
 

 

 

 

 

 

 

 

 های غيردولتی وری دانشگاه شناسايی عوامل علّی مؤثر بر پاسخگويی و بهره

 ايران تهران،، خوارزميدانشگاه دانشكده مديريت،  دانشجوي دكتري مديريت آموزشي، *داود ملكي

 دانشكده مديريت، دانشگاه خوارزمي، تهران، ايران گروه مديريت آموزشي، استاد ابراهيمعبدالرحيم نوه

 دانشكده مديريت، دانشگاه خوارزمي، تهران، ايران دانشیار گروه مديريت آموزشي، بدالهيبيژن ع

 دانشكده مديريت، دانشگاه خوارزمي، تهران، ايران دانشیار گروه مديريت آموزشي، آبادي رضا زينحسن

 نوع مقاله: پژوهشي

 88/83/55پذيرش:  58/58/50دريافت: 

پدار خواهد پاگذاري بلندمدتي است كه بدون آن اقتصاد نا انساني، سرمايهذاري در سرمايه گ امروزه آموزش و سرمايه چكيده:

هاا و   گذاري در مناب  انساني است كه با فراهم كردن و ارتقا بخشیدن دان ، مهارت معرف نوعي از سرمايه ،آموزش عاليماند. 

وري افراد و از سوي ديگر باا   ه مد با افزاي  كارايي و بهرتأمین نیروي انساني كارآكند.  ها، به توسعه اقتصادي كمك مي نگرش

گسترش مرزهاي دان  و فن و پی  بردن فناوري از قبیل مسئولیت پارورش نیاروي انسااني و افازاي  بهاره و كاارايي در       

زيرا آماوزش  هاست. از اين رو دانشگاه در توسعه و رشد اقتصادي نق  زيربنايي دارد   سطوح باالي تخصصي بر عهده دانشگاه

وري نیاروي انسااني    عالي از طريق ايجاد مهارت و تخص  در افراد و بهبود قوه تشاخی  آناان، باعاث ارتقااي ساطح بهاره      

بار آن  پاژوه  حاضار،   مواجه بوده اسات  از ايان رو    فراواني معضالت با ايران عالي آموزش نظام اخیر، هاي دهه درشود.  مي

ي ايان  هاا  داده شناساايي و اعتبارياابي كناد.    هااي غیردولتاي را    وري دانشگاه ي و بهرهعوامل علّي مؤثر بر پاسخگوي است كه

واحادهاي  مشاغول در  ماديران ارشاد و میااني    از  نفار  25ساختاريافته باا   هاي نیمه حاصل مصاحبهدر بخ  كیفي  ،مطالعه

اي و  هاا، روش مرحلاه   ه ر تحلیال داد گیري نظاري انتخااب شادند. د    بود كه با روش نمونه آزاد اسالمي استان تهران دانشگاه

بعد از مشخ  شدن مقوله مركزي )پاساخگويي   .قرار گرفت استفاده مورد( 1992) هاي تحلیلي اشتراوس و كوربین تكنیك

هااي اصالي و    هايي كه بیانگر روابط باین مقولاه   ها، عبارات و ايده كردن مقوله نزديكبه منظور  آن نفعان( و استفاده از به ذي

وري دانشاگاه شناساايي شادند كاه      ش  مقوله اصلي به عنوان عوامل علّي مؤثر بر پاسخگويي و بهره ند، در نهايتبودفرعي 

 -روناد يااددهي   -5توسعه بار مبنااي نیازسانجي     -4ايجاد انگیزه در دانشگاه  -3 مناب  انساني -2گرايي  علم -1عبارتند از: 

اي  دست آمده از مرحلاه كیفاي، پرسشانامه    اعتبارسنجي الگوي پاسخگويي به به منظور .دانشگاه  كیفیتارزيابي  -6يادگیري 

ارشد و دكتري دانشگاه آزاد اسالمي مستقر در استان تهاران دريافات شاد.     نفر از دانشجويان كارشناسي 146تنظیم و پاسخ 

 Amos23و  SPSSافازار  از نارم  ها، تحلیل عاملي مرحله اول و دوم باا اساتفاده   توصیفي داده تحلیلهاي كمّي در قال   داده

 حكايات داشاتند و   ماؤثر بار پاساخگويي،    عوامل علّي مقوله محوري و روابط میانپژوه  بر هاي  يافته وتحلیل شدند.تجزيه

 نتايج آزمون الگو در مرحله كمّي، كلیت مدل مفهومي را مورد تأيید قرار داد.

 بنیاد دولتي، نظريه دادهغیر هاي دانشگاهوري،  يي، بهرهپاسخگو واژگان کليدي:

 JEL: A21, O47, P42, C44بندي  طبقه

 edu_maleki@yahoo.com * نويسنده مسئول:

 115-124 ،((33 پیاپي)1)9 شهري، مديريت و اقتصاد علمي فصلنامه

 www.iueam.ir 

، ISC ،EconLit ،Econbiz ،EBZ ،GateWay-Bayern، SID، Google Scholar، Noormags ،Magiranنمايه در 
Ensani ،RICeST ،Civilica 

 فصلنامه علمي  2345-2871شاپا: 
 اقتصاد و مديريت شهري
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 مقدمه -5

ك معیاار و شااخ    فراتار از يا   ،وريبهاره  ،امروزه

عنوان يك رويكارد جاام ، فرهنا  و     اقتصادي است و به

و يك كل مرك  از همه اجزا مطرح است، گرا نگرش نظام

هااي اقتصاادي،   تواناد هار ياك از جنباه    طوري كه ميبه

ثیر أتا اجتماعي و فرهنگي كشور، سازمان يا افراد را تحت

معیاري براي ارزيابي عملكارد   ،وريمتقابل قرار دهد. بهره

هااي مختلاف اجتمااعي و     در بخا  ها  تالشها و فعالیت

در ساازمان باه عناوان عامال      وري اقتصادي اسات. بهاره  

تولید حقوق و دستمزد، قیمت و ديگر عوامل  هكنند تعیین

وري براي مديريت به عنوان يك هاي بهرهآيد و نسبتشمار مي هب

شود و همچناین از آن  يند تولید استفاده مياوسیله كنترل در فر

به عنوان يك معیاار مقايساه باین عملكردهااي مؤسساات نیاز       

 (. 1394)كیاني و رادفر،  ددگر استفاده مي

رشااد اقتاااصادي در اقتاااصاد    ،هاي اخیر در دهه

از طرياق پاژوه (،   )داناا ، تولیااد دانااا  جدياااد   

آمااااوزي(، انتقااال آن )از طريااق آماااوزش و مهاااارت  

هاااااي اطالعااااات و انتااااشار آن )از طريااااق فناااوري

ارتباطااااات( و اساااااتفاده آن )از طرياااااق ناااااوآوري 

سسات آماوزش عاالي ؤها و مدانشگاهاست.  (نولاوژيكتك

در انجاااام ايااان فرايناادها در سااه حااوزه پااژوه ،      

بارداري از نتاايج آن از طرياق همكااري صانعتي و هبهار

وياژه   آماوزي، باه   هاي زاياشي، آماوزش و مهارت شاركت

 كنناد  توجهي ايفا مي ايجااد سارمايه اناساني نقا  قابال

هاا   (. به عبارت ديگر، دانشاگاه 1389دي، )جعفري و احم

به واسطه ارائه خدمات آموزشاي و پژوهشاي در تولیاد و    

اي در رشاد و   كنناده  علام و دانا ، نقا  تعیاین     توزي 

 (.1391كنند )دباغ،  توسعه اقتصادي ايفا مي

عالي در چند دهه گذشاته   گسترش سري  آموزش

زماني پاذيري ساا   لزوم ارتقا و بهبود كاارايي، مسائولیت  و 

عالي براي پاسخ به تحاوالت محیطاي،    مؤسسات آموزش

محور و تقاضاهاي متفاوت و متغیر  جامعه و اقتصاد دانايي

هاااي  نفعاان مانناد دولات، تجااارت، صاناي ، ساازمان      ذي

فاراروي   معضالتآموزان و والدين و ديگر  خدماتي، دان 

عالي در بسایاري از كشاورها از جملاه     هاي آموزش نظام

عالي را ملزم به استقرار تضامین   ؤسسات آموزشايران، م

كیفیاات و بازانديشااي در ساااختار، مأمورياات، اهااداف و  

ترين نهاد  مهم ،وزش عاليآم   زيراوفايف خود كرده است

تواند در بهبود و ارتقاي كیفیات در   اجتماعي است كه مي

كیفیتاي    همه مقاط  آموزشي نق  اساسي داشته باشاد 

عاالي باه    توسعه و نظاام آماوزش  كه جوام  براي رشد و 

نفعان و الزامات جامعه  به انتظارات ذي منظور پاسخگويي

 . (1391)عارفي و خرسندي يامچي،  محور به آنها نیاز دارند دانايي

ساازي آماوزش عاالي باه عناوان      امروزه خصوصاي 

ابزاري براي كاه  فشار در حال رشد براي دسترسي باه  

هاا در  ناتواني دولات  هاي آموزشي بیشتر و جبرانفرصت

پاسخگويي به تقاضاي آموزش عالي، بی  از پای  ماورد   

توجه قرار گرفته و مزاياي آن، موج  شده تاا طاي ساه    

رفات از  دهه اخیر بسیاري از كشورهاي جهان براي بارون 

رغام  مشكالت و تنگناهاي خود بدان روي آورند. ولي علي

 ساازي در فراهم شادن تمهیادات الزم و رواج خصوصاي   

آموزش عالي، كماكان فعالیات ايان بخا  باا معضاالت      

(. 1396رو اساات )رضااائیان و همكاااران،  مختلفااي روبااه

دالياال متعااددي بااراي توفیااق نیااافتن آمااوزش عااالي و 

راهكارهايي مارتبط باا ايان داليال وجاود دارد. اماا اگار        

ترين داليل و ماؤثرترين راهكارهاا   بخواهیم در پي اساسي

دادهاا و  سخگويي نسبت به برونپاباشیم، بدون شك عدم

تاارين عواماال و  پیاماادهاي آمااوزش عااالي، يكااي از مهاام

تواناد  پاسخگو بودن آن نیز از راهكارهايي اسات كاه ماي   

تحولي بنیادي در رهسپار كردن آموزش عاالي باه ساوي    

   بهبود و توفیق ايجاد كند.

تاأثیر   هاا اماروزه در سراسار جهاان تحات      دانشاگاه 

آنها در    زيرااند توجهي قرار گرفته تغییرات ساختاري قابل

خود با نیازهاي اقتصاد جهاني هستند. هم  سازگاري حال

هنگااام بااا اينكااه مؤسسااات آمااوزش عااالي از طريااق    

سازي باه دنباال بارآورده شادن نیازهااي اقتصااد        جهاني

باشاند، باراي پاساخگويي و مشااركت      جهاني جديد ماي 

ادي محلاي،  هااي اجتمااعي، اقتصا    مستقیم نیز با نگراني
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توساعه   وياژه در كشاورهاي درحاال    اي باه  ملي و منطقاه 

عماده در رابطاه باا     هاي كه يكي از نگرانياند  شدهمواجه 

پاسخگويي، كیفیات و كاارايي مؤسساات آماوزش عاالي      

باا توجاه باه نقا      (. 1398)كیخا و همكااران،   باشد مي

در برآورده كردن نیازهااي  غیردولتي  هاي اساسي دانشگاه

ها با آنهاا   ي كه اين دانشگاهمعضالتحال  عین در جامعه و

عناوان نقطاه    نفعان، به رو هستند، پاسخگويي به ذي هروب

كانوني دانشگاه، امري حیاتي است. اماا چناین فراينادي    

گیرد، از چه شارايطي   مي هايي را دربر چه عناصر و مؤلفه

پذيرفته و چه نتايجي را به دنباال دارد؟ در هماین    تأثیر

هاي حاصال از بررساي ادراكاات و     و بر اساس دادهراستا 

عوامال  نظران دانشگاهي،  هاي متخصصان و صاح  نگرش

بار اسااس نظرياه    وري  و بهاره پاساخگويي   علّي مؤثر بار 

تاري   نهايت ديدگاه روشن گیرد تا در مي شكل 1بنیادداده

وري در  و بهاارهپاسااخگويي تاادوين الگااوي نساابت بااه 

با توجاه باه نكاات    . ست دهدبه د غیردولتي هاي دانشگاه

ذكر شده، موضوع پژوهشي حاضر به دنبال ارائه پاسخ باه  

 باشد:سؤاالت پژوهشي ذيل مي

 يي اثاااربخ  پاساااخگو پدياااده اصااالي در    -1

 ؟ است كدامغیردولتي  هاي دانشگاه

وري  يي و بهاره ماؤثر بار پاساخگو   علّاي  عوامال   -2

 كدامند؟هاي غیردولتي  دانشگاه

 ه اصالي و عواماال علّااي در ارتبااط میااان پديااد  -3

 هاي غیردولتي چیست؟ وري دانشگاه يي و بهرهپاسخگو

تاوان باراي تبیاین     ا ماي چه الگوي مفهاومي ر  -4

هاي  وري دانشگاه اثرگذار بر پاسخگويي و بهره عوامل علّي

 غیردولتي ترسیم نمود؟

 آيا الگوي طراحي شده از اعتبار كافي برخوردار است؟ -5

 

 تحقيقپيشينه  -2

 هاي خارجي لف( پژوهشا

( در پژوهشاي باا   2121و همكاران ) 2مانس روسي

 در فكاري  سارمايه  افشااي  طرياق  از پاسخگويي»عنوان 

                                                           
1- Grounded Theory 

2- Manes-Rossi  

 از تجربااي وتحلیااله تجزيااه، باا«ايتالیااا هاااي دانشااگاه

 ساال  باراي  ايتالیا دولتي هايدانشگاه ساالنه هايگزارش

نتااايج . پرداختنااد محتااوا روش تحلیاال طريااق از 2114

( سااازماني) داخلااي و انساااني مناااب  كااه ادناادنشااان د

 اسااتقالل اساات و فكااري ساارمايه مقااوالت آشااكارترين

 دانشگاه، تأثیر مثبتي بر پاساخگويي  اندازه و مديره هیئت

 دارد. ايتالیا عمومي هاي دانشگاه

( در تحقیقااي بااه بررسااي 2119) 3كااايود و نیكاار

 ايان  .پرداختناد  نیجرياه  دولتاي  هااي دانشاگاه  اثربخشي

 هااي  مصااحبه  باا اساتفاده از   العه به صورت كیفاي و مط

 معااون،  جمله از كننده شركت هشت با يافته ساختار نیمه

 هدفمناد  صاورت  باه  كاه  سخنراناني و ها دپارتمان رئیس

 مطالعاه  ايان  هااي  يافته. است اند انجام شده شده انتخاب

 اداري، و دانشااگاهي مسااائل رهبااري، كااه داد نشااان

 بار  ماؤثر  عوامال  تارين  مهام  هبودجا  و متناي  موضوعات

 . است نیجريه در دولتي هاي دانشگاه اثربخشي

تفااوت  »( در پژوهشي باا عناوان   2112) 4اسپزياله

اي پاسخگويي آموزش عاالي در صاحنه جهااني: مقايساه    

، تاأثیر جهااني   «میان دانشگاه بوستون و دانشگاه بولونیاا 

شدن بر پاساخگويي آماوزش عاالي را تحلیال و بررساي      

دهد كه تاا  است. مقايسه میان دو دانشگاه نشان ميكرده 

هااا مشااابه هسااتند امااا در زمینااه  حاادي در پیچیاادگي

اقتصااادي و  -هااا، محاایط فرهنگااي  تاريخچااه، ساانت 

 گیري، بسیار متفاوت هستند.  هاي شكلچارچوب

 اي باااا عناااوان  در مطالعاااه( 2111) 5رثچايلاااد

 پرديساه  چناد  هااي  سیستم در پاسخگويي سازوكارهاي»

پژوه  كمّي و كیفي،  با استفاده از روش ،«عالي وزشآم

چهار سازوكار مهم جهت پاسخگويي تشخی  داده شد و 

هاي باا  سهم بااليي توسط رهبران مؤسسات هم در ايالت

هاي باا عملكارد بااال، باراي     عملكرد پايین و هم در ايالت

ريازي  آنها در نظر گرفته شده است كه عبارتند از: برناماه 

                                                           
3- Kayode and Naicker 

4- Speziale 

5- Rothchild 
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يك، بودجااه ايالاات، اعتبارساانجي مؤسسااه و    اسااتراتژ

 هاي سیستم. سیاست

 هاي داخلي ب( پژوهش

به بررساي   در پژوهشي (1395میالني و همكاران )

استقالل دانشاگاه و نقا  آن در پاساخگويي و تضامین     

سیسااتم آمااوزش عااالي   كیفیاات خاادمات دانشااگاه در 

جامعه آماري اين پژوه  شامل كلیه اعضااي   پرداختند.

 1393-94مي دانشگاه ارومیه در سال تحصیلي هیئت عل

 219پیمايشاي اسات و    -باشد. روش تحقیق توصیفي مي

نفر از اعضاي هیئت علمي دانشگاه ارومیه كه با اساتفاده  

اي انتخاب شادند، باه    گیري تصادفي طبقه از روش نمونه

پرسشنامه تحقیق پاسخ دادند. نتايج تحقیق نشان داد كه 

قالل دانشااگاهي و پاسااخگويي در از نظاار اساات  دانشااگاه

باشد ولي از نظر تضمین كیفیت در  وضعیت مطلوبي نمي

داري باین اساتقالل    باشد و ارتباط معناي  حد متوسط مي

دانشگاهي با پاسخگوي و تضمین كیفیت مشاهده گرديد 

   .بیني كند تواند تا حدودي آن را پی  و مي

 در پژوهشااي بااه ( 1398و همكاااران ) شااريعتي

باا  اي  وحرفه هاي فني كیفیت آموزش يطراحي مدل ارتقا

ياه  نظرمبتني بر رويكارد   كیفي ه وپژروش  استفاده از

آمده اين الگو،  ايج به دستبراساس نت پرداختند. بنیاد داده

اي مربیان، عوامل  هاي حرفه شايستگيشامل  شرايط علّي

ماادل شااامل اي  زمینااهشاارايط آموزشااي و مااديريتي، 

عواماال بسترسااازي فرهنگااي و بسترسااازي اقتصااادي،  

المللااي و تكنولااوژيكي،  عواماال بااینشااامل گاار  مداخلااه

ساپاري، توانمندساازي، توساعه و     بارون شاامل   راهبردها

گاذاري و   رش فناوري اطالعات و ارتباطات، سیاسات گست

رشاد  از قبیال   يپیامادها داراي ريازي آموزشاي و    برنامه

اقتصااادي، بهبااود عواماال آموزشااي و توسااعه اجتماااعي  

 ياگر راهبردهاي ارتقا نتايج تحقیق نشان دادند د.باش مي

درساتي   اي باه  هاي فني و حرفه كیفیت در بخ  آموزش

ساطوح  در ظار پیامدهاي مثبات را  توان انت اجرا شود، مي

هاي مختلاف اقتصاادي، آموزشاي و     مختلف اعم از بخ 

داشاتن نیاروي    ،در بخا  اقتصاادي   را داشت.اجتماعي 

يكااي از پارامترهاااي مهاام   خااالق، انساااني كارآمااد و  

گذاران خارجي در داخل كشور است  بناابراين باا    سرمايه

يناد  اي فرا هاي فناي و حرفاه   سطح كیفي آموزش يارتقا

 .شود گذاري در كشور تسهیل مي  سرمايه

بااه  اي ( در مقالااه1393پااور و همكاااران ) عباااس

هااي دولتاي از    اكتشاف راهبردهاي پاساخگويي دانشاگاه  

هااي ايان    دادهديدگاه خبرگان آموزش عاالي پرداختناد.   

نفار   22ساختاريافته با  هاي نیمه مصاحبه از طريقمطالعه 

هااي دولتاي    ل در دانشگاهنظران مشغو از اساتید و صاح 

، گیري نظري انتخاب شادند  شهر تهران كه با روش نمونه

اي و  روش مرحلاه از هاا،   داده در تحلیال  به دسات آماد.  

. اساتفاده شاد   1هاي تحلیلي اشتراوس و كاوربین  تكنیك

عناوان   مقولاه اصالي را باه    هاا، شا    تحلیل دادهو تجزيه

نشاان  هااي دولتاي    راهبردهاي پاسخگو نمودن دانشاگاه 

دخالات   عدم)دانشگاهي  استقالل -1د از: تنكه عبار ندداد

گري دولتاي، واگاذاري اختیاارات باه دانشاگاه،       و تصدي

دانشجويان )مشاركت  -2 (دانشگاه، آزادي علميالل استق

در امور دانشگاه، اساتید در امور دانشگاه، دانشاگاهیان در  

 -3 (نفعااان بیرونااي در امااور دانشااگاه امااور جامعااه، ذي

با صنعت، باا سااير مؤسساات    )كاربردي  -علمي امالتتع

 -4 تعااامالت پژوهشااي(هااا و  آموزشااي، بااا ساااير بخاا 

تاأمین و   -6كاربردپاذيري  -5المللي شادن دانشاگاه    بین

 .تخصی  مناب 

اي باه   ( در مقالاه 1393بوكاني و همكااران )  صدقي

وري مراكاز   بهره شناسايي عوامل مؤثر بر ارتقاي كیفیت و

 پرداختناد.  2منطقاه   اساالمي اي دانشاگاه آزاد  و واحده

براي انجاام ايان پاژوه  از روش پیمايشاي اساتفاده و      

 يالؤس 51ساخته  گیري از پرسشنامه محقق ها با بهره داده

هاي كیفیات در مراكاز آماوزش     لفهؤم بر اساس اهداف و

عوامال   نشاان دادناد كاه   . نتاايج  ندگاردآوري شاد   ،عالي

سااختاري، عوامال    ديريتي وعوامل م، فرهنگي -آموزشي

 ترين عوامال  به ترتی  مهم ،دانشجويي و عوامل پژوهشي

 .هستند مؤثر

                                                           
1- Strauss and Corbin 
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اي به بررسي عوامال ماؤثر   ( در مقاله1389لطفي )

گیاري   ها با اساتفاده از روش تصامیم  وري دانشگاهبر بهره

 آموزشي عوامل گروه پرداخت. نتايج نشان دادندگروهي 

 وري بهاره  بهباود  ريازي  بار برناماه   ماؤثر  كیفاي  داخلاي 

 عوامل ساير به زيادي نسبت بسیار اهمیت ها، از هدانشگا

 مديريت دانشگاه، كیفیت تحقیق، اين دراست.  برخوردار

 ايان اساان  كارشن نظار  از ،شيآموزهاي  گروه و دانشكده

بااال   بسایار  نسابي  اهمیات  و اول رتباه  حاائز  تحقیاق، 

 دانشاگاه  علمي اعضاي هیئت كیفي وضعیت .اند گرديده

 اعضااي  ارتباط و میزان علمي مرتبه و علمي توان مانند

 از پاس  و دوم داراي رتباه  هاي علمي تازه با علمي هیئت

 بهباود  بر مؤثر عامل آموزشي ترين مهم دانشگاه مديريت

 و بورسیه وضعیت شده است. تعیین ها دانشگاه وري بهره

 رتباه  كاه  نیز علمي اعضاي هیئت مطالعاتي هاي فرصت

 وضاعیت  كیفاي  ديگر جوانا   از و نموده كس  را جمپن

 نسبي اهمیت كارشناسان داراي نظر از كه استان دتااس

 هیئات  اعضااي  مزايااي  و حقاوق  میزان است. بوده زياد

 عامل يك كه آنها رفاهي امكانات التدريس و حق و علمي

 نیز است گرفته قرار داخلي عوامل كمّي گروه در و كمّي

 شده برخوردار چهارم رتبه ار باال و ازبسی نسبي اهمیت از

 دانشاجويان ، دانشگاه سیستم به ورودي ترين است. مهم

 باه  عالقمنادي آنهاا   میزان و علمي توان و شده پذيرفته

تحقیاق   ايان  در است كاه  تحصیل در جديت و فراگیري

علماي،   هیئات  اعضااي  و ماديريت  از پاس  عامال  ايان 

 تعیاین  وري هبهار  بهبود بر مؤثر آموزش عامل ترين مهم

 .شده است

 

 مباني نظري   -3

هاي مؤثر بار   وري و تعیین عوامل و شاخ افزاي  بهره

هاي سازمان اسات.   ترين چال  ويكم، از مهمآن در قرن بیست

گاردد و برخاي از    وري به عامال اقتصااد بااز ماي     پیشینه بهره

نظران آن را به مفهوم قادرت و تواناايي تولیاد تعرياف     صاح 

سانج    وري نه تنها باه عناوان متغیاري باراي     بهرهاند.  كرده

عملكردها مطرح است بلكه تعیین عوامل مؤثر بر آن شرط الز 

براي توسعه در ابعاد مختلاف اسات )خورشایدي و همكااران،     

وري، موضوعي است كه بی  از يك قرن باه   بهره (.1387

عنوان شاخصي كارا و ارزشمند جهت رشاد و توساعه باه    

اين مدت بر اهمیت و اعتبار آن افازوده   رود و طي كار مي

هااي اخیار، از ياك پدياده      شده است. باه وياژه در دهاه   

زودگذر، به يك مسئله با ارزش در تماام ساطوح فاردي،    

اجتماعي، سازماني، تولیدي، صانعتي و خادماتي تباديل    

طوري كاه اماروزه در بسایاري از كشاورها،     شده است  به

شاود )لطفاي،    مي وري يك فرهن  و آرمان محسوب بهره

وري و پاسخگويي در دانشاگاه،   (. با اين وجود بهره1389

سنجي مطرح شاده و   موضوعي است كه در حوزه كیفیت

رشد يافته است. در مجموع با توجه باه اهمیات موضاوع    

هااا متناساا  بااا نیاااز   وري و پاسااخگويي دانشااگاه بهااره

 نفعان در جامعه، شناسايي و ارزيابي عوامل اثرگذار در ذي

اي برخاوردار اسات. در هماین     اين حوزه، از جايگاه وياژه 

هاا و مؤسساات پژوهشاي باراي      ها، ساازمان  راستا، دولت

دهاي باه    ها، جهت سازي تخصی  مناب  به دانشگاه بهینه

ها و توجیه منطقي وجود و توسعه آنها  هاي دانشگاه برنامه

هااي خااص، باه     هاا در حاوزه   و تجديد سااختار دانشاگاه  

وري و پاسخگويي  يافته عوامل اثرگذار بر بهره ظامارزيابي ن

 پردازند. ها مي دانشگاه

ها، ارزياابي    هاي ارزيابي عملكرد دانشگاه يكي از راه

وري آنهااا اساات و اينكااه  بهاارهپاسااخگويي و و ساانج  

وري در طول زمان چاه تغییار كارده و     و بهره پاسخگويي

هااي   اين تغییر به چه دلیل بوده است. با كماك شااخ   

هااي نظاري،     توان عملكردهاي خاص، اياده  عملكردي مي

هاي تعیین شده، عملكارد گذشاته و نیاز      هنجارها، هدف

هاا را بررساي نماود و باا       وض  موجود و مطلوب دانشاگاه 

هاا   ايان شااخ   برخي از معیارهاي مطلوب مقايسه كرد. 

پژوهشي، ثبت اختراع، بودجاه   -مقاالت علمي :عبارتند از

عداد قباولي در كارشناساي ارشاد و دكتاري،     تحقیقات، ت

لیفي، سهم نسابي دانشایاري و اساتادي اعضااي     أكت  ت

هااي    ت علمي، سرانه بودجاه جااري دانشاجو، راياناه    یئه
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ت ئا هااي تحقیقااتي اعضااي هی     متصل به اينترنت، طرح

 .(1389)اكبري،  ي آموزشيسرانه فضا و علمي

 يان پاسخگويي را ا 1در خصوص آموزش عالي، لويله

سیساتماتیك باراي حصاول     يروش: كند گونه تعريف مي

اطمینااان از اينكااه عناصاار درونااي و بیرونااي مؤسسااات  

 اهاداف قصاد شاده قارار دارناد      راستايآموزش عالي در 

(Speziale, 2012) .متذكر ( 2111) 2استنزاكر و هاروي

طاور   نفعاان باه   هاا و سااير ذي   دولات امروزه اند كه  شده

 دارند كه آياا آماوزش عاالي باه     ه رااي اين مطالب فزاينده

اعم از اينكه آيا ايان بخا     ؟كند طور اثربخشي عمل مي

آيا دانشاجويان طاي    ؟يك ابزار محرك براي اقتصاد است

ها و  گیرند و آيا دانشگاه دوره تحصیل به حد كافي ياد مي

توانند اهداف ملي مدرنیزه شادن و ناوآوري را    ها مي كالج

 . كنند در جوامعشان محقق

( انتظارات جديدي را از پاساخگويي  2115) 3بورك

كند: پاساخ   از طريق بررسي مثلث پاسخگويي، تعريف مي

هااي ايالات، مساائل علماي و      آموزش عاالي باه اولويات   

هااي پاساخگويي را    ( مادل 2111) 4نیروهاي بازار. رمزك

اي با توجاه باه    به انواع: سیاسي، قانوني، سازماني و حرفه

روني و بیروني و میزان استقالل تفكیك دو منب  نظارت د

نمااوده اساات. در الگااوي چااارچوب مكعبااي فرايناادهاي 

ارزشیابي و پاسخگويي، جهت درك فرايندهاي ارزشایابي  

ها، عملكارد   و پاسخگويي، در يك بعد، به سه سطح برنامه

اند. در بعد دوم،  واحدها و عملكرد كل سیستم توجه كرده

شاوند و در   مدها، ارزشیابي ماي دادها، فرايندها و پیا درون

بعااد سااوم الگوهاااي رساامي و غیررساامي، ارزشاایابي و  

 .(Cutt and Murray, 2000) گردد پاسخگويي اعمال مي

منظاور   تاوان بیاان داشات كاه باه      ن ترتی  ميبدي

ها و پاي باردن    وري در دانشگاه افزاي  پاسخگويي و بهره

و  به نقاط قوت و ضعف الزم است كلیه متغیرهااي كمّاي  

كیفي مورد بررسي قارار گیارد تاا از نتاايج آن بتاوان در      

هاي آيناده بهاره بارد. در     گذاري ها و سیاست ريزي برنامه

ؤثر باار پاسااخگويي و عواماال ماااز اي  ، خالصااه1جاادول 

 ست.ها آورده شده ا وري دانشگاه بهره
 

 هاوري دانشگاه عوامل مؤثر بر پاسخگويي و بهره -5جدول 

 منابع عوامل

 (1389(، لطفي )1396، صادقي و همكاران )(2121) و همكاران 6پوتوكان گرايي علم

 (1397نیا و همكاران ) (، ملكي1395(، میالني و همكاران )2112اسپزياله ) جهاني شدن

 (1389(، لطفي )1389و همكاران ) شريعتي(، 2119) 8كايود و نیكر ،(2121(، نیكولو و همكاران )2116) 7دي مناب  انساني

 (1398، كیخا و همكاران )(2118) 9ويبن ايجاد انگیزه 

  (2119كايود و نیكر ) نیازسنجي 

 (1398) و همكاران شريعتي(، 1396) صادقي و همكاران آموزش و يادگیري

 (2119) 11فین ،(2111) رثچايلد كیفیت سنجي

 (1395و همكاران ) يالنیم(، 2112)ياله زاسپ(، 2111)يلد رثچا (،2116)دي  (،2111)رمزك  ل دانشگاه الاستق

 (2112)ياله زاسپ (،2111) رثچايلد (،2115)بورك  (،2111) 11گاف مشاركت جل  

 (2115)بورك  تخصی  مناب   تأمین و

 (1395(، هادي و همكاران )1396(، صادقي و همكاران )1398داداش كريمي و همكاران ) ساختار سازماني
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   تحقيقروش  -8

و از نظار  كااربردي  ، از نظار هادف   ،حاضر پژوه 

در ايان پاژوه  باا    . استتحقیقات كیفي در زمره روش 

، باه  بنیااد آمیخته و باا اساتفاده از نظرياه داده   رويكردي 

وري  شناسايي عوامال علّاي ماؤثر بار پاساخگويي و بهاره      

 نهاي غیردولتي و اعتباريابي الگوي بر آماده از آ  دانشگاه

روش سیسااتماتیك نظريااه   درشااده اساات.   پرداختااه

اساتفاده  لي بین، محقاق از ماد  كورس و وتراشبنیاد ا داده

كند تا يك چارچوب نظاري تولیاد كناد. در رويكارد      مي

 ربین، هر طبقاه باا بررساي شارايط علّاي     وس و كوتراشا

، شارايط  (شاوند  عواملي كه منجر باه وقاوع پدياده ماي    )

 شرايط علّي بر پديده مورد شرايطي كه از طريق) میانجي

عمال ياا   ) و راهبردهاي عمل/تعااملي  (گذارند نظر اثر مي

 ( وگیرند ت ميأت مشخ  كه از پديده مركزي نشالتعام

ت درگیر النتیجه پديده كه از طريق عمل و تعامپیامدها )

   .ندشو بررسي مي ،(هستند

 حاصل انجاام در بخ  كیفي مطالعه هاي اين  داده

مديران ارشاد  از  نفر 25با  ساختاريافته ههاي نیم مصاحبه

آزاد اسااالمي اسااتان هاااي  مشااغول در دانشااگاهو میاااني 

 .گیري نظري انتخاب شادند  بود كه با روش نمونه تهران

 در اطالعاات  ادامه پیدا كرد كه اشباع گیري تا آنجا نمونه

هااا، روش  در تحلیال داده د. شاده حاصال شاو    گاردآوري 

 مورد لیلي اشتراوس و كوربینهاي تح اي و تكنیك مرحله

عنوان واحاد   مفاهیم به كه نحوي قرار گرفت  به استفاده

، پااراگراف، عباارات و   تحلیل در سطوح متن كل مصاحبه

و بااا تفكیااك مااتن  قاارار گرفتنااد توجااه جمااالت مااورد

مصاااحبه بااه عناصاار داراي پیااام در داخاال عبااارات يااا  

 در. وندها تالش شد تا كدهاي بااز اساتخراج شا    پاراگراف

 هاا  مصااحبه  تماامي  خاوان   از پس باز كدگذاري مرحله

 بعاد  مرحله در. شد احصاء مصاحبه هر به مربوط مفاهیم

 در اشاتراك  و افتاراق  وجوه اساس بر شده احصاء مفاهیم

 بخ  در. شدند بندي دسته ثانويه، فرعي هاي مقوله قال 

 پاياه  بر نیز فرعي ثانويه هاي مقوله كدگذاري، فرايند سوم

 ثانوياه  هااي  مقوله و ادغام يكديگر در ها تفاوت و تشابهات

 در جداگاناه  طاور  باه  فرايناد  ايان  دادند. تشكیل را اولیه

 شاد و در نهايات،   انجاام  مصااحبه  پرسا   هار  به پاسخ

شا   هاي بزرگ مفهومي در  اولیه در قال  دسته مفاهیم

   .بندي شدند مقوله اصلي طبقه

دازي پر بر نظريههاي مبتني  براي ارزشیابي پژوه 

جااي معیارهااي رواياي و پاياايي، معیاار       ، بااه بنیادداده

 اند. مقبولیت به اين معناست كه پیشنهاد دادهرا مقبولیت 

هاااي تحقیااق تااا چااه حااد در انعكاااس تجااارب    يافتااه

ه پدياد  كنندگان، محقق و خواننده در خصاوص  مشاركت

. (1395)پورعابادي،   موثق و باورپذير است ،مورد مطالعه

از  هااا بااراي حصااول اطمینااان از دقیااق بااودن يافتااه   

اساتفاده   بررساي همكاار   ،تطبیق توسط اعضا راهبردهاي

برخاي از  طي فرايناد پاژوه  حاضار،    راستا  در اين .شد

 دسات  هااي باه   نخست، مقولاه  كنندگان مرحله مشاركت

اباراز   را در ارتباط با آنها را بازبیني كرده و نظر خود آمده

هاا و   به بررساي يافتاه  ارشد،  مديراناز  تنسه داشتند و 

 . پرداختند آنها درباره افهارنظر

از اباازار پرسشاانامه در بخاا  كمّااي بااا اسااتفاده  

و  لیكاارت اي درجااه  شاا  طیااف پايااه بااراي گويااه 56

هاااي حاصاال از آن، باااه   وتحلیاال كمّااي داده  تجزيااه 

اعتباريااابي الگااوي برآمااده از انجااام مرحلااه كیفااي      

 از ،پرسشااانامه تااادوين در پاااژوه  پرداختاااه شاااد. 

 هاااي قااولنقاال از برآمااده اصااطالحات و تعااابیر نكااات،

 بااراي. شااد اسااتفاده پااژوه  در كنناادگانمشاااركت

 از تاان سااه نظاارات ساانجه، محتااوايي اعتبااار بررسااي

 .گردياااد اعماااال اساااتفاده و متخصصاااان و اندتااسااا

 همسااني  و پرسشانامه  باودن  پاياا  از اطمیناان  منظور به

 نمونااه بااراي كرونبااا  آلفاااي ري ضاا هااا، سااؤال درونااي

 آلفااااي مقااادار. شاااد محاسااابه( نفااار 55)مقااادماتي 

 قابلیات  دهناده  نشاان  كاه  باشاد ماي  65/1 آماده  دست به

 بااه. باشاادمااي موردبررسااي هااايمؤلفااه باااالي اعتماااد

 اطالعاااتي مسااتلزم تكمیاال پرسشاانامه  اينكااه دلیاال

پاسااخگويي در دانشااگاه  مااورد در افااراد تجااارب درباااره

از  نفاار 146هااا بااراي پرسشاانامه لااذا بااود، الميآزاد اساا
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 ارشااد و دكتااري بااا اسااتفاده از دانشااجويان كارشناسااي

آزاد  هااااي اي در دانشاااگاه طبقاااه گیاااري نموناااه روش

. اسااالمي مساااتقر در اساااتان تهااران، توزيااا  شااادند  

هاااااي كمّااااي در دو مرحلااااه هوتحلیاااال دادتجزياااه 

وتحلیاال هااا و تجزيااه  دادهوتحلیاال توصاایفي  تجزيااه

بسااتگي چناادمتغیره بااا اسااتفاده از تحلیاال عاااملي   هم

 تأيیدي صورت گرفت. 

 

 تحقيقهاي  يافته -1

مفهوم به دسات آماد    217از طريق كدگذاري باز، 

مقولاه فرعاي شاكل     16 ،مفااهیم  بندي ايان  كه با طبقه

مقوله اصلي  7و در مرحله كدگذاري محوري حول  گرفت

 كاه باین آنهاا    طيبا رواب ها بندي شدند. نهايتاً مقوله طبقه

مقولاه  ( و مقولاه  6)شارايط علّاي    صاورت  وجود دارد، به

 ( آشكار شدند.نفعان به نیازهاي ذي اسخگويي)پاصلي 

 

 (نفعان اسخگويي به ذينتايج جدول کدگذاري باز و محوري و مفاهيم مربوط به پديده اصلي )پ -2جدول 

 مفاهيم مقوله فرعي مقوله اصلي

 پاسخگويي به

 نفعانذي

اسخگويي به پ

 دانشجويان

هاي منطبق با نیازهااي دانشاجويان،   دار بودن نیازهاي دانشجويان، برنامهتوجه به نیازهاي دانشجويان، اولويت

توجه به انتظارات دانشجويان، پاسخگويي به نیازهاي دانشاجويان در آماوزش زباان خاارجي، پاساخگويي باه       

توجاه باه    انشجويان، نزديكي میاان دانشاجويان و اسااتید،   نیازهاي متنوع دانشجويان، پاسخگويي نسبت به د

، دسترسي دانشجويان به آموزش عاالي، دسترساي دائماي دانشاجويان باه تماامي امكاناات        حوزه دانشجويي

دانشگاه، كاريابي دانشگاه براي دانشجويان در بخ  صنعت و تحقیقاات، امكاناات رفااهي باراي دانشاجويان،      

 دانشگاه دروني عوامل به شفاف دهي گزارش، دانشجويان با ارتباط، اندتااس با رتباطا ،آموختگان دان  با ارتباط

پاسخگويي به 

 جامعه

دار بودن نیازهاي جامعاه، انطبااق باا نیازهااي محایط،       حل مشكالت جامعه، توجه به نیازهاي جامعه، اولويت

، پاسخگو بودن دانشگاه به جامعاه ، ها با نیازهاي ملموس جامعه ارتباط پژوه پاسخگويي به مشكالت جامعه، 

توجه ، توجه به رف  مشكالت مردم، توسعه آموزش عالي به عنوان دغدغه جامعه، پاسخگويي به نیازهاي جامعه

، مشاخ  باودن   ها به مشكالت جامعه و كشور توجه دانشگاه، هاي اجتماعي مسئولیت، انجام به نیازهاي كشور

اي، تطابق توسعه آماوزش عاالي باا     و كشور، توجه به نیازهاي منطقهها در حل مشكالت جامعه  نق  دانشگاه

نیازهاي جامعه، تطابق محتواي دروس با نیازهاي اساسي جامعه، تناس  با نیازهااي نوپدياد جامعاه، ارتبااط     

محیطي، توجه به نیازهاي جامعه، تناس  مستمر با اهاداف جامعاه،    دانشگاه با جامعه، توجه به نیازهاي زيست

گرفتن مقاالت در مسیر پیشرفت و توسعه جامعه، كمك دانشگاهیان به نشاط جامعه، توجاه باه نیازهااي     قرار

روز جامعه، تعهد نسبت به مشكالت جامعه، ايفاي نقا  ماؤثر در جامعاه، توساعه متناسا  باا نیااز جامعاه،         

ات جامعاه، ارتبااط   دانشجويان، پاساخگويي باه انتظاار    اجتماعي جامعه، تعهد به نسبت دانشجويان مسئولیت

دانشگاه با جامعه، توجه به توسعه متناس  با نیاز جامعه، تغییرات سري  در محتاوا متناسا  باا نیااز جامعاه،      

 در نشااط  جامعاه، ايجااد   در علام  جامعه، نشار  در علم نفعان آموزش عالي، تولید توجه به نیازهاي تمامي ذي

ملاي،   هويات  هاي دانشاگاه، تقويات  ازهاي جامعه در برنامهجامعه، اولويت نی در پويايي و تحرك جامعه، ايجاد

 ساالري، عرضاه  هاي اجتماعي، كمك به عدالت اجتماعي بر اساس شايسته ملي، مقابله با آسی  انسجام تقويت

 دانشاگاه  پاذيري  بیروني، مسئولیت نفعان ذي امكانات و پول به نسبت دانشگاه پذيري جامعه، مسئولیت به تخصصي خدمات

 باه  معناوي  و ماادي  كننادگان  كماك  باا  شهروندان، ارتباط بیروني، پاسخگويي به نفعان ذي حمايت به نسبت

بیروناي،   نفعاان  ذي به اثربخ  و فعال دهي نفعان، گزارش ها، وجود نهاد ارتباط با ذي رسانه با دانشگاه، ارتباط

 دنيم هاي سازمان دهي عملكرد دانشگاه به جامعه، پاسخگويي به نیازهاي گزارش

پاسخگويي به بازار 

 كار

دار بودن نیازهاي بازار كار، توجه به نیازهاي بازار كار  مطابقت دروس و رشته با نیازهاي بازار كار، اولويت

با نیازهاي باراز ها  رشته تطابقمنطقه استقرار دانشگاه، انطباق با نیازهاي بازار كار، ارتباط دانشگاه و بازار كار، 

، پاسخگويي به نیازهاي صنعت، رتباط ضعیف نیاز آموزشي با نیاز اقتصادي، اس  با نیاز بازارپذيرش متنا، كار

هاي بازار كار،  ، توجه به نیازمنديهاي آموزشي با ساختارهاي اقتصادي كشورهاي پیشرفته ارتباط برخي رشته

يان در بازار كار، تناس  نفعان، نظارت بر عملكرد اساتید بر اساس عملكرد دانشجو برطرف كردن نیازهاي ذي

 كار، تأمین بازار پژوهشي نیازهاي كار، تأمین بازار آموزشي نیازهاي ها با نیازهاي بازار كار، تأمین تخص 

 كارفرمايان و صناي  صاحبان با كار، ارتباط بازار اي مشاوره نیازهاي
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 ينتايج جدول کدگذاري باز و محوري و مفاهيم مربوط به عوامل علّ -3جدول 

 مفاهيم مقوله فرعي مقوله اصلي

گرايي در علم

 دانشگاه

 اولويت پژوه 

بنیاان، پیچیادگي روزافازون پاژوه ، تحاول       ، هدفمنادي حركات مراكاز پژوهشاي دانا      چرخه تحقیق و محصول

ساعته، پژوه  به معني تولیاد علام، ارتقااي     24هاي پژوهشي، پژوهشي بودن دانشگاه، دانشگاه محل پژوه   برنامه

گذاري صحیح در ارائه مقاالت، قرار گرفتن مقاالت در مسیر پیشارفت و توساعه جامعاه،     ي دانشگاه پژوه ، هدفكیف

 علمي حركت پشتوانه عنوان به جامعه و تحقیق توسعه پايه عنوان به تحقیق

 

 

 مديريت دان 

هااي   دانشاگاه در توساعه اياده    صرفه دان ، نقا  تولید دان ، اشاعه دان ، نقد دان ، انتقال سري  دان ، انتقال به

كاارگیري دانا ، شاكاف میاان فعالیات آموزشاي و        جديد، نق  دانشگاه در توسعه دان  جديد، مديريت دان ، باه 

، سیستم ماديريت دانا ،   آموختن چگونه اطالعات، آموختن ساختن آموختن، اطالعات آوري جم  آموختنپژوهشي، 

 ندگي علميبالو  پیشرفت چرخه علمي، اولويت تولید علم

 

 

 

 

 

 منابع انساني

 

اي  بلوغ حرفه

 كارمندان

هااي   مشاي  هاي تخصصي كارمندان، شناسايي و حمايت از كارمنادان خباره، خاط   توجه به گزين  كارمندان، مهارت

حمايتي از كارمندان، الزامات قانوني براي حمايت از كارمندان، مناس  كردن شارايط كاار باراي كارمنادان، حفاظ و      

هااي ماالي كارمنادان، اهمیات كیفیات دانشاگاه باراي توانمندساازي          ي از كارمندان نمونه، توجه به انگیازه گیر بهره

 كارمندان، نظارت بر كارمندان

اي   بلوغ حرفه

 مديران

هااي   و مهاارت  منادي ماديران   تجرباه  ،گازاري ماديران  خادمت ، بلوغ مديرانشناسي،  كاري، وفیفهدينداري، وجدان

 مديريتي

 

اي  رفهبلوغ ح

 اساتید

اي، رعايت وفايف علمي و استادي، لحاظ  اي، طراحي استانداردهاي علمي و حرفه رعايت استانداردهاي علمي و حرفه

هااي   اساتید، صاالحیت  برجسته، پاسخگويي اساتید كردن تحقیقات كاربردي در ارتقاي اعضاي هیئت علمي، پرورش

هااي اسااتید در    اسااتید، توجاه باه صاالحیت     باودن  دساترس  اي اساتید، صاالحیت كاادر علماي، در    علمي و حرفه

 پذيري اساتید نسبت به تعهداتشان ها و مسئولیت ها و عزل و نص  گیري تصمیم

 

 

ايجاد انگيزه در 

 دانشگاه

انگیزه 

 دانشجويان

 هاي مالي، ايجاد انگیزه از طريق مشاركت و سیستم انگیزشي شفاف ، توجه به انگیزهنظام انگیزشي مؤثر

 

 انگیزه كاركنان
هاا، نظاام    هاا در انتصااب   ها و توانمندي ساالري، توجه به قابلیت ، شايستهجلوگیري از ناامیدي و سرخوردگي كاركنان

، ايجاد هاي كاركنان و سیستم انگیزشي شفاف پرداخت حقوق متناس  با عملكرد، نظام پرداخت عادالنه، وجود كانون

 تم ارتقاي شغلي شفافنظام تشويق و تنبیه عادالنه، سیس

، اندتابازنشستگي اجباري براي اس  انگیزه اساتید بر اساس حقوق متناس  با عملكرد، رقابتي بودن حقوق اساتید، عدم انگیزه اساتید

 پژوه  براي انگیزه و اساتید و عالقه در انگیزه و رغبت سیستم انگیزشي شفاف، ايجاد

توسعه بر مبناي 

 نيازسنجي

نفعاان،   هاا در حاد آمااي  سارزمین، نیازسانجي باازار كاار، نیازسانجي ذي         تمرار نیازسنجي، دقت در نیازسنجياس نیازسنجي

 متناس  با تغییراتو نیازسنجي روز  نیازسنجي به، موق  نیازسنجي به

 
 

 توسعه هدفمند 

جامعاه، گساترش    ، تطابق توساعه آماوزش عاالي باا نیازهااي     هدفمندي توسعه آموزشيهاي مورد نیاز،  ايجاد رشته

قوانین، ارتقاي كیفاي   از بسیاري بودن هاي تخصصي، توسعه و پايدار، ضدتوسعه بودن آموزش صرف، ضدتوسعه حوزه

آموزش دانشگاه، ارتقاي كیفي پژوه  دانشگاه، توجه به توسعه متناس  با نیاز جامعاه و توساعه دانشاگاه باه دور از     

 رويكردهاي سیاسي

روند آموزش و 

 يادگيري

 
 
 

روند آموزش و 

يادگیري روزآمد 

 و كارا

اي و بلاوغ حرفاه   ،تسهیل يادگیري دانشاجويان  ،مهارت در تدريس، هاي تدريس و طرز كار با دانشجويانتغییر روش

 ،هااي ناوين آماوزش   توجاه باه شایوه    هاي آموزشي،، تحول در روشهاي روش تدريسبرگزاري دوره، تدريس موفق

اساتفاده از  ، هاي نوين استفاده از فناوري، هاي آموزش زبان بازنگري در برنامه، راه دور هاي آموزش ازاستفاده از روش

الگوي  ،يادگیري –الگوهاي نوين ياددهي ، هاي آموزشي تحول برنامه، زبان انگلیسي به عنوان زبان آموزش و پژوه 

سري  در محتوا متناسا  باا نیااز    تغییرات ، الگوهاي تدريس معطوف به مسائل جامعه، يادگیري مشاركتي –ياددهي 

هااي ناوين    توجه به شایوه و  تغییرات سري  در روش متناس  با نیاز جامعه، مهم بودن سبك در مقابل محتوا، جامعه

 در آموزش

ارزيابي 

 کيفيت دانشگاه

 

 اعتبار دانشگاه
اعتبارسانجي  ، كیفیات مساتقل  هاي اعتبارسانجي   ايجاد سازمان، المللي ها بر اساس معیارهاي بین بندي دانشگاه رتبه

 ها اعتبار دانشگاه براي اي حرفه غیردولتي نهادهاي و مشاركت نهادهاي مستقل

 

 

اثربخشي 

 دانشگاه

اساتفاده از  ، ارزشایابي بار مبنااي آزادي علماي    ، داوطلباناه باودن ارزشایابي   ، گرا در ارزشیابي الگوهاي نرم و حمايت

، نفعان بیروني در ارزشیابي هاي ذي استفاده از ديدگاه، يادگیري -ياددهي هاي دانشجويان در ارزشیابي كیفیت ديدگاه

هااي   پاذيري چاارچوب   انعطااف ، اي در ارزيابي دانشاگاه  مشاركت نهادهاي حرفه، هاي مستقل در ارزيابي وجود رسانه

ارزياابي  ، جهااني خودارزشیابي به عناوان هنجاار   ، اي صالح حرفه تنظیم چارچوب ارزيابي توسط نهادهاي ذي، ارزيابي

 پرهیز از ارزشیابي دولتي به عنوان هنجار جهانيو  هاي مستقل به عنوان هنجار جهاني توسط سازمان
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 پديده اصلي

اي اسات كاه باه ماا      پديده اصلي، عبارت از مقولاه 

رسانان ايان   اطالع«. چه چیزي در جريان است»گويد  مي

و  دادناد  پديده را از طريق موجبات علّي آن توضایح ماي  

خواساتند بیاان كنناد كاه چاه موجبااتي در فرايناد         مي

 (.1387گیري اين پديده تاأثیر دارناد )فراساتخواه،     شكل

نفعاان   پديده اصلي در پژوه  حاضر، پاسخگويي باه ذي 

نفعاان باه    است. بدين معنا كه پديده پاساخگويي باه ذي  

عنوان پديده اصلي به طور مستقیم از موجبات علّاي اثار   

شود. سه مقوله فرعاي   پیامدهايي منجر مي پذيرد و به مي

پاسخگويي به نیاز دانشجويان، پاسخگويي به نیاز جامعاه،  

دهناده مقولاه اصالي     پاسخگويي به نیاز بازار كار تشاكیل 

چگونگي اكتشاف مقولاه  نفعان هستند.  پاسخگويي به ذي

توان به نقل قول يكي از مصااحبه شاوندگان    اصلي را مي

 ارجاع داد:

هاا، پاساخگو    ين مسأله و مشكل دانشاگاه تر بزرگ»

نفعاان اعام از دانشاجويان و جامعاه اسات.       نبودن به ذي

ها  ها بر اساس يك نیازسنجي مستمر رشته اصوالً دانشگاه

كننااد يااا محتويااات دروس و   را بازگشااايي و اداره نمااي

باشاد.   ها مبتني بر نیازهاي بازار كار و مشاغل نماي  رشته

آورناد و   دسات نماي   ي الزم را باه ها دانشجويان توانمندي

هاا حال    هاا و دانشاگاه   مشكالت جامعاه از طرياق رشاته   

حل در بیان مشكل است  يعناي نیازسانجي    شود. راه نمي

شود و در ايان ارتبااط اولويات باا نیازهااي دانشاجويان،       

 « جامعه و بازار كار است.

همچنین يكاي ديگار از مطلعاین كلیادي در ايان      

هااي ماا    امروز بايد دانشگاه»كه:  ارتباط چنین افهار كرد

و باراي حال    هناد را تشخی  د جامعه و كشور تمشكال

آن وارد صااحنه شااوند و در اياان زمینااه هاار كاادام از    

تواناد يكاي از مشاكالت كشاور را باه ناام        ها مي دانشگاه

يا يكاي از مسائولین در   .« دانشگاه خود حل و فصل كند

»... د كاه  سخنان خود به اين نكته اين چنین اشااره كار  

هاي دانشگاهي باازار كااري وجاود     براي بسیاري از رشته

هاا بسایار    ندارد و از طرفي پذيرش دانشجو در آن رشاته 

 زياد است، به همین دلیل قبل از پذيرش، بايد نیازسنجي

صاااورت پاااذيرد تاااا باعاااث سااارخوردگي و ناامیااادي 

 .«ها نشود التحصیالن دانشگاه فارغ

 عوامل علّي

ل عواملي اسات كاه مساتقیماً باه     عوامل علّي  شام

نیااز  پديده اصلي پاسخگويي به ذينفعان )پاسخگويي باه  

دانشجويان، پاسخگويي به نیاز جامعه، پاسخگويي به نیااز  

شاوند و منشاأ پاساخگويي دانشاگاه      ( منجر ماي بازار كار

ها، ش  مقوله اصالي   و تحلیل كیفي داده هستند. تجزيه 

ر پاسخگويي دانشگاه نشان را به عنوان عوامل علّي مؤثر ب

منااب  انسااني،   گرايي در دانشاگاه،    علمداد كه عبارتند از: 

ايجاد انگیزه در دانشگاه، توساعه بار مبنااي نیازسانجي،     

 .دانشگاه  كیفیتروند آموزش و يادگیري و ارزيابي 

هاا   وفايف اصلي دانشگاه گرايي در دانشگاه: علم

انتقاال دانا     و مراكز آموزش عالي شاامل: تولیاد علام،   

)تربیاات نیااروي انساااني متخصاا ( و عرضااه خاادمات   

باشد. انجام بهینه هار ياك از ايان     تخصصي به جامعه مي

وفايف منوط به داشاتن تحقیقاات بنیاادي، كااربردي و     

اي و نیز آماده ساختن پژوهشگراني است كه قاادر   توسعه

راد و قاسامي،   به انجاام ايان تحقیقاات باشاند )سامیعي     

ها، اين مقوله خود از دو مقوله فرعي  ق يافته(. مطاب1393

، تشاكیل شاده اسات.    ماديريت دانا   اولويت پژوه  و 

چرخه منظور از اولويت پژوه  توجه به مسائلي از قبیل: 

، هدفمنادي حركات مراكاز پژوهشاي     تحقیق و محصول

بنیااان، پیچیاادگي روزافاازون پااژوه ، تحااول     داناا 

ه، دانشاگاه  هاي پژوهشي، پژوهشاي باودن دانشاگا    برنامه

ساعته، پژوه  به معناي تولیاد علام،     24محل پژوه  

گااذاري صااحیح در ارائااه  توساعه كیفااي پااژوه ، هاادف 

مقاالت، قرار گرفتن مقاالت در مسیر پیشارفت و توساعه   

 باه  جامعه و تحقیاق  توسعه پايه عنوان به جامعه، تحقیق

علماي اسات. ماديريت دانا  باه       حركت پشتوانه عنوان

عه دان ، نقد دان ، انتقال سري  دان ، تولید دان ، اشا

هااي   صرفه دان ، نق  دانشگاه در توسعه اياده  انتقال به

كاارگیري   جديد، نق  دانشگاه در توسعه دان  جديد، به
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 آماوختن دان ، شكاف میان فعالیت آموزشي و پژوهشي، 

 اطالعات، آماوختن  ساختن آموختن، اطالعات آوري جم 

اولويات تولیاد   ت دانا ،  ، سیستم مديريآموختن چگونه

، اشااره دارد.  بالندگي علميو  پیشرفت چرخه علمي، علم

افهاارات زيار را بیاان     ،مطلعین كلیدي در اين خصاوص 

 اند: كرده

 عاالي  آماوزش  مراكاز  و هاا  دانشگاه اصلي وفايف»

 انسااني  نیاروي  تربیات ) دان  انتقال دان ، تولید: شامل

. باشاد  يم  جامعه به تخصصي خدمات عرضه و( متخص 

 داشاتن  به منوط ،مشروحه وفايف از يك هر بهینه انجام

 آماااده نیااز و اي توسااعه و كاااربردي بنیااادي، تحقیقااات

 چناین  انجاام  باه  قاادر  كاه  اسات  پژوهشاگراني  ساختن

 «.باشند تحقیقاتي

هاي جامعه  اكثر موضوعات پژوهشي از بین اولويت»

تاه  هاا در نظار گرف   شوند و ياا اصاالً اولويات    انتخاب نمي

شوند و در اين رابطاه طارح كالناي كاه دانشاجو در       نمي

دانشگاه بخواهد روي آن كار كند در كشور وجود ندارد و 

انتخاب بیشتر موضوعات پژوهشاي، سالیقه اي و ذهناي    

 «.است

ها هم بعد از ورود به دنبال اين هستند كاه   خیلي»

التحصیل شاوند، نماره    زودتر واحدها را پاس كنند و فارغ

بگیرند و از ايان مساائل. برخاي از اسااتید هام      بیشتري 

سرشان شلوغ است يا سمت اجرايي دارند يا شاغل دوم و  

... در خااارج از دانشااگاه و بااه همااین دلیاال وقاات كمااي 

 «.گذارند مي

وجود اساتادان توانمناد و صااح      منابع انساني:

هاي علمي و فني مناس  از عوامل بنیادي مؤثر  صالحیت

آماوزش عاالي اسات. تاالش باراي      هااي   در كیفیت نظام

هااي حیااتي    جذب و حفظ استادان توانمناد از ضارورت  

رود  ساازي دانشاگاهي باه شامار ماي      مطرح براي تصمیم

هااي عماده    (. يكي از تفاوت1381)توفیقي و فراستخواه، 

ها ماهیات مسائولیت    مراكز آموزش عالي با ساير سازمان

ي هیئت اي متخصصان اين مراكز است. اشراف اعضا حرفه

اي در ارتقاي آموزش و دانشگاه  علمي به موضوعات حرفه

دهندگان تخص  به  شود. آنان انتقال امري مهم تلقي مي

شان افازاي    مخاطبان خود هستند و هرچه تجربه علمي

تر خواهد باود. ايان مقولاه     يابد، آموزش آنها نیز اثربخ 

 اي اسااتید، بلاوغ   اصلي داراي سه مقوله فرعي بلوغ حرفه

اي كارمنادان اسات. مقولاه     اي مديران و بلوغ حرفه حرفه

اي اساتید باه عاواملي از قبیال: رعايات      فرعي بلوغ حرفه

اي، طراحاي اساتانداردهاي    استانداردهاي علمي و حرفاه 

اي، رعايت وفايف علمي و اساتادي، لحااظ    علمي و حرفه

كردن تحقیقات كاربردي در ارتقاي اعضاي هیئت علمي، 

، اندتااسااا برجساااته، پاساااخگويي  داسااااتی پااارورش

، صاالحیت كاادر   اندتااي اس هاي علمي و حرفه صالحیت

هاي  ، توجه به صالحیتاندتااس بودن دسترس علمي، در

هااا و  هااا و عاازل و نصاا    گیااري در تصاامیم اندتااساا

نسابت باه تعهداتشاان، اشااره      اندتاپذيري اس مسئولیت

كااه اي مااديران، زيرمقولااه دوم اساات  دارد. بلااوغ حرفااه

بلوغ شناسي،  كاري، وفیفه عواملي مانند: دينداري، وجدان

و  منادي ماديران   تجرباه  ،خادمتگزاري ماديران  ، مديران

هاي مديريتي، از تحلیل ادراكات مطلعین كلیادي   مهارت

اساتخراج گردياده اسات. در نهاياات مقولاه فرعاي بلااوغ      

اي كارمندان قرار دارد كه دربرگیرنده عواملي مانند:  حرفه

هاااي تخصصااي  بااه گاازين  كارمناادان، مهااارت توجااه 

كارمناادان، شناسااايي و حماياات از كارمناادان خبااره،    

هاي حمايتي از كارمندان، الزامات قانوني باراي   مشي خط

حمايت از كارمندان، مناسا  كاردن شارايط كاار باراي      

گیري از كارمندان نمونه، توجه به  كارمندان، حفظ و بهره

میت كیفیت دانشگاه باراي  هاي مالي كارمندان، اه انگیزه

توانمندسااازي كارمناادان و نظااارت باار كارمناادان اساات. 

مطلعاین كلیادي در ايان ارتبااط افهاارات زيار را اباراز        

 اند:   نموده

 آنها ترين سرمايه مهم ها سازمان در انساني نیروي»

 و نیاروي انسااني   جاذب  و گازين   و شاود  محسوب مي

 در باه وياژه   آنهاا  اي حرفاه  و علمي هاي صالحیت تعیین

 اهمیتاي دوچنادان   از اي حرفاه  و تخصصاي  هااي  محیط

 و پوياايي، خالقیات   افزاي  براي اساساً و است برخوردار
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 نظیار  اي و حرفاه  فضاهاي علماي  در نوين هاي ايده بروز

 دانشاوري،  و تخصا   ،عاالي  آموزش مراكز و ها دانشگاه

 «.دهد مي تشكیل را ها فعالیت محور

كنان در انجام امور و توجه توانمندي مديران و كار»

ساالري در انتصاب ماديران و قادرداني از    ويژه به شايسته

كاركنان شايسته و نمونه نق  كلیدي در تأمین رضاايت  

 «.و ايجاد انگیزه مثبت در كادر آموزشي دارد

هاي آموزشي و كاركناان   ضعف گروه ،مشكل ديگر»

 عنوان يك بخ  فرعي از دانشاكده اسات و عملكارد و    به

گاذارد،   شیوه تعامالت آنها بار روي دانشاجويان اثار ماي    

هاا باعاث    وياژه تعاداد زيااد دانشاجو در برخاي رشاته       هب

 .«شود زياد هیئت علمي و خستگي آنها مي مشغولیت

هاا، نیازهاا،    انگیازه  :ايجاد انگيقزه در دانشقگاه  

هاي رفتاري هستند كاه مباین چراياي     تمايالت و سالئق

 Lizzio).اً مقدم بر رفتار هستند رفتار افراد بوده و اساس

& Wilson, 2009)     انگیزه در اينجا باه عناوان ساومین

نفعان، داراي  عامل مؤثر بر پديده اصلي پاسخگويي به ذي

 دانشجويان، اسااتید و كاركناان  سه مقوله فرعي انگیزش 

نظاام  است. منظور از مقوله فرعي انگیازش دانشاجويان:   

هاي مالي، ايجاد انگیزه از  ، توجه به انگیزشانگیزشي مؤثر

طريق مشاركت و سیستم انگیزشي شافاف اسات. مقولاه    

اساات كااه منظااور از آن   اندتافرعااي دوم انگیاازش اساا 

انگیزش اساتید بر اسااس حقاوق متناسا  باا عملكارد،      

بازنشستگي اجباري براي  رقابتي بودن حقوق اساتید، عدم

 شانگیاز  و رغبات  اساتید، سیستم انگیزشي شفاف، ايجاد

پاژوه    باراي  انگیازه  و علمي و عالقه هیئت اعضاي در

است. مقوله فرعي سوم، انگیزش كاركناان اسات كاه بار     

اساااس تحلیاال ادراكااات مطلعااین كلیاادي دربرگیرنااده  

، جلااوگیري از ناامیاادي و ساارخوردگي كاركنااانعواماال: 

هاا در   هاا و توانمنادي   ساالري، توجه باه قابلیات   شايسته

حقوق متناس  با عملكرد، نظام  ها، نظام پرداخت انتصاب

هااي كاركناان و سیساتم     پرداخت عادالنه، وجود كاانون 

، ايجااد نظاام تشاويق و تنبیاه عادالناه،      انگیزشي شفاف

باشد. در ارتبااط باا ايان     مي سیستم ارتقاي شغلي شفاف

 اند: مقوالت، مطلعین كلیدي افهارات زير را ابراز نموده

مارتبط باا    براي دانشجويان فرصت شاغلي كاافي  »

اي  تخص  آنها وجود ندارد و يا در جامعه علمي يا حرفاه 

شاوند و   شود و مورد پذيرش واق  نماي  به آنها اعتماد نمي

اين موضاوع و تصاور آن از انگیازه آنهاا در مشااركت در      

 «كاهد. هاي علمي و پژوهشي مي فعالیت

 از يكااي دانشااگاهي بااه تحقیقااات  دهااي نظااام»

 است ها دانشگاه وسعه تحقیقاتت بر مؤثر عوامل مهمترين

 و روحیاه تحقیاق   به تارويج  توان مي وسیله بدين كه چرا

 امر به نسبت علمي اعضاي هیئت در رغبت و انگیزه ايجاد

 «پرداخت. تحقیق

توانمندي مديران و كاركنان در انجام امور و توجه »

ساالري در انتصاب ماديران و قادرداني از    ويژه به شايسته

ه و نمونه نق  كلیدي در تأمین رضاايت  كاركنان شايست

 .«و ايجاد انگیزه مثبت در كادر آموزشي دارد

توساعه   :توسعه دانشگاه بر مبناي نيازسقنجي 

هاي دانشگاهي، از طريق ياك نیازسانجي دقیاق و     رشته

تواند نیازهاي جامعه به نیروي انساني مورد نیاز  مداوم مي

شگاه بر مبناي ها تأمین نمايد. توسعه دان را در همه بخ 

اي است كه به عناوان يكاي از    نیازسنجي چهارمین مقوله

عوامل اصلي مؤثر در پديده اصلي پاسخگويي به نیازهااي  

نفعان مورد نظر است. ايان مقولاه خاود از دو مقولاه      ذي

فرعي نیازسنجي و توسعه هدفمند دانشگاه تشكیل شاده  

است. بر اساس تحلیل ادراكات مطلعاین كلیادي مقولاه    

رعي نیازسنجي دربرگیرنده عوامل: استمرار نیازسانجي،  ف

ها در حد آماي  سرزمین، نیازسنجي  دقت در نیازسنجي

، موقاا  نیازساانجي بااهنفعااان،  بااازار كااار، نیازساانجي ذي

 متناساا  بااا تغییاارات و نیازساانجي روز  نیازساانجي بااه

باشد. دومین مقوله فرعاي توساعه هدفمناد دانشاگاه      مي

هدفمنادي  هااي ماورد نیااز،     رشتهاست كه شامل: ايجاد 

، تطابق توسعه آموزش عاالي باا نیازهااي    توسعه آموزشي

هاي تخصصي، توسعه و پايدار، ضد  جامعه، گسترش حوزه

 از بسایاري  باودن  توسعه توسعه بودن آموزش صرف، ضد
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قوانین، توسعه كیفاي آماوزش، توساعه كیفاي پاژوه ،      

دانشاگاه   توجه به توسعه متناس  با نیاز جامعه و توساعه 

باشد. مطلعاین كلیادي    به دور از رويكردهاي سیاسي مي

 اند: افهارات زير را ابراز نموده

 مساتمر  نیازسنجي يك اساس بر ها دانشگاه اصوالً»

 بیاان  در حال  كنند ... راه نمي اداره و بازگشايي را ها رشته

 «شود. نیازسنجي يعني است  مشكل

یاري از با توجه به مشكالت مالي، پاذيرش در بسا  »

ها زياد است با وجود اينكه بازار كاري ندارند و ايان   رشته

التحصیل مي شود. لذا باياد   باعث ناامیدي دانشجو و فارغ

 «نیازسنجي صورت گیرد.

گیاريم و ماا    هر سري دانشاجويان بیشاتري ماي   »

كنایم. از آن طاارف   داريام كیفیات را فاداي كمیات ماي     

 .«اساتید هم كم هستند

در كنار تسلط علماي و   گيري:روند آموزش و ياد

فني استادان، شیوه تدريس آنان از عوامل مؤثر بر كیفیت 

هااي پیشارو، باه     آموزش دانشگاهي است. امروزه دانشگاه

يااددهي و   -هااي ياادگیري   انواع رويكردهاي بهبود شیوه

هايي به منظور تقويت فرايند تفكر و حل مسأله باه   روش

ري مبااني نظاري و   منظور توسعه دانشاجويان در فراگیا  

اناد. هادف اساساي آماوزش در      مناد شاده   مهارتي عالقه

هاي دانشگاهي بايد به جاي انتقال صرف دانا  از   كالس

هاي دانشاجو باراي    ذهني به ذهن ديگر، گسترش توانايي

يادگیري باشد  بنابراين توجه به اصل كیفیات در فرايناد   

آموزش حائز اهمیت فاراوان اسات )آراساته و همكااران،     

  (. روند آموزش و يادگیري به عنوان پنجمین مقوله1387

نفعان كشف شاده   مؤثر در پديده اصلي پاسخگويي به ذي

است. بر اساس تحلیال ادراكاات مطلعاین كلیادي، ايان      

هاي تدريس و طارز   مقوله دربرگیرنده عوامل: تغییر روش

تساهیل ياادگیري    ،مهارت در تادريس ، كار با دانشجويان

برگاازاري ، مناادي و تاادريس موفااق هحرفاا ،دانشااجويان

 هااي آموزشاي،   ، تحاول در روش هاي روش تادريس  دوره

هااي   اساتفاده از روش  ،هاي نوين آماوزش  توجه به شیوه

، هاي آماوزش زباان   بازنگري در برنامه، آموزش از راه دور

استفاده از زبان انگلیسي باه  ، هاي نوين استفاده از فناوري

، هاي آموزشي ول برنامهتح، عنوان زبان آموزش و پژوه 

 -الگاوي يااددهي   ،ياادگیري  -هاي ناوين يااددهي   الگوي

الگوهاي تدريس معطوف باه مساائل   ، يادگیري مشاركتي

، تغییرات سري  در محتوا متناس  با نیااز جامعاه  ، جامعه

تغییارات ساري  در   ، مهم بودن سابك در مقابال محتاوا   

ين در هاي نو توجه به شیوهو  روش متناس  با نیاز جامعه

باشاد. در ارتبااط باا ايان مقاوالت، مطلعاین        آموزش مي

 اند: كلیدي افهارات زير را ابراز نموده

 تحول كشور در موجود آموزشي هاي روش در بايد»

 از يكاي  و اسات  يك طرفاه  ما آموزشي كرد. روش ايجاد

 كاردن  پژوهشاي  تواناد  ماي  آن در تحاول  براي راهكارها

 «باشد. دان 

ارزيابي كیفیت، ارزيابي  :شگاهدان  ارزيابي کيفيت

هاي آماوزش عاالي كاه باه      و مديريت سیستماتیك رويه

شاود   ها و نهادهاي آموزش عالي اتخاذ ماي  وسیله سیستم

تا دستیابي به نتايج با كیفیات و پیشارفت در كیفیات را    

تضمین كند تعريف شده است. به عباارت ديگار ارزياابي    

دهاا، اهاداف و   كیفیت، ابزارهايي است كه مؤسسات و نها

گیري شاده مقايساه    هايشان را در برابر نتايج اندازه برنامه

  ارزيابي كیفیت .(Tripathi & Jeevan, 2009)كنند  مي

مؤثر در پديده اصلي پاساخگويي    دانشگاه، ششمین مقوله

 نفعان است كه از دو مقولاه فرعاي اعتباار    به نیازهاي ذي

كیل شاده اسات.   دانشگاه، تش اثربخشي ارزيابي دانشگاه و

بر اساس تحلیل ادراكات مطلعین كلیادي، مقولاه فرعاي    

هاا   بندي دانشاگاه  اعتبار دانشگاه، دربرگیرنده عوامل: رتبه

هاااي  ايجاااد سااازمان، المللااي باار اساااس معیارهاااي بااین

اعتبارساانجي نهادهاااي ، اعتبارساانجي كیفیاات مسااتقل

 باراي  اي حرفاه  غیردولتاي  نهادهااي  و مشااركت  مستقل

باشااد. ارزيااابي اثااربخ   مااي هااا دانشااگاه نجياعتبارساا

دانشگاه، دومین مقوله فرعاي اسات كاه عاواملي مانناد:      

داوطلباناه باودن   ، گرا در ارزشیابي الگوهاي نرم و حمايت

ارزشیابي ، ارزشیابي بر مبناي استقالل دانشگاه، ارزشیابي

هاي دانشجويان  استفاده از ديدگاه، بر مبناي آزادي علمي
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اسااتفاده از ، كیفیاات آمااوزش و يااادگیري در ارزشاایابي

وجااود ، نفعااان بیرونااي در ارزشاایابي  هاااي ذي دياادگاه

مشاااركت ، هاااي مسااتقل غیردولتااي در ارزيااابي  رسااانه

پاذيري   انعطااف ، اي در ارزياابي دانشاگاه   نهادهاي حرفاه 

تنظایم چاارچوب ارزياابي توساط     ، هاي ارزيابي چارچوب

بااه عنااوان خودارزشاایابي ، اي صااالح حرفااه نهادهاااي ذي

هااي مساتقل باه     ارزيابي توساط ساازمان  ، هنجار جهاني

پرهیز از ارزشیابي دولتي به عنوان و  عنوان هنجار جهاني

گیرد. برخي از مطلعین كلیادي   هنجار جهاني را دربر مي

 اند: افهارات زير را در اين خصوص ابراز نموده

هاي راهنماي الزم براي ارزيابي بیروناي   چارچوب»

اي )و ناه دولات(    صاالح حرفاه   نهادهااي ذي  بايد توساط 

 «تنظیم بشوند و بايد قابل انعطاف باشند.

هايي است كاه   ايجاد سازمان ،راه چاره اين معضل»

 ندریها را به عهده گ ها وفیفه ارزيابي دانشگاه اين سازمان

اسااس معیارهااا و اسااتانداردهاي   و آنهاا را هاار سااله باار  

امار نظاارت و كنتارل و     د و باه ننبندي ك المللي رتبه بین

 «.ها بپردازند ارزيابي دانشگاه

 بااه اعتباربخشااي و نظااارتي هاااي ايجاااد سااازمان»

 وزارت از مساتقل  هاايي  سازمان ايجاد مستلزم ها دانشگاه

 كیفي نظارت و كنترل منظور به علوم، تحقیقات و فناوري

 «است. ها دانشگاه

سااارانجام الگاااوي ارزياااابي دروناااي و بیروناااي »

اي از كلیااه  ساانجي( بااا همكاااري و تعاماال شاابكه)اعتبار

هااي علماي، نهادهااي     ها، انجمن نفعان مانند دانشگاه ذي

تاري   غیردولتي، دولت و بازار كار  مطمئناً گزينه مناسا  

براي دوره گذار آموزش عالي ايران باه ترازهااي كیفیات    

  «جهاني )كالس جهاني( است.

 

 پديده اصلي                                      عوامل علّي                          

         
 الگوي مفهومي پژوهش -5شكل        

 

 هاي دادهوتحليل کمّتجزيه

هاااي مربااوط بااه مقولااه   تحلیاال توصاایفي داده 

پاسخگويي به نیازهاي ذينفعان به عنوان مقولاه محاوري   

ه ترين ارزياابي مرباوط با   اين پژوه  نشان داد كه پايین

و  (M=21/2زيرمقوله پاساخگويي باه نیازهااي جامعاه )    

باااالترين ارزيااابي مربااوط بااه زيرمقولااه پاسااخگويي بااه  

است. همچنین، عوامل علّي  (M=58/2نیازهاي بازار كار )

داراي ش  مؤله فرعي است كه باالترين ارزياابي مرباوط   

( و كمترين ارزياابي مرباوط باه    M= 77/2گرايي ) به علم

 ( باود. M=92/1عه بار مبنااي نیازسانجي )   زيرمقوله توس

به عنوان ياك گاام اولیاه     براي ايجاد اعتبار سازه عوامل،

(، تحلیال عااملي   SEM)سازي معادالت سااختاري  مدل

از تحلیال معاادالت سااختاري و    شاود.  تأيیدي انجام مي

جهات پاساخ باه پنجماین پرسا        Amos23 افازار نرم
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بخا  كیفاي،   هااي   بر اساس يافتهپژوه  استفاده شد. 

برخااي از مهمتاارين معیارهاااي باارازش تحلیاال عاااملي  

باراي هار ياك از    تحلیل عاملي تأيیادي  تأيیدي و نتايج 

هاي تعیین شده در جادول  مالكو مقايسه آنها با عوامل 

آماده،   دسات  هااي باه  بر اسااس يافتاه   ارائه شده است. 4

و مدل باا   ستندها در حد بسیار مطلوب هتمامي شاخ 

دهناده  برازش خوبي برخوردار اسات كاه نشاان    ها ازداده

 باشد.  ها با سازه نظري ميهمسويي گويه

 

  اول مرحله يدييتأ يعامل ليتحل برازش يها شاخص -8 جدول

 هاي عامل

 مرحله اول

و  (2خي دو )

 (p=885/8داري آن  )معني

 نسبت خي دو

(/df 2) 

ريشه خطاي 

ميانگين مجذورات 

(RMSEA) 

شاخص 

 شرازشده بنرم

(NFI) 

 ششاخص براز

 تطبيقي

(CFI) 

شاخص 

 شبراز نيكويي

(GFI) 

 معيار
 دار ومعني مقادير

 دارغیرمعني
 RMSEA≤17/1 2نسبت بین كمتر از 

NFI≥ 

93/1 CFI≥93/1 GFI≥93/1 

 عوامل علّي
331/1 

81/1=p 

224/1 

(3=df) 
153/1 925/1 983/1 96/1 

 پاسخگويي
664/2 

235/1=p 

221/1 

(1=df) 
154/1 972/1 911/1 99/1 

 

 
 عوامل علّيتحليل عاملي مرحله اول  -5نمودار 

 
 نفعان پاسخگويي به نيازهاي ذيتحليل عاملي مرحله اول  -2نمودار 

 

دادهااي باه   هاي بارازش و بارون   ، شاخ 5جدول 

دست آمده در تحلیل عااملي تأيیادي مرحلاه دوم باراي     

هاي  ه  و مقولهالگوي استخراج شده از بخ  كیفي پژو

دهد. از تحلیال عامال تأيیادي مرحلاه     مرتبط را ارائه مي

فرعاي منااب  انسااني،    هااي  دوم براي تأيید ارتباط مقوله

گراياي در دانشاگاه، نیازسانجي و توساعه هدفمنااد،      علام 
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رونااد آمااوزش و يااادگیري،  ايجاااد انگیاازه در دانشااگاه، 

ه سنجي با مقوله اصلي عوامل علّاي اساتفاده شاد    كیفیت

است. بر اين مبنا، سهم هر يك از عوامل در تبیین میزان 

 شاود و باا اساتفاده از ضاراي      واريانس عوامل علّي تعیین ماي 

 بیاانگر  5توان آن را فرمولاه نماود. جادول     استاندارد شده مي

 باشد.هاي برازندگي و شكل بارهاي عاملي آن مي شاخ 

 

 عوامل علّي دوم مرحله يدييتأ يعامل ليتحل برازش يها شاخص -1 جدول

 مقدار کفايت برازش شاخص

 19/126( p=111/1) داري آن و معني (2آماره خي دو )

 638/1 (77=df) (df 2/)خي دو به درجه آزادي  

 165/1  ريشه خطاي میانگین مجذورات تقريبي

 91/1  ششده برازشاخ  نرم

 95/1  تطبیقي ششاخ  براز

 91/1  شبراز نیكوييشاخ  

 

هاااي در تحلیاال عاااملي مرحلااه دوم، شاااخ    

ها با الگو را نشاان  برازش كامالً مطلوب داده ،شده گزارش

فرعاي منااب  انسااني،    هااي  دهد. بر اين اساس مقولهمي

گراياي در دانشاگاه، نیازسانجي و توساعه هدفمنااد،      علام 

رونااد آمااوزش و يااادگیري،  ايجاااد انگیاازه در دانشااگاه، 

 رنده عوامل علّي هستند.سنجي به وجود آوكیفیت

 

 گيري و پيشنهادنتيجه -0

 و جااري  نیازهااي  باه  باياد  عالي آموزش هاي نظام

 باياد  باودن  پاساخگو  براي و باشند پاسخگو جامعه آينده

 دهناد. دانشاگاه   قرار امور كلیه سرلوحه را بهبود و تغییر

 تغییارات  دساتخوش  گذشاته  ساالیان  تحاوالت  گذار در

 افازاي   و عاالي  آماوزش  كمّاي  گسترش جمله از زيادي

 همزمان و شده مختلف هاي رشته در دانشجويان پذيرش

 تغییرات نیز ايران عالي آموزش بافت جهاني پديده اين با

 اجتمااعي  نهاادي  قال  در دانشگاه. است داشته مشابهي

 باا  اجتمااعي  پیامدهاي مختلف، هاي بافت به ورود از پس

 قابل عوامل رده در هاآن از بسیاري كه دارد همراه به خود

 كمّاي  هااي  شاخ  نظر از گاه كه گیرد نمي قرار مشاهده

 كاه  اناد  داده نشان نتايج. كرد گیري اندازه را آنها توان نمي

 باه عناوان   عالي آموزش به مردم دسترسي سطح افزاي 

 بار  مبتناي  و نسالي  انباشت از حاصل همگاني اي مطالبه

 باوده  كمّاي  گساترش  هااي  سیاست آغازگر اساسي قانون

 بااال  بار  آن ردپااي  كننادگان  مشااركت  منظر از كه است

 سبك در تغییر شهري،  توسعه و رشد آگاهي، سطح بردن

 ارزش باي  اجتمااعي،  نوين هنجارهاي گیري شكل زندگي،

 چشاامگیر كاااه  دانشااگاه، و تحصاایلي ماادرك شاادن

 افازاي   بحاران  در آن اثرهااي  و عاالي  آماوزش  كیفیت

 اي منطقاه  هااي بیكااري  افزاي  و دناكارآم انساني مناب 

 .شود مي ديده

پديااده اصاالي در پااژوه  حاضاار، پاسااخگويي بااه 

نفعااان اساات كااه همااه عواماال و تااأثیرات در جهاات  ذي

كنناد و انتخااب ايان مقولاه باه       توصیف آن، حركت ماي 

رسد و خود نشاان   عنوان مقوله كانوني منطقي به نظر مي

ا هدف هر سیستمي، هاست  زير ها و تحلیل از اعتبار يافته

هااي   يافتاه نفعاان آن اسات.    برآورده كردن نیازهااي ذي 

پژوه  حاكي از آن است كه پديده اصلي پاسخگويي باه  

نفعان )پاسخگويي به نیازهاي دانشجويان، پاسخگويي  ذي

به نیازهاي جامعه و نیازهاي بازار كار( تحت تأثیر عواملي 

، ايجاد انگیزه در گرايي دانشگاه، مناب  انسانياز قبیل علم

دانشااگاه )دانشااجويان، كاركنااان، اسااتادان(، توسااعه باار 

مبناي نیازسانجي، روناد آماوزش و ياادگیري و ارزياابي      

كیفیت دانشاگاه )اعتباار دانشاگاه و اثربخشاي دانشاگاه(      

ايجاااد شااده و باادون وجااود و كاااركرد درساات آنهااا،    

نتاايج   نفعاان ممكان نیسات.    پاسخگويي به نیازهااي ذي 

كیفي اين بخ  در مرحله كمّي مورد تأيیاد قارار   مرحله 
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گرفاات  يعنااي مقولااه محااوري پاسااخگويي بااه نیازهاااي 

نفعان از عوامل علّي به طور مساتقیم تاأثیر پذيرفتاه     ذي

است. همچنین نتیجه تحلیل عاملي تأيیدي نشان داد كه 

پاسخگويي به نیاز دانشجويان، پاسخگويي به نیاز جامعاه،  

هاااي فرعااي  ازار كااار، مقولااه پاسااخگويي بااه نیاااز باا  

نفعاان اسات.    دهنده پاسخگويي باه نیازهااي ذي  تشكیل

نتايج تحلیل كمّاي وضاعیت موجاود پاساخگويي نشاان      

تر از حد متوساط   هاي فرعي پايین دهد كه كلیه مقوله مي

بوده و پاسخگويي باه نیااز جامعاه كمتارين میاانگین را      

دهااد كااه  نتااايج پااژوه  نشااان مااي شااود. شااامل مااي

هاي غیردولتي بايد شكاف بیروني باه باازار كاار،     شگاهدان

ها  اگر در دانشگاهجامعه علمي و جامعه مدني را پر كنند. 

نفعان توجه نشود، به اعترا  و نارضاايتي   به نیازهاي ذي

آنها منجر خواهاد شاد و دساتیابي باه اهاداف دانشاگاه،       

ايان پاژوه  باا نتاايج     نتاايج  پاذير نخواهاد باود.     امكان

 فاین (، 2112) يالهزترزا اساپ (، 2111)رثچايلد  تتحقیقا

نیا  ملكي، (1389لطفي )(، 2119و نیكر ) كايود، (2119)

  همسو است.( 1398و همكاران ) ي، شريعت(1397و همكاران )

رشد و گسترش بسیاري از واحدها و مراكز آموزش 

هاي اخیر بدون توجه به حداقل امكاناات و   عالي طي سال

وزشي و پژوهشي و به خصوص نیازهااي  استانداردهاي آم

اي و  آموزشي و تخصصي واقعي در سطح محلاي، منطقاه  

كشور نه تنها باري از دوش كشور برنداشته بلكه با ايجااد  

فشار ماالي و غیرماالي مضااعف باراي جامعاه موجباات       

آموختگااان بااه عنااوان   نارضااايتي دانشااجويان و داناا  

وي ديگار،  نفعان اصلي را در پاي داشاته اسات. از سا     ذي

هااي آموزشاي باه وياژه در      گشاي  و رشد كمّاي رشاته  

مقاط  آموزش عالي بدون توجاه باه آمااي  سارزمین و     

هاي كالن راهبردي كشاور و صارفاً باا     ها و برنامه سیاست

بارداري ماالي و پاساخ باه      هدف جاذب دانشاجو و بهاره   

گرايااي جوانااان از يااك سااو موجاا   هاااي ماادرك انگیاازه

گردد و از ساوي   دي و انساني ميهاي ما هدررفت سرمايه

آموختگاان صارفاً داراي مادرك كاه      ديگر بر تعداد دان 

فاقد شغل و مهاارت كاافي منطباق باا نیازهااي جامعاه       

آموختگااان و  افزايااد. افاازاي  خیاال داناا  هسااتند مااي

انطباق آنها با بازار كار باه عناوان زنا  خطاري كاه       عدم

معاه باه   تواند مخااطرات اجتمااعي بسایاري را در جا    مي

تواند موج  سرخوردگي اجتماعي  همراه داشته باشد، مي

كرده به خاارج كشاور را    شود و راه مهاجرت قشر تحصیل

هموار نمايد كه در نتیجه محرومیت اجتمااع از اساتفاده   

نتاايج  هاي انساني خود را به همراه دارد.  بهینه از سرمايه

 گراياي و میاانگین كال   تحلیل عاملي تأيیدي مقوله علام 

دهد كه وض  موجاود آن  براي اين مقوله نشان مي 77/2

تر از میانگین بوده و بايد تقويات گاردد.    در دانشگاه پايین

در ارتباط با مقوله ايجاد انگیزه در دانشگاه، نتايج تحلیال  

عاملي تأيیادي بخا  كمّاي، تأيیدكنناده نتاايج بخا        

اين مقوله مؤيد آن است  34/2 كیفي بوده و میانگین كل

 اسات  تر از میانگین دانشگاه پايینوض  موجود آن در  كه

. نتاايج تحلیال   كناد  و ضرورت تقويات آن را ايجااب ماي   

عاملي مقوله روند آموزش و ياادگیري در بخا  كمّاي و    

دهاد كاه   ماي  براي اين مقولاه نشاان   53/2میانگین كل 

تار از حاد میاانگین    وضعیت موجود آن در دانشگاه پايین

 ند تقويت است.باشد و لذا نیازممي

 غیردولتاي  عاالي  آماوزش  مؤسساات  و هاا  دانشگاه

 باا  اياران،  عاالي  آماوزش  هااي  زيرنظاام  از يكاي  عنوان به

 تحات  را آنهاا  عملكارد  كاه  اند مواجه مختلفي هاي آسی 

 اساات آن از هااا حاااكي  يافتااه. اساات داده قاارار تااأثیر

 پذيرش، همسان فرفیت ماندن خالي قبیل از هايي آسی 

 امكاان  نداشاتن  همجاواري،  در موجاود  يهاا  رشته بودن

 باا  ارتبااط  برقراري در ضعف ها، حوزه از برخي در حضور

 باودن  ناكاافي  و التحصایالن  فارغ  كارگیرنده  به هاي بخ 

 در مراكاز  ايان  ضامناً . دارد وجاود  علماي  هیئات  اعضاي

 مالي وابستگي قبیل: از هايي آسی  با نیز مالي امور زمینه

 دانشاجويان،  از درياافتي  شاهريه  از حاصل درآمدهاي به

 اعضااي  رفااهي  و معیشاتي  نارسايي رويه، وحدت فقدان

نتايج تحلیل مواجه هستند.  كاركنان ساير و علمي هیئت

عاملي تأيیدي مقوله منااب  انسااني نشاان داد كاه بلاوغ      

اي و بلاوغ حرفاه   اي مديراناي كاركنان، بلوغ حرفهحرفه
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ه مناب  انسااني باوده و   دهندهاي تشكیلاساتید، زيرمقوله

براي مقوله مناب  انساني حاكي از اين  62/2 میانگین كل

تار از حاد میاانگین    است كه وضعیت موجاود آن پاايین  

نتاايج تحلیال   باشد و نیازمند تقويت است. همچناین  مي

عاملي بخ  كمّي مقوله ارزيابي كیفیت دانشاگاه، نتاايج   

باراي   48/2كنند و میانگین كل بخ  كیفي را تأيید مي

اين مقوله مؤيّد آن است كه وضعیت فعلي آن در دانشگاه 

و اين بخ   باشد تر از حد میانگین ميآزاد اسالمي پايین

 نیز نیازمند توجه ويژه است.

نتايج تحلیل عاملي تأيیدي مقوله توسعه بر مبنااي  

نمايااد و نیازساانجي، نتااايج بخاا  كیفااي را تأيیااد مااي 

دهاد كاه   مقولاه نشاان ماي    براي اين 97/1 میانگین كل

تر از حد وضعیت آن در دانشگاه آزاد اسالمي بسیار پايین

میانگین بوده و نیازمند توجه بسیار زيااد باه ايان حاوزه     

نیازسانجي مساتمر   است. با توجه به نتايج اين پاژوه ،  

نفعان دانشگاه و  روز نیازهاي ذي براي تشخی  دقیق و به

ايان اسااس و تأسایس    ريزي توسعه دانشگاهي بار   برنامه

هااي   نهادي براي رصد وضاعیت پاساخگويي در دانشاگاه   

رسد. در اين راستا سااختار   غیردولتي ضروري به نظر مي

آموزش عالي بايد با هادف اعطااي اختیاارات بیشاتر باه      

پژوهشاي   -هااي علماي   ها تغییر يابد و زيرساخت دانشگاه

گذاران قارار گیارد. باه     مورد توجه بی  از پی  سیاست

ها بايد باا   عالوه، تأمین و تخصی  مناب  مالي به دانشگاه

نفعاان صاورت گیارد،     هدف پاسخگويي باه نیازهااي ذي  

گااذاران  بخشااي بايااد در دسااتوركار سیاساات   اسااتقالل

ها به نحوي اتخااذ گردناد    ها قرار گیرد و سیاست دانشگاه

المللااي  كااه تعااامالت علمااي و كاااربردي داخلااي و بااین 

 اساالمي  آزاد دانشاگاه  ماديران  وند.ها تسهیل شا  دانشگاه

كنناد،   تجهیاز  مشاتريان  به پاسخگويي براي را بايد خود

 تجاارب  از اساتفاده  و باودن  جهااني  و المللاي  بین ضمن

 را خاود  ماذهبي  -فرهنگاي  هويات  كشورها، ديگر علمي

 فناوري بر مبتني را دانشگاه اداره فرايندهاي كنند، حفظ

 افازاي   باه  توجاه  باا  و دهند تغییر ارتباطات و اطالعات

 گماارده،  همات  زماان  مديريت به دانشگاه، فعالیت حجم

 .كنند اقدام آن بر مبتني و تدوين راهبردي، هاي برنامه

 كيا  كاركرد هر تیاهمنتايج پژوه  و توجه به  با

 شاانهادیپيي، ماارتبط بااا پاسااخگوعلّااي  يهااا از شاااخ 

   :شود يم

اظ از لحا جو )دانش رشيپذ يها وهیدر ش يازنگرب -

 ي(فیك و يكمّ

باه  سااالري   ايساته شرار نظاام  قاست وكارگیري  هب -

 ها ها و انتصاب مداري در استخدام نظام رابطهجاي 

غلي، شا  تايجاد رضاي و شافزاي  انگیزمنظور  به -

باه   مزاياا  وق وقا ح ختپردا و تامكانا و تیالهاعطاي تس

 داننا مي هما عل ئات هی ياعضاا  و مخصوصااً باه   كاركنان

 و دولتي طبق ضوابطآموزش عالي  تسساؤم و اهدانشگاه

 .گیرد تصور ت، تحقیقات و فناوريل وزارممعیارهاي مورد ع

انجام نیازسنجي مستمر براي تشخی  باه روز و   -

ريازي توساعه    ها و برنامه نفعان دانشگاه دقیق نیازهاي ذي

 دانشگاه بر مبناي آن.

تأسیس نهادي براي رصاد وضاعیت پاساخگويي     -

 ا در وزارت علوم، تحقیقات و فناوريه دانشگاه

هاا باا    ساختار آماوزش عاالي و سااختار دانشاگاه     -

 ها تغییر يابد. هدف اعطاي اختیارات بیشتر به دانشگاه

ايجاد الگوي مشخصي براي پاسخگويي واحدهاي  -

 دانشگاهي متناس  با مقتضیات استاني

توجه به میزان پاسخگويي واحادهاي دانشاگاهي    -

نفعاان در تاأمین و تخصای  منااب  باه      ذي به نیازهااي 

هااي  اتخااذ سیاسات  ها باا ايجااد جاو رقاابتي و     دانشگاه

  انگیزشي

وري  در اين راستا بهبود كاارايي و افازاي  بهاره    -

هاا از طارق اصاالح ماديريت،       مراكز تحقیقااتي دانشاگاه  

مقررات، ارزيابي و نظارت علمي و اقتصادي آنهاا، توساعه   

خصصي، طرح ساماندهي نظام آمار و رساني ت شبكه اطالع

وري  اي بااراي ارتقاااي بهااره   اطالعااات و مطالعااات پايااه 

 باشد. ثر ميؤها بسیار م دانشگاه
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 منابع -8

(. 1387نژاد، مهدي  همايي، رضا. ) آراسته، حمیدرضا  سبحاني

صر جهاني شادن  عهاي شهر تهران در  وضعیت دانشگاه

ريزي در  و برنامهفصلنامه پژوه  . ناز ديدگاه دانشجويا

 .66-47(، 4)14، آموزش عالي

فصالنامه  وري.  (. نقا  و اهمیات بهاره   1389اكبري، پیمان )

 .279، شماره اقتصادي -اطالعات سیاسي

دساتي در  طراحي مدل چیاره (. 1395پورعابدي، محمدرضا. )

پاردازي   نظرياه  هاي علمي و فناورانه بار مبنااي   سازمان

فصالنامه  اد دانشاگاهي(.  )مطالعه موردي: جه بنیاد داده

 .33-54(، 1)8مديريت دولتي، 

لاوازم سااختاري    (.1381. )مقصود ،فراستخواه  جعفر ،توفیقي

ريازي   فصلنامه پژوه  و برناماه  .نتوسعه علمي در ايرا

 .36-1(، 3)8، در آموزش عالي

(. بررسااي نقاا  1389جعفااري، پريااوش  احماادي، امینااه. )

ظاور ارائاه مادل    آموزش عالي در اقتصاد دانا  باه من  

 .113-134، 87شماره  هاي مديريت، مجله پژوه مناس . 

(. 1387خورشیدي، عباس  مهدوي، مهدي  سلماني قهیازي. )

هاا و   وري دانشاگاه  هاي ماؤثر بار بهاره    عوامل و شاخ 

هاي آموزشي،  نشريه پژوه  در نظامراكز آموزش عالي. 

2(5 ،)111-75. 

بیگاي، رضاا.    ر  نجاف داداش كريمي، يحیي  میرسپاساي، ناصا  

(. طراحي مدل حكمراني در آموزش عالي كشور. 1398)

 .28-11(، 27)7، هاي دولتي فصلنامه مديريت سازمان

وري  وري پژوهشي باا بهاره   (. مقايسه بهره1391دباغ، رحیم. )

هااي   نشريه پژوه هاي منتخ  دولتي.  كل در دانشگاه

 .75-114(، 47)16اقتصادي ايران، 

ابااراهیم،  نااوه  توكاال كااوثري، محماادعلي  درضااائیان، مجیاا

هاااي فااراروي  (. تحلیاال چااال  1396) .عباادالرحیم

 -هااا و مؤسسااات آمااوزش عااالي غیردولتااي  دانشااگاه

 .72-91(، 1)8فصلنامه آموزش عالي ايران،  .رانيغیرانتفاعي ا

(. پاساخگويي پژوهشاي   1393راد، فاطمه  قاسامي، زهارا. )  سمیعي

مجلاه  لاوم پزشاكي قازوين.    اعضاي هیئت علمي دانشاگاه ع 

 .71-59(، 14)7، توسعه آموزش در علوم پزشكي

(. 1398فاي، محماود. )  نجاكبر   ، عليبیدختي شريعتي، فرهاد  امین

: باا  اي وحرفه هاي فني ارائه مدلي جهت بهبود كیفیت آموزش

در فصلنامه پاژوه   . توجه به الزامات اقتصاد مبتني بر دان 

 .54-41(، 47)13 هاي آموزشي،نظام

(. 1396) .الهاه  ،فار  میثااقي ر  اكبا  ،هادايتي   علیرضاا  ي،صادق

هاا، ابعااد و نشاانگرهاي كیفیات نظاام       شناسايي حوزه

 ،فصالنامه پاژوه  در تربیات معلام    . تربیت معلم ايران

1(2 ،)87-117. 

اي،  زاده، میرمحماد  قلعاه   بوكااني، ناصار  ساید عبااس     صدقي

(. 1393الاه. )  وحعلیرضا  مهاجران، بهناز  باقري مجد، ر

وري و ارتقاي كیفیت مراكاز   بررسي عوامل مؤثر بر بهره

نشااريه . 2و واحاادهاي دانشااگاه آزاد اسااالمي منطقااه 

 .119-142(، 29)8وري،  مديريت بهره

(. ارزياابي  1391) .خرساندي ياامچي، اكبار     عارفي، محبوباه 

فصلنامه آماوزش  ها. دروني ضرورت پاسخگويي دانشگاه

 .131-153(، 53)14، مهندسي ايران

عباسااپور، عباااس  شاااكري، محساان  رحیمیااان، حمیااد      

(. تحقیق كیفاي پیراماون   1393خواه، مقصود. ) فراست

هااي دولتاي از ديادگاه     راهبردهاي پاسخگويي دانشگاه

هااي رهباري و    نشاريه پاژوه   ن آموزش عالي. خبرگا

 .27-1(، 3)1مديريت آموزشي، 

نديشاي دربااره كیفیات    ا(. آيناده 1387فراستخواه، مقصاود. ) 

آموزش عاالي اياران  مادلي برآماده از نظرياه مبناايي       

(GT) .فصلنامه پژوه  و برنامه ريزي درآموزش عاالي ،

4(51 ،)67-95. 

مبااني پاژوه    (. 1391) .اشتراوس، آنسالم   كوربین، جولیت

ترجماه  اي.  فنون و مراحل تولیاد نظرياه زمیناه    :كیفي

 .تهران: ني ر،ابراهیم افشا

بندي عوامال   (. شناسايي و رتبه1394، ندا  رادفر، رضا. )كیاني

نشاريه  وري باا اساتفاده از مادل ديماتال.      مؤثر بر بهره

 .111-131(، 35)9وري،  مديريت بهره

علاي.   طاساكوه،  خورساندي  حساین   عبداللهي، احمد  كیخا،

ثر باار كیفیاات بخشااي ؤشناسااايي عواماال ماا(. 1398)

و دانشجويان آموزش از ديدگاه متخصصان آموزش عالي 

ريازي در آماوزش   فصالنامه ماديريت و برناماه   . دكتري

 .182-151 (،22)12، عالي

بنادي و تعیاین مهمتارين    (. اولويت1389لطفي، محمدرضا. )

هاا باه روش   وري دانشاگاه عوامل آموزشي مؤثر بر بهره

 .61-49(، 21)7، فصلنامه مديريتگیري گروهي. تصمیم
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(. راهبردهااي  1397هرا، فیضي، صاديقه. ) نیا، ز نیا، عماد  ملكيملكي

مورد نیاز نظام آموزش عالي اياران در عصار جهااني شادن،     

 .518-545(، 24)6هاي راهبردي و كالن،  نشريه سیاست

 (.1395. )محماادي، حساان  ابوالفضاال ،قاساامزاده  دیااامي، الناایم

 تیا فیك نیو تضم يياستقالل دانشگاه و رابطه آن با پاسخگو

فصاالنامه ي. آمااوزش عااال  سااتمیر سخاادمات دانشااگاه د 

 .167-147(، 7)2ي، آموزش تيريو مد يرهبر يهاپژوه 

(. 1395) .صاديقه ، پاور   نسالما  ، يوساف  رضااپور   رضا ،هادي

هاي سنج  كیفیت آموزش عالي براساس مدل  شاخ 

ارزشایابي،  فصالنامه آماوزش و   . كانو در دانشگاه ارومیه

9(34 ،)35-51. 
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