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چکیده
این تحقیق با هدف برآورد مدل اعتبارسنجی در راستای ارتقای کیفیت گروههای آموزشی انجام شد .این تحقیق از
نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی از نوع پیمایشی بود .جامعه پژوهش دانشجویان ،دانشآموختگان و
اساتید گروههای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه بودند که نمونه با توجه به فرمول کوکران برای
دانشجویان و دانشآموختگان  751نفر و برای اساتید  50نفر محاسبه که با روش نمونهگیری تصادفی طبقهای
انتخاب شدند .دادهها با روشهای توصیفی (شاخصهای گرایش مرکزی و پراکندگی) و استنباطی (آزمون تی) با

نرمافزار  SPSS-17تحلیل شدند .نتایج نشان داد که میانگین کیفیت دروندادهای اصلی یعنی دانشجویان و برنامه

درسی ،دوره آموزشی و اعضای گروه آموزشی به طور معناداری باالتر از متوسط و تجهیزات و فضاهای آموزشی و
نتر از متوسط بودند .همچنین میانگین کیفیت فرایندهای اصلی یعنی جایگاه سازمانی
پژوهشی به طور معناداری پایی 
و مدیریت گروه به طور معناداری باالتر از متوسط بود ،اما کیفیت تدریس و روشهای یاددهی و یادگیری در حد
شآموختگان به طور معناداری باالتر از
متوسط قرار داشت .عالوه بر آن میانگین کیفیت برونداد اصلی یعنی دان 

متوسط بود (  .)P>0/ 05بر اساس نتایج تحقیق حاضر میتوان برنامههایی در راستای ارتقای کیفیت گروههای
آموزشی طراحی و اجرا کرد.
کلید واژهها :اعتبارسنجی ،ارتقای کیفیت ،گروههای آموزشی.
دریافت مقاله139 8/2/ 28 :

پذیرش مقاله89 13 /4/4 :

 -1دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی ،گروه مدیریت آموزشی ،واحد نیشابور ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نیشابور،
ایران mishmastmr1@gmail.com

 -2استادیار گروه مدیریت آموزشی ،واحد نیشابور ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نیشابور ،ایران (نویسنده مسئول)

ali.maghool97@gmail.com
 -3استادیار گروه علوم تربیتی ،واحد بردسکن ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بردسکن ،ایران akbari.180@gmail.com

 -4استادیار گروه ریاضی و آمار ،واحد نیشابور ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نیشابور ،ایران

ah.zendedel@gmail.com
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مقدمه
موفقیت تمام سازمانها و مؤسسات اعم از تولیدی یا خدماتی ،دولتی یا غیردولتی تحت تأثیر
مترین آنها رضایتمندی مشتریان به منظور نیل به تعالی
عوامل متعددی قرار دارد که یکی از مه 
در کسبوکار است .امروزه تأمین رضایت مشتری یکی از الزامات اساسی نظامهای مدیریت
یشود تا ارزیابی کیفیت
یهای متفاوت خدمات باعث م 
کیفیت و مدلهای تعالی است .ویژگ 
خدمات و بالطبع بهبود کیفیت آن بسیار پیچیده شود .این موضوع نیازمند بکارگیری ابزاری
مناسب برای ارزیابی کیفیت محصولی ناملموس است .عالوه بر آن خدمت برخالف کاالی
ملموس ،دوباره کاری و رفع نقص نیست .مشتری غالب ًاًا در محل ارائه خدمت حضور دارد و
یکند که این امر از حساسیت توجه به بهبود کیفیت
نقایص موجود را به طور مستقیم مشاهده م 
در حوزه خدمات حکایت دارد .همچنین به دلیل حضور پررنگ نیروی انسانی برای انجام دادن
ینژاد و
یرسد (همت 
تهای خدماتی استانداردسازی کیفیت خدمات دشوار به نظر م 
فعالی 
تهای جهانی باعث افزایش فشار بر
ینژاد .)39 13 ،در سالهای اخیر چالش ناشی از رقاب 
همت 
دانشگاهها برای بهبود مهارتها ،قابلیتها و کیفیت محصوالت و خدمات شده است .زیرا
کیفیت یک عامل کلیدی برای موفقیت در ادامه خدمات و رسیدن به رضایت مشتری در جهان
مدرن ،پیچیده و رقابتی امروز است (استاسیک-بتلجیوسکا ،کای ،دیاسون ،استاچووا و

یداند،
اوربانکووا .) 2014 ،1از آنجایی که بازار رقابتی رضایت از خدمات را یک مزیت رقابتی م 

نکنندهای برای ارزیابی مؤسسات آموزش عالی به شمار
لذا رضایت دانشجویان عامل تعیی 
یرود .در این راستا ضرورت دارد آموزش عالی جهت موفقیت بلندمدت و بقای خود به دنبال
م 
یها توجه به نظرات دانشجویان
ارتقای کیفیت و افزایش رضایت دانشجویان باشد .بر اساس بررس 
یشود (اندیتی و
و بهبود مداوم کیفیت خدمات آموزشی سبب افزایش رضایت دانشجویان م 

یتواند بر اساس نیاز ملی و در جهت
ویچولی .) 2017 ،2از طرف دیگر آموزش عالی زمانی م 
گسترش فرهنگ و دانش مدیریت نوین گام بردارد که در آن نظام مدیریتی با رویکرد
تگرا ایجاد شده باشد (بهرامی ،یارمحمدیان ،فردوسی ،اجاقی ،ایزدی
یمحور و کیفی 
مشتر 
ورکی و گلکار.)19 13 ،
. Stasiak-Betlejewska, Kaye, Dyason, Stachova & Urbancova
. Onditi & Wechuli
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نظام آموزش عالی ایران بهعنوان یک نظام پویا ،هوشمند و هدفمند دارای دو بعد کمی و کیفی
بوده و توسعه پایدار این نظام مستلزم رشد موزون ،متناسب و متعادل هر دو بعد کمی و کیفی به
موازات یکدیگر است (میسایی و مهرمحمدی .)6931 ،کیفیت پایین آموزش به فقر نیروی
انسانی متخصص و ماهر انجامیده است و در نتیجه اهداف رشد و توسعه اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی کشور با مشکالت عدیدهای مواجه شده است .همچنین نگاهی به تحوالت آموزش
عالی در دو دهه گذشته حاکی از رشد کمی و عدم توجه کافی به کفیت دانشگاهها و بهبود
شآموختگان همواره از کیفیت
فنژاد .)19 13 ،دان 
ارتقای آن است (طبرسا ،حسنوند مفرد و عار 
فرایندهای تدریس و ارزیابی ،ناتوانی آموزش در جهت یادگیری مستقل و فعاالنه ،عدم
مشارکت در فرایند یادگیری و عدم شفافیت استانداردها ناراضی هستند .گسترش کمی نظام
آموزش عالی بدون توجه به توسعه کیفیت ،پیامدهایی همچون افت تحصیلی ،وابستگی علمی،
فرار مغزها ،عدم کارآفرینی و ضعف تولید دانش را به همراه داشته است .از سوی دیگر قبل از
فارغالتحصیلی دانشجویان معیارهای مناسبی برای ارزیابی آنها از حیث کمینه توانمندی علمی و
عملی ندارند (یزدانی و حاجیان.)79 13 ،
لگیری مفهوم
تعریف لغوی کیفیت به معنای چگونگی صفت و حالت چیزی است .از زمان شک 
یکنند و
کیفیت تعاریف متعددی ارائه شده است ،اما امروزه کیفیت را خواسته مشتری تعریف م 
ینژاد و
یدانند (همت 
نکننده کیفیت م 
یترین عامل تعیی 
ادراکات و انتظارات مشتری را اصل 
ینژاد .)39 13 ،کیفیت دو جزء اصلی دارد و هر محصول یا خدمت تا چه اندازه به نیازهای
همت 
یعیب است (استاسیک-بتلجیوسکا
یگوید و هر محصول یا خدمت تا چه اندازه ب 
مشتری پاسخ م 
و همکاران .) 2014 ،خدمات آموزشی بهویژه خدماتی که از طریق دانشگاهها و مؤسسات
یشود از مهمترین حوزههای خدماتی در هر جامعه است که از نقشی بدیل
آموزش عالی ارائه م 
در توسعه یافتگی جوامع برخوردار است .بنابراین توجه به ارتقای کیفیت خدمات آموزشی به
یرسد .عالوه بر آن توسعه روزافزون مراکز آموزشی در
طور مستمر امری ضروری به نظر م 
شمحور بیانگر ضرورت طراحی ابزاری کارآمد برای ارزیابی و تحلیل کیفیت
جوامع دان 
عملکرد مؤسسات آموزشی است .این امر در نظام آموزشی کشور ایران بهویژه با توجه به
مانداز درازمدت آن برای تبدیل شدن به سرآمد کشورهای منطقه در حوزه تحقیق و توسعه
چش 
یتواند
حائز اهمیت است .آموزش عالی معرف نوعی از سرمایهداری بر منابع انسانی است که م 
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موجبات ارتقای دانش ،مهارت و نگرش مورد نیاز کارکنان سازمانها اعم از فنی ،حرفهای و
یسازد (خاندان ،نوحی و سبزواری.)49 13 ،
مدیریتی را فراهم م 
یهای جامعه است .با توجه به
نقش آموزش عالی تربیت نیروهای متخصص برای رفع نیازمند 
شها درباره کیفیت آموزشی و پژوهشی از جمله
جایگاه مهم آموزش عالی و بر اساس پژوه 
دغدغههای اصلی نظامهای آموزش عالی در اغلب کشورهای جهان است در سالهای اخیر
مورد توجه قرار گرفته است .کیفیت در آموزش به آن دسته از ویژگیها و عناصر آموزش گفته
یتوان نیازها و
یهای آن عناصر م 
یشود که با پیشینه استفاده نظاممند از استعدادها و توانای 
م 
انتظارات فراگیران و مشتریان را برآورده و رضایت آنها را جلب کرد .کیفیت آموزشی به معنای
حذف خطاها و اجتناب از اشتباه ،ارائه سرویس کامل به وسیله موسسه و کادر آموزشی ،بهبود
دائمی جریان تدریس و یادگیری و غیره است .همچنین کیفیت آموزشی را به صورت شاخصی
از میزان تطابق وضع موجود با باالترین سطح و وضع مطلوب بروندادهای نظام آموزشی تعریف
سترین
کردند (سهرابی و مجیدی .)29 13 ،کیفیت در آموزش چالش مهمی است .چون با حسا 
موجود روی زمین یعنی انسان سروکار دارد .کیفیت در آموزش یک مفهوم پیچیده و چندوجهی
یشود .هر کسی که منافعی در آموزش
دارد و فقدان یک تعریف مناسب برای کیفیت احساس م 
عالی دارد ،دیدگاه ویژهای درباره کیفیت دارد که وابسته به نیازهای خاص وی است .کیفیت
یکند و کیفیت خدمات در آموزش عالی
مرز بین موفقیت و شکست در آموزش را تعیین م 
تفاوت بی رسیدن به انتظارات دانشجویان و ادراک آنها از تحویل واقعی تعریف شده است
(یزدانی و حاجیان .)79 13 ،کیفیت در آموزش عالی مفهومی چندبعدی است که به میزان زیادی
به وضعیت محیطی نظام دانشگاهی ،مأموریت یا شرایط و استانداردهای رشته دانشگاهی بستگی
دارد (اندیتی و ویچولی .) 2017 ،در گذشته در دانشگاهها و مؤسسات دولتی مسائل اصلی کیفیت
نالمللی ،بهبود سطوح تدریس و
عمدت ًاًا بر انطباق دستاوردها یا برخی از معیارهای ملی و بی 
یادگیری و حفظ آن و نحوه تأمین بودجه و سایر منابع به منظور تحقق کیفیت آموزش عالی
ًال به تحقق کیفیت بروندادها،
متمرکز بوده است ،اما بحث کیفیت در رویکردهای جدید اصو ًال
ایجاد فرایندهای مطلوب مدیریت به منظور نظارت بر موقعیت و میزان تحقق اهداف و مقاصد،
ارزیابی فارغالتحصیالن به بازار کار و مشاغل موجود ،فراهم کردن اطالعات الزم برای افراد
ذینفع به منظور اطمینانبخشی آنان از کیفیت و اعتبار بروندادها معطوف است .از این رو یکی از
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تفاوتهای اساسی بین موضوع کیفیت در رویکردهای سنتی و جدید این است که کیفیت در
یشود ،ولی در رویکرد
نالمللی مربوط م 
رویکرد سنتی به دروندادها و استانداردهای ملی و بی 

یگردد (هارمن و میک .) 2007 ،1بنابراین آموزش با کیفیت
جدید اساس ًاًا بر دانشجویان تاکید م 
تهای یادگیری اثربخش برای دانشجویان تعریف
در آموزش عالی معموالن با ارتقای فرص 
یشود (هانسون .) 2003 ،2با مالحظه نقش آموزش عالی در پیشرفت اقتصادی ،اجتماعی،
م 
فرهنگی ،ارزیابی کیفیت آموزشی در دانشگاهها مورد تاکید برنامهریزان آموزشی واقع شده
نکننده عملکردها و خط
است .آموزش عالی به جهت تربیت نیروی انسانی متخصص تعیی 
یباشد و از این رو است که تجزیه و تحلیل نقاط مثبت
یهای برنامهریزی نهادهای اجتماعی م 
مش 
و منفی نظام آموزش عالی مورد توجه برنامهریزان قرار گرفته است .اطالعات بدست آمده از
شآموختگان ،اعضای هیات علمی ،منابع
ارزیابی کیفیت بیانگر کیفیت فعالیت دانشجویانف دان 

بخانه ،مدیریت و گروههای آموزشی است تا مراکز آموزش عالی ضمن
اطالعرسانی و کتا 
یهای نظام آموزشی را دریابند و به مدد ارزیابی
شها و کاست 
بازنمایی عملکرد خویش چال 
شتر سازند و مطابق استانداردها و شاخص
تهای آموزشی را هرچه کارآمدتر و اثربخ 
فعالی 
کیفیت در آموزش عالی نمایان شود (گرجی.) 2011 ،
امروزه اعتبارسنجی و ارزیابی کیفیت برخی عوامل نظام دانشگاهی از جمله دانشجویان و اعضای
هیات علمی در نظام آموزش عالی ایران همزمان با شروع آموزش عالی متدوال شده است .عالوه
تهای بازرسی برای شناسایی و رفع مشکالت رسمی دانشگاهی به دانشگاههای
بر آن هیا 
مختلف اعزام شدند ،اما واقعیت تشکیالتی اعتبارسنجی و ارزیابی در آموزش عالی ایران در سال
شهای اعتبارسنجی و ارزیابی کیفیت
 1365تکوین یافت (میسایی و محمدیمهر .)6931 ،کوش 
شهای انجام شده بهبودی
آموزش عالی کشور امری موسمی بوده و استمرار نداشته و در کوش 
کل نظام دانشگاهی مورد توجه قرار نگرفته است .از این رو شناسایی رهیافت مناسب
اعتبارسنجی و ارزیابی کیفیت که با استفاده از آن بتوان به طور مستمر به بهبود کیفیت نظامهای

دانشگاهی پرداخت ،ضرورت دارد (دونالجیک و فازلیک.) 2015 ،3

1

. Harman & Meek
. Hanson
3
. Donlagic & Fazlic
2
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قها و مطالعههای متعددی در زمینه ارزیابی کیفیت خدمات در سازمانهای مختلف
تاکنون تحقی 
مترین آنها در زمینه
در داخل و خارج از کشور انجام شده است که در ادامه به تعدادی از مه 
کیفیت خدمات آموزشی دانشگاهها اشاره میشود .یزدانی و حاجیان (  )79 13ضمن پژوهشی با
عنوان ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی در دانشگاههای اصفهان بر اساس مدل سرکوال به
بررسی و مقایسه کیفیت خدمات آموزشی دانشگاههای اصفهان اعم از دولتی ،آزاد ،پیام نور و
علوم پزشکی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که در همه ابعاد کیفیت شکاف منفی وجود داشته
و بیشترین میانگین شکاف مربوط به بعد پاسخگویی و کمترین میانگین مربوط به بعد اطمینان
جگانه و رشته تحصیلی،
است .عالوه بر آن بین شکاف کیفیت خدمات آموزشی در ابعاد پن 
مقاطع تحصیلی و جنسیت تفاوت معناداری وجود نداشت و نتایج مقایسه حاکی از پایینترین
کیفیت خدمات در دانشگاه آزاد خوراسگان ،کیفیت متوسط در دانشگاه پیام نور اصفهان،
کیفیت خوب در دانشگاه علوم پزشکی و باالترین سطح کیفیت در دانشگاه اصفهان بود .خاندان
و همکاران (  )49 13در پژوهشی با عنوان کیفیت خدمات آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی
کرمان بر اساس مدل سروکوال گزارش کردند که کیفیت پایین خدمات به دلیل شکاف منفی
در تمامی ابعاد کیفیت است و بیشترین شکاف را در بعد پاسخگویی و کمترین شکاف را در بعد
اطمینان بیان کردند .نجفی ،خراسانی ،محمدی و گلوی (  )39 13ضمن پژوهشی با عنوان ارزیابی
کیفیت خدمات آموزشی بر اساس مدل سروکوال که در دانشکدههای علوم اجتماعی و رفتار
دانشگاه شهید بهشتی تهران انجام دادند به این نتیجه رسیدند که شکاف منفی در تمامی ابعاد
نترین شکاف در بعد اطمینان
کیفیت وجود داشت و باالترین شکاف در بعد پاسخگویی و پایی 
مشاهده شد .در پژوهشی دیگر رحیمی ،کاوسی ،قنبری ،حیدری و بهمئی (  )39 13درباره بررسی
شکاف کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز شکاف
فها در ابعاد
منفی در تمام ابعاد کیفیت را گزارش کردند و بیان کردند که باالترین شکا 
پاسخگویی و تضمین بود .هویدا و مولوی (  ) 1387ضمن تحقیقی درباره فرایند بهبود کیفیت
آموزشی دانشگاهها به این نتیجه رسیدند که مدیریت آموزش در دانشگاهها برای رویارویی با
چالش و مسائل الزم است راهبردها و برنامههای آموزشی متناسب با نیازها و انتظارات جامعه و
صهای بهبود
دانشجویان داشته باشد و به جای تاکید بیش از اندازه به جنبههای کمی به شاخ 
کیفیت آموزشی تاکید شود .همچنین اندیتی و ویچولی (  ) 2017تحت پژوهشی با عنوان کیفیت
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خدمات و رضایت دانشجویان در آموزش عالی :مروری بر ادبیات به بررسی کیفیت خدمات
دانشگاه پرداختند و به این نتیجه رسیدند که کیفیت خدمات در آموزش عالی تأثیر قابل توجهی
در رضایت دانشجویان دارد و آموزش عالی باید سازوکارهایی برای جمعآوری بازخورد از
تهای الزم
دانشجویان در خصوص ابعاد کیفیت خدمات تعیین کند و از این طریق باعث پیشرف 
مورد عالقه دانشجویان شود .دونالجیک و فازلیک (  ) 2015در پژوهشی با عنوان ارزیابی کیفیت
در آموزش عالی :کاربرد مدل سروکوال در دانشگاه توزال بوسنی و هرزگوین گزارش کردند
که تمامی ابعاد شکاف منفی است و بعد اطمینان کمترین شکاف را داشت .استاسیک-
بتلجیوسکا و همکاران (  ) 2014ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند که برای افزایش کیفیت
فهای
آموزش باید فرهنگ کیفیت ،اهمیت آموزش ،کیفیت باالی مربیان جدید ،رشد حر 
مستمر آنان ،بررسی دقیق تدریس اساتید و توسعه رهبران تحولی که راهبردهای مدیریتی را به
طور اثربخش تغییر دهند مورد تاکید قرار گیرد.
در نظام آموزش عالی ایران نیز از سالها پیش ارزیابی آموزشی متداول بوده است .عالوه بر آن
یشدند .با
تهای بازرسی برای شناسایی مشکالت دانشگاهی به دانشگاههای مختلف اعزام م 
هیا 
وجود این ارزیابی آموزشی به مفهوم جدید امری است که نظام آموزش عالی ایران در سالهای
اخیر به آن اهتمام کرده است ،اما تاکنون اقدام موثری در این باره صورت نگرفته است .هر چند
یگردد ،اما واقعیت تشکیالتی آن
اندیشه استفاده از ارزیابی آموزش عالی ایران به سالها قبل برم 
در سال  1365تکوین یافت .در این سال دفتر نظارت و سنجش در وزارت فرهنگ و آموزش
عالی شکل گرفت و در سال  1370این تشکیالت به دفتر نظارت ارزیابی آموزش عالی تغییر نام
یافت .همچنین شورای نظارت و ارزیابی به منظور نظارت و سنجش آموزش دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالی کشور بوجود آمد .عالوه بر آن در تشکیالت سازمانی برای هر دانشگاه
دولتی ،دفتر نظارت و ارزیابی مورد نظر ماون آموزش منظور شد .به رغم وجود نظارت و
تهای دانشگاهی در ایران انجام شده
شهایی که برای قضاوت درباره کیفیت فعالی 
ارزیابی کوش 
است ،پراکنده و غیرمستمر بوده و در مرحله تهیه طرح باقی مانده است .تنها کوششی که به
تخانه
تهای ارزیابی از سوی وزار 
منظور ارزیابی دانشگاهی در ایران انجام شده اعزام هیا 
ذیربط به دانشگاهها بوده است .این هیات پس از بازدید از دانشگاه و مذاکره با اعضای آن
گزارشی مبتنی بر مشاهدهها ،مصاحبهها و دادههای قابل دسترسی درباره اوضاع دانشگاه تهیه
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تخانه پس از دریافت گزارش بر حسب
تخانه عرضه میکردند .وزار 
کرده و به مسئوالن وزار 
یآورد .در چنین اوضاع و احوالی میتوان تصور کرد که نه تنها دفتر
مورد اقدام الزم را بعمل م 
وزارت و ارزیابی آموزش عالی ،بلکه دانشگاهها نیز نقش فعالی در ارزیابی مستمر کیفیت
یهای قبلی
دانشگاه نداشتند (میسایی و محمدیمهر .)6931 ،همچنین از یک طرف نتایج بررس 
درباره استفاده از رهیافتهای ارزیابی نشان داده است که ارزیابی درونی برای این منظور مطلوب
بوده و طرف دیگر مساله اعتبارسنجی جهت ارتقای کیفیت در گروههای آموزشی دانشگاهها نیز
خود از مسائلی است که نیاز به مطالعه و بررسی دقیق دارد .با توجه به مطالب مطرح شده و با نظر
به اینکه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در سال  1388از دانشکده به دانشگاه ارتقا یافت و
به تبع آن رشد کمی چشمگیر در تعداد رشتههای تحصیلی و تعداد پذیرش دانشجو و محدودیت
اساتید و اعضای هیات علمی ،امکانات و فضای آموزشی و عدم انجام ارزیابی درونی و
اعتبارسنجی در دانشگاه تاکنون و از طرفی تاکید وزارت بهداشت بر اعتبارسنجی دانشگاهها
یشود که در راستای
انجام این پژوهش الزم ،ضروری و کاربردی خواهد بود .بنابراین تالش م 
ارزیابی کیفیت گروههای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه بر اساس الگوی
اعتبارسنجی گزارشی از وضعیت کیفی گروهها و راهکارهایی جهت بهبود کیفیت آنها ارائه
شود .در نتیجه این تحقیق با هدف برآورد مدل اعتبارسنجی در راستای ارتقای کیفیت گروههای
آموزشی انجام شد.
سؤاالت تحقیق
 -1وضعیت کیفیت دروندادهای اصلی دانشگاه (دانشجویان ،برنامه درسی ،دوره آموزشی و
اعضای گروه آموزشی و تجهیزات و فضاهای آموزشی و پژوهشی) چگونه است؟
 -=2وضعیت کیفیت بروندادهای اصلی (جایگاه سازمانی و مدیریت و کیفیت تدریس و
شهای یاددهی و یادگیری) دانشگاه چگونه است؟
رو 
شآموختگان) چگونه است؟
 -3وضعیت کیفیت فرایندهای اصلی دانشگاه (دان 
روش تحقیق
تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی از نوع پیمایشی بود .جامعه
شآموختگان و اساتید گروههای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تربت
پژوهش دانشجویان ،دان 
شآموختگان  751نفر و
حیدریه بودند که نمونه با توجه به فرمول کوکران برای دانشجویان و دان 
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برای اساتید  50نفر محاسبه که همه آنها با روش نمونهگیری تصادفی طبقهای انتخاب شدند.
کهای ورود به مطالعه شامل برخورداری از سالمت جسمی و روانی و عدم دریافت
مال 
کهای خروج از مطالعه شامل عدم تمایل به
مداخالت روانشناختی در شش ماه گذشته و مال 
شرکت در پژوهش و نیمه کاره رها کردن مطالعه بود .برای انجام این پژوهش پس از بیان
هدف ،اهمیت و ضرورت پژوهش برای رئیس و معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تربت
حیدریه ،اجازه پژوهش گرفته و اقدام به نمونهگیری شد و در نهایت افراد نمونهگیری شده وارد
بخانهای نیز استفاده شده و در آن ابتدا با
مطالعه شدند .در این پژوهش از روش مطالعات کتا 
مراجعه به کتب ،مقاالت و تحقیقات مربوط به عنوان اطالعات الزم برای مباحث نظری
جمعآوری شد و در نهایت پرسشنامهای محققساخته با هدف ارزیابی عملکرد مدیریت منابع
انسانی طراحی شد.
در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی و استنباطی به شرح زیر استفاده شد.
در آمار توصیفی از آمارههای گرایش مرکزی و پراکندگی در جهت توصیف دادهها و در آمار
استنباطی از آزمون تی در جهت بررسی فرضیهها استفاده که برای این منظور از نرمافزار SPSS-

 17استفاده شد .از طرف دیگر در مورد دادههای جمعآوری شده در مورد ارزیابی گروههای
کها و نشانگرها توصیف شد و با توجه
مختلف آموزشی ،وضعیت موجود عوامل بر اساس مال 
به الزامات تعیین شده ابتدا در مورد نشانگر ،سپس مالک و عامل و در نهایت در مورد کل گروه
از طریق یک طیف سه درجهای (مطلوب ،نسبت ًاًا مطلوب و نامطلوب) قضاوت شد .برای تعیین
سطح مطلوب نشانگرها به این شیوه عمل شد که برای متغیرهایی که دادههای مربوط به آنها در
خها نمایانگر
دو گزینه مورد اندازهگیری قرار گرفتند با توجه به الزامات تعیین شده یکی از پاس 
وضعیت مطلوب و دیگری نمایانگر وضعیت نامطلوب بود .برای نشانگرهایی که متغیرهای آنها با
استفاده از طیف چند درجهای لیکرت و سنجش نگرش افراد مورد اندازهگیری قرار گرفتند،
ًال) یا (=1خیلی کم،
فراوانی پاسخها در وزن گزینههای انتخاب شده (=1کم-2 ،نسبت ًاًا و =3کام ًال
=2کم=3 ،متوسط=4 ،زیاد و =5خیلی زیاد) ضرب و میانگین وزنی بدست آمده بهعنوان وضعیت
موجود نشانگر منظور شد .به طور کلی برای مشخص کردن امتیاز هر نشانگر مراحل زیر طی شد.
تعیین فراوانی سؤال یا سؤاالت مربوط به هر نشانگر ،محاسبه فراوانی مربوط به هر گزینه برای هر
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بها با
سؤال ،ضرب فراوانی گزینه در وزن یا ارزش عددی آن و جمع کردن حاصل ضر 
خدهندگان.
یکدیگر و تقسیم آن بر کل پاس 
يافتهها
شآموخته و  50اساتید بودند که برای بررسی میانگین کیفیت
تکنندگان  751دانشجو و دان 
شرک 
دروندادهای اصلی ،فرایندهای اصلی و بروندادهای اصلی دانشگاه از آزمون تی استفاده شد .در
جدول  1نتایج آزمون تی برای بررسی میانگین کیفیت دروندادهای اصلی قابل مشاهده است.
جدول  .1نتایج آزمون تی برای بررسی میانگین کیفیت دروندادهای اصلی
دروندادهای اصلی

میانگین نظری

میانگین

آزمون t

نها
اختالف میانگی 

دانشجویان

3/ 66

3

0/ 66

11 /88

معناداری
0/ 000

برنامهدرسی ،دوره آموزشی و اعضای گروه آموزشی

3/ 25

3

0/ 25

11 / 87

0/ 000

تجهیزات و فضاهای آموزشی و پژوهشی

2/ 86

3

-0/ 86

- 12 /55

0/ 000

طبق نتایج میانگین دانشجویان و برنامه درسی ،دوره آموزشی و اعضای گروه آموزشی باالتر از
نتر از میانگین نظری
میانگین نظری و میانگین تجهیزات و فضاهای آموزشی و پژوهشی پایی 
است و همه آنها از لحاظ آماری معنادار هستند .در نتیجه میانگین کیفیت دروندادهای اصلی
یعنی دانشجویان و برنامه درسی ،دوره آموزشی و اعضای گروه آموزشی به طور معناداری باالتر
نتر از متوسط است
از متوسط و تجهیزات و فضاهای آموزشی و پژوهشی به طور معناداری پایی 
(جدول  .)1در جدول  2نتایج آزمون تی برای بررسی میانگین کیفیت فرایندهای اصلی قابل
مشاهده است.
جدول  .2نتایج آزمون تی برای بررسی میانگین کیفیت فرایندهای اصلی
آزمون t

معناداری

جایگاه سازمانی و مدیریت گروه

3/ 65

3

0/ 65

11 / 58

0/ 000

کیفیت تدریس و روشهای یاددهی و یادگیری

3/ 10

3

0/ 10

4/ 26

0/ 105

فرایندهای اصلی

میانگین

میانگین نظری

نها
اختالف میانگی 

شهای یاددهی و
طبق نتایج میانگین جایگاه سازمانی و مدیریت گروه و کیفیت تدریس و رو 
یادگیری باالتر از میانگین نظری هستند که جایگاه سازمانی و مدیریت گروه از لحاظ آماری
شهای یاددهی و یادگیری از لحاظ آماری غیرمعنادار است .در
معنادار و کیفیت تدریس و رو 
نتیجه میانگین کیفیت فرایندهای اصلی یعنی جایگاه سازمانی و مدیریت گروه به طور معناداری
شهای یاددهی و یادگیری در حد متوسط قرار
باالتر از متوسط است ،اما کیفیت تدریس و رو 
دارد (جدول  .)2در جدول  3نتایج آزمون تی برای بررسی میانگین کیفیت برونداد اصلی قابل
مشاهده است.
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نداد اصلی
جدول  .3نتایج آزمون تی برای بررسی میانگین کیفیت برو 
برونداد اصلی

میانگین

دانشآموختگان

3/ 42

میانگین نظری
3

نها
اختالف میانگی 
0/ 42

آزمون t

معناداری

11 / 13

0/ 000

شآموختگان باالتر از میانگین نظری و از لحاظ آماری معنادار است .در
طبق نتایج میانگین دان 
شآموختگان به طور معناداری باالتر از متوسط
نتیجه میانگین کیفیت برونداد اصلی یعنی دان 
است (جدول .)3
بحث و نتیجهگیری
شهای آموزش عالی لزوم توجه به
همان طور که بیان شد در دهههای اخیر با توجه به چال 
ارزیابی کیفیت آن بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است و نهادها و سازمانهای مستقل و
تخصصی اعتبارسنجی و تضمین کیفیت در آموزش عالی جهان توسعه یافته است .در این راستا
در نظام آموزش عالی ایران در دهه  1370در کنار رویکرد نظارتی دفتر نظارت و ارزیابی
وزارت که از دیرباز در نظام آموزش عالی کشور رایج بود و اهداف مربوط به خود را داشت
مساله ارزیابی مستمر کیفیت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مورد توجه مضاعف قرار
گرفت و از سال  1379رسم ًاًا اقداماتی در حوزه ارزشیابی کیفیت با هدف بهبود و تضمین کیفیت
نظام دانشگاهی و مبتنی بر مشارکت اعضای هیات علمی و متخصصان حرفهای توسط مرکز
ارزشیابی سازمان سنجش آموزش کشور آغاز شد .نکته حائز اهمیت دیگر اینکه ارزیابی کیفیت
گروههای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه بر اساس الگوی اعتبارسنجی و گزارشی
از وضعیت کیفی گروهها و راهکارهایی جهت بهبود کیفیت آنها اهمیت فراوانی دارد ،لذا هدف
این تحقیق برآورد مدل اعتبارسنجی در راستای ارتقای کیفیت گروههای آموزشی بود.
در تحقیق حاضر نتایج نشان داد که میانگین کیفیت دروندادهای اصلی یعنی دانشجویان و برنامه
درسی ،دوره آموزشی و اعضای گروه آموزشی به طور معناداری باالتر از متوسط و تجهیزات و
نتر از متوسط بودند .همچنین میانگین کیفیت
فضاهای آموزشی و پژوهشی به طور معناداری پایی 
فرایندهای اصلی یعنی جایگاه سازمانی و مدیریت گروه به طور معناداری باالتر از متوسط بود،
شهای یاددهی و یادگیری در حد متوسط قرار داشت .عالوه بر آن
اما کیفیت تدریس و رو 
شآموختگان به طور معناداری باالتر از متوسط بود .این
میانگین کیفیت برونداد اصلی یعنی دان 
نتایج از جهاتی با نتایج تحقیقات انجام شده همجهت بود (یزدانی و حاجیان79 13 ،؛ خاندان و
همکاران49 13 ،؛ نجفی و همکاران39 13 ،؛ رحیمی و همکاران39 13 ،؛ هویدا و مولوی 1387 ،؛
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اندیتی و ویچولی 2017 ،؛ دونالجیک و فازلیک 2015 ،و استاسیک-بتلجیوسکا و همکاران،
 .) 2014برای مثال یزدانی و حاجیان (  )79 13ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند که در همه ابعاد
کیفیت شکاف منفی وجود داشته و بیشترین میانگین شکاف مربوط به بعد پاسخگویی و کمترین
میانگین مربوط به بعد اطمینان بود .در پژوهشی دیگر دونالجیک و فازلیک (  ) 2015گزارش
کردند که تمامی ابعاد شکاف کیفیت در آموزش عالی منفی است و بعد اطمینان کمترین
شکاف را داشت.
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