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چکیده
اين پژوهش باهدف طراحی الگوی شناختی کيفيت در آموزش عالی فنی و مهندسی و عوامل ارتقاء
دهنده و بازدارنده آن از منظر ذينفعان آموزش عالی انجام شد .روش پژوهش مورداستفاده کيفی از نوع
نظريه برخاسته از داده يا گراندد تئوری بود .برای انجام اين پژوهش با چهار گروه ذينفع شامل مديران
و سياستگذاران ،اعضاء هيئتعلمی ،فارغالتحصيالن و کارفرمايان مصاحبههای نيمه ساختاريافته
صورت گرفته است .جهت تحليل دادهها پس از پيادهسازی متن مصاحبهها ،ابتدا دادههای کيفی بر
اساس رويکرد کدگذاری باز ،محوری و انتخابی به همراه شواهد مستند تحليل شد و سپس در پايان
تحليل دادههای کيفی الگوی کيفيت در آموزش عالی و عوامل مؤثر و بازدارنده آن ارائه گرديد .در
رابطه باکيفيت در آموزش عالی فنی-مهندسی پنج مقوله کلی شناسايی و احصاء شد که عبارتاند از:
خدمت به جامعه ،خدمت به صنعت ،خدمت به يادگيرنده ،خدمت به علم و تعادل بين چهار نوع
خدمت .در خصوص عوامل مؤثر بر کيفيت در آموزش عالی فنی-مهندسی دو مقوله کلی استخراج شد
که عبارتاند از :عوامل درونسازمانی ،تعادل بين عوامل درونسازمانی ،و عوامل برونسازمانی .در
 -9اين مقاله مستخرج از رساله دکتری در رشته برنامهريزی توسعه آموزش عالی در دانشگاه شهيد بهشتی
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رابطه با عوامل بازدارنده کيفيت در آموزش عالی فنی-مهندسی دو مقوله کلی :عوامل درونسازمانی و
عوامل برونسازمانی شناسايی شدند.

واژههای کلیدی :آموزش عالی ،کيفيت آموزش عالی ،ذينفعان آموزش عالی

مقدمه
توجه به کيفيت بهطور اعم در آموزش عالی و بهطور اخص در دانشکدههای فنی و
مهندسی به سبب جايگاهی که اين علوم در توسعه اقتصادی و علمی کشور دارند ،حائز اهميت
میباشد .آمارهای منتشره درزمينه گسترش آموزش عالی ،نشاندهنده رشد کمی قابلتوجهی
میباشد .اين رشد کمی در آموزش مهندسی نيز شايان توجه است .رشد بیرويه سالهای اخير
در حوزه آموزش مهندسی ،چالشهای متعددی را به وجود آورده است که بايد شناسايی و
برطرف شوند در ساليان اخير کاهش اقبال داوطلبان ورود به آموزش های فنی و مهندسی بر
چالش کيفيت اين آموزش ها دامن زده است .بر اساس آمار و اطالعات سازمان سنجش
آموزش کشور ،رشد منفی تعداد داوطلبان در ساليان اخير در گروه علوم رياضی و فنی و از
طرف ديگر افزايش ظرفيت ها در اين گروه موجب شده است که ورودی های اين گروه
آزمايشی نياز به رقابت در اکثر کد رشته محل ها (به جز رشته محل های مورد اقبال در
دانشگاه های پر طرفدار و عموما روزانه) ،ندارند و با هر وضعيت علمی می توانند وارد
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی باالخص دوره های غير روزانه شوند که اين مسئله در
نهايت موجب آسيب به کيفيت خروجی های فنی و مهندسی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش
عالی خواهد شد بنابراين در شرايط فعلی ،هرچند سياست گذاری و برنامه ريزی جهت
حصول کيفيت ضروری می باشد ولی به دليل تعدد ذينفعان آموزش عالی دستيابی به کيفيت به
سادگی امکان پذير نمی باشد .وجود تعارضات در برداشت ها و انتظارات ذينفعان مختلف از
کيفيت آموزش های فنی ومهندسی پيچيدگی اين مسئله را بيشتر مينمايد .قطعاً آگاهی از
تعاريف ذینفعان متفاوت از کيفيت ،سياستگذاری و برنامهريزی و مدلهای بنيادی کيفيت را
تحت تأثير قرار خواهد داد و درنتيجه خروجی و محصول آموزش عالی را مطابق با ذائقه همه
ذینفعان کرده و ديوارهای حائل ميان دانشگاه و محيط را از ميانبر خواهد داشت.
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فشارهای وارده برای آموزش عالی از جانب ذینفعان ،آموزش عالی را مجبور میکند که
روزبهروز بر کارايی و کيفيت خود بيفزايند .ذینفعان نياز به اين دارند که مؤسسات نائل شدن
به هدفهای بيانشده ،استفادهی منطقی از بودجه ،آموزش مطلوب به دانشجويان ،و اين سؤال
اساسی که آيا آموزش عالی ارزش سرمايهگذاری و حمايت دارد؟ را مستدل نمايند (حسينی و
همکاران  ،9321به نقل از جولين ،9چمبيرلين و سی9119 ،5؛ ميد.)5221 ،3
اهميت و توجه به کيفيت آموزش عالی صرفاً موضوعی در محدودهی درون و بيرون يك
دانشگاه نيست؛ بلکه ذینفعان و شرکای مختلف ديگر مانند خانوارها ،مالياتدهندگان ،دولت
و تأمينکنندگان منابع عمومی ،استخدامکنندگان بنگاهها و کل جامعه نيز ،انتظاراتی از آموزش
عالی و تعريفی از کيفيت آن را دارند و بايد در نظام سنجش کيفيت آموزش عالی ،جايی و
نقشی داشته باشند .دانشگاههايی که از کيفيت آموزشی بااليی برخوردارند نهتنها در افزايش
منابع موفقتر هستند ،بلکه در اختصاص دادن مجدّد منابعی که بهدست آوردهاند هوشيارانهتر
عمل میکنند ،تا بدينوسيله عملکرد خوب و عامهپسند آنها حفظ شود (الرگوسن و سيد
هاشمی و ليتنز.)5224 ،4

بیان مسئله
آموزش عالی به سبب کارکردهايی که در اجتماعات بشری از ديرباز بر عهده دارد ،همواره
موردتوجه کشورها و ملتها بوده است تا آنجا که امروزه وضعيت آموزش عالی کشورها ،يکی
از عوامل مهمی است که در بررسی ميزان رشد و توسعه کشورها مدنظر قرار میگيرد .رشد و
توسعه آموزش عالی هم از بعد کمی و هم از بعد کيفی مدنظر هست و موفقيت دانشگاه در
ادای وظايف ،هنگامی محقق است که دو بال کميت و کيفيت در اين پيکره باهم هماهنگ
باشند و يکی فدای ديگری نشود ،کميتگرايی ،مانع از تربيت دانشجويانی باکفايت و
قابليتهای الزم است و همينطور از رشد کيفی توليدات و ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی
جلوگيری میکند .و از طرف ديگر کيفيت گرايی صرف نيز ايجاد فرصتهای برابر آموزشی،
Julian
Chamberlain & Seay
Meade
Lagrosen et al.
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تحت پوشش قرار دادن قشر بيشتری از جوانان و کميت خدمات تخصصی نظام دانشگاهی را
محدود میکند.
پرداختن به کيفيت و ارتقای آن در آموزش عالی به جهت تعدد کارکردها ،تعدد در
ذينفعان و وجود سيستم تعارضی درباره کيفيت ،امری دشوار میباشد .امروزه شاهد گسترش
تورمی کميت در آموزش عالی بهطور اعم و آموزش فنی و مهندسی بهطور اخص میباشيم و
حتی در بسياری از محافل علمی نيز بيان میشود که آموزش عالی ايران از نظر کمی به نقطه
مطلوبی رسيده و وقت آن شده که به کيفيت بها داده شود اما چگونگی و چيستی تعريفی که از
کيفيت مدنظر میباشد ،بهطورقطع با ذينفعان آموزش عالی و کارکردهای آن ،مرتبط میباشد.
اينکه هر کس يا هر گروهی ،چه تصوری از کيفيت در ذهن دارد و کيفيت را چگونه تعريف
میکند ،جای بحث و بررسی دارد .بیترديد عواملی را که مدنظر هر يك از گروههای ذينفع
آموزش عالی میباشد ،از نيازها و انتظاراتی که آنان از آموزش عالی دارند ،نشئت میگيرد و از
آنجا که هريك از گروهها ،نيازها و انتظارات متعدد و متفاوتی از آموزش عالی دارند ،عوامل
کيفيت ازنظر آنها نيز متفاوت و متعدد خواهد بود و بهتبع تعدد نيازها و انتظارات و سپس
تعدد عوامل کيفی ،هر يك از گروهها تعريف خاصی از کيفيت در آموزش عالی خواهند
داشت .با در نظر گرفتن اين مسئله ،که آموزش عالی دارای ذينفعان مختلف میباشد ،در آن
صورت آموزش عالی ما به سمت کيفيت دلخواه کدام گروه از ذینفعان ،پيش خواهد رفت و
چنانچه در مسير دستيابی به کيفيت ،خودسرانه و يكطرفه پيشروی نمايد ،آيا از حمايت و
همراهی ديگر گروهها برخوردار خواهد بود؟ مسلم آن است که آموزش عالی برای دستيابی به
کيفيت ،نياز به تعريفی از کيفيت دارد که در ميان گروههای مختلف از مطلوبيت حداقل نسبی
برخوردار باشد و برای دستيابی به کيفيتی اقدام نمايد که در آن منافع همه ذينفعان ،ملحوظ
شده باشد.
دستيابی به کيفيت بر اساس فرمولهای ثابت و از قبل تعيينشده که در تمام شرايط بتوان
آنها را به کاربست ،امکانپذير نمیباشد بلکه دستيابی به کيفيت در درجه اول مستلزم
شناسايی انتظارات ذينفعان میباشد تا بتوان بر پايه آن برداشت آنها از کيفيت و بهنوعی عوامل
کيفيت را ازنظر آنها شناسايی نموده و به مدل مطلوب کيفيت ازنظر همه ذينفعان دسترسی
پيدا کرد که اين مدل متناسب با زمينه فرهنگی و اجتماعی و  ...منحصربهفرد خود باشد .آنچه
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مسلم است بهکارگيری مدلها والگوهای تقليدی ،راهگشا نخواهد بود؛ چنانچه هاروی
میگويد آنچه کشورهای درحالتوسعه در اکثر موارد انجام دادهاند تقليد و اقتباس از ابزار
سنجش کيفيتی است که در کشورهای توسعهيافته مورداستفاده قرار میگيرد (هاروی،9111 ،9
ص  .)92درحالیکه هر مدل از يكدسته عناصر بههمپيوسته و معنادار تشکيل يافته است که
برخی از آنها برای ابعاد اساسی مدل کامالً ضروری هستند و برخی ديگر تنها جزی از زمينهی
مدل محسوب میشوند که عناصر اساسی مفهوم خود را يا از آنها دريافت میکنند و يا
بهواسطهی آنها قابليت کاربرد میيابند .زمانی که يك مدل به کشور ديگری وارد میشود به
دليل دارا بودن زمينهای متفاوت ،پيوستگی ميان اجزای آن شکسته میشود و بهاينترتيب مدل
میتواند کامالً از اهداف از پيش تعيينشدهی خود دور شود مگر آنکه کل مدل در کشور دوم
موردبازنگری و اصالح قرار گيرد (لين ،5229 ،5ص  .)23چالشی که کشورهای درحالتوسعه
پيش رو دارند بازنگری و تعريف مجدّد مدلهای کيفيت است که اساس طرحريزی اين
مدلها ،دستيابی به اجماع در تعريفی خاص و محيطی از کيفيت ميان همه ذینفعان آموزش
عالی است.
با اين توضيحات ادراک ذینفعان گروههای فنی ومهندسی از کيفيت آموزش عالی
چيست؟ و هر گروه از ذينفعان آموزش عالی در گروههای فنی و مهندسی چه انتظاراتی از
آموزش عالی دارند و نيازهای آنها کدامند؟ چه تصور و معنايی از کيفيت و عوامل آن در اذهان
اين گروه هاست؟ آيا ميان ادراک از کيفيت در آموزش عالی بين ذينفعان مختلف تشابه ،تفاوت
و تعارضاتی وجود دارد؟ عوامل کيفيت از منظر هر گروه از ذينفعان ،از چه اولويتبندی
برخوردار میباشد؟

پیشینه پژوهش
با توجه به روند رو به رشد توجه به کيفيت آموزش عالی ،اقبال پژوهشگران اين حوزه به
انجام پژوهش نيز افزايش پيدا کرده است .پژوهشهای متعددی درباره کيفيت آموزش عالی
انجام شده است .اين پژوهشها عمدتاً در حوزههای متفاوتی صورت پذيرفته است .بهادری
1- Harvey
2- Lin
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حصاری ( .)9323تحقيقی تحت عنوان بررسی مقايسهای برخی عوامل آموزشی مؤثر بر کيفيت
آموزش دانشگاهی در دورههای کارشناسی ارشد از ديدگاه اعضاء هيئتعلمی و دانشجويان
کارشناسی ارشد دانشکدههای علوم و فنی مهندسی دانشگاه شهيد بهشتی و صنعتی شريف
انجام دادند .نتايج حاصل از تحقيق نشان داد که مالکهای مورد عمل در گزينش استاد،
مالکهای مورد عمل گزينش دانشجو ،چگونگی تدريس ،چگونگی سازماندهی محتوا،
چگونگی آرايش فضای کالسی و چگونگی ارزشيابی کالسی در کيفيت آموزش تأثير دارد و
میتواند منجر به افزايش يا کاهش سطح آن گردد ،شارعی ( )9322در پژوهشی به بررسی
تعيين عوامل مؤثر بر ارتقای کيفيت آموزش در دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج در سال
تحصيلی  24-22پرداخت .يافتههای اين پژوهش در خصوص تأثيرگذار بودن عوامل چهارگانه
(امکانات رفاهی ،تجهيزات آموزشی ،عوامل کيفی و کمی آموزشی) بر کيفيت آموزش بود
نشان داد که پاسخگويان تأثير اين عوامل را بر کيفيت آموزش ،مثبت و چشمگير ارزيابی
کردهاند .يافتهها در مورد در خصوص تفاوت بين نظرات دانشجويان و مدرسان در مورد ميزان
تأثير عوامل امکانات رفاهی ،تجهيزات آموزشی و عوامل کيفی آموزشی بر کيفيت آموزش
هست نشان داد که بين ميانگين درصد نظرات آنها تفاوتی وجود ندارد اما در مورد تأثير
عوامل کمی بر کيفيت آموزش بين ميانگين درصد نظرات پاسخگويان تفاوت وجود دارد و
دانشجويان تأثير عوامل مذکور بر کيفيت آموزش را زيادتر از مدرسان ارزيابی نمودهاند. .
بريمانی ،صالحی و صادقی ( ،)9312پژوهشی با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر بهبود کيفيت
آموزش عالی در دوره تحصيالت تکميلی از ديدگاه دانشجويان اين مقطع با هدف شناسايی و
رتبهبندی عوامل مؤثر بر بهبود کيفيت آموزش عالی در دوره تحصيالت تکميلی در واحدهای
دانشگاه آزاد اسالمی استان مازندران انجام دادند .نتايج حاصل از بررسی سؤاالت تحقيق نشان
داده است که عوامل روش تدريس هيئتعلمی ،سازماندهی محتوای آموزشی ،تجهيزات و
امکانات دانشگاه ،وضعيت دانشجو و وضعيت هيئتعلمی در بهبود کيفيت آموزش عالی مؤثر
هستند .که تأثيرگذاری عامل وضعيت دانشجو از بقيه عوامل بيشتر میباشد .خراسانی،يمنی،
پرداختچی و صباغيان ( )9321در پژوهی کيفی تحت عنوان «طراحی و تدوين مدلی برای
بررسی کيفيت دانشگاههای دولتی ايران بر اساس مدلهای رايج کيفيت رويکرد سيستمی»
نشان دادند که تحقق اهداف و رسالتهای آموزشی ،پژوهشی ،خدماتی و رشد حرفهای در
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دانشگاهها نيازمند يك برنامه و مديريت کيفی جامع است ،عليرغم تالشهای زيادی که در
حوزه آموزش عالی صورت پذيرفته است با اين همه در آموزش عالی کشور برخی از
نارسايیها در ابعاد کيفی وجود دارد در اين تحقيق اوالً تالش شده است تا استاندارد رايج
مديريت کيفيت در آموزش عالی دولتی (دانشگاههای تحت پوشش وزارت علوم ،تحقيقات
فناوری) با استانداردهای بينالمللی و مدلهای رايج کيفيت در اين زمينه ،که سازمان جهانی
استاندارد و دانشگاهها آن را به تصويب رسانده است ،مقايسه شود ،ثانياً برای تدوين استاندارد
و مديريت کيفيت دانشگاههای تحت پوشش وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری مدلی ارائه و
تالش شود تا به تائيد و تصويب مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی و نيز سازمان سنجش
آموزش کشور برسد و بهعنوان استاندارد ملی مديريت کيفيت آموزش عالی دولتی منتشر شود.
يمنی و بهادری حصاری ( )9321تحقيقی تحت عنوان «بررسی مقايسهای برخی عوامل
آموزشی مؤثر بر کيفيت آموزش دانشگاهی در دورههای کارشناسی ارشد از ديدگاه اعضای
هيئتعلمی و دانشجويان کارشناسی ارشد دانشکدههای علوم و فنی مهندسی دانشگاه شهيد
بهشتی و صنعتی شريف» انجام دادند .نتايج حاصل از اين تحقيق روشن ساخت که دانشجويان
کارشناسی ارشد بيشتر به چگونگی تدريس ،سازماندهی محتوای آموزشی و بعد از آن
چگونگی آرايش فضای آموزشی و چگونگی ارزشيابی کالسی توجه داشتند .پاکاريان ()9361
مطالعهای در مورد بررسی عوامل افزايش کيفيت آموزشی نيز نشان داد که شيوههای گزينش
هيئتعلمی و دانشجويان نوع و چگونگی ارزشيابی از عملکرد اعضای هيئتعلمی ،شيوههای
تدريس و ارزشيابی تحصيلی ،عملکرد مديران در سطوح مختلف دانشگاهی ،محتوای کمی و
کيفی برنامههای درسی و همچنين وضعيت کمی و کيفی کتابخانهای در کيفيت آموزشی تأثير
دارد و میتواند منجر به افزايش يا کاهش سطح آن گردد.
آذر ،عادل ،دانايیفرد و حسينی ( )9315در پژوهشی با عنوان تحليل چالش کيفيت
آموزش عالی در برنامه پنجم توسعه ،با بهرهگيری از رويکرد پويايی سيستمها ،متغيرهای اصلی
مرتبط با کيفيت در برنامه پنجم را از نظر خبرگان شناسايی کردند .اين متغيرها عبارتاند از:
کيفيت آموزش و پژوهش ،توليدات علمی ،پژوهشی و فناوری ،دسترسی به آموزش عالی،
اشتغال ،ارتباط با صنعت و دستگاههای اجرايی ،منابع مالی .اين متغيرها مبنای مدلسازی و
شناخت حلقههای علی قرار گرفتند .نتايج تحقيق بيانگر فقدان توجه کافی به تأخير زمانی در
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برخی برنامهها بود که منجر به عدم اثربخشی بسياری از برنامهها بخصوص ارتباط صنعت و
دانشگاه ،اشتغال فارغالتحصيالن و مهارتهای کسب و کار شده است.
گاليفا و باتله )5292( 9به تحقيق در خصوص «ادراک دانشجويان از کيفيت خدمات در
يك سيستم آموزش عالی با پرديس چندگانه در اسپانيا پرداختند .هدف آنان مطالعه موردی
عميق ادراک دانشجويان از کيفيت خدمات و بحث ارتباط اين ادراکات با مسئله مهم بهبود
کيفيت در آموزش عالی بود .پرسشنامههايی که بر اساس مدل پژوهش تهيه شده بودند توسط
همه دانشجويان سال آخر دانشگاه پاسخ داده شدند .بر اساس يافتهها برخی از نقصهای مدل
کيفيت خدمات اصالح شد .در کل دو عامل عمده جهت بهبود کيفيت در دانشگاه شناسايی
شد -9 :امنيت و اعتماد -5 ،توجه عينی به دانشجويان .يکی ديگر از مهمترين يافتههای تحقيق
اين بود که ادراکات دانشجويان در طول زمان متفاوت بود که اين امر نشانگر تأثير کاربرد خط
و مشیهای خاص در خصوص آموزش و بهبود کيفيت را نشان میدهد.
ليسيت و همکاران ( ،)5293در مطالعهای تحت عنوان ذينفعان و تضمين کيفيت آموزش
عالی به بررسی اهميت دو گروه از ذينفعان آموزش عالی (دانشجويان و کارفرمايان) ،در 52
دانشگاه در هفتکشور پرداختند .يافتههای آنها نشان داد که در اين دانشگاهها ذينفعان از
اهميت يکسانی برخوردار نمیباشند همچنين مؤسسات آموزشی هم ازنظر دانشکدهها و موارد
انضباطی متفاوت میباشند (نايسايت 5و همکاران ،5293 ،ص  .)95شيندلر ،پالس الئيدج،
ولزانت ( ،)5292پژوهشی با عنوان تعاريف کيفيت در آموزش عالی (تحليلی در ادبيات) ،انجام
دادهاند .اين پژوهش با بحث درباره چالشهای موجود برای تعريف کيفيت آغاز میشود و
سپس نويسندگان يك مدل مفهومی از کيفيت بر اساس بررسیهای خود از ادبيات فراهم
میکنند .يافتههای آنها نشان میدهد شکاف چشمگيری در ادبيات موضوع وجود دارد و برای
کاهش اين شکاف اوالً :بايستی تحقيقات بيشتری برای تعيين امکانسنجی توسعه تعريف
جهانی کيفيت صورت گيرد که به انواع مختلف مؤسسات در مکانهای جغرافيايی متنوع
موردنياز است .دوما ،تحقيقات بيشتری برای درک بهتر تأثير فرهنگ بر استفاده و معنای
اصطالحات کيفيت مورد نياز است (شيندلر 3و همکاران ،5292 ،ص .)3
1- Gallifa & Batalle
2- Leisyte
3- Schindler
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مبانی نظری
پس از نظام آموزش و پرورش ،دانشگاه مهمترين و اساسیترين مکانی است که قادر است
روحيهی خالقيت ،ابتکار ،خودباوری و اعتماد به نفس را در نسل جوان شکوفا سازد.
دانشگاهها از گرانبهاترين ذخايری هستند که جامعه برای پيشرفت توسعه در اختيار دارد.
امروزه اين مراکز به لحاظ دارا بودن دانش و فن در باالترين سطح تخصصی از اعتبار زيادی
برخوردارند و از اين رو حساسيت بيشتری نسبت به عملکرد ،وضعيت و کيفيت اين نظام در
مقايسه با ساير نظامهای جامعه وجود دارد (محمدی و همکاران.)49 :9324 ،
امروزه اگر دانشگاهها بخواهند در جهان علمی حضور داشته باشد بايد فراملی نيز فکر
کنند .در عصر تبادالت سريع دانش و اطالعات قرار داديم .نمیتوان تصويری از دانشگاه را که
ريشه در گذشته دارد و به آن همچون محل تدريس محتواهای آماده برای افراد معين نگاه
میشود ،پذيرفت .امروزه دانشگاهها جزء جهان هستند و اگر میخواهند در اين جهان حضور
داشته باشند ،بايد بيش از پيش در فعاليتهای علمی ،اقتصادی ،اجتماعی ،سياسی ملی و
بينالمللی وارد شوند .بوير چهار شکل از رسالتهای دانشگاهی را از هم تشخيص میدهد:
اکتشاف علمی ،انسجام بين دادههای موجود از طريق تفکر بينرشتهای ،کاربرد اطالعات در
مسائل واقعی و آموزشی به عنوان کار جدی دانشگاه که از طريق آن استاد و دانشجو در ارتباط
باهم میگيرند.
ترسيم کارکردها و نقش آموزش عالی در هر جامعهای متأثر از تعريف آن جامعه از مفهوم
توسعه و چگونگی حصول آن میباشد .اينکه بر کدام بعد توسعه تأکيد میشود (اقتصادی،
فرهنگی ،اجتماعی  ،)...کارکردهای متفاوتی را برای آموزش عالی متصور مینمايد .هرچند با
توجه به آنچه در فوق اشاره شد روشن شد که در بيشتر موارد باوجود متفاوت در نظر گرفتن
مفهوم توسعه و تأکيد بر ابعاد مختلف ،کارکردهای مشابهی متصور شده است.
باوجود تفاوت در تعاريف ،برخی مفاهيم مشترکی در تعريف کيفيت در آموزش عالی
خودنمايی میکند .يکی از اين مفاهيم ذينفعان آموزش عالی است .در ادبيات آموزش عالی هر
دو واژه مشتری و ذينفع مورداستفاده قرارگرفته است در متون خارجی هم به همين منوال عمل
شده است .نويسندگان اين حوزه گاه از واژه مشتری و گاه از واژه ذينفع بهره بردهاند .موضوع
اين است که آيا اين دو واژه را میتوان بهجای هم استفاده کرد و يا اينکه معنايی متفاوتی را در
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جدول  .9کارکردهای مختلف آموزش عالی از منظر محققان
منبع
کارکردها
انتظام بخشی اخالقی و اجتماعی جامعه ،بهبود کيفيت زندگی،
حفظ پويايی و نشاط در جامعه ،هسته پيشتاز تحوالت ،مهيا و (ذاکر صالحی،
توانمند ساختن جامعه برای تسلط بر رويدادهای مبهم آينده و  ،9323ص .)92
تعامل مناسبی بين عناصر دانشگاهی
و
ترويج
جامعه،
نياز
مورد
تربيت نيروی انسانی متخصص
(مدهوشی ،نيازی،
ارتقای دانش ،گسترش تحقيق و فراهم نمودن زمينه مساعد
.)9321
برای توسعه کشور ،رشد شخصی ،ملی و بينالمللی
سالمت و پايداری اقتصادی ،بهداشت اجتماعی ،سرزندگی
فرهنگی ،ايجاد و تکوين يك جامعه پيشرفته
رشد و توسعه اقتصادی ،رسالت فرهنگی و اجتماعی

(عزيزی)5221 ،
)سانو ،5292 9به نقل
از عباسی و شيرهپز
آرانی)9312 ،

آموزش ،پژوهش ،و ارائهی خدمات علمی و مشاورهای به (ساکتی،9321 ،
جوامع ملی و بينالمللی
.)922
ارتباطات تعاملی کارکردها با يکديگر و همگنی بين آنها

(يمنی دوزی
سرخابی.)9321 ،

آموزش عالی بهعنوان توليد منابع انسانی باکيفيت ،آموزش عالی
بهعنوان آموزش برای کار پژوهشی ،آموزش عالی به
عنوان (بارنت)9115 ،5
مديريتی کارآمد از قوانين تدريس ،آموزش عالی بهعنوان
موضوعی از افزايش شانس زندگی.
(کسيکا ،مدينسچی،3
آموزش عالی بهعنوان يك محصول
 ،5299ص )535
يونسکو سه کارکرد اصلی دانشگاهها را «توليد دانش» (بعد
پژوهشی)« ،انتقال دانش» (بعد آموزشی) و «اشاعه و نشر (اجتهادی.)9311 ،
دانش» معرفی کرده است
فراهم آوردن و ارتقاء بخشيدن دانش ،مهارتها و نگرشهای (ايرانمنش و کامرانی،
موردنياز کارکنان ارشد فنی ،حرفهای و مديريتی و کمك به
.)54 :9323
توسعه اقتصادی  .ترويج دانش و ايجاد دانش جديد
افزايش انتقال دانش از مرزها ،بهخصوص بهسوی کشورهای
درحالتوسعه و تالش جهت يافتن راهحلهای مشترک ،برای
ايجاد چرخش نخبگان و کاهش تأثيرات منفی فرار مغزها،
مسئوليتی اجتماعی برای ارتقای شناخت در مورد معضالت (يونسکو)5222 ،4
چنداليه توليد دانش جهانی برای مواجهه با چالشهای جهانی،
ارائه مهارتهای کامل و استواری برای جهان حال و آينده،
اهتمام به آموزش اخالقی شهروندان اهتمام.

بعد توسعه
اجتماعی
اقتصادی
اقتصادی و
اجتماعی و
فرهنگی
اقتصادی و
اجتماعی و
فرهنگی
اقتصادی و
اجتماعی و
فرهنگی
اقتصادی و
اجتماعی و
فرهنگی
اقتصادی
اقتصادی
اقتصادی و
اجتماعی و
فرهنگی
اقتصادی
اقتصادی و
اجتماعی و
فرهنگی

Sano
Barnett
Kysilka & Medinschis
UNESCO
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ذهن متبادر مینمايند .بهطور مثال (ايگل و برنان )5221 ،1در مقالهای تحت عنوان "آيا
دانشجويان ،مشتری هستند؟" ،توضيح میدهد که نگاه به دانشجو بهعنوان مشتری دارای
منتقدين و طرفدارانی میباشد .در حالی که طرفداران به مشتری بودن دانشجو ،معتقدند با
دانشجو نيز بايستی همانند مشتری رفتار شود ،منتقدين به اين امر تأکيد میکنند که تهاجم
مفهوم "مشتری" به آموزش عالی ،استانداردهای آموزشی را تنزل داده و آسيبهايی را به
روابط استاد – دانشجو وارد مینمايد.علیرغم استفاده تقريباً يکسان از هر دو کلمه به تعاريف
اين دو واژه اشاره میشود تا تفاوت معنايی آنها مشخص گردد .در تعريف مشتری گفته
میشود مشتری ،مردم يا عملياتی هستند که محصول يا نتايج يك عملکرد را مصرف میکنند يا
به آنها نياز دارند و از آنها بهره میبرند .چون هر عملکردی در يك زمان بهيقين دارای هدفی
است ،بنابراين ،مشتريانی دارد (برنيکرهوف و درسلر ،9311 ،ص  .)33در اين پژوهش ،کاربرد
واژه ذينفع به نظر محقق پذيرفته است و استفاده از واژه مشتری صرفاً به جهت رعايت موازين
اخالق پژوهشی و رعايت در نقل علمی مطالب صورت پذيرفته است چراکه واژه مشتری به
نظر میرسد بيشتر دربرگيرنده منافع اغلب مادی و سودجويانه داشته و در محيطهای تجاری
مصطلحتر میباشد درحالیکه در حوزه آموزش عالی به جهت کارکردهای ويژهای که آموزش
عالی بر عهده دارد و از آنجا که با تمام ابعاد وجود انسان در ارتباط میباشد ،چندان به واقعيت
نزديك نمیباشد و لذا در اين مقاله واژه ذينفعان توسط محقق مورد استفاده قرار گرفته است.
مؤسسات آموزش عالی تعداد زيادی از گروههای مشتريان دارند که توسط نويسندگان
مختلف مورد مطالعه قرار گرفتهاند .اين مشتريان نيازهای مختلف ،گاهی مکمل و يا متضاد

باهم دارند (اوليا و اسپينوال.)9116 ،2

مشتريان متعدد آموزش عالی که از نظر نويسندگان مختلف در ادبيات آموزش عالی ذکر
شده است ،طبقه بندی شده است.
دستهبندیها در جدول شامل موارد ذيل میباشد:
دانشجویان :که بهطور منظم در دانشگاه ثبتنام نموده و به تحصيل مشغولاند.
کارفرمایان :کارفرمايان آينده دانشجويان در بخشهای صنعتی ،تجاری و دولتی هستند.
1- Eagle & Ross
2- Owlia & Aspinwall
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جدول  .5گروههای مختلف مشتريان آموزش عالی
دانشجو

مدیر/کارکن

خانواده

جامعه/دولت

*

دانشکده

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*

کارفرمایان

ويور)9116( 9
کتلر و فوکس)9122( 5
رابينسون و النگ)9121( 3
ارمر)9113( 4
اوليا و اسپينوال)9116( 2
کاراپترويك و ويلبورن)9111( 6
راولی)9111( 1
اوليا و اسپينوال ()9111
ريويل)9112( 2
کنجی وتامبی)9111( 1
هويت و کاليتون)9111( 92
ورانگ و تئو)5229( 99
95
پرنديرگارست و ديگران ()5229
منبع( :پريرا و سيلوا)5223 ،13

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

غیره

نویسندگان

*
*

*
*
*
*

*
*

دانشکده :تمام اعضای هيئتعلمی که در حوزههای مختلف دانشگاه فعاليت میکنند.
جامعه /دولت :جامعه بهعنوان يك کل ،از جمله شهروندان ،مالياتدهندگان و مقامات دولتی.
خانواده :خانوادههای دانش جويان ،کسانی که بيشتر مسئول مديريت مالی دانشجويان در
1- Weaver
2- Kotler & Fox
3- Robinson & Long
4- Ermer
5- Owlia & Aspinwall
6- Karapetrovic & Willborn
7- Rowley
8- Reavill
9- Kenji & Tambi
10- Hewitt &Clayton
11- Hwarng & Teo
12- Prendergarst et al
13- Pereira & Silva
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طول دوره تحصيل میباشند.
مدیران /کارمندان :مديران مدارس و کارکنان گروه اداری و فنی دانشگاه.
غیره :همه کسانی که توسط نويسندگان مختلف ذکر شدهاند و در دسته مشتريان ثانويه
قرار نمیگيرند شامل :دانشآموزان ،فارغالتحصيالن ،تأمينکنندگان ،رقبا ،شورا و يا جامعه گروه
( ...اونيل.)9111 ،1

بنابراين ،آنچه وجود دارد اين است که در مؤسسات آموزش عالی ،گروههای مختلفی از
مشتريان با نقشهای مختلف وجود دارند که هر گروه از اين مشتريان ،نيازهای خاص خود را
دارند.

روش پژوهش
پژوهش حاضر کيفی از نوع گراندد تئوری است .بدين منظور نمونهای هدفمند از چهار
گروه ذینفع يعنی مديران و سياستگزاران ( 92نفر) ،اعضای هيئت علمی ( 99نفر)،
فارغالتحصيالن ( 1نفر) ،و کارفرمايان ( 1نفر) با استفاده از روش نمونهگيری گلوله برفی
انتخاب شدند .تمرکز بر ذینفعانی بود که از موضوع پژوهش بيشتر آگاه بودند و میتوانستند
به سؤالهای پژوهش پاسخهای غنیتری بدهند .بدين ترتيب از مصاحبهشونده قبلی خواسته
میشد تا مصاحبهشونده بعدی را که از نظر وی فردی مطلع در زمينه کيفيت در آموزش عالی
بود ،معرفی کند.
برای گردآوری دادهها از مصاحبه نيمهساختارمند استفاده شد .ابتدا محققان با الهام از مبانی
نظری و ادبيات مربوطه سؤاالت مصاحبه را مشخص کردند .بدين ترتيب پروتکل مصاحبه
مشتمل بر  3سؤال زير بود:
کيفيت در آموزش عالی فنی-مهندسی چيست؟
عوامل مؤثر بر کيفيت در آموزش عالی فنی-مهندسی کدامند؟
بازدارندههای کيفيت در آموزش عالی فنی-مهندسی کدامند؟
نحوه ساماندهی جلسات مصاحبه بدينصورت بود که از طريق تلفن يا پست الکترونيك با
مصاحبهشوندگان هماهنگی اوليه صورت گرفت و با توضيح موضوع مصاحبه و هدف از
1- O’Neil
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اجرای آن زمان مناسب برای انجام دادن مصاحبه هماهنگ و تعيين شد .قبل از شروع مصاحبه،
خالصهای از طرح پژوهش ،نتايج بررسی پيشينه پژوهش و اهداف و سؤاالت پژوهش بهمنظور
مطالعه و آمادگی اوليه برای مصاحبهشوندگان از طريق پست الکترونيك ارسال شد .در ضمن
مصاحبه پس از کسب اجازه از مصاحبهشوندگان ،متن کامل گفتوگوها ضبط و سپس بر روی
کاغذ آورده شد و بالفاصله پس از اتمام هر مصاحبه ،روند تجزيهوتحليل دادهها انجام
میگرفت .در زمان مصاحبه بهمنظور رفع ابهام و شفافسازی بيشتر از سؤاالت پيگيری همانند
"منظور شما از  ...چيست؟" يا "لطفاً در اين زمينه بيشتر توضيح دهيد" استفاده شد .طول
مدت مصاحبهها بين يك ساعت تا يك ساعت و بيست دقيقه بود .بهمنظور تجزيهوتحليل
دادهها ،از روش کدگذاری سه مرحلهای اشتراوس و کوربين ( )9112با عنوان کدگذاری باز،
محوری ،و انتخابی بهره گرفته شد .در مرحله کدگذاری باز ،ابتدا متون بهدقت مرور و
بازخوانی شد .پژوهشگران خط به خط و کلمه به کلمه دادهها را بازنگری و مفاهيم اصلی
موجود در هر خط يا جمله را مشخص کردند و به آنها کد دادند .در مرحله کدگذاری
محوری ،کدهای استخراجشده بر اساس نزديکی مفهومی و بيان يك مفهوم مشترک در قالب
دستههای بزرگتر مفهومی طبقهبندی شدند .درواقع ،عنوانبندی مقوالت با الهام از مبانی نظری
و تجربی و ارتباط معنای کدها صورت گرفت.

برازش روایی پژوهش
برای حصول اطمينان از روايی پژوهش اقدامات زير صورت گرفت:
تطبیق توسط اعضا :در اين مرحله برخی از مشارکتکنندگان گزارش نهايی ،فرآيند
تحليل يا مقولههای بهدستآمده را بازبينی و نظر خود را در اين خصوص ارائه کردند.
بررسی همکار :در اين مرحله استادان راهنما و مشاور و سه نفر از دانشجويان دوره
دکتری يافتهها را بررسی و نظرهای خود را ارائه کردند.

یافتهها
يافتههای حول سؤاالت مصاحبه متمرکزشدهاند که در ادامه بهصورت مفصل و مجزا به
آنها پرداختهشده است.
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کیفیت در آموزش عالی فنی-مهندسی چیست؟
با تجزيهوتحليل دادههای بهدستآمده از مصاحبهها و همچنين مطابقت آنها با مبانی
نظری 11 ،کد باز 1 ،زير مقوله و  2مقوله کلی به دست آمد
جدول  .3نتايج تحليل مصاحبهها در خصوص کيفيت در آموزش عالی فنی-مهندسی
نمونه مفاهیم یا کدهای باز
ارتقاء سطح زندگی جامعه ،ارائه خدمات مشاورهای به افراد
جامعه ،آگاهسازی مردم
فارغالتحصيالن کارآمد ،خروجی کاردان ،کاربردی کردن
دانش از سوی دانشآموخته
تعامل با صنعت ،کمك در حل مسائل بخشهای صنعتی،
تأمين نيازهای صنعت به نيروهای ماهر
پرورش توانايی حل مسئله دانشجويان ،پرورش مهارتهای
سطح باال در دانشجويان ،پرورش خالقيت دانشجو ،توجه به
مهارتهای فکری دانشجويان
گسترش مرزهای دانش ،توليد فرضيههای جديد ،پاسخ به
مسائل علمی ،طرح مسائل جديد ،نوآوری علمی
ارائه آخرين يافتههای علمی در کالس ،معرفی مسائل موجود
در حوزه فنی-مهندسی ،طرح نظريات
تعادل بين زير نظامهای کارکردی دانشگاه ،تعادل بين
آموزش ،پژوهش و خدمات ،همسويی کارکردهای دانشگاه

زیر مقوالت
فرهيخته سازی
جامعه

مقوالت اصلی
خدمت به جامعه

خروجی ماهر
خدمت به صنعت
تعامل با صنعت
تعالی يادگيرنده

خدمت به
يادگيرنده

توليد دانش
(پژوهش)
انتقال دانش
(آموزش)

خدمت به علم

تعادل

تعادل بين
خدمات فوق

خدمت به جامعه :ازنظر مصاحبهشوندگان آموزش عالی فنی-مهندسی باکيفيت آموزشی
است که شهروندان مسئول و پاسخگويی را تربيتکرده و خروجی آن مطلوب جامعه باشد.
خدمت به صنعت :ازنظر مصاحبهشوندگان آموزش فنی-مهندسی باکيفيت بايد نيازهای
بازار کار را تأمين کرده و فارغالتحصيالن مجربی را تحويل بخش صنعت دهد.
خدمت به علم :ازنظر مصاحبهشوندگان آموزش فنی-مهندسی زمانی از کيفيت مطلوب
برخوردار است که مرزهای دانش را از طريق انجام پژوهشهای بنيادی گسترش داده و از اين
طريق بتواند مسائل را حل کرده و فرضيههای جديد را مطرح نمايد .همچنين در آموزش فنی
مهندسی بهمنظور حل مشکالت الزم است تا پژوهشهای کاربردی نيز انجام شود
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خدمت به یادگیرنده :اعضای هيئتعلمی معتقد بودند که کيفيت در آموزش عالی فنی-
مهندسی زمانی بروز میکند که يادگيرنده از جنبههای مختلف بالنده شود .بهزعم اين گروه ،بايد
توانايی حل مسئله ،خالقيت و مهارتهای فکری دانشجويان در فرآيند تعليم و تربيت دانشگاهی
رشد و پرورش يابد.

تعادل بین چهار نوع خدمت فوق
برخی از مصاحبهشوندگان بر اين باور بودند که درصورتیکه بين سه نوع خدمت فوق يا
بهعبارتديگر کارکردهای دانشگاه و آموزش عالی فنی-مهندسی تعادل برقرار نباشد در آن
صورت کيفيت مطلوب و مدنظر تحقق پيدا نخواهد کرد .درواقع ،اين مصاحبهشوندگان بيان
داشتند که درصورتیکه ،برای مثال ،آموزش فنی-مهندسی نيروهای ماهر را تحويل بخش
صنعت دهد اما اين فارغالتحصيالن بر جامعه اثرگذار نباشند و در مقابل مسائل جامعه بزرگتر
خود بیمسئوليت و بیتفاوت باشند در آن صورت میتوان گفت که آموزش عالی فنی-
مهندسی از کيفيت مطلوب برخوردار نيست.

عوامل مؤثر بر ارتقای کیفیت در آموزش عالی فنی-مهندسی کدامند؟
با تجزيه و تحليل دادههای مصاحبهها و مطابقت آنها با مبانی نظری 951 ،کد باز 93 ،زير
مقوله و  3مقوله اصلی مشخص شد (جدول شماره )4
 .3عوامل درونسازمانی :مصاحبهشوندگان اذعان داشتند که بهمنظور ارتقاء کيفيت در
آموزش عالی فنی-مهندسی مختصات خود آموزش عالی فنی-مهندسی همچون استاد باکيفيت،
دانشجوی باکيفيت ،ارزشيابیهای بهموقع و صحيح ،زيرساختهای مناسب همچون اينترنت و
کتابخانه ،سياستها و ساختار آموزش عالی و مسائل مالی نقش بسيار مهمی ايفا میکنند .همه
مصاحبهشوندگان توافق داشتند که تا زمانی که درونداد ،فرآيند و برونداد آموزش عالی فنی-
مهندسی کيفيت نداشته باشند نمیتوان از کيفيت و ارتقاء کيفيت صحبت کرد.
 .2عوامل برونسازمانی :عالوه بر عوامل درونسازمانی ،مصاحبهشوندگان معتقدند که در
بررسی عوامل اثرگذار بر کيفيت الزم است تصوير بزرگ را ديد و متغيرهای برونسازمانی همچون
رقابت ،فناوری و ارتباط با ساير بخشهای جامعه نيز در ارتقاء کيفيت از اهميت برخوردارند.
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جدول  .4نتايج تحليل محتوای مصاحبهها در خصوص عوامل مؤثر بر ارتقای کيفيت در آموزش عالی
فنی-مهندسی
نمونه مفاهیم یا کدهای باز
استاد ،دانشجو ،کارکنان ،مديران
درآمدها ،بودجه

زیر مقوالت
عامل انسانی
عامل مرتبط با
امور مالی

سياستهای آموزش عالی ،رسالت و اهداف ،ساختار سازمانی،
برنامه درسی
فضای آموزشی ،امکانات و تجهيزات ،آزمايشگاهها ،پايگاههای
عامل کالبدی
اطالعاتی ،پهنای باند اينترنت
عامل فرهنگی
فرهنگ ارزشيابی ،کيفيتمداری ،شايستهساالری
شيوه ارزشيابی از پيشرفت تحصيلی ،شيوه تدريس ،شيوه گزينش
عامل فرآيندی
مديران و مسئوالن ،شيوه گزينش دانشجويان
ارائه اطالعات از عملکرد دانشگاه ،اطالعرسانی بهموقع ،شفافسازی
پاسخگويی
در خصوص فعاليتهای دانشگاه ،ارائه آمار و اطالعات
عامل فناوری
فنّاوری آموزشی ،فناوریهای نوين
رقابت
بينالمللی شدن دانشگاهها ،جهانیشدن ،رقابت
نظام ملی تضمين
ايجاد ساختار ملی نظارت و ارزيابی ،رتبهبندی دانشگاهها،
کيفيت
اعتبارسنجی و ارزيابی
همکاری آموزش عالی با ساير زير نظامهای جامعه ،ارتباط با بازار
تعامل بيرونی
کار
تعادل بين زير
هارمونی بين زير نظامهای آموزش عالی ،تعادل بين نسبت استاد-
نظامهای آموزش
دانشجو ،تعادل بين آموزشهای نظری و عملی
عالی

مقوالت اصلی

عامل سازمانی

عوامل
درونسازمانی

عوامل
برونسازمانی

تعادل بين
عوامل
درونسازمانی

 .1تعادل بین عوامل درونسازمانی :فارغالتحصيالن معتقد بودند که کيفيت مجزا و
تكتك عناصر همچون استاد خوب ،دانشجوی خوب بهخودیخود متضمن کيفيت در آموزش
عالی فنی-مهندسی نيست؛ بلکه تعادل و تعامل بين اين عناصر کيفيت را شکل میدهد.

بازدارندههای کیفیت در آموزش عالی فنی-مهندسی کدامند؟
با تجزيهوتحليل دادههای مصاحبه و مطابقت آنها با مبانی نظری 13 ،کد باز 95 ،زير
مقوله و  5مقوله اصلی استخراج شد (جدول شماره )2
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جدول  .2نتايج تحليل محتوای مصاحبهها در خصوص بازدارندههای کيفيت در آموزش عالی فنی-مهندسی
نمونه مفاهیم یا کدهای باز
کمبود منابع مالی ،درآمدهای پايين ،بودجه کم
کمبود امکانات و تجهيزات ،زيرساختهای ضعيف،
اشتراک ضعيف با پايگاههای علمی
ارتباط نامناسب سياستگذاران و بازيگران آموزش
عالی ،ضعف ارتباط بين زير بخشهای آموزش عالی
ضعف صالحيتهای ضروری اوليه دانشجويان،
ضعف صالحيتهای ضروری اوليه مديران ،ضعف
صالحيتهای ضروری اوليه هيئتعلمی
ارزيابیهای ضعيف ،تدريس نامناسب ،جزوهای بودن
آموزش ،عدم بهکارگيری دانشجو در فرآيند آموزش،
امتحانات مبتنی بر حفظيات ،تمرکز بر آموزش خام
انگيزه ناکافی در بين دانشجويان ،انگيزه ناکافی در بين
اعضای هيئتعلمی ،بهروز نبودن اساتيد
بومیگزينی ،گسترش کمّی آموزش عالی ،بنگاهی
شدن آموزش عالی
عدم استقالل دانشگاهها ،وجود کدخداهای متعدد در
آموزش عالی ،نبود حس مسئوليت و پاسخگويی در
آموزش عالی ،وجود ارگانهای موازی تصميمگيرنده
برای دانشگاه
عدم آزادی علمی و انديشه در آموزش عالی ،نبود
فضای نقد در دانشگاه ،ضعف کرسیهای آزادانديشی
مدرکگرايی ،بیاعتبار شدن علم
ضعف ارتباط آموزش عالی با صنعت ،جزيرهای عمل
کردن آموزش عالی ،تناسب ضعيف برنامه درسی با
نيازهای بازار کار
نبود فضای رقابت ،ضعف حضور بخش خصوصی در
آموزش عالی
همکاری ضعيف دانشگاهها با مراکز آموزشی
بينالمللی ،عدم استفاده از اساتيد برجسته خارجی در
فرآيند ياددهی-يادگيری ،توجه کم به جهانیشدن

زیر مقوالت

مقوالت اصلی

منابع مالی ناکافی
منابع کالبدی نامطلوب
تعامل درونی نامطلوب
شيوه گزينش نامناسب
فرآيند ياددهی-يادگيری
نامطلوب
منابع انسانی ناکارآمد

عوامل
درونسازمانی

سياستگذاریهای نامناسب
عدم استقالل دانشگاهها
فرهنگ آکادميك نامطلوب
مدرکگرايی
تعامل بيرونی ضعيف
فضای رقابت ضعيف

عوامل
برونسازمانی

تعامل فراملی ضعيف

 .3عوامل درونسازمانی :از نظر مصاحبهشوندگان ،مسائل و مشکالت فراوانی بر سر راه
کيفيت در آموزش عالی فنی-مهندسی وجود دارد که تالشها برای ارتقاء کيفيت در اين حوزه
را عقيم گذارده است .مصاحبه شوندگان اعتقاد داشتند که نظام آموزش عالی فنی-مهندسی از
ورودیها ،فرآيندها ،و بروندادهای ضعيف رنج میبرد.
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 .2عوامل برونسازمانی :مديران و سياستگذاران بيان داشتند که نبود فضای رقابت در
عرصه آموزش عالی سبب شده است تا نظام آموزش عالی در ايران به يك رکورد علمی برسد.
همچنين ازنظر آنان ارتباط ضعيف دانشگاه و اساتيد با بخشهای مختلف صنعتی و سازمان
سبب شده است تا نظام آموزش عالی در جا بزند.

بحث و نتیجهگیری
برای ارتقاء کيفيت آموزش عالی فنی و مهندسی ،شناخت عوامل ارتقاء دهنده و بازدارنده
کيفيت در اين آموزشها ،ضروری میباشد .بدون شناسايی عوال ارتقاء دهنده و برنامهريزی در
جهت تقويت آنها و شناسايی عوامل بازدارنده و برنامهريزی در جهت محدود نمودن آنها،
دستيابی به کيفيت مطلوب ميسر نخواهد بود .نتايج حاصل از مصاحبه با ذينفعان ،نشان داد که
عواملی که بر کيفيت آموزش عالی فنی و مهندسی تأثيرگذار میباشند ،در دو دسته عوامل
درونی و بيرونی و تعادل و توازن بين عوامل بيرونی و درونی قابل بررسی میباشند .همانگونه
که عدم توجه ب ه توازن بين کيفيت و کميت در آموزش عالی ،در حال حاضر آموزش عالی را
با چالش عظيم کميت و بحرانهای ناشی از آن گرفته نموده است ،تسری اين عدم توجه به
تعادل بين ابعاد مختلف کيفيت در آموزش عالی در مقولههای آن میتواند تهديدی جدی برای
کيفيت آموزش عالی در پيش رو داشته باشد .يمنی دوزی سرخابی در اشاره به اهميت عامل
تعادل بين عوامل مختلف کيفيت بيان میکند :توجه به يکی و کنار گذاری يا کمتوجهی به
ديگری موجب اختالل در کارکرد کل سيستم دانشگاهی خواهد بود .با توجه به پويايی
کارکردها و ثبات نسبی ساختار ،ناهمگنی بين اين دو ،حيات دانشگاه را با اختالالت جدی
مواجه میکند (يمنی دوزی سرخابی )9321 ،و يا ذاکر صالحی نيز به اين رعايت تعادل اين
گونه اشاره میکند :دانشگاه بهعنوان يكنهاد پيچيده فرهنگی به انتظام بخشی اخالقی و
اجتماعی جامعه کمك میکند و در جهت بهبود کيفيت زندگی و حفظ پويايی و نشاط در
جامعه برای خود مسئوليتهايی قابل است .اين نهاد بزرگ اجتماعی همچنين بهعنوان هسته پيشتاز
تحوالت عمل نموده و از طريق رصد کردن تغييرات اجتماعی و فرهنگی بهويژه در عرصه علم و

فناوری ،جامعه را برای تسلط بر رويدادهای مبهم آينده توانمند و مهيا میکند (ذاکر صالحی،1

1- Zaker Salehi
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 )5299برای ارتقاء کيفيت آموزش عالی ،تنها توجه به عوامل مؤثر درونی و بيرونی و تعادل
بين اين عوامل ،کارگشا نمیباشد و آموزش عالی بايستی ديدهبان خوبی در شناسايی عوامل
بازدارنده کيفيت باشد چنانچه نتايج پژوهش حاضر نيز نشان داد در کنار عوامل مؤثر درونی و
بيرونی يك سری عوامل بازدارنده هم هستند که مانع تحقق کيفيت در آموزش عالی میشوند
و اين عوامل نيز بهنوبه خود به عوامل درونی و بيرونی قابلتفکيكاند .همه عوامل بازدارنده و
عوامل مؤثر بر کيفيت مسير را برای تحقق کيفيت هموار میسازد .و اما اينکه کيفيت در
آموزش عالی فنی و مهندسی به دنبال چه چيزی میباشد آنچه از نتايج مصاحبه ذينفعان روشن
گرديد ،بهطورکلی در چهار حوزه خدمت به جامعه ،خدمت به صنعت ،خدمت به علم و
يادگيرنده تعادل بين سه نوع خدمت میباشد که میتوان با توجه به کارکردهای اصلی دانشگاه
گفت :خدمت به صنعت و جامعه از طريق کارکرد خدمات و خدمت به علم و يادگيرنده از
طريق کارکرد آموزشی و پژوهشی قابل تحصيل است.

منابع
ايرانمنش ،مهدی و کامرانی ،احسان ( .)9323نقش آموزش عالی در توسعه پايدار ،مجموعه
مقاالت آموزش عالی و توسعه پایدار ،جلد اول ،تهران ،مؤسسه پژوهش و برنامهريزی
در آموزش عالی.
آذر ،عادل؛ غالمرضايی ،داود ،دانايیفرد و خداداد حسينی ،حميد ( .)9315راهبرد فرهنگ،
شماره  ،59ص.934 :

آذر ،عادل؛ غالمرضايی ،داود؛ دانايیفرد ،خداداد و حسينی ،بهار ( .)9315تحلیل چالش
کیفیت آموزش عالی در برنامه پنجم توسعه 921 ،راهبرد فرهنگ ،سال  ،6شماره .59
صص  993تا .932
بازرگان ،عباس ( .)9326ساختار سازی برای ارزيابی کيفيت نظام آموزش عالی ايران :از آرمان
تا واقعيت .مجموعه مقاالت سومین همایش ارزیابی درونی .تهران :مرکز ارزيابی کيفيت
دانشگاه تهران.
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برنيکرهوف ،روبرت و درسلر ،دنيس ( .)9311اندازهگیری بهرهوری :راهنمایی برای مدیران
و متخصصان ،ترجمه دکتر محمود عبداهلل زاده ،انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی.
بريمانی ،ابوالقاسم؛ صالحی ،محمد و صادقی ،محمدرضا ( .)9312بررسی عوامل مؤثر بر بهبود

کيفيت آموزش عالی در دوره تحصيالت تکميلی از ديدگاه دانشجويان اين مقطع ،فصلنامه
تحقیقات مدیریت آموزشی ،سال دوم ،شماره  ،4ص .29

بهادری حصاری ،مريم ( .)9323بررسی مقایسهای برخی عوامل آموزشی مؤثر بر کیفیت
آموزشی دانشگاهی در دورههای کارشناسی ارشد از دیدگاه اعضاء هیئتعلمی و
دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکدههای علوم و فنی مهندسی شهید بهشتی و صنعتی
شریف .پايان نامه دوره کارشناسی ارشد ،دانشکده علوم تربيتی ،دانشگاه شهيد بهشتی.
پاکاريان ،سارا (. .)9361بررسی عوامل افزایش کیفیت آموزشی در دانشگاه اصفهان و
پیشنهاداتی برای بهبود آن .پاياننامه کارشناسی ارشد .اصفهان ،دانشکده علوم تربيتی
دانشگاه اصفهان.
حسينی ،ميرقاسم؛ شريف خليفه سلطانی ،سيدمصطفی و نصر ،احمدرضا ( .)9321اعتبارسنجی

آموزش عالی در هزارهی سوم؛ محوريت برنامهی درسی ،مجموعه مقاالت اولین همایش
انجمن آموزش عالی ایران ،نظارت و ارزیابی آموزش عالی ،جلد اول ،دانشگاه شهيد
بهشتی.
خراسانی ،اباصلت؛ يمنی دوزی سرخابی ،محمد؛ پرداختچی ،محمدحسن و صباغيان ،زهرا

( .)9321طراحی الگوی بررسی کیفیت دانشگاههای دولتی ایران بر اساس مدلهای
رایج کیفیت ،رساله دکتری ،دانشکده علوم تربيتی ،دانشگاه شهيد بهشتی.

ذاکر صالحی ،غالمرضا ( .)9324دانشگاه ایرانی (درآمدی بر جامعهشناسی آموزش عالی(،
نشر کوير.
ساکتی ،پرويز ( .)9321نقدی بر مراکز رتبهبندی جهان و پيشنهادی برای نهادينهسازی

رتبهبندی در جهان اسالم ،مجموعه مقاالت اولین همایش انجمن آموزش عالی ایران،
نظارت و ارزيابی آموزش عالی ،دانشگاه شهيد بهشتی.

شارعی ،شهرام ( .)9322تعیین عوامل مؤثر بر ارتقای کیفیت آموزش در دانشگاه آزاد
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اسالمی واحد سنندج در سال تحصیلی  ،84-81پاياننامه کارشناسی ارشد ،رشته آموزش
ابتدايی ،دانشکده علوم انسانی.
شيرهپز آرانی ،علیاصغر و شريفی بيدگلی ،حسن ( .)9312ابزارهای سياستگذاری کيفيت

آموزش عالی در جهان و ايران ،مدیریت در دانشگاه اسالمی  4/سال اول.
شيرهپز آرانی ،علیاصغر و شريفی بيدگلی ،حسن ( ،)9324ابزارهای سياستگذاری کيفيت
آموزش عالی در جهان و ايران» ،مدیریت در دانشگاه اسالمی ،سال اول ،شماره .4
يمنی دوزی سرخابی ،محمد ( .)9319کیفیت در آموزش عالی ،انتشارات سمت.

محمدی ،رضا ( .)9324ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی (مفاهیم ،اصول ،روشها،
معیارها ،تهران :انتشارات سازمان سنجش آموزش کشور.
محمدی ،رضا و همکاران ( .)9324ارزشيابی کيفيت در آموزش عالی مفاهيم ،اصول ،روشها
و معيارها ،تهران ،سازمان سنجش آموزش کشور.
مدهوشی ،مهرداد و نيازی ،عيسی ( .)9321بررسی و تبيين جايگاه آموزش عالی ايران در
جهان ،فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران ،سال دوم ،شماره  .4ص.35
مطهرینژاد ،حسين؛ يعقوبی ،محمود و دوامی ،پرويز ( .)9312الزامات آموزش مهندسی با
توجه به نيازهای صنعت در کشور ايران ،فصلنامه آموزش مهندسی ایران ،سال سيزدهم،
شماره  ،25صص 55 :تا .31
يمنی دوزی سرخابی ،محمد و بهادری حصاری ،مريم ( .)9321مقايسه برخی عوامل مؤثر بر
کيفيت آموزش دورههای کارشناسی ارشد در دانشگاههای شهيد بهشتی و صنعتی شريف،

مجله آموزش عالی ایران ،شماره  ،9تابستان  ،9321ص .21-22
يمنیدوزی سرخابی ،محمد ( .)9321پيچيدگیهای ارزيابی در آموزش عالی ،مجموعه
مقاالت اولین همایش انجمن آموزش عالی ایران ،نظارت و ارزيابی آموزش عالی ،جلد
اول ،دانشگاه شهيد بهشتی.
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