ت کیفیت برای فعالیتهای
طراحی و اعتباربخشی الگوی مدیری ِ
آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاهها
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مقاله پژوهشی

Journal of

پژوهش حاضر با هدف طراحی و اعتباربخشی الگوی مدیریتِ کیفیت برای فعالیتهای آموزشی اعضای هیات علمیی
دانشگاهها ،انجام شده است تا براساس آن ابعاد و مؤلفههایی مدیریتِ کیفیت فعالیتهای آموزشی اعضای هیات علمی
دانشگاهها ،به دست آید .روش پژوهش ،آمیخته اکتشافی است .در بخش کیفی  12نفر از صاحب نظران حوزه کیفیت
آموزشی به صورت هدفمند انتخاب و مورد مصیاحبه ریرار فرفتنید .در بخیش کمیی  11نفیر از مصاحبهشیوندفان بیه
پرسشنامه پاسخ دادند .در تحلیل دادهها در بخش کیفی از تکنیک تحلیل موضیوعی تتی و و در بخیش کمیی از روش
آماری تی تک نمونهای ،استفاده شد .برای اطمینان از روایی پژوهش ،از بررسی توسط اعضیا تمصیاحبهشیوندفانو و
روش چندسویهنگری منابع دادهها و برای محاسبه پایایی کدفذاریهای انجام شیده ،از روشهیای پاییایی بیازآزمون و
پایایی توافق درونموضوعی ،استفاده شد .در بخش کیفی برای مدیریتِ کیفیت فعالیتهیای آموزشیی اعضیای هییات
علمی دانشگاهها مه ترین ابعاد شناسایی شده شامل؛ بستر و زمینیه تمؤلفیههای رسیالت و مممورییت ،فرهنی و زمینیه،
روانین و مقررات و ساختارو ،برنامهریزی تمؤلفههای شناخت مخاطب ونیازها و انتظارات ،تدوین اهداف ،تدوین برنامه،
طرح درس ،تدارک محیط آموزشی و تجهیزات وتعیین وظایف استادو ،اجرا تمؤلفههای تعیین نقطیه شیروت تیدری ،
روشهای تیدری  ،رهبیری و میدیریت کیپس ،پییاده سیازیو و ارزییابی و بهبیود تمؤلفیههای ارزییابی از ییادفیری
دانشجویان ،ارزیابی دانشجویان از استاد ،ارزیابی همکاران و متخصصین از اسیتاد ،ارزییابی برنامیه و اجیرای آن توسیط
استاد ،بازخورد و بهرهفیری از آن و برنامه بهبودو بودند .نتایج آزمون تی نشان داد ؛ الگوی مورد نظر از اعتبیار کیافی و
مناسب برخوردار است.
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مقدمه
دانشگاه به عنوان یک سازمان پیچیده ،فرهنگی و یک
کانون هنجار مدار به انتظام بخشی اخالقی و اجتماعی
جامعه کمک کرده و مسئولیتهایی برای خود ،در جهت
بهبود کیفیت زندگی و حفظ پویایی و نشاط در جامعه
قائل است .این نهاد بزرگ اجتماعی همچنین به عنوان
هسته پیشتاز تحوالت عمل نموده ،از طریق رصد کردن
تغییرات اجتماعی و فرهنگی به ویژه در عرصه علم و
فناوری ،جامعه را برای تسلط بر رویدادهای مبهم آینده
توانمند و مهیا میکند .بر این اساس در ادبیات آموزش
عالی ،برای دانشگاهها ،نقشها و کارکردهایی بر شمرده
میشود؛ [ .]1در کنار نقشها و کارکردهای ذکر شده،
دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مانند دیگر نظامهای
اجتماعی بر اساس سطح پیشرفت و نیازهای جامعه،
مأموریتهای 1مختلفی بر عهده دارند که میتوان آنها را
در پنج مأموریت یا وظیفه ترسیم کرد که عبارتند از:
-1آموزش
-2پژوهش
-3خدمات
 -4تولید و نشر علم و
 -5رشد حرفه ای []2؛
اگر چه این مأموریتها ممکن است از جامعهای به
جامعه ای دیگر یا دانشگاهی به دانشگاه دیگر متفاوت
باشد ،ولی غالب صاحبنظران سه مأموریت اصلی
4
دانشگاهها را شامل آموزش ،2پژوهش 3و خدمات
میدانند]3[.؛ از سه مأموریت یا کارکرد ذکر شده؛
مأموریت یا کارکرد آموزش ،بهطور خاص ،مسئله ای است
که همواره برای دانشگاهها مطرح میباشد] . [2آموزش
فرایندی است که در آن فراگیر و آموزشگر درگیر
فعالیتهای متقابل هستند و در یک محیط صمیمی و با
تفاهم سعی میکنند که پدیده های عالم را بشناسند و بر
داناییها و آگاهیهای خویش بیفزایند]4[ .
طی ربع قرن گذشته شرایط کارکردی و ساختاری
مؤسسات آموزش به طور ریشه ای تغییر کرده؛ نظامهای
نخبه پرور ،جای خود را به نظامهای فراگیر داده؛
محیطهای یاددهی  -یادگیری عمیقاً در حال دگرگونی
بوده است؛ فناوریهای اطالعات و ارتباطات به عرصه آمده
و آموزش عالی هم در سطح ساختار سازمانی و هم در

سطح فرایند های عملیاتی ،با عوامل چالش برانگیزی
دست به گریبان شده [ ]5و این امر دانشگاهها را با
موضوعاتی از قبیل؛ کارآمد بودن ،حرفه ای شدن ،کنترل
کیفیت ،مناسب بودن ،همکاریهای بینالمللی ،عدالت
آموزشی [ ]3مواجه نموده است؛ از طرف دیگر نظام
آموزش عالی خود با مسائلی زیادی مواجه هستند از
جمله؛ کثرت مؤسسات آموزشی ،افزایش تعداد دانشجویان،
وجود خیل عظیم دانش آموختگان بیکار []6؛ نارضایتی
دانشجویان و دانش آموختگان از کیفیت پایین فرایندهای
تدریس و ارزیابی ،ناتوانی آموزش در جهت شکل دهی
یادگیری مستقل و فعال {در دانشجویان} ،عدم مشارکت
{دانشجویان} در فرایند یادگیری ،استانداردهای غیر
شفاف []7؛ کاهش منابع مالی و فشار از سوی جامعه
جهت مسئولیت پذیری و پاسخگویی []8؛ ناتوانی در تولید
دانش نظری ،کاربردی نبودن آموزشهای دانشگاهی،
فقدان رابطه مناسب دانشگاهها و سایر بخشهای
اجتماعی ،بی توجهی به برخی کارکردهای مهم دانشگاهها،
تعدد مراکز تصمیم گیری و وجود متولیان متعدد [ ]3و....
بدون شک مسائلی از این قبیل در کارکرد بهینه
دانشگاهها تأثیر گذاشته و باعث میشود انتظارات و
توقعات از عملکرد آنها به خصوص در زمینه کیفیت
برآورده نشود.
در جهت ارتقاء کیفیت فعالیتهای دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالی ،موضوع مدیریتِ کیفیت ،به طور
جدی در دستور جدی کار دولت ،مؤسسات ،گروه های
علمی و برنامه های فردی قرار گرفته[]7و اجرای آن ،به
یکی از چالشهای اصلی پیشِ روی نظامهای دانشگاهی
تبدیل شده []9چرا که دانشگاهها و مؤسسات آموزش
عالی برای کارایی بیشتر و ارتقاء کیفیت[ ]10و اطمینان
از اینکه نیروی کار متخصص و ماهر تربیت
میکنند[]11به مدیریت کیفیت نیاز دارند .البته به
واسطهی تحقیقات و مباحثات انجام شده در این زمینه،
پیشرفتهایی صورت گرفته ،اما هنوز اجماعی بر روی
اینکه چگونه میتوان کیفیت را در درون نظام آموزش
عالی مدیریت کرد ،وجود ندارد؛ شاید یکی از دالیل اصلی
این امر این است که خود مقوله کیفیت ،یک مفهوم
پیچیده و چند وجهی (بکت و بروکز]12[ 5؛ به عقیده
رابرت برن بام6؛ چند ارزشی [ ]13به عقیده هاروی و
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گرین ]14[ 1مفهومی ذینفع مدار و مفهومی غیر واحد،
اغفال کننده ،بی ثبات و چند وجهی؛ به عقیده
دوهیرتی ]15[2دارای معانی متناقضی از جمله؛ هم
مفهومی استراتژیک و هم مفهومی عملیاتی؛ هم ایده ای
عملی و هم ایده ای الهامی؛ هم مفهومی نسبی و هم
مفهومی مطلق؛ تعریف آن هم توسط سازمان و هم توسط
مشتریان؛ هم درباره وسیله و هم درباره نتیجه؛ هم درباره
سیستمها و هم درباره افراد و ...است ،دوهیرتی2005 ،؛ به
نقل از [.]15
متأسفانه در دانشگاه های کشور ،موضوع برنامه ریزی،
کنترل و بهبود کیفیت به صورت پیوسته مد نظر قرار
نگرفته؛ سازوکارهای نهادینه و کافی برای بهبود کیفیت و
تأمین انتظارات ذینفعان وجود ندارد [ ،]16شواهد و
نتایج پژوهشی هم موید آنست که ناکارآمدی و ضعف
اثربخشی در سازوکارهای بررسی و ارتقاء کیفیت[18 ،17و
 ]19تحقق اهداف و مأموریتهای دانشگاهها را تحت شعاع
قرار داده به گونه ای که امروزه کیفیت دانشگاهها به
خصوص در مأموریت آموزشی ،به عنوان دغدغه و نگرانی
مسئوالن در سطوح مختلف شده؛ برخی پژوهشها نیز
ضعفها و نارساییهای موجود در فرایند های یاددهی
یادگیری در دانشگاههای کشور را تایید کرده و آن را
نشانی از نبود سازوکارهای مناسب برای مدیریت و تضمین
کیفیت آموزش عالی دانستهاند [. ]19
تحقق مأموریتهای نظام آموزش عالی هم متأثر از
عوامل زیاد و متنوعی است؛ از بین این عوامل بی شمار و
متنوع؛ عامل آموزشگر(هیئت علمی) ،مهمترین آنها بوده
تا حدی که برخی اعضای هیات علمی یک دانشگاه را قلب
آن دانشگاه یا موسسه آموزش عالی میدانند و یک
دانشگاه یا دانشکده را دقیقاً به دلیل نوع اعضای هیات
علمی آن ،خوب یا بد و اثر بخش یا غیر اثر بخش به شمار
میآورند؛ بنابراین ماهیت و کیفیت یک دانشگاه یا موسسه
آموزش عالی در گرو کیفیت و توان علمی اعضای هیات
علمی آن است [ ]20چراکه اعضای هیات علمی قادرند
عملکرد و موقعیت سایر موقعیتها را تحت شعاع خود قرار
دهند[.]21
با وجود اینکه اعضای هیات علمی دانشگاهها به عنوان
رکن اساسی و مرکز ثقل دانشگاهها و کلید پویایی
مراکز علمی محسوب میشوند [ ،]22کیفیتِ فعالیتهای
آنها برای مدیران مراکز دانشگاهی به عنوان یکی از

Harvey, L. , & Green,
Doherty

مجید دارابی و همکاران

موضوعات بسیار مهم و چالش برانگیز و پر مجادله []23؛
باقی مانده که با وجود سازوکارهای گوناگونی که برای
بررسی و هدایت آنها وجود دارد ،توافق جمعی برای این
سازوکارها وجود ندارد و اقدامات انجام شده سطحی و
پراکنده بوده و جامعیت الزم را ندارند؛ به عبارت دیگر
علی رغم اهمیت مدیریتِ کیفیت برای فعالیت کلیدی
آموزشی اعضای هیئت علمی ،در کشور ما و در غالب
پژوهشها و فعالیتهای انجام شده ،تنها بر ارزشیابی
کیفیت در سطح کالن دانشگاهی یا سطح دانشکده و گروه
های آموزشی متمرکز شده و از داده های کمی و
شاخصهای مقداری مانند نرخ استاد به دانشجو ،تعداد
ساعات تدریس استاد در هفته و ...استفاده کردهاند[.]3
در مجموع میتوان گفت که سازوکارهای مدیریت
کیفیت فعالیت آموزشی اعضای هیات علمی در
دانشگاههای کشور ،سطحی و تک بعدی بوده و همه
عناصر و ابعاد موضوع ،مورد توجه و مدیریت قرار
نمیگیرد؛ در زمینه فعالیت آموزشی ،توجه به نیازها و
انتظارات افراد ذینفع ،دارای ارزش آنچنانی نیست؛ اساتید
و دانشجویان ،مرجعی برای مراجعه و اخذ مشاوره و
راهنمایی و حتی پیگیری در زمینه کیفیت ندارند،
سازوکار مدیریت کیفیت فعالیت آموزشی نامشخص
میباشد و عمالً این فعالیتها به شکل یکسان و ساده ای
و بر اساس تجربه و عالئق افراد دنبال میشود؛ ،اعضای
هیات علمی به تدریس دروس به همان شکلی که قبالً
خود آموزش دیدهاند ،و تقریباً در یک شکل مشخص و
یکسان ،به تدریس ،میپردازند؛ این روش آموزش و
تدریس غالباً در طول سالها و در دروس مختلف یکسان
باقی میماند؛ دانشجویان ،اساتید خود را در پایان ترم بر
اساس فرمی که تقریباً تنها مالك برای ارزشیابی عملکرد
استادان دانشگاههاست [ ]24ارزیابی میکنند و داده های
این فرمها به ندرت به منظور پژوهشهای نظامدار جهت
بازنمایی عملکرد اعضای هیات علمی به ویژه برنامه ریزی
ارتقاء کیفیت آموزش دانشگاهی و توسعه حرفه ای آنان
مورد استفاده قرار میگیرند] .[23در واقع میتوان گفت در
حال حاضر عمدهترین مشکل در دانشگاه های کشور در
زمینه فعالیت آموزشی ،مبهم و نامشخص بودن نحوه
مدیریت و هدایت کیفیت این فعالیتها میباشد؛ یکی از
دالیل در این زمینه عدم طراحی و نیز عدم بهره گیری از
الگوهای مناسب و متناسب در زمینه مدیریت و هدایت
این فعالیتها میباشد؛ هر چند در این زمینه و در
دانشگاه های مطرح دنیا ،الگوهایی طراحی و مورد استفاده
قرار گرفتهاند ،اما بررسی این مدلها و الگوها نشان
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بروندادها و نتایج تعریف کرده است .ویدویچ و
پرتر]34[4در بررسی خود از زمینه های فرهنگی و
اجتماعی مختلف کشورها و به اصطالح تم غالب در آنها،
به این نتیجه رسیدهاند که کیفیت بسیار مرتبط با زمینه
است و باید به صورت محلی و با در نظر گرفتن فرهنگ و
زمینه و شرایط خاص تعریف شود .وودهاوث ]35[ 5نیز ،با
مرور معانی مختلف کیفیت ،به این نتیجه رسیده که
تعریف کیفیت ،بر حسب زمینه های فرهنگی و اجتماعی
مختلف جوامع است و در نتیجه تعریف کیفیت نیز از تنوع
الزم برخوردار است .ایوانسویچ 6معتقد است آنچه در
تعریف کیفیت مرکزیت دارد ،نظرات مخاطبان است ،بر
این اساس کیفیت تابع نظر مشاهده گر است [ .]36فیلیپ
گوو ، 7مفاهیم و معانی زیر را برای کیفیت به نقل از
پژوهشگران علوم تربیتی آورده است :درجه تعالی ،درجه
انطباق با استانداردها ،نوع و ویژگی درونی و ذاتی ،برتری
در نوع ،تعالی در ارتباط با استاندارد ،خصوصیات و صفات
مطلوب در روش و عمل [ .]13همانگونه که از مطالب
فوق بر میآید تعریف کیفیت اساساً به خاطر نوع نگاه افراد
متعدد ،متفاوت و چالش برانگیز است [ ]37ولی در کل
می توان گفت که کیفیت یعنی مجموعه ویژگیها،
مختصات و مشخصه های ویژه یک محصول یا خدمت که
قادر به برآورده کردن نیازها و انتظارات و یا خواسته های
مدنظر مشتریان مختلف باشد.
کیفیت در آموزش عالی :مفهوم کیفیت در آموزش
عالی ،یکی از مفاهیم پیچیده ،بحث برانگیز و مبهم است
که به سادگی قابل تعریف نمیباشد؛ شاید یکی از دالیل
اینکه هیچ گونه توافقی در مورد کیفیت و تعریف آن در
نظام آموزش عالی وجود ندارد این امر است که اکثر
تعاریف کیفیت در آموزش عالی برگرفته از تعاریف کیفیت
در عرصه های دیگر باشد .به همین دلیل امروزه با وجود
ادبیات قابل مالحظه ای که در این زمینه وجود دارد ،هنوز
هم در مورد اینکه کیفیت چگونه باید در نظام آموزش
عالی مدیریت بشود ،اجماع کلی و جهانی وجود ندارد [.]6
تعاریف گوناگونی از کیفیت در نظام آموزش عالی بیان
شده است که در ذیل به برخی از آنها اشاره مینمایم:
بانک جهانی کیفیت آموزش عالی را در بر گیرنده دو
مؤلفه ذکر کرده :محیط یادگیری و عملکرد یادگیرنده.
از نظر یونسکو؛ کیفیت در آموزش عالی مفهومی چند

میدهد که مدلها و الگوهای موجود ،بیشتر مبتنی بر
مبانی ،اصول و روشهایی است که برخاسته و متناسب با
شرایط و وضعیت سازمانها و دانشگاهها و روح نظام
آموزشی و تحصیلی آنها میباشد و با توجه به وضعیت و
شرایط کمی و کیفی دانشگاههای ما قابلیت کاربرد به
صورت مناسب را ندارد و تنها میتوان در کلیات از آن
استفاده کرد [ .]25لذا فقدان الگوی مناسب و جامع،
مدیریت عملکرد فعالیتهای کلیدی اعضای هیات علمی
دانشگاهها را با مشکل مواجه ساخته [ ]24و تحقق
مأموریت دانشگاه به خصوص در این بخش را که بر دوش
اعضای هیات علمی دانشگاههاست را با مشکل مواجه کرده
است؛ بنابراین در جامعه دانش که کیفیت ،مسئله
راهبردی است []5شایسته نیست که اقدامات و
فعالیتهای مختلف به خصوص فعالیت کلیدی آموزشی
اعضای هیئت علمی ،بدون برنامه و چارچوب مشخصی
انجام شود.
وقتی صحبت از کیفیت میشود و یا در مورد آن سؤال
میشود ،اصطالحاتی از قبیل خوب بودن یا تجملی بودن
به عنوان معادل به کار برده میشود [ .]26تعریف کیفیت-
به دلیل ذهنی بودن-اغلب پیچیده است و سنجش آن
دشوار میباشد] .[27در همین راستا ابدوس]28[1
مینویسید :چالشهای تعریفی مربوط به مفهوم کیفیت و
مشتقات آن سبب ایجاد ابهام مفهومی در تعریف کیفیت
شده است؛ فراستخواه [ ]29معتقد است این امر ناشی از
اهداف و رویکردهای مختلف کیفیت ،تفاوتهای فرهنگی و
ساختاری و شرایط ملی میباشد که بر نظام تضمین
کیفیت اثر مستقیم دارند [ .]30فرز ، 2بیان میکند که
نیمرخی از کیفیت همیشه با عینیت همراه نیست و با
ذهنیت افراد حرکت میکند؛ بنابراین تعاریف هنجار مدار و
معیار مدار در مورد کیفیت میتواند صحیح و معتبر باشد
[ .]31سازمان استانداردهای بینالمللی) (ISOکیفیت را
کلییتی از سیماهای یک محصول یا خدمت تلقی کرده که
بتواند نیازها و انتظارات بیان شده یا ضمنی ذینفعان را
ارضا بکند []29؛ استاندارد صنعتی ژاپن 3کیفیت را
مجموع مشخصهها یا عملکردهایی میداند که روشن
میسازد تولید یا خدمت کاربرد معین خود را دارد یا نه؟
[ ،]32بازرگان [ ]33کیفیت را بر اساس دیدگاه سیستمی
و بر مبنای تناسب با اهداف و انتظارات یا استاندارها ،در
عناصر پنجگانه درون دادها ،فرایندها ،محصوالت،
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مجید دارابی و همکاران

بعدی است که به میزان زیاد به وضعیت محیطی نظام
دانشگاهی ،مأموریت یا شرایط و استانداردهای رشته
دانشگاهی بستگی دارد؛
شبکه بینالمللی تضمین کیفیت در آموزش عالی،
کیفیت در آموزش عالی را الف) تطابق با استانداردهای از
قبل تعیین شده ،و ب) نیل به هدفهای تصریح شده
تعریف کرده است].[38
هاروی و گرین ]14[1پنج رویکرد یا دیدگاه را در
خصوص کیفیت در آموزش عالی مطرح میکنند که در
واقع اشاره به ابعاد مختلف کیفیت دارد .آنها معتقدند که
هیچ یک از این تعاریف با هم در تقابل نیستند ،کیفیت
اغلب به عنوان ترکیبی از دو یا تعداد بیشتری از این
تعاریف در نظر گرفته میشود .این دیدگاهها عبارتند از:
دیدگاه استثنایی :در این دیدگاه ،کیفیت اشاره به
چیز مشخص ،ویژه و برگزیده دارد و در موقعیتهای
آموزشی ،مفهوم آن با تعالی پیوند میخورد ،در واقع
کیفیت در آموزش عالی در این دیدگاه ،خدماتی است با
استانداردهای بسیار باال و دائماً بی عیب و نقص
[]39کیفیت در این دیدگاه با متخصصان قابل حصول
است .این رویکرد ،اهدافی را برای دانشگاهها و موسسه
های علمی تعیین میکند که همیشه بهترین هستند،
متعلق به سرآمدان و موجب کسب بروندادهای بهتر نسب
به دیگر دانشگاهها و مؤسسات علمی میشوند.
دیدگاه کمالگرایی :در این دیدگاه کیفیت به عنوان
یک پیامد یا نتیجه بی عیب ،مورد توجه قرار گرفته و
معتقدند که کیفیت زمانی به دست خواهد آمد که بتوان به
یک سطح ثبات و استحکام دست یافت .در این صورت
میتوان انتظار داشت که همه به کیفیت دست یابند.
دیدگاه تناسب با اهداف :این دیدگاه کیفیت را به
عنوان برآوردن کامل الزامات ،نیازها یا مطلوبهای مصرف
کنندگان میداند و از لحاظ نظری ،مصرف کننده ،الزامات
را تعیین میکند .این رویکرد به طور فراوان درباره آموزش
عالی استفاده شده است ،بر طبق این رویکرد ،تصمیم
میگیریم تا چه حد خدمات یا محصوالت اهداف معین را
تحقق میبخشد .چنین تعریفی مؤسسات را قادر میسازد
در بیانیه مأموریت ،اهداف را تعیین کنند.
دیدگاه ارزشی براي پول :کیفیت در این رویکرد بر
مبنای بازگشت سرمایه گذاری مورد توجه قرار میگیرد .به
عبارت دیگر حصول کیفیت به معنای کسب پیامدهای
یکسان با هزینه کمتر یا پیامدهای بهتر با هزینه یکسان

میباشد .تمایل رو به رشد جامعه و دولت در قبال
پاسخگویی ،منعکس کننده این رویکرد است
دیدگاه تبدیلی :این دیدگاه بیانگر یک دیدگاه سنتی
نسبت به کیفیت است ،که کیفیت را به عنوان تغییر از یک
وضعیت به وضعیت دیگر ببیند این رویکردها ،به طور
برجسته ای متناظر بر ایجاد رویه های نظارت و ارزشیابی
کیفیت هستند و مقاصد متنوعی را پوشش میدهند که
میتوان آن را تحت سه عنوان دسته بندی کرد؛ الف:
پاسخگویی .ب :بهبود .ج :تدارك اطالعات[.]40
بکر )1999(2نیز کیفیت نظام آموزشی را حالت ویژه
ای از نظام آموزشی میداند که نتیجه یک سلسله اقدامات
و عملیات مشخص برای پاسخگویی به نیازهای اجتماعی
معین در یک نقطه زمانی و مکانی خاص است [41] ،در
این تعریف ،کیفیت نظام آموزشی عبارت است از میزان
تطابق وضع موجود با الف) استانداردها؛ (معیارهای از قبل
تعیین شده) .ب) رسالت ،هدف و انتظارات .با توجه به این
تعریف ،کیفیت نظام آموزشی را میتوان با استفاده از
الگوی عناصر سازمانی (عوامل تشکیل دهنده نظام) تعریف
کرد ،یعنی چنانچه عناصر نظام آموزشی را (درون داد،
فرایند ،محصول ،برون داد و پیامد) در نظر بگیریم میتوان
بر اساس هر یک از آنها کیفیت نظام آموزشی را تعریف
کرد:
الف-کیفیت درون دادها :عبارتست از میزان تطابق
دروندادهای نظام (یادگیرندگان ،مدرسان ،برنامه درسی
و )...با استانداردهای از قبل تعیین شده یا
هدفها(انتظارات).
ب -کیفیت فرایند :عبارتست از میزان رضایت
بخشی فرایندهای یاددهی  -یادگیری و سایر
فرایندها(ساختی-سازمانی و فرایند پشتیبانی).
ج-کیفیت محصول :عبارتست از اینکه تا چه اندازه
برون داد های واسطه ای نظام (نتایج امتحانات نیمسال
تحصیلی ،ارتقا و ) . . .رضایت بخش هستند.
د -کیفیت بروندادها :عبارت از اینکه تا چه اندازه
نتایج نظام آموزشی (فارغالتحصیالن ،نتایج تحقیق،
خدمات تخصصی عرضه شده) در مقایسه با استانداردهای
از قبل تعیین شده (یا هدفها و انتظارات) رضایت بخش
هستند.
ه -کیفیت پیامد :عبارتست از اینکه وضعیت اشتغال
به کار فارغالتحصیالن (از دیدگاه خودشان ،استخدام
کنندگان و به طور کلی جامعه استفاده کننده از آن) تا چه
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اندازه رضایت بخش است [.]38
اونیل و پالمر 1کیفیت خدمات آموزش عالی را بر
اساس تفاوت بین آنچه دانشجو انتظار دارد با آنچه وی در
عمل دریافت میکند تعیین مینمایند.]42[ .
عالوه بر تعاریف فوق برخی از صاحب نظران ،کیفیت را
به عنوان ارزش افزوده تعریف مینمایند که بر اساس این
تعریف ،کیفیت یک نظام آموزشی عبارت است از
فارغالتحصیالن این نظام از نظر دانش ،نگرش ،تواناییهای
کسب شده ،به طوری که بتوان سطح موجود این قابلیتها،
تواناییها و نگرش اکتسابی را به نظام آموزشی نسبت داد.
به عبارت دیگر یک نظام آموزشی از نظر ارزش افزوده در
صورتی دارای کیفیت است که بتوان گفت صالحیتهای
علمی ،عملی و نگرش فارغالتحصیالن آن بر اثر کسب
تجربه در فرایند تحصیل در این نظام حاصل شده است
[.]38
همچنین اخیر ًا در ادبیات کیفیت آموزش عالی،
بحثهایی بر سر موضوع کیفیت به عنوان فرهنگ به وجود
آمده[ ،]44[ ]43چنین دیدگاهی (کیفیت به عنوان
فرهنگ) بر اهمیت رویکرد سازمانی کیفیت تاکید میکند،
و در آن فرهنگ کیفیت ،شامل :الف -یک مؤلفه روان
شناختی شامل :ارزشها ،باورها ،انتظارات و تعهدات
مشترك در قبال کیفیت ب -یک مؤلفه ساختاری یا
مدیریتی :که کیفیت را افزایش میدهند و تالشهای
مربوطه را هماهنگ میسازد [.]43
از مجموع تعاریف فوق میتوان نتیجه گرفت که:
کیفیت آموزش دانشگاهی ،امری اتفاقی نیست و به عنوان
یکی از اجزای نظام آموزشی تحت تأثیر سایر ارکان
اجتماعی قرار میگیرد ،از این رو نیاز به بررسی و شناخت
عوامل درونی و بیرونی دارد .و به موازات شناسایی این
عوامل ،مفهوم کیفیت نیز ابعاد وسیعتری به خود گرفته و
نیاز به دقت و درك عمیقتر پدیده های آموزشی توسط
مدیران و برنامه ریزان دارد [.]45
رسالتها و مأموریت آموزشی دانشگاهها و مراکز
آموزش عالی :از نظر اسکات]46[ 2مأموریتهای آموزش
عالی ،غالبًا به انتظارات و آرزوهایی گفته میشود که جامعه
برای مؤسسات آموزش عالی بیان میکند .به رغم آنکه در
مورد رسالتها و مأموریتهای آموزش عالی تفاوتهایی
مشاهده میشود ،اما در مورد چند رسالت ،اتفاق نظر عام
وجود دارد:

جی کوب و هلشتروم 3چهار مأموریت اصلی دانشگاهها را
پژوهش ،تدریس ،کاربرد دانش(خدمات) و تلفیق و پیوند
دانشگاه با جامعه از طریق پژوهشهای کاربردی؛ مشارکت در
تحقق آرمانهای اجتماعی و ارائه مشاوره به نهادهای سیاسی
و دولتی ،میدانند؛ آنان معتقدند بر حسب نوع دانشگاه و
زمان و مکانی که در آن واقع شده ممکن است اولویت این
مأموریتها تغییر یابد.
کار و هانی 4معتقدند پنج وظیفه اصلی دانشگاه و
مؤسسات آموزش عالی در سطح بینالمللی که باعث شده
نقش آنها از تک بعدی و تک مأموریتی به چند مأموریتی
تبدیل شود عبارتند از؛ وظایف آموزشی ،پژوهشی ،خدماتی،
انتشاراتی و رشد حرفهای؛ نقش چند بعدی دانشگاه معطوف
به این حقیقت است که دانشگاه ،سازمانی به شدت کثرت گرا
است ،زیرا با آرمانها ،مراجع و ارباب رجوعهای متعددی
مواجه است.
سانتیاگو و همکاران ( )2008کارکردهای آموزش عالی
را که منجر به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها
میشود را شامل؛
 -1تربیت نیروی انسانی از طریق آموزش)
 -2ساخت پایه های دانش (از طریق پژوهش)
 -3اشاعه و کاربرد دانش (از طریق تعامل با کاربران
دانش) و
 -4حفظ دانش (حفظ در بین نسلها و انتقال دانش)
میدانند.
در بیانیه جهانی آموزش عالی ،وظایف آموزش عالی در
قرن حاضر ،اینگونه مطرح گردیده است:
الف  -تربیت فارغالتحصیالن با تخصص باال و
شهروندانی مسئول که با عرضه کیفیتهای خاص قادر به
شرکت در تمام فعالیتهای بشریاند
ب  -ایجاد فضای آزاد برای آموزش عالی و فراگیری
در تمام طول زندگی
ج  -ارتقا و نشر دانش از طریق پژوهش و ایجاد
تخصصهای ویژه برای کمک به توسعه در جوامع
د  -کمک به فهم ،تفسیر ،حفظ ،تقویت و ارتقای
فرهنگهای ملی و ارزشهای اساسی شهروندی مبتنی بر
مردم ساالری به جوانان
ه  -مشارکت در توسعه و بهبود آموزش در همه
سطوح [.]47
سازمان یونسکو وظایف زیر را برای آموزش عالی
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برشمرده است:
الف  -تربیت متخصصان تراز اول،
ب  -تربیت استاد و معلم کارآموز برای دوره های
عالی ،متوسطه و در بسیاری از کشورها حتی برای دوره
های ابتدایی،
ج  -پژوهش کارآموزی پژوهشگران
د  -فراهم آوردن دوره های تکمیلی و بازآموزی برای
کادر مدیریت و  -اشاعه فرهنگ علمی ،ادبی و هنری (و
ارزشهای فرهنگی جامعه(؛ چنین وظایفی در بسیاری از
کشورها یافت میشود ولی ترتیب اولویت آنها با توجه به
موقعیت هر کشوری متفاوت است [.]48
از بررسی مجموعه دیدگاهها چنین استنباط میشود که
رسالتهای اصلی و سنتی آموزش عالی همانا تولید دانش یا
پژوهش ،انتقال دانش یا آموزش و اشاعه دانش یا خدمات
است [ ]49و در این بین ،رسالت آموزشی به خاطر با
توجه به انتظارات جامعه از دانشگاه ها در این زمینه در
اولویت قرار دارد؛ البته رسالت آموزشی دانشگاه ،تنها
شامل روشهای سنتی یاد دادن از قبیل سخنرانی کالس
نیست ،بلکه روشهای آزمایشگاهی ،کلینیکی و عملی را
نیز در بر میگیرد ،در بعضی موارد هم راهنمایی پایان نامه
های ارشد و دکتری ،مورد نقد قرار دادن عملکرد دانشجو
و هدایت نمودن او را نیز شامل میشود؛ موفقیت در هر
یک از این اشکال ،جزء ضروری از فرایند آموزش و امیدی
به آینده بهتر است برای افرادی که وظیفه آموزش را بر
عهده دارند ،صرف نظر از اینکه چه رتبه یا سمتی داشته
باشند(دانشگاه ویرجینیا غربی ]50[، 1به زعم اسکات
[ ،]46مهمترین ابزار تحقق رسالت آموزشی ،تدریس است
و استادان به عنوان مراجع دانش ،دانشجویان را تحت
تعلیم و تربیت قرار میدادند.
در مجموع باید گفت که آموزش هم اکنون نیز به
منزله یکی از اساسیترین رسالتهای آموزش دانشگاهی
محسوب میشود که در بین فلسفه های آموزش عالی،
تحت عنوان یادگیری آزادمنشانه از آن نام برده میشود و
هسته اصلی برنامه های درسی دانشگاهها را تشکیل
میدهد [ ]51هر چند این رویکرد در غالب موارد ،تنها به
مهارتهای عقالنی و استداللی دانشجویان تأکید نموده و
از سایر مهارتها غفلت میکند اما همچنان به عنوان
رسالتی اصیل در آموزش عالی جهان شناخته میشود.
در خصوص کیفیت آموزش ،پژوهشهای زیادی
صورت گرفته که در ادامه برخی از آنها اشاره می شود؛
West Virginia University

مجید دارابی و همکاران

شریفیان و همکاران [ ]52در تحقیق خود نشانگر های
تدریس اثربخش را در پنج مقوله طراحی و تدوین درس،
ارائه درس ،مدیریت کالس ،روابط انسانی و ارزشیابی
عملکرد تحصیلی دانشجویان بررسی کردند .احمدی
و قلیچ لی [ ]53مدل تحقیق خود را در پنج بعد ثبات و
پایایی ،پاسخگویی ،اطمینان ،همدلی و عوامل ظاهری را
بر اساس مدل تجزیه و تحلیل شکاف از دیدگاه
دانشجویان دانشگاه پیام نور طراحی کردند .در تحقیق
معروفی و همکاران [ ،]54توجه به ابعاد و جنبه های
مختلف تدریس در ارزشیابی کیفیت آن ،استفاده از منابع
و ابزارهای مناسب دیگری برای جمع آوری اطالعات در
کنار پرسشنامه ارزیابی دانشجو ،از جمله راهکارهای مورد
توجه در اهمیت کارکرد آموزش ،مد نظر قرار گرفته است.
محمد زاده و همکاران [ ]55در تحقیق خود اشاره میکند
که رویه های داوطلبانه -تشویقی ،مشارکتی و نرم به جای
رویه های کامالً اجباری-تنبیهی ،متمرکز ،قضاوتی و
سخت استفاده شود تا فرهنگ کیفیت در آموزش عالی
ایران رایج شود .جعفری کاکلکی [ ]56در تحقیق خود
عاملهای تأثیرگذار را در پنج مقوله راهبردهای نوین
یاددهی ،ارزیابی مستمر ،حمایت از فعالیتهای آموزشی
پژوهشی دانشجویان ،نگاه کارآفرینانه داشتن به
فعالیتهای آموزشی پژوهشی دانشجویان و استفاده از
فناوری اطالعات طبقه بندی میکند .میرزایی [ ]57در
تحقیق خود با بهره گیری از گراندد تئوری به طراحی
مدل سنجش کیفیت نظام آموزش از دور در ایران اقدام
کرد .در تحقیق محمدی و همکاران ] [58و در طراحی
الگوی مطلوب ممیزی کیفیت آموزش عالی ایران ،عوامل
مدیریت کیفیت تدریس -یادگیری ،مدیریت کیفیت
پژوهش ،مأموریت ،اهداف سازمانی و مدیریت نهادی،
مدیریت کیفیت تعامل با جامعه(مشارکت اجتماعی)
مدیریت کیفیت منابع انسانی ،مدیریت کیفیت خدمات
پشتیبانی ،مدیریت کیفیت نظام ارزیابی و تضمین کیفیت
از اهمیت بسیاری برخوردارند؛ در تحقیق شمس مورکانی
و همکاران[]59و در طراحی الگوی ارزیابی عملکرد اعضای
هیات علمی ،چهار عامل آموزش ،پژوهش ،مدیریتی و
شایستگیهای فردی بدست آمد .در تحقیق خدیوی و
همکاران [ ]24هفت مؤلفه تعهد حرفهای ،فعالیتهای
پژوهشی ،توسعه حرفه ای ،تدریس و فعالیتهای آموزشی،
مشاوره ،خدمات اجرایی و علمی و فعالیتهای سیاسی و
اجتماعی ،در الگویی برای ارزشیابی اثربخشی و عملکرد
اعضای هیات علمی مورد تأیید هستند .در تحقیق فطرت
و همکاران [ ]25و در مدل مدیریت عملکرد اعضای هیات
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هال ]68[ 3در تحقیق خود اشاره میکنند که رشد
دانشجویان باید شاخص اصلی کیفیت در آموزش عالی
باشد .او  24مانع مشخصی که مانع پیش برد معنی دار
فعالیتهای مدیریت کیفیت اعضای هیات علمی میشود
را مشخص کرد .اریلماز 4و همکاران [ ]69در تحقیق خود
اشاره میکنند که مطالعاتی که بر مدیریت کیفیت در
مؤسسات آموزش عالی متمرکز باشند ،ناکافی هستند.
کوستا روسو ]7[ 5در مقاله خود نشان داد که رقابت
پذیری دانشگاهها در شرایط جهانی سازی و درجه بندی
آنها بیشتر و بیشتر به کیفیت مدیریت دانشگاهی بستگی
دارد.
در جمع بندی مبانی نظری و پژوهشی می توان گفت
که در خصوص بحث مدیریت کیفیت ،پژوهشهای
پراکندهای صورت گرفته که عمدتاً بخشی از فرایند و به
خصوص بخش ارزشیابی را مورد بررسی قرار داده و الگویی
که برای مدیریت کیفیت فعالیتهای آموزشی اعضای
هیات علمی دانشگاه باشد ،ارائه نشده است .از اینرو یکی
از مباحث مهم که بیش از پیش در طراحی الگوی
مدیریت کیفیت در این زمینه ،الزم است مورد توجه قرار
گیرد ،طراحی نظام مدیریت کیفیت با عنایت به همه ابعاد
فعالیتهای آموزشی اعضای هیات علمی میباشد.
هدف این پژوهش آن است که با بررسی الگوهای
مدیریت کیفیت در نظامهای دانشگاهی و نیز دریافت
نظرات و دیدگاههای اعضای هیات علمی صاحبنظر در
این زمینه ،ابعاد و مؤلفه های ضروری جهت مدیریت
کیفیت فرآیندهای آموزش را تعیین کند و بر اساس آن
الگوی مدیریت کیفیت آموزش را برای نظام دانشگاهی
طراحی و اعتبار یابی کند .بنابراین هدف اصلی پژوهش
حاضر؛ طراحی الگوی مدیریتِ کیفیتِ فعالیتهای
آموزشی اعضای هیات علمی در دانشگاهها میباشد .به
منظور تحقق هدف مورد نظر هدفهاي جزئی زیر مد
نظر قرار میگیرد:

علمی دانشگاه کابل ،پنج مؤلفه و مقوله کلی در قالب مدل
پارادایمی از جمله شرایط و عوامل تأثیر گذار فردی،
شرایط و عوامل سازمانی(دانشگاه) در مورد کار و فعالیت
هیئت علمی ،ابعاد و جنبه های فعالیت و عملکرد اعضای
هیات علمی ،شرایط و عملکرد مسئوالن وزارت و دانشگاه،
استراتژی بهبود عملکرد اعضای هیئت علمی و استراتژی
سختافزاری ،نتایج و پیامدها ،چگونگی و فرایند مدیریت
عملکرد اعضای هیات علمی دانشگاه کابل و روابط میان
ابعاد و مؤلفه های مختلف آن منعکس شد .در تحقیق
عباس پور و همکاران [ ]60به شیوهی نظریهی زمینه ای
به طراحی الگوی اعتبارسنجی و تضمین کیفیت برای نظام
آموزش عالی ایران اقدام شد .در تحقیق مجتبی زاده و
همکاران [ ]61به طراحی و اعتباریابی مقیاسی برای
سنجش کیفیت دانشگاه های کشور پرداخته شد .در
تحقیق ابیلی و جباری [ ]62به طراحی الگوی ممیزی
فرایندهای آموزشی و پژوهشی پرداخته شد؛ در تحقیق
زمانی [ ]63مؤلفه های روش تدریس استاد ،سازماندهی
محتوای آموزشی ،امکانات و تجهیزات دانشکده ،وضعیت
دانشجو ،صالحیت حرفه ای استاد و تکنولوژیهای نوین از
جمله عوامل تأثیر گذار بر کیفیت آموزش در آموزش عالی
هستند .در تحقیق خدیوی و همکاران [ ]64هفت عامل
درون ساختاری ،ویژگیهای فردی و حرفهای استادان و
عوامل برون ساختاری باالترین نقش را در کیفیت آموزش
و تدریس از دیدگاه اساتید داشتهاند؛ در تحقیق مجتبی
زاده و همکاران [ ]65به طراحی الگوی اعتبارسنجی و
تضمین کیفیت نظام آموزش عالی ایران از دیدگاه خبرگان
پرداخته شد و کاترمان ]66[ 1مدل خود را بر شش محور
زیر ارائه داد
 -1رهبری و فرهنگ کیفیت
 -2پیشرفت و نوآوری مستمر در فرایندهای آموزشی
 -3مشارکت و بهسازی کارکنان
 -4پاسخگویی سریع و مدیریت اطالعات
 -5کیفیت مشتری محور
 -6توسعه همکاری بین عوامل درونی و بیرونی
دانشگاه؛ رزینو ]67[ 2در تحقیق خود اشاره میکنند که.
سیستم کیفیت ،ترکیبی از ساختارهای سازمانی،
مسئولیتها ،رویهها و مدیریت است .اجرای مناسب
مدیریت کیفیت جامع ،روشی است که میتواند به
مدرسان کمک کند تا با تغییرات محیطی سازگار شوند.

سوال های پژوهش
 )1ابعاد و مؤلفه های مدیریتِ کیفیتِ فعالیتهای
آموزشی اعضای هیات علمی در دانشگاهها چیست؟
 )2طراحی الگوی مدیریتِ کیفیتِ فعالیتهای
آموزشی اعضای هیات علمی در دانشگاهها چگونه است؟
 )3اعتبار یابی الگوی مدیریتِ کیفیتِ فعالیتهای
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آموزشی اعضای هیات علمی در دانشگاهها چگونه است؟

مجید دارابی و همکاران

بررسی توسط اعضاء (مصاحبه شوندگان) و روش
چندسویه نگری منابع دادهها (اعضای هیأت علمی)
استفاده و برای محاسبه پایایی کدگذاریهای انجام شده،
از روشهای پایایی توافق درون موضوعی (توافق بین دو
کد گذار) و با استفاده از فرمول توافق کندال استفاده شد
و نتیجۀآن0.81بدست آمد که درحدمطلوب است .به
منظور تجزیهوتحلیل دادههای حاصل از مصاحبه از روش
تحلیل موضوعی 1استفاده شد و این مراحل دنبال گردید

روش پژوهش
این پژوهش از نظر هدف از نوع پژوهشهای کاربردی
و راهبرد اصلی آن هم استفاده از روشهای ترکیبی کیفی
و کمی و طرح اکتشافی است؛ از ویژگیهای روش
اکتشافی آن است که گردآوری و تجزیه و تحلیل دادهها
در دو رویکرد کمی و کیفی به صورت غیر همزمان و
ترتیبی اتفاق خواهد افتاد ،در این روش اولویت با رویکرد
کیفی است ،تجزیه و تحلیل داده در هر کدام از رویکردها
به صورت مستقل و ترتیبی انجام میشود ،و از نتایج کیفی
در بخش بعدی (کمی)استفاده خواهد شد .با توجه به
اینکه در بخش ابتدایی پژوهش (کیفی) شناسایی
مؤلفههای مدیریتِ کیفیتِ فعالیتهای آموزشی اعضای
هیات علمی در دانشگاهها؛ میباشد ،دستیابی به این
مؤلفهها مستلزم استفاده از روش پژوهش کیفی و روش
گردآوری دادههای کیفی میباشد و در بخش بعدی
(کمی) محققینبه دنبال اعتباربخشی الگوی به دست آمده
از بخش کیفی به واسطه طراحی پرسشنامه اعتباربخشی
مدل و نظرخواهی مجدد از مصاحبه شوندگان هستند .به
عبارتی از در قالب سؤاالت کمی از مصاحبه شوندگان
پرسیده شد که به چه میزان با مؤلفه های شناسایی شده
در الگوی مدیریتِ کیفیتِ فعالیتهای آموزشی اعضای
هیات علمی موافق میباشند .لذا میتوان گفت که پژوهش
حاضر از نوع پژوهشهای آمیخته اکتشافی میباشد.
قلمرو تحقیق در این پژوهش شامل تمامی خبرگان
کیفیتِ آموزش دانشگاهی است که با استفاده از روش
نمونهگیری غیر احتمالی و هدفمند ،افرادی که آگاهی و
دانش بیشتری نسبت به موضوع پژوهش داشتهاند،
شناسایی و انتخاب گردیدهاند .معیار و شاخصهای انتخاب
خبرگان کیفیتِ آموزش دانشگاهی عواملی مانند تخصص
عضو هیأت علمی ،داشتن مسئولیت در زمینه کیفیت
آموزش ،تدریس دروس روش تدریس ،ارزشیابی کیفیت
آموزش ،چاپ مقالههای مرتبط با موضوع پژوهش،
راهنمایی رساله دکتری و ارشد دانشجویان در زمینه
موضوع پژوهش بوده است؛ در جهت رسیدن به سطح اشباع
یافتهها در این پژوهش ،با  12نفر از خبرگان آموزش
دانشگاهی مصاحبه به عمل آمد که مشخصات کلی آنها
در جدول  1ارائه گردیده است؛
فرایند گردآوری دادهها به وسیله مصاحبه تا رسیدن به
این درك که نتایج مصاحبهها تکراری و فاقد اطالعات
جدید است دنبال شد .برای اطمینان از روایی پژوهش ،از

 )1آشنایی با دادهها
 )2ایجادکدهای اولیه
 )3جستجوی تمها
 )4بازبینی تمها
 )5تعریف و نام گذاری تمها،
 )6تهیه گزارش.
به منظور تحلیل دادههای به دست آمده از مصاحبهها ،ابتدا
متن مصاحبهها به صورت مکرر مورد مطالعه قرار گرفت
بهطوریکه محقق به تمام مصاحبهها تسلط نسبی پیدا کرد و
با مفاهیم و معانی مستتر در متون مصاحبه آشنایی پیدا کرد.
سپس به صورت دستی و مرور مصاحبهها کدهای اولیه
شناسایی شد .این فرایند به شکل کشیدن خط زیر کلماتی بود
که محقق آنها را به عنوان کدهای اولیه شناسایی میکرد .این
کار مستمراً صورت گرفت تا کدهای نادیده گرفته شده در
مراحل اولیه نیز شناسایی شو د.در ادامه کدها و مفاهیم مشابه
که به یک حوزه یا موضوع خاصی اشاره داشتند در یک طبقه
قرارگرفتند .در این مرحله محقق به صورت رفت و برگشتی
کدهایی که به یک مضمون مشترك اشاره داشتند را
دستهبندی میکرد و در یک طبقه قرار داد .در مرحله بعدی
محقق طبقات مختلف را مورد بازبینی مجدد قرار داد وبهوسیله
تعریف و بازبینیکردن ماهیت مشترکی که در داخل طبقات
وجود داشت ،نامی مناسب را برای طبقات در نظر گرفت که به
عنوان تم شناخته میشود .در واقع در این مرحله محقق بر
اساس معانی مشترکی که بین کدهای یک طبقه وجود داشت
یک نام مشخص و جامع برای آن تعریف کرد .درنهایت محقق با
توجه به تمهای شناسایی شده چهارچوب مفهومی پژوهش را
در قالب ابعاد و مولفه ها الگو ترسیم کرد .در ادامه و در بخش
دوم پژوهش محققینبر اساس یافته های حاصل از تحلیل داده
های کیفی ،پرسشنامه ای مشتمل بر تمامی مؤلفه های الگوی
مدیریتِ کیفیتِ فعالیتهای آموزشی اعضای هیات علمی در
دانشگاهها طراحی و به منظور بررسی و اعتباربخشی الگوی
طراحی شده در اختیار صاحب نظران شرکت کننده در مصاحبه
قرار دادند .بدین منظور پرسشنامه طراحی شده برای تمامی 12
نفر شرکتکننده در بخش کیفی ارسال گردید که تعداد  11نفر
از آنها پرسشنامه مورد نظر را به محققینبرگشت دادند .هدف
Thematic Analysis
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نظر مصاحبه شوندگان در خصوص مؤلفه های الگو پرسیده شد.
بنابراین به صورت کلی هدف از انجام این مرحله تأیید نظر
خبرگان در خصوص مؤلفه های الگوی مورد نظر میباشد.

از این مرحله اعتباربخشی الگوی طراحی شده در بخش کیفی
بود و در همین راستا با توجه به اینکه نتایج تک تک مصاحبهها
به صورت جداگانه تحلیل و در نهایت الگوی اکتشافی با توجه
به تحلیل تمامی مصاحبهها انجام شده بود ،در قالب پرسشنامه

جدول . 1مشخصات کلی خبرگان مورد مصاحبه درمرحله کیفی
شماره

پست سازمانی

جنسیت

محل خدمت

مدت مصاحبه (دقیق)

برچسب

1

عضو هیئت علمی

مرد

دانشگاه تربیت مدرس

55

مسئول و خبره کیفیت آموزشی

2

عضو هیئت علمی

مرد

موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

35

مسئول خبره کیفیت آموزشی

3

عضو هیئت علمی

مرد

دانشگاه تربیت مدرس

30

مسئول و خبره کیفیت آموزشی

4

عضو هیئت علمی

مرد

دانشگاه شاهد

40

مسئول و خبره کیفیت آموزشی

5

عضو هیئت علمی

مرد

دانشگاه فرهنگیان

30

مسئول و خبره کیفیت آموزشی

6

عضو هیئت علمی

مرد

دانشگاه شاهد

40

خبره کیفیت آموزشی

7

عضو هیئت علمی

مرد

دانشگاه شاهد

25

خبره کیفیت آموزشی

8

عضو هیئت علمی

مرد

دانشگاه تهران

30

خبره کیفیت آموزشی

9

عضو هیئت علمی

زن

موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

45

مسئول و خبره کیفیت آموزشی

10

عضو هیئت علمی

مرد

دانشگاه شاهد

25

مسئول و خبره کیفیت آموزشی

11

عضو هیئت علمی

مرد

دانشگاه تربیت مدرس

25

خبره کیفیت آموزشی

12

عضو هیئت علمی

زن

موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

20

خبره کیفیت آموزشی

دستیابی به مؤلفه های مدیریت کثیفت آموزش اعضای
هیات علمی ،متون مصاحبهها به صورت کدگذاری باز و
محوری مورد تحلیل قرار گرفته است .در راستای
شناسایی مؤلفه های مورد نظر ابتدا گزاره های کالمی
شناسایی ،سپس کدهای مشابه در یک طبقه قرار داده
شده است ،در نهایت برای هر طبقه عنوانی که نمایانگر
1
کل کدهای همان طبقه باشد ،انتخاب گردید .در جدول
با توجه به اهمیت فرایند دستیابی به مقولههای اصلی
الگوی مدیریتِ کیفیتِ فعالیتهای آموزشی اعضای هیات
علمی ،گزارههای کالمی ،کدها (مفاهیم) اولیه و مقوالت
شناسایی شده ارائه گردیده است.

یافتهها
مشخص کردن ابعاد و مؤلفه های مدیریتِ کیفیتِ
فعالیت آموزشی اعضای هیات علمی در دانشگاهها؛
برای بررسی هدف اول این پژوهش یعنی مشخص
کردن ابعاد و مؤلفه های مدیریتِ کیفیتِ فعالیت آموزشی
اعضای هیات علمی در دانشگاهها؛ با استفاده از روش
پژوهش کیفی و ابزار مصاحبه با  12نفر از خبرگانبحث
کیفیت و آموزش دانشگاهی به شیوه نیمه ساختار یافته
مصاحبه شد،به منظور تحلیل دادههای کیفی (متون
مصاحبه) ،محققیناز تکنیک تحلیل موضوعی (تم) استفاده
کردند؛ به این صورت که پس از گردآوری دادههای کیفی
و پیادهسازی محتوای مصاحبهها ،به منظور سازماندهی و

جدول  .2کدگذاري باز و محوري مؤلفه هاي مدیریت کیفیت فعالیتهاي آموزشی اعضاي هیات علمی
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تصحیح آئین نامه ارتقاء آموزش محور قرار گرفتن آیین نامه ارتقاء پیش بینی پایه های تشویقی برای کسانی که ابتکار عمل آموزشی
داشتهاند ،به رسمیت شناختن فرصت مطالعاتی آموزشی در نظر گرفتن گرنت هایی برای آموزش

قوانین و مقررات

بستر و زمینه

فرهنگ و زمینه

صاحبنظران

فراهم کردن بستر برای آموزش و تدریس اساتید ؛فراهم کردن بستر الزم برای ارائه آموزش با کیفیت؛ ایجاد فضای رقابت مثبت برای
آموزش با کیفیت ؛تغییر نگرش نسبت به آموزشگری و رسالت آموزشگری استاد ؛تغییر نگرش به آموزش با کیفیت؛تغییر نگرشها
نسبت به امر کیفیت آموزش ؛تغییر باور و نگرش به آموزش ایجاد شرایط و جو مثبت برای آموزش خوب ؛از حاشیه به متن آوردن
آموزش.

م  ،10م  ،11م 12

جهت گیری کیفیت در رسالت و مأموریت دانشگاه ؛هم راستای سیاستها و خط مشیهای دانشگاه با کیفیت آموزش؛ در سیاستها و
مأموریتها در اولویت بودن ارتقا کیفیت آموزشی اساتید برای دانشگاه؛ سیاست دانشگاه در جهت ارتباط مستمر با جامعه برای رفع
نیازهای جامعه ؛جهت گیری کالن دانشگاه در جهت رفع نیازهای جامعه با ارائه آموزش با کیفیت

رسالت ومأموریت

م  ، 2م  ، 3م  ، 4م  ، 5م  ، 6م  ، 7م  ، 8م ،9

کدها(مفاهیم شناسایی شده)

مقولههای فرعی

مجید دارابی و همکاران

طراحی و اعتباربخشی الگوی مدیریتِ کیفیت برای فعالیتهای آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاهها

تدوین برنامه
/طرح درس

شناخت محیط و شرایط و ملزومات و امکانات مورد نیاز آموزشی آن؛ پیش بینی و فراهم کردن امکانات و شرایط الزم برای اجرای
برنامه تأمین و فراهم کردن شرایط و امکانات و منابع الزم برای آموزش؛ پیش بینی منابع و شرایط الزم برای آموزش و تدریس استاد،
؛تمهید آمادگیهای الزم در ابعاد تجهیزات ،منابع و...؛ برنامه ریزی و تدارك همه شرایط و ملزومات و امکانات برای یک تدریس خوب
؛تدارك و هماهنگ کردن محیط و شرایط مناسب و امکانات و تجهیزات الزم برای تدریس اساتید توسط گروه ؛

تدارك محیط
آموزشی و
تجهیزات

؛ مشخص کردن کارهایی که اساتید باید انجام دهند ،مشخص نمودن وظیفه استاد؛ مشخص کردن کارهایی که استاد باید انجام بدهد،
مشخص کردن وظیفه استاد در زمینه کیفیت آموزش؛ مشخص کردن و احصاء وظایف و انتظارات آموزشی

تعیین وظایف
استاد

انجام ارزیابی آغازین از دانشجویان در کالس درس؛دانستن سطوح دانسته های قبلی دانشجویان و نقطه شروع تدریس؛ ارزشیابی
تشخیصی برای شروع تدریس ،؛رصد سطح توان دانشجویان برای تعیین نقطه شروع تدریس؛ ارزیابی آغازین و شروع آموزش متناسب
با نیاز مخاطب؛ اجرای ارزیابی اولیه از دانشجویان بررسی گذراندن پیش نیازهای درس ؛بررسی نیاز به دروس جبرانی ؛شروع تدریس با
ارزیابی آغازین ؛انجام ارزیابی اولیه؛ ارزیابی برای شروع تدریس ؛ارزیابی اولیه شناخت نقطه شروع کار با هدف؛

تعیین نقطه
شروع تدریس

،12
اجرا

 ،10م  ،11م
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یکی از گامهای مدیریت کیفیت آموزش طرح درس است ،برنامه ریزی و تدوین برنامه مبتنی بر اصول علمی ؛نوشتن طرح درس(تعیین
اهداف آن درس ،تعیین محتوا و پیش بینی روش ،زمان مورد نیاز و پیش بینی روشهای ارزشیابی که متناسب با اهداف درس باشد و
پیش بینی امکانات و تجهیزات) ؛نیاز استاد به طراحی و تدوین طرح درس؛ تدوین برنامه و طرح درس پیش بینی و فراهم کردن طرح
درسها و استاندارد های الزم برای آموزش ؛داشتن برنامه و طرح درس ؛تدوین طرح درس داشتن نقشه آموزشی؛ اهمیت بخش طراحی
نقشه کار استاد طرح درس است تدوین طرح درس جامع بر اساس مطالعه منابع اساسی؛ تدوین طرح درس ؛طرح درس راهنمای
اقدامات تاکید و تمرکز اصلی روی طرح درس باشد طرح درس در معنای اصلی آن و کامل آن استاد در طرح درس هدفها ،زمان مورد
نیاز ،روشهای آموزش را تا روشهای ارزشیابی پیش بینی میکند طرح درس عمدهترین نرم افزاری در اختیار استاد ؛طرح درس
بهخصوص برای اساتید جوان و تازه کار؛داشتن برنامه و طرح درس و عمل بر اساس؛ تعیین چارچوب و ساختار مطالب برای دانشجویان
تا آنها با ساختار دانش مربوطه آشنا شوند؛

برنامه ریزی

مشخص شدن اهداف درس ؛تعیین اهداف؛ هدف گذاری آموزشی ؛ارائه آموزش هدفمند؛ دانستن هدف و چشم انداز درس ؛حرکت در
جهت اهداف تعیین شده

تدوین اهداف

صاحبنظران

شناخت مخاطب
ونیازها و
انتظارات

م  ،1م ،2م  ،3م  ،4م  ،5م  ،6م  ،8م  ،9م  ،10م  ،11م 12

مشخص شدن مخاطب و نیازهای مخاطب ؛مخاطب شناسی در ارائه درس ؛سنجش نیاز مخاطب؛مشخص کردن و انتشار
شایستگیهایفارغالتحصیل از قبل (در سطح مهارت ،نگرش و دانش)؛ ؛تشخیص نیازهای آموزشی دانشجویان؛توجه به عالیق
دانشجویان؛شناسایی مخاطب و نیازهای مخاطب؛ شناسایی مخاطب و نیازهایش ؛نیازسنجی و نیاز آفرینی آموزشی؛ شناخت مشتری یا
مخاطب؛ تربیت دانشجو برای رفع نیازهای جامعه؛ تشخیص نیاز مخاطب ؛درگیری استاد با نیازهای مخاطب؛ شناخت خوب نیازها و
انتظارات دانشجویان ؛شناسایی مخاطب از تمام جوانب مثل عاطفی ،دانشی و ..؛شناسایی مخاطب و نیازهایش ؛آگاهی از شرایط سنی،
ویژگیهای رشدی مخاطبان ؛در نظر داشتن کیفیت صالحیتهای الزم برای دانشجویان و فارغالتحصیالن؛ استاد در جریان نیازها و
انتظارات و مسائلی که دانشجو با آن مواجه هست باشد توجه استاد به نیاز جامعه در تربیت دانشجو برای پاسخ به نیازهای جامعه
؛شناخت استاد ازدرد و نیاز جامعه پژوهشگری استاد در زمینه شناخت نیازهای جامعه ،درد جامعه ؛جامعه هم مشتری آموزش دانشگاه
مشتری آموزش دانشگاه ،سازمانهایی هستند که بعداً از خدمات دانشجویانی که از دانشگاه دانش آموخته میشونداستفاده میکنند
آشنایی با نیازهای مشتریان( نیازهای جامعه ) در برنامه ریزی کیفیت ؛توجه به نیازها و انتظارات مشتری(یان)

م  ،7م  ،9م

ساختار

م  ،1م ،2م ،3

مدیر گروه به عنوان متولی مدیریت کیفیت آموزش؛اعالم ابالغ اساتید توسط مدیر گروه در اختیار اساتید گذاشتن سرفصلها توسط
مدیر گروه؛ کنترل فعالیتهای آموزشی استاد توسط گروه های آموزشی ،دانشکده و دانشگاه ؛مشخص کردن ساختار مدیریت
کیفیت(وظیفه مدیر گروه ،دانشکده و دانشگاه)؛ برنامه ریزیها ،شناسایی استاد ،بررسی فضای آموزشی ،امکانات ،هماهنگی زمان توسط
گروه امضا به موقع ابالغها ،قراردادها ،تأمین منابع انسانی ،مالی ،گرفتن مجوزهای الزم مثل حقالتدریس ،صدور به موقع ابالغها،
طراحی نظام نگهداشت و توسعه اعضای هیأت علمی در دانشکده؛ ارائه اطالعات الزم در زمینه آموزش از مراجع متولی مثل گروه،
دانشکده و دانشگاه ؛دادن نتایج ارزیابی به مدیر گروه که در آن درباره کیفیت تدریس و انتقال مطالب استاد ،نحوه رفتار و تعامل و اداره
کالس و رعایت اصول و هنجارهای اخالقی و رفتاری بحث میشود؛بیشترین نقش از لحاظ مدیریتی ،برنامه ریزی ،نظارتی ،حمایتی،
بازخوردی در بحث کیفیت اساتید با گروه؛در جریان کار اساتید بودن و نظارت گروه از نظر رعایت ضوابط و قوانین ،تعهد و مسئولیت
پذیری ،رضایت دانشجویان از اساتید ؛نقش مهم گروه آموزشی و مدیر آن در تدریس و آموزش اساتید انجام کارکردهای مدیریتی(برنامه
ریزی ،سازماندهی ،هدایت ،کنترل ) در تدریس و آموزش اساتید توسط مدیر گروه آموزشی مدیر گروه پشتیبان تدریس اساتید در ابعاد
تجهیزاتی ،فکری ،مشورتی و..؛ هدایت اساتید توسط مدیر گروه بر اساس ارزیابی و بازخورد به آنها؛ پی گیری عملکرد استاد توسط
گروه (به روشهای مثل نمرات دروس ،رضایت دانشجویان از استاد و روش و منش او ،مسئولیت پذیری در قبال فعالیتهایش و روشی
که برای بهتر کردن کارش دنبال میکند و)...؛انتخاب صحیح اساتید برای تدریس دروس متناسب با تخصص آنها توسط گروه ؛مشخص
کردن و تصریح اهداف گروه؛ کاستن از کارهای اجرایی اساتید برای ارتقاء کیفیت آموزش آنها ؛شناسایی کردن اساتید موفق و برجسته
و تشویق و معرفی آنها؛ توجه به نقاط ضعف و قوت ،عالقهمندی به آموزش ،تعهد به اصولی و هنجارها ،رضایت دانشجویان از او در
گروه ،؛هدایت اساتید بر اساس ارزیابی و بازخورد به آنها ؛

م  ،4م  ،5م ،6

کدها(مفاهیم شناسایی شده)
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.بستر سازی و تسهیل ابتکارات استادان در کالس درس؛داشتن خالقیت و ابتکار برای پیاده کردن طرح درس؛ترغیب ابتکار و خالقیت و
مشارکت در دانشجویان.

ابتکار و نوآوری
در کالس

رعایت تفاوتها؛آگاهی از تفاوتهای فردی ؛توجه به تفاوتهای فردی دانشجویان ؛مدیریت افراد و توجه به تفاوتهای فردی ؛توجه به
تنوعها و تفاوتها

مدیریت تفاوتها

شناسایی و رفع موانع درك مطالب تسهیل یادگیری دانشجویان؛ استفاده از روشهایی که یادگیری و فهم مطالب را برای دانشجویان
تسهیل میکند ،؛تحریک احساس نیاز به یادگیری؛؛عالقهمند کردن دانشجویان به یادگیری ؛توجه به ساخت شناختی و دانسته های
قبلی دانشجویان ؛به دنبال یادگیری بهتر بیشتر راحتتر دانشجویان بودن؛ کسب رضایت و یادگیری بهتر دانشجویان؛استاد باید تسهیل
کننده یادگیری باشدبرای دانشجویان تجارب یادگیری فراهم کند؛ تالش برای فهم و پایداری یادگیری دانشجویان ؛تسهیل یادگیری
دانشجویان ؛زمینه سازی و تسهیل و تنظیم یادگیری دانشجویان ؛ارائه تکلیف و بیان مصداقها برای تسهیل یادگیری؛ تحریک یادگیری
دانشجویان به سمت مطالب کاربردی ؛افزایش اعتماد به نفس و تسهیل یادگیری دانشجویان ؛

تحریک و تسهیل
یادگیری

ارتباط موثر با دانشجو در کالس درس در جریان بودن استاد از اشتغال علمی دانشجویان

ارتباط

در دسترس و قابل استفاده بودن وسایل کمک آموزشی؛استفاده از رسانهها و وسایل کمک آموزشی مختلف در تدریس؛ استفاده از
روشها و تکنولوژیهای نوین آموزش در محیطهای آموزشی

بهره گیری از
تجهیزات
وامکانات

هدایت دانشجویان را به فعالیتهای گروهی ؛استفاده از راهبردهای مشارکت ؛دنبال کردن روشهای مشارکتی؛ باید اجازه صحبت کردن
و هم صحبت شدن با دانشجویان فراهم شود و با همفکری با آنها به راه حل برسد؛همکاری دانشجو ،همکاران واستاد در آموزش
بهتر؛مشارکت دانشجویان در آموزش استاد

جلب مشارکت و
همکاری در
کالس درس

مشارکت با اساتید دیگر در زمینه آموزش و تدریس بهتر و کاربردیتر و حتی بازنگری و به روز رسانی برنامه درسی و حتی در زمینه
موضوعات بین رشته ای؛همکاری همکاران در آموزش بهتر؛؛به اشتراك گذاشتن تجربه استادان در گروه ؛استاد ناظر یا مربی بودن
استادان برجسته برای اساتید جوان؛ به اشتراك گذاشتن تجربیات موفق و ناموفق آموزشی و نوآوریهای در گروه استادان ؛فراهم کردن
یک بستر تعامل برای استادان (بهصورت الکترونیکی ،سایت و )..که استادان درباره تجربیات و نوآوریها و ابتکار عملهایی آموزشی خود
را به اشتراك بگذارند برگزاری همایشهای آموزشی که در آن تجربیات معلمان و ابتکارات و صالحیتهای موفق آموزشی ارائه و اشاعه
شود(از طریق مجالت و همایشها و )...؛انجام تدریس گروهی و ارزیابی همدیگر و دادن بازخورد در گروه؛ داشتن فعالیتهای مشترك
گروهها به ویژه گروه های همجوار ؛ارتباط مدیران گروه های آموزشی با سایر مدیران گروهها در خارج از دانشگاه؛ فراهم کردن
زمینههایی برای ارتباط استادان با همدیگر در گروه و دانشکده (تبادل تجربیات آموزشی)؛ فراهم کردن فرصتهایی برای به اشتراك
گذاشتن تجربیات و نتایج ابتکارات عمل استادان در همایشها در مجالت خبرنامهها و...

همکاری اساتید
با هم

ارزیابی میزان یادگیری دانشجویان؛ یکی از گامهای مدیریت کیفیت ارزیابی موفقیت برنامه استاد و یادگیری دانشجویان است؛ بررسی
نظام ارزیابی اساتیداز دانشجویان (انجام ارزیابی کیفی ،تکوینی ،پایانی)؛ مهارت ارزشیابی از یادگیری دانشجویان؛ ارزیابی یادگیری،
؛تحلیل میزان یادگیری دانشجویان ؛ارزیابی علمی و عادالنه از دانشجویان مشخص کردن مالكها و انتظارات و منابع در ارزیابیها از
قبل و برای همه ؛انجام ارزیابی خوب و علمی از دانشجویان؛ توجه به سطوح باالی یادگیری در ارزیابی ؛مشخص کردن مالكها و
انتظارت و منابع ارزیابی از قبل ؛استفاده از روشهای مختلف ارزیابی دانشجویان؛ داشتن نوع آوری و خالقیت در زمینه ارزیابی
دانشجویان؛ فراهم کردن فرصت رفع ضعفها و اشتباهات یادگیری دانشجویان ؛ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان ؛ارزیابی پیشرفت
تحصیلی دانشجویان با آزمون ،نظر سنجی و ارزیابی از نوع عمل و تولید؛ انجام ارزیابی و رصد و تسهیل یادگیری و آموزش ،کسب
رضایت و یادگیری بهتر دانشجویان ،دادن بازخورد ارزیابی به موقع به دانشجویان

ارزیابی از
یادگیری
دانشجویان

ارزیابی دانشجویان از نحوه تدریس و تعامل استاد ؛ارزیابی روشهای تدریس اساتید توسط دانشجویان،؛ ارزیابی از کیفیت ارائه درس
توسط استاد از طریق دانشجویان؛ ارزیابی دانشجویان؛ارزیابی از اساتید توسط دانشجویان ؛استاد باید زمینه ای برای نقد کالسش فراهم

ارزیابی
دانشجویان از
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اداره کردن و نظم دادن و انجام دادن هر فعالیت متناسب با زمان خودش ؛مدیریت زمان ؛توزیع زمان بین فعالیتهای مختلف کاری
خود و دانشجویان ؛مدیریت زمان برای یک جلسه و برای طول یکترم؛استفاده از زمان به بهترین شکل و برای تحقق اهداف
آموزش؛مدیریت و استفاده بهینه از زمان

مدیریت زمان

ارزیابی و بهبود

سعی در پیاده کردن طرح درس؛ ارائه مطالب بر اساس اهداف و طرح درس و با روشهای مناسب؛دنبال کردن طرح درس توسط استاد
؛دنبال کردن طرح درس ؛داشتن برنامه و طرح درس و عمل بر اساس ؛مطرح بودن بحث طرح و تدوین برنامهها و و عمل بر اساس آن

پیاده سازی طرح
درس

صاحبنظران

آگاهی از مدیریت کالسی ؛مدیریت کالس درس؛ مدیریت کالس؛ داشتن انعطافهای الزم برای پرسش و پاسخ و اتفاقات کالسی؛
کالس داری و ایجاد جو مثبت ،امن و سرشار از اعتماد برای یادگیری و آموزش صالحیت در بخش هنری تدریس و خوب درآوردن
کالس مدیریت کالس درس ؛مدیریت شرایط در عرضه درس ؛

رهبری و
مدیریت کالس

 ،10م  ،11م ،12

انتخاب روشهای متناسب تدریس ؛گامهای مدیریت کیفیت آموزش پس از سنجش نیاز مخاطب ،تعیین اهداف ،تعیین محتوا ،اجرا و
تدریس است؛ پیش بینی میزان اشراف به روشهای مختلف آموزش و تدریس محتوا ،؛ارائه متناسب و با روشهای مختلف؛ ارائه مطالب
بر اساس اهداف و طرح درس و با روشهای مناسب؛ تدریس با روشی متناسب با شرایط ؛استفاده از روشها و شیوه های آموزش
؛انتخاب بهترین تعامل و روش تدریس

روشهای
تدریس

م  ،1م ،2م  ،3م  ،4م  ،5م  ،6م  ،7م  ،9م

کدها(مفاهیم شناسایی شده)
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مجید دارابی و همکاران

طراحی و اعتباربخشی الگوی مدیریتِ کیفیت برای فعالیتهای آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاهها
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کند؛ارزیابی دانشجو از استاد؛

استاد

ارزیابی روشهای تدریس اساتید توسط همکاران بررسی نتیجه ارزیابی همکاران از اساتید؛ ارزیابی از کیفیت ارائه درس توسط همکاران؛
ارزیابی همتایان ،ارزیابی متخصصین آموزش و یادگیری ،؛ارزیابی از اساتید توسط همتایان ؛سنجش رضایت از استاد از طریق همکاران
استاد ؛ارزیابی همکاران از تدریس استاد؛ارزیابی همکاران ،همتایان ،هم ردهها؛ ؛انجام نظارت بر آموزش اساتید هم توسط گروه احساس
استاد از تحت نظارت بودن توسط گروه؛ سنجش رضایت از استاد از طریق همکاران استاد؛نظارت کردن گروه بر تدریس استادان

ارزیابی همکاران
و متخصصین از
استاد

یکی از گامهای مدیریت کیفیت آموزش ارزیابی موفقیت برنامه استاد است؛ارزیابی روشهای تدریس با خود ارزیابی اساتید ؛خود
ارزیابی استاد؛ ارزشیابی از تدریس؛ خود ارزیابی و خود سنجی ،توجه به نقاط ضعف و قوت خود ؛بازبینی مستمر آموزش توسط استاد
؛ارزیابی برنامه اجرا شده ؛ارزیابی همه گامها یعنی برنامه ریزی و اجرا و نتیجه ؛ارزیابی از ورودیها( منابع ،تجهیزات و ،)....از مکان و
زمان آموزش از محتوا و روش تدریس ،تعامل ،ارزیابی از یادگیری؛ خودارزیابی استاد از برنامه و طرح تدوین شده و اجرای آن ؛

ارزیابی برنامه و
اجرای آن توسط
استاد

گرفتن بازخورد در تدریس؛ استفاده از بازخورد نتایج ارزیابی؛ یکی از گامهای مدیریت کیفیت آموزش اخذ بازخورد است؛بازخورد
بیرونی گرفتن استاد؛ بازخورد گیری استاد برای بهبود بخشیدن به کارش ؛ارائه بازخورد ارزیابیها به اساتید ؛بهره گیری از بازخورد
ارزیابیها برای بهبود کار ؛ارزیابی گامی است که نتایجش و بازخوردش به چرخه برای اصالح بر میگردد؛هدایت اساتید بر اساس
بازخورد به آنها؛استفاده بازخوردها برای ارتقا کیفیت آموزش و یادگیری؛

بازخورد و بهره
گیری از آن

داشتن برنامه بهبود در گروه بر اساس نتایج ارزیابیها گرفتن برنامه بهبود از استاد در گروه ؛داشتن برنامه بهبود توسط استاد بر اساس
نتایج ارزیابی

برنامه بهبود

بر اساس یافتههای جدول  2مهمترین ابعاد مدیریت
کیفیت فعالیتهای آموزشی اعضای هیات علمی شامل
ابعاد بستر و زمینه ،برنامه ریزی ،اجرا و ارزیابی و بهبود به
دست آمد .الزم ذکر است بعد بستر و زمینه شامل
مؤلفههای؛ رسالت مأموریت ،فرهنگ و زمینه ،قوانین و
مقررات و ساختار ،بعد ر برنامه ریزی شامل مؤلفههای؛
شناخت مخاطب ونیازها و انتظارات ،تدوین اهداف ،تدوین
برنامه /طرح درس ،تدارك محیط آموزشی و تجهیزات
وتعیین وظایف استاد ،بعد اجرا شامل مؤلفههای؛ تعیین
نقطه شروع تدریس ،روشهای تدریس ،رهبری و مدیریت
کالس ،پیاده سازی طرح درس ،مدیریت زمان ،ابتکار و
نوآوری در کالس ،مدیریت تفاوتها ،تحریک و تسهیل
یادگیری ،ارتباط ،بهره گیری از تجهیزات وامکانات ،جلب
مشارکت و همکاری در کالس درس و همکاری اساتید با
هم و بعد ارزیابی شامل مؤلفههای ارزیابی از یادگیری
دانشجویان ،ارزیابی دانشجویان از استاد ،ارزیابی همکاران
و متخصصین از استاد ،ارزیابی برنامه و اجرای آن توسط
استاد ،بازخورد و بهره گیری از آن و برنامه بهبود میباشد
بنابراین بر اساس یافتههای کیفی به دست آمده از

صاحبنظران

کدها(مفاهیم شناسایی شده)
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تحلیل تم مصاحبه با صاحبنظران ،خبرگان و مطلعین
کلیدی که در جدول باال گزارش گردیده است ،الگوی
پیشنهادی مدیریتِ کیفیتِ فعالیت آموزشی در شکل  1به
صورت شماتیک ارائه شده است.
اعتباربخشی الگوی مدیریتِ کیفیت برای فعالیتهای
آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاهها؛
در راستای بررسی اعتبار الگوی به دست آمده،
پرسشنامه ای مشتمل بر ابعاد و مؤلفه های اصلی طراحی
و به منظور اعتباریابی در اختیار صاحب نظران شرکت
کننده در مصاحبه قرار داده شد .با توجه به اینکه
محققیندر این مرحله به دنبال اعتباریابی الگوی طراحی
شده از طریق بررسی مجدد دیدگاهها و نظرات مصاحبه
شوندگان بودند ،از آزمون تی تک نمونهای برای این
منظور استفاده گردید .لذا در این مرحله محققین به
بررسی میزان موافقت هر یک از افراد شرکت کننده در
مصاحبهها در مورد ابعاد و مؤلفههای به دست آمده از
یافتههای کیفی پرداختند که نتایج آزمون تی تک
نمونهای در جدول  3گزارش شده است.

جدول شماره  .3آزمون بررسی دیدگاه صاحب نظران در خصوص اعتبارسنجی ابعاد الگوي اکتشافی برخاسته از یافته هاي کیفی
ابعاد مدیریت کیفیت

تعداد صاحب نظران

میانگین

انحراف معیار

اختالفمیانگین

آماره t

درجه آزادی

سطح معنی داری

بستر و زمینه

11

4/45

0/522

1/455

9/238

10

0/000

برنامه ریزی

11

4/26

0/505

1/364

8/964

10

0/000

اجرا

11

4/36

0/809

1/364

5/590

10

0/000

ارزیابی و بهبود

11

4/73

0/467

1/727

12/264

10

0/000
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شکل  .1الگوي مفهومی مدیریتِ کیفیت فعالیتهاي آموزشی اعضاي هیات علمی دانشگاهها

همانگونه که یافته های جدول  4نشان میدهد ،نتایج
آزمون تی تک نمونه ای حاکی از معنادار بودن مؤلفه های
هر یک از ابعاد الگوی مدیریت کیفیت فعالیتهای
آموزشی اعضای هیات علمی در سطح معنی داری ./0001
بود .میانگین به دست آمده در این آزمون در هر یک از
مؤلفهها ،بزرگتراز نقطه برش در نظر گرفته شده ()3
میباشد .بنابراین میتوان گفت که مؤلفه های الگوی
مدیریت کیفیت فعالیتهای آموزشی اعضای هیات علمی
دارای اعتبار کافی و مناسبی برای سنجش سازه مرتبط با
خود میباشند.

همانگونه که یافته های جدول شماره  3نشان
میدهد ،نتایج آزمون تی تک نمونه ای حاکی از معنادار
بودن ابعاد الگوی مدیریت کیفیت فعالیتهای آموزشی
اعضای هیات علمی در سطح معنی داری  ./0001بود.
میانگین به دست آمده در این آزمون در هر یک از ابعاد،
بزرگتراز نقطه برش در نظر گرفته شده ( )3میباشد.
بنابراین میتوان گفت که ابعاد الگوی مدیریت کیفیت
فعالیتهای آموزشی اعضای هیات علم دارای اعتبار کافی
و مناسبی برای سنجش سازه مرتبط با خود میباشند.
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جدول  .4آزمون بررسی دیدگاه صاحب نظران در خصوص اعتبارسنجیمؤلفه هاي الگوي اکتشافی برخاسته از یافته هاي کیفی
ابعاد

بستر و زمینه

برنامه ریزی

اجرا

ارزیابی و
بهبود

مؤلفه های مدیریت کیفیت فعالیتهای
آموزشی

تعداد
صاحبنظران

میانگین

انحراف
معیار

اختالف
میانگین

آماره t

درجه
آزادی

سطح
معنیداری

رسالت و مأموریت

11

4/18

0/751

1/182

5/221

10

0/000

فرهنگ و زمینه

11

4/18

0/751

1/182

5/221

10

0/000

قوانین و مقررات

11

4/27

0/905

1/273

4/667

10

0/001

ساختار

11

4/27

0/905

1/273

4/667

10

0/001

شناخت مخاطب ونیازها و انتظارات

11

4/64

0/674

1/636

8/050

10

0/000

تدوین اهداف

11

4/55

0/688

1/545

7/455

10

0/000

تدوین برنامه /طرح درس

11

4/36

0/674

1/364

6/708

10

0/000

تدارك محیط آموزشی و تجهیزات

11

4/27

0/786

1/273

5/369

10

0/000

تعیین وظایف استاد

11

4/36

0/809

1/364

5/590

10

0/000

تعیین نقطه شروع تدریس

11

4/09

0/831

1/091

4/353

10

0/001

روشهای تدریس

11

4/36

0/674

1/364

6/708

10

0/000

رهبری و مدیریت کالس

11

4/55

0/688

1/545

7/455

10

0/000

پیاده سازی طرح درس

11

4/27

0/905

1/273

4/667

10

0/001

مدیریت زمان

11

4/36

0/674

1/364

6/708

10

0/000

ابتکار و نوآوری در کالس

11

4/27

0/789

1/273

5/369

10

0/000

مدیریت تفاوتها

11

4/18

0/874

1/182

4/485

10

0/001

تحریک و تسهیل یادگیری

11

4/36

0/809

1/364

5/590

10

0/000

ارتباط

11

4/55

0/522

1/545

9/815

10

0/000

بهره گیری از تجهیزات وامکانات

11

4/36

0/505

1/364

8/964

10

0/000

همکاری اساتید با هم

11

4/18

0/874

1/182

4/485

10

0/001

ارزیابی از یادگیری دانشجویان

11

4/64

0/505

1/636

10/757

10

0/000

ارزیابی دانشجویان از استاد

11

4/36

0/674

1/364

6/708

10

0/000

ارزیابی برنامه و اجرای آن توسط استاد

11

4/55

0/522

1/545

9/815

10

0/000

بازخورد و بهره گیری از آن

11

4/82

0/405

1/818

14/907

10

0/000

توانمند سازی مستمر

11

4/73

0/467

1/727

12/264

10

0/000

0

سیاستهای کیفیت بخشی به آموزش دانشگاهی تاکید و
تقویت مأموریت آموزشی دانشگاه مورد توجه باشد ،بستر
الزم برای ارائه آموزش با کیفیت فراهم شود؛ نگرش مثبت
نسبت به آموزشگری و ارزشمندی آموزش شکل گیرد؛
فضای رقابت مثبت بین اساتید برای ارائه آموزش با
کیفیت ایجاد شود؛ آیین نامه ارتقاء در جهت توجه بیشتر
به آموزش اصالح و بازنگری شود؛ پایه های تشویقی در
آیین نامه ارتقاء برای کسانی که ابتکار عمل و موفقیت
آموزشی داشتهاند پیش بینی شود؛ فرصت مطالعاتی
آموزشی در آیین نامه ارتقاء به رسمیت شناخته شود؛
ساختار مدیریت کیفیت آموزش اعضای هیات علمی در
دانشگاه (وظیفه مدیر گروه ،دانشکده و دانشگاه) مشخص
شود؛ گروه ،دانشکده و دانشگاه در قبال کیفیت آموزش
اعضای هیات علمی احساس مسئولیت و انجام وظیفه
کنند؛ اعضای هیات علمی در زمینه آموزششان به گروه
دانشکده و دانشگاه پاسخگو باشند و کنترل و نظارت بر
فعالیتهای آموزشی استاد در سطوح گروه ،دانشکده و

بحث و نتیجهگیری
در پژوهش حاضر شناسایی ابعاد و مؤلفه های مدیریتِ
کیفیت برای فعالیتهای آموزشی اعضای هیات علمی
دانشگاهها و طراحی الگویی برای این منظور مورد بررسی
قرار گرفت .نتایج این پژوهش نشان داد برای مدیریتِ
کیفیت فعالیتهای آموزشی اعضای هیات علمی
دانشگاهها،مهمترین ابعاد مورد توجه شامل ابعاد؛ بستر و
زمینه ،برنامه ریزی ،اجرا و ارزیابی و بهبود میباشدو مسیر
بهبود مستمر فعالیتهای آموزشی اعضای هیات علمی از
این ابعاد عبور میکند .هر یک از این ابعاد خود شامل
مؤلفههایی هستند؛ در بُعد بستر و زمینه مؤلفههای؛
رسالت و مأموریت ،فرهنگ و زمینه ،قوانین و مقررات و
ساختار شناسایی شدند ،بر اساس بررسیهای صورت
گرفته برای مدیریت کیفیت در این بعد باید طراحی و
جهت دهی سیاستهای دانشگاه در راستای ارتقاء کیفیت
آموزش اعضای هیات علمیباشد ،حمایت و اجرای
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دانشگاه انجام گیرد با این شرایط است که میتوان انتظار
داشت بستر و زمینه برای مدیریت کیفیت فراهم میباشد؛
این موضوع در تحقیقات مختلف هم بررسی شده از جمله
تحقیق جمشیدی کوهساری []71در بررسی الزامات
استقرار نظام مدیریت کیفیت؛ زیرساختهای کیفیت،
ایجاد فرهنگ کیفیت و تناسب ساختارهای سازمانی؛
فطرت و همکاران [ ]25در طراحی مدل مدیریت عملکرد
اعضای هیئت علمی ،قوانین و مقررات ،ساختار و فرهنگ
سازمانی؛ مجتبی زاده و همکاران ] [65در الگوی
اعتبارسنجی و تضمین کیفیت نظام آموزش عالی ،مقوله
گفتمان کیفیت؛ ابیلی و جباری []62در طراحی الگوی
ممیزی فرایندهای آموزشی و پژوهشی ،الزامات ساختاری؛
خدیوی و همکاران[]64در بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت
آموزش و تدریس ،عوامل درون ساختاری و عوامل برون
ساختاری؛ محمد زاده و همکاران [ ]55تعیین ساختار
تضمین کیفیت و بیان رویههایی برای اینکه فرهنگ
کیفیت در آموزش عالی رایج شود؛ محمدی و همکاران
[ ]58در طراحی الگوی مطلوب ممیزی کیفیت آموزش
عالی؛ مأموریت ،اهداف سازمانی؛ معصومیفر []6
درارزیابی کیفیت و تعالی کیفی در دانشگاه های مجازی ،به
شاخصهای راهبردها ،سیاستها و اهداف کلی ،که اثری
معنی دار بر کیفیت دانشگاه دارند؛ رزینو]67[1در پیاده
سازی مدیریت کیفیت در آموزش عالی؛ ساختارهای
سازمانی ،مسئولیتها ،رویهها؛ وکاترمان [ ]66در
چهارچوبی که برای اجرای مدیریت کیفیت فراگیر در
برنامه های آموزش عالی در دانشگاه ولینکتون ارائه
میدهد ،به رهبری و فرهنگ کیفیت و توسعه همکاری
بین عوامل درونی و بیرونی دانشگاه؛ اشاره شده است.
در بُعدبرنامهریزی شامل مؤلفههای؛ شناخت مخاطب
ونیازها و انتظارات ،تدوین اهداف ،تدوین برنامه /طرح
درس ،تدارك محیط آموزشی و تجهیزات وتعیین وظایف
استاد میباشد .بر اساس بررسیهای صورت گرفته برای
مدیریت کیفیت در این بعد باید استاد در ارائه درس،
مخاطب شناسی کند؛ نیازها و انتظارات آموزشی و عالئق
دانشجویان توسط استاد مشخص شود؛ استاد از شرایط
سنی ،روانی ،اجتماعی و  ...دانشجویان و از انتظارات و
نیازهای جامعه برای تربیت دانشجو متناسب با نیاز جامعه
Oana Maria Rezeanu

آگاهی داشته باشد و بر این اساس اهداف و چشم انداز
درس مشخص کند؛ و در طول دوره آموزشی در جهت
اهداف و چشم انداز تعیین شده درس حرکت کند و برنامه
ریزی و تدوین برنامه آموزشی درس مبتنی بر اهداف
درس باشد ،استاد طرح درس(تعیین اهداف درس ،محتوا
و پیش بینی روش ،زمان مورد نیاز ،روشهای ارزشیابی
و )...داشته باشد؛ محیط و شرایط و ملزومات و امکانات
مورد نیاز برای آموزش را بشناسد و آنها را برای تدریس
هماهنگ کند ،در این زمینه الزم است هم وظایف و
انتظارات از استاد در زمینه کیفیت آموزش احصاء و
مشخص شود و هم به استاد در زمینه مسئولیتش در قبال
کیفیت آموزش اطالع رسانی و آگاهی بخشی الزم صورت
گیرد .این موضوع در تحقیقات مختلف هم بررسی شده از
جمله حسینی [ ]16در طراحی الگوی تضمین کیفیت
آموزش به ،اهداف و تدوین برنامه های درسی؛ فطرت و
همکاران [ ]25در طراحی مدل مدیریت عملکرد اعضای
هیات علمی به برنامهها و پاسخگویی به نیازهای جامعه
معصومیفر [ ]6در ارزیابی کیفیت و تعالی کیفی در
دانشگاه های مجازی ،به اهداف ،شریفیان و همکاران []52
در تبیین نشانگرهای تدریس اثربخش در دانشگاهها ،به
مقوله طراحی و تدوین درس اشاره میکنند.
بُعد اجرا شامل مؤلفههای؛ تعیین نقطه شروع تدریس،
روشهای تدریس ،رهبری و مدیریت کالس ،پیاده سازی
طرح درس ،مدیریت زمان ،ابتکار و نوآوری در کالس،
مدیریت تفاوتها ،تحریک و تسهیل یادگیری ،ارتباط،
بهره گیری از تجهیزات وامکانات ،جلب مشارکت و
همکاری در کالس درس و همکاری اساتید با هم میباشد،
بر اساس بررسیهای صورت گرفته برای مدیریت کیفیت
در این بعد باید استاد از سطوح دانسته های قبلی
دانشجویان برای تعیین نقطه شروع تدریس آگاهی داشته
باشد؛ بررسی کند که آیا دانشجویان پیش نیازهای درس
یا دروس جبرانی مورد نیاز را گذراندند یا نه؛ استاد از
روشهای مختلف تدریس اطالع داشته باشد و بهترین
روش تعامل و تدریس برای ارائه مطالب درس توسط
استاد انتخاب کند،استاد تالش کند درس را با روشی
متناسب و مناسب ارائه دهد؛ همچنین استاد توانایی
مدیریت و کنترل شرایط برای ارائه درس را داشته باشد و
بتواند جوی مثبت ،امن و سرشار از اعتماد برای یادگیری
و آموزش در کالس ایجاد کند؛ استاد باید حضور هدفمند
و با برنامه در کالس درس داشته باشد تا بتواند اثر بخش
تر تدریس کند این موضوع با داشتن طرح درس توسط
استاد تا حدی رفع میشود به شرطی که استاد پی گیر
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پیاده سازی طرح درس خود باشد فعالیتهای جلسات
درس را در طولترم زمانبندی کند و انجام و اجرای هر
فعالیت در مدت زمان پیش بینی شده خود صورت گیرد
به این ترتیب استاد از زمان به بهترین شکل و برای تحقق
اهداف آموزشی استفاده میکند البته داشتن خالقیت و
ابتکار در تدریس و ترغیب ابتکار و خالقیت در دانشجویان
توسط استاد هم موضوع مهمی است که در تدریس باید
مد نظر استاد باشد .نکته مهم دیگر احترام و تحمل
تنوعها و تفاوتها در دانشجویان و مدیریت و اداره
تفاوتها و تنوعهای نگرشی ،قومیتی و ...در کالس توسط
استاد است که باید مد نظر باشد .در جهت زمینه سازی و
تسهیل یادگیری دانشجویان استاد باید با ارائه تکلیف،
مطالب کاربردی و بیان مصادیق ،یادگیری دانشجویان را
تسهیل کند و با برقراری ارتباط موثر با دانشجو و در
جریان بودن از اشتغال علمی دانشجویان ،زمینه ارتباط
موثر را فراهم کند .همچنین شناخت و آگاهی استاد از
رسانهها و وسایل کمک آموزشی مختلف و متناسب با
درس و استفاده از آنها در تدریس برای بهبود کیفیت
مهم میباشد .نکته آخر در بعد اجرا استفاده استاد از
راهبردهای مشارکتی در تدریس و هدایت و تشویق
فعالیتهای گروهی دانشجویان و حتی مشارکت استاد با
اساتید دیگر در زمینه آموزش و تدریس بهتر و کاربردیتر
و حتی بازنگری و به روز رسانی برنامه درسی میباشدو
این مشارکت میتواند حتی ارتقا پیدا کند و برخی از
استادان برجسته برای اساتید جوان به عنوان استاد ناظر
یا مربی وظیفه انتقال تجربه را عهده دار شوند و حتی
میتوانفرصتهایی برای به اشتراك گذاشتن تجربیات و
نتایج ابتکارات عمل استادان در همایشها در مجالت
خبرنامهها و ...را در این زمینه فراهم نمود .این موضوع در
تحقیقات مختلف هم بررسی شده از جمله شریفیان و
همکاران [ ]52در تبیین نشانگرهای تدریس اثربخش در
دانشگاهها ،ارائه درس ،مدیریت کالس ،روابط انسانی؛
جعفری کاکلکی [ ]56در بررسی عاملهای تأثیرگذار بر
کیفیت تدریس اعضای هیئت علمی ،راهبردهای نوین
یاددهی ،ارزیابی مستمر ،حمایت از فعالیتهای آموزشی
دانشجویان ،استفاده از فناوری اطالعات ،فطرت و همکاران
[ ]25در طراحی مدل مدیریت عملکرد اعضای هیئت
علمی ،ابعاد و جنبه های فعالیت اعضای هیات علمی مثل
بعد آموزشی ،حرفه ای و فرایند یاددهی – یادگیری زمانی
[ ]63در شناسایی ،تحلیل و اولویتبندی عوامل موثر بر
کیفیت آموزش در آموزش عالی ،مؤلفه های روش تدریس
استاد ،سازماندهی محتوای آموزشی ،امکانات و تجهیزات و
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تکنولوژیهای نوین مورد بررسی قرار گرفته است.
بُعد ارزیابی شامل مؤلفههای ارزیابی و بهبود از
یادگیری دانشجویان ،ارزیابی دانشجویان از استاد ،ارزیابی
همکاران و متخصصین از استاد ،ارزیابی برنامه و اجرای آن
توسط استاد ،بازخورد و بهره گیری از آن و برنامه بهبود
میباشد ،بر اساس بررسیهای صورت گرفته برای مدیریت
کیفیت در این بعد باید مالكها و انتظارات و منابع در
ارزیابیها از قبل و برای همه دانشجویان مشخص شود؛ از
روشهای مختلف ارزیابی دانشجویان استفاده شود؛ با ارائه
بازخورد مناسب و به موقع ،فرصت رفع ضعفها و
اشتباهات یادگیری دانشجویان برای آنها فراهم شود،
دانشجویان از نحوه تدریس و تعامل استاد ارزیابی کنند و
بازخود این ارزیابیها به اساتید ارائه گردد و این بازخوردها
برای ارتقا کیفیت آموزش و یادگیری استفاده شود ،استاد
زمینه ای برای نقد کالسش توسط دانشجویان فراهم کند،
اساتید دیگر میتوانند بر تدریس همکاران نظارت کنند و
با ارائه بازخورد از کیفیت ارائه درس کیفیت تدریس
اساتید ارتقاء یابد .خود استاد هم باید با خود ارزیابی و
خود سنجی از تدریس خود بازبینی مستمر فعالیتهای
خود در بهبود کیفیت تدریسش کوشا باشد .این موضوع
در تحقیقات مختلف هم بررسی شده از جمله جعفری
کاکلکی [ ]56در مقیاسهای میزان کاربرد عاملهای
تأثیرگذار بر کیفیت تدریس اعضای هیئت علمی ،ارزیابی
مستمر؛ محمدی و همکاران [ ]58در طراحی الگوی
مطلوب ممیزی کیفیت آموزش عالی ایران ،به مدیریت
کیفیت نظام ارزیابی و تضمین کیفیت؛ شریفیان و
همکاران [ ]52در تبیین نشانگر های تدریس اثربخش ،به
ارزشیابی عملکرد تحصیلی دانشجویان؛ معروفی و همکاران
[ ]54در ارزشیابی کیفیت تدریس در آموزش عالی ،به
ابعاد و جنبه های مختلف در ارزشیابی کیفیت تدریس،
استفاده از منابع و ابزارهای مناسب دیگری برای جمع
آوری اطالعات در کنار پرسشنامه ارزیابی دانشجو؛
جمشیدی کوهساری [ ]71در بررسی الزامات استقرار
نظام مدیریت کیفیت به بهبود مستمر فرایندها؛ و هال
[ ]68در بررسی و تبیین ادراك اعضای هیات علمی در
ارتباط با مدیریت کیفیت و کیفیت در آموزش عالی ،به اثر
بخشی فعالیتهای اعضای هیات علمی و ذوالفقار و
مهرمحمدی [ ]72در ارزیابی دانشجویان از کیفیت
تدریس اعضای هیات علمی رشته های علوم انسانی
دانشگاه های شهر تهران ،به اهمیت نفقطه نضر
دانشجویان در مورد استاد و کیفیت تدریس او و دخالت
دادن آن در فرایند اتخاذ تصممات اشاره کردهاند.
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