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شاخصهای کیفیت نظام آموزش عالی
برای اسناد باال دستی
نهادینهشــدن جایــگاه مناســب مدیریــت کیفیــت خدمــات در دانشــگاهها و موسســات آمــوزش عالــی
پژوهشــی کشــور تاثیــر فوقالعــادهای بــر روانســازی فرآیندهــای ســازمان و کاهــش هزینههــای
مختلــف عملیاتــی مراکــز آمــوزش عالــی و پژوهشــی کشــور دارد .مــواد  15و  ،16تدویــن و ارتقــا
شــاخصهای کیفــی ،نهادینهکــردن تجــارب علمــی و عملــی و کمــک در اســتقرار نظــام جامــع
مدیریــت ،نظــارت و رتبــه بنــدی دانشــگاه ها و موسســات آموزشــی و پژوهشــی کشــور را مدنظــر دارد.
بازنگــری جــدی و مهندســی دوبــاره مفهــوم و معنــای کیفیــت خدمــات بــه ویژه ضــرورت بهینهســازی
ابزارهــا و مدلهــای کیفیــت و ســرآمدی در ســطح دانشــگاهها و موسســات آمــوزش عالــی و پژوهشــی
کشــور ،تبییــن دقیــق و موشــکافانه دیدگاههــا ،چالشهــا و تجــارب موفــق موسســات علمــی و
پژوهشــی در بخــش دولتــی و غیردولتــی و مقایســه عملکــرد ایــن ســازمانها بــا ســازمانهای موفــق از
جملــه اهــداف اســناد بــاال دســتی در ایــن حــوزه اســت.
از مهمتریــن شــاخصهای کیفــی در نظــام جامــع تضمیــن کیفیــت نظــام آمــوزش عالــی کشــور
میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:
 )1شناسایی دقیق شیوههای موثر ارتقا کیفیت خدمات آموزشی و پژوهشی
 )2شناسایی استانداردهای خدمات آموزشی و پژوهشی
 )3بررسی آثار استقرار سیستمهای مدیریت کیفیت در دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی
 )4ارائه مدل جامع تضمین کیفیت در نظام آموزش عالی
 )5ارائه مدل ارزیابی کیفی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی
قطعــا تدویــن شــاخص هــای کیفــی مــورد توجــه در اســناد باالدســتی در حــوزه آمــوزش عالــی
میتوانــد در جهــت تحقــق مــواد یــاد شــده تاثیــر بســزایی داشــته باشــد؛ امیــدوارم ارائــه مقــاالت
ارزشــمند صاحــب نظــران و اندیشــمندان گرامــی در پنلهــای تخصصــی «دومیــن همایــش ملــی
مدیریــت کیفیــت در دانشــگاهها و موسســات آمــوزش عالــی و پژوهشــی کشــور» فرصتــی فراهــم آورد
کــه برنامــه ریــزان و مدیــران نظــام آمــوزش عالــی کشــور بتواننــد در تدویــن احــکام برنامــه ششــم
توســعه از محصــوالت علمــی همایــش بــه نحــو شایســته بهــره بــرداری نماینــد.
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توفیق روزافزون شما را از درگاه ایزد منان خواستارم.

دکتر بهروز ریاحی
دبیر همایش

تضمین کیفیت خدمات در نظام آموزش عالی؛
یک ضرورت ملی و بین المللی
در تمامــی کشــورهای توســعهیافته و پیشــرفته اســتفاده از شــیوههای موثــر بــرای ارتقــا کیفیــت
خدمــات در فعالیتهــا و فرآیندهــای موسســات آمــوزش عالــی و پژوهشــی ضرورتــی انــکار ناپذیــر
تعریــف شــده اســت کــه برنامهریــزان و سیاســتگذاران نظــان آمــوزش عالــی ایــن کشــورها ،هزینــه
هزینــه در ایــن حــوزه را بــه نوعــی ســرمایهگذاری بــرای نس ـلهای حــال و آینــده تلقــی کردهانــد،
خوشــبختانه جایــگاه پیشبینــی شــده بــرای نظــام آمــوزش عالــی کشــور در برنامــه پنجــم توســعه
بــه شــکلی اســت کــه در افــق  1404کشــور بتوانــد جایــگاه اول منطقــه را کســب نمایــد .تالشهــای
در خــور ســتایش اندیشــمندان و صاحــب نظــران در حوزههــای تحقیــق ،آمــوزش و پژوهــش میهــن
اســامی دســتیابی بــه ایــن جایــگاه را در ســالیان پایانــی برنامــه پنجــم میســر نمــوده و جــا دارد برای
کســب رتبههــای باالتــر احــکام موثــر در برنامــه ششــم پیشبینــی شــده و برنامهریــزی الزم در ایــن
خصــوص طراحــی و بــه مرحلــه اجــرا در آیــد.
همایــش ملــی مدیریــت کیفیــت در دانشــگاهها و موسســات آمــوزش عالــی و پژوهشــی کشــور تــاش
شــایانی اســت کــه طــی دو ســال گذشــته بــا همــت ســازمانها ،دانشــگاهها و موسســات آمــوزش
عالــی و پژوهشــی کشــور در بخــش دولتــی و غیردولتــی آغــاز و بحمــداهلل بــا اقبــال اندیشــمندان و
صاحبنظــران کشــور روبــرو شــده اســت .در همایــش دوم تعــداد  60مقالــه بــه دبیرخانــه همایــش
واصــل گردیــد کــه در مقایســه بــا دوره اول از رشــد چشــمگیری برخــوردار بــوده اســت .امیدواریــم در
ایــن همایــش عالمــوه بــر مقــاالت علمــی ارائــه شــده در پنلهــای تخصصــی ،مــدل جامــع تضمیــن
کیفییــت نظــام آمــوزش عالــی کشــور نیــز ارائــه و احــکام پیشــنهادی برنامــه ششــم توســعه در فصــل
علــم و فنــاوری محقــق گــردد.
جــا دارد از هدایــت هــای عالمانــه ریاســت محتــرم همایــش و مشــارکت جــدی اعضــای ارجمنــد
شــورای سیاسـتگذاری ،اســاتید فرهیختــه و گرانقــدر شــورای علمــی و همــکاران دبیرخانــه علمــی
و اجرایــی همایــش تشــکر و سپاســگذاری نمایــم.
انشــااهلل تالشهــای انــدک ایــن مجموعــه بتوانــد در مســیر رشــد و ســرآمدی میهــن عزیزمــان موثــر
واقــع گــردد.
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پرفسور سید مهدی الوانی
چهرهماندگار مدیریت کشور
رییس شورای علمی همایش

چالشهای ارزیابی در نظام آموزش عالی

در ســند چشــمانداز جمهوریاســامیایران در افــق  1404جامعــه ایرانــی از جهــت آرمانهــای
علمــی بدینگونــه توصیــف شــده اســت:
«جامعــه ای مبتنــی بــر دانایــی ،توانــا در تولیــد علــم و فنــاوری ،دسـتیافته بــه جایــگاه اول علمــی
و فنــاوری و درارای توســعه کارآمــد»
در سیاسـتهای علمــی نظــام اداری نیــز بــه دانــش بنیانکــردن نظــام اداری تاکیــد گردیــده اســت
و نقشــه علمــی کشــور ،راههــای نیــل بــه آرمانهــا و سیاسـتهای علمــی را ترســیم کــرده اســت.
از آنجایــی کــه ارزیابــی فعالیتهــا در مســیر تحقــق اهــداف ضرورتــی انکارناپذیــر محســوب میشــود،
ضــروری اســت چالشهــای ارزیابــی نظــام آمــوزش عالــی کشــور بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن ارکان
برنامهریــزی بــرای تولیــد علــم و فنــاوری مــورد بررســی موشــکافانه قــرار گیــرد ،تــا بــا آگاهــی از ایــن
مشــکالت هوشــیارانه نبــت بــه رفــع آنهــا اقدام شــود.
یکــی از ســادهترین و متداولتریــن روشهــای ارزیابــی برنامههــا ،ســنجش میــزان تحقــق اهــداف
آنهاســت؛ در تدویــن سیاس ـتهای توســعه دانــش بــه اهدافــی اشــاره شــده کــه بهتریــن شــاخص
بــرای آگاهــی از میــزان اثــر بخشــی و کرآمــدی بــه شــمار مــی آینــد .فرضــا بــرای اطمینــان از
تحقــق سیاســت دانــش بنیــان کــردن نظــام اداری از طریــق بکارگیــری اصــول دانــش مدیریــت ،بایــد
اهــداف آن را بــا دقــت تعریــف و بررســی کــرد کــه در اجــرای ایــن سیاســت چقــدر بــه هــدف مــورد
نظــر رســیده اســت .بــرای ایــن کار مســلما شــاخصهایی مــورد نیــاز اســت کــه برگرفتــه از هــدف
کلــی سیاســتها میباشــند .از آنجایــی کــه در هــدف انتظــارات و خواســتههای سیاســتگذاران
مشــخص گردیــده اســت ،ارزیابــی تحقــق آنهــا راهــی مســتقیم بــرای ســنجش موفقیــت سیاسـتها
خواهــد بــود .البتــه بایــد اهــداف مشــخص ،قابــل ســنجش ،امکانپذیــر و ســازگار بــا محیــط باشــد.
رویکــرد نیــل بــه هــدف ضمــن ســادگی و ســهولت اجــرای آن دارای نقــاط آســیب پذیــری میباشــد
کــه بایــد بــه آنهــا توجــه ویــژه داشــت .زیــرا در غیــر ایــن صــورت ارزیابــی درســتی حاصــل نخواهــد
شــد؛ امیــد اســت تالشهــای ارزشــمند دسـتاندرکاران ،اعضــای شــورای علمــی و مقالــه دهنــدگان
ارجمنــد دســتاوردهای موثــری را در ایــن مســیر معرفــی و محقــق نمایــد.
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کیفیت در آموزش عالی بر اساس سیاستها و راهبردهای ابالغی
مقاممعظمرهبری
دکتر لطف اله فروزنده

1

مقدمه:

در نظــام سیاســت گــذاری عمومــی و تدویــن اســتراتژی و راهبــردی بــرای تحقــق آن فراینــد تدویــن،
اجــرا ،ارزیابــی سیاســت هــای عمومــی و ســپس رصــد آنهــا بــر اســاس راه کارهــا و شــاخص بطــور
جــدی مطــرح اســت.
در مباحــث مدیریــت کیفیــت شــناخت سیاســت ،راهبردهــا ،جهــت گیــری اصلــی کشــور یــا حتــی
ســازمان حکایــت از اهــداف کیفــی و نگــرش مدیــران و ذی نفــوذان کشــور یــا ســازمان دارد ،لــذا بــرای
رســیدن بــه کیفیــت بعنــوان یــک هــدف بایــد سیاســت هــا و راهبــرد هــای آن مجموعــه را بــه خوبــی
شــناخت و بــر اســاس آن مــدل تحقــق بهــره وری را ســاماندهی کــرد.
در نظــام مقــدس جمهــوری اســامی بــر اســاس اصــل  110قانــون اساســی مقــام معظــم رهبــری
(مدظلــه العالــی) مســئولیت تصویــب و ابــاغ سیاســت های کالن کشــور با مشــورت مجمع تشــخیص
مصلحــت را بــر عهــده دارنــد .بــر همیــن اســاس در ایــن مقالــه اهــداف ،راهبــرد ،راه کارهــای کیفیــت
آمــوزش عالــی بــر اســاس سیاســت هــای ابالغــی مقــام معظــم رهبــری احصــا و بعنــوان راهبردهــا
وشــاخص هــای اصــل کیفیــت در نظــر گرفتــه شــده اســت.
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روابط متقابل کیفیت و تقاضای آموزش
در چشم انداز اجتماعی ایران
دکتر سعید قدیمی

1

چکیده:

در ایــن مقالــه تحــوالت تقاضــای اجتماعــی آمــوزش در ایــران از طریق توجــه به نقش کیفیــت آموزش
مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .هــدف از ایــن بررســی ،تحلیل کنــش هــای متقابل کیفیــت آموزش
بــا تقاضــای اجتماعــی آمــوزش در شــرایط امــروز ایــران اســت .روش بــه کار گرفتــه شــده عبــارت از
مطالعــه اســنادی بــوده اســت .بــرای نیــل بــه ایــن مقصــود ،بــا بهــره گیــری از دادههــا و نتایــج پژوهش
هــای موجــود بــه تحلیــل روندهــا وپویایــی هــای متقابــل کیفیــت و تقاضــای آمــوزش پرداختــه مــی
شــود .بــه ایــن منظــور ،کیفیــت آموزشــی بــه عنــوان یکــی از عوامــل اساســی و تآثیرگــذار بــر ماهیــت
و ســاختارتقاضای آمــوزش مــورد توجــه قــرار مــی گیــرد .در ایــن زمینــه ابتــدا ویژگــی هــای اقتصادی
 اجتماعــی متقاضیــان آمــوزش و رابطــه تقاضــا بــا عوامــل جمعیتــی وارســی مــی شــوند .در گام بعــد،رابطــه عرضــه آمــوزش عالــی و تاثیــر آن بــر تقاضــای آمــوزش مــورد بررســی قــرار مــی گیــرد .در
تحلیــل رابطــه عرضــه وتقاضــا ،بــه مــواردی چــون نقــش دولــت ،بخــش خصوصــی و مســایلی چــون
ناهماهنگــی میــان بــازار کار بــا عرضــه آمــوزش پرداختــه مــی شــود .تحلیــل شــاخصهای گوناگــون
وضعیــت تقاضــای آمــوزش در جامعــه امــروز ،نشــانگر برخــی روندهــای اساســی ماننــد افزایــش ســهم
زنــان و نیــز گــروه هــای کــم در آمــد در بیــن متقاضیــان آمــوزش ،ناهماهنگی میــان عرضــه و تقاضای
آمــوزش و دگرگونــی تدریجــی رویکــرد تقاضــا بــه ســوی تحصیــات تکمیلــی اســت.
* واژگان کلیــدی :تقاضــای آمــوزش ،کیفیــت آمــوزش ،آمــوزش عالــی ،تاریخ ایــران ،عرضــه آموزش،
ســرمایه انســانی ،دانشــگاه و بــازار کار ،جمعیــت ،آمــوزش و دولت ،آمــوزش و بخــش غیردولتی
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 -1مدیر کل برنامه ریزی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

نقش جهاد دانشگاهي در نظام هاي آموزشي و پژوهشي كشور
با توجه به الگوي فرهنگ جهادي
دكتر محمد حسين يادگاري

1

چکیده:

جهــاد دانشــگاهي مولــود مبــارك انقــاب اســامي اســت كــه بــا دو ماموريــت جهــادي و دانشــگاهي
تاســيس شــد و بــا تكيــه بــر ايمــان ،از خــود گذشــتگي ،ســرعت ،كيفيــت ،اعتقــاد بــه فعاليــت هــاي
دانشــگاهي و دانــش بنيــان بــودن كــه از ويژگيهــاي كار جهــاد دانشــگاهي اســت در حــوزه هــاي
مختلــف علمــي ،فرهنگــي ،آموزشــي و پژوهشــي و اشــتغال فعاليــت مــي كنــد.
اهم فعاليت هاي شاخص جهاد دانشگاهي در عرصه هاي آموزش ،پژوهش و فناوري:
 )1درزمينــه پژوهــش نيــز جهــاد دانشــگاهي بعنــوان بزرگتريــن پــارك علــم و فناوري كشــور توانســته
از پژوهــش بــه فنــاوري برســد و در ايــن زمينــه خلــق ثــروت نمــوده اســت )2 .ارائــه خدمــات تخصصي
و نتايــج تحقيقــات در مرزهــاي دانــش بــا فعاليــت  17پژوهشــكده در حــوزه هــاي مختلــف در طــراز
ملــي و بيــن المللــي بــه منظــور تاميــن نيــاز هــاي دســتگاههاي اجرايــي كشــور )3 .ورود بــه دورههاي
پژوهــش محــور بــا بيــش از  20رشــته در مقطــع دكتــري از ســال  90بــا همــكاري دانشــگاه علــم و
فرهنــگ و پژوهشــگاهها و پژوهشــكده هــاي جهــاد دانشــگاهي  )4اجــراي دوره هــاي آمــوزش عالــي
علمــي كاربــردي در زمينــه هــاي فنــاوري اطالعات ،معمــاري ،عمران ،ســاختمان و مديريــت و خدمات
اجتماعــي و هنــر بــا بيــش از  60هــزار دانشــجو در ســطح كشــور )5 .تلفيــن آمــوزش و فنــاوري بــا
تدويــن و اجــراي دوره هــاي آموزشــي مهندســي فنــاوري و حرفــه اي ارشــد علمــي  -كاربردي توســط
مراكــز آمــوزش علمــي  -كاربــردي بــا همــكاري پژوهشــگاه هــا و پژوهشــكده هــا )6 .اثرگــذاري در
حوزههــاي اشــتغال فــارغ التحصيــان بــا دوره هــاي آمــوزش تخصصــي بــراي بيــش از  500هــزار
فراگيــر كــه مســتقيماً درگيــر و يــا وارد عرصــه شــغلي شــده انــد )7 .تربيــت نيروهــاي متعهــد و
وفــادار بــه اســام ،انقــاب ،امــام (رض) و واليــت كــه رهبــري معظــم انقــاب در ايــن خصــوص مــي
فرماينــد "شــما جهادگــران دانشــگاهي فرزنــدان وفــادار انقــاب و اميدهــاي آينــده كشــوريد و اميدوارم
بــا توفيــق پــروردگار منشــاء آثــار بابركــت روز افــزون باشــيد .انشــااهلل" مقــام معظــم رهبــري 92/2/11
 )8در مجمــوع جهــاد دانشــگاهي يــك الگــوي نهــاد علمــي و فرهنگــي درســطح كشــور اســت كــه بــا
كمتريــن ميــزان هزينــه و وابســتگي بــه بودجــه دولتــي بــا تكيــه بــر ايمــان و اعتقــاد بــه تــوان نيــروي
انســاني مؤمــن و علمــي در خدمــت نظــام جمهــوري اســامي در عرصــه هــاي مختلــف دســتاوردها و
خدمــات ارزشــمندي را ارائــه كــرده كــه مســتلزم ارزشــيابي و مميــزي منصفانــه در كنــار ســاير مراكــز
علمــي در ســطح كشــور مــي باشــد )9 .ايــن همايــش مــي توانــد در جهــت تاســيس و شــكيل گيــري
نهــاد ارزشــيابي و اعتبارســنجي كيفيــت در نظــام آموزشــي و پژوهشــي كشــور بســيار موثــر باشــد.
 )10جهــاد دانشــگاهي بــا توجــه بــه تجــارب بيــش از ســه دهــه آمــاده هــر گونــه پذيــرش ماموريــت
و كمــك دهــي در جهــت شــكل گيــري نهــاد ارزشــيابي و اعتبارســنجي كيفيــت نظــام آموزشــي و
پژوهشــي كشــور مــي باشــد.

 -1دانشيار و رئيس جهاد دانشگاهي
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ارزشیابی و مدیریت کيفيت در آموزش عالي:
بررسی دانش و تجربیات ملی و بین المللی و ارائه الگوی ملی
ابراهیم خدایی - 1رضا محمدي - 2فاخته اسحاقي

3

چکیده

در دو دهــه گذشــته ،ارزيابــي و مدیریــت کیفیــت بــه يکــي از موضوعــات مهــم نظــام هــای آمــوزش
عالــي تبديــل شــده اســت و توجــه سياســتگذاران ،مديــران و اعضــاي جامعــه دانشــگاهي را بــه خــود
جلــب کــرده اســت .بــر ایــن اســاس كشــورهاي مختلــف بــه ایجــاد نظــام هــای ارزیابــی و تضمیــن
کیفیــت و بكارگيــري الگوهــای متنــوع ارزیابــی در جهــت بهبــود مســتمر كيفيــت نظــام آمــوزش
عالــی خــود پرداختــه و دانــش و تجربیــات گســترده ای در ایــن حــوزه فراهــم آورده انــد .در ایــران
نیــز بــا توجــه بــه ایــن امــر ،كارآمدكــردن نظــام ارزيابــي و اعتبارســنجي علمــی آمــوزش عالي از ســال
 1379در برنامــه ســوم توســعه کشــور مطــرح شــد و در قالــب طرحــی بــه وزارت علــوم ،تحقيقــات و
فنــاوري محــول گردیــد كــه بــا توجــه بــه پژوهــش هــاي علمــي صــورت گرفتــه و حــوزه تخصصــي
ســازمان ســنجش آمــوزش كشــوردر امــر ســنجش علمــي و ارزشــيابي آموزشــي ،مســئوليت اجــراي
برنامــه مذكــور بــه ايــن ســازمان واگــذار شــد .بــر ایــن اســاس از آن ســال تــا کنــون اجــرای الگــوي
اعتبارســنجي (بــر مبنــای فراينــد ارزيابــي درونــي و بيروني) و ســپس ارزیابــی عملکرد در دانشــگاههای
کشــور مدیریــت و راهبــری شــده اســت .از ایــن رو ایــن مقالــه در صــدد اســت تــا بــا بررســی دانــش
و تجربیــات جهانــی و نیــز قریــب بــه یــک دهــه تجربــه ارزیابــی کیفیــت در دانشــگاههای کشــور بــه
ارائــه الگــوی ملــی ارزیابــی و تضمیــن کیفیــت آمــوزش عالــی و راهکارهــای اســتقرار آن در نظــام
دانشــگاهی کشــور بپــردازد.
* واژه های کلیدی :کیفیت ،ارزیابی ،نظام آموزش عالی
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 -1معاون وزیر و رئیس سازمان سنجش آموزش كشور
 -2عضو هيات علمي و قائم مقام مركز تحقيقات ،ارزشيابي ،اعتبارسنجي و تضمين كيفيت آموزش عالي سازمان سنجش آموزش كشور
 -3كارشناس ارشد پژوهشی مركز تحقيقات ،ارزشيابي ،اعتبارسنجي و تضمين كيفيت آموزش عالي سازمان سنجش آموزش كشور

نظام جامع مهارت و فناوری،
رویکردی جدید در نظام آموزش مهارتی کشور
کورش پرند

1

چکیده:

آمــوزش هــای مهــارت محــور کــه در نظــام بیــن المللــی بــا عنــوان آمــوزش هــای فنــی و حرفــه ای
شــناخته مــی شــده اســت .جایــگاه ویــژه ای در توســعه اقتصــاد پایــدار دارنــد .اینچنیــن آمــوزش هایی
کمــک مــی کننــد تــار در راســتای فنــاوری و علــوم وابســته ،بــه همــراه دانــش هــای خــاص مربــوط
بــه شــغل و در بخــش هــای مختلــف مهــارت هــای الزم کســب گــردد.
آمــوزش هــای مهارتــی ،ضمــن آن کــه بایــد بــا نیازهــای جامعــه و ســطح توســعه یافتگی آن متناســب
باشــد بایــد بتوانــد فناوریهــای نویــن را نیــز مــورد توجــه قــرار دهــد یکــی از تنگناهــای آمــوزش هــای
مهارتــی آن اســت کــه ایــن نــوع آمــوزش از یــک ســو همگــن و متــوازن بــا آمــوزش هــای نظــری
نیســت و از ســوی دیگــر ایــن تــوازن هماهنگــی بیــن بخــش هــای مختلــف ارائــه کننــده آموزشهای
مهارتــی وجــود نــدارد.
یکپارچــه ســازی و هماهنگــی آمــوزش هــای شــغلی و ارتبــاط هوشــمندانه آن بــا ســایر نظــام هــای
آموزشــی موجــود یکــی از اولویــت هــای راهبــردی بــرای ســرآمدی کشــور ایــران در منطقــه و جهــان
بــوده ،بــه عنــوان ک فرصــت مغتنــم مــی توانــد موجــب ســاماندهی و تبییــن یک ســاختار آموزشــی و
شــغلی در حــوزه کاربــرد عملــی از علــوم شــود .در ایــن راســتا طراحــی و تدویــن نظــام جامع مهــارت و
فنــاوری بــا ســه زیــر نظــام آمــوزش مهــارت و فنــاوری ،صالحیــت حرفــه ای و شــرایط احــراز اشــتغال
مــی توانــد توانمندســازی و بــه کار گیــری مطلــوب نیــروی انســانی را ممکــن ســازد.
چشــم انــداز نظــام جامــع ملــی مهــارت ،طراحــی نظامــی جامــع ،پویــا ،منعطــف و ســازگار بــا تحوالت
درونــی و بیرونــی کشــور در زمینــه آمــوزش مهــارت هــای فنــی و حرفــه ای ،شــغلی و فــردی اســت.
ایــن نظــام بــه عنــوان مکمــل فعالیــت هــای دولــت بــرای توســعه و تقویــت منابــع انســانی در کشــور
کــه در بخــش هــای رســمی و غیــر رســمی کشــور آغــاز گردیــده اســت ،بــوده و در تربیــت حرفــه ای
و صالحیــت بخــش فنــی و حرفــه ای بــه نیــروی انســانی در رده هــای کارگــری تــا مهندســی حرفــه
ای کــه نیــروی فعــال کشــور را تشــکیل مــی دهنــد تاثیــر بســزایی دراد .حــوزه کاری این نظــام تربیت
حرفــه ای و آمــوزش هــای فنــی و حرفــه ای کشــور در ســطوح مختــل آمــوزش رســمی (ابتدایــی تــا
عالــی) و تکمیلــی بیــن ســطوح مختلــف تحصیلــی در ســه بخــش صنعــت ،خدمــات و کشــاورزی
میباشــد.
* کلیــد واژه :آمــوزش مهــارت و فنــاوری ،احــراز شــغل ،صالحیــت حرفــه ای ،آمــوزش تکمیلــی
بیــن ســطوح تحصیلــی

 -1معاون وزیر کار ،تعاون و رفاه اجتماعی ،رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
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مدیریت کیفیت در مراکز تحقیقاتي و پژوهشی كشور
دكتر بهروز ریاحی - 1مهندس مهدی ریاحی

2

چکیده:

مدیریــت کیفیــت در ســازمانهای تحقیقاتــی و پژوهشــی ،صرفنظــر از ابزارهــای شناســایی نیازهــا و
فرصــت هــا ،بعنــوان يــك فعالیــت بحرانــی و مهــم شــناخته شــده اســت .عــاوه برتمرکز بــر اطالعات،
فنــاوری ،کاالهــا وخدمــات مناســب بــرای اســتفاده ،نیــاز فراینــده ای نیــز بــرای کاهــش چرخــه هــای
زمانــی و هزینــه هــای تحقیــق و پژوهــش وجــود دارد.
واضــح اســت کــه مدیریــت کیفیــت در فرآیندهــای تحقیــق وپژوهــش ،مــی توانــد بــه طــور همزمــان
چرخــه هــای زمانــی و هزینــه هــا را کاهــش دهــد.
در ایــن مقالــه ســعی شــده اســت در مــورد مدیریــت کیفیــت در مراکــز تحقیقاتــی و پژوهشــی بحــث
شــده و بــا بررســی روش هــا و شــیوه هــای موثــر ،اثــر بخشــي اســتاندارهای کیفیــت در مراکــز
پژوهشــی و اســتاندارهای کیفیــت پژوهــش رامــورد توجــه قــرار دهــد.
* کلیــد واژگان :فعالیــت و پژوهــش(ی) ،فرآینــد پژوهــش ،گــزارش پژوهــش ،ســازمان پژوهشــی،
نظــام پژوهشــی ،مدیریــت کیفیــت ،ســامانه کیفیــت ،و اســتانداردهای کیفیــت پژوهش
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 -1استادیار پژوهشگاه استاندارد ایران
 -2مشاور سیستم های مدیریتی ،فوق لیسانس مهندسی صنایع دانشگاه تهران

Riahy_m_ie@yahoo.com

نهاد ملی سنجش و ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی:

از آرمان تا واقعیت

ابراهیم خدایی - 1رضا محمدی - 2فرانک مختاریان

3

چکیده

ایجــاد ســازمان تخصصــی ملــی در حــوزه ســنجش ،ارزشــیابی و تضمیــن کیفیــت از جملــه
ضرورتهایــی اســت کــه از شــروع فعالیتهــای ســنجش و ارزشــیابی کیفیــت در نظــام آمــوزش عالــی
کشــور مــورد توجــه خــاص قرارگرفتــه و تاکنــون مباحــث مختلفــی در خصــوص نهــاد متولــی ایــن
حــوزه مطــرح شــده اســت .در حــال حاضــر ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور کــه عمدتـاً بــه عنــوان
نهــاد ملــی ســنجش آمــوزش شــناخته میشــود ،مأموریتهــای خــود را در دو حــوزه ســنجش علمــی
و ارزشــیابی آموزشــی ســازماندهی نمــوده اســت .بــا ایــن وجــود ،نظــر بــه تأکیــد اســناد باالدســتی از
جملــه نقشــه جامــع علمــی کشــور مبنــی بــر ایجــاد «نهــاد ملــی مدیریــت ارزشــیابی و اعتبارســنجی
و تضمیــن کیفیــت در نظــام آمــوزش عالــی» ،بــه نظــر میرســد زمــان آن فــرا رســیده باشــد کــه
ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور ،همراســتا بــا انجــام مأموریتهــای خــود بــه نهــاد ملــی ســنجش
و ارزشــیابی کیفیــت در آمــوزش عالــی توســعه و ارتقــاء یابــد .لــذا در مقالــه حاضــر ،هــدف آن اســت
کــه ارزشــیابی کیفیــت بــه طــور خــاص ،بــه عنــوان یکــی از مأموریتهــای ســازمان ســنجش مــورد
بررســی قــرار گرفتــه و ضمــن مــرور دانــش و تجربیــات جهانــی در زمینه ساختارســازی بــرای مدیریت
کیفیــت در آمــوزش عالــی ،یافتههــای برآمــده از تجربیــات یــک دهــهای حاصــل از پیادهســازی
نظــام نویــن ارزشــیابی کیفیــت تبییــن شــود .در نهایــت ،بــر اســاس الزامــات ،مبانــی و امکانســنجی،
زمینههــای ایجــاد نهــاد ملــی ســنجش و ارزشــیابی کیفیــت در آمــوزش عالــی ،تحلیــل میگــردد.
* واژگان کلیدی :ارزشیابی کیفیت ،آموزش عالی ،نهاد ملی سنجش و ارزشیابی کیفیت

 -1معاون وزیر و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور
 -2عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات ،ارزشیابی ،اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی سازمان
 -3کارشناس ارشد پژوهشی مرکز تحقیقات ،ارزشیابی ،اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی سازمان
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مبانی ارزشی ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی
رضا محمدي - 1فرانك مختاريان

2

چکیده

ارزشــیابی کیفیــت در آمــوزش عالــی ،همانگونــه کــه از نــام آن پیداســت بــا گــردآوری منظــم دادههــا
بــه منظــور قضــاوت ارزشــی دربــاره عناصــر تشــکیل دهنــده نظــام آموزشــی بــه طــور خــاص و کلیــت
نظــام آموزشــی بــه طــور عــام ســروکار دارد .در عیــن حــال ،مفهــوم ارزش بــه امــور مطلــوب ،مناســب
یــا نامطلــوب میپــردازد .ارزشهــا در نظامهــای آمــوزش عالــی مختلــف بــه صورتهــای مختلفــی
تعبیــر میشــوند و در نتیجــه ،معانــی قضــاوت ارزشــی کیفیــت ،در ایــن نظامهــا بــا یکدیگــر متفــاوت
اســت .بــه زعــم دورکیــم بایســتی بیــن دو مفهــوم قضــاوت واقعــی و قضــاوت ارزشــی تمایــز قائل شــد.
قضــاوت واقعــی بــه چیســتی و چگونگــی واقعیــت توجــه دارد؛ در عیــن حــال ،قضاوتهــای ارزشــی
بــه کیفیــت اشــیاء یــا ارزشــی کــه بــه آن نســبت میدهنــد میپــردازد .از ایــن رو میتــوان دریافــت،
درک مفهــوم ارزش و لحــاظ شــدن ارزشهــا در یــک نظــام ارزشــیابی ،خــود مفهــوم پیچیــدهای
اســت کــه از الیههــای مختلفــی تشــکیل میشــود .لــذا در مقالــه حاضــر ،ســعی بــر آن اســت کــه
حوزههــای مختلــف ارزشــی در نظــام ارزشــیابی کیفیــت مــورد بررســی قــرار گرفتــه و نقــش تعامــل و
همپوشــانی آنهــا در بهبــود کیفیــت نظامهــای ارزشــیابی ،تحلیــل گــردد.
* واژگان کلیدی :ارزش ،ارزشیابی کیفیت ،آموزش عالی
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 -1عضو هيات علمي و قائم مقام مركز تحقيقات ،ارزشيابي ،اعتبارسنجي و تضمين كيفيت آموزش عالي سازمان سنجش آموزش كشور
 -2كارشناس ارشد پژوهش مركز تحقيقات ،ارزشيابي ،اعتبارسنجي و تضمين كيفيت آموزش عالي سازمان سنجش آموزش كشور

معرفي نظام آموزش عالي معمول و نوين و بررسي سازو كارهاي
ارزشيابي و تضمين كيفيت در آموزش عالي نوين
رضا محمدي - 1دكتر ابراهيم خدايي - 2طاهره ظفري پور - 3دكتر جواد حاتمي

4

يكــي از پيامدهــاي مهــم در عصــر جهانــي شــدن و توســعه فنــاوري اطالعــات و ارتباطــات ،تحــول
گســترده در نظــام آمــوزش عالــي مــي باشــد .ارتباطــات و فنــاوري مربــوط بــه آن تاثيــري بســزا در
توســعه و دگرگونــي نظــام آمــوزش عالــي و حركــت بــه ســمت افــق هــاي جديــد در ايــن حــوزه
داشــته اســت .برايــن اســاس جهانــي شــدن و فنــاوري اطالعــات و ارتباطــات ابعــاد مختلفــي از نظــام
آمــوزش عالــي از جملــه آمــوزش عالــي بــدون مــرز و امــكان افزايــش دسترســي بــه نظــام آمــوزش
عالــي را متاثــر كــرده اســت .عامــل رقابــت در بــازار آمــوزش عالــي ،كيفيــت ايــن نظــام و وجــود ســاز
و كاري بــراي بازنمايــي ،بهبــود و ارتقــاء آن مــي باشــد .راهبــردي تريــن ســاز و كار تحقــق ايــن مهــم
وجــود زيرنظــام ارزشــيابي مــي باشــد .زيرنظــام ارزشــيابي بــه عنــوان جزئــی از نظــام آمــوزش عالــي
بــوده و بــرای ادامــه حيــات ،افزايــش کارايــی ،اثربخشــي ،بهبــود و تعالــي کيفيــت ايــن نظــام در جهت
تحقــق اهــداف تعييــن شــده در بســتر ملــي و درگســتره جهانــي ضــروری میباشــد .بنابرايــن طراحــي
و اســتقرار نظــا م تضميــن کيفيــت بــه عنــوان راهبــردی مناســب جهــت حفــظ و ارتقــاء کيفيــت نظام
آمــوزش عالــی نويــن مطــرح مــي شــود .بــر ايــن اســاس مقالــه حاضــر بــا هــدف بررســي تطبيقــي
زيرنظــام ارزشــيابي و تضميــن كيفيــت در نظــام آمــوزش عالــي نويــن و معمــول ،وجــوه افتــراق و
اشــتراك آن و در نهايــت ارائــه اســتنتاجات سياســتي در ايــن حــوزه ،در زمينــه نحــوه و چگونگــي
اســتقرار نظــام ارزشــيابي و تضميــن كيفيــت آمــوزش عالــي نويــن ارائــه مــي گــردد.
* واژگان كليدي :آموزش عالي معمول ،آموزش عالي نوين ،ارزشيابي ،نظام تضمين كيفيت

 -1عضو هيات علمي و قائم مقام مركز تحقيقات ،ارزشيابي ،اعتبارسنجي و تضمين كيفيت آموزش عالي سازمان سنجش آموزش كشور
 -2معاون وزير و رئيس سازمان سنجش آموزش كشور
 -3كارشناس ارشد پژوهشي همكار مركز تحقيقات سازما ن سنجش آموزش كشور
 -4دانشيار دانشگاه تربيت مدرس
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طراحی جایزه ملی کیفیت برای نظام آموزش عالی ایران:

فرصت یا تهدید

رضا محمدي - 1فاخته اسحاقي

2

چکیده

در دهههــاي اخيــر پيــرو اهميــت موضــوع مديريــت کيفيــت در نظامهــاي آمــوزش عالــي و ورود بحث
کيفيــت از صنعــت بــه ايــن حــوزه و مفهومســازي آن مطابــق بــا ماهيــت نظــام آمــوزش عالــي ،مســاله
طراحــی جوايــز کيفيــت نیــز بــه منظــور ترغيــب ارتقــاء مســتمر کيفيــت در نظامهــاي دانشــگاهي،
بــه عنــوان یــک پدیــده چالــش برانگیــز ظهــور کــرده اســت .بــر ایــن اســاس کاربــرد مدلهــاي جايــزه
کيفيــت (دمینــگ ،مالکــوم بالدریــج و  )...بــا تغییراتــی جهــت تطابــق معيارهــاي آن با آمــوزش عالي و
بــا هــدف طراحــی و ارائــه جوايــزی خــاص نظــام آمــوزش عالــي مطــرح شــده اســت.
در ایــن راســتا بــا توجــه بــه مطــرح شــدن بحــث کارآمــد کــردن نظــام ارزيابــي و ارتقــای کيفيــت
آمــوزش عالــي ايــران از برنامــه ســوم توســعه (ســال  )1379و پــس از گذشــت يــک دهــه از تجربــه در
ايــن حــوزه و نیــز بــه منظــور افزايــش رقابــت و پاســخگويي دانشــگاههاي کشــور در خصــوص تعالــی
کيفيــت علمــي ،بحــث هایــی در زمینــه طراحــي جايــزه ملــي کيفيــت در نظــام آمــوزش عالــي ایــران
مطــرح شــده اســت .بــر ايــن اســاس ايــن مقالــه در صــدد اســت تــا بــا بررســي پيشــينه ايــن موضــوع
و بــا توجــه بــه کارکردهــا و ماهيــت نظــام آمــوزش عالــي و تجربيــات مربــوط بــه ارزيابــي کيفيــت در
کشــور ،ضمــن بررســی و تحلیــل فرصــت هــا و تهدیدهــای چنیــن اقدامی،چارچــوب مناســبی بــرای
حرکــت در ایــن حــوزه ارائــه دهــد.
* واژه های کلیدی :ارزیابی کیفیت ،جایزه ملی کیفیت ،نظام آموزش عالی
دانشگاه علمی کاربردی
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 -1عضو هيات علمي و قائم مقام مركز تحقيقات ،ارزشيابي ،اعتبارسنجي و تضمين كيفيت آموزش عالي سازمان سنجش آموزش كشور
 -2كارشناس ارشد پژوهشی مركز تحقيقات ،ارزشيابي ،اعتبارسنجي و تضمين كيفيت آموزش عالي سازمان سنجش آموزش كشور

ارزیابی کاربرد فناوریهای نوین اطالعاتی در دانشگاههای باز:

مطالعه موردی دانشگاه پیام نور
احمد آخوند - 1رکسانا فکری - 2ویدا حاجی آقایی

3

چكيده

توســعه اقتصــاد دانــش محــور ،رشــد ســریع فنــاوری و نیــاز روزافــزون بــه نیروهــای متخصــص و
توانمنــد ،موجــب تحــوالت و تغییــرات شــگرفی در نظامهــای آموزشــی جهــان شــده اســت .آمــوزش
بــازو از راه دور یکــی از مهمتریــن تحــوالت آموزشــی در قــرن اخیــر اســت کــه در آن بــا بهــره گیــری
از روشــهای نویــن مبتنــی بــر فنــاوری اطالعــات ،موانــع زمانــی و مکانــی کاهــش مــی یابــد .دانشــگاه
پیــام نــور بــه عنــوان مهمتریــن متولــی آمــوزش بــاز و از راه دور در کشــور بــا بهــره گیــری از ایــن
نــوع فنــاوری ،امــکان آمــوزش و پژوهــش بســیاری از دانــش پژوهــان را در ســطح ایــران و برخــی از
کشــورهای همجــوار فراهــم ســاخته اســت .در ایــن مقالــه بــا بهــره گیــری از یکــی از روشــهای کارا در
ارزیابــی عملکــرد بــه نــام روشــکار تامتیــازی متــوازن ( )BSCبــه ارزیابــی میــزان تاثیــر فنــاوری هــای
نویــن اطالعاتــی در بهبــود کیفیــت خدمــات ارایــه شــده توســط دانشــگاه پیــام نــور بــه عنــوان یکــی
از دانشــگاه هــای بازپرداختــه مــی شــود .روش تحقیــق در ایــن پژوهــش پیمایشــی اســت و اطالعــات
از طریــق توزیــع پرسشــنامه در میــان مدیــران ســتادی و اســتانی دانشــگاه جمــع آوری گردیده اســت.
نتایــج حاصــل از ایــن پژوهــش ،نــه تنهــا مــی توانــد به طــور کاربــردی بــرای ارزیابــی عملکــرد و برنامه
ریــزی هــای راهبــردی دانشــگاه پیــام نــور مــورد بهــره بــرداری قرارگیــرد ،بلکــه مــی توانــد بــه عنــوان
الگویــی در ســایر دانشــگاه هــای بــاز و آمــوزش از راه دور نیــز بــه کار گرفتــه شــود.
* كلمــات كليــدي :ارزیابــی عملکــرد ،مــدل کارت امتیــازی متــوازن ( ،)BSCدانشــگاه پیــام نــور،
دانشــگاه هــای بــاز

 -1استادیار ،معاون فناوري و پژوهش ،فيزیک ،دانشگاه پيام نور ،جاده لشكرك ،سه راه ازگل ،سازمان مركزي دانشگاه پيام نور
 -2استادیار ،مهندسی صنایع ،دانشگاه پيام نور
 -3دانشجوي كارشناسی ارشد ،دانشگاه پيام نور
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طراحي مدل مفهومي جهت سنجش کيفيت بر ميزان رضايت
يادگيرنده درسامانه يادگيري الکترونيکي دانشگاه هاي داراي
نظام آموزش از دور
دکترمهران فرج اللهي - 1دکترسيدمهدي موسي کاظمي - 2دکترسيدمحمدشبيري - 3درياناز پهلواني نژاد

4

چکیده

هــدف تحقيــق حاضــر بررســي رابطــه کيفيــت خدمــات الکترونيکــي بــا رضايــت الکترونيکــي
دانشــجويان در دانشــگاه هــاي داراي سيســتم مجــازي مســتقر در شــهر تهــران در گــروه هــاي علــوم
انســاني مــي باشــد .روش تحقیــق ازنــوع همبســتگی و بــه صــورت پیمایشــی انجــام شــده اســت.
دانشــگاه پيــام نــور  -تربيــت مــدرس  -تهــران  -شــهيد بهشــتي  -علــم و صنعــت ايــران بــه عنــوان
جامعــه آمــاري انتخــاب شــدند .جامعــه آمــاري شــامل  3039نفــراز دانشــجويان دوره هــاي يادگيــري
الکترونيکــي در ايــن تحقيــق از نمونــه گيــري تصادفــي اســتفاده شــده اســت و  385نفر از دانشــجويان
دوره هــاي يادگيــري الکترونيکــي بــه صــورت تصادفــي انتخــاب شــده انــد .ابزارجمــع آوري اطالعــات
پرسشــنامه بودکــه ضريــب آلفــاي کرونبــاخ بــراي پرسشــنامه  ./98بــه دســت آمــد .بــا اســتفاده از
تحليــل هــاي آمــاري ،داده هــاي حاصــل از پرسشــنامه بــه کمــک نــرم افــزار  LISRELو بــا اســتفاده از
روش مــدل ســازي معــادالت ســاختار يافتــه ،مــدل پيشــنهادي تحقيــق ،آزمــوده شــد .نتيجــه تحقيق
نشــان مــي دهدکــه بيــن مولفــه هــاي كيفيــت اطالعــات ،كيفيــت آمــوزش ،كيفيــت فنــي ،كيفيــت
خدمــات و رضايــت تأثيــر مســتقيم و معنــي داري دارنــد .همچنيــن بــر اســاس ضرايــب اســتاندارد
شــده رگرســيوني (ضرايــب تحليــل مســير) مشــاهده ميشــود بــه ترتيــب كيفيــت اطالعــات رتبــه
اول ،كيفيــت آمــوزش رتبــه دوم ،كيفيــت فنــي رتبــه ســوم ،كيفيــت خدمــات رتبــه چهــارم و كمترين
اهميــت را دارد.
* واژگان کليدي :کيفيت ،رضايت ،يادگيرنده ،يادگيري الکترونيکي ،آموزش از دور
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 -1دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
 -2استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
 -3دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
 -4دانش پژوه دکتری و مدرس دانشگاه پیام نور

طراحی الگویی هزینه  -اثربخش در نظام آموزشی
دانشگاه پیام نور ایران
محمد علی جوادی بورا - 1عیسی ابراهیم زاده

2

چکیده

هــدف اصلــی پژوهــش حاضــر طراحــی و تبییــن الگــوی هزینــه  -اثربخشــی در نظــام آمــوزش از راه
دور در دانشــگاه پیــام نــور ایــران بــه منظــور گســترش کیفیــت در آمــوزش میباشــد .ایــن پژوهــش از
نــوع ترکیبــی بــوده کــه بــا روش دلفــی و پیمایشــی انجــام شــده اســت .جامعهی آمــاری ایــن پژوهش
شــامل متخصصیــن برنامــه ریــزی آمــوزش از راه دور ،متخصصیــن آشــنا بــه حــوزهی اقتصــاد آمــوزش
عالــی و کارشناســان مالــی دانشــگاه هــای پیــام نــور مراکــز اســتانها در ایــران بودنــد .از بیــن آنهــا
تعــداد  109نفــر بــا اســتفاده از روش نمونــه گیــری هدفمنــد انتخــاب و بــه پرسشــنامه ای کــه محقــق
بــا اســتفاده از اســناد و مــدارک معتبــر علمــی و روش دلفــی ( )Delphiســاخته ،پاســخ دادنــد .بــرای
تعییــن روایــی و پایایــی پرسشــنامه بــه ترتیــب از نظــرات متخصصــان علــوم تربیتــی و برنامــه ریــزی
آمــوزش از راه دور و آلفــاي کــران بــاخ اســتفاده شــده اســت .پاسـخها پــس از جمــع آوري بــا اســتفاده
از فنــون آمــار توصیفــی و اســتنباطی و بــکار گیــری نــرم افــزار  Lisrel, spssمــورد تجزیــه و تحلیل قرار
گرفــت .نتایــج نشــان داد کــه مؤلفــه هــای اصلــی تأثیرگــذار بــر هزینــه  -اثربخشــی در آمــوزش از راه
دور بــه  5گــروه زیرســاخت (فناورانــه و غیرفناورانــه) ،توســعه و بهســازی منابــع انســانی ،طراحــی نظام
آموزشــی و فراینــد یاددهــی  -یادگیــری و تهیــه ،تولیــد و ارائــه مــواد آموزشــی تقســیم میشــوند.
همچنیــن الگــوی  5عاملــی دارای شــاخصهای برازندگــی ( )=078/0CFIو ( )=085/0RMSEAبــوده
کــه نشــان دهنــدهی مناســب بــودن مــدل میباشــد .بــه عبــارت دیگــر میتــوان از ایــن الگــو بــرای
محاســبه و مدیریــت هزینــه در دانشــگاهها و مراکــز آمــوزش از راه دور نیــز اســتفاده کــرد.
* واژگان کلیدی :آموزش از راه دور ،اقتصاد آموزش از راه دور ،هزینه،هزینهیابی ،هزینه-اثربخشی

 -1استادیار و مدرس دانشگاه فرهنگیان  -قائم شهر  -مازندران  -ایران  -مسوول مکاتباتJavadi.ma@gmail.com :
 -2دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
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شناسايي مولفه هاي آموزش باز و از دور و توسعه نيروي انساني
در دانشگاه هاي داراي اين نوع آموزش و ارائه الگوي براي آن
دکتر مهران فرج اللهی - 1دكترحسین نجفی

2

چكيده

تحقيــق حاضــر بــا هــدف بررســي نقــش نظــام آمــوزش بــاز و از دور بــر توســعه نيــروي انســاني در
دانشــگاه پيــام نــور بــه عنــوان متولــي و مجــري آمــوزش بــاز و از دور در ايــران و ارائــه مدلــي بــراي
آن ،در قالــب روش توصيفــي  -پيمايشــي انجــام گرفتــه اســت .جامعــه آمــاري ايــن تحقيــق كليــه
دانشــجويان دكتــري پيــام نــور در ســال تحصيلــي  90 - 91بــه تعــداد  1082نفــر بودندكــه از ايــن
تعــداد  321نفــر بــه صــورت نمونــه گيــري تصادفــي طبقــه اي بــه عنــوان نمونــه انتخــاب شــدند .ابزار
مــورد اســتفاده ،دو پرسشــنامه محقــق ســاخته بــود كــه بــر اســاس مبانــي نظــري و پيشــينه تحقيــق
تنظيــم شــده اســت .روايــي پرسشــنامه هــا توســط صاحبنظــران مــورد تاييــد قــرار گرفــت و پايايــي
آن نيــز از طريــق ضريــب آلفــاي كرونبــاخ بــه ترتيــب بــراي نظــام آمــوزش بــاز و از دور  0/898و براي
توســعه نيــروي انســاني 0/872محاســبه شــد .بــراي تجزيــه و تحليــل دادهــا نيــز ،از آمــار توصيفــي و
اســتنباطي (تحليــل عاملــي و تحليــل مســير) اســتفاده شــد .بعــد از تجزيــه و تحليل(تحليــل عاملي)،
نظــام آمــوزش بــاز و از دور بــه ترتيــب اولويــت دارای  3مولفــه اصلــي فنــاوری ،تعامــل ،امکانــات و 22
شــاخص و توســعه نيــروي انســانی نيــز بــه ترتيــب اولويــت دارای  4مؤلفــه اصلــي دانــش ،نگــرش،
مهــارت ،رفتــار و  29شــاخص شــد .بــر اســاس اولويــت بنــدي مولفــه هــا و شــاخص هــاي آمــوزش
بــاز و از دور و توســعه نيــروي انســاني و بــا اســتفاده از نــرم افــزار ليــزرل( 8/53تحليــل مســير) ،مــدل
نظريــي و ســاختاريي ارايــه گرديــد كــه نشــان مــي دهــد ،اگــر آمــوزش بــاز و از دور بــه همــراه
مولفههــا و شــاخص هــاي آن در دانشــگاه هــاي داراي نظــام بــاز و از دور بــه خوبــي طراحــي ،توليــد،
اجــرا و ارزشــيابي شــود ،منجــر بــه توســعه مولفــه هــاي نيــروي انســاني؛ دانــش ،نگــرش ،مهــارت،
رفتــار و شــاخص هــاي آن در افــراد مــي شــود.
* کلمات کلیدی :نظام آموزش باز و از دور ،توسعه نيروي انسانی ،مولفه ها و مدل نظری
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 -1دانشیار ،گروه علوم تربیتی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران
 -2استاديار،گروه علوم تربیتی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران

معرفی الگوهای نوین  17گانه ارزشیابی در دانشگاه باز و از دور
مهران فرج اللهی - 1رضا نوروززاده - 2فهیمه السادات حقیقی

3

چکیده

ایــن مقالــه بــا روش مطالعــات اســنادی الگــو هــای هفــده گانــه نوینــی را بــرای ارزشــیابی خدمــات
آموزشــی دانشــگاه بــاز و از دور را در دو گــروه معرفــی مــی کنــد.
گــروه اول الگوهــای باتــس ( ،)1995ون ســلیک ،کیتنــر ،بالنگــر ( ،)1998بلنگروجــردن (،)2000
اســکانلن ،جونــز ،بارنــارد ،تامپســون و کالدر ( ،)2000هاگــس و آتــوول ( ،)2002الم و مــک نــات
( ،)2005زاهاریــس ( )2005و کــرک پاتریــک ( )2006معرفــی مــی شــوند کــه بــه شــواهد علمــی
شــامل پیامدهــا (داده هــای مقــداری و عــددی از نتایــج یادگیــری ،نــرخ تکمیــل و میــزان رضایتمندی
یادگیرنــده) ،تناســب (تناســب بیــن محتــوی برنامــه آموزشــی بــا نیــاز هــای جامعــه ،مــواد آموزشــی
معتبــر و انتقــال یادگیــری بــه دنیــای واقعــی) و بهــره و هزینــه (هزینــه هــای دوره آموزشــی بــرای
دانشــگاه و دانشــجویان) تاکیــد دارنــد .گــروه دوم الگوهایگولــر ( ،)1979رامبــل ( ،)1981کالیــس3
( ،)1993کالرک ( ،)1994مــان ( ،)1998لورنــزو و مــور ( ،)2002باکــر و اونیــل ( ،)2006رو (،)2002
و باندرســون ( )2003هســتند کــه بــه انتظــارات آموزشــی ،ارزش هــا ،نتایــج مشــخص و اثــرات
اجتماعــی ،آموزشــی ناخواســته تاکیــد کــرده انــد.
هــر دو گــروه الگــو هــای نویــن ارزشــیابی بــه پیــروی از الگــوی میســیک ( )1982ارائــه شــده انــد و
در  5عنصــر پیامــد هــای آموزشــی ،ارزش هــا ،ارتباطــات ،اثــر بخشــی (هزینــه  -بهــره) و پیامــد هــای
ناخواســته قابــل تفکیک هســتند.

 -1عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
 -2استادیار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی،وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
 -3دکتری برنامه ریزی آموزش از دور
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واکاوی ابزارهای کیفیت و مدلهای سرآمدی
دکتر شاه طالبی

1

مورد مطالعه :دانشگاه آزاد اسالمی

پارادایــم نویــن ســازمانی امــروز ،القــاء کننــده ایــن عقیــده اســت کــه چابکــی ،تعالــی و پویایــی
ســازمانها در هــر جامعــه ای در گــرو مالحظــه ارزشــهای پایــداری اســت کــه کیفیــت یکی از آنهاســت.
ســندرومهایی چــون ســکوت ســازمانی ،غفلــت ســازمانی یــا فراموشــی ســازمانی غیرهدفمنــد ،کــوچ
مجــازی ،چالــش نقشــها و شایســتگی هــا و  ...نیازمنــد تکاپــوی نظامهــا از جملــه نظــام آمــوزش عالــی
در مباحــث ارتقــای کیفیــت بــه عنــوان روشــی پیــش گیــری کننــده و شــیوه ای درمانــی اســت.
موضــوع کیفیــت و ســرآمدی در قالــب مدلهــای مطــرح رویکــردی را مشــخص مــی کنــد کــه در
آن مــی تــوان بــا شــناخت و تمرکــز آگاهانــه بــر نقــاط قــوت و قابــل بهبــود ،برنامــه ریــزی درمانــی
کوتــاه مــدت ،میــان مــدت و بلنــد مــدت ،طراحــی مجــدد ســاختار ،فرایندهــا ،فعالیتهــا و سیســتمها
شــاخصهای عملکــردی را ارتقــاء بخشــید .مــدل ســرمایه گــذاری در منابــع انســانی ،مــدل توســعهگر
منابــع انســانی ،مــدل محیــط کار عالــی ،مــدل بلــوغ قابلیــت منابــع انســانی ،مــدل جوایــز بهترینهــا،
مــدل جوایــز رهبــری و ســرمایه انســانی بــه کار رفتــه توســط موسســات حرفــه ای از جملــه مدلهــای
کیفیتــی اســت کــه در راســتای خلــق ارزش افــزوده در دنیــای ســازمانی از جملــه آمــوزش عالــی
بــه کار گرفتــه شــده اســت .مطابــق بــا برنامــه ایــران  1404و اهــداف ایــن چشــم انــداز از جملــه
کشــوری برخــوردار از دانــش پیشــرفته ،توانــا در تولیــد علــم و فنــاوری ،متکــی بــر ســهم برتــر منابــع
انســانی و ســرمایه اجتماعــی در تولیــد ملــی بــه نظــر مــی رســد آمــوزش عالــی نیازمنــد نوعــی تغییــر
مبتنــی بــر دگردیســی ،خبرگــی ،شایســتگی حرفــه ای ،مشــتری محــوری ،توانایــی راهبــردی ،نقــش
پایشــگرایانه و حافــظ ارزش اســت .در ایــن راســتا دانشــگاه آزاد اســامی بــه عنــوان یکــی از قطبهــای
علمــی کشــور بــا دارا بــودن نقــش اساســی در فرصــت آفرینــی بــرای نیروهــای جــوان ،بــاز خوانــی
چشــم انــداز زندگــی حرفــه ای وتربیــت نیــروی انســانی دانشــگر ایفاگر رســالتی مهــم و حیاتی اســت.
بدیهــی اســت مانــدگاری ،بقــاء ،پویایــی و حفــظ تــوان رقابتــی ایــن سیســتم آموزشــی بــه عــاوه
مطــرح شــدن غلبــه الگوهــاي تجــاري در آمــوزش عالــي و تغییــر مفهــوم کیفیــت بــا غلبــه تجــاری
ســازی ،مداقــه در متغیرهــای کلیــدی چــون جنبــش کیفیــت گرایــی را در دانشــگاه آزاد مطمــح نظــر
قــرار داده اســت .تاکیــد توجــه بــر مدلهــای ســرآمدی کاربــردی از طریــق واکاوی مدلهــای موجــود بــه
منظــور بومیســازی بــا تکیــه بــر ســادگی ،تعاریــف معیارهــا و شــاخصها و دگردیســی در نحــوه ارزیابی
و پایــش امــکان پذیــر خواهــد بــود .مقالــه حاضــر در صــدد اســت ضمــن بررســی خاســتگاه مدلهــای
مرســوم و متعــارف جهانــی بســتر و فضــای فرهنگــی حاکــم بــر آمــوزش عالــی بــا تاکیــد بــر دانشــگاه
آزاد اســامی را بررســی کــرده و بــا توجــه بــه چهــار حــوزه تغییــرات تئوریــک ،تحــوالت بیــن المللــی،
تغییــرات ملــی ،اداری و مدیریتــی پیشــنهاداتی در ایــن زمینــه ارایــه نمایــد.
* کلید واژه ها :دانشگاه آزاد اسالمی ،جنبش کیفیت  ،سرآمدی ،ارزیابی ،آموزش عالی
 -1عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی
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كاربرد هزينهيابي هدف در دانشگاه آزاد اسالمي
مقطع تحصيالت تكميلي و تاثير آن بر كاهش قيمت تمامشده
محمد جليلي - 1عليرضا قليزاده

2

چكيده

هزینــه یابــی هــدف ابــزار و فرآینــد جامعــی اســت کــه باعــث افزایــش توانایــی ســازمان در کاهــش
هزینههــا و بهبــود عملکــرد ســطوح یــک ســازمان میگــردد .برعکــس روش هزینهیابــی ســنتی،
روش هزینهیابــی هــدف بــا تعییــن قیمــت فــروش هــدف شــروع میگــردد .در ایــن روش بــرای
تعییــن قیمــت فــروش تمــام عوامــل تاثیرگــذار در چرخــه عمــر محصــول و ارائــه خدمــات مــورد توجه
قرارمیگیــرد .هزينــه يابــي هــدف بخشــي از فرآينــد مديريــت جامــع براي بقــاء ســازمان هــا در دنياي
رقابتــي اســت .ايــن مقالــه مــي خواهــد تــا نقــش اســتفاده از هزينــه يابــي هــدف را در كاهــش قيمــت
تمــام شــده خدمــات در مقطــع تحصيــات تكميلــي مــورد مطالعــه و بررســی قــرار دهــد .دادههــای
مــورد نیــاز ایــن پژوهــش از طریــق پرسشــنامه جمـعآوری گردیــده اســت .در ایــن پژوهــش متغیــر
مســتقل هزینهیابــی هــدف و متغیرهــای وابســته كاهــش بهــاي تمــام شــده ،چرخــه عمــر رشــته هاي
تحصيلــي و عالقــه منــدي متقاضيــان مــي باشــد .بــر اســاس فرمــول کوکــران تعــداد نمونــه آمــاری
 150نفــر تعییــن گردیــد .بــرای تجزیــه و تحلیــل دادههــا از روشهــای آمــاری توصیفــی و اســتنباطی
اســتفاده شــده اســت .بــرای بررســی ارتبــاط بیــن متغیرهــا از آزمــون همبســتگی پیرســون ،بــرای ارائه
مــدل از تحلیــل رگرســیون ،اســتفاده شــده اســت .طبــق نتایــج پژوهــش نقــش هزینهیابــی هــدف در
كاهــش بهــاي تمــام شــده و چرخــه عمــر رشــته هــاي تحصيلــي بــر اســاس عالقــه منــدي متقاضيان
تاثيــر گــذار خواهــد بــود .و همچنيــن نشــان داد كــه دانشــگاه آزاد اســامي بايســتي در فعــال كــردن
ابعــاد روش هزينــه يابــي بــر مبنــاي هــدف بــراي دســتيابي بــه مزيــت رقابتــي گام بــردارد.
* کلمــات کلیــدی :هزینهیابــی هــدف ،مزیــت رقابتــی ،كاهــش بهــاي تمــام شــده  ،چرخــه عمــر
محصــول ،تحصيــات تكميلي ،دانشــگاه آزاداســامي

 -1استاديار دانشگاه آزاداسالمي واحد ابهر
 -2كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني گرايش مالي دانشگاه آزاد اسالمي واحد ابهر
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مدل پنج وجهی پردازش کیفیت در آموزش عالی

(تحلیل نظری نقش ابعاد ساختاری ،فردی ،فنی ،فرهنگی و سیاسی
در کیفیت عملکرد سازمان های علمی)
نادر سلیمانی

1

چکیده

کیفیــت کار دانشــگاهی پدیــده ای چنــد بعــدی اســت کــه همــه بخــش هــا و زیــر بخــش هــا در
پــردازش آن ســهیم هســتند .بــرای درک کیفیــت عملکــرد دانشــگاهی ،مــی تــوان دانشــگاهها و مراکز
آمــوزش عالــی را از منظــر سیســتمی بــه عنــوان سیســتم هــای اجتماعــی تجزیــه و تحلیــل نمــود.
مطابــق ایــن دیــدگاه کیفیــت نتایــج و محصــوالت سیســتم اجتماعــی در گــرو کیفیــت بخشــی تمــام
اجــزاء ،عناصــر و فراینــد هــای آن اســت .مطابــق بــا رویکــرد سیســتماتیک فراینــد هــای دانشــگاهی
در پنــج خــرده سیســتم انجــام مــی شــوند کــه بــا یکدیگــر در تعامــل هســتند .کیفیــت عملکــرد
دانشــگاهها در وضعیــت مطلــوب تابعــی از کیفیــت خــرده سیســتم ســاختاری (حاکمیــت ســاختار
توانمندســاز و هوشــیار دانشــگاهی) ،خــرده سیســتم فرهنگــی (حاکمیــت فرهنــگ اعتمــاد و فرهنــگ
مثبــت اندیــش آکادمیــک) ،خــرده سیســتم سیاســی (رهبــری صحیــح گروههــا و ائتــاف هــا) ،خرده
سیســتم فــردی (تامیــن نیازهــای افــراد) و خــرده سیســتم فنــی و تخصصی (ترســیم اهداف آموزشــی،
پژوهشــی روشــن و تدویــن اســتاندارد هــای عملکــردی ســطح بــاال) اســت .در ایــن مقالــه بــا تکیــه به
نظریــات جدیــد مدیریــت آموزشــی نقــش پنــج خــرده سیســتم مذکــور در کیفیــت عملکــرد مــورد
تبییــن نظــری قــرار گرفتــه اســت؛ و بــرای بهبــود کیفیــت چرخه هــای عملیاتی سیســتم دانشــگاهی
پیشــنهاداتی بــه تفکیــک هــر کــدام از پنــج خــرده سیســتم ارایــه شــده اســت.
* کلیــد واژه :کیفیــت ،دیــدگاه سیســتمی ،سیســتم ســاختاری ،سیســتم فــردی ،سیســتم
فرهنگــی ،سیســتم سیاســی ،سیســتم فنــی و تخصصــی
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 -1استادیار مدیریت آموزشی  /دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  -دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار

الگوی ریاضی ساختاری بهرهوری بر اساس کیفیت زندگیکاری
در دانشگاه آزاد اسالمی
فتاح ناظم

1

چكيده:

هــدف اساســي پژوهــش حاضــر ارائــه الگــوی ریاضــی ســاختاری بهــره وری بــر اســاس کیفیــت زندگی
کاری در دانشــگاه آزاد اســامی اســت .جامعــة آمــاری ايــن پژوهــش را کليــة كاركنــان واحدهــای
داننشــگاه آزاد اســامي تشــكيل مــي دهــد .بــا روش نمونــه گيــری تصادفــی مرحلــه ای و طبق ـهای
تعــداد  1368نفــر از کارکنــان واحدهــای مختلــف دانشــگاه آزاد اســامی انتخــاب شــدند .ابــزار
ســنجش عبارتنــد از پرسشــنامه هــاي محقــق كيفيــت زندگــي كاري كاركنــان و بهــره وری اســت کــه
پرسشــنامههای بهــره وری و كيفيــت زندگــي كاري روی کارمنــدان اجــرا گرديــد .نتايــج تحلیل نشــان
داد كــه كيفيــت زندگــي كاري كاركنــان روی بهــره وری تأثیــر دارد و سرپرســتی مناســب و شــرایط
فیزیکــی بیشــترین تأثیــر را بــر بهــره وری کارکنــان دارد.
 -1دانشگاه آزاداسالمي واحد رودهن ،گروه علوم تربيتي ،رودهن ،ايران
نويسنده مسؤول مقالهEmail.f_nazem@yahoo.com :

نقش رؤسا و مدیران ارشد در ارتقاء کیفیت خدمات
(آموزشی ،پژوهشی ،فرهنگی و دانشجویی) دانشگاه آزاد اسالمی
محمدعلی نادی

1

چکیده

موسســات آمــوزش عالــي كــه يكــي از انــواع ســازمان هــاي خدماتــي هســتند بايــد بــه منظــور حفــظ
مشــتريان و جلــب وفــاداري آنهــا و كســب مزيــت رقابتــي ،بــراي شناســايي انتظــارات و نيازهــاي
مشتريانشــان كــه دانشــجويان هســتند تــاش كننــد و خدمــات بــا كيفيــت بــه آنهــا ارائــه دهنــد .از
جملــه ایــن موسســات واحدهــای دانشــگاه آزاد اســامی هســتند کــه الزم اســت روســا و مدیرانشــان
بمنظــور پایــه گــذاری و رشــد کیفیــت ده درس اساســی را ســرلوحه تصمیــم گیــری هــا و فعالیتهای
خــود در همــه عرصــه هــای دانشــگاهی نماینــد .برایــن اســاس در ایــن مقالــه کــه بــه روش توصیفی -
تحلیلــی بــه نــگارش درآمده اســت عــاوه بر تشــریح اهمیــت موضــوع کیفیــت در دانشگاهآزاداســامی
و ابعــاد آن ،مجموعــه ای از نقــش هــا کــه بــرای رســیدن بــه کیفیــت متعالــی بایســتی روســا و مدیران
برعهــده بگیرنــد بحــث شــده اســت و در پایــان بــه اصــول كيفيــت جامــع کــه در نظــام دانشــگاهي
قابــل پیــاده ســازی اســت اشــاره گردیــده اســت.
* کلید واژه ها :دانشگاه آزاد اسالمی ،ارتقاء کیفیت ،خدمات دانشگاهی
 -1استادیار ،گروه مدیریت آموزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان (اصفهان)
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اعتبار یابی مقیاسی برای سنجش توانمندسازی کارکنان
در دانشگاه آزاد اسالمی
فتاح ناظم

1

چكيده:

هــدف از انجــام پژوهــش حاضــر ،اعتباریابــی مقیاســی بــرای ســنجش توانمندســازی در دانشــگاه
آزاداســامي اســت .جامعــه آمــاری مــورد مطالعــه در ایــن پژوهــش را کارکنــان بخــش هــای اداری،
مالــی ،پژوهشــی ،آموزشــی و دانشــجویی واحــد هــا و مراکــز آموزشــی رودهــن ،دماونــد ،پردیــس،
بومهــن تشــکیل مــی دهــد کــه در ســال  1391در واحــد دانشــگاهی متبــوع بــه کار مشــغول بودنــد .با
روش نمونهگیــری از نــوع احتمالــی و از نــوع طبقــه بنــدی شــده متناســب بــا حجــم و انتخــاب نمونــه
بــه صــورت تصادفــی تعــداد  559نفــر از کارکنــان واحدهــا انتخــاب شــدند .ابــزار ســنجش شــامل
پرسشــنامه توانمنــد ســازی ناهاپیــت و گوشــال ( )1998اســت .نتایــج حاصــل از روش تحلیــل عامــل
نشــان داد کــه توانمنــد ســازی کارکنــان در دانشــگاه دارای چهــار بعــد خــود مختــاری (ســواالت1تا،)3
شایستگی(ســؤاالت  4تــا  ،)6معنــی دار بــودن (ســؤاالت  7تــا ،)9تأثیرگــذاری (ســؤاالت  10تــا )12
اســت و بعــد خودمختــاری بیشــترین نقش را در شــکل گیــری توانمندســازی کارکنــان به عهــده دارد.
* واژه هاي كليدي :توانمندسازی ،تحلیل عامل ،دانشگاه

 -1دانشگاه آزاداسالمي واحد رودهن ،گروه علوم تربيتي ،رودهن ،ايران
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بررسی وضعیت و ارائه راه کارهای اجرایی ارتقاء اثر بخشی
آموزش های مهارتی در استان کرمان
مهدی ابراهیمی نژاد - 1محمود صبوری - 2مجید مالمحمدی

3

چکیده

در ایــران آموزشهــای مهارتــی بــا چالشهــای مواجــه بــوده کــه مانــع از دســتیابی کامــل بــه
اهــداف مــورد نظــر ،میباشــند .پژوهــش حاضــر بــا هــدف بررســي وضــع موجــود آموزشهــای
یوحرفــهای در اســتان کرمــان ,انجــام شــده اســت .روش ايــن پژوهــش ،توصيفــي  -پيمايشــي
فن 
ی اســتفاده گرديــده اســت.
ميباشــد کــه بــراي جمــعآوري اطالعــات از پرسشــنامهای  48ســوال 
نمونــه موردنظــر بهصــورت تصادفــي تعییــن و بــراي تجزيــهوتحليــل داده هــا از نرمافــزار SPSS
اســتفاده شــد .در بخــش آمــار اســتنباطي از آزمــون هــاي آماري ضريب همبســتگي پيرســون و تحليل
رگرســيون چندگانــه بهرهبــرداری شــد .در ایــن تحقیــق ضمــن تعییــن ارتبــاط بیــن ایــن عوامــل و
یوحرفــهای کشــور) بــه تعییــن اولویــت ایــن
عامــل وابســته (اثربخشــی آموزشهــای ســازمان فن 
عوامــل در راســتای هــدف پرداختــه شــد .نتایــج حاصــل ضمــن تأییــد تأثیــر مثبــت تمامــی متغیرهــا
بــر عامــل وابســته ،نشــان داد ایــن وضعیــت متغیرهــا از ســطح نســبتاً خوبــی برخــوردار اســت .کــه
در ایــن میــان شــاخص «کیفیــت اســاتید دورههــای آموزشــی» بــا میانگیــن  4/36باالتریــن و شــاخص
«حمایتهــای مالــی» بــا میانگیــن  3/38کمتریــن میانگیــن را داشــت ،همچنیــن نتایــج حاصــل
از آمــار اســتنباطی نشــان داد بهترتیــب شــاخصهای «برنامهریــزی آموزشــی»« ،منابــع درســی
مناســب»« ،پشــتیبانی دولتــی بــرای اســتخدام»« ،حمایتهــای مالــی»« ،تجهیــزات مناســب»« ،ارائــه
مشــاوره بــه کارآمــوزان»« ،اســاتید مناســب» و «نیازســنجی بــازارکار» بــه ترتیــب دارای بیشــترین
یوحرفــهای میباشــند ،لــذا یکــی از امــور مهمــی کــه بایــد
تأثیــر بــر اثربخشــی آموزشهــای فن 
توســط ایــن ســازمان صــورت گیــرد توجــه بیشــتر بــه امــر تبلیغــات و مشــتریان بالقــوه میباشــد.
یوحرفهای ،کارآموختگان
* واژگان کليدي :ارتقاء اثربخشی ،آموزش های فن 

 -1مدیرکل سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان ،دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید باهنر کرمان
 -3رئیس اداره آموزش و پژوهش فنی و حرفه ای استان کرمان ،کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
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تأثيربهکارگیریمديريتالکترونيکدرنظارتبرآموزشهایمهارتی
اداره کل آموزش فنی و حرفهای کرمان

مهدی ابراهيمی نژاد - 1مجید مالمحمدی - 2زهرا شاه حسینی

3

فناوریهــای یادگیــری مبتنــی بــر رایانــه ،وب و دانشــگاه مجــازی کــه در ســایه توســعه شــبکههای
گســترده جهانــی امــکان پذیــر گشــتهاند ،راه را بــر ظهــور شــیوههای نویــن آمــوزش هموار ســاختهاند.
ســازمان آمــوزش فنــی وحرفــه ای از جملــه ســازمانهایی اســت کــه بــا بهــره گیــری از ایــن فناوریهــا
گامهــای مناســبی برداشــته اســت کــه بــا توجــه بــه کمبــود نیــروی کار متخصــص در جامعــه و عــدم
کفایــت ظرفیــت مراکــز آموزشــی ،آمــوزش مجــازی میتوانــد حرکــت مناســبی در جهــت پوشــش
نیــاز آموزشــی مهارتهــای شــغلی جامعــه باشــد .ایــن تحقیــق از نظــر هــدف کاربــردی و از نظــر
شــیوه تحقیــق ،توصیفــی و از نــوع پیمایشــی اســت .جامعه آمــاری موردنظــر ،کارکنان شــاغل اداره کل
آمــوزش فنــی و حرفــه ای کرمــان بودنــد .ابــزار گــردآوری اطالعــات نیــز پرسـشنامه محقــق ســاخته
بــود و جهــت پــردازش اطالعــات از نــرم افزارهــای آمــاری همچــون  SPSSاســتفاده شــد .همچنیــن
بــرای تحلیــل فرضیههــا ،آمــار اســتنباطی مــورد اســتفاده قرارگرفتــه اســت .نتایــج بهدســت آمــده
نشــان میدهــد کــه مدیــران نیازمنــد یادگیــری مهارتهــای جدیــد و بهکارگیــری سیســتمهای
مدیریتــی گوناگــون در ســازمان میباشــند از جملــه سیســتم مدیریــت یادگیــری و دروازه الکترونیکی
کــه بــرای طراحــی محیــط هــای یادگیــری و پیــاده ســازی و دسـتیابی بــه فراینــد آمــوزش مطلــوب
میتــوان بهــره جســت .یافتههــای پژوهــش همچنیــن حاکــی از ایــن اســت کــه یادگیــری وقتــی بــا
فعالیــت کاری روزانــه همــراه شــود ،بــرای افــراد آســانتر میگــردد.
* واژگان کلیــدی :آمــوزش الکترونیکــی ،مدیریــت الکترونیــک ،دروازه الکترونیکــی ،سیســتمهای
مدیریــت یادگیری
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 -1مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای کرمان ،دکترای مدیریت و عضو هيئت علمی دانشگاه شهيد باهنر کرمان
 -2رئیس اداره آموزش و پژوهش فنی و حرفه ای کرمان استان کرمان ،کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
 -3کارشناس پژوهش اداره کل آموزش فنی و حرفه ای کرمان
نويسنده مسئول:

شماره تلفن)dr_ebrahiminejad@yahoo.com( 0341 - 2110520 :

بررسیتاثیرآموزشهایمهارتیدانشگاهیدرتوسعهمنابعانسانی
(مطالعه موردی استان کرمان )
مجید مالمحمدی - 1مسعود مالمحمدی

2

چکیده

توجــه بــه نقــش ســازنده و مؤثــر نیــروی انســانی بــه عنــوان مهــم تریــن عامــل توســعه اقتصــادی
و اجتماعــی در جوامــع مختلــف ،همــواره مــد نظــر بــوده اســت .ایــن پژوهــش بــه بررســی تأثیــر
آموزشهــای مهارتــی در توســعه منابــع انســانی (در بعــد بهــره وری) در اســتان کرمــان مــی پــردازد.
جامعــه آمــاری ایــن تحقیــق شــامل دانــش آموختــگان مراکــز دانشــگاهی شهرســتان کرمان میباشــد
کــه بــر اســاس روش نمونــه گیــری تصادفــی ســاده بــه عنــوان نمونــه آمــاری انتخــاب شــدند .بــرای
جمــع آوری اطالعــات از پرســش نامــه اســتفاده گردیــد .بــرای اثبــات روایــی آن از کارشناســان این امر
کمــک گرفتــه شــد و پایایــی پرســش نامــه بــا اســتفاده از آزمــون آلفــای کرونبــاخ محاســبه شــد .برای
آزمــون برابــری واریانــس هــا از آزمــون لون اســتفاده شــد و بــرای تجزیــه و تحلیــل ســواالت از آزمون t
مســتقل اســتفاده شــده اســت .نتایــج بدســت آمــده بر ایــن امــر داللــت دارد کــه آموزشهــای مهارتی
بــر توســعه نیــروی انســانی و افزایــش بهــره وری تأثیــر مثبت و معنــی داری داشــته اســت و هم چنین
بــر افزایــش توانائــی وبــاز خــورد مثبــت مهــارت آموختــگان دانشــگاهی تأثیــر مثبــت داشــته اســت و
بــر انگیــزش دانــش آموختــگان تأثیــر مثبــت نداشــته اســت.
* واژگان کلیدی :آموزش دانشگاهی ،مهارت ،منابع انسانی ،توانمند سازی ،بهره وری

 -1سرپرست مرکز دانشگاهی علمی و کاربردی فنی و حرفه ای کرمان ،کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
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بررسی چگونگی افزایش بهرهوری آموزشهای مهارتی
یوکاربردی
در مراکز دانشگاهی علم 
علی اصغر  -رستمی ابوسعیدی - 1مجید مالمحمدی راوری - 2فرهاد حکیم نیا

3

چکیده:

آموزشهــای مهارتــی بــه آن دســته از آموزشهایــی گفتــه میشــود کــه باعــث ارتقــای
مهارتآمــوزی و ســاماندهی منابــع انســانی جویــای کار میشــود .هــدف از ایــن تحقیــق شناســایی
عوامــل مؤثــر در آموزشهــای مهارتــی و اثربخــش نمــودن خدمــات آموزشــی ،پژوهشــی و کاربــردی
اســت بهگونهایکــه مهارتهــای شــغلی دانشــجویان از طریــق آمــوزش تخصصــی بــاال رود و بتــوان
نیــروی انســانی متعهــد ،ماهــر و متخصــص مــورد نیــاز کشــور را تربیــت کــرد .در ایــن تحقیق شــواهد
پژوهشــی در ارتبــاط بــا موضــوع مــورد بررســی قــرار گرفــت .ایــن پژوهــش از نــوع توصیفــی میباشــد
کــه در آن بــرای جمـعآوری اطالعــات از روش نمونهگیــری تصادفــی اســتفاده شــده اســت .همچنیــن
از روش پرس ـشنامه بــرای گــردآوری اطالعــات و بــرای داده پــردازی ،نــرم افــزار  spssب ـهکار گرفتــه
شــد .بــرای تحلیــل از مقیــاس گاتمــن و بــرای بررســی روایــی و پایایــی پرســشنامه از نظــرات
اســاتید بخــش مدیریــت اســتفاده گردیــد و در نهایــت از آزمونهــای رواییســنجی ،آلفایکرونبــاخ
و روش کــودر  -ریچاردســون جهــت بررســی روایــی و پایایــی اســتفاده گردیــده اســت و بــرای بررســی
فرضیههــای طــرح شــده در تحقیــق از آزمــون کــی  -دو مربــوط بــه ضرایــب همبســتگی ،پیرســون
کنــدال و رگرســیون خطــی بهــره گرفتــه شــد .نتایــج ارزیابــی بیانگــر ایــن اســت کــه فرضیههــای
مــورد بررســی در تحقیــق تأییــد شــد و بــا توجــه بــه نتایــج پژوهــش ،رفــع محدودیتهــا و انجــام
اصالحــات در مراکــز آموزشــی مهــم و الزامــی میباشــد.
* واژگان کلیدی :آموزشهای مهارتی ،اثربخشی و کارآیی ،دانشگاه علمی وکاربردی مهارت
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 -1دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان ورئیس موسسه ملی مهارت
 -2کارشناسی ارشد مهندسی صنایع و سرپرست مرکز علمی کاربردی مهارت کرمان
 -3کارشناسی ارشد مهندسی صنایع و کارشناس موسسه ملی مهارت

كيفيتگرايي در آموزش هاي علمي  -كاربردي دانشگاهها
و مراكز آموزشي و انطباق آن با نيازهاي شغلي سازمانها
و ادارات دولتي
سيد احمد طباطبايي

1

مقدمه:

كيفيــت گرايــي در نظــام هــاي اجتماعــي و مديريتــي بــا كارايــي و اثــر بخشــي نظــام هــاي آمــوزش
رســمي و دانشــگاهي در انطبــاق دادن آمــوزش هــا و مهــارت هــا بــا نيــاز هــاي شــغلي ســازمان هــا و
نظــام اداري شــروع مــي شــود .ســازمان هــا و نظــام اداري در الگــو هــاي توســعه زيــر بنــاي تحــوالت
اجتماعــي ،سياســي و اقتصــادي بــه شــمار مــي رونــد زيــرا نــه تنها در تحــوالت كيفيتــي بلكــه در ابعاد
مختلــف حكــم شــريان حياتــي را بــه عهــده دارد .هماهنگــي بيــن نظــام آمــوزش رســمي و كيفيــت
آمــوزش هــا از حيــث پاســخگويي بــه نيــاز هــاي ملــي مشــاغل دولتــي همــواره يــك رويــاي انجــام
نشــده در طــول بيــش از  60ســال نظــام برنامــه ريــزي در ايــران بــوده اســت .دليــل ايــن معضــل و
مشــكل گوناگــون اســت .امــا بزرگتريــن آن شــايد بتــوان بــه عــدم تناســب نيــاز هــاي آموزشــي ارائــه
شــده توســط مراكــز و موسســات آموزشــي و نيــاز هــاي شــغلي مرتبــط بــه كار در نظــام طبقــه بندي
مشــاغل مرتبــط دانســت .بــه دليــل فقــدان مــدل مناســب بــراي آمــوزش هــاي رســمي از حيــث
كيفيــت گرايــي و كاركــرد آمــوزش هــا در نظــام اجتماعــي و نيــاز هــاي توســعه اي ،بســياري از نيازهــا
تقليــدي و يــا گرتــه بــرداري شــده از نظــام هــاي آموزشــي رســمي كشــور هــاي توســعه يافتــه اســت
كــه بــه ســفارش موسســات و نيــاز هــاي بــر خواســته از دنيــاي صنعتــي و فــرا صنعتــي ســازماندهي
شــده اســت كــه موسســات آموزشــي و برنامــه ريــزان داخلــي بــا تآســي بــه ايــن نيــاز هــا خواســته يــا
نــا خواســته بــدون توجــه بــه نيــاز هــاي بومــي بــه ســمت توســعه آن كشــانده شــده انــد ،در حاليكــه
شايســته اســت هــر كشــور بــه اقتضــاي موقعيــت و شــرايط از الگــوي خاصــي تبعيــت كننــد كــه از
موقعيــت منحصــر بــه فــرد آن حكايــت دارد .اصــاح بســياري از عــادات و رفتارهــاي غلــط اداري و
اجتماعــي ،بهبــود شــرايط كار و كيفيــت آن ،مشــاركت دادن كاركنــان و مديــران در تصميمگيــري،
گســترش اعتمــاد بــه نفــس و احســاس تعلــق شــغلي و ســازماني ،انباشــت ســرمايههاي معنــوي،
انســاني و اجتماعــي در ســازمان و جامعــه بــه گونــه اي مســتقيم و غيــر مســتقيم بــه ظرفيــت هــاي
فرهنگــي ملــت هــا و قابليــت هــاي تجربــي و تاريخــي آنــان در كاربــردي كــردن كيفيــت آمــوزش هــا
در ســطوح مختلــف شــغلي بــاز مــي گــردد.

 -1مشاور عالی معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی ریاست جمهوری
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ارائه يك الگوي مناسب براي اجراي مديريت كيفيت در سازمانهاي ايراني:

مدل مديريت كيفيت استراتژيك
علي محمد مصدقراد -1زهره سهرابي

2

بــراي اجــراي مديريــت كيفيــت ،اســتراتژي هــا ،تكنيكهــا و ابزارهــاي مختلفــي مــورد اســتفاده قــرار
گرفتــه اســت .مديريــت كيفيــت فراگيــر يكــي از ايــن اســتراتژي هــا مــي باشــد كــه از اوايــل دهــه
 1980ميــادي مــورد اســتقبال ســازمانهاي توليــدي و خدماتــي شــده اســت .مديريــت كيفيــت
فراگيــر ،يــك اســتراتژي ســازماني اســت كــه براســاس آن مديريــت بــا مشــاركت كاركنــان ،مشــتريان،
ارائــه كننــدگان كاالهــا و خدمــات و اعتباردهنــدگان بــه بهبــود مســتمر كيفيــت مــي پــردازد كــه بــه
جلــب رضايــت مشــتري منجــر مــي شــود .مديريــت كيفيــت فراگير جســتجوگر اينســت كــه فرهنگي
را ايجــاد كنــد تــا كليــه كاركنــان بــه وســيله آن بــه طــور مــداوم ســازماندهي كارشــان را بــا نگــرش
بــرآورده ســازي نيازمنــدي هايــي متغيــر و متنــوع مشــتريان بهبــود بخشــند.
مديريــت كيفيــت فراگيــر در صورتيكــه بــه درســتي طراحــي و بــكار گرفتــه شــود ،يكــي از عوامــل
بســيار مهــم افزايــش بهــره وري و ســودآوري ســازمانها خواهــد بــود .اجــراي موفقيــت آميــز ايــن
اســتراتژي ســازماني تــوأم بــا مزايــاي نظيــر بهبــود كيفيــت كاالهــا و خدمــات ،كاهــش هزينــه هــا،
افزايــش رضايتمنــدي كاركنــان و مشــتريان و افزايــش ســود آوري ســازمان بــوده اســت .موفقيــت
مديريــت كيفيــت فراگيــر در دنيــا ،مديــران ســازمانهاي ايرانــي را تشــويق بــه بكارگيري اين اســتراتژي
ســازماني نمــود .در نتيجــه ،در ســي ســال گذشــته بســياري از ســازمانهاي ايرانــي اصــول مديريــت
كيفيــت فراگيــر را بــه منظــور بهبــود بهــره وري ســازمانها بــكار گرفتنــد.
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 -1عضو هیئت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
 -2عضو هیئت علمی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

رتبه بندی آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی:

طراحی شاخص های رتبه بندی
نادر ممتاز منش

1

چکیده:

بــدون شــک ،پایــش هــدف منــد و ســاختار یافتــه عملکــرد یکــی از اجــزای الزم بــرای ارتقــاء مــداوم
کیفیــت اســت .سیســتم آموزشــی کشــور نیــز از ایــن اصــل مبــرا نبــوده و بــرای ایجــاد تحرکــی قــوی
و پایــا ،الزم اســت تــا بــه صــورت برنامــه ریــزی شــده عملکردهــا ســنجیده و بــا مقایســه امتیــازات
دانشــگاه هــا ،فضایــی رقابتــی بــرای پیشــرفتی ســریعتر در راســتای منافــع کشــور ایجــاد گــردد.
بــا ایــن بــاور ،و بــه ســفارش معاونــت آموزشــی وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی ،نظامــی
بــرای پایــش عملکــرد آموزشــی دانشــگاه هــای (طــرح راد) علــوم پزشــکی کشــور طراحــی شــد بــا
خصوصیاتــی ماننــد )1 :ســادگی در پیــاده ســازی )2 ،تکیــه بــه شــاخص هــای کالن و پرهیــز از ورود
بــه جزئیــات )3 ،در برگیرنــده فرآینــد هــای اصلــی آموزشــی )4 ،قابــل بســط بــودن بــرای آینــده)5 ،
قابــل ترکیــب بــا مــدل هــای مشــابه بــرای پاالیــش عملکــرد ســایر معاونــت هــای وزارت بهداشــت در
راســتای تولیــد ابــزاری جامــع بــرای پایــش همــه جانبــه عملکــرد دانشــگاه هــا و  )6منطبق بــر اهداف
کالن ترســیم شــده بــرای نظــام آمــوزش عالــی کشــور در اســناد بــاال دســتی
ماحصــل ایــن مطالعــه نظــام یافتــه کــه بــا بهــره گیــری از حداثــر تــوان فکــری کشــور صــورت گرفت،
 20شــاخص ترکیبــی اســت کــه یکــی از ایــن شــاخصها (تعــداد اعضــای هیئــت علمــی تعدیــل یافته)
بــرای قابــل مقایســه نمــودن نتایــج دانشــگاهها بــه شــرح زیــر می باشــند:
1و )2تعــداد رشــته هابــی موجــود و نــو گشــایی شــده و غیــره معتبــر شــناخته شــده؛  )3نــوع و
مــدل برنامــه ریــزی بلنــد مــدت و شــیوه پایــش آن؛  5 ،4و  )6شــیوه تواتــر برگــزاری و مدیریــت
جلســات شــورای دانشــگاه ،شــورای آموزشــی دانشــگاه و جلســات کاری معــاون آموزشــی دانشــگاه؛
 )7شــکل و مــدل مدیریــت مالــی و توزیــع بودجــه آموزشــی؛  )8شــکل مدیریــت فرآینــد جــذب
هیئــت علمــی دانشــگاه؛  )9ثبــات مدیریتــی درحــوزه آمــوزش؛  )10شــفافیت و جامعیــت اطالعــات
در وب ســایتها؛  )11ثبــات نمــرات دانشــجویان در امتحانــات پیشــرفت تحصیلــی؛  )12میــزان قبولــی
دانشــجویان در مقاطــع باالتــر؛  )13عملکــرد هــای کلیــدی مرکــز مطالعــات و توســعه آمــوزش علــوم
پزشــکی دانشــگاه در ارتقــاء کیفــی آمــوزش؛  )14عملکــرد آمــوزش مــداوم؛  )15ارزیابی مدیران ارشــد
معاونــت آموزشــی وزارت در مــورد عملکرد دانشــگاهها؛  )16شــرکت دانشــگاهها در جشــنواره مطهری؛
 )17فعالیــت هــای نوآورانــه ویــژه در هــر دانشــگاه متناســب بــا مختصــات خــود؛  )18پاســخ گویــی
آمــوزش بــه نیــاز هــای جامعــه و نهایتــا  )19توجــه بــه اخــاق حرفــه ای در آموزشــدر مــدل طراحــی
شــده ،ابزارهــا و شــیوه وزن دهــی هریــک از ایــن شــاخص هــا تبییــن و بــرای اجرایــی نمــودن مــدل
راهکارهــای پیشــنهادی ارائــه گردیــده اســت.
* کلمات کلیدی :رتبه بندی ،آموزش ،شاخص ،پایش ،ارزشیابی ،عملکرد

 -1فوق تخصص خون و آنکولوژی کودکان ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
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مدلی مفهومی جهت توانمندسازی اساتید و دانشجویان
مقطع کارشناسی ارشد رشتههای فنّی در ایران
علی مسلمینی - 1محمدصالح اولیا - 2محمد حسین ابویی -3خدیجه غالمی

چکیده:

دانشــکده هــای ف ّنــی در زمــره ی کلیــدی تریــن ســازمان هــای خدماتــی بــرای هــر جامعــه بــه شــمار
مهمــی
مــی رونــد .ایــن ســازمانها مــی تواننــد بــا تربیــت نیــروی کار دانــش آموختــه و توانمنــد ،نقــش ّ
در توســعه کشــور هــا ایفــا نماینــد؛ بــدان ترتیــب کــه بــه هــر میــزان توانمنــدی فــارغ التحصیــان
رشــته هــای ف ّنــی باالتــر باشــد ،در آینــده ارزش افــزوده ی بیشــتری در کشــور ایجــاد خواهنــد نمــود.
ـد زیــادی بــا توانمنــدی اســاتید گــره خــورده اســت.
بدیهــی اســت کــه توانمنــدی دانشــجویان تــا حـ ّ
بــه هــر میــزان اســاتید از توانایــی هــای باالتــری در امــر آمــوزش برخــوردار باشــند ،بــه همــان میــزان
فــارغ التحصیالنــی کــه وارد جامعــه خواهنــد شــد از توانمنــدی باالتــری برخــوردار خواهنــد بــود .در
ایــن مقالــه قصــد داریــم بــا اســتفاده از مــدل توانمندســازی روانــی پیشــنهادی اســپریتزه و مــدل ارائه
شــده هیجونــگ رو و پوجــو چــن ،بــه بررســی وضعیــت توانمنــدی فعلــی اســاتید و دانشــجویان مقطع
کارشناســی ارشــد رشــته هــای ف ّنــی در ایــران پرداختــه و بــه ارائــه ی مدلــی مفهومــی جهــت افزایش
توانمنــدی ایشــان بپردازیم.
* کلمات کلیدی :توانمندسازی روانی ،دانشجویان کارشناسی ارشد ،رشته های فنّی ،اساتید
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 -1کارشناس ارشد مهندسی صنایع
 -2دانشیار مهندسی صنایع ،دانشکده مهندسی صنایع ،دانشگاه یزد
 -3استادیار مهندسی صنایع ،دانشکده مهندسی صنایع ،دانشگاه یزد
نویسنده مسئول مکاتبات Moslemini@yahoo.com

بررسیرابطهبینهوشهیجانیبامیزانخادمیتمدیرانمنطقه13
دانشگاهآزاداسالمیازدیدگاههیئتعلمیدرسالتحصیلی1391-1392
عليرضا برجي هروي

1

چکیده

پژوهــش حاضــر بــه منظــور بررســی رابطــه بیــن هــوش هیجانــی و بــا میــزان خادمیــت مدیــران
منطقــه  13دانشــگاه آزاد اســامی از دیــدگاه هیئــت علمــی در ســال تحصیلــی 1391-1392
اجــراء شــده اســت .جهــت دســتيابي بــه هــدف فــوق یــازده فرضيــه و چهــار ســوال مطــرح گرديــده
اســت .ايــن تحقيــق از نظــر هــدف از نــوع کاربــردی و از لحــاظ روش تحقیــق از نــوع توصیفــی -
همبســتگی مــی باشــد .جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش شــامل  29مدیــر و  988عضــو هیئــت علمــی
 5واحــد دانشــگاهی منطقــه ســیزده (اهــر ،تبریــز ،شبســتر ،مرنــد و صوفیــان) بــوده اســت .حجــم
نمونــه آمــاری ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از جــدول اســتاندارد حجــم نمونــه (جــدول مــورگان) بــه
تعــداد  25نفــر مدیــر و  277عضــو هیئــت علمــی بــهشــیوه تصادفــی طبقــه ای نســبتی انتخــاب
شــدند .بــرای گــردآوری داده هــا ،از دو نــوع پرسشــنامه ي الــف :پرسشــنامه اســتاندارد هــوش هیجانی
سیبریاشــرینگ (گلمــن )1998 ،بــا روایــی مــورد تائیــد اســاتید و متخصصــان و بــا پایایــی  0/98ب:
پرسشــنامه محقــق ســاخته رهبــری خادمیــت بــا روایــی مــورد تائیــد اســاتید و متخصصــان و پایایــی
 0/89اســتفاده شــد .جهــت آزمــون فرضیــه هــا و ســئواالت تحقیــق از آزمــون هــای همبســتگی
پیرســون ،تــی مســتقل و آنالیــز واریانــس یکراهــه اســتفاده شــد کــه بــا اســتفاده از نــرم افــزار spss
تحلیــل شــده اســت .نتایــج بــه دســت آمــده نشــان مــی دهدکــه بيــن هــوش هیجانــی و خادمیــت
مدیــران رابطــه مثبــت و معن ـیداری وجــود دارد .هــوش هیجانــی مدیــران بــر اســاس واحــد محــل
خدمــت ،ســطح تحصیــات و نــوع تخصــص آنهــا بطــور معنــاداری متفــاوت نیســت .ولی میــزان هوش
هیجانــی مدیــران بــر اســاس وضعیــت تاهــل آنهــا بطــور معنــی دار متفــاوت اســت و مدیــران متاهــل
نســبت بــه مدیــران مجــرد از هــوش هیجانــی بیشــتری برخــوردار هســتند.
* کلید واژه  :هوش هیجانی ،رهبری خادمیت ،دانشگاه

 -1فارغ التحصيل کارشناسی ارشد ( )M.Aرشته مدیریت آموزشی ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرند
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Quality management models
in higher education
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Abstract
By the mid-1990s, higher education institutions started implementing quality management systems according to the quality awards. Some management systems and
models have been used in practice for improving educational quality such as QA, QM,
TQM, ISO 9000, EFQM excellence model, and Malcolm Baldrige model. The scope
of QA is different from that of TQM, once the core processes of the higher education
are designed for QA, next step should be organization-wide quality management that
is the point where ISO 9000, EFQM, or Bladrige criteria provide the required means.
Despite numerous implementation of quality systems in higher education, some authors believe that the impact of these systems in higher education is small and offer
substitutions. In this paper, quality management models implemented in higher education and related criticism will be discussed and compared. Finally a model for improving quality in higher education will be suggested.
* Key word: quality management, quality assurance, excellence, higher education.
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بررسیآثاراستقرارسیستممدیریتکیفیتجامعدردانشگاهها
(مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسالمی)
حسن سلطاني

1

چكيده :

هــدف از ايــن پژوهــش بررســي نقــش اســتقرار سیســتم مديريــت كيفيــت فراگيــر در دانشــگاه آزاد
اســامي مــی باشــد .جامعــه ي آمــاري پژوهــش ،تمامــي كاركنــان و مديــران قســمت هــاي مختلــف
در واحدهــای منطقــه یــک دانشــگاه آزاد اســامي بودنــد .نظــر بــه اينكــه جامعه آمــاري داراي ســاختار
همگــون بــود از روش نمونــه گيــري تصادفــي ،حجــم نمونــه  75نفــر بدســت آمــد ،کــه از ايــن تعــداد
 61نفــر را كاركنــان مــرد و  14نفــر را كاركنــان زن تشــكيل داده انــد .بــراي جمــع آوري داده هــا در
ايــن پژوهــش از پرسشــنامه هــاي طراحــی شــده اســتفاده گردیــد .بــراي محاســبه پايايــي پژوهــش از
فرمــول آلفــای كرونبــاخ اســتفاده شــد و بــراي محاســبه ضريــب آلفــاي كرونبــاخ ،واريانــس نمــره هاي
هــر زيــر مجموعــه و واريانــس كل محاســبه شــده اســت.
در ایــن پژوهــش پنــج فرضیــه مطــرح گردیــده و بررســي هــا در ســطح  99درصــد اطمينــان نشــان
داد كــه:
 -1بيــن حمايــت و رهبــري مديريــت عالــي ســازمان و بهبــود روحیــه كاركنــان رابطــه معنــي داري
وجــود دارد.
 -2بين آموزش كاركنان و بهبود روحیه آنان رابطه معني داري وجود دارد.
 -3بين كار تيمي و توانمند سازي كاركنان و بهبود روحیه آنان رابطه معنی داري وجود دارد.
 -4بين اندازه گيري بهره وري و بهبود روحیه كاركنان رابطه معنی داري وجود دارد.
 -5بين امنيت شغلي و بهبود روحیه كاركنان رابطه معنی داري وجود دارد.
* واژه های کلیدی :مديريت کیفیت فراگير ،روحیه کارکنان ،دانشگاه ،توانمندسازی ،مشارکت

 -1گروه مدیریت ،واحد نی ریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نی ریز ،ایران
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تدوین استراتژی با استفاده از ماتریس  SWOTو QSPM

مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق
فریده حق شناس - 1مریم علی پور - 2اسماعیل کاوسی

3

چکیده:

در دنیــای امــروزی ،موسســات آمــوزش عالــی بــه عنــوان مراکــز توســعه نیروی انســانی نقــش مهمی را
در رشــد اقتصــادی و پیشــرفت کشــورها ایفــا مــی کننــد .بــه همیــن دلیــل برنامه ریــزی راهبــردی در
ایــن موسســات از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت و آن را در انطبــاق بــا محیط و سیاسـتهای کالن
آموزشــی بــرای دســتیابی بــه آینــده ای بهتــر راهنمایــی مــی کنــد .يكــي از راهکارهــای کاربــردی در
ايــن زمينــه ،اســتفاده از ماتریــس  SWOTو  QSPMمــي باشــد ،لــذا در ايــن تحقيــق بــا در نظرگرفتــن
نقــاط قــوت و ضعــف و فرصــت هــا و تهدیــد هــا بــه تدویــن اســتراتژی پرداختــه شــده اســت .تحقيــق
حاضــر بــر حســب هــدف كاربــردي و بــر حســب نحــوه گــردآوري داده هــا توصيفــي اســت .ایــن
تحقیــق شــامل  3نــوع پرسشــنامه اســت .پرسشــنامه مربوط بــه دانشــجویان اســاتید و کارکنان اســت
كــه بــا طيــف پنــج گزينــه اي ليكــرت طراحــي شــده اســت.
جامعــه آمــاري شــامل كليــه مديــران ،كارکنــان و دانشــجویان دانشــگاه آزاد اســامی واحــد تهــران
شــرق اســت .کــه نمونــه گیــری بــه صــورت سیســتماتیک بــوده و تعــداد مــورد بررســی  385نفــر از
مجموعــه کارکنــان ،مدیــران ،اســاتید و دانشــجویان تعییــن گردیــده اســت .داده هــای بــه دســت آمده
بــا اســتفاده از ضریــب آلفــای کرونبــاخ و آزمــون فریدمــن مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتــه اســت.
* واژگان کلیدی :برنامه ریزی راهبردی ،SWOT ،QSPM ،موسسات آموزش عالی
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 -1استادیار رشته مدیریت بازرگانی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد الکترونیکی
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد الکترونیکی
 -3استادیار رشته مدیریت فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق

طراحی الگوی تضمین کیفیت آموزش تربیت بدنی
در نظام آموزش از راه دور
معصومه حسینی - 1دکتر ابوالفضل فراهانی

2

نگاهــی بــه رونــد تحــوالت جــاری و چالــش هــای آمــوزش عالــی حاکــی از آن اســت کــه ایــن نظــام
ضمــن توجــه بــه کمیــت ،بایســتی بــه بهبــود و ارتقــای کیفیــت نیز بپــردازد تــا بــا حداکثر اثربخشــی،
بــه تحقــق اهــداف خــود نائــل آید.دانشــگاه پیــام نــور نیــز بــه عنــوان یکــی از ده زیــر سیســتم نظــام
آمــوزش عالــی و بزرگتریــن مرکــز آمــوزش از راه دور ایــران کــه هــم اکنــون بیــش از یــک میلیــون
دانشــجو را تحــت پوشــش خــود دارد ،بــه دنبــال کســب رضایــت ذی نفعــان و دســتیابی بــه باالتریــن
درجــه کیفیــت در ارائــه خدمــات آموزشــی و تخصصــی اســت .ایــن مقالــه بــا هــدف ارائــه الگــوی
تضمیــن کیفیــت آمــوزش تربیــت بدنــی ،بــه ارزیابــی عملکــرد ایــن رشــته در دانشــگاه پیــام نــور از
نظــر اســتانداردها ،کیفیــت آموزشــی و پژوهشــی و ارائــه خدمــات تخصصــی پرداختــه اســت .بدیــن
منظــور محقــق ،بــا روش میدانــی ،ضمــن بررســی دیــدگاه نمونــه آمــاری منتخــب بــه روش کرج ســی
و مــورگان (دانشــجویان  500نفــر  -دانــش آموختــگان  150نفــر و اعضــای هیــات علمــی گــروه 70
نفــر) ،پــس از بررســی وضعیــت  8عامــل اثرگــذار در کیفیــت آمــوزش تربیــت بدنــی توســط  32مالک
و  181نشــانگر و اســتخراج نتیجــه نســبتا مطلــوب از وضعیــت موجــود ایــن رشــته ،جهــت کاهــش
فاصلــه شــرایط کیفــی فعلــی از وضعیــت مطلــوب متصــور شــده توســط گــروه ،بــه دنبــال شناســایی
نقــاط قــوت و ضعــف و مــواردی اســت کــه نیــاز بــه اصــاح و بهبــود و پیگیــری دارد ودر مرحلــه دوم
تحقیــق ،بــا روش دلفــی و اســتفاده از اجمــاع نظــر صاحبنظــران و اســتمزاج دیــدگاه کنشــگران و
متخصصــان ایــن رشــته 8 ،مولفــه ی تاثیــر گــذار بــر تضمیــن کیفیــت آمــوزش از راه دور را از خــال
مطالعــات و تجــارب جهانــی ،از منظومــه وســیع نظــام هــای تضمیــن کیفیت موجــود شناســایی کرده
و بــا جمــع بنــدی نتایــج ایــن دو نظــر ســنجی ،بــه طراحــی الگــوی مفهومــی  -کاربــردی تضمیــن
کیفیــت متناســب بــا ماهیــت عملــی رشــته تربیــت بدنــی و نظــام آمــوزش از راه دور دانشــگاه پیــام
نــور اقــدام نمــوده اســت.
* واژگان کلیــدی :تضمیــن کیفیــت ،ارزیابــی درونــی ،اعنبارســنجی ،رشــته تربیــت بدنــی،
آمــوزش از راه دور

 -1دانشجوی دکتری مدیریت تربیت بدنی و هیات علمی دانشگاه پیام نور
 -2استاد دانشگاه پیام نور و رئیس روابط بین الملل دانشگاه پیام نور
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بررسی عوامل سازمانی در بروز خالقیت و افزایش
بهرهوری کارکنان و اساتید آموزشکده فنی سما بندرعباس
در جهت رفع مشکالت و شناسائی نقاط قوت خود
میالدکریمی - 1علیرضا مریدی

2

چکیده

عصــر حاضــر ،عصــر تحــوالت و تغییــرات پیوســته و برقآســا در حوضههــای گوناگــون بشــری اســت.
ایــن تحــوالت ،پیامدهایــی نیــز در محیــط اداری و فرهنگــی داراســت .از ســوی دیگر ،با توجــه به تغییر
ســریع تکنولــوژی و رقابــت روزافــزون ،تنهــا ســازمانهایی کــه در جســت و جــوی ارتقــاء بهــرهوری از
خالقیــت کارکنــان خــود هســتند ،امــکان بقــا خواهند داشــت .از ایـنرو ،توســعه و ارتقــای خالقیت در
کارکنــان میبایســت متغیرهایــی را کــه موجــب تشــویق و ترغیــب خالقیــت در ســازمان میشــوند را
مــورد بررســی قــرار دهنــد .یکــی از مهمتریــن ایــن متغییرهــا ،عوامــل ســازمانی میباشــند کــه تأثیــر
بســزایی بــر خالقیــت کارکنــان دارد .در ایــن راســتا ،هــدف پژوهــش حاضــر بررســی نقــش عوامــل
ســازمانی در بــروز خالقیــت در بیــن تمامــی کارکنــان و اســاتید آموزشــکده فنــی ســما بندرعبــاس
میباشــد .روش تحقیــق ،توصیفــی  -پیمایشــی و روش جم ـعآوری دادههــا ،کتابخان ـهای  -میدانــی
میباشــد .جهــت آزمــون فرضیــات پژوهشــی از آمــار توصیفــی و آمــار اســتنباطی اســتفاده شــده
اســت .یافتههــای حاصــل از بررســی فرضیــات پژوهــش نشــان میدهــد کــه بیــن عوامــل ســازمانی
و خالقیــت کارکنــان و اســاتید رابطــه معنـاداری وجــود دارد .همچنیــن یافتههــای حاصــل از بررســی
رابطــه بیــن ابعــاد عوامــل ســازمانی (فرهنــگ ســازمانی ،ســبک رهبری ،ســاختاری ســازمانی ،سیســتم
ارزیابــی و کنتــرل ،سیســتم پــاداش و تخصیــص منابــع مــورد نیــاز خالقیــت) و خالقیــت کارکنــان و
اســاتید واحــد داللــت بــر آن دارد کــه کلیــه عوامــل بــه جــزء عامــل تخصیــص منابــع مــورد نیــاز برای
خالقیــت بــا رابطــه معنــاداری داشــتند.
* کلمــات کلیــدی :خالقیــت ،آموزشــکده ســما بندرعبــاس ،بهــرهوری کارکنــان ،ســبک رهبــری،
ضریب همبســتگی
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 -1گروه برق ،واحد سما بندرعباس ،دانشگاه آزاداسالمی ،بندرعباس ،ایران
 -2گروه برق ،واحد سما بندرعباس ،دانشگاه آزاداسالمی ،بندرعباس ،ایران

آموزشهای استعداد محور رویکردی نوین
در کیفیت آفرینی سازمانی
محسن حاج کاظمیان - 1احمد رضا موالیی - 2حسین علیان عطاآبادی

3

چکیده:

سیســتم مدیریــت اســتعدادها ( )TMSسیســتمی اســت کــه بــا رویکــردی نویــن و کل نگــر ،ســعی بــر
پرکــردن نقــاط ضعــف موجــود در سیســتمهای مدیریــت ســازمانهای موجود در عرصه رشــد و توســعه
ســرمایه هــای انســانی دارد .سیســتم مدیریــت اســتعدادها تحــاوت جدیــدی را در مســایل ســازمانی
ایجــاد نمــوده اســت از مهــم تریــن ایــن تحــوت مــی تــوان بــه تغییر نگــرش در سیســتمهای آموزشــی
اشــاره نمــود کــه بــه کیفیــت آفرینــی در فضــای ســازمانی منجــر مــی گــردد .از آنجــا کــه آموزشــهای
ســازمانی در دنیــای امــروز نقــش بســیار مهمــی را در پیشــرفت ســازمانها ایفــا مــی کنند در ایــن مقاله
بــا روش اســتفاده تجربــه پژوهشــگران و مطالعــا مــروری بــه آموزشــهای اســتعداد محور پرداخته شــده
و ابعــاد و تاثیــر آن ازجملــه افزایــش کیفیــت آموزشــی و بهــره وری ســازمانی مــورد بررســی قرارگرفته
اســت.گامهای تــزم بــه منظــور اجرای سیســتم مدیریــت اســتعداد در نظامهــای آموزشــی و فرایندهای
مربوطــه بــه تشــریح در مقالــه تبییــن گردیده اســت.
* کلمات کلیدی :استعداد ،آموزش ،کیفیت ،فناوری ،بهره وری ،رشد

 -1رئیس دانشگاه علمی کاربردی کانون سردفتران
 -2رئیس دانشگاه علمی کاربردی کانون سردفتران
 -3رئیس دانشگاه علمی کاربردی کانون سردفتران
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ارزيابي کيفيت خدمات آموزش عالي با رويکرد
سيستمهايخاکستري
محسن زارعي نژاد

1

چکيده

امــروزه رويکــرد مديــران موفــق ســازمانهاي خدماتــي ،بهبــود مســتمر کيفيــت خدمــات ارائــه شــده
توســط ســازمان تحــت نظــارت آنهاســت .مدیــران بــا اســتفاده از نتايــج ارزيابيهــاي پــي در پــي
کيفيــت خدمــات ارائــه شــده بــه دنبــال کســب رضايــت مشــتريان و نيــز حفــظ مزيــت رقابتــي
ســازمان مربوطــه هســتند .از ايــن رو تحقيــق حاضــر بــه ارزيابــي و رتبهبنــدي ســه مرکــز برتــر
آمــوزش عالــي در اســتان اصفهــان از نظــر نحــوه عملکــرد و کيفيــت خدمــات ارائــه شــده از ديــد
دانشــجويان ميپــردازد .ارزيابــي کيفيــت خدمــات بوســيله ســرو کــوال اصــاح شــده صــورت گرفتــه
و بــراي رتبهبنــدي مراکــز آموزشــي از روش ارزيابــي خاکســتري بــه عنــوان يکــي از ابزارهــاي نويــن
تصميمگيــري در شــرايط عــدم قطعيــت اســتفاده شــده اســت .نتايــج حاصــل بیانگــر ایــن موضــوع
اســت کــه دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان توانســته اســت رضایت نســبی دانشــجویان خود را کســب
کــرده و در رتبــه بنــدی ایــن مراکــز در جایــگاه برتــر قــرار بگیــرد.
* کلمــات کليــدي :ســروکوال اصــاح شــده ،ارزيابــي خاکســتري ،امتيــاز نســبي خاکســتري،
درجــه امــکان خاکســتري ( ،)GPDکيفيــت خدمــات
 -1گروه مهندسی صنایع دانشگاه پیام نور واحد یاسوج  -یاسوج  -ایران

ارزیابی عملكرد دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه بر اساس
مدل تعالي بنياد كيفيت اروپا ()EFQM
عباسمنتهاییان

1

چکیده

46

ایــن پژوهــش بــا هــدف ارزیابــی عملکــرد دانشــگاه آزاد اســامی واحــد ســاوه بــر اســاس اســتاندارد
مــدل تعالــی ســازمانی در ســال  1391صــورت گرفــت .جامعــه آمــاری تحقیــق شــامل  84نفــر از
معاونیــن ،مدیــر گــروه هــا و کارشناســان مســئول دانشــگاه آزاد ســاوه بــود کــه بــا اســتفاده از روش
سرشــماری کلیــه افــراد جامعــه آمــاری بــه عنــوان حجم نمونــه در نظــر گرفته شــد .روش جمــع آوري
داده هــا بــر اســاس مصاحبــه و پرسشــنامه انجــام گرفــت .پایایــی پرسشــنامه هــا بــا اســتفاده از روش
آلفــای کرونبــاخ بــرای پرسشــنامه اســتاندارد  0/88 ،EFQMبــه دســت آمــد و همیــن طــور از روايــي
محتــوا بــه منظــور آزمــون روايــي پرسشــنامه اســتفاده شــد کــه بدین منظــور پرسشــنامه مــورد تأیید
متخصصیــن مربوطــه قــرار گرفــت .تجزیــه و تحلیــل اطالعــات بدســت آمــده از اجــرای پرسشــنامه بــا
اســتفاده از آمــار توصیفــی (فراوانــی ،فراوانــی درصــدی ،میانگیــن ،انحــراف اســتاندارد) انجــام پذیرفــت.
نتایــج تحقيــق نشــان داد كــه در مجمــوع ســازمان توانســته اســت در حــوزه توانمنــد ســازها بــه %44
و در حــوزه نتایــج بــه  %39از اهــداف و نتایــج مطــرح شــده در مــدل  EFQMدســت پیــدا کنــد.
* کلمات كليدي :دانشگاه آزاد ساوه ،مدل تعالی سازمانی ،توانمندساز ها ،نتایج
 -1رئیس دانشگاه علمی کاربردی کانون سردفتران

بررسی عوامل تاثیرگذار بر بهرهوری و ارتقاءکیفیت مراکز
و واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی منطقه 2
از دیدگاه متخصصان وکارکنان سازمان
ناصر صدقی بوکانی - 1پریوش محمدی

2

دانشــگاه هــا بــه عنــوان نهــادی فرهنــگ ســاز و تمــدن ســاز ،از طریــق پــرورش ســرمایه هــای انســانی
و اجتماعــی ،نقــش حســاس و تعییــن کننــده در توســعه اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی کشــوره ها
بــه عهــده دارنــد .الزمــه ایفــای چنیــن نقش حساســی از ســوی دانشــگاه هــا برخــورداری از مدیــران و
رهبــران شایســته و کارامــد اســت وجــود چنیــن مدیــران ورهبرانــی ،موجبــات افزایش ارتقــای کیفیت
و بهــره وری بیشــتر در دانشــگاه هــا را فراهــم وآنهــا را در دســتیابی بــه اهــداف راهبــردی شــان یــاری
مــی کند.
ارتقــاء کیفــی و بهــره وری در دانشــگاه هــا یکــی از مباحــث حــاد امــروز اســت ،چــرا کــه آمــوزش
عالــی هــم اکنــون در همــه جهــان دســتخوش بحرانهــای گوناگــون شــده اســت .هــدف ایــن پژوهــش
شناســایی عوامــل تاثیرگــذار بــر افزایــش بهــره وری و ارتقــای کیفیــت مراکــز و واحدهای دانشــگاه ازاد
اســامی منطقــه  2روش تحقیــق در ایــن پژوهــش پیمایشــی مــی باشــد .جامعــه آمــاری در تحقیــق
حاضــر شــامل کلیــه اعضــای هیــات علمــی و کارکنــان ســازمانی در مراکــز و واحــد هــای فعــال در
منطقــه  2مــی باشــند .بــا توجــه بــه گســتردگی منطقــه دو در ســه اســتان (آذربایجــان غربــی ،اردبیل
و زنجــان) و پراکندگــی واحدهــا و مراکــز از روش نمونــه گیــری خوشــه ای چنــد مرحلــه ای اســتفاده
مــی شــود و بــرای بــرآورد حجــم نمونــه از فرمــول کوکــران اســتفاده گردیــد .ابــزار جمــع اوری دادههــا
پرسشــنامه بــر اســاس مولفــه هــای بهــره وری و ارتقــاء کیفیــت در مراکز آمــوزش عالی محقق ســاخته
بــا تاکیــد بــر مســایل و چالشــهای موجــود در دانشــگاه آزاد اســامی و اســتفاده از منابــع و اســناد و
مصاحبــه بــا صاحبنظــران و کارکنــان ســازمانی تهیــه و اجــرا گردیــد بــه منظــور تجزیــه و تحلیــل
دادههــاي آمــاري پژوهــش حاضــر ،از آزمــون معنــاداري ضرایــب همبســتگی ،آزمــون فریدمــن ،تحلیل
عاملــی ،اســتفاده شــد .نتایــج بیانگــر ایــن اســت از دادههــاي تجربــی نشــان داد کــه متغیــر عوامــل
درون ســازمانی (ســبک رهبــری و رضایــت شــغلی و انگیــزه شــغلی) و عوامــل فــردی (تعامــات بیــن
گروهــا وکارکنــان ،وضایــف تخصصــی و شــغلی) کار کنــان و اعضــای هیــات علمــی بیشــترین ســهم را
در تبییــن بهــره وری مؤثــر در تحقیــق حاضــر را داشــته اســت.
* واژگان کلیــدی :ارتقــای کیفیــت ،بهــره وری ،عوامل فــردی ،عوامــل درون ســازمانی ،متخصصان،
کارکنــان ،دانشــگاه آزاد اســامی ،منطقه
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 -1عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی مهاباد  -دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه ارومیه
 -2عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی مهاباد  -دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی واحد علوم تحقیقات تهران

ارائه رویکردی جدید برای ارزیابی عملکرد سازمانهای آموزشی
با تلفیق دو روش کارت امتیازی متوازن و ماتریس عملکرد
کیفیتفازی
ندا ایران نژاد - 1ناهید صادقی

2

چکیده :

آمــوزش عالــی یکــی از پایــه هــای اصلــی توســعه هــر کشــور و ســازمان محســوب مــی شــود.
لــذا ارزیابــی عملکــرد و بهبــود مســتمر کیفیــت آمــوزش و یادگیــری در دهــه هــای اخیــر مــورد
توجــه ســازمان هــا بخصــوص مراکــز آمــوزش عالــی بــوده اســت .امــروزه دانشــگاه هــا بــه عنــوان
ســازمانهای غیرانتفاعــی همچــون ســازمان هــای انتفاعــی بــا محیطــی پیچیــده روبــرو هســتند،
هدایــت صحیــح دانشــگاه بــرای نیــل بــه چشــم اندازهــای خــود نیازمنــد اســتفاده از مــدل هــای
مدیریــت عملکــرد ســازمانی میباشــند .چشــم اندازهــا در ســازمان توســط اســتراتژی هــا تحقــق
مییابنــد و اســتراتژیها را مــی تــوان توســط کارت امتیــازی متــوازن بدســت آورد .لــذا در ایــن
مقالــه بــا ارائــه رویکــردی جدیــد از ماتریــس عملکــرد کیفیــت فــازی و کارت امتیــازی متــوازن بــه
بررســی کیفــی مراکــز آمــوزش عالــی بــا بیــان اهــداف و معیارهــای رســیدن بــه ایــن اهــداف پرداختــه
میشــود .کــه در نهایــت تدویــن صحیــح اســتراتژی و چشــم اندازهــا بــه عنــوان مهمتریــن معیــار برای
رســیدن بــه اهــداف مؤسســات آمــوزش عالــي معرفــی گرديــده اســت.
* كلمــات كليــدي :آمــوزش عالــي ،كارت امتيــازي متــوازن ،ماتريــس عملكــرد كيفيــت فــازي،
ارزيابــي عملكــرد
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 -1کارشناس ارشد مهندسی صنایع
 -2آموزگار ،آموزش و پرورش ناحيه دو خرم آباد ،خرم آباد ،ايران
نویسنده مسئولyahoo.com@n_irannejad2000 :

ارزیابی تعالی مدیریت و بهبود عملکرد مؤسسات و مراکز
آموزش عالی با ()EFQM
مجتبی محمودی - 1رضا اسماعیل پور

2

چکیده:

بنیــاد اروپائــی مدیریــت کیفیــت ( )management European foundation for qualityیــا  EFQMیکــی
از ابزارهــای بســیار قدرتمنــد بــرای ارزیابــی و بهبــود عملکــرد ســازمان هــا در سراســرجهان مــی
باشــد .در ایــن مــدل ،معیارهــای توانمنــد ســاز و معیارهــای نتایــج نقــش مهمــی در حرکــت ســازمان
بــه ســمت تعالــی داشــته و اولویــت بنــدی آن هــا جهــت جلــب رضایــت کارکنــان از ارزش باالیــی
برخــوردار اســت .در ایــن میــان مؤسســات آمــوزش عالــی و دانشــگاه هــا کــه از عمــده تریــن نهادهــای
علمــی و بانیــان تولیــد دانــش و فنــاوری و تربیــت دانشــجویان هســتند بــه منظــور بــه انجــام رســاندن
وظایــف و ارتقــاء کیفیــت خــود نیازمنــد چارچــوب مناســبی بــرای مدیریــت و انطبــاق بــا محیــط
رقابتــی جدیــد هســتند .در جهــان بیــش از  90جایــزه کیفیــت وجــود دارد و جایــزه کیفیــت اروپــا
(ٍ )European Quality Awardکــه مــدل  EFQMشــامل آن مــی شــود مــورد توجــه دانشــگاه هــای
معتبــر جهــان بــوده و در دانشــگاه هــای کشــورمان نیــز بســیار حائــز اهمیــت مــی باشــد .ایــن مقالــه
در خصــوص کاربــرد مــدل  EFQMدر ارزیابــی و بهبــود عملکــرد دانشــگاه هــای ایــران تهیــه شــده
اســت.
* واژه های کلیدی :مدیریت کیفیت ،معیارتوانمندساز ،تعالیEFQM ،

		
 -1نویسنده  /کارشناس ارشد مدیریت صنعتی ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران
 -2استادیار دانشگاه گیالن ،دکتری مدیریت سیستم ها ،دانشگاه تربیت مدرس،تهران ،ایران

yahoo.com@485779_mah
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مدلی برای ارزشیابی موسسه ای دانشکده های علوم پزشکی
با رویکرد مدیریت کیفیت
زهره سهرابی - 1علی مصدق راد

مقدمه:

در دهــه هــای اخیــر اســتفاده از روشهــای نويــن مديريتــي ماننــد اســتقرار سيســتم هــاي مديريــت
كيفيــت ،مهندســي مجــدد و ارتقــاي فرآيندهــاي كاري بــا هــدف بهبود مســتمر بــه عنــوان محورهاي
اساســي در تحــول نظــام هــاي آموزشــي مــورد توجــه قــرار گرفتــه انــد .در مقطــع كنونــي اســتقرار
نظــام مديريــت كيفيــت جامــع بــه عنــوان بســتر اســتاندارد نمــودن خدمــات آموزشــي و بــا هــدف
افزايــش كيفيــت ،گامــي اساســي در ایجــاد تحــول و نگــرش مديريت موسســات آموزشــي بــراي بهبود
روشــها و فرآيندهــاي انجــام كاراســت .در واقــع مديريــت كيفيــت جامــع يــك فلســفه اســت کــه هــر
كشــوري بــا بررســي شــرايط و نيازهــاي خــود از اســتانداردهاي اجرايــي آن اســتفاده ميكنــد.
انتخــاب مــدل مناســب بــرای ارزشــیابی دانشــگاه هــا یــک گام اساســی و پیش نیــاز ســایر فعالیتهای
کیفیــت محــور در حــوزه آمــوزش اســت .مدلهايــی چــون مالكــم بالدريــج EFQM ،و ايــزو در بهبــود
کیفیــت مراکــز آموزشــی اســتفاده شــده اســت .مــدل مالکــم بالدریــج مــدل مناســبی بــرای ارزشــیابی
موسســه ای دانشــگاهها مــی باشــد .ايــن معيــار ســاختار جامعــي را بــراي موسســات آموزشــي بــه
منظــور تنظيــم رســالت ،چشــم انــداز ،ارزشهــا ،هدفهــا و چالشهــاي راهبــردي همــراه بــا منابــع
ضــروري بــراي بهبــود بلنــد مــدت فراهــم مــي كنــد.

 -1عضو هیأت علمی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
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اثربخشی خدمات الکترونیکی کتابخانه مرکزی بر اساس مقیاس
ای  -کوال ()E-QUAL
(مورد مطالعه :دانشگاه فردوسی مشهد)
احمد لطيفيان

1

چكيده:

هــدف ايــن تحقیــق ســنجش اثربخشــی كيفيــت خدمــات الکترونیکــی بــر اســاس مولفــه هــای
ســه گانــه مقیــاس ای  -کــوال (كيفيــت اطالعــات ،كيفيــت تعامــل خدمــات ،قابليــت اســتفاده)
در کتابخانــه مرکــزی دانشــگاه فردوســی از ديــدگاه دانشــجويان تحصيــات تکميلــی مــی باشــد.
روش تحقیــق حاضــر توصيفــي  -پیمایشــی اســت .جامعــه آمــاري تحقيــق شــامل کلیــه دانشــجويان
تحصيــات تکمیلــی دانشــگاه فردوســی در ســال  1390مــی باشــد .روش نمونــه گيــري ،تصادفــي
طبقــه اي متناســب بــا حجــم جامعــه اســت .ابــزار جمــع آوري اطالعــات پرسشــنامه بــوده اســت کــه
روایــی پرسشــنامه مــورد تاییــد صاحــب نظــران قــرار گرفــت و پايايــي آن بــا اســتفاده از روش ضريــب
آلفــاي کرانبــاخ  . /91محاســبه گرديــد در ایــن تحقیــق ســعی شــده اســت تــا ازطریــق دســتیابی
بــه نقطــه نظــر دانشــجويان تحصيــات تکميلــی یــه ایــن ســئوال پاســخ داده شــود کــه آیــا كيفيــت
خدمــات الکترونیکــی کتابخانــه مرکــزی درســه بعــد اطالعــات ،تعامــل خدمــات ،قابليــت اســتفاده از
ديــدگاه دانشــجويان تحصيــات تکميلــی اثربخــش اســت؟ نتایــج آزمــون  tتــک نمونــه ای در رابطــه
بــا پاســخ بــه ایــن ســئوال نشــان داد كيفيــت خدمــات الکترونیــک در رابطــه بــا ابعــاد تعامــل خدمــات
و قابليــت اســتفاده در حــد متوســط و در رابطــه بــا بعــد کیفیــت اطالعــات کمتــر از حــد متوســط اثــر
بخــش بــوده اســت .بهــره گيــري از فنــاوري اطالعــات و ارتباطــات یکــی از بدیلهــای موثــر بــرای ارتقاء
كيفيــت خدمــات الکترونیکــی کتابخانــه بــه کاربــران مــی باشــد.
* واژگان كليدي :ابعادكيفيت خدمات الکترونیکی ،مقياس ای كوآل،کتابخانه مرکزی
ايــن مقالــه برگرفتــه از طــرح پژوهشــی تحــت عنــوان «بررســي اثربحشــی كيفيــت خدمــات الکترونیکــی
كتابخانــه مركــزي دانشــگاه فردوســی از دیــدگاه دانشــجویان تحصیلــی تکمیلــی «کــه در ســال  1390در
دانشــکده علــوم اداری و اقتصــادی ،دانشــگاه فردوســی توســط نویســنده انجــام شــده اســت مــی باشــد.

		
 -1استاديار دانشكده علوم اداري و اقتصادي دانشگاه فردوسي مشهد

Lat876@yahoo. com
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ارزيابي يك مركز دانشگاهي با استفاده
از نسخه مخصوص آموزش عالی مدل تعالي سازماني EFQM
علی قاضی زاده

1

چکیده:

نســخه مــدل تعالــی ســازمانی  EFQMبــرای آمــوزش عالــی توســط دانشــگاه شــفیلد هلــم تهیــه و در
ســال  2003بــا تاییــد بنیــاد مدیریــت کیفیــت اروپــا منتشــر گردیــد و مــورد توجــه دانشــگاه هــا و
مراکــز آمــوزش عالــی اروپایــی و ســایر نقــاط جهــان قــرار گرفــت .در ایــن تحقیــق ایــن مــدل بــرای
ارزیابــی یــک مرکــز دانشــگاهی پیــام نــور (مرکــز شــمیرانات) مورد اســتفاده قــرار گرفتــه و با اســتفاده
از روش خــود ارزیابــی نســبت بــه ارزیابــی ایــن مرکــز دانشــگاهی و میــزان آمادگــی آن بــرای شــرکت
در جایــزه ملــی تعالــی ســازمانی جمهــوری اســام ایــران اقــدام شــد .در ایــن پروســه میــزان کاربــردی
بــودن ایــن مــدل در یــک واحــد دانشــگاهی ایرانــی بــا توجــه بــه اصــول الگــوی اســامی ایرانــی در
اداره دانشــگاه مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت و مشــخصات پــروژه بهبــود مربوطــه تعييــن گرديــد .نتایــج
نشــان مــی دهــد اگــر چــه ایــن مــدل تعالــی ســازمانی ابتــداء توســط بنیــاد مدیریــت کیفیــت اروپــا و
بــا هــدف تعالــی واحــد هــای تجــاری و صنعتــی تهیــه شــده اســت امــا نســخه خــاص آمــوزش عالــی
آن در بخــش آمــوزش عالــی از قابلیــت هــای ارزنــده ای برخــوردار اســت و مــی توانــد مــورد اســتفاده
مراکــز دانشــگاهی جمهــوری اســامی ایــران قــرار گیــرد.

			
 -1عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز شمیرانات
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ali_ghazizadeh@pnu.ac.ir

پایگاه اطالعات مدیران دولتی؛
ابزاری کارآمد برای کیفیت بخشی خدمات دولتی

(مطالعه موردی :بانک اطالعات مدیران حرفه ای مرکز آموزش مدیریت دولتی)
موسی مهدوی - 1محمد جاللی ابیانه - 2مهدی حسینی راد

3

چکیده

ابزارهــای متنوعــی بــه منظــور بهبــود کیفیــت ،کاهــش هزینــه هــا و افزایــش بهــره وری توســط
ســازمان هــا و شــرکت هــا اســتفاده مــی شــود .در اختیــار داشــتن اطالعــات دقیــق از مدیــران ،امــکان
بهبــود نظــام مدیریــت ،برنامــه ریــزی ،انتصــاب و ارتقــاء مدیــران و ایجــاد زمینــه هــای الزم جهــت
اســتفاده مناســب از مدیــران و رشــد و شــکوفایی ســرمایه هــای انســانی را فراهــم مــی ســازد کــه
میتوانــد بــا عــث اســتقرار و بهبــود مدیریــت کیفیــت در ســازمان هــا شــود .در ایــن مقالــه بــا بررســی
تاثیــر بانــک اطالعــات مدیــران و بانــک اســتعدادهای مدیریــت بــه عنــوان ابزارهــای کیفیــت بخشــی
خدمــات دولتــی ،تاثیــر آن هــا مــورد بررســی قــرار گرفــت .بانــک اطالعــات مدیــران حرفــه ای مرکــز
آمــوزش مدیریــت دولتــی در معاونــت توســعه مدیریــت و ســرمایه انســانی رئیــس جمهــور بــا دارا
بــودن اطالعــات بیــش از هفتــاد هــزار مدیــر حرفــه ای بــه عنــوان نمونــه مــوردی انتخــاب و نتایــج و
کاربردهــای ایــن بانــک ،در جنبــه هــای مختلــف مدیریــت کیفیــت ارائــه شــده اســت.
* واژههــاي كليــدي :بانــک اطالعــات مدیــران ،بانــک اطالعــات اســتعدادهای مدیریــت ،ابــزار
مدیریــت کیفیــت

 -1عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین (ع)
 -2کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (گرایش سیستم های اطالعاتی) و مدیر فناوری اطالعات مرکز آموزش مدیریت دولتی
 -3دانشجوی دکترای مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی  -دانشگاه علوم تحقیقات اصفهان  -کارشناس مرکز آموزش مدیریت دولتی
(مسئول مکاتبات)
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ارزیابی دانشگاه هاي قزوين با استفاده از روش تصمیم گیری
چندمعیاره
حسام زند حسامی ،محمدرضا کالنتری ثقفی  ،ایمان رضایی ،نازنین جوادی

چکیده

از مهمتریــن کارکردهــای ارزیابــی ،هدایــت صحیــح مراکــز پژوهشــی در راســتای اهــداف کالن ملــی و
در زمینــه توســعه علــم و فنــاوری در کشــور مــی باشــد .بــدون شــک ،پایــش هدفمنــد و ســاختار یافته
عملکــرد يكــي از اجــزای الزم بــرای ارتقــا مــداوم كيفيــت اســت .سیســتم آموزشــی کشــور نیــز از ایــن
اصــل مبــرا نبــوده و بــرای ایجــاد تحرکــی قــوی و پایــا ،الزم اســت تــا بــه صــورت برنامــه ریــزی شــده
عملکردهــا ســنجیده و بــا مقایســه امتیــازات دانشــگاهها ،فضایــی رقابتــی بــرای پیشــرفتی ســریعتر در
راســتای منافــع کشــور ایجاد گــردد.
در ايــن مطالعــه توصيفــي ،ابتــدا كليــه شــاخص هــاي عملكــردي بــر اســاس بررســي تحقیقــات
پیشــین اســتخراج و طبقــه بنــدي گرديــد .ســپس براســاس مطالعــات طراحــي آموزشــي و با اســتفاده
تكنيكهــاي  MADMبــه ارزيابــي و مقایســه دانشــگاه هــا پرداختــه شــده اســت .شــاخص هــاي
ســنجش كارآيــي درونــي دانشــگاه هــای معرفــي شــده در ايــن مطالعــه ،مطابــق بــا شــرايط سياســي،
اجتماعــي و فرهنگــي كشــور مــي توانــد بــه عنــوان يــك ابــزار بــراي مقايســه وضعيت مطلوب نســبت
بــه وضعيــت موجــود ،عــاوه بــر ارزشــيابي و اعتباربخشــي بــه برنامــه ريــزان در جهــت ارتقــاي كيفيت
آموزشــي يــاري رســاند.
* کلمات کلیدی :تصمیم گیری چند معیاره ()MADM

1

نویسنده مسئولmamadrks@gmail.com :
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آشنایی با مدل تعالی سازمانی 2013 EFQM
علی بدوی - 1نادیا نارکی

2

چکیده

ســازمان هــای متعالــی ،ســازمان هائــی هســتند کــه درحــال اصــاح و بهبــود مــداوم فعالیــت هــای
خــود مــی باشــند .متعالــی شــدن یــک ســازمان ،فراینــد پیوســته ایســت کــه بــا برنامــه ریــزی و
هدفگــذاری آغــاز مــی شــود و در طــول مســیر بــا ارزیابــی هــای مــداوم و اســتفاده از اهــداف از پیــش
تعییــن شــده ،نواقــص و نارســاییها مشــخص شــده و بــا اصالحــات الزم ،حــذف موانــع و تقویــت نقــاط
قــوت ،ســازمان را بــه عنــوان الگوئــی بــرای ســایر ســازمان هــا ،تبدیــل مــی نمایــد .در اختیــار داشــتن
چارچوبــی کــه بتــوان در ایــن مســیر بــه آن مراجعــه نمــود و مطمئــن شــد کــه ســازمان در مســیر
صحیــح در حــال حرکــت مــی باشــد ،از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت .چارچوبــی کــه بــه هــر
ســازمانی ایــن اطمینــان را بدهــد کــه در مســیر حرکــت خــود توســعه همــه جانبــه تمــام ذی نفعــان
خــود را مــد نظــر دارد و از هیــچ کــدام غافــل نمــی باشــد.
بــا ایــن هــدف ،مقالــه حاضــر بــه معرفــی مــدل تعالــی ســازمانی ( EFQM 2013رونمایــی شــده در
دســامبر  )2012و حــوزه هــای تمرکــز آن ،بــه عنــوان چارچوبــی بــرای ارزیابــی تعالــی ســازمانی،
میپــردازد و ســپس آخریــن تغییــرات اعمــال شــده نســبت بــه ویرایــش قبلــی ( )EFQM 2010ارائــه
خواهــد شــد.
* کلمات کلیدی :تعالی ،مدل EFQM

 -1رئیس روشها و فرآیندها شرکت فوالد خوزستان
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه علوم تحقیقات اهواز  -کارشناس روشها و فرآیندها شرکت فوالد خوزستان
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ارزیابی زمینههای بهبود و توسعه خدمات آموزشی
در مناطق محروم ایران
نرگس رضاییملک - 1محمد رضاییملک

2

چکیده

در دهــه اخیــر بــا افزایــش تقاضــا بــرای ادامــه تحصیــل در دانشــگاه هــا و افزایــش هزینــه هــای
آموزشــی ،آمــوزش الکترونیکــی توجــه زیــادی را بــه خــود جلــب نمــوده اســت .بــا افزایــش تاثیــر
فنــاوری اطالعــات بــر تمامــی حــوزه هــای دانــش ،از قبیــل صنعــت ،تجــارت ،اقتصــاد و پزشــکی،
نیــاز بــه آمــوزش الکترونیکــی در خدمــات آموزشــی کشــور احســاس شــد .ایــن مقالــه ســعی بــر آن
دارد تــا بــه بررســی زمینــه هــای بهبــود و توســعه خدمــات آموزشــی بــر مبنــای آمــوزش الکترونیــک،
افزایــش عالقــه منــدی اقشــار مناطــق محــروم بــه تحصیــل را بــرآورد نمایــد .فــرض بــر ایــن اســت
کــه آمــوزش الکترونیــک تاثیــر مثبــت و مســتقیمی بــر توســعه و بهبــود خدمــات آموزشــی دارد.
دانشــجویان دانشــگاه آزاد اســامی واحــد الکترونیکــی قشــم بــه عنــوان نمونه آمــاری انتخــاب گردید و
داده هــای بدســت آمــده بــا اســتفاده از روش معــادالت ســاختاری و تحلیــل عاملی تائیدی و اکتشــافی
و نــرم افــزار لیــزرل مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفت بــه منظــور تحلیــل حساســیت از روش تحلیل
رگرســیون خطــی اســتفاده شــد .نتایــج در انتهــا گــزارش مــی شــود.
* واژه های کلیدی :آموزش الکترونیکی ،توسعه و بهبود آموزش ،معادالت ساختاری ،لیزرل
 -1دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطالعات ،دانشگاه آزاد واحد الکترونیکی تهران
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ،پردیس دانشکده فنی ،دانشگاه تهران

آموزش هزینه نیست بلکه نوعی سرمایه گذاری است
مهدی آزادواری

1

56

امــروزه بحــث مدیریــت کیفیــت آموزشــی و بــه طــور کلــی بحــث آمــوزش نقــش بســزایی در رشــد
و توســعه فعالیتهــای بنــگاه هــای تولیــدی و خدماتــی و ســایر نهادهــای اجرایــی دارد تــا بدانجــا کــه
بســیاری از مدیــران موفــق بــر آمــوزش ضمــن خدمــت کارکنــان خــود تاکیــد فراوانــی دارنــد.
بــا گــذر از عصــر صنعتــی و اطالعــات و ورود بــه عصــر دانــش ،بــا توجــه بــه ســرعت تغییــر تکنولــوژی
هــاو سیســتم هــای کاری ســازمان هــا ،اســتفاده از فراینــد آمــوزش ،قــوی تریــن ابــزاری اســت کــه می
توانــد راهگشــای ســازمان هــا جهــت حضــور و بقــاء در عرصــه بــازار هــای رقابتــی باشــد.
امــا افزایــش کمــی نفــر ســاعت آمــوزش و برگــزاری دوره هــای مختلــف آموزشــی بــا در نظــر گرفتــن
کیفیــت دوره مربوطــه بــه تنهایــی نمــی توانــد نشــانگر کیفیــت و بــکار بســتن آمــوزش هــای فراگرفته
شــده در ســازمان باشــد ،بلکــه ایــن اثــر بخشــی آمــوزش اســت کــه مــی توانــد شــاهدی بــر ضمانــت
اجرایــی دوره هــای آموزشــی باشــد.
 -1مدیر سرمایه گذاری صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران و عضو هیات مدیره انجمن توسعه بهره وری ایران

پیاده سازی مدل تلفیقی  ABCو  ABMجهت کاهش هزینه
مراکز آموزش عالی
مطالعهموردی:دانشگاهغیرانتفاعی
غالمرضا مسعود موغاری ،نازنین جوادی  ،محمدرضا کالنتری ثقفی ،امیر صفرپور

چکیده:

امــروزه توجــه بــه اصــاح ســاختار ســازمانی بــه وســیله روش هــای کارآمــد بــه یکــی از مهمتریــن
اولویــت هــای مدیــران چــه در حــوزه تولیــد و چــه در حــوزه خدماتــی تبدیــل شــده اســت و میتوانــد
ســازمان را بــرای باقــی مانــدن در عرصــه رقابــت یــاری دهــد .شناســایی و کاهــش هزینــه هــای
ســازمان در فضایــی رقابتــی تضمیــن کننــده بقــای ســازمان و پیشــبرد مناســب تــر اهــداف آن اســت.
مراکــز آموزشــی نیــز بــه عنــوان یــک ســازمان خدماتــی و بــا توجــه بــه کاهــش داوطلبــان متقاضــی
بــرای آمــوزش عالــی در کشــور ،بایــد رویکــرد ویــژه ای بــه کاهــش هزینــه هــای خــود داشــته باشــند.
در ایــن مقالــه بــه بررســی و شناســایی هزینــه هــای ســازمانی مراکــز آموزشــی بــر مبنــای فرآینــد هــا
بــا توجــه بــه مطالعــات پیشــین پرداختــه شــده اســت .همچنیــن تفکیــک ایــن هزینــه هــا بــر مبنــای
فرآیندهــا بــه منظــور شناســایی هزینــه هایــی کــه ارزش افــزوده ایجــاد نمــی کننــد ،صــورت گرفتــه
اســت .در ادامــه مدلــی ترکیبــی از روش هــای  ABCو  ABMمعرفــی شــده و اجــرای ایــن مــدل در
مراکــز آموزشــی مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .تلفیــق دو رویکرد فــوق و اجــرای آن در ســازمانها
عــاوه بــر شــفافیت ســاختار ســازمان ســبب کاهــش هزینــه هــای اجرایــی شــده کــه ایــن موضــوع
خــود مــی توانــد بــه بقــای مراکــز آموزشــی کمــک کنــد.
* کلمات کلیدی :کاهش هزینه ،مراکز آموزشی عالیABC ،ABM1 ،

نویسنده مسئولnzn_javadi@yahoo.com :
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اندازه گیری کیفیت خدمات آموزشی
در دانشگاه الکترونیکی مهر البرز
محمدعلی شاه حسینی - 1رحیم عبادی - 2حمید رودباری

3

چکیده:

ســنجش کیفیــت خدمــات از مباحثــی بــوده که همیشــه مورد بحــث صاحبنظــران بوده اســت،کیفیت
خدمــات در آمــوزش عالــی و همچنیــن خدمــات الکترونیکــی نیــز از ایــن امــر مســتثنی نبــوده و
پژوهشــهای مجزایــی در ایــن خصــوص انجــام گرفتــه اســت ولــی بــا توجــه بــه جدیــد بــودن شــیوه
یادگیــری الکترونیکــی ،تحقیقــات چندانــی در خصــوص توســعه مقیاســها و ابزارهــای ایــن بخــش
انجــام نگرفتــه اســت .بــا عنایــت بــه توســعه روزافــزون دانشــگاههای مجــازی در دنیــا و همچنیــن
کشــور مــا در عصــر مجــازی ،یافتــن مــدل مناســبی کــه بتوانــد بــه طــور خــاص بــه انــدازه گیــری
کیفیــت خدمــات در ایــن گونــه موسســات آموزشــی بپــردازد از موضوعــات جدیــد و چالــش برانگیــز
فعلــی مــی باشــد.
در تحقیــق حاضــر ضمــن بررســی و مطالعــه بیــش از  50مــدل و ابــزار موجــود بــه روش کتابخانـهای،
نهایت ـاً  90عامــل تاثیــر گــذار در کیفیــت خدمــات در قالــب هشــت بعــد آموزشــی ،آموزشــگاهی،
مدیریــت ،فنــاوری ،صفحــات ارتباطــی ،اخالقــی ،پشــتیبانی منابــع و ارزیابــی منطبــق بــر چارچــوب
هشــت وجهــی بــدرال خــان در یادگیــری الکترونیکــی ،اســتخراج گشــته و پــس از نظرســنجی از
خبــرگان در ایــن حــوزه ،نهایت ـاً مــدل نهایــی در بعــد آموزشــی بــا نــه شــاخص عمــق یادگیــری،
کیفیــت اطالعــات ،کیفیــت تدریــس ،تنــوع در تدریــس ،وضــوح اهــداف و خواســته هــا ،دانشــجو
محــوری ،حضــور و پاســخگویی اســاتید ،محتــوای روزآمــد ،اطالعــات آموزشــی بــه شــکل آزمایشــی
بیــن بیــش از  105نفــر از دانشــجویان موسســه آمــوزش عالــی (مجــازی) مهرالبــرز پیاده ســازی شــده
و پــس از اثبــات پایایــی و روایــی آن ،بــا اســتفاده از ابــزار پرسشــنامه کیفیــت خدمــات آموزشــی در
بیــن  198نفــر از دانشــجویان ایــن موسســه مــورد انــدازه گیــری قــرار گرفتــه اســت .نتایــج حاصــل از
انــدازه گیــری نشــان مــی دهــد کــه مهــر البــرز بــا کســب امتیــازی حــدود  70درصــد در بعــد خدمات
آموزشــی در وضعیــت نســبتا مطلوبــی از دیــدگاه دانشــجوان قــرار دارد.
* کلمات کلیدی :کیفیت خدمات ،یادگیری الکترونیکی ،دانشگاه مجازی ،مدل بدرال خان
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 -1استادیار دانشگاه تهران
 - 2معاون آموزشی موسسه غیر انتفاعی مهر البرز تهران
 -3کارشناسی ارشد  ،MBAموسسه غیرانتفاعی مهر البرز تهران

بررسی همگرایی الگوی سرآمدی آموزش عالی ایران (ساعا)
با نظام های بین المللی مدیریت کیفیت آموزش
آرش شاهین - 1مسعود پورحمیدی

2

چکیده

نقــش نظــام هــای بیــن المللــی مدیریــت کیفیــت آمــوزش نظیــر اســتاندارد بین المللــی ایــزو 10015
و الگوهــای ارزیابــی اثربخشــی آمــوزش در تعالــی آمــوزش واضــح و مبرهــن اســت .نویســندگان ایــن
مقالــه در ســال  ،1390الگــوی ســرآمدی آمــوزش عالــی ایــران (ســاعا) را بــه عنــوان رویکــردی جامــع
و فراگیــر در راســتای ارزیابــی و رتبــه بنــدی دانشــگاه هــا و مراکــز آمــوزش عالــی و همچنیــن خــود
ارزیابــی و بهبــود تطبیقــی آنهــا طراحــی و پیشــنهاد نمودنــد .در ایــن پژوهــش بــه بررســی میــزان
همگرایــی الگــوی ســاعا بــا نظــام هــای بیــن المللــی مدیریــت کیفیــت آمــوزش پرداخته شــده اســت.
نتایــج حاکــی از آن اســت کــه ملزومــات ایــزو  10015بیشــتر در حــوزه توانمندســازهای الگــوی ســاعا
و معیارهــای الگــوی اثربخشــی بیشــتر در حــوزه نتایــج الگــوی ســاعا قــرار مــی گیرنــد .لــذا ،بــه نظــر
مــی رســد هیــچ یــک از دو نظــام مــورد نظــر بنــا بــه پژوهــش حاضــر الگــوی کاملــی بــرای ســرآمدی
محســوب نمــی شــوند؛ لیکــن انتظــار مــی رود دانشــگاه هایــی کــه ایــن نظــام هــا را پیــاده کــرده انــد،
پیــاده ســازی ســاعا برایشــان تســهیل مــی گــردد .ایــن پژوهــش عــاوه بــر آنکــه نمونــه ای از یــک
مقایســه تطبیقــی اســت ،نشــان دهنــده امــکان تلفیــق یــا توســعه الگــوی ســاعا بــا اســتفاده از ســایر
نظــام هــا و اســتانداردهای مدیریــت کیفیــت مــی باشــد.
* واژه هــای کلیــدی :ســاعا ،الگــوی ســرآمدی ،آمــوزش عالــی ،ایــزو  ،10015مدیریــت کیفیــت،
اثربخشــی ،همگرایــی

 -1عضو هیات علمی گروه مدیریت و مدیر گروه پژوهشی مدیریت کیفیت دانشگاه اصفهان
 -2دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی و عضو گروه پژوهشی مدیریت کیفیت دانشگاه اصفهان
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كيفيت و ارزيابي آموزشهاي علمي كاربردي
فاطمه اماني

1

چكيده:

دانــش یــک منبــع گرانقــدر ملــی اســت و بــر خــاف منابــع کمیــاب دیگــر قابــل جانشــینی نیســت.
دانــش در صورتــی کــه در هــر رشــته ای بــا نظــام آموزشــی کیفــی عرضــه شــود قابلیــت بیشــتری
خواهــد داشــت .آمــوزش کیفــی در صورتــی مصــداق مــی یابــد کــه بــر اســاس نیــاز ملــی و بــه منظور
گســترش فرهنــگ کیفیــت دانــش و یادگیــری ،مدیریــت شــود .ضــرورت ایجــاد تغییــر در کیفیتهــا
بــرای اســتفاده از منابــع سرشــار و ارزشــمند انســانی کشــور در دانشــگاهها بــه منظــور افزایــش تــوان
ملــی بــرای پاســخگویی بــه نیازهــا ،در شــرایط رقابتــی امــروز امــری اجتنــاب ناپذیــر اســت .ایــن
پرســش اکنــون بــرای تعــدادی کثیــری از رهبــران ومدیــران دانشــگاهها مطــرح اســت کــه «آیــا راه
بهتری برای مدیریت آموزش عالی وجود دارد؟
در واقــع دانشــگاهها دریافتنــد کــه ضعــف کیفیــت ،هزینــه ســنگینی در پــی دارد و قابلیــت رقابــت را
بــه خطــر مــی انــدازد .در نتیجــه دانشــگاههایی کــه تحــرک جــدی و ســریعی در ارتقــای کیفــی خــود
در ایــران نداشــته باشــند ،نــه تنهــا خــود را نابــود مــی کننــد کــه خســارت جبــران ناپذیــری نیــز بــه
جامعــه جــوان و نیازمنــد پیشــرفت کشــور وارد مــی آورنــد.
فرهنــگ کیفیــت زیــر مجموعـهای از فرهنــگ ســازمانی بــه شــمار میآیــد که هــدف آن ارتقای مســتمر
کیفیــت اســت .بــر ایــن اســاس ،فرهنــگ کیفیــت در یــک دانشــگاه را میتــوان در بــر دارنــده مجموعــه
باورهــا ،روابــط ،گرایشــها ،ارزشــها و امــور مشــترکی دانســت کــه اعضــای هیئــت علمــی ،مدیران و ســایر
کارکنــان دانشــگاه بــرای بهبــود و تضمیــن کیفیــت فعالیتهــای دانشــگاه انجام مــي دهند.
توســعه اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی هــر کشــوری بســتگی بــه کارآیــی و کیفیــت نیــروی انســانی
متخصــص در هــر یــک از بخشهــای صنعــت ،کشــاورزی ،مديريــت ،خدمــات اجتماعــي ،فرهنــگ و
هنــر و بينرشــتهاي دارد در ايــن راســتا آمــوزش وســیلهای مناســب بــرای تحقــق ایــن مهــم میباشــد.
امــروزه تعامل مســتمر و نهادينهشــده دانشــگاه و صنعت در کشــورهاي توســعهيافته ،موجــب کارآمدي
بيــش از پيــش ايــن دو نهــاد در آن جوامــع شــده اســت .در ايــن زمينــه برقــراري ارتبــاط ميــان صنعت
بــه مفهــوم عــام و بــه عبارتــي ارتبــاط بيــن بــازار واقعــي کار و دانشــگاه امــري ضــروري اســت کــه بــا
توجــه بــه شــاخصههاي نظــام علميکاربــردي ايــن مهــم توســط دانشــگاه جامــع علميکاربــردي
در حــال اجراســت همانطــور کــه صاحبنظــران و پژوهشــگران معتقدنــد هــر رشــته شــغلي داراي
پشــتوانه علمــي ،تجهيــزات ماشــيني و تکنولــوژي پيشــرفته اســت کــه ســرمايهگزاري زيــادي را در
ايجــاد آن شــغل ،حرفــه ،صنعــت و يــا در صنفهــاي گوناگــون طلــب نمــوده كــه همگــي محتــاج بــه
بکارگيــري ســطح بااليــي از آموزشهــاي علميکاربــرديميباشــند بــه عبــارت ديگــر امــروزه بــا
توجــه بــه پيچيدگــي مشــاغل ،فنــاوري ،ابــزار ،تجهيــزات و انوعماشــينآالت مرتبــط بــه حوزههــاي
شــغلي ،بيــش از پيــش بــر توســعه آموزشهــاي علميکاربــردي بايــد تأکيــد شــود.
* واژه هاي كليدي  :كيفيت ،ارزيابي و آموزهاي علمي كاربردي
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 -1مدير آموزش مركز علمي كاربردي جهاددانشگاهي و عضو هيئت علمي و مدرس آموزشهاي علمي كاربردي

الگوی توانمندسازی مدیران (علمی -کاربردی) در راستای
ارتقاء کیفیت مراکز آموزش عالی
عبدالرضا مجدالدین - 1طاهره مجدالدین

2

چکیده

بــا توجــه بــه اینکــه ارتقــاء ســطح کیفیــت در نظــام آمــوزش عالــی معمــوالً توســط مســئولین آموزش
عالــی تصمیــم گیــری و از طریــق مدیــران مراکــز ،مؤسســات و دانشــگاه هــا اجرایــی مــی شــود .لــذا
توانمندســازی مدیــران دانشــگاهی یکــی ازمقولــه هــای اساســی اســت.
هــدف پژوهــش حاضــر تبییــن الگــوی توانمندســازی مدیــران مراکــز آمــوزش عالــی علمــی ،کاربــردی
کمــی ،کیفــی و توصیفــی ،پیمایشــی مــی باشــد .بــه ایــن منظــور ابتــدا بــا
دانشــگاه جامــع بــا روش ّ
بررســی بیــش از  40پژوهــش از صاحــب نظــران  30مؤلفــه اثرگــذار بر توانمندســازی مدیران شناســائی
کــه بــا روش دلفــی  16مؤلفــه اســتخراج و درچهــار عامــل ســازمانی ،مدیریتــی ،فــردی و محیطــی
دســته بنــدی شــدند .ســپس بــا توجــه بــه ابعــاد و رویکردهــای توانمندســازی بــا روش دلفــی  12بُعــد
مشــخص و در چهــار رویکــرد ارتباطــی ،انگیزشــی ،روانشــناختی و ارزشــی دســته بنــدی شــدند .جامعه
آمــاری تحقیــق 624 ،نفــر تمامــی مدیــران مراکــز آمــوزش علمــی ،کاربردی دانشــگاه جامع در سراســر
کشــور و نمونــه آمــاری ،شــامل  212پرسشــنامه ارجاعــی تکمیلــی ،از ســوی مدیــران مراکــز آموزشــی
مــی باشــد .ابــزار گــردآوری اطالعــات بــا اســتفاده از مطالعــات کتابخانــه ای ،مصاحبــه و پرسشــنامه
کمــی ،بــا آزمــون همبســتگی،
ســاختارمند بــا روائــی آلفــای کرونبــاخ  %85اســت .تجزیــه و تحلیــل ّ
رگرســیون و معــادالت ســاختاری توســط  SPSSو لیــزرل مــی باشــد .نتایــج مؤیــد عــدم رد الگــوی
مفهومــی تحقیــق بــا توجــه بــه ضریــب همبســتگی ،تحلیــل عاملــی و معــادالت ســاختاری میباشــد.
در مقایســه بــا تحقیقــات پیشــین کــه بیشــتر روی توانمندســازی کارکنــان و پرســنل ســازمانها بــوده
وغالبـاً ابعــاد توانمندســازی پنــج گانــه صرفـاً بــا رویکــرد روانشــناختی را مــورد تأکیــد قــرار مــی دادنــد
در خصــوص ایــن پژوهــش بــا ت ّوجــه بــه عوامــل ســازمانی ،مدیریتــی ،فــردی و محیطــی فرهنــگ بومی
و جامعــه اســامی نســبت بــه بکارگیــری رویکردهــای مختلــف ارتباطــی ،انگیزشــی ،روانشــناختی و
ارزشــی ،بــه شــکل ترکیبــی پرداختــه و  11بُعــد از  12بُعــد توانمندســازی مدیــران مراکــز آمــوزش
علمــی ،کاربــردی در مــدل مــورد تائیــد قرارگرفــت و ابعــاد رویکــرد روانشــناختی و ارزشــی از جایــگاه
قابــل قبــول باالیــی برخــوردار شــدند .هــم چنیــن عوامــل مؤثــر بــر توانمندســازی مدیــران بــا اندکــی
تغییــر از  16مؤلفــه اثرگــذار در مــدل بــه  13مؤلفــه کاهــش پیــدا کــرد و عوامــل ســازمانی و مدیریتــی
بیشــتر بــه طــور مســتقیم و عوامــل فــردی و محیطــی به طــور غیر مســتقیم بــر توانمندســازی مدیران
مراکــز آمــوزش علمــی کاربــردی اثرگذارنــد .ایــن مــدل بــا ت ّوجــه بــه فرهنــگ اســامی جامعــه ایرانــی
و عوامــل ســازمانی ،مدیریتــی ،فــردی و محیطــی بــا بکارگیــری رویکردهــای ارتباطــی ،انگیزشــی،
روانشــناختی و مخصوصـاً ارزشــی بــرای توانمندســازی مدیــران از جایــگاه قابــل قبــول باالیی برخــوردار
اســت و قابــل پیــاده ســازی درســایر موسســات آمــوزش عالــی مــی باشــد.
* واژه های کلیدی :توانمندسازی ،آموزش ،علمی-کاربردی ،مدیران ،کیفیت.
 -1دكتري مديريت دولتي از دانشگاه عالمه طباطبائي ،عضو هیئت علمی و رئیس مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی
 -2کارشناس ارشد رشته تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش دانشگاه تهران و معاون پرورشی مدارس متوسطه آموزش و پرورش منطقه4
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بررسی تطبیقی وضعیت دوره های آمزش عالی
موسسه هالل ایران با استاندارد های ملی و بین المللی
دکتر حسن رضا زین آبادی

1

چکیده

پژوهــش حاضــر بــا عنــوان و هــدف «بررســی تطبیقــی وضعیــت دوره هــای آمــوزش عالــی موسســه
هــال ایــران بــا اســتانداردهای ملــی و بیــن المللــی» ،اجــرا شــده اســت .اهــداف جزئــی ایــن طــرح
عبارتنــد از )1 :تعییــن عوامــل کیفیــت بــه تفکیــک دوره هــا (مدیریــت عملیــات امــداد و نجــات،
مدیریــت امــداددر ســوانح ،اعضــاء مصنوعــی و خدمــات پرورشــی) در ســه بخــش درونــداد ،فرآینــد
و برونــداد )2 ،تعییــن مــاک هــای کیفیــت هریــک از عوامــل تعییــن شــده بــه تفکیــک دوره هــا
در ســه بخــش درونــداد ،فرآینــد و برونــداد )3 ،تعییــن نشــانگرهای کیفیــت هریــک از مــاک هــای
تعییــن شــده بــه تفکیــک دوره هــا در ســه بخــش درونــداد ،فرآینــد و برونــداد)4 ،تعییــن اســتانداردها
(بــا توجــه بــه اســتانداردهای ملــی و بیــن المللــی) بــرای قضــاوت در مــورد وضــع موجــود کیفیــت
عوامــل ،مــاک هــا و نشــانگرهای تعییــن شــده بــه تفکیــک دوره هــا در ســه بخــش درونــداد ،فرآیند و
برونــداد )5 ،ارزیابــی کیفیــت دوره هــای موسســه هــال در هریــک از عوامــل  ،مــاک هــا و دروندادی،
فرآینــدی و برونــدادی  )6ارائــه راهکارهــا و پیشــنهادات الزم جهــت بهبــود کیفیــت وضــع موجــود
عوامــل درونــدادی ،فرآینــدی و برونــدادی.
 -1عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی  -محقق و مدرس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی هالل ایران

الگوی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در نظام آموزش از دور
حسین زارع - 1عثمان آچاک

2

چکیده :
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آمــوزش مراحــل مختلفــی دارد کــه یکــی از مراحــل آن ارزشــیابی اســت .آخریــن حلقــه آمــوزش
ارزشــیابی درســت آموختــه هــای درســی اســت .در نظــام آمــوزش از دور ،همچنانکــه آمــوزش متاثــر
از ایــن نظــام اســت؛ ارزشــیابی هــم بایــد منعطــف و چابــک باشــد بــه عبــارت دیگــر اگــر آمــوزش
بــرای همــه جــا ،همــه کــس و همــه وقــت اســت ارزشــیابی هــم ،بایــد اینگونــه باشــد .در پژوهــش
حاضــر بــه ارائــه الگــوی جامــع ارزشــیابی و نــوع ســوال در آمــوزش از دور پرداختــه شــده اســت .بــه
عبــارت دقیقتــر هــدف پژوهــش حاضــر بررســی تاثیــر نــوع ســواالت ،ســطح پــردازش و نــوع بافــت در
آزمونهــای بازشناســی و یــادآوری بــر عملکــرد حافظــه معنــادار اســت ولــی عامــل هــای نــوع آزمــون
و نــوع بافــت بــه تنهایــی اثــر معنــادار نداشــتند .بــرای آزمــون هــای یــادآوری و بازشناســی بــه ترتیــب
بافــت بیرونــی و درونــی اثــر معنــاداری داشــتند  .بــا توجــه بــه نتایــج پژوهش حاضــر در نظــام آموزش
از دور ،پیشــنهاد مــی شــود در ارزشــیابی پیشــرفت تحصیلــی از آزمون های بازشناســی اســتفاده شــود
و در طراحــی ایــن آزمــون هــا بــر بافــت درونــی تاکیــد شــود.
 -1دانشیار گروه روانشناسی تربیتی
 -2دکتری برنامه ریزی آموزش از راه دور

«آموزش الکترونیکی :ضرورت ها و چشم اندازها »
دکتر حسن زیاری

1

یکــی از نیازهــای اساســی در نظــام آمـــوزش عالــی کشــورهای مختلــف توســعه مکانــی آمــوزش عالــی
در اقصی نقاط آن کشورها و گسترش توانمندی هـــای آمـــوزشی به سایـــر کشورها بـــوده است .ایـــن
مهــم بــا فراهــم ســازی فنــاوری هــای آموزشــی و توســعه نظام هــای نویــن آموزشــی ضرورت بیشــتری
یافتــه اســت .از طرفــی دیگــر در اقتصــاد و مدیریــت آمــوزش عالــی همــواره بهینــه ســازی بهــره وری
مدنظــر بــوده اســت  .نظــام آمــوزش از راه دور بــه علــت توانمندیهایــی چــون تعامــل ،یادگیــری انفرادی
شــده ،پشــتیبانی ســازمان آموزشــی ،اســتفاده از فنــاوری هــای نویــن آموزشــی و چنــد رســانه ای،
صرفــه جویــی در هزینــه هــا  ،زمــان و مــکان ایجــاد اســتقالل یادگیــری و اســتقالل یادگیرنــده مــی
توانــد رشــد و توســعه کمــی و کیفــی در قالــب توســعه اقتصــادی  ،اجتماعــی  ،فرهنگــی  ،آموزشــی را
بــه دنبــال داشــته باشــد .بــا توجــه بــه الزامــات فــوق و دیگــر اقتضائــات اجرایــی توســعه آمــوزش عالی
بــا بکارگیــری روشــهای الکترونیکــی و غیــر ســنتی در صــدر توجــه سیاســت گــذاران و برنامــه ریــزان
آمــوزش عالــی قــرار دارد .دانشــگاه پیــام نــور بــه عنــوان تنهــا دانشــگاه بــا نظــام آمــوزش از راه دور و
بزرگتریــن دانشــگاه دولتــی کشــور بــا بیــش از یــک میلیــون دانشــجو بــا اســتفاده از روشــهای نویــن
آموزشــی اعــم از آمــوزش الکترونیکــی و امــوزش ترکیبــی گامهــای بلنــدی را در جهــت یکســان ســازی
فعالیــت هــای آموزشــی و مدیریــت آن در ســطح کشــور برداشــته اســت .نظــام آموزشــی پیــام نــور
موانــع خــاص نظــام هــای ســنتی را نــدارد و ضریــب نفــوذ آن بــه دیگــر مکانهــای جغرافیایــی بــه لحاظ
ســرعت و صرفــه جویــی و فایــده هزینــه هــای جــاری بســیار کارآمــد اســت  .به همیــن دلیل آمـــوزش
الکترونیکـــی در دانشــگاه پیام نور در کنار سایـــر روشــهای آمـــوزشی مطـــرح گردید  .نتیجه آن ارتقاء
شــاخص هــای کمــی و کیفــی آمــوزش عالــی در ســطح کشــور مــی باشــد .ایــن شــیوه آمــوزش بــدون
تغییــر فلســفه تعلیــم و تربیــت و اهــداف آموزشــی هــر کشــوری بــه عنــوان یــک روش نویــن آموزشــی
مطــرح اســت .اگــر آمــوزش را بــه  3فراینــد پیــش از آمــوزش  ،حیــن آمــوزش و بعــد از آمــوزش تفکیک
کنیــم اســتفاده از یادگیــری الکترونیکــی بــه عنــوان روشــی نویــن در آمــوزش تکمیلــی بــه تســهیل هر
ســه مرحلــه فراینــد آمــوزش کمــک شــایانی نمــوده اســت .از آنجــا کــه ارزیابی کمــی و کیفــی از فرایند
آمــوزش همــواره مــد نظــر سیاســتگذاران و برنامــه ریــزان دانشــگاه پیــام نــور مــی باشــد،پرداختن بــه
روشــهای نویــن ارزیابــی بــه منظــور بهبــود فعالیــت هــای کیفی دانشــگاه به طــور اعــم و آمــوزش عالی
بــه طــور اخــص از ضرورتهــای برنامــه ریــزی و مدیریت آمــوزش الکترونیکی مـــی باشــد.ارزیابی کیفی و
مدیریــت آن بــه واســطه بهـــره منــدی از ویژگــی هــای ایــن شــیوه نســبت به ســایر شــیوه هــا ،رجحان
و برتــری ملموســی دارد .ارزیابــی آموزشــی ،امکانــات و اطالعاتــی را فراهــم مــی کنــد که سیاســتگذاران
و تصمیــم گیــران آمــوزش عالــی بتواننــد تصویــری دقیــق از چگونگــی فعالیــت هــا بدســت آورنــد و بــا
اســتفاده از ایــن اطالعــات و تصویــر بدســت آمــده در جهــت کیفــی ســازی فعالیــت هــای نظــام اموزش
عالــی تــاش بیشــتری داشــته باشــند .لــذا شــناخت ماهیــت و مولفــه هــای نظــام آمــوزش الکترونیکی
بــه منظــور شــناخت چالشــها  ،موانــع و ارائــه راهکارهــای نوآورانــه بــا توجــه بــه جایــگاه و نقــش آن
در آمــوزش عالــی کشــور افــق هــای روشــنی را بــرای ارزیابــی بهینــه و کیفــی ســازی فعالیــت هــای
آمــوزش عالــی کشــور در مقابــل مســئوالن و تصمیــم گیــران آمــوزش عالــی کشــور قــرار خواهــد داد.
 -1قائم مقام وزیر و ریاست دانشگاه پیام نور
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چکیده

در ایــن تحقیــق هــدف ارایــه یک مــدل تصمیمگیــری در خصــوص ارزیابــی بلــوغ فرآیند ســازمانی نظام
آموزشــی کشــور بــا توجــه بــه مفاهیــم مهندســی مجــدد و بــا در نظرگرفتــن اهــداف و اســتراتژیهای
ســازمانهای آموزشــی و کیفیــت انجــام جهــت کاهــش میــزان  -ریسکناشــی از اجــرای پروژههــای
مهندســی مجــدد فرآیندهــا و کســب نتایــج مطلــوب بــرای ســازمانهای آموزشــی بــا اســتفاده از مدلهای
تصمیمگیــری چندمعیــاره میباشــد.
مــدل ارایهشــده در ایــن تحقیــق بــا درنظرگرفتــن کلیــه خواســتههای ســازمان ســعی بــر آن دارد کــه
بــا ارایــه مدلــی در راســتای اندازهگیــری میــزان بلــوغ فراینــد ســازمانی نظــام آموزشــی ،مدیریــت ارشــد
ســازمان را در شناســایی نقــاط قــوت و ضعــف فرآیندهــای جــاری ســازمان و در نهایــت هــدف نهایــی
کــه دســتیابی بــه نهایــت بلــوغ ســازمانی میباشــد ،یاریرســاند .در واقــع در ایــن تحقیــق در ابتــدا بــا
اســتفاده از مطالعــه ادبیــات موضــوع ،طراحــی پرسشــنامه و براســاس نظریات کارشناســان و خبــرگان به
اســتخراج عوامــل کلیــدی موفقیــت مهندســی مجــدد پرداختــه ایــم .ســپس با توجــه به ماهیــت فرآیند
انتخابــی روشــی کمــی میتنــی بــر  AHPارایــه شــده اســت .در این مــدل ابتــدا با اســتفاده از مــدل AHP
عوامــل کلیــدی اســتخراج شــده اولویتبنــدی گردیــده ســپس بــا اســتناد بــه اســتاندارد 10014:2006
 ISOســطوح بلــوغ تعریــف و بــا بکارگیــری اســتانداردهای آموزشــی چکلیســت ارزیابــی طراحــی و
فرآینــد مــورد نظــر مــورد ارزیابــی قرارگرفتهاســت .در نهایــت بــا توجــه بــه اطالعــات استخراجشــده
ارزیابــی کمــی بلــوغ انجــام و پیشــنهادهایی در راســتای بهبــودی فراینــد ارایهگردیدهاســت.
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