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ارزیابی درونی کیفیت دانشگاههای آزاد اسالمی منطقهی یک از دیدگاه اسا دیت

و دانشجویان

1

سید احمد هاشمی  ،ابوالفضل عباسی

2

چکیده
هدف پژوهش ارزیابی درونی کیفیت دانشگاههای آزاد اسالمی منطقهی یک از دی دیتاسا هاگد و وجشناد ی .دوب نا     
پژوهش از نوع توصیفی  -پیمایشی بود .جامعهی آماری این پژوهش متشکل از  2131نفر از اساتید و  78440نف زا ر
دانشجویان رشتههای کارشناسی دانشگاههای آزاد اسالمی منطقهی یک دانشگاههای آزاد اسالمی در سال ت صح ی یل
 89 - 90بود .جهت انتخاب نمونه از فرمول کوکران و روش نمونه یگ ری تصادفی خوشهههای اس نیدب هک دش هدافت     
ترت بی

 382دانشجو و  325عضو ه تأی

لع می انتخاب شدند .ابزار گردآوری دادهها ،دو پرسشنامهی محقق ساخته بر

اساس طیف لیکرت بوده است که پس از تأیید روایی آنها از طریق نظرخ نیصصختم زا یهاو و زین نییعت پ اااا ااااای یایی
آنها (دانشجویان  8.04و اساتید و اعضای هی تأ

لع می  )7.06مورد استفاده قرار گرفتند .تجزیهو ت لح ی یل دادهه اب ا   

استفاده از نرمافزار  SPSS16در دو سط ِحِح آمار توصیفی (فراوانی ،درصد فراوانی ،میانگین ،انحراف معیار ،میانه ،مد
و چولگی) و آمار اس ابنت طططی (آزم  نو تت تتتی و ت لیلح

رد هفرطکی سنایراو رادانعم حطس ی      

یافتههای تحقیق نشان داد؛ از دیدگاه دانشجویان ،ک یارا ی مانرب  هه هههه و ییوجشناد یا

 ) 0.05ص ترو

گر .تف

  

یاپ ،یشهوژپ ییییییییینت ،طسوتم زا ر   

کارایی برنامههای آموزشی ،متوسط و کارایی برنامههای اداری -م زا رتالاب ،یگنهرف و یلا م طسوتم ی ییی یییییییباشددد و از
دیدگاه اساتید ،کارایی برنامههای فرهنگی و پژوهشی ،متوسط و کارایی برنامههای آموزشی و ییوجشناد ،

دا ار یی ییی-

مالی ،باالتر از متوسط میباشد .همچنییین بی سا هاگدید ن اتی ر نایوجشناد و د ا نرب ییاراک هب عج ام هههههههه هههههههههه فلتخم یا   
دانشگاههای آزاد اسالمی منطقهی یک تفاوت معناداری وجود دارد.
کلید واژهها :ارزیابی درونی ،کیفیت ،اساتید ،دانشجویان.
دریافت مقاله59 13 /6/9 :

پذیرش مقاله59 13 /01/ 13 :

 -1دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد المرد (نویسنده مسئول)
.hmd_hashemi@yaho.com
 -2دانشجوی دکترای علوم تربیتی
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مقدمه
آموزشی عالی به عنوان یک سیستم یک سیستم اجتماعی باز ناچار استبرای بقای معنادار (مفید و
مؤثر) خود در شرایط پیچیده و متحول م یح ط راهبردی ،به گونهای تن و دبای عو

هک دنک راتفر

   

زمینه ساز خودبوم سازماندهی فعال ،پویا و مستمر سیستم آموزش رد ات دوش یلاع جیتن هههه هههههی آن
این سیستم بتواند در موضع یک سیس  رد ورشیپ مت ر رپ دنو ،یلم تالوحت باتش

قطنم هههههههه هههههههههای و

جهانی قرار یگ رد (ترک زاده .)19 13 ،بن ارقتسا نیاربا ر جسنم متسیس کی  م تیفیک دوبهب 
منظ وگخساپ رو ی طیحم رد یلاع شزومآ ی
همکاران .)5 200 ،در واقع میییت :تفگ ناو

کانبوشآ

رورض ی       

        مییییباش دد دد ( ِاِا رف ووو ون 1و

   ام هزور یکی زا  چ لا شششها ای یورارف

هزارهی جدید مفهوم کیفیت و انتظاراتی است که

هب   

   

دانش اگ هههها ای

ورگ هههها ای ذی نف لاع شزومآ زا ع ی یارب      

تضمین و اطمینان از این مفهوم دارند ( یگ رتز .)5 200 ،2از این رو در ای بایزرا دنمزاین هنیمز ن ی     
دقیق میباشیم .ارزیابی در حوزهی آموزش لیلحت دنیآرف کی ،یلاع سی یییییییی س یداقتنا و کیتامت   
است که به قضاوتها و توصیههایی در زمینهی کیفیت نهادها یا برنامههای آم رجنم یلاع شزو    

میشود .این نوع ارزیابی از دو طریق ارزیابی درونی و بیرونی انجام میش نکسالو( دو وو ووو01 20 ،3؛

هاروی.) 2002 ،4

به طور کلی یکی از مسائل اساسی که دانشگاهها و مؤسسات آموزشی اب روشک یشهوژپ و  نآ

  

شه اا ای
مواج  ه ه قف دنتس د یبایشزرا نا          عملکر دد د منسجممم کیفی تت ت اس نادقف عقاو رد .ت        رو 
اس بایشزرا کیژتارت ی     دانش اگ هه هه اا ا موج درکلمع ماهبا ب آ نننننن نه یدرگ ا د سا ه تتتتتت ت (قورچی یان و
خورشیدی .) 79 31 ،از این رو الزم است جهت انطباق و سازگاری و به ط وگخساپ یلک رو ییی ییییی،

سیستم کیفیت سنجی به عنوان یک اصل اساسی در آموزشی عالی مورد توجه قرار یگ رد .نت جی ه-
ی این امر ایجاد انسجام درونی و پاسخگویی در فضای رق م یتبا یییییباش رف( د دد ددد .)01 20 ،5مب ثح

کیفیت ،چه درونی یا بیرونی ،یک موضوع اساسی است که دانشگاهها ای م یانبم کی رب نرد     

گ ) 006 2( »2کیف ار تی
منظم به آن توجه میکنند (دآندرا و گوس یل نگ« .)5 200 ،6تاممم »1و «چنگ گ
1

- Effron
- Girtz
3
- Vlasceanu
4
- Harvey
5
- Fred
6- D' Andrea.C & Gosling.D
2
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مفهومی مبهم و چالشزا میدانند و «پاندر )5 200 ( ،»3کیفیت را مفهومی پرپیچ و خ راومهان و م   
میداند که شناخت و تضمین اس م نآ رارقت یییییتوان یلاع شزومآ یراوزاس زاس هنیمز د

.دوش

     

کیفیت در آموزش عالی تم ما کارکرده و ا فعالیتتتها ا از جم ،شهوژپ ،شزومآ :هل     کارکن ،نا
دانشجویان ،امکانات و تجهیزات ،خدمات به اقشار جامعه و دانشگاه را در بر می یگ رد .به عب ترا
دیگر ،بر اساس الگوی عناصر سازمانی برای بهبود کیفیت نظام آموزش عالی ،باید به تمام عناصر
اعم از درونداد ،فرایند ،م صح ول ،برون  و داد پپیام ،ناگرزاب( تشاد هجوت اهد       .) 380 1تدوووین و
اجرای برنامهها و طرحهای مناسب که آرمانها و هدفهای نظام آموزش عالی را محق ،دزاس ق   
مستلزم استفاده از ارزیابی است .کیفیت یکشی شامل خواصی بود که آن را از انواع اشیای دیگر

متمایز م 
یساخت (یونسکو.) 15 : 2009 ،4

ارزیابی باید به گونهای باشد که زمینهی انگیزش سازمانی بیشتر و بهتر را گ( دروآ مهارف ررری یر،5
 .) 2000در ارزیابی درونی ،نظام دانش اگ هههی ب روظنم ه    «خ  رد دو آآآین  ه دددی یدن» اق را هب ماد زز زززییابی
میکند تا جنبههای قوت و ضعف خود را دریابد و به اصالح نقاط ض ب دوخ فع پپ پ پپپپردازد .از ای ین
طریق اولین گام در بهبود کیفیت آموزشی برداشته میشود و فرصتی به دست میآید ت ضعا ا

اا ااای

مجموعهی آموزشی (گروه ،دانشکده ،دانشگاه) با شناخت امکانات ،فرصتها ،تهدیدها و نق طا

ضعف خود برای آیندهای بهت  همانرب ر رر ررری یزی کنن ،ناگرزاب( د     .) 10 1 : 380 1جکسوننن) 20 10( 6
ارزیابی درونی را راهی برای شناخت بهتر و هوشمندانهتر انجام امور و هم چنین ،فه  نیا م ن هتک    
که چرا آنها بهتر و هوشمندتر میباشند؛ میداند .از این رو این دیدگاه را میت او ننن ب لامعا یار   
تغ یی راتی که روش یا عملکرد را بهبود خواهد بخشید ،به کار برد.

ص )28 : 2007 ( 8ارزی فیرعت تروص نیدب ار ینورد یبا      
آرنولدالو )2 005 ( 7به نقل از ال اوخ ص ص

میکند« :ارزیابی درونی نوعی از تحقیقات عملی است ک مزاس دوبهب زا ه ا همانرب تارییغت و ین      
1-Tam
2 -Cheng
3 -Pounder
4- UNESCO
5
- Greer
6
- Jacson
7
- Arnold lov
8
- El-Khawass
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ریزی شده حمایت میکند ،نقش ارزیابی درونی تنها ت لیلح مسأله و ارائهی راه حل نیست .بلکه
نقش آن ت یحص ح اشتباهات و اجرای راه حلهای ارائه شده جهت برطرف نمودن نقاط ض و فع

م
کمبودها میباشد .گوهاردجا ،) 2004 ( 1ضمن اشاره به ارزیابی درونی به عنوان یکی از «پ یادارا م م

های» جدید در نظام آموزش عالی ،اهداف خود-ارزیابی در یک مؤسسه یا دانشگاه را موارد زیر
یداند:
م 
 -1کمک به بهبود مؤسسه و برنامهها
 -2ترسیم مسیری جهت سنجش مؤسسه و خود -ت لیلح ی در برنامهها و مدیریت آنها ا و اج یار
برنامهها
 -3افزایش توجه و تمرکز جهت سازماندهی جامع کیفیت
 -4مبنایی جهت فرایند برنامه ریزی
از این رو ،در انجام ارزیابی درونی در یک گروه آموزشی باید به این نکت درک هجوت ه     ک ایآ ه   
اعضای ه تأی

لع می و کارکنان آن گروه از رغبت و تمایل الزم برای اجرای این امر برخوردارند

و سپس مبادرت به انجام چنین امری نمود .چرا که اگر ارزیابی درونی را شکلی از عمل تحقیق و
بررسی منظم که توسعهی سازمانی را حمایت و انجام تغ یی ر در سازمان را تسه لی مینماید ،قلمداد
کنیم ،در نت جی ه افراد مجری ارزیابی درونی ،فقط مسئولیت اجرا و ت لیلح مسائل را ندارن هکلب ،د   
باید بر مبنای نتایج حاصله به برنامه ری عفر و لئاسم لح تهج یز طاقن و فعض

ر یارجا اه     

   

حلهای ممکن بپردازند .بنابراین ،الزم است ک و هفسلف ه بایزرا ترورض ی  ار ینورد  ددددد ددددددرک و
متعهد به اجرای آن و به برنامه ریزی جهت بهبود و ارتقای کیفیت گروه بر مبن اتن یا ی لصاح ج   
شده بپردازد (فرخ نژاد.) 67 :4 38 1 ،
ارزیابی درونی ابزاری برای برانگیختن اعضای هی تأ

لع می جهت ترس سسیم س سسیمای آرماننی هورگ

آموزشی است .روش ارزیابی درونی با آزادیهای مدنی انسان و ن میلاعت زی م  سدق د مالسا نی    
منطبق است حدیث شریف «حاسبوا انفسکم قبالن تحاسبوا» در حقیقت دالل تیمها رب ت دوخ     
ارزیابی (ارزیابی درونی) برای خودسازی انسان و تزکیه نفس او دارد به همین مبنا خ یبایزرا دو   
یک گروه آموزشی میتواند منجر به بهبود و ارتقاء کیفیت آن گروه شود (محمدی.) 1381 ،

- Gohardja

1
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در این زمینه پژوهشهایی انجام گرفته است که به بررسی برخی از آنها پرداخته میشود .م ازری
محمدی در سال ( ) 76 31پژوهشی با عن ناو " بررسی ا یارب بسانم یوگلا یحارط و  رزی یبا       

درونی کیفیت آموزشی وزارت نیرو" انجام داد .در این پژوهش عوامل زیر مورد ارزیابی و نتایج
به دست آمده نشان داد :ساختار سازمانی و مدیریت گروه با  12مالک مط اضعا ،بول ی تأیه    
لع می با  01مالک مطلوب ،دانشجویان با  8مالک نسبت ًاًا مطلوب ،فرایند تدریس و یاد یگ ری با 4
مالک مطلوب ،امکانات و منابع مالی گروه با  8م تبسن کال ًاًا  بولطم  و تخومآ شناد  گگگگ گ گگگگگگان با 3
مالک نسبت ًاًا مطلوب ارزیابی شد .بازرگان و همکاران نیز در پ  دوخ شهوژ د  لاس ر ((( (((( ،) 75 31به
ارزیابی گروههای لع وم پزشکی دانشگاه تهران وکرمان پرداختند .عوامل بایزرا دروم ی رد 
طرح عب ترا

مزاس :زا دندوب ا ریدم و ن ی اب ت

نیا     

     01نش اب نایوجشناد ،رگنا      8نش ،رگنا دورهها ای

آموزشی مورد اجرا با  6نشانگر ،فرایند تدریس-یاد یگ ری با  4نش اب ناگتخومآ شناد و رگنا     8
نشانگر ،در ضمن ،ابزار گرد آوری اط عال ات ،پرسشنامه ،مصاحبه و چک لیست ب دو  ..نت نیا جیا   
طرح نشان داد فرایند تدوین اهداف براساس سر لصف دروس ب ببه وسیلهههی اعض یملع تأیه یا    
تدوین میگردد .مطلوبیت عوامل درونداد ،فرایند و برونداد را میتوان براساس یک گسترهی سه
سطحی مطلوب ،نسبت ًاًا مطلوب و نامطلوب ارزیابی کرد.
محمدی در سال (  ) 1381پژوهشی ب ناونع ا    «ارزی تیفیک ینورد یبا یضایر یشزومآ هورگ       
محض-کاربردی دانشگاه صنعتی امیرکبیر» انجام داد .هدف اصلی ای ارجا شهوژپ ن ی ا یوگل     
ارزیابی درونی در گروه آموزشی ریاضی دانشگاه ص ریبک ریما یتعن در ندومن راکشآ تهج       
جنبههای مختلف کیفیت (درونداد ،فرایند و برونداد) و بهبود ارتقای کیفیت گروه یاد شده ب .دو
 7دسته عامل در ارزیابی درونی گروه در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفت که نتایج حاصل به
س-ی ،یریگدا
شرح زیر است :مدیریت و سازماندهی گروه ،دانشجویان ،فرایند ت یرد س س

دورههاییی

آموزشی مورد اجرا ،امکانات و تجهیزات آموزشی و پژوهشی یسانشراک ناگتخومآ شناد و      
همگی نسبت ًاًا مطلوب ،اعضای ه تأی

لع می و دانش آموختگان کارشناسی ارشد در سطح مط بول

ارزیابی گردیدند .در پژوهش دیگری که احمدی در سال (  ) 1383در ارتباط با ا«ارزی ینورد یبا   
کیفیت گروه مهندسی م یح ط زیست دانش اجنا نارهت هاگ م یهدنامزاس و تیریدم :لماوع .داد        
وجشناد ،هورگ ی ردت دنیارف ،نا ی سسسسسسسس س-ی یگدا ر ،ی

   دورههاییی آموزشی کما ،ارجا دروم  ا و تان      

تجهیزات آموزشی و پژوهشی و دانش آموختگان مورد ارزیابی قرار گرفتند .نتایج حاصل از این
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ارزیابی نشان داد :مدیریت و سازماندهی گروه ،دورههاییی آموزشی تبسن تیعضو ارجا دروم       ًاًا
مطلوبی داشتند و دانشجویان ،فرایند تدریس یاد یگ ری امکانات و تجهیزات آموزشی و پژوهشی
و ضعیت مطلوبی دارا بودند.
آراسته و همکارانش (  ،) 1386در پژوهشی با عنوان وضعیت دانش اگ هههها ای ش رصع رد نارهت ره

   

جهانی شدن از دیدگاه دانشجویان را مورد ارزیابی قرار دادند .و وضعیت کنونی این دانش اگ هههها ا
در  6محور تسلط عملی وقتی استادان ،مناسب بودن محت ،او ش ششیوههاییی ت شیپ یبایزرا ،سیرد
رفت ت لیصح ی دانشجویان و منابع ،امکانات و تجهیزات را توصیف نمودند .نتایج نشان داد تس طل
لع می و فنی استادان باالتر از حد متوسط ،محتوای دروس متوسط ،ش ششیوههاییی ت الاب سیرد تتتتتر از
حد متوسط ،پیش رفت ت لیصح ی متوسط و منابع ،امکانات و تجهیزات (فضای یف زیکی) نیز ب الا تر
از حد متوسط از نظر کیفی هستند .فرخ نژاد ن اس رد زی لل للل ( )4 38 1در رس لا هههی دکت هب دوخ یار    
ارزیابی درونی تیفیک ینوریب و    

دورههاییی کارشناسی و دشرا 

ارتکد ی    

ورگ ههههاییی م تیرید

آموزشی ،روانشناسی تربیتی و جامعه شناسی دانشگاه شی تخادرپ زار هه ههه است ..نت یو شهوژپ جیا   
نشان داد که در این دانشگاه وضعیت نسبت ًاًا مطلوبی وجود دارد.
خادملو ،زارع و خف ار ( )0931پژوهشی ب ناونع ا    بررسییی ش اک ففف کیفیتتت خ امد تتت آموزشییی از
دیدگاه دانشجویان دانشکده پیراپزشکی در دانشگاه لع وم پزشکی مازندران در سال  0931ان اج ممم
دادند .نتایچ نشان داد؛ در مجموع در هر پنج بعد شکاف کیفیت وج ناشن هک دراد دو     م ممیدهددد
انتظارات دانشجویان از خدمات ارائه شده برآورده نمیشود این شکاف کیفیت میتواند تا یث رات
منفی زیادی بر یاد یگ ری دانشجویان داشته باشد لذا پیشنهاد میشود برای کاهش این ش اک فففها ا،
مسئولین ضمن برنامهریزی جهت بر رد یشزومآ هاگراک یرازگ

هنیمز ن مدخ هوح تتتتتت تتتتتتترس و ینا

شترین شکاف
افزایش مهارتهای ارتباطی برای کارکنان ،هنگام ت یصخ ص بودجه ،ابعادی که بی 
را نشان دادند در اولویت قرار دهند .عنایتی ،ضامنی و ن یص رپور (  )29 13پژوهشی با عنوان بررسی
کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه لع وم پزشکی مازندران بررر اساسسس الگوییی س آوکور للل انجام م
م
ش نشاننن داد؛ هرچن راظتنا د ا وجشناد ت ی رد نا
ج پ هوژ ش ش
دادند .نت یا ج ج
دریافتی قرار داشت و دانشجویان از کیفیت خ تامد

 رتالاب یحطس ا تامدخ ز      

دانش اضر هاگ ی یلو ،دنتشادن لماک ت زا      

رضایت نسبی برخوردار بودند .ش راکمه و سم ا  ن (( (((  )39 13در پ اونع اب دوخ شهوژ ن      بررسییی
کیفیت خدمات آموزشی در دانشگاه لع وم پزشکی تهران :دیدگاه دانشجویان نتیجه گرفت؛ به
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طور کلی ،انتظارات فرا یگ ران در همه ابعاد و سؤا تال باالتر از وضعیت موجود بود .میانگین کلی
انتظارات و ادراکات دانشجویان به ترت بی

برابر با  4/ 02و  2/ 63بود .تف وا تتت قاب للل مالحظهههای در

میانگین انتظارات و ادراکات وجود بیشترین میانگین نمره شکاف منفی مربوط به بعد پاسخگویی
(  )-1/ 64و کمترین آن مربوط به بعد اطمینان ( )-1/41بود.
زارعی ،جیلع ان زاده و موسی زاده ( )4931در پژوهش خ ناونع اب دو     بررسی تیفیک فاکش    
خدمات آموزشی در دانشجویان دانشکده بهداشت دانش تشهب دیهش یکشزپ مولع هاگ ییی یییییییی نت هجی
گرفتند؛ به ترت بی

شکاف کیفیت خدمات آموزشی در ابعاد تضمین ،پاسخگویی ،همدلی ،قاب یل ت

اطمینان و ملموس بودن برابر با  -1/ 994 ،-1/ 332 ،-1/ 497 ،-1/ 640 ،-1/ 375بود که ب ظاحل ه   
تاکاردا نیب و ا تاراظتن

آم وب راد ینعم یرا ددددد دد .م یشزومآ تامدخ تیفیک فاکش نیگنای

         

دانشجویان برابر با  -1/ 570بود .بین ادراکات و انتظارات دانشجویان با جنسیت آنها رابط ینعم ه   
دار نبود .بین سن دانشجویان و ادراکات آنها از کیفیت خدمات آموزشی رابطه معنی دوجو راد    
داشت .با توجه به وجود شکاف گستردهتر در حیطه ملموس و پاسخگویی ،به نظر میرسد توجه
سیاستگزاران به این دو حیطه به بهبود کیفیت خدمات آموزشی منجر خواهد شد.

«آلوز» و «وییرا»  1در پژوهشی که در سال  006 2در خصوص کیفیت خدمات مؤسسات آموزشی
عالی پرتغال انجام دادند نت جی ه گرفتند این دانش اگ هههها ا ،در زمین دم ه یری و ت
دانش یردت دنیارف ،نایوج سسسسسس س-ی یگا ر ،ی

مزاس ا ،هورگ یهدن     

   دورههاییی آموزشیکما ،ارجا دروم  ا تازیهجت و تان         

آموزشی و پژوهشی و دانش آموختگان همگی وض تبسن تیع ًاًا بولطم  ی یاضعا و دنراد  هی تأ

  

لع می و دانش آموختگان در سطح مطلوب ارزیابی گردیدند .در پ رگید شهوژ ی هک      «یلم و زا

همکارانش »2در سال  2007در خصوص کیفیت خ تامد

ود رد هیکرت یلاع شزومآ ماظن رد      

دانشگاه انجام دادند؛ هفت عامل مورد ارزیابی قرار گر بایزرا نیا رد .تف ی یی یییی عوامل دم یری و ت
س رف ،نایوجشناد ،هورگ یهدنامزا ا ی دنی ا هددی یی یی یییی ی -ی یگدا ر و ی

دورههاییی آموزشیارجا دروم        

وضعیت مطلوبی داشتند اما دانش آموختگان از وضعیت خود راضی نبودند .نتایج کلی پژوهشی
که توسط سازمان اعتبارسنجی ملی امریکا بیان شد حاصل اعتبارس یجن

 3000دانش لاس ات هدک    

- Alvez and vieira
- V.Yilmaz et al

1
2
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 2002بود که در آن نتایج ده مالک این اعتبارسن ججج یها ا در س لا
داشت.

1

در پژوهشی که دانشگاه الت ور ببب در م سرا

 2003وض تبسن تیع ًاًا بولطم  ی    

 4 99 1ب بایزرا روظنم ه ی ب ب یار ا د دروخز رر ررر رررررر دوره

کارشناسی تشر  هه هههه رد هاگشناد فلتخم یا    ارتباطط ط ب یوگ ا هه هههه یا

برنامهههی درسییی ،امکان و تا

تجهیزات ،مدیریت و گروههای آموزشی ،پژوهش و امور مالی انجام داد .نتایج در ارتباط با این
پژوهش نشان داد امکانات و تجهیزات و ام نراد یبولطم حطس یلام رو د ،شهوژپ و         برنامهههی
درسی و مدیریت گروههای آموزشی و ه تأی

لع می سطح نس تب ًاًا دنراد یبولطم   .... ...در نهای نیا ت   

شورا اصالحات بهبود را ارائه داد (لیم .) 72 : 2001 ،وی یل س و دیگران )11 20 ( 2در پژوهش خ دو

مهمترین مشک تال آموزش عالی ژاپن در عرصه جهانی شدن را شامل م ریز دراو    برش درم هههانددد:
ساختار بوروکراتیک؛ ضعف همک ههاگشناد اب یرا ا ب ی ی ؛یللملا ن فعض

؛یسرد همانرب رد

     

شهای سیاسی.
کمبود اعضای هیئت لع می؛ دانش پایین زبان انگ یل سی و تن 

لوپز و کامبوتو )21 20 ( 3در پژوهش خود از جمله ویژگه لاع شزومآ یا ی رد 

رصع

یناهج      

شدن را شامل موارد زیر برشمردهاند :پداگوژی فرهنگی جدید؛ سیاست زیر همانرب و یراذگ ی    
جدید در عرصه آموزش؛ برنامه درسی مبتنی بر ویژ یگ های جهانی شدن؛ تفکر و اندیشه م یتیرید
مبتنی بر جهانی شدن؛ بکار یگ ری تکنولوژیهای نوین؛ تعام تال م یح طی س ؛هدنزا تخاس داجیا ار    
انعطاف پذیر؛ گسترش آموزشهای یغ ررسمی و همصدایی و تفکر گروهی.

ی را راهب یساسا در   
بابس لی و کاراباجال )51 20 ( 4در پژوهش خود گسترش آموزش عالی م زاج ی ی

توسعه آموزش عالی مبتنی بر ویژگیهای هزاره سوم برشمردهاند .از نظر آنه گژیو هلمج زا ا یی ییییی-
های آموزش :زا دنترابع موس هرازه یلاع دنچ  هنابز ب  ؛هاگشناد ندو ن یروآو رد       

   شیوههههاییی

آموزش؛ توجه به فرهنگ م لح ی در شیوههای آموزش و تغ یی ر در برنامه درسی با توجههه ب شیپ ه
نیازهای جهانی شدن.

1

- Latrobe
- Willis and others
3
- Lopez and Kambutu
4
- Boubsil and Carabajal
2
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چیوارنجرج )31 20 ( 1در تحقیقی که با عنوان مطالعهی عوامل مرتبط با آموزش نرق رد یلاع   
بیست و یکم در دانشگاههای تحت حمایت خواهران مق حیسم سد

جنا کوکناب ا د م ا  هد ا .تس      

پس از تجزیه و ت لیلح به نتایج زیر دست یافته است :مؤسسات آموزشی  دروم  مم مممطالع ظاحل زا ه   
مؤلفههای مورد تأکید ارتقای کیفیت در وضعیت مطلوبی قرار داشتند؛ در بررسی رواب لماوع ط
استاد ،تمرینات گروهی تسیس  ،مم مممه و راک یا لونکت وژی دها  ،ا درکلمع و ف

هد هزیگنا و ی و      

تمرینات اجرایی و مدیریتی رابطه مثبت بین عوامل فوق را نشان میدهد.
سؤاالت تحقیق
 .1دانشجویان رشتههای کارشناسی ،کارایی برنامههای ارائه شده در دانشگاهها ای آزاد اسالممی
منطقهی یک را چگونه ارزیابی میکنند؟
 .2اساتید رشتههای کارشناسی ،کارایی برنامههای موجود دانش اگ هههها ای آزاد اسالممی منطقهههی
یک را چگونه ارزیابی میکنند؟
 .3آیا بین دیدگاه دانشجویان و اساتید تفاوت معناداری وجود دارد؟
روش تحقیق
این تحقیق از لحاظ نوع هدف ،کاربردی و از لحاظ نحوهی گردآوری دادهها توصیفی-پیمایشی
است .جامعهی آماری این پژوهش متش ششکل از  2131نف زا ر اساتتید و  78440نف زا ر دانشجووویان
رشتههای کارشناسی دانشگاههای آزاد اسالمی منطقهی یک دانشگاهها ای آزاد اسالممی در - 90
 89بود .جهت انتخاب نمونه از فرمول کوکران و روش نمونه شوخ یفداصت یریگ ههه ههههای اس هدافت
شد که بدین ترت بی

 382دانشجو و  325عضو ه تأی

لع می انتخاب شدند .از بین

 382دانش یوج

انتخاب شده ،تعداد  )% 61 . 63 ( 243پسر و  )%93. 36 ( 139دختر به عنوان نمونه انتخاب گردیدن .د
همچنین  325عضو ه تأی

لع می انتخاب شده ،شامل  229نفر (  )% 70.5مرد و  96نف  ر ((  )%5 29.زن

بود که آخرین مدرک ت لیصح ی  147نفر (  )% 45.2از آنها فوق لیسانس و تعداد  178نفر ( )% 54.8
دارای مدرک دکتری بودند .ابزار گردآوری دادهها در این پژوهش دو پرسش م همان یییییباش هک د   
پرسشنامهی اساتید شامل  38سؤال و پرسشنامهی دانشجویان کارشناسی شامل  36سؤال به بررسی
نظرات دو گروه در ارتباط با مؤلفههای آموزشی ،اداری-مالی ،فرهنگی ،دانش یوج ی یشهوژپ و    

- Cheewaruengroj

1
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میپردازد .روایی محتوایی و ظاهری پرسشنامهها به تأیید مت یسر ناصصخ دد ددده و پای یا ی آ  نننه هک ا   
حاصل اجرای آزمون با فاصلهی دو هفتهای بین  30نفر بود با استفاده از ضریب آلف خابنورک یا   
برآورد شد که برای پرسشنامهی مربوط به دانشجویان برابر  8.04و ب مانشسرپ یار هه هههی مرب هب طو   
لع می برابر  7.06بدست آمد .جهت تجزیهو ت لح یل دادههای بدست آمده

اساتید و اعضای هی تأ

از روشهای آماری توصیفی از قبی ِلِل فراوانی ،درصد فراوانی ،میانگین ،انحراف معیار ،میانه ،مد و
رد هفرطکی سنایراو حطس     

چولگی ،و نیز روشهای آم ابنتسا را طط طططی مثل ومزآ ِنِن تت ت تتتتی و ت لیلح

معناداری  0.05استفاده شده است .فرآیند تجزییه و ت لح ی یل دادهه نا و ا ججججج ام آزمونننها ای آماررری
توسط نرم افزار  SPSS16انجام گرفت.
یافتهها
 .1سؤال اول) دانشجویان رشتههای کارشناسی ،کارایی برنامهها ای ارائ رد هدش ه    دانش اگ هههها ای
آزاد اسالمی منطقهی یک را چگونه ارزیابی میکنند؟
در ابتدا شاخصهای آماری (فراوانی ،میانگین ،میانه ،مد ،انحراف معیار و چولگی) مربوط به هر
یک از مؤلفهها محاسبه شده است:
ِی مؤلفهها (از دیدگاه دانشجویان)
جدول  .1نتایج تحلیل توصیف ِی
درصد فراوانی
خ لی ی کم

کم

آموزشی

14.11

27 . 14

13.04

71 . 25

8.30

3 .05

3

3

1.09

- 0.25

اداری -مالی

74.11

23 . 17

16 .92

43 . 28

72 .31

3.16

3

3

.20 1

- 0.23

فرهنگی

.53 9

متوسط

زیاد

خ لی ی زیاد

مؤلفه

شاخصهای آماری
انحراف

میانگین

میانه

مد

معیار

چ و ل گی

66 . 14

13 . 36

96 .72

73 . 11

3.18

3

3

1.12

- 0.26

دانشجویی

52 . 25

37 .91

42 . 34

29 . 13

7.40

.58 2

3

3

1.21

+ 0.24

پژوهشی

71 . 24

32 . 22

94. 36

65 . 11

4.84

2.50

3

3

1.13

+ 0.24

جدول  .2جمعبندی ارزیابی دانشجویان از کارایی برنامههای دانشگاههای آزاد اسالمی منطقهی یک
میزان کارایی
برنامهها
آموزشی
اداری -مالی

باالتر از متوسط

پایینتر از متوسط

متوسط

68 .52

1 3. 0 4

01 . 34

جمع
00 1

69 . 28

16 .92

15 . 42

00 1

81.42

13 . 36

96. 39

010

دانشجویی

89 . 44

42 . 34

69 . 20

00 1

پژوهشی

02 . 47

94. 36

49 . 16

00 1

فرهنگی
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ی-م تمس هب یگنهرف و یلا     
مالحظه میشود که دیدگاه دانشجویان در م فلؤم درو هه هههه رادا یا ی ی
گزینههای باالی متوسط گرایش دارد اما در مورد مؤلفههای دانشجویی و پژوهشی ،این شیارگ
به سمت گزینههای پایین متوسط میییباش نیا دیؤم زین یگلوچ یارب هدمآ تسدب ریداقم .د          
گرایش دیدگاهها میباشند .همچنین مشاهده میشود که بیش بایزرا ،نایوجشناد رت ی د ار دوخ  ر   
مورد مؤلفهی آموزشی در حد متوسط بیان داشتهاند.

در ادامه جهت بررسی معناداری این گرایش دیدگاهها ،از آزمون  tتک نمونهای ب تروص
طرفه استفاده شده است .از آنجا ک ککه ب  ساسا ر

کی   

طط طططی یف لیک ککرت ،رتبهههی  3ب گ ه زززینهههی متوسط

اختصاص داده شده است ،مقدار میانگین مربوط به هریک از مؤلفهه تباث رادقم اب ا     

 3مقایسه

شدهاست .نتایج در جدول زیر آمده است:
جدول  .3نتایج آزمون  tمربوط به دانشجویان
مؤلفه

میانگین

مقدار آمارهی t

درجه آزادی

نت جی ه آزمون

آموزشی

3.05

0.935

381

عدم رد فرض صفر

اداری -مالی

3.16

.558 2

381

رد فرض صفر

فرهنگی

3.18

3.098

381

رد فرض صفر

دانشجویی

.58 2

- 6.84

381

عدم رد فرض صفر

پژوهشی

2.50

- 8.75

381

عدم رد فرض صفر

همان گونه که بر اساس نتایج توصیفی بدست آمده انتظار میرفت ،با توجه به نتایج آزم نو

 tدر

جدول  ،8مالحظه میشود که آزمون فقط در دو مورد معنیدار است و در بقیهی م دانعم دراو ار   
نبوده و نمیتوان این فرض را پذیرفت که میانگین بزرگتر از  3میباش ب .د دد دددین ترتی یب م ممیت ناو
اینچنین استنباط نمود که میانگین نظرات در مورد مؤلفههای اداری-مالی و فرهنگی ،ب ببیشت زا ر
مقدار ( 3یعنی باالتر از متوسط) میباشد و میانگین نظرات در مورد سایر مؤلفهها کمتر یا در حد
متوسط است.
سؤال دوم) اساتید رشتههای کارشناسی ،کارایی برنامهها ای موجوددد دانش اگ هههها ای آزاد اس الالال می
منطقهی یک را چگونه ارزیابی میکنند؟
در ابتدا شاخصهای آماری (فراوانی ،میانگین ،میانه ،مد ،انحراف معیار و چولگی) مربوط به هر
یک از مؤلفهها محاسبه شده است:
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ِی سؤالهای تحقیق مربوط به اساتید
جدول  .4نتایج تحلیل توصیف ِی
درصد فراوانی
خ لی ی کم

کم

.27 3

6.14

37.5

26 . 30

58.22

3.63

4

3

.00 1

- 0.37

2.83

4.36

76 . 35

19.34

41.31

3.60

4

4

0.87

- 0.46

فرهنگی

8.55

54. 23

17 .73

78 .12

5 .0 9

2.99

3

3

1.08

-1 0.0

دانشجویی

8.41

15.3 9

88 .02

37 . 42

95 . 12

3.36

4

4

4 .1 1

- 0.56

پژوهشی

5.31

46 .52

42 . 37

62 . 24

7.19

3.03

3

3

.00 1

+ 0.03

آموزشی
اداری -مالی

زیاد

متوسط

خ لی ی زیاد

مؤلفه

شاخصهای آماری
ان فارح      

میانگین

میانه

مد

معیار

چولگی

جدول  .5جمعبندی ارزیابی اساتید از کارایی برنامههای دانشگاههای آزاد اسالمی منطقهی یک
میزان کارایی

پایینتر از متوسط

برنامهها

متوسط

آموزشی

9.41

اداری -مالی

7.19

76 . 35

00 . 32

17 .73

باالتر از متوسط

جمع

48 . 37

11 . 53

00 1

05 . 57

00 1

83 . 30

00 1

دانشجویی

3.8 2

88 .02

32 .55

00 1

پژوهشی

77 .03

42 . 37

81 . 31

00 1

فرهنگی

در ادامه جهت بررسی معناداری این گرایش دیدگاهها ،از آزمون  tتک نمونهای ب تروص
طرفه استفاده شده است .از آنجا ک ککه ب  ساسا ر

کی   

طط طططی یف لیک ککرت ،رتبهههی  3ب گ ه زززینهههی متوسط

اختصاص داده شده است ،مقدار میانگین مربوط به هریک از مؤلفهه تباث رادقم اب ا     

 3مقایسه

شدهاست .نتایج در جدول زیر آمده است:
همان گونه که بر اساس نتایج توصیفی بدست آمده انتظار میرفت ،با توجه به نتایج آزم نو

 tدر

جدول  ، 11میتوان نتیجه گرفت که آزمون فقط در  2مورد معن ننیدار نیس یقب رد و ت هه هههی م دراو

معنادار بوده و میتوان این فرض را پذیرفت که میانگین بزرگتر از  3میباشد .بدین ترتی یب م ممی-

توان اینچنین استنباط نمود که می یانگین نظ تار

ی-م و یلا آموزشی،
فلؤم دروم رد ههه ههههه رادا یا ی ی

بیشتر از ( 3یعنی باالتر از متوسط) میباشد و میانگین نظرات در م اس درو ی فلؤم ر ههه ههههه ای رتمک ا    
مساوی متوسط است.
جدول  .6نتایج آزمون  tمربوط به اساتید
مؤلفه

میانگین

آموزشی

3.63

اداری -مالی

3.60

مقدار آم را هههی

t
89.53
34 .93

درجه آزادی

نت جی ه آزمون

324

رد فرض صفر

324

رد فرض صفر

فرهنگی

2.99

- 0.25

324

عدم رد فرض صفر

دانشجویی

3.36

71 . 12

324

رد فرض صفر

پژوهشی

3.03

1.49

324

عدم رد فرض صفر
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سؤال سوم) آیا بین دیدگاههای دانشجویان و اساتید تفاوت معنیداری وجود دارد؟

در این بخش با بکار یگ ر ِیِی آزمون  tبرای دو نمونه مستقل ،به بررسی وج رادانعم توافت دو     ب ببین
دیدگاههای دانشجویان و اساتید در مورد کارایی هر یک برنامههای دانش اگ هههها ِیِی یمالسا دازآ   
منطقهی یک ،پرداخته شده است .با توجه به نتایج بدست آمده در جدول  ،7مالحظه میشود که

آزمون در ک یل ه موارد معنادار بوده و فرض برابری میانگینها رد شده است .این ب م ینعم ناد یی ییییی-

باشد که بین دیدگاههای دانشجویان و اساتید در مورد کارایی ک یل هههی برنامهههه اگشناد یا هه هههها ِیِی
آزاد اسالمی منطق مانرب ینعی ،کی ه هههه هههههه دا ،یشزومآ یا ا یر    – م وجشناد ،یگنهرف ،یلا ی و ی

پژوهشی ،تفاوت معنیداری وجود دارد.
جدول  .7نتایج آزمون  tمستقل جهت بررسی وجود تفاوت معنادار بین دیدگاه دانشجویان و اساتید
برنامه
آموزشی
اداری -مالی
فرهنگی
دانشجویی
پژوهشی

گروه

میانگین

دانشجو

3.05

استاد

3.63

دانشجو

3.16

استاد

3.60

دانشجو

3.18

استاد

2.99

دانشجو

مقدار آمارهی t
7.32

0.000

9 .4 5

0.000

- .28 2

1 0.02

8.77

0.000

6.55

0.000

.58 2

استاد

3.36

دانشجو

2.50

استاد

3.03

سطح معناداری

بحث و نتیجه گیری

مؤلفهی آموزشی :موضوع کیفیت آموزش در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور در
سالهای اخیر مورد بحث بسیاری از صاحب نظران عرصه آموزش و پژوهش کشور ب .تسا هدو

  

از آنجا که رسالت اصلی این مراکز ،تربیت نیروهای مت صخ ص و متعهد ب روشک هب تمدخ یار     
میباشد ،بی شک توجه به کیف را شزومآ تی ا رد هدش هئ

   دانش اگ هههها ا و مراک لاع شزومآ ز ی    

کشور ،که اثرات آن بطور مستقیم در کارآیی دانش آموختگان این مراکز قابل مشاهده است ،از
اهمیت بسیار باالیی برخوردار است .نتایج حاصل از ارزی مانرب ییاراک زا نایوجشناد یبا هههه هههههه یا
آموزشی حکایت از آن دارد که از دیدگاه دانشجویان ،کارایی برنامههای آموزشی دانشگاهه یا
آزاد اسالمی منطقهی یک در حد متوسط میباشد .این نت جی ه ،مسئولین و برنامه ریزان دانشگاهها ا
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را وا میدارد که در این زمینه با بررسی لع می مشک تال موجود را مرتفع نمایند و با نگاه ت اب مأو   
دقت لع می به این مسائل زمینهی افزایش کیف مهارف ار هاگشناد رد تی     مییینمایددد .نت جی هههی این
م1
تحقیق به نوعی با نتایج تحقیقات محم  ید ((  ،) 1381احم  ید ( (   ،) 1383داژن خرف (( ((( ،) 138 4لیم م
(  ،) 2001سازمان اعتبارسنجی امریک  ا ((  ،) 2003آل یو و زو یر اا ااا ) 006 2( 2ک تیعضو نآ یبایزرا ه

تقریب ًاًا متوسطی داشتند هماهنگ بوده است؛ اما با نتایج تحقیقات آراسته ،س و داژن یناحب یامه ی    

(  ) 1386که باالتر از حد متوسط ارزیابی شده بود و یلماز 3و همکارانش (  ) 2007که پا ایینتررر از
حد متوسط ارزیابی شده بود ،هماهنگ نبوده است .نت بایزرا زا لصاح جیا ی ک زا دیتاسا  ا یار ی      
یباشد .نظ تار
برنامههای آموزشی حکایت از آن دارد که کارایی این برنامهها باالتر از متوسط م 
اساتید به عنوان قشری که به نوعی سکان هدایت فرایند تع یل م و تربیت را بر عهده دارند مبین این
یباشند .اما همچنان الزم است با برنام زیر ه ی   
نکته است که این برنامهها وضعیت خوبی را دارا م 
دقیقتر و لع میتر به کیفیت بخشی بیشتر اندیشید .نتیجهی این تحقیق به نوعی با نتایج تحقیقات
آراسته ،سبحانی نژاد و همایی (  ) 1386که باالتر از حد متوسط ارزیابی شده بود ،هماهن هدوب گ   
و ب اتن ا ی قحت ج یق دمحم تا ی (((( (((((   ،) 1381داژن خرف ((( ( )4 38 1و لی  م ( (  ،) 2001یلم شناراکمه و زا    
(  ) 2007که پایینتر از حد متوسط ارزیابی شده بود ،هماهنگ نیست.
مؤلفهی اداری -مالی :معاونت اداری و مالی ،همواره در دو ش لصا هخا ی دا ا و یر

  

لام ی رد 

راستای ایجاد فضای مناسب برای کارکنان ،اساتید و دانشجویان برای پیش ،یشزومآ فادها درب    
پژوهشی و فرهنگی واحد با تجهیز کارگاهها و آزمایشگاههای واح هب تالیهست عاونا هئارا ،د
همکاران ه تأی

لع می و اداری ،تأمین اعتبار ساخت و س و ینارمع یاهزا

   

هافر ی جیا  ،ا یاضف د      

سبز ،اعطای انواع وامها به دانشجویان ،پرداخت حقوق و دستمزد ،حف و طبض و تبث ،لاوما ظ   
نقل و انتقال ک یل ه داراییهای موجود ،استخدام نیروهای مت صخ ص و متعهد و با س ارق هحولر ر اد دن   
بخشنامهها و قوانین و مقررات موجود و در یع ن صرفه جویی و هدفمند کردن هزینهها در جهت
رشد و شکوفایی واحد فعالیت مینماید .نت قحت نیا جیا یق نایوجشناد هک دراد نآ زا تیاکح       
عملکرد برنامههای اداری – مالی دانشگاهه قطنم یمالسا دازآ یا ههه ههههی ی طسوتم زا رتالاب ار ک    

1

- Lim
- Alvez and vieira
3
- V.Yilmaz
2
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شتررر دانش هب نایوج   
یتواند زمین چره بذج زاس ه ه      بیش ش
ارزیابی کردهاند .توجه به این مسائل ،م 
سمت دانشگاههای آزاد اسالمی منطقهی یک شود .نت جی هی این تحقیق به نوعی با نتایج تحقیقات
محمدی (  ،) 1381احمدی (  ،) 1383فرخ نژاد ( ،)4 38 1لیم (  ،) 2001یلم راکمه و زا ا  شن

(( ((( ) 2007

که باالتر از حد متوسط ارزیابی شده بود هماهنگ ب ما ؛تسا هدو ا ب  ا تن ا ،تاقیقحت جی نامزاس        
اعتبارسنجی آمریکا (  ،) 2003آلوز و وییرا ( ) 006 2هماهنگ نیست .اس مانرب درکلمع دیتا ههه ههههه یا

اداری – مالی دانشگاههای آزاد اس قطنم یمال هه هههی ی بایزرا طسوتم زا رتالاب ار ک ی درک  ههههه ههههههاند..
نت جی هی این تحقیق در ارتباط با این مؤلفه بیانگر این اس سا هک ت اتی زا د ا نی      برنامهههها ا رض تیا
داشتهاند .نت جی هی این تحقیق به نوعی با نتایج تحقیقات محمدی (  ،) 1381احمدی (  ،) 1383خرف
نژاد ( ،)4 38 1لیم (  ،) 2001یلماز و همکارانش (  ) 2007که باالتر از حد متوسط ارزیابی ش دوب هد   
هماهنگ بوده است؛ اما با نتایج تحقیقات ،س  اکیرمآ یجنسرابتعا نامزا ((( ((((  ،) 2003آل یو و زو ی ار   
( ) 006 2هماهنگ نیست.
مؤلفهی فرهنگی :دانشگاهها امروزه در سطح جهانی الع وه بر کار کرد و وظایف آموزش ششی و
پزوهشی وظایف جدیدی در عرصه فرهنگی و اجتماعی بر عه هد گرفتهههانددد ک ککه از جم هل آنها ا
یتوان به نقش فرهنگ سازی و جامعه پذیری اشاره کرد به عبارت دیگر اگر چه دانشگاه براای
م 
یگمارد و برای اشتغال آینده آنها در اجتماع ت شال
تولید دانش و تربیت افراد مت صخ ص همت م 
شها و باورهایی درون ننی ش دو ک ککه ب م ا ححححح یط شغ للل ی
یکند اما در دانشجویان باید هنجارها ‘ ارز 
م 

آینده مناسبت داشته باشد وای ین رفتاره  اهراجنه و ا چچ چچچی یزی نیس دنت ک ککه من رصح ًاًاًاًا " در کالسهاای

رسمی تحقق پیدا کند .نتایج حکایت از آن دارد ک مانرب درکلمع نایوجشناد ه هههه هههههه یگنهرف یا   
دانشگاههای آزاد اسالمی منطقهی یک را باالتر از متوسط ارزیابی کردهاند .دی نایوجشناد هاگد   
در ارتباط با این مؤلفه نمایانگر این است که دانش اگ ههههاییی آزاد اس یمال

منطقهههی ی نیا رد ک   

زمینهی نقش مؤثری را ایفا نمودهاند .اما با توجه به ضرورت ک رد یگنهرف را    جامعهههی اس یمال
ایران ،الزم است تدابیر و برنامه ریزیهای دقیقتری و انجام شود .نت جی هی این تحق عون هب ،قی ی

نتایج تحقیقات فرخ نژاد ( )4 38 1و محمدی (  ) 1381هماهنگ نبوده است .اساتید عملکرد برنامه-
های فرهنگی دانشگاههای آزاد اسالمی منطقهی یک را متوسط ارزیابی کردهاند .با توجه به این
که نمود برنامههای فرهنگی در کالسهای درس و دانشگاه به صورت رفتاره لباق یگنهرف یا   

تش یخ ص میباشد ،الزم است با توجه به نتایج این تحقیق در م ،هفلؤم نیا درو     دانش اگ ههههاییی در
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یتری را انجام دهند .نت جی هی این تحقیق با نتایج
یهای اساس 
زمینهی برنامههای فرهنگی برنامه ریز 
تحقیقات فرخ نژاد ( )4 38 1و محمدی (  ) 1381هماهنگ بود.
مؤلفهی دانشجویی :توجه به دانشجویان و رسیدگی به ام رو
نقش آفرینی نظام آم نحص رد یلاع شزو ههه ههههی رق یتبا

آنها ا یکی سا تامازلا زا  اسی    

میییباشددد .نت هک دراد نآ زا تیاکح جیا    

نت طسوتم زا ر   
دانشجویان عملکرد دانشجویی دانشگاهه قطنم یمالسا دازآ یا ههه ههههی ی اپ ار ک یی نن نن
ارزیابی کردهاند .نت جی هی این تحق یوجشناد درکلمع دروم رد قی ی      دانش اگ ههههاییی آزاد اس یمال
منطقهی از دیدگاه دانشجویان نمایانگر فعالیت کم دانشگاهها در ای هنیمز ن    میییباشددد .از ای ور ن
هچره   

دانشگاههای آزاد اسالمی منطقهی یک باید با یک برنامه ریزی اص یلو زمینهههی خ تامد

بهتر خدمات دانشجویی را فراهم آورند .نت جی هی این تحقیق به نوعی با نتایج تحقیقات ،محم ید
(  ،) 1381احمدی (  ،) 1383فرخ نژاد ( ،)4 38 1یلماز و همکاران (  )2 007که باالتر از ح طسوتم د   
ارزیابی شده ب ؛دو راک .تسین گنهامه ک ب در ر مان ههههه ههههههه ید زا ییوجشناد یا د  هاگ ا جیاتن ،دیتاس      
حکایت از آن دارد که اساتید عملکرد دانش یوج ی اگشناد  هه هههه قطنم یمالسا دازآ یا ههه ههههی ی ار ک
باالتر از متوسط ارزیابی کردهاند .نگاه اساتید به خدمات دانشجویی در قال تارظن زا یهاگآ ب   
دانشجویان ،بحث در جلسات و نمود فعالیتهای آن در دانشگاه میباشد .نتایج نشان داد در این
زمینه عملکرد دانشگاهها مثبت میباشد .نت جی هی این تحقیق با نتایج تحقیق تا
احمدی

دمحم ی

(( ((( ،) 1381

(( (  ،) 1383یلم و زا  شناراکمه (((( (  ) 2007ک طسوتم دح زا رتالاب ه ا رررررررر رزی ؛دوب هدش یبا      

هماهنگ بوده است.
مؤلفهی ژپ وهشی :تحقیق و پژوهش بهعنوان زیرمجموعهای از نه  ،ملع دا زز زززیربنا ای توس رد هع
صع ر اط عال ات است و اساس ًاًاًاًا ه عماج ر هه هههای براای برنامهههرییزی در س اذگ و نالکو درخ حط ر     
موفقیتآمیز از اقتصاد صنعتی به اقتصاد دانایی محور و اط عال اتی ،ناگزیر از ساماندهی و مدیریت
کارآم شخبرثا و د

هوژپ روما ششش ش شششششی است ..نت درکلمع نایوجشناد هک دراد نآ زا تیاکح جیا

    

پژوهشی دانشگاههای آزاد اسالمی منطقهی یک را پایینتر از متوسط ارزیابی کردهان .د نت جی هههی
ای قحت ن یق بترا رد ا  ط ب  یشهوژپ تامدخ ا از وجشناد هاگدید ی ا رگنایب نا ی یی ی ییییی ی یییییی یین ام هک تسا ر

    

دانشگاههای آزاد اسالمی منطقهی یک نقشی خ فیا رما نیا رد ار یبو ا      ننم دو هههانددد و از ای ور ن
نیازمند بازنگری در فعالیتهای خود هستند .نتایج این تحقیق ب یعون ه

زع قیقحت جیاتن اب ی یز      

هماهنگ بوده است اما با نتایج تحقیقات محمدی (  ،) 1381احمدی (   ،) 1383خرف نن نننژاد (،)4 38 1
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لیم (  ،) 2001سازمان اعتبارسنجی امریک  ا ((  ) 2003ک یزرا طسوتم دح زا رتالاب ه ا دوب هدش یب ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
هماهنگ نیست .اساتید عملکرد پژوهشی اگشناد  هه هههه قطنم یمالسا دازآ یا ههه ههههی ی طسوتم ار ک   
ارزیابی کردهاند .این نت جی ه بیانگر این نکته میباشد که این عملکرد دانش ندیسر ات هاگ    ب دح ه   
مطلوب فاصله دارد و مدیران باید برای بهبود کیفیت در این زمینه برنام زیر ه ی .دنیامن      نت جی هههی
این تحقیق به نوعی با نتایج تحقیقات محمدی (  ،) 1381احم  ید ((  ،) 1383لی  م ((  ،) 2001س نامزا
اعتبارسنجی آمریکا (  ) 2003که باالتر از حد متوسط ارزیابی شده بود؛ هماهنگ بوده است.
منابع
آراسته ،ح .سبحانی نژاد ،م و همایی ،ر .) 1386 ( .وضعیت دانشگاههای شهر تهران در صع ر جهانی ش هاگدید زا ند   
دانشجویان .فصلنامهی ژپ وهش و برنامه ریزی در آموزش عالی ،سال چهاردهم ،شمارهی چهارم.
ن .پای نا نامهههی
احمدی ،م .) 1383 ( .ارزیابی درونی کیفیت گروه مهندسی محیط زیست دانشگاه ته ار ن ن
کارشناسی ارشد رشتهی تحقیقات آموزشی ،تهران :دانشگاه تربیت معلم.
بازر .ع ،ناگ ( .) 75 31کاربرد ارزیابی آموزشی در بهبود کیفیت آموزش عالی با تأکی شزومآ رب د    
ی .ته ترازو :نار
پزشکی ی

،یکشزپ شزومآ و نامرد ،تشادهب        دبیرخانهههی نظ ترا

و یبایشزرا و

گگگگگ س شرت   

دانشگاههای لع وم پزشکی تهران.
بازرگان ،ع .) 380 1( .رویکردهای ارزیابی مؤسسههای آموزش عالی .دبیرخانهی انجمن پژوهشهای ایران،
تهران.
بازرگان ،ع .) 380 1( .ارزشیابی آموزشی ،تهران :سمت ،چاپ اول.
ترک زاده ،جعفر (  .)19 13رهبری راهبردی در آموزش .یلاع

مجله رویکردها و چش دنا م ا ون یاه ز

رد

  

آموزش عالی .دوره  ،3شماره . 12
خادملو محمد ،زارع عاطفه ،خف ار مهدی .)0931( .بررسی شکاف کیفیت خدمات آموزشی وجشناد هاگدید زا  ی نا    
دانشکده پیراپزشکی در دانشگاه لع وم پزشکی مازندران در س لا
۵-۱ :)۱( ۲ ; ۱۳۹۱

 . ۱۳۹۰آموزش و اخ تسرپ رد قال ا رر ررری.

زین آبادی ،ح .ر .) 1383 ( .ارزیابی درونی کیفیت گروه مشا ملعم تیبرت هاگشناد ییامنهار و هرو      
تهران .پایان نامهی کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی ،تهران :دانشگاه تربیت معلم.
زارعی احسان ،جیلع ان زاده مه .اضریلع هداز یسوم ،نار     ( .)4931بررسی تیفیک فاکش  رد یشزومآ تامدخ   

  

دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه لع وم پزشکی شهید بهشتی با استفاده از تکنیک سروکوال .م هعسوت هلج   

آموزش در لع وم پزشکی. ۴۹ - ۳۹ :) ۲۰ ( ۸ ; ۱۳۹۴ .
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:) ۱۲۴ ( ۲۱ ; ۱۳۹۳ . مجله علوم پزشکی رازی. دیدگاه دانشجویان:آموزشی در دانشگاه لع وم پزشکی تهران
۴۶ - ۳۷
 بررسی کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه لع وم پزشکی.)29 13 ( . ن یص رپوردروئی نگار، ضامنی فرشیده،عنایتی ترانه
۳۹ - ۳۲ :)۲( ۲ ; ۱۳۹۲ . فصلنامه مدیریت ارتقای سالمت.مازندران بر اساس الگوی سروکوآل
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