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 -5استادیار گروه حقوق واحد تهران جنوب ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
 -2دانشیار مدیریت و برنامه ریزی امور فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال ،تهران ،ایران

چکیده
این پژوهش در راستای ارزیابی عوامل مؤثر بر ارتقای فرهنگ کیفیتت در ناتام دانشتگاهی
کشور ،در دانشگاه آزاد استالمی واحتد تهتران شتمال ،انجتام شتده استت .جامعته آمتاری ایتن
پژوهش شامل دانشجویان رشتههای علوم انسانی ایتن دانشتگاه هستتند .بتا توجته بته پراکنتدگی
جامعة آماری مورد نار در پژوهش و در دسترس نبتودن اطالعتا همتة دانشتجویان ،از جامعتة
آماری مذکور با توجه به ضوابط نمونهگیری (بر استاس شتیون نمونتهگیتری منتدرد در جتدول
مورگان) ( 283نفر) به عنوان نمونة پژوهش انتخاب شد .برای اینکه هر فترد ،از جامعته آمتاری
مورد نار ،شانس برابر در انتخاب داشته باشد از روش نمونهگیری تصادفی ستاده استتفاده شتده
است .این پژوهش از نار هدف در زمره پتژوهشهتای کتاربردی و از ناتر شتیوه اجترا از نتو
پیمایشی است .روش گردآوری اطالعا در این پژوهش از نو میتدانی و کتابخانتهای و ابتزار
گردآوری اطالعا و دادههای مورد نیاز در این پژوهش پرسشنامه استت کته شتامل  53گویته
بوده و توسط پژوهشگر تنایم شده است و اعتبار آن بتر استاس ضتریل آیفتای کرونبتا 1/77
برآورد شده است که بیانگر اعتبار باالی ابزار اندازهگیری است .تجزیه و تحلیتل دادههتای ایتن
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پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی صور گرفته است .توصیف دادهها در دو
بخش متغیرهای زمینهای و متغیرهای اصلی با استتفاده از شتا صهتای فراوانتی مطلتف ،فراوانتی
نستتبی ،میتتانگین ،انح تراف معیتتار و واریتتانس در ایتتل جتتداول ارا تته شتتده و از آزمتتونهتتای
کلموگروف اسمیرنوف و  tیك جامعه برای تست فرضیهها استفاده شده است.
واژههای کلیدی :فرهنگ ،فرهنگ کیفیت ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال ،عوامل
فردی ،عوامل سازمانی و عوامل محیطی.
مقدمه
مفهوم کیفیت ،از سدههای پیش وجود داشته است ،ویی مباحث علمی کیفیتت بته گونتهای
که ما امروز آنرا میشناسیم به بعد از جنگ جهانی دوم باز میگردد .در این مد  ،صتاحبناران
برجستهای در این حوزه پدیدار شدند و ایگوها و مفاهیم ارزشمندی را عرضه کردند .مفتاهیم و
ایگوهایی ،مانند :کنترل کیفیت آماری ،شش زیگما ،مدیریت کیفیت جتام ،،حاصتل تالشتهای
این دوران است .بستیاری از شرکتهای بزرگ و معتبردنیا ،کیفیت را به عنوان عامل تمتایز تود
از ر بایشان برگزیدند و به پیشرفتهای مهمی در این مورد دستت یافتنتد .ایتن شترکتها بتا مزیتت
کیفیت ،ر بای ود را در تنگنا رار داده ،ستهم بتازار و منتاف ،تود را بته صتور چشتمگیری
افزایش دادند.
ضرور ارزش نهادن به کیفیت وارتقاء مداوم آن دیگر برای تمامی دستت انتدر کتاران در
بخش تویید و دما آشکار است ویی بدون شك دستیابی یه کیفیت متورد انتاتار مشتتری و
ابل ر ابت با ر با چندان هم به ساد گی پیش نمی آید و هر چه فعاییت تحت تاثیر ر ابت بیشتتر
باشد این دشواری نیز افزون تر است .بنابراین دستیابی به کیفیت و سپس حفظ و ارتقتاء آن هتم
در انطباق با واستههای دا ماً در حال تغییر مشتری ،نیازمند سیستم ،ابزار ،تجهیزا و کارکنتان
واجد صالحیت است.
همانگونه که میدانیم مسایه کیفیت ،یکی از دغدغتههتای اصتلی میتدان ر ابتت ایتن جهتان
فراپیچیده است .کیفیت حاصل جم ،مدیریت ناب و تعهد درونی نهادینه شده افراد یك جامعته

ارزیابی عوامل مؤثر بر ارتقای فرهنگ کیفیت در ناام دانشگاهی کشور 85 /

است .اگر بخواهیم درجا ده کیفیت حرکتت کنتیم و مانتدگار باشتیم ،نبایتد از فرهنتگ کیفیتت
غافل باشیم.
کیفیت مسایه ای پویا است و باید آن را در اب ترار داد و در ایتن مترز بنتدی تاب گونته
عوامل محرک آنرا شناسایی نمود و مدیی برای رشد آن طراحی نمود .در اعده هترم کیفیتت،
فرهنگ کیفیت رار دارد .حصیر سبد کیفیت از فرهنتگ کیفیتت استت .ایتن حصتیر در دوام و
وام کیفیت نقش بسزایی دارد .با تغییر و تحتول باورهتا ،ارزشهتا ،رویکردهتا ،فهتم ،مفهتوم و
تفاهم است که گام به سوی فرهمندی فرهنگ کیفیت بر میداریم.در این فراگرد برجستهسازی
فرهنگ کیفیت این را باید بدانیم و ادعتا نمتی کنتیم کته تتاکنون بترای حتل آن چتارهاندیشتی
نگردیده ،بلکه همواره در طول دورههای مختلف ،مورد توجه بوده و راهکارها و ایگوهایی نیتز
تحت عنوان ایگوهای کیفیت طراحی و ارا ه گردیده است .ایگوهایی که حتتی جنبته کتاربردی
داشته ،و ابلیت اجرایی نیز داشتهاند ،یکن به دالیلتی همچتون عتدم توجته بته عومتل فرهنگتی،
سا تاری و فرآیندی به کیفیت در جامعه و سازمانهتا ،ناستازگاری بتا ستا تار ستازمانی ،عتدم
تعهد مدیران و حمایت کامل آنان ،یحاظ ننمودن جمی ،جها  ،هزینههای بتاال و غیتره فرصتت
اجرا نیافته و یا در حد مبانی ناری با ی ماندهاند و یا به صور موردی و تك بعدی و براستاس
عوامل صرفاً کیفی ،راهکارهایی را ارا ه داده اند .یعنی در هتر حتال از کتارآیی الزم بر توردار
نبودهاند.
ایبته باید توجته داشتت کته اشتاعة فرهنتگ کیفیتت و بته ویتژه نهادینته کتردن آن در فترد،
سازمانها و جامعه ،کاری دشوار ،زمانبر و مستلزم رعایت جمی ،عوامل است .عواملی که عتدم
توجه به هر یك از آنها میتواند طراحی یك چنین ایگویی را تحت تأثیر ترار داده ،کتارایی و
اثربخشی آن را زیر سؤال ببرد .بنابراین باید تمامی عوامل مؤثر با استتفاده از روشهتای علمتی،
شناسایی و میزان تأثیرگذاری آنها در طراحی ایگوی مزبور تعیین گردند .عواملی که در مستلم
بر ی از آنها ،فردی است که از طریف سیاستگذاریهتای صتحیح متیتتوان آنهتا را در راستتای
نهادینه شدن رفتارهای مربوطه ،کنتترل نمتود .گتروه دیگتر از ایتن عوامتل کته ایبتته بستیار هتم
می تواند در این صوص تأثیرگذار باشد ،عوامل محیطی استت .عتواملی کته عمومتاً تارد از
کنترل افراد بوده و از طریف نیروهای فرادست بر سازمان تحمیل میشوند و نمود آن را میتتوان
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در محیط های سیاسی ،ا تصادی ،اجتماعی ،فرهنگتی و تکنویتو ی جستتجو نمتود .طبعتاً یحتاظ
نمودن دیگر عوامل تأثیرگذار احتمایی نیز میتواند به کارآمدی ایگوی مزبور کمك نماید.
نوشتار حاضر تالش دارد تا کلیه عوامل تأثیرگذار اعم از عوامل فردی ،ستازمانی و محیطتی
موثر بر ارتقای فرهنگ کیفیت در ناام دانشگاهی کشور را ارزیابی نماید.
کیفیت و نگرشهای مربوط یه آن
کیفیت از وا ه ی التین  qualityاست که این وا ه از ریشته qualisیتا  qualitasبته معنتای
نحوه بودن گرفته شده است .عالمه دهخدا کیفیت را چگونگی – حایت یا وضتعی کته در چیتز
حاصل آید ،معنی کرده است و همچنتین دکتتر عمیتد در فرهنتگ عمیتد کیفیتت را چگتونگی
معنی میکند .کیفیت و کمیت یك چیز ،دو وجه جدا ی ناپتذیر یتك چیتز هستتند .کیفیتت بتر
مبنای کمیت شکل میگیرد .هر موجود دارای صوصیاتی است کته کیفیتت آن را متیستازد،
شکل ظاهری موجود ،صوصیا مذکور را میسازد .پس بدون وجود کمیت ،بحتث کیفیتت
بی معنی است (یمنی.)5573 ،
مباحث کیفیت در پنجاه سال گذشته ،تحوال فراوانی یافته و در این تحتوال  ،نگرشتهای
متفاوتی به کیفیت ،شکل گرفته است .هر یك از این نگرشها از منار ویژهای به مفهتوم کیفیتت
نگریسته و تعبیر اصی برای آن بیان کرده است .برای کیفیت ،دست کم پنج نگترش متفتاو
وجود دارد که ما در اینجتا بته معرفتی آنهتا متیپتردازیم :نخستتین نگترش بته کیفیتت ،ابلیتت
پاسخگویی به واسته مشتری تعریف میشود .این تعریف ابتتدا در ستال  5386توستط ادواردز
( )5386و در ستتال  5366توستتط جتتوران بیتتان شتتده استتت .در ایتتن نگتترش واستتته مشتتتری و
پاسخگویی به آن ،محور جهتت گیتری ستازمان ترار دارد و از ایتن رو بته آن کیفیتت مشتتری
محورگفته میشود .دومین نگرش به کیفیت ،از منار تویید بیان میشود .در این نگرش کیفیتت
با میزان تطابف محصول با یك طرح یا مشخصه محتك متی تورد .تعریتف گیلمتور از کیفیتت
بیانگر این نگرش است (گلیمور.)5377 ،
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نگرش سومی را که از کیفیت وجود دارد ،میتوان نگرش محصول محتور دانستت .در ایتن
نگرش کیفیت عبار است از میزان ویژگیهای ارزشمند در یك محصول .ییفلتر ایتن تعبیتر را
در سال  5362ارا ه کرد (ییفلر )5362 ،و درآن مشخصههای محصول را محور کیفیت رار داد.

نگرش دیگری که برای کیفیت وجود دارد ،یك مفهوم انتزاعتی از ادراک کیفیتت را بیتان
می دارد .پیرسیگ کیفیت را مستقل از ویژگیهای محصول و یا برداشت ذهنتی تاص متیدانتد
ویی بر این باور است کته متردم کیفیتت را هتر کجتا کته ببیننتد بته راحتتی تشتخیص متیدهنتد
(پیرسیگ.)5362 ،
فرهنگ کیفیت
فرهنگ کیفیت داشتن امری تصادفی نیست (اوتتز .)2157 ،هتدف اصتلی فرهنتگ کیفیتت
ارتقاء و بهیودمستمر کیفیت است .مدیریت کیفیت جام )TQM( ،ابزارهایی را فراهم متیستازد
تا فشارهای سخت افزاری را به حدا ل برساند (اسمعیلی ،)5531 ،ویتی زیربنتایی تترین ستطح و
اعده هرم بهبود مستمر ریشه در فرهنتگ کیفیتت دارد (اوتتز .)2157،ایجتاد فرهنتگ کیفیتت،
درک صحیح از تغییر و تحول است .و الزمه آن دانتش نستبت بته رونتد تکتاملی ذا فرهنتگ
است .نکتته اصتلی ایتن استت کته بترای ایجتاد فرهنتگ کیفیتت بایتد بته ستمت متدیریت نترم
(ارزشها ی مشترک ،سبك مشترک ،کارکنان ماهر و مهتار ) حرکتت کنتیم و ابتن درک را
داشته باشیم که مدیریت سخت (استراتژی ،سا تار و ناام) امروزه از اویویت کمتری بر وردار
است .و اجرای د یف مدیریت کیفیتت جتام )TQM) ،نیازمنتد تغییتر پتاردایم استت (استمعیلی،
.)5531
پارادایم شیفت
پارادایم شیوه اص اندیشیدن است ،هر پارادایم در پیش فتر

هتای تود استتوار استت،

مفاهیم و ناریهها ابزار اندیشیدن ماست ،بر اساس پارادایمها ،ما هر چیز را درک میکنیم .نگتاه
جدید هیچ و ت جایگزین نگاه دیم نمی شودبلکه نگتاه جدیتد ،نگتاه تدیم را بته ستمتی کته
برنامه ریزی شده ،تشویف میکند .در پارادایم شیفت به دنبال مفهوم سازی هستیم و این مفتاهبم
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هستند که ظرفیت تفکر به ما میدهند بطوری که با بر ورد مسا ل ،اطالعا را به نتوعی ستری،
پردازش میکنیم و با اندیشه بر استاس آن مفتاهیم نتوین از آن متیتتوانیم درک تودرا داشتته
باشتیم (استتمعیلی .)5531 ،پتارادایم طتترز فکتتری استت کتته بتتا آن بتزرگ شتتده ایتم و آن را از
انواده ،محیط آموزشی و جامعه میگیریم و در ذهن ما نقش میبنددو در پتارادایم تدیم،
چشم ما رادر بعضی موارد به پارادایم جدید میبندد برای حرکت از یك متود بته متود دیگتر
نیاز به تغییر نگرش یا همان پارادایم شیفت داریم .پارادایم شیفت باعث میشود چشمهای ما بته
تغییرا کارساز و سا تمند باز شود و دنیا را متفاو ببینیم .در پارادایم شیفت نه تنها چیتزی را
از دست نمی دهید بلکته چیزهتای بهتتری بدستت متیآوریتد ،در پتاردایم شتیفت ،جتایگزینی
پارادایم جدید نداریم بلکه این شبفت تغییر و تحول را تشویف میکند (اوتز.)2157 ،
امروزه ط مشیهای یه کارگرفته شده ،علیترغم نقتش بتیبتدیلی کته در رشتد و توستعه و
پیشرفت برعهده داشته اند ،نتوانستته انتد ن گترش و رویکترد نستبت بته کیفیتت را در جامعته متا
متحول سازند ،و رویکرد نوین کیفیت مدار ایجاد کنتد .دانستتن ایتن نکتته ضتروری استت کته
پارادایم جدید نمیتواند جایگزین پارادایم دیم گردد ،بلکه یا برنامهریزی ،ایتن امکتان وجتود
دارد که پارادایم دیم را به پارادایم جدید پیوند زد و در تت پیونتدی جدیتد حاصتل فراگترد
پارادایم شبفت است که ثمره آن رویکردی نوین و معنا دار نسبت به کیفیت واهد بتود (اوتتز،
.)2157
کیفیت در نظام آموزشی:
وا ه کیفیت 5از یغت انگلیسی کواییس 2مشتف شده که به معنای چه نو است (پردا تچی و
همکاران .)5566 ،به این اطر کیفیت را یك مفهوم یغزشی مینامند که دارای معتانی مختلتف
بوده و تعاریف آن بر مفاهیم و مصادیف گوناگون دالیت دارد .ضمن اینکه مفتاهیم انگیزشتی و
ا ال ی کیفیت سبل میگردد تا به آسانی ابل تعریف نباشد .کیفیت ابلیتی است که میتوانتد
منجر به برآوردن واسته ها و عال ف شخص گتردد .اعتقتادبر ایتن استت کته کیفیتت بترآوردن
1. Quality
2. Qualis

ارزیابی عوامل مؤثر بر ارتقای فرهنگ کیفیت در ناام دانشگاهی کشور 83 /

واستههای بیان شده و یا ضمنی مشتریان به طور کامتل استت و تعتاریف دیگتر کیفیتت از آن
استنتاد شده است (یمنی.)5535 ،
هاروی و گرین دیدگاههای موجود در صوص کیفیت را به این شرح بیان نموده اند:
مفهوم کیفیتت در آمتوزش ،بته راحتتی ابتل تعریتف نیستت .پیچیتدگی فراینتد آمتوزش و
مشخص نبودن اینکه کیفیت در این فرایند چگونه شکل میگیرد ،تعریتف آن را مشتکل کترده
است .شماری از صاحبناران بر ایتن باورنتد کته مفهتوم کیفیتت ،بتدون شتکل بتوده و بنتابراین
غیر ابل اندازهگیری است .ایوانستویچ معتقتد استت آنچته در تعریتف کیفیتت ،مرکزیتت دارد
نارا مخاطبان است .بر این اساس کیفیت تاب ،نار مشاهدهگر است ،بنابراین ارا ته نیمر تی از
کیفیت ،همیشه با عینیت همراه نیست و با ذهنیت حرکت میکند (ایوانسویچ.)2115 ،
چاپمن ،کیفیت را معادل استانداردهای آموزش ،همچون سطح پیشرفت فراگیران متیدانتد.
این تعریف از کیفیت ،همخوانی کاملی با تمرکز به وجود آمتده روی یتادگیری فراگیتران دارد
(چاپمن.)5333 ،
بیکر ،کیفیت را مجمو برآیندهای یتك دوره آموزشتی تعریتف متیکنتد .بته گمتان وی،
زمانی میتوان یك دوره را با کیفیت لمداد کرد که روجیهایی مانند :ایجتاد ستطح اصتی
از توانایی در حداکثر زمان ممکن ،ارضای نیازهای مهتارتی و بترآورده کتردن نیازهتای توستعه
مسیر شغلی را ،حاصل کرده باشد (بیکر .)5333 ،عمتادزاده نیتز ،کیفیتت آمتوزش را منتو بته
کیفیت عواملی میداند که در ارا ه دما آموزشی مشارکت میکنند( :عمادزاده.)5572 ،
سالمت هر جامعه به کیفیت ناام آموزشی آن جامعته وابستته استت .اگتر دانتش آمتوزان و
دانش جویان ،ارزشها ،هنجارها و مهار های الزم بترای توب بتودن را نیاموزنتد و همچنتین
مهار ها و تخصص الزم برای انجام وظایف فردی و اجتماعی ود را به طور مؤثر و کار آمتد
فرا نگیرند ،واحدهای آموزشی رسایت ود را بته انجتام نرستانیدهانتد .یکتی از اندیشتمندان در
مورد اهمیت کیفیت در آموزش و پرورش میگوید :آموزش و پرورش باید به تعتایی بپتردازد
اگر به کیفیت توجه نکنیم ،همه کوششها و هزینههای ما بیهوده است ،زیرا نه فقط عمتر دانتش
آموزان ود را تباه کرده ایتم بلکته توانتایی تویش را بترای ر ابتت و بقتا در جهتان ،از دستت
دادهایم .کیفیت چایش و مسئله مهمی است .در کشورهایی که از یحاظ درآمد در ستطح پتایین
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و متوسطی رار دارند ،عموماًکیفیت پایین است و در بسیاری از مکانها در حایی کته نتر ثبتت
نام باال رفته ،کیفیت رو به زوال گذاشته است( .بابادی عکاشه.)5532 ،
کیفیت در آموزش عالی
مفهوم کیفیت در بخش آموزش ،نسبت به سایر حوزهها ،پیچیدهتر و تعتاریف ارا ته شتده از
آن ،دارای تنو بیشتری است و هریك از دانش پژوهان ،از مناتر اصتی ایتن مفهتوم را متورد
توجه رار دادهاند ..کیفیت همچون سایر مفاهیم تعلیم و تربیت ماهیت نسبی داشته و بته تناستل
مو عیتهای آموزشی تعاریف مختلفی را میتوان برای آن یحاظ نمود .بر مبنای اصتول کیفیتت
جام ،،کیفیت به معنای تناسل ناام آموزشی (درونتدادها ،فراینتدها ،بتروندادهتا و پیامتدها) بتا
حدا ل استانداردهای تدوین شده و در صور عدم وجود استانداردها با اهداف و رسایتهتای
آموزشی است (مزرو ی و همکاران.)5535 ،
کیفیت در آموزش به طور متفتاوتی توستط محققتان تعریتف متیگتردد (فیگنبتام.)5335 ،5
انطباق روجی آموزش به نسبت اهداف برنامهریتزی شتده ،مشخصتا و ایزامتا (کرازبتی،2
 5373گلیمور )5377 ،5اجتناب از نقص در آموزش (پیتر و واترمن )5362،7برتری در آموزش
(پاراسورامان 3و همکاران )5363 ،کیفیت در آموزش را به عنوان روبه روشدن و یا فراتتر رفتتن
از انتاارا مشتریان آموزش تعریف میکنند و (تنگ و زیری 5336 ،8رینویتد )5368 ،7آن را
6

به عنوان تناسل برای هدف تعریف میکنند (جین به نقل از دیگران.)2155 ،

درباره کیفیت هر فرد در چهار چوب ارزشهای مورد نار ود ممکتن استت بته گونته ای
اص اندیشیده و ضاو کند .بتر استاس یکتی از تعتاریف ،کیفیتت یتك عنصتر عبتار از «
مناسل بودن آن برای هدف مورد نار » است تعریف دیگری بوسیله سازمان جهتانی استتاندارد
1 Feiganbaum
2. Crosby
3. Gilmore
4. Peters & Waterman
5. Parasuraman
6. Tang & Zairi
7. Reynolds
8. Jian
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عرضه شده است و در این تعریف کیفیت عبتار از «مجمتو ویژگتیهتا و صوصتیا یتك
فرآورده ،یا دمت است که نمایانگر توانایی آن در بر آوردن واستههای بیان شده باشد.
امروزه سه گروه اعضای هیأ علمی ،دانشجویان و کارفرمایان به عنتوان ذینفعتان اصتلی بتا
دانشگاه و به تب ،آن بتا مقویته کیفیتت ناتام آمتوزش عتایی ستر و کتار دارنتد کته متاستفاته یتا
وشبختانه هرکدام از آنها دیدگاه متفاونی در این رابطه داشتته و ضتاو متمتایزی متیکننتد.
مثال“ کیفیت آموزش عایی از نار کارفرمایتان آن استت کته دانتش آمو تگتان در انجتام دادن
وظایف محویه شغلی از دانش،نگرش و توانا ی الزم بر توردار باشتند .امتا از ناتر دانشتجویان،
کیفیت آموزش عتایی متترادف بتا پیشترفت تحصتیلی آنتان در طتول دوران تحصتیلی شتان در
دانشگاه است .در حاییکه کیفیت در آموزش عایی از نار اعضای هیأ

علمتی بتا میتزان انتقتال

دانش و انجام دادن پژوهش مربو میباشتد .بنتابر ایتن مالحاته متیکنیتد ناتر اعضتای هیتأ
علمی ،دانشجویان و کارفرمایان درباره کیفیت گوناگون است.به نار من هر سته گتروه درستت
متتیگوینتتد.امتتا اشتتکال کتتار در اینجاستتت کتته هتتر یتتك از آنهتتا از ظتتن تتود بتته موضتتو
مینگرند.انگار داستان فیل مویوی هر روز واسته ونا واسته در طول زتدگی کاری ما ظهور و
بروز میکند.دیدگاه هر سه گروه اعضای هیأ علمی ،دانشتجویان و کارفرمایتان در صتوص
مقویه کیفیت در ناام آموزش عتایی صتحیح متیباشتد ویتی اشتکال کتار در آنجتایی مشتاهده
میشود که تصمیم گیرندگان به هنگام تصمیم گیری به یکی از این سه مراجعه کرده و دیتدگاه
دو گروه دیگر را نادیده میگیرند .شایسته ترین تصمیم آن است که در تعریف کیفیت در ناام
آموزش عایی به همه ابعاد و جوانتل آن نگریستته و دیتدگاهی جتام ،و سیستتمی در متورد آن
داشته باشیم (بابادی عکاشه.)5532 ،
عوامل تشکیل دهنده کیفیت در دانشگاه
همانگونه که پیش تر بیان گردید در ناام دانشتگاهی ،گتروههتای مختلتف ،دارای ناترا
متفاوتی در زمینه کیفیت آموزش هستند .این امر باعث متیگتردد کته هتر کتدام از آنهتا بترای
بعدی از آموزش عایی اویویت ا ل شوند ،برای مثال ،دانشجویان و مدرسان امکتان دارد صترفاً
به فرایند آمتوزش توجته نماینتد .در حاییکته امکتان دارد توجته کارفرمایتان در کیفیتت دانتش
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آمو تگان باشد .اما آنچه برای برنامه ریزی آموزش مهتم استت ،رهتایی از یکته تتازی و تتك
بعدی نگری در امر آموزش است .برنامه ریزان برای بهبود کیفیت در دانشگاهها ،نباید صرفا“ به
مقوال و اجزاء اصی از واحد دانشگاهی توجه داشته باشند و عوامل دیگر را نادیده انگارنتد.
در ادامه بحث ما به بررسی عوامل و اجزای تشکیل دهنده کیفیت در آموزش عایی میپتردازیم.
در مورد عناصر تشکیل دهنده کیفیت در واحد دانشگاهی ،توافف چندانی وجود ندارد .محققتی
کیفیت ناام آموزشی را متشکل از عوامل زیر میداند:
 -5کیفیت عملکرد
 -2کیفیت تدریس
 -5کیفیت مدرسان
 -7ا تصاص مناب.،
محقف دیگری ،ناام دانشگاهی را دارای  51عنصر میداند که عبارتند از:
 -5اهداف کلی و برنامه درسی
 -2محیط تدریس و یادگیری
 -5مناب ،انسانی
 -7مناب ،یادگیری
 -3سازماندهی دوره
 -8فعاییت تدریس و یادگیری
 -7امور دانشجویی
 -6ارزیابی و ناار
 -3فعاییت دانشجویان
-51بروندادها ،پیامدها و کنترل کیفیت.
بطورکلی عوامل تشکیل دهنده ناام آموزشی در دانشگاهها رامی توان شامل مقتوال ذیتل
دانست:
 -5اهداف برنامه درسی
 -2مدیریت و ساماندهی
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 -5کارکنان
 -7دانشجویان
 -3اعضاء هیأ علمی
 -8دانش آمو تگان
 -7تجهیزا و امکانا
 -6سرمایه گذاری و امور مایی
 -3مناب ،اطال رسانی و کتابخانه.
 -51فرایند یاددهی  -یاد گیری (بابادی عکاشه.)5576 ،
راهکارهای ارتقای کیفیت در دانشگاه:
حال که متوجه شدیم اوال نار اعضای هیأ علمی ،دانشجویان و کارفرمایان عنوان ذینفعان
اصلی دانشگاه درباره کیفیت ناام آموزشی متفاو بوده و بتر روی آن اجمتا و اتفتاق ناتری
ندارند .و از طرفی با توجه به ا تالف نطری که با یکتدیگر دارنتد ،هتر یتك از آنهتا نیتز بترای
ارتقای کیفیت در دانشگاه راه حل متفاوتی را ارایته متیدهند.سیاستتگذاران دانشتگاهی ذر ایتن
رابطه چه باید بکنند وبه عبارتی دست اندر کاران اداره امور دانشتگاه بترای ارتقتای کیفیتت در
ناام آموزشی باید دست به انجام چه ا داماتی بزنند؟
-1اصالح و بهسازی زیرساخت سازمانی و نقش آن در توسعه کیفیت
اصتتتالح زیرستتتا تارهای ستتتازمانی دانشتتتگاهها ،اعتتتم از مجموعتتته روشتتتها ،مقتتتررا و
دستورایعملها ،آیین نامهها ،بهسازی مناب ،انسانی ،توسعه مناسل و ارتباطتا ستازمانی متیتوانتد
نقش بسزایی را در توسعه کیفیت ایفا نماید .بنابر این نخستین گام در جهت دستیابی بته کیفیتت
در دانشگاه ،اصالح زیرسا تارهای سازمانی دانشگاه است.
 -2لزوم توجه اساسی به ویژگیهای مدیران دانشگاه
در بیان ویژگیهای مدیران دانشگاه ،به جنبههتای ناتری و عملتی بستیار اهمیتت داده شتده
است .یکی از ویژگیهای مدیران برای ارتقای کیفیت در ناام آموزشی ،بتاور بته گستتتترش و

 / 71فصلنامه علمی-پژوهشی علوم اجتماعی ،سال دهم ،شماره چهارم ،پیاپی ( ،)53زمستان 5533

توسعتته دانش نوین در دانشگاه است .عمتتده ترین ویژگتتیهتای متدیران دانشتگاهها بته طتور
الصه به شرح زیر است:
داشتن تفکر فلسفی
مهار کلی نگری و تفکر سیستمی
ال یت و نوآوری
مهار استفاده از اطالعا
مهار کارشناسی کردن امور
مهار حل مشکل
مهار بر راری ارتبا
مهار ایجاد فرصت
مهار های آموزشی.
 -3بکارگیری فناوری اطالعات در راستای استقرار کیفیت در محیط دانشگاهی
همگام با سپری شدن دوره صنعتی و ورود به عصر اطالعتا  ،پدیتده فنتاوری اطالعتا بته
عنوان یك ابزار پر در راهبتتتتتردی و تعیتین کننتده در کلیته ستطوح ستازمانهتا ودنمتایی
میکند ،به طوری که باور ضرور به کارگیری آن جهت حفتظ و بقتای ستازمانهتا در دنیتای
پرر ابت امروز به اجباری برای بقا تبدیل شده است .امروز مباحثی چون جهانی شتدن و حضتور
در عرصهها ی ر ابت علمتی ،صتنعتی و ا تصتادی در گترو تجهیتز بته ابزارهتا و روشتهای نتوین
دستیابی به اطالعا و تقویت زیرسا تهای اطالعاتی برای راهبردهای مدیریتی است.
پیشرفتهای حاصل از علوم و فنتاوری در ستالهتای ا یتر مباحتث نتوینی چتون ،آمتوزش
ایکترونیك ( )E-LEARNINGرا در دانشگاهها به وجود آورده است .به نار می رسد هر تغییر
و تحول و پیشرفتی در دانشگاهها ،حاصل نگرشهای جدید مدیران دانشگاهی به مقویه آموزش
است ،طوری که آموزش را میتوان زیربنای توسعه فناوری نامید .در ناام آموزش عتایی یکتی
از ابزارهای بسیار وی که میتواند گسترش کیفیت و توسعه آموزشی را به همراه داشتته باشتد،
استفاده از آموزش ایکترونیك است .به کارگیری این فناوری از یك سو میتواند فرایند بهبتود
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را در دا ل سیستتم مدیریت کیفیت فراگیر به سترعت تقویتت کنتد و از ستوی دیگتر ،گستتره
کیفیت آموزش به مرزهای فراتر از سازمان نیز میرسد.
حجم و سرعت انتقال اطالعا که مبنا و پایه بستیاری از تصتمیما

متدیریتی استت در IT

بسیار باالست و کاربرد این بخش از فناوری در استقرار کیفیت در ناامهای آموزشتی تحتوال
بنیادی را به همراه واهد داشت .معموالً مدیران سازمانهای فا تد متدیریت  ITنزدیتك بته 51
درصد و ت ود را به مقابله با شکست واحدها ،شکایا و مشکل گشایی ا تصاص می دهند.
از آنجا که مدیریت  ITاین و ت را صرفه جویی متی کنتد ،متدیران و تت بیشتتری در ا تیتتار
دارند تا به رهبری برنامتتتته ریزی و پردازش اندیشههای نو بپردازند .آموزش در تمامی ستطوح
به عنوان رکن اصلی توسعه است .در دانشگاههای مجتازی و در آموزشتهای ستازمانی مجتازی،
زمینههای یادگیری به سرعت تسهیل میشود .مزیت روشهای آموزش  E.Lعتالوه بتر سترعت
انتقال دانش و عدم وابستگی به مکان و زمان ،کاهش چشمگیر هزینهها است که در مقایستته بتا
هزینههای بر ی دانشگاهها شاید بتوان گفت ر م هزینه در آموزشهای مجتازی به صفر نزدیتك
میشود (ماهنامه تدبیر.)535 ،
 -4رقابت سالم و نقش آن در توسعه کیفیت در محیط دانشگاهی
ر ابت پذیری وشکل گیتری آن در محتیط دانشتگاهی متیتوانتد نقتش مهمتی را در توستعه
کیفیت ایفا نماید .هر یك از نگرشهای مثبتت متدیران دانشتگاه در رابطته بتا توستعه کیفیتت تتا
اندازه زیادی سازمان را برای موفقیت در محیط ر ابتی آماده متیستازد .تلفیتف تحلیلتی ایگتوی
ر ابتپذیری با نگرشهای مختلف کیفیت ،نشان میدهد که همه این نگرشها نمیتوانند به یتك
اندازه در لف مزیت ر ابتی نقش داشته باشند .اثربخشترین نگرش ،نگرش ارزش محور استت
که به شیوه موثر و متوازنی مناف ،مشتری و هزینه توییدکننتده یتا ارایته دهنتده تدمت را متورد
توجتته تترار متتیدهتتد .ایتتن چگتتونگی نگتترش ،نتته تنهتتا در موضتتو کیفیتتت ،بلکتته در تمتتام
تصمیمگیریهای مدیریتی میتواند یك شا ص هدایتگر بته ستوی موفقیتت و ر ابتت پتذیری
بیشتر سازمان باشد.
همانگونه که تئوریهای ا تصادی تاکید کرده اند هتدف از ر ابتت و آزادستازی ،بر تراری
مکانیزم پویای بازار در یمتگذاری ،جریان آزاد اطالعتا  ،تخصتیص بهینته منتاب ،و افتزایش
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کارایی در تویید ،توزی ،و مصرف بهینه کاالها در ناام بازار است .بنگتاههتا بتا توییتد کاالهتای
مشتتتابه و ورود و تتترود تتتود از بازارهتتتای مربوطتتته بتتتا یکتتتدیگر ر ابتتتت متتتیکننتتتد
) ( Imitative Output Competitionو این ر ابت زمانی شد مییابتد کته هتیچ بنگتاهی بته
تنهایی نتواند عرضه و یمت را کنترل نماید .ر ابت از طریف نتوآوری و ارایته محصتوال برتتر
) (Innovative Competitionیکی از مهمترین شکلهای ر ابت است .بنگاهها از طریتف ارایته
کاالهای با کیفیت نیز با یکدیگر ر ابت مینمایند ) (Quality Competitionیکی از نتایج ایتن
نو ر ابت ،مصرف کاالهای مارکدار است .به طور الصه ،کاهش یمتها ،ارایه کاالهتا بتا
کیفیتهای متنو و بهبود دسترسی مصرفکنندگان بته کاالهتا و تدما  ،از جملته مهمتترین
نتایج ر ابت در ابعاد مختلف آن است و از میان برداشتن موانت ،ورود ،صوصتاً موانت ،تانونی،
مهمترین ا دام در جهت ایجاد شرایط ر ابتی است.
روی دیگر سکه در مقویه ر ابت پذیری ،مبحث انحصار است .بنابر تئوریهای ا تصادی دو
ناریتته عمتتومی در صتتوص شتتکلگیتتری انحصتتارا وجتتود دارد :ناریتته اول ،ودکفتتایی
) (Self Sufficiencyاست که سرچشمه انحصارها را حرکا بنگاههتای یتك صتنعت ،بتدون
مدا له دویت میداند .طرفداران این ناریه معتقدند ،بازارهای نتا ص سترمایه ،بتازده نستبت بته
مقیاس و تبلیغا  ،متان ،ورود و ر ابتت بنگتاههتای جدیتد و بنتابراین ایجتاد شترایط انحصتاری
میگردند .ناریه دوم ،مبنای مدا لهگرانه ) (interventionismداشته و طرفداران آن ،سرچشمه
تمام انحصارا

زیانآور را د ایتهای دویت یا انونگذار در فعاییتهای ا تصادی میدانند.

انحصارها میتوانند مفید و مضر باشند .انحصارهای مفید شامل انحصارهای طبیعی ،انحصتار
ناشی از ییسانسهای انحصتاری ،انحصتار ناشتی از بتازده نستبت بته مقیتاس و انحصتار ناشتی از
کارایی و نوآوری است  -اگرچه انحصار به ودی ود به دییل ایجاد زیان ثابت ،مضّتر استت.
در مقابل ،انحصتارهای زیتان آور شتامل انحصتارهای ناشتی از تبتانی ،بر تورداری از مو عیتت
مسلط ،حرکا استراتژیك ،سوء استتفاده از اطالعتا و سیاستتهتای حمتایتی استت .از ناتر
مایکیتتت و کنتتترل نیتتز انحصتتارها بتته دو نتتو انحصتتار بختتش صوصتتی و انحصتتار بختتش
غیر صوصی ابل تفکیك هستتند .در حتال حاضتر مهمتترین مستأیه انحصتارها در کشتورمان،
بنگاههایی هستند که در مجموعه بخش غیر صوصی رار دارند و تعتداد زیتادی از آنهتا تحتت
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مایکیت و مدیریت نهادها و بنیادها هستند و دویت هیچگونته کنتریتی در متدیریت آنهتا نتدارد.

حال اگر بخواهیم بته نتوعی ناریتا فتوق را کته دارای متاهیتی ا تصتادی هستتند وارد عرصته
دانشگاه که محیطی فرهنگی است کنیم ،متوجه میشویم این مباحث از کاربرد وبی بر تودار
هستند .متاسفانه ا یرا گروهی از افراد بتا رویکترد صترفاً ا تصتادی در محتیط دانشتگاهی بترای
ورد انحصاراتی ایجاد نموده و نمی واهند و نمیگذارند پای واحتدهتای دیگتر بته آنجتا بتاز
بشود .متاسفانه این افراد کار ود را در راستای حفظ کیفیت لمتداد متیکننتد و ایتن در حتایی
است که هر انسان منصفی میدانتد ورود واحتدهای دانشتگاهی در عرصتههتای مختلتف زمینته
ر ابت را مهیا نموده و این ود در آینده تضمین کننده کیفیت در محیط دانشگاهی واهتدبود.
اگر وا عا به فکر حفظ جایگاه کیفیت در محیط دانشگاهی کشتور هستتیم بایتد بته همته عناصتر
شکل دهنده کیفیت توجه داشته وبر اساس آن به ضاو بنشینیم (غفاریان.)5535 ،
چارچوب نظری پژوهش:
فرهنگ کیفیت در محیط دانشگاهی
فرهنگ ،مفهومی پیچیده است به همین دییتل استت کته ازفرهنتگ تعتاریف فتراوان وجتود
دارد .هر فردی بر اساس با توجه به بعدی از ابعاد فرهنتگ ،تعریفتی بترای آن ارا ته داده استت.
بنابراین در درجه اول باید مفهومی کامل و جام ،ودرست از فرهنگ در ذهنها شکل گیترد تتا
بتوان تعریف درست و کامل از فرهنگ ارا ه نمود و سپس مؤیفههای دیگتری کته در رابطته بتا
فرهنگ بیان می شتود را بته توبی تبیتین نمتود .تیلتور فرهنتگ را چنتین تعریتف کترده استت:
«فرهنگ به معنی وسی ،کلمه یك کل پیچیده است که شتامل باورهتا ،هنتر ،ا ال یتا  ،تانون،
رسوم و هرگونه ابلیت و عادتی است که فرد به عنوان عضوی از جامعه کسل میکند.
با این مقدمه فرهنگ کیفیت یعنی جایگاه کیفیت در محیط دانشگاهی کشتور ،انجتام امتور
وبرنامه ریزی مبتنی بر کیفیت ،رویکردهای کیفی در پژوهش ،آمتوزش و همینطتور اداره امتور
دانشگاه در همه سطوح و ابعادآن .و تی ما متیتتوانیم کیفیتت را در محتیط دانشتگاهی نهادینته
کنیم که به این مهم باور داشته باشیم واین یعنی فرهنگ.من این بعد را فعال باز نمتی کتنم چتون
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مهمترین فاکتور در توسعه و ارتقتای کیفیتت در دانشتگاه همتین بعتد استت .در ادامته موضتو
فرهنگ کیفیت واهمیت آن مطرح واهد شد (یمنی.)5566 ،
عوامل مؤثر بر استقرار فرهنگ کیفیت در نظام دانشگاهی کشور
بررسی ادبیا ناری موجود اگرچته حتاکی از آن استت کته عوامتل متعتددی بتر فرهنتگ
کیفیت تاثیرگذار است ،اما میتوان آنها را سته ستطح ترد (عوامتل فتردی) ،میتانی ( عوامتل
سازمانی) و کالن (عوامل محیطی) طبقهبندی نمود.
سطـح خرد (عوامل فردی)
در برگیرنده عوامل فردی است .این عوامل در درون اعضاء سازمان جتای دارنتد و ستازمان
می تواند از طریف تغییتر فاکتورهتای ستطح میتانی ،روی بعضتی از عوامتل ایتن ستطح نیتز تتأثیر
بگذارد.
نگرش :یعنی افراد تا چه انتدازه درگیرشتدن در یتك عمتل را مربتو بته فرهنتگ کیفیتت
میدانند .هرچه فرد ،نگرش ود را مطلوبتر ارزیابی کند ،بیشتر نسبت به اجترای عملتی آن از
ود تمایل نشان میدهد.
صد :اگر تصمیمگیرنتدگان توانتایی درک کیفیتت را داشتته باشتند ،هتیچ تضتمینی وجتود
ندارد که گیفیت را مورد توجه رار ندهد.
مرکز کنترل :باید فرهنگ کیفیت درونی گردد ،افترادی کته مرکتز کنتترل درونتی دارنتد،
بیشتر به فرهنگ کیفیت توجه میکنند .یعنی رویکرد ودرا بر اساس یادگیری فردی و جمعتی
در باورها و اعتقادها ود تثبیت کردهاند.
دموگرافی :ویژگیهای دموگرافی از بیل سن ،جنسیت ،تحصیال  ،شتغل ،عقایتد متذهبی،
ملیّت ،تجارب کاری و غیره فاکتورهایی هستند که فرهنگ کیفیت را تحت تأثیر رار میدهند.
به طور مثال ممکن است افراد تحصیل کرده ،تمایل بیشتتری نستبت بته فرهنتگ کیفیتت داشتته
باشند.
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تأثیرآموزشهای مستقیم و غیر مسقیم :فرهنگ کیفیت تاب ،آموزش پذیری فترد در ستطوح
مختلف است .یادگیری فردی با برنامه ریزیهایی که شده است باید باعث هم افزایی یتادگیری
جمعی باشد .و این هم افزایی باعث غنی شدن فرهنگ کیفیت میگردد.
سطح توسعه فرهنگ کیفیت :میزان رشد فرهنتگ کیفیتت در فترد ،ستبد اندیشته فترد را در
مورد فعاییتهایش تحت تأثیر رار میدهد.
ارزشها :ارزشهای فردی بر رویکرد افراد نسبت بته کیفیتت تتأثیر متیگتذارد .در زنتدگی
حرفهای ،ارزشهای فردی ممکن است تحت تأثیر عوامل سا تاری تغییر یابد.
باورها :باورها نیز فرهنگ کیفیت محور افراد را تحت تاثیر رار میدهد.
سطح میانی (عوامل سازمانی)
دربرگیرنده عوامل سازمانی است .سازمانها معموالً در مانور وبی بر روی این عوامتل
دارند و اکثر آنها از طریف سیاستها و برنامههتای ستازمانی ابتل کنتترل متیباشتند .بر تی از
مهمترین این عوامل به شرح ذیل است:
ناام پاداش :پاداشهای مایی و غیرمتایی متیتوانتد موجتل تترویج رویکترد فرهنتگ متدار
کیفیت محور گردد.
اصول رفتاری :طمشیهای سازمان بهطرز ابل مالحاتهای تصتمیمهتای فرهنتگ کیفیتت
محوری راکاهش میدهند.
صوصیا شغلی :فرهنگ کیفیت حضورش در ماهیت دما و تویید بیشتر نمو میکنتد
و ود شغل به نوعی در روند رشد فرهنگ کیفیت تاثیر معنادار دارد.
فرهنگ سازمانی :فرهنگ میتواند موجل ایجاد هنجارهتای جمعتی شتود کته باعتث رشتد
فرهنگ کیفیت گردد.
سا تار سازمان :سا تار رسمی ستازمان متیتوانتد تتأثیر فتوقایعتادهای بتر شترایط فرهنتگ
کیفیت محور اعضاء سازمان داشتهباشد.
اهداف سازمان :اهداف سازمان نیز بتر رشتد فرهنتگ کیفیتت تأثیرگتذار استت .زمتانی کته
هدف اصلی ،کیفیت باشد یا بهتر عمل کردن باشد این هدف اصلی سازمان است.
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ال یتك متدل نقتش استت بته طتوری کته رفتتارش
رفتار مدیران :مدیریت عایی سازمان عم ً
میتواند بیتانگر استتانداردهای الزم االجترا در ستازمان باشتد .بنتابراین متدیریت ستازمان نبایتد
ازاصول فرهنگ کیفیت غافل باشد.
جتوّ ستتازمانی :جتوّ یتتا فضتتای ستتازمان ،یتتك درک مشتتترک و استتتوار از جنبتتههتتای مهتتم
روانشنا تی محیط کار است ،از این جهت باید به گونهای باشد کیفیت را نسبت هر تط مشتی
مهمتر لمداد کند.
ارزیابی عملکرد :اهداف عملکردی باید شدنی و معتبر بوده و به توبی انتقتال داده شتوند و
بازگو کننده استانداردهای کیفیت محور باشند.
سطح کالن (عوامل محیطی)
دربرگیرنده عواملی است که در محیط ارجی سازمان وجود دارند و معموالً تحت کنتترل
سازمانها نیستند و از سوی سیستمهای فرادست به آنهتا تحمیتل متیگردنتد .مهتمتترین آنهتا
شامل موارد زیر است
فرهنگ :مناور از فرهنگ در سطح کالن ،چیزی است که با ومیت افتراد ،نستبت نزدیکتی
دارد .فرهنگهای مختلف ،باعث ایجاد استانداردهای نتاهمگون و نامتشتابه متیشتوند کته ایتن
روند بایستی درک شود و در فرایند تکامل رار بگیرد.
ا تصاد :شرایط ا تصادی سازمان (ماننتد مستا ل متایی) موجتل بتروز رفتارهتای در ستازمان
می شود که ناشی از عدم حضور برنامه بترای فرهنتگ کیفیتت باشتد .معیارهتای ا تصتادی بلنتد
مد با تصمیما کیفیت محور همبستگی بیشتری دارند.
محیط سیاسی :شرایط سیاسی بیثبا میتواند بر فرهنگ کیفیت تأثیر بگذارد.
محیط اجتماعی :فراهم نبودن سا تارها و ایزاما اجتماعی میتواند باعث بروز بی تتوجهی
به فرهنگ کیفیت باشد.
تکنویو ی :تکنویو ی میتواند بر افزایش فرهنگ کیفیت در سازمانها تأثیر گذارد.
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 -2بررسی نقش عوامل سازمانی بر ارتقای فرهنگ کیفیت در ناام دانشگاهی کشور
 -5بررسی نقش عوامل محیطی بر ارتقای فرهنگ کیفیت در ناام دانشگاهی کشور
فرضیههای پژوهش
فرضیه کلی:
عوامل فردی ،سازمانی و محیطی باعث ارتقای فرهنگ کیفیت در ناام دانشگاهی کشورمی
شود.

 / 76فصلنامه علمی-پژوهشی علوم اجتماعی ،سال دهم ،شماره چهارم ،پیاپی ( ،)53زمستان 5533

فرضیههای فرعی:
 -5عوامل فردی باعث ارتقای فرهنگ کیفیت در ناام دانشگاهی کشورمیشود.
 -2عوامل سازمانی باعث ارتقای فرهنگ کیفیت در ناام دانشگاهی کشورمیشود.
 -5عوامل محیطی باعث ارتقای فرهنگ کیفیت در ناام دانشگاهی کشورمیشود.
روش پژوهش
این پژوهش به یحاظ هدف  ،پژوهشی کاربردی است و از حیث روش توصتیفی زمینتهیتاب
است که اطالعا آن به روش پیمایشی جم،آوری شده است .جامعه مجموعه اعضتای حقیقتی
یا فرضی است که نتایج پژوهش به آن انتقال داده متیشتود (دالور .)63 :5567،جامعته آمتاری
این پژوهش شامل دانشجویان رشتههای علوم انستانی واحتد تهتران شتمال هستتند .بتا توجته بته
پراکندگی جامعة آماری مورد نار در پژوهش و در دسترس نبودن اطالعا همتة دانشتجویان،
از جامعة آماری مذکور با توجه به ضوابط نمونهگیری (بر اساس شتیون نمونتهگیتری منتدرد در
جدول مورگان) نمونة پژوهش انتخاب شد .برای اینکه هر فترد ،از جامعته آمتاری متورد ناتر،
شانس برابر در انتخاب داشته باشد از روش نمونهگیری تصادفی ساده استفاده شتده استت بتدین
ترتیل از تعداد کل جامعه آماری ( 283نفر) به عنوان نمونه انتخاب شده است.
با توجه به سطح اندازهگیری دادههای تجربی که کمی و پیوسته هستتند ،ابتتدا بتا استتفاده از
شا صهتای آمتار توصتیفی همچتون شتا ص هتای گترایش مرکتزی (نمتا ،میانته و میتانگین)
شا صهای پراکندگی (دامنه تغییرا  ،واریانس و انحتراف استتاندارد) و شتا صهتای توزیت،
( طای معیار ،ضریل کجی و ضریل کشیدگی) به نرمال و متقارن بودن توزی ،دادهها پردا تته
شد .پس از کسل مفروضه نرمال بودن دادهها از مدل آماری  tتك گروهی استتفاده شتده و بتا
مدنار رار دادن میانگینهای تجربی و مقایسه آنها با میانگین ناری  5به دیدگاه صاحلناران
پردا ته شد.
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آماراستنباطی
بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها
در این سمت ابتدا به بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش میپردازیم.
در صورتی که سطح معنی داری آزمون کمتتر از 1013باشتد فتر

صتفر را رد کترده و بتا

اطمینان  %33میتوان گفت توزی ،دادهها نرمال نیست .در صورتی که سطح معنی داری آزمتون
بیشتر از  1013باشد فر

صفر را میپذیریم و توزی ،دادهها نرمال است.
جدول ( )1بررسی توزیع متغیر

متغیر

آماره k.s

سطح معنیداری
()sig

نتیجه

عوامل فردی

1/623

1/317

 Sig>0.05توزی ،متغیر نرمال است.

عوامل سازمانی

1/671

1/758

 Sig>0.05توزی ،متغیر نرمال است

عوامل محیطی

1/363

1/268

 Sig>0.05توزی ،متغیر نرمال است.

با توجه به جدول شماره ( )5از آنجا که سطح معنتی داری آزمتون نرمتال بتودن متغیرهتای
عوامل فردی ،سازمانی و محیطی در جامعه پژوهش بیشتر از  1/13است بنابراین فتر

صتفر را

رد نکرده و با اطمینان  %33می توان گفت توزی ،متغیرهتا نرمتال استت .بنتابراین جهتت بررستی
فرضیههای مربوطه از آزمونهای پارامتریك (آزمون  tیك جامعه) استفاده واهد شد.
بررسی فرضیههای پژوهش
با توجه به نتایج حاصل از آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای بررسی فرضیههای پتژوهش
از آزمون  tیك جامعه و دوجمله ای استفاده شده است.
 -5عوامل فردی باعث ارتقای فرهنگ کیفیت در ناام دانشگاهی کشورمی شود.
در آزمون  tیك جامعته عتدد  5را بته عنتوان عتدد نثتی در ناتر متیگیتریم .بتا توجته بته
کدگذاری میانگین کمتر از عدد ( 5عدم تاثیر) و بیشتر از ( 5تاثیر) تعریف میشود.
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جدول ( )2آزمون  tفرضیه 1
آماره t

درجه آزادی

سطح معنی داری

آماه جدول

8/783

287

1/111

5/873

فاصله اطمینان %33
حد باال

حد پایین

1/532

1/253

نتیجه
تایید فرضیه

با توجه به نتایج جدول شماره ( ،)2مقدار آماره  tبرابر  8/783و ستطح معنتی داری آزمتون
 1/111است .مقدار سطح معنی داری آزمون از  1/13کمتر است و مقدار آماره  tمحاستبه شتده
( )8/783از مقدار آماره  tجدول ( )5/873بیشتر استت ،بنتابراین فتر

صتفر رد متیشتود و بتا

اطمینان  %33گفت عوامتل فتردی باعتث ارتقتای فرهنتگ کیفیتت در ناتام دانشتگاهی کشتور
میشود.
 -2عوامل سازمانی باعث ارتقای فرهنگ کیفیت در ناام دانشگاهی کشورمی شود.
در آزمون  tیك جامعته عتدد  5را بته عنتوان عتدد نثتی در ناتر متیگیتریم .بتا توجته بته
کدگذاری میانگین کمتر از عدد ( 5عدم تاثیر) و بیشتر از ( 5تاثیر) تعریف میشود.
جدول ( )3آزمون  tفرضیه 2
آماره t

5/332

درجه

سطح معنی

آزادی

داری

287

1/111

آماه جدول
5/873

فاصله اطمینان %33
حد باال

حد پایین

1/275

1/162

نتیجه
تایید فرضیه

با توجه به نتایج جدول شماره ( ،)5مشتاهده متیشتود مقتدار آمتاره  tبرابتر  5/332و ستطح
معنیداری آزمون  1/111است .مقدار سطح معنی داری آزمتون از  1/13کمتتر استت و مقتدار
آماره  tمحاسبه شده ( )5/332از مقدار آماره  tجدول ( )5/873بیشتر است ،بنابراین فر

صتفر

رد میشود و با اطمینان  %33گفت به نار میرسد عوامل سازمانی باعث ارتقای فرهنگ کیفیت
در ناام دانشگاهی کشور میشود.
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 -5عوامل محیطی باعث ارتقای فرهنگ کیفیت در ناام دانشگاهی کشورمی شود.
در آزمون  tیك جامعته عتدد  5را بته عنتوان عتدد نثتی در ناتر متیگیتریم .بتا توجته بته
کدگذاری میانگین کمتر از عدد ( 5عدم تاثیر) و بیشتر از ( 5تاثیر) تعریف میشود.
جدول ( )4آزمون  tفرضیه 3
آماره t

درجه آزادی

سطح معنی داری

آماه جدول

7/837

583

1/111

5/873

فاصله اطمینان %33
حد باال

حد پایین

1/287

1/516

نتیجه
تایید فرضیه

با توجه به نتایج جدول شماره ( ،)7مشاهده میشود مقدار آماره  tبرابر  7/837و سطح معنی
داری آزمون  1/111است .مقدار سطح معنی داری آزمون از  1/13کمتر است و مقدار آمتاره t

محاسبه شده ( )7/837از مقدار آماره  tجتدول ( )5/873بیشتتر استت ،بنتابراین فتر

صتفر رد

میشود و با اطمینان  %33گفت به نار به نار میرستد عوامتل محیطتی باعتث ارتقتای فرهنتگ
کیفیت در ناام دانشگاهی کشورمی شود..
 -7عوامل فردی ،سازمانی و محیطی باعث ارتقای فرهنگ کیفیت در ناام دانشگاهی کشور
میشود.
در آزمون  tیك جامعته عتدد  5را بته عنتوان عتدد نثتی در ناتر متیگیتریم .بتا توجته بته
کدگذاری میانگین کمتر از عدد ( 5عدم تاثیر) و بیشتر از ( 5تاثیر) تعریف میشود.
جدول ( )5آزمون  tفرضیه اصلی
آماره t

درجه آزادی

سطح معنی داری

آماه جدول

8/557

287

1/111

5/873

فاصله اطمینان %33
حد باال

حد پایین

1/263

1/531

نتیجه
تایید فرضیه
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با توجه به نتایج جدول شماره ( ،)3مشاهده میشود مقدار آماره  tبرابر  7/753و سطح معنی
داری آزمون  1/111است .مقدار سطح معنی داری آزمون از  1/13کمتر است و مقدار آمتاره t

محاسبه شده ( )7/753از مقدار آماره  tجتدول ( )5/873بیشتتر استت ،بنتابراین فتر

صتفر رد

میشود و با اطمینان  %33گفت به نار به نار میرسد عوامل فتردی ،ستازمانی و محیطتی باعتث
ارتقای فرهنگ کیفیت در ناام دانشگاهی کشور میشود.
-3رتبهبندی ابعاد متغیر ارتقای فرهنگ کیفیت در ناام دانشگاهی کشور
از ایتن آزمتتون بتترای بررستی یکستتان بتتودن ابعتاد متغیتتر ارتقتتای فرهنتگ کیفیتتت در ناتتام
دانشگاهی کشور استفاده شده است.
جدول ( )8آزمون فریدمن
آماره کای دو
3/375

درجه آزادی
2

سطح معنی داری
1/182

با توجه به نتایج جدول شماره ( ،)8سطح معنی داری آزمون  1/182است ،با توجه بته اینکته
سطح معنی داری آزمون بیشتر از  1/13است ،فر

صفر رد نشتده و بتا اطمینتان  %33متیتتوان

گفت شا صها دارای اویویتهای متفاوتی نیستند.
نتیجه گیری
اگر بپذیریم که یکی از فعاییتهای عمده متدیران ارشتد برنامته ریتزی و ناتار براجترای
کیفیت کار است .آنگتاه متوجته اهمیتت استتقرار و نهادینته ستازی فرهنتگ کیفیتت در محتیط
دانشگاهی می شویم که جای آن در ناام آموزشی کشور بسیار ایی استت .یکتی از مهمتترین
ویژگیهای ناامهای اداری اثربخش دستیابی به توسعه است .توسعه را متیتتوان تحتول و تغییتر
در اوضا و پیشرفت و شکوفایی سازمانها تعریف کرد ،اما مفهوم گسترده تتر آن غنابخشتی و
بهبود کیفی زندگی انسانهاست .دروا  ،،به بهبود کیفیت زندگی انسانهتا بایتد بته منزیته ابتزار
الزم توسعه نگریست .برای تحقف کیفیت در محیط دانشگاهی بل از هرچیز پیشنهاد متی گتردد
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باتوجه به ایگوی SWOTنقا

در  ،نقتا ضتعف ،تهدیتدا و فرصتتهتای فتراروی ناتام

آموزشی مورد پژوهش و پژوهش رار گیرد و به سواال بنیادی زیر پاسخ دهیم:
 وضعیت ناام آموزشی ما در مقایسه با کشورهای پیشرفته در چه سطحی است؟ مشتریان آموزشی ما چه کسانی هستند و انتاارا آنها چیست؟ مسیر و ط مشیهای دسترسی به موفقیتها کدام است؟ چگونه کیفیت را به دست آورده و ارتقا دهیم؟ هزینههای استقرار کیفیت آموزشی در مقابل عدم کیفیت آموزشی چقدر است؟ چگونه در مسیر بهبود مستمر رار گیریم؟ ابزار دستیابی به بهبود مستمر باتوجه به شرایط فعلی ما و آینده چیست؟با در نارگرفتن فلسفه اسالمی ،که بر تداوم تالش انسانهتا بترای افتزایش شتنا ت تود از
ویشتن ،طبیعت ،جامعته و تدا استتوار استت ،موضتو هتای آموزشتی ،روشهتای تتدریس،
ارتباطا اجتماعی باید آنچنان سازمان دهی شوند که در آن روان شناستی در تدمت آگتاهی
از نام شنا ت و ادراک تود ،علتوم بترای شتنا ت طبیعتت ،علتوم اجتمتاعی و تتاریخ بترای
شنا ت روابط و فرهنگ اجتماعی و باال ره ایهیا برای هماهنگ سازی مجموعه شتنا تهتا
در توسعه شنا ت از داوند درآید .رسیدن به این سقف بلند اندیشه تمدن انسانی نیازمند تغییتر
شکل ناام آموزشی ما است.
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