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های الگوی مدیریِت کیفیت برای فعالیت بخشیو اعتبارطراحی 

 هادانشگاهآموزشی اعضای هیات علمی 
 

 4مهینی فراهانیفر محسن،  3یمیجواد پورکر، *2خدایار ابیلی، 1مجید دارابی                                                

 ن، تهران، ایران.دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه تهرا .1                                           

 ایران. )نویسنده مسئول(، تهران، آموزشی دانشگاه تهرانریزی و برنامه مدیریتگروه استاد  .2
 ، تهران، ایران.آموزشی دانشگاه تهرانریزی و برنامه مدیریتگروه استادیار . 3

 ، تهران، ایران.علوم تربیتی دانشگاه شاهدگروه دانشیار . 4

 دهیچک
های آموزشی اعضای هیات علمیی الگوی مدیریتِ کیفیت برای فعالیت بخشیو اعتبارطراحی  پژوهش حاضر با هدف

های آموزشی اعضای هیات علمی مدیریتِ کیفیت فعالیتیی هامؤلفهآن ابعاد و  براساس تاها، انجام شده است دانشگاه
نفر از صاحب نظران حوزه کیفیت  12در بخش کیفی  .روش پژوهش، آمیخته اکتشافی است ، به دست آید.هادانشگاه
شیوندفان بیه نفیر از مصاحبه 11تنید. در بخیش کم یی هدفمند انتخاب و مورد مصیاحبه ریرار فرف به صورتآموزشی 

ها در بخش کیفی از تکنیک تحلیل موضیوعی تتی و و در بخیش کم یی از روش . در تحلیل دادهدندادپرسشنامه پاسخ 
و و شیوندفانمصیاحبهای، استفاده شد. برای اطمینان از روایی پژوهش، از بررسی توسط اعضیا  تآماری تی تک نمونه

و  بیازآزمونهیای پاییایی های انجام شیده، از روشها و برای محاسبه پایایی کدفذارینگری منابع دادهیهچندسوروش 
هیای آموزشیی اعضیای هییات مدیریتِ کیفیت فعالیتموضوعی، استفاده شد. در بخش کیفی برای پایایی توافق درون

های رسیالت و مممورییت، فرهنی  و زمینیه، مؤلفیهبستر و زمینیه تترین ابعاد شناسایی شده شامل؛ ها مه دانشگاهعلمی 
های شناخت مخاطب ونیازها و انتظارات، تدوین اهداف، تدوین برنامه، مؤلفهریزی تو، برنامهروانین و مقررات و ساختار

های تعیین نقطیه شیروت تیدری ، مؤلفهو، اجرا تطرح درس، تدارک محیط آموزشی و تجهیزات وتعیین وظایف استاد
های ارزییابی از ییادفیری مؤلفیهو و ارزییابی و بهبیود تتیدری ، رهبیری و میدیریت کیپس، پییاده سیازیهای روش

دانشجویان، ارزیابی دانشجویان از استاد، ارزیابی همکاران و متخصصین از اسیتاد، ارزییابی برنامیه و اجیرای آن توسیط 
از اعتبیار کیافی و  مورد نظری نشان داد ؛ الگوی ت آزمونفیری از آن و برنامه بهبودو بودند. نتایج استاد، بازخورد و بهره
 مناسب برخوردار است.
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 مقدمه 
پیچیده، فرهنگی و یک سازمان دانشگاه به عنوان یک 
ام بخشی اخالقی و اجتماعی ظکانون هنجار مدار به انت

در جهت ، برای خود هایییتو مسئولکرده جامعه کمک 
 پویایی و نشاط در جامعهبهبود کیفیت زندگی و حفظ 

به عنوان  نینقائل است. این نهاد بزرگ اجتماعی همچ
هسته پیشتاز تحوالت عمل نموده، از طریق رصد کردن 

م و لع هتغییرات اجتماعی و فرهنگی به ویژه در عرص
فناوری، جامعه را برای تسلط بر رویدادهای مبهم آینده 

بیات آموزش در ادکند. بر این اساس یتوانمند و مهیا م
ها و کارکردهایی بر شمرده نقش، هادانشگاهبرای عالی، 

ی ذکر شده، اها و کارکردهدر کنار نقش .[1]شود؛ یم
 یهاها و مراکز آموزش عالی مانند دیگر نظامدانشگاه

اجتماعی بر اساس سطح پیشرفت و نیازهای جامعه، 
را  هاآنتوان یمکه  مختلفی بر عهده دارند 1هاییتمأمور

 در پنج مأموریت یا وظیفه ترسیم کرد که عبارتند از:
 آموزش-1 
 پژوهش-2
 خدمات-3
 تولید و نشر علم و -4
 ؛[2]رشد حرفه ای  -5 

ای به ممکن است از جامعه هایتاگر چه این مأمور
یا دانشگاهی به دانشگاه دیگر متفاوت  دیگر جامعه ای

 اصلی یتنظران سه مأمورباشد، ولی غالب صاحب
 4و خدمات 3، پژوهش2ها را شامل آموزشدانشگاه

یت یا کارکرد ذکر شده؛ مأمور؛ از سه [3].دانندیم
یت یا کارکرد آموزش، بهطور خاص، مسئله ای است مأمور

آموزش . [2] باشدمطرح می هادانشگاهکه همواره برای 
فرایندی است که در آن فراگیر و آموزشگر درگیر 

هستند و در یک محیط صمیمی و با های متقابل فعالیت
کنند که پدیده های عالم را بشناسند و بر تفاهم سعی می

 [4. ]های خویش بیفزایندها و آگاهیدانایی
شرایط کارکردی و ساختاری  گذشته ربع قرنطی 

 یها؛ نظامکردهای تغییر  مؤسسات آموزش به طور ریشه
ده؛ فراگیر دا یهاجای خود را به نظام، نخبه پرور

 رگونیگدر حال د یقاًیادگیری عم -یاددهی  هاییطمح
اطالعات و ارتباطات به عرصه آمده  هاییاست؛ فناور بوده

و آموزش عالی هم در سطح ساختار سازمانی و هم در 

                                                            
1 Missions 
2 Instruction 
3 Research 
4 Services 

با عوامل چالش برانگیزی ، سطح فرایند های عملیاتی
را با  هادانشگاهو این امر [ 5] شده یباندست به گر

کارآمد بودن، حرفه ای شدن، کنترل از قبیل؛ موضوعاتی 
، عدالت المللیینب هاییکیفیت، مناسب بودن، همکار

مواجه نموده است؛ از طرف دیگر نظام [ 3] آموزشی
خود با مسائلی زیادی مواجه هستند از  آموزش عالی

تعداد دانشجویان،  آموزشی، افزایش مؤسسات کثرتجمله؛ 
نارضایتی  ؛[6] بیکار  نعظیم دانش آموختگا خیل وجود

 فرایندهای پایین کیفیت از آموختگان دانش و دانشجویان

 شکل دهی جهت در آموزش و ارزیابی، ناتوانی تدریس

 مشارکت ، عدم}در دانشجویان{ فعال مستقل و یادگیری
 غیر یادگیری، استانداردهای فرایند در }دانشجویان{

جامعه اهش منابع مالی و فشار از سوی ؛ ک[7] شفاف
؛ ناتوانی در تولید [8] جهت مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانشگاهی،  یهاکاربردی نبودن آموزش، دانش نظری
 یهاها و سایر بخشفقدان رابطه مناسب دانشگاه

ها، اجتماعی، بی توجهی به برخی کارکردهای مهم دانشگاه
و.... [ 3]  تعدد مراکز تصمیم گیری و وجود متولیان متعدد

شک مسائلی از این قبیل در کارکرد بهینه  بدون
شود انتظارات و یمیر گذاشته و باعث تأث هادانشگاه

در زمینه کیفیت  به خصوص هاآنتوقعات از عملکرد 
 برآورده نشود. 

و  هادانشگاههای یتفعالدر جهت ارتقاء کیفیت 
به طور ، کیفیت موضوع مدیریتِآموزش عالی،  مؤسسات

 گروه هایجدی در دستور جدی کار دولت، مؤسسات، 
و اجرای آن، به [7]گرفتهعلمی و برنامه های فردی قرار 

 دانشگاهی یهانظام روی پیشِ  اصلی یهااز چالش یکی

 آموزشمؤسسات و  هادانشگاهچرا که [9]شده  تبدیل
 و اطمینان [10]یی بیشتر و ارتقاء کیفیتکارا عالی برای
تربیت  ماهر و متخصص کار نیروی از اینکه

 بهکیفیت نیاز دارند. البته  به مدیریت[11]کنندیم

ینه، زمانجام شده در این مباحثات  و تحقیقات یواسطه
 روی بری اجماع هنوز اماگرفته،  صورت هایییشرفتپ

 آموزشنظام در درون  را کیفیت توانیم چگونه اینکه

 اصلی دالیل از یکی؛ شاید ندارد کرد، وجود مدیریت عالی

 مفهوم یک، کیفیت مقوله خود که است این امر این

؛ به عقیده [12] 5)بکت و بروکز وجهی چند و پیچیده
به عقیده هاروی و [ 13] ؛ چند ارزشی6رابرت برن بام

                                                            
5 Becket & Brookes 
6 Robert Born Bom 
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، واحد یرغمفهومی ذینفع مدار و مفهومی  [14] 1گرین
اغفال کننده، بی ثبات و چند وجهی؛ به عقیده 

دارای معانی متناقضی از جمله؛ هم  [15]2دوهیرتی
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 

؛ به 2005رباره افراد و... است، دوهیرتی، ها و هم دیستمس
 . [15]  نقل از

کشور، موضوع برنامه ریزی، متأسفانه در دانشگاه های 
کنترل و بهبود کیفیت به صورت پیوسته مد نظر قرار 

کافی برای بهبود کیفیت و و  هینسازوکارهای نهاد نگرفته؛
هد و ، شوا[16] داردنوجود  نفعانیانتظارات ذ ینتأم

نتایج پژوهشی هم موید آنست که ناکارآمدی و ضعف 
و 18، 17]اثربخشی در سازوکارهای بررسی و ارتقاء کیفیت

ها را تحت شعاع های دانشگاهتحقق اهداف و مأموریت [19
 ها بهقرار داده به گونه ای که امروزه کیفیت دانشگاه

خصوص در مأموریت آموزشی، به عنوان دغدغه و نگرانی 
ها نیز الن در سطوح مختلف شده؛ برخی پژوهشمسئو
های موجود در فرایند های یاددهی ها و نارساییضعف

های کشور را تایید کرده و آن را یادگیری در دانشگاه
نشانی از نبود سازوکارهای مناسب برای مدیریت و تضمین 

 . [19]اند کیفیت آموزش عالی دانسته
های نظام آموزش عالی هم متأثر از مأموریتتحقق 

عوامل زیاد و متنوعی است؛ از بین این عوامل بی شمار و 
ها بوده ترین آنمتنوع؛ عامل آموزشگر)هیئت علمی(، مهم

تا حدی که برخی اعضای هیات علمی یک دانشگاه را قلب 
دانند و یک آن دانشگاه یا موسسه آموزش عالی می

را دقیقاً به دلیل نوع اعضای هیات  دانشگاه یا دانشکده
علمی آن، خوب یا بد و اثر بخش یا غیر اثر بخش به شمار 

آورند؛ بنابراین ماهیت و کیفیت یک دانشگاه یا موسسه می
آموزش عالی در گرو کیفیت و توان علمی اعضای هیات 

چراکه اعضای هیات علمی قادرند [ 20]علمی آن است 
ها را تحت شعاع خود قرار عیتعملکرد و موقعیت سایر موق

 [.21]دهند
 عنوان به هادانشگاههیات علمی  با وجود اینکه اعضای

 ها و کلید پویاییدانشگاه ثقل مرکز و اساسی رکن

های کیفیتِ فعالیت، [22]شوند علمی محسوب می مراکز
به عنوان یکی از  مدیران مراکز دانشگاهیها برای آن

                                                            
1 Harvey, L. , & Green,  
2 Doherty 

؛ [23]مجادله  برانگیز و پر موضوعات بسیار مهم و چالش
باقی مانده که با وجود سازوکارهای گوناگونی که برای 

ها وجود دارد، توافق جمعی برای این بررسی و هدایت آن
سازوکارها وجود ندارد و اقدامات انجام شده سطحی و 
پراکنده بوده و جامعیت الزم را ندارند؛ به عبارت دیگر 

برای فعالیت کلیدی علی رغم اهمیت مدیریتِ کیفیت 
غالب آموزشی اعضای هیئت علمی، در کشور ما و در 

بر ارزشیابی ، تنها انجام شده هاییتها و فعالپژوهش
کیفیت در سطح کالن دانشگاهی یا سطح دانشکده و گروه 
های آموزشی متمرکز شده و از داده های کمی و 

مقداری مانند نرخ استاد به دانشجو، تعداد  یهاشاخص
 .[3]اندات تدریس استاد در هفته و... استفاده کردهساع

توان گفت که سازوکارهای مدیریت یمدر مجموع 
در هیات علمی آموزشی اعضای  یتفعالکیفیت 

ی کشور، سطحی و تک بعدی بوده و همه هادانشگاه
عناصر و ابعاد موضوع، مورد توجه و مدیریت قرار 

توجه به نیازها و یت آموزشی، فعالگیرد؛ در زمینه ینم
اساتید نفع، دارای ارزش آنچنانی نیست؛ انتظارات افراد ذی

و دانشجویان، مرجعی برای مراجعه و اخذ مشاوره و 
راهنمایی و حتی پیگیری در زمینه کیفیت ندارند، 

یت آموزشی نامشخص فعالسازوکار مدیریت کیفیت 
ی ها به شکل یکسان و ساده ایتفعالاین  عمالًباشد و یم

شود؛، اعضای یمو بر اساس تجربه و عالئق افراد دنبال 
 قبالً به تدریس دروس به همان شکلی که هیات علمی 
یباً در یک شکل مشخص و تقراند، و یدهدخود آموزش 

پردازند؛ این روش آموزش و یمیکسان، به تدریس، 
و در دروس مختلف یکسان  هاسالدر طول  غالباًتدریس 

نشجویان، اساتید خود را در پایان ترم بر ماند؛ دایمباقی 
 عملکرد ارزشیابی برای مالك تنها تقریباً اساس فرمی که

های  دادهکنند و یمارزیابی  [24]هاست دانشگاه استادان
 جهت دارهای نظامپژوهش منظور به ندرت به هااین فرم
 برنامه ریزی ویژه هیات علمی به اعضای عملکرد بازنمایی

 آنان ای حرفه توسعه و دانشگاهی کیفیت آموزش ارتقاء
توان گفت در یمدر واقع . [23]گیرندمی قرار استفاده مورد

ین مشکل در دانشگاه های کشور در ترعمدهحال حاضر 
یت آموزشی، مبهم و نامشخص بودن نحوه فعالزمینه 

باشد؛ یکی از یمها یتفعالمدیریت و هدایت کیفیت این 
نه عدم طراحی و نیز عدم بهره گیری از دالیل در این زمی

الگوهای مناسب و متناسب در زمینه مدیریت و هدایت 
باشد؛ هر چند در این زمینه و در یمها یتفعالاین 

دانشگاه های مطرح دنیا، الگوهایی طراحی و مورد استفاده 
ها و الگوها نشان بررسی این مدل، اما اندگرفتهقرار 
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گوهای موجود، بیشتر مبتنی بر ها و الدهد که مدلمی
هایی است که برخاسته و متناسب با مبانی، اصول و روش

ها و روح نظام ها و دانشگاهشرایط و وضعیت سازمان
باشد و با توجه به وضعیت و ها میآموزشی و تحصیلی آن

شرایط کمی و کیفی دانشگاههای ما قابلیت کاربرد به 
وان در کلیات از آن تصورت مناسب را ندارد و تنها می

، جامع و مناسب الگوی فقدانلذا . [25استفاده کرد ]
هیات علمی  اعضای های کلیدیعملکرد فعالیت مدیریت
تحقق و  [24] ساخته مواجه مشکل با را هادانشگاه

در این بخش را که بر دوش  به خصوصیت دانشگاه مأمور
را با مشکل مواجه کرده  هاستهیات علمی دانشگاهاعضای 

 مسئلهاست؛ بنابراین در جامعه دانش که کیفیت، 
شایسته نیست که اقدامات و [5] راهبردی است

یدی آموزشی کل یتفعال به خصوصهای مختلف یتفعال
یئت علمی، بدون برنامه و چارچوب مشخصی هاعضای 

 انجام شود. 
 سؤال آن مورد در یا و شودمی کیفیت از صحبت وقتی

 بودن تجملی یا بودن قبیل خوب از شود، اصطالحاتیمی
 -تعریف کیفیت [.26]شود می برده کار به معادل عنوان به
 آن سنجش و است پیچیده اغلب-بودن ذهنی دلیل به

 [28]1ابدوس راستا همین در. [27]باشدمی دشوار
 و کیفیت مفهوم به مربوط تعریفی هاینویسید: چالشمی

 تعریف کیفیت در مفهومی ابهام ایجاد سبب آن مشتقات
 از ناشی امر این است معتقد [29] شده است؛ فراستخواه

 و فرهنگی هایکیفیت، تفاوت مختلف اهداف و رویکردهای
 تضمین نظام بر که باشدملی می شرایط و ساختاری

 کند کهمی ، بیان 2فرز. [30]دارند  مستقیم اثر کیفیت
 با و نیست همراه عینیت با همیشه کیفیت از نیمرخی
 و هنجار مدار تعاریف کند؛ بنابراینمی حرکت افراد ذهنیت

باشد  معتبر و صحیح تواندکیفیت می مورد در معیار مدار
 را کیفیت (ISO)المللیبین استانداردهای سازمان. [31]

 کرده که تلقی خدمت یا محصول یک سیماهای از کلییتی
 را نفعانذی ضمنی یا شده بیان انتظارات و نیازها بتواند
 را کیفیت 3ژاپن صنعتی استاندارد؛ [29]بکند  ارضا

 روشن که داندمی عملکردهایی یا هامشخصه مجموع
نه؟  یا دارد را خود معین کاربرد خدمت یا تولید سازدمی

 سیستمی دیدگاه اساس بر را کیفیت [33]بازرگان ، [32]
 استاندارها، در یا انتظارات و اهداف با تناسب مبنای بر و

دادها، فرایندها، محصوالت،  درون گانهپنج عناصر

                                                            
1 Abdous 
2 Ferez 
3 JISZ  

 و ویدویچ. است تعریف کرده نتایج و دادهابرون

 و فرهنگی های زمینه از خود بررسی در[34]4پرتر

ها، آن در غالب تم اصطالح به و مختلف کشورها اجتماعی
 زمینه با مرتبط بسیار کیفیت که اندرسیده نتیجه این به

 و فرهنگ گرفتن نظر در با و محلی صورت به و باید است
 نیز، با [35] 5وودهاوث. شود تعریف خاص شرایط و زمینه

 که رسیده نتیجه این کیفیت، به مختلف معانی مرور

 اجتماعی و فرهنگی های زمینه حسب کیفیت، بر تعریف

 تنوع از نیز کیفیت تعریف نتیجه و در جوامع است مختلف

 در آنچه است معتقد 6ایوانسویچ. است برخوردار الزم

 است، بر مخاطبان دارد، نظرات مرکزیت کیفیت تعریف

 فیلیپ. [36]است  مشاهده گر نظر کیفیت تابع اساس این

 از نقل به را برای کیفیت زیر معانی و ، مفاهیم 7گوو

 تعالی، درجه درجه: است آورده تربیتی علوم پژوهشگران

 ذاتی، برتری و درونی ویژگی و استانداردها، نوع با انطباق

 صفات و استاندارد، خصوصیات با در ارتباط تعالی نوع، در

 مطالب از که گونههمان[. 13]عمل  روش و در مطلوب
 افراد نگاه نوع خاطر به اساساً کیفیت تعریف آیدبر می فوق

ولی در کل [ 37]است  برانگیز چالش و متعدد، متفاوت
ها، ویژگی مجموعه یعنی گفت که کیفیت می توان
 که خدمت یا محصول یک های ویژه مشخصه و مختصات

کردن نیازها و انتظارات و یا خواسته های  برآورده به قادر
 مدنظر مشتریان مختلف باشد. 

 آموزش در کیفیت مفهوم: عالی آموزش در کیفیت

 است مبهم و برانگیز پیچیده، بحث مفاهیم از عالی، یکی

 دالیل از یکی شاید باشد؛نمی تعریف قابل سادگی که به

 و تعریف آن در مورد کیفیت در توافقی گونه اینکه هیچ

 اکثر که است امر ندارد این وجود عالی آموزش نظام

 کیفیت تعاریف از برگرفته عالی آموزش کیفیت در تعاریف

وجود  با امروزه دلیل همین به. باشد دیگر های عرصه در
 دارد، هنوز وجود زمینه این در که ای مالحظه قابل ادبیات

 نظام آموزش در باید چگونه کیفیت اینکه مورد در هم

 [.6]ندارد  وجود جهانی و کلی بشود، اجماع مدیریت عالی
 بیان عالی آموزش نظام در کیفیت از گوناگونی تعاریف

  نمایم:می اشاره هاآن از برخی به ذیل در که است شده
 دو گیرنده بر در را عالی آموزش کیفیت جهانی بانک

 . یادگیرنده و عملکرد یادگیری محیط: ذکر کرده مؤلفه
 چند مفهومی عالی آموزش در یونسکو؛ کیفیت نظراز 

                                                            
4 Vidovich Lesley & Porter 
5 Woodhouse 
6 Ivancevich 
7 Philip Gove 
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 مجید دارابی و همکاران                                                                   هادانشگاه یعلم اتیه یاعضا یآموزش یهاتیفعال یبرا تیفیک تِ یریمد یالگو یو اعتباربخش یطراح

 محیطی نظام وضعیت به زیاد میزان به که است بعدی
 رشته استانداردهای و شرایط یا دانشگاهی، مأموریت

 دارد؛  بستگی دانشگاهی
 عالی،  آموزش در کیفیت تضمین المللیبین شبکه

 از استانداردهای با تطابق را الف( عالی آموزش در کیفیت
شده  تصریح هایهدف به شده، و ب( نیل تعیین قبل

 . [38]تعریف کرده است
 را در دیدگاه یا رویکرد پنج [14]1گرین و هاروی

 در کنند کهمی مطرح عالی آموزش در کیفیت خصوص

 که معتقدند هاآن. دارد کیفیت مختلف ابعاد به اشاره واقع

 تقابل نیستند، کیفیت در هم با تعاریف این از یک هیچ

 این از بیشتری تعداد یا دو از ترکیبی عنوان به اغلب

 : از عبارتند هااین دیدگاه. شودمی گرفته نظر در تعاریف
 به اشاره دیدگاه، کیفیت این در: استثنایی دیدگاه

 هایدر موقعیت و دارد برگزیده و مشخص، ویژه چیز

 واقع خورد، درمی پیوند تعالی با آن آموزشی، مفهوم

 با است دیدگاه، خدماتی در این عالی آموزش در کیفیت

 نقص و عیب بی دائماً و باال بسیار استانداردهای
 حصول قابل متخصصان با دیدگاه این در کیفیت[39]

 و موسسه هادانشگاه برای را رویکرد، اهدافی این. است

هستند،  بهترین همیشه که کندمی تعیین علمی های
 نسب بهتر کسب بروندادهای موجب و سرآمدان به متعلق

 شوند.می مؤسسات علمی و هادانشگاه دیگر به
 عنوان به کیفیت دیدگاه این در: گراییکمال دیدگاه

 و قرار گرفته توجه عیب، مورد بی نتیجه یا پیامد یک

 به بتوان که آمد خواهد دست به زمانی کیفیت که معتقدند

 صورت این در. یافت استحکام دست و ثبات سطح یک

 . یابند دست کیفیت به همه که داشت انتظار توانمی

 به را کیفیت دیدگاه این: اهداف با تناسب دیدگاه

 مصرف هایمطلوب یا الزامات، نیازها کامل برآوردن عنوان

 کننده، الزامات نظری، مصرف لحاظ از و داندمی کنندگان

 آموزش درباره فراوان طور به رویکرد این. کندتعیین می را

 رویکرد، تصمیم این طبق است، بر شده استفاده عالی

 را معین اهداف محصوالت یا خدمات حد چه تا گیریممی

 سازدمی قادر مؤسسات را چنین تعریفی. بخشدمی تحقق

 .کنند تعیین را مأموریت، اهداف بیانیه در

 بر رویکرد این در کیفیت: پول براي ارزشی دیدگاه

 به. گیردمی توجه قرار مورد گذاری سرمایه بازگشت مبنای

 پیامدهای کسب معنای به کیفیت حصول دیگر عبارت

 یکسان هزینه با بهتر یا پیامدهای کمتر هزینه با یکسان

                                                            
1 Harvey, L. , & Green, D 

 قبال در دولت و جامعه رشد به رو تمایل. باشدمی

  است رویکرد این کننده پاسخگویی، منعکس
 سنتی دیدگاه یک بیانگر دیدگاه این: تبدیلی دیدگاه

 یک از عنوان تغییر به را کیفیت است، که کیفیت به نسبت

طور  رویکردها، به این ببیند دیگر وضعیت به وضعیت
 ارزشیابی و نظارت های رویه ایجاد بر متناظر برجسته ای

 که دهندمی را پوشش متنوعی مقاصد و هستند کیفیت

: الف کرد؛ بندی دسته عنوان سه تحت را آن توانمی
 [.40]اطالعات تدارك: ج. بهبود: ب. پاسخگویی

ویژه  حالت را آموزشی نظام کیفیت نیز( 1999)2بکر
 سلسله اقدامات یک نتیجه که داندمی آموزشی نظام از ای

 اجتماعی نیازهای به پاسخگویی برای مشخص عملیات و

 در [41]است،  مکانی خاص و زمانی نقطه یک در معین

 از میزان است عبارت آموزشی نظام تعریف، کیفیت این

 قبل از معیارهای)؛ استانداردها (الف با موجود وضع تطابق

 این به توجه با. و انتظارات رسالت، هدف (ب. (شده تعیین

 از استفاده با توانمی را آموزشی نظام تعریف، کیفیت

 تعریف (نظام دهنده تشکیل عوامل)سازمانی  عناصر الگوی

داد،  درون) را آموزشی نظام عناصر چنانچه کرد، یعنی
 توانمی بگیریم نظر در (پیامد و داد فرایند، محصول، برون

 تعریف را آموزشی نظام کیفیت هاآن از یک هر اساس بر

 کرد:
 تطابق میزان از عبارتست: دادها درون کیفیت-الف

درسی  یادگیرندگان، مدرسان، برنامه) نظام دادهایدرون
 یا شده تعیین قبل از استانداردهای با (و...

 . (انتظارات)هاهدف
 رضایت میزان از عبارتست: فرایند کیفیت -ب

 سایر و یادگیری - یاددهی فرایندهای بخشی

 .(پشتیبانی فرایند و سازمانی-ساختی)فرایندها
 اندازه چه تا اینکه از عبارتست: محصول کیفیت-ج 

نیمسال  امتحانات نتایج) نظام ای واسطه های داد برون
 .هستند بخش رضایت (و. . .  تحصیلی، ارتقا

 اندازه چه تا اینکه از عبارت: بروندادها کیفیت -د 

تحقیق،  التحصیالن، نتایجفارغ) آموزشی نظام نتایج
 استانداردهای با مقایسه در (شده عرضه تخصصی خدمات

 بخش رضایت( انتظارات و هاهدف یا) شده تعیین قبل از

 . هستند
 اشتغال وضعیت اینکه از عبارتست: پیامد کیفیت -ه

خودشان، استخدام  دیدگاه از) التحصیالنفارغ کار به
 چه تا (آن از کننده استفاده جامعه کلی طور به و کنندگان

                                                            
2 Baker 
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 [.38]است  بخش رضایت اندازه
 بر را عالی آموزش خدمات کیفیت 1پالمر و اونیل

 در وی با آنچه دارد انتظار دانشجو آنچه بین تفاوت اساس

 .[42]. نمایندمی تعیین کندمی دریافت عمل
 را نظران، کیفیت صاحب از برخی فوق تعاریف بر عالوه

 این بر اساس که نمایندمی تعریف افزوده ارزش عنوان به

 از است عبارت آموزشی نظام یک کیفیتتعریف، 

 هایدانش، نگرش، توانایی نظر از نظام این التحصیالنفارغ

، هاقابلیت این موجود سطح بتوان که طوری شده، به کسب
. داد نسبت آموزشی نظام به را نگرش اکتسابی و هاتوانایی

 در افزوده ارزش نظر از آموزشی نظام یک دیگر عبارت به

 هایصالحیت گفت بتوان که است کیفیت صورتی دارای

کسب  اثر بر آن التحصیالنفارغ نگرش و علمی، عملی
است  شده حاصل نظام این در تحصیل فرایند در تجربه

[38.] 
عالی،  آموزش کیفیت ادبیات در اخیراً  همچنین

 به وجود فرهنگ عنوان به کیفیت موضوع سر بر هاییبحث

 عنوان به کیفیت) دیدگاهی چنین ،[44] [43]آمده

کند، می تاکید سازمانی کیفیت رویکرد اهمیت بر (فرهنگ
 روان یک مؤلفه -الف: شامل کیفیت،  فرهنگ و در آن

 تعهدات و ها، باورها، انتظاراتارزش شامل: شناختی

 یا مؤلفه ساختاری یک -ب کیفیت قبال در مشترك

 هایتالش و دهندمی افزایش را کیفیت که: مدیریتی

 .[43] سازدمی هماهنگ را مربوطه
: که گرفت نتیجه توانمی فوق تعاریف مجموع از

 عنوان به نیست و اتفاقی دانشگاهی، امری آموزش کیفیت

 ارکان سایر تأثیر تحت آموزشی نظام اجزای از یکی

 شناخت و به بررسی نیاز رو این گیرد، ازمی قرار اجتماعی

 این شناسایی موازات به و. دارد بیرونی و درونی عوامل

 و گرفته خود به تریوسیع ابعاد کیفیت نیز عوامل، مفهوم
 توسط آموزشی های پدیده ترعمیق درك و دقت به نیاز

 .[45]ریزان دارد  و برنامه مدیران
ها و مراکز دانشگاه آموزشی مأموریت و هارسالت

 آموزشهای مأموریت[46] 2اسکاتاز نظر آموزش عالی: 
 جامعه که شودمی گفته آرزوهایی و انتظارات به غالبًا، عالی

 در آنکه رغم به کند.می بیان عالی آموزشمؤسسات برای 
 هاییتفاوت عالی آموزش هایمأموریت و هارسالت مورد

 عام نظر رسالت، اتفاق چند مورد در ، اماشودمیمشاهده 
 :دارد وجود

                                                            
1 Oneill & Palmer 
2 Scat 

 را هادانشگاه اصلی مأموریت چهار 3هلشتروم و کوب جی 
 پیوند و تلفیق و (تخدما)دانش پژوهش، تدریس، کاربرد

 در کاربردی؛ مشارکت هایپژوهش طریق از جامعه با دانشگاه
 سیاسی نهادهای به مشاوره ارائه و اجتماعی هایآرمانتحقق 

و  دانشگاه نوع حسب بر معتقدند آنان دانند؛میدولتی،  و
 این اولویت است ممکن شده واقع آن در که مکانی و زمان

 یابد.  تغییر هامأموریت
و  دانشگاه اصلی وظیفه پنج معتقدند 4هانی و کار

شده  باعث که المللیبین سطح در عالی آموزشمؤسسات 
 مأموریتی چند به مأموریتی بعدی و تک تک از هاآن نقش

آموزشی، پژوهشی، خدماتی،  وظایفد عبارتند از؛ شو تبدیل
 معطوف دانشگاه بعدی چند نقش؛ ایحرفه رشد و انتشاراتی

 گرا کثرت شدت به سازمانی، دانشگاه که است حقیقت این به
 متعددی هایرجوع ارباب و ، مراجعهاآرمان است، زیرا با

 .است مواجه
عالی  آموزش کارکردهای (2008)همکاران  و سانتیاگو

کشورها  اجتماعی و اقتصادی توسعهرا که منجر به 
 شامل؛شود را می

 (آموزش طریق از انسانی نیروی تربیت -1 
 (پژوهش طریق از) دانش پایه های ساخت -2 
 کاربران با تعامل طریق از) دانش کاربرد و اشاعه -3

 و( دانش
دانش(  انتقال و هانسل بین در حفظ) دانش حفظ -4 
 دانند. می

در بیانیه جهانی آموزش عالی، وظایف آموزش عالی در 
 مطرح گردیده است:  گونهاینقرن حاضر، 

با تخصص باال و  التحصیالنفارغتربیت  - الف
 خاص قادر به هایکیفیتشهروندانی مسئول که با عرضه 

 اندبشری هایفعالیتشرکت در تمام 
ایجاد فضای آزاد برای آموزش عالی و فراگیری  - ب 

 در تمام طول زندگی
ارتقا و نشر دانش از طریق پژوهش و ایجاد  - ج 

 ویژه برای کمک به توسعه در جوامع هایتخصص
کمک به فهم، تفسیر، حفظ، تقویت و ارتقای  - د 

 اساسی شهروندی مبتنی بر هایارزشملی و  هایفرهنگ
 ساالری به جوانان مردم
مشارکت در توسعه و بهبود آموزش در همه  - ه 

 .[47]سطوح 
نسکو وظایف زیر را برای آموزش عالی سازمان یو

                                                            
3 Jacob and Hellstrom 
4 Carl and Honey 
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 :است برشمرده
 ،تربیت متخصصان تراز اول - الف 
های  تربیت استاد و معلم کارآموز برای دوره - ب 

 دوره عالی، متوسطه و در بسیاری از کشورها حتی برای
 ، های ابتدایی

 پژوهش کارآموزی پژوهشگران - ج
بازآموزی برای های تکمیلی و  فراهم آوردن دوره - د

و )اشاعه فرهنگ علمی، ادبی و هنری  -و  کادر مدیریت
چنین وظایفی در بسیاری از ؛ )فرهنگی جامعه هایارزش

با توجه به  هاآنولی ترتیب اولویت  شودمیکشورها یافت 
 .[48]متفاوت است  موقعیت هر کشوری

 که شودمی استنباط چنین هادیدگاهمجموعه  بررسی از
 یا دانش تولید همانا عالی آموزش سنتی و اصلی هایرسالت

 خدمات یا دانش اشاعه و آموزش یا پژوهش، انتقال دانش
و در این بین، رسالت آموزشی به خاطر با  [49] است

توجه به انتظارات جامعه از دانشگاه ها در این زمینه در 
تنها ی دانشگاه، آموزش اولویت قرار دارد؛ البته رسالت

سخنرانی کالس  سنتی یاد دادن از قبیل هایروششامل 
آزمایشگاهی، کلینیکی و عملی را  هایروشنیست، بلکه 

 نامه راهنمایی پایان هم موارد در بعضیگیرد، می نیز در بر
های ارشد و دکتری، مورد نقد قرار دادن عملکرد دانشجو 

موفقیت در هر  شود؛می را نیز شامل و هدایت نمودن او
جزء ضروری از فرایند آموزش و امیدی ، ین اشکالیک از ا

افرادی که وظیفه آموزش را بر  به آینده بهتر است برای
از اینکه چه رتبه یا سمتی داشته  نظر صرفعهده دارند، 

 اسکات زعم به[50]، 1 دانشگاه ویرجینیا غربی)باشند
رسالت آموزشی، تدریس است  تحقق ابزار ترین، مهم[46]
 تحت دانشجویان را، دانش مراجع عنوان به استادان و

 . دادندمی قرار تربیت و تعلیم

 به نیز اکنون هم در مجموع باید گفت که آموزش

 آموزش دانشگاهی هایرسالت تریناساسی از یکی منزله

، عالی آموزش های فلسفه بین شود که درمی محسوب
 و شودآزادمنشانه از آن نام برده می یادگیری عنوان تحت
 تشکیل را هادانشگاه درسی های برنامه اصلی هسته

 به تنها موارد، غالب در رویکرد این هر چند [51]دهد می

 و نموده تأکید استداللی دانشجویان و عقالنی هایمهارت
 عنوان به همچنان اما کندمی غفلت هامهارت سایر از

 . شودمی شناخته عالی جهان آموزش در اصیل رسالتی
های زیادی کیفیت آموزش، پژوهشدر خصوص 
در ادامه برخی از آنها اشاره می شود؛ صورت گرفته که 

                                                            
1 West Virginia University 

نشانگر های در تحقیق خود  [52] شریفیان و همکاران
مقوله طراحی و تدوین درس،  در پنجرا  تدریس اثربخش

ارائه درس، مدیریت کالس، روابط انسانی و ارزشیابی 
احمدی . دکردنبررسی  عملکرد تحصیلی دانشجویان

مدل تحقیق خود را در پنج بعد ثبات و [ 53] قلیچ لی و
پایایی، پاسخگویی، اطمینان، همدلی و عوامل ظاهری را 
بر اساس مدل تجزیه و تحلیل شکاف از دیدگاه 

در تحقیق . دانشجویان دانشگاه پیام نور طراحی کردند
به ابعاد و جنبه های توجه ، [54]معروفی و همکاران 

یس در ارزشیابی کیفیت آن، استفاده از منابع مختلف تدر
و ابزارهای مناسب دیگری برای جمع آوری اطالعات در 

ی مورد کنار پرسشنامه ارزیابی دانشجو، از جمله راهکارها
 .اهمیت کارکرد آموزش، مد نظر قرار گرفته است درتوجه 
کند یمدر تحقیق خود اشاره  [55]و همکاران  زاده محمد

تشویقی، مشارکتی و نرم به جای  -داوطلبانه رویه هایکه 
تنبیهی، متمرکز، قضاوتی و -اجباری کامالًرویه های 

سخت استفاده شود تا فرهنگ کیفیت در آموزش عالی 
در تحقیق خود [ 56] جعفری کاکلکی .ایران رایج شود

های تأثیرگذار را در پنج مقوله راهبردهای نوین عامل
های آموزشی یاددهی، ارزیابی مستمر، حمایت از فعالیت

پژوهشی دانشجویان، نگاه کارآفرینانه داشتن به 
های آموزشی پژوهشی دانشجویان و استفاده از فعالیت

در  [57] میرزایی. کندیمفناوری اطالعات طبقه بندی 
طراحی ره گیری از گراندد تئوری به با به تحقیق خود

اقدام  مدل سنجش کیفیت نظام آموزش از دور در ایران
ر طراحی و د [58]محمدی و همکاران در تحقیق . کرد

عوامل  الگوی مطلوب ممیزی کیفیت آموزش عالی ایران،
یادگیری، مدیریت کیفیت  -مدیریت کیفیت تدریس

پژوهش، مأموریت، اهداف سازمانی و مدیریت نهادی، 
( مشارکت اجتماعی)مدیریت کیفیت تعامل با جامعه

مدیریت کیفیت منابع انسانی، مدیریت کیفیت خدمات 
نظام ارزیابی و تضمین کیفیت  پشتیبانی، مدیریت کیفیت

شمس مورکانی در تحقیق از اهمیت بسیاری برخوردارند؛ 
و در طراحی الگوی ارزیابی عملکرد اعضای [59]و همکاران

هیات علمی، چهار عامل آموزش، پژوهش، مدیریتی و 
خدیوی و در تحقیق . ی فردی بدست آمدهایستگیشا

ی هاتیفعالای، هفت مؤلفه تعهد حرفه [24]همکاران 
ی آموزشی، هاتیفعالپژوهشی، توسعه حرفه ای، تدریس و 
ی سیاسی و هاتیفعالمشاوره، خدمات اجرایی و علمی و 

اجتماعی، در الگویی برای ارزشیابی اثربخشی و عملکرد 
فطرت در تحقیق . مورد تأیید هستند هیات علمیاعضای 

 و در مدل مدیریت عملکرد اعضای هیات [25]و همکاران 

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/a263763d396e1f9738aadd6e6461dae3/search/851b4f6bb3978479ca3398b5d39456e5
https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/a263763d396e1f9738aadd6e6461dae3/search/851b4f6bb3978479ca3398b5d39456e5
https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/a263763d396e1f9738aadd6e6461dae3/search/851b4f6bb3978479ca3398b5d39456e5
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پنج مؤلفه و مقوله کلی در قالب مدل علمی دانشگاه کابل، 
پارادایمی از جمله شرایط و عوامل تأثیر گذار فردی، 

در مورد کار و فعالیت ( دانشگاه)شرایط و عوامل سازمانی
های فعالیت و عملکرد اعضای  هیئت علمی، ابعاد و جنبه

 هیات علمی، شرایط و عملکرد مسئوالن وزارت و دانشگاه،
استراتژی بهبود عملکرد اعضای هیئت علمی و استراتژی 

افزاری، نتایج و پیامدها، چگونگی و فرایند مدیریت سخت
عملکرد اعضای هیات علمی دانشگاه کابل و روابط میان 

در تحقیق . ابعاد و مؤلفه های مختلف آن منعکس شد
ی زمینه ای هینظری وهیشبه [ 60]عباس پور و همکاران 

الگوی اعتبارسنجی و تضمین کیفیت برای نظام  به طراحی
مجتبی زاده و در تحقیق . آموزش عالی ایران اقدام شد

طراحی و اعتباریابی مقیاسی برای به  [61] همکاران
در . سنجش کیفیت دانشگاه های کشور پرداخته شد

طراحی الگوی ممیزی به  [62]ابیلی و جباری تحقیق 
پرداخته شد؛ در تحقیق  فرایندهای آموزشی و پژوهشی

های روش تدریس استاد، سازماندهی  مؤلفه [63]زمانی 
محتوای آموزشی، امکانات و تجهیزات دانشکده، وضعیت 

ی نوین از هایلوژتکنوحرفه ای استاد و  تیصالحدانشجو، 
آموزش در آموزش عالی  تیفیک برگذار  ریتأثجمله عوامل 

هفت عامل [ 64] خدیوی و همکاراندر تحقیق . هستند
ای استادان و های فردی و حرفهدرون ساختاری، ویژگی

عوامل برون ساختاری باالترین نقش را در کیفیت آموزش 
ق مجتبی اند؛ در تحقیو تدریس از دیدگاه اساتید داشته

الگوی اعتبارسنجی و به طراحی [ 65]زاده و همکاران 
تضمین کیفیت نظام آموزش عالی ایران از دیدگاه خبرگان 

مدل خود را بر شش محور  [66] 1پرداخته شد و کاترمان
 زیر ارائه داد

 رهبری و فرهنگ کیفیت -1
 پیشرفت و نوآوری مستمر در فرایندهای آموزشی  -2     

 بهسازی کارکنانمشارکت و  -3
 پاسخگویی سریع و مدیریت اطالعات -4 
 کیفیت مشتری محور -5 
توسعه همکاری بین عوامل درونی و بیرونی  -6 

. که کنندیماشاره  در تحقیق خود [67] 2دانشگاه؛ رزینو
سازمانی،  ساختارهای از ترکیبی، کیفیت سیستم

 مناسب اجرای. است مدیریت و هاها، رویهمسئولیت
به  تواندمی که است روشی، جامع کیفیت مدیریت

. شوند سازگار محیطی مدرسان کمک کند تا با تغییرات

                                                            
1 Venkatraman 
2 Oana Maria Rezeanu 

که رشد  کنندیماشاره  در تحقیق خود [68] 3هال
دانشجویان باید شاخص اصلی کیفیت در آموزش عالی 

مانع مشخصی که مانع پیش برد معنی دار  24او . باشد
 شودیهیات علمی می مدیریت کیفیت اعضای هاتیفعال

 در تحقیق خود [69]و همکاران  4اریلماز. را مشخص کرد
 در کیفیت مدیریت بر که مطالعاتی که کنندیماشاره 

. هستند متمرکز باشند، ناکافی عالی آموزش مؤسسات
 رقابت داد که نشان در مقاله خود [7] 5روسو کوستا
 بندی درجه و سازی جهانی شرایط درها دانشگاه پذیری

 بستگی دانشگاهی مدیریت کیفیت به بیشتر و بیشترها آن
 .دارد

می توان گفت  یو پژوهش ینظر یمبان بندی در جمع
های کیفیت، پژوهش خصوص بحث مدیریت که در
 ای صورت گرفته که عمدتاً بخشی از فرایند و بهپراکنده

 ییالگو و دادهخصوص بخش ارزشیابی را مورد بررسی قرار 
های آموزشی اعضای فعالیت تیفیک مدیریت یبراکه 

 یکرو یاز اینارائه نشده است. باشد،  دانشگاههیات علمی 
 یالگو یدر طراح شیاز پ شیاز مباحث مهم که ب

مورد توجه قرار  الزم استدر این زمینه،  تیفیک مدیریت
اد با عنایت به همه ابع تیفیک مدیریتنظام  ی، طراحگیرد

 . باشدهای آموزشی اعضای هیات علمی میفعالیت
هدف این پژوهش آن است که با بررسی الگوهای 

ی و نیز دریافت دانشگاه هاینظامدر  تیفیک مدیریت
نظر در هیات علمی صاحب یاعضا هاینظرات و دیدگاه

 ضروری جهت مدیریت این زمینه، ابعاد و مؤلفه های
ین کند و بر اساس آن های آموزش را تعیندیرآکیفیت ف

برای نظام دانشگاهی  آموزش را تیفیک الگوی مدیریت
 پژوهش اصلی هدفطراحی و اعتبار یابی کند. بنابراین 

های طراحی الگوی مدیریتِ کیفیتِ فعالیت حاضر؛
 باشد. بهها میآموزشی اعضای هیات علمی در دانشگاه

 مد زیر جزئی هايهدف نظر مورد تحقق هدف منظور
 گیرد: می قرار نظر

 های پژوهش سوال
های ( ابعاد و مؤلفه های مدیریتِ کیفیتِ فعالیت1

 ها چیست؟آموزشی اعضای هیات علمی در دانشگاه
های ( طراحی الگوی مدیریتِ کیفیتِ فعالیت2

 ها چگونه است؟آموزشی اعضای هیات علمی در دانشگاه
 های( اعتبار یابی الگوی مدیریتِ کیفیتِ فعالیت3

                                                            
3 Molly Reas Hall 
4 Eryılmaza et al. 
5 Costache Rusu 

http://tlr.shahed.ac.ir/article-1-1090-fa.pdf
http://tlr.shahed.ac.ir/article-1-1090-fa.pdf
http://tlr.shahed.ac.ir/article-1-1090-fa.pdf
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 ها چگونه است؟آموزشی اعضای هیات علمی در دانشگاه

 پژوهش روش 
کاربردی  هاینوع پژوهش از هدف نظر از این پژوهش

کیفی  ترکیبی هایروش از آن هم استفاده اصلی راهبردو 
های روش از ویژگی؛ است اکتشافی طرحو  و کمی

 هااکتشافی آن است که گردآوری و تجزیه و تحلیل داده
زمان و در دو رویکرد کمی و کیفی به صورت غیر هم

ترتیبی اتفاق خواهد افتاد، در این روش اولویت با رویکرد 
کیفی است، تجزیه و تحلیل داده در هر کدام از رویکردها 

شود، و از نتایج کیفی به صورت مستقل و ترتیبی انجام می
. با توجه به استفاده خواهد شدبخش بعدی )کمی(در 
ه در بخش ابتدایی پژوهش )کیفی( شناسایی اینک

های آموزشی اعضای مدیریتِ کیفیتِ فعالیتهای مؤلفه
باشد، دستیابی به این میها؛ هیات علمی در دانشگاه

ها مستلزم استفاده از روش پژوهش کیفی و روش مؤلفه
باشد و در بخش بعدی های کیفی میگردآوری داده

خشی الگوی به دست آمده )کمی( محققینبه دنبال اعتبارب
از بخش کیفی به واسطه طراحی پرسشنامه اعتباربخشی 
مدل و نظرخواهی مجدد از مصاحبه شوندگان هستند. به 

کمی از مصاحبه شوندگان  سؤاالتعبارتی از در قالب 
های شناسایی شده  مؤلفهپرسیده شد که به چه میزان با 

اعضای های آموزشی مدیریتِ کیفیتِ فعالیت در الگوی
توان گفت که پژوهش باشند. لذا مییمموافق هیات علمی 

 باشد. های آمیخته اکتشافی میحاضر از نوع پژوهش
خبرگان قلمرو تحقیق در این پژوهش شامل تمامی 

است که با استفاده از روش کیفیتِ آموزش دانشگاهی 
گیری غیر احتمالی و هدفمند، افرادی که آگاهی و نمونه

اند، نسبت به موضوع پژوهش داشته دانش بیشتری
های انتخاب اند. معیار و شاخصشناسایی و انتخاب گردیده

عواملی مانند تخصص خبرگان کیفیتِ آموزش دانشگاهی 
علمی، داشتن مسئولیت در زمینه کیفیت عضو هیأت 

آموزش، تدریس دروس روش تدریس، ارزشیابی کیفیت 
پژوهش،  های مرتبط با موضوعآموزش، چاپ مقاله

راهنمایی رساله دکتری و ارشد دانشجویان در زمینه 
موضوع پژوهش بوده است؛ در جهت رسیدن به سطح اشباع 

خبرگان آموزش نفر از  12ها در این پژوهش، با یافته
ها مشخصات کلی آنمصاحبه به عمل آمد که دانشگاهی 
 ارائه گردیده است؛  1در جدول 
ها به وسیله مصاحبه تا رسیدن به داده گردآوریفرایند 

ها تکراری و فاقد اطالعات این درك که نتایج مصاحبه
جدید است دنبال شد. برای اطمینان از روایی پژوهش، از 

( و روش مصاحبه شوندگانبررسی توسط اعضاء )
ها )اعضای هیأت علمی( چندسویه نگری منابع داده

های انجام شده، ریاستفاده و برای محاسبه پایایی کدگذا
های پایایی توافق درون موضوعی )توافق بین دو از روش
 شداستفاده کندال  توافق فرمول( و با استفاده از کد گذار

به . است درحدمطلوب که آمد بدست0.81نتیجۀآن و
های حاصل از مصاحبه از روش وتحلیل دادهمنظور تجزیه

 ال گردیداستفاده شد و این  مراحل دنب 1تحلیل موضوعی
 ها( آشنایی با داده1 
 اولیه ( ایجادکدهای2 
 ها( جستجوی تم3 
 ها( بازبینی تم4 
 ها،( تعریف و نام گذاری تم5 
 ( تهیه گزارش. 6 

ها، ابتدا های به دست آمده از مصاحبهبه منظور تحلیل داده
ها به صورت مکرر مورد مطالعه قرار گرفت متن مصاحبه

ها تسلط نسبی پیدا کرد و تمام مصاحبه که محقق بهطوریبه
با مفاهیم و معانی مستتر در متون مصاحبه آشنایی پیدا کرد. 

ها کدهای اولیه سپس به صورت دستی و مرور مصاحبه
شناسایی شد. این فرایند به شکل کشیدن خط زیر کلماتی بود 

کرد. این ها را به عنوان کدهای اولیه شناسایی میکه محقق آن
ستمراً صورت گرفت تا کدهای نادیده گرفته شده در کار م

ها و مفاهیم مشابه مراحل اولیه نیز شناسایی شو د.در ادامه کد
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 

کرد و در یک طبقه قرار داد. در مرحله بعدی بندی میدسته
 وسیلهداد وبهمورد بازبینی مجدد قرار طبقات مختلف را محقق 

مشترکی که در داخل طبقات ماهیت بازبینیکردن تعریف و 
وجود داشت، نامی مناسب را برای طبقات در نظر گرفت که به 

محقق بر شود. در واقع در این مرحله عنوان تم شناخته می
اساس معانی مشترکی که بین کدهای یک طبقه وجود داشت 
یک نام مشخص و جامع برای آن تعریف کرد. درنهایت محقق با 

های شناسایی شده چهارچوب مفهومی پژوهش را توجه به تم
در قالب ابعاد و مولفه ها الگو ترسیم کرد.  در ادامه و در بخش 

حاصل از تحلیل داده دوم پژوهش محققینبر اساس یافته های 
های الگوی  مؤلفههای کیفی، پرسشنامه ای مشتمل بر تمامی 

های آموزشی اعضای هیات علمی در مدیریتِ کیفیتِ فعالیت
ها طراحی و به منظور بررسی و اعتباربخشی الگوی دانشگاه

طراحی شده در اختیار صاحب نظران شرکت کننده در مصاحبه 
 12نامه طراحی شده برای تمامی قرار دادند. بدین منظور پرسش

نفر  11کننده در بخش کیفی ارسال گردید که تعداد نفر شرکت
را به محققینبرگشت دادند. هدف  مورد نظرپرسشنامه  هاآناز 

                                                            
1 Thematic Analysis 
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از این مرحله اعتباربخشی الگوی طراحی شده در بخش کیفی 
 هامصاحبهبود و در همین راستا با توجه به اینکه نتایج تک تک 

به صورت جداگانه تحلیل و در نهایت الگوی اکتشافی با توجه 
انجام شده بود، در قالب پرسشنامه  هامصاحبهبه تحلیل تمامی 

های الگو پرسیده شد.  مؤلفهنظر مصاحبه شوندگان در خصوص 
بنابراین به صورت کلی هدف از انجام این مرحله تأیید نظر 

 باشد.می نظرمورد های الگوی  مؤلفهخبرگان در خصوص 

 . مشخصات کلی خبرگان مورد مصاحبه درمرحله کیفی 1جدول

 برچسب مدت مصاحبه )دقیق( محل خدمت جنسیت پست سازمانی شماره

 مسئول و خبره کیفیت آموزشی 55 دانشگاه تربیت مدرس مرد عضو هیئت علمی 1

 مسئول خبره کیفیت آموزشی 35 پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالیموسسه  مرد عضو هیئت علمی 2

 مسئول و خبره کیفیت آموزشی 30 دانشگاه تربیت مدرس مرد عضو هیئت علمی 3

 مسئول و خبره کیفیت آموزشی 40 دانشگاه شاهد مرد عضو هیئت علمی 4

 مسئول و خبره کیفیت آموزشی 30 دانشگاه فرهنگیان مرد عضو هیئت علمی 5

 خبره کیفیت آموزشی 40 دانشگاه شاهد مرد عضو هیئت علمی 6

 خبره کیفیت آموزشی 25 دانشگاه شاهد مرد عضو هیئت علمی 7

 خبره کیفیت آموزشی 30 دانشگاه تهران مرد عضو هیئت علمی 8

 مسئول و خبره کیفیت آموزشی 45 موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی زن عضو هیئت علمی 9

 مسئول و خبره کیفیت آموزشی 25 دانشگاه شاهد مرد عضو هیئت علمی 10

 خبره کیفیت آموزشی 25 دانشگاه تربیت مدرس مرد عضو هیئت علمی 11

 خبره کیفیت آموزشی 20 موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی زن عضو هیئت علمی 12

 هایافته
های مدیریتِ کیفیتِ مشخص کردن ابعاد و مؤلفه 

 ها؛آموزشی اعضای هیات علمی در دانشگاه فعالیت
برای بررسی هدف اول این پژوهش یعنی مشخص 

آموزشی  کردن ابعاد و مؤلفه های مدیریتِ کیفیتِ فعالیت
ها؛ با استفاده از روش اعضای هیات علمی در دانشگاه

نفر از خبرگانبحث  12پژوهش کیفی و ابزار مصاحبه با 
کیفیت و آموزش دانشگاهی به شیوه نیمه ساختار یافته 

های کیفی )متون تحلیل داده به منظورشد، مصاحبه
مصاحبه(، محققیناز تکنیک تحلیل موضوعی )تم( استفاده 

های کیفی کردند؛ به این صورت که پس از گردآوری داده
دهی و سازمان به منظورها، سازی محتوای مصاحبهو پیاده

یفت آموزش اعضای کثهای مدیریت  مؤلفهبه دستیابی 
کدگذاری باز و  به صورتها هیات علمی، متون مصاحبه

محوری مورد تحلیل قرار گرفته است. در راستای 
ابتدا گزاره های کالمی  مورد نظرهای  مؤلفهشناسایی 

شناسایی، سپس کدهای مشابه در یک طبقه قرار داده 
شده است، در نهایت برای هر طبقه عنوانی که نمایانگر 

 1کل کدهای همان طبقه باشد، انتخاب گردید. در جدول
های اصلی با توجه به اهمیت فرایند دستیابی به مقوله

اعضای هیات های آموزشی مدیریتِ کیفیتِ فعالیتالگوی 
های کالمی، کدها )مفاهیم( اولیه و مقوالت ، گزارهعلمی

 شناسایی شده ارائه گردیده است.

 هاي آموزشی اعضاي هیات علمیمدیریت کیفیت فعالیتهاي  مؤلفه. کدگذاري باز و محوري 2جدول 

 های فرعیمقوله کدها)مفاهیم شناسایی شده(
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ها و در سیاست های دانشگاه با کیفیت آموزش؛ها و خط مشیجهت گیری کیفیت در رسالت و مأموریت دانشگاه ؛هم راستای سیاست

سیاست دانشگاه در جهت ارتباط مستمر با جامعه برای رفع  ها در اولویت بودن ارتقا کیفیت آموزشی اساتید برای دانشگاه؛مأموریت

 نیازهای جامعه ؛جهت گیری کالن دانشگاه در جهت رفع نیازهای جامعه با ارائه آموزش با کیفیت
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تدریس اساتید ؛فراهم کردن بستر الزم برای ارائه آموزش با کیفیت؛ ایجاد فضای رقابت مثبت برای فراهم کردن بستر برای آموزش و 

ها ؛تغییر نگرشتغییر نگرش به آموزش با کیفیتآموزش با کیفیت ؛تغییر نگرش نسبت به آموزشگری و رسالت آموزشگری استاد ؛

از حاشیه به متن آوردن د شرایط و جو مثبت برای آموزش خوب ؛ایجانسبت به امر کیفیت آموزش ؛تغییر باور و نگرش به آموزش 

 آموزش.

 فرهنگ و زمینه

تصحیح آئین نامه ارتقاء آموزش محور قرار گرفتن آیین نامه ارتقاء پیش بینی پایه های تشویقی برای کسانی که ابتکار عمل آموزشی 

 گرفتن گرنت هایی برای آموزشاند، به رسمیت شناختن فرصت مطالعاتی آموزشی در نظر داشته
 قوانین و مقررات
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ها توسط مدیر گروه به عنوان متولی مدیریت کیفیت آموزش؛اعالم ابالغ اساتید توسط مدیر گروه در اختیار اساتید گذاشتن سرفصل

های آموزشی استاد توسط گروه های آموزشی، دانشکده و دانشگاه ؛مشخص کردن ساختار مدیریت مدیر گروه؛ کنترل فعالیت

ها، شناسایی استاد، بررسی فضای آموزشی، امکانات، هماهنگی زمان توسط انشگاه(؛ برنامه ریزیکیفیت)وظیفه مدیر گروه، دانشکده و د

ها، التدریس، صدور به موقع ابالغها، قراردادها، تأمین منابع انسانی، مالی، گرفتن مجوزهای الزم مثل حقگروه امضا به موقع ابالغ

ارائه اطالعات الزم در زمینه آموزش از مراجع متولی مثل گروه، انشکده؛ طراحی نظام نگهداشت و توسعه اعضای هیأت علمی در د

ره دانشکده و دانشگاه ؛دادن نتایج ارزیابی به مدیر گروه که در آن درباره کیفیت تدریس و انتقال مطالب استاد، نحوه رفتار و تعامل و ادا

رین نقش از لحاظ مدیریتی، برنامه ریزی، نظارتی، حمایتی، تبیششود؛کالس و رعایت اصول و هنجارهای اخالقی و رفتاری بحث می

بازخوردی در بحث کیفیت اساتید با گروه؛در جریان کار اساتید بودن و نظارت گروه از نظر رعایت ضوابط و قوانین، تعهد و مسئولیت 

اتید انجام کارکردهای مدیریتی)برنامه پذیری، رضایت دانشجویان از اساتید ؛نقش مهم گروه آموزشی و مدیر آن در تدریس و آموزش اس

ریزی، سازماندهی، هدایت، کنترل ( در تدریس و آموزش اساتید توسط مدیر گروه آموزشی مدیر گروه پشتیبان تدریس اساتید در ابعاد 

لکرد استاد توسط ها؛ پی گیری عمتجهیزاتی، فکری، مشورتی و..؛ هدایت اساتید توسط مدیر گروه بر اساس ارزیابی و بازخورد به آن

هایش و روشی های مثل نمرات دروس، رضایت دانشجویان از استاد و روش و منش او، مسئولیت پذیری در قبال فعالیتگروه )به روش

ها توسط گروه ؛مشخص کند و...(؛انتخاب صحیح اساتید برای تدریس دروس متناسب با تخصص آنکه برای بهتر کردن کارش دنبال می

ها ؛شناسایی کردن اساتید موفق و برجسته ح اهداف گروه؛ کاستن از کارهای اجرایی اساتید برای ارتقاء کیفیت آموزش آنکردن و تصری

مندی به آموزش، تعهد به اصولی و هنجارها، رضایت دانشجویان از او در توجه به نقاط ضعف و قوت، عالقهها؛ و تشویق و معرفی آن

 ها ؛رزیابی و بازخورد به آن؛هدایت اساتید بر اساس اگروه، 

 ساختار

مشخص شدن مخاطب و نیازهای مخاطب ؛مخاطب شناسی در ارائه درس ؛سنجش نیاز مخاطب؛مشخص کردن و انتشار 

التحصیل از قبل )در سطح مهارت، نگرش و دانش(؛ ؛تشخیص نیازهای آموزشی دانشجویان؛توجه به عالیق هایفارغشایستگی

شناخت مشتری یا نیازسنجی و نیاز آفرینی آموزشی؛ مخاطب و نیازهای مخاطب؛ شناسایی مخاطب و نیازهایش ؛دانشجویان؛شناسایی 

شناخت خوب نیازها و مخاطب؛ تربیت دانشجو برای رفع نیازهای جامعه؛ تشخیص نیاز مخاطب ؛درگیری استاد با نیازهای مخاطب؛ 

ثل عاطفی، دانشی و.. ؛شناسایی مخاطب و نیازهایش ؛آگاهی از شرایط سنی، ؛شناسایی مخاطب از تمام جوانب مانتظارات دانشجویان 

التحصیالن؛ استاد در جریان نیازها و های الزم برای دانشجویان و فارغهای رشدی مخاطبان ؛در نظر داشتن کیفیت صالحیتویژگی

در تربیت دانشجو برای پاسخ به نیازهای جامعه  انتظارات و مسائلی که دانشجو با آن مواجه هست باشد توجه استاد به نیاز جامعه

؛شناخت استاد ازدرد و نیاز جامعه پژوهشگری استاد در زمینه شناخت نیازهای جامعه، درد جامعه ؛جامعه هم مشتری آموزش دانشگاه 

کنند شونداستفاده مییهایی هستند که بعداً از خدمات دانشجویانی که از دانشگاه دانش آموخته ممشتری آموزش دانشگاه، سازمان

 آشنایی با نیازهای مشتریان) نیازهای جامعه ( در برنامه ریزی کیفیت ؛توجه به نیازها و انتظارات مشتری)یان(
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؛ارائه آموزش هدفمند؛ دانستن هدف و چشم انداز درس ؛حرکت در هدف گذاری آموزشی  مشخص شدن اهداف درس ؛تعیین اهداف؛

 جهت اهداف تعیین شده
 تدوین اهداف

های مدیریت کیفیت آموزش طرح درس است، برنامه ریزی و تدوین برنامه مبتنی بر اصول علمی ؛نوشتن طرح درس)تعیین یکی از گام

های ارزشیابی که متناسب با اهداف درس باشد و بینی روش، زمان مورد نیاز و پیش بینی روشاهداف آن درس، تعیین محتوا و پیش 

تدوین برنامه و طرح درس پیش بینی و فراهم کردن طرح نیاز استاد به طراحی و تدوین طرح درس؛ پیش بینی امکانات و تجهیزات( ؛

درس ؛تدوین طرح درس داشتن نقشه آموزشی؛ اهمیت بخش طراحی  ها و استاندارد های الزم برای آموزش ؛داشتن برنامه و طرحدرس

نقشه کار استاد طرح درس است تدوین طرح درس جامع بر اساس مطالعه منابع اساسی؛ تدوین طرح درس ؛طرح درس راهنمای 

ها، زمان مورد هدفاقدامات تاکید و تمرکز اصلی روی طرح درس باشد طرح درس در معنای اصلی آن و کامل آن استاد در طرح درس 

ترین نرم افزاری در اختیار استاد ؛طرح درس کند طرح درس عمدههای ارزشیابی پیش بینی میهای آموزش را تا روشنیاز، روش

بهخصوص برای اساتید جوان و تازه کار؛داشتن برنامه و طرح درس و عمل بر اساس؛ تعیین چارچوب و ساختار مطالب برای دانشجویان 

 با ساختار دانش مربوطه آشنا شوند؛ها تا آن

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 

شرایط الزم برای آموزش و تدریس استاد، برنامه تأمین و فراهم کردن شرایط و امکانات و منابع الزم برای آموزش؛ پیش بینی منابع و 

های الزم در ابعاد تجهیزات، منابع و...؛ برنامه ریزی و تدارك همه شرایط و ملزومات و امکانات برای یک تدریس خوب ؛تمهید آمادگی

 ؛تدارك و هماهنگ کردن محیط و شرایط مناسب و امکانات و تجهیزات الزم برای تدریس اساتید توسط گروه ؛

رك محیط تدا

آموزشی و 

 تجهیزات

مشخص نمودن وظیفه استاد؛ مشخص کردن کارهایی که استاد باید انجام بدهد، مشخص کردن کارهایی که اساتید باید انجام دهند،  ؛

 مشخص کردن وظیفه استاد در زمینه کیفیت آموزش؛ مشخص کردن و احصاء وظایف و انتظارات آموزشی

تعیین وظایف 

 استاد

ارزیابی آغازین از دانشجویان در کالس درس؛دانستن سطوح دانسته های قبلی دانشجویان و نقطه شروع تدریس؛ ارزشیابی انجام 

؛ ارزیابی آغازین و شروع آموزش متناسب رصد سطح توان دانشجویان برای تعیین نقطه شروع تدریستشخیصی برای شروع تدریس، ؛

انشجویان بررسی گذراندن پیش نیازهای درس ؛بررسی نیاز به دروس جبرانی ؛شروع تدریس با با نیاز مخاطب؛ اجرای ارزیابی اولیه از د

 ارزیابی آغازین ؛انجام ارزیابی اولیه؛ ارزیابی برای شروع تدریس ؛ارزیابی اولیه شناخت نقطه شروع کار با هدف؛

تعیین نقطه 

جرا شروع تدریس
ا
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های مدیریت کیفیت آموزش پس از سنجش نیاز مخاطب، تعیین اهداف، تعیین محتوا، اجرا و های متناسب تدریس ؛گامانتخاب روش

های مختلف؛ ارائه مطالب های مختلف آموزش و تدریس محتوا، ؛ارائه متناسب و با روشتدریس است؛ پیش بینی میزان اشراف به روش

ها و شیوه های آموزش ؛استفاده از روشتدریس با روشی متناسب با شرایط  های مناسب؛و طرح درس و با روشبر اساس اهداف 

 ؛انتخاب بهترین تعامل و روش تدریس

های روش

 تدریس

 ؛م برای پرسش و پاسخ و اتفاقات کالسیهای الزآگاهی از مدیریت کالسی ؛مدیریت کالس درس؛ مدیریت کالس؛ داشتن انعطاف

کالس داری و ایجاد جو مثبت، امن و سرشار از اعتماد برای یادگیری و آموزش صالحیت در بخش هنری تدریس و خوب درآوردن 

 ؛مدیریت شرایط در عرضه درس ؛کالس مدیریت کالس درس 

رهبری و 

 مدیریت کالس

ی مناسب؛دنبال کردن طرح درس توسط استاد هاسعی در پیاده کردن طرح درس؛ ارائه مطالب بر اساس اهداف و طرح درس و با روش

 ها و و عمل بر اساس آن؛دنبال کردن طرح درس ؛داشتن برنامه و طرح درس و عمل بر اساس ؛مطرح بودن بحث طرح و تدوین برنامه

پیاده سازی طرح 

 درس

های مختلف کاری توزیع زمان بین فعالیتاداره کردن و نظم دادن و انجام دادن هر فعالیت متناسب با زمان خودش ؛مدیریت زمان ؛

ترم؛استفاده از زمان به بهترین شکل و برای تحقق اهداف ؛مدیریت زمان برای یک جلسه و برای طول یکخود و دانشجویان 

 آموزش؛مدیریت و استفاده بهینه از زمان

 مدیریت زمان

ت و ابتکار برای پیاده کردن طرح درس؛ترغیب ابتکار و خالقیت و .بستر سازی و تسهیل ابتکارات استادان در کالس درس؛داشتن خالقی

 مشارکت در دانشجویان.

ابتکار و نوآوری 

 در کالس

های فردی ؛توجه به های فردی دانشجویان ؛مدیریت افراد و توجه به تفاوتهای فردی ؛توجه به تفاوتها؛آگاهی از تفاوترعایت تفاوت

 هاها و تفاوتتنوع
 هاتفاوتمدیریت 

هایی که یادگیری و فهم مطالب را برای دانشجویان شناسایی و رفع موانع درك مطالب تسهیل یادگیری دانشجویان؛ استفاده از روش

ساخت شناختی و دانسته های توجه به مند کردن دانشجویان به یادگیری ؛کند، ؛تحریک احساس نیاز به یادگیری؛؛عالقهتسهیل می

؛استاد باید تسهیل کسب رضایت و یادگیری بهتر دانشجویان ؛تر دانشجویان بودنبه دنبال یادگیری بهتر بیشتر راحت؛ قبلی دانشجویان

کننده یادگیری باشدبرای دانشجویان تجارب یادگیری فراهم کند؛ تالش برای فهم و پایداری یادگیری دانشجویان ؛تسهیل یادگیری 

ها برای تسهیل یادگیری؛ تحریک یادگیری یم یادگیری دانشجویان ؛ارائه تکلیف و بیان مصداقدانشجویان ؛زمینه سازی و تسهیل و تنظ

 دانشجویان به سمت مطالب کاربردی ؛افزایش اعتماد به نفس و تسهیل یادگیری دانشجویان ؛

تحریک و تسهیل 

 یادگیری

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

ها و وسایل کمک آموزشی مختلف در تدریس؛ استفاده از در دسترس و قابل استفاده بودن وسایل کمک آموزشی؛استفاده از رسانه

 های آموزشیهای نوین آموزش در محیطها و تکنولوژیروش

بهره گیری از 

تجهیزات 

 وامکانات

های مشارکتی؛ باید اجازه صحبت کردن گروهی ؛استفاده از راهبردهای مشارکت ؛دنبال کردن روشهای هدایت دانشجویان را به فعالیت

ها به راه حل برسد؛همکاری دانشجو، همکاران واستاد در آموزش و هم صحبت شدن با دانشجویان فراهم شود و با همفکری با آن

 بهتر؛مشارکت دانشجویان در آموزش استاد

جلب مشارکت و 

 همکاری در

 کالس درس

تر و حتی بازنگری و به روز رسانی برنامه درسی و حتی در زمینه مشارکت با اساتید دیگر در زمینه آموزش و تدریس بهتر و کاربردی

؛استاد ناظر یا مربی بودن به اشتراك گذاشتن تجربه استادان در گروه موضوعات بین رشته ای؛همکاری همکاران در آموزش بهتر؛؛

های در گروه استادان ؛فراهم کردن جسته برای اساتید جوان؛ به اشتراك گذاشتن تجربیات موفق و ناموفق آموزشی و نوآوریاستادان بر

هایی آموزشی خود ها و ابتکار عملیک بستر تعامل برای استادان )بهصورت الکترونیکی، سایت و..( که استادان درباره تجربیات و نوآوری

های موفق آموزشی ارائه و اشاعه های آموزشی که در آن تجربیات معلمان و ابتکارات و صالحیترگزاری همایشرا به اشتراك بگذارند ب

های مشترك ها و...( ؛انجام تدریس گروهی و ارزیابی همدیگر و دادن بازخورد در گروه؛ داشتن فعالیتشود)از طریق مجالت و همایش

ها در خارج از دانشگاه؛ فراهم کردن مدیران گروه های آموزشی با سایر مدیران گروه جوار ؛ارتباطها به ویژه گروه های همگروه

هایی برای به اشتراك هایی برای ارتباط استادان با همدیگر در گروه و دانشکده )تبادل تجربیات آموزشی(؛ فراهم کردن فرصتزمینه

 ها و...مجالت خبرنامهها در گذاشتن تجربیات و نتایج ابتکارات عمل استادان در همایش

همکاری اساتید 

 با هم

های مدیریت کیفیت ارزیابی موفقیت برنامه استاد و یادگیری دانشجویان است؛ بررسی ارزیابی میزان یادگیری دانشجویان؛ یکی از گام

یادگیری دانشجویان؛ ارزیابی یادگیری، نظام ارزیابی اساتیداز دانشجویان )انجام ارزیابی کیفی، تکوینی، پایانی(؛ مهارت ارزشیابی از 

ها از ها و انتظارات و منابع در ارزیابی؛تحلیل میزان یادگیری دانشجویان ؛ارزیابی علمی و عادالنه از دانشجویان مشخص کردن مالك

ها و کردن مالك مشخص؛انجام ارزیابی خوب و علمی از دانشجویان؛ توجه به سطوح باالی یادگیری در ارزیابی قبل و برای همه ؛

های مختلف ارزیابی دانشجویان؛ داشتن نوع آوری و خالقیت در زمینه ارزیابی استفاده از روش؛انتظارت و منابع ارزیابی از قبل 

؛ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان ؛ارزیابی پیشرفت ها و اشتباهات یادگیری دانشجویان دانشجویان؛ فراهم کردن فرصت رفع ضعف

کسب دانشجویان با آزمون، نظر سنجی و ارزیابی از نوع عمل و تولید؛ انجام ارزیابی و رصد و تسهیل یادگیری و آموزش، تحصیلی 

 رضایت و یادگیری بهتر دانشجویان، دادن بازخورد ارزیابی به موقع به دانشجویان

ارزیابی از 

یادگیری 

 دانشجویان
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های تدریس اساتید توسط دانشجویان،؛ ارزیابی از کیفیت ارائه درس ارزیابی دانشجویان از نحوه تدریس و تعامل استاد ؛ارزیابی روش

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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 استاد انشجو از استاد؛کند؛ارزیابی د

های تدریس اساتید توسط همکاران بررسی نتیجه ارزیابی همکاران از اساتید؛ ارزیابی از کیفیت ارائه درس توسط همکاران؛ ارزیابی روش

سنجش رضایت از استاد از طریق همکاران ارزیابی همتایان، ارزیابی متخصصین آموزش و یادگیری، ؛ارزیابی از اساتید توسط همتایان ؛

ها؛ ؛انجام نظارت بر آموزش اساتید هم توسط گروه احساس ؛ارزیابی همکاران از تدریس استاد؛ارزیابی همکاران، همتایان، هم ردهاستاد 

 دریس استادانسنجش رضایت از استاد از طریق همکاران استاد؛نظارت کردن گروه بر تاستاد از تحت نظارت بودن توسط گروه؛ 

ارزیابی همکاران 

و متخصصین از 

 استاد

های تدریس با خود ارزیابی اساتید ؛خود های مدیریت کیفیت آموزش ارزیابی موفقیت برنامه استاد است؛ارزیابی روشیکی از گام

ینی مستمر آموزش توسط استاد ؛بازبتوجه به نقاط ضعف و قوت خود ارزیابی استاد؛ ارزشیابی از تدریس؛ خود ارزیابی و خود سنجی، 

ها) منابع، تجهیزات و....(، از مکان و ها یعنی برنامه ریزی و اجرا و نتیجه ؛ارزیابی از ورودی؛ارزیابی برنامه اجرا شده ؛ارزیابی همه گام

 ن شده و اجرای آن ؛زمان آموزش از محتوا و روش تدریس، تعامل، ارزیابی از یادگیری؛ خودارزیابی استاد از برنامه و طرح تدوی

ارزیابی برنامه و 

اجرای آن توسط 

 استاد

های مدیریت کیفیت آموزش اخذ بازخورد است؛بازخورد گرفتن بازخورد در تدریس؛ استفاده از بازخورد نتایج ارزیابی؛ یکی از گام

بهره گیری از بازخورد ها به اساتید ؛ارزیابیبیرونی گرفتن استاد؛ بازخورد گیری استاد برای بهبود بخشیدن به کارش ؛ارائه بازخورد 

گردد؛هدایت اساتید بر اساس ؛ارزیابی گامی است که نتایجش و بازخوردش به چرخه برای اصالح بر میها برای بهبود کار ارزیابی

 ها؛استفاده بازخوردها برای ارتقا کیفیت آموزش و یادگیری؛بازخورد به آن

بازخورد و بهره 

 گیری از آن

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

 نتایج ارزیابی
 برنامه بهبود

 
ترین ابعاد مدیریت مهم 2های جدول بر اساس یافته

های آموزشی اعضای هیات علمی شامل کیفیت فعالیت
ابعاد بستر و زمینه، برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی و بهبود به 
دست آمد. الزم ذکر است بعد بستر و زمینه شامل 

های؛ رسالت مأموریت، فرهنگ و زمینه، قوانین و مؤلفه
های؛ ختار، بعد ر برنامه ریزی شامل مؤلفهمقررات و سا

شناخت مخاطب ونیازها و انتظارات، تدوین اهداف، تدوین 
برنامه /طرح درس، تدارك محیط آموزشی و تجهیزات 

های؛ تعیین وتعیین وظایف استاد، بعد اجرا شامل مؤلفه
های تدریس، رهبری و مدیریت نقطه شروع تدریس، روش

رس، مدیریت زمان، ابتکار و کالس، پیاده سازی طرح د
ها، تحریک و تسهیل نوآوری در کالس، مدیریت تفاوت

یادگیری، ارتباط، بهره گیری از تجهیزات وامکانات، جلب 
مشارکت و همکاری در کالس درس و همکاری اساتید با 

های ارزیابی از یادگیری هم و بعد ارزیابی شامل مؤلفه
ستاد، ارزیابی همکاران دانشجویان، ارزیابی دانشجویان از ا

و متخصصین از استاد، ارزیابی برنامه و اجرای آن توسط 
 باشد استاد، بازخورد و بهره گیری از آن و برنامه بهبود می

های کیفی به دست آمده از بنابراین بر اساس یافته

نظران، خبرگان و مطلعین تحلیل تم مصاحبه با صاحب
کلیدی که در جدول باال گزارش گردیده است، الگوی 

به  1آموزشی در شکل  پیشنهادی مدیریتِ کیفیتِ فعالیت
 صورت شماتیک ارائه شده است.

 
های مدیریتِ کیفیت برای فعالیتاعتباربخشی الگوی 

 ها؛ آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه
ر راستای بررسی اعتبار الگوی به دست آمده، د

های اصلی طراحی  مؤلفهپرسشنامه ای مشتمل بر ابعاد و 
و به منظور اعتباریابی در اختیار صاحب نظران شرکت 
کننده در مصاحبه قرار داده شد. با توجه به اینکه 

ی الگوی طراحی ابیاعتبارمحققیندر این مرحله به دنبال 
و نظرات مصاحبه  هادگاهیدجدد شده از طریق بررسی م

ای برای این شوندگان بودند، از آزمون تی تک نمونه
به  منظور استفاده گردید. لذا در این مرحله محققین

بررسی میزان موافقت هر یک از افراد شرکت کننده در 
ی به دست آمده از هامؤلفهدر مورد ابعاد و  هامصاحبه

آزمون تی تک  های کیفی پرداختند که نتایجیافته
 گزارش شده است. 3ای در جدول نمونه

 ابعاد الگوي اکتشافی برخاسته از یافته هاي کیفی اعتبارسنجی . آزمون بررسی دیدگاه صاحب نظران در خصوص3جدول  شماره 

 سطح معنی داری درجه آزادی tآماره  اختالفمیانگین انحراف معیار میانگین تعداد صاحب نظران ابعاد مدیریت کیفیت

 000/0 10 238/9 455/1 522/0 45/4 11 بستر و زمینه

 000/0 10 964/8 364/1 505/0 26/4 11 برنامه ریزی

 000/0 10 590/5 364/1 809/0 36/4 11 اجرا

 000/0 10 264/12 727/1 467/0 73/4 11 ارزیابی و بهبود



 

 

 

160 

 .147-167، صص.: 1398، پاییز و زمستان 30، پیاپی 2، شماره 16، دوره های آموزش و یادگیریپژوهشنشریه علمی 

Scientific Journal of Training & Learning Researches, Vol.16, No.2, Serial 30, Autumn & Winter 2019-2020, pp.: 147-167. 

 

 

 

 

 

 
 هاهاي آموزشی اعضاي هیات علمی دانشگاهمدیریتِ کیفیت فعالیت. الگوي مفهومی 1شکل 

 
نشان  3که یافته های جدول شماره  گونههمان

، نتایج آزمون تی تک نمونه ای حاکی از معنادار دهدیم
های آموزشی بودن ابعاد الگوی مدیریت کیفیت فعالیت

/. بود. 0001سطح معنی داری  اعضای هیات علمی در
میانگین به دست آمده در این آزمون در هر یک از ابعاد، 

. باشدیم( 3نقطه برش در نظر گرفته شده ) ترازبزرگ
گفت که ابعاد الگوی مدیریت کیفیت  توانیمبنابراین 

های آموزشی اعضای هیات علم دارای اعتبار کافی فعالیت
 . باشندیمو مناسبی برای سنجش سازه مرتبط با خود 

 
 
 
 
 
 

، نتایج دهدیمنشان  4که یافته های جدول  گونههمان
های  مؤلفهآزمون تی تک نمونه ای حاکی از معنادار بودن 

های گوی مدیریت کیفیت فعالیتهر یک از ابعاد ال
/. 0001آموزشی اعضای هیات علمی در سطح معنی داری 

بود. میانگین به دست آمده در این آزمون در هر یک از 
( 3نقطه برش در نظر گرفته شده ) ترازبزرگ، هامؤلفه

های الگوی  مؤلفهگفت که  توانیم. بنابراین باشدیم
عضای هیات علمی های آموزشی امدیریت کیفیت فعالیت

دارای اعتبار کافی و مناسبی برای سنجش سازه مرتبط با 
 .باشندیمخود 
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 هاي الگوي اکتشافی برخاسته از یافته هاي کیفی مؤلفهاعتبارسنجی . آزمون بررسی دیدگاه صاحب نظران در خصوص4جدول 

 ابعاد
های مؤلفه های مدیریت کیفیت فعالیت

 آموزشی

تعداد 

 نظرانصاحب
 میانگین

انحراف 

 معیار

 اختالف

 میانگین
 tآماره 

درجه 

 آزادی

سطح 

 داریمعنی

 بستر و زمینه

 000/0 10 221/5 182/1 751/0 18/4 11 رسالت و مأموریت

 000/0 10 221/5 182/1 751/0 18/4 11 فرهنگ و زمینه

 001/0 10 667/4 273/1 905/0 27/4 11 قوانین و مقررات

 001/0 10 667/4 273/1 905/0 27/4 11 ساختار

 برنامه ریزی

 000/0 10 050/8 636/1 674/0 64/4 11 شناخت مخاطب ونیازها و انتظارات

 000/0 10 455/7 545/1 688/0 55/4 11 تدوین اهداف

 000/0 10 708/6 364/1 674/0 36/4 11 تدوین برنامه /طرح درس

 000/0 10 369/5 273/1 786/0 27/4 11 و تجهیزات تدارك محیط آموزشی

 000/0 10 590/5 364/1 809/0 36/4 11 تعیین وظایف استاد

 اجرا

 

 001/0 10 353/4 091/1 831/0 09/4 11 تعیین نقطه شروع تدریس

 000/0 10 708/6 364/1 674/0 36/4 11 های تدریسروش

 000/0 10 455/7 545/1 688/0 55/4 11 رهبری و مدیریت کالس

 001/0 10 667/4 273/1 905/0 27/4 11 پیاده سازی طرح درس

 000/0 10 708/6 364/1 674/0 36/4 11 مدیریت زمان

 000/0 10 369/5 273/1 789/0 27/4 11 ابتکار و نوآوری در کالس

 001/0 10 485/4 182/1 874/0 18/4 11 هامدیریت تفاوت

 000/0 10 590/5 364/1 809/0 36/4 11 یادگیریتحریک و تسهیل 

 000/0 10 815/9 545/1 522/0 55/4 11 ارتباط

 000/0 10 964/8 364/1 505/0 36/4 11 بهره گیری از تجهیزات وامکانات

 001/0 10 485/4 182/1 874/0 18/4 11 همکاری اساتید با هم

ارزیابی و 

 بهبود

 

 000/0 10 757/10 636/1 505/0 64/4 11 دانشجویانارزیابی از یادگیری 

 000/0 10 708/6 364/1 674/0 36/4 11 ارزیابی دانشجویان از استاد

 000/0 10 815/9 545/1 522/0 55/4 11 ارزیابی برنامه و اجرای آن توسط استاد

 000/0 10 907/14 818/1 405/0 82/4 11 بازخورد و بهره گیری از آن

 000/0 10 264/12 727/1 467/0 73/4 11 توانمند سازی مستمر
0 

 گیریبحث و نتیجه
در پژوهش حاضر شناسایی ابعاد و مؤلفه های مدیریتِ 

های آموزشی اعضای هیات علمی کیفیت برای فعالیت
ها و طراحی الگویی برای این منظور مورد بررسی دانشگاه

این پژوهش نشان داد برای مدیریتِ قرار گرفت. نتایج 
های آموزشی اعضای هیات علمی کیفیت فعالیت

ترین ابعاد مورد توجه شامل ابعاد؛ بستر و ها،مهمدانشگاه
باشدو مسیر زمینه، برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی و بهبود می

های آموزشی اعضای هیات علمی از بهبود مستمر فعالیت
هر یک از این ابعاد خود شامل کند. این ابعاد عبور می

؛ هایمؤلفه بُعد بستر و زمینه هایی هستند؛ درمؤلفه
رسالت و مأموریت، فرهنگ و زمینه، قوانین و مقررات و 

های صورت ساختار شناسایی شدند، بر اساس بررسی
گرفته برای مدیریت کیفیت در این بعد باید طراحی و 

ارتقاء کیفیت های دانشگاه در راستای جهت دهی سیاست
آموزش اعضای هیات علمیباشد، حمایت و اجرای 

های کیفیت بخشی به آموزش دانشگاهی تاکید و سیاست
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؛ 

ت مثبت بین اساتید برای ارائه آموزش با فضای رقاب
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 

اند پیش بینی شود؛ فرصت مطالعاتی آموزشی داشته
رتقاء به رسمیت شناخته شود؛ آموزشی در آیین نامه ا

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 

به گروه شان کنند؛ اعضای هیات علمی در زمینه آموزش
دانشکده و دانشگاه پاسخگو باشند و کنترل و نظارت بر 

های آموزشی استاد در سطوح گروه، دانشکده و فعالیت
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توان انتظار دانشگاه انجام گیرد با این شرایط است که می
باشد؛ داشت بستر و زمینه برای مدیریت کیفیت فراهم می

له این موضوع در تحقیقات مختلف هم بررسی شده از جم
در بررسی الزامات [71]تحقیق جمشیدی کوهساری 

های کیفیت، استقرار نظام مدیریت کیفیت؛ زیرساخت
ایجاد فرهنگ کیفیت و تناسب ساختارهای سازمانی؛ 

در طراحی مدل مدیریت عملکرد  [25]فطرت و همکاران 
اعضای هیئت علمی، قوانین و مقررات، ساختار و فرهنگ 

در الگوی  [65]کاران سازمانی؛ مجتبی زاده و هم

اعتبارسنجی و تضمین کیفیت نظام آموزش عالی، مقوله 
طراحی الگوی در [62]گفتمان کیفیت؛ ابیلی و جباری 

الزامات ساختاری؛ ، ممیزی فرایندهای آموزشی و پژوهشی
وامل مؤثر بر کیفیت در بررسی ع[64]خدیوی و همکاران

آموزش و تدریس، عوامل درون ساختاری و عوامل برون 
تعیین ساختار [ 55]ساختاری؛ محمد زاده و همکاران 

هایی برای اینکه فرهنگ تضمین کیفیت و بیان رویه
کیفیت در آموزش عالی رایج شود؛ محمدی و همکاران 

در طراحی الگوی مطلوب ممیزی کیفیت آموزش  [58]
 [6]فر أموریت، اهداف سازمانی؛ معصومیعالی؛ م

، به در دانشگاه های مجازی کیفی تعالی و کیفیت ارزیابیدر
اهداف کلی، که اثری  و هاهای راهبردها، سیاستشاخص

در پیاده [67]1معنی دار بر کیفیت دانشگاه دارند؛ رزینو
سازی مدیریت کیفیت در آموزش عالی؛ ساختارهای 

در [ 66]ها؛ وکاترمان ها، رویهسازمانی، مسئولیت
چهارچوبی که برای اجرای مدیریت کیفیت فراگیر در 
 برنامه های آموزش عالی در دانشگاه ولینکتون ارائه

دهد، به رهبری و فرهنگ کیفیت و توسعه همکاری می
 بین عوامل درونی و بیرونی دانشگاه؛ اشاره شده است.

های؛ شناخت مخاطب شامل مؤلفه ریزیبُعدبرنامهدر 
ونیازها و انتظارات، تدوین اهداف، تدوین برنامه /طرح 
درس، تدارك محیط آموزشی و تجهیزات وتعیین وظایف 

های صورت گرفته برای ر اساس بررسیباشد. باستاد می
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 

انشجو متناسب با نیاز جامعه نیازهای جامعه برای تربیت د

                                                            
1 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 

حتوا درس باشد، استاد طرح درس)تعیین اهداف درس، م
های ارزشیابی و پیش بینی روش، زمان مورد نیاز، روش

و...( داشته باشد؛ محیط و شرایط و ملزومات و امکانات 
ها را برای تدریس مورد نیاز برای آموزش را بشناسد و آن

هماهنگ کند، در این زمینه الزم است هم وظایف و 
انتظارات از استاد در زمینه کیفیت آموزش احصاء و 

ود و هم به استاد در زمینه مسئولیتش در قبال مشخص ش
کیفیت آموزش اطالع رسانی و آگاهی بخشی الزم صورت 
گیرد. این موضوع در تحقیقات مختلف هم بررسی شده از 

در طراحی الگوی تضمین کیفیت [ 16]جمله حسینی 
آموزش به، اهداف و تدوین برنامه های درسی؛ فطرت و 

مدیریت عملکرد اعضای در طراحی مدل  [25]همکاران 
ها و پاسخگویی به نیازهای جامعه هیات علمی به برنامه

ر د  کیفی تعالی  و  کیفیت ارزیابی در [6] فرمعصومی
 [52]شریفیان و همکاران ، به اهداف، دانشگاه های مجازی

، به هادانشگاهدر تبیین نشانگرهای تدریس اثربخش در 
 کنند.اشاره میمقوله طراحی و تدوین درس 

های؛ تعیین نقطه شروع تدریس، مؤلفه شامل بُعد اجرا
های تدریس، رهبری و مدیریت کالس، پیاده سازی روش

طرح درس، مدیریت زمان، ابتکار و نوآوری در کالس، 
ها، تحریک و تسهیل یادگیری، ارتباط، مدیریت تفاوت

بهره گیری از تجهیزات وامکانات، جلب مشارکت و 
باشد، با هم میهمکاری در کالس درس و همکاری اساتید 

های صورت گرفته برای مدیریت کیفیت بر اساس بررسی
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 

از یا دروس جبرانی مورد نیاز را گذراندند یا نه؛ استاد 
های مختلف تدریس اطالع داشته باشد و بهترین روش

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 

امن و سرشار از اعتماد برای یادگیری بتواند جوی مثبت، 
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 

شود به شرطی که استاد پی گیر استاد تا حدی رفع می

http://tlr.shahed.ac.ir/article-1-1090-fa.pdf
http://tlr.shahed.ac.ir/article-1-1090-fa.pdf
http://tlr.shahed.ac.ir/article-1-1090-fa.pdf
https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/31534436cb8e458c6f23c9ce096932f5/search/753964f567ff31e694f9ea6450379191
https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/31534436cb8e458c6f23c9ce096932f5/search/753964f567ff31e694f9ea6450379191
https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/31534436cb8e458c6f23c9ce096932f5/search/753964f567ff31e694f9ea6450379191
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های جلسات شد فعالیتپیاده سازی طرح درس خود با
ترم زمانبندی کند و انجام و اجرای هر درس را در طول

فعالیت در مدت زمان پیش بینی شده خود صورت گیرد 
به این ترتیب استاد از زمان به بهترین شکل و برای تحقق 

کند البته داشتن خالقیت و اهداف آموزشی استفاده می
ت در دانشجویان ابتکار در تدریس و ترغیب ابتکار و خالقی

توسط استاد هم موضوع مهمی است که در تدریس باید 
مد نظر استاد باشد. نکته مهم دیگر احترام و تحمل 

ها در دانشجویان و مدیریت و اداره ها و تفاوتتنوع
های نگرشی، قومیتی و... در کالس توسط ها و تنوعتفاوت

ی و استاد است که باید مد نظر باشد. در جهت زمینه ساز
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 

ها و وسایل کمک آموزشی مختلف و متناسب با انهرس
ها در تدریس برای بهبود کیفیت درس و استفاده از آن

باشد. نکته آخر در بعد اجرا استفاده استاد از مهم می
راهبردهای مشارکتی در تدریس و هدایت و تشویق 

های گروهی دانشجویان و حتی مشارکت استاد با فعالیت
تر آموزش و تدریس بهتر و کاربردی اساتید دیگر در زمینه

باشدو و حتی بازنگری و به روز رسانی برنامه درسی می
تواند حتی ارتقا پیدا کند و برخی از این مشارکت می

استادان برجسته برای اساتید جوان به عنوان استاد ناظر 
یا مربی وظیفه انتقال تجربه را عهده دار شوند و حتی 

به اشتراك گذاشتن تجربیات و هایی برای توانفرصتمی
ها در مجالت نتایج ابتکارات عمل استادان در همایش

ها و... را در این زمینه فراهم نمود. این موضوع در خبرنامه
شریفیان و تحقیقات مختلف هم بررسی شده از جمله 

در تبیین نشانگرهای تدریس اثربخش در  [52]همکاران 
الس، روابط انسانی؛ ، ارائه درس، مدیریت کهادانشگاه

های تأثیرگذار بر در بررسی عامل [56]جعفری کاکلکی 
کیفیت تدریس اعضای هیئت علمی، راهبردهای نوین 

های آموزشی یاددهی، ارزیابی مستمر، حمایت از فعالیت
دانشجویان، استفاده از فناوری اطالعات، فطرت و همکاران 

ت در طراحی مدل مدیریت عملکرد اعضای هیئ [25]
های فعالیت اعضای هیات علمی مثل  علمی، ابعاد و جنبه

یادگیری زمانی  –بعد آموزشی، حرفه ای و فرایند یاددهی 
بندی عوامل موثر بر در شناسایی، تحلیل و اولویت[ 63]

کیفیت آموزش در آموزش عالی، مؤلفه های روش تدریس 
استاد، سازماندهی محتوای آموزشی، امکانات و تجهیزات و 

 های نوین مورد بررسی قرار گرفته است.کنولوژیت
های ارزیابی و بهبود از مؤلفه شامل بُعد ارزیابی

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 

های صورت گرفته برای مدیریت باشد، بر اساس بررسیمی
ها و انتظارات و منابع در کیفیت در این بعد باید مالك

ها از قبل و برای همه دانشجویان مشخص شود؛ از ارزیابی
های مختلف ارزیابی دانشجویان استفاده شود؛ با ارائه روش

ها و بازخورد مناسب و به موقع، فرصت رفع ضعف
ها فراهم شود، یادگیری دانشجویان برای آن اشتباهات

دانشجویان از نحوه تدریس و تعامل استاد ارزیابی کنند و 
ها به اساتید ارائه گردد و این بازخوردها بازخود این ارزیابی

برای ارتقا کیفیت آموزش و یادگیری استفاده شود، استاد 
زمینه ای برای نقد کالسش توسط دانشجویان فراهم کند، 

توانند بر تدریس همکاران نظارت کنند و ساتید دیگر میا
با ارائه بازخورد از کیفیت ارائه درس کیفیت تدریس 
اساتید ارتقاء یابد. خود استاد هم باید با خود ارزیابی و 

های خود سنجی از تدریس خود بازبینی مستمر فعالیت
خود در بهبود کیفیت تدریسش کوشا باشد. این موضوع 

ات مختلف هم بررسی شده از جمله جعفری در تحقیق
های های میزان کاربرد عاملدر مقیاس[ 56]کاکلکی 

تأثیرگذار بر کیفیت تدریس اعضای هیئت علمی، ارزیابی 
در طراحی الگوی [ 58]مستمر؛ محمدی و همکاران 

مطلوب ممیزی کیفیت آموزش عالی ایران، به مدیریت 
شریفیان و کیفیت نظام ارزیابی و تضمین کیفیت؛ 

در تبیین نشانگر های تدریس اثربخش، به [ 52]همکاران 
معروفی و همکاران ارزشیابی عملکرد تحصیلی دانشجویان؛ 

به در ارزشیابی کیفیت تدریس در آموزش عالی، [ 54]
ابعاد و جنبه های مختلف در ارزشیابی کیفیت تدریس، 
استفاده از منابع و ابزارهای مناسب دیگری برای جمع 

وری اطالعات در کنار پرسشنامه ارزیابی دانشجو؛ آ
در بررسی الزامات استقرار  [71]جمشیدی کوهساری 

 و هال نظام مدیریت کیفیت به بهبود مستمر فرایندها؛
در بررسی و تبیین ادراك اعضای هیات علمی در  [68]

ارتباط با مدیریت کیفیت و کیفیت در آموزش عالی، به اثر 
های اعضای هیات علمی و ذوالفقار و بخشی فعالیت
ارزیابی دانشجویان از کیفیت در  [72]مهرمحمدی 

تدریس اعضای هیات علمی رشته های علوم انسانی 
میت نفقطه نضر دانشگاه های شهر تهران، به  اه

دانشجویان در مورد استاد  و کیفیت تدریس او و دخالت 
 اند.اشاره کرده  دادن آن در فرایند اتخاذ تصممات
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