مسئول مکاتبات)(نویسند رسازمان سنجش آموزش كشو

كارشناس پژوھشي مركز تحقیقات، ارزشیابي، اعتبارسنجي و تضمین كیفیت آموزش  . ٢
 كشور و دانشجوی دکتری آموزش عالی دانشگاه شھیدبھشتیعالي سازمان سنجش آموزش 

 معاون وزیر و رئیس سازمان سنجش آموزش كشور ٣
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 مقدمه و خالصه مبانی نظري  -1

هاي کاري و سازمانی به دنبال آن بوده و در هر مرحله از تاریخ به تعالی سازمانی، از جمله مفاهیمی است که همواره سیستم
توان رشد و ارتقاي سطح یک سازمان در تمامی ابعاد مختلف آن دانست، اند. تعالی سازمانی را میآن را بیان نموده ايگونه

نفعان و ایجاد تعادل بین آنها احتمال موفقیت سازمان در بلندمدت را اي که با کسب رضایتمندي مطلوب کلیه ذيبه گونه
ین منظور دیریت، مفاهیم بهبود و تعالی سازمانی ساختارمند شد و بدافزایش بخشد. با رشد و توسعه تفکر و دانش م

ها و الگوهایی براي رشد و تعالی خود پرداخته هاي مختلف به ارائه و ایجاد روشو محققان علم مدیریت و سازمان صاحبنظران
ی کسب و کار مطرح گشته عنوان تعالهایی تحت هاي اخیر مدلاند. در سالریزي نمودهو چگونگی نظام تعالی سازمانی را پایه

هاي هاي تجاري و انتفاعی و سازمانها مشتمل بر سازمانهایی که دربرگیرنده تمامی انواع سازماناست که با توسعه آن مدل
 ).1378توان به مدل تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت اشاره نمود (طبرسا،اند. از آن جمله میغیرانتفاعی است، ایجاد گشته

حصول به تعالی سازمانی مستلزم استفاده و به کارگیري مدل و روش مناسبی براي تعالی و ایجاد مکانیزم و ساختار اجرایی 
روش مناسبی را با توجه به اصول مدیریت کیفیت جامع و ابزارهاي توانمند در هر  EFQMباشد. مدل تعالی سازمانی آن می

ت. از سوي دیگر هر سازمان براي انجام ارزیابی و بهبود و تعالی خود نیازمند برقراري و یک از مراحل اجرایی ایجاد نموده اس
باشد. ایجاد این نظام الزمه انجام هر حرکتی در مسیر تعالی ایجاد نظام ارزیابی و تعالی متناسب با ساختار و شرایط خود می

هاي تعالی و ابزارهاي مناسب ها و تکنیکنگی استفاده از مدلها، روابط سازمانی و چگوبوده و در آن ساختار، منابع، مسئولیت
 هايتوانایی و قابلیت  EFQM مدل آیا عنوان با تحقیقی ) در 2114( 1آلوارز و رودریگز .)2000گردد (هینگافت، تعیین می

 مستقیم، طور به طالعاتا کیفیت که رسیدند این نتیجه کند بهمی تقویت و سازمان را شناسایی یک اطالعات در از استفاده

 را از اطالعات استفاده توانایی و ظرفیت که کند تکیه کیفیت اطالعات، به تواندمی زمانی شرکت یک و است نتایج متأثر از

 استفاده ظرفیت تواندمی یک سازماندر EFQM آن مدل کنار در و TQM کیفیت جامع مدیریت مدل استقرار .باشد داشته

و ساختار نظام تعالی و ارزیابی عملکرد پرداخته  EFQMدر ادامه به تشریح مدل تعالی  .کند تقویت را سازمانی اطالعات از
 شود. می

  EFQMمدل تعالی 

شود در شکل زیر به نمایش درآمده است. هر یک از این معیارها معیار مدل که عملکرد سازمان به وسیله آنها ارزیابی می نه
 ،).2لتونااسکشوند(میدر بخش بعد معرفی و تعریف 
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بود ها در شکل فوق بر طبیعت پویاي مدل تأکید دارد و بر این واقعیت استوار است که نوآوري و یادگیري به بهجهت پیکان
 شوند. توانمندسازها و در نتیجه به نتایج بهتر منجر می

هاي (معیار فرعی) و پرسش 1براي هر معیار تعدادي زیرمعیارالزم به ذکر است که به منظور دستیابی به معناي کامل هر معیار، 
 بینی شده است که پیش از به کارگیري مدل و شروع فرایند ارزشیابی به طور کامل معرفی خواهد شد. راهنما پیش

رح هار عنصر به شچاز  RADARشود. منطق شناخته می RADARدر بطن مدل تعالی سازمانی منطقی وجود دارد که به نام 
 شود:زیر تشکیل می

 این عنصر دربرگیرنده دستاوردهاي سازمان است.  :Rنتایج 

 است. آنهو تمرکز بر هاي سازمان و علل توجه این عنصر دربرگیرنده برنامه :Aرویکرد 

 دهد. هایی است که سازمان براي اجرا و استقرار رویکردهاي خود انجام میاین عنصر دربرگیرنده تالش :Dاستقرار 

هاي سازمان در زمینه ارزشیابی و بازنگري در رویکردها و به این عنصر دربرگیرنده فعالیت  A&Rارزیابی و بازنگري 
 کارگیري استقرار آنها است. 

کند که یک سازمان براي دستیابی به تعالی سازمانی و ملی موفق این مسیر نیازمند چرخه به طور خالصه این منطق بیان می
 ،):لتونااسکزیر است(

                                                            
1 Sub-criterion 
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 چرخه کیفیت دمینگ :2شکل

 معرفی معیارها

رساند این ه انجام می، فرایند ارزشیابی را با استفاده از نه معیار اصلی بEFQMهمان طور که اشاره شد، مدل تعالی سازمانی 
 ،):لتونااسکنه معیار به طور خالصه عبارتند از(

هاي مورد نیاز اف سازمانی، چگونگی توسعه ارزشه مأموریت و اهدهاي توسعه و تسهیل در دستیابی بشیوه رهبري سازمان:
ها و اتخاذ مناسب سازمانی و از ها از طریق اجراي فعالیتبراي دستیابی به توفیقات بلندمدت و نحوه به کارگیري این ارزش

 ). 1385ه، ان (حمیدزادسوي رهبران سازمان است. همچنین میزان تعهد مدیریت به توسعه و استقرار سیستم مدیریت سازم

ک استراتژي شفاف و مبتنی بر نحوه عملیاتی نمودن مأموریت و دستیابی به افق سازمان از طریق ی مشی و استراتژي:خط
 ). 1378(طبرسا، ،مدت و فرایندها پشتیبانی شودها، اهداف درازمدت و کوتاهها، برنامهمشینفعان که به وسیله خطعالیق ذي

هاي گیري از دانش و پتانسیل کامل افراد سازمان در قالب نفرات، گروهچگونگی مدیریت، توسعه و بهره :افراد و پرسنل
مشی، استراتژي و اجراي مؤثر فرایندها ها به منظور پشتیبانی از خطریزي این فعالیتکاري و سطوح سازمانی و نیز نحوه برنامه

 )..1385(حمیدزاده، 

ها و ها، سیاستمشیهاي خارجی و منابع داخلی در راستاي خطریزي و مدیریت شرکتامه: نحوه برنها و منابعشرکت
 )..1378اجراي مؤثر فرایندها (طبرسا،

ها و استراتژي سازمان و کسب رضایت کامل مشی: نحوه طراحی، مدیریت و بهبود فرایندها جهت پشتیبانی از خطفرایندها
 ).1387نفعان سازمان (شیخ زاده،ذي و ایجاد ارزش فزاینده براي مخاطبین و

نتایج نی دستاوردهاي سازمان در ارتباط با مشتریان و مخاطبین بیرو نتایج مرتبط با مخاطبین و مشتریان سازمان:

 ازمان).دستاوردهاي سازمان در ارتباط با کارکنان و پرسنل خود (افراد داخل س مرتبط با افراد  پرسنل سازمان:

 ).1392المللی مرتبط با سازمان (هادیان،دستاوردهاي سازمان در زمینه جوامع محلی، ملی و بین تماع:نتایج مرتبط با اج

تعیین نتایج 
مطلوب

برنامه ریزي و 
توسعه رویکردها

استقرار و به 
کارگیري 
رویکردها

ري ارزیابی و بازنگ
در رویکردها و 

استقرار آنها
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ریزي شده و میزان حصول دستاوردهاي سازمان در ارتباط با عملکردهاي برنامه نتایج کلیدي حاصل از عملکرد سازمان:

به اهداف کلی سازمان.

معیار) هستند که فرایند ارزیابی  32ی (مجموعاً اصلی فوق شامل تعدادي معیار فرع شود که هر کدام از معیارهايیادآوري می
 گرارا تأکید بر نتیجه EFQMهاي نهفته در مدل تعالی سازمانی توان اهم ویژگیسازند در مجموع میتر میتر و سادهرا دقیق

یندها و واقعیات، مشارکت و توسعه کارکنان، مانی، مدیریت بر اساس فرامداري، هدایت و ثبات مقاصد سازبودن، مشتري
 دانست. یادگیري، نوآوري و بهبود مستمر، توسعه روابط سودمند و مبتنی بر اعتماد با شرکاء و مسئولیت اجتماعی

هاي اصلی ارزیابیروش

تواند به صورت یابی میپذیرد. ارزارزیابی بر خالف مدل آن بستگی به اندازه، نوع و ماهیت سازمان داشته و از آن تأثیر می
د. انواع اصلی توسط ارزیابان مراکز خارج سازمان و یا تلقی از این دو انجام پذیر ،داخلی توسط نیروهاي خودي، خارجی

 اند.هاي ارزیابی در شکل زیر نشان داده شدهروش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي ارزیابی: انواع روش3شکل 

هاي ارزیابی (خصوصاً هنگامی که را دارد، اما به دلیل طبیعت بسیاري از روشهر روش ارزیابی نگرش استاندارد خاص خود 
بندي انجام شده و منابع نیروهاي داخلی ها منعطف بوده و بر اساس زمانشوند) این روشارزیابی استفاده می -براي خود 

 سازمان قابل تغییرند.

 ساختار نظام تعالی و ارزیابی عملکرد

 دقت و سختگیري

 کارگاه

رفورماپ  

 جایزه

 ماتریس

 پرسشنامھ

 دادهھا

 بر پایھ شواھد و مدارک

 کم زیاد

 بر پایھ نظرات

ھاي ارزیابيروش  
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بایست مورد توجه قرار گیرد عدم توجه به این مشخصات ازمان نکاتی چند میسارزیابی یک  -ختار خود در طراحی و ایجاد سا
ه همراه بارزیابی را  -هاي خود به شدت تحت تأثیر قرار داده و حتی شکست برنامه راکارایی و اثربخشی نظام ایجاد شده 

 خواهد داشت این نکات عبارتند از:

 -هاي خود اه تمامی واحدها و ایجاد تیمگرزیابی از اعضاي پویا و آا -یجاد و تشکیل هسته خود این امر با ا عدم تمرکز:
 یابد. ارزیابی براي هر یک از واحدهاي سازمان تحقق می

مر توجه ابا مشارکت مدیران ارشد سازمان به عنوان عضوي از کمیته راهبردي به این  مشارکت و تعهد مدیریت ارشد:
 گردد می

طرفی آنها تأمین ها و بیبایستی سعی گردد که جنبه استقالل هسته و تیماالمکان میحتی طرفی:استقالل و بیاصل 
 گردد.

میته راهبردي ارزیابی و ک -ها، هسته خود با توجه به سطح متفاوت واحدهاي مختلف آن، انتخاب افراد در تیم پذیري:انعطاف
 باشد.رزیابی میا -رزیابی بر عهده هسته خود ا -هاي خود احدهاي مختلف انتخاب تیممتغیر بوده و با توجه به سطح متفاوت و

 سازمانی.ساز و برونن درونساانشرامکان استفاده از آگاهی و تجربیات متخصصان و کا

ن سطوح تواهاي بزرگ میسازمان ارزیابی، در -با توجه به نکات مطروحه فوق و لزوم فراگیري و یکپارچگی ساختار خود 
 :گرفتن ساختار در نظر یمختلف زیر را در ا

 رزیابی را برعهده دارند. ا -گیري و تصویب امور مختلف مربوط به خود وظیفه تصمیم کمیته راهبردي (مدیریت ارشد):

رشات ریزي، هدایت مستقیم، تجزیه و تحلیل نتایج و تهیه و اعمال بازخوردها و گزا: وظیفه برنامهارزیابی -هسته خود 
 مناسب را بر عهده دارد.

 شوند.رزیابی تشکیل میا -ترین سطح اجرایی سازمان براي انجام خود در پایین ارزیابی: -هاي خود تیم

 رابطه این سطوح با یکدیگر و واحدهاي سازمان در شکل زیر نمایش داده شده است.

 

 

 

 

کمیتھ راھبردي (مدیریت 
ھاي پروژه ارشد)

 مصوب

اھداف و 
ھابرنامھ  

ارزیابي- تھ خودھس  

 واحدھاي مختلف سازماني

- ھاي خودتیم
 ارزیابي

371
: ساختار 4شکل 

-نظام خود 
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 خالصه روش شناسی . 2

ي بررسی ش در مرحله اول روش کیفی با شیوه مطالعه اسنادي(سندکاوي) است. یعنی براروش پژوهش مورد استفاده در این پژوه
هاي موجود از روش مطالعه اسنادي استفاده شده است. بنابراین در این تحقیق، پژوهشگران ها و تجربهانتقادي و تفسیر تحلیلی فعالیت

اي سواالت خود وع پژوهش بوده سعی بر یافتن پاسخی قابل قبول برآوري و تجزیه و تحلیل اسناد و مدارکی که مربوط به موضبا جمع
باورهاي جامعه  وها تواند بدان وسیله ارزشهاي شناخته شده است که پژوهشگر میداشته است. بر این اساس، مرور اسناد، یکی از روش

وصیف موضوع به ت). سپس بعد از 118: 1377ی، یا افراد مورد مشارکت را به تصویر بکشد(مارشال، راسمن، ترجمه پارساییان و اعراب
الی در اسناد تبیین و تحلیل آن پرداخته شده است که موجبات شناخت و تعیین جایگاه هر چه بیشتر از مبحث کیفیت نظام آموزش ع

 باالدستی را فراهم خواهد آورد. 

 گیرد:می به طور کلی براي بررسی و تجزیه و تحلیل اسناد، مراحل زیر مورد توجه قرار

 هاي اطالعاتیدسترسی به داده

 هاي اطالعاتیبازبینی اعتبار داده

 درك و فهم اسناد

 هاي اطالعاتیتجزیه و تحلیل داده

 ).193: 1390فرد و همکاران، هاي اطالعاتی (داناییبرداري از دادهبهره

 و نتیجه گیري  هایافتهخالصه . 3

اگرچه به ماهیت و ساختار سازمان بستگی شدیدي داشته و ساختار و نحوه  سازمان اجرایی آن دریند ارزیابی و فرا -نظام خود استقرار 
سازي فرایند انجام و پیاده سازوکاراما  ،باشدهاي ارزیاب) بسیار مهم میرزیابی و تیما -ارتباط عناصر آن (کمیته راهبردي، هسته خود 

و روش خود  EFQMرزیابی اتخاذي (مثل مدل ا -و روش خود  یرفته شده از سوي سازمانهاي پذو مدل هاالگو میان ارزیابی از -خود 
رزیابی ا -گیري از آنها، نشأت گرفته است و توجه به این دو، فرایند جامع خود رزیابی پرسشنامه) و چگونگی کاربرد و تلفیق و بهرها -

محتوایی سازمان، از میان الگوهاي ا در نظرگیري دو بعد ساختاري و بارزیابی  -چارچوب جامع خود  بنابرایندهد. سازمان را شکل می
شاورزي، خدماتی قانون برنامه چهارم توسعه کشور به منظور تشویق واحدهاي صنعتی، ک  5بند ج ماده  .پذیرفته شده انتخاب می شود

وري در برنامه، به بهره ت و خدمات و تحقق راهبردهايوري با رویکرد ارتقاي کیفیت تولیداو در راستاي ارتقاي بهره دولتیغیردولتی و 
طی  وري ایرانلی بهرهتوسط سازمان مطراحی و  وري را با استفاده از الگوهاي تعالی سازمانیشود جایزه ملی بهرهدولت اجازه داده می

 »وري و تعالی سازمانیهجایزه ملی بهر«بحث  با توجه به ور در سطوح مختلف اهدا نماید.بنابراینسالهاي برنامه چهارم به واحدهاي بهره
وري در بسیاري از کشورهاي دنیا که اخیراً در کشور به طور گسترده طرح شده است و با مقایسه جایگاه آن با جوایز ملی کیفیت و بهره

هاي تعالی سازمانی، به اصول و مدل یت به بناي این جوایز بر پایهیز با عنانها، مدارس و مراکز آموزشی به این حیطه و و ورود دانشگاه
کشور امري  موسسات آموزش عالیها و به ویژه دانشگاه ي آموزشیهادر سازمان رسد معرفی و بسترسازي مفاهیم تعالی سازمانینظر می

 ضروري است.

 ردد: گهاي استقرار و بهبود روند تعالی سازمانی ارائه میبر این اساس پیشنهادات زیر براي تدارك زمینه

 کارکنان بین در و نوآوري خالقیت ترویج و انگیزه ایجاد منظور به پیشنهاداتایده و  نظام کردن فعال
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  و تعالی سازمان در موسسات آموزش عالی وريبهره کمیته کردن فعال و تشکیل

 در موسسات آموزش عالی و مالی اداري سالمت ارتقاي کمیته کردن فعال

  هاحوزه تمام در جامع و دقیق آمار از استفاده منظور بهسازمان  اتاطالع و آمار کمیته تشکیل

 . مدیریتی تصمیمات و دانشگاه عملکرد گزارش تدوین در استفاده

 در موسسات آموزش عالی هاارزش به نسبت آنها عملی اقدامات و کردارها طریق از ارشد مدیران تأکید و حمایت

 هایشانفعالیت با مرتبط سازمانی اهداف با کارکنان ساختن آشنا

 مستمر بهبود ایجاد در کارکنان تمامی مشارکت بر مبنی استراتژي تدوین

 .باشد والگ هايو سازمان عملیاتی هايداده تحلیل طریق از نیازها و هاشناسایی فرصت بر مبتنی که فرایندها مستمربهبود 

 آنها هايیستگیشا و به مهارتها توجه با کارکنان استقرار مدیریت به توجه

 سازمان در استعداد مدیریت به توجه

  سازمان در دانش مدیریت کارگیري به و توجه

 آنها مستمر بهبود براي مستمر آموزشی هاينیازسنجی انجامبا  کارکنان بهسازي و آموزش به توجه

 راهبردي اهداف راستاي در مالی منابع کارگیري به و تخصیص به بیشتر توجه

 مراجع منابع و . 4

 مجموعه " تیدول هاي سازمان عملکرد ارزیابی الگوي انتخاب در راهبردي اقتضائات نقش وتبیین بررسی " ، ( 1378) غالمرضا طبرسا،

 استخدامی امور سازمان : رجایی،تهران شهید جشنواره دومین مقاالت

 اول چاپ ا،الزهر دانشگاه انتشارات ،تهران، 1390" سال در) س (الزهرا دانشگاه ارزیابی نتایج تحلیل " )1392( ناهید ، هادیان

 ماهنامه ، " روکا کسب عملکرد ارتقاي در انسانی منابع استراتژیک مدیریت نقش (1387) زاده بهرام مهدي، و محمد زاده، رجبعلی شیخ

 ایران مدیریت مشاوران ، انجمن مدیریت مشاور
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 آباد از دیدگاه دانشجویان (یک مطالعه کیفی)هاي شهرستان پارسارزیابی کیفیت تدریس اساتید دانشگاه

 2، رامین موسوي محمدرضالو1ملیکا همراه زاده

 چکیده

ها است. هدف شگاهي تدریس اساتید فرآیندي است که هدف آن بهبود کیفیت تدریس و افزایش ارتقاء آموزش در اکثر دانوهارزشیابی شی
حاضر کیفی از  آباد از دیدگاه دانشجویان است. روش پژوهشهاي شهرستان پارسپژوهش حاضر ارزیابی کیفیت تدریس اساتید دانشگاه

ي در به صورت نمونه نفر 17آباد تعداد هاي شهرستان پارسدانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاهباشد. از بین نوع تحلیل محتوا می
ي مرسوم در تحلیل هها، طی پنج مرحلآوري دادهساختار یافته بود که پس از جمعدسترس وارد تحقیق شدند. ابزار تحقیق مصاحبه نیمه

ردید که شامل مضمون فرعی استخراج گ 13مضمون اصلی و  4هاي پژوهش از یافتهافزار مکس کیودا تحلیل شدند. محتوا به کمک نرم
ابی)، خصوصیات علمی و تخصصی (تسلط بر محتوا و موضوع درسی، کاربست تکنولوژي، مالحظه و رعایت مقررات آموزشی و ارزشی محاله

هاي مکمل یتخوش رویی و خوش خویی استاد)، فعالفردي و شخصیتی (استطاعت در روابط بین فردي، ایجاد انگیزه در دانشجویان و 
ها و ) و بایستههاي فوق برنامه، امکان دسترسی به استاد در خارج از کالس درس و حضور در جلسات امتحانی(حضور موثر در فعالیت

ن پژوهش گان در ایکنندباشد. مشارکتپیشنهادات (استیالي دانش، حضور دانشجویان در کالس درس و جذب اساتید غیربومی) می
 مقررات رعایت و مالحظه و تکنولوژي اذعان داشتند که کاربست سطح دانش و بار علمی اساتید خود را در حد متوسط ارزیابی کردند و

 شخصیتی و فردي ايهکنند و از ویژگینمی عمل مطلوب صورت به ارزشیابی يمولفه گیرد. درمی انجام خوبی به اساتید بین در آموزشی
 . دهندمی انجام موثري طور به را خود درسی کالس از خارج هايفعالیت و برخوردارند ناسبیم

 آبادارزیابی، کیفیت تدریس، آموزش عالی، دانشجویان، شهرستان پارسکلیدواژگان: 

 مقدمه

ورد نظر برنامه و میزان آن را گردد که تحقق اهداف مآوري و تفسیر اطالعات اطالق میبه یک فرآیند ساختارمند براي جمع 3ارزیابی
یکی از فرآیندهایی است که وضعیت سیستم آموزشی  چنین) و هم1386کوثریان و محمودي،  وحیدشاهی، محمدجعفري،کند (تعیین می

نامنظم  گردد که شاگردان و معلمان خود را به طور رسمی ولی). اولین ارزشیابی به زمان سقراط برمی1385زاده، کند (تقیرا مشخص می
هاي ارزشیابی به صورت مدرن در آغاز قرن بیستم در دانشگاه واشنگتن به کار گرفته شد نامهکردند و نیز اولین پرسشارزشیابی می

تردید اي در تعیین و ارتقاي کیفیت آموزش دارد که بی). ارزشیابی آموزش، نقش ویژه1386(شکورنیا، الهام پور، مظفري و دشت بزرگی، 
ها مثل صنعت ي زمینه). در حال حاضر بهبود کیفیت در همه1390بود مستمر کیفیت آموزشی خواهد بود (نوبخت و رودباري، ضامن به

شود (کریمیان و نامداري ها یک ضرورت محسوب میي سازمانو تولید، خدمات، بهداشت و آموزش و پرورش، آموزش عالی و نیز کلیه
ایم که در قرن گذشته شاهد تالش روزافزون بشریت براي ارتقاي سطح علمی ي هزاره سوم گذاشتهنه). در حالی پا به آستا1393پژمان، 

ترین و موثرترین نهادي که ایم، تالشی گستره، فراگیر و جهانی براي گسترش آموزش عالی به عنوان اصلیخویش در ابعاد مختلف بوده
گذاري ي سرمایهدهنده). آموزش عالی نشان1393فا نماید (بیرامی و رحیمی راد، ي پایدار کشورها ایتواند نقش اساسی را در توسعهمی

 2005ي فرهنگی، اقتصادي و اجتماعی یک کشور مهم است (اخاوند کاظمی، در منابع انسانی است و آموزش با کیفیت باال براي توسعه
ي اثرگذاري بسیار وسیعی در میتی است که داراي حوزه). پس آموزش عالی بخش مهم و حائز اه2015نقل شده در غنجی و همکاران، 

اي هدف ). در هر جامعه1394هاي اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه است (نامداري پژمان و طاهري فر، دیگر نهادها و بخش

                                                            
دانشگاه تبریز، گروه آموزش و بھسازی منابع انسانی، تبریز، ایران   ١

melika.hamrahzadeh@yahoo.com (نویسنده مسئول) 
  yahoo.com61ramin.mousavi@آباد، ایران دانشگاه پیام نور، گروه مدیریت، پارس  ٢
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خاص براي دانشجویان  هايهاي مناسب به منظور کسب دانش، مهارت و نگرش در قالب شایستگینهایی آموزش عالی تدارك فرصت
). اقدامات 2002، 1هایشان و نیز ثمربخشی براي جامعه یاري رسانده و رشد دهد(آبولماتاي که آنان را در اثربخشی فعالیتاست به گونه

بازخورد هاي فعال تدریس، ابتکار عمل مدیران، توجه جدي نسبت به مسائل ارزشیابی و اي که در سطح جهانی نظیر توجه به روشفزاینده
هاي بارز توجه به کیفیت در آموزش عالی دانست (کریمیان و نامداري پژمان، توان از نشانهکه در سطح آموزش انجام گرفته است را می

شود که کمیت آموزش عالی رشدي بیش از پیش داشته ولی از نظر کیفیت، ها و گزارشات متعدد اظهار می). عموماً در بحث1393
هاي هاي اخیر سیر نزولی شاخصهي آموزش عالی در سالترین مشخصهش و مطلوبی نداشته است به طوري که عمدهبخپیشرفت رضایت

ها و مراکز آموزشی دنیا در چند ). مقوله ارتقاي کیفیت آموزشی در دانشگاه1390کیفی آن بوده است (حاتمی، محمدي و اسحاقی، 
کشور جهان ایجاد  48سازمان تخصصی این حوزه در  70بیش از  2005اي که در سال هي اخیر مورد توجه قرار گرفته است، به گوندهه

آغاز شد  1375هاي مربوط به ارزیابی مستمر براي بهبود کیفیت آموزش عالی از سال ).  در ایران نیز کوشش1390شدند (هاشمی، 
 ). 1379(بازرگان و فتح آبادي و عین الهی، 

م در فرآیند یادگیري است. منظور از کیفیت تدریس، درك بهتر مفاهیم و قدرت تحلیل روابط بین کیفیت تدریس یکی از عوامل مه
توان گفت کیفیت تدریس آن چیزي است که اساتید و دانشجویان آن را تدریس ) و می2014، 2ها از جانب دانشجویان است (گارنرآموخته

هایی از قبیل پردازد و شامل فعالیتهاي آموزشی اساتید میبودن فعالیت هاي کلی تدریس به بررسی موثردانند و مولفهاثربخش می
؛ زابلی، مالمون 1997، 3هاي تدریس، انگیزش و ارتباط موثر با دانشجویان، شخصیت و رفتار فرد و توانایی علمی استاد است (کامبرمهارت

هاي گیريا براي تجزیه و تحلیل مسائل آموزشی، تصمیمها بازخورد مناسب رچنین کیفیت تدریس در دانشگاه). هم1393و حسنی، 
دهد و مدرسان با آگاهی از کیفیت عملکرد هاي راهبردي در اختیار مسئوالن و دست اندرکاران آموزش عالی قرار میریزياساسی و برنامه

ایش کیفیت تدریس خود بپردازند (خسروي ي افزهاي آموزشی در نتیجهها و روشخود در جریان تدریس قادر خواهند بود به اصالح شیوه
آوري اطالعات و بررسی عملکردهاي فرآیندي است که طی آن با جمع ). فرآیند ارزشیابی اساتید1395پور و تقی بیگی، رافع و زاللی، 

واند به افزایش شایستگی تشود و در عین حال تصمیم الزم در مورد اقداماتی که میها قضاوت میي کفایت و شایستگی آنگوناگون، درباره
). اساتید دانشگاه بیشتر از طریق روش 2004، 4گیرد (فیتز پاتریک، ساندرس و ورشها و بهبود یادگیري فراگیران کمک کند اتخاذ میآن

ترین ). یکی از مهم1394شوند (نوري فرد و نوري فرد، گیرند و تعریف میدهند مورد سنجش قرار میتدریسی که در کالس ارائه می
ترین تکنیک آن ارزشیابی مستمر آموزشی از طریق دانشجویان هاي ارتقاي کیفیت آموزشی، ارزیابی کیفیت تدریس است که اصلیروش

ها و مراکز آموزش عالی مورد استفاده است (جوادي و عرب در دانشگاه 1920باشد، این روش پرکاربردترین روش بوده و از سال می
اند که ارزیابی عملکرد اساتید توسط دانشجویان براي بهبود مستمر اي هیات علمی و مسئولین دانشگاهی دریافته). اعض1393بافرانی، 

 ).2007، 5فرآیند یاددهی ـ یادگیري امري حیاتی است (هارینگتون و ریسنس

در  بسیاري مطالعات اخیر هايلسا ي اساتید است، درها بر عهدهاز آنجایی که بار اصلی مسئولیت تحقق کیفیت تدریس در دانشگاه
 6توان به تحقیقات ارتس، پدراجاپارو و دل مارسالیناس جیمنزها وجود دارد که میي ارزیابی کیفیت تدریس اساتید در دانشگاهزمینه

دي از یک عملکرد پژوهشی و کیفیت تدریس در سیستم آموزش عالی اسپانیایی: شواه"اي تحت عنوان ) اشاره کرد که در مقاله2017(
ي ارزیابی تدریس و عملکرد ي داده از دانشگاه اکسترمادوارا، که حاوي اطالعاتی دربارهبا استفاده از یک مجموعه "دانشگاه متوسط

است، به یک ارتباط مثبت بین عملکرد پژوهشی و نمرات آموزشی دست یافتند 2011 -2012تا  2001-2002هاي پژوهشی بین سال

                                                            
1 Abuelmatti 
2 Gaertner 
3 Kember 
4 Fitzpatric, Sanders & Worthon 
5 Harrington & Reasons 
6 Artés, Pedraja-Chaparro & del Mar Salinas-JiméneZ 
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دند که به طور متوسط اساتیدي که بیشتر درگیر تحقیقات بودند در ارزیابی تدریس خود نتایج بهتري به دست نتیجه رسی و به این
 آوردند.

 "ارزیابی دانشجویان از تدریس: بهبود کیفیت تدریس در آموزش عالی") در تحقیقی تحت عنوان 2017( 1هاموند، مارینو، امونز و چامبرز
کیفیت تدریس در شمال امریکا و انگلستان پرداختند و به این نتیجه دست یافتند که با توجه به  به بررسی ارزشیابی دانشجویان از

گیري اثربخشی تدریس و نتایج گذاري بزرگ در ارزیابی دانشجو از تدریس، احتمال قوي وجود دارد که از ارزیابی براي اندازهسرمایه
 ها استفاده گردد.ت آمده از آنیادگیري براي به حداکثر رساندن اطالعات عملی به دس

ر اعضاي تجزیه و تحلیل برخی از عوامل کیفیت آموزشی ب") در تحقیقی تحت عنوان 2015غنجی، خشنودي، حسینی و مظلومی فر (
 ریس اعضاي هیاتبندي عوامل مرتبط با کیفیت تدبه تعیین و طبقه "هیات علمی دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی در دانشگاه تهران

هاي ) مهارت3رت ) آموزش مها2) طرح درس 1علمی دانشکده کشاورزي پرداختند و در نتیجه به پنج عامل دست یافتند که عبارتند از: 
 ) صالحیت فردي اعضا.5) تخصص مربوط به محتواي درس و 4ارتباطی 

 و اورزيکش علوم دانشگاه علمی هیأت اعضاي تدریس کیفیت روي مؤثر عوامل") در تحقیقی تحت عنوان 1395پور ( و حسین عزیزي
 دانشگاه علمی هیأت اعضاي تدریس کیفیت روي مؤثر عوامل به بررسی "آموختگاندانش و دانشجویان دیدگاه از ساري طبیعی منابع
جه دست پرداختند و به این نتی1388-1392 هايسال طی آموختگاندانش و دانشجویان دیدگاه از ساري طبیعی منابع و کشاورزي علوم

 و داشت وجود داريمعنی اختالف دانشجویان از نظر بررسی مورد نیمسال  ده در علمی هیأت اعضاي تدریس کیفیت یافتند که بین
 . بود صعودي روند داراي تغییرات کلی طوربه

ید اعضاي دریس از دهاي موثر در روشنگري کیفیت تعامل") در تحقیقی تحت عنوان 1395خسروي پور، تقی بیگی، رافع و زاللی (
س، مهارت ي مهارت تدریبه این نتیجه دست یافتند که سه مولفه "هیات علمی دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان

ي تدریس ین پیشینهبي مثبت و معناداري را چنین رابطهریزي در کیفیت تدریس بیشترین سهم را دارند و همشخصی و ارتباطی و برنامه
 فیت تدریس اساتید وجود دارد.با کی

 "عادالت ساختاريمیابی ارتباط بین عوامل موثر بر کیفیت تدریس اساتید: مدل") در تحقیقی تحت عنوان 1393زابلی، مالمون و حسنی (
ت یافتند که یجه دسهاي مختلف کیفیت تدریس از دید خود اساتید پرداختند و به این نتها و تحلیل روابط بین مولفهبه شناخت مولفه

دهد که ي نشان مییابی معادالت ساختارهاي کیفیت تدریس اهمیت بیشتري دارد و مدلي ارتباط میان فردي در بین سایر مولفهمولفه
 ها بر یکدیگر باید به خوبی شناسایی شود.هاي مختلف و تاثیر متقابل این مولفهارتباط مولفه

ن با رویکرد شناسی ارزیابی کیفیت تدریس اساتید از طریق دانشجویاآسیب"حت عنوان ) در تحقیقی ت1393جوادي و عرب بافرانی (
در باب ارزیابی کیفیت  هاي کالن و فراتحلیلی از مجموع مطالعات صورت گرفتهاي و استخراج تحلیلي اسنادي، کتابخانهبه مطالعه "بومی

هاي جدي رنج یبها و آسبی کیفیت تدریس از طریق دانشجویان از ضعفتدریس اساتید پرداختند و به این نتیجه دست یافتند که ارزیا
 بایست مورد بازنگري قرار گیرد.برد که میمی

از دیدگاه  هاي سوادکوهارزیابی کیفیت فرآیند تدریس و یادگیري دانشگاه ") در تحقیقی تحت عنوان 1393کاشی سرخی و پژمان (
ت رعایت مقررا یافتند که بین میانگین نظرات اساتید و دانشجویان نسبت به سبک تدریس،به این نتیجه دست  "دانشجویان و اساتید

ان آگاهی از اهداف ي تعامل دانشجویان با استاد، میزان استفاده از تکنولوژي آموزشی، رضایت از نتایج ارشیابی، میزآموزشی، نحوه
 جود دارد.داري وارزشیابی و کیفیت فرآیند تدریس و یادگیري تفاوت معنی

                                                            
1 Hammonds, Mariano, Ammons & Chambers 
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ه علوم پزشکی ي نگرش اساتید و دانشجویان دانشگامقایسه ") در تحقیقی تحت عنوان 1392خورسندي، علی آبادي فراهانی و شمسی (
دریس به روش ارزیابی به بررسی نگرش اساتید و دانشجویان از کیفیت ت "اراك از ارزشیابی کیفیت تدریس اساتید به روش ارزیابی آنالین

 ین داشتند. اتید پرداختند و به نتیجه دست یافتند که استادان و دانشجویان دیدگاه مثبتی نسبت به ارزشیابی آنالآنالین اس

به  "شکی تهرانارزیابی دانشجویان از کیفیت تدریس اساتید در دانشگاه علوم پز") در تحقیقی تحت عنوان 1391نوبخت و رودباري (
ه رسیدند که ی دانشجویان پزشکی دانشجویان علوم پزشکی تهران پرداختند و به این نتیجشناسبررسی کیفیت آموزش در کالس بافت

ي از کسب شده در زمینهمقررات اداري، ظواهر فردي و اجتماعی و روابط متقابل استاد و دانشجو بیشترین امتیاز ارزشیابی را داشت. امتی
 بعدي ارزشیابی قرار داشت.ي هاي اداره و کنترل کالس در مرتبهکیفیت آموزشی و روش

آباد شهرستان پارس در زمینه این در تحقیقی اندك بودن تحقیقات کیفی در باب ارزیابی کیفیت تدریس در کشور و اینکه به توجه با لذا
 براساس تا دازدبپر یانارزیابی کیفیت تدریس اساتید این شهرستان از دیدگاه دانشجو به تا است آن بر پژوهش این است، نشده انجام مغان
 . شود برداشته هاي این شهرکیفیت تدریس در دانشگاه ارتقاي جهت در گامی آمده دست به نتایج

 تعاریف مفاهیم

 هارمعیا از رخیب    سیلهو به دنکر وتقضا يمعنا به یابیارز گوید) می2003هونگ ( جیود و ردنبو از نقلبه  )1994: هیلز (یابیارز
 ديعملکر ياهفهد و مانیزسا يهافهد به سترسید انمیز سیربر جهت ،هاداده تفسیر و تحلیل آوري،جمع يمعنا به یابیارز ،ستا

 یابیارز او ستا دهمون حمطر یابیارز از کامل نسبتاً تعریفی) 1381( کیامنشبیباي به نقل از  .)1390(هاشمی و پورامین زاد، باشد می
. نددامی جامد»نامی معین میاقدا به شتداچشم با شیارز وتقضا به نهایت در که يهداشو ارنظامد تفسیر و آوريجمع یندآ«فر در را
 دآوريگر جهت يیزربرنامه و قتد از ايجهدر از حاکی که ستا دنبو ارنظامد اول عنصر .دبرمیگیردر  را يکلید عنصر رچها تعریف ینا
 عنصر مینرچها د،برمی ترافر توصیف حد از را یابیارز که ستا یشارز وتقضا سوم عنصر و ستا هداشو تفسیر دوم عنصر ،ستا تطالعاا

 .دگیرمی رتصو هیندآ در میاقدا منجاا رمنظوبه  و گاهانهآ یابیارز که ستا مرا ینا از حاکیمعین»  میاقدا به شتداچشم «با

 . )1376(عمید، ست ا يچیز حالت و صفت ،چونی ،چگونگی معنیبه  و "کیف" یشهر از و Quality: کیفیت معادل کیفیت

 و انگرهدمشاه نظر تابع کیفیت يسو یک کهاچر ؛هنیذ هم و دارد عینی خنیمر هم عالی زشموآ در کیفیت: عالی زشموآ در کیفیت
 ).1393عرب بافرانی،  (جوادي وند دازمیپر آن تعریف به دخو نظر و هیدگاد به توجه با و کنندمی تعبیر دخو را کیفیت که ستا مخاطبانی

 »خودشی زموآ يهافهد به نسیدر در نمعلما موفقیت انمیز «تعیین کنند:می تعریف گونهرا این ساتیدا شیابیارز:  دستاا شیابیرزا
 با همدآ بدست تاطالعا مقایسه ايبر هاییرمعیا بنتخاا و دستاا شیزموآ يها فعالیت رهبادر زمال تطالعاا ممستلز کاري چنین منجاا که
(جوادي و اشد بمی ،ندایافتهدست  هشد تعیین پیش از يها فهد به نیامیز چه تا سینرمد که رهبا ینا در وتقضا سپس و هارمعیا آن

 ).1393عرب بافرانی، 

ي دارندهدانند و دربرکیفیت تدریس آن چیزي است که دانشجویان و اعضاي هیات علمی، آن را تدریس اثربخش می کیفیت تدریس:
هاي تدریس عالیتفهاي آموزش عالی مرتبط است. بررسی میزان موثر بودن بوده و بیشتر با موقعیت هاي اصلی تدریس و یادگیريمولفه

، نقل 1996ن، شود (ویتروك و همکاراهاي تدریس، انگیزش، شخصیت، رفتار در کالس و توانایی علمی استاد میاست که شامل مهارت
 ).1386شده در رحال زاده، 

 شناسیروش
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انداز باشد. تحقیق کیفی، رویدادها و تجربیاتی را که در یک زمینه وجود دارد، با چشمفی از نوع تحلیل محتوا میروش پژوهش حاضر کی
تحلیل محتوا بر این فرض بنا نهاده  ). روش1998، 1دهد (تامپسون و والکري مورد بررسی قرار میتجربیات فردي مربوط به آن پدیده

هاي درك و سازمان یافتگی جهان دست یافت ها، شیوهها، نگرشتوان به کشف معانی، الویتنی میهاي زباشده است که با تحلیل پیام
هاي متنی از طریق توان روش تحقیقی براي تفسیر محتوایی داده). روش تحلیل محتواي کیفی را می2003(ویکینسون و بریمینغان، 

). در این پژوهش 2005، 2شانون ی الگوهاي شناخته شده دانست (هسیه وسازي یا طراحمند، کدبندي و تمبندي نظامفرآیندهاي طبقه
باشد، به روش تحلیل محتوا به عمق مفاهیم درك شده از سوي که هدف ارزیابی کیفیت تدریس اساتید از دیدگاه دانشجویان می

هاي مشغول به تحصیل در دانشگاه ي دانشجویاني این پژوهش را کلیهکنندگان در این پژوهش پی برده شده است. جامعهمشارکت
نفر از دانشجویان  17گیري به صورت نمونه در دسترس انجام گرفت و در نهایت تعداد دادند که نمونهآباد مغان تشکیل میشهرستان پارس

ره صورت گرفت. ساختار یافته و به صورت چهره به چهاي نیمهها، مصاحبهآوري دادهبا رضایت شخصی وارد تحقیق شدند. براي جمع
کنندگان توضیح داده شد و پژوهشگر با یک سوال کلی کار مصاحبه را آغاز و سپس براي انجام مصاحبه ابتدا هدف پژوهش به مشارکت

کرد. براي جلوگیري از مشکالت احتمالی، شد، مصاحبه را ادامه داده و هدایت میبا ارائه سواالت اکتشافی که از عمق مصاحبه مطرح می
چنین نکات مهم و ها انجام گرفت و همث جلسات مصاحبه از طریق موبایل ضبط گردید و بالفاصله عمل مکتوب کردن مصاحبهمباح

دقیقه  40تا  20شد. مدت زمان انجام هر مصاحبه بین کننده یادداشت برداري میکلمات کلیدي همزمان با انجام مصاحبه توسط مصاحبه
هاي ها ادامه یافتند، طوري که در مصاحبه هفدهم اطالعات جدیدي نسبت به دادهزمان اشباع داده ها شروع شدند و تابود. مصاحبه

ي مرسوم در تحلیل (نسخه دوازده) طی پنج مرحله 3افزار مکس کیوداهاي حاصل از مصاحبه با استفاده از نرمتحقیق افزوده نشد. داده
تحلیل  8ریزي کردن و تفسیرو در نهایت طرح 7، نمودارسازي6، کدگذاري5ی، شناسائی یک چهارچوب موضوع4محتوا یعنی آشنا شدن

 گردید.

 هایافته

بودند و در  زن بودند که حداقل یک سال تحصیلی را در دانشگاه گذرانده 8مرد و  9کننده در این پژوهش شامل دانشجویان شرکت
حلیل محتوایی تهاي حاصل از ) مشغول به تحصیل بودند. یافتهنفر8نفر) و کارشناسی ارشد (6نفر)، کارشناسی ( 3مقاطع کاردانی (

در زیر به تبیین  مضمون فرعی گردید که 13مضمون اصلی و  4ي نفر از دانشجویان، منجر به ارائه 17هاي انجام شده بر روي مصاحبه
 ها پرداخته شده است.آن

 مضمون اصلی اول: محاله علمی و تخصصی

ی و تخصصی تحقق کیفیت تدریس توانایی و محاله  علم در مطلوب موقعیت ایجاد براي عامل ترینساسیتوان گفت که یکی از امی
 داخته شده است.ها پرمضمون فرعی استخراج گردید که ذیالً به تبیین آن 4باشد. از مضمون اصلی محاله علمی و تخصصی، اساتید می

                                                            
1 Thompson &  Walker 
2 Hsieh & Shannon 
3 MAXQDA 
4 Familiarization 
5 Thematic  
6 Indexing/coding 
7 charting 
8 Mapping and interpretation 
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 موضوع و محتوا بر تسلّط استاد، هايویژگی نیز و آموزش اصول ترینمهم از یکی . تسلط بر محتوا و موضوع درسی:1مضمون فرعی 
 .دهد ارائه را درسی مطالب کامل تسلّط با تا سازد توانا را استاد که نحوي به است، آموزشی مطالب درباره گسترده و کافی آگاهی و درس

 یر است:سطح تسلط اساتید از دیدگاه برخی از دانشجویان در این تحقیق به قرار ز

سش داشته باشه یه استاد خوب باید محتواي درسی رو واضح و منظم تببین کنه، یعنی شفافیت در تدری"گوید: می 13دانشجوي شماره 
... اساتید اینجا از نظر عامل و قدرت بیان و توانایی انتقال مطالب رو دارا باشه ... مطالبش به روز باشه و از جامعیت مناسب برخوردار باشه

 ضروري امري سی،در موضوع زمینه در استاد مستمر و دائم به نظر من مطالعه ": 1. دانشجوي شماره "لمی در حد متوسطی قرار دارندع
گه بخواهیم سطح کنند. حال ا پیدا حضور کالس در بیشتري در مورد محتواي درسی آمادگی و تسلّط هست، یعنی اساتید باید با الزم و

اساتید ": 12اره . دانشجوي شم"در رابطه با تسلط شون ارزیابی کنیم از نظر من در سطح متوسطی قرار دارند آمادگی اساتید خودمونو
باشند که برخی از اساتید  هاي کتاب اکتفا کنند بلکه باید احاطه کامل بر اون موضوعی که میخوان ارائه بدند داشتهنباید صرفاً به نوشته

. "پایین قرار دارند هم اراده کالسیشون، اما برخی از اساتید هم هستند که در سطح متوسط و یا حتیما واقعا هم سطح علمیشون خوبه و 
عوامل ": 7شماره  . دانشجوي"کنممن از نظر علمی سطح اساتید دانشگاه اینجا رو متوسط رو به باال ارزیابی می": 15دانشجوي شماره 

رچه گاهاً گترینش همون سطح علمی استاد هست... هست اما از نظر بنده مهممختلفی بر سطح کیفیت تدریس تو دانشگاه ها موثر 
ارند... اما سطحشون هاي ما دانشجویان باعث ارزیابی غلط از سطح اساتید میشه اما گاهاً برخی از اساتید هم قصورهایی دانگاريسهل

طالب دارند... چندتا از اساتید احاطه کامل به م ": 4. دانشجوي شماره "خیلی پایین نیست... هرچند مشکالتی در این بین داریم
 . "اطالعاتشون خوبه و به تمامی سواالت درسی و غیر درسی به خوبی جواب میدن

 تدریس امر در هیلتس ایجاد براي ابزاري عنوان به ، پیچیده یا ساده از اعم تکنولوژي و فناوري،. کاربست تکنولوژي: 2مضمون فرعی 
 يماندگار باعث کنند،می ترکیب هم با را عمل و تئوري اینکه حیث از وسایل این. روندمی کار به آموزشی هايمنظا در یادگیري و

گردد دریس میتآموزشی، بی شک منجر به ارتقاي کیفیت  تکنولوژي از گیريلذا بهره. شوندمی درس کالس در بخشی تنوع و یادگیري
ان در این تحقیق در کنندگهاي مشارکتن مقوله غافل بمانند که در این رابطه برخی از گفتههاي خود نباید از ایکه اساتید در تدریس

 زیر آمده است:

ها سود م از این تکنولوژيبه میزانی که دانشگاه امکانات و فناوري در اختیار اساتید ما قرار میده اساتید ه"گوید: می 2دانشجوي شماره 
ر آموزشی بیشتر بشه همه ما میدونیم که هر چقد میزان استفاده از تکنولوژي در ام": 6نشجوي شمار . دا"برند و از این نظر خوبندمی

. دانشجوي شماره "نندکهاي روز استفاده میسطح یادگیري باال میره... اساتید ما برا تدریسشون تا جایی که امکانش بوده از تکنولوژي
متري هستند و هاي بزرگ و معتبر داراي امکانات کهاي کوچک در مقابل دانشگاهبه نظرم این یه امر مسلم هست که دانشگاه": 17

گاه ما در حد توانشان در کنند باید به این عوامل هم دقت کنند... اساتید دانشهایی را انتخاب میکسانی که به هر دالیلی چنین دانشگاه
 ."گیرندبین تدریس از تکنولوژي الزم بهره می

 يکنندهتضمین تواندمی آموزشی محیط سازمانی مقررات عنوان به آموزشی مقررات عایت مقررات آموزشی:. ر3مضمون فرعی 
 و آموزشی محیط به تعهد عدم يدهندهنشان شخصی منافع جهت در گریزيقانون یا قوانین عدم رعایت. باشد و انضباط نظم برقراري

تدریس مهم  آموزش و کیفیت ارتقاي و در حفظ آموزشی مقررات و قوانین به ماهتما و است. توجه سازمانی اخالق اصول رعایت عدم
 است. بیانات دانشجویان به قرار زیر است:

کنند مثالً در مورد حضور و غیاب به نظر من اساتید ما یه خرده تو رعایت مقررات آموزشی کم کاري می"گوید: می 13دانشجوي شماره 
اکید داشته باشند و حتی اونایی که بیش از سه بار غیبت غیر موجه دارند رو حذفشون کنند تا به نظم کردن... به نظر من باید خیلی ت

اساتید ما مشکل خاصی ": 8. دانشجوي شماره "نظام آموزشی کمک کنند اما در کل میتونم بگم که از این نظر در سطح پایینی نیستند



 

381 

 

انشگاهییازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت نظام هاي د  

11th National Conference on Quality Assessment of University Systems 

 دانشگاه تبریز

1396اردیبهشت 7و 6  

اهاً ممکنه هم از سوي دانشجوها و هم اساتید کارهایی سر بزنه که کیفیت تدریس رو که در رابطه با رعایت قوانین آموزشی ندارند اما گ
. دانشجوي شماره "کنند که البته خیلی کم مشاهده شدهپایین بیاره، مثالً اینکه بعضی از اساتید خیلی منظم سرکالس حضور پیدا نمی

هاي اداره و کنترل کالس در حده ور به موقع در کالس و یا روشبرخی از اساتید از نظر رعایت مقررات آموزشی در کالس مثل حض": 7
 ".خوبی هستند..

 فراهم یارزشیاب طریق از که است یادگیري – یاددهی فرآیند ارزشمند بخش منظم، و مثبت بازخورد . ارزشیابی:4مضمون فرعی 
حائز اهمیت است. در بین  نظر مورد  داد برون و بازده به لنی براي هافعالیت و هابرنامه پیشرفت و بهبود ي ارزشیابی درآید. مقولهمی

 کنندگان آمده است:اظهارات مشارکت

رزشیابی انجام بدن که ابه نظر بنده مطلوبیت یک ارزشیابی رو اساتید تعیین میکنن اینکه اونا میتونن یه "گوید: می 14دانشجوي شماره 
اتید یک دانشگاه ون... اما خب این خیلی واضح هست که شیوه ارزشیابی برخی از اسواقعا مطلوب باشه فکر کنم خیلی سخت نباشه براش

شیابی اساتید ما مشکل ارز": 6. دانشجوي شماره "خوب نباشه... دانشگاه ما هم برخی اساتید هستن که ارزشیابی مناسبی انجام نمیدن
براي ارزشیابی استفاده  اساتید ما از ابزارهاي متنوع": 15شماره  . دانشجوي"اینه که برخی از اساتید ارزشیابی میان ترمی انجام نمیدن

 ."نمیکنن و ارزشیابی مستمر در طول ترم انجام نمیدن

 مضمون اصلی دوم: خصوصیات فردي و شخصیتی

 ایجاد در که اوست خصیتش کل بلکه شود،می واقع موثر که نیست استاد ايعلمی و حرفه هايدیدگاه و تجارب تنها تدریس، فرآیند در
رعی استخراج فمضمون  3از مضمون اصلی خصوصیات فردي و شخصیتی  .گذاردمی تاثیر شاگردان تحول و تغییر و یادگیري شرایط

 گردید که در زیر هرکدام آورده شده است.

تعامل و  ارد. یکهاي ارتباطی بستگی دآموزش موثر به استفاده صحیح از مهارت . استطاعت در روابط بین فردي:1مضمون فرعی 
کنندگان ت مشارکتتواند کیفیت تدریس را ارتقا دهد. اظهاراي مناسب در محیط آموزشی حتی با وجود نقص امکانات آموزشی، میرابطه

 به قرار زیر است:

هرچند ": 3ماره ش. دانشجوي "اکثر اساتید ما داراي تعامل و رابطه خوب و صمیمی با دانشجویان هستند"گوید: می 11دانشجوي شماره 
ابطه مناسبی با که سطح علمی باالي یه استادي کیفیت تدریس رو باال میبره اما در کنار بار علمی باید خصوصیات شخصیتی خوب و ر

 . دانشجوي "دانشجویان داشته باشه... به نظر من اساتید ما رابطه خوبی باهامون دارند

رام متقابل با دانشجویان انشجویان در حد عالی بوده و عین یک دوست با در نظر گرفتن احتارتباط اساتید و نحوه تعاملشون با د": 8شماره 
 ."اساتید ارتباط خیلی خوبی با ما دارند": 14. دانشجوي شماره "کنندبرخورد می

 شروط از یکی و ممه بسیار عاملی دارند، انگیزش ارتباط یکدیگر با یادگیري و انگیزش . ایجاد انگیزه در دانشجویان:2مضمون فرعی 
 را همیدنف و آموختن شوق که است کسی آن بلکه دهد،می یاد را چیزها بیشترین که نیست کسی خوب یادگیري است. استاد اساسی

  کند. برخی از اظهارات دانشجویان در رابطه با بحث ایجاد انگیزه در زیر آورده شده است:می ایجاد شاگردانش در

ي الزم براي جذب دانشجوهاشون رو نمیتونن ایجاد کنند... به نظر من این برخی از اساتید ما اون انگیزه"وید: گمی 10دانشجوي شماره 
کاهد و استادي که ي استاد میهاي درسی باشه که به نوبه خود از انگیزهمیتونه از مشکل عدم حضور منظم برخی از دانشجوها در کالس

مشکل خاصی که “گوید: می 6دانشجوي  ."میتونه انگیزه یادگیري در دانشجوهاش ایجاد کنه؟ خودش انگیزه کافی نداشته باشد چطور
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ي خود تمام تالششان را براي ایجاد انگیزه و رغبت آل نیستند اما به نوبهاز این نظر نداریم و استاداي خوبی داریم هرچند در حده ایده
 ."در دانشجویان براي یادگیري را به کار میگیرند

 اعتماد جلب و اضطراب کاهش صمیمانه، ارتباط باعث استاد، منبسط و باز چهره . خوش رویی و خوش خویی استاد:3مون فرعی مض
 که است ظریفی و تمثب پیام حامل شناختی،روان نظر از باز و گشاده چهره. شودمی شاگردان توجه قابل و مؤثر بسیار عالقه ایجاد و

ویی اساتید براي بهبود کنندگان در رابطه با خوش رویی و خوش خباشد. بیانات مشارکتمی ارتباط ایجاد در ايکنندهتعیین و مؤثر عامل
 کیفیت تدریس در زیر آورده شده است:

و هم ردیفانش  یه استاد خوب استادي هست که معیارهاي کمی و کیفی نقش استادي را در بین همکاران"گوید: می 13دانشجوي شماره 
ز لحاظ امکانات مشکل ااساتید ما شاید کمی ": 1. دانشجوي شماره "... برخی از اساتید ما واقعا از لحاظ اخالقی عالی هستنددارا باشد

واقعا در حده خوبی  از نظر خوش اخالقی ": 11. دانشجوي شماره "داشته باشند اما از نظر اخالق و طرز برخوردشون با ما واقعا خوبند
 ."قرار دارند...

 هاي مکمل اصلی سوم: فعالیت مضمون

ر خارج از کالس دهایی ها، فعالیتهاي آموزشی از جمله دانشگاهشود و در محیطهاي یادگیري تنها محدود به کالس درس نمیفعالیت
هاي عالیتفگردد. از مضمون اصلی آموزش و تدریس می کیفیت ها موجب ارتقايبه این گونه فعالیت گیرد که توجهدرس صورت می

 مضمون فرعی استخراج گردید که در زیر هرکدام آورده شده است. 3مکمل 

 در چالش یجادا و انگیزه حفظ براي که است فعالیتی برنامه، فوق فعالیت :هاي فوق برنامه. حضور موثر در فعالیت1مضمون فرعی 
هاي توانند بسیاري از کاستیشود و میمی طراحی رسید هايموضوع با مرتبط حال عین در و آزاد فضاي در تجربه منظور به یادگیرنده

ها شود که ه این برنامهتواند موجب ترغیب دانشجویان بها میکالس درس را جبران نمایند. در این بین حضور موثر اساتید در این برنامه
س حاضر میشن که به صورت مرتب سرکالاساتیدي "گوید: می 9دانشجوي شماره  تواند صحت این گفته را تصدیق کند:اظهارات زیر می

ه بر کالس درسی به نظر من به امر آموزش و یادگیري خیلی کمک میکنن... مخصوصا زمانی که ما دانشجوها میبینیم این اساتید عالو
هایی ها و دورهفعالیتاً بعض": 17. دانشجوي شماره "هاي دیگر نیز حضور دارند انگیزه ما برا یادگیري بیشتر میشهها و برنامهدر فعالیت

 ."ها میگرددبرگزار میشه که حضور اساتید باعث ترغیب بیشتر ما به این دوره

س درسی دسترسی دانشجویان به اساتید در غیر از ساعات کال . امکان دسترسی به استاد در خارج از کالس درس:2مضمون فرعی 
 کنندگان به قرار زیر بود: هاي مشارکته گفتهتواند به بهتر شدن کیفیت تدریس کمک کند. در این رابطمی

هر زمانی که به راهنمایی  ومثالً در مورد کاراي پایان نامم و ارتباط با استادم با هیچ مشکلی برخورد نکردم "گوید: می 9دانشجوي شماره 
شم و از استاد بپرسم بس با سوالی مواجه گاهاً پیش اومده که سرکال": 5. دانشجوي شماره "هاشون نیاز داشتم استاد ازم دریغ نکرده...

م نذاشته برام کام که مطلب رو خیلی خوب متوجه نشدم و هر زمان کمک خواستم استاد و استاد جواب بدن اما بعدش باز احساس کرده
 ."امو هرچند برخی دانشجوها میگن از این لحاظ مشکل داشتند اما من با مشکل خاصی برخورد نکرده

جویان باشد تواند به عنوان قوت قلبی براي دانشحضور اساتید در جلسات امتحانی می. حضور در جلسات امتحانی: 3مضمون فرعی 
 و در برخی موارد از استرس امتحان کاسته شود. دانشجویان در این پژوهش چنین اظهار داشتند که:

اون سمت و شغل رو در حده عالی انجام بده و هیچ وقت  به نظر من هر کسی تو هر شغلی که هست باید"گوید: می 12دانشجوي شماره 
کم کاري نکنه و به بیانی دیگر همون وجدان کاري داشته باشه... وقتی از یه استاد دانشگاه حرف میزنیم منظور ما فقط این نیست که 
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اد هست... مثالً حضور استاد سر جلسه درسشو انتقال بده و کارش تموم شه نه برخی از کارایی هستند که تکمیل کننده کار اصلی یه است
بعضی از استاداي ما هستن که واقعاً از هر لحاظی شایسته و الیق ": 5. دانشجوي شماره "امتحان واقعاً قوت قلبی برا ما محسوب میشه

 ."کنندمی اسم استادي هستند... اخالقشون خوبه و همیشه سرکالس و سر جلسه امتحانات حاضر میشن و انگیزه الزم رو ایجاد

 ها و پیشنهاداتمضمون اصلی چهارم: بایسته

تواند به بهبود ات میهاي خود به موارد و پیشنهاداتی اشاره کردند که به کارگیري این پیشنهادکننده در پایان گفتهدانشجویان شرکت
 کیفیت تدریس اساتید کمک کند که در زیر آورده شده است:

و سطح  با سطح دانش اساتید مرتبط است آن، مستمر بهبود و تدریس کیفی هايشاخص به جهتو . استیالي دانش:1مضمون فرعی 
طح دانش اساتید را کنندگان در این تحقیق، افزایش و ارتقاي سگردد. مشارکتپایین دانش و علم اساتید باعث تقلیل کیفیت تدریس می

 ده است:پیشنهاد کردند که در زیر اظهارات برخی از دانشجویان آورده ش

دهند... نده ارائه میهاي خسته کنکنند و جزوههستند بعضی از اساتیدي که دائم مطالب کتابی رو تکرار می“گوید: می 6دانشجوي شماره 
: 11انشجوي شماره د. "ي بیشتري در مورد محتوا داشته باشند و سطح سواد خود را باال ببرندبه نظر من اینگونه اساتید باید مطالعه

ائل علمی و درسی شنهاد من اینه که سطح علمیشون رو ارتقا دهند و با مطالعه قبلی سرکالس حاضر بشوند و با احاطه کامل به مسپی"
ادن به آن مطالبی که دبه نظر من با به روز کردن اطالعاتشان و جامعیت ": 9. دانشجوي شماره"دانشجو را به تالش و مطالعه وادارند...

 ."تواند به سطح واالتري از استادي برسندد میمیخواهند ارائه دهن

ي زههاي درسی موجب افزایش انگیحضور منظم و مرتب دانشجویان در کالس . حضور دانشجویان در کالس درس:2مضمون فرعی 
اساتید یس هاي درسی را در کیفیت تدرکنندگان عامل حضور دانشجویان در کالسگردد. برخی از مشارکتاساتید براي تدریس می

 پیشنهاد دادند:

صورت اساتید  شود چون در اینبه نظر من حضور دانشجویان در کالس باعث افزایش کیفیت آموزشی می"گوید: می 17دانشجوي شماره 
شوند مواجه می خیلی از اساتید وقتی با تعداد کم دانشجویان در کالس": 16. دانشجوي شماره "...کننداحساس مسئولیت بیشتري می

اضر بشیم تا حپیشنهادم اینه که ما دانشجوها به صورت مرتب سرکالس ": 2. دانشجوي شماره "گیزش کافی براي تدریس را ندارندان
 ."اساتید انگیزه کافی براي درس رو داشته باشن

است.  تباطاي و سطح مهارت اساتید با کیفیت تدریس آنان در اربی شک صالحیت حرفه . جذب اساتید غیربومی:3مضمون فرعی 
نسبت به انتخاب  کارگیري اساتید باید به سطح مهارت دقت کافی داشته باشند و صرف بومی بودن اساتیدها هنگام جذب و بهدانشگاه

 قرار زیر است: اند که بهکنندگان در این تحقیق پیشنهاد جذب اساتید غیر بومی را ارائه دادهها اقدام نکنند. اکثر مشارکتآن

ریس شود... چون تواند باعث افزایش و بهتر شدن کیفیت تدپیشنهادم اینه که جذب اساتید غیربومی می"گوید: می 9اره دانشجوي شم
ر عدم آشنایی غیربومی بودن بخاط": 3. دانشجوي شماره"ها، تدریس به نحو احسن صورت خواهد گرفتبخاطر نداشتن آشنایی و رابطه

. "نشجویان استپیشنهاد من عدم بومی بودن اساتید و حتی دا: 5. دانشجوي شماره "موثر استاساتید با دانشجویان و بالعکس خیلی 
ه پیشنهاد من کشود هاي قبلی باعث پایین آمدن کیفیت آموزشی میبه نظر من بومی بودن اساتید بخاطر آشنایی": 2دانشجوي شماره 

 ."دقت کافیه مسئولین به این امر است

 هافرعی حاصل از تحلیل مصاحبه. مضامین اصلی و 1جدول 
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 مضامین فرعی مضامین اصلی

 

 محاله علمی و تخصصی

 تسلط بر محتوا و موضوع درسی

 کاربست تکنولوژي

 مالحظه و رعایت مقررات آموزشی

 ارزشیابی

 

 خصوصیات فردي و شخصیتی

 استطاعت در روابط بین فردي

 ایجاد انگیزه در دانشجویان

 خوش رویی و خوش خویی استاد

 

 هاي مکملفعالیت

 هاي فوق برنامهحضور موثر در فعالیت

 امکان دسترسی به استاد در خارج از کالس درس

 حضور در جلسات امتحانی

 

 ها و پیشنهاداتبایسته

 استیالي دانش

 حضور دانشجویان در کالس درس

 جذب اساتید غیربومی

 گیريبحث و نتیجه

آباد از دیدگاه دانشجویان بود. هاي شهرستان پارست ارزیابی کیفیت تدریس اساتید دانشگاهآنچه در این پژوهش مورد بررسی قرار گرف
چنین تسلط بر محتواي درسی و انتقال دانش را نتایج این پژوهش موید آن بود که دانشجویان عامل علمی و سطح دانش اساتید و هم

ه هرچه سطح علمی اساتید ارتقا یابد به طبع آن سطح کیفیت تدریس کنند و معتقدند کترین عنصر در کیفیت تدریس ارزیابی میمهم
کنندگان در این تحقیق سطح دانش و بار علمی اساتید خود را در حد متوسط ارزیابی کردند. آنچه مهم یابد. مشارکتنیز افزایش می

ي تسلط علمی، شیوایی بیان و نحوهي تدریس نیست، بلکه چگونگی ارائه محتواي درسی در کالس است که منبعث از است سابقه
) انجام 1388( غیاچر توسط ريتئو دنداگر دیکرروبا  که ايمطالعه ). در1387سازماندهی است که نقش کلیدي دارد (قربانی و همکاران، 

 دهبو بالین و زشموآ در نقش يلگوهاا نامناسب دعملکر ،نشدا لنتقاا نشناختیروا يهاجنبه در بمعیو سیکل دیجاا علل از یکی شد،
) نیز دانشجویان تسلط علمی و دانش استاد را در 1388) و نوابی و همکاران (1387هاي قربانی و همکاران (چنین در پژوهشاست. هم

الویت قرار دادند. کاربست تکنولوژي و مالحظه و رعایت مقررات آموزشی از دیگر مضامینی بودند که دانشجویان در این تحقیق به آن 
-گردد و رعایت مقررات آموزشی تضمینکردند و اذعان داشتند که کاربست تکنولوژي در امر تدریس موجب تسهیل آموزش می اشاره

گیرد که این امر موجب بهتر شدن کیفیت تدریس ي نظم و انضباط است و هر دو مورد در بین اساتید دانشگاه به خوبی انجام میکننده
) نیز در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که از جمله عواملی که بیشترین امتیاز را براي ارزشیابی 1391گردد. نوبخت و رودباري (می

هاي ارزشیابی، عدم داراست، مقررات اداري است. مضمون فرعی ارزشیابی نیز نشان داد که برخی از دانشجویان به عدم مطلوبیت شیوه
هاي مستمر اشاره کردند که این امر به نوعی اهمیت ارزشیابی و نقش مهم آن ارزشیابی استفاده از ابزارهاي متنوع براي ارزشیابی و نبود
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کنندگان در این تحقیق، خصوصیات فردي و شخصیتی استاد از سازد. به اعتقاد مشارکترا در ارتقاي کیفیت تدریس خاطر نشان می
بین فردي مناسب، خوش رویی و خوش خویی استاد و ایجاد هاي تاثیرگذار بر فرآیند تدریس است و خصوصیاتی مانند روابط ویژگی

ي خود باعث تدریس اثربخش و ایجاد اعتماد به نفس در هاي اساتید برجسته است که به نوبهعالقه و انگیزه در دانشجویان از ویژگی
ها ت یافتند که یکی از آنعامل مهم دس 5) در تحقیق خود به 2015گردد. غنجی، خشنودي، حسینی و مظلومی فر (دانشجویان می

توانند نسبت به بهبود کیفیت تدریس انجام هاي ارتباطی بود. از دیدگاه دانشجویان در این تحقیق، از دیگر کارهایی که اساتید میمهارت
ترسی به هاي فوق برنامه، امکان دسگیرد و شامل حضور موثر در فعالیتهایی است که خارج از کالس درس صورت میدهند، فعالیت

ي استاد در خارج از کالس درس و حضور در جلسات امتحانی است که طبق اظهارات دانشجویان در این تحقیق، اساتید در زمینه
کنندگان کنند. در بخش پایانی تحقیق راهکارها و پیشنهاداتی از سوي مشارکتهاي خارج از کالسی به صورت مطلوب عمل میفعالیت

ها منجر شود و اثربخشی تدریس را افزایش دهد. این پیشنهادات شامل رتقاي سطح کیفیت تدریس در این دانشگاهاستنتاج گردید تا به ا
چنین پیشنهاداتی استیال و ارتقاي دانش، حضور دانشجویان در کالس درس و جذب اساتید غیربومی بود که انجام این پیشنهادات و هم

تواند به بهبود و ارتقاي کیفیت هاي مختلف، میهاي دیگر، انجام تحقیقی تلفیقی از روشالمثل ارزیابی از روش تدریس اساتید در نیمس
ها کمک کند و مسئولین و تمامی افراد درگیر در این محیط آموزشی باید نسبت به انجام بهتر تدریس و ارتقاي تدریس در این دانشگاه

 اثربخشی آن مبادرت ورزند.

 منابع

 ي آموزشی درهاروهگ کیفیت ءتقاار ايبر نیدرو یابیارز مناسب دیکررو .)1379( امبهر الهی،و عینجلیل دي، ابفتح آ س؛عبا ن،گازربا
 .7-26): 2(5)،  هنشگادا ان(تهر تربیتی معلو و نشناسیروا پزشکی. مجله موـعل يهاهنشگادا

موزش عالی. هاي درسی در آ برنامه رزشیابیوا نظارت راهبردهاي کیفیت شناسی ). آسیب1393حسین ( راد، رحیمی و محمد بیرامی،
 آموزش. تهران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی. ملی همایش ششمین

 .نو جهان: تهران. سوم هزاره استراتژي: اطالعات فناوري). 1385( ابراهیم زاده، تقی

بومی. اولین  یکردرو با دانشجویان طریق از داساتی تدریس کیفیت ارزیابی شناسی. آسیب)1393( بافرانی، محمدرضا عرب و جوادي، علی
 هاي دانشگاهی، تهران دانشگاه صنعتی شریف.کنفرانس ملی ارزیابی کیفیت در نظام

وري. مجله علمی تئ گراندد رویکرد: پرستاري در عمل حوزه به نظري دانش انتقال فرآیند بر پردازي ). نظریه1388چراغی، محمدعلی (
 .24-34): 12(17و مامایی همدان،  پژوهشی دانشکده پرستاري

 لی. پنجمینعا آموزش در چالش ساختارسازي براي نظارت و ارزشیابی کیفیت ).1390فاخته ( اسحاقی، و رضا محمدي، جواد؛ حاتمی،
 فنی. دانشکده تهران، دانشگاه تهران، دانشگاهی، نظام در کیفیت ارزیابی همایش

 دید از یستدر کیفیت روشنگري در موثر هاي¬. عامل)1395( زاللی، نعیمه فع، میثم ومعصومه؛ را بیگی، تقی پور، بهمن؛ خسروي
 .90-105 ):36خوزستان. فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزي، ( رامین طبیعی منابع و کشاورزي دانشگاه علمی هیات اعضاي

 پزشکی لومع دانشگاه دانشجویان و اساتید نگرش يمقایسه .)1392( شمسی، محسن و فراهانی، کبري آبادي علی خورسندي، محبوبه؛
 .24-32): 12(6ي آموزش در علوم پزشکی، آنالین. مجله توسعه ارزیابی روش به اساتید تدریس کیفیت ارزشیابی از اراك

 اهی تربیت معلم.شگهاي برتر تدریس با تاکید بر انواع طراحی آموزش. تهران: واحد انتشارات جهاد دان). روش1386رحال زاده، رضا (
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ساختاري.  معادالت یابیمدل: اساتید تدریس کیفیت بر موثر عوامل بین ). ارتباط1393( حسنی، مهدي و مالمون، زینب زابلی، روح اله؛
 .315-321): 5(7دو ماهنامه راهبردهاي آموزش در علوم پزشکی، 

 پزشکی علوم دانشگاه اساتید ارزشیابی نتایج روند). 1386( بهمن ،بزرگی دشت و علیرضا مظفري، حسین؛ پور، الهام عبدالحسین؛ شکورنیا،
 .309-317): 2(7 پزشکی، علوم در آموزش مجله. ساله ده دوره یک در اهواز شاپور جندي

 منابع و کشاورزي علوم دانشگاه علمی هیأت اعضاي تدریس کیفیت روي مؤثر ). عوامل1395پور، ابوطالب ( و حسین عزیزي، طاهر
 .163-179): 1(12آموختگان. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزي، دانش و دانشجویان دیدگاه از ساري طبیعی

 کبیر.میرا انتشارت: انتهر فارسی، فرهنگ). 1376( حسن ،عمید

 انشجویاند دیدگاه ). بررسی1387آبادي، مرضیه (و شمس فاطمه نداده،معصومه؛ ا فر،جانی، سعید؛ حیدريآقاراهب؛ حاجی قربانی،
): 2(10ه کومش، دانشگاهی. فصلنام خوب استاد یک هايویژگی درخصوص سمنان پزشکی علوم دانشگاه پیراپزشکی و پرستاري دانشکده
84-77. 

 و دانشجویان اهدیدگ از سوادکوه هاي دانشگاه یادگیري و تدریس فرآیند کیفیت ارزیابی ).1393( پژمان رقیه، و سکینه, سرخی کاشی
 مهر عالی آموزش سهموس تهران، فرهنگی، و اجتماعی مطالعات روانشناسی، و تربیتی علوم در پایدار توسعه ملی کنفرانس اولین اساتید.
 اروند.

. خوارزمی انشگاهدمطالعه:  مورد: عالی آموزش نظام در درسی برنامۀ کیفیت ). ارزیابی1393کریمیان، حیدر و نامداري پژمان، مهدي (
 .آبان و مهر اصفهان، خوراسگان واحد اسالمی آزاد دانشگاه عالی، آموزش درسی برنامه در کیفیت ن المللیبی کنفرانس اولین

 .نور مپیا راتنتشاا آموزشی. تهران: شیابیارز يها. روش)1381( علیرضا ،کیامنش

 اعضاي »زیابیار خود« نتایج اي مقایسه ). بررسی1386و محمودي، میترا ( مهرنوش کوروش؛ کوثریان، وحیدشاهی، حمید؛ محمدجعفري،
): 57(17شکی مازندران، آنان. مجله دانشگاه علوم پز از دانشجویان ارزیابی با مازندران پزشکی علوم دانشگاه پزشکی دانشکده علمی هیات

74-67. 

مین همایش لی و نهدومین کنفرانس مهاي دانشگاهی. ). فرهنگ کیفیت در نظام1394نامداري پژمان، مهدي و طاهري فر، فرزانه (
 هاي دانشگاهی. تهران، دانشگاه فرهنگیان.ارزیابی کیفیت نظام

 دانشگاه انشجویاند دیدگاه از مطلوب استاد هاي ). شاخص1389و پروانه، منیره ( محمود احمدي، حاجی نوابی، نسرین؛ جهانیان، ایمان؛
 .7-13): 5(12بابل. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل،  پزشکی علوم

،  ران. طب و تزکیه). ارزیابی دانشجویان از کیفیت تدریس اساتید در دانشگاه علوم پزشکی ته1391نوبخت، ملیحه و رودباري، مسعود (
21)1:( 26-21 . 

لزهرا پردیس فاطمه ا). الگوي برتر تدریس از منظر دانشجویان و اساتید دانشگاه فرهنگیان (1394نوري فرد، شبنم و نوري فرد، شهین (
 هاي دانشگاهی. تهران، دانشگاه فرهنگیان.تبریز). دومین کنفرانس ملی و نهمین همایش ارزیابی کیفیت نظام

فیت در نظام ). تحلیل الگوي اعتبارسنجی و ارزیابی درونی جهت ارزیابی و تضمین کی1390هاشمی، حامد و پورامین زاد، سعیده (
 هاي فنی.ر نظام دانشگاهی، دانشگاه تهران، پردیس دانشکدهدانشگاهی. پنجمین همایش ارزیابی کیفیت د

Abuelma’atti, M. T. (2002). Higher engineering education: Which type is really needed? 211-223. 
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 آموزش و کیفیت در نظام هاي دانشگاهی: با تأکید بر ویژگی هاي اساتید اثربخش

 2، دکتر محمد امینی 1مریم سبکتکین ریزي

 چکیده

اصلی را در تحقق  شی از جمله دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی که نقشیکی از مهمترین عناصر و فرآیندهاي اجرایی در نهادهاي آموز
در میان وظایف د. یا آموزش می باش اهداف این مؤسسات و انجام مأموریت ها و کارکردهاي متنوع آن ها بر عهده دارد، فرآیند تدریس

کیفیت و  زش عمده ترین وظیفه آنها است ومختلف اعضاي هیأت علمی، که مهمترین رکن دانشگاه ها هستند، وظیفه تدریس و آمو
ش در جهت کیفی کردن و به این ترتیب تال .کارایی این وظیفه در ارتقاي انگیزه و افزایش کارایی استاد و دانشجو تآثیر به سزایی دارد

به عنوان  بخشاثردریس . تاثربخش نمودن هرچه بیشتر فرایند تدریس و آموزش از جایگاه و اهمیتی قابل مالحظه برخوردار می باشد
ین در برگیرنده فعالیت توانایی استادان براي آسان کردن دستیابی دانشجویان به سطوح باالي تفکر یا تفکر مستقل تعریف می شود. بنابرا

ن دیدگاه تالش پذیرش ای . این مقاله باارائه صرف مطالب و نیازمند تعامل و مکالمات معنادار بین استاد و دانشجویان است زهاي فراتر ا
راهم می آورند را فنموده تا برخی از مهمترین ویژگی ها یا شاخصه هایی که زمینه تدریس و آموزش کیفی و اثربخش را در دانشگاه ها 

 مورد توجیه و تصریح و تبیین قرار دهد.

 ؛ تدریس اثربخش؛ کیفیت؛ اعضاي هیأت علمی، دانشگاهتدریسکلمات کلیدي: 

 مقدمه و مبانی نظري

اصلی را در تحقق  یکی از مهمترین عناصر و فرآیندهاي اجرایی در نهادهاي آموزشی از جمله دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی که نقش
د. اهمیت و جایگاه اهداف این مؤسسات و انجام مأموریت ها و کارکردهاي متنوع آن ها بر عهده دارد، فرآیند تدریس یا آموزش می باش

 به تدریس و معلم همچون مفاهیمی آید، می میان به عالی آموزش یا پرورش و آموزش سخن ازاست که بعضأ وقتی این عنصر بدان حد 
ده اند (فتحی آذر، با آموزش و پرورش تلقی کر مترادف را تدریس اي عده می شود و حتی نمایان مربوط متغیرهاي سایر از بیشتر مراتب
نیست، اگر این بود،  موزش فقط انتقال دادن اطالعات به دانش آموزان در یک فرایند خوشایندآ). باید به این نکته تأکید کرد که 1382

ر اختیار دانش آموزان داحتماأل امکان پذیر بود که بهترین سخنرانان جهان را پیدا کرد و نوارهاي ویدیوئی از درسهایشان تهیه نمود و 
 ). 1991قرار داد (اسالوین، 

یژگی دانش وآموزش، پژوهش و خدمات اجتماعی خالصه می شود. این مأموریت در ارتباط تنگاتنگی با سه  مأموریت یک دانشگاه در
رت می است: به طور کلی کسب دانش از طریق پژوهش، اشاعه ي آن از راه آموزش و اجراي آن به وسیله ي خدمات اجتماعی صو

 شده ادهد سوق پژوهش سوي به دوم، جهانی از جنگ پس ویژه به جهان، معتبر هاي دانشگاه در غالب فرهنگ). 1385سیف، (پذیرد
 ارزیابی فعالیت در موزشآ به توجه و نقش اما برخوردارند، ارتقاء استخدام و در اي ویژه جایگاه از انتشارات و پژوهش میان، در این. است
 آثار و قیقاتیهاي تح فعالیت میزان با بیشتر علمی، هیأت بهره وري و میزان اثربخشی دیگر، بیان به. است شده رنگ کم علمی هاي

است(  بوده انیعنی دانشجوی آن، اصلی مخاطبان و آموزش به توجهی کم سیاست، نتیجۀ این. شود می ه گیري انداز آنان شده منتشر
 ).1382آراسته و محمودي راد، 

                                                            
انشگاه کاشان، دانشکده علوم انسانی، دانشجوی کارشناسی ارشد برنامھ ریزی درسی، د-١

 کاشان، ایران.
maryamsaboktakin1995@gmail.com  ل مکاتبات)(نویسنده مسئو 

 انشگاه کاشان، دانشکده علوم انسانی، دانشیار گروه علوم تربیتی، کاشان، ایران.د-٢
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ازهاي مؤسسه ممکن است در یک یا چند حیطه هر عضو هیئت علمی بر حسب توانمندي ها، قابلیت ها، عالیق شخصی، شرایط و نی
فعالیت بیشتري داشته باشد، ولی یکی از عمده ترین وظایف او تدریس و آموزش دانشجویان است که کیفیت آن در ارتقاي انگیزه، نشاط، 

 جمله از اساتید تدریس کیفیت است ) معتقد2000ایزلر ().  1390سیف،(نوآوري و افزایش کارایی استاد و دانشجو تأثیر بسزایی دارد

 یادگیري مطلوب کیفیت آن برایند که چرا بگیرد قرار نظر مد دانشگاهی اهداف از بخشی عنوان به باید که است توجهی قابل عوامل

 ؛ به نقل از2002( ویدویچ، میشود تعریف دانشجویان براي مؤثر یادگیري فرصتهاي ارتقا هزمین عنوان به عالی آموزش مراکز در و است
 ).2: 1385شعبانی ورکی و حسینقلی زاده، 

س و آموزش در میان وظایف مختلف اعضاي هیأت علمی، که مهمترین رکن دانشگاه ها هستند، وظیفه تدریبا توجه به مطالب فوق، 
(ظهور به سزایی دارد ثیرعمده ترین وظیفه آنها است و کیفیت و کارایی این وظیفه در ارتقاي انگیزه و افزایش کارایی استاد و دانشجو تآ

زشی و آموزش عالی به زعم گلداشمید و پرل برگ، مقوله تدریس، فنی ترین و اصلی ترین کارکرد نظام هاي آمو). 1381و اسالمی نژاد، 
 ).2006(بووت، است در نظر گرفته می شود که باید ماهرانه انجام پذیرد و این نیازمند مسئولیت پذیري بیشتر و پاسخگو بودن مدرسان

سی مثأل با برر ارزیابی اثربخشی جنبه تدریس یک استاد به دلیل نداشتن شاخص هاي مناسب مشکل تر از ارزیابی جنبه پژوهشی اوست.
د یکی از عواملی که باعث تعداد مقاالت و طرح هاي اجرا شده تا اندازه اي می توان جنبه ي پژوهشی استاد را مورد ارزیابی قرار داد. شای

به نسبت به جنبه تدریس ر دانشگاه ها اساس ارتقاي اساتید ارزیابی جنبه ي پژوهشی آنان باشد، آسان تر بودن ارزیابی این جنشده در اکث
ي پژوهشی آنان بنا نهاده  آنان بوده است. نتایج پژوهش ها نشان داده که دانشگاه هایی که اساس ارزیابی و ارتقاي اساتید خود را بر جنبه

). 1998الکون، ف؛ باردز و 1369گوانگ وي: ترجمه افشار زنجانی، دریس اساتیدشان افت شدیدي مشاهده گردیده است(اند، در کیفیت ت
پژوهشی براي  احتماال یکی از دالیل افت کیفیت تدریس و یادگیري در دانشگاه هاي کشور در چند سال اخیر توجه زیاد به جنبه ي

 ).1381اد، ارتقاي اساتید بوده است(ظهور و اسالمی نژ

 براساس که است هانهآگا فعالیتی ) تدریس1381(  از دیدگاه شعبانی . است شده ارائه و تبیین هاي مختلفی تعاریف تدریس مفهوم دربارة
 باید دریس اثربخشت کلی، تعریف یک با.  کند می ایجاد تغییر آنان در و گیرد می انجام شناختی شاگردان وضع پایه  بر و خاص اهداف

معتقد  )2000قاین ( ).1382شود ( براون و اتکینسون، ترجمه ي دیوانگاهی،  مندي دانشجویان عالقه موجب و باشد برانگیزاننده و ممنظ
 مهارتهایی عهمجمو تدریس واقع در. شود می است: تدریس، اقدامات هدف دار متعاملی است که توسط معلم، طراحی، اجرا و ارزشیابی

 دانشجو به ونموده  فراهم را دانشجو آموزش امکان و می گیرد صورت تدریس فرآیند از اجراي پس و ضمن قبل، که شود می شامل را
 تدریس روشهاي از هیچ یک. گردد نائل یادگیري به نظر مورد اهداف و خود یادگیري سبک شده، فراهم شرایط اساس بر می کند تا کمک

 ).1392، ( بهنام فر.شود می شان ضعف و باعث تقویت که آنهاست از تفادهاس شرایط و نحوه بلکه نیستند، بد یا خوب نفسه فی

 که دگیرن می یاد خوب فراگیرانی.است یادگرفتن خوب اش نتیجه خوب تدریس و است یادگیري توانایی افزایش تدریس از هدف

اکمیت روش هاي را می توان نتیجه ي حداده باشند. فقر فکري فراگیران  توسعه از طریق آموزش درخود را یادگرفتن خوب راهبردهاي
مچنین تقویت هروش هاي فعلی ما بیشتر براي انباشتن ذهن دانش آموزان به مطالب تکراري و  ).1382سنتی تدریس دانست( شعبانی، 

بحث ه که می باشد دور افتاده است. در آموزش و پرورش متکی به حافظ» تفکر«تالش می کنند و از هدف اصلی خود که  "حافظه"
ها پاسخ  کمتري در کالس به منظور باال رفتن شناخت و قدرت درك دانش آموزان صورت می گیرد، ممکن است فراگیران به آزمون

خته باشد و شاگرد صحیح بدهند ولی استعدادهاي ذاتی آن ها شکوفا نشود. راجرز می گوید: آن نوع یادگیري تسهیل می شود که خودانگی
احساس او را  کت مسئوالنه داشته باشد، زیرا در این راستا خودانگیختگی کل شخصیت شاگرد، یعنی عقل ودر فرایند یادگیري مشار

 ).1387شامل می شود و فراگیرترین و پایدارترین نوع یادگیري را به وجود می آورد (پارسا،
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برنامه هاي درسی  بیشتر مدرسان و مجریان گرچه اصطالح تدریس در متون علوم تربیتی مفهومی آشنا به نظر میرسد، ولیاز سوي دیگر، 
ان نسبت به به ندرت با معنی و ماهیت درست آن آشنایی دارند. برداشتهاي مختلف مدرسان از مفهوم تدریس میتواند در نگرش آن

ا و نیز مؤسسات وابسته ههمتأسفانه، در دانشگا). 1392، یادگیرندگان و نحوه کارکردن با آنها تأثیر مثبت یا منفی بر جاي گذارد( شعبانی
ن و دانشجویان به آموزش و پرورش به جاي استفاده از روشهاي تدریس فعال که باعث افزایش قدرت تفکر و اندیشیدن در دانش آموزا

ر داشود( لیاقت  د میمیشود، بیش از حد بر انباشت ذهن و تقویت حافظه و نیز بر انتقال اطالعات و معلومات به ذهن یادگیرندگان تأکی
 ).1383ان، رو همکا

س ضروري به نظر تأمین کنندة اهداف آموزشی باشند و استفاده از شیوه هاي جدید تدری بنابراین روشهاي سنتی تدریس نتوانسته اند
لیل است که به همین د ). 1379می رسد . همه ي  پیشرفت هاي شگفت انگیز انسان در دنیاي امروز نتیجه یادگیري است (شعبانی، 

س مانند سخنرانی تر نظام هاي آموزشی پیشرفته دنیا رویکردهاي سنتی به تعلیم و تربیت مانند روش معلم محوري و روش هاي تدریبیش
روش هاي تدریس  لزوم تجدید نظر در ).1388اند(خداداد نژاد،  آورده روي یادگیري –را کنار گذاشته و به شیوه هاي جدید یاددهی 

نوین و پیشرفته  کند و از بین الگوهايی تدریس از سوي مدارس و مراکز آموزشی ضرورت پیدا م هاي فعال سنتی و توجه بیشتر به روش
آکري  ).1388انی، یادگیري معنی دار را در فراگیران شکل می دهد، تدریس مشارکتی یا مبتنی بر تفکر انتقادي است (مجیدی تدریس که
 روشهاي از استفاده و تدریس روشهاي تغییر و دارد نیاز خالق و متفکر افراد به امروز ۀجامع که رسیدند نتیجه این به) 2009و اگبرگو (

 جامعه سوي به حرکت و پایدار توسعه محرك نیروي عنوان به عالی آموزش دیگر طرفی از .است ضروري پیش از بیش فعال تدریس

  ).1390یف، صاست( سرمدي و  راهبردي نقشی داراي معرفتی،

یابی به اهداف تدریس اثربخش عبارت است از مجموعه اي از عملکردها و ویژگی هاي استاد که باعث دستمطالب مذکور، با عنایت به 
). 1385دري، (یمانی و بهامی رود شمارآموزشی و یادگیري دانشجویان می شود و مؤثرترین عامل در پیشرفت تحصیلی دانشجویان به 

کر یا تفکر مستقل توانایی استادان براي آسان کردن دستیابی دانشجویان به سطوح باالي تفبه عنوان  اثربخشبه عبارت دیگر، تدریس 
ار بین استاد و دانشجویان تعریف می شود. بنابراین در برگیرنده فعالیت هاي فراتر ار ارائه صرف مطالب و نیازمند تعامل و مکالمات معناد

عریف می شود( ثربخش با ارتقا فرصت هاي یادگیري اثربخش براي دانشجویان تدر آموزش عالی نیز تدریس ا). 1389(مطلبی فرد، است
قه مندي دانشجویان در تعریفی کلی، تدریس اثربخش باید منظم و برانگیزاننده باشد و موجب عال ).1385، و حسینقلی زاده شعبانی ورکی

شجویان نسبت ربخش در پیشرفت تحصیلی و یادگیري دانتحقیقات نشان می دهد که تأثیر تدریس اث ).1382شود (براون و اتکینسون، 
استفاده از راهبردهایی  بنابراین تعلیم و یادگیري فعال شامل ).1998(باردر و فالکون، به سایر عوامل مؤثر بر یادگیري مهمتر بوده است

و قابلیت هاي خود  به بروز تواناییها است که فرصت تعامل را به حداکثر می رساند و دانش آموزان با مشارکت در کارهاي گروهی قادر
ر تمام امروزه د ).1389( نصرت و همکاران، می شوند. روشهاي تدریس فعال امروزه جزء شیوه هاي نوین تدریس محسوب می شود

ن شان دادنهمچنین تضمین تدریس اثربخش و ). 2007(دولین، دانشگاه هاي جهان به کیفیت تدریس و یادگیري توجه زیادي می شود
 ).2010این اثربخشی نیز در دانشگاه هاي اهمیت زیادي دارد( دولین و ساماراویکرما، 

أثیر می پذیرند و تتدریس فرایندي تعاملی و دو طرفه است که طی آن فراگیر و آموزش دهنده هر دو از یکدیگر اصوأل باید پذیرفت که 
ر دانشگاه از ده شود. پژوهش درباره ي تدریس اثربخش و کیفیت آن تدریس در این معنی بیان صریح آن چیزي است که باید یاد گرفت

یار برنامه ریزان جمله مهمترین مسائلی است که از یک سو بازخورد مناسبی براي تجزیه و تحلیل مسائل آموزشی و تصمیم گیري در اخت
س به اصطالح شیوه عملکرد خود در جریان تدری و مسئوالن آموزشی قرار می دهد و از سوي دیگر مدرسان می توانند با اگاهی از کیفیت

     ).1385( شعبانی ورکی و حسینقلی زاده، ها و روش هاي آموزشی خود و در نتیجه افزایش کیفیت تدریس خود بپردازند

ران می مطالعات مختلفی به وضوح نشان داده اند که کیفیت تدریس عمده ترین تعیین کننده یادگیري و پیشرفت فراگیبه هر حال، 
که مهمترین علت آن نداشتن شاخص هاي تدریس ). 2001(ریچارد، ارزیابی و سنجش تدریس مشکل است). 2009(اکري و اگبرگو، باشد
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هیچ شاخصی به تنهایی نمی تواند اثربخشی اساتید را ارزیابی ). 1389(عسگري و محجوب مؤدب، اثربخش در آموزش دانشگاه ها می باشد
براي تعیین شاخص هاي تدریس اثربخش روش هاي مختلفی از ). 2009(چایت، اخص ها می تواند مفید باشدکند ولی ترکیبی از ش

از آنجایی که دانشجویان بیش از کلیه اولیاي امور ). 1390(سیف، جمله نظرخواهی از مدیران، همکاران، استادان، و دانشجویان وجود دارد
آگاهی از نظرات دانشجویان و مالك ها و معیارهایی که آنها به عنوان مالك تدریس اثربخش آموزش در جریان روند آموزش قرار دارند، لذا 

  ).  1389؛  مظفري و همکاران 1390نام میبرند، می تواند در فرآیند کیفی آموزش و یادگیري بسیار مؤثر باشد (درگاهی و همکاران، 

تشویق  -1یداند: قیت آمیز در مراکز آموزش عالی را شامل این موارد مدانشگاه میشیگان آمریکا، هفت اصل کاربردي براي تدریس موف
د فوري به ارائه بازخور-4گیري؛ تشویق به یاد-3رکت در میان دانشجویان؛ تشویق به مشا-2دانشجویان به برقراري ارتباط با استادان؛ 

حترام گذاشتن به استعدادها و شیوه هاي یادگیري ا-7ویان؛ اشتن انتظارات باال از دانشجد-6أکید بر زمان در انجام کار؛ ت-5دانشجویان؛ 
 ).2004 متنوع( کد،

د: روش تدریس، دانشجو در تایلند بدست آمده شامل این موارد می شو 2785چهار عامل مرتبط با تدریس اثربخش در نمونه اي که از 
 ).1998و همکاران، روابط استاد و دانشجو، مواد و محتواي درسی و بازخورد و ارزشیابی(دیگبی 

ین وظایف ا) معتقدند: معلم مؤثر کسی است که هر یک از وظایف تدریس را در سطحی رضایت بخش انجام دهد. 1380اچسون و گال (
 عبارتند از: 

 اختن آموزش براي دانش و مهارت هاي تحصیلیفراهم س-1

 و نسبت به خود در فراگیران راهم ساختن جو آموزشی براي ایجاد نگرش مثبت نسبت به محیط آموزشیف-2

 تطبیق دادن آموزش با تفاوتهاي فردي، فرهنگی و خانوادگی-3

 یادگیري –ریس فعال کردن فراگیران در جریان تد-4

 اخذ تصمیمات و طرحهاي درست-5

 ر طرح و برنامه درسیاجراي تغییر مطلوب د -6

ه دانشجو، توانایی در بی گیرد، که موارد زیر از آن جمله اند: احترام اثربخشی اعضاي هیئت علمی در کالس درس ابعاد مختلفی را دربر م
و   Brown. به چالش کشیدن دانشجویان و تحریک ذهن آنان، سازماندهی درسی، مهارت هاي سخنرانی و ارائه مطالب به نحو مناسب

ساس موفقیت عایت انصاف در امتحان و احهمکاران وي معتقدند که سازماندهی کالس درس، ارائه مناسب مطالب، تعامل، تکالیف، ر
). لوي و 1381، (دیوانگاهیدانشجویان، از جمله موضوعاتی هستند که باید در اثربخشی آموزش و ارزیابی آن مورد عنایت قرار گیرند

بارتند از: اخالق ع) مطالعه اي کیفی روي معلم اثربخش در چین انجام دادند و بدین نتیجه رسیدند که ابعاد معلم اثربخش 2009مینگ(
 معلم، مهارت هاي حرفه اي، پیشرفت حرفه اي، تأثیر معلم در نمرات امتحانی دانش آموزان.

 .اثربخش است توانایی تنظیم و مدیریت هیجانات استادان در کالس درس، مقوله اي بسیار مهم و تعیین کننده براي تدریس موفق و
رتر از همه توانایی پاسخ به موقعیت هاي دشوار و پیش بینی نشده شاید چالش آوبرخالف مهارت هاي دیگر که یک مدرس داراست، 

ک موقعیت بسیار باشد. وقتی که زمان براي واکنش کوتاه است، مدرس باید قادر باشد یک سازگاري هیجانی سریعی را حتی در میانه ی
انی مناسبی را اعمال و برنامه ریزي نشده اند، سازگاري هیجمنفی ایجاد کند و در همه موقعیت هایی که در برنامه هاي درسی پیش بینی 

 ). 2001هارگریاوس، نماید(
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 در مهارت و لم(ع فنی توانایی و صالحیت -الف : از اند عبارت کنند می تعیین راحیطه هاي مهارتی که اثربخشی کار یک مدرس 

شخصی  الحیتص -ج آموزشی)، ارزیابی و ارائه ریزي، برنامه از (آگاهی اي حرفه توانایی و صالحیت -ب ) ، آموزش مورد درس
 کالس در موزشبه این ترتیب، آ ).1383، میري ترجمۀ میلر، و میلر) (تربیت و تعلیم فرایند در مؤثر رفتاري و شخصی (ویژگیهاي

 کملم آموزشی تهاي مهار و تخصصی دانش .دارد نیاز تخصصی دانش و آموزشی هاي مهارت بر تسلط مثل زیادي عناصر به درس

 را ارزیابی و ماندهیدرس، ساز ارائه توانایی باید بلکه باشند تخصصی مهارتهاي داراي باید تنها نه مؤثر علمی هیأت اعضاي .یکدیگرند

 خصوصیات از واندت می ارزشیابی و ارتباط قدرت پژوهی، دانش اي تدریس، مهارت هاي حرفه هاي جنبه بر استاد تسلط .باشند داشته نیز

 تدریس؛ اي فهحر اي مهارته جنبه در نو، مطالب ارائه و دانش و علم هاي ویژگی پژوهی؛ دانش جنبه در .باشد بخش اثر تدریس یک 

 قدرت جنبه ،در مطالب تنظیم و توالی سازماندهی، بحث، و تفکر براي کالس سازي آماده نیز و مطالب واضح و شفاف انتقال ویژگیهاي

 سنجش شیوه طلوبیتم ویژگیهاي جنبه ارزشیابی؛ در و دانشجو، با دوستانه ارتباط و مباحث در دانشجو مشارکت ایجاد ارتباط؛ ویژگیهاي

حسین  واست(محمدي خانقاهی  شده شناخته اثربخش تدریس شاخصهاي مهمترین اعتدال بعنوان رعایت و درست قضاوت ارزیابی، و
  ).1394زاده، 

 کالس تمدیری آموزش، اجراي تدریس، طراحی شامل کلی معیارهاي میان تقابل پرتو در دانشگاه، مدرس یک تدریس کلی اثربخشی

 است کسی اثربخش مدرس دیگر عبارت به .د شو می تعیین و سنجیده ب، مطلو شخصیتی ویژگیهاي و ارزشیابی انسانی، روابط درس،
 راستا این رد و بپردازد درس طرح آن با مطابق ؤثرم آموزش ارائۀ به و بد یا حضور کالس در شده تعیین پیش از درس طرح با که

 جریان در دانشجویان شرکت دادن متنوع، تدریس روشهاي از استفاده زمینه، آن در بودن متخصص و درس موضوع بر تسلط داشتن

 مدنظر را چنین این ارديمو و فراگیران از معقول و باال انتظارات آنان، داشتن براي کنفرانس یا سخنرانی فرصت تعیین طریق از تدریس

 مؤثر ردبرخو احتمالی هاي بی نظمی بروز مقابل در درس، کالس در جذاب و شاد محیطی ایجاد ضمن باید وي همچنین .دهد قرار

 یارزشیاب انجام با د،نمای حفظ کالس از خارج حتی و داخل فضاي در دانشجویان با را خویش متقابل و سازنده انسانی روابط ، باشد داشته
 و ثبات با یتشخص از حال عین در و کند رفع را خود تدریس حتی و فراگیران یادگیري نواقص موقع، به بازخورد ارائه صحیح و هاي

 ).1386باشد(عندلیب و احمدي،  برخوردار مدرس یک شایسته صفات

 کننده عیینت و عامل مضاعف اهمیت ايدار باال، هیجانی هوش داشتن فراتکنیکی است، مهارت و هنر یک واقع در که تدریس حرفه در
 اثربخشی تواند می د،باشن برخوردار هیجانی باالیی هوش از دانشگاه استادان اگر حقیقت در. استادان است تدریس اثربخشی ارتقاي در اي

 می رسی، افزایشد و آموزشی اهداف تحقق همچنین و در دانشجویان مطلوب یادگیري تحقق امکان و کند می پیدا نیز ارتقا آنها تدریس
تدریس آنها  ). یافته هاي پژوهش هوانگ که در خصوص رابطه بین هوش هیجانی معلمان و اثربخشی1393یابد(اسالمیان و همکاران، 

راي اثربخشی باالتري در یک مرکزفناوري در تایوان انجام شد، نشان داد معلمانی که داراي مهارت هاي کلی هوش هیجانی برتر بودند، دا
 ).2007یز بودند(هوانگ، ن

آن می تواند  بهره وري دانشجویان نیز از آموزش اثربخش در راهبردهاي یادگیري فقط مختص به داخل کالس درس نمی باشد و تأثیر
 نشان ینهمچن تحقیقات ).1386چندین سال باشد همچنان که تأثیر یک معلم غیر اثربخش نیز چندین سال است(عندلیب و احمدي، 

 دسترسی دند،من عالقه تدریس موضوع و دانشجویان به یابند، می حضور درس کالس سر در آمادگی با موفق، آموزشی کادر که می دهد

 می کنند و قراربر ارتباط آنها کاربرد و هاي نظري بحث میان دارند، تسلط مؤثر آموزشی هاي روش بر است، سهل آنان به دانشجویان

 لحاظ از و یرندپذ جامعه می کنند ، تعامل دانشجویان با کالس در کنند، پرمی دانشجویان به ضیحتو با را عمل و نظریه میان شکاف

  ).2000در سطح خوبی هستند(رایس و همکاران،  علمی

 معلومات با مدرسی اگر که است شده اي پذیرفته نکته این، .است بیان کیفیت به توجه تدریس روش از استفاده در مهم مسائل از یکی
معلم . شد نخواهد گرفته نظر در اثربخش مدرس یک عنوان به نباشد، مطالب مناسب به انتقال قادر خود، تحصیلی زمینه در باال اربسی
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 با داند می که را بتواند آنچه و باشد داشته بیشتري دانش و آگاهی که است تر موفق معلمی صحنه این در است آموزش بازیگر صحنه
 تعیین با و کننده خسته و طوالنی سخنرانیهاي با نباید ر،دیگ از سوي ).1392نماید(بهنام فر،  ارائه مخاطبش به اثرگذار و شیوا بیانی

 نمی دیگر .نمود فراهم آنان در را گریزي مدرسه و تنفر اسباب فراگیران، سرزنش و تحقیر و اضطراب و تهدید با یا و پیچیده تکالیف
 آموختن چگونه آموزش با باید بلکه داد، عادت وار طوطی و حفظی یادگیري به را آنان راگیرانف ذهن به معلومات صرف انتقال با توان

 صورت این در باشد، فراگیران در تفکر کیفیت افزایش تدریس از هدف اگر .بخشید قوت آنان در را تفکر کیفیت اندیشیدن، چگونه و

  ).55: 1382( فتحی آذر، نمود درسی هايکالس در کردن فکر جریان درگیر عملی طور به بایستی را آنها

بت به هر زمان دیگر امروزه مدرسان با گروه ها و مشخصات دموگرافیک متنوع تر و پیچیده تر و همچنین با توانایی مختلف فراگیران نس
ان آشنا بوده و اص آنروبرو هستند و در صورتی می توانند پاسخگوي نیازهاي منحصر به فرد این فراگیران باشند که با ویژگی هاي خ

د و اصالح و روش هاي تدریس خود را با نیازها و امکانات فردي و گروهی فراگیران هماهنگ کرده، جهت رفع نارسایی هاي روش خو
فیان و همکاران، ؛ شری1390بهبود آن گام بردارد ولی به دالیل مختلفی آن ها به اندازه ي کافی پاسخگوي این شرایط نیستند(سیف، 

رده، جهت بهبود معلمان اثربخش، مشتاق و داراي انگیزه و نگرش مثبتی نسبت به آموزش بوده، آن را در رفتار خود منعکس ک ).1384
می دهند که ) و با ایجاد قوانین واضح و روتین و سیستم پاداش در کالس درس اجازه ن1386آن تالش می کنند(عندلیب و احمدي، 

 ).1384شود(شریفیان، ذهن دانش آموزان از کالس منحرف 

ا براي مشارکت ویژگی هاي آموزش مؤثر در آموزش عالی، فعالیت هایی است که فرصت هاي مناسب ر جملهازبا توجه به آنچه که آمد، 
صادیق چنین ند. فعالیت هاي متنوع در کالس، در قالب گروه هاي کوچک و بزرگ از می کدانشجویان در آموزش و یادگیري فراهم م

کت دانشجویان یی است. البته تشکیل گروه ها در کالس به تنهایی منجر به تعامل و مشارکت بیشتر نخواهد شد، بلکه مشارفرصت ها
میزان تعامل را افزایش می  باید همراه با ایجاد انگیزه در افرادي باشد که عالقۀ چندانی به تعامل ندارند. در این میان، طرح سؤاالتی که

ته باشند. تأکید دانشجویان در کالس درس باید مشارکتی فراتر از گوش فرادادن منفعالنه به سخنان مدرس داش .دهد حائز اهمیت است
ب درسی و تجربیات بر نکات کلیدي، ارائۀ مثال هاي مناسب، ایجاد محیطی پر از احترام و امیدواري، ایجاد ارتباط میان محتواي مطل

دانشجویان منجر  ت دانشجویان و به چالش کشیدن آنها، هر یک میتواند به مشارکت بیشتردانشجویان، تقویت و تشویق فعالیت هاي مثب
ا از سوي دانشجویان هبه طور کلی، استقبال از سؤاالت دانشجویان، تعامل و تفکر را بیشتر می کند. همچنین، بسط سؤاالت و پاسخ  .شود

اي تفکر را افزایش هها و پاسخ ها باید به نحوي ارائه شوند که مهارت  و مدرس، به افزایش تعامل و اثربخشی آموزش کمک میکند. پرسش
 ).1382ي راد، (آراسته و محموددهند. جمع بندي مطالب توسط مدرس و دانشجویان نیز نقش بزرگی را در آموزش اثربخش ایفا می کند

ا سایر وظایف رابطه کی از وظایف اساسی دانست که بدر بین کلیه وظایفی که آموزش عالی بر عهده دارد، می توان آموزش یا تدریس را ی
دریس و نقش زیربنایی تاي تعاملی دارند و در واقع می تواند به عنوان زیر بناي سایر وظایف دانشگاهها بحساب آید. با توجه به اهمیت 

ه اهداف با اهمیت ببتواند دستیابی  آن در دستیابی به اهداف آموزشی در حیطه هاي نظري و عملی، تاکید بر تدریس مؤثر به صورتی که
، پیش از هرچیز در دانشگاه را فراهم نماید، امري مسلم و بدیهی است. تحقیق در مورد بکارگیري معیارهاي تدریس اثربخش در دانشگاه

رائه می دهد و ایافتن کمبودها و جبران نواقص آموزشی مؤثر است؛ چرا که این امر تصویري نسبتا جامع از کیفیت آموزشی دانشگاه 
یزي دوره هاي ضمن رمنجر به تقویت نقاط قوت موجود در کیفیت تدریس استادان خواهد شد. به دنبال این امر دانشگاه باید در برنامه 
د( عندلیب و احمدي، خدمت نیز مؤثرتر عمل کند و نیازهاي واقعی استادان را در این زمینه، به گونه مطلوبی پیش بینی و برآورده ساز

1386.( 

 روش شناسی
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گاه ها و مؤسسات مقاله ي حاضر از این لحاظ که با استفاده از نتایج آن می توان به راهکارهایی جهت بهبود کیفیت آموزش در دانش
احبنظران شاخص و صبه آراء و نظرات و نتایج پژوهش ها و مقاالت  آموزش عالی دست یافت، از نوع کاربردي می باشد و از این نظر که

حلیلی می ت -ع توصیفیاز نو رح، توجه کرده و دیدگاه هاي آنان پیرامون ابعاد و مؤلفه هاي اساتید اثربخش را مورد بررسی قرار دادهمط
 باشد.

 یافته ها و نتیجه گیري

ردها و مأموریت کارک اگر بپذیریم ارائه فعالیت ها و خدمات آموزشی توسط دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی به عنوان یکی از مهم ترین
همیتی قابل اهاي آن ها مطرح است، در آن صورت تالش در جهت کیفی کردن و اثربخش نمودن هرچه بیشتر این کارکرد از جایگاه و 

ر مهمی هستند. این مالحظه برخوردار می باشد. در این راستا بدیهی است که اساتید و اعضاي هیأت علمی و دانشگاه ها واجد نقش بسیا
یفی و اثربخش را کا پذیرش این دیدگاه تالش نموده تا برخی از مهمترین ویژگی ها یا شاخصه هایی که زمینه تدریس و آموزش مقاله ب

ربخش مسبوق به در دانشگاه ها فراهم می آورند را مورد توجیه و تصریح و تبیین قرار دهد. از این منظر، می توان گفت تدریس اث
اص خود اتید و اعضاي هیأت علمی و سطح خبرگی و تسلط آن ها بر حوزه موضوعی و محتوایی ختوانمندي هاي علمی و تخصصی اس

 می باشد.

 به طور کلی مهمترین شاخصه هاي اساتید اثربخش شامل:

ه موضوع و رشته تخصصی خود: احاطه و تسلط علمی استاد مطمئنأ یکی از برجسته ترین ویژگی هاي هر مدرسی بتسلط استاد  -1
طالعاتی است ی شود و یکی از عواملی که به اعضاي هیأت علمی در ارائه مطالب درسی کمک فراوان می کند، تسلط او بر امحسوب م

آن کسب کرده  که قصد آموزش دادن آن ها را دارد. هر چه استاد بر مطالب درسی بیشتر مسلط باشد و اطالعات جامع تري درباره ي
 دانشجویش یازهاين و کند تکیه اش گذشته کننده و خسته تکراري جزوات به استادي اگر تر است.باشد، سخنان او روشن تر و قابل فهم 

 دهد. می دست از دانشجویانش بیندر  را اش علمی جایگاه کم کند، کم برآورده نتواند را

ناسب وزشی، ارائه مثال هاي ماساتید اثربخش از روش هاي متنوع آمهارت استاد در به کارگیري روش هاي تدریس متنوع و مختلف: م-2 
 با ش عالیآموز در تحصیلی رشته هاي که آنجا و مشارکت دادن دانشجویان در جریان تدریس، در حد زیادي استفاده می کنند. از

 به ماهیت این رشته ها انتخاب کنند. توجه با را خود تدریس روشهاي باید استادان طبیعتاً اند، متفاوت یکدیگر

 داشته اخالقی خصایص و شخصیت از بارزي يها ویژگی باید نمونه استاد یک اخالقی و رفتاري و شخصیتی استاد: شایستگی هاي-3 

ین حیطه، شیوایی ا. برجسته ترین ویژگی هاي نظر مورد درس استاد هم و باشد انسانی منش و اخالق معلم هم دانشجو، نظر در که باشد
 نظر در را ستادانا اخالقی، خوش و  دانشجو شخصیت به گذاشتن احترام .فراگیران می باشد بیان و توانایی برقراري ارتباط مناسب با

 آموزشی هاي هشیو اجراي شجاعت و کند می عمل مستقل دارد، باالیی نفس به اعتماد که کند. استادي می مرتبه بلند دانشجوهایشان

 تا کند می فراهم را شرایطی استاد براي دارد و  را شده ایجاد هاي چالش حل توانایی و است پذیر مسؤولیت دارد، را متفاوت و جدید
 نگیرد. قرار کننده تخریب عاطفی شرایط تاثیر تحت سادگی به و کند تحمل را ها ناکامی

تربیت  باید به خوبی اساتید به منزله یکی از عوامل اصلی درگیر در یادگیري فراگیران، در جهت افزایش مهارت کاربرد روش تدریس فعال
تدریس  روش هاي کارگاه برگزاري دوره هاي آموزش ضمن خدمت و کاربردي و ، بهبراي اساتید الزم است شوند. براي تحقق این امر

 .پیشرفته انجام گردد و جدید فنون آموزش براي کامل ریزي برنامههمچنین  و اندیشیده شود

 منابع و مراجع
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علمی ). آموزش اثربخش: رویکردي بر اساس ارزیابی تدریس توسط دانشجویان، مجله 1382آراسته، حمیدرضا، محمودي راد، مریم. (
 جلد پنجم، ویژه نامه آموزش پزشکی، پاییز و زمستان.-دانشگاه علوم پزشکی سمنان

فه هاي ري مؤل). رابطه بین هوش هیجانی و به کارگی1393اسالمیان، حسن، جعفري ثانی، حسین، گودرزي، زهره، اسالمیان، زهرا. (
 .697-687، 8، 14ایرانی آموزش در علوم پزشکی، تدریس اثربخش استادان دانشگاه علوم پزشکی مازندران، مجله 

گاه آزاد اسالمی ، ترجمه ملوك دیوانگاهی، چاپ اول، دانشتدریس اثربخش در آموزش عالی). 1382بروان، جورج، مادلین، اتکینسون. (
 واحد چالوس و نوشهر

 ). تحول ناشی از تدریس مشارکتی از نوع جیگ ساوزد و ضعیت سنتی تدریس.1383ضا، آقایاري، طیبه. (بهرنگی، محمدر

 .625-623، صص ایرانی آموزش در علوم پزشکی). فن بیان در تدریس؛ عنصر فراموش شده، مجله 1392بهنام فر، رضا. (

 سخن. ، تهران: انتشاراتکاربرد روانشناسی در تدریس). 1387پارسا، محمد. (

جم شهرستان ). تأثیر روش تدریس همیاري بر نگرش و پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان پایه پن1388خداداد نژاد، علی. (
 .94-73، 4، 17، نوآوري هاي مدیریت آموزشیگچساران، مجله 

 .، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نورمدیریت کالس). 1390سرمدي، محمدرضا، صیف، محمدحسن. (

 ، تهران: نشر دوران.روانشناسی پرورشی نوین (روانشناسی یادگیري و آموزش)). 1390سیف، علی اکبر. (

سات آموزش عالی ). تبیین نشانگرهاي تدریس اثربخش در دانشگاه ها و مؤس1384شریفیان، فریدون، نصر، احمدرضا، عابدي، لطفعلی. (
 .38و37شمارهوهش و برنامه ریزي در آموزش عالی، فصلنامه پژو میزان تحقق آن در دانشگاه اصفهان، 

 ، تهران: انتشارات سمت.روش تدریس پیشرفته). 1382شعبانی، حسن. (

 ، تهران: انتشارات سمت.مهارت هاي آموزشی و پرورشی). 1390شعبانی، حسن. (

ریزي در آموزش  پژوهش و برنامهصلنامه ). بررسی کیفیت تدریس در دانشگاه. ف1385شعبانی ورکی، بختیار، حسینقلی زاده، رضوان. (
 .22-1: 39عالی، 

کرمان، فصلنامه  ). شاخص هاي تدریس اثربخش از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی1381ظهور، علیرضا، اسالمی نژاد، طاهره. (
 .13-5، 3، 4، پایش

شگاه علوم ش از دیدگاه مدرسین و دانشجویان دان). مقایسه ویژگی هاي تدریس اثربخ1389عسگري، فریبا، محجوب مؤدب، هاجر. (
 .33-26، 3، 5گام هاي توسعه در آموزش پزشکی، پزشکی گیالن، 

احد خوراسگان از نظر ). میزان به کارگیري معیارهاي تدریس اثربخش در دانشگاه آزاد اسالمی و1386عندلیب، بهاره، احمدي، غالمرضا. (
 .82-67: 15دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان، انش و پژوهش در علوم تربیتی، د، 1386-1385دانشجویان در سال تحصیلی

 ، چاپ دوم، تبریز: دانشگاه تبریز.روشها و فنون تدریس). 1382فتحی آذر، اسکندر. (

تابخانه ملی نشریه ککتاب: گوانگ وي: ترجمه افشار زنجانی، مدیریت و ارزشیابی کیفی و کمی مدرسان کتابداري در چین، فصلنامه 
 .367-84، 1369ایران،
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دریس بحث گروهی ت). مقایسه میزان تأثیر روش 1387لیاقتدار، محمدجواد، عابدي، محمدرضا، جعفري، سیدابراهیم و بهرامی، فاطمه. (
، 3، 10، یعال پژوهش و برنامه ریزي در آموزشبا روش تدریس سخنرانی بر پیشرفت تحصیلی و مهارت هاي ارتباطی دانشجویان، مجله 

29-56. 

نجم ابتدایی مقایسه کارایی روش هاي تدریس در پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی دانش آموزان پایه پ). 1388مجیدیانی، مریم. (
قطع کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی و تربیتی، دانشگاه آزاد مپایان نامه  ،88-87منطقه زیویه استان کردستان درسال تحصیلی 
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 ارزیابی کیفیت عملکرد دانشگاه فرهنگیان از دیدگاه دانشجویان(مورد مطالعه: پردیس الزهرا زنجان)

 3و رباب منصوري 2، رویا شهبازي1سیدحسین موسوي

 چکیده 

-نوع توصیفی زپژوهش حاضر با هدف ارزیابی کیفیت عملکرد دانشگاه فرهنگیان (پردیس الزهرا زنجان) صورت گرفت. که این پژوهش ا
حصیل تمشغول به  95-96همبستگی است و جامعه ي آماري پژوهش تمامی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان (پردیس الزهرا) که در سال 

نامه ي طراحی  نفر به روش نمونه گیري تصادفی طبقه اي انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده پرسش 136هستند، می باشند که تعداد 
البدي، خدمات سوال است و مؤلفه هاي امکانات و فضاهاي ک80ظارت ارزیابی دانشگاه فرهنگیان می باشد که شامل شده توسط دفتر ن

ست، مسئوالن و کارکنان و نقش دانشگاه در افزایش دانش، مهارت و اجتماعی، ریا-آموزشی و پژوهشی، خدمات دانشجویی، فرهنگی
 67/0فاي کرونباخ ه نظر اساتید متخصص و پایایی آن با محاسبه ي همسانی درونی آلنگرش را مسنجد. روایی این پرسش نامه با توجه ب

رار گرفت. نتایج پژوهش قتک نمونه اي مورد تحلیل  t به دست آمد و داده ها با استفاده از روش هاي آماري توصیفی (فراوانی، میانگین) و
ست، مسئوالن اجتماعی، ریا-زشی و پژوهشی، خدمات دانشجویی، فرهنگینشان داد که مؤلفه هاي امکانات و فضاهاي کالبدي، خدمات آمو

ؤلفه ي خدمات و کارکنان و نقش دانشگاه در افزایش دانش، مهارت و نگرش از دیدگاه دانشجویان در حد خوب ارزیابی شده اند و م
 .آموزشی در حد متوسط می باشد

 فرهنگیان، دانشجویانارزیابی کیفیت، عملکرد دانشگاه، دانشگاه  کلمات کلیدي:

 مقدمه و مبانی نظري

هاي آموزشی  آموزش عالی باالترین و آخرین مرحله نظام آموزش رسمی یا به عبارت دیگر، راس هرم آموزش در هر کشور است. نظام
آن ها اختصاص  هنقش تعیین کننده اي در توسعه جوامع ایفا می کنند. هنوز هم دولت ها سهم عمده اي از بودجه ي عمومی کشور را ب

و قضاوت درباره  می دهند که با توجه به ضرورت هایی همچون کمبود منابع، پاسخگویی و شفاف سازي آگاهی از نحوه هزینه کرد منابع
 ).1391ارزیابی عملکرد دانشگاه ها اهمیت می یابد (عزتی،

رزیابی شناسایی وضع موجود براي دست یابی به وضع ارزیابی عملکرد موسسات آموزشی در دوران حاضر اهمیت بسیاري دارد، در واقع ا
بنابراین اصلی ترین فلسفه وجودي ارزیابی در دانشگاه ها و موسسه هاي  )؛1394مطلوب است (قناعتیان جهرمی و قناعتیان جهرمی، 

مات تخصصی است (بازرگان، آموزش عالی و پرورشی به ویژه براي کشورهاي در حال توسعه و بهبود مداوم درونزاي آموزشی پرورشی و خد
). برخی عملکرد را نحوه ي اداي وظایف و مسئولیت هاي محول شده می دانند که در برگیرنده فرآیند و نتیجه گیري امور است 1374

 5ندره) که عملکرد را مجموعه اي از رفتارهاي مرتبط با شغل می دانند که افراد از خود نشان می دهند. آ2003( 4نظیر مورهد و گریفین
) عملکرد را معیار پیش بینی شده یا معیار وابسته کلیدي در چارچوب ارائه شده می داند که این چارچوب به عنوان وسیله اي 1998(

براي قضاوت درباره اثربخشی افراد، گروه ها و سازمان ها عمل می کند. هدف اصلی ارزیابی عملکرد دستیابی به اطالعات صحیح و دقیق 
. تسریع در فرآیند تصمیم گیري از 1د کارکنان است و هر چه این اطالعات دقیق تر باشد فواید بیشتري دارد، از جمله: درباره عملکر

. 4. افزایش احساس همبستگی و وفاداري 3. پاسخگو بودن مسئوالن 2طریق نشان دادن نقاط قوت و ضعف و روند عملیات مختلف 
. جهت دار شدن برنامه هاي 7. شناسایی دیدگاه هاي اصالحی 6ر بین مدیران و کارکنان . ارتباط بهت5افزایش قدرت رهبري مدیران 

                                                            
  edumousavi@gmail.com.، گروه علوم تربیتی، زنجان، ایرانانیفرھنگدانشگاه  ١
  com@gmail.18692r.shabaziدانشگاه فرھنگیان، گروه علوم تربیتی، زنجان، ایران. ٢
 le.mansoori@yahoo.comدانشگاه فرھنگیان، گروه علوم تربیتی، زنجان، ایران. ٣

4 Morhed & Griffin 
5 Andrew 
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). در راستاي تحقق این اهداف مؤسسات آموزش عالی ارزشیابی می شوند و یا خود را ارزیابی می کنند تا بتوانند 1394عزتی، ( آموزشی
پاسخ دهند که چگونه می توان در آموزش عالی بهترین کیفیت را  بهتر مدیریت کنند، رسالت هایشان را تحقق بخشند و به این سوال

 ). در تعریف یونسکو، کیفیت در آموزش عالی مفهومی چند بعدي است که به میزان زیادي به وضعیت محیطی2001داشت؟(دابویس، 
 ).1374رگان، زمینه) نظام دانشگاهی، مأموریت یا شرایط و استاندارد هاي رشته ي دانشگاهی بستگی دارد (باز(

 و همکاران می گویند که کیفیت در نظام آموزشی عبارت از ارزشیابی فرآیند آموزشی است که ضرورت پیشرفت استعدادهاي 1هوي
مشتریان آموزش را تقویت می کند و همزمان قابلیت پاسخگویی به استانداردهایی را دارد که ارباب رجوع براي آن پول پرداخت کرده 

کیفیتی که یک مفهوم چند شکلی و چند بعدي است. تصورات، ارزش ها، مقاصد کلی و اهداف خاص  2). از نظر تاکر8413است (هویدا، 
اشاره می کند که کیفیت در چشم  3). پیترز1383هر فرد و یا گروه ذینفع پایه هاي تعریف کیفیت را تشکیل می دهد (یارمحمدیان، 

ر دارد و براساس ذهنیت، طرز تلقی، اهداف و تجارب افراد برداشت هاي متنوعی به خود مشاهده کننده و یا در ذهن مصرف کننده قرا
) تاکید می کند هیچ دارویی که بتواند همه ي دردهاي کیفیت را شفا دهد 2014( 4). لوماس1384می گیرد (محمدي و فتح آبادي، 

ربیان جدید، رشد حرفه اي مستمر آنان، بررسی دقیق تدریس وجود ندارد و عواملی مانند فرهنگ کیفیت، اهمیت آموزش، کیفیت باالي م
استادان، توسعه ي حرفه اي آنان و توسعه ي رهبران تحولی است که می توانند راهبردهاي مدیریت را به طور اثربخش تغییر دهند. نتایج 

علوم بالینی و پایه در دانشگاه علوم پزشکی ) با عنوان ارزشیابی آموزشی در پانزده گروه آموزشی 1384پژوهش فرزیان پور و همکاران (
) با عنوان ارزیابی درونی گروه هاي آموزشی دانشکده ي مدیریت و اطالع رسانی 1385تهران، نتایج پژوهش یارمحمدیان و کلباسی (

هاي اطفال دانشگاه ) با عنوان ارزیابی درونی گروه 1387پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، نتایج پژوهش نجفی پور و همکاران (
جهرم وتاثیر آن بر کیفیت آموزش نشان دادند که در هشت حوزه مدیریت و سازماندهی، هیات علمی، فراگیران، نیروي انسانی و پشتیبانی، 

ی نسبتاً مطلوب یادگیري در حد -برنامه هاي آموزشی، فرایند تدریس فضاهاي آموزشی، پژوهشی و تجهیزات آموزشی، پژوهشی دوره ها و
 تا مطلوبی قرار دارد. بدین ترتیب می توان از موسسات آموزش عالی انتظار داشت که همواره به صورت شفاف خود را در معرض ارزیابی

 قرار دهند.

ي امکانات و فضاهاي این پژوهش به بررسی کیفیت عملکرد دانشگاه فرهنگیان از دیدگاه دانشجویان می پردازد. در همین راستا مولفه ها
ست، مسئوالن و کارکنان و نقش دانشگاه در افزایش اجتماعی، ریا-بدي، خدمات آموزشی و پژوهشی، خدمات دانشجویی، فرهنگیکال

 دانش، مهارت و نگرش در دانشگاه فرهنگیان زنجان مورد بررسی قرار می گیرد.

 روش شناسی پژوهش

مل دانشجویان دانشگاه فرهنگیان پردیس الزهراء زنجان که همبستگی است. جامعه ي آماري پژوهش شا -پژوهش حاضر از نوع توصیفی
نفر به عنوان حجم نمونه با روش نمونه گیري تصادفی طبقه اي  136مشغول به تحصیل می باشند. تعداد  95-96 در سال تحصیلی

فرهنگیان می باشد. این پرسش  انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده پژوهش پرسشنامه ي طراحی شده توسط دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه
اجتماعی،  -سوال است که مؤلفه هاي امکانات و فضاهاي کالبدي، خدمات آموزشی و پژوهشی، خدمات دانشجویی، فرهنگی 80نامه شامل 

اس ریاست، مسئوالن و کارکنان و نقش دانشگاه در افزایش دانش، مهارت و نگرش را می سنجد. نحوه ي نمره گذاري پرسشنامه بر اس
مقیاس لیکرت است. در پرسشنامه از گزینه هاي (خیلی خوب، خوب، ضعیف، خیلی ضعیف) استفاده شده است. روایی این پرسشنامه با 

                                                            
1 Hoy 
2 Tacer 
3 Piterz 
4 Lomas 
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به دست آمد. داده ها با استفاده از روش  67/0توجه به نظر اساتید متخصص و پایایی آن با محاسبه ي همسانی درونی آلفاي کرونباخ 
 تک نمونه اي مورد تحلیل قرار گرفت. t اوانی، میانگین) وهاي آماري توصیفی (فر

 یافته ها و نتیجه گیري

 آورده شده است. 1اي استفاده شده است. نتایج در جدول نمونهتک tاز آمار توصیفی و آزمون عملکرد دانشگاه  تیفیکبراي ارزیابی 

 دانشجویان نظر عملکرد دانشگاه از تیفیکاي نمونهتک Tنتایج آزمون  -1جدول 

 شاخص 

 ابعاد 
 خطاي معیار میانگین انحراف معیار میانگین تعداد

 يکالبد يامکانات و فضاها
 دانشگاه

132 22/3 5473/0 0428/0 

 0558/0 6919/0 51/2 132 خدمات آموزشی

 0579/0 6238/0 9/2 132 خدمات پژهشی

 0640/0 7651/0 89/2 132 خدمات دانشجویی

 0634/0 7553/0 91/2 132 ماعیجتا -فرهنگی  خدمات

 0469/0 5086/0 08/3 132 ریاست، مسئوالن و کارکنان

 شینقش دانشگاه در افزا
 دانش، مهارت و نگرش

132 
42/3 

5546/0 0478/0 

 

                 

 شاخص 

 ابعاد 

 5/2میانگین نظري= 

t Df 
سطح 

 معناداري

تفاوت 

 میانگین

دامنه اطمینان تفاوت 

95% 

 کران پایین
کران 

 باال

 يکالبد يامکانات و فضاها
 دانشگاه

96/79 131 000/0 6438/0 5461/0 7417/0 

 5226/0 4926/0 5075/0 000/0 131 74/17 خدمات آموزشی

 3,1327 2,8521 9924/2 000/0 131 07/79 خدمات پژهشی

 2,9743 2,6621 2,8181 000/0 131 16/48 خدمات دانشجویی
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 3,2317 2,8923 3,0620 000/0 131 43/41 اجتماعی –گی فرهن خدمات

 3,6023 3,3674 3,4848 000/0 131 66/69 ریاست، مسئوالن و کارکنان

 شینقش دانشگاه در افزا
 دانش، مهارت و نگرش

12/77 131 000/0 3,5227 3,3978 3,6476 

داري تفاوت آماري معنی 05/0تر از و سطح خطاي کوچک 95/0دهد که با اطمینان نشان می 1اي در جدول نمونهتک Tمقادیر آزمون 
از خدمات بغیر ( مقدار میانگین واقعی تمامی ابعاد بین دو میانگین واقعی و مفروض وجود دارد. ضمن آن که بر اساس نتایج این جدول،

 خدمات، دانشگاه يکالبد يامکانات و فضاها تیفیک هاي توان گفت که مولفهبنابراین، می ی) از مقدار میانگین مفروض باالتر است؛آموزش
دانش، مهارت و  شیدانشگاه در افزا نقشو  مسئوالن و کارکنان است،یری، اجتماع – یفرهنگ خدماتیی، دانشجو خدماتی، هشوپژ

پژوهش حاضر  يها افتهی می باشد. در حد متوسط یمولفه خدمات آموزشو  اند؛ ارزیابی شده خوب حد از دیدگاه دانشجویان درنگرش 
 ی)، همسو م1387پور و همکاران ( ی)، نجف1385( وکلباسی انیارمحمدی)، 1384پور وهمکاران ( انی)، فرز1381( يمحمد يها افتهیبا 

باشد.  یم يریآن در حال شکل گ التیگرا در مرحله گذر است و ساختار تشک تیدانشگاه مامور کیبعنوان  انیدانشگاه فرهنگ باشند.
و به تبع آن راه اندازي دفاتر نظارت و ارزیابی در تمامی پردیس هاي استانی نشان از  تیفیک نیو تضم یابیت نظارت و ارزمعاون تاسیس

دانشگاه گره خورده  يو فلسفه وجود اتیو با ح شدهدانشگاه  مهممسئله اول و  تیفیک حرکت دانشگاه در مسیر کیفیت است. بطوري که
مشارکت و  دانشگاهی از جمله جذب هیات علمی مورد نیاز، ارتباط با نهاد هاي پژوهشی برون سازمانی توجه به کیفیت مولفه هاي است.

 یی می تواند تضمین و تسهیل کننده مسیر کیفیت باشد.امور دانشجو يزیدر برنامه ر انیدانشجو

 منابع       

وهش و برنامه ریزي ستمر کیفیت آموزش عالی. فصلنامه ي پژ). ارزیابی درونی دانشگاه و کاربرد آن در بهبود م1374بازرگان، عباس ( 
 .3 و 4 در آموزش عالی. شماره ي

ژوهش و برنامه پ). بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد آموزشی گروه هاي آموزشی دانشگاهی: مطالعه کیفی. فصل نامه 1391عزتی، میترا (
 .65 ریزي در آموزش عالی، شماره

انزده گروه آموزشی پ). ارزشیابی آموزشی در 1384یالنی، علی، زینالو، علی اکبر و اشرفیان، محمد رضا (فرزیان پور، فرشته، صدیقی گ
 .14پیوست  علوم بالینی و پایه در دانشگاه علوم پزشکی تهران،

نظام آموزش عالی.  ). نقش ارزیابی در ارتقاء کیفیت و بهبود برنامه ریزي در1394قناعتیان جهرمی، فاطمه و قناعتیان جهرمی، علی (
 کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم تربیتی. مؤسسه عالی علوم و فناوري خوارزمی. شیراز.

مه کارشناسی ارشد ). ارزیابی درونی کیفیت گروههاي آموزشی ریاضی و کاربردي دانشگاه صنعتی امیرکبیر. پایان نا1381محمدي، رضا (
 دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران.

مان سنجش و مفاهیم، اصول، روش ها، معیارها)، ساز( ). ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی1384محمدي، رضا و فتح آبادي، جلیل (
 آموزش کشور.

اه جهرم و تأثیر آن ). ارزیابی درونی گروه اطفال دانشگ1387نجفی پور، صدیقه، امام قریشی، فاطمه، مقرب، وحید وذکاوت، امید رضا (
 موزش. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم. سال پنجم، شماره پنجم.برکیفیت آ
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). نقش بهبود کیفیت آموزش عالی در تعالی سازمانه ها. ششمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت. 1384هویدا، رضا و زارع، حسین (
 .1384 تهران. تیرماه

 زرگ فارسی.برة المعارف آموزش عالی. جلد دوم. بنیاد دانشنامه ي ). کیفیت در آموزش عالی. دای1383یارمحمدیان، محمدحسین (

سانی پزشکی ). ارزیابی درونی گروه هاي آموزشی دانشکده مدیریت و اطالع ر1385یار محمدیان، محمد حسین و کلباسی، افسانه (
 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.

Andrew, D. (1988). Management organization. 3d-ed. USA Scott Foresan Seviesin. 

Dubois,P.(2001),Evalution And Self- Evaluation of Universites In Europ: University of Paris X 

(UPAR10. TEM), Farance. 

Lomas, L. (2004), Embedding quality: the challenges for higher education, Quality Assurance in 

Education, Vol.12, pp. 57-65. 

Moorhed, G. & Griffin, R.W.(2003). Organizational behavior. Tehran:Morvarid Press (in Persian). 
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 یتتربی علوم  رشته تیفیک نیعوامل موثر بر تضم يبند تیو اولو ییشناسا

 2وند، زهرا معارف1غالمرضا شمس مورکانی

 چکیده

وهش کاربردي . هدف پژباشدمیي علوم تربیتی هدف پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندي عوامل موثر بر وضعیت تضمین کیفیت رشته
ي علوم تربیتی تهاولویت عوامل موثر بر وضعیت تضمین کیفیت رشستفاده از پرسشنامه محقق ساخته ا و به روش پیمایشی انجام شد. با

معه انتخاب شدند. روش نفر به عنوان جا 76هاي دولتی شهر تهران و خبرگان به تعداد ي علوم تربیتی دانشگاههارشته بررسی شد. اساتید
د. مطابق نتایج شهاي فریدمن و کروسکال والیس استفاده ها از آزمونحلیل دادهجهت ت .گیري به صورت هدفمند انتخاب گردیدنمونه

ین کیفیت رشته ) باالترین اولویت را در مشخص نمودن وضعیت تضم8,20عامل امکانات، تجهیزات و خدمات آموزشی با میانگین رتبه (
  صاص دادند.هاي دیگر را به خود اختعلوم تربیتی داشته و پس از آن سایر عوامل رتبه

 علوم تربیتی، عوامل. اولویت بندي، تضمین کیفیت، رشته:  کلمات کلیدي

 مقدمه و خالصه مبانی نظري 

گذاري نیروي انسانی نقش اصلی را در تربیت و تأمین نیروي انسانی کارآمد بر هاي آموزش عالی به عنوان بارزترین نمود سرمایهنظام
، 3المللی به ویژه توسعه ساختاري، افزایش همکاري(کتونن). مسائلی همچون توسعه بین83: 1386عهده دارد. (معروفی و همکاران، 

اي و جهانی(جاگر ) و تحوالت پویاي ملی، منطقه4،2012العمر(دنجوما و رسلیي رقابت، تقاضا براي یادگیري مادام) بازار فزاینده2008
ها را براي مؤسسات آموزش عالی فراهم نموده و آنها را ها و فرصتبوهی از چالشاند که اناي ترکیب شده) به گونه 5،2010و بادموسی

ها و مسائل ). نظام آموزش عالی براي مقابله با چالش6،2005اند (مکهاي خارجی قرار دادهاي از موشکافیسابقهدر معرض سطح بی
کیفیت به عنوان ابزار و راهبردي مناسب الی است. تضمینموجود ناچار از توجه به حفظ، بهبود و ارتقاي کیفیت در محیط آموزش ع

اي از اصول کیفیت تعریف شده است که کیفیت به عنوان فلسفه و مجموعهشود. تضمینجهت حفظ و ارتقاء کیفیت در نظر گرفته می
رضایت مشتري در آن به عنوان مدیریت است که  کیفیت یک سیستمباشد. تضمیني پایه و اساس بهبود مستمر سازمانی میدهندهنشان

کیفیت ) تضمین2007کیفیت یک روند دشوار، جامع و بلند مدت است (درگاهی و رضائیان،باشد. تضمینیک هدف نخستین مطرح می
گردد که منجر به حصول اطمینان از حفظ و ارتقاء کیفیت ها و فرآیندهایی میها، سیستمي سیاستیک اصطالح کلی است که شامل همه

متاسفانه در ایران کمتر تالشی جهت گردآوري و تدوین اطالعات جامع و کامل از عوامل موثر بر  ).1995، 7رولی(شود مفادآموزشی می
هاي آموزشی از جمله رشته علوم تربیتی باشد و بتواند پاسخگوي هاي تحصیلی که متناسب با مقتضیات خاص برنامهتضمین کیفیت رشته
لمی باشد صورت گرفته است. انجام فعالیتی پژوهشی به منظور درك مفهوم خاص کیفیت آموزش در رشته علوم نیازهاي این رشته ع

کیفیت متناسب با خصوصیات این رشته از ضرورت و اهمیت بسیاري برخوردار است. لذا سواالت  تربیتی و اولویت عوامل موثر بر تضمین
ي علوم تربیتی چگونه است؟ آیا بین ت نسبی عوامل موثر بر تضمین کیفیت رشتهذیل جهت دستیابی به این مهم مطرح گردید: اولوی

                                                            
 .دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شھید بھشتی، تھران، ایران، ١

 _shams@sbu.ac.irgh 
.دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شھید  ٢

     zn.maaref@yahoo.com  بھشتی، تھران، ایران 
3 .Kettunen 
4 .Danjuma & Rasli 
5 .Jager & Gbadamosi 
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هاي (مرتبه علمی، سابقه عضویت هیئت علمی، سابقه تدریس در رشته تحصیلی خود، دانشگاه محل تدریس اعضاي هیئت علمی ویژگی
 دارد؟  رشته علوم تربیتی) نسبت به اولویت بندي عوامل تعیین شده تفاوت معناداري وجود

 خالصه روش شناسی . 2

فیت رشته علوم شی انجام شد. جهت تعیین اولویت عوامل تضمین کیپژوهش از لحاظ هدف کاربردي و از نظر شیوه اجرا به صورت پیمای
ریزي و وه، برنامهعلمی، مدیریت گرآموختگان، آثار علمی، اعضاء هئیتتربیتی ابتدا به مرور ادبیات پرداخته و دوازده عامل دانش

فیزیکی و روانی،  هاي آموزشی مورد اجرا، فضاي، فرایند تدریس و یادگیري، امکانات و خدمات آموزشی، دورهسازماندهی، دانشجویان
ن سپس به تدوی امکانات مالی و وضعیت تحصیلی دانشجویان به عنوان عوامل موثر بر تضمین کیفیت رشته علوم تربیتی تعیین گردید.

محقق ساخته  ت ارزیابی اولویت آنها در مشخص نمودن وضعیت تضمین کیفیت رشته علوم تربیتی پرداخته و پرسشنامهنشانگر جه  79
هاي دولتی شهر نفر برابر با حجم کل جامعه از اعضاي هیئت علمی دانشگاه 76گیري به روش هدفمند و حجم نمونه تدوین شد. نمونه

سبه شد و روایی آن بود که از طریق روش آلفاي کرونباخ محا 0,95دار کل پایایی پرسشنامه تهران و خبرگان حوزه آموزش عالی بود. مق
 هاي فریدمن و کروسکال والیس استفاده شد.ها از آزمونمورد تایید خبرگان قرار گرفت. جهت تحلیل داده

 و نتیجه گیري  هایافتهخالصه . 3

 ي علوم تربیتی چگونه است؟ عیت تضمین کیفیت رشتهسوال اول: اولویت هریک از عوامل در مشخص نمودن وض

 ي علوم تربیتی.  نتایج بررسی توانمندي عوامل تعیین شده در مشخص نمودن وضعیت کیفیت رشته1جدول

میانگین  شاخص
 رتبه

درجه  مجذور کاي اولویت
 آزادي

مقدار  تعداد
 احتمال

  9 5,49 دانشجویان

 

82/100 

 

 

11 

 

 

49 

 

 

000/0 

 5 7,00 استاد

امکانات، تجهیزات و 
 خدمات آموزشی

8,20 1 

 2 8,15 فضاي فیزیکی و روانی

 4 7,73 مدیریت گروه

ریزي و سازماندهی برنامه
 گروه

8,07 3 

  3,61 امکانات مالی

 6 6,88 فرایند تدریس و یادگیري

 8 6,07 دوره آموزشی مورد اجرا
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 7 6,15 نآموختگادانش

 10 5,24 آثار علمی

 11 4,39 وضعیت تحصیلی

 

میانگین  و شودرد می0,05نتایج به دست آمده نشان داد که فرض صفر با توجه به کمتر بودن مقدار احتمال در سطح معنی داري 
ود که عامل امکانات، شگین رتبه عوامل مشخص می. با توجه به میانندباشبرخوردار می يداراختالف معنی تعیین شده ازعوامل هاي رتبه

لوم تربیتی ع) باالترین اولویت را در مشخص نمودن وضعیت تضمین کیفیت رشته 8,20تجهیزات و خدمات آموزشی با میانگین رتبه (
 دارد. 

حل تدریس مود، دانشگاه هاي (رتبه علمی، سابقه عضویت هیئت علمی، سابقه تدریس در رشته تحصیلی خآیا بین ویژگی .سوال دوم
  نسبت به اولویت عوامل تعیین شده تفاوت معناداري وجود دارد؟ اعضاي هیئت علمی)

 عوامل تعیین شدهدر بررسی . نتایج آزمون کروسکال والیس 2جدول

دانشگاه محل  رتبه علمی 
 تدریس

سابقه عضویت 
 هیئت علمی

  سابقه تدریس

-Chi عامل

Square 
Sig Chi-

Square 
Sig Chi-

Square 
Sig Chi-

Square 
Sig d

f 

امکانات، 
تجهیزات و 

خدمات 
 آموزشی

2,31
4 

510/
0 

5,997 199/
0 

4,686 321/
0 

7,619 107/
0 

4 

فضاي 
 فیزیکی

2,96
8 

397/
0 

3,138 535/
0 

5,973 201/
0 

6,448 168/
0 

4 

مدیریت 
 گروه

1,90
7 

592/
0 

5,914 206/
0 

2,880 578/
0 

10,80
0 

029/
0 

4 

-برنامه

 ریزي و
سازماندهی 

 گروه

2,36
8 

500/
0 

2,375 667/
0 

2,905 574/
0 

3,457 484/
0 

4 

امکانات 
 مالی

2,70
3 

440/
0 

5,153 272/
0 

1,894 755/
0 

5,798 215/
0 

4 

فرایند 
تدریس و 

 یادگیري

2,57
7 

462/
0 

6,317 177/
0 

7,158 128/
0 

3,801 434/
0 

4 

دوره 
آموزشی 
 مورد اجرا

3,06
8 

381/
0 

7,494 112/
0 

7,263 123/
0 

8,161 086/
0 

4 
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-دانش

 آموختگان
2,34

5 
504/

0 
6,323 176/

0 
9,188 057/

0 
9,513 049/

0 
4 

آثار 
 علمی

1,16
8 

761/
0 

10,65
2 

031/
0 

6,686 153/
0 

5,839 211/
0 

4 

وضعیت 
تحصیلی 

 دانشجویان

3,51
7 

319/
0 

11,05
8 

026/
0 

10,40
0 

034/
0 

4,548 337/
0 

4 

دانشجویا
 ن

2,94
7 

400/
0 

6,721 151/
0 

6,413 170/
0 

5,059 281/
0 

4 

اعضاي 
 هیئت علمی

2,67
3 

445/
0 

3,584 465/
0 

9,638 047/
0 

1,825 768/
0 

4 

 

شود. پس فته میپذیر )< 0,05P(  0,05داري  نتایج متغیر رتبه علمی نشان داد که مقادیر  مجذور خی در کلیه عوامل در سطح معنی
 داري وجود ندارد. ین عوامل بر اساس متغیر رتبه علمی تفاوت معنیبین نظرات پاسخگویان در رابطه با اولویت ا

عضاي هیئت انتایج سابقه عضویت هیئت علمی نشان داد که مقادیر  مجذور خی درکلیه عوامل (به غیر از عوامل وضعیت تحصیلی و 
ها مشخص روهگاجعه به میانگین رتبه شود. در عامل وضعیت تحصیلی با مرپذیرفته می )< 0,05P(  0,05داري علمی) در سطح معنی

باشد. در )  باالتر از انتظارات سایر پاسخگویان می33,56سال با میانگین رتبه ( 11-15شد که انتظارات پاسخگویان با سابقه عضویت 
سال با  11-15 یتها مشخص شد که انتظارات پاسخگویان با سابقه عضوعامل اعضاي هیئت علمی نیز با مراجعه به میانگین رتبه گروه

 باشد. )  باالتر از انتظارات سایر پاسخگویان می36,94میانگین رتبه (

داري ) در سطح معنیآموختگاننتایج سابقه تدریس نشان داد که مقادیر  مجذور خی درکلیه عوامل(به غیر از عوامل مدیریت گروه و دانش
0,05  )0,05P >( رات پاسخگویان با ها مشخص شد که انتظابا مراجعه به میانگین رتبه گروهشود. در عامل مدیریت گروه پذیرفته می

آموختگان با مراجعه به باشد. در عامل دانش) باالتر از انتظارات سایر پاسخگویان می33,72سال با میانگین رتبه ( 16-20سابقه عضویت 
)  باالتر از انتظارات 34,72سال  با میانگین رتبه ( 16-20 ها مشخص شد که انتظارات پاسخگویان با سابقه عضویتمیانگین رتبه گروه

 باشد.سایر پاسخگویان می

وامل در سطح عتدریس نشان داد که مقادیر  مجذور خی به غیر از عوامل آثار علمی و وضعیت تحصیلی، درکلیه  محل نتایج دانشگاه
 محل دانشگاه ساسا ان در رابطه با میزان اهمیت این عامل برپذیرفته میشود. پس بین نظرات پاسخگوی )< 0,05P(  0,05داري معنی

خص شد که انتظارات ها مشداري وجود ندارد. در عامل آثار علمی و وضعیت تحصیلی با مراجعه به میانگین رتبه گروهتدریس تفاوت معنی
 باشد..سخگویان می) باالتر از انتظارات سایر پا28,30پاسخگویان دانشگاه شهید بهشتی با میانگین رتبه (

هدف پژوهش آن بود که اولویت عوامل موثر بر تضمین کیفیت رشته علوم تربیتی را تعیین نموده و نظرات پاسخگویان را  : نتیجه گیري
 ها مشخص شد که عامل امکانات، تجهیزات و خدمات آموزشی باالترین اولویتنسبت به اولویت این عوامل مقایسه نماید. با تحلیل داده

را در مشخص نمودن وضعیت تضمین کیفیت رشته علوم تربیتی دارد. همچنین مطابق با نتایج مشخص شد که بین نظرات پاسخگویان 
در رابطه با میزان اهمیت عوامل بر اساس متغیر رتبه علمی؛ بر اساس سابقه عضویت هیئت علمی (به غیر از دو عامل وضعیت تحصیلی 

تدریس (به  محل آموختگان)؛ بر اساس دانشگاهسابقه تدریس (به غیر از عوامل مدیریت گروه و دانش و اعضاي هیئت علمی)؛ بر اساس
)، 1379داري وجود ندارد. الزم به ذکر است که پژوهشگرانی همچون کیذوري(غیر از عوامل آثار علمی و وضعیت تحصیلی) تفاوت معنی

)، 1390)، شهودي (2011)، نیاثی و همکاران (2004) ، بورنمن (1386صفا ( )،1381پور()، مقدس1387)، کشاورز(1382خندقی (امین 
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هاي خود به نقش ویژه بسیاري از عوامل فوق توجه نشان دادند که ) در پژوهش1388)، خرسندي(1389)، مقدس نژاد (1381محمدي (
نمونه به اعضاي هیئت علمی رشته علوم تربیتی  هاي فوق از این منظر با نتایج حاضر همپوشی دارد. محدودیت تعدادهاي پژوهشیافته

گردد روند. مطابق با نتایج پیشنهاد میهاي تحقیق حاضر به شمار میتر از محدودیتهاي آماري قويشهر تهران و ناتوانی در کاربرد آزمون
، توجه بیشتري نموده و موجبات بهبود هاي آموزشی نسبت به عواملی که از اولویت بیشتري نسبت به سایرین برخوردارندکه مدیران گروه

ها و عوامل تضمین کیفیت هایی در خور براي تعیین ضریب و امتیاز الزم در هر یک از شاخصآنها را فراهم آورند. همچنین پژوهش
 هاي علوم تربیتی صورت گیرد.هاي آموزشی زیر رشتهمناسب با برنامه ارزیابی در هر یک از گروه

  کلمات کلیدي. 4

 علوم تربیتی، عوامل. ولویت بندي، تضمین کیفیت، رشتها

 منابع و مراجع. 5

نامه  یانپا .ی تهرانارزیابی درونی و پیشنهاد چارچوب ارزیابی برونی گروه آمار دانشگاه عالمه طباطبای ).1382( مقصود، امین خندقی
 .تهراندانشگاه  ی،و روانشناس یتیارشد، دانشکده علوم ترب یکارشناس

مه کارشناسی ارشد، ی، پایان نابهشت یددانشکده برق دانشگاه شه یکالکترون یگروه آموزش یدرون یابیارز ).1388( اکبریامچی،  يندخرس
 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی.

امه کارشناسی ارشد، ی، پایان نبهشت یدهدانشگاه ش یهدانشکده علوم پا یزیکف یگروه اموزش یدرون یابیارز). 1390یم (مر ،خناچا يشهود
 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی.

هاي ان رشتهعلمی و دانشجویکننده کیفیت آموزش عالی کشاورزي از دیدگاه اعضاي هیاتتبیین بررسی عوامل). 1386( لیال صفا،
 هران.تایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزي، دانشگاه ، پکشاورزي پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران

وزش عالی در هاي تضمین کیفیت آماي نظام). تحلیل مقایسه1388فراستخواه، مقصود؛ بازرگان، عباس و قاضی طباطبایی، محمود (
 .1-21، صص44الی، شمارهریزي در آموزش عهاي جهانی. فصلنامه پژوهش و برنامهجهان، وجوه اشتراك و افتراق در تجربه

هران بر اساس ارزیابی کیفیت دوره دکتري تخصصی زبان و ادبیات فارسی دانشگاههاي دولتی شهر ت ).1387( محسن ،کشاورز اسفیوخی
 .. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تهرانچارچوب ارزیابی درونی مدیریتی

توانبخشی تهران طراحی الگوي مناسب براي ارزیابی درونی گروه آموزش پرستاري دانشگاه علوم بهزیستی و ).1379( امیرحسین،کیذوري
 .. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تهرانبه منظور ارتقاء کیفیت آموزشی

الی: بررسی ع). ارزشیابی کیفیت تدریس در آموزش1386ی عسکري، مجید (معروفی، یحیی؛ کیامنش، علیرضا؛ مهرمحمدي، محمود و عل
 .81-112، صص 5برخی دیدگاه ها. فصلنامه مطالعات برنامه درسی، سال اول، شماره

. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ارزیابی درونی کیفیت گروه آموزشی حسابداري دانشگاه تهران). 1381مقدس پور، هنگامه (
 مدیریت، دانشگاه تهران.

شناسی ارشد، نامه کار ی ، پایانبهشت یدشه یاضیعلوم ر يدانشکده  یاضیر یگروه آموزش یدرون یابیارز ).1389( ندا ،مقدس نژاد
 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی.
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 ینامه کارشناس یانکاربردي) دانشگاه صنعتی امیرکبیر. پا -). ارزیابی درونی کیفیت گروه آموزشی ریاضی (محض 1381رضا( ي،محمد
 دانشگاه تهران. ی،و روانشناس یتیارشد، دانشکده علوم ترب

Ajpru, H.; Pasiphol, S. & Wongwanich, S. (2011). Development of an instructional quality assurance 

model in nursing science. Research in Higher Education Journal, Vol. 13, pp. 1 – 14. 

Bornman, M.G. (2004).Programme review guidelines for quality assurance in higher education: A 

South African perspective. International Journal of Sustainability in Higher Education, 5 (4): 372-383 

Dargahi,M. Rezaiian (2007). Correlation between Knowledge, Attitude and Performance of the 

Employees with Quality Assurance System Implementation by the Employers. Iranian J Publ Health, 

Vol. 36, No.3, , pp.45-51. 

Kettunen; J. (2008). A conceptual framework to help evaluate the quality of institutional 

performance. Quality Assurance in Education, Vol. 16 Iss: 4 pp. 322 – 332 

Mok, K.h (2005). The quest for world class university: Quality assurance and international 

benchmarking in Hong Kong. Quality Assurance in Education, Vol. 13 Iss: 4, pp. 277 – 304. 

Nyathi, FS.;  Kadhila, N. & Aipanda ;J. (2011). Quality Assurance Manual, Center for Quality 

Assurance and  Management (CEQUAM), University of  Namibia, Version 1. 

Rowley, J. (1995). A new lecturer's simple guide to quality issues in higher education. International 

Journal of Educational Management, Vol. 9 Iss: 1 pp. 24 – 27 
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 یادگیري الکترونیکی راهی براي بهبود کیفیت یادگیري دانشگاهی از منظر ورود به بازار کارهاي مهارت

 2مراديمرتضی شاه ،1آتنا سیفی

 

 چکیده

هدف مقاله بررسی ست. هاي اطالعاتی و ارتباطی اهاي اخیر در عرصه فناوريي حاصل شده دهههاشرفتیپیادگیري الکترونیکی محصول 
باشد. روش مقاله از نوع مقاالت ري الکترونیکی براي بهبود کیفیت یادگیري دانشگاهی براي ورود به بازار کارمییادگی يهانقش مهارت

که  اندگرفتههاي یادگیري الکترونیکی مورد بررسی قرار در این مقاله مهارت .شودیمروري است که با روش توصیفی تحلیلی انجام م
هاي اولیه، مدیریت زمان، تجربههاي مدیریت یادگیري، کارگیري ابزارهاي اینترنتی و سامانهبه رت مهامهارت به کارگیري رایانه، شامل: 
هاي مطالعه هاي نوشتاري، مهارت حل مسئله، مهارت تفکر انتقادي، مهارت پرسشگري، مهارت به کارگیري شیوههاي زبانی، مهارتمهارت

باشند. میپذیري، خود ارزیابی، مهارت برقراري ارتباط همزمان و نا همزمان مسئولیت رهیابی، و یادگیري، مهارت فراشناختی، مهارت خود
پذیري، مذاکره و کارگروهی، مهارت حل مسئله، مهارت هاي ارتباطی، مسئولیتهاي مورد نیاز بازار کار شامل: مهارتهمچنین مهارت

هاي مهارت توان گفتباشند. در نهایت میه، مدیریت زمان میپذیري، تعیین هدف، انگیزخود رهیابی، مهارت فراشناختی، انطباق
کارگیري رایانه، مدیریت زمان، مهارت زبانی، مهارت نوشتاري، مهارت حل مسئله، مهارت بهالکترونیکی مورد نیاز در بازار کار عبارتند از: 

ود ارزیابی. با توجه به نقش و اهمیت یادگیري فراشناختی و خ پذیري، مهارت خود رهیابی، مهارتمهارت تفکر انتقادي، مسئولیت
باید  ز آموزش عالیدر مراک اندرکاران مربوطههاي آن در افزایش کارکرد آموزش عالی و بازار کار، مدیران و دستو مهارت الکترونیکی

 فراهم سازند. هاشرایطی را براي یادگیري بهتر و مؤثرتر این مهارت

 رري الکترونیکی، کیفیت یادگیري، بازار کاهاي یادگیمهارت: کلمات کلیدي

 مقدمه و مبانی نظري

ساز زمینه راتییتغ نیبه وجود آمده است. ا در جهان یها و مراکز آموزش عالبر موسسه زین یو تحوالت رییشدن تغهمراه با جهانی
 نیتري بتوانند از اطور وسیعبان بهه تا مخاطفراهم آمد یطیاطالعات و ارتباطات شده است که به موجب آن شرا يگیري از تکنولوژبهره

دستاوردهاي بشري است  نیاز ا یکی یکیالکترون ريیادگیآموزش و  نی)؛ بنابرا2009(تراب و مارشال، ندیها استفاده نمااطالعات و برنامه
رهاي مندي از ابزاکه با بهره میق کناطال یهاي آموزشرا به مجموعه فعالیت یکیالکترون ريیادگیما را متحول کرده است. اگر  ايیکه دن

داده است، آنگاه  رییچهره آموزش را در کشور ما تغ ره،یاي، مجازي و غاي، شبکهرایانه ري،یتصو ،یهاي صوتدستگاه رینظ یکیالکترون
ها ها و ملتي تمام دولتبرا یکیالکترون ريیگادیگذاري در راستاي ریزي و سیاستگذاري، برنامهسرمایه ق،یپذیریم که توجه، تحقمی

را  یاز آموزش عال یبخش مهم ،یکینالکترو يریادگی يها). در حال حاضر دوره2012 ،ییناپذیر است (رضامهم و اجتناب ،یامري اساس
 یزشآمو يوهیش نیا يسازادهیال توسعه و پبه سرعت در ح ،یآموزش يهاها، مؤسسات و سازماناز دانشگاه ياریو بس دهندیم لیتشک

از  یکی یموزش عالبوده است. آ یاز اهداف نظام آموزش یکیهمواره  تغال،اش يجوانان برا ي). آماده ساز1393و همکاران، یهستند (ملک
 .کندجوامع کمک می يسعه اقتصادهاي افراد به تودانش، نگرش و مهارت يبا ارتقا رایاست؛ ز یها در منابع انسانگذاريترین سرمایهمهم

 ادیاست. عالوه بر آن، نهاد  ينقش راهبرد يدارا ،یجامعه معرفت يو حرکت به سو داریمحرکه توسعه پا يرویبه عنوان ن یالع آموزش
هزاره سوم،  نیراستا، در دهه آغاز نیکند. در امی فایاي اکنندهالمللی نقش تعییناي و بینکشورها در سطح منطقه یرقابت تیشده در مز

                                                            

 ایران. (نویسنده مسئول مکاتبات).، ھمدان، گروه علوم تربیتی ، بوعلی سینادانشگاه  .١
Seifi.atena@yahoo.com 

 m.shahmoradi66@gmail.comایران. ، ھمدان گروه علوم تربیتی، بوعلی سینا،دانشگاه  .٢
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 يمورد توجه قرار دهند. برا شیاز پ شیخود را ب یشده، مسئولیت اجتماع ادیهاي رود که ضمن توجه به جنبهر میها انتظااز دانشگاه
 یقراول باشند. (نامپیش یهاي فراکنشحلهاي جامعه و عرضه راهواقعیت لیدر تحل دیبا یات آموزش عالها و موسیمنظور، دانشگاه نیا

 ).1390،يو صفر

 شناسیروش -2

 ی،کیالکترون يریادگیهاي مهارتو در آن ضمن تبیین مفهوم  شودانجام می یلیتحل یفیبا روش توصه از نوع مقاالت مروري است که مقال
کار مورد  به بازارها در ورود و بهبود عملکرد افراد ی نیز موردبحث واقع شده و در انتها نقش و جایگاه این مهارتدانشگاه يریادگی تیفیک

 شود.میبررسی واقع 

 هایافته -3

 هاي یادگیري الکترونیکمهارت .1-3

دهد تا با ها به مدرسان، امکان میآوريهاي جدیدي براي یادگیري به وجود آمده است. این فنبا توسعه دسترسی به اینترنت فرصت
سراجی و دگیرندگان فراهم سازند (اي، تعاملی و شخصی سازي محیط یادگیري غنی و اثربخشی براي یاکارگیري امکانات چندرسانهبه

ها کاربردي و ارائه متن، صدا، تصاویر، انیمیشن، ویدئو و برنامه هاي). آموزش الکترونیکی شامل انواع متعددي از رسانه1389عطاران،
هاي عمومی عات در حوزهو ارتباطات، حجم اطال ینترنتبنابراین با ظهور کامپیوتر، ا ).2015پاول و همکاران،یادگیري مبتنی بر وب است (

ها انجام آن وتر شده دسترسی به حل مسائل هم آسان . لذاآوریمما بسیاري از اطالعات را از این منابع به دست می و افزایش یافته است
ی شده هاي تکنولوژیکی و وضعیت فعلی آموزش و پرورش منجر به یادگیري الکترونیکگیرد. پیشرفتتري شکل میدر مدت زمان کوتاه

یانوسک گیرد (اي در آموزش عالی با موفقیت مورد استفاده قرار میاست که در حال حاضر در بسیاري از کشورها به عنوان آموزش حرفه
باشد. . آموزش الکترونیکی به عنوان یک بخش اساسی از معرفی تجربه یادگیري دانش آموزان در آموزش عالی می)2015، 1و همکاران

هاي مدیریت و فرآیندهاي یادگیري، حمایت از یادگیري فردي، یادگیري مشارکتی، یادگیري مدیریت محتوا، فعالیت نیکییادگیري الکترو
هاي مجازي یادگیرنده براي شرکت در دوره ).2015جعفري زاده و همکاران، ( باشدآموزش رسمی، یادگیري غیر رسمی در محل کار می

مهارت در به کارگیري ابزارهاي اینترنتی و توان به مهارت به کارگیري رایانه، ها میکه از جمله آن ها نیاز دارداي از مهارتبه مجموعه
هاي نوشتاري، مهارت حل مسئله، مهارت تفکر هاي زبانی، مهارتهاي اولیه، مدیریت زمان، مهارتتجربههاي مدیریت یادگیري، سامانه

پذیري، ، مسئولیتیابیهاي مطالعه و یادگیري، مهارت فراشناختی، مهارت خود رهیوهانتقادي، مهارت پرسشگري، مهارت به کارگیري ش
 خود ارزیابی، مهارت برقراري ارتباط همزمان و نا همزمان اشاره کرد.

، هاي یادگیريتفعالیدر محیط یادگیري الکترونیکی یادگیرنده براي دسترسی به محتواي آموزشی، انجام  :مهارت به کارگیري رایانه
افزارهاي گرافیکی، افزارهاي گوناگون مانند؛ رایانه، اسکنر، چاپگر، بلندگو، نرمهاي همزمان و نا همزمان به ابزارها و نرمشرکت در بحث

 ها را داشته باشد.هاي کار با آنبه این ابزارها، مهارت متنی و صوتی نیاز دارد و باید عالوه بر دسترسی

یادگیرنده در محیط یادگیري الکترونیکی عالوه بر  :هاي مدیریت یادگیريي اینترنتی و سامانهمهارت در به کارگیري ابزارها
 يافزارهاها و تولید محتوا به برخی از ابزارها و نرممهارت در کاربرد رایانه، براي جستجو در منابع، برقراري ارتباط با دیگران، نشر ایده

هاي پیشرفته برخوردار هستند، در محیط ها را داشته باشد. یادگیرندگانی که از مهارتبه کارگیري آن اینترنتی نیاز دارد و بایستی مهارت
 ).1390سراجی و عطاران،بیشتري دارند ( ییکنند و کار آیادگیري الکترونیکی بهتر منابع یادگیري را جستجو و مطالعه می

                                                            
1. O. Yanuschik. E. Pakhomova. K. Batbold 
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شوند یادگیرنده به کمک کی با توجه به مراحلی که پشت سر گذاشته میدر یادگیري الکترونی: مهارت در به کارگیري تجارب اولیه
شود که اعتماد به نفس الزم را به دست بیاورد کند که چطور از منابع موجود استفاده کند. این امر باعث میمدرس اطمینان حاصل می

 د.س بیشتري در یادگیرنده خواهد شو به محیط جدید عادت کند. برقراري ارتباط بیشتر با دیگران باعث اعتماد به نف

ي یادگیرنده انتخاب یکی از مزایاي یادگیري الکترونیکی آزادي عمل در انتخاب زمان دلخواه است که در آن زمان یادگیر :مدیریت زمان
م دهند در اختیار ها شرکت کرد و تکالیفی که باید انجاهایی که باید در آنهاي سنتی یک برگه حاوي برنامه دورهشود. در دورهمی

ها یادگیرنده ساختار دوره را کند. در این دورهگیرد. در این دوره طول زمان درس خواندن را یادگیرنده خود تعیین مییادگیرنده قرار می
 .)134 :1391کالرك،کند (بندي خود را بررسی میدهد و اهداف و برنامه زمانمدنظر قرار می

هاي خارجی، شود. آشنایی یادگیرنده با زبانبانی شامل شنیدن، سخن گفتن، خواندن و نوشتن میهاي زمهارت :هاي زبانیمهارت
باشد. ز اهمیت میخصوصاً زبان محیط الکترونیکی یادگیري و زبانی که منابع درسی و کمکی در فرایند یادگیري داراي اهمیت است حائ

ثر برقرار کند و این جز با ترونیکی کالس مجازي و امکانات وابسته به آن ارتباط مؤیادگیرنده به عنوان یک کاربر باید بتواند با محیط الک
پذیر نیست. استفاده از منابع الکترونیکی کتابخانۀ مجازي نیز مستلزم آشنایی با افزار دوره امکانتسلط کامل به زبان محیط ارتباط و نرم

 ).174:1389منابع است (بابائی، گونهینزبان ا

گیري نوشته تأثیر نوشتن محصول یا فرایند ارتباط عنوان و موضوع، هدف خواننده است. همۀ این عناصر در شکل :ي نوشتاريهامهارت
ها آن یدهگذارند. قدم نخست براي نوشتن تعیین موضوع، هدف و خوانندة مطالب است. در قدم بعدي گردآوري اطالعات و سازمانمی

ریق نوشتن در محیط طتجدیدنظر در آن تا حصول به نتیجۀ مطلوب است. یادگیرنده باید بتواند از و  نویسیشو سپس ارائه نخستین پ
هاي مناسب، قالب واژه الکترونیکی با دیگران ارتباط برقرار نموده و به تعامل بپردازد. توانایی خالصه کردن، بیان عقاید و نظرات در

 ).همانهاي نوشتن است (از جمله مهارت ها، بندها و جمالت مناسبمتن به بخش یدهسازمان

هایی که منجر به پاسخ درست یادگیرنده به موقعیت یا رسیدن او به هدف تشخیص و کاربرد دانش و مهارت :مهارت حل مسئله
العاتی شود را مهارت حل مسئله گویند. در محیط یادگیري الکترونیکی یادگیرنده به دلیل سهولت دسترسی به منابع اطموردنظرش می

ه روبرو ئلهاي گوناگون درباره یک موضوع یا مسگوناگون و مالحظه نظرات مختلف در تاالرها و سایر ابزارهاي اجتماعی با نظرات و ایده
شود، ممکن است با یکدیگر همخوانی نداشته و در مواقعی هایی که در منابع مختلف مطرح میشود، لیکن برخی از نظرات و دیدگاهمی

ها حلحل یا راهه راهئلآوري شده متناسب با مسمتناقض باشند. از این رو یادگیرنده باید با در کنار هم قرار دادن اطالعات جمع نیز باهم
). در آموزش مجازي یادگیري مشارکتی و همکاري به عنوان یک عملکرد حیاتی است که مبتنی بر 1390سراجی و عطاران،را ارائه کند (

آل محسوب دهد به عنوان یک روشی ایدهکه در آن رخ می یوانفعاالتاز طریق تأمل در تجارب دانشجویان، فعل باشد وحل مسئله می
شود و دانشجویان مسئول گیرند. درس با یک مسئله شروع میشود و یادگیرندگان براي حل مسائل در یک وضعیت خاص قرار میمی

حل مسئله فراگیر محور است و در آن فراگیران یک هدف مشترك دارند و از طریق بررسی مسئله، طراحی و پیدا کردن راه حل هستند. 
 ).1،2010کنند (چویهتعامل و تأمل در تجارب خود براي حل مسائل همکاري می

ر انتقادي مهارت تفکر مستدل و تیزبینانه درباره اینکه فرد چه چیزي را باور کند و چه اعمالی را انجام دهد، تفک :مهارت تفکر انتقادي 
باشد براي تفسیر و ارزیابی گویند. تفکر انتقادي توانایی است براي موفقیت تحصیلی در آموزش عالی؛ بنابراین به عنوان مهارتی فعال می

یا ي فعالیت تیمی در فرآیند یادگیري و ). تفکر در نتیجه2،2014ها (کوجاکاریو و باتنارومشاهدات، ارتباطات و اطالعات و استدالل آن

                                                            
1 Y.Chuyeh 
2. V.Cojcariu. C. Butnaru 
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شود. اي است. دانشجوي مجازي از طریق سؤاالت مستقیم تشویق به تفکر میهاي آموزش درون شبکهمحتواي برنامه درسی، از نشانه
 اي را بدهد.هاي گوناگون آموزش درون شبکهي تفکر در جنبهاي مهیا گردد که اجازههمچنین فضاي یادگیري باید به گونه

توان به شش دسته تقسیم کرد؛ ها را میاس عمق و اهداف انواع مختلف دارند. انواع پرسشها بر اسپرسش :مهارت پرسشگري
هاي استنتاجی و اي، پرسشهاي فرضیهاي، پرسشهاي زنجیرههاي باز و وسیع، پرسشهاي روشن ساز و تصریح کننده، پرسشپرسش
بندي بین نحوه طرح سؤال و پاسخ مورد انتظار تناسبی این تقسیمز دارند. بر اساس هایی که به ارائه شواهد و مدارك بیشتر نیاپرسش

هاي همزمان و نا همزمان باید بتواند متناسب با نیازها و وجود دارد. در محیط یادگیري الکترونیکی یادگیرنده براي شرکت در بحث
 ).333:1390هاي خود را طرح کند (سراجی و عطاران،هاي ذهنی خود پرسشچالش

شود فتار، اندیشه یا تدبیري گفته میرراهبردهاي مطالعه و یادگیري به هر گونه : هاي مطالعه و یادگیريکارگیري شیوهمهارت به 
 گیرد.ها را به کار می، ذخیره و استفاده بهتر از اطالعات آنیدهکه یادگیرنده در حین یادگیري به منظور سازمان

ها مهارت فراشناختی گفته هاي شناختی و تالش براي رفع یا ارتقاي آنره ضعف و قوتبه دانش و آگاهی فرد دربا :مهارت فراشناختی
بینی و تعیین دقیق زمان مطالعه، خود کنترلی و نظارت بر ریزي و تعیین هدف مطالعه، پیشهایی مانند برنامهشود. از این رو مهارتمی

 ).186:1384ر نظر گرفت. (کدیور،دي فراشناختی در یادگیري هاتوان به عنوان مهارتمیزان پیشرفت و خود نظم دهی را می

هایی که فرد با استفاده از آن نیازهاي یادگیري خود را تشخیص داده، مسئولیت فرایند یادگیري مجموعه مهارت :مهارت خود رهیابی
یادگیري خود راهبر داراي چهار  شود.میکند، مهارت خود رهیابی گفته گیرد و با انگیزش درونی خود آن را پیگیري میرا بر عهده می

هاي الزم در هدایت آموزشی خود باید شامل: مهارت در تشخیص نیازهاي یادگیري، تدوین زیرمجموعه است که براي کسب شایستگی
 ).2009، 1باشند (بایلی و کارداهداف آموزشی، شناسایی منابع انسانی و مادي براي یادگیري و ارزیابی نتایج آموزش 

کند. پذیري یادگیرنده کمک میگذارد که به تقویت مسئولیتآموزش مجازي وسایلی را در اختیار یادگیرنده می :پذیريمسئولیت
باشد. این امر از طرق مختلف قابل حصول است، مانند تصمیم پذیري شامل تعیین اهداف و معیارهاي شخصی یادگیرنده میمسئولیت

پذیري ساختار و استانداردهاي سازد. در مسئولیتي که یادگیرنده را براي انجام کاري خاص توانمند مییابی به معیارگرفتن براي دست
(نمره قبولی،  یابیقرر را تمدید نماید)؛ شرایط ارزمتواند مواعید ها)؛ شرایط دوره (چه کسی و طی چه شرایطی میدوره (مانند جایگزین

 ).149:1391شوند (کالرك،هاي مقرر در نظر گرفته میابی مداوم و آزمون) و زمانتوازن میان ارزی هاي ارزیابی، ایجادروش

اي که یادگیرنده کسب ها رسمی هستند (نمرههاي بسیاري براي ارزیابی پیشرفت یادگیرنده وجود دارد. بعضی از آنراه: خود ارزیابی
 باشند.شود) میادگیرندگان مقایسه میسایر ی (میزان فهم یادگیرنده با یکند)، اما برخی دیگر کامالً غیر رسممی

سازي امکان ارتباط همزمان و نا همزمان محیط یادگیري الکترونیکی از لحاظ فراهم :مهارت برقراري ارتباط همزمان و نا همزمان
دوري طرفین ارتباطی از  سازد. لیکن به دالیلی همچون؛ نبود زمان کافی وهاي یادگیري بیشتري را براي یادگیرندگان فراهم میفرصت

هاي گوناگونی مانند؛ اداي واضح کلمات و بیان روشن و صریح هاي الکترونیکی همزمان، یادگیرندگان باید از مهارتیکدیگر در ارتباط
می، ناشناسی و هاي الکترونیکی نا همزمان یادگیرندگان به دالیلی مانند؛ نبود عالئم ارتباطی غیرکالبرخوردار باشند. همچنین در ارتباط

هاي گوناگونی مانند؛ مهارت نوشتاري، استفاده بهینه از فرصت تأمل و سعه صدر نیاز دارند. با دوري طرفین ارتباطی از یکدیگر به مهارت
مکن هایی نیاز دارد که متوان استنباط کرد که یادگیرنده الکترونیکی براي موفقیت در این محیط به مهارتها میتوجه به این ویژگی

آورد که هایی را براي یادگیرنده فراهم میاین امکانات فرصتمجموعه .است در محیط یادگیري حضوري چندان مهم و تأثیرگذار نباشند

                                                            
1. C. Bailey. K. Card 
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تواند در هر زمان متناسب با تعهدات شغلی و خانوادگی خود به دوره آموزشی و برنامه درسی دسترسی پیدا کند. امکان دسترسی او می
 دهد.هاي گوناگون قرار میهاي مختلف محتوایی در این محیط، یادگیرنده را در موقعیت انتخابر زمانی بودن و وجود قالببه ابزارها، ه

 هاي مورد نیاز بازار کار. مهارت2-3

 ه دست غیرهاي یکنواخت و تکراري و تولید انبوه آموزش دیدگان مدرك بدر جامعه پرتالطم و رقابتی امروز که نظام آموزشی به آموزش
هاي باشد که مهارتتواند نقش خود را براي توسعه پایدار ایفا کند؛ بنابراین الزم مینمی پردازد،یاي جویاي کار مماهرانه و غیر حرفه

هاي رتها هم سو شوند. مهاشناسایی گردند تا با توجه به نیازهاي اساسی جامعه، آموزش و یادگیري نیز با این مهارت موردنیاز بازار کار
ها را در خود پرورش زا به عنوان عاملی براي موفقیت در رقابت جهانی مورد تأکید است. دانشجویانی که سطح باالیی از این مهارتاشتغال

تحصیالن الیان معتقدند که فارغرو هستند. با این وجود، کارفرماهایشان روبهاند با استقبال کارفرمایان براي جذب و استخدام در سازمانداده
زاي بازار کار داراي هاي اشتغالها و مهارتها در توانمنديها برخوردارند و بیشتر آنآموزش عالی معمول از میزان کمتري از این مهارت

 ).1388ضعف هستند (صالحی عمران،

درسی آموزش  يهای در برنامهزاي بازار کار با توجه به اقتصاد جهانهاي اشتغال) در بررسی مهارت1389( یغمورريصالحی عمران و 
زاي بازار کار در سطح متوسط هاي اشتغالمیزان برخورداري دانشجویان از مهارت به این نتیجه رسیدند که:عالی در دانشگاه مازندران، 

داشت. این حاکی از زاي بازار کار ارتباطی نهاي اشتغالرو به پایین بود. رشته تحصیلی دانشجویان با میزان برخورداري آنان از مهارت
و  زاي بازار کار در دانشجویان است (مومنیهاي اشتغالها و مهارتهاي درسی آموزش عالی به پرورش توانمنديعدم پرداختن برنامه

انند ها که بتوها و صالحیتاي از مهارتدانشجویان جهت ورود به بازار کار به مجموعه بر این اساس براي توانمندسازي). 1391همکاران،
بندي کرده است: هاي توانمندي شغلی را به ترتیب زیر تقسیممؤلفه 1گینرباشد. دانشجویان را در این مسیر یاري کنند، نیاز می

اي و هاي ارتباطی. قابلیت اعتماد: شامل اخالق و مدیریت فردي، رشد حرفههاي فردي: شامل خواندن و نوشتن و مهارتشایستگی
هاي سازمانی، توانایی در مذاکره و کار هاي اجتماعی: شامل تواناییپذیري و یادگیري مستمر. مهارتهاي انطباقپذیري، مهارتمسئولیت

اند: پرورش افراد هماهنگ با توسعه تکنولوژي من کارفرمایان در استرالیا نیز موارد زیر را مورد تأکید قرار دادهج). ان2009، 2النکارد( یگروه
اندرکاران انجمن پرورش توانایی حل مسئله، پرورش توانایی کار گروهی، پرورش روحیه سازگاري با تغییرات. دست اطالعات و ارتباطات،

کارفرمایان در ژاپن معتقدند که دنیاي کار امروز به افرادي نیاز دارد که از خالقیت و نوآوري بیشتر و تفکر مستقل کار گروهی مناسب 
هاي مورد نیاز جهت اشتغال در بازار کار امروز توسط دپارتمان تعلیم و هاي مهارتکی از فهرست). ی3،1998شیلبکمند هستند (بهره

وکار ارائه شده است که عبارت است از: ابتکار (خالقیت)، ارتباطات، تربیت، علوم و آموزش، اتاق بازرگانی و صنعت استرالیا و شورا کسب
هاي مورد کراي نیز سلسله مراتبی را براي مهارت .)1388صالحی،( یادگیري، یزيرامهتیمی، فناوري، مدیریت خود، حل مسئله، برن کار

شوند. گروه اول: یادگیري براي یادگیري؛ فرد با یادگیري و مجهز بودن کند که در هفت گروه خالصه مینیاز از نظر کارفرمایان بیان می
شود. گروه اي او مییابد و این امر موجب رشد و توسعه شخصی و حرفههاي محل کار و سازمان نیز دست میبه این مهارت به صالحیت

باشد، از این رو تقاضا براي جذب افرادي که امروزه دائماً اطالعات جدیدي در حال تولید و ثبت میدوم: خواندن، نوشتن، محاسبات؛ 
آموزش، خدمات اجتماعی، مدیریت و تجارت باشند،  هايها در زمینههاي الزم براي گردآوري این اطالعات و کاربست آنداراي مهارت

ها بر اساس قوه استدالل بسیار باالست. افراد با تبحر در این مهارت توانایی تبدیل حجم زیادي از اطالعات به مفاهیم انتزاعی و درك داده
دادن و صحبت است که به عنوان ارتباطی . گروه سوم: گوش دادن و ارتباط شفاهی؛ تعامل مردم اغلب از طریق گوش آورندرا به دست می

ها، حلباشد. گروه چهارم: تفکر خالق و حل مسئله؛ توانایی تشخیص و تعریف مشکالت، اختراع و اجراي راهآمیز میمؤثر و موفقیت

                                                            
1. Giner 
2. B.Lankard 
3. M. Shilbeck 
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زه و رشد شخصی و نفس، تعیین هدف، انگیباشند. گروه پنجم: عزتها میهاي کلیدي سازمانپیگیري و ارزیابی نتایج شخصی از مهارت
شود و همچنین در محیط کار خود احساس راحتی دارند و براي اي؛ این ویژگی باعث احساس غرور و افتخار در کارمندان میحرفه
هاي کار باعث هاي بین فردي، مذاکره، کارگروهی؛ این ویژگی در محیطکنند. گروه ششم: مهارتیابی به اهداف خود تالش میدست
شود. گروه هفتم: اثربخشی سازمانی و رهبري؛ براي رقابت موفق، کارفرمایان تر، کیفیت محصول و کیفیت در کار و زندگی میوري باالبهره

وکار ). روبلس نیز ده مهارت را براي کسب1997 ،1خود و سازمان را درك کنند (کالگت هايیتبه کارکنانی نیاز دارند که اهداف و مسئول
اي هاي اجتماعی، نگرش مثبت، حرفهپذیري، مهارتداند که عبارتند از: ارتباطات، صداقت، ادب و نزاکت، مسئولیتاز نظر مدیران مهم می

نیز  ). آتور2012، 2روبلسباشد (ویژگی بسیار مهم می یک یزهاي فردي نپذیري، کارگروهی، اخالق کاري. همچنین مهارتبودن، انعطاف
گیرد. اول: از نظر او تشویق جوانان به آموزش، منافع متعددي دارد. با در آموزش عالی در نظر می هارا براي بهبود مهارت یمشچند خط

شود. این ها موجب افزایش درآمد میتوجه به اینکه مشاغل بسیاري در حال خلق شدن هستند، تقاضا کارگران براي تحصیل در دانشگاه
تا افراد بیشتري به سمت آموزش روي  شودیند. دوم: بهبود و توجه به آموزش باعث مکبه وجود آمده را محدود می هاييامر نیز نابرابر

هاي پایینی درآمد در مشاغلی و خدماتی که از مهارت يهاباید براي افزایش سطح مهارت و فرصت گذارانیاستبیاورند. سوم: مربیان و س
رائه دهند. این امر موجب حمایت از یادگیري مستمر، آموزش و تحرك ا ياهاي آموزشی را به طور گستردهاند، برنامهبرخوردار بوده

 ).2011، 3آتور( یرندآموزشی مورد نظر قرار گ هايیزيرزیربنایی باید در برنامه هايگذاريیهشود. در نهایت از نظر آتور سرماکارگران می
هاي هاي شناختی مکمل مهارتباشند. همچنین از نظر او مهارتهاي اجتماعی در بازار کار بسیار مهم میکند، مهارتدمینگ نیز بیان می

یر این شرایط پذانعطافباشد. تعامل انسان در محل کار و درگیر بودن او با تولیدات و دیگر اعضاي تیم کاري از نقاط قوت و اجتماعی می
، 4دمینگبخشند (مؤثرتر و بهتر اهداف سازمان را تحقق  هاي باالي اجتماعی قادر هستند به طورباشد. کارگران با مهارتدر حال تغییر می

ي علوم بسط یافته است. راه اندازي، هارشتهتوان گفت که امروزه فناوري در تمام با توجه به تحقیقات و مطالعات انجام شده می ).2015
فضا مستلزم و  –بیل، حمل و نقل و هوا هاي مهندسی، ارتباطات، اتوممکانیکی در حوزه -آزمایش و تعمیر بیشتر تجهیزات الکتریکی

هاي هاي فردي از قبیل؛ مهارتباشد. همچنین با یادگیري و آموزش مهارتهاي ارتباطات و فناوري مینیازمند آگاهی از مهارت
هد، قادر به کنترل دو دشواري که در محیط کار رخ می زاتنشتواند در مواجه با شرایط فراشناختی، خود رهیابی، تفکر انتقادي، فرد می

بندي کارها کند تا بتواند از انرژي و توجه خود براي اولویتها باشد. مهارت در مدیریت زمان هم به شخص کمک میو مدیریت مؤثر آن
تقاء یا که توجه به این امور به ار گردد آگاه باشدها واگذار میو تعیین اهداف کاربردي کمک بگیرد، نسبت به امور و وظایفی که به آن

هاي ارتباطی، هاي مورد نیاز بازار کار عبارتند از: مهارتتوان گفت مهارتکند. به طور کلی میها کمک میآن پیشرفت شغلی
پذیري، تعیین هدف، انگیزه، پذیري، مذاکره و کارگروهی، مهارت حل مسئله، مهارت خود رهیابی، مهارت فراشناختی، انطباقمسئولیت

 مدیریت زمان.

 گیريبحث و نتیجه. 4

فناوري اطالعات و ارتباطات در زندگی امروزي انسان نقشی مهم و تأثیرگذار دارد. فناوري در همه امور انسانی وارد شده و در بسیاري از 
قرن  زیادي در طرفداراني نوین یادگیري است که هاجنبهکند. یادگیري الکترونیک یکی از ها نقش محوري و اصلی را ایفا مییتفعال
توان ها مید که از جمله آننها نیاز داراي از مهارتمجموعهبراي موفقیت در این نوع از یادگیري، به هاي مجازي دوره دارد. فراگیران 21

اري، زبانی، نوشت هاي اولیه، مدیریت زمان، مهارتهاي مدیریت یادگیري، تجربهکارگیري رایانه، ابزارهاي اینترنتی و سامانهبه مهارت به
پذیري، هاي مطالعه و یادگیري، مهارت فراشناختی، خود رهیابی، مسئولیتکارگیري شیوهحل مسئله، تفکر انتقادي، پرسشگري، مهارت به
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همچنین بازار کار نیز به دنبال جذب متخصصانی است که بتوانند  برقراري ارتباط همزمان و نا همزمان اشاره کرد. خود ارزیابی، مهارت
یز کار با موفقیت عمل کنند. برانگچالشها را با تخصص خود تلفیق نموده و بتوانند در محیط، متغیر و يتوانمندو  هامهارتز مجموعه ا

پذیري، مذاکره و کارگروهی، مهارت هاي ارتباطی، مسئولیتهاي مورد نیاز بازار کار عبارتند از: مهارتتوان گفت مهارتی میکل طور به
 شود کهپذیري، تعیین هدف، انگیزه، مدیریت زمان. بر این اساس مشاهده میخود رهیابی، مهارت فراشناختی، انطباق حل مسئله، مهارت

ي مورد نیاز بازار کار دارد. همان طور که در هامهارتي یادگیري الکترونیکی همپوشانی و ارتباط بسیار نزدیکی با هامهارتبسیاري از 
کارگیري رایانه، مدیریت زمان، مهارت مهارت بههاي الکترونیکی مورد نیاز در بازار کار عبارتند از: رتمهاکنید یم) مشاهده 1جدول (

پذیري، مهارت خود رهیابی، مهارت فراشناختی و خود ارزیابی. زبانی، مهارت نوشتاري، مهارت حل مسئله، مهارت تفکر انتقادي، مسئولیت
اندرکاران هاي آن در افزایش کارکرد آموزش عالی و بازار کار، مدیران و دستو مهارت نیکیبا توجه به نقش و اهمیت یادگیري الکترو

ها تأثیر فراهم سازند. یادگیري این مهارت هاباید شرایطی را براي یادگیري بهتر و مؤثرتر این مهارت در مراکز آموزش عالی مربوطه
 .بسزایی در موفقیت و پیشرفت افراد در بازار کار دارند

 هاي مشتركهاي مورد نیاز بازار کار و مهارترونیکی، مهارتهاي یادگیري الکت) مهارت1جدول (

 ردیف
 هاي یادگیري الکترونیکیمهارت

 
هاي مورد مهارت

 نیاز بازار کار
 

هاي مشترك مهارت
و بازار  یکیالکترون يریادگی

 کار
 ايیانههاي رامهارت ايهاي رایانهمهارت ايهاي رایانهمهارت 
مهارت مدیریت زمان  هاو سامانه ینترنتیهاي امهارت 

 ریزيو برنامه
 

  مهارت حل مسئله هیکارگیري تجارب اولمهارت به 
مهارت خواندن و  زمان تیریمهارت مد 

 نوشتن
 زمان تیریمهارت مد

 مهارت حل مسئله یزبانمهارت  مهارت حل مسئله 
 مهارت خواندن و نوشتن يدمهارت تفکر انتقا ينوشتار مهارت 
 یزبانمهارت  یمهارت فراشناخت یمهارت زبان 
  مهارت خود رهیابی يمهارت پرسشگر 
  مهارت خود ارزیابی يریادگیمهارت مطالعه و  
 يمهارت تفکر انتقاد یهاي ارتباطمهارت يمهارت تفکر انتقاد 
مهارت  یفراشناخت مهارت 

 پذیريمسئولیت
 یمهارت فراشناخت

 مهارت محاسبات و مهارت خود رهیابی 
 يفناور

 مهارت خود رهیابی

 ايرشد حرفهمهارت  مهارت خود ارزیابی 
 تیو خالق

 مهارت خود ارزیابی

هدف و  نییمهارت تع مهارت ارتباط همزمان و نا همزمان 
 زهیانگ

 یهاي ارتباطمهارت

مهارت صداقت و  پذیريمهارت مسئولیت 
 نگرش مثبت

 پذیريولیتمهارت مسئ
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 ایگاه فناوري اطالعات و یادگیري الکترونیکی در آموزش عالی

 3، فرخ قربانی2، فرهاد معادي1دکتر نادر بهلولی

 

 چکیده

به سمت تحول  ای و هافتی رییو خدمات تغ فیاز تعار ياریبس نترنت،یها و به موازات آن گسترش شبکه ا انسان یبا ورود رایانه به زندگ
از  یقیتلف دیا بارعصرکنونی  گردد. می انینما شتریروزمره ما ب یدر زندگ های دگرگون نیا راتیوزه تاثدر حرکت است که هر ر يادیبن

کسب  يط براارتبا يبرقرار و به داشتن اطالعات ازمندیازگذشته خود را ن شیکه بشر در آن ب يارتباطات و اطالعات دانست، عصر
 يست. کاربرد فناورابوده  یهاي آموزش طیبرمح یو ارتباط یهاي اطالعات يدن فناورآم دیپد ریتاث نیشتریب داند. یازمیاطالعات مورد ن

 نیه اک کند دایسوق پ و یادگیري هاي الکترونیکی شدن يمجاز يبه سو یهاي آموزش طیاطالعات درآموزش سبب شده است تا مح
. با ظهور و شود ریامکان پذ انهیرا قیطر از ندهیزااي ف به منظور آموزش و گسترش دانش به گونه افراد امرسبب می شود تا ارتباطات

 . فراهم کردن وبو آموزش مورد استفاده قرارگرفته است یاطالعات يازهاین نیمکمل جهت تام کیعنوان  به رسانه نیا نترنتیگسترش ا
کرده است که  لیبددل اطالعات تجهت تبا یتالیجیو د يمجاز طیمح کیها را به  دانشگاه ی،هاي اطالعات هگایپا وی نترنتیا يها تیسا

زمینه  رد متعدد منابع از که در آن است مروري مطالعه یک پزوهش ایناست.  انینما طیمح نیدر ا شیاز پ شیب آنی نقش آموزش
 مساله ،اطالعات يورجامع از فنا یفیمقاله درصدد آن است تا تعرالکترونیکی استفاده شده است.  یادگیري و آموزش فناوري اطالعات و 

 .قراردهد یبررس را مورد عالی آموزشو یادگیري الکترونیکی در  یاطالعات هايي و نقش فناور یادگیري الکترونیک

 : فناوري اطالعات، یادگیري الکترونیک، آموزش عالی.کلمات کلیدي

 مقدمه

 يبشري ازهایناز  کی چیه نیمکان تاموجود نداشته باشد ا اطالعات به اطالعات است، تا یبشر دسترس يازهایترین ن یاساس از یکی
 يبرقرار گرفته است. بان بشري چندان مورد توجه قرار يازهایبودن ن محدود لیبه دل یوجود ندارد. اطالعات همواره با بشر همراه بوده ول

(غالمحسینی،  ی نامندعات مرا عصراطال گوناگون بشر وارد دوره اي شد که آن مختلف و ابداعات يازهایآمدن ن دیجوامع و پد انیارتباط م
 -ون، فناوري اطالعات نکنام نهادند. از آن زمان تا سوم بعدها آن را موج کهتحولی در جهان آغاز شد  ،يمیالد 50از اواخر دهه ). 1387

ین ابداعات به قدري است. سرعت ظهور ا آورده یوسته ابداعات نوینی را براي بشر به ارمغانپ -این موج پیشگام هدایتگر به عنوان راهبر و
ا امکانات بهتر، جدیدتر ب محصولی توسعه و همگانی شدن استفاده از یک نوآوري به پایان نرسیده، مراحل هنوز کهافزایش یافته است 

 .)1383(فیضی و رحمانی،  و ابداعات قبلی را از صحنه خارج می سازد شودی متر ارائه مکراحتی بیشتر و هزینه هاي 

، عرصه و آن را کامال تحت تاثیر قرار داده است قرار گرفته در چند سال اخیر مورد هجوم فناوري اطالعات کههایی از جمله عرصه  
با  در مقایسه -هاي آموزش و یادگیري نون، بسترها و سیستمکهزار سال قبل تا آموزش و یادگیري است. با وجود اینکه از بیش از دو

تحوالت آغاز شده  کهبه مدد فناوري اطالعات مدتی است  نونکمی داشته است، لیکن اکبسیار تغییرات  -سایر مقوله ها نظیر پزشکی
 آن ها بهره و نیست یکسان جوامع زیرساخت هاي و ویژگی ها که چرا نیست؛ یکنواخت مواردمیزان این تأثیر در همه جا و همه  است.

 وجود مانده عقب و پیشرفته جوامع بین علمی و اقتصادي هاي عرصه در که شکافی. است متفاوت بسیار مواردي، در فناوري، و علم از

                                                            
 استادیار و عضو ھیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی ،گروه مدیریت، بناب، ایران. - ١

 oo.comghorbani141@yah 
 دانشجوی دکترای مدیریت منابع انسانی دانشگاه آزد اسالمی ، بناب ، ایران  - ٢
 مدرس دانشگاه فرھنگیان ، دپارتمان علوم تربیتی ، تبریز ، ایران  - ٣



 

419 

 

انشگاهییازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت نظام هاي د  

11th National Conference on Quality Assessment of University Systems 

 دانشگاه تبریز

1396اردیبهشت 7و 6  

 ،»ندار« و »دارا« بین عمیق شکاف وجود علیرغم. است شده کشیده هم ارتباطات و اطالعات فناوري از مندي بهره هعرص به نوعی به دارد،
 موجب آن، به توجهی بی و نیست پوشی چشم ابلق مانده، عقب کشورهاي نارسایی هاي از بخشی جبران براي نوین فناوري هاي مزایاي

 می دور، راه از آموزشهاي نوین اطالعات و ارتباطات در حوزه  د. استفاده از فناوريش خواهد بیشتر ماندگی عقب و مضاعف محرومیت
 ).1389(بابایی،  دباش» حضوري آموزش  به دسترسی نبود« در آموزشی، خالهاي کردن پر براي توجه مورد هاي گزینه از یکی تواند

 سیستم این در غییرت. دهد پاسخ ماهر انسانی نیروي به مربوط نیازهاي به است قرار که دارد وجود آموزشی سیستم نوعی کشورها،در همه 
 ویکردير با باید تی،سن سیستم این در فناوري از استفاده هرگونه و است منسجم و پایدار ریزي برنامه نیازمند آن ابزارهاي و اجزاء و

ناوري در موقعیتهاي یازها و امکانات بومی باشد. در واقع، بومی سازي به معناي سازگار کردن کیفیت استفاده از مزایاي فن بر مبتنی
این پدیده باشد.  ازمفید  و استفاده مناسب مصادیق از یکی می تواند یادگیري،فرهنگی و اجتماعی خاص است. کاربرد فناوري در عرصه 

توسعه ملی است  و دیدگاه روشن درمورد آن در برنامه هاي استفاده از یادگیري الکترونیکی، وجود زمینه و بسترهاي الزمپیش شرط 
 ).1389(بابایی، 

و هدف از این  )2000(بولز،  نامیدهعصر دانش  ردند، دهه اول قرن بیست و یکم راکقرن بیستم را دهه اطالعات نامگذاري  اگر دهه آخر 
ت در شاهراه کقصد حر کهسی کبراي که همه جانبه دانش و آگاهی بشري دانسته اند. در چنین شرایطی طبیعی است  را توسعهنامگذاري 

همگام شدن با محیط  دهند و انسان براي ارایی خود را از دست میکقدیمی آموزش و یادگیري  هاي سنتی و اطالعاتی را دارد، روش
 افزایش دانش يبراي انتقال دانش و افزایش آگاهی باشد. تمدن موج سوم برا جدیديهاي  و رویه درحال تغییر باید به دنبال شیوه ها

 ).2007، 1(آتاران باشد معتبر م هزینه، سریع وکبه موقع،  کهجامعه به ابزار قدرتمندي نیاز داشت  افراد

، 2(الدوکر نش با استفاده از بسترهاي فناوري اطالعاتانتقال دا می بینیم یادگیري الکترونیکی یا به زبان ساده تر، کهاین چنین است 
 .در قرن بیست و یکم معرفی می کند رده است و به سرعت خود را به عنوان روش موفق یادگیري علومکظهور ) 2001

فناوري ها نه  یادگیري دانشگاهی را تغییر داده است. این -ورود فناوري هاي ارتباطی جدید به عرصه آموزشی، ماهیت فرآیند یاددهی 
 هاي فیزیکی توسعه داده و محیط ها را متنوع ساخته، بلکه مرزهاي آن را به خارج از کالس هاي آموزشی حضوري در دانشگاه تنها شیوه

هاي یادگیري جدیدي را به وجود آورده است. در این محیط دانشجو و مدرس از نظر زمان و مکان یا هر دو جدا از یکدیگر هستند و 
هاي مجازي و غیره به  اي، اینترنت، ویدیو کنفرانسی و کالس افزار مدیریت آموزشی، منابع جدید رسانه آموزشی از طریق نرم محتواي

هاي یادگیري فردي و گروهی با کمک امکانات ارتباط رایانه اي با مدرس، همکالسان  شود و دانشجو براي انجام فعالیت دانشجو ارایه می
هاي  رسالت اصلی این نوع آموزشی به جاي انتقال اطالعاته پرورش مهارت). 2006، 3(آلوستالو و پلتوالرقرار می کند و سایر افراد ارتباط ب

حل مسأله، تفکر انتقادي، مهارت مدیریت اطالعات، قدرت برقراري ارتباط و مذاکره در دانشجویان است. فناوري اطالعات و ارتباطات نه 
ناپذیر ساختار  بخشد، بلکه تحلیلی گري براي مقابله با موانع انعطاف وش هاي یادگیري را ارتقا میهاي ذخیره دانش و ر تنها شیوه

درچنین شرایطی، نگاه سیاست گزاران و متخصصان به آموزش نیز کمی تفاوت ایجاد کرده است، به . )2008، 4(صفويسازمانی است 
مشی  آموزش مبتنی بر تکنولوژي نوین ارتباطات، عاملی کلیدي در خط طور مثال، گزارش دولتی آموزش عالی نروژ تصریح می کند که

توسعه صنعتی اتحادیه اروپا نیز در گزارش خود می نویسد، اروپا نیاز به ساختاري  هاي آتی آموزش عالی خواهد بود. کمیسیون پژوهش و
جهت تحقق انقالب آموزشی کشورهاي مختلف طی  وسیع و قابل انعطاف براي آموزش مبتنی بر فناوري اطالعات و ارتباطات دارد. در

بینی می شود در طی دهه آینده نیز این پدیده یعنی فناوري اطالعات  اند و پیش هاي گستردهاي انجام داده دهه هاي گذشته کوشش

                                                            
1 Ataran 
2 Ladouceur  
3 Alestalo & Peltola 
4 Safavi 
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اوري اطالعات و وري از توانایی هاي فن به منظور بهره ).2001، 1(ردي و گودمنو نوآوري در حوزه آموزش و یادگیري حفظ نماید 
 .موزش مبتنی بر فناوري اطالعات و ارتباطات بررسی شودآهاي  ویژگی ارتباطات در آموزش، الزم است

ست، امري ضروري اخواهان پیشرفت  کهدر هر جامعه اي  آن پیاده سازي و توسعه ،یبا مد نظر داشتن اهمیت باالي یادگیري الکترونیک
وش نسبت به روش مختلف این ر يمزایا از یحاک یکیشدید و روزافزون نسبت به یادگیري الکترونگرایش  خواهد بود. ناپذیر و اجتناب

توانند کامالً  نمی یکیالکترون یادگیريي ها باید به این نکته هم توجه داشت که هیچگاه رایانه و روش اما آموزش است، یسنت يها
وجه به محدودي دارد و با ت یچه مزایای و دقیقاً چیست یکیي الکترون. مهم این است که بدانیم یادگیرشوند جایگزین آموزش حضوري

 ).1386(عطاران،  استفاده از آن توصیه می شود يموارد که دارد، در چه یتهای

 مروري بر پیشینه و مبانی نظري

دارد. یادگیري از راه دور، داراي  ))یادگیري از راه دور((آنچه به عنوان یادگیري الکترونیکی خوانده می شود، ریشه در پدیده اي به نام 
تاریخ پرباري است؛ از یادگیري مبتنی بر مطالب چایی تا تلویزیون آموزشی، و فناوریهاي تعاملی کنونی، تا اواسط قرن بیستم، یادگیري 

ادیوي آموزشی عمومیت یافته هاي میانی قرن بیستم تلویزیون و ر مکاتبه اي، رایج ترین جریان یادگیري از راه دور در اروپا بود. از سال
 web)ي وب و همزمان با تولید و پیشرفت مرورگرها یشخص يکامپیوترها با اختراع اولین .و پا به عرصه یادگیري از راه دور نهاد

browser)  ،و تهیه اطالعات، فناوري انگیز شگفت پیشرفت هاي با امروزه، گردید. ایجاد یآموزش يدر تکنولوژ یبسیار بزرگ تحول 
 کارگران جایگزین را دانشکاران رفته رفته و تقویت را فکري رایانه قدرت از استفاده است. گرفته خود به جدیدي روند توزیع اطالعات

ها  سازمان در بیشتر کهیآخرین تغییرات تکنولوژي تطبیق دادند در حال با از اشخاص و سازمان ها به سرعت خود را یبعض.کند می یدي
 ).2007، 2(وانگ و ریوز جدید الزم بود يو نرم افزارها افزارها سخت يخرید و به کارگیر ،یارزیاب يبرا يزمان زیاد

 راه از آموزشصه هاي دیگر آموزش غیرحضوري، تا دهه هاي پایانی قرن بیستم، و پیدایش اینترنت، عر تلویزیون آموزشی در کنار روش
 یافتن عمومیت و عملی همیالدي دارد، اما استفاد 1960 دهه علمی رویدادهاي در ریشه اینترنت، ایده اگرچه. داشت خود اختیار در را دور
ا به معناي حذف کلی پایانی قرن بیستم و و اوایل قرن بیست و یکم، امکان پذیر شد. با اینکه نمی توان پیدایش اینترنت ر دهه از آن

، شکل و 1989ر سال د» وب«که عمومیت یافتن اینترنت، به ویژه ظهور  دیگر روشهاي آموزش از راه دور انگاشت، اما، باید اذعان داشت
 ).1391(بورنگ و همکاران،  محتوا و کیفیت آموزش از راه دور را به شدت تحت تأثیر قرار داد

وشهاي حول، ردر طی ده سال گذشته با توسعه اینترنت و وب، آموزش و یادگیري از راه دور دستخوش تحوالت بنیانی شد. در این ت
ه کمک پایگاه هاي جاي خویش را به وب معنایی با کار کرد آموزشی داد که مبتنی بر هوشمندي و فراگیري هوشیارانه ب سنتی به تدریج
 .)1386، عطاراناطالعاتی است (

 اینترنت هاي رآمديکا و تأثیر یافت، دور راه از آموزش در اینترنت که جایگاهی لحاظ به الکترونیکی یادگیريپیشینه پژوهش درباره 
ها که ارتباط بیشتري با موضوع بحث  شپژوه این از برخی به که گرفت قرار پژوهشگران توجه کانون در آغاز از دور، راه از یادگیري براي

در » نبررسی معیارهاي تعیین کیفیت یادگیري مبتنی بر فی السبب بزرگساال«سابیستون در مطالعه اي با عنوان  :دارند، اشاره می شود
انجام داد به بررسی موضوع عوامل تأثیرگذار بر کیفیت یادگیري در محیط وب می پردازد. وي در » رویال رود«در دانشگاه  2000سال 

 این پیمایش میدانی، یکی از معیارهاي مهم تعیین کیفیت را ارتباط آن با نیازهاي یادگیرنده و نیازها و اهداف سازمانی ارزیابی می کند.

                                                            
1 Reddy & Goodman  
2 Wang & Reeves 
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ي تعیین رتبه بندي معیارها، تعیین میزان حساسیت آن معیار را پیشنهاد می کند و به مدل پشتیبانی تصمیم گیري به عنوان وي برا
 ).2000، 1(سابیستون یگ گام منطقی براي سنجش کیفیت مطالبی آموزشی در سازمان می نگرد

 در دانشجویان اضطراب پدیده بررسی به ایندیانا، دانشگاه در بو بر مبتنی دور راه از آموزش درباره موردي مطالعه یک درنوریکو هارا 
نی را به صورت دوره اي در دانشجویان اشاره می ف مشکالت و ارتباط قطع از ناشی اضطراب نوعی وجود به وي،. پردازد می وب محیط

را براي دوره هاي مبتنی بر وب تأکید می کند. هارا، بر نیاز به بهینه سازي آمادهسازي مربیان و دانشجویان و روش ارتباطی مناسب 
  ).2000، 2هارايکند(

تأکید بر نقش ویدیوي آموزشیار در فراخوانی اطالعات،  با وب، بر مبتنی یادگیري فناوري درباره خود پژوهش درگارسیا و لیو  -پومالس  
 سازي آماده در طراحان نقش اهمیت بر آنان. است بسیاري اهمیت داراي وب بر مبتنی یادگیري در ارائهنشان دادهاند که شکل و شیوه 

کرده اند (گارسیا  تأکید نمایشبهینه سازي و تکامل شکل و شیوه در  یادگیرندگان براي آن گیرایی و شناسانه زیبایی دیدگاه از وب محیط
 ).2006، 3و لیتل

)، لیو و 2010( 6)، پاچتر و همکاران2010( 5مک لی )،2011( 4مور و همکاراندر حوزه یادگیري الکترونیکی تحقیقات دیگري از جمله 
 ) انجام شده است.2009( 7همکاران

 ذهنیند، دغدغه ااطالعاتی در دسترس گذارده  هاي ارتباطی و مطالعات مذکور نشان میدهد که استفاده از بسترهاي نوینی که فناوري
 فناوریهاي از استفاده به آوردن روي که است این از حاکی ها نشانه همه است؛ بوده آموزشان حوزه پژوهشگر و متخصصین از بسیاري

 فراوان تدبر و نبهجا همه تعمقچنین رویکردي شایسته  گرایی، مطلق از دور به بلکه نیست، تفنن یا زدگی ذوق روي از آموزش، در نوین
 .است

 فناوري اطالعات

داده ها واطالعات  شیماپردازش، انتشار و ن ،يساز رهیتبادل، ذخ د،یتولکه در تالیجیبر د یمبتن يها ياطالعات به مجموعه فناور يفناور
 دور راه و تجهیزات اي نه یارا افزار نرم و افزار سخت از استفاده با ها داده توزیع و پردازشدرواقع،  گردد. یشود، اطالق م یبکار گرفته م

 و علم وسعهت و وظیفه هدایت اکنون گذاشت، وجود عرصه به پا سوم موج با همزمان که گویند فناوري اطالعات اطالعات فناوري را
 ).1383دارد (فیضی و رحمانی،  برعهده اطالعات دوران در را بشري آگاهی

 امکاناتی آوردن فراهم با اینترنت .روند می شمار به اطالعات فناوري اصلی اجزاي از وب و اینترنت شبکه دور، راه ارتباطات تجهیزات رایانه،

 .است اطالعات فناوري محرکه موتور ، وب و گفتگو افزاري، نرم منابع خبري، گروههاي الکترونیکی، پست نظیر

 فناوري اطالعات و آموزش 

 موجب و نموده تحول دچار را اطالعاتبازیابی و اشاعه  فناوري اطالعات، امکان نوینی است که فرایندهاي گردآوري، ذخیره، پردازش و
 ذخیره، گردآوري، با نوعی به که سنتی مدل هاي همه که است طبیعی. است شده بشر نفع به فرایندها این تنگرف سرعت و شدن آسان

                                                            
1 Sabiston 
2 Hara 
3 Garcia & Litl 
4 Moor et al 
5 MC Lee 
6 Paechter et al 
7 Liu et al 
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هاي نوین اطالعات و ارتباطات قرار  پدیده هاي فناوريتأثیر  تحت جدید وضعیت در اند، بوده مربوط اطالعاتپردازش و بازیابی و اشاعه 
ه ها متأثر شده و تحوالت وسیعی در این عرصه به وقوع پیوسته و یا در حال وقوع است. فناوري پدیداین  از نیز آموزشگرفته اند. حوزه 

 این. عمق و گستره )2004، 1(لوکسلی و پاتریک اطالعات و ارتباطات آموزش و به ویژه آموزش از راه دور را تحت تأثیر قرار داده است
 .نیست کنواختی و یکسان جوامع همه در و آموزشی سطوح همه در تأثیر

بخشد، بلکه کاتالیزوري براي مقابله با موانع  هاي ذخیره دانش و روش هاي یادگیري را ارتقا می فناوري اطالعات و ارتباطات نه تنها شیوه
نظور هاي زیادي دارد که به م آموزش مبتنی بر فناوري اطالعات و ارتباطات قابلیت ).2008(صفوي، ساختار انعطافناپذیر سازمانی است 

بایستی ویژگی ها و مفاهیم زیربنایی آن را بهتر شناخت. آموزش مبتنی بر فناوري به دو ارتباط برخط و نابر خط تقسیم می  درك بهتر،
ها با یکدیگر، با یاددهنده و با مواد یادگیري به طور همزمان از طریق  شود. منظور از ارتباط برخط، مجموعه فرصتهایی است که یادگیرنده

نه و اینترنت تعامل برقرار می کنند و در ارتباط نابر خط این تعامل در زمان هاي متفاوت است. کالس هاي مبتنی بر فناوري، یادگیرنده رایا
سازند تا یادگیري مورد نیاز خود را انتخاب و دنبال کند و به جاي یادگیري در زمان و مکان خاص، یادگیري در زمان مناسب  را قادر می
 ).2003، 2(مندنهالی دفراهم شو

قابلیت  چون ندارد، وجود چندانیهاي اطالعات و ارتباطات در آموزش و یادگیري مناقشه  وريفنا از نکردن استفاده یا استفاده موضوع در
 سطح و کیفیت موضوع، بلکه نیست؛ پوشی چشم قابل آموزش تسهیل و آموزشی خالهاي از برخی کردن پر براي محیط، این هاي

ده هاي فناوري، به عنوان ابزار کمک آموزشی، در حوزه اي به پدی از هنگامیکه چه. است گوناگون موقعیتهاي براي پدیده این از هاستفاد
هاي مجازي خودنمایی می کند، یک اصل  استفاده می شود و چه در موقعیتی که فناوري در قامت کالس» تکنولوژي آموزشی«نام 

. افزون براین، فناوري از جنبه است آموزشن تأثیر مثبت فناوریهاي اطالعات و ارتباطات بر حوزه مشترك وجود دارد و آن مسلم بود
تأثیرگذار،  ویژگیهاي این با اي پدیده چنین اهمیت بر بنا. است گذارده تأثیر آموزشی محیطهاي بر نیز آموزشی مطالب و مواد تولید

 ).2002، 3توال(مو شناخت و سرمایه گذاري براي آن ضرورتی مهم است

 اطالعات برفناوري مبتنی یادگیري و آموزش انواع

 ها عبارتند از: رو ش نیشده است. ا نظرگرفته در وهیاطالعات، چهار ش يبرفناور یمبتن يریادگیآموزش و  يبرا

 ): Self-Learningخودیادگیري ( -1

 :باشد زیرمی نصرع سه نیز افزار نرم رایانه، دستگاه یک شامل آموزشی محیط حالت، دراین

 آزمون. نتایج مجموعه -3آموزشی  مفاد از جویی مشاوره -2اي  رسانه چند منابع انتقال -1 

 .شود تهیه دو ازاین اي مجموعه ) یاOffline)، ناپیوسته (Onlineپیوسته ( صورت به تواند می آموزشی افزار نرم یادگیري خود براي
 طریق لوح از افزار نرم پیوسته نا درحالت .شود می متصل شبکه آموزشی یا اطالعاتی ایگاهپ یک به یادگیرنده رایانه پیوسته درحالت

 تواند هم می آموزشی مفاد موثر انتقال سوم، درحالت و است شده کنترل تشکیل قابل آموزشی مفاد از که یشود م ارائه فشرده هاي

 اینترنتی ارائه سایت هاي وب ازطریق می توانند ضمیمه عنوان هب لوح هاي فشرده باشد. ناپیوسته صورت به هم و پیوسته صورت به

 ).2008، 4(هالی و همکاران شوند

                                                            
1 Loxley & Patrick 
2 Mendenhall 
3 Mutula 
4 Holly et al. 
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 دور راه از آموزش -2

براي  گان،گیرند آموزش نیاز درصورت و ندمیک کنترل را آموزش گیرنده چند یا یک دور، راه از دهنده آموزش یک حالت، دراین
 باشند: می شرح آموزش بدین نوع این دهنده یلعناصرتشک .شوند می فعال ازآنها حمایت

 دهنده آموزش یک سیستم به اتصال

 گیرندگان آموزش بر دهنده آموزش نظارت 

 گیرندگان آموزش نیازهاي به پاسخ 

 آموزش گیرندگان ههاي پایان روي آموزشی مفاد نمودن بندي دسته 

 ازنتابج  اي مجموعه 

نیز  او خود که دارد وجود نظام دراین دهنده آموزش عنوان به یک نفر که است این در ريیادگی خود با دور راه از آموزش تفاوت 
 هایی از نمونه .نماید ارائه را الزم پاسخ بتواند تا بشناسد خوبی به گیرندگان را آموزش نیازهاي است الزم زیرا است، آموزش نیازمند

 -دیداري ارتباط برقراري امکان که باشد ) می Net Meetingاي (ه شبکه نشست یا کنفرانس ویدئو هاي نظام آموزش، نوع این

 می نیز الکترونیکی پست ازطریق افراد همچنین .سازد فراهم می را آنها نیاز مورد مدارك گذاشتن اشتراك به و شنیداري کاربران

 ).2004، 1باشند (بانگرت ارتباط در یکدیگر توانند با

 )Virtual Classکالس مجازي ( -3

 در این .دهستن ارتباط در هم با متفاوت نهاي مکا در ولی صورت همزمان به یادگیرنده چند و دهنده آموزش یک مجازي، کالسدر

 و معرفی کرده را منابع معلم ند،میک صحبت دانشجویان با استاد مرتبط هستند، هم به ارتباطی ابزارهاي طریق از نها مکا روش، نوع
 ان بسیاريکاربر است ممکن مجازي کالس یک در می کنند. مدیریت دانشجویان را تعامالت نیز و نندمی ک ارسال دانشجویان براي

 ).1387گیرند (غالمحسینی،  قرار مختلف در پایانه هاي

 )Group Learningیادگیري گروهی ( -4

 از مکا و مزمانه صورت به فراگیران .ندارد عهده بر را افراد خاصی مدیریت فرد که تفاوت این با است مجازي کالس مشابه روش این

 مواردي است مانه مشابه یادگیري نوع این نیاز عناصرمورد .پردازند یادگیري می به هم با و نندمیک دیدار کیدیگر با مختلف نهاي

 سایر افراد با یدهرفراگیربا زیرا آید، وجود به اي بسیارگسترده سطح ارتباط در باید گروهی، یادگیري براي .بود مجازي درکالس که

 ).1387بپردازد(غالمحسینی،  اطالعات تبادل به گروه

 یادگیري الکترونیکی

هاي مبتنی بر پست، رادیو، تلویزیون  یادگیري الکترونیکی یکی از انواع آموزش از راه دور است. آموزش از راه دور می تواند شامل سیستم
واع تکامل یافته این نوع آموزش است. یادگیري الکترونیکی ممکن است، براي افراد و مکاتبه باشد. یادگیري الکترونیکی نیز یکی از ان

مختلف، مفاهیم گوناگون داشته باشد. البته این موضوع قابل در کشت است. تلویزیون، تلفن، حتی کتاب نیز، همکی نزد افراد مختلف 
 1997بنامد، در اواخر سال » یادگیري الکترونیکی«ه کسی آنرا پیش از آنک ).2003، 2(موریسونممکن است مفاهیم متفاوتی داشته باشد 

                                                            
1 Bangert 
2 Morrison 
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 توسعه و اداره، ، انتخاب تحویل، طراحی، براي شبکه، فناوري از استفاده از است عبارت الکترونیکی یادگیري« گفت "الیوت میسی«
الکترونیکی، تعریف سادهاي را برمیگزیند:  هورتون با اشاره به وجود تعاریت پیجیده فراوان از یادگیري )،2004، 1(کراس جی »یادگیري

 ).2006، 2(هورتون »یادگیريیادگیري الکترونیکی عبارتست از کاربرد فناوریهاي اطالعاتی و رایانهاي براي خلق تجربه «

ونیکی و لکترااي باشد؛ از پرداخت شهریه بصورت  هاي گسترده گوید: مفهوم یادگیري الکترونیکی می تواند شامل فعالیت واکر می
هاي زیر  ترکیبی از فعالیت هاي مبتنی بر رایانه مجزا. یادگیري الکترونیکی به هر کدام یا هر پشتیبانی از یادگیري از راه دور تا فعالیت

 اشاره دارد:

 استفاده از وب به عنوان جایگزین و / یا مکمل کتابخانه؛ -

  یادگیري؛ البمط ارائه و گردآوري براي الکترونیکیاستفاده از رسانه  -

  غیره؛ و مباحته محلهاي یادگیري، فضاهاي الکترونیکی اشتراکت از استفاده -

  ؛ عیره و مجازي، دنیاي سازي، شبیه از استفاده -

 ازخورد الکترونیکی. ب و سنجش از استفاده -

کترونیکی هستند، ترکیب فعالیتهایی درون ها در ماهیت خود متفاوتند، و یادگیرندگان براي اینکه احساس کنند در محیط ال این فعالیت
ن از یادگیرندگا و دهد می انجام را کار این مربی. است یکطرفه فرایندي مطالبآن محیط برایشان اهمیت دارد. مثال گردآوري و ارائه 

 یادگیري که میداند یادگیري در فناوري از استفاده معنی به را الکترونیکی یادگیري "سلومن  ).2003، 3(والکرنتایج آن استفاده می کنند 
 الکترونیکی یادگیري " روزنبرگ. شود می دریافت یا ارانه وب با خارجی - داخلی ارتباطی شبکه اینترنت، اینترانت، طریق از عمده بطور

 داند: ا داراي سه ضابطه میر

با . 2آموزش را دارد؛  وتوزیع و اشتراکت اطالعات  یادگیري الکترونیکی شبکه اي است، قابلیت بهنگام سازي فوري، ذخیره / بازیابی،. 1 
هاي  وي یادگیري راه حلرتمرکز آن بر . 3استفاده از فناوري اینترنتی آموزش استاندارد از طریق رایانه به کاربر نهایی ارائه می شود؟ 

 ).1389(بابایی،  است یادگیري که فراتر از پارادایم سنتی آموزش

ویژگیهاي زیر تعریف می  لکترونیکی را به عنوان آموزش ارائه شده از طریق دیسک نوري، اینترنت یا اینترانت بایادگیري ا، کالرك و مایر
 ي مرتبط با هدف یادگیري؛گنجاندن محتوا -کنند: 

 استفاده از روش تعاملی، مانند کاربرد مثال و تمرین براي کمک به یادگیري؛  -

 ها؛ زه ها و تصاویر براي ارائه متن و روشاي مانند وا استفاده از عناصر رسانه -

 ).2003، 4(کالرك و مایر هاي یادگیري فردي یا مربوط به بهبود کارآیی سازمانی ها مرتبط با هدف ایجاد دانش نو و مهارت - 

 "learning"به چگونگی انجام یادگیري (شکلی که مطالب ذخیره می شود) اشاره دارد. حرف  "e-learning"در "e"در واقع، حرف 

منظور  یبه طور کل .کند) اشاره می کند اشاره به ماهیت (محتوا و راههاي که به مردم در یادگیري کمک می "e-learning"در ترکیب 
 سی دي هاي نترنت،یا وتر،یمثل کامپ یکیهاي آموزش الکترون ستمیاز س يریگ بهره یکییادگیري الکترون ای e-learning  از

                                                            
1 Cross- Jay 
2 Horton 
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4 Clark & Mayer 
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Multimedia  در  ییجو صرفه که هدف آن کاستن از میزان ترددها، نهاستیا ریو نظ يمجازو خبرنامه هاي  یکیهاي الکترون هینشر
مقابله  يرا برا افراد دگرگون کننده است و یتیفعال ،یبه طورکل يریادگیتر است.  آسان و بهتر، سریع تر يریادگیو همچنین  نهیزمان، هز

است  يرییتغ ،يریادگی .است و هم فرآورده تجربه هاست ندیرشته فرا کیهم  درواقعي ریادگیآماده می سازد.  یطیمح يدادهایبا رو
درکوتاه مدت قابل مشاهده  رفتار نیمی شود که ممکن است ا جادیا رندگانیادگیدر رفتار  گوناگوني مطالب و مهارت ها سیکه در اثرتدر

 .)2009، 1(آلوارز و همکاران مشاهده باشد رقابلیحتی غ ایو 

 یآگاه ند بسیار متنوع هستند ولی اولین مسئلهنک راه دور را فراهم میاز  یادگیري امکان که هایی سیستم و e-learningسیستم هاي 
 کالس نیگزیها گاهی می توانند جا ستمیس نیاستفاده از آنها است. ا درست و نحوه حیها و انتخاب صح ستمیس نیعالقمندان از نوع ا

استفاده می  نیز از ماهواره ،یآموزش يدئوهایو ،یسی دي هاي آموزش نترنت،یا از ریغ یکیالکترون يریادگید. در هم باشن يهاي حضور
، ولی در سال بوده است یاستفاده از سی دي هاي آموزش )% 53 (آموزش  روش نیباالتر 1999شود.آمار نشان داده است که در سال 

2004 ،e-learning الکترونیکی همزمان يریادگیدر  است.کرده  بکس آموزش در را اول مقام )Synchronous) وجود ) این امکان
 روش ولی در کنند مباحثه هم با) chat roomگفتگو ( هاي اتاق در و شوند دارد که استاد و فراگیر به صورت همزمان با هم روبرو

 است به کرده مشخص که دیگري زمان در نیز استاد و کنند می را مطرح خود سواالت فراگیران) (Asynchronousغیرهمزمان (

 ).2003، 2(ماوردهد  می پاسخ سواالت

 دولت ،یکیپست الکترون ،یکیروزمره همانند تجارت الکترون يکاري ندهایازفرا ياریاطالعات و ارتباطات دربس يهمانگونه که فناور
 یمبتن هايي ریادگی  .است برده بهره فناوري نوع این از نیزي الکترونیکی ریادگیحوزه  رد،یگ یو... مورد استفاده قرارمیکی الکترون
 یآموزش يها نظام از کمبودهاي ياریاند بس توانسته ،یآموزش سنت میدرمفاه نیادیبن راتییتغ جادیبا ا ،یاطالعات نینو هايي برفناور

و  نینو يها شرو م یتوان به ،يریادگیدر  يمجاز يایوجود آورند. با استفاده از دن به درآموزش یاساس هايی را رفع کرده و دگرگون
 يباشد.کاربرد فناور می تر عیآموزش بهتر و سر ،يریادگیدر یو ارتباط یاطالعات يفناور . علت کاربردافتیدست  يریادگیاز يکارآمد

 يریادگیشد. بدین ترتیب نمی با يحضوري ریادگیدر  یرا به وجود آورده و ضرورت يریادگیاز يدیجد اطالعات و ارتباطات درآموزش، نوع
 نیبه اشتراك گذاشت. ا رندگانیادگی ریبا سا یراحت توان اطالعات را به که می يبه نحو راست،یامکان پذ ازکالس ریهایی غ طیدرمح

فت گر لکترونیکی نام یادگیري ا یادگیري، جدید نوع ب،یترت نیها شده است. به ا نقش کتابخانه زینقش اساتید و ن رییتغ تحول سبب
نمود،  ناممکن می يروزگار که رندهیادگیمکانی، زمانی و سن  يها تیالکترونیکی حذف محدود). در یادگیري 1387(غالمحسینی، 

جوامع، ادامه  انیدرم گستردهي ازهایتوجه داشت که با به وجود آمدن ن دیبا یرسد. ازطرف ینظرنم به یبزرگ تیمحدود گریامروزه د
اطالعات،  يبرفناوری مبتن يریادگی انه،یبر را یمبتن يریادگیممکن نخواهد بود.  یآموزش هاي در نظام یسنت يها استفاده از روش

به طور کلی به  اند. هساخت آموزش و یادگیري، هموار نیهاي نو هویش شیدایپ يرا برا راه ...و يکتابخانه هاي مجاز ،يهاي مجاز کالس
 ردیاي صورت می گ هانیرا يمجاز هاي شبکه  ،يریتصو ،یاعم ازصوت یکیالکترون يابزارهااز  استفاده که با یآموزش يها تیمجموعه فعال

 فزار نرم ا فزار، سخت ا همانند(ی و ارتباط یاطالعات يبرفناور یمبتن ینظام ،یکیالکترون يریادگی .شود گفته می یکیلکتروناي ریادگی

 باشد می دانشجویان آموزشی براي /مطالعاتی مواد دادن قرار دسترس در و توسعه به منظور ایجاد، نگهداري، )رایانه اي شبکه هاي و

 امکان اساتید و یادگیرندگان محلی براي وجود به نیاز بدون را دانشجویان ارزیابی و کرده را هدایت موزشیآ مطالعاتی فعالیت هاي که

 ).2008، 3سازد (تئو و همکاران پذیرمی

 تنوع یادگیري الکترونیکی

                                                            
1 Alvarez et al. 
2 Maor 
3 Teo et al. 
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کلهاي گوناگون قابلیت ها و ش لکترونیکی به لحاظ اجرا، کیفیت، و فراگیر بودن، از تنوع فراوانی برخوردار است که در موقعیتیادگیري ا
 یا باشد رونخطید آموزشی هاي دوره این است ممکن. است آن ها »بودن رایانه بر مبتنی« انواع، اینکاربرد دارد. ویژگی مشترك همه 

و همکاران،  (آلوارز درون خطی هستند نوع از »مجازي کالس هاي دوره« و خطی، برون نوع از »مستقل یريبادیگ هاي دوره«. نباشد
2009.( 

عامل با مربی یا تدوره هایی که توسط یک یادگیرنده برگزار می شود. این نوع یادگیري، خود راهنما، و بدون  :دوره هاي مستقل -
 یعنی »تگیهمبس و نخست شود؛ می طراحی یادگیري اهداف ریزي پی در اصل دو به توجه با مستقلها است. این نوع دوره  همکالسی

 یا به حداقل رساندن پیوستگی است. » گسستگی«ا یک عنوان (موضوع) مرتبط باشد. دوم ب هدف هر

 مکنم. است چهره به چهره آموزشیهاي درس درون خطی که بسیار شبیه یک دوره  کالس :خطی) دوره هاي کالسی مجازي (درون
صیات کالس ، تالش می شود تا حد امکان، خصویادگیري محیط هاي گونه این در. نباشد یا باشد »همزمان« خطی درون شکل به است

یل این نوع خطی، جایگاه تشک درس سنتی، همانندسازي شده و تعامل و فرایند آموزش به شکلی واقعی نشان داده شود. محیط درون
 دوره ها است .

هدایت به سوي اکتشاف است. این  هاي شبیه سازي شده، که نیازمند کاوش و یادگیري با انجام فعالیت :ها و شبیه سازي سرگرمی
هدفمند، حاصل می شود. محیط این سرگرمی ها ممکن است بطور دقیق، همانند  نوع یادگیري را با انجام بازي و سرگرمیهایی مفرح، اما

سازد، و در عین حال برایش جالب و  ا به استفاده از دانش و اجراي وظایف در محیط شبه واقعی وادارطراحی شده باشد و فرد رواقعیت، 
 ).2006، 1(هورتونلذتبخشی باشد 

 برنامه، طیخ درون راهنماي و تشخیص، روش هاي، رایانه برنامه نظیر دیگري سیستم در : یادگیريیادگیري الکترونیکی تعبیه شده
 ارتباط با کاربر، رابط در موجود منوهاي طریق از نیاز، موارد در رایانه، روي بر شده نصب الکترونیکی یادگیري رنامهب. است شده داده قرار

 کند.  خطی راهنمایی ها و طرز کار را دریافت می درون

. ترکیبی از می شودهاي گوناگون یادگیري براي رسیدن به یک هدف واحد استفاده  در این نوع یادگیري، از شکل :یادگیري تلفیقی
 هاي گوناگون آن، همراه یکدیگر بهره برداري می شود.  کالس درس چهره به چهره و یادگیري الکترونیکی با شکل

هاي سیار مانند رایانه هاي کوچک موسوم به  یادگیري در حال سفر به اطراف جهان. این یادگیري از طریق دستگاه :یادگیري سیار
یادگیري سیار موجی است با تکیه بر فناوري بی سیم و ابزارهاي مرتبط با  ).2006(هورتون،  امکانپذیر استپی.دي.اي و تلفن هوشمند 

 توانایی سیار، یادگیري می گوید هریس پال. است نهاده گسترش به رو) کوچک هاي رایانه( "آن مانند شبکه بی سیم و موبایل و پی.دي.ا.
فوریت نیازهاي  :از عبارتست سیار یادگیري ویژگی هایی. است دیجیتالی کمکی ابزار یک یا تلفن واسطه به آموزش، از شدن برخوردار

بادگیري، جایگاه فعالیتهاي آموزشی، و یکپارچگی محتواي فرایند  بودن تعاملی یادگیري، یادگیري، ابتکار عمل دانشیابی، پویایی زمینه
 ).2006، 2(اوپادهیايآموزشی 

راي آموزش آحاد درون خطی، و رسانه هاي رایج، بمدارك  الکترونیکی، یادگیري ازافراد، بر استفاده  به جاي آموزش :مدیریت دانش
 .ها تأکید می کند مردم و سازمان

 

                                                            
1 Horton 
2 Upadhyay 
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 جمع بندي و نتیجه گیري

 راتییکرده و تغ لیتوسعه تبد یجوامع مدرن و در حال يبرا يدیکل يرا به نهاد یآموزش عال ،یگسترده جهان يازهایبه ن ییپاسخگو
 دیبا رات،ییتغ نیبا ا ییارویرو يقرار داده است. افراد برا ریافراد را تحت تاث یو مشاغل یزندگ تیو فناورانه، ماه یاجتماع ،ياقتصاد عیسر

زش بر تعداد داوطلبان ورود با امو مائها در عصر حاضر موجب شده تا دا یژگیو نیباشند و ا يو بازآموز يریادگی یدر حال ومبه طور مدا
ست. در آستانه ا ها آن تیاز ظرف شیها ب در اغلب کشورها، تعداد داوطلبان ورود به دانشگاه )2008، 1وف و موزار(گ افزوده شود یعال

صورت گرفته است. انفجار اطالعات، توسعه ارتباطات، تحوالت  یمحصوالت آموزش عال و ندهایدر فرآ نیادیتحوالت بن کم،ی و ستیقرن ب
 رییرا دستخوش تحول و تغ یبه آموزش عال ازینگاه و ن ،یجوامع جهان یوستگیو به هم پ یاره حکومت، تحوالت فرهنگاد يدر نظامها

نها مواجه شده است. آبا  دیدر سده جد ینظام آموزش عال هاست ک ییو تحول، چالش ها رییتغ نیا امدیپ نیتر نموده است. مهم یاساس
شگرف  راتییمستمر و مادام العمر به منظور همراه شدن با قافله شتابان تغ یزوم نظام آموزشدانش و ل دیسرعت تول -1چالش ها،  نیا

مناسب و  گاهیو تحقق جا یاطالعات دبه سوا یابیدست يبرا یورود به نظام دانشگاه يروزافزون برا يتقاضا -2 ؛یدر نظام اموزش جهان
ي کاربر محور و یعدالت آموزش  متفاوت که یآموزش يروزافزون برا ياهابه تقاض ییضرورت پاسخگو -3شدن؛ و  یجهان دهیهمگرا با پد

دانشجویان با استعداد داخلی و خارجی را در بطن خود می پروراند، هستند (فرج الهی و ظریف صنایعی،  جذب وآن است  یاصل هسته 
1388.( 

در اجالس  یآموزش عال یجهان هیانیاست که در ب يا هویآن ش نیتر وجود دارد. مهم یمتفاوت يها وهیچالش ها ش نیغلبه بر ا يبرا 
آمده است که موسسات آموزش عالی باید نخستین نهادهایی  هیاعالم نیمنعکس شده است. در ا 1998در سال  سیدر پار ونسکوی یجهان

 یآموزش نینو يها طیمح جادیبه ا، راستا نیمند شوند و در ا اطالعات و ارتباطات بهره يفناور وهها و امکانات بالق تیکه از مزباشند 
، موفق تر بودند يبه منابع فناور افتنیها در دست  بپردازند هرچند دانشگاه يمجاز ينظام ها نییبا عصر اطالعات و تب یهماهنگ يبرا

 نیبر ا 21قرن  يبرا یآموزش عال یجهان هیاعالم ).2002، 2(گودمننداشتند  یچندان تیآموزش موفق دیجد يهاي تکنولوژ قیدر تلف
مدیران دانشگاهی براي هدایت موسسات خود و پاسخ دادن به تغییرات سریع در جهان و سازگاري با مدل هاي جدید  دارد که دینکته تاک

آموزشی با چالش روبهرو هستند. در این اعالمیه بر نیاز به افزایش آگاهی در آموزش عالی و هدایت آنها به محیط فناوري اطالعات تاکید 
است. موضوع اساسی این است که چگونه از تکنولوژي استفاده کنند و آن را با ماموریت و اهداف موسسه تطبیق دهند. بنابراین،  شده

 مورد را متحده ایاالت در آموزش تغییر حال در وضعیت1998سال  درمایکل میلوف  وآموزش ادغام شود. تویگ  درفناوري باید تعریف و 
ند که در آن نقش مدارس رسید جهانی آموزشی زیرساخت از دیدگاهی به فناوري توسعه و ها گرایش با مواجه در آنها. دادند قرار بررسی

 و دانشگاه ها به نحو مؤثري تغییر خواهد یافت. به عبارتی، تغییري بنیادین در نظام آموزش به وجود خواهد آمد. به نظر این دو نظریه
هاي آموزشی موردنظر خود را  سازند روش قادر می راپویا بوده، دانشجویان  ومحور، متعامل  هاي آموزشی آینده دانشجو پرداز، محیط

مدلهاي جدید با ویژگیهاي متفاوت در  حمایت کنند. بنابراین روش هاي آموزشی عالی تغییر کرده و تعیین کنند و از آموزش مادام العمر
 ).1388(فرج الهی و ظریف صنایعی،  فناوري را به اشتراك می گذاردویژگی هاي آموزش مبتنی بر  حال ظهور است. این مفاهیم

دانش در عصر اطالعات  دیو گسترش اطالعات است. درواقع تول تالیجید يباتوجه به قدرت تکنولوژ ،انقالب کیدر آستانه  یآموزش عال
و آموزش در همه جا در حال  کنندی م افتیرخود را د ازیاطالعات مورد ن نیاست. افراد در همه جا آخر يبا کمک فناور تیفعال کی

اطالعات و  ي. فناوررودی م نیاز ب یاز موانع ارتباط ياریتوسعه و بس دیجد یآموزش يراهبردها د،یجد يها يتکامل است، با فناور
کند.  یم نهادشیرا پ يریادگیآموزش و  دیجد يها وهیو ش تری موجود را غن يآموزش را دگرگون، مدل ها يفکر يارتباطات، الگو

فعال  يریادگی يها يهمراه با استراتژ ریانعطاف پذ ،یمشارکت ،یتعامل حور،م رندهیادگیاطالعات و ارتباطات  يبر فناور یمبتن یآموزش

                                                            
1 Groof  & Mouza 
2 Goodman 
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اه دانشگ یاطالعات نینو يهاي با کمک تکنولوژ نی. بنابرادهدی م شیافزا رندهیادگیرا در  يو همکار زشیاست که انگ هیمناسب ارا وهیو ش
را  انیدانشجو يریادگیو  نموده قیرا تشو يمحور رندهیادگی و يریانعطاف پذ ،ياریهم ،فعال يریادگی-یاددهی يکردهایها قادرند رو
 ارتقا بخشند.

 آن به پیش از بیش می بایست که است اي مقوله سنتی، آموزش با آن تعامل و الکترونیکی یادگیري و آموزش داشت توجه باید پایان در

 آلودگی انشجویان،د شهري آمد و رفت بابت هنگفتی هزینه هاي تهران، تبریز، مشهد و ... مانند هایی شهر کالن در روزه هر .نمود هتوج

 دور هنذ از نباید را المللی بین و شهري بین مهاجرت مخرب اثرات همچنین .گردد می پرداخت ...و تحصیل مخارج صوتی، و محیطی
 نرم و افزاري سخت خدمات ارائه سرعت، پر اینترنت خطوط :چون مناسبی ساخت هاي زیر کردن فراهم با می بایست دولت .داشت
 براي را مناسبی بستر مردم بین در الکترونیکی یادگیري تبلیغ و علمی پروژه هاي گونه این مؤسسین از حمایت ارزان، و مناسب افزاري

 .آورد بوجود کشور علمی سطح ارتقاء و رشد

 منابع
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 بندي بینالمللهاي برتر جهانی بر اساس ده نظام رتبهتوزیع جغرافیایی دانشگاه

 3،  امیررضا اصنافی2، مهسا مرادیان1منشمحمدامین عرفان

 چکیده 

 

روش انجام شده است.  المللیبندي بینرتبه هاي برتر جهانی بر اساس ده نظامپژوهش حاضر در راستاي مطالعه توزیع جغرافیایی دانشگاه
ي موردي است. در این پژوهش با استفاده از روش نمونهگیري هدفمند، 100 پژوهش حاضر کاربردي با رویکرد توصیفی از نوع مطالعه

بندي در سال 2016 بررسی شده است. یافتههاي پژوهش نشان داد؛ موسساتی از 25 کشور دانشگاه نخست در هر یک از ده نظام رتبه
هاي رتبهبندي مورد مطالعه قرار داشتهاند. بیشترین سهم از دانشگاههاي برتر جهانی به ترتیب دانشگاه برتر در نظام 100جهان در میان 

) تعلق داشته %4انادا () و ک%8/4)، آلمان (%2/5)، هلند و استرالیا (%9/5)، چین (%9/4)، انگلستان (%9/42به کشورهاي ایاالت متحده (
ها ا جایگاه این دانشگاههایی در نه نظام از ده نظام بررسی شده در این پژوهش بود، اماست. اگرچه جمهوري اسالمی ایران داراي دانشگاه

 دانشگاه برتر در هر نظام دارد.  100فاصله نسبتا زیادي با 

 هاي ایران، دانشگاههاي برتر، رتبهبندي بینالملل، نظام رتبهبنديدانشگاه هاي کلیدي:واژه

 مقدمه و خالصه مبانی نظري  -1

هاي شدیدي که دنیاي ما، بهویژه جامعهي صنعتی غرب با آن مواجه است، دانشگاهها بیش از پیش در کانون دگرگونی لدلی امروزه به
هاي آموزشعالی با این مشکل مواجه بودهاند که چگونه، ضمن پاسخگویی به تقاضاي روزافزون نظام اساس، بر این .اندقرار گرفته توجه

هاي برابر در آموزشعالی فراهم آورند و همزمان، نوعی کیفیت را رعایت کنند؟ براي رویارویی با مشکل یادشده، در فرصت اجتماعی،
ي گذشته، مفهوم کیفیت در آموزشعالی بیش از پیش مورد توجه قرارگرفته و ارزیابی آن در نظامهاي دانشگاهی مطرح شده است دهه

ي کیفیت و نوسازي دانشگاهها باعث شده است تا بسیاري از اندیشمندان به مطالعه و بررسی در مسأله شدن مطرح). 1376(بازرگان، 
نتیجه، یک توافق بینالمللی در اندازهگیري کیفیت علمی دانشگاه، به وسیلهي رتبهبنديهاي در). 1376بپردازند (نژادسلیمی،  این مورد

حاضر، رتبهبندي یکی از عمومیترین روشها جهت تعیین جایگاه و برتري دانشگاهها در حال .)2005آکادمیکبه وجود آمد (دیل و سو 
 شود. می محسوب

شدن و رقابتهاي مرتبط نیز، عالقهي دانشگاهها را در ترقییافتن و کسب شهرت از طریق رتبهبنديهاي جهانی افزایش داده جهانی
هاي مختلف به وسیلهي نظامهاي رتبهبندي آکادمیک آغاز شده است و بیشتر دانشگاهها اي میان دانشگاهبدیهی است که مسابقهاست. 

جهانی یک شیوهي تکاملی و منطقی است که میتواند ها هستند. اصطالح دانشگاه سطحهاي باالتر در این نظاممشتاق به کسب رتبه
ها کمک کند (ژو، 2012، ص.41). افزایش انتشار ساالنهي رتبهبنديها، افزایش تعداد براي شناسایی جوانب مثبت و منفی، به دانشگاه

 ها و کارگاههاي برگزارشده در این زمینه، عالقهي جهانی را نسبت به رتبهبندي دانشگاهها نشانمیدهد.کنفرانس

                                                            
شناسی، اصفھان، ایران. دانشگاه اصفھان، گروه علم اطالعت و دانش .١

amin.erfanmanesh@gmail.com  مکاتبات (نویسنده مسئول( 
شناسی، تھران، ایران. . دانشگاه شھید بھشتی، گروه علم اطالعت و دانش٢

mahsa.moradyan@gmail.com 
 aasnafi@gmail.comشناسی، تھران. ایران. دانشگاه شھید بھشتی، گروه علم اطالعت و دانش .٣
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هاي رتبهبندي به نهادهاي آموزشعالی اجازه میدهند تا خودشان را براساس آنچه که هستند و آنچه که باید باشند، بشناسند نظاماین 
هاي آموزشعالی از این رتبهبنديها بهعنوان ابزار ارتقاء خود استفاده میکنند تا برتري ). موسسه2، ص. 2007(سانوف و همکاران 

بندي بهعنوان یک راهنما براي انتخاب موسسه، نتایج رتبهآموزان نیز از آموزشی، پژوهشی یا تجاري خود را نشان دهند. بسیاري از دانش
هاي خارجی، جهت ثبتنام استفاده میکنند. جنبههاي تبلیغاتی نتایج نیز، پتانسیل دریافت بودجهي پژوهشی و مخصوصاً موسسه

بندي رتبهدهد که موجب بهبود موقعیت دانشگاه در بازار آموزش عالی میشود (دیل و سو، 2005). استخدام اساتید قوي را افزایش می
در سیاست و تخصیص منابع ملی و منطقهاي دارد (الو، فانگ، 2015). همچنین، رتبهبندي دانشگاهی و کیفیت پژوهش، نقش مهمی 

  میتواند بهعنوان یک ضرورت جامعهي علمی تصور شود (سادالك، کاي و آلی، 2009).

بنديهاي نخستین در سطح ملی انجام میشدند، اما رتبهبندي دانشگاه شانگهاي جیوتانگ چین آغازگر ایجاد نظامهاي اگرچه رتبه
هاي رتبهبندي بینالمللی، به ارزیابی عملکرد دانشگاهها و کشورهاي جهان که در جداول بررسی نتایج نظامالمللی بود. بندي بینرتبه
بندي آکادمیک قرار دارند، منجر میشود. بنابراین پاسخ به این سؤال براي سیاستگذاران آموزشی و پژوهشی کشور حائز اهمیت رتبه

ها بیشترین سهم از دانشگاههاي برتر در نظامهاي رتبهبندي بینالمللی را دارا بوده و دانشگاههاي خواهد بود که کدام کشورها و قاره
آورد مکان را فراهم میایرانی در این جداول در چه وضعیتی قرار دارند؟ پاسخ به این سؤال به سیاستگذاران آموزش عالی کشورمان، این ا

هاي آموزشی و پژوهشی دانشگاههاي تا با شناخت کشورهاي برتر از لحاظ آموزش عالی در سطح جهانی به مقایسه و بازنگري در شیوه
 ها و برنامههاي مناسبی را جهت ارتقاء دانشگاههاي کشور تدوین نمایند. داخل کشور در مقایسه با کشورهاي برتر داشته باشند و سیاست

 خالصه روش شناسی 

ي موردي است. جامعهي این پژوهش شامل ده نظام رتبهبندي دانشگاهی روش پژوهش حاضر کاربردي با رویکرد توصیفی از نوع مطالعه
المللی است که از بیشترین شهرت در سطح جهانی برخوردار بوده و در مطالعات پیشین نیز توسط پژوهشگران مختلف مورد مطالعه بین

 هاي مذکور عبارتند از:اند. نظامقرار گرفته

 بندي شانگهاي)؛(رتبه 1هاي جهانبندي آکادمیک دانشگاهرتبه

 بندي دانشگاهی جهانی کیو.اس. ؛رتبه

 ؛2عالی تایمزبندي دانشگاهی جهان آموزشرتبه

 بندي دانشگاه الیدن؛رتبه

 بندي موسسات سایمگو؛رتبه

 بندي دانشگاهی جهان؛مرکز رتبه

 بندي دانشگاهی عملکرد آکادمیک؛رتبه

 بندي عملکرد مقاالت علمی دانشگاههاي جهان (رتبهبندي تایوان)؛ رتبه

 بندي بهترین دانشگاه جهانِ یو.اس.نیوز اند ورلدریپورت؛ و رتبه

                                                            
1. The Academic Ranking Of World Universities (ARWU) http://www.shanghairanking.com/ 
2. Times Higher Education World University Rankings (THEWUR) https://www.timeshighereducation.com 
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 بندي نیچرایندکس رتبه

گیري هدفمند، 100 دانشگاه نخست در هر یک از ده نظام رتبهبندي در سال 2016 بررسی در این پژوهش با استفاده از روش نمونه
شده است. الزم به ذکر است؛ به علت عدم دسترسی به نتایج نظام رتبهبندي یو.اس.نیوز اند ورلدریپورت در سال 2016، نتایج رتبهبندي 
سال 2017 براي این نظام گردآوري شده است. براي گردآوري دادههاي این پژوهش، به صفحهي وب هر یک از نظامهاي رتبهبندي 

ي وارد شد. سپس محاسبه 1افزار مایکروسافت اکسلنام کشورشان گردآوري و به نرم دانشگاه نخست به همراه 100مراجعه شده و نام 
بر 100 دانشگاه نخست، تعداد دانشگاههاي ایرانی موجود عالوهتعداد کشورهاي موجود در هر یک از نظامها با واحد درصد، محاسبه شد. 

 در هر یک از نظامهاي رتبهبندي نیز به شیوهي ذکرشده، گردآوري و محاسبه شدند.

 و نتیجه گیري  هایافتهخالصه . 3

هاي پژوهش نشان میدهد؛ از میان 1000 دانشگاه بررسی شده در مجموع ده نظام رتبهبندي، 25 کشور از پنج قارهي جهان حضور یافته
اند. آمریکاي شمالی با دو کشور آمریکا و کانادا در مجموع با (9/%46)، بیشترین سهم را در میان سایر قارهها داشته است. داشته

ترین سهم را در نظام رتبهبندي و کم ترین میزان حضور را در نظام مرکز رتبهبندي دانشگاهی جهان (%56)هاي آمریکایی بیشدانشگاه
 ترین سهم را در رتبهبندي تایوان و رتبهبندي دانشگاهی عملکرد آکادمیک. کشور کانادا نیز با پنج دانشگاه، بیشاند) داشته%32کیو.اس (

ترین سهم را با سه دانشگاه بهطور مشابه در نظام رتبهبندي یو.اس نیوز اند ورلدریپورت و مرکز رتبهبندي دانشگاهی جهان داشته و کم
 طور مشابه در نظامهاي رتبهبندي شانگهاي، الیدن، کیو.اس، تایمز و نیچرایندکس، حضور داشته است.کشور با چهار دانشگاه بهاست. این 

لند، دانمارك، بلژیک، ن، سوئیس، فرانسه، آلمان، سوئد، هکشور این قاره شامل انگلستا 15دهد که مطالعه کشورهاي قاره اروپا نشان می
هایی در میان 100 موسسه برتر در ده نظام رتبهبندي مورد مطالعه فنالند، اسپانیا، ایرلند، ایتالیا، روسیه، نروژ و گرجستان داراي دانشگاه

اند. این دانشگاهها در مجموع 33/3 درصد از دانشگاههاي برتر جهان را تشکیل میدهند. از میان این کشورها، در این پژوهش بوده
ترین و کشورهاي روسیه (2/%0)، ایرلند و گرجستان (1/%0) به ) به ترتیب داراي بیش%8/4)، آلمان (%2/5)، هلند (%4/9انگلستان با (

ترین سهم از دانشگاههاي برتر در این قاره را دارا بودهاند. کشور انگلستان بیشترین سهم را به ترتیب در نظامهاي رتبهبندي ترتیب کم
ترین سهم را بهطور مشابه در نظامهاي مرکز رتبهبندي داشته است. این کشور با  هفت دانشگاه کم) %16) و تایمز (%18کیو.اس (

 بندي دانشگاهی عملکرد آکادمیک، سایمگو و تایوان دارا بوده است.، الیدن، رتبهدانشگاهی جهان

ي آسیا با شش کشور شامل تایوان، کره جنوبی، چین، ژاپن، سنگاپور و رژیم اشغالگر قدس و روسیه با مجموع (2/%14)، در جایگاه قاره
هاي برتر در نظامهاي رتبهبندي قرار گرفته است. در این قاره، کشورهاي داراي بیشترین دانشگاه در ظر دارا بودن دانشگاهسوم از ن

 اقیانوسیه با حضور کشور استرالیا با اند. قاره) بوده%8/1) و سنگاپور (%7/3)، ژاپن (%9/5بندي به ترتیب کشورهاي چین (هاي رتبهنظام
ي آمریکاي شمالی با حضور کشور برزیل و امتیاز (4/%0) کمترین سهم را از دانشگاههاي برتر در میان سایر قارهها، و قاره )%2/4امتیاز (

بندي هاي رتبهر نظامدن یک دانشگاه به طور کلی کشورهاي ایرلند و گرجستان تنها با دارا بودبندي به دست آوردهاند. نظام رتبه 10در 
 اند به جمع 25 کشور برتر در ده نظام رتبهبندي بپیوندند.کیو.اس و تایوان توانسته

هاي رتبهبندي متعلق به آن کشور، در سطح هاي پژوهش گویاي این مساله است که حضور موسسات یک کشور الزاما در نظاممرور یافته
بیشتري در مقایسه با نظامهاي متعلق به کشورهاي دیگر قرار ندارد. به عنوان مثال از یک سو از ده نظام مورد بررسی در این پژوهش، 
دو نظام متعلق به کشور انگلستان قرار دارد (کیو.اس. و تایمز) و بیشترین حضور دانشگاههاي انگلیسی نیز در این دو نظام به ترتیب با 
18 و16 دانشگاه مشاهده میشود. در سوي مقابل به عنوان مثال حضور دانشگاههاي چینی در دو نظام شانگهاي و تایوان در مقایسه با 

                                                            
1. Microsoft Excel 
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نظامهاي غربی در سطح بسیار پایین تري قرار دارد و به ترتیب تنها 2 و 5 دانشگاه این کشور در نظامهاي مذکور رتبههاي برتر را به 
 دست آوردهاند (جدول 1).

 ها و کشورهاي جهان از دانشگاههاي برتر در ده نظام رتبهبندي دانشگاهی بینالمللی 2016سهم قاره. 1جدول
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آمریکاي 
 شمالی

9/46 
 1 آمریکا 50 51 39 56 41 32 38 39 39 45 9/42

 2 کانادا 4 3 4 3 5 4 4 4 5 4 4

 3/33 اروپا

4/9 8 7 16 7 18 7 7 7 9 8 
انگلست

 ان
3 

 4 هلند 3 7 4 2 7 2 7 8 7 2 2/5

 5 آلمان 3 4 4 2 5 3 6 9 5 6 8/4

 6 سوئیس 4 4 2 4 3 4 3 2 2 5 3/3

 7 فرانسه 3 3 1 4 3 2 3 1 4 1 6/2

 8 سوئد 3 2 2 1 2 3 3 3 3 _ 3/2

 9 بلژیک 2 2 2 1 2 1 2 1 2 _ 5/1

 10 دانمارك 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 4/1

 11 ایتالیا _ _ 1 1 3 _ 1 _ 2 _ 9/0

 12 فنالند 1 1 1 _ 1 1 1 1 1 _ 8/0

 13 نروژ 1 _ 1 _ 1 _ _ _ 1 _ 4/0

 14 اسپانیا _ 1 _ _ 1 _ _ _ 1 _ 3/0

 15 روسیه 1 _ _ 1 _ _ _ _ _ _ 2/0
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هاي مورد بررسی در این پژوهش قرار دانشگاه برتر در هیچ یک از نظام 100هاي جمهوري اسالمی ایران تاکنون در میان اگرچه دانشگاه
هاي ایرانی حاضر ایم. در ادامه دانشگاهها بودههاي دیگر این نظامهاي ایرانی در رتبهشاهد حضور دانشگاه 2016اند، اما در سال نداشته

 گیرد:ها مورد اشاره قرار میها به همراه رتبه کسب شده توسط آندر هر یک از این نظام

بندي آکادمیک دانشگاههاي جهان: در سال 2016 دو دانشگاه تهران با رتبه 301-400 و دانشگاه صنعتی امیرکبیر با رتبه 401-رتبه -
 500 در نظام رتبهبندي شانکهاي قرار داشتهاند. 

بندي دانشگاهی جهانی کیو.اس: در سال 2016 شاهد حضور پنج دانشگاه ایرانی در نظام رتبهبندي کیو.اس. بودهایم. بر این اساس رتبه -
دانشگاههاي صنعتی شریف (431-440)، علم و صنعت (491-500)، صنعتی امیرکبیر (501-550)، تهران (551-600) و شهید بهشتی 

 (+701) دانشگاههاي حاضر در این نظام رتبهبندي هستند.

بندي دانشگاهی جهان آموزشعالی تایمز: هشت دانشگاه علم و صنعت و صنعتی شریف (500-401)، صنعتی امیرکبیر، صنعتی رتبه -
اصفهان و علوم پزشکی تهران (600-501)، تهران، خواجه نصیر طوسی و شهید بهشتی (800-601) در رتبهبندي سال 2016 این نظام 

 حضور داشتهاند. 

بندي دانشگاه الیدن: در سال 2016 میالدي شاهد حضور 14 دانشگاه ایرانی در نظام رتبهبندي الیدن بوده ایم که به ترتیب رتبه -
عبارتند از: تهران (257)، علوم پزشکی تهران (362)، صنعتی امیرکبیر (416)، صنعتی شریف (425)، تربیت مدرس (457)، صنعتی 

 16 ایرلند _ _ _ _ _ 1 _ _ _ _ 1/0

1/0 _ _ _ _ _ 1 _ _ _ _ 
گرجست

 ان
17 

 2/14 آسیا

 18 چین 2 2 15 2 5 8 7 4 7 12 9/5

 19 ژاپن 4 1 4 6 2 5 4 2 2 7 7/3

 20 سنگاپور 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 8/1

3/1 2 1 1 1 4 1 1 2 _ _ 
جنوکره
 بی

21 

1 3 _ _ 2 _ _ 3 1 _ 2 
رژیم 

 اشغالگر
22 

 23 تایوان _ _ 1 1 _ 1 1 _ 1 _ 5/0

 24 استرالیا 6 7 5 3 5 8 5 6 5 2 2/5 2/5 اقیانوسیه

آمریکاي 
 جنوبی

 25 برزیل _ _ 1 _ 1 _ 1 _ 1 _ 4/0 4/0
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اصفهان (540)، علم و صنعت (566)، شیراز (621)، فردوسی مشهد (645)، علوم پزشکی شهید بهشتی (706)، تبریز (721)، شهید 
 بهشتی (748)، خواجه نصیر طوسی (816) و اصفهان (840).

بندي موسسات سایمگو: بیشترین میزان حضور دانشگاههاي ایرانی در نظامهاي رتبهبندي بینالمللی در نظام سایمگو مشاهده رتبه -
هاي تهران دانشگاه اند که باالترین جایگاه به ترتیب بهگاه ایرانی در این نظام حضور داشتهدانش 90میالدي  2016می شود. در سال 

 ) تعلق داشته است. 584) و صنعتی امیرکبیر (470)، علوم پزشکی تهران (414(

بندي دانشگاهی جهان: هشت دانشگاه صنعتی شریف (679)، تهران (727)، علوم پزشکی تهران (820)، صنعتی اصفهان مرکز رتبه -
بندي مذکور در سال ) در رتبه943) و شیراز (927)، علوم پزشکی شهید بهشتی (916)، صنعتی امیرکبیر (896)، تربیت مدرس (844(

 اند. میالدي قرار داشته 2016

بندي دانشگاهی عملکرد آکادمیک:  با یازده دانشگاه ایرانی شامل: دانشگاههاي تهران (305)، علوم پزشکی تهران (426)، صنعتی رتبه -
م و صنعت )، عل548)، صنعتی اصفهان (540)، تربیت مدرس (536علوم پزشکی شهید بهشتی ( )،470)، صنعتی امیرکبیر (468شریف (

 اند. ) در نظام مذکور قرار داشته1699) و علوم پزشکی ایران (779)، تبریز (715)، فردوسی مشهد (647(

بندي عملکرد مقاالت علمی دانشگاههاي جهان: چهار دانشگاه تهران، صنعتی شریف، صنعتی اصفهان و صنعتی امیرکبیر در نظام رتبه -
 قرار دارند. 500هاي باالتر از ها در رتبهو سایر دانشگاه 466مذکور قرار دارند که در این میان دانشگاه تهران داراي رتبه 

بندي بهترین دانشگاه جهانِ یو.اس.نیوز اند ورلدریپورت: یازده دانشگاه ایرانی در رتبهبندي سال 2017 این نظام قرار دارند که به رتبه -
)، 629واحد کرج ( )، آزاد اسالمی601()، صنعتی امیرکبیر 523)، صنعتی اصفهان (448)، تهران (405ترتیب عبارتند از: صنعتی شریف (

ی شهید ) و علوم پزشک820)، فردوسی مشهد (777)، تبریز (757)، تربیت مدرس (745هران ()، علوم پزشکی ت724علم و صنعت (
 ).911بهشتی (

 بندي نیچرایندکس: در رتبهبندي سال 2016 این نظام، دانشگاهی از جمهوري اسالمی ایران حضور نداشته است. رتبه -

هاي طالعه قرارگرفت. یافتهمهاي برتر مورد المللی، توزیع جغرافیایی دانشگاهبندي بیننظام برجسته رتبه 10در پژوهش حاضر با مطالعه    
هاي رتبهبندي مورد مطالعه قرار داشتهاند. بیشترین دانشگاه برتر در نظام 100کشور جهان در میان  25پژوهش نشان داد؛ موسساتی از 

)، %2/5لند و استرالیا ()، ه%9/5)، چین (%4/9)، انگلستان (%9/42هاي برتر جهانی به ترتیب به کشورهاي ایاالت متحده (سهم از دانشگاه
چنین دو کشور ایرلند و گرجستان تنها با دارا بودن یک دانشگاه در نظامهاي مورد ) تعلق داشته است. هم%4) و کانادا (%8/4آلمان (

ترین سهم در دانشگاههاي برتر میان 25 کشور بودهاند. اگرچه جمهوري اسالمی ایران داراي دانشگاههایی در نه نظام از ده بررسی، از کم
هاي اخیر، م دارد. در سالادانشگاه برتر هر نظ 100ها فاصله نسبتا زیادي با نظام بررسی شده در این پژوهش بود، اما جایگاه این دانشگاه

ها و موسسات پژوهشی کشور به رتبهبنديهاي جهانی پررنگتر شده است. دانشگاههاي کشور تالش میکنند تا با قرارگیري توجه دانشگاه
هاي رتبهبندي، قدرت علمی و پژوهشی خود را در عرصهي بینالمللی به نمایش گذارند و از سود حاصلهي آن بهرهمند شوند. در نظام

 اشد: المللی موثر بهاي بینهاي ایرانی در نظامتواند در ارتقاء رتبه دانشگاهدر این راستا توجه به نکات زیر می

 بندي.هاي رتبهها به نظامهاي ارائه شده از سوي دانشگاهدرستی و شفافیت داده -

المللی، اشتغال دانش آموختگان و نسبت یفیت آموزش از طریق جذب اعضاي هیات علمی و دانشجویان بینکتالش در راستاي ارتقاء  -
 اعضاي هیات علمی به دانشجویان.
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المللی، میزان استنادهاي دریافتی، هاي پژوهشی از طریق انتشار مقاله در مجالت معتبر بینتالش در راستاي ارتقاء کمی و کیفی فعالیت -
تر به پروانههاي ثبت اختراع و همکاري پژوهشی با دانشگاههاي المللی، توجه بیشاعتبارات پژوهشی بین هاي پراستناد، دریافتسهم مقاله

 برجسته جهانی.
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 تدوین استراتژي مناسب منظوربه SWOT-AHPاستفاده از مدل نور باتحلیل استراتژیک دانشگاه پیام 

 2جهینی ستاره،  1عبدالهی نیفرد

 چکیده

 و هارتیبصسیم و با تر دهند دقیق قرار یرا موردبررس خود موجود وضعیت استراتژیک دیدگاهی با باید دنیا عالی در آموزش مراکز 
خود  وظایف مرتبط به عملیاتی يهاهبرنام کنند تا در قالب نییرا تع خوداهداف  ،هاینگرانو ها فرصت ،هاضعف ،هاساس قوتبر ا هارسالت

 وضع شناسایی و بررسی حاضر، تحقیق اجراي از برآیند. هدف شدنیجهانمشکالت  و جامعه مؤثرتر بتوانند پاسخگوي نیازهاي به نحوي
رفت برون براي مناسب يهايژاسترات و راهکارها ارائه تهدیدها، وها فرصت ضعف، و قوت نقاطازنظر  مهاباد، کزنور مرپیام  دانشگاه موجود

ي و اعضاداري شامل کلیه کارکنان ا موردپژوهش . جامعهاست بوده (SWOT) لیوتحلهیتجزي از الگواستفاده  با وضع موجود، از
 مورداستفاده ابزار ه شد.قرارگرفت موردمطالعهی باشد و با روش سرشماري کامل نفرم 61ها تعداد آنکه  باشدیمی دانشگاه علمئتیه

این  صینقاساختن  منظور مرتفعو به شد. استفاده SWOT لیوتحلهیاز تجزي تحلیل اطالعات و براپرسشنامه محقق ساخته بود 
 عوامل مجموع( ضعف و قوت نقاط نهایی نمره مجموعکه  دهدیمنشان  شد. نتایج ) استفادهAHP( یمراتباز فرایند سلسله  لیوتحلهیتجز

 هافرصت نهایی مرهن مجموع. است نور پیام دانشگاه قوت معناي به و بوده 5/2 از بیشتر عدد این که است شده 6274/2 با برابر) درونی
 از تهدیدات از حترازا براي سیستم بایستی ه،بود 5/2 از کمتر عدد این که است شده 1445/2 با برابر) بیرونی عوامل مجموع( تهدیدها و

 نیترتیاولوبا  ST استراتژي میریگیم نتیجه AHP مدل اساس بر آمدهدستبه يهااز وزن همچنین. نماید استفاده موجود قوت نقاط
 .است اجرا استراتژي براي

 دهایو تهد هافرصت ،اهضعف قوت، نقاط ،SWOT- AHP لیوتحلهیتجز ي استراتژیک،زیربرنامه :دواژهیکل

 مقدمه

 کنار در دیگر سوي از يمحوردانش ي بهاقتصادمحور از جامعه حرکت و جدید يهايتکنولوژ ظهور و سوکی از شدنیروند جهان
 جامعـه آحـاد ورود اجتمـاعی، جایگاه کسب در تحصیالت ویژه نقش سـاختارهاي اقتصادي، و فنـی ابـزار پیچیـدگی چـون ییهادهیپد
 براي اجتماعی تقاضاي سطح نیـروي انسانی، کیفیـت افزایش به بیشتر توجه و کار نیروي تحول متنوع، کار ابزار ي،اندوزعلم عرصـه بـه

 جادیو ا زمـان همـه وجا همه در علم ترویجباهدف  دور راه از آموزشی نظام با نور پیام. دانشگاه است داده افزایش راها دانشگاه به ورود
 به سنتی يهادانشگاه کنار در که استوجود آورده  بـه دانـش و علم متقاضیان براي را يریپذانعطاف آموزشی نظام ،هافرصت ريبراب

 جلب سـنی مختلف، يهاگروه از دانشـجویان فراوان . تعدادپردازدیم جامعه مـوردنیاز انسانی نیروي تربیت و علم گسترش و ترویج
 بهبود ،هانهیهز اعتبارات نیتأم ی،علمئتیه اعضاي کارکنـان و رضایت چون داخلی عوامل کنار در آموزشی، تکیفی بهبود آنان، رضایت

وضـعیت  عـالی، آمـوزش بـه ورود تقاضـاي رشـد مانند خارجی عوامل همچنین غیره؛ و آموزش فردمنحصربه يوهیش کـاري، فراینـدهاي
 دانشگاه این براي را بسیاري يهاچالشنبایـدها و  بایـدها، مـوارد؛ ریو سا يآموزعلم شدن مندارزش جامعه، سواد سطح رفتن باال اشتغال،

 این باشدن مواجه يرا برا ظرفیت دانشـگاه اهـداف ایـن به دستیابی يهاراه تعیین و مناسب اهداف تنظیم رونی. ازااست آورده فراهم
 اشاعه و تولید و متخصص انسانی نیروي تربیت و خدمات نوع ارائه دلیل به عالی موزشآ ).88(جعفري ویشکایی، بردیم باالتر ،هاچالش
 عنوانبه دانشگاهی مدیران مسلماً و است برخوردار ویژه اهمیت از و اجتماعی فرهنگی بنیادهاي تقویت و توسعه جدید و هايدانش
 مراحل از یکی. بمانند درامان محیطی هايپویایی و هاپیچیدگی از این خود بتوانند توانایی و خالقیت قوه با باید عالی داران آموزشسکان

. است ها مواجهآن با دانشگاه که است) خارجی( تهدیدهاي و هافرصت) داخلی( ضعف و قوت نقاط درباره اطالعات آوردن فراهم اساسی،

                                                            
 ایران سنندج، گروه علوم تربیتی، اسالمی، آزاد دانشگاه ١
 نویسنده  (sjaheny@yahoo.comایران، سنندج، گروه علوم تربیتی، اسالمی، آزاد دانشگاه ٢

 مکاتبات) مسئول
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 کاهش حداقل به را تهدیدها و ضعف نقاط زمانهم و گرددمی مندها بهرهموقعیت و قوت نقاط هايفایده از کارساز استراتژي هر چراکه
 ايآینده تحقق به و شده مدیر در بلندمدت نگرش ایجاد موجب عالی آموزش در استراتژیک ریزيبرنامه اجراي. آیدمی فائق هاآن بر یا داده

 بینانهواقع حالت ز ا ریزيبرنامه سازمان خارجی و داخلی مسائل به توجه و استراتژیک ریزيبرنامه بدون. کندمی کمک آرمانی و مطلوب
 را خود جایگاه فعلی باید کند، تالش خود آینده تبیین جهت در سازمان که ین ازا قبل. بود نخواهد کارساز عمالً و شودمی خارج بودن

 کجا در ما اکنون« که سؤال ین ا به پاسخ و سازمان خارجی و داخلی شرایط سنجش جهت مورداستفاده مکانیسم. نماید مشخص
 اساسی مدیریتی بزار سازمان یک ا خارجی و داخلی محیط ارزیابی. شودمی نامیده سازمان خارجی و داخلی محیط ارزیابی» هستیم؟

 هايگیريجهت کار این با. شودمی استفاده آن از نیز مشکالت وفصلحل و گذاريسیاست در استراتژیک ریزيبر برنامه عالوه که است
 عملکرد گیرد،می ها انجامکنش و سطوح تمامیبه توجه با ساسی ا هايگیريتصمیم گردد،می تعیین هااولویت شود،می مشخص یندهآ

 محمدیان؛ یار رحیمی؛ انصاري؛( شودمی برخورد کارساز شیوه به تغییر، حال در سرعتبه واحوالاوضاع به توجه با و یابدمی بهبود سازمانی
عنوان به و کندیم لیرا تسه سـازمان اهـداف به رسیدن يهاراه محیطی عوامل گرفتن نظر در با استراتژیک يزیر- . برنامه)88یعقوبی،

 تطابق ایجاد استراتژیک يزیربرنامه اصولی منطق«. رساندیم اهـدافش یاري وها آرمان به سازمان دنیدررس يریگمیتصم جهت ابزاري
 سازمان براي يریگجهت نیترمناسب محیطی، عوامل روند ینیبشیپ با ترتیب نیو بداسـت  سـازمان محیطی و داخلی عوامل بین

 )88ي ویشکایی،از جعفربه نقل  1383(غفاریان » .شودیممشـخص 

 استراتژیک مدیریت

 قادر را سازمان که ي چندگانهاهفیوظ تصمیمات یابیارز و اجرا ،نیتدو علم و هنر: کرد تعریف گونه بدین را استراتژیک مدیریت توانیم
موفقیت  کسب اي بر استراتژیک مدیریت در ،شودیم استنباط تعریف این از کهگونه . هماندست یابد خودبلندمدت  يهاهدف به سازدیم

 و توسعه و تحقیق ،)عملیات( تولید ،)حسابداري( یمال امور بازاریابی، ،تیریمد کردن هماهنگ: شودیم تأکید عامل نیچند بر یسازمان
ي اجرا ،هاياستراتژ نی: تدوشودیم مرحله سه دربرگیرنده استراتژیک مدیریت فرآیند ).1389(ملکی، ياانهیرا اطالعات يهاستمیس

 محیط که در عواملی ییشناسا شود، تعیین شرکت مأموریت که است این استراتژي تدوین از. مقصود هاياستراتژ ارزیابی و هاياستراتژ
 يهاهدف تعیین سازمان، داخلی ضعف و نقاط قوت ییشناسا ،آورندیم وجود به را ییهافرصت یا کنندیم تهدید را سازمان رجی،خا

). 1389 يدستجرد ،محقر ملکی،فعالیت ( ادامه جهت خاص يهاياستراتژ انتخاب و ي گوناگونهاياستراتژ گرفتن نظر در ،بلندمدت
به دست آوردن  منظوربهدهندگان)  بودجه ،نیمراجع ،رهیمدئتیه دانشگاه (کارکنان، نفعیافراد ذبراي ي راهبردي فرایندي زیربرنامه

اهداف  فیو تعردانشگاه  اندازچشم توسعه ی دانشگاه،و درونمحیط بیرونی  و شناختبررسی  نیهمچن توصیفی از اهداف دانشگاه است.
به نقل از احمدي ده  1995منبع انتشارات انجمن تبادل ( .باشدیم اندازچشمي عملی براي رسیدن به آن هاو برنامهی نیو عکلی 
 ،کنندیممدیریت ارشد نگاه  فهیوظ عنوانبهي استراتژیک زیربرنامهبه  هاسازمانبسیاري از  امروزه ).86ي نژاد، مطهر ی؛نیالدقطب

کردند  ) اظهار2009( وهمکاران زیشیگوودنوو نیست. بخشتیرضااغلب  جینتا از سوي مسئولین، هاتالشبهترین  رغمیعل ،متأسفانه
به انتخاب موفق  هاسازمان تیموفق .کند دایپی توجهقابلي استراتژیک بهبود زیربرنامهي ابزارهابا استفاده از  تواندیمتدوین استراتژي 

زاوادسکاس شود (یمي مدیریت توصیه هاياستراتژابزاري براي تشکیل  عنوانبه swot لیوتحلهیو تجزیک استراتژي نظارت بستگی دارد 
ي زیربرنامهحاضر در  در حال مورداستفادهبر این ابزار کلیدي  عالوه دارد. 1960ریشه در سال  swot لیوتحلهیتجز ).2011و همکاران،

که از  باشدی) مThreat( دهای) و تهدOpportunity( هافرصت ،(Weakness) هاضعف ،)Strength( هاقوت توسعه پایدار ملی،
از برخی  ) اگرچه2014ساالروساالر،شد (توسط مدیریت عمومی اتخاذ  1980 در سالو  ردیگیمسرچشمه  وکارکسبادبیات مدیریت 

 تیریمدعمل  در کتاب 1951در استراتژي توسط نیومن  تیو ماهمانند نشان دادن اهمیت  اندکردهاشارهبه قبل از این تاریخ  اتینشر
 .شودیمنه منحصراً در یک محیط سازمانی استفاده  عمدتاً ؛ کهوضعیت است لیوتحلهیتجزابزار  کی swot).2014باه واتونیارکو،سار(

 ).2004(دایسون، باشدیمدر محیط  دهایو تهد هاو فرصتیک سازمان  و ضعفشناسایی نقاط قوت  swot لیوتحلهیتجز هدف
ابزار براي کمک به  نیا نیروي محرکه براي اجراي تغییر باشد. تواندیم دیگر، هر برنامهزشی یا ي آموهااز برنامه swot لیوتحلهیتجز
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ي هاتیفعال ي،کارآموز برنامه درسی، اصالح براي بهبود برنامه است. هااز داده و استفادهدریک برنامه  داریمعنتغییر  در آغازدانشگاه 
) 2006دانکا ( ).2013اور،(باشند قابل توجیه هستند  برنامه از swot وتحلیلتجزیه اساس بر اگر رهیو غي آموزشی هااستیس یادگیري،

ها ضعفانجام دهد)  تواندیماین کار توسط ارزیابی نقاط قوت (آنچه سازمان "کندیمکار  swot لیوتحلهیتجزچگونه "توصیف کرد 
) شرایط بالقوه نامطلوب براي سازمان( دهای) و تهدوه مطلوب براي سازمان(شرایط بالق هافرصت نیبرا عالوه انجام دهد). تواندینمآنچه (

گرفته  کمدستعمل اغلب  در آن سادگی آن باوجود و ارزشي است زیربرنامهیک گام مهم در  swot لیوتحلهیتجز .ردیگیم انجام
جامع عوامل کمک  صیو تشخ کیستماتیتفکر ساره یا حتی افراد درب هاپروژه ،هاسازمانبه  لیوتحلهیتجز نیا ).2013(اور، شودیم
یک نتیجه استراتژي مناسب از این عوامل  و سپسرا شناسایی کنند  شانیو منفعوامل مثبت  توانندیم هاسازمان ،نیبرا عالوه .کندیم

 ،استادان ،مثالعنوانبهسه (باید محیط داخلی یک مؤس swot) یک 1995( عقیده داگر وبالمورالیکریشنا به ).1،2011اتخاذ کنند (گاو
مؤسسه خارجی  طی) و محي تحقیقاتیهاو برنامهي مختلف هاتهیکم عملیاتی، بودجه ،انیدانشجو یادگیري، طیمح ،کارکنان

 ).2013اور،دهد ( پوشش ) راهایندگینما و بودجهجمعیتی  کیدموگراف دانشجویان، و خانواده نیوالد ،نگرندهیآ انیکارفرما ،مثالعنوان(به
میان عواملی قوت تلقی  نیدر ا مدیریت دانشگاه هستند. در کنترلآن برخالف عوامل خارجی تا حدود زیادي  و عواملداخلی  طیمح

و  هامهارتقوت دانشگاه  نقاط .دیآیم حساببهکه نسبت به گذشته دانشگاه یا نسبت به رقباي آن براي دانشگاه مزیت  شوندیم
که دانشگاه توانایی  شوندیمی ضعف تلقی عوامل ،در مقابلکند  و اجرارا طراحی  شیهابرنامه سازدیمدانشگاه را قادر یی است که هاییتوانا

ي آن دسته اجرایی است که مانع انتخاب هاییو توانا هامهارتضعف  نقاط .رادارندرقباي اصلی این توانایی  کهیدرحال را ندارد، هاآنانجام 
 ).1380،انیو پارسائاعرابی  ترجمه دیوید،کند (یمکه از اهداف دانشگاه حمایت  شودیمیی هابرنامهاز 

 :شودیم مطرح زیر يهاپرسش تحلیل این در

 دارد؟ وجود دانشگاه پیام نور مرکز مهاباد براي ياعمده محیطی يهافرصت چه – 1

 است؟ مواجه خارجی عمده تهدیدهاي چه مهاباد با نور مرکزدانشگاه پیام  – 2

 است؟ موارديمهاباد چه دانشگاه پیام نور مرکز  داخلی عمده قوت نقاط – 3

 هستند؟مهاباد چه  نور مرکزپیام  دانشگاه داخلی عمده يهاضعف – 4

 شیهاتیلفعا تداوم و بقاء راستاي ی دررجو خابین محیط داخلی  تعادل جادیا منظورنور مرکز مهاباد به پیام استراتژي دانشگاه نیترمهم -5
 چه مواردي هستند؟

 ی تحقیقشناسروش

 روش طریق از اطالعات که شد استفاده پیمایشی روش از باشدیم نور پیام دانشگاه موجوددر وضع بررسی هدف، چون در پژوهش حاضر
 باشندمینفر  61 جمعاً که باشدمی نور پیام دانشگاه علمیهیئت ياعضا اداري، کارکنان کلیه تحقیق آماري جامعه. گردید يآورجمع دلفی

) زننفر  10مرد، نفر 21( نفر 31 اداري. کارکنان شد استفاده گیرينمونه براي کامل سرشماري از جامعه حجم بودن پایین دلیل به که
 در ريادا کارکنان از %3/2و  باشند می دیپلم و کاردانی %12و  یکارشناس %12ارشد، کارشناسی مدرك داراي %74تعداد  این از که

 هاآن %60 که) زن نفر 10مرد، نفر 20نفر ( 30 نیز یعلمئتیه ي. اعضاباشندیم رسمی %35,5و  يقرارداد %61,3شرکتی، وضعیت
تعیین وضع  منظوربه .باشندیم رسمی %3,3 و پیمانی %86,7قراردادي، افراد این از %10.دارند دکتري مدرك %40و  ارشد کارشناسی

و  swot سیماتر ،swot استفاده از با قرار گرفت. مورداستفاده AHP – SWOt یبیترک مدل ور مهاباد،موجود دانشگاه پیام ن
 نیترمطلوب ،SOي استراتژ .باشدیمکه سازمان داراي چهار استراتژي  دهدیمزیر نشان  جدول .شودیمي جایگزین تشکیل هاياستراتژ

                                                            
1 Gao 
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ي حداکثر از برداربهرهي توان موجود سازمان در جهت ریکارگبهراهبردها چگونگی دسته از  نیا حالت براي سازمان است، نیترو مناسب
خود ي هایو ناتوان هاضعفباید نهایت تالش خود را براي جبران  سازمان WOي در استراتژ .داردیم انیرا بي مغتنم محیطی هافرصت

 توان موجود براي مقابله بهینه با فشارها، از حداکثري ریگرهبهچگونگی  STي استراتژ ي محیطی به کار بندد.هافرصتاستفاده از  با
ي فعالیت سازمان ترسیم را براشرایط  نیزتریآمو مخاطره، دشوارترین WT تیو درنها کندیم ي محیطی را ترسیمدهایو تهد هاچالش

 پژوهش حاضر، هدف .دهدیمحیطی را کاهش استفاده از این راهبرد با در نظر گرفتن نقاط ضعف سازمان اثرات تهدیدهاي م با .کندیم
 .باشدیمبهترین استراتژي سازمان  و انتخاب نییتع

 SWOT سیماتر .1جدول شماره 

عوامل                   
 داخلی

 عوامل خارجی

 نقاط ضعف نقاط قوت

 باال آموزشی کیفیت-1 

 رنتیجهد و زندگی محل به نزدیکی-2
 دهخانوا از دور تحصیل مشکالت نداشتن

 تحصیل بازمان هم اشتغال امکان-3

 متخصص یعلمئتیه و اساتید-4

 هاسکال در حضور نبودن اجباري-5

  آزمون سنجش ستمسی بودن استاندارد-6

 سایر به نسبت شهریه بودن کم-7
 هادانشگاه

 نور یامپ دانشگاه مدرك بودن معتبر-8
 یردولتیغ يهادانشگاه به نسبت

 آسان قبولی-9

سؤاالت  و درسی نابعم بودن داستاندار-10
 امتحانی

 قبولی نمرهدر کسب  يریگسخت-1

 تکمیلی تحصیالت يهارشته کمبود-2

 اریخت نییدر تع اساتید اختیار عدم-3
 درسی منابع انتخاب و امتحانات

 ییتمرکزگرا-4

 فراهم به توجه بدونها رشته گسترش-5
 امکانات آوردن

 عملی و تئوري يهاکالس کم تعداد-6
 هادانشگاه دیگر به سبتن

 از بعضی در یعلمئتیه اعضاي کمبود-7
 هارشته

 اساتید راختیا در نمره بودن محدود-8

 تبلیغات فقدان-9

 واحد هر بابت منابع زیاد بسیار حجم-10
معدل  بودن پایین جهیدرنت و درسی

 دانشجویان

 WOکارانه محافظه یجمتها SO هافرصت
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 يهاشیماه برگزاري-1
ي هاو کارگاهعلمی 
 آموزشی

 فنی يهارشته توسعه-2

 مایداوسص با همکاري-3
 يهابرنامه برگزاري(

 اساتید توسط آموزشی
 )دانشگاه

 با همکاري-4
 جهتوپرورش آموزش
 آموزان. دانش به مشاوره

 دانشجویان جذب-5
 ژهیو(به خارجی

 )عراقی دانشجویان

رتباط با مراکز ا-6
 صنعتی 

 نده،نمای حمایت -7
جمعه و امام نیمسئول
 شهر

و  نیمسئول قویت رابطه با نماینده،ت-1
 شهر.جمعه امام

ي ملی هاشیو هما هاکنفرانسبرگزاري -2
ي آموزشی توسط هاو کارگاهالملی  نیو ب

 ی.علمئتیهاعضاي 

رشته  و انتخابادن مشاوره تحصیلی د-3
رایگان به دانش آموزان هنگام انتخاب رشته 

 .سراسرتحصیلی کنکور 

ذب دانشجویان خارجی ج تبلیغات جهت-4
با توجه به نزدیکی به کردستان عراق وهم 

 ها.زبانی با آن

 جادیو ارتباط با پتروشیمی مهاباد ا-5
ي جدید متناسب با پتانسیل هارشته

 موجود.

به رؤساي مراکز جهت  تفویض اختیار-6
 امور. عیو تسرتسهیل 

 هاو کارگاه هاشگاهیآزماتجهیز -1
یی هارشتهي موجود و هارشتهسب با متنا

 ي دارد.اندازراهکه قصد 

و ي زیربرنامهکردن  متمرکزمهین-2
 .در دانشگاهي ریگمیتصم

قویت اعضاي علمی با برگزاري ت-3
 .سیو تدري روش تحقیق هاکالس

ذب دانشجویان فاقد مدرك ج-4
 ي.اهو حرفي فنی هارشتهی دانشگاهشیپ

5- 

 تهدیدها

 

 ودنب محدود-1
 تکمیلی تحصیالت

 شآموز مراکز وجود-2
 دیگر عالی

             فنی يهارشته نبود-3

 ساماندهی عدم-4
 علمی نیروهاي

 ST یرقابت

 

ي رقیب در هااهدانشگهمکاري با -1
 رگزاري دوره تحصیالت تکمیلیب

ی توسط اعضاي ازسنجینلعات انجام مطا-2
ي هارشتهعلمی متخصص جهت تأسیس 

 تحصیلی جدید.

 با یی که متناسبهارشتهتأسیس -3
 منطقه ياتوسعه وو رشد  شغلی نیازهاي

 باشند

 ذف واحدهاي کم بازدهح-4

 WT یدفاع

 

 اساتید باشد. اریر اختدنمره بیشتري -1

ي رقیب در هاانشگاهدجذب اساتید -2
 در دانشگاه اعضاي ر کهپرطرفداي هارشته

 ی ندارد.علمئتیه

 ي موجودندهایو فرآ هاروشاصالح -3

و  انیو دانشجوقویت ارتباط اساتید ت-4
به تحقیقات مرتبط  هاآن بیترغو قیتشو

مانند  در منطقهبا مراکز صنعتی موجود 
 پتروشیمی.
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 کار به اشتغال عدم-5
 یلیالتحصفارغ از بعد

 دانشجو کمبود-6

 و مراکز هیرویب رشد-7
 پیام دانشگاه واحدهاي

 نور

 بلیغات کافی جهت جذب شاغلین.ت-5

شگاه با استفاده قویت روابط عمومی دانت-6
 از افراد مجرب.

ی ابیو کاررتباط با مراکز کارآفرینی ا-7
 دانشگاه. النیالتحصفارغجهت جذب 

 افتهیراه آموختگاندانش میو تکرتشویق -8
 به تحصیالت تکمیلی.

بر پردن کار و مسئولیت به افراد س-5
 ي شخصیتی.هایژگیوتوانایی  اساس

 

 هاافتهی

 جهیدرنتبرخوردارند.  رانیگ میتصمدر ارتباط با معیارهایی قرار دارند که از اهمیت متفاوتی براي  نوعاًي چند معیاره ریگمیتصممسائل 
 نسبی معیارها اطالعاتی وجود داشته باشد. این مهم با تعیین یک وزن براي هر معیار قابل حصول خواهد تیبااهمالزم است که در رابطه 

ارزشی  صورتبهتوان آید. یک وزن را میمی حساببه رانیگ میتصمي هاتیاولویک اقدام کلیدي در درك  عنوانبهها بود. استخراج وزن
است. هر چه وزن معیار بیشتر  موردنظر، بیانگر اهمیت آن نسبت به دیگر معیارهاي افتهیصیتخصتعریف کرد که به یک معیار ارزیابی 

همراه است. در این مرحله براي وزن دهی به عوامل مختلف  موردنظربیشتري در حصول به هدف  تیبااهمگفت که معیار توان باشد، می
که براي این کار ابتدا از طریق  است شدهاستفاده) AHP، تهدیدها، نقاط قوت و ضعف از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (هافرصت

 Expert Choice افزارنرمآوري گردید، سپس از طریق جمع همنسبت به  موردنظرعوامل  تیهمبااپرسشنامه نظرات خبرگان در ارتباط 
دهد. در ادامه ی به معیارها را نشان میوزن ده) نتایج حاصل از نظرات کارشناسان جهت 4تا  1( يهاجدولمعیارها تعیین گردید.  وزن
 و تهدیدها نرمال گردید. هافرصتبخش نقاط قوت و ضعف، ي حاصل از مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی در دو هاوزن

 هاي دانشگاه پیام نورفهرست قوت .2جدول شماره 

 وزن عامل

AHP 

نمره  رتبه نرمال شده
 نهایی

 کیفیت آموزشی باال
058/0 029/0 3 087/

0 

نزدیکی به محل زندگی و درنتیجه نداشتن مشکالت 
 تحصیل دور از خانواده

044/0 022/0 3 066/
0 

 زمان با تحصیلامکان اشتغال هم
03/0 015/0 3 045/

0 

 03/0 3 01/0 02/0 علمی متخصصاساتید و هیئت

 17/0 4 0425/0 085/0 هااجباري نبودن حضور در کالس
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 وزن عامل

AHP 

نمره  رتبه نرمال شده
 نهایی

 29/0 4 0725/0 145/0 سیستم سنجش آزمون بودن استاندارد

 هاکم بودن شهریه نسبت به سایر دانشگاه
269/0 1345/0 4 538/

0 

معتبر بودن مدرك دانشگاه پیام نور نسبت به 
 هاي غیردولتیدانشگاه

116/0 058/0 4 232/
0 

 قبولی آسان
018/0 009/0 3 027/

0 

 43/0 4 1075/0 215/0 استاندارد بودن منابع درسی و سؤاالت امتحانی

/915  5/0 1 جمع

1 

 

 هاي دانشگاه پیام نورفهرست ضعف .3جدول شماره 

نرمال  AHP وزن عامل
 شده

نمره  رتبه
 نهایی

 029/0 1 029/0 058/0 کسب نمره قبولی گیري درسخت

 022/0 1 022/0 044/0 هاي تحصیالت تکمیلیکمبود رشته

خاب تعیین تاریخ امتحانات و انت عدم اختیار اساتید در
 منابع درسی

03/0 015/0 1 015/0 

 0115/0 1 0115/0 023/0 تمرکزگرایی

 085/0 2 0425/0 085/0 امکانات آوردنبدون توجه به فراهم  هاهرشتگسترش 

نسبت به دیگر  و عملی تئوري هايکالستعداد کم 
 هادانشگاه

149/0 0745/0 2 29/0 

 0265/0 2 1325/0 265/0 هاعلمی در بعضی از رشتهکمبود اعضاي هیئت

 0114/0 2 057/0 114/0 محدود بودن نمره در اختیار اساتید

 01/0 1 01/0 02/0 قدان تبلیغاتف
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نرمال  AHP وزن عامل
 شده

نمره  رتبه
 نهایی

 درنتیجهبع بابت هر واحد درسی و احجم بسیار زیاد من
 پایین بودن معدل دانشجویان

212/0 106/0 2 212/0 

 7124/0  5/0 1 جمع

     

 هاي دانشگاه پیام نورفهرست فرصت .4جدول شماره 

نرمال  AHP وزن عامل
 شده

نمره  رتبه
 نهایی

/0255 051/0 هاي آموزشیکارگاه علمی وهاي برگزاري همایش
0 

2 051/0 

/1295 259/0 هاي فنیتوسعه رشته
0 

4 518/0 

هاي همکاري با صداوسیما (برگزاري برنامه
 )آموزشی توسط اساتید دانشگاه

114/0 057/0 2 114/0 

 وپرورش جهت مشاوره بههمکاري با آموزش

 دانش آموزان 

036/0 018/0 2 036/0 

ویژه دانشجویان ویان خارجی (بهجذب دانشج
 عراقی)

156/0 078/0 3 234/0 

/0395 079/0 ارتباط با مراکز صنعتی
0 

2 079/0 

/1525 305/0 جمعه شهرامام مسئولین و حمایت نماینده،
0 

4 49/0 

 522/1  5/0 1 جمع

 

 هاي دانشگاه پیام نورفهرست تهدید-5جدول شماره 
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نرمال  AHP وزن عامل
 شده

مره ن رتبه
 نهایی

 0255/0 1 0255/0 051/0 محدود بودن تحصیالت تکمیلی

 1295/0 1 1295/0 259/0 وجود مراکز آموزش عالی دیگر

 057/0 1 057/0 114/0 هاي فنینبود رشته

 018/0 1 018/0 036/0 عدم ساماندهی نیروهاي علمی

 078/0 1 078/0 156/0 التحصیلیعدم اشتغال به کار بعد از فارغ

 0395/0 1 0395/0 079/0 کمبود دانشجو

رویه مراکز و واحدهاي دانشگاه پیام رشد بی
 نور

305/0 1525/0 2 305/0 

 6225/0  5/0 1 جمع

 

ه این عدد بیشتر شده است ک 6274/2نتایج حاکی از آن است، که مجموع نمره نهایی نقاط قوت و ضعف (مجموع عوامل درونی) برابر با 
شده  1445/2ونی) برابر با و تهدیدها (مجموع عوامل بیر هافرصته معناي قوت دانشگاه پیام نور است. مجموع نمره نهایی بوده و ب 5/2از 

ي هاوزنمچنین هبوده، بایستی سیستم براي احتراز از تهدیدات از نقاط قوت موجود استفاده نماید.  5/2است که این عدد کمتر از 
آمد  به دست 873/2دیدها و ته 305/1 هافرصت، 782/1، نقاط ضعف 83/3سوات براي نقاط قوت  و AHPمدل  بر اساس آمدهدستبه

 است. STاتژي شود بیشترین محدوده مربوط به استرمشاهده می ؛ کهزیر است آمدهدستبهکه نتیجه حاصل از آن شکل 

 تحلیل ماتریس داخلی و خارجی

ل درونی) انجام گرفت، (عوام IFE(عوامل بیرونی) و EFE هايماتریس نکهیازاپسیدها و ها و تهدها، فرصتها، ضعفپس از شناسایی قوت
رسش که، پدهد، پاسخی است درخور این پردازیم. پاسخی که این ماتریس میاکنون به تحلیل ماتریس عوامل داخلی و خارجی می

، EFE در ماتریس و 6274/2، نمره نهایی برابر با IFEاتریس . در مباشدیم) WT, ST, WO, SOي (هاياستراتژاولویت با کدام گروه از 
 است. STمربوط به استراتژي  آمدهدستبهبه دست آمد. که محل تقاطع  1445/2نمره نهایی برابر با 

 يریگجهیو نتبحث 

 به یک دانشگاه از استراتژیک، يزیر. برنامهکند ایفاءمقاصدشان به ها دانشگاه دسترسی در مهمی نقش تواندیماستراتژیک  يزیربرنامه
ها مدل از ،هرکدام براي است الزمپس  کندیم فرق یکدیگر باها دانشگاه ازهرکدام  يهاو فرصت شرایط زیرا است متفاوت دیگردانشگاه 

 لیتحلوهیتجز ). در1390 به نقل از کیکاجوري (Farrant & Afonso, 1997شود  استفاده خاصی فنون استراتژیک وها روش و
SWOT، لیوتحلهیتجز ،حالنیباا ،شوندیم مشخص سازمان يهافرصت و ضعف، تهدیدها قوت، نقاط به توجه با کیاستراتژ يهانیگزیجا 
SWOT  ندارد لذا از روش  را هانیگزیجا روي بر عوامل استراتژیک اثرات وها وزن تعیین قابلیت کمیازنظرAHP .جینتا استفاده کردیم 

با  هافرصتبیشتر از  873/2تهدیدها با وزن  و 782/1از نقاط ضعف  بهتر 83/3با وزن  نور مهاباده نقاط قوت دانشگاه پیام نشان داد ک
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 ی دارد.خوانهم گرفتهانجام) در دانشگاه پیام نور خاش 1394( زهی جنگی که با نتایج تحقیقی که توسط منصور باشدیم 305/1وزن 
امتحانی سؤاالت  و درسی منابع بودنو استاندارد  269/0با وزن  هادانشگاه سایر به نسبت شهریه بودن کمنقاط قوت،  انیاز م نیهمچن
 پیام دانشگاه مدرك بودنمعتبر  آزمون، سنجش سیستم بودن استاندارد نیهمچن .باشدیمنقاط قوت دانشگاه  نیتراز مهم 215/0 با وزن

 اشتغال زندگی، امکان محل به باال، نزدیکی آموزشی ، کیفیتهاکالس در حضور نبودن ی، اجباريردولتیغ يهادانشگاه به نسبت نور
ي هاافتهبا ی که باشندیمآسان به ترتیب اهمیت از دیگر نقاط قوت دانشگاه  یو قبولمتخصص  یعلمئتیه و تحصیل، اساتید بازمان هم

ي هابرنامه مقاطع، در تمام سیو تدرباالي آموزش  تیفیک ی نامور،علمئتیه) که نقاط قوت خود را در وجود 2005( دانشگاه ایالت آیوا
قوت خود را در شهرت  ) که2005دانشگاه ایلینویز ( نیو همچن دانندیمي روز او حرفهقوي با موضوعات علمی  ارتباط ی،المللنیو بملی 

 نیهمچن ی دارد.خوانهمتا حدودي  دانندیممجازي آموزش  و رشدباالي آموزش  تیفیک ی،علمئتیهعلمی باالي اعضاي  سطح جهانی،
و  باشدیمکه علت اصلی این پیشرفت کیفیت برتر آموزشی این کشور  دهدیمي ژاپن نشان و اقتصادي صنعتی هاشرفتیپبررسی علل 

که  افتیدر تگزاس، نشگاه) در دا2004هارپر ( .باشدیمدر ارائه مطلوب آموزشی  هادانشگاهکشورهاي جهان سوم حاکی از ناتوانی  در
 .باشدیمتحقیقات  و گسترشتحصیلی باکیفیت  برنامه ،نامثبتنقاط قوت دانشگاه توانایی افزایش  نیترمهم

عملی  و تئوري هايالسک کم ، تعداد212/0با وزن منابع زیاد بسیار ، حجم265/0 با وزن هارشته از بعضی در یعلمئتیه اعضاي کمبود
به  توانیم بهبودقابلط نقا گریاز د .باشدیمنقاط ضعف  نیتراز مهم 114/0 اساتید با وزن اختیار در نمره بودندود مح ،149/0 وزن با

 اختیار تکمیلی، عدم تحصیالت يهارشته قبولی، کمبود نمرهدر کسب  يریگسختامکانات،  آوردن فراهم به توجه بدونها رشته گسترش
دانشکده  جیبا نتاریباً تق که اشاره کرد. توانیمتبلیغات و فقدان یی تمرکزگرادرسی،  منابع انتخاب و تامتحانا تاریخ نییدر تع اساتید

ي دانشکده هارشتهي بودن به اهیسرماتفکر و نگرش  فقدان متمرکز بودن نظام مدیریتی، که ی پزشکی اصفهان،رسانو اطالعمدیریت 
 ارتباط منابع، تیمحدود شیوه اداره مؤسسه، رییدر تغ اختالف اس در محدودیت فضا،ضعف دانشگاه تگز نیترمهم است همخوانی دارد.
 .باشدیمي دیگر هاو بخشضعیف بین آموزش 

 ، توسعه305/0شهر با وزن جمعه و امام نیمسئول نماینده، تیحما یی روبرو است.دهایو تهد هافرصتدر محیط خارجی نیز دانشگاه با 
صنعتی،  مراکز با رتباط، ا114/0با وزنآموزشی  يهابرنامه ، برگزاري156/0با وزنخارجی  دانشجویان ، جذب259/0با وزنفنی  يهارشته

 .باشندیم نور مهابادنشگاه پیام ي پیش روي داهافرصتاز  وپرورشآموزشي با و همکارآموزشی  يهاو کارگاه علمی يهاشیهما برگزاري
ي پیش روي هافرصت و .باشدیمروي تحقیقات دانشجویی  دیتأک یز ارتباط با بخش صنعت،ي دانشگاه تگزاس نهافرصت نیتراز مهم

و ) تغییر 2004( ونهوست دانشگاه .باشدیمي آموزش مجازي هاو دورهي تحصیالت تکمیلی هادورهي آوردن به رو دانشگاه خوراسگان،
 و مراکز هیرویب ند رشدیی ماندهایو تهد .دانندیمعه را فرصت توس و اعتبار هاتیمسئولو  هانقش رییتغ ي یادگیري،هاطیمح تنوع

ی با وزن لیالتحصارغف از بعد کار به اشتغال ، عدم259/0وزن با گرید عالی آموزش مراکز ، وجود305/0نور با وزن پیام دانشگاه واحدهاي
 نیترتیاز بااهمب علمی به ترتی نیروهاي ماندهیسا عدم تکمیلی، تحصیالت بودن محدود دانشجو، کمبود فنی، يهارشته ، نبود156/0
پیش روي دانشگاه  داتیدته ) همخوانی دارد.2004( کالیفرنیا و دانشگاه) 1386خوراسگان (ي دانشگاه هاافتهیبا  که .باشندیم دهایتهد

آشنایی  و حداقلیان شگاه به دانشجونبودن دان و جوابگوروزافزون تکنولوژي  شرفتیپ مالی، و مسائلاصفهان نیز وضعیت اقتصادي جامعه 
 .اندشدهیمعرفمردم با خدمات دانشگاه 

 تهدیدها و 305/1ها فرصت ،782/1 ضعف نقاط ،83/3 قوت نقاط براي سوات و AHP مدلآمده بر اساس دستبه يهاوزن همچنین
ي هافرصتي دانشگاه بیشتر از دهایتهدنقاط ضعف و نقاط قوت دانشگاه پیام نور مهاباد بهتر از  که دهدیمآمد که نشان به دست  873/2

) 2002( اسکاتلند دانشگاه قوت خود براي کاهش تهدیدات استفاده کند. از نقاطدرنتیجه دانشگاه باید  باشدیمپیش روي دانشگاه 
 .باشدیمعلم  و انتقالریس ي تدهامهارت ي،ریادگی ،تیریو مداولویت قرار داده است که شامل رهبري  بر چهاراستراتژي دانشگاه را 

و  کارکناننیازهاي آموزشی  برآوردن مناسب، طیمح ي خود را شناخته شدن دانشگاه،هاياستراتژ) 1999ي جنوبی (ایفرنیکال دانشگاه
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 شده يریگجهینت ی که کیاکجوري در دانشگاه آزاد چالوس انجام دادقیدرتحق ی معرفی کرده است.و پژوهشی سیستم آموزشی اثربخش
و راهکارهاي ترکیبی  هايرفت دانشگاه از وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب باید از استراتژمنظور بروناست که درمجموع به

 .کارانه، دفاعی و رقابتی استفاده کردمحافظه

 تحصیالت دوره برگزاري رد رقیب يهادانشگاه با همکاري ازجملهراهکارهایی را پیشنهاد داد  توانیم آمدهدستبهبا توجه به نتایج 
 متناسب که ییهارشته سیتأس جدید، تحصیلی يهارشته تأسیس جهت متخصص علمی اعضاي توسط یازسنجین مطالعاتانجام  تکمیلی،

 عمومی روابط تیتقو شاغلین، جذب جهت کافی غاتیتبل بازده، کم واحدهايحذف  باشند، منطقه ياتوسعه وو رشد  شغلی نیازهاي با
 میو تکر قیتشو اه،دانشگ النیالتحصفارغ جذب جهت یابیو کار کارآفرینی مراکز باارتباط  مجرب، افراد از استفاده با دانشگاه

 کردن عملیاتی عالی مدیران اصلی کار شودیکار تمام نم استراتژي شدن مشخص با. البته تکمیلی تحصیالت به افتهیآموختگان راهدانش
 ازها اجتناب فرصت از يریگبهرهو  هاضعف ردنک برطرف جهت قوت نقاط از استفادهمنظور ها بهآن يسازهادیو پ شدهنیتدو راهکارهاي

 .است تهدیدات

 ي تحقیقهاتیو محدودپیشنهادها 

ر انجام نشگاه پیام نوي داو واحدهاکه با توجه به متمرکز بودن دانشگاه پیام نور، تحقیق مشابه جامعی در کلیه مراکز  شودیمپیشنهاد 
در کشورهاي دیگر مقایسه  راه دور و ازي باز هادانشگاهدانشگاه پیام نور با  نیهمچن ي جایگزین مشخص شود.و استراتژ راهکارهاگیرد تا 

به دلیل ساختار مختص  و آزادي دولتی هادانشگاه گریبا ددانشگاه پیام نور  داتیو تهد هاو فرصت و ضعفشود چون مقایسه نقاط قوت 
 لیوتحلهیتجزی از علمئتیهبه عدم آگاهی کلیه کارکنان و اعضاي  توانیمي این تحقیق هاتیمحدود از نیست. سهیمقاقابلخود به 

 اشاره کرد. توانیمسوات 
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ارزیابی فاکتورهاي مدیریت کیفیت جامع مالکوم بالدریج در مرکز آموزش ایران خودرو خراسان و طراحی الگوي آسیب 

 شناختی آن

 3، مریم مرندي حیدرلو2، علی اصغر ایمان زاده1علی ایمان زاده 

 

 چکیده

امکان برنامه  ملکرد به مدیران کمک کند ومعیارهاي آموزش مدل تعالی بالدریج چارچوب ارزشمندي است که می تواند در ارزیابی ع
دستاوردهاي کارکنان،  ریزي را در یک محیط نامطمئن فراهم آورد. این معیار ها به مدیران کمک می کنند منابع خود را در راستاي بهبود

توسعه است.  ووع تحقیق بهره وري، اثر بخشی و دستیابی به اهداف استراتژیک قرار دهند. روش این پژوهش بر حسب هدف تحقیق از ن
نفر بوده و براي جمع آوري داده  278. حجم نمونه پیمایشی است -بر حسب نحوة گردآوري داده ها، این تحقیق از نوع تحقیق توصیفی

نهایت ماتریس  ها از پرسش نامه هاي محقق ساخته استفاده شد. از روشهاي امار استنباطی براي آزمون فرضیه ها استفاده شد و در
شد که  سیب شناختی براي این مرکز طراحی شد.با بررسی وضعیت مرکز آموزش نسبت به تک تک عوامل هفت گانه بالدریج مشخصآ

ل عوامل ارزیابی شده و وضعیت مطلوب (میزان اهمیت ک "متوسط"مرکز آموزش نسبت به کل عوامل هفت گانه بالدریج در وضعیت 
تژیک، برنامه هاي تدوین فرایند برنامه ریزي استرابرخی راهکارها نظیر زیابی شده است. ار "زیاد"بالدریج) در مرکزآموزش در سطح 

ز آموزش، اندازه گیري ارزیابی به صورت دوره اي و مداوم، رهبري اثربخش، برقراري ارتباط وتداوم روابط هماهنگ کنندگان آموزش با مرک
اسب توسط حیح ، محیط کاري مناسب،به کار گیري روش هاي تدریس منو تجزیه و تحلیل عملکرد آموزش با استفاده از روش هاي ص

 مدرسان می تواند در  بهبود کیفیت آموزش مرکز آموزش  نقش اساسی ایفا کند.

 مدیریت، مدیریت کیفیت جامع، ایران خودرو خراسان، بالدریجکلمات کلیدي: 

 مقدمه و خالصه مبانی نظري  -

 يبرنامه ها تیآموزش در موفق ن،یباشد. بنابرا یجامع م تیفیک تیریمد ید که آموزش جزء اساساتفاق نظر دارن تیفیصاحب نظران ک
در  شیسال پ 10اگر شما «: سدینو یباره م نیصاحبنظران در ا نیاز ا یکی جیجامع نقش اساسی ایفا می کند. آلن ب تیفیک تیریمد

 یگام رکود مالموزش در سازمان ها چندان مورد احترام نبود. و هنکه واحد آ دیبه خاطر داشته باش تممکن اس د،یحرفه آموزش بود
تالش  زیآم تیموفق ياجرا يدهند که برا یم صیکردند، واحد آموزش بود. امروزه سازمان ها تشخ یکه بودجه آنرا کم م ییجا نیاول
 یبه خوب ت،یفیتقاء کحد آموزش را در تحقق ارامروز نقش مهم وا ییارشد اجرا ریدهند. مد رییفرهنگ خود را تغ دیبا تیفیارتقاء ک يها

ر چند سال داز آنجایی که مدیریت کیفیت جامع کاربرد گسترده اي در بخشهاي مختلف دارد،  .)267،ص 1379 ج،یدرك کرده است( ب
برو شده است. رواخیر توجه نظامهاي آموزشی نیز به مدیریت کیفیت جامع جلب شده و استفاده از این رویکرد، با استقبال فراوان 

 ).68-55ص 1372(بازرگان، 

در رابطه با آموزش و کیفیت جامع دو جنبه اصلی مطرح است؛ اولین جنبه نشان می دهد که چگونه آموزش می تواند به معرفی، توسعه  
چگونگی اجراي و حمایت فرآیند جریان مدیریت کیفیت جامع کمک کند (کاربرد مدیریت کیفیت جامع در یک واحد تولیدي و آموزش 

                                                            

 (نویسنده مسئول مکاتبات) aliimanzadeh@yahoo.com. دانشگاه مالیر، گروه علوم تربیتی ، مالیر، ایران.  1
.دانشگاه شهید بهشتی ، فارغ التحصیل رشته مدیریت آموزشی گروه علوم تربیتی، تبریز، ایران.   2

aliasgarimanzadeh@gmail.com 
 marndim@yahoo.comي دکتري گروه برنامه ریزي درسی، تبریز، ایران.  . دانشگاه تبریز، دانشجو3
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فراهم آورد. (کاربرد مدیریت  یفیک یرا بهبود بخشد و آموزش شآموز ندیتواند فرا یم تیفیآن) و جنبه دوم نشان می دهد که چگونه ک
باروچ مدیریت کیفیت جامع را تئوري  تغییر می داند. از دیدگاه ایشان  .)393،ص1999کیفیت جامع در آموزش) (چاپمن و ویلسون،

و این  ییر در سازمانها بیش از هر زمان دیگر ضروري است.در دیدگاه ایشان سازمانها همیشه در حال شدن مداوم هستندتوجه به تغ
از  ).34،ص2011ویژگی پست مدرنیستی آنها را از سازمان هاي دوران مدرنیته که بر ثبات عمدتا تاکید داشتند متمایز می کند.(باروچ،

است که با استفاده از روش هاي بهبود مستمر سعی در استفاده از فرصت هاي موجود و منابع در  فلسفه مدیریتی TQMدیدگاه بییره 
).از دیدگاه بسترفایلد مدیریت کیفیت جامع هنر یا 33،ص1991دسترس براي افزایش کیفیت با محوریت قرار دادن مشتري دارد. (بري،

به آن به سمت موفقیت در تولید محصوالت/ خدمات با کیفیت از طریق روش مدیریت، کنترل، و هدایت کل سازمان  و واحدهاي مرتبط 
جامع را  صرفا به  تیفیک تیری). افراد دیگري مد1،ص1995مشارکت کارکنان، بهبود مستمر و جلب رضایت مشتري است (بسترفیلد،

  ). 707،ص2002ل ازچان و چین،کرده اند. (باون و دین به نق تعریفو بهبود مداوم  یکار گروه قیاز طر يمشتر تیمفهوم رضا

ده اي ایفا می کند، ،قانون مربوط به اعطاي جایزه کیفیت به عنوان یکی از تدابیري که در افزایش کیفیت ،نقش تعیین کنن1987در سال 
احیاء صنایع ی به به تصویب کنگره آمریکا رسید. براي نگهداشت خاطره، مالکوم بالدریج ،وزیر بازرگانی متوفی آمریکا که توجه خاص
اي مورد نیاز جهت آمریکا ابراز می کرد،جایزه بالدریج نام گرفت این جایزه به منظور افزایش اگاهی در باره کیفیت،شناخت ویژگی ه

اساسی این جایزه  ) اهداف2009تحقق کیفیت برتر و اشاعه اطالعات درباره استراتژي هاي موفق مربوط به کیفیت به وجود آمد. (نیست،
ري ها در سطح گسترده ی افراد و سازمان هاي موفق  نوآور در زمینه اعتالي سطح کیفیت ،انتشار و ترویج اطالعات مربوط به نوآوشناسای

کرانه جدید و به طور براي سایر سازمان ها و ترغیب آنها به تفکر در زمینه اعتالي سطح کیفیت و افزایش آگاهی در زمینه روش هاي مبت
کیدروي  در پژوهش حاضر مالك هاي رهبري، برنامه ریزي استراتژیک، تا ).2009کیفیت عالی بود  (نیست،کلی در زمینه تحقق 

زش ، مدیریت فرایند و  کارکنان،،فراگیران و یاران آموزشی اطال عات و تجزیه و تحلیل آن  ، تا کید روي مدرسان و کارکنان و مرکز آمو
 مدل بالدریج به عنوان چهارچوب نظري در نظر گرفته شده است.نتایج عملکرد واحد آموزش به عنوان ابعاد  

امکان برنامه  کمک کند و رانیعملکرد به مد یابیتواند در ارز یاست که م يچارچوب ارزشمند جیبالدر یآموزش مدل تعال يها اریمع
 يستاورد هادبهبود  يرا در راستا کنند منابع خود یکمک م رانیها به مد اریمع نینا مطمئن فراهم آورد.ا طیمح کیرا در  يزیر

عملکرد عبارتند  یتعال اهداف يآموزش برا يها اریمع نیقرار دهند. بنابرا کیبه اهداف استراتژ یابیو دست یخشاثر ب ،يکارکنان، بهره ور
 :از

 هایوانائت -2کند. یمان کمک مساز يداریآموزش و پا تیفیآورد و بر ک یراد و کارکنان فراهم ماف يارزش دائما در حال بهبود را برا -1
عملکرد  یتعال یمل زهیجا جهیند.در نتک یکمک م یو سازمان يفرد يریادگیبر  -3دهد. یم شیرا افزا یآموزش يسازمان ها یو اثربخش

 )به کار برد.TQMجامع در آموزش ( تیفیک تیریسنجش مد يبرا ياریتوان به عنوان مع یرا م موزشدر بخش آ جیبالدر

نظام آموزش  یابیرزا نهیگفت که در زم یستیانجام شده است اما با ییدر آموزش پژوهش ها تیفیجامع و ک تیفیک یابیط با ارزدر ارتبا 
 یوجود برخ نیا اعنوان انجام نشده است. ب نیتحت ا یپژوهش میتا آنجا که پژوهشگر مطالعه نموده بطور مستق جیبر اساس مدل بالدر
نظرهاي از م)1379و صحت ( يعصار ،)1379( يمحمد )، 1378( یفندرسک ریم .آموزش پرداخته اند در تیفیک یپژوهش ها به بررس

 متفاوت به پژوهشهایی در باب مدیریت کیفیت جامع پرداخته اند.

 : مساله هست که نیا یپژوهش درصددبررس نیبا توجه به آنچه ذکر شد ا

 ست؟چگونه ا جین نسبت به تک تک عوامل هفت گانه بالدرخودرو خراسا رانیموجود و مطلوب مرکز آموزش ا تیوضع -1

 چگونه است؟ جیخودرو خراسان نسبت به کل عوامل هفت گانه بالدر رانیمرکز آموزش ا تیضع



 

453 

 

انشگاهییازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت نظام هاي د  

11th National Conference on Quality Assessment of University Systems 

 دانشگاه تبریز

1396اردیبهشت 7و 6  

 خالصه روش شناسی . 2

 قیحقتاز نوع  قیتحقنیداده ها، ا يگردآور ةبر حسب نحو .و توسعه است قیاز نوع تحق قیروش این پژوهش بر حسب هدف تحق
(سرپرستان  انیآموزش و کارفرما يساو رو رانیجامعه کارگزاران: مد مجموعه  ریز 3شامل  پژوهش يجامعه آمار .است پیمایشی-یفیتوص

جامعه ی و شآموزش: کارشناسان مرکز آموزش، مدرسان، هماهنگ کنند گان آموز انیجامعه مسئوالن و مجر ،)دگانیآموزش د میمستق
براي جمع  .)شرکت کرده اند یآموزش يکه در دوره ها ي(افراددگانی(کارکنان در حال آموزش)، آموزش د رانیشرکت کنندگان: فراگ

وجود و وضع موضع یابیارزيبراآوري داده ها از پرسش نامه هاي محقق ساخته استفاده شده که در مقیاس لیکرت تنظیم شده اند.
ر سمت دشاخص ها استفاده شده است که  يدر دو سو کرتیل اسیاز مق خودرو خراسان به طور همزمان رانیمطلوب مرکز آموزش ا

ده است و در از شاخص ها در شرکت مذکور استفاده ش کیکاربرد هر  زانیم ةدربار انیسنجش نظر پاسخگو يبرا کرتیل اسیراست، مق
استفاده شده  شاخص ها در مرکز خود نیاز ا کیهر  تیاهم زانیم ةسنجش نظر افراد دربار يبرا کرتیل اسیپرسشنامه از مق چپسمت 

آموزش، و  مرکز یشناس بیآس سیماتر یطراح يشکاف برا لیپرسشنامه، مخصوصا هنگام تحل نیا تیبا توجه به ماه ن،یاست. بنابرا
که یانشد و زمبایمکیناپارامتریاستنباطيآماريکه از روش هالکاکسونیويج از روش آماریاز عوامل بالدرکیهرتیوضعیبررس

 )استفاده PAIRED T-Testجفت ( ينمونه ها نیانگیم ياز روش آمار نیشود. همچن یکمتر باشد از آن استفاده م يتعداد نمونه ها
 .نفر) آزمون گردد 278 ونه( با حجم نمدگانیآموزش د يشده برا نیتدو يها هیتا فرض دیگرد

 و نتیجه گیري  هایافتهخالصه . 3

 جیول بالدرمشخص شد که مرکز آموزش فقط در بعد عامل ا جیموزش نسبت به تک تک عوامل هفت گانه بالدرمرکز آ تیوضع یبا بررس
 تیدر وضع یشناس بیآس سیدر ماتر گریقرار داشته است و نسبت به شش عامل د"تعادل" تیدر وضع یشناخت بیآس سیدر ماتر

موزش در آدر بخش  جینسبت به مچموع عوامل هفت گانه بالدر مرکز آموزش یینها تیضعو یقرار داشته اشت اما در بررس "کمبود"
کمبود  ”تیر وضعد  جیخودرو خراسان با توجه به عوامل هفت گانه مدل بالدر رانیمرکز آموزش ا یینها تی، وضع یشناخت بیآس سیماتر

بت به کل عوامل ) نسجیفت گانه بالدرکاربرد عوامل ه ةخودرو خراسان (گستر رانیموجود مرکز آموزش ا تیوضع یعنیقرار گرفته هست.“
در سطح  )در مرکزآموزشجیکل عوامل بالدر تیاهم زانیمطلوب (م تیشده و وضع یابیارز "متوسط"تیدر وضع جیهفت گانه بالدر

  .شده است یابیارز"ادیز"

میانگین وضع   فراوانی  گره پاسخ دهنده بعد(عامل)
 مطلوب(بعد)

میانگین وضع 
 موجود( بعد)

ن وضع میانگی
 مطلوب(گروه)

میانگین وضع 
 موجود (گروه)

 

مدیران و روساي  رهبري
آموزش

7 

 

 

4,714 4,0417 - - 

برنامه ریزي 
 استراتژیک

مدیران و روساي 
آموزش

7 3,9610 3,3636 - - 

 - - 2,8520 4,0240 10 هماهنگ کنندگان تاکید روي کارکنان
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مرکز  نیسئولمزیر به  شنهادهايیخودرو خراسان بر اساس یافته هاي پژوهش پ رانیآموزش در مرکز آموزش شرکت ا تیفیبهبود ک يبرا
 :آموزش ارائه می شود

بار،انجام داده و شکاف  کی يو مداوم، نه برا يرا به صورت دوره ا یابیارز يرنامه هااست که ب نیشود ا یکه ارائه م يشنهادیپ نیاول -
 یابیمطلوب ارز تیموجود نسبت به وضع تیخود را در وضع شرفتیپ زانیمطلوب را بدست آورده و م تیموجود و وضع تیوضع نیماب

 .معناست یب يچرخه ا يها یبایدر مرکز آموزش بدون ارز تیفیبهبود ک يها رنامهب ۀکنند در واقع ارائ

عامل  نیا تیموفق لیمرکز آموزش نسبت به دال نیتعادل قرار داشته هست الزم است مسئول تیمرکز آموزش در وضع ،يدر عامل رهبر -
 ریسآموزش اذعان دارند که در مرکز آموزش م رانیاستفاده کنند در واقع مد گرید يحاصله از آن در بخش ها جیاقدام کرده و از نتا

 یاصل يداشته و از بخش ها تیشده و نسبت به کل شرکت احساس مسؤل یآموزش به طور مداوم بررس کردروشن بوده و عمل يرهبر
و  رانیدارد مد یدر سازمان ها به رهبران آن بستگ یفیآموزش ک ۀآموزش و ارائ تیفیکه ک ییکنند.از آنجا یم تیمرکز و شرکت حما

  کنند تیتقوتعادل را  تیوضع نیا یستیاخودرو خراسان ب رانیا نیمسؤل

مشخص گردد و برنامه  کیاستراتژ يشود و هدف ها نیمرکز آموزش تدو کیاستراتژ يزیبرنامه ر ندیفرا کیاستراتژ يزیدر بعد برنامه ر - 
  .شوند یآموزش به طور مناسب طراح ییاجرا يها

اطالعات و تجزیه و 
 تحلیل آنها

 - - 3,0381 4,1810 7 کارشناسان

تاکید بر مدرسان و 
 کارشناسان

 2,8750 4,2361 2,9511 4,2370 12 مدرسان

 3,0272 4,238 7 کارشناسان

 3,2197 4,4167 3,318 4,201 12 مدرسانمدیریت فرایند

 3,2689 4,0168 7 کارشناسان

 3,4667 4,1697 15 فراگیران

 3,2424 4,0000 2,8935 4,139 12 مدرسان نتایج عملکرد

 3,0536 4,2321 7 کارشناسان

 2,9818 4,0182 15 فراگیران

 2,9335 4,1722 278 آموزش دیدگان

 3,0333 4,2000 10 هماهنگ کنندگان

 2,1169 4,2143 11 کارفرمایان

میانگین کل وضعیت موجود و مطلوب  مرکز آموزش 
 نایران خودروخراسا

موجود و مطلوب  میانگین کل وضعیت 3,208 4,208
 مرکز آموزش ایران خودروخراسان
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 يها ازیهماهنگ کنندگان به کار گرفته شود، ن تیرضا نییجهت تع یمختلف يمشاغل و کارکنان از روش ها يرو دیتاک نهیدر زم- 
ارتباط وتداوم روابط هماهنگ کنندگان آموزش با مرکز آموزش فراهم  يبرقرار يالزم برا نهیگردد و زم نییتع قیآموزش آنها به طور دق

  .گردد

 لیو تحل هیو تجز يریگمورد اندازه  حیصح يه از روش هاعملکرد آموزش با استفاد دیآن با لیو تحل هیدر ارتباط با اطالعات و تجز - 
افزارو نرم افزار  سخت تیفیک نیاثر داده شود و همچن بیو به نظرات آنها ترت يالزم از کاررشناسان جمع آور يو داده ها رندیقرار گ

 .داده شود ودمرکز آموزش بهب

گردد و  یین شناسامدرسان و کارشناسا زشیو انگ تیرضا يگذار رو ریمدرسان و کارشناسان آموزش، عوامل تاث يرو دیتاک نهیدر زم -
 اقدام گردد نسبت به آموزش و توسعه مدرسان و کارشناسان رندیقرار گ تیآنها فراهم گردد و مورد حما يبرا یمناسب يکار طیمح

 ندیدهد و فرا یائه مکه مرکز آموزش ار یمشخص و به کار گرفته شوند، و خدمات اصل قیآموزش به طور دق ۀو ارائ یطراح يها ندیفرا -
  و ارائه شوند یطراح حیآن به طور صح یتیحما يها

تفکر  يها نهیه زمرا بکار ببندند ک یسیتدر يمدرسان روش ها یستیبا دگانیو آموزش د رانیدر رابطه با عامل هفتم درمورد فراگ -
 يوضوعات و محتواممناسب توسط مدرسان استفاده شود  شرفتیپ یابیارز يفراهم آورد و از روش ها رانیرا در فراگ يو ابتکار يانتقاد

  دو ارائه شو یمرتبط با شغل آنها طراح یآموزش يداده شود و دوره ها وندیپ رانیکار فراگ نوعبا  یآموزش يدوره ها

ارائه شده  يشود آموزش ها یسعبخش ها همسو گردد و  ریسا جیمرکز آموزش با نتا يها تیشود فعال یمورد هماهنگ کنندگان سع در
آنها  یشغل تیضار نهیشود و فراهم کردن زم جادیکارکنان مرکز ا نیب یکارگروه هیمرکز اموزش باشد، روح کیاهاف استراتژ يدر راستا

  یداختحقوق پر نهیمخصوصا در زم

ن مرکز را شود مدرسا یاهم گردد و سعفر یآنان مخصوصا از لحاظ حقوق پرداخت یشغل تیرضا يها نهیشود زم یمورد مدرسان سع در
شود روش  یسع در آموزش آشنا ساخت. سیدر تدر تیفیاز عدم ک یناش جیو نتا تیفیک تیمرکز آموزش و اهم يها تیبا اهداف و مامور

  تناسب داشته باشد رانیفراگ يریادگی يها ازیبا ن سیتدر يها

 یوطه حتما هماهنگو مشاغل مرب یآموزش يدوره ها يمحتوا نیب یستیته اند باقرار گرف "نقصان"تیکه در وضع انیدر مورد کارفرما اما
شود که  یطراح نایکارفرما يبرا یآموزش ياقدام شود دوره ها انیکارفرما یشغل تیرضا يها نهیدر مورد فراهم کردن زم دیبه وجود آ

و  یباال بردن توان عمل و یآموزش يافراد به دوره ها نیادن ادر فرست لیرغبت و تما جادیآنها باشد. نسبت به ا يها ازین يبتواند پاسخگو
 نیا تیشودتا وضع خودشان تالش يکار طیافراد با مح نیا شتریب يسازکار يرا برا ییها نهیافراد در شرکت تالش شود زم نیا يحرفه ا

  تعادل برسند تیو به وضع دهآم رونیب "نقصان "گروه از حالت 

 تیفیبه مشکالت ک می.اگر بخواهندیآن را درك نما تیعدم موفق لیدال دیبا رند،آنهایبگ يرا جد تیفیک يقاضات رانمدی باشد بنا اگر -
ست و اثرات آن شک طیشرا لیو تحل هیتجز(FMEA)از میتوان یکه م میابیالزم است علل مشکالت را در  میغلبه کن زیآم تیبه طور موفق
 .میاستفاده کن

خودرو  رانیبخش آموزش در ا یابیارز يمدل برا نیا از،یامت نیباشد به خاطر ا یم کیستماتینگرش س ياست که دارا یمدل جیبالدر -
در آموزش اجتناب  تیفیارتقائ ک يبخش برا کیبر  دیکند که از تاک یکمک را به ما م نیا کیستماتیانتخاب شده است داشتن نگرش س

بخش  کیبر  دیتاک يبه جا تیفیبهبود ک ياست که برا نیوزش ارائه کرد اآم نیمسول يتوان برا یمدل م نیکه از ا ينکته ا میکن
که  نیبا ا يهم مشاهده شد رهبر یشناخت بیآس سیکه در ماتر يشود همانطور دیتاک یدر نظام آموزش لیعوامل دخ هیبر کل یستیبا
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مرکز  یینها تیوضع یتنها زمان  نیبنابراقرار دارد  "کمبود" تیمرکز آموزش دروضع یکل تیقرار داشت اما وضع"تعادل" تیدر وضع
 .رندیتعادل قرار گ تیدر وضع جیکه همه عوامل بالدر ردیقرار گ"تعادل" تیتواند در وضع یخودرو خراسان م رانیآموزش ا

 منابع و مراجع . 5

و دانشگاهی،پژوهش در ) آموزش با کیفیت جامع:رهیافتی براي ایجاد تحول در نظام هاي پیش دانشگاهی 1372باس (بازرگان، ع -
 .68-55، 3مسائل تعلیم و تربیت،

امه ). ارزیابی میزان اثربخشی مدیریت کیفیت فراکیر با استفاده از روش مناسب در دفتر برن1379صاي، محمد حسین؛ صحت، خسرو(ع -
 ریزي جهد سازندگی،پایان نامه کارشناسی ارشد، سازمان مدیریت صنعتی.

میتۀکشوري ارتقاي کیفیت وزارت بهداشت، )،تهران: ک1379یفیت براي آموزش، ترجمۀ ابوالفتح المعی(بیج، آلن. مدیریت جامع ک -
 درمان و آموزش پزشکی.

).بررسی نظرات کارکنان و مدیران آموزش فنی شرکت صنایع هواپیمایی ایران درباة اصول اساسی 1387یر فندرسکی، محمود(م -
)TQM( شی آنان، پایان نامۀ کارشناسی ارشد،دانشگاه صنعتی مالک اشتر.به منظور بهبود فعالیت هاي آموز 

-Barouch, Pr.(2011). Total Quality Management as a Theory of Change , International Journal  of 

Total Quality Managment & Exellence, Vol. 39, No. 2. 

-Chapman and Willson.P.(1991).Total Qality Traning and Human Resource Developmenet ,Kogon 

Page. 

-Chin ,k.s.Pun, k,f.Chan,j,s,f.(2002).An AHP based studeofcritical factors for TQM implementation  

in shanghai manufacturing industries 

-National Institute of Standards and Technology (NIST), Baldrige National Quality Program. 2009-

2010  Education Criteria for Performance Excellence. 2009,Gaithersburgh, MD. 
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 نظرانصاحب دیدگاه از«اشتغال  در موفق دانشگاهی درسی برنامه الگوي طراحی بر مؤثر عوامل بندياولویت و شناسایی

 »تربیت و تعلیم

 3طیبه نعمتی، 2نسرین اسدنژاد، 1روزیتا مصطفی پور

 چکیده

 بر سیاسی و اجتماعی هاي اقتصادي،حوزه در را بسیاري آمدهاي پی و آثار که مهم است معضلی توسعهدرحال کشورهاي در کاريبی

بندي عوامل مؤثر و طراحی الگوي برنامه درسی دانشگاهی موفق در اشتغال هدف از بررسی پیش رو شناسایی و اولویت گذارد؛می جاي
نفر  25بی ن غرعلمی رشته علوم تربیتی استان آذربایجاباشد که در پی این هدف اعضا هیئتنظران تعلیم و تربیت میاز دیدگاه صاحب

اي باز و محقق یابی و توصیفی مورد مطالعه قرار گرفته اند. شناسایی عوامل از دیدگاه اساتید با پرسشنامهبا روش تحقیق از نوع زمینه
آمده از دستشده، نتایج بهها از دیدگاه اساتید پرداختهرزشاشده، به دریافت مجدد آمده و سپس با تبدیل عوامل شناساییعملساخته به
ست؛ در نتیجه مدل اصلی شامل عواملی چون، اه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت Lisrelو  SPSS 23افزارهاي ها با نرمپرسشنامه

ها و خدمات حمایتی و بررسی و و استفاده از نتایج ارزشیابی هاها و برون دادهها، روشها، شاخصمحیط، اهداف دانشگاه، تعیین فعالیت
شده طبق نظر اساتید شامل، نیازهاي جامعه و الگوي طراحی ؛ ور گیردهاي قصد شده و بازخورد گیري مورداجرا قرای بین دادهارزشیاب

اي افراد و پرورش نخبگان متخصص و صالحیت عمرانی شغلی سازي حرفهها و کیفیت نتایج و تولید دانش و آمادهشرایط روز و پیشرفت
 مدت و بلندمدت مدنظر قرار گیرد.مدت و میانوتاهمدنظر قرارگرفته و اهداف ک

 سی دانشگاهی، اشتغال.زا، طراحی الگوي برنامه دربرنامه درسی اشتغال: کلمات کلیدي

 مقدمه و مبانی نظري -

 اجتماعی ،هاي اقتصاديحوزه در را بسیاري ايآمده پی و آثار که شودمی مهم تلقی معضلی توسعهدرحال کشورهاي در کاريبی امروزه

 و متخصص قشر عنوانبه عالی که آموزش مرکزهاي و هادانشگاه آموختگاندانش کاريمیان، بی این در .گذاردمی جاي بر سیاسی و
 ).2، 1388 است (پورکریمی، برخوردار سزایی به اهمیت از شوند،می محسوب جامعه فرهیخته

 آموزشی، آموختگان نظامدانش ویژهبه کاران،بی بزرگ جمعیت براي هاي شغلیفرصت ایجاد ایران، نظیر کشورهایی در کنونی شرایط در

 زاییاشتغال راهکارهاي تقویت ایجاد و کاري،بی معضل رفع و است کشور کالن ریزان برنامه گیران و تصمیم مشغله ترینمهم و تریناصلی

 سوي از .است کرده دوچندان را خالق و کارآفرین، کارآمد افراد آموزش و تربیت به نیاز جامعه، توسعه به سمت حرکت و خوداشتغالی و

 با کنند ومی کسب عالی آموزش در آموختگاندانش که و شایستگی مهارت سطح به توجه با گذارانسیاست و کارفرمایان ها،دیگر، دولت

 ).1420، 4کنند (پی دبلیو سیمی آنان استخدام به اقدام خاص استانداردهاي گرفتن نظر در

 هستند، درونی انگیزش داراي که افرادي رفتار .انگیزه بدون افراد و درونی انگیزشی گیريافراد جهت بیرونی، انگیزشی گیريبا جهت افراد

 و دارند اهدافی خود براي هاآن .تأثیرگذارند عملکردشان بر بیرونی عوامل و که دیگران دهندنمی اجازه هاآن یعنی یابدمی نظم از درون
تعیینی  خود سطح هستند فشارتحت هایشاندرانجام فعالیت که کنند احساس اگر و کوشندمی اهداف به این رسیدن جهت در

 خود بیرونی انگیزش با افراد مقابل در .یابدمی کاهش هم هاآن درونی عالقه و سطح انگیزش آن دنبال به و یابدمی کاهش شانشدهادراك

                                                            

 rozitamostafapur@yahoo.com .ایران، ارومیه، علوم تربیتی گروه ، فرهنگیان پردیس عالمه طباطباییدانشگاه  .1
 Asadnejad_nasrin@yahoo.com .ایران، ارومیه، علوم تربیتیگروه ، ه آزاددانشگا .2
 T.nemati52@gmail.com .ایران، ارومیه، علوم تربیتی گروه ، رهنگیان پردیس عالمه طباطباییه فدانشگا .3

4 PWC 
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 شتري توجه بی دیگران و بیرونی وقایع به افراد این .شودمی دیگران دیکته توسط هاآن رفتار و کنندنمی قلمداد تعیین یا خود شایسته را

 یا پاداش نوعی انتظار در خوب آن انجام از رضایت احساس و تکلیف بر تمرکز جايخود، به لذت احساس و شخصی رضایت به تا دارند

 است افقی از تابعی خود زندگی روزمره هايفعالیت رضایت از کسب درواقع .هستند تکلیف انجام عدم یا مقابل انجام در اجتماعی تنبیه

 ).2015و همکاران،  1است (اریکو بودن بهتر براي محرکی درونی خود نوبهبه که نمود ترسیم توانمی آینده که براي

 چنان هاآن در ادراك شایستگی که تفاوت این با دانندنمی شایسته را خود باانگیزه بیرونی، افراد مانند انگیزه، بدون افراد که روستازاین

 این بر تعیینی خود نظریه .است بیهوده یک عمل افراد این براي کوشش .کنندمی درماندگی ها احساسموقعیت در حتی که است پایین

 چنانکه .باشد شدهادراك کنترل بر درآمدي پیش تا داد تفکر فرصت و رفتار نحوه يدرباره گیريتصمیم جهت افراد باید براي که است

 گفت توانمی باشد، بالفعل فراگیر توان و بالقوه توان بین يفاصله یا باشد اشاستعدادهاي بالقوه و توان با متناسب فرد هايآموخته

 .است بدیهی امور از یکی یادگیري، بر آن تأثیر آید ومی حساببه یادگیري نیازپیش انگیزش درواقع، .افتاده است اتفاق تحصیلی پیشرفت

 هايکیفی روش سطح افزایش و یادگیري شرایط بهبود در یادگیرندگان عالقه ایجاد راه بهترین است متفاوت هايانگیزه یادگیري معلول

 ).2015و همکاران،  2است (فردریج آموزشی

 آموختگاندانش از و دست آورند به را اشتغال براي الزم توانایی و هامهارت ،دانش شوند کهمی دانشگاه وارد انگیزه این با دانشجویان درواقع

 آموزش رو،ازاین .کنند سبک تحصیل طول دوره در را خود کاري سابقه و خود شغل انجام براي هاي الزممهارت که رودانتظار می نیز

 ردهافراد هم از را خود آموختگاندانش که کند طی را فرآیندي دهد و افزایش فراگیران در را تحصیل انگیزه ايگونهبه بایستی بتواند عالی

 .شود نهادینه جویاندانش اشتغال در قابلیت که است میسر زمانی مهم این .کند رقابت موفق فرآیند در را هاآن و گردانند متمایز خود

افرادي  خود مطبوع هايازمانس و بازار کار فشارهاي ارغ ازف که بود دانشجویانی تربیت پی در توانمی قابلیت اشتغال رهیافت وسیلهبه
 هر در توانند،و می رادارند ارک بازار در کار توانایی که باشند داشته را این احساس آموختگی-دانش زمان در کهنحويبه باشند، توانمند

 ).2004ببرند (نایک و یورك،  بهره احسن نحو خود به رشته و تخصص از مکانی یا سازمان

 شناسیروش. 2

بندي عوامل مؤثر و طراحی الگوي برنامه درسی دانشگاهی موفق در اشتغال از دیدگاه هدف از بررسی پیش رو شناسایی و اولویت
عوامل مؤثر در برنامه درسی دانشگاهی موفق در اشتغال «باشد که در پی این هدف کلی سؤاالتی چون نظران تعلیم و تربیت میصاحب

نظران بندي عوامل مؤثر در برنامه درسی دانشگاهی موفق در اشتغال از دیدگاه صاحباند، اولویتنظران تعلیم و تربیت کدمه صاحباز دیدگا
» نظران تعلیم و تربیت چیستتعلیم و تربیت چگونه است، الگوي مطلوب برنامه درسی دانشگاهی موفق در اشتغال از دیدگاه صاحب

 باشد.می

باشد، نفر تعیین گردیده است می 38علمی رشته علوم تربیتی استان آذربایجان غربی که تعداد آن ی کلیه اعضا هیئتجامعه موردبررس
شهر هاي مختلف کالننفر از اساتید شاغل در دانشگاه 25نمونه موردبررسی به علت دسترسی و مشغولیت کاري و زمانی اساتید محترم 

اي باز و باشد، در اولویت اول شناسایی عوامل از دیدگاه اساتید با پرسشنامهیابی و توصیفی میزمینهباشد، روش تحقیق از نوع ارومیه می
شده که براي ها از دیدگاه اساتید پرداختهشده، به دریافت مجدد ارزشآمده و سپس با تبدیل عوامل شناساییعملمحقق ساخته به

هاي جهت تحلیل شاخص SPSS 23افزارهاي ها با نرمآمده از پرسشنامهدست، نتایج بهبندي و طراحی الگوي مطلوب بکار برده شداولویت
 شده است.جهت تحلیل عاملی اکتشافی و میزان برازش ماتریکس، پرداخته Lisrelمرکزي و 

                                                            
1 Eurico 

2 Friederichs 
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 گیريو نتیجه ها. یافته3

ها را تشکیل نفر خانم 8نفر آقایان و  17ر توصیفی، ه شد که طبق آماهاي توصیفی و استنباطی استفادبراي تفسیر دقیق یافته از آزمون
ها از آزمون کومولوگروف و اسمیرنوف براي تحلیل اند، در تفسیر یافتهنفر دانشیار بوده 6نفر استادیار و  19داده و از بابت درجه علمی 

بایست با لیزرل مورد تجزیه تحلیل مدل ر که میها، با توجه به مسیر کاتوزیع نرمال داده استفاده گردید و بعد از نتیجه نرمالی داده
)، که شاخص کومو 1دیده (جدولبارتلت استفاده گر KMOگیري از آزمون جهت اطمینان از کفایت نمونهگرفت اکتشافی قرار می

 ضریب ودنال ببا به توجه ، باکندمی بررسی را متغیرها بین جزئی همبستگی بودن کوچک که است گیرينمونه کفایت از شاخصی
 انجام که گرفت نتیجه توانمی است، شدهداده نشان) بارتلت کرویت( آزمون و اولکین مایر، کایرز، آزمون در که مابینفی همبستگی

زا زا و برونسازي متغیرهاي درونسپس آزمون تحلیل عاملی مرتبه اول با مشخص .است توجیه قابل پرسشنامه این روي بر عاملی تحلیل
که  وتحلیل قرار گرفت و نهایتاً مدل اصلی آماري مورداجرا قرار گرفتتأثیر ابعاد آشکار و پنهان مورد تجزیه ) و3و  2مده (جدول آعملبه

ها، ها، شاخصبایست عوامل، محیط، اهداف دانشگاه، تعیین فعالیتریزي درسی میبراي طراحی الگوي برنامه با توجه به مدل نهایی
هاي قصد شده و بازخورد گیري ها و خدمات حمایتی و بررسی و ارزشیابی بین دادهو استفاده از نتایج ارزشیابی هاها و برون دادهروش

ها و داند، نیازهاي جامعه و شرایط روز و پیشرفتشده طبق نظر اساتید محترم رشته مستلزم میالگوي طراحی ؛ ومورداجرا قرار گیرد
اي افراد و پرورش نخبگان متخصص و صالحیت عمرانی شغلی مدنظر قرارگرفته و اهداف سازي حرفههکیفیت نتایج و تولید دانش و آماد

و  مدت و بلندمدت مدنظر قرارگرفته و نیاز بازار و کار، طبق این اهداف شناسایی و مورداجرا در اهداف قرار گیردمدت و میانکوتاه
 ري سیستم به عمل آید.رد گیري و بازنگهایی مورداجرا قرارگرفته و نهایتاً بازخوارزشیابی

 بارتلت) و کرویت اولکین مایر : آزمون (کایرز،1جدول 

 

 

 : اثر کل متغیرهاي تحقیق2جدول 

 میزانB T شده پارامتر استاندارد پارامترآورد بر مسیر

 37/7 15/1 97/0 عوامل موثر

 

 )Y )yλ ،LAMBDA-Y: اثر متغیرهاي درون زا بر متغیر هاي مشاهده 3جدول 

                                                            
1 Kaiser-Meyer-Olkin 

2 Bartlett’s test of sphericity 

 KMO( 817/0( 1آزمون کایرز، مایر، اولکین

آزمون کرویت 
 2بارتلت

 376/3106 2میزان خی 

 25 میزان درجه آزادي

 000/0 میزان سطح معنی داري

 پارامتر 

 گویه و عامل ها
 T پارامتر استاندارد شده خطاي معیار bبرآورد پارامتر



 

460 

 

انشگاهییازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت نظام هاي د  

11th National Conference on Quality Assessment of University Systems 

 دانشگاه تبریز

1396اردیبهشت 7و 6  

 

 دل اصلی تحقیق: تجزیه و تحلیل میزان برازش م4جدول 

میزان شاخص 
 اصلی

میزان داده 
 بدست آمده

 عنوان شاخص به فارسی

 خطا در ریشه میانگین مربعات 000/0 8/0زیر 
 شاخص هنجار شده 1 1نزدیک به 
 شاخص هنجار نشده 1 1نزدیک به 
 شاخص برازش مقتصد هنجار شده 33/0 1نزدیک به 
 شاخص برازش تطبیقی 1 1نزدیک به 

 شاخص برازش افزایشی 1 1ه نزدیک ب
 شاخص برازش نسبی 1 1نزدیک به 

 شاخص میزان مربعات باقیمانده 00068/0 5/0کمتر از 
 میزان خوبی برازش 1 1نزدیک به 

 میزان خوبی تعدیل برازش 99/0 5/0کمتر از 
 خوبی و قابل صرفه بودن شاخص برازش 17/0 5/0کمتر از 

 

 72/7 52/0 72/0 41/0 محیط بعد 

 85/12 56/0 85/0 40/0 ف دانشگاهاهدا بعد 

 25/10 55/0 65/0 48/0 هاتعیین فعالیت بعد 

 38/13 60/0 62/0 25/0 هاها و برون دادهروش  بعد 

 97/13 58/0 97/0 23/0 هااستفاده از نتایج ارزشیابی بعد

 00/47 86/0 63/0 38/0 بازخورد گیري بعد 
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 کالس هاي درسی در آموزش عالیبازي وار سازي: جذابیت بخشی به

 2، حجت دهقانزاده1حسین دهقانزاده
 چکیده

هاي جدي بکاربرده می شود. بازي وارسازي روشی است که براي ایجاد انگیزه در رویکرد بازي وار سازي عناصري از بازي ها در فعالیت
ست که با روش توصیفی ابراي انجام آن ندارند . مقاله حاضر از نوع مقاالت مروري گردآوري در افراد جهت انجام فعالیتی که انگیزه اي 

نونی که بازي فتحلیلی انجام شده است . از طریق این تحلیل، ضمن تبیین مفهوم بازي وارسازي و نظریه هاي پشتیبان آن به بیان 
ازي وارسازي بداخته شده است. بررسی ادبیات پژوهشی مر بوط به وارسازي را در کالس هاي درسی دانشگاهی می توان بکار گرفت پر

جب جذب بازیکنان می بیان می کند براي اینکه بازي وارسازي کارکرده و اثربخش باشد باید از عناصري که در بازي ها وجود دارند و مو
است که اثربخش  مراحل از جمله عناصر رایجیشوند استفاده کرد. نمایش پیشرفت، امتیاز، چالش، پاداش یا جایزه، صفحه مدیریتی و 

 .ها در ادبیات پژهشی مورد تائید قرار گرفته استآن

 بازي، بازي وارسازي، آموزش عالی، بازي وارسازي آموزشی کلمات کلیدي: 

 مقدمه و خالصه مبانی نظري 

). به عبارتی در 2011ازي ( دتردینگ و همکاران، بازي وارسازي عبارت است از بکارگیري عناصر بازي ( گیم) در زمینه هاي غیر  از ب
ي ایجاد انگیزه در رویکرد بازي وار سازي عناصري از بازي ها در فعالیت هاي جدي بکاربرده می شود. بازي وارسازي روشی است که برا

یخواهد از عناصر بازي مانیکه معلمی براي نمونه زم .افراد جهت انجام فعالیتی که انگیزه درونی براي انجام آن ندارند بکاربرده می شود
ي است. افزایش در فرایند تدریس خود استفاده کند هدف این معلم افزایش انگیزه و درگیري بیشتر یادگیرندگان در فرایند یادگیر

یق بکارگیري ز طراثربخشی، کارآیی آموزشی، انگیزه یادگیري  و همچنین درگیري بیشتر یادگیرندگان در فرایند یادگیري می تواند ا
 ).2015(کین جف، .بازي وار سازي در آموزش عالی فراهم شود

وثر واقع می ممتخصصین بازي ها با ساستفاده از نظریه انگیزشی خود تعیین گري توضیح می دهند که چرا بازي وارسازي در آموزش 
؛ 2000، رتبط بودن می باشد( ریان دسیشود. نظریه انگیزشی خودتعیین گري داراي سه عنصر کلیدي خود مختاري، شایستگی و م

 ).2012ورباخ و هانتر، 

ردن یا پیشرفت )بنابراین کسی که براي روبه جلو حرکت ک2000انگیزش حرکت و تمایل براي انجام چیزي تعریف شده است (ریان دسی، 
می دهد این کار  یامدي کاري را انجامکردن تالش نمی کند گفته می شود که وي انگیزه پیشرفت ندارد. کسی که براي دست یافتن به پ

ونی این کار را انجام را بخاطر انگیزه بیرونی انجام می دهد و کسی که کاري را فقط براي لذت بردن از آن انجام می دهد با انگیزه در
و تحریک کنجکاوي  بازي ).بازي وارسازي از طریق فراهم کردن بازخورد فوري، فراهم کردن کنترل بر فرایند2015میدهد(چن و همکاران، 

یت فعالیت و تجربه ) بسیاري از پژوهشگران بیان می کنند که کیف2012نیازهاي درونی یادگیرندگان را مورد مالحظه قرار می دهد(کاپ،
 ).2000به این بستگی دارد که فرد داراي انگیزه بیرونی است یا انگیزه درونی(ریان و دسی،

د تا از طریق انجام دادن یاد بگیرند که این روش هم فرایند و هم پیامد یادگیري را بهبود می بخشد بازي وارسازي به افراد کمک می کن
). بازي وارسازي زمینه را فراهم می کند تا یادگیرندگان متناسب با سرعت و توانایی خود به یادگیري مشغول 3،2013(شوت و ونچرا

                                                            
 دانش آموخته دکتري تکنولوژي آموزشی1
 دانشجوي دکتري تکنولوژي آموزشی دانشگاه تربیت مدرس2

3 Shute, V.J., & Ventura 
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میزان نحوه پیشرفت خود را پیگیري و کنترل کنند. بازي وارسازي زمینه یادگیري شوند. بازي وارسازي به یادگیرندگان اجازه می دهد 
).بازي وارسازي همچنین زمینه تجربه کردن 2009خودمختاري و کنترل داشتن بر فرایند یادگیري را فراهم میکند(کلوفر و همکاران،

جه شدن با پیامدهاي نامطمئن و تفریح را فراهم می احساسات و عواطفی در مواردي  از جمله شکست در بازي، شگفت زده شدن، موا
 ).2004کند. این موارد می تواند در فضاي مجازي و دیجیتال و یا در فضاي فیزکی و اجتماعی اتفاق بیافتند(الزارو، 

ید از عناصري که در ابررسی ادبیات پژوهشی مر بوط به بازي وارسازي بیان می کند براي اینکه بازي وارسازي کارکرده و اثربخش باشد ب
، صفحه مدیریتی و بازي ها وجود دارند و موجب جذب بازیکنان می شوند استفاده کرد. نمایش پیشرفت، امتیاز، چالش، پاداش یا جایزه
 ). استفاده از2015مراحل از جمله عناصر رایجی است که اثربخش آنها در ادبیات پژهشی مورد تائید قرار گرفته است (هنوس و فاکس، 
). پژوهشگران 2015این عناصر موجب می شود که یادگیرندگان در یک فعالیت درگیر شده و به روش جذابی آن را انجام دهند (برودر، 

را با اهداف قابل دسترس  به اساتید دانشگاهها و معلمان مدارس توصیه می کنند که براي اثربخشی بیشتر به این عناصر اکتفا نکرده و آنها
د)، قواعد و رسازي، اهداف کلی به اهداف و فعالیت هاي کوچک تقسیم شده و هر یک از آنها یک مرحله محسوب می شو( در بازي وا

  ).2011قوانین انجام فعالیت، مشارکت داوطلبانه و از روي عالقه و بازخوردهاي روشن و فوري ترکیب کنند(مک گونیگال، 

 خالصه روش شناسی. 2

من تبیین مفهوم ضروري گردآوري است که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است . از طریق این تحلیل، مقاله حاضر از نوع مقاالت م
بکار گرفت پرداخته  بازي وارسازي و نظریه هاي پشتیبان آن به بیان فنونی که بازي وارسازي را در کالس هاي درسی دانشگاهی می توان

 شده است.

 و نتیجه گیري  هایافتهخالصه . 3

 ادبیات پژوهشی در بازي وارسازي پرداخته می شود:  بخش بعدي به توضیح مختصر عناصر رایج در

 1امتیازها

توانند  امتیازها می از امتیازها می توان به روش هاي متنوعی براي درگیر کردن بیشتر یادگیرندگان در فرایند یادگیري استفاده کرد.
ت و امتیازهاي طریق نمایش آنها در کالس درس یادگیرندگان می توانند میزان پیشرفبازخوردهاي فوري را فوري فراهم کنند. و از 

را به استاد کالس نشان  ). امتیازها همچنین میزان یادگیري دانشجو2012دیگران ( رقیب یا همگروه) را نیز دنبال کنند( ورباخ و هانتر، 
 می دهند. 

 2صفحه نمایشی

افراد نمایش می  تکالیف، دست یابی پاداش یا جایزه ها و یا دست یابی به چیزي را براي خود صفحه نمایشی میزان پیشرفت در انجام
ند. ده ستاره بدست ) براي نمونه به یادگیرندگان کالس نشان می دهد که پنج مرحله از فعالیتشان را انجام داده ا2015دهد( برودر، 

 آورده اند.

 3مرحله بندي

                                                            
1 Points 
2 Badges 
3 Leveling 
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ا محتواي مورد نظر ي وارسازي آموزشی به دانشجویان کمک می کند تا از نحوه پیشرفت خود در فعالیت یاستفاده از مرحله بندي در باز
عالیت هاي یادگیري ف).اساتید از مرحله بندي براي تحریک دانشجویان جهت پیشرفت در 2012، ورباخ و هانتر، 2015آگاه باشند( برودر، 

بندي بیشتر در  زها، جمع کردن آیتم هاي مورد نظر استفاده می کنند. عنصر مرحلهاز طریق تکمیل کردن تکالیف، بدست آوردن امتیا
 د.کالس هایی که از گروه بندي استفاده می کنند بکارگرفته می شوند تا گروهها با همدیگر رقابت جذابی داشته باشن

 1صفحه راهنما

ي و رقابتی نشان می ازان پیشرفت بازیکنان را در حالت مقایسه صفحه راهنما تعداد بازیکنانی که مشغول انجام بازي بوده و نحوه و می
اده و از این طریق دهد. اکثر صفحه هاي راهنما وضعیت بازیکنان فعال و پیشرفته را نشان می دهد. صفحه راهنما جو رقابت را نشان د

 ).2016(برول و همکاران، باالتري را بدست بیاورند بازیکنان را نسبت به ادامه فعالیت هاي یادگیري برانگیخته می کنند تا در صفحه مقام

 2چالش/ ماموریت

ه پاداشی انجام می چالش فعالیتی است که انجام دادن آن به تالش زیادي نیاز دارد. در بازي چالش به فعالیت هایی که براي رسیدن ب
زي انجام می دهد یک چالش بزرگ که بازیکن در با ). ماموریت نیز به چالش هاي کوچک1395شوند اشاره دارد ( دهقانزاده و مینایی، 

کار گرفت. انجام اشاره می کند. براي نمونه رفتن به باالي درخت، دفاع کردن، حل پازل. چالش را می توان براحتی در کالس درس  ب
موزشی در نظر گرفته یک دوره آ انواع فعالیت ها یا تکالیف از جمله انجام پژوهش، آزمون ها و پروژه ها می توانند به عنوان چالش در

شارکت بیشتر مشوند. در کالس هاي درسی چالش ها می توانند بصورت گروه بندي نیز انجام شوند و رقابت بین گروهها و همکاري و 
 بین همگروها می تواند از این طریق فراهم شده و بر جذابیت کالس درسی افزوده شود. 

الس هاي کدارند روش مرجح یادگیرندگان امروزي است. ولی پیاده کردن کامل بازي در  بازي ها بدلیل جذابیت و لذت بخشی که
ورت به این روش صدانشگاهی سخت و زمانبر است از این رو می توان از برخی از ویژگی ها و عناصر بازي ها استفاده کرد که در این 

رحله بندي و چالش. مد از: امتیازها، صفحه نمایشی، صفحه رهبري، بازي وارسازي گفته می شود. رایجترین عناصر بازي وار سازي عبارتن
 عناصري که کالس درس را جذاب کرده و یادگیرندگان را بیشتر در فرایند یادگیري درگیر می کند.

 . منابع و مراجع 4

 ). آموزش مبتنی بر بازي هاي دیجیتال، تهران، آواي نور1395دهقانزاده، حسین، بهروز، مینائی.(

Boyle E, Connolly TM, Hainey T.(2011). The role of psychology in understanding the impact of 
computer games.Entertain Comput.2(2). 

Bruder, P. (2015). Game on: Gamification in the classroom. The Education Digest, 3,56-60. 

Brull, Stacey et al.(2016). Importance of Gamification in Increasing Learning, the journal of 
continuing education in nursing, 47, 8. 

Cain, Jeff, EdD, Peggy Piascik,RPh.(2015). Are Serious Games a Good Strategy for Pharmacy 
Education? American Journal of Pharmaceutical Education;  

Connolly TM, Boyle EA, MacArthur E, Hainey T, Boyle JM.(2012). A systematic literature review 
of empirical evidence on computer games and serious games.Comput Educ.;59(2) 

                                                            
1 Leaderboards 
2 Challenges/Quests 
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1ن نامه ها وارائه راهکارها براي جلوگیري از تقلبشناسایی عوامل موثر در تقلب پایا
 

 4، جواد حاتمی3، محرم درویشی2احمد هدایت پناه 
 چکیده

نامه ها می باشد. نمونه  هدف اصلی این پژوهش شناسایی عوامل موثر در تقلب پایان نامه ها وارائه راهکارها براي جلوگیري از تقلب پایان
قق ساخته مشتمل رشته تحصیلی از دانشگاههاي مختلف به پرسشنامه مح 26نفر مرد بودند که در  34نفر زن و 38نفره، شامل 72آماري 

صورت گلوله برفی انجام شد. پرسشهاي گیري بهپرسش که ترکیبی از پرسشهاي بازپاسخ و و بسته پاسخ بود پاسخ گفتند. نمونه 40بر 
ی زیاد و زیاد درصدپاسخگویان، خیل 07/45ین نتایج حاصله این است که بسته پاسخ با آمار توصیفی مورد بررسی قرار گرفت. مهمتر

ها صورت می گیرد. مهمترین عوامل تاثیر گذار در تقلب، فراوانی زیاد دانشجو،کمبود معتقد بودند که تقلب درنگارش پایان نامه در دانشگاه
مانی نظیر برخی نکردن برخی اساتید، نفوذعوامل درون سازوقت اساتید راهنما و مشاوران، ضعف علمی برخی اساتید، احساس مسوولیت 

ستانی است که توسط  کارمندان یا مسوولین دانشگاه به اساتید راهنما، نفودعوامل برون سازمانی نظیر برخی کارمندان یا مسوولین شهر
ستقل خارج دانشگاهی من دانشگاهی یا نهاد پاسخگویان ابراز شده است، مهمترین راهکارها را ایجاد یک مرکز یا نهاد مستقل نظارتی درو

 بیان نموده اند، پیشنهاد استفاده از نرم افزار مربوط براي کنترل متن پایان نامه، پیشنهاد محقق است.

 پایان نامه، تقلب. کلمات کلیدي:

 مقدمه و خالصه مبانی نظري 

 ونوشته قلم به خداوند که است مهم مساله آن چنان این و» 5خلق الذي ربک اقرء باسم«گردید  آغاز خواندن به امر با وحی آغازین آیات 
آنچه مهمترین مساله  ،درمباحث علمیاست . اما تعقل و آموزي علم و علم دین لذا اسالم . »6لقلم وما یسطرونوا ن«فرماید می یاد سوگند

ما دربیان ضرورت پژوهش به مارسیده که تقدس  انی از پیشوایان دینیوروایات فرا. ت وابهامات است پژوهش است یافتن پاسخ سواال
هرتالشی که » 7الینفع اجتهاد بغیر تحقیق«:می فرماید امام علی علیه السالمبه طوري که  نماید. یواهمیت این مساله را بیشتر روشن م

نیازهاي واقعی  شها باید تابعپژوه« رهبر انقالب خاطرنشان کردند:). هکذا 249ص ،1381(تمیمی، بهره اي ندارد.  درآن تحقیق نیست ،
). لذا پژوهش باید در حوزه ودانشگاه نهادینه شود. ازاین روي براي دانشجویان  کارشناسی ارشد رشته 1391 .(خامنه اي » کشور باشد

احدهاي  ، بعد از گذراندن واحدهاي دروس آموزشی بویژه روش تحقیق و آمار،  به منظور ورود به تحقیقات ،  و هاي مختلف تحصیلی
 موضوعی، استدالل نامه عملی پژوهشی با عنوان  پایان نامه پیش بینی شده  که درپایان تحصیالت، به نگارش آن اقدام می کنند. پایان

 اساس نامه درواقع پایان. می شود منتشر دانشجو وسطمهم ترین نوشته اي است که ت االًحتما یا و کارآموزي حاصل تجربی، پژوهشی ارائه
). بااین نگاه ، دانشجو متناسب با رشته تحصیلی ، موضوعی را که 1391(فقیه ،. باشد می محققین اکتشافات و علمی تحقیقات از يبسیار

به آن عالقه مند است  با همکاري  استاد راهنما و مشاوران(مشاور) انتخاب نموده وپس ازتصویب  وطی مراحل قانونی واداري  ،  اقدام به 
می نماید، تابراي  ورود به جامعه دراجراي  تحقیقات  بویژه کاربردي آماده شود و بتواند مشکلی از جامعه یا دستگاهی  انجام کارپژوهشی

هستند که شاید ارزش و معناي تحقیق، پایان نامه،   یدانشجویان را برطرف سازد یا به دانش جدیدي  دست پیداکند. دراین رهگذر،
  و زحمت نوشتن یک پایان نامه پرمحتواي کامالً علمی را به دوش می کشندفرضیه و روش تحقیق را می دانند 

                                                            
 . این نظرسنجی با استفاده از حمایت مالی بسیج علمی سپاه گیالن انجام شده است.  ١
 ( نویسنده مسوول)1390پژوهشگر برتر وزارت علوم در سال  - ٢
 سپاه قدس گیالن    بسیج علمی .  3
     سپاه قدس گیالن بسیج علمی.  4

 ٥ - سوره علق / آیھ 5١
  ٦-قلم/6١

  ٧- معجم الفاظ غرر الحکم، ص 7٢٤٩
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)http://www.migna.ir، .( «:کوشش نمائید هرروز بردقتها وبحث ها  «واین مصداق گفتار رهبرکبیر(ره) ایران است  که فرمودند
پژوهش درنظام هاي آموزشی دنیا رکن  «. به گفته رهبر انقالب:  )393ص، 21ج ، 1368خمینی ،  م(اما »وابتکار وتحقیق ها افزوده شود

 »به چگونگی وجایگاه پژوهش آن برمی گردد.،  وشاخص رشد یاعقب ماندگی هرمجموعه آموزش وتحقیق ، اساسی ومایه بقاي آن است 
برشما باد به « عَلیُکم ِبالدّرایات الِبالرِّوایات نیزهستند که فرمود:  السالمامیرالمومنین علیه که اینها مصداق فرمایش )1374،  (خامنه اي

). متاسفانه عده اي به جاي استفاده مطلوب از این فرصت به دست  3355، حدیث  1375محمدي ري شهري »(فهمیدن نه نقل کردن
ي دیگران می زنند، البته این معضل مختص به ایران نیست ودر آمده، وبه جاي یادگیري  وتحقیق ، دست به کپی برداري از پایان نامه ها

صفحه اي پال  215درصد پایان نامه  90ادعا کرده که  "1اچ وي جی"مجله خبري سراسر دنیا درحال شکل گیري است از جمله اینکه: : 
همچنین  ربیت بدنی بلغاري است. ، مورخ ت3مجارستان، ترجمه اي مستقیم از مقاله ي نیکوالي گرگیوف وقت ، رئیس جمهور2اشمیت

   (ي کردکناره گیربعداً هم پیش آمد که  "4کارل تئودور گوتنبرگ"لمان یعنی آموضوع تقلب براي وزیر سابق دفاع ،
http://aftabnews.ir .گفتنی است،تقلب پایان نامه درایران هم چندسالی است که مشاهده می شود .() 

http://life.shafaqna.com/FA/.(  برخی پایان نامه ها تنها حاصل کپی برداري هستند و دانشجو عمالً هیچ زحمتی براي نوشتن
بکارانه امروز به معضلی بزرگ براي دانشگاهها و راهکاري فرینیز کپی پایان نامه از منابع اینترنتی . بر خود تحمیل نمی کند راپایان نامه اي 

یکی از موارد سرقت علمی در عصر اینترنت، کپی  . گفت 5ومی توان به این ،  دستبرد علمی یا انتحال براي دانشجویان تبدیل شده است.
). براي مبارزه با کپی  .ir/fa/newshttp://www.entekhab/( پایان نامه ها از روي وب است  "6کپی/ پیست"برداري یا اصطالح 

مثالً  ،تقلبها استفاده می کنند.  گونه بسیاري از دانشگاههاي دنیا از سیستمهاي نرم افزاري ویژه اي براي شناسایی این پست ، 
تصویب را سی ارشد کپی برداري و سرقت علمی در مورد پایان نامه هاي کارشناکه  7سیاستگذاریهاي ضد تقلب در دانشگاه آرید پاکستان 

ر د تقلب و علمی سرقت کنترل براي را(سیستم کنترل پایان نامه هاي سوء استفاده علمی)   PMLC افزار هم نرم درکشورچینکرد. 
.    ).mehrnews.comwww/1391(همینطور  نیز. 2009 سال وایتالیا هم از ژاپن کشور هاي  .پایان نامه ها توسعه دادند 

درهرصورت چنانچه  جلوي اینگونه   تقلب ها گرفته نشود  ممکن است پیامدهاي منفی آن در پیکره دیگر اجتماع سرایت کرده  وبه 
ر در لذا.این پژوهش ضمن شناسایی عوامل موث . پایان نامه هاي دکتري ویا درمراکز پژوهشی دیگر نیز تسري یابد و وجامعه را آلوده کند

 تقلب پایان نامه ها، به راهکارهاي الزم براي جلوگیري از آن  پرداخته است. 

 خالصه روش شناسی . 2

 اهداف 

 شناسایی عوامل موثر در تقلب پایان نامه ها ازطریق بسیج علمی

 شناسایی بیشترین تقلب پایان نامه ها برحسب  رشته هاي درسی 

 نامه ها ایانپ تقلب از جلوگیري براي راهکارها ارائه

 سوالها  

                                                            
1 - "HP VGA 
2 - Pal Schmitt 

3 - Nikolai Grgyvf 

4 - Karl-Theodor Guttenberg 
5 -Plagiarism 
6- copy&paste 
7 - University Syndicate ye in Pakistan 
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 چه اندازه دانشجویان در تدوین پایان نامه هاي کارشناسی ارشد مرتکب تقلب می شوند؟

 مهمترین عوامل تقلب در پایان نامه هاي کارشناسی ارشد کدامند؟

 بیشترین تقلب پایان نامه ها در چه رشته هاي درسی صورت می گیرد؟

 لب در پایان نامه هاي کارشناسی ارشد کدامند؟مهمترین  راهکارها براي جلوگیري از تق

 نمونه آماري

دانشجویان درحال  نفر18سال بود که فارغ التحصیل شده بودند ،و 3نفر آنها   54نفر دانشجویانی که پرسشنامه را تکمیل کردند،  72
دانشگاه دولتی  8زنفر ا 19است.درمجموع تکمیل پایان نامه ودرگیر نگارش آن بودند. توزیع   پاسخگویان برحسب داشگاه به شرح ذیل 

نفر پاسخگویان زن  38ودند . نفر غیر انتفاعی بودند ومابقی اسامی دانشگاه را ذکر نکرده ب 1نفر پیام نور و1دانشگاه آزاد ،  6نفر از  28و
 رشته تحصیلی متنوع  ازهمه گروههاي درسی راشامل می شد.26نفر مرد بودند. درمجموع  34

 ابزارتحقیق

سخ که تا  بسته پا34پرسش   به صورت باز پاسخ و 6پرسش درحول سواالت تحقیق است.   40پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر 
 تاچند ارزشی  بودند.14تاي آنها دوارزشی و20

 روش نمونه گیري

 اي). نمونه گیري گلوله برفی (  باترکیبی  ازنوع نمونه گیري هاي  مطلوب  عادي  واستثنایی یا کرانه  

 روشهاي آماري

 ه مباحث آزمون پرداخته  نشده ، تنها  به استفاده از آمار توصیفی بسنده شده است.کیفی است  ب -چون تحقیق  ازنوع کمی 

 و نتیجه گیري  هایافتهخالصه . 3

 )1پاسخ سوال (

ان نامه هاي کارشناسی ارشد زیاد وزیاد در تدوین پایدرصد آنان   اظهار داشته اند که خیلی   07/45دربین  نظریاتی که ابراز نموده اند،  
 82/2. فقط درصدبه گزینه هاي کم وخیلی کم باور داشتند 08/14در صد آنان  به گزینه تاحدودي و  03/38تقلب صورت می گیرد. 

 درصد  اظهار کردند که اطالع ندارند.

 ) 2پاسخ سوال (

نتخاب اویان معتقد بودند  چنانچه، استاد راهنما  ودانشجو  به صورت توام عناوین را پاسخگ 23/54ن پایان نامه ها  درانتخاب عناوی-1
گیرد ،  این درصد  کنند زمینه  تقلب فراهم می شود.ولی درانتخاب عناوین اگر مستقال توسط  دانشجو  یااستاد هرکدام جداگانه صورت

 بدل می شود. درصد  زمینه ساز عوامل تقلب در پایان نامه م 03/22به میزان 

مه  فراهم مسوولینی که به ادامه تحصیل  می پردازند فضا براي تقلب در پایان نا«  اسخگویان  خیلی زیاد وزیاد معتقدبودندپ 15/65  -2
 در صد آنان  به گزینه تا حدودي  اشاره کرده اند. 27/ 27 »می شود

  »ن دانشجویان می تواندزمینه ساز عوامل تقلب در پایان نامه  باشد متمکن بود «درصد  پاسخگویان  بیانگر آن است که  75نظریات -3
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رابراي   اسخگویان معتقد بودند که فراوانی زیاد دانشجو( خارج از استاندارد تعداددانشجویان درکالس) می تواند زمینهپدرصد  06/84 -4
  تقلب فراهم سازد.

اساتید راهنما ومشاوران  که منجربه بی دقتی در کنترل ونظارت  پایان نامه درصد پاسخگویان معتقدبودند که کمبود وقت   30/91  -5
 ها می شود می تواند زمینه ساز تقلب باشد .

 پاسخگویان  اظهار داشتند که ضعف علمی برخی اساتید می توانداز عوامل ایجاد تقلب  پایان نامه ها باشد. درصد   6-12/94

ه احساس مسوولیت نکردن برخی اساتید ، به زمینه سازي عوامل تقلب در پایان نامه منجر ند کدرصد پاسخگویان  معتقد بود 7-71/95
 می شود. 

 پاسخگویان  معتقد بودند که تیپ شخصیتی برخی اساتید می تواند زمینه ساز تقلب در پایان نامه  باشد. درصد  17/79 -8

واند زمینه ساز عوامل تقلب در پایان نامه باشد ، به عبارتی فضا ي تقلب درصد آنان معتقدبودند،  بی توجهی مسووالن می ت   9-18/91
 را در تدوین پایان نامه هاي کارشناسی ارشد  فراهم می کند.

، فضاي  نان   اظهار داشتند  که نفوذعوامل درون سازمانی نظیر برخی کارمندان یا مسوولین دانشگاه به اساتید راهنماآدرصد  95/52 -10
تاحدودي اشاره داشته  در صد آنان  به گزینه 41/29خیلی زیاد وزیاد در تدوین پایان نامه هاي کارشناسی ارشد  فراهم می کند تقلب را 

 اند.

 د پاسخگویان معتقدبودند که اساتیدي وجود دارند که خودشان به نوعی در کپی برداري وتقلب دانشجویان درنوشتندرص 83/71   -11
 .   پایان نامه نقش دارند

ساتید انان   اظهار داشته اند که نفودعوامل برون سازمانی نظیر برخی کارمندان یا مسوولین شهرستانی یا استانی به آدرصد   12-13/53
آنان  به گزینه  در صد 69/29راهنما، فضا ي تقلب را خیلی زیاد وزیاد در تدوین پایان نامه هاي کارشناسی ارشد  فراهم می کنند 

 اره داشته اند. تاحدودي اش

 ) 3پاسخ سوال (

درصد پاسخگویان اظهار داشتند که  در تدوین پایان نامه هاي کارشناسی ارشد ،گروه علوم  انسانی بیشترین نقش رادرتقلب  67/66 -
درصد به گروه  25/7 سی  ،درصد به گزینه  گروه فنی مهند  59/11در صد آنان  به گزینه  گروه علوم پایه  ، 04/13پایان نامه ها دارند.  

بیات فارسی  ، هنرو هنر ، بقیه هم به سایر گروهها  اشاره داشته اند.  همچنین. رشته هاي  مدیریت  ، روانشناسی وعلوم تربیتی ،اد
 جغرافیا مهمترین دروسی هستند که بیشترین تقلب در آنها صورت می گیرد.

 )4پاسخ سوال (

 گیري از تقلب ومیزان درصد آنها) مهمترین  راهکارها براي جلو1جدول ( 

 درصد موافق مهمترین  راهکارها براي جلوگیري از تقلب در پایان نامه ها

ایجاد یک مرکز یا نهاد مستقل درون دانشگاهی براي نظارت عناوین پایان   
 نامه ها

69/81 
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 هاداتپیشن

عالوه بر راهکارهایی که ارائه شده ، پیشنهاد  بهره گیري ازیک نرم افزار مطابق آنچه که دربرخی دانشگاههاي دنیا  تهیه شده براي -1
 کنترل  پایان نامه هادربرخی از دانشگاههاي ایران ، احساس می شود. 

 توسط دستگاههاي ذیربط باحجم نمونه بیشتر صورت پذیرد  انتظار براین است که تحقیقات دیگري  براي  استخراج نتایج مطلوب -2

 منابع و مراجع 

 )  انتشارات همگرا1389قرآن مجید ترجمه الهی قمشه اي( 

 . 7/9/68سخنرانی در جمع فضال و نخبگان حوزه، ) 1368،(  خامنه ايآیت اهللا 

 یزي آموز، سازمان پژوهش وبرنامه ر)393ص 21ج ) ،  صحیفه نور1368خمینی ،(  امام

 ). آیین تدوین پایان نامه تحصیال تکمیلی 1390طاهر زاده، ( 

 ) 34Hawzah.net( 33شماره  1382پایگاه اطالع رسانی حوزه  ).249ص ،معجم الفاظ غرر الحکم، )1381تمیمی(  

 3355)،  نشردارالحدیث ،حدیث1375محمدي ري شهري ، محمد (

 "ی عوامل موثر در تقلب پایان نامه ها وارائه راهکارها براي جلوگیري از تقلبشناسای ") پژوهش  1394هدایت پناه، احمد (

 دانشگاه اساتید دیدار در انقالب معظم رهبر 1391مرداد/ / 22 طالع رسانی دفتر مقام معظم رهبريپایگاه  ا

 89049با کد  1388روزنامه عصر ایران در اول ابان 

 1391دي  14پنجشنبه,   1388آبان ماه  11دوشنبه  - 1388/08/11 - 1609نسخه شماره  روزنامه صبح ابتکار

 شفقتا(پایگاه بین المللی شیعه) 

)1391  (http://fann-e-bayan.blogfa.com/tag  

ایجاد یک مرکز یا نهاد مستقل خارج دانشگاهی براي نظارت عناوین پایان 
 نامه

72/59 

 85 /71 ایجاد یک نهاد نظارتی براي کنترل

واند دانشجو پایان نامه خودرا درباره نیاز یک دستگاه اجرایی انتخاب کند تا بت
 نیاز یا مشکل آن دستگاه را مرتفع سازد.

37/94 

به دانشجو یک اولویت پژوهشی کاربردي از دستگاه اجرایی داده شود وپایان  
گاه اه ودستگاه انجام شود؟ فقط استاد راهنما از دانشنامه زیر نظر ناظرین دانشگ

 انتخاب شود.

14/87 

ی تحلیل آماري پایان نامه ها توسط اساتید ماهر با تایید دانشگاه ومجوز رسم
 درنهادي مستقل انجام شود.

69/88 

 04/91 اساتید در جلوگیري از تقلب در پایان نامه می توانند نقشی داشته باشند.
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www.leader.ir)cod:1081(1391) 

http://aftabnews.ir/fa/news/383544  

http://www.iranbalkan.net/m 1391: cod :( 9543 ) 

http://life.shafaqna.com/FA  

http://www.entekhab.ir)/fa/news/cod:31966(1390)       

http://www.entekhab.ir)/fa/newscod:/51229(1389)       

http://www.migna.ir،):1390cod :4134 

www.mehrnews.com). 1391cod:1362911 

http://www.migna.ir 
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 اي: برنامه درسی مغفول در آموزش عالی (مطالعه موردي دانشگاه بجنورد)سواد رسانه

 2زادهقی، عباس ت1حسین اسکندري
 چکیده 

تنوع و همچنین برخورداري از تفکر ماي در اشکال هاي رسانهاي، توانایی دسترسی و استفاده، تحلیل، تولید و ارتباط با پیامسواد رسانه
در نظام اي در برنامه درسی رسمی بسیاري از کشورها گنجانده شده است؛ در حالی که هاست. سواد رسانهانتقادي در قبال محتواي رسانه

اي دانشجویان در شود. تحقیق حاضر با هدف بررسی وضعیت سواد رسانههاي درسی مغفول محسوب میآموزشی کشور، جزء برنامه
انتخاب یک نمونه  دانشگاه بجنورد به انجام رسیده است.این پژوهش به روش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته و

آن با استفاده از  دانشجو، به انجام رسیده است. اعتبار این پرسشنامه بر اساس نظر متخصصان و پایایی 3000د نفري از بین حدو 363
از دانشجویان در سطح متوسط رو به  %99,4اي مورد تائید قرار گرفت. نتایج نشان داد که سطح سواد رسانه 70/0آلفاي کرونباخ، برابر با 
طور معناداري باالتر از اي پسران بهاي باال برخوردارند. سطح سواد رسانهاز سطح سواد رسانه %0,6عنی نفر ی 2پایین قرار دارد و تنها 

هاي اي، میزان استفاده از اینترنت و همچنین میزان استفاده از رسانهح سواد رسانهاجتماعی و سط-دختران است. بین پایگاه اقتصادي
هاي دهی به جریانها در شکلهاي جدید و اهمیت رسانهباتوجه به افزایش نرخ نفوذ رسانه اجتماعی رابطه مثبت معنادار برقرار است.

رود که نظام آموزشی، این مهم اي دانشجویان، انتظار میفرهنگی، ارزشی، دینی و سیاسی و همچنین سطح پایین بودن سطح سواد رسانه
 یا حداقل ضمنی بگنجاند. را از ذیل برنامه درسی مغفول خارج کرده و در ذیل صریح و 

 سواد رسانه اي، دانشجویان، آموزش عالی، برنامه درسی مغفولکلمات کلیدي: 

 مقدمه 

هاي مختلفی چون و تعامل آدمی و ابزاري که خود ساخته است، از صدها و بلکه هزاران سال پیش در رشته» انسان و فناوري«موضوع 
توان به دیدگاه ارسطو درباب ابزار و فناوري اشاره کرد. او فعالیت آدمی را به سه رین آنها میتفلسفه و الهیات مطرح بوده است. از قدیمی

ناظر به فعالیت ابداعی و شعرگونه آدمی است. تخنه به  4یا فن 3کند. از نظر او تخنهصورت نظري، عملی و ابداعی و شعرگونه تقسیم می
، به نقل از 1368به صورت هنرهاي زیبا (مثل نقاشی) (کاپلستون، ترجمه مجتبوي، شود: به صورت تولید ابزار و دو صورت نمایان می

) 1954( 5). داستان توجه به فناوري و نقش آن در زندگی آدمی تا به امروز ادامه یافته است. براي نمونه هایدگر17، ص1388ضرغامی، 
ه شیوه آشکارشدگی فناوري نوین تعرض به طبیعت است و در ادامه دیدگاه ارسطو، معتقد است ک» 6پرسش درباب فناوري«در کتاب 

اي تغییر کرده است که ترین تفاوت فناوري نوین با نوع کهن آن نیز همین است. به اعتقاد هایدگر نسبت آدمی و فناوري به گونهاساسی
 تواند در برابر گسترش فناوري مقاومت کند. آدمی دیگر نمی

توان گفت که هیچ ناوري است که همه ابعاد زندگی آدمی را تحت تأثیر قرار داده است. به جرأت میهاي جدید یکی از مصادیق فرسانه
کند. اي شده زندگی میاي که امروزه آدمی در یک جهان رسانهگونهها وابسته نبوده است؛ بهعصري تا این زمان و به این میزان، به رسانه

ها در بین جوانان، جذابیت اند. این رسانههاي تعاملی، جایگاه مهمی را به خود اختصاص دادهسانهطور ویژه رها و بهدر چند دهه اخیر رسانه
اي که بر اساس برخی آمارها، تعداد استفاده کنندگان از یک شبکه اجتماعی گونهخاصی داشته و از ضریب نفوذ باالیی برخوردارند؛ به

                                                            
 yahoo.com3eskandari@عضو هیات علمی دانشگاه بجنورد، دکتراي تعلیم و تربیت، گروه علوم تربیتی و مشاوره، . 1
 yahoo.com319taghizadeh@مدرس دانشگاه فرهنگیان کرمان، دکتراي علوم ارتباطات، . 2

3 techne 

4 technique 

5 Heidegger 

6 The question concerning technology 



 

473 

 

انشگاهییازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت نظام هاي د  

11th National Conference on Quality Assessment of University Systems 

 دانشگاه تبریز

1396اردیبهشت 7و 6  

هاي خبري نیز در ها مانند تلویزیون، مطبوعات و سایتست. در کنار این، سایر رسانهچون تلگرام به بیش از بیست میلیون نفر رسیده ا
ویژه در نزد جوانان به شمار بهناپذیر از زندگی، ها جزیی تفکیکتوان گفت: رسانهاي که میمیان جوانان داراي محبوبیت هستند؛ به گونه

ها، جوانان و در اینجا دانشجویان به سواد و مهارت جدیدي نیازمندند که در این هروند. در کنار دسترسی و استفاده روزافزون از رسانمی
تواند مفید و اي، نمیها بدون داشتن سواد رسانهمورد اشاره قرار گرفته است. استفاده از رسانه» ايسواد رسانه«طرح پژوهشی با عنوان 

 . مطلوب باشد و چه بسا اثرات نامطلوبی هم در پی داشته باشد

هاي اجتماعی، از ابعاد مختلف به انجام رسیده است. ویژه رسانهها بهشناسی رسانههاي اخیر تحقیقات مختلفی در زمینه آسیبدر سال
الهدي و الدین، علمشرف)، 1391عاملی و حاجی جعفري ()، 1391) در حوزه فرهنگ؛ نجاتی حسینی (1386محمدي (براي نمونه گل

پور، قاسمی و )، عدلی1392پور، قاسمی و کیانپور ()، عدلی1391پور، خاکساري (معمار، عدلیزه دین؛ ) در حو1393نوروزي (
) در حوزه هویت؛ گودرزي 2012)، تیلر (1394)، حاجیانی و محمدزاده (1394زاده، انتظاري، و فتحی ()، نجف1393میرمحمدتبار (

زاده اقدم و )، رسول1388)، ربیعی و شاقاسمی (1385محسنی و همکاران () در حوزه ارزش ها؛ 1393)، اسکندري، و کاظمی (1389(
)، 2008( 3، کیوگلی2)، ویتی2007و همکاران ( 1بایم) در رابطه با انزواي اجتماعی؛ 1393)، عبداللهیان و شیخ انصاري (1393همکاران (
 12، دوگان11)، لنهارت2013( 10، و اسمیت9، ناگارونی8یتون)، کال2013، (7)، بلو2013، (6)، فاروجیا2012( 5)، روجویی2012( 4شارلوسکا

، )2015)، صداقت و عبداللهی (2015)، صالح، مختار (2015( 17، و توالن16دیو، )2014( 15، و کتز14، هالپرن13والنزوئال)، 2014و اسمیت (
 اند.اختهشناسی پرد) در رابطه با حوزه خانواده، به آسیب1393)، و سفیري، ذاکري هامانه (1392گنجی (

ویژه نسل جوان در اي است. نتیجه غالب آنها حاکی از ضعف یا فقدان توانایی جامعه بهفصل مشترك همه تحقیقات فوق، سواد رسانه
ستفاده ارتباط بین ا استفاده بهینه از رسانه هاست. در یک نمونه اخیر و در قالب یک طرح پژوهشی استانی، پژوهشگران دانشگاه بجنورد

). پیش از ظهور 1395رودي، دقویاً مورد تأکید و تأیید قرار دادند (اسکندري، و جوانان  نیدر برا طالق  شیافزا و يمجازهاي هرساناز 
، گنجی، 1375پور، تر مانند تلویزیون و ماهواره مورد بررسی قرار گرفته است (رفیعهاي سنتیهاي جدید نیز بارها تأثیرات رسانهرسانه

طور کل ها بههاي همه آنها نیز حاکی از ناآگاهی و ناتوانی جامعه در قبال تعامل صحیح با رسانه). یافته1392شهرکی، پور ، ملک1392
تواند میزان آسیب رسانی هاي جدید، این امر میطور ویژه است. با فراگیرتر شدن و افزایش نفوذ رسانههاي تعاملی جدید بهو رسانه

 ها را تشدید کند.رسانه

آموزان و دانشجویان اي در بین دانشهاي احتمالی آن ارتقا سواد رسانهها و کاهش آسیبهاي مؤثر براي استفاده بهینه از رسانهی از راهیک
اي مصرف رسانهند و نپاالیش بز گري وفعاالنه دست به گزینشسازد اي ابزار قدرتمندي است که مخاطبان را قادر میاست. سواد رسانه

دستیابی، دسترسی و توانایی هاي الزم براي زیستن در عصر کنونی است که اي از جمله مهارتنظیم و کنترل کنند. سواد رسانهخود را ت
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از این مهارت  دارايرد شود. فها را شامل میاي و ارزیابی انتقادي محتواي رسانهرسانه هاي مختلفگونه اتجزیه و تحلیل، ایجاد ارتباط ب
اي ) معتقد است، اهمیت آموزش سواد رسانه2006آنگونه که مارگینسون (گردد. اي برخوردار میهاي رسانهی پیامتوانایی رمزگشای

اند. این همه جانبه گرایی شده اي دچار پیچید گی وهاي اطالعاتی و ارتباطی به طور فزایندهنظام ،یکم بیست و زمان با ورود به قرنهم
ها، مخاطبان خود را درگوشه و کنار جهان دچار نوعی سردرگمی و تردید در انتخاب هاي تولیدشده رسانهها موجب شده تا پیامپیچیدگی

) در دنیاي مدرن، این سواد براي جوانان به اندازه سواد خواندن و نوشتن 31، ص1389همچنین به اعتقاد دیوید باکینگهام (. ها کنندپیام
است؛ انتخابگر  فعال و انمخاطبنیازمند جدید  عصررود. اي جزئی از سواد همگانی به شمار میهسنتی با ارزش است. به عبارتی سواد رسان

هم تشخیص  ها را ازاشکال مختلف رسانه ومناسبی داشته  مطلوب و اي شده، عملکردیک جامعه رسانه درشهروندان کنونی باید بتوانند 
هویت، سواد، بیبه مخاطبین بی تا دنمطرح کنبه شکل صحیحی اسی و مفاهیم اصولی را سواالت اس، بتوانند هابراي ارتباط با رسانه د ونده

مانند  از نظر برخی کارشناسانبه زبان ساده اي سواد رسانهد. نتبدیل نگرد اطالعات و تبلیغات صرف ةکنندمصرف و ساحت، ناتوانتک
طی نیم قرن . ستهادیگر رسانههاي چاپی، سمعی و بصري و ز رسانهچگونگی تولید پیام با استفاده ا یادگیريبه معناي  )2003هابز (

 و تلویزیون ،سینما، رادیوها از جمله روزنامه، محصوالت انواع رسانهتوانایی تحلیل شمول بیشتري یافته است و اي گذشته، سواد رسانه
اي که دهد به گونهاي را تشکیل میمهم سواد رسانه تفکر انتقادي بخش ).52، ص2006 (براون، شودنیز شامل می رارایانه و اینترنت 

چراکه  ؛مشارکت است مبتنی بر ساالرياي، یک ضرورت براي مردمیکم، سواد انتقادي رسانه در قرن بیست و) معتقد است 2007( 1کلنر
جهان را از نو  گسترش یافته است وهمگن،  ومرتبط، همگرا، متنوع  ر،اي بازار محوهاي ارتباطی و فرهنگ رسانهاطالعات جدید فناوري

اشکال  وانایی دسترسی، تحلیل، ارزیابی و تعامل اطالعاتی درشامل تهاي ارتباطی شایستگی اي ازمجموعه. این سواد شکل داده است
یک نوع  ايسواد رسانه )1385( شکرخواه. همچنین از دید )50، ص2010،(بیکر غیرچاپی را شامل می شود هاي چاپی ومتفاوت پیام

اي را از یکدیگر تفکیک و ها را از یکدیگر تمیز داد و انواع تولیدات رسانهتوان براساس آن انواع رسانهکه میاست درك متکی بر مهارت 
  شناسایی کرد.

، فرهنگی ملل مانند سازمان آموزشی، علمی کننداي فعالیت میرسانه ها و موسساتی که در زمینه سوادسازماناندیشمندان و در مجموع 
اي درباره چهار زمینه رسانه منشور اروپایی سوادکانادا و اي انجمن سواد رسانه ،اي آمریکاسواد رسانه اتحادیه ملی )،2011متحد (یونسکو، 

ید و ارتباط با ها، تحلیل و ارزیابی، تولتوانایی دسترسی و استفاده از رسانه ؛ که عبارتند از:اي توافق دارندهاي رسانهدر خصوص مهارت
ها به اي را دسترسی به رسانه) هدف آموزش سواد رسانه2011). یونسکو (18، ص2009، 2اي و تفکر انتقادي (آکستراندهاي رسانهپیام

اي هاي مختلف ارتباطات رسانهاي  و تعامل در حوزههاي رسانهساالر، تحلیل و خلق پیامعنوان ابزارهاي درك جامعه براي مشارکت مردم
 داند.اي میهاي رسانههاي تحلیل انتقادي پیامو ارتقاي مهارت

درتحقیقی با ) 1999( 3هافمناي دانشجویان است. براي نمونه ها حاکی از عدم مطلوبیت سطح سواد رسانهبا این وصف، برخی پژوهش
کنند آگاه نیستند. و دانشجویان ایی که تماشا میهدهنده برنامهاي نشان داد دانشجویان درباره عوامل شکلعنوان مطالعه سواد رسانه

اي مانند هاي رسانه. از دیگر سو، تحلیل و نقد پیامآگاهی دارندهاي خبري،هاي شکل دهنده گزارشاندکی درخصوص عوامل و فاکتور
انه و فناوري ارتباطات، در سال از مدرسه رس 4اي است. همچنین در کشور سنگاپور، آناپانگتبلیغات، نشانه مراحل باالتر سواد رسانه

هاي ساله، انجام داد. نتایج تحقیق نشان داد افرادي که در دوره 23تا  17جوان بین  262اي را با روش پیمایشی روي ، مطالعه2005
 ها داشتند. دورهاي شرکت کرده بودند، میزان آگاهی بیشتر و تفکر انتقادي باالتري نسبت به افراد شرکت نکرده در آموزش سواد رسانه
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کنند باالتر از سطح تحصیلی آنهاست. او معتقد استفاده می که جوانانهایی رسانه گزارش داد بیشتردر نتایج تحقیق خود،  1بیکرفرانک 
به سر . ) .. و همراهنبه این معنا که دائما با آنها (رایانه، تلفکنند] هستند، آنها استفاده می هایشان [که ازامروزه جوانان شیفته رسانهاست 

ها و استفاده از ) نشان داد که دانشجویان در حال دور شدن از کتابخانه2012( 2نتایج پژوهش سینگ). 8-18، ص 2010(بیکر، برندمی
فاده اي و است) در پژوهش خود با عنوان سواد رسانه2012( 4و جاکوبسون 3کالورگوگل به عنوان مرجعی براي یادگیري و آموزش هستند. 

هاي ها، هدف نهایی نیستند. با این وجود استفاده از فناورياز آن به عنوان یک روش تشویق انتخاب شهروندي، نشان دادند که فناوري
 اي و اطالعاتی است.ها نیازمند داشتن سواد رسانهجدید، در بین همه افراد جامعه آموزش داده شود و استفاده موثر از این رسانه

هاي اجتماعی در مواقع اضطراري پرداخته است. بر اساس نتایج وي، در هاي رسانه) در تحقیقی، به بررسی پردازش پیام2014عمران (
هاي اجتماعی مبادرت به انتقال اطالعات می کنند اما مدیریت اطالعات فزاینده، فیلتر کردن اطالعات مواقع بحرانی و خطرناك، رسانه

) 1385هاي اجتماعی است. نتایج تحقیق شاهرخ اسکویی (ها در رسانههاي پردازش پیاممختلف، از چالشبندي اطالعات معتبر و اولویت
 هاي علوم انسانی دارند. اي باالتري نسبت به دانشجویان رشتههاي علوم پایه و فنی، سواد رسانهنشان داد که دانشجویان رشته

اي در حد متوسط هستند. نه) دانشجویان تحصیالت تکمیلی ازلحاظ سطح سواد رسا1389پور (نامه ایرانهمچنین، براساس نتایج پایان
اي آنها رابطه معناداري وجود دارد. اجتماعی دانشجویان و وضعیت سواد رسانه –براساس نتایج دیگر این تحقیق میان پایگاه اقتصادي 
سلیمان، خسروي و حداد تر دارند. ایینبت به دانشجویان با پایگاه پاي بهتري نسبدین ترتیب که دانشجویان با پایگاه باالتر، سواد رسانه

ضعف بعد ادراکی سواد با  نشان دادند: دانش آموزان شهر تهران اي دانشجویان وارزیابی سواد رسانه) نیز در پژوهش خود با عنوان 1392(
ستقل و کنترل در مرحله مهاي متعدد، عمل هاز میان فرستند آموزان تهرانی، آنها قادر به انتخاب آگاهانهاي دانشجویان و دانشرسانه

چنین پژوهش شریفی و همکاران . هماي مجهز شوندو نیازمند آموزش هستند تا به ابزار تحلیل و ارزیابی تولیدات رسانه بودهمصرف ن
از معدود  ها نیستند.اطالعاتی و رسانهآموزان براي استفاده از منابع دهد معلمان و والدین قادر به آموزش دانش) نشان می2016(

ریزي و اشرفیتوان به توسط ارزیابی کردند میاي دانشجویان را باالتر از سطح ماخلی که سطح سواد رسانهد -یقیا تنها تحق -تحقیقات
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اي و اطالعاتی دانشجویان ) اشاره کرد. آنها در پژوهشی با عنوان بررسی میزان سواد رسانه1392همکاران (

اي و اطالعاتی دانشجویان مورد مطالعه باالتر از حد متوسط و مطلوب است. آنها نشان دادند: بین نشان دادند که میانگین سواد رسانه
اعی با سواد جتما-اي دانشجویان، رابطه معناداري وجود ندارد اما بین مقطع تحصیلی، دانشکده و پایگاه اقتصاديجنس و سواد رسانه

اقتصادي -دانشجویان این دانشگاه، به پایگاه اجتماعیلیل مطلوبیت نسبی سطح سواد اي رابطه معناداري وجود دارد. شاید درسانه
) بین پایگاه 1هاي تحقیق مذکور و همچنین نظریه شکاف آگاهی (شکل هاي دانشجویان مربوط باشد؛ چراکه بر اساس یافتهخانواده

 رقرار است.باي رابطه مستقیم دي و سطح سواد رسانهاقتصا-اجتماعی
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 )364، ص1386ترجمه دهقان،  (سورین، تانکار، : شکاف آگاهی1شکل

هاي ، معتقد است که ارتباط جمعی نابرابرياستهاي جمعی تأثیر رسانههاي شناخته شده در خصوص یهشکاف آگاهی که یکی از نظر
خبر باقی طبقه پائین، کامالً بی قائل نیست که جمعیت داراي نظریه ، اینبنابراین ؛دهدافزایش می کند یااطالعاتی موجود را تقویت می

، 1385ترجمه اجاللی  کوایل،ت باال بیشتر است (مکهاي داراي منزلطور نسبی در میان گروهبلکه مدعی است که رشد دانایی به ،مانندمی
 .)389ص

اي دانشجویان از سوي دیگر ها درباره سطح سواد رسانهاي از یک سو و نتایج برخی پژوهشد رسانهبا عنایت به آنچه درباره اهمیت سوا
اي دانشجویان دانشگاه بجنورد به انجام رسیده است. بررسی مورد اشاره قرار گرفت، پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت سواد رسانه

اي در بین دورس عمومی است. اگر رف، حاکی از مغفول ماندن سواد رسانههاي عمومی و معاهاي وزارت علوم در درساجمالی سرفصل
انتظار )، 34،ص1391هاي آشکار و پنهانی بدانیم (ملکی،ناظر به محتواي رسمی و غیررسمی، فرایند، محتوا، آموزشبرنامه درسی را 

سنجی است که هرگونه اقدامی در این زمینه مستلزم نیاز اي در ذیل یکی از انواع برنامه درسی گنجانده شود. بدیهیرود که سواد رسانهمی
هاي اولیه را تواند دادهاي دانشجویان، میسازي وضعیت سواد رسانههاي پژوهش حاضر ضمن روشنو سنجش وضعیت اولیه است. یافته

 ریزان درسی، فرهنگی و اجتماعی مرتبط با آموزش عالی قرار دهد.  در اختیار برنامه

 روش

اي و اجزاي سازنده آن در دانشجویان دختر ور که در ذیل مقدمه اشاره شد هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی وضعیت سواد رسانهطهمان
دانشجویان اي انهرس وضعیت سوادتر این پژوهش به دنبال پاسخ به سواالت زیر است: آیا بین طور جزئیو پسر دانشگاه بجنورد است. به

بین پایگاه شته تحصیلی آنها از سوي دیگر رابطه معناداري برقرار است؟ همچنین آیا اجتماعی، و ر-اقتصادي از یک سو و جنسیت، پایگاه
ناداري وجود هاي اجتماعی) رابطه معهاي مکتوب و غیرمکتوب (مانند اینترنت و رسانهجویان و استفاده از رسانهاجتماعی دانش-اقتصادي

 دارد؟

آوري محقق ساخته براي جمعپرسشنامه ، از یک پیمایشی -هاي توصیفیوشژوهشگران در ذیل ربراي یافتن پاسخ سواالت فوق، پ 
 ،زادهیتوسط تق 1389ساخته شده است. نمونه نخست در سال  رانیتا کنون دو پرسشنامه در ا نهیزم نیدر اها استفاده کردند. داده

 40 ۀپرسشنام نیا يساخته شده است. محتوا ،يانجام رساله دکتر یو در ط ییارتباطات دانشگاه عالمه طباطباعلوم  يدکتر يدانشجو
دانشگاه علوم  یعلم اتیعضو ه يزیریآموزان است. نمونه دوم توسط اشرفدانش نیدر ب ياناظر به سنجش سواد رسانه شتریب ،یسال

 که دیرسیرار داده است، اما به نظر مرا مخاطب ق ییساخته شده است. نمونه دوم اگرچه جامعه دانشجو 1391اصفهان در سال  یپزشک
نیازمند بازنگري و اصالح است. تلگرام و مانند آن،  تر،یتو بوك،سیچون ف د،یجد یتعامل يهاتر شدن استفاده از رسانهبه پررنگ تیبا عنا
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و اصالح قرار  ینیمورد بازبآن سازنده  يو با همکار 70/0با ضریب پایایی  پرسشنامه نخستها، ها و مشاورهبعد از بررسی به هر روي،
 و روزآمد شد. يسازمناسب ییدانشجو هجامع يگرفت و برا

 اشکال مختلف و دراي هاي رسانهتوانایی دسترسی، تحلیل، ارزیابی و برقراري ارتباط با پیامرا با ابعاد اي رسانه سواداین پرسشنامه، 
ها براساس اي تعدادي گویه و سوال طراحی شد. پاسخمولفه سازنده سواد رسانه دهد. براي هرمورد سنجش قرار میانتقادي  تفکرهمچنین 
خواهد بود. با توجه  250و حداکثر 50اي کدگذاري شدند. در این پرسشنامه حداقل سواد رسانه 5تا 1تایی لیکرت طراحی و از طیف پنج

)، 183,327تا 116,67)، متوسط (116,66تا  50شوند: پایین (می بندياي دستهسطح سواد رسانه 3به دامنه این تغییرات، دانشجویان در 
 ).250تا 183,33باال (

 ق پرسشنامه مورد سوال قرار گرفت در ادامه آمده است:اي که از طریتوضیح بیشتر ابعاد سواد رسانه

هاي تعاملی ویژه استفاده از رسانهاي مختلف بههو استفاده از رسانهمیزان دسترسی  بااین توانایی  :هارسانه و استفاده از توانایی دسترسی
 سنجیده می شود. 

ها، مالکیت ها، دامنه سایتدگان پیاممیزان آگاهی دانشجویان از تولیدکنناین توانایی معادل  :ايهاي رسانهپیامارزیابی  توانایی تحلیل و
 است. ها پیام و تحلیل ها، تشخیص محتوارسانه

 که به کمک آن افرادهاي افراد است منديتوانمنظور از این توانایی، آن دسته از  :ايرسانههاي پیامري ارتباط با برقراتولید و توانایی 
 ها ارتباط برقرار کنند.و با رسانهها ایجاد رسانه در توانند پیامی رامی

کیفیت و صحت  ویژهو بهها به رسانهنسبت  نگرش انتقاديمنظور از تفکر انتقادي داشتن  :هاانتقادي نسبت به محتواي رسانه تفکر
 . تفکر انتقادي مرتبه باالتر تحلیل و ارزیابی است و با تفکر، داوري و قضاوت همراه است. ي آنهاستمحتوا

ل هاي درآمد، تحصیالت، شغل پدر و مادر حاصاجتماعی خانواده، از ترکیب معرف –اجتماعی: متغیر پایگاه اقتصادي  –پایگاه اقتصادي 
 می شود که در سطح سنجش ترتیبی واقع می گردد.

که قریب به  باشندمی 94 -95در سال تحصیلی  دانشگاه بجنوردمشغول به تحصیل در  دانشجویان کلیه جامعه آماري پژوهش حاضر
 يجدول، برا نیس او مورگان استفاده شد. بر اسا یدست آوردن حجم نمونه از جدول کرجسبراي بهدهند. دانشجو را تشکیل می 3000

با استفاده پرسشنامه  400حدود  نانیجهت اطمکمتر بودن جامعه آماري، است. با وجود  یکاف 346نفر، حجم نمونه  3500 يجامعه آمار
، در بین دانشجویان چهار دانشکده علوم انسانی، فنی و مهندسی، هنر و علوم پایه توزیع 1اياي چند مرحلهخوشه نمونه گیرياز روش 

 رسشنامه مورد استفاده قرار گرفت.پ 363تعداد  يهامخدوش، داده يهاپرسشنامهبا کنار گذاشتن . دش

 ها:یافته

مشاهده  1هاي پژوهش به ترتیب در دو بخش توصیفی و استنباطی ارائه شده است. ویژگی جمعیت شناختی حجم نمونه در جدولیافته
 شود.می

 کنندگان در پژوهششناختی شرکتهاي جمعیتویژگی -1جدول

 =تعدادکل)363درصد( تعداد هاي جمعیت شناختیویژگی

                                                            
1 multi-phase cluster sampling 
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 جنس

 

 54,5 198 دختر

 45,2 164 پسر

 0,3 1 بدون پاسخ

 

 پایگاه اقتصادي اجتماعی

 31,1 113 پایین

 52,9 192 متوسط

 16 58 باال

 

 رشته تحصیلی

 13,8 50 هنر

 17,4 63 علوم پایه

 39,1 142 انسانی

 28,9 105 فنی

 0,8 3 بدون پاسخ

 100 363 کل

  

نفر) 164( %45,2ا نفر)، و دانشجویان پسر ب198% ( 54,5با توجه به اطالعات ارائه شده در جدول، از نظر جنس، دانشجویان دختر با 
نشکده علوم انسانی و نفر)، در دا142( %39,1هاي تحصیلی، بیشترین درصد دهند. همچنین از نظر رشتهحجم نمونه را تشکیل می

ده، بیشترین دانشجوي شرکت کنن 363نفر) در دانشکده هنر مشغول به تحصیل هستند. همچنین از مجموع  50% ( 39,1 کمترین درصد،
 نفر) در پایگاه باال قرار دارند.  113% ( 31,1سط و کمترین درصد،اجتماعی متو -پایگاه اقتصادي نفر) در192( % 52,9درصد، 

 هاشجویان دختر و پسر براساس اختالف میانگیناي در بین داناي و اجزاي سازنده سواد رسانهمقایسه سواد رسانه -2جدول 

عناصر سازنده سواد 
 ايرسانه

 معناداري اختالف میانگین سطح انحراف استاندارد 5میانگین از  هاي دانشجویی گروه

توانایی دسترسی و 
 هااستفاده از رسانه

 0,015 -17/0 پایین 0,44 2,01 دختر198

 پایین 0,51 2,18 پسر164

 0,009 -14/0 متوسط 0,50 2,48 دختر198 توانایی تحلیل وارزیابی

 متوسط 0,51 2,62 پسر164

توانایی تولید و ارتباط با 
 ايهاي رسانهپیام

 0,000 -24/0 متوسط 0,560 2,44 دختر198

 متوسط 0,62 2,68 پسر164
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 0,001 -21/0 متوسط 0,49 2,61 دختر198 نتقاديتفکر ا

 متوسط 0,51 2,80 پسر164

 0,000 -17/0 متوسط 0,40 2,43 دختر198 اي (کل)رسانه سواد

 متوسط 0,43 2,60 پسر164

 

دهد. با توجه ي نشان میاسانههاي سازنده سواد راي دانشجویان دختر و پسر و موقعیت آنها را در قبال مولفهوضعیت سواد رسانه 2جدول
اي بارتی میانگین سواد رسانهاست. به ع 43/2دختر دانشجویان  و 60/2 ،پسراي دانشجویان میانگین سواد رسانه، 2هاي جدولبه داده

ارند. ایین قرار داي، هر دو گروه، در سطح متوسط رو به پدانشجویان پسر از دختر باالتر است هرچند که از لحاظ سطح سواد رسانه
مولفه دانشجویان پسر از میانگین باالتري برخوردارند. البته در همه  4اي نیز، در هر هاي سازنده سواد رسانههمچنین در خصوص مولفه

 ها، که هم دختران و هماي دانشجویان، در حد متوسط قرار دارد به جز، مولفه دسترسی و استفاده از رسانهها، سطح سواد رسانهمولفه
 در سطح پایین قرار دارند. پسران

اي دانشجویان برابر دهد که میانگین سواد رسانههاي این جدول نشان میدهد. یافتهاي دانشجویان را نشان میسطح سواد رسانه، 3جدول
اي دانشجویان نهاست. میانگین سواد رسا 3,82االترین نمره و ب 1اي کسب شده ترین نمره سواد رسانهاست. همچنین پایین 5از  2,51با 

 2,34شود و از را شامل می 2,33تا  1تر است تا سطح باال. طیف پایین از در طیف متوسط قرار دارد اما به سطح پایین و ضعیف نزدیک
 دهد.اي دانشجویان را نشان میسطح سواد رسانه 10سطح متوسط را. جدول  3,64تا 

 اي دانشجویانمیانگین سواد رسانه -3جدول

 واریانس انحراف استاندارد میانگین باالترین کمترین عدادت شاخص

 0,176  0,41939 2,5062 3,82 1,00 363 ايسواد رسانه

نفر) در سطح سواد 241% ( 66,4دانشجوي مورد بررسی، بیشترین درصد،  363دهد از نشان می 4اطالعات جدول بعدي یعنی جدول
 99,4اي اي باال قرار دارند. در مجموع سطح سواد رسانهنهنفر) در سطح سواد رسا 2درصد ( 0,6اي متوسط، و کمترین درصد، یعنی رسانه

 شود.% دانشجویان دانشگاه بجنورد در حد متوسط و پایین ارزیابی می

 اي دانشجویانسطح سواد رسانه -4جدول

 درصد تجمیعی درصد فراوانی معیار

 33,1 33,1 120 کم

 99,4 66,4 241 متوسط

 100,0 0,6 2 باال

  100,0 363 کل
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، 5اي در بین دانشجویان دختر و پسر است. جدولنخستین سوالی که در بخش استنباطی مورد بررسی قرار گرفته، سطح سواد رسانه
 دهد.اطالعات مربوط به این سوال را نشان می

 یتون اي در دختران و پسران دانشجو و نتایج آزمقایسه میانگین سواد رسانهم -5جدول

 جنس 

 

 تعداد

 

 سطح معناداري T انحراف استاندارد میانگین

 میانگین سواد

 ايرسانه

 0,000 -4,029 0,39684 2,4277 198 دختر

   0,42775 2,6026 164 پسر

، 0,000داري سطح معناو  -4,029ار تی برابر با شود. بنابراین، با مقدها تایید میبا توجه به نتایج آزمون آماري، فرض عدم تفاوت واریانس
ارد. درابطه معناداري وجود  %99و با اطمینان  %1توان گفت: بین پسران و دختران دانشجو از نظر سواد رسانه اي، در سطح خطاي می

ي بیشتر طور معناداربه 2,4277از دختران با میانگین  2,6026اي دانشجویان پسر با میانگین توان گفت: که سطح سواد رسانهبنابراین می
 است. 

اجتماعی دانشجویان و وضعیت سواد  –اه اقتصادي دهد: آیا میان پایگ، نتایج آزمون مربوط به سوال بعدي پژوهش را نشان می6جدول
 اي آنها رابطه معناداري وجود دارد؟رسانه

 اي و نتایج آزمون خی دورسانه اجتماعی با سواد –الیس در خصوص ارتباط بین پایگاه اقتصادي و -زارش آزمون کروسکالگ -6جدول

 سطح معناداري درجه ازادي خی دو میانگین رتبه فراوانی اجتماعی –پایگاه اقتصادي  

 0,000 2 15,728 149,96 113 پایین ايسواد رسانه

 194,08 192 متوسط

 204,43 58 باال

  363 کل

پایگاه سه ق به دانشجو به ترتیب متعل 58و  192، 113 دانشجویان شرکت کننده،از بین ، 6جدول توجه به اطالعات ارائه شده در با
 و 204,43اجتماعی باال  –قتصادي پایگاه ااي دانشجویان رسانه میانگین رتبه سوادپایین، متوسط و باال هستند. اجتماعی  –اقتصادي 

مون زنتایج آبق طاست.  149,96اجتماعی پایین  –ه اقتصادي و دانشجویان پایگا194,08اجتماعی متوسط  –پایگاه اقتصادي  دانشجویان
 ها با درجه آزاديرتبه میانگین ح معناداري تفاوتسط15,728دست آمده برابر با مقدار خی دو بهاي کروسکال والیس، نمونه آماري چند

پایگاه اقتصادي ین برابطه ) 0,000معناداري= ، سطحP≥ 01/0( %99به احتمال توان نتیجه گرفت که بنابراین می است. 000/0 با برابر 2
  است. اي آنها معناداروضعیت سواد رسانهاجتماعی دانشجویان و  –

هاي مختلف تحصیلی، رشته اي دانشجویان درآیا بین سطح سواد رسانهدهد: ، نتایج آزمون مربوط به این سوال پژوهش را نشان می7جدول
 رابطه معناداري وجود دارد؟

 یج آزمون خی دواي برحسب رشته و نتاگزارش آزمون کروسکال والیس سواد رسانه -7جدول
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  رشته  فراوانی هامیانگین رتبه خی دو درجه آزادي سطح معناداري

 ايسواد رسانه هنر 50 189,33 4,286 3 0,232

 علوم پایه 63 170,77 

 فنی 142 191,64

 علوم انسانی 105 167,07

  کل 360 

 

سطح معناداري است و  4,286ضریب خی دو برابر الیس، اي کروسکال ونمونه مون آماري چندزآ، نتایج 7هاي جدولبا توجه به داده
تحصیلی هاي رشتهدانشکده و که رابطه بین  گرفتنتیجه توان بنابراین میباشد. می 0,232، برابر 2آزادي  ها با درجهتفاوت میانگین رتبه

اي دانشجویان دانشکده فنی با اد رسانهر نیست. اما در توصیف نتایج باید گفت: سطح سواي آنها، معناداوضعیت سواد رسانه ویان ودانشج
و سپس 189,33هاي هنر با میانگین رتبه هاي بعدي دانشجویان دانشکدهاز سایر دانشجویان باالتر است. و در رده 191,64میانگین رتبه 

قرار دارند.  167,07ه و در نهایت دانشجویان دانشکده علوم انسانی با میانگین رتب170,77علوم پایه با میانگین رتبه دانشجویان رشته 
 البته این اختالف معنادار و قابل تعمیم به جامعه آماري نیست. 

هاي مکتوب برحسب از رسانه شجویاندهد: آیا بین میزان استفاده دانین سوال پژوهش را نشان میهاي مربوط به ا، نتایج آزمون8جدول
 شود؟جتماعی تفاوت معناداري مشاهده میا -پایگاه اقتصادي 

و نتایج آزمون  هاي مکتوب در دانشجویانو میزان استفاده از رسانه عیاجتما -دول توافقی (کروسکال والیس) پایگاه اقتصاديج - 8جدول
 خی دو

  اجتماعی –پایگاه اقتصادي  فراوانی هاهمیانگین رتب خی دو درجه ازادي سطح معناداري

 میزان استفاده از  پایین 112 174,01 1,287 2 0,525

 متوسط 190 180,97 هاي مکتوبرسانه

 باال 57 188,52

 کل  356

سه  ، دراندوب را اعالم کردههاي مکتکه میزان استفاده از رسانه دانشجو مورد مطالعه 359، 8جدول توجه به اطالعات ارائه شده در با
هاي استفاده از رسانه میزانمیانگین رتبه نفر) قرار دارند.  57نفر) و باال ( 190نفر)، متوسط (112پایین (اجتماعی  –پایگاه اقتصادي 

و در 180,97توسط ماجتماعی  –با پایگاه اقتصادي  دانشجویاندر  و، 188,52اجتماعی باال  –با پایگاه اقتصادي دانشجویان  مکتوب در
اي کروسکال والیس، سطح معناداري . بر اساس نتایج آماري چند نمونهاست 174,01اجتماعی پایین  –دانشجویان با پایگاه اقتصادي 

ي هااجتماعی و میزان استفاده از رسانه –بزرگتر است. بنابراین رابطه میان پایگاه اقتصادي  05/0ز است که ا 0,525ها تفاوت میانگین
 مکتوب، معنادار نیست.
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دهد: آیا بین میزان استفاده دانشجویان از اینترنت برحسب پایگاه هاي مربوط به این سوال پژوهش را نشان می، نتایج آزمون9جدول 
 شود؟ اجتماعی تفاوت معناداري مشاهده می -اقتصادي 

 ان استفاده از اینترنت در دانشجویان و نتایج آزمون خی دوو میز عیاجتما -دول توافقی (کروسکال والیس) پایگاه اقتصاديج -9جدول

  اجتماعی –پایگاه اقتصادي  فراوانی هامیانگین رتبه خی دو درجه آزادي سطح معناداري

  پایین 113 149,81 18,334 2 0,000

 میزان استفاده از 

 اینترنت

 متوسط 192 194,56

 باال 58 202,84

 کل 363 

نفر)، متوسط 113پایین (اجتماعی  –پایگاه اقتصادي سه  دانشجو مورد مطالعه، در 363، 9جدول جه به اطالعات ارائه شده درتو با
 و، 202,84اجتماعی باال  – پایگاه اقتصاديدانشجویان  میزان استفاده از اینترنت درمیانگین رتبه نفر) قرار دارند.  58نفر) و باال (192(

است. بر  149,81اجتماعی پایین  –و در دانشجویان با پایگاه اقتصادي 194,65اجتماعی متوسط  –ایگاه اقتصادي با پ دانشجویاندر 
 2ها با درجه آزاديت میانگین رتبهسطح معناداري تفاو 18,334با خی دو اي کروسکال والیس، نمونه مون آماري چندزنتایج آاساس 

 –پایگاه اقتصادي  رابطه بین) 0,000، سطح معناداري= P≥ 01/0( %99که به احتمال گرفت ه نتیجتوان است. بنابراین می000/0با برابر
 کنند. ت بیشتر استفاده میاست و دانشجویان متعلق به پایگاه باالتر از اینترن ، معناداراجتماعی دانشجویان و میزان استفاده از اینترنت

هاي اجتماعی دهد: آیا بین میزان استفاده دانشجویان از شبکهش را نشان میهاي مربوط به این سوال پژوه، نتایج آزمون10جدول
  قتصادي رابطه معناداري برقرار است؟ا-برحسب پایگاه اجتماعی

ر دانشجویان و هاي اجتماعی مجازي دو میزان استفاده از شبکه اعیاجتم -دول توافقی (کروسکال والیس) پایگاه اقتصاديج -10جدول
 تی نتایج آزمون 

  اجتماعی –پایگاه اقتصادي  فراوانی هامیانگین رتبه خی دو درجه ازادي سطح معناداري

 میزان استفاده از  پایین 113 158,98 10,268 2 0,006

 متوسط 192 189,49 اینترنت

 باال 58 208,67

 کل 363 

نفر) و باال 192نفر)، متوسط (113پایین (اجتماعی  –پایگاه اقتصادي سه  دانشجو در 363، 10جدول توجه به اطالعات ارائه شده در با
، 202,84اجتماعی باال  –پایگاه اقتصادي  با دانشجویان در هاي اجتماعی مجازيشبکهمیزان استفاده از میانگین رتبه نفر) قرار دارند.  58(

است. بر اساس  49,81اجتماعی پایین  –ان با پایگاه اقتصادي و در دانشجوی194,65اجتماعی متوسط  –با پایگاه اقتصادي  دانشجویاندر 
 با برابر 2ها با درجه آزاديسطح معناداري تفاوت میانگین رتبه 10,268با خی دو اي کروسکال والیس، نمونه مون آماري چندزنتایج آ
 –پایگاه اقتصادي رابطه بین ) 0,006= ، سطح معناداريP≤ 006/0( %99که به احتمال  فتنتیجه گرتوان بنابراین می است. 0,006
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 %95% و با  5است و دانشجویان متعلق به پایگاه باالتر در سطح خطاي  آنها، معناداراجتماعی دانشجویان و میزان استفاده از اینترنت 
 کنند.بیشتر استفاده می هاي اجتماعی مجازيشبکهاطمینان از 

 بحث و نتیجه گیري

 نیدست آمده از ابه جی. نتامهجور بوده است نرایدر کشور ا ا،یبه نسبت سابقه آن در دن ياشد، بحث سواد رسانه طور که قبالً اشارههمان
در سطح  )%99,4( انیودانشجاکثر قریب به اتفاق  ياسطح سواد رسانه هنشان داد ک جینتامؤید این مطلب است.  یطور کلبه قیتحق

ها اینکه، در همه ابعاد سواد هاز دیگر یافت باال برخوردارند. يااز سطح سواد رسانه %0,6 یعنینفر  2قرار دارد و تنها  نییمتوسط رو به پا
ر ها، تحلیل و ارزیابی و تفکر انتقادي، نمره پسران از دختران باالتام و ارتباط با رسانهاي یعنی میزان دسترسی، توانایی تولید پیرسانه

 نیو همچن نترنتیاز ا میزان استفاده ان،یدانشجو ياو سطح سواد رسانه یاجتماع-ياقتصاد هگایپا نیباست. همچنین مشخص شد که 
 رابطه مثبت معنادار برقرار است. یاجتماع يهااستفاده از شبکه زانیم

سلیمان،  )،1393، 1390زاده ()، تقی1389اي دانشجویان، نتایج این تحقیق، با نتایج ایرانپور (از حیث پایین بودن میزان سواد رسانه
) که جامعه دانشجویان 1392ریزي و همکاران (اشرفیمطابقت دارد. اما با نتایج تحقیق  )2005( 1) و پانگ1392خسروي و حداد (

-توان به نظریه شکاف آگاهی و اختالف طبقات اجتماعیپزشکی را مورد بررسی قرار داده است همخوانی ندارد. البته ناهمخوانی اخیر را می
توان حدس زد صادي نسبت داد؛ چراکه استان خراسان شمالی به نسبت اصفهان از محرومیت بیشتري برخوردار است. همچنین میاقت

اقتصادي بهتري برخوردار باشند، از اینرو اختالف مشاهده شده در میانگین  -هاي علوم پزشکی از وضعیت اجتماعیکه دانشجویان دانشگاه
 ن و دو دانشگاه قابل درك و تبیین است. اي بین دو استاسواد رسانه

 نسبت به دانشجویان با پایگاه پایین از اینترنت اجتماعی باال -دهد که میزان استفاده دانشجویان با پایگاه اقتصادينتایج تحقیق نشان می
ده هاي اجتماعی مجازي بیشتراستفاجازي متفاوت است ودانشجویانی که پایگاه باالتري دارند، از اینترنت و شبکهمهاي اجتماعی و شبکه

) برابري 2012گ () و سین1391، 1390زاده ()، تقی1389)، ایرانپور (1385می کنند. این یافته نیز، با نتایج تحقیق شاهرخ اسکویی(
 نشان دهنده آن است اجتماعی پایین نیز حضوردارند و این –اي باال، تعدادي از افراد پایگاه اقتصاديکند. البته درسطح سواد رسانهمی

اي هستند متعلق به پایگاه باال نیستند موضوعی که نظریه شکاف آگاهی نیز آن که منحصرا همه کسانی که درسطح باالیی از سواد رسانه
قائل نیست دهد، بنابراین یکند؛ یا افزایش مهاي اطالعاتی موجود را تقویت مینابرابري ،ارتباط جمعی را می پذیرد. براساس این نظریه،

داراي منزلت هاي بطور نسبی در میان گروه شمانند؛ بلکه مدعی است که رشد دانخبر باقی میکه جمعیت داراي طبقه پائین، کامالً بی
ي اي درسطوح مختلف سواد رسانهکند که از هر سه پایگاه افرادآماري نیز این نوع رفتار ارتباطی را تأئید میهاي یافته باال بیشتر است.

 وجوددارند.

، ایرانپور )1393، 1390تقی زاده ( اي دانشجویان دختر و پسر نیز با نتایج تحقیقنتایج پژوهش در زمینه تفاوت معنادار بین سواد رسانه
 همچنینکند. ) برابري نمی1392ریزي و همکاران (مطابقت دارد اما با نتایج تحقیق اشرفی) 1392سلیمان، خسروي و حداد ( ) و1389(

اقتصادي  گاهیپار و همچنین د مختلف، يهادانشکده انیدانشجو ياسطح سواد رسانه نیبنتایج تحقیق در خصوص نبود تفاوت معنادار 
 ) مطابق نیست.1393، 1390زاده () و تقی1389، ایرانپور ()1392ریزي و همکاران (اشرفیاجتماعی مختلف با نتایج تحقیق  –

مرزي) هاي رادیویی و تلویزیونی خارجی (بروندانشجویان اهل استفاده از برنامه %90دهد که بیش از می هاي توصیفی نشانمرور یافته
هاي دانشجویی، عدم دسترسی به ها و خابگاهتواند سبک خاص زندگی دانشجویی باشد. زندگی جمعی در خانهنیستند. دلیل این امر می

هاي اجتماعی، و سهولت دسترسی به اینترنت ها یا شبکهمندي و وابستگی نسبی به رسانههاي ماهواره و همچنین عالقتلویزیون و بشقاب

                                                            
1 Phang 
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مرزي اي فارسی زبان برونهاي ماهوارههاي هوشمند باعث شده است که دانشجویان مجالی و امکانی براي استفاده از شبکهاز طریق تلفن
سختی بتوان به مرزي را بههاي تلویزیونی و رادیویی برونتفاده از شبکههاي خارجی پیدا نکنند. عدم توجه یا عدم اسو همچنین رادیو

بایست تا حد زیادي مورد توجه هاي صدا و سیماي جمهوري اسالمی میطور بود، برنامهاعتقادي نسبت داد؛ چراکه اگر این-دالیل ارزشی
 انیدانشجو %60و  %92هاي تلویزیونی داخلی نیز نیستند (شبکه و استفاده باشد؛ و این در حالی است که دانشجویان چندان اهل استفاده از

  .)کنندیاستفاده می و داخلی خارج یونیزیتلو يهااز شبکهبه ترتیب ساعت  کیکمتر از 

دانشجویان به ترتیب  %80و  %95هاي فارسی رادیویی چه داخلی و چه خارجی محبوبیتی در بین دانشجویان ندارد (طور کلی برنامهبه
هاي اجتماعی و به تعبیر جدیدتر از دانشجویان از کاربران شبکه %90کنند). در مقابل اصالً از رادیوهاي خارجی و داخلی استفاده نمی

هاي خبري دنبال روند و اخبار را از این طریق و از طریق سایتبوك، تلگرام، تویتر، و ..) به شمار میهاي اجتماعی (فیسکاربران رسانه
 -ه پسر و چه دخترچ-دانشجویان %72کنند (هاي مکتوب استفاده نمیدهد دانشجویان از روزنامهها نشان می. همانطور که یافتهکنندمی

) 1999این یافته با مطالعات هافمن (خوانند و در این رابطه بین دختران و پسران تفاوت معناداري وجود ندارد). اصالً روزنامه مکتوب نمی
ویژه ه فضاي مجازي (بهدسترسی آنها بمطاله اندك روزنامه در میان دانشجویان آمریکایی، همخوانی دارد. با وجود این،  در زمینه میزان
هاي اجتماعی و طور کلی رسانههاي خبري اینترنتی سوق داده است. بههاي هوشمند) آنها را به سمت استفاده از سایتاز طریق تلفن

هاي خبري اینترنتی استفاده جویان از سایتدانش %77االترین نرخ نفوذ در بین دانشجویان برخوردارند (هاي خبري اینترنتی از بسایت
درصد از آنها بیش از یک ساعت در  %71هاي اجتماعی هستند که بیش از ها یا رسانهدانشجویان کاربر شبکه %90کنند. و همچنین می

هاي اجتماعی تفاوتی بین دختران ه و میزان دسترسی به اینترنت و رسانهکه در میزان استفادکنند، جالب آنها استفاده میروز از این رسانه
 و پسران وجود ندارد).

ویژه آنها که در حوزه اي دانشجویان است. اگر متولیان بهنتایج این تحقیق در کنار دیگر شواهد حاکی از نامطلوب بودن سطح سواد رسانه
ها و قدرت جریان سازي آنها در عصر اطالعات و ارتباطات باور کنند، به تأثیر رسانهو ارزشی فعالیت می تربیت دینی، فرهنگی، اخالقی
توانند اي را میها، موضوع سواد رسانهدهند. دانشگاهریزي قرار میهاي مهم برنامهاي را در یکی از اولویتداشته باشند، ارتقاء سواد رسانه
هاي رسمی به دانشجویان آموزش دهند. با وجود این، بگنجانند و در قالب کالس» هاي زندگیمهارت«ه در ذیل دروس اختیاري از جمل

هاي آموزشی محدود بوده و امکان پرداختن به همه مسائل مهم از جمله محیط زیست، کارآفرینی، ظرفیت برنامه درسی صریح در نظام
خارج شده  1اي از ذیل برنامه درسی مغفولانتظار حداقلی این است که سواد رسانهاي و مانند آن فراهم نیست، اما بهداشت، سواد رسانه

هاي ها، کالسها، دورهریزان و مدیران در قالب کارگاهاي که برنامهقرار گیرد؛ به گونه 2هاي درسی ضمنی یا پنهانو در زمره برنامه
هاي صالحین و مانند آن به طور مستقیم و غیرمستقیم فرهنگی، حلقههاي آزاداندیشی، جلسات ها، کرسیآموزشی، جلسات نقد، مناظره

 به این مهم بپردازند.

 سپاسگزاري:

ود فرض به اجرا درآمده است. مولفان بر خ 1395مقاله پیش رو حاصل یک طرح پژوهشی مصوب دانشگاه بجنورد است که در سال 
ویژه معاونت محترم آموزشی اند، بهی که آنها را در این خصوص یاري رساندهراندانند که مراتب سپاس خود را از کلیه همکاران و داومی

 و پژوهشی ابراز دارند. خداوند یاورشان باد.

 منابع:

                                                            
 ) به تعبیر آیزنر برنامهاي است که باید آموخته شود اما تدریس نمیشود (مهرمحمدي، 1383).null/omitted/neglected curriculum برنامه درسی مغفول/ پوچ/محذوف (1
 ) برنامهاي است که نظام آموزشی قصد آموزش آن را ندارد ولی عمالً و به طور ضمنی توسط شاگردان یادگرفته میشود.implicit curriculum برنامه درسی پنهان یا ضمنی (2
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). بررسی میزان رابطه استفاده از فضاي مجازي با افزایش طالق در بین جوانان استان خراسان 1395اسکندري، حسین، و درودي، حمید (
 مصوب اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان شمالی. شمالی، طر ح پژوهشی

هاي ارزشی جوانان و عوامل مؤثر بر آن. فصلنامه پژوهش در مسائل گیري). بررسی جهت1393اسکندري، حسین، و کاظمی، کاظم (
 .98-81، ص. 22تعلیم و تربیت اسالمی، سال بیست و دوم، دوره جدید، شماره 

ها اي و اطالاتی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، فصلنامه نظام). بررسی میزان سواد رسانه1392(ریزي، حسن و همکاران اشرفی
 .17-34، صص 6، پیاپی 2و خدمات اطالعاتی، سال دوم، شماره 

دانشجویان تحصیالت  ارتباطی هاي تعاملی، بررسی رفتاررسانه استفاده از نقش آن در اي ورسانه ). میزان سواد1389ایرانپور، پرستو (
اکدهی، تهران: نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی دکتر علیرضا حسینی پتکمیلی دانشگاه اصفهان و دانشگاه صنعتی اصفهان، پایان

 دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی.

 مام صادق(ع).ن: دانشگاه ااي، ترجمه حسین سرفراز، تهرا). آموزش رسانه1389اکینگهام، دیوید (

اي، رساله دکتري به راهنمایی دکتر علی اصغرکیا، هاي رسانهاي برپردازش پیامرسانه ). نقش دوره آموزش سواد1393زاده، عباس (تقی
 تهران: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی.

 ،28پژوهشگران فرهنگ شماره. موزان دبیرستانی شهر کرماناي دانش آ). مطالعه عوامل موثر بر رژیم مصرف رسانه1390زاده، عباس (تقی
 .186-163صص

صلنامه مطالعات ف). بررسی تأثیر فضاي مجازي (اینترنت) بر هویت ملی دانشجویان، 1394حاجیانی، ابراهیم، و محمدزاده، حمیدرضا (
 . 67-84، ص1، سال شانزدهم، شماره 61ملی، 

فاه اجتماعی، . آسیب شناسی فردي و اجتماعی روابط مجازي در ایران: یک رویکرد کیفی، ر)1388ربیعی، علی، و شاقاسمی، احسان (
 .11-31، ص34سال نهم، شماره 

بوك و اعی فیس). تحلیل رابطه حضور در شبکه اجتم1393( زاده اقدم، صمد، احیایی، پویان، عدلی پور، صمد، و سهرابی، مریمرسول
 .133-154، ص 4تبریز، فصلنامه توسعه اجتماعی، دوره هشتم، شماره  انزواي اجتماعی در بین جوانان شهر

هاي اجتماعی: پژوهشی در مورد چند فیلم سینمایی و سریال تلویزیونی، ). وسایل ارتباط جمعی و تغییر ارزش1375پور، فرامرز (رفیع
 ویدئو، روزنامه و تبلیغات، تهران، معاونت پژوهشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.

وزان شهر تهران، مجله جهانی رسانه، دانش آم اي دانشجویان و). ارزیابی سواد رسانه1392سلیمان، سفر، خسروي، فریبرز و حداد، زهرا (

 .16شماره 

 هاي ارتباط جمعی، ترجمه، علیرضا دهقان، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.). نظریه1386سورین، ورنر و تانکارد، جیمز (

نامه مقطع تحصیالت تکمیلی، پایان فنی وعلوم انسانی دانشگاه تهران در اي دانشجویانرسانه ). بررسی سواد1385ی، زهره (شاهرخ اسکوی
 دانشگاه عالمه طباطبایی. ،کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی

هاي اجتماعی سایبري، انه در شبکه). ارتباط عفیف1393الهدي، سیدعبدالرسول، و نوروزي، محمدجواد (الدین، سیدحسین، علمشرف
 .7-35رتباطات، سال پانزدهم، شماره بیست و هفتم، ص ا-مطالعات فرهنگ
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 .27-28: 68رسانه اي، یک مقاله عقیده اي، فصلنامه رسانه، شماره  ). سواد1385شکرخواه، یونس (

 خرد.). فلسفه فناوري اطالعات و تعلیم و تربیت، تهران: مبناي 1388ضرغامی، سعید (

ها، دوفصلنامه دین هاي مجازي و دین: نگرشها و تجربهسیبآ). رویکرد دوفضایی به 1391عاملی، سعیدرضا، و حاجی جعفري، مجتبی (
 .95-127)، صص41و ارتباطات، سال نوزدهم، شماره اول (پیاپی 

ر میان کاربران ایرانی، مطالعات ملی، دزمره بوك در تحول زندگی رو). تحلیل نقش فیس1393مهین ( شیخ انصاري، ، وعبداللهیان،حمید
 .137 -160، ص 60شماره 

 شهر جوانان فرهنگی هویت بر بوكفیس اجتماعی شبکه ). تأثیر1393عدلی پور، صمد، قاسمی، وحید، و میرمحمدتبار، سیداحمد (

 .1 – 28، ص ص 1اصفهان، فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، دوره هفتم، شماره 

، 56بوك و هویت ملی جوانان، فصلنامه مطالعات ملی، ). شبکه اجتماعی فیس1392صمد، قاسمی، وحید، و کیانپور، مسعود (پور، عدلی
 .141-164، ص. 4سال چهاردهم، شماره 

هش هاي ارتباطاتی اطالعاتی بر گفت و گو میان فرهنگ ها. پژودنیاي مجازي: تأثیر فناوري در ). گفت و گو1386محمدي، احمد (گل
 .165-177علوم سیاسی، شماره در چهارم، صص

هاي نوین (اینترنت و ماهواره) در از هم گسیختگی خانوادگی در استان چهارمحال و ). بررسی نقش فناوري1392گنجی، محمد (
 نامه کارشناسی ارشد دانشگاه کاشان.. پایان1392ل شهرستان شهرکرد در سا-بختیاري

 .39هاي جوانان و عوامل مرتبط بر آن، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال دهم، شماره ارزش). تغییر 1389گودرزي، سعید (

عی کاربران اینترنت ). بررسی اثرات استفاده از اینترنت بر انزواي اجتما1385محسنی، منوچهر، دوران، بهزاد، و سهرابی، محمدهادي (
 ).16(پیاپی 4شناسی ایران، سال هفتم، شماره عههاي تهران). مجله جام(در میان کاربران کافی نت

هاي اجتماعی مجازي و بحران هویت: با تأکید بر بحران هویتی ایران، ). شبکه1391و خاکساري، فائزه ( ،پور، صمدمعمار، ثریا، عدلی
 .155-176، ص. 4فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دوره اول، شماره 

 ها.عه رسانهنظریه ارتباطات جمعی، ترجمه، پرویز اجاللی، تهران: دفتر مطالعات و توس .)1385(کوایل، دنیس مک

هاي نوین (اینترنت و ماهواره) در از هم گسیختگی خانوادگی در استان چهارمحال و ). بررسی نقش فناوري1392پور شهرکی (ملک
 ی ارشد رشته علوم اجتماعی دانشگاه کاشان.نامه کارشناس، پایان1392ل شهرستان شهرکرد در سا-بختیاري

 ریزي درسی (راهنماي عمل)، تهران: انتشارات مدرسه.برنامه .)1391( ملکی، حسن

 م اندازها، مشهد: به نشر.ها، رویکردها و چش). برنامه درسی: نظرگاه1383مهرمحمدي، محمود (

ایران، دو فصلنامه  ارسی: تحلیل الهیات مردم پسند مجازي اینترنتی درهاي ف). بازنمایی خدا در بالگ1391نجاتی حسینی، سید محمود (
 .157-194)، صص 41دین و ارتباطات، سال نوزدهم، شماره اول (پیاپی 

بوك، دانشجویان س). بررسی نگره هویتی کاربران ایرانی شبکه اجتماعی فی1394زاده، مهدي، انتظاري، مهدیه، و فتحی، ابراهیم (نجف
 .63-82، ص. 3، سال شانزدهم، شماره 63ردوسی مشهد. فصلنامه مطالعات ملی، دانشگاه ف
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 هاي اجتماعی و نظام ارزشی دانشجویاناستفاده از شبکه

 2، عاطفه سنجري1حسین اسکندري

 چکیده

گذارند. پیش از این، مطالعات فراوانی دربارة و طریق قالب و محتوا بر مخاطبان اثر میطور خاص، از دها بهطور عام و رسانهها بهفناوري
ییرات ارزشی جوامع به انجام رسیده است؛ اما ادیو، تلویزیون و ماهواره در زمینه تغهاي سنتی (یک سویه) چون رنقش و تأثیر رسانه

هاي) اجتماعی مطالعات کمتري به انجام رسیده است. هدف پژوهش ها (یا رسانههاي نوظهور (و دوسویه) از جمله شبکهدربارة رسانه
ها هاي اجتماعی و همچنین اعتیاد به آنن میزان استفاده از رسانهرود، بررسی رابطه بییمایشی به شمار میپ-حاضر که از نوع توصیفی

در  94ر سال داز یک سو و نظام ارزشی دانشجویان از سوي دیگر بود. جامعه آماري پژوهش، عبارت بودند از کلیه دانشجویانی که 
نفر دو پرسشنامه نظام ارزشی و مقیاس اعتیاد  229هر بجنورد، مشغول به تحصیل بودند. از این میان ها و مراکز آموزش عالی شدانشگاه
ها حاکی از آن بود که افزار اس پی اس اس مورد تحلیل قرار گرفت. یافتهها با نرمهاي اجتماعی را به درستی تکمیل کردند. دادهبه شبکه

ها از سوي دیگر، جتماعی و اعتیاد به آنهاي) اها (یا رسانهبین نمره کلی نظام ارزشی دانشجویان از یک سو و میزان استفاده از شبکه
هاي نظام ارزشی نیز مشخص شد که به غیر از ارزشهاي اقتصادي، بین ارزشهاي دینی، رابطه منفی معنادار برقرار است. در بررسی مولفه

یت به اینکه نظام آموزشی هاي اجتماعی رابطه منفی معنادار برقرار است. با عنافرهنگی، سیاسی و اجتماعی و میزان استفاده از شبکه
توجه توجه یا کمهاي اجتماعی، بیهاي نوظهور چون شبکهطور کلی و رسانهها بهرسمی نسبت به استفاده صحیح و هدفمند از رسانه

 هد تغییراتاي در بین دانشجویان، باید شاهاي اجتماعی، و فقدان سواد رسانهرسد که با فراگیرتر شدن استفاده از شبکهاست، به نظر می
 ارزشی بیشتري در این قشر باشیم.

 اي.ن، سواد رسانههاي اجتماعی، نظام ارزشی، دانشجویاانههاي اجتماعی، رسشبکهکلمات کلیدي: 

 مقدمه

به  اند. بستهها تجربه کردهاي را در زمینه ارزشطور ویژه، تغییرات عمدههاي اخیر بهطور کلی و دههجوامع بشري، در قرون اخیر به
تواند مطلوب یا نامطلوب ارزیابی شود. بررسی، تحلیل و رصد روند تغییرات ارزشی جامعه از بسترهاي فکري و فرهنگی، این تغییرات می

 اي است.هاي مختلف دینی، تربیتی، اجتماعی، فرهنگی و رسانهضروریات اولیه در جهت شناسایی و حل مسائل در حوزه

ها و اعتقادات بنیادین مردم در حال تغییر است. تغییري که بر رفتار سیاسی، جنسی، ارزش) «2007( 3اینگلهارت و ولزلبه اعتقاد 
). در زمینه تغییرات ارزشی جامعه ایرانی، بویژه جوانان 12: 1389(به نقل از وثوقی، اکبري، » گذاردشان تاثیر میاقتصادي و مذهبی

هاي گودرزي یافتهتوان به کند. از آن جمله مینظر اینگلهارت و ولزل را تأیید می تحقیقات متعددي صورت گرفته است که به طور کلی
پور هاي جوانان و عوامل مرتبط با آن، رفیعتغییر ارزشدر زمینه  )1391ذوالفقاري (و  ینصرت ) و1385ی (فیشر)، 1386ي (مناد )،1389(
 نوجوانان گرایش و آنها والدین و نوجوانان اعتقادى افکار خصوص در )،1372فر (جوانان، مسعودي هاىارزش تغییر خصوص ) در1375(

 ) در زمینه عوامل انسانی و غیرانسانی مؤثر بر تغییر ارزشها اشاره کرد.1393)، و اسکندري و کاظمی (1381پور (بیگانه، مردان فرهنگ به

                                                            
 yahoo.com3eskandari@استادیار دانشگاه بجنورد، . 1

 atefe.sanjari@yahoo.comکارشناس مشاوره دانشگاه بجنورد، . 2

3 Engelhart and Wellsl 
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نماید. عوامل زنجیروار، پیچیده و درهم بافته ن دشوار میاي که پاسخ آچه عواملی این تغییرات ارزشی را موجب شده است؟ سوال ساده
ها به عنوان یکی از مصادیق آن به ها به طور عام و رسانهدهند. در این زمینه، فناوريزیادي نظام ارزشی جوامع را تحت تأثیر قرار می

ین نظر است که ورود سریع ، بر ا»انقالب خاموش«اینگلهارت با طرح مفهوم روند. طور خاص، از مهمترین عوامل تأثیرگذار به شمار می
هاي جدي در مبانی هویتی جامعه ایجاد کند. تواند گسستهاي نوین اطالعاتی و ارتباطی میهاي جدید از طریق تکنولوژيارزشها و ایده

ده اي در تغییر و قش تعیین کننهم چنان که کاستلز بیان کرده است ماهواره و اینترنت با دگرگون ساختن بنیادین ماهیت ارتباطات، ن
، 1393، به نقل از عدلی پور، قاسمی، میرمحمدتبار، 383-384، 1389کند (کاستلز، ها و هویت ملی شهروندان ایفا میشکل دهی فرهنگ

 ).24ص 

ي اجتماعی (و به تعبیر هایزیون و ماهواره اینک اینترنت و فضاي مجازي به طور کلی و شبکهتر چون رادیو، تلوهاي سنتیبعد از رسانه
هاي اجتماعی شبکهاند. شناختی و فرهنگی قرار گرفتههاي تربیتی، جامعهوجه پژوهشهاي اجتماعی) به طور ویژه مورد تجدیدتر رسانه

 کرد که روزي جنبه اجتماعی اینترنت به صورت کاربرد اصلی آن درآید، پاي به عرصه ي وجوددر حالی که هنوز هیچ کس تصور نمی
توان گفت یکی از تأثیرگذارترین گذاشتند. این موضوع در بین کاربران اینترنتی چنان مورد استقبال قرار گرفته است که به جرأت می

هاي هاي اخیر تحول شگرفی در نظام اجتماعی کشورهاي مختلف بوجود آورد، شبکههاي ارائه شده در اینترنت و وب که در سالسرویس
 ).1393و بندگی منفرد، اجتماعی بود (رسولی

کنند تا خود را ها افراد فرصت پیدا میآپ، تلگرام ...) مکان هایی هستند که در آنبوك، تویتر، واتسهاي اجتماعی (چون فیسشبکه
ظ کرده. ها این ارتباطات را حفهاي شخصیتی خود را بروز دهند و با سایرین ارتباط برقرار کنند و در این محیطمعرفی کنند و ویژگی

جتماعی ها بطور بالقوه اي چه در سطح روابط بین فردي و چه در سطح روابط اجتماعی توانایی ایجاد تغیرات اساسی در زمینه ااین سایت
 ).40، ص1392باشند (جوادي نیا و همکاران، هر فرد را دارا می

هاي پژوهشی گذارند. یافتهبر مخاطب اثر می 2و محتوا 1ق فرمطور کلی از طریبه -مثل هر فناوري دیگري–هاي اجتماعی ها یا رسانهشبکه
، به نقل از معمار، 165-166، ص. 1388(ربیعی، دهد که این تأثیرگذاري بر نسل جوان بیش از دیگران است هاي اخیر نشان میسال

آمد، فرض این پژوهش این است که  همانطور که در ادامه خواهد ).1394، حاجیانی و محمدزاده، 169، ص1391پور، خاکساري، عدلی
تواند نظام شود، خود استفاده طوالنی مدت از این فناوري میهاي اجتماعی تبادل میها یا رسانهصرف از نظر از محتوایی که در شبکه

اي اجتماعی از یک سو هارزشی مخاطبان را تحت تأثیر قرار دهد. در واقع، این پژوهش به دنبال بررسی رابطه بین استفاده زیاد از شبکه
 هاي پژوهش مبانی نظر آن به اختصار مورد اشاره قرار گرفته است. و نظام ارزشی دانشجویان از سوي دیگر است. قبل از پرداختن به یافته

 ارزش و فناوري

ی است؛ چراکه در درون بودن یا نبودن آن از لحاظ ارزش طرفی فناوري یا خنثیهاي مطرح در رابطه با فناوري، بحث بیاز جمله بحث
شود که آیا طرفی فناوري به این بحث ختم میبی طرفی آنها نیز نهفته است. بحثها، نگرش ما درباره بینقطه نظرات ما درباره فناوري

ناوري جهت د فناوري. یعنی انسان به فگردد یا به خوهاي استفاده از آن توسط آدمی باز میخنثی بودن و سوگیر بودن فناوري به شیوه
تضاد ارائه مدر دو قطب را پردازان در این زمینه دو دیدگاه عمده گران و نظریهپژوهشدار باشد. تواند جهتدهد یا خود فناوري نیز میمی

 اند:کرده

 گیرد؛قرار میاستفاده  [توسط انسان] مورد فناوري خنثی است و به مثابه ابزار -
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 ).2009، 1(زیمنس و تیتنبرگر هایی را نهفته داردها و ایدئولوژيسفهفناوري خنثی نیست و در دل خود فل -

) و این ما هستیم 1381فناوري خنثی است و داراي بار ارزشی و فرهنگی نیست (باقري، در دیدگاه نخست، که مبتنی بر مدرنیسم است،
خوب و بد بودن فناوري، به خود فناوري کنیم. ذاري میگها را تعیین کرده و در رابطه با آن ارزشکه به عنوان کاربر، تأثیرات فناوري

توانیم درباره خوب و بد یا ارزشی بودن و گردد. براي نمونه ما نمیکنند باز میمربوط نیست بلکه به کاربرانی که از آن استفاده می
ثبت است و نه منفی. خوب و بد بودن این ضدارزشی بودن یک ابزار مانند چاقو سخن بگوییم. چاقو به صرف چاقو بودن، نه داراي ارزش م

)، هاریسون 1987( 2گرانی چون فیسکپژوهشابزار بستگی دارد که توسط چه کسی و براي چه منظوري مورد استفاده قرار گرفته باشد. 
 7)، ابرسول1986( 6)، گارامون، هاریس و اندرسون1998( 5)، سادویکس، مک الفلین و رافئلی2002( 4)، کاتز و رایس1999( 3و استفان

) از این گروه 1994( 10) و کالرك1998و همکاران ( 9چنین جاناسن) و هم96، ص2008) (به نقل از کانوکا، 1997( 8) و ولچمن2000(
 روند.به شمار می

) در حوزه 0620) در حوزه رسانه و ارتباطات و زیمنس (1967( 11مک لوهان هاي مختلف از جملهپردازانی در حوزهدر قطب مقابل نظریه
ها خنثی نبوده و قبل از آنکه به کار گرفته شوند، در دل خود ارزشهایی را نهفته تعلیم و تربیت، قرار دارند که بر این اعتقادند که فناوري

سازند. مک توانند عمیقاً جامعه و روان بشر را دگرگون ها به عنوان یک فناوري، میدارند. براي نمونه مک لوهان، معتقد است که رسانه
طرفی و خنثی انگارانه از هاي بیو با این گفته با هرگونه فرض "رسانه پیام است"که لوهان در این زمینه کلمه قصاري دارد و آن این

ها به واسطه کند که فناوري) بحث می1996( 12ها، چندلرفرض خنثی نبودن فناوريورزد. بر اساس پیشفناوري مخالفت می
کنیم، بر روي ها تعامل میدهند. به عبارت دیگر سخن چندلر این است که وقتی ما با رسانهبه تجارب ما شکل می پذیریشانانتخاب

در هر ابزاري «). در این دیدگاه 2008، 13شویم (به نقل از کانوکاکنیم و استفاده مییکدیگر کنش و واکنش دوسویه داریم، استفاده می
دهد، و ارزشهایی ، یک تمایل پیشینی براي ساخت جهان که نوعی از آن را بر نوعی دیگر رجحان میگرایش ایدئولوژیکی نهفته استیک 

؛ 1993، 14(پستمن» کندگرایش نسبت به دیگر انواع آن اقدام می هاي دیگر؛ و آشکارا به تقویت یک برداشت، مهارت، یارا بر ارزش
 ).13ص.

شوند. براي نمونه، فناوري اینترنت به عنوان نگریسته می 16ها به مثابه مصنوعاتی فرهنگی) فناوري1996( 15در این دیدگاه به تعبیر ولگار
بانان برخی دروازه -)34، ص2010( 17به تعبیر معصومی -شود یک مصنوع بشري داراي بار ارزشی و فرهنگی خاصی است که باعث می

تر تر و دقیقاستفاده از آن را ممنوع یا محدود کنند. مثال روشن، فرصتدانند تا می تهدیدکه فناوري را بیشتر سیاسی به خاطر آن
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که محتوایی در درون آنها جریان یابد، ذاتاً داراي ساختار اجتماعی ها پیش از آنباشد. این فناوري 2بوكو یا فیس 1تواند فناوري تویترمی
معناست) و بار فرهنگی و ارزشی خاصی را نیز با رادي از آنها بیافزارهاي اجتماعی و ساخت شبکه هستند که استفاده انفبوده (چراکه نرم

شوند گیرند و توسط برخی طرد (فیلتر) میکنند. بسته به همین ارزشهاست که توسط برخی جوامع مورد استقبال قرار میخود حمل می
 ).54، ص1391(اسکندري، 

 هاهاي اجتماعی و تغییر ارزششبکه

 قالب و محتوا طریق کنند، ازصرف نظر از محتوایی که منتقل می وها، خنثی نبوده ها و به طور ویژه رسانهوريهمانطور که اشاره شد، فنا
 دستاوردهاي از یکی کاربران، ها و حتی هویتها، نگرشارزش بر رسانه قالب تأثیر و رسانه نبودن خنثی. ، پیامدهایی را به دنبال دارند)ُفرم(

 آثار ازاینرو، و گذارندمی اثر ما تفکر و درك عادات بر که است این هارسانه اثر ترینمهم لوهانمک نظر به. است لوهانمک مارشال مهم
 ). 1388تانکارد، ترجمه دهقان،  و سورین( آنها محتواي از نه شود،می ناشی آنها شکل از ها،رسانه پراهمیت

هاي اجتماعی مجازي گسترش فضاي اي اینترنت و شبکهیکی از اثرات زمینه ود.شیاد می» 3اياثرات زمینه«گاهی از این نوع اثرات، به 
اي توانند در هر زمینهاند که همه میهاي اجتماعی بستري را فراهم کردهاست. بدین معنا که شبکه 5گراییدر مقابل خاص 4گراییعام

ن فضا، ارزشهاي قدسی و برتر وجود ندارد و اگر هم وجود داشته اظهار نظر کنند و ایده همه نیز قابل احترام و ارج نهادن است. در ای
علت  به که معنی این به. ارزشهاست همسطح شدن معادل ارزشها، شدن افقیها باید به ابراز وجود بپردازد. باشد، هم ردیف دیگر دیدگاه

 گیرند (شایگان،می قرار مشاهده و ورد بررسیم یکدیگر به نسبت برتري بدون و رویکردها مفاهیم و ارزشها همه حقیقت، تعین عدم
 ). 1393، به نقل از حبیبی فهیم، 147 – 149 ص ،1388

 اي که بتوانندگونهباشند؛ به جهان به مدرنپست گاهن حامالن از یکی توانندهاي اجتماعی، میاز این منظر اینترنت و به تبع آن شبکه
 هاارزش بودن افقی مرکزي،بی مثل هاییویژگی. بدهند سوق مدرنپست ذهنی عادات و فکر طرز به ـ ناآگاهانه یا آگاهانه - را خود کاربران

مدرنیسم است شناسی پستهاي معرفتهاي آن، و مانند آن از ویژگیجهان و پدیده به تفسیري نگاه معاد براي حقیقت، و مبدأ فقدان و
 هاي اجتماعی بروز و ظهور فراوان دارد.که در شبکه

است که از سوي دو فیلسوف معروف »  6ریزومتیک«گرایی فضاهاي شبکه اي نزدیک است، مفهوم فضاي فهوم دیگري که به عامم
کند، برخالف هاي گیاهی است که به صورت افقی رشد میبه معنی ریشهریزوم ارائه شده است.  8و فلیکس گوتاري 7دلوز مدرن، ژیلپست

دیدگاه ریزومتیک، معتقد است که یک مذاکره توزیع شده دانش ). 1987، 9دلوز، گوتاري، و ماسومیدرخت که شامل ساقه و شاخه است (
دهند مشروعیت دهند، مدل تواند به یک جامعه امکان دهد که به کاري که در بین خودشان و براي هر یک از اعضاي گروه انجام میمی

کند. اگر تشخیص داده شد که شود را رد میوالً توسط یک متخصص انجام میبخشی بیرونی دانش را که معمریزوماتیک نیاز به اعتبار
توان آن را به عنوان دانش به شمار یک قطعه اطالعات براي جامعه مفید تشخیص داده شد یا اثبات شد که توان انجام کاري را دارد، می
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طوري که آن دانش به طح خاص برخوردار خواهد بود بهآورد. سپس جامعه از نیروي الزم براي خلق دانش در محدوده یک زمینه یا س
 ).1389مثابه یک گره جدید به بقیه شبکه متصل خواهد شد (اسکندري، 

 روش پژوهش

هاي ارزشی جوانان و دیگري مقیاس اعتیاد در پژوهش حاضر دو پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت. نخست، پرسشنامه سنجش گرایش
نامه نخست، با کمک چند تن از اعضاي هیات گن که در ادامه با توضیحات بیشتري معرفی شده اند. پرسشهاي اجتماعی بربه شبکه

ه قرار گرفته است علمی دانشگاه بجنورد و دانشگاه شهید باهنر کرمان ساخته شده است و پیش از این در یک طرح استانی مورد استفاد
باشد. ) می1389مه مورد نظر به نوعی اصالح شده پرسشنامه گودرزي (). پرسشنا1393، اسکندري و کاظمی، 1392(اسکندري،

ت پرسشنامه را مبناي ساخ» دینی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، و اقتصادي«پژوهشگران بر اساس پیشینه پژوهشی پنج مقوله ارزشی 
 4تا  1بارت داراي چهار گویه است که از عبارت طراحی کردند. هر ع 15 عبارت و در مجموع 3ها قرار دادند و براي هر یک از مقوله

وله یعنی فرد ارزشهاي مطلوب را در باالترین حد آن پذیرفته است (مبناي مطلوبیت ارزشها در پنج مق 4گذاري شده است. نمره نمره
رمن براون مورد بررسی آلفاي کرونباخ و ضریب دو نیمه کردن اسپی نامه فوق با محاسبههاي دینی است). اعتبار پرسشمورد نظر، آموزه

 .0,80و  0,79قرار گرفت که به ترتیب برابر است با 

برگن)  وكب فیس به اعتیاد (مقیاس  BFAS عنوان تحت و شده طراحی نروژ برگن دانشگاه در اندرسون سیسیلی پرسشنامه دوم توسط
هاي ی تحت عنوان پرسشنامه اعتیاد به شبکهاندك تغییراتاست با  برخوردار 0,82 باالي پایایی شود. این پرسشنامه که ازشناخته می

سنجد، هاي اجتماعی را میبوك) مورد استفاده قرار گرفت. در کنار این پرسشنامه که میزان وابستگی به شبکهاجتماعی (نه صرفاً فیس
 ش قرار گرفت.اعت نیز مورد پرسسهاي اجتماعی بر حسب در قالب یک مقیاس لیکرتی، میزان استفاده از شبکه

دادند که تالش تشکیل می 94-95ها و مراکز آموزش عالی شهر بجنورد در سال جامعه آماري پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان دانشگاه
باشد که نفر می هزار 15پژوهشگران براي یافتن آمار دقیق آنها به نتیجه نرسید. با وجود این، تعداد دانشجویان مورد نظر حدود 

گی قبلی تعدادي پرسشنامه در اختیار که با هماهن صورت این به. انتخاب شدند ايخوشه ايگیري مرحلهنمونه ندگان با روشکنشرکت
ها را در اختیار تعدادي از دانشجویان دختر گرفت تا در شرایط مناسب و به شکل مقتضی پرسشنامهیکی از اساتید مرکز مورد نظر قرار می

هاي نفر اظهار کرده بودند که از شبکه 229آوري شد که از این میان تنها پرسشنامه تکمیل شده جمع 400ن ترتیب و پسر قرار دهد. به ای
هاي حاصل هاي اجتماعی را پر نکرده بودند. با این وصف، تنها دادهکنند و ازاینرو پرسشنامه مقیاس اعتیاد به شبکهاجتماعی استفاده می

 ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 19افزار اس پی اس اس نسخه پرسشنامه با کمک نرم 229از 

 هایافته

نشان داده  2و 1هاي کنندگان در قالب جدولهاي توصیفی این پژوهش شامل جنسیت، وضعیت تحصیلی و رشته تحصیلی شرکتیافته
 شده است.

 : توزیع فراوانی جنسیت و وضعیت تاهل افراد شرکت کننده1جدول

  

 

 کل لمتاه مجرد

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 %7/43 100 %3/33 15 %2/46 85 زن
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 %3/56 129 %7/66 30 %8/53 99 مرد

 %100 229 %100 45 %100 184 کل

 

 : توزیع فراوانی رشته تحصیل افراد شرکت کننده2در جدول

 درصد فراوانی رشته تحصیلی

 %9/34 80 علوم انسانی

 %7/50 116 فنی

 %1/3 7 علوم پایه

 %6/9 22 هنر

 %100 229 کل

نما و میهن و فیسهاي داخلی، مثل همکنندگان از شبکهاز شرکت %10دهد که تنها هاي توصیفی نشان میعالوه بر مورادر فوق، یافته
 کنند.بوك، الین، وایبر و مانند آن استفاده میهاي خارجی مثل، فیساز شبکه 87%

 میانگین و انحراف استاندارد به تفکیک متغیرهاي ارزشی : مقادیر3جدول

 مقدار احتمال Z.ks انحراف میانگین  ها)متغیر (مؤلفه

 001/0 97/1 13/2 84/8 هاي دینیارزش

 001/0 91/1 53/1 38/8 هاي فرهنگیارزش

 01/0 58/1 34/2 56/7 هاي اقتصاديارزش

 0001/0 23/2 92/1 74/9 هاي اجتماعیارزش

 018/0 53/1 64/2 93/6 هاي سیاسیارزش

 062/0 31/1 60/6 30/41 هانظام ارزش

 11/0 19/1 11/5 85/14 اعتیاد

هاي اجتماعی نشان داده ، میانگین و انحراف استاندارد متغیر ارزشها (به تفکیک و به صورت کلی) و همچنین اعتیاد به شبکه3در جدول 
 P˂001/0( الغیرنرم دینی متغیر ارزشهاي توزیع دهدمی نشان اسمیرنوف – کلموگروف آزمون لاحتما مقدار که شده است. همانگونه

 ،)Z=58/1 و P˂01/0( غیرنرمال اقتصادي، ارزشهاي ، متغیر)Z=91/1 و P˂001/0( غیرنرمال فرهنگی، متغیر ارزشهاي ،) Z=97/1و 
ارزشها به  و)، Z=53/1و P ˂018/0(غیرنرمال  سیاسی، ارزشهاي ، متغیر)Z=23/2 و P˂0001/0( غیرنرمال اجتماعی، متغیر ارزشهاي

 .باشدمی ،)Z=19/1 و P<11/0(نیز نرمال  اجتماعیهاي شبکه به ، و اعتیاد)Z=31/1و P<06/0(نرمال  صورت کلی،
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توزیع » دارد؟ وجود اداريمعن رابطه اجتماعیهاي از شبکه استفاده میزان حسب بر فرد ارزشی نظام بین آیا«براي پاسخ به این سوال که 
 و اجتماعی نگی،فره سیاسی، دینی، – ارزشی نظامهاي مولفه توزیع که آنجا نرمال و غیرنرمال بودن متغیرها مد نظر قرار گرفت. از

 مقایسه هتج و والیس لکروسکا آزمون از ارزشی نظامهاي مولفه براي مقایسه باشد،می نرمال ارزشها، نظام توزیع و غیرنرمال -اقتصادي
 است. شده ارائه 4جدول  در آن شد که نتایج استفاده راههیک واریانس تحلیل آزمون از ارزشها نظام

 راهه: نتایج آزمون کروسکال والیس و تحلیل واریانس یک4جدول

میزان استفاده به  متغیر
 ساعت

انحراف  میانگین
 استاندارد

F  سطح
 معناداري

آماره کروسکال 
 والیس

سطح 
 ريمعنادا

هاي ارزش
 سیاسی

 04/0 31/11 - - 75/2 91/7 نیم 

1  88/6 77/2 

2-1 08/6 77/2 

3-2 62/6 32/2 

 14/2 63/6  3بیش از 

 53/2 42/2 نمی دانم

هاي ارزش
 دینی

 01/0 53/13 - - 97/1 86/9 نیم 

1  82/8 98/1 

2-1 23/8 36/2 

3-2 60/8 17/2 

 26/2 36/8  3بیش از 

 97/8 71/1 نمی دانم

هاي ارزش
 اقتصادي

 09/0 48/9 - - 86/1 30/8 نیم 

1  86/7 14/2 

2-1 61/7 93/2 

3-2 08/7 22/2 

 45/2 83/6  3بیش از 

 91/1 35/7 نمی دانم

 04/0 61/11 - - 48/1 46/10 نیم 
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هاي ارزش
 اجتماعی

1  02/10 65/1 

2-1 56/9 20/2 

3-2 68/9 07/2 

 70/1 82/9  3بیش از 

 01/2 09/9 نمی دانم

هاي ارزش
 فرهنگی

 02/0 02/13 - - 55/1 05/9 نیم 

1  57/8 26/1 

2-1 10/8 40/1 

3-2 40/8 77/1 

 58/1 20/8  3بیش از 

 51/1 97/7 دانم نمی

 _ _ 002/0 90/3 53/5 48/45 نیم  هانظام ارزش

1  90/41 44/6 

2-1 30/39 07/8 

3-2 78/40 48/6 

 24/5 71/39  3بیش از 

 32/5 78/40 نمی دانم

 سیاسی و میزان اينمره ارزشه والیس، بین الکروسک آزمون احتمال مقدار به توجه با و دهدمی نشان 4جدول  نتایج که گونههمان
هاي آزمون از ادهاستف دلیل ). بهp>0,04و  z=11,31دارد ( وجود معناداري آماري تفاوت اجتماعی بر حسب ساعت،هاي شبکه از استفاده

هاي شبکه از کمتر که فراديا که است نای بیانگرها رتبه میانگین بررسی نتایج اما ندارد، وجود تعقیبی آزمون از استفاده امکان ناپارامتري
 هستند. تريمطلوب سیاسیهاي ارزش داراي کنندمی استفاده اجتماعی

اعی و فرهنگی نیز اجتم ارزشهاي دینی، ، (به علت رعایت اختصار) همین نوع استدالل دقیقاً در مورد4با توجه به نتایج جدول  
کنند، به شکل معنادارتري از ارزشهاي دینی، اجتماعی و هاي اجتماعی استفاده میکهصادق است؛ بدین معنا که افرادي که کمتر از شب

 ارزشهاي یزانم در که است آن بیانگر والیس کروسکال آزمون نتایج اقتصادي ارزشهاي فرهنگی مطلوب تري برخوردارند. اما درمورد
 ).p<0,09و  z=9,48ندارد ( وجود معناداري تفاوت اجتماعیهاي شبکه از استفاده ساعات برحسب اقتصادي

 راههیک واریانس تحلیل آزمون نتایج اجتماعی بر حسب ساعت،هاي شبکه از یک سو و میزان استفاده ازها ارزش نمره نظام خصوص در
 نشان شفه تعقیبی آزمون نتایج چنینهم ).p>0,002و  F=3,90دارد ( وجود معناداري آماري تفاوت بین نمره این دو که دهدمی نشان
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 باالتر معناداري طور به کنند (نه بیشتر)می استفاده اجتماعیهاي شبکه از ساعت نیم حدود دانشجویانی که ارزشی نمره نظام که دهدمی
 استفاده اجتماعیهاي شبکه از روز در ساعت یک از بیش میانگین طور به که افرادي ارزشی نظام از طرف دیگر، نمره. است سایرین از

 است. تر پایین معناداري طور به کنند،می

 وجود معناداري اطارتب اجتماعیهاي شبکه به اعتیاد با آنهاي مولفه و ارزشی نمره نظام بین آیا«براي پاسخ به این سوال که  
 نرمال بودن توزیع رطرف دیگ از و -اقتصادي و اجتماعی فرهنگی، سیاسی، دینی، – ارزشی نظامهاي مولفه توزیع غیرنرمال بودن» دارد؟
 آزمون از هاي اجتماعی،ها و اعتیاد به شبکهارتباط بین مؤلفه بررسی شود که جهتاجتماعی، باعث میهاي شبکه به اعتیاد و ارزشها نظام

 دهاستفا ونپیرس همبستگی آزمون از اجتماعیهاي شبکه به اعتیاد و ارزشی نمره نظام بین رابطه بررسی جهت و اسپیرمن همبستگی
 است.  شده ارائه 5جدول در آن نتایج که شود

 : نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن و پیرسون5جدول

 هاي اجتماعیاعتیاد به شبکه متغیر

 سطح معناداري ضریب همبستگی

 05/0 -12/0 ارزشهاي دینی

 008/0 -18/0 ارزشهاي اجتماعی

 05/0 -13/0 ارزشهاي اقتصادي

 35/0 -06/0 ارزشهاي فرهنگی

 51/0 -04/0 ارزشهاي سیاسی

 002/0 -22/0 نظام ارزشها

 

و  -r=0,22دارد ( وجود داريمعنا منفی رابطه ارزشها نمره نظام با اجتماعیهاي شبکه به اعتیاد ، بین5هاي جدولبر اساس داده
0,002<p0,18شود (یم مشاهده معناداري فیِمن رابطه نیز اجتماعیهاي نمره ارزش با اجتماعیهاي شبکه به اعتیاد بین ). همچنین=r- 

 -r=0,13اقتصادي ( شهاينمره ارز )،p<0,05و  -r=0,12دینی (هاي نمره ارزش با اجتماعیهاي شبکه به اعتیاد بین ). اماp>0,008و 
 غیرمعنادار ولی یمنف رابطه )،p<0,051و  -r=0,04سیاسی ( ) و نمره ارزشهايp<0,35و  -r=0,06فرهنگی ( نمره ارزشهاي )،p<0,05و 

 .دارد وجود

 بحث و نتیجه گیري

هاي اجتماعی و همچنین نتایج کلی پژوهش حاضر نشان داد که بین نمره نظام ارزشی دانشجویان، با میزان ساعات استفاده آنها از شبکه
هاي اجتماعی ستفاده از فناوري شبکهابطه منفی معنادار برقرار است. در این تحقیق، نوع و کیفیت ارهاي اجتماعی اعتیاد آنها به شبکه

من ، پست)1967(لوهان پردازانی چون مکمد نظر نبوده و صرف استفاده کمی از آن مورد سوال قرار گرفت. بر اساس دیدگاه نظریه
مطلوبیت  ن آنکه بهها قائم به ذات خود بدوها و رسانه)، فناوري1388) و شایگان (1996)، ولگار (1996)، چندلر (1987)، دلوز (1993(

 توانند بر مخاطب تأثیر داشته باشند. نتایج پژوهش با این فرض بنیادین کامالً هماهنگ و هم راستاست.محتوایی آنها توجه شود، می
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ست، بلکه هاي اجتماعی نیي شبکهها و در اینجا محتواها و رسانهبدیهی است که این امر به معناي انکار یا تضعیف تأثیر محتوایی فناوري
ها و ارزش هایی براي مخاطب باشد، محتوا به ها بتواند حامل پیامطور استدالل کرد که اگر قالب، شکل و فرم ظاهري فناوريتوان اینمی

هاي هاي نظام ارزشی، تنها ارزشتري داشته باشد. شاید از همین رو باشد که در بین مؤلفهتواند تأثیرگذاري بیشتر و عمیقطریق اولی می
رد. چراکه ممکن است محتواي جاري در اهاي اجتماعی رابطه منفیِ معنادار نداقتصادي است که با میزان ساعات استفاده از شبکه

 هاي اجتماعی تا آن اندازه که رنگ و بوي دینی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی دارند، صبغه اقتصادي نداشته باشند.شبکه

کنند، بر اساس نتایج این پژوهش دقیقاً مشخص نیست که آیا این نی میاها پشتیبها و رسانهري فناوريباوجود مبانی نظري که از اثرگذا
دهند یا اینکه دانشجویانی هاي اجتماعی هستند که بر نظام ارزشی دانشجویان تأثیر گذاشته و آن را به سمت عدم مطلوبت سوق میشبکه

توان چرخۀ تقویت دوجانبه شوند. در هر دو حالت، میها کشیده میبیشتر به سوي این شبکهتري داشته اند، که از قبل نظام ارزشی ضعیف
هاي اجتماعی نتوانند ابتدا به ساکن در تغییرات نظام ارزشی هاي اجتماعی را متصور شد. بدین معنا که اگر شبکهبین نظام ارزشی و شبکه

 شند. توانند تأثیر داشته بااد میمؤثر باشند، در تقویت و تعمیق نظام ارزشی اولیه افر

هاي اجتماعی مجازي ) هماهنگ است. او نشان داد که شبکه5، ص2012( 1هاي پژوهشی بسیاري از جمله تیلریافتهنتایج این تحقیق با 
ستیز در جهان سازي جهان آغاز کرده اند که این حرکت سبب ایجاد تضاد و در ترکیب با نفوذ قدرتهاي غربی، حرکتی را به سوي همگن

هایشان شده است. هم چنان که کاستلز بیان کرده است ماهواره و ها به سوي شکست و تضعیف هویت ملی و سنتو حرکت برخی ملت
ها و هویت ملی شهروندان اینترنت با دگرگون ساختن بنیادین ماهیت ارتباطات، نقش تعیین کننده اي در تغییر و شکل دهی فرهنگ

 ).24، ص1393، به نقل از عدلی پور، قاسمی، میرمحمدتبار، 383-384، ص1389تلز، کند (کاسایفا می

)، عاملی و حاجی 1391()، نجاتی حسینی 1386گل محمدي ()، 1392جوادي نیا و همکاران (هاي کلی نتایج کلی این تحقیق با یافته
) نشان دادند که نمره 1393ندري و کاظمی (تر پیش از این اسک) هماهنگ است. به طور مشخص1394)، شفیعی (1391جعفري (

ري گیري ارزشی جوانان ساکن مناطق روستایی که به ماهواره و اینترنت دسترسی کمتري داشتند، به طور معناداري از مناطق شهجهت
 جوان رابطه مستقیم دارد.  سلبهتر بود. آنها همچنین نشان دادند که استفاده از ماهواره و اینترنت قویاً با اتخاذ ارزشهاي منفی از سوي ن

هاي اجتماعی را بر هویت جوانان مورد توان تحقیقاتی را سراغ گرفت که تأثیر نامطلوب اینترنت، فضاي مجازي و شبکهدر کنار این، می
 ترنت) بر هویتبررسی تأثیر فضاي مجازي (این«) در تحقیقی تحت عنوان 1394اند. براي نمونه حاجیانی و محمدزاده (تأیید قرار داده
گی مثبت وجود دارد. ، نشان دادند که بین مدت استفاده از اینترنت با بعد رفتاري و شناختی هویت ملی کاربران همبست»ملی دانشجویان

کنند که افراد در اظهار می» هاي اجتماعی مجازي و بحران هویتشبکه«) در تحقیقی تحت عنوان 1391معمار، عدلی پور و خاکسار (
) در پژوهشی 1392شوند. عدلی پور، قاسمی و کیانپور (ه با این فضا و تکثر منابع در ساخت هویت، دچار تعلیق سردرگمی میمواجه

هاي اجتماعی مجازي ، اظهار کرده اند که در تحلیل نقش شبکه»بوك و هویت ملی جوانانشبکه اجتماعی فیس«دیگري تحت عنوان 
ها و رفتار شهروندان تأثیر گذارده و باعث توانند در نگرشها میاربران باید گفت که این رسانهبوك در تضعیف هویت ملی کهمچون فیس

تحت عنوان  ) در تحقیق مشابهی1393کاهش همدلی، احساس تعلق ملی و انسجام اجتماعی شوند. عدلی پور، قاسمی و میرمحمدتبار (
 ا تقریباً تکرار کردند.رنتایج قبلی » اصفهان بوك بر هویت فرهنگی جوانان شهرتأثیر شبکه اجتماعی فیس«

هاي نوین رأي داد. این رأي با توجه ها و رسانهتوان به انکار و عدم استفاده از فناوريهاي پژوهش حاضر و مشابه نمیبا استناد به یافته
هاي گذشته یدئویی و ماهواره در دههبه اقتضائات زمان نه ممکن است و نه مطلوب. تجربه ناموفق طرد فناوري هایی چون نوارهاي و

سوق داده است. هدف سواد رسانه اي هوشیار کردن، اختیاربخشی و آزادسازي مخاطب است. » ايسواد رسانه«نظران را به سمت صاحب

                                                            

1 Tyler, T. 
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طات اجتماعی یکی از پیامدهاي تحلیل و درك صحیح پیام هاي رسانه اي، باال رفتن سطح آگاهی است که می تواند منجر به ایجاد ارتبا
 ). 9، ص1387ها شود (صالح امیري، سالم تر با رسانه

هاي اجتماعی برخوردار هاي پژوهش حاضر نشان داد که حتی قشر دانشجو نیز از سواد الزم براي تعامل درست با فناوري شبکهیافته
هاي اجتماعی راهی مطمئن در جهت اي) شبکهنهاثرات مستقیم و غیرمستقیم (زمی اي و آگاهی بخشی در زمینهنیست. ارتقاء سواد رسانه

 هاي جدید است.کاهش پیامدهاي نامطلوب رسانه

 منابع

ن. رساله دکتري آ). نقد و بررسی نظریه ارتباط گرایی بر اساس واقع گرایی اسالمی و تبین داللتهاي تربیتی 1389اسکندري، حسین (
 دانشگاه تربیت مدرس تهران.

 صر دیجیتال، تهران: انتشارات سمت.هاي آموزشی در عنظریه و عمل رسانه). 1391اسکندري، حسین (

تانی، استان ). بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر تغییر ارزشها در بین جوانان استان. طرح پژوهشی اس1392اسکندري، حسین (
 خراسان شمالی.

ؤثر بر آن. فصلنامه پژوهش در مسائل مجوانان و عوامل هاي ارزشی گیري). بررسی جهت1393اسکندري، حسین، و کاظم، کاظمی (
 .98-81، ص. 22تعلیم و تربیت اسالمی، سال بیست و دوم، دوره جدید، شماره 

خانی، نامه پژوهش، شماره ). امنیت اقتصادي و دگرگونی ارزشی، مترجم، شهناز شفیع1378اینگلهارت، رونالد،آبرامسون، پل، آر. (
 چهاردهم و پانزدهم.

 .98-75. 1). فلسفه فناوري و آموزش فناوري. مجله روانشناسی و علوم تربیتی. سال سی و دوم، شماره1381اقري، خسرو (ب

هاي اجتماعی مجازي در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، ). الگوي استفاده از شبکه1392نیا، سیدعلیرضا و همکاران (جوادي
 .39-44، ص2ماره ، ش22فصلنامه طب و تزکیه، دوره 

صلنامه مطالعات ف). بررسی تأثیر فضاي مجازي (اینترنت) بر هویت ملی دانشجویان، 1394حاجیانی، ابراهیم، و محمدزاده، حمیدرضا (
 . 67-84، ص1، سال شانزدهم، شماره 61ملی، 

نش ارتباطات، برگرفته از گرایی کاربران اینترنت. دااي شبکه بر عامزمینه). اثر پس1393اله (حبیبی فهیم، حبیب
3721.aspx-http://www.hamshahritraining.ir/news 

هاي اجتماعی (مورد پژوهش: ). تحلیل محتواي مضامین فرهنگی و اجتماعی در شبکه1393محمدرضا، و بندگی منفرد، سعیده ( رسولی،
 .67-86ص 59ك و جوانان شهر تهران). سال پانزدهم، شماره فیس بو

هاي اجتماعی: پژوهشی در مورد چند فیلم سینمایی و سریال تلویزیونی، ). وسایل ارتباط جمعی و تغییر ارزش 1375رفیع پور، فرامرز ( 
 ویدئو، روزنامه و تبلیغات، تهران، معاونت پژوهشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.

 هاي ارتباطات، ترجمه: علیرضا دهقان، تهران : انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم.نظریه .)1388جیمز ( ،تانکارد ،، ورنرسورین

هاي اجتماعی) نوجوانان دبیرستانی شهرستان ). پیش بینی عملکرد خانواده بر اساس ارتباطات مجازي(شبکه1394شفیعی، مصطفی (
 ارشد، دانشگاه بجنورد.نامه کارشناسی نیشابور. پایان
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 ، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک.22نامه شماره ). سواد رسانه اي، پژوهش1387صالحی امیري، سیدرضا (

ها، دوفصلنامه دین هاي مجازي و دین: نگرشها و تجربه). رویکرد دوفضایی به اسیب1391عاملی، سعیدرضا، و حاجی جعفري، مجتبی (
 .95-127)، صص41ماره اول (پیاپی و ارتباطات، سال نوزدهم، ش

، 56طالعات ملی، ). شبکه اجتماعی فیس بوك و هویت ملی جوانان، فصلنامه م1392عدلی پور، صمد، قاسمی، وحید، و کیانپور، مسعود (
 .141-164، ص. 4سال چهاردهم، شماره 

 شهر انانجو فرهنگی هویت بر سبوك فی ماعیاجت شبکه ). تأثیر1393عدلی پور، صمد، قاسمی، وحید، و میرمحمدتبار، سیداحمد (

 .1 – 28، ص ص 1اصفهان، فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، دوره هفتم، شماره 

وهش ). گفت و گو در دنیاي مجازي: تأثیر فناوري هاي ارتباطاتی اطالعاتی بر گفت و گو میان فرهنگ ها. پژ1386محمدي، احمد (گل
 .165-177علوم سیاسی، شماره چهارم، صص

 .39هاي جوانان و عوامل مرتبط بر آن، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال دهم، شماره). تغییر ارزش1389گودرزي، سعید (

 .1381). بحران هویت و انقطاع فرهنگی، پژوهشکده تحقیقات اسالمی، قم، 1381مردانپور، ناصر (

ستانهاي مشهد به فرهنگ بیگانه، تهران دانشگاه تربیت معلم، ساله دبیر 18-15). بررسی گرایش نوجوانان 1372فر، احمدرضا (مسعودي
 مرکز اطالعات و مدارك علمی ایران.

هاي اجتماعی مجازي و بحران هویت: با تأکید بر بحران هویتی ایران، ). شبکه1391معمار، ثریا، عدلی پور، صمد و خاکسار، فائزه ( 
 .155-176، ص. 4ی در ایران، دوره اول، شماره فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماع

 .165-131): 8(3). اوقات فراغت و چالش هاي جهانی شدن مقایسه دو نسل، مطالعات فرهنگی و ارتباطات، بهار، 1386منادي، مرتضی (

یران، دو فصلنامه انتی در ). بازنمایی خدا در بالگهاي فارسی: تحلیل الهیات مردم پسند مجازي اینتر1391نجاتی حسینی، سید محمود (
 .157-194)، صص 41دین و ارتباطات، سال نوزدهم، شماره اول (پیاپی 

-101): 14(5عی، بهار). تاثیر میزان دینداري بر سبک زندگی جوانان تهرانی، پژوهش اجتما1391نصرتی، شیما، و ابوالفضل، ذوالفقاري (
117. 

پژوهشی علوم -ها، یک مطالعه تطبیقی، مجله علمیو عوامل موثر بر تغییر ارزش). روندها 1389اکبري، حسین ( ، ووثوقی، منصور
 .128-93، صص59/4شماره  1389اجتماعی، تحلیل اجتماعی نظم و نابرابري اجتماعی، پاییز و زمستان 

Chandler, D. (1996). Engagement with media: Shaping and being shaped. Computer-Mediated 
Communication Magazine. Retrieved September 27, 2007 
from:http://users.aber.ac.uk/dgc/determ.html. 

Clark, R. E. (1994). Media will never influence learning. Educational Technology Research and 
Development, 42(2), 21–30. 

Deleuze, Gilles; Guattari,Felix; Massumi,Brian(1987). A Thousand Plateaus: Capitalism and 
Schizophrenia. University of Minnesota Press. 



 

501 

 

انشگاهییازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت نظام هاي د  

11th National Conference on Quality Assessment of University Systems 

 دانشگاه تبریز

1396اردیبهشت 7و 6  

Jonassen, David, H.; Carr, Chad; Yueh,Hsiu-Ping(1998). Computers as Mindtools forEngaging 
Critical Thinking. TECHTRENDS. Retrieved 23th March 2010 from: 
http://frank.itlab.us/IT/learning_mindtools.pdf 

Kanuka, Heather (2008). Understanding E-Learning technologies-in-practice through philosophies-
in-practice. In Theory and Practice of Online  Learning. Terry Andeson 

Masoumi,Davoud (2010).Quality in E-learning Within a Cultural Context: The Case of Iran. 
University of Gothenburg. 

McLuhan, M. (1967). The medium is the massage: An inventory of effects. Corte Madera, CA: 
Gingko Press. 

Postman, N. (1993). Technopoly: The surrender of culture to technology. New York: Vintage Books. 

Siemens,George (2006). Knowledge and Our Structures of Learning. Retrieved February 17, 2009 
from: http://www.elearnspace.org/Articles/educa.htm. 

Siemens,George; Tittenberger, Peter(2009). Handbook of Emerging Technologies for Learning. 
University of Manitoba. 

Tyler, T. (2012). Social networking and Globalization, Mediterranean Journal of Social Sciences, 
Vol. 4, No. 6, PP 32- 45. 

Woolgar, Steve (1996). Technologies as cultural artefacts. In: Dutton, W H, (ed.) Information and 
Communication Technologies: Visions and Realities. Oxford University Press, Oxford. 

 

 

 

 

 

 

 

 


