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چکيده
پژوهش حاضر بر آن است با شناسایی ابعاد و مولفه های ارتقا کیفیت آموزشی در آموزشکده های سما،
سهم هر یک از آن ها را در ارتقای کیفیت آموزشی این آموزشکده ها بیان کند .روش پژوهش حاضر ،از نظر
هدف ،کاربردی است و از روش پژوهش آمیخته با رویکرد اکتشافی – متوالی استفاده شده است و از نظر
گردآوری ،داده ها توصیفی و زمینه یابی است .جامعه آماری این تحقیق را در فاز کمی ،اعضای هیات علمی
آموزشکده های سما در سراسر کشور که  445نفر هستند ،تشکیل داده اند و در فاز کیفی از نظرات  7نفر از
متخصصان و خبرگان استفاده شده است .بر اساس اصول تعیین حجم نمونه در تحلیل رگرسیون ،چند
متغیری برای مدل یابی ،حجم نمونه  295نفر تعیین گردید .با مطالعه مبانی نظری وانجام روش دلفی11 ،
بعد و  91مولفه شناسایی شد و جهت تکمیل به منظور رواسازی پرسشنامه و نیز تعیین مولفه ها از روش
تحلیل اکتشافی در دو مرحله استفاده شد که که نهایتا  7بعد و  59مولفه باقی ماندند و پرسشنامه نهایی با
 59گویه تدوین و پس از تایید روایی و پایایی اجرا شد .برای تجزیه و تحلیل داده ها و یافتن ساختار معنی
داری از ترکیب ابعاد و مؤلفه ها و پاسخ ها ،از روش تحلیل عاملی از نوع تحلیل عاملی اکتشافی و  tتک
نمونه ای برای تعیین درجه تناسب مدل استفاده شد .نتایج این تحلیل ها نشان داد که به ترتیب :اولویت،
ارتقای سطح علمی مراکز آموزشی ،ارتباط با صنعت و بازار کار ،مسوولیت پذیری علمی ،ارتباط و تعامل با
دانشجو(ایجاد حس اطمینان) ،ارتقای مهارت ،تخصیص و افزایش اعتبارات پژوهشی(اکتشاف و اختراع) و در
نهایت ،تعهدات سازمانی از ابعاد مهم ارتقای کیفیت آموزشکده های سما به شمار می روند .بر اساس نتایج
حاصل شده وضعیت موجود ارتقای کیفیت آموزشی در آموزشکده های سما با توجه به ابعاد و مولفه های به
 1دانشجوی دوره دکترای تخصصی رشته مدیریت آموزش عالی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات
 2عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم وتحقیقات ،استادیار

 3عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی
 4عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه ،استادیار
* نویسنده مسئولk.kamran@srbiau.ac.ir:
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دست آمده ،رو به مطلوب بوده است و تا وضعیت مطلوب(افق 1404سما) فاصله دارد .در پاسخ به سوال
بعدی تحقیق ،ارتقای سطح علمی مراکز آموزشی با بار عاملی  ،0/969دارای بیشترین همبستگی با نمرات
ارتقای کیفیت آموزشی در وضع مطلوب دارد و ارتباط با صنعت و بازار کار با  0/956در مرتبه دوم،
مسوولیت پذیری علمی با  0/952در مرتبه سوم ،ارتباط و تعامل با دانشجو با 0/884در مرتبه چهارم ،ارتقای
مهارت با  0/869در مرتبه پنجم ،تخصیص و افزایش اعتبارات پژوهشی با 0/859در مرتبه ششم و در نهایت،
تعهدات سازمانی با 0/799در مرتبه هفتم قرار گرفت.
کليد واژه ها  :کیفیت ،کیفیت آموزشی ،آموزشکده های سما ،ارتقای کیفیت.

مقدمه
آموزش عالی در چند دهه با چالش های بنیادی زیادی مانند :جهانی شدن ،فناوری اطالعات
و ارتباطات ،تحوالت سیاسی –اجتماعی ،یادگیری مادام العمر و جامعه دانش بنیان رو به روست؛ اما
این چالش ها در جوامع امروزی با ایجاد فرصت های جدید ،نقشی کلیدی ایفاء می کنند .راه حل
مناسب آموزش عالی برای تأثیر گذاری در عرصه جهانی ،فراهم کردن زمینه مساعد برای توسعه و
بهره برداری مفید ا ز توانایی های دانشجویان و استادان ،جهت ارتقای سطح کیفی آموزش است.
دانشگاه ها برای دانش ،ارزش قائل هستند و از طریق فارغ التحصیالن به انتقال اطالعات ،تئوری ها،
پژوهش و اکتشافات به بازار کار و جامعه و در مقیاس های بزرگ تر به اقتصاد کمک می
کنند(.) Yasbalaghi and et al،2015
آموزشد عالی عهده دار مسوولیت های مهمی در زمینه رشد و توسعه اجتماعی ،فرهنگی،
اقتصادی و تربیتی است  .شواهد موجود حاکی از آن است که نظام آموزشی در صورتی از عهده
وظایف خود بر می آید که عالوه بر کمیت ،از نظر کیفیت نیز در وضع مطلوبی باشد .در کشور ما نیز،
آموزش عالی وظیفه مهم تربیت نیروی انسانی متخصص موردنیاز بخش های مختلف را ،برای تأمین
خودکفایی در علوم و فنون ،صنعت ،کشاورزی و  ...به عهده دارد .نگاهی به روند تحوالت جاری نظام
آموزش عالی ،حاکی از آن است که آموزش عالی باید ضمن توجه به بحران افزایش کمی و تنگناهای
مالی ،به حفظ ،بهبود و ارتقای کیفیت بپردازد)kebriayi & rodbari،2015 (.
نگاهی به روند تحوالت جاری نظام آموزش عالی ،حاکی از آن است که آموزش عالی باید
ضمن توجه به بحران افزایش کمی وتنگناهای مالی ،به حفظ ،بهبود و ارتقای کیفیت
بپردازد) hashemi golpaygani،1993(.

شناسايي ابعاد و مولفه ها ی ارتقای کيفيت آموزشي درآموزشکده های سما دانشگاه آزاد اسالمي و

107

تعيين سهم هر يک از آن ها

شواهد گوناگون نیز حاکی از آن است که این نظام درصورتی از عهده وظایف و اهداف خود بر
می آید که از نظرکیفیت آموزشی در وضعیت مطلوبی باشد  .با توجه به این موضوع ،ضرورت یافتن
راه هایی که بتوان کیفیت آموزشی را افزایش داد ،روشن می شود)pakariyan،1990 (.
در حال حاضر دانشگاه های ما با جهت گیری های آموزش محور شخصیت های آموزشی تربیت
می کنند .امروزه در کالس های درس حتی در دوره های تحصیالت تکمیلی بیشتر آموزش
مستقیم مطلب صورت می گیرد نه برانگیختن حس تحقیق و خالقیت در دانشجویان؛ بنابراین
دانشجویی می تواند در آینده به فرآیند کارآفرینی در جامعه بپیوندد که در دانشگاه مراحل رشد
خالقیت فردی و نحوه کار گروهی پژوهش را تجربه کرده باشد .مطالعات تطبیقی نیز حاکی از عدم
کارایی دانشگاه های مدرنی بوده که تنها آموزش محوریت اصلی آن هاست .در حالی که واقفیم
جامعه ،دانشِ دانشگاه ها را مراکز اصلی تولید دانش و کارکنان دانش می داند .ارتقای کیفیت
آموزش می تواند تحقق این آرمان آموزش عالی باشد(.آلتباخ )2001 ،ارتقای آموزش و پژوهش،
تلفیقی از انتقال و تولید دانش است که سعی دارد فاصله بین این دو را هرچه کمتر کند ،ولی در
کشور ما با وجود پیشرفت قابل مالحظه در امر آموزش و پژوهش دانشگاه ها ،ماهیت پژوهشی از
نظر ساختار و بافت ناشناخته مانده و تأثیر آن در تحوالت رسالت دانشگاه و ارتباط آن با آیندۀ
علمی کشور ،چندان مورد توجه قرار نگرفته است .سرمایه های فکری جامعه باید با حضور در
دانشگاه ها و با استفاده از امکانات و تسهیالت مناسب آن جهت انجام پژوهش ،خود را در کنار
عالمان و صاحب نظران دانش ببینند و انگیزه تولید علم در آن ها تقویت شود و تمام توان خود را
به کار بگیرند تا با ارائه دانش جدید حتی در رقابت های جهانی در تمامی عرصه ها حضور پیدا
کنند و به تبادل دانش بپردازند .دانش آموختگان چنین دانشگاه هایی براساس نیازهای جامعه و
بازار کار پرورش یافته و قبل از هر چیز پژوهشگر ماهری خواهند بود که در عرصه تولید علم ،نقش
آفرینی می کنند.
امروزه توجه به مبحث کیفیت در آموزش عالی و دانشگاه ها به طور چشمگیری افزایش یافته و
در تحقیقات آموزشی مورد توجه قرار گرفته است .در این بین ،دانشجویان به عنوان اصلی ترین
مشتریان آموزش عالی بیشترین توجه را به خود جلب کرده اند و در طول دوران تحصیل ،خدمات
آموزشی متنوعی از جمله :ثبت نام ،انتخاب واحد و سایر خدمات مرتبط را دریافت می کنند؛ یکی
ازمشخصه های کیفیت در دانشگاه ،برآورده شدن انتظارات دانشجویان از فرآیند خدمات آموزشی
است،بنابراین با بررسی شکاف بین انتظارات و ادراکات دانشجویان ،می توان کیفیت این فرآیند را
تعیین کرد  .کم بودن شکاف بین انتظارات و ادراکات دانشجویان ،نشان دهنده کیفیت مطلوب
خدمات آموزشی ارایه شده است  .گام اساسی برای جبران این شکاف ،شناخت ادراکات و انتظارات
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دانشجویان از کیفیت خدمات آموزشی ،تعیین نقاط قوت و ضعف و در پی آن ،اتخاذ استراتژی هایی
برای کاهش شکاف و تامین نظر دانشجویان است( .)tofighi and et al،2011
مفهوم کیفیت در آموزش عالی مورد بحث های زیادی قرار گرفته و اغلب به وسیله ذی نفعان
به منظور مشروعیت بخشیدن و توجیه چشم انداز یا عالیقشان مورد استفاده قرار می گیرد  .اجماع و
توافقی در خصوص اهداف عینی و دقیق آموزش عالی وجود ندارد .اگر چه برخی اهداف شامل:
پرورش نیروی کار با صالحیت ،آموزش افراد برای یک مسیر شغلی در پژوهش ،تدارك و تجهیز
مدیریت اثربخش حرفه آموزش و ارتقای چشم اندازهای زندگی فردی و اجتماعی را می توان
برشمرد(.)hosseyni and et al ،2013
یکی از مولفه هایی که سبب پیشرفت افراد در سنین مختلف و در محیط آموزشی می شود،
توجه به کیفیت آموزشی و ارتقای سطح آن در محیط یادگیری است(.)1James & Prout،2015
بدون تردید یکی از عناصر اساسی تکوین وتوسعه فرهنگی ،اقتصادی واجتماعی یک جامعه
نظام آموزشی با کیفیت و کارآمد است .تحلیل وبررسی عوامل موثر ارتقای کیفیت آموزشی ،می
تواند زمینه ساز اخذ تصمیماتی شود که دارایی این نظام را بهبود بخشد ومتعاقباً زمینه های رشد
همه جانبه آن را فراهم سازد و این که کیفیت خدمات آموزشی و نحوه ارائه آن به صورت هرچه
صحیح می تواند باعث باالرفتن کیفیت آموزشی دانشگاه شود.
یکی از الزامات مهم در جهان امروز ،توجه به مبحث کیفیت آموزشی است؛ آموزش به بشر ،از
گذشته تا به اکنون مورد توجه بوده است و از دالیل اصلی تغییر جهان به شمار می رود (2010
.)darling hamond،
امروزه ،دانشجویان زیادی در دانشگاه آزاد اسالمی به ویژه آموزشکده های سما ،مشغول به
تحصیل هستند که جزو منابع انسانی آیندۀ کشور به شمار می روند .آمارها نشان می دهد که
کیفیت آموزش در دانشگاه آ زاد در طول سال های اخیر رو به افزایش بوده است و لکن آموزشکده
های سما از این حیث با وضع مطلوب فاصله دارد .از سوی دیگر ،جذب دانشجویان به سوی انجام
پژوهش و زمینه سازی جهت ارتقای کیفیت آموزشی به ویژه در آموزشکده های سما با پیچیدگی
های زیادی همراه است و فراهم آوردن امکانات آموزشی و تشکیل کالس درس در آموزشکده های
سما می بایست با ارائه کیفی همراه شود .این در حالی است که آموزشکده های سما به مانند
واحدهای دانشگاه آزاد ،از نظر علمی و آموزشی آن چنان که می بایست ،در حدّ رضایت بخشی
نیست و این مسأله ای است که هم اکنون ذهن مسوولین سازمان سما را به خود مشغول کرده
Allison James, Alan Prout
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است .آموزشکده های سما با چالش هایی به مانند :عدم تطبیق رشته ها و تقاضای بازار کار ،عدم
مهارت آموزی با توجه به نیازهای شغلی هر منطقه  ،عدم توجه به دستاوردهای علمی دیگر دانشگاه
ها و عدم تخصیص اعتبار جهت انجام پژوهش و عملی سازی واحد های نظری مواجه است که
همگی این موارد مانعی جهت ارتقای کیفیت آموزشی دانشگاه و آموزشکده های مرتبط با سماء
است  .لذا باتوجه به فقدان کیفیت خدمات آموزشی در آموزشکده های سما و همچنین ضعف
آموزش در این آموزشکده ها ،نسبت به واحد های دانشگاه آزاد و خالء ناشی از این ضعف ،این
تحقیق بر آن بوده است که با مطالعات تطبیقی و تدوین ادبیات سازمان یافته درخصوص کیفیت
آموزشی و شناسایی ابعاد و مؤلفه های مستخرج شده در دو بعد کمی و کیفی بپردازد و همچنین
سهم هر یک از این مولفه ها را جهت ارتقای کیفیت آموزشی در آموزشکده های سما تعیین کند.
با وجود تعریف های متعددی که از کیفیت مطرح شده است ،می توان آن را در حالت کلی
معادل مطلوبیت قلمداد کرد؛ و بر همین قیاس ارتقاء کیفیت به معنای گذر از وضع موجود و دست
یابی به وضعیت مطلوب است .رسیدن به وضعیت مطلوب مستلزم در کنار هم قرار گرفتن عوامل
متعددی است که اوالً در ایجاد تغییر موثرند و دوم تغییر مطلوب را موجب می شوند.
منظور از کیفیت درتحقیق حاضر ،تغییر یا تغییراتی است که با توجه به آن بتوان سیستم
آموزشی را بهبود بخشید .به عبارت دیگر این پژوهش به کیفیت آموزشی و شاخصه های آن می
پردازد .رویکرد پژوهش آن است که اگرکیفیت آموزش ارتقاء یابد و برنامه ریزی ها بر اساس ویژگی
های مخاطبان و شرایط متحول کنونی انجام شود ،تحول چشمگیری در سطح آگاهی دانشجویان
مشاهده خواهد شد.
وضعیت موجود در برخی دانشگاه های کشور از جمله آموزشکده های سما از نظر کیفیت
آموزشی به توجه ویژه نیاز دارد ؛که این توجه در حال حاضر بیشتر بر روی دانشگاه ها با مقاطع
تحصیالت تکمیلی متمرکز است و آموزشکده های سما مورد کم لطفی واقع شده اند .بر این مبنا و
به دلیل متمرکز بودن نظام آموزشی در ایران ،الزم است مقوله کیفیت آموزشی آموزشگاه های سما
مورد بررسی علمی قرار گیرد و با شناسایی ابعاد و مولفه های ارتقا کیفیت ،گامی موثر در این راه
برداشته شود  ،از سویی دیگر با توجه به مطالب مطروحه ،کاستی هایی در امر کیفیت آموزشی در
آموزشکده های سما وجود دارد و تحقیقات انجام شده کمتر به کیفیت آموزشی دانشگاه آزاد و از
همه مهم تر آموزشگاه سما پرداخته اند و خالء پژوهش و عدم توجه به کیفیت آموزشی آموزشکدۀ
سما از ضرورت های انجام پژوهش به شمار می رود .
سازمان سما نیز دارای نقاط قوت و ضعفی در امر آموزش است و این سازمان تالش میکند
استراتژهایی را انتخاب نماید که نقاط قوت آنها را تقویت کند و ضعفهای آنها را رفع سازد .نقاط
قوت عواملی هستند که نسبت به گذشته سازمان ،یا میانگین صنعت یا نسبت به رقبا ،برای سازمان
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مزیت محسوب میشوند؛ ولی نقاط ضعف ،عواملی هستند که سازمان در آن موارد ،توانایی الزم را
ندارد ،در حالی که رقبا از آن تواناییها برخوردار هستند( .سند برنامه راهبردی ششم سازمان سما
در سال  1395تا )1399
لذا به منظور شفاف سازی و پاسخ به مسایلی از جمله شناسایی ابعاد و مولفه های تاثیر
گذار در ارتقا کیفیت آموزشی و تعیین هر یک از آن ها ،جهت ارائه منشور و مدلی مناسب ،این
تحقیق از اهمیت به سزایی برخوردار بوده است و انجام آن ضرورت دارد.
پیشینه پژوهش
مفهوم کیفیت که یکی از اهداف اساسی در ارزشیابیهای آموزشعالی در تمام کشورهای جهان
به شمار میرود ،دارای تعریف معینی نیست که اجماع نظر در خصوص آن وجود داشته باشد.
رونتویولو ،آن را مفهومی چند بعدی میداند که از بخش صنعت و خدمات وارد آموزشعالی شده
است و بنا به نیات دولت ها ،معلمان ،دانشجویان ،کارگزاران اجتماعی و اقتصادی به ابعاد متفاوت
آموزشی نظیر :سازمان دهی و مدیریت موسسه ،شرایط آموزشی و پژوهشی ،محتوای آموزشی و
ارزش مدارك در بازار کار به قابلیت بازاریابی مدارك دانشگاهی مربوط میشود .به قول وی ،برخی
از محققان نظیر ،برنان ،ارزشیابی کیفیت آموزشعالی را بیشتر به کارکردهای بیرونی آموزشعالی
مرتبط میدانند ،یعنی در خدمت اقتصاد بودن آن نه انتقال دانشهای جدید.
آن چه میتوانیم اضافه کنیم ،این است که مفهوم کیفیت ،کلیت دارد؛ یعنی کیفیت یک
دانشگاه به کیفیت تمام عوامل موثر بر دانشگاه مرتبط است ،لذا فقط توجه به یک جنبه(بعد
اقتصادی ،بعد آموزشی ،بعد پژوهشی و )...بدون توجه به ارتباط و کلیت آن ها ،دانشگاه را در مقام
یک سیستم ،بیشتر دچار اختالل میکند(.)yamani،2001، p93
از مفهوم کیفت آموزشی ،تعابیر گوناگونی به عمل آمده است .این تعابیر را می توان بر
حسب انتظاراتی که گویندگان آن ها از نظام آموزشی دارند به دو دسته تقسیم کرد:
 -1دسته ای که معتقد به وجود اهداف خارجی برای نظامهای آموزشی در زمینه :حرفهای،
اقتصادی و اجتماعی هستند و انتظار دارند که این نظامها مسقیما در جهت تحقق اهداف گام
بردارند تا از این طریق نیازهای جامعه را مرتفع سازند.
 -2در مقابل این دیدگاه ،گروهی معتقدند آموزش و پرورش در ورای خود هدفی ندارد و
اهداف آن از خود فرآیندآموزش و پرورش ریشه میگیرند و طرفداران این دیدگاه معتقدند برای
ارزیابی از کیفیت آموزشی باید معیارهای درونی نظامهای آموزشی را ارزیابی کرد .به عقیده آنان،
ارزیابی از طریق خارج از نظام آموزشی به تنهایی کافی نیست(.)helk،2002 ،p48
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دیوید و دیل )2003(1،میگویند که کیفیت آموزشی ،مبحثی اصلی و ضروری در آموزش-
عالی است که بدون پرداختن به آن نگرانی راجع به هزینهها و امکان دستیابی افراد جامعه به
آموزشعالی بیهوده خواهد بود .او ،کیفیتآموزشی را معادل استانداردهای آموزشی میداند؛
همچون سطح پیشرفت تحصیلی فارغ التحصیالن ،این تعریف از کیفیت آموزشی ،همخوانی کاملی
با تمرکز به وجود آمده روی یادگیری دانشجویان دارد(.)vaziri،2003 ،p456
خصوصیات کیفیت آموزش های دانشگاهی
کیفیت آموزشها چه خصوصیاتی دارد که چنین پیچیدگی برای آن عنوان میشود؟ چرا
برای بهبود آن باید برنامه داشت؟.
 -1نکته اول این است که کیفیت آموزشهایدانشگاهی نسبی است .کیفیت آموزش میتواند
پایین و یا مطلوب باشد .کیفیت در میان دو حد مطلوب و نامطلوب در نوسان است.
 -2کیفیت آموزشهای دانشگاهی یک مفهوم تام است .تام بودن کیفیت آموزشهای-
دانشگاهی ،به کلیت نظام آموزشعالی مربوط میشود.
 -3کیفت آموزشهایدانشگاهی یک مفهوم پیچیده و کلیت باال بیانگر پیچیدگی آن نیز
است .بنابراین کیفیت ،امری تحولی است و از جهتی«قابل برنامهریزی»(درمفهوم ایستای آن) نیست
و در طراحی شاخصها و ارزشیابی کیفیتها این عدماطمینان باید در نظر گرفته شود .بهبود
کیفیت دانشگاه فقط از طریق سازماندهی درونی دانشگاه میسر نمیشود ،بلکه مستلزم این است که
عوامل محیطی نیز زمینه مساعد را برای آن فراهم آورند(.)yamani،2001 ،p95
ثانیا ،آموزشهای دانشگاهی یک مفهوم تام است؛ تام بودن کیفیت آموزشهای دانشگاهی،
به کلیت نظام آموزش عالی مربوط میشود .تام بودن مفهوم کیفیت دانشگاه به خصوصیات دورهای
قبل از دانشگاه ارتباط مییابد(دوره های ابتدایی ،راهنمایی و دبیرستان).
ثالثا ،کیفیت آموزش دانشگاهی ،یک مفهوم پیچیده و کلیت باال بیانگر پیچیدگی آن نیز
است .ادگار مورن ،یکی از متفکران تحلیل رشد و تحول سیستم اجتماعی به بررسی پیچیدگی
پرداخته است و آن را با قدرت درك پدیدهها مربوط میداند ،قدرتی که بتواند بینظمی ،اتفاق ،عدم
اطمینان ،تضاد و سازمان را درك کند .او میگوید":اگر شما با تفکر پیچیدهکننده سوال کنید،
واقعیت پیچیده خواهد بود)yamani،2006 ،p94-95(".
عده کثیری از کارشناسان بر سر این موضوع اختالف نظر دارند که آیا افزایش کمیت ،لزوما
کاهش کیفیت را به دنبال خواهد داشت یا نه؟ عدهای بر این عقیدهاند که هر گاه کمیتها افزایش
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یابند ،در نقطه مقابل کیفیتها تقلیل یافتهاند و عدهای نیز کاهش کیفیت را در برابر افزایش کمیت،
منطقی ندانستهاند و تنها آن را در صورتی محقق میدانند که برنامهریزیهای توسعه با توجه به
اصول خود صورت گرفته نباشد .پارتر )1998(1،را عقیده بر آن است که در مقابل افزایش کمیتها،
کاهش کیفیت ها اجتناب ناپذیر است .او میگوید ":مسلم است با افزایش کمیت ،کیفیت تقلیل
پیدا خواهد کرد ".ولی زمردیان ،به نقل از مجید رهنما ،تضاد بین گسترش کمی و کیفی را تصور
منطقی در این زمینه ندانسته و میگوید ":تضاد بین گسترش کمی و کیفی تعلیمات ،تنها در
شرایطی حقیقت دارد که مسا له رشد و توسعه ،در چارچوب صحیح و دینامیک آن قرار نگرفته باشد
و به پیشرفتهای اساسی علمی و آموزشی که در زمینههای دیگر میشود ،توجه نکرده
باشد)Ansari and et al،2001(".
توجه به کیفیت آموزش ،متناسب با کمیت آموزشی با عنوان یک اصل اساسی از اصول
عمومی برنامهریزی آموزشی بر این نکته تاکید دارد که در برنامهریزی آموزشی ،رشد کمی و کیفی
آموزشی باید متناسب با یکدیگر باشد ،تا رسیدن به اهداف برنامه ها را ممکن سازد .توجه بیش از
حد به یکی ،به مثابه عدم توجه کافی به دیگری است و نتایج و عواقب ناگواری را در برنامه به وجود
می آورد(.)golipor، 2011 ،p55
با عنایت به مطالب باال می توان چنین استنباط کرد با این که از کیفیت آموزشی سخن
زیاد به میان آمده است ،ولی مفهوم آن تاحدودی مبهم بوده و میان صاحب نظران مسائل آموزشی،
بر سر آن توافقی وجود ندارد .به نظر می رسد این ابهام و عدم توافق ،ناشی از آن است که این
صاحب نظران کیفیت آموزشی را بر حسب اهدافی که تحقق آن ها را از نظام آموزشی انتظار دارند،
تعبیر میکنند و چون میان آن ها بر سر این اهداف ،اتفاق نظر وجود ندارد ،تعابیری هم که از
کیفیت آموزشی ارائه می دهند ،یکسان نبوده است و به امور متفاوتی اشاره دارد .اما برخالف اتفاق
نظر موجود میان تعابیر صاحب نظران درباره مفهوم کیفیت آموزشی ،یک نقطه اشتراك مهم میان
آن ها وجود دارد و آن هدفگرایی است .زیرا هدف ،مالکی است که کیفیت بر اساس آن سنجیده
میشود .اصوال بحث درباره کیفیت آموزشی ،بدون در نظر گرفتن عنصر هدف ،مفهومی نخواهد
داشت .با در نظر گرفتن نقش هدف در مساله کیفیت آموزشی و یا علم به این که نظام آموزشی
اهداف خود را از طریق فراگیران عملی میسازد ،به مفهوم کلی زیر از کیفیت آموزشی می-
رسیم()pakseresht، 1989 ،p184
"کیفیت آموزشی عبارت است از ،انجام تغییرات مورد نظر به صورت مطلوب و موفقیتآمیز
در فراگیران".
Parter
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در مجموع می توان نتیجه گرفت که معیار کیفیت در هر نظام آموزشی ،میزان تحقق
اهداف از پیش تعیینشده برای آن نظام است .خواه این اهداف در درون نظام منبعث شده  ،خواه
در خارج از آن نظام قرار گرفته باشد .به همین علت اولین گام در بررسی کیفیت آموزش ،شناخت
اهداف نظام آموزشی است()pakseresht،1989 ،p184
کیفیت خدمات در آموزش عالی
موسسات آموزش عالی معموال به عنوان موسسات خدمات عمومی با تعدادی بخش
نگریسته/توجه می شوند؛ چون آن ها سرمایه دولت هستند و تحت کنترل سیاستها و مقررات
دولت قرار دارند .وظایف یا الزامات اجتماعی آن ها اغلب از عملکردهای مالی به عنوان وجودی مهم
تر نگریسته می شوند .به عنوان یک نتیجه ،ضرورت یا فوریت کمی وجود دارد برای آن ها که راه
حلهای بازاریابی را به نفع سازمانها جذب کنند .در دهه گذشته یا بیشتر ،به هر حال ،موسسات
آموزش عالی تغییرات چشمگیر زیادی دیدهاند که نگرانی زیادی برای رفاه و قابلیت سوددهی
آیندهشان هستند(.)ould fild & baren،2000
یکی از نگرانیهای عمده با کاهش سرمایهگذاری دولت و نبود یک سیستم سرمایهگذاری بر
اساس عملکرد سازمانی است .یک کاهش در سرمایهگذاری ،ایجاب میکند که موسسات آموزش-
عالی در اختصاص دادن به بودجههای محدودشان برای توسعه عملیات ها و نگهداری وسایل با
مشکالتی مواجه هستند .نگرانی بیشتر موضوع سرمایهگذاری است که بر اساس عملکرد سازمانی
است .سوتار و نیل )1996(،استدالل میکنند که اگر چه یک چنین سیستم با سرمایهگذاری ممکن
است مطلوب باشد ،همچنین آن جوابگویی(مسوولیت) را برای بخش خدمات آموزش عالی مطرح
می کند ،که نوع عملکرد شاخصهای انتخاب شده به وسیله دولت ممکن است به خوبی عملکرد
سازمانی واقعی را منعکس نکند .آن ها توضیح دادند که اندازهگیریهای کیفیت ،بر اساس فرآیند
سازی(جریان) متغیرها اغلب غفلت /فروگذار میشوند؛ در حالیکه ابعاد درونداد /برونداد مانند :نرخ
کارکنان به دانشجویان ،درصدهای اجرا ،قبول یا پذیرش فارغ التحصیالن ،در اولویت هستند .در
مواجه با یک کاهش بالقوه در سرمایهها ،موسسات آموزشعالی به طور طبیعی مجبورند به افزایش
ثبت نام دانشجویان متمرکز شوند و به باال بردن شهریهها به منظور تکمیل سرمایه کارشان متوسل
شوند  .این اغلب منجر به رقابت شدید برای دانشجویان در بین موسسات آموزشعالی می شود .به
عالوه ،دانشجویان در ارزیابیشان از موسسات آموزش عالی احتماال به علت افزایش هزینههای
آموزش ،انتقادیتر می شوند.
کیفیت آموزش به ویژه در آموزش عالی ،جایی که محصوالت/خروجی سیستم میتواند تاثیر
مستقیمی بر کیفیت کارکنان سازمانها داشته باشد ،اهمیت یافته است .تعریف"کیفیت در
آموزش" ،تعاریف کلی کیفیت را دنبال میکند .بدینگونه که این واژه بعنوان"برتری در آموزش"،
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"ارزش افزوده در آموزش"" ،مناسب بودن نتایج آموزشی و تجربه برای بهرهگیری"" ،تطابق نتایج
آموزشی با اهداف برنامهریزیشده ،مشخصات و نیازها"" ،اجتناب از نقص در فرایند آموزشی"،
و"برآوردن یا فراتر رفتن از انتظارات مشتریان آموزش" تعریف شده است(.)parsa،2007،p56
واکلی و همکاران )2016( ، 1در پژوهشی عوامل و مولفه هایی را برای یک دانشگاه موفق بر
شمردند که سبب ارتقای کیفیت دانشگاه خواهد شد؛ از جمله :گسترش نیروی کاربردی در زمینه
مهارت آموزی جهت ورود دانش آموختگان به بازار کار(باالبردن سطح آگاهی نیروهای کاربردی،
جذب نیروی کاربردی موفق با کارنامه پژوهشی خوب ،فراهم کردن عرصه رقابت برای نیروها و
مربیان مهارت آموزی ،تشویق نیروها و مربیان موفق در عرصه فنی و حرفه ای) ،آماده کردن بستر
مناسب برای آموزش و توانمند ساختن مهارتی دانش آموختگان( فراهم کردن بستر مناسب برای
آموزش نظری پایه برای مهارت آموزی ،آماده کردن دانش آموختگان با برگزاری کارگاه های فنی و
مهارت محور ،آموزش با تکنولوژی نوین از طریق ویدئوهای مرتبط با مهارت های فنی در کشورهای
صنعتی موفق ،برگزاری سفرهای تحقیقاتی به کارخانه ها و یا شرکت های موفق و معتبر) ،توجه به
دستاوردهای دیگر دانشگاه های معتبر( توجه به سیستم آموزشی دانشگاه های موفق ،توجه به
سیستم اداری دانشگاه های موفق ،توجه به چگونگی برگزاری واحدهای عملی و فنی دانشگاه های
موفق جهت رقابت و الگو برداری) ،به روز رسانی برنامه های درسی دانش آموختگان متناسب با
تقاضای بازار کار ،فراهم سازی زیر بنای درسی به منظور به کارگیری توان دانش آموختگان دوره
های نظری در حل مسائل فنی.
اپرسول و تایچی )2014(،در پژوهشی ،آماده سازی زمینه مناسب برای توانمند ساختن
دانشجویان در زمینۀ مهارت عملی و فنی را برای ورود به بازار کار از وظایف اصلی دانشگاه و از
دالیل ارتقای سطح کیفی دانشگاه ذکر کرده اند.
اسلوی )2014(،در پژوهش خود سه عامل :افزایش نیروها و مربیان کارآمد در عرصه مهارت
آموزی ،تدوین برنامه های درسی مرتبط با امر مهارت آموزی و به روز رسانی این برنامه را با
نیازهای جامعه و تقاضای بازار کار ،از جمله عوامل مهم در ارتقای کیفیت در نظام آموزش عالی
دانست.
برینیس )2014(،در پژوهش خود بر روی دانشگاه مک گیل تورنتو ،ارتباط و همکاری مستمر با
سایر دانشگاه ها( برگزاری همایش ،سخنرانی ،مسابقات روباتیک و یا رقابت های مرتبط با تکنولوژی
نوین ) و توجه به آموزش مهارت محور و تربیت تکنسین با توجه به عصر تکنولوژی و نیاز بازار کار
به دانش آموختگانی با مهارت فنی باال را از عوامل مهم کیفیت در این دانشگاه ذکر کرده اند.
VOCKLEY et al
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چنگ و ریس )2014(،در پژوهش خود نظارت مستمر سازمان بر مهارت آموزی دانش پژوهان و
آیندۀ شغلی آن ها بعد از اتمام دورۀ تحصیلی ( شامل مولفه های :نظارت استادان و مربیان بر
پیشرفت تحصیلی مهارت آموزان ،تخصیص معدل مهارتی به مهارت آموزان جهت کنترل مهارتشان،
نظارت سازمان بر آیندۀ شغلی دانش آموختگان جهت ثبت آمار کار آفرینی دانشگاه) و دسترسی
دانش پژوهان به بانک اطالعات جامع دانشگاه جهت اشراف بر تمامی ابعاد آموزش و پژوهش را از
عوامل مهم در ارتقای کیفیت سیستم آموزش عالی ذکر کرده اند.
جواآن )2014(1،در پژوهشی نشان می دهد ،عوامل موثر در ارتقای سطح آموزش عبارتند از:
آوردن رشته های دارای بازار کار در دانشگاه ،توجه به کار آفرینی ،توسعه مالی جهت اکتشاف،
اختراع و پژوهش ،توسعه محیط و زیرساخت های آموزشی ،استفاده از فن آوری در تدریس،
دسترسی آسان دانشجویان به فن آوری ،تقویت زیرساخت فن آوری شامل :سامانه های یادگیری
الکترونیکی ،سخت افزار و نرم افزار ،تأمین خدمات ،تأمین محتوا و منابع الزم برای یادگیری و طرح
های آموزشی است.
پال و پراساد )2013( ،در پژوهش خود بر روی سطح کیفیت انستیتو فناوری هندوستان در
بمبئی ،کاربردی شدن رشته های دانشگاه در بازار کار ،توجه به دستاوردهای دانشگاه های معتبر در
حیطۀ فناوری و تشکیل انجمن های تخصصی و مهارتی دانشجویان برای اشتراك گذاری دانش و
مهارت و همچنین توسعه واحدهای پژوهشی و فنی این انستیتو را متناسب با علم روز و برنامه های
راهبردی دانشگاه های موفق در سطح جهان ،از عوامل موثر در سطح کیفی این انستیتو و اعتبار
جهانی آن ذکر کرده است.
اسمولدرز و برتچگر )2012(2،در خصوص از لحاظ کاربردی ،برای دستیابی به اقتصاد دانش
بنیان ،فقط تولید و توزیع اطالعات و پرداختن به آموزش و پژوهش کافی نیست ،بلکه نکته مهم ،به
کارگیری آن ها در استفاده از منابع اقتصادی به صورت مستمر و پایدار است .به عبارت دیگر،
کاربردی کردن دانش و استفاده مؤثرتر از آن در گسترش ظرفیت ها و ارتقاء درجه بهره برداری از
منابع است که تحقق آن ،یک اقتصاد دانش بنیان و تولید ثروت را مقدور می کند؛ از طرفی
تجهیزات و فضای آموزشی و پژوهشی و همچنین تجهیز کارگاه ها و آزمایشگاه ها نقش مهمی در
افزایش سطح کیفی سیستم آموزش عالی دارد.

Juan JT
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پیورسا )2012(1،در پژوهشی به این نتیجه رسید که تقویت فرهنگ سازمانی ،سیستم
پاسخگویی در نظام آموزش عالی ،ایجاد حس اعتماد ،ایجاد آزادی و تقویت مسوولیت پذیری
دانشجویان ،یادگیری تعاملی و مشارکت جویانه و غنی سازی منابع یادگیری سبب ارتقای سطح
کیفی آموزش خواهد شد و فناوری می تواند محدودیت های زمانی و مکانی را از بین ببرد و
آموزش را همگانی تر کند.
وانگ و نئو )2011(2،در پژوهشی با هدف ارتقای سطح آموزش اثربخش ،سطح اثر عوامل
کیفیت آموزشی را (تعهد به برتر گزینی جهت تشویق و ارتقای سطح علمی ،توسعه مالی شامل،
تخصیص بودجه به امر اکتشاف ،توجه به بازتاب بین المللی و تبلیغ موثر جهت جذب دانشجو و
استادان ،تمرکز بر اصل کار آفرینی) را در ارتقای سطح کیفی بررسی کرده اند و اثرگذاری مؤلفه ها
را از باال به پایین به این ترتیب رتبه بندی کرده اند :توسعه مالی ،کار آفرینی ،توجه به بازتاب بین
المللی و تعهد به برتر گزینی.
کالکسی و فردیویچ )2011 (،در پژوهش خود در خصوص توسعۀ مراکز مرتبط با دانشگاه
تکنولوژی دلفت در هلند ،به این نتیجه رسیده اند که از عوامل ارتقای سطح کیفی این دانشگاه در
بخش توسعه  ،توجه به توسعه مراکز با نظر گرفتن نیاز به مهارت مورد نیاز بازار کار در منطقه و
توسعه غیر متمرکز دانشکده ها و مراکز آموزشی مهارت محور با در نظر گرفتن تقاضای بازار کار
است که سبب جذب بیشتر دانشجو به سبب نیازهای شغلی و مهارتی منطقه می شود.
گری )2011(3،در پژوهشی به ارائه یک تعریف شفاف و کاربردی از کیفیت آموزشی و فرهنگ
سازمانی پرداخته است و با در نظرگرفتن نقاط ضعف و قدرت آموزش عالی ،چالش های فرهنگی –
اجتماعی آموزش را شناسایی کرده است .سپس به عنوان یکی از مهم ترین عوامل موفقیت در
ارتقای کیفیت ،موضوع تعهد و مسوولیت پذیری استادان را مورد دقت بیشتر قرار داده است.
وایلم و بولنز )2010(4،در مقاله ای به بررسی عوامل موثر در کیفیت آموزشی می پردازد و
کیفیت آموزش را از مولفه های اصلی پیشرفت علم در زمینه آموزش و پژوهش می داند و توسعه
محیطی در سیستم آموزش عالی شامل :به روز رسانی زیر ساخت های آموزشی و پژوهشی،
مسوولیت پذیری دانشجویان ،مدیران و سرپرستان ،تعامل بین فرهنگی و فرهنگ سازمانی را از
جمله عوامل اصلی در ارتقای سطح کیفی سیستم آموزش ذکر می کند.
1
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واسئشنو )2010 (1،در پژوهش خود ،از نظر آموزشی به پنج عامل اصلی در کیفیت آموزش
عالی اشاره می کند :پشتیبانی سازمانی ،فرهنگ سازمانی ،پشتیبانی از دانشجویان جهت تقویت
مسوولیت پذیری ،پشتیبانی از اعضای هیات علمی ،ارزشیابی و ارتباطات بین فرهنگی دانشگاه با
سایر دانشگاه ها.
سانیال  )2007(2،در پژوهش خود دریافت یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در آموزش با کیفیت
در نظام آموزش عالی ،استاد است ،چرا که یادگیری به واسطه او ارائه می شود .مطالعات زیادی
درباره شفاف سازی و مشخص ساختن وظایف و نقش های آموزشگران برای ارائه تدریس با کیفیت
صورت گرفته است .در بسیاری از این مطالعات ،بر میانجی گری و تسهیل گری بحث های تعهد،
پاسخگویی ،ایجاد حس اعتماد و مسوولیت پذیری استادان تمرکز شده است.
بلوم) 1982(،کیفیت را مهم ترین متغیرآموزشی برمی شمارد و معتقد است ،تعامل استاد و
دانشجو ،مواد آموزشی ،تنظیم محتوا و هدف های آموزشی ،در دسترس بودن زمان و منابع الزم
برای آموزش ،عوامل مؤثر برکیفیت هستند که اجزای کیفیت را تحت تأثیر قرارمی دهند .او معتقد
است که اجزای کیفیت شامل :اشاره ها یا جهت هایی که به یادگیرنده داده می شود ،مشارکت
یادگیرنده در فعالیت های یادگیری )آشکار و نهان( ،تقویت هایی که یادگیرنده در رابطه با یادگیری
دریافت می کند و میزان بازخورد و اصالح است .بر این مبنا ،نیرومندترین شاخص کیفیت آموزش،
سطح مشارکت دانشجویان در امر یادگیری است.
یاسبالغی شرهی و همکاران )1394(،در پژوهشی با عنوان " سنجش کیفیت خدمات آموزشی
ارائه شده به دانشجویان دانشگاه اراك بر اساس مدل سروکوال " به این نتیجه رسیدند که هدف این
پژوهش ،سنجش کیفیت خدمات آموزشی ارائه شده به دانشجویان دانشگاه اراك بر اساس مدل
سروکوال بوده است .جامعه آماری پژوهش را همه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه اراك در
چهار دانشکده مشتمل بر  6444نفر تشکبل دادند .نتایج نشان داد که بین ادراك دانشجویان 4
دانشکده از کیفیت خدمات آموزشی ارائه شده ،تفاوت معنی داری وجود ندارد؛ ولی بین انتظار
دانشجویان  4دانشکده از کیفیت خدمات آموزشی ،تفاوت معنی داری وجود دارد و میانگین انتظار
از کیفیت خدمات آموزشی در بین دانشجویان رشته های فنی و مهندسی ،کمتر از دیگر دانشکده
های مورد مطالعه و انتظار دانشجویان دانشکده ادبیات وعلوم انسانی بیشتر از سایر دانشکده ها در
این پژوهش بوده است.

Vlasceanu Gl
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دادرس و شریفی )1393(،در پژوهشی با عنوان تشکیالت ارزیابی کیفیت دانشگاهی و شرایط
تحقق ارتقای کیفیت آموزش عالی؛ اظهار داشته اند که با وجود تعریف های متعددی که از کیفیت
مطرح شده است ،می توان آن را در حالت کلی ،معادل مطلوبیت قلمداد کرد؛ و بر همین قیاس
ارتقای کیفیت به معنای گذر از وضع موجود و دست یابی به وضعیت مطلوب است .رسیدن به
وضعیت مطلوب ،مستلزم در کنار هم قرار گرفتن عوامل متعددی است که اوالً در ایجاد تغییر
موثرند و دوم ،تغییر مطلوب را موجب می شوند .بیش از یک دهه است که ارزیابی کیفیت در نظام
های مختلف آموزش عالی کشور ،به ویژه در قالب اجرای طرح های ارزیابی درونی و برونی در کشور
ما جریان دارد و چالش های مربوط به اقدام برای ارتقای کیفیت ،در مقاالت متعددی گزارش شده
است .از جمله این چالش ها ،به کمبود ساختار و تشکیالت مناسب ارزیابی کیفیت آموزش عالی در
سطوح ملی و دانشگاهی اشاره شده است.
زنجیر چی و حاجی مرادی )1391(،در پژوهشی اظهار داشتند که آموزش عالی به عنوان موتور
محرکه پیشرفت جوامع امروزی بخش اعظمی از تحقیقات سازمانی را به خود اختصاص داده است.
اما مدل ها و روش های ممیزی کیفیت ،در این مؤسسات همواره محل بحث و اختالف بوده است.
هدف پژوهش ،ارائه چارچوبی برای ارزیابی کیفیت مؤسسات آموزش عالی با بهره گیری از رویکرد
فازی و عبارات کالمی به عنوان مفاهیم نوین ممیزی بود .در این چارچوب ،عناصر مدیریت کیفیت
فراگیر در دو بخش توانمندسازی ها و نتایج دسته بندی و روش شفاف و ساده ای برای ارزیابی آن
ها ارائه شده است .نتایج بررسی با استفاده از روش تاپسیس فازی نشان داد که کیفیت آموزش در
دانشگاه یزد نسبت به سایر ابعاد از وضعیت خوبی برخوردار است و استراتژی و خط مشی در
کمترین مقدار در بین گزینه ها قرار دارد.

سواالت تحقيق



ابعاد و مولفه های ارتقای کیفیت آموزشی آموزشکده های سما دانشگاه آزاد
اسالمی کدامند؟
سهم هریک از ابعاد و مولفه ها در ارتقای کیفیت آموزشی چقدر است؟

روش شناسي پژوهش
هدف پژوهش حاضر ،بررسی" ابعاد و مولفه های کیفیت آموزشی در آموزشکده های سما
دانشگاه آزاد اسالمی " است .روش پژوهش حاضراز نظر هدف ،کاربردی است و با توجه به ماهیت و
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هدف پژوهش در این مطالعه از روش پژوهش آمیخته با رویکرد اکتشافی  -متوالی استفاده شده و
از نظر گردآوری داده ها توصیفی و زمینه یابی است.
بنابراین روش پژوهش ما ،دو جامعه آماری داریم ،یک قسمت شامل ،متخصصان آموزش عالی
که بخش کیفی را در بر خواهد گرفت و دیگری در فاز کمی شامل ،اعضای هیات علمی آموزشکده
های سما در سراسر کشور هستند که بعد از نمونه گیری به پرسشنامه ها پاسخ خواهند داد .جامعه
آماری پژوهش حاضر در فاز کمی اعضای هیات علمی هستند که  445نفر هستند.
با توجه به این که در این پژوهش ،دو نوع جامعۀ آماری داریم (فاز کیفی و فاز کمی) در نتیجه
از دو نوع نمونه گیری استفاده خواهد شد .با توجه به این که جامعۀ آماری در بخش کیفی ،خبرگان
را شامل می شد ،از روش نمونه گیری قضاوتی از نوع هدفمند استفاده شد ودر مجموع 7 ،نفر از
استادان با سابقۀ کاری باالی  15سال فعالیت در حوزۀ آموزشکده اداری و موسسات فنی و حرفه ای
و آموزش عالی انتخاب شدند که  6نفر مرد و  1زن را شامل می شدند که از این افراد 6 ،نفر استاد
یار و با تجربۀ بیش از  15سال فعالیت و  1نفر استاد تمام در رشتۀ مدیریت بودند.
در فاز کمی پژوهش ،جامعه شامل ،همه اعضای هیات علمی آموزشکده های سما در سراسر
کشور است و از آن جایی که این پژوهش در صدد مدل سازی است است و مدل سازی ،مستلزم
عملیات تحلیل عاملی است؛ لذا از فرمول حجم نمونه در مدل ساختاری استفاده می شود و از آن
جا که روش شناسی مدل یابی معادالت ساختاری ،تا حدود زیادی با برخی از جنبه های رگرسیون
چند متغیری شباهت دارد ،می توان از اصول تعیین حجم نمونه در تحلیل رگرسیون چند متغیری
برای تعیین حجم نمونه در مدل یابی معادالت ساختاری استفاده کرد .لذا با توجه به تعداد گویه
های پرسشنامه محقق ساخته (  59گویه) ،تعداد نمونه  295نفر در نظر گرفته شد.
به منظور جمع آوری داده ها و اطالعات در خصوص ابعاد ارتقای کیفیت آموزشی آموزشکده
های سما ،تمامی تحقیقات و پژوهشهای انجام شده حول محور موضوع رساله جمع آوری و مطالعه
شد و ابعاد و مولفه های مرتبط با آن از این تحقیقات استخراج گردید ،که گاهی این عوامل در
برخی پژوهش ها مشترك بودند .در کل 9 ،بعد با  38مؤلفه استخراج شد .سپس این ابعاد و مولفه
ها با روش دلفی در اختیار  7تن از خبرگان و استادان قرار داده شد که ضمن اظهار نظر در خصوص
ابعاد و مؤلفهها ،نظریه های جدید خود را نیز مرقوم کنند .پس از انجام روش دلفی ،طی  3مرحله،
 37مولفه به این  9بعد اضافه شد ،ضمن این که  2بعد با  16مؤلفه دیگر به دست آمد و به جدول
اضافه شد .بعد از ادغام داده های به دست آمده از ادبیات پژوهش و روش دلفی 11 ،بعد و 91
مولفه جمع آوری و به صورت یک پرسشنامه تدوین شد و در اختیار  200نفر از جامعه آماری
(اعضای هیات علمی آموزشکده های سما) قرار گرفت تا سواالت پرسشنامه مورد بررسی و قضاوت
قرار گیرد .سه پرسشنامه در این تحقیق ،به شرح زیر مورد استفاده قرار گرفته است:
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- 1پرسشنامه اول تحقیق که بر اساس ابعاد و مولفه های به دست آمده از مبانی نظری و
پیشینه تحقیق و همچنین انجام روش دلفی ( ترکیبی از مولفه های کمی و کیفی) تدوین شد.
-2پرسشنامه دوم تحقیق که پرسشنامه نهایی ارتقای کیفیت آموزشی آموزشکده های سما تلقی
می گردد ،مشتمل بر سه بخش است :بخش اول ،مربوط به مشخصات فردی پاسخگویان که در آن
متغیرهایی همچون :جنسیت ،سن ،سابقه تدریس ،دانشگاه محل تحصیل ،موقعیت جغرافیایی
دانشگاه محل تدریس و مرتبه علمی مطرح شده است .بخش دوم ،پرسشنامه به بررسی وضعیت
موجود و بخش سوم ،به بررسی وضعیت مطلوب ارتقای کیفیت آموزشی آموزشکده های دانشگاه
آزاد اسالمی پرداخته است.
-3پرسشنامه سوم به منظور تعیین درجه تناسب مدل نهایی تحقیق توسط متخصصان ،طراحی
شد .این پرسشنامه شامل  5بخش فلسفه و اهداف ،مبانی نظری ،استراتژی کیفیت آموزشی ،فرآیند
اجرایی و بازخورد و برونداد مدل بوده که در اختیار  30نفر از متخصصان این حوزه قرار داده شد .
پس از انجام تحلیل عاملی اکتشافی مرتبه اول و دوم تعدادی بعد و مولفه حذف گردید.
بعد از انجام اصالحات الزم و حذف مولفه های غیر مرتبط ،پرسشنامه نهایی با  7بعد و  59گویه
تدوین شد .برای تعیین پایایی ،این پرسشنامه بین  30نفر از افراد نمونه توزیع و ضریب پایایی آن
محاسبه شد .برای تجزیه و تحلیل داده ها و یافتن ساختار معنی داری از ترکیب ابعاد و مؤلفه ها و
پاسخ ها ،از روش تحلیل عاملی از نوع تحلیل عاملی اکتشافی و  tتک نمونه ای برای تعیین درجه
تناسب مدل استفاده شد.

يافته های پژوهش
سوال اول :ابعاد و مولفه های ارتقای کيفيت آموزشي آموزشکده های سما دانشگاه
آزاد اسالمي کدامند؟
نتایج این تحلیل ها نشان داد که به ترتیب اولویت ،ارتقای سطح علمی مراکز آموزشی ،ارتباط با
صنعت و بازار کار ،مسوولیت پذیری علمی ،ارتباط و تعامل با دانشجو(ایجاد حس اطمینان) ،ارتقای
مهارت ،تخصیص و افزایش اعتبارات پژوهشی(اکتشاف و اختراع) و در نهایت ،تعهدات سازمانی از
ابعاد مهم ارتقای کیفیت آموزشکده های سما به شمار می روند .بر اساس نتایج حاصل شده وضعیت
موجود ارتقای کیفیت آموزشی در آموزشکده های سما با توجه به ابعاد و مولفه های به دست آمده
رو به مطلوب بوده و تا وضعیت مطلوب(افق 1404سما) فاصله دارد.
سوال دوم  :سهم هریک از ابعاد و مولفه ها در ارتقای کیفیت آموزشی چقدر است؟
در نتایج تحلیل عاملی تأییدی ،ضرایب استاندارد و ضرایب معناداری قدرت ،رابطه بین عامل
(متغیر پنهان) و متغیر قابل مشاهده به وسیله بار عاملی مشخص میشود .بار عاملی مقداری بین
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صفر و یک است .اگر بار عاملی کمتر از  0/3باشد؛ رابطه ضعیف در نظر گرفته شده ،بار عاملی بین
 0/3تا  0/6قابل قبول است و اگر بزرگ تر از  0/6باشد ،مطلوب در نظر گرفته میشود .ضرایب
استاندارد در واقع بیانگر ضرایب مسیر یا بارهای عاملی استاندارد بین عاملهای و نشانگرها هستند.
برای داشتن روایی باید بین هر سازه و شاخصهای آن ،همبستگی معناداری وجود داشته باشد .این
همبستگی به وسیله مقادیر معناداری سنجیده میشود .اعداد معناداری یا همان  ،t-valueمعنادار
بودن هر یک از پارامترها را نشان میدهد؛ و چنانچه مقدار آن بزرگ تر از  1/96باشد ،پارامترهای
مدل در سطح اطمینان  95درصد معنادار هستند .در مدل عاملی پژوهش حاضر ،همه مقادیر به
غیر از سؤال  25دارای ضرایب استاندارد باالتر از  0/3بوده که نشان از برازش مناسب مدل عاملی
دارد و تنها این سؤال در وضعیت مطلوب حذف گردید.
در بررسی بارهای عاملی استاندارد و ضرایب معناداری سؤاالت ،مشخص شد سؤاالت دارای بار
عاملی مناسب بوده و ضرایب معناداری آنها نیز معنادار است .مقادیر آلفای کرونباخ نیز برای هر
متغیر محاسبه شده که همگی باالتر از  0/7هستند؛ بنابراین پایایی پرسشنامه نیز تأیید میشود.
برای تأیید این که از لحاظ نظری هفت عامل ارتقای مهارت ،ارتقای سطح علمی ،دستاوردها،
مسوولیت پذیری ،ایجاد حس اطمینان ،تخصیص و افزایش اعتبار و موارد سازمانی در کنار یکدیگر
سازهای پنهان به نام ارتقای کیفیت آموزشی را میسازند ،از تحلیل عاملی مرتبۀ دوم بهره برده شده
است.
شاخصهای برازش تحلیل عاملی تأییدی مقادیر مطلوبی را نشان میدهند .شاخص برازش
RMSEAبرابر  0/07به دست آمده که از مقدار  0/1کوچک تر است .مقدار خی -دو برابر
 4054/134و خی -دو بهنجار نیز  2/48بدست آمده است که بین دو و سه قرار دارد .بنابراین ،مدل
ساختاری از برازش مطلوبی برخوردار است.
در پاسخ به سوال بعدی ،تحقیق ارتقای سطح علمی مراکز آموزشی با بار عاملی  0/969دارای
بیشترین همبستگی با نمرات ارتقای کیفیت آموزشی در وضع مطلوب دارد و ارتباط با صنعت و بازار
کار با  0/956در مرتبه دوم ،مسوولیت پذیری علمی با  0/952در مرتبه سوم ،ارتباط و تعامل با
دانشجو با 0/884در مرتبه چهارم ،ارتقای مهارت با  0/869در مرتبه پنجم ،تخصیص و افزایش
اعتبارات پژوهشی با 0/859در مرتبه ششم و در نهایت ،تعهدات سازمانی با 0/799در مرتبه هفتم
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قرارگرفت.

شکل  . 1مدل آماری پژوهش

نتيجه گيری
با توجه به یافته های پژوهش  ،نقش و رسالت آموزشکده های سما را می توان در موارد زیر
بیان کرد :ارتقای سطح علمی ،توجه به دستاوردها ،مسوولیت پذیری ،ایجاد حس اطمینان ،ارتقای
مهارت ،تخصیص و افزایش اعتبار و در نهایت ،موارد سازمانی در جهت تحقق ایران  ،1404تحقق
نقشه جامع علمی کشور ،ابزار خوبی برای برنامه های توسعه فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی کشور،
تربیت نسل دانش آموخته پژوهشگر کارآفرین ،با انگیزه و خدمتگزار کشور و ملت ،تربیت شهروند
مفید آموزش دیده و افزایش رفاه و آسایش عمومی ،ارتقای کیفیت و امید به زندگی در جامعه،
استقرار آورده مغزی به جای فرار مغزها مورد بازشناسی قرار داد .
یافته های این پژوهش نشان داد که در حال حاضر ،آموزشکده های سما به ترتیب به شاخص
هایی چون :مسوولیت پذیری ،دستاوردها ،ارتقای سطح علمی ،ارتقای مهارت ،تخصیص و افزایش
اعتبار ،موارد سازمانی و در نهایت ،ایجاد حس اطمینان توجه دارد.
آموزشکده های سما ،ماهیتاً بنیادهایی کار آفرین هستند .شرایط اکتشاف در همه رشته های
علمی ،از علوم انسانی و علوم پایه گرفته تا رشته های مرتبط با فنی و حرفه ای و بازار کار را فراهم
می آورد .این آموزشکده ها به ارایه آموزش عالی کیفی در قالب بهترین برنامه های آموزشی
برگرفته از دانش حاصل از ارتقای مهارت دانشگاهیان در سراسر جهان می پردازند .آموزشکده های
سما این قابلیت را دارند که دانش ،مهارت و اطالعات الزم را برای یک رقابت موفق در جهان رقابتی
فراهم کنند و می بایست با پذیرفتن خطر اجرای تحقیقات بنیادی ،مشکالت سرمایه گذاری در
زمینه نوآوری ها را بپذیرد و رهبری جامعه را در بخش های کلیدی علم و فناوری تحقق بخشد .با
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ارتفای مهارت سطح علمی و ترویج دانش و تربیت دانش آموختگان و اعضای هیات علمی مورد نیاز
صنعت ارتباط متقابل صنعت و دانشگاه ،انتقال علم و فناوری را تسهیل می کند و بصیرت نسبت به
جهت گیری های راهبردی بلند مدت را افزایش می دهد .دانش آموختگان آموزشکده های سما،
رهبران آینده عرصه کسب و کار ،مهندسی ،علوم در دولت به شمار می روند .آموزشکده های سما،
می تواند به بزرگ ترین عرضه کننده نیروی متخصص برای صنایعی که فناوری برتردارند ،تبدیل
شود .برنامه های آموزشکده موجب ارتقای مهارت و سطح علمی است و همه افراد منطقه از مزایای
آن برخوردار می شوند .شخصیت های کارآفرین ،ثمره آموزشکده های سما خواهند بود که پس از
تحقق الزامات و پیش نیازها می توانند موجبات ارتقای ملی و بین المللی کشور را عینیت بخشند.
چرخه تحول و تکامل پدیده های ناشی از سازمان سما را می توان بخشی از تحول آموزش و
پژوهش در سطح گسترده دید .دانش آموختگان با ارزش های این سازمان وارد جامعه شده و زمینه
های رشد جامعه حرفه ای را مبتنی بر کار آفرینی و مهارت فراهم خواهند کرد .لذا با توجه به یافته
های پژوهش مواردی کاربردی به شرح زیر پیشنهاد می گردد:
-1الویت های بودجه دانشگاه در هر آموزشکده با توجه به اولویت و اهمیت نیازها اختصاص
داده شود و برای تخصیص بودجه در امر ارتقای مهارت در آموزشکده های سما برنامه ریزی مدونی
صورت گیرد.
-2برای بهبود وضعیت ظاهری امکانات و تسهیالت فیزیکی مانند :ساختمان ،کالس های درس،
صندلی و ...و همچنین به روز کردن تجهیزات ،تکنولوژی و مواد آموزشی مانند :کتابخانه ،اینترنت
و ...منابع و بودجه بیشتری اختصاص یابد.
-3بهتر است جهت ارتقای سطح علمی آموزشکده های سما ،از تجارب جهانی تعلیم و تربیت در
حوزه فنی و حرفه ای استفاده شود و موسسسات آموزشی با توجه به آمایش منطقه جهت آموزش
مهارت هایی متناسب با نیاز بومی افزایش یابد.
 -4به دستاوردهای دیگر دانشگاه ها بیشتر توجه شود و سعی شود با تشکیل یک گروه کارآمد و
متخصص ،دستاورهای دانشگاه های مشابه در سطح داخل و خارج کشور به همراه اهداف و برنامه
های آن ها هر ساله مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد و نتایجی که سبب موفقیت و به دست آمدت
دستاوردها شده در برنامه ریری و اهداف سازمانی سما مورد استفاده قرار گیرد.
 -5با توجه به نتایج پژوهش در باره اهمیت مسوولیت پذیری و ایجاد حس اطمینان در ارتقای
کیفیت آموزشی سما ،بهتر است که مؤثرترین افراد علمی با قدرت شناخت منابع مهم و یافته های
فکری جهت تدریس گزینش شوند ،آموزش و پرورش جهت مواجه با نیاز های در حال تغییر جامعه
به هیچ وجه تفکیک نشوند و تعامل میان استادان ،پرسنل با دانشجویان بهبود یابد.
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