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Abctract
The purpose of this study was to design and
explain the effective model of education quality in
units of Islamic Azad University. The research
population in the first stage (qualitative approach)
was 24 educational experts who were selected
using purposive sampling method. In the second
stage (quantitative approach), the teachers and
experts of Islamic Azad University of Northwest
Iran were selected by random sampling according
to Grigs and Morgan table 196 people were
selected by random sampling method. Validity of
the questionnaire was confirmed by content
validity Cronbach's alpha reliability was 0.89. The
research data were analyzed using Structural
Equation Modeling by third-order confirmatory
factor analysis with SPSS and PLS statistical
software. The qualitative findings of the study
indicated that the conceptual model fitted well and
in the quantitative stage also the factors related to
the master have the most effective factor of 0.90.
And after that, environmental factors with a factor
of 0.84 and student factors with a factor of 0.79
were ranked next.
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مقدمه
آموزش از مقوله های ،اسات کاه انساا ،از دیربااز باا آ،
سروکار داشته است .با پيشرفت جوامع و ایجاد مشاغل و
سازما،ها ،ضرورت این امر بيش ازپيش احساس گردیاد،
به طوریکه در حال حاضر ،بقاای ساازما،هاا مناو باه
آموزش است .زیرا عصری که در آ ،زندگ ،م ،کنناد باا
تغييرات شتابا ،توأم و هر روز تغيير جدیادی در دنياای
کسب وکار رخ م ،دهد .به این سبب ،سازما ،ها باید خود
را با این تغييارات هماهنا کنناد یاا فناا و ناابودی را
برگزینند ( .)Amozad et al, 2017امروزه دانشاااههاا و
نهاد های آموزش عال ،نقش مهم ،در آموزش نسل هاای
آینده و نيروی متخصص مورد نياز جامعه ،ایفا م ،کنناد،
بهگونه ای که بين توسعه یافتا ،جامعه و آماوزش عاال،
ارتبا تنااتنا ،وجود دارد .به بيا ،دیار عوامل متعددی
م ،تواند بر پيشرفت یك کشور اثار بااذارد کاه یکا ،از
مهم ترین آنها نقش ،است که دانشااه ها ایفاء ما ،کنناد.
برای ایفای مهم ترین و ابتدای ،ترین این عوامل ،کيفيات
آماوزش اسات ( .)Abedi & Mahdavian, 2015اخيارا
عمقه مندی به کيفيات در آماوزش عاال ،و دانشاااه هاا
بهطور چشمگير افزایش یافته و در سطح باينالمللا ،در
تحقيقات آموزش ،مورد توجه قرار گرفته است ( Dadres
.)et al, 2017
یک ،از راه های ارتقاای کيفيات در دانشاااه هاا ایان
است که نظرات ،خواسته ها و نيازهاای جامعاه شاناخته
شود و دانشااه به طورکل ،در آ ،راساتا حرکات و باا آ،
سازگار شود ( .)Li chia, 2010هدف از ارتقاای کيفيات
این است که مشتریا ،راض ،باشند .بناابراین نما ،تاوا،
سقف مشخص ،برای کيفيت تعيين کرد .سقف کيفيات،
رضایت مشتری است که این امر ثابت نيسات و هار روز
نياز و خواسته جامعه تغيير م ،کناد و بایسات ،دانشاااه
متناسب با تغيير نياز جامعه حرکت کند (.)Scott, 2010
لااذا ایاان نکتااه ظریااف و اساساا ،،ساارمایهگااذارا،،
توليدکنندگا ،و عرضه کنندگا ،خدمات آموزشا ،را باه
تفکاار در حااوزه کيفياات آموزشاا ،و ارتقااای خاادمات

آموزش ،وادار کرد و بر ایان اسااس مؤسساات خادمات
آموزش ،در دنيا ،روش های مختلف ،را برای دست یاب ،و
حصول به کيفيت مناساب و بهيناه ساازی امار آماوزش
آماااده کاارده و ارتقااای کيفياات خاادمات و محصااو ت
آمااوزش را در صاادر اولویااتهااای خااود قاارار دادهانااد
(.)Becket & Brooks, 2008
آمااوزش عااال ،در دهااههااای اخياار بااا مسااا ل و
چالش های ،روبرو شده که نياز به تغيير و بهبود کيفيات
آ ،باااه خاااوب ،احسااااس مااا،شاااود .دانشاااجویا ،و
دانش آموختااا ،هماواره از کيفيات پاایين فراینادهای
تدریس و ارزیاب ،،نااتوان ،آماوزش در جهات یاادگيری
مستقل و فعال آنها ،عدم مشارکت در فرایند یاادگيری و
همچنااين اسااتانداردهای غيرشاافاف ناراضاا ،هسااتند.
به طورکل ،،رسالت و اهداف آموزش عال ،در ساه حاوزه
آموزش ،پژوهش و خدمات بوده که برای ارزیاب ،و بهبود
کيفيت آموزش عال ،باید شااخص هاای مرباو باه هار
حوزه با درك رابطۀ سيستماتيك آنها ماورد توجاه قارار
گيرد (.)Movahedi et al, 2017
از عناصر یا خرده نظامهای اصل ،آماوزش عاال ،کاه
باید به صورت راهبردی و اثربخش به آ ،ناریسته شاود،
«برنامااههااای درساا »،هسااتند کااه برنامااهریاازا ،و
سياست گذارا ،مربوطه باا اتخاا روش هاای گونااگو ،و
انجام اقادامات ،راهباردی در راساتای توساعه اثاربخش
کيفيت آموزش در مؤسسات آموزش عال ،باید تغييراتا،
در جهت تطبيق با تحو ت محيط ،و نياز کنون ،جوامع
بهوجود آورند .زیرا تردیدی نيست که برنامه های درسا،
بهعنوا ،قلب نظام آموزش عال ،که ،آخارین تحاو ت و
دستاوردهای بشری در عرصههای گوناگو ،علما ،در آ،
منعکس و به نيروی فعال آینده منتقل م ،گردد ،در نظر
گرفته ما،شاود ( .)Torkzadeh et al, 2017باهعباارت
دیار ،برنامههای درس ،آموزش عال ،باید از تناسب زم
در راستای اهداف ،وظایف و تحو ت مربوطاه برخاوردار
بوده تا بتوانند نقش اثربخش ،کيفيت آموزشا ،خاود را
ایفا نمایند ( .)Soare, 2015بر این اساس ضروری اسات
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برنامههای درس ،پاسا گاوی نيازهاای در حاال تحاول
محيط (جامعه و بخش های مختلف آ )،باشند تا از ایان
طریق حيات و تداوم مؤسسات آموزش عال ،تأیيد شاود
(.)Torkzadeh & Nekoumand, 2015
کيفيت در آموزش عال ،حالت ویژهای از نظاام اسات
که نتيجۀ یك سلسله اقدامات و عمليات مشاخص بارای
پاس گوی ،به نيازهاای اجتمااع ،معاين در یاك نقطاۀ
زمان ،و مکان ،خاص است ( .)Karimian, 2011اصطمح
کيفيت آموزش ،محصول جنب ،ارزش های هنا ،افاراد
است .ساازما ،جهاان ،اساتاندارد ،کيفيات را مجموعاه
ویژگ ،ها و خصوصيات یك فرآورده یا خدمت ،کاه بياا،
گر توانای ،آ ،در برآورد ،خواسته های بيا ،شده یا اشاره
شده باشد ،م،داناد ( .)Atashrouz et al, 2018کيفيات
نظام آموزش ،را م ،توا ،بار مبناای هار یاك از عناصار
تشکيل دهنده نظام آموزش( ،درونداد ،فرایند ،محصاول،
برونداد و پيامد) ارزشياب ،کرد .بار ایان اسااس کيفيات
دروندادهای نظام آموزش ،م ،تواند نمایانار کيفيت نظام
باشد و در ميا ،دروندادهای نظاام آموزشا ،ساه عامال
یادگيرنده ،مدرس و برنامه درس ،حا ز اهميت محساو
م ،شوند .ارزیاب ،هر یك از این عوامل م ،تواند در بهبود
کيفياات نظااام آموزشاا ،تااأثير بساازای ،داشااته باشااد
(.)Bazargan, 2011
مؤسسااات آمااوزش عااال ،بااه دلياال ضاارورتهااای
تقاضاگرای ،،مشتری گرای ،،تعامل با جامعه و جها ،کاار
و تناسب با نيازهای متحول و انتظاارات نوپدیاد و تناو
بخشيد ،به منابع مال ،،با مسئله کيفيت دست به گریبا،
هسااتند .اعضااای هيئااتعلماا ،و دانشااجویا ،در درو،
دانشااه و نيز همتایاا ،اجتماا علما ،و حرفاهایهاای
دنيای دانش ،با توجه به بين الملل ،شد ،آماوزش عاال،
انتظارات بايشتاری از بهباود و ارتقاای ماداوم کيفيات
یادده ،،یاادگيری ،پاژوهش و فراینادها و برونادادهای
آموزش عال ،پيدا م ،کنند .به عبارت دیار ،هام ینفعاا،
بيرون ،در بازار کار ،دولت و اجتما و فرهن عماوم ،و
هم ینفعا ،درون ،،در مطالبۀ کيفيت و ضارورت بهباود

و ارتقای مداوم آ ،،هامصادا شادهاناد ( Wood house,

 .)2003در گذشتۀ دور ،نظام های آموزش عال ،در اغلاب
نقا جها ،بهوسيلۀ سرآمدا ،هر کشور ایجاد م ،شاد و
نهادی برای پرورش آنا ،باود؛ بناابراین روال ،دوره هاا و
برنامه های آموزش ،متناسب با منظور یاد شده ،تنظيم و
اجرا م ،شدند .بدین سا ،،قضاوت درباره کيفيت آماوزش
عال ،امری پيچيده نبود (.)Motahhinejad, 2016
در دو دهه گذشته ،افزایش جمعيت و ساایر عوامال،
موجااب افاازایش تقاضااا باارای آمااوزش عااال ،گردیااد.
نظام های آموزش عال ،برای برآورد ،تقاضاای اجتمااع،
داوطلبااا ،امتيااازات ،باارای اقشااار کمتاار بهاارهمنااد از
فرصت های آموزش ،منظور کردند .بدینترتيب ،جمعيت
دانشااجوی ،،چناادین براباار در دانشااااههااا و مؤسسااات
آموزش عاال ،افازایش یافات و ترکياب اجتمااع ،آناا،
متفاوت گردید .ازاین رو ،در نيازهای جمعيت دانشاجوی،
نيز تغييرات ،پدیاد آماد ،باه طاوری کاه ضارورت یافات
آموزش عال ،این نيازها و تحو ت را مدنظر قرار دهاد و
تعاادیل زم را در برنامااههااای خااود اعمااال کنااد.
درصورت ،که در یك نظام آموزش عال ،چنين تعدیل ،به
انجام رسيده و تناسب آ ،با هدف های مورد نظار تأیياد
شده باشد ،م ،توا ،گفت آ ،نظام یک ،از ابعااد کيفيات
آموزش عال ،را رعایت کارده اسات ( Khorasani et al,
.)2015
گسترش آموزش عاال ،از یاكساو و هزیناههاای در
حال افزایش آ ،از سوی دیار ،به همراه ازدیااد تعاداد و
تنو متقاضيا ،دانش ،توجهاات را باه مساا ل کيفيتا،
معطوف م،دارد ( .)Gemalizarah et al, 2013از طرف،،
پاس گوی ،نسبت به ایان موضاو کاه آیاا هزیناه هاای
عموم ،،هماراه باا کيفيات و اثربخشا ،کااف ،هساتند،
ازجمله در حوزة آموزش ،به طور عام ،واحد های دانشاااه
آزاد اسمم ،به طور خاص ،بيش از گذشته اهميت یافتاه
است .واحد های دانشاااه آزاد اسامم ،در شامال غار
ایرا ،به عنوا ،سازما،های ،که نقش اساسا ،در رشاد و
توسعه علم ،،فرهنا ،و تربيت نيروی انسان ،متخصاص
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دارند باید هماام با تحو ت علم ،،آموزشا ،و متناساب
با نيازها و مقياس هاای ملا ،و جهاان ،،فرایناد کيفيات
آموزش ،خود را بهطور مستمر بهباود بخشاند .پاژوهش
حاضر به دنبال آ ،است ضامن شناساای ،و رتباه بنادی
مؤلفااههااا و ابعاااد دخياال در اجاارای اثااربخش کيفياات
آموزش در واحدهای دانشااه آزاد اسمم ،شامال غار
ایاارا ،،الاااوی ،پاا،ریاازی کنااد تااا دانشااااههااا بتوانااد
رسالت های ،را که بر عهده دارد به بهترین شکل ممکان
اجرا کرده و به سرانجام رساند.
تااركزاده و همکااارا ،،پژوهشاا ،بااا عنااوا ،تاادوین
چارچو ارزشياب ،اثربخش ،برنامه های درسا ،آماوزش
عال ،بر اساس رویکرد راهبردی انجام داده اند و بر اساس
نتایج به دست آماده ،یاك چاارچو ماتریسا ،از ابعااد
اثربخش ،برنامه های درس ،آموزش عال( ،درون ،،بيرون،
و نهادی) و رویکرد راهبردی (در دو بعد جهات گياری و
اقدام) شکل
گرفت .عبدی ،پژوهش ،باا عناوا ،کامس معکاوس:
کاارای ،آموزشا ،و تاأثير آ ،بار عملکارد درسا ،و بااار
شناخت ،ادراكشده دانشجویا ،درس فنااوری اطمعاات
در روا،شناسا ،،دانشااااه پياامنااور انجاام داده و نتااایج
پژوهش نشا ،داد که کارای ،آموزش ،در گروه آزمایشا،
با تر از گروه کنتارل اسات ،بناابراین آماوزش باه روش
معکااوس ،رویکااردی مفيااد در آمااوزش عااال ،محسااو
م،شود ( .)Abdi, 2019حسين ،و همکاارا ،،پژوهشا،
با عنوا ،بررس ،اثربخش ،آموزش با الاوی کاوشاری بار
هيجا،هاای تحصايل ،داناشآماوزا ،پسار پایاه پانجم
ابتدای ،مدارس ناحيه دو شهر سانند انجاام داده اناد و
نتایج پژوهش نشا ،داد که باين گاروه هاای آزماایش و
گروه کنترل ،از لحاظ نمارات پاس آزماو ،هيجاا ،هاای
مختلااف کاامس درس تفاااوت معناا،دار وجااود دارد و
تدریس به شيوه کاوشاری توانسته است سابب افازایش
هيجا ،مثبت لذت و کاهش هيجا ،های منف ،اضاطرا
و خستا ،دانشآموزا ،گروه آزمایش در موقعيت کمس
درس شااود ( .)Hoseini et al, 2019اسااماعيلنيااا و

همکارا ،،موضوع ،با عنوا ،طراح ،و اعتباریاب ،الااوی
بهبود کيف ،آماوزش هاای مجاازی دانشاااه فرهناياا،
(روش آميختااه) انجااام دادهانااد و نتااایج نشااا ،داد کااه
فعاليت یادده ،،یاادگيری و کانشگارا ،انساان ،تاأثير
مثباات و معناااداری روی بهبااود کيفياات و راهبردهااای
استقرار دارناد؛ همچناين راهبردهاای اساتقرار بار روی
بهبود کيفيت تأثير مثبت و معناداری دارد؛ ویژگا،هاای
زمينااهای تااأثير مثباات و معناااداری روی راهبردهااای
اسااتقرار و بهبااود کيفياات دارد؛ همچنااين راهبردهااای
استقرار و بهبود کيفيت بر پيامدهای فاردی ،ساازمان ،و
فراسازمان ،تاأثير مثبات و معنااداری دارد (et al, 2019
.)Esmaeilnia
فراهان ،و همکارا ،،در تحقيقا ،باا عناوا ،طراحا،
الاوی تضامين کيفيات آماوزش تربيات بادن ،در نظاام
آموزش از راه دور در دانشاااه پياام ناور باا روش دلفا،
انجااام دادهانااد و نتااایج پااژوهش نشااا ،داد کااه الاااوی
مفهوم ،کاربردی تضمين کيفيت آماوزش تربياتبادن،
آمااوزش از راه دور (دانشااااه پيااام نااور) نهاااد تضاامين
کيفيت در دانشااه پيام ناور در دفتار نظاارت و ارزیااب،
ساااازما ،مرکااازی تشاااکيل شاااود و دارای دفااااتر و
کارشناسان ،در مراکز استا،ها باشد .وظيفۀ این نهااد در
سااطح دانشااااه بهبااود کيفياات از طریااق توجااه بااه
فراینادهای یااادده -،یااادگيری بااهعنااوا ،قلااب تپنااده
دانشااه در درجۀ اول و فرایندهای مدیریت ،و تحقياق و
پااژوهش در اولویااتهااای بعاادی باشااد (et al, 2013
 .)Farahaniشااکرباغان ،،پژوهشاا ،بااا عنااوا ،مطالعااۀ
اثربخش ،محتوای برنامه درس ،دوره هاای کارشناسا ،و
کارشناس ،ارشد دانشااه های کشور بار نيازهاای شاغل،
آنا( ،مطالعه ماوردی :محتاوای برناماه درسا ،فيزیاك
کاربردی) انجام داده اند و با این مطالعه به بررس ،ارتبا
بين تجربيات علم و عمل ایان داناش آموختااا ،کاه در
دانشااااههااای کشااور تحاات پوشااش برنامااه درساا ،در
آموزش دانشااه ،به دست آورده اند با نيازهاای جامعاه،
پرداخته است .یافته هاای پاژوهش نشاا ،ما،دهاد کاه

طراحي الگوي اثربخش كیفیت آموزش در واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي شمال غرب ایران 26 /

محتوای درس ،این دوره ها نم ،توانند نيازهای جامعاه را
برطرف کنند و نياز به بازناری دارند ( Shekarbaghani,
 .)2018پيری و همکارا ،،مطالعه ای با عناوا ،اثربخشا،
آموزش مبتن ،بار نقشاۀ مفهاوم ،بار یاادداری و درك
مفاهيم برنامه درس ،علوم تجرب ،و مطالعاات اجتمااع،
پایۀ ششم ابتدای را با روش پژوهش طرح پيشآزماو–،
پسآزمو ،با گروه کنترل در شاهر اشانویه ساال 1391
انجام داده اند و یافته های حاصال از تحليال کوواریاانس
نشا ،داد نمره های گروه آزماایش در پاس آزماو ،درك
مفاهيم و یاادداری علاوم تجربا ،و مطالعاات اجتمااع،
با تر از گروه کنترل اسات ،بناابراین آماوزش باه روش
نقشااه مفهااوم ،بااه افاازایش درك مفاااهيم و یااادداری
دانشآموزا ،منجر م،شود ( .)Piri et al, 2017شاکاری
و همکااارا ،،پژوهشاا ،بااا عنااوا ،تااأثير اسااتفاده از
فن آوری های ناوین آموزشا ،بار کيفيات فعاليات هاای
آموزش ،دبيرا ،شاغل در مدارس متوسطه دخترانه شهر
اصفها ،انجام داده اند و یافته های تحليل واریانس نشاا،
داد که بين اساتفاده از فانآوریهاای ناوین آموزشا ،و
کيفيت فعاليت های آموزش ،دبيرا ،از نظر آماری رابطاه
معناداری وجاود دارد و نياز مشااهده شاد کاه کيفيات
آموزش ،با به کارگيری نرمافزارهای کاربردی در آماوزش
با مؤلفههای کيفيت در ساطح بسايار زیااد قارار گرفتاه
اساات و نشااا ،داد کااه متغياار بااهکااارگيری از رایانااه
باايشتاارین اثاار را باار کيفياات آموزشاا ،دبياارا ،دارد و
به کارگيری نرم افزارهای کاربردی اینترنت در رتباه هاای
بعاادی قاارار دارد ( .)Shekari et al, 2017هااادی و
همکارا ،،با موضو شاخص های سنجش کيفيت آموزش
عال ،بر اساس مدل کانو در دانشااه اروميه انجام دادناد،
پژوهشارا ،به این نتيجاه رسايدند کاه باين انتظاارات
دانشااجویا ،از محتااوا ،ساااختار و امکانااات دورههااای
دانشااه و ویژگ ،هاای اساتادا ،،باا ادراك آناا ،تفااوت
معناداری وجاود دارد ،باهعباارتدیاار ميازا ،ادراکاات
دانشجویا ،از چهار بعاد (محتاوای دوره ،سااختار دوره،
ویژگ ،های استادا ،و امکانات دوره) در دانشاااه ارومياه

پاایينتار از انتظاارات آناا ،اسات (.)Hadi et al, 2016
کااارنوال ،و مياو اال ،پژوهشاا ،را بااا عنااوا ،بررساا،،
تجزیه وتحليل و طبقه بندی کياو.اف.دی اناوا پاژوهش،
انجام دادند .نتایج پژوهش نشا ،داد که بيش تر مطالعات
بر حل مسئله کيفيت و مشکمت اساسا ،گازارش شاده
درباره کيفيت متمرکز هستند ( Carnevalli & Miguel,
 .)2008ووس و همکارا ،،در پژوهش ،با عناوا ،کيفيات
خدمات در آموزش عال ،و نقش انتظاارات دانشاجو کاه
انجام داده اند در خصوص نتایج پژوهش بيا ،کردناد کاه
دانشجویا ،انتظار یك جو مشتاقانه ،تسهيل گر ،دوساتانه
و علماا ،را از اساااتيد دارنااد (.)Voos et al, 2007
ميزیکاچ ،،در پژوهش ،با عنوا ،رویکارد سيساتم ،باه
مدل ارزیاب ،بارای کيفيات در آماوزش عاال ،باا هادف
پيشاانهاد یااك ماادل ارزیاااب ،باارای اجاارای کيفياات در
آموزش عال ،از طریق تحليل نظام های کيفيت و ارزیاب،
برنامه با کاربرد نارش سيستم ،بياا ،ما ،کناد کاه دو
نکته اصل ،را باید هناام بکار برد ،مادل ارزیااب ،بارای
نظام های کيفيت در نظار گرفات :او ناارش سنجشا،
بایست ،در سيستم های کيفيت اتخا شاود کاه آماوزش
عال ،را بهعناوا ،یاك سيساتم در نظار بايریاد و دوماا
تعاریف ارزیاب ،و اجرای برنامه باید با توجاه باه مفااهيم
کيفيت انجام شاود .همچناين وی اشااره ما ،کناد کاه
به منظور ادغام کارد ،ابعااد ارزیااب ،برناماه و نيازهاای
اعتباربخشاا ،کيفياات ،بایااد ماامكهااای ،تعيااين شااود
ازجمله این ممك ها عبارت اند از :تعيين ممك هاا بارای
ارزیاب ،برنامه ،تعریف ینفعا ،،تحليال مناابع دروناداد،
تعریف منابع ماورد نيااز ،جماع آوری اطمعاات ،توساعه
برنامه ( .)Mizikaci, 2006ازایانرو پرساشهاای اصال،
تحقيق با توجه به هدف تحقياق باه شارح زیار مطارح
شدهاند.
 .1الااوی ارتقااء کيفيات آماوزش در دانشااااه آزاد
اسمم ،چاونه است؟
 .2آیا الاوی ارتقاء کيفيت آماوزش در دانشاااه آزاد
اسمم ،دارای برازش قابل قبول ،است؟
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روش پژوهش
پژوهش حاضر از لحاظ مبان ،فلسف ،پاژوهش در گاروه
پااارادایم اثباااتگاارا قاارار ماا،گياارد ،جهااتگيااری آ،
توسااعهای ،هاادف پااژوهش کاااربردی و روش پااژوهش
آميخته (کيف-،کم )،است و به صورت ميدان ،اجرا شده
و استراتژی آ ،نيز روش دلف ،است.
پژوهش حاضر در سه مرحله انجام شده است :مرحلۀ
اول تحليل محتوای موضو پژوهش ،مرحلۀ دوم اجارای

دلف ،در دو دور و مرحلۀ سوم اجرای آزمو .،در مرحلاۀ
اول تحقيق ،اغلب کتا ها ،مقاله ها و منبع هاای موجاود
در کتابخانه های چاپ ،و الکترونياك در حاوزة پاژوهش
بررس ،و تحليل شد .ابزار جمع آوری اطمعات و داده هاا،
فيش ها و یادداشتهای بودند که بارای ثبات مقولاه هاا،
بعدها و مؤلفه هاای اثربخشا ،کيفيات آموزشا ،از آنهاا
استفاده شده است.

جدول  .9گروه خبرگان دانشگاهي منتخب
دانشگاه تعداد افراد شناسايی شده تعداد افراد موفق
رتبه
نوع خبرگان
2
3
آزاد
دانشيار
دانشگاهی
(علمی)
12
22
آزاد
استاديار
14
31
كل خبرگان دانشگاهی

در مرحلااۀ دوم ،پاناال دلفاا ،بااا اسااتفاده از روش
نمونهگيری هدفمند انتخاا شاد .پانال دلفا ،در ایان
تحقياق اساتادا ،منتخااب دانشاااه  14نفار و ماادیرا،،
معاونا ،و مدیرا ،گروه  11نفر بودناد (جادول هاای  1و
 )2که حداقل یک ،از ایان دو ویژگا ،را داشاتند .1 .باا
مقوله اجرای مؤثر کيفيت آموزش ،آشنا باوده و تاأليف،
تحقيق و مقا ت ،در این زمينه داشتند؛  .2مدیران ،کاه
درزمينۀ کيفيت آموزش ،بيش از  5سال سابقه داشتند.
ابزار جماعآوری اطمعاات در مرحلاۀ دوم تحقياق،
پرسشنامه بود .ابتدا پرسشنامه محققساخته حاصال از
مطالعات نظری ،مرور ادبيات اثربخش کيفيت آموزش و
نظرهااای کااانو ،خبرگااا ،،در  3بعااد 8 ،مؤلفااه و 13
شاخص ،طراح ،شد و در اختيار خبرگا ،منتخاب قارار
گرفت .در مجمو از ميا ،پرسشنامههاای عاودت داده
شده  24پرسشنامه به لحاظ استخرا و تجزیهوتحليال،
نوع خبرگان

مناسب تشخيص داده شد .پس از بررس ،و جمعبنادی
نتایج 21 ،شاخص به دليل کسب مياناين کمتر از  5در
مقياس هفت گزینهای ليکرت از دور نخست خار شد و
 42شاخص باق،ماناده باه دور دوم راه یافات .ميااناين
انحراف معيار در دور اول  1/25باه دسات آماد .در دور
دوم مياناين تمام شاخصها با استفاده از مقياس هفات
گزینهای ليکرت با ی  5بود باه ایان معناا کاه از نظار
خبرگا ،پژوهش ،همه شاخصهاا در اجارای اثاربخش
کيفيت آموزش تأثيرگذارند و باید در طراح ،پرسشنامۀ
جامعۀ آماری مد نظر مطرح شوند .همچناين ميااناين
انحراف معياار از  1/25در دور اول باه  ./48در دور دوم
کاهش یافت .ازاینرو در پژوهش حاضر اجرای دلف ،در
مرحلۀ دوم پایا ،یافت و سؤالها برای آزمو ،در جامعاه
نمونه در  3بعد 1 ،مؤلفه و  42شاخص طراح ،شد.

جدول  .9گروه خبرگان دانشگاهي منتخب
شناسايی شده
سمت
5
رياست دانشگاه
7
معاونت آموزشی
9
مدير آموزش

مديران گروه
كل خبرگان دانشگاه

دانشگاه محل تدريس
تبريز ،بناب
تبريز ،بناب ،اردبيل ،پارسآباد

11
32

موافق
2
5
6
3
16
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دارند .برای تصميمگيری دربارة توقف یا ادامۀ دورههای
دلف ،نيز ،معيار تصميمگياری ،اتفااقنظار قاوی مياا،
اعضای پانل است که بر اسااس ضاریب کنادال تعياين
م،شود .جدول  3چاونا ،تفسير مقادیر گوناگو ،ایان
ضریب و جدول  3نتاایج محاسابات ضاریب کنادال دو
دورة اول و دوم دلف ،را نشا ،م،دهد.

در پژوهش حاضر ،برای تعيين ميزا ،اتفاقنظر ميا،
اعضای پانل از ضریب هماهنا ،کنادال اساتفاده شاده
است .ضریب هماهنا ،کندال نشا ،م،دهد افرادی که
چند مقوله را بر اساس اهميات آنهاا مرتاب کاردهاناد،
معيارهای مشابه ،را برای قضاوت دربارة اهميت هر یك
از مقولهها به کار برده و از این لحاظ با یکدیار اتفاقنظر

جدول  .8تفسیر مقادیر گوناگون ضریب كندال
مقدار ضريب كندال
تفسير ميزان اتفاقنظر
اطمينان نسبت به ترتيب عوامل

0/3

0/1

0/5

0/9

0/7

بسيار ضعيف ضعيف متوسط قوی

بسيار قوی

زياد

بسيار زياد

وجود ندارد

كم

متوسط

جدول  .9نتایج محاسبات ضریب توافق كندال براي دلفي
دور دلفي

تعداد پرسشنامه توزيعشده

تعداد پرسشنامه جمعآوریشده

ضريب كندال

اول

33

24

3/52

دوم

24

24

3/79

پااس از اجاارای دور اول دلفاا ،،ضااریب هماااهنا،
کندال به منظور بررسا ،ميازا ،همااهنا ،پانال دلفا،
دربارة عوامل و شااخص هاای پاژوهش محاسابه شاد و
ضریب  0/58که حاک ،از اتفاق نظر متوسط اعضاست ،به
دساات آمااد .پااس از اجاارای دور دوم دلفاا ،،ضااریب
هماااهنا ،کناادال بااهمنظااور بررساا ،مجاادد مياازا،
هماااهنا ،پاناال دلفاا ،دربااارة عواماال و شاااخصهااای
پااژوهش محاساابه شااد و ضااریب  0/71کااه حاااک ،از
اتفاق نظر قوی اعضاست ،به دست آمد .با توجه به اینکه
تعداد اعضای ضریب پانل در ایان پاژوهش بايش از 10
نفر بودند ،این ميازا ،از ضاریب کنادال کاامم معناادار
محسو م،شود.
در این پژوهش ،بهمنظور ارزیااب ،ميازا ،همااهنا،
محتوای ابزار اندازه گيری و هدف پژوهش ،از روش کم،
ارزیاب ،روای ،محتوای ،استفاده شده است .برای بررسا،
روای ،محتوای ،به شکل کم ،،از دو ضریب نسب ،روای،
محتوا ( )CVRو شاخص روایا ،محتاوا ( )CVIاساتفاده
م ،شود CVI.بهصورت تجميع امتيازات موافق بارای هار

گزینه که امتياز مرتبط اما نيازمناد باازبين »،و «کاامم
ماارتبط» را کسااب کااردهانااد ،تقساايم باار تعااداد کاال
متخصصاا ،محاساابه ماا،شاود .باارای تعيااين  CVRاز
متخصصا ،درخواست م ،شود که هر گزینه را بر اسااس
مقياس سه قسمت« ،ضروری است»« ،مفيد اسات ولا،
ضرورت ،ندارد» و «ضرورت ،ندارد» بررس ،کنند ،سپس
پاس ها مطابق رابطۀ زیر محاسبه م،شود.
()1

N
2

nE 
N
2

CVR 

در این رابطه  nEتعاداد متخصصاان ،اسات کاه باه
گزینااۀ «ضااروری» پاساا دادهانااد و  Nتعااداد کاال
متخصصاا ،اسات .اگار مقادار محاسابه شاده از مقاادار
جدول بزرگ تر باشد ،اعتبار محتاوای آ ،آیاتم پذیرفتاه
م ،شود .جدول  5تصميم گيری در مورد  CVRرا نشاا،
م،دهد.
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جدول  .6جدول تصمیمگیري در مورد CVR
تعداد افراد پانل متخصصان

حداقل مقدار روايی

12

3/63

13

3/42

21

3/41

25

3/36

32

3/34

36

3/33

تعداد متخصصا ،شرکت کننده در پژوهش حاضر 30
نفر متشکل از متخصصا ،دانشاااه ،و ساازمان ،بودناد
که دربارة تك تك سؤال ها از آنها نظرسنج ،شد و CVR
کل  0/55به دست آمد .با توجه باه اینکاه مقادار CVR
بزرگ تر از مقدار روای ،مندر در جدول  7است ،اعتباار
روای ،ابزار گردآوری اطمعات تأیيد م ،شاود .باه منظاور
بررس ،روای ،محتوای مقياس سؤال هاای پرساش CVI
تمام سؤال ها محاسبه شد و مياناين آنهاا کاه شاخصا،
برای تأیيد یا عدم تأیيد روای ،محتاوای مقيااس اسات،
 0/83به دست آماد کاه گویاای تأیياد روایا ،محتاوای
مقياس است.
در مرحلۀ سوم تحقيق ،مادیرا ،ساتادی و اجرایا،
واحادهاای دانشاااه آزاد اسامم ،شامال غار ایارا،
بهعنوا ،جامعۀ آماری انتخا شدند .با توجه باه اینکاه
موضوعات و مفاهيم مربو به اجرای اثاربخش کيفيات
آموزش ،تخصص ،است و درك دقيق مفاهيم آ ،تجربۀ
کار اجرای ،را م،طلباد ،جامعاۀ آمااری ایان پاژوهش،
مدیرا ،اجرای ،و ستادی با سابقۀ کار اجرای ،واحدهاای
دانشااه آزاد انتخا شدند .برای تعيين جامعۀ نمونه ،از
روش نمونهگيری تصادف ،ساده استفاده شد .بر اسااس
سااختار ساازمان ،دانشاااه آزاد ،تعاداد  392مادیرا،
ستادی و اجرای ،نفر بودند کاه طباق جادول گرجسا،
مورگا 191 ،نفر برای حجم نمونه تعياين شاد ،اماا باا
توجه به تعداد زیاد شاخصها ،حجم نمونه باه  220نفار
افزایش یافت که از این تعداد  200پرسشنامه ،نسخه در
تحليل استفاده شد.

در بخش کما ،،پرسشانامه  42شااخص شناساای،
شده مورد سؤال قرار گرفت .باهمنظاور سانجش ميازا،
پایاای ،از ضااریب آلفااای کرونبااخ اسااتفاده گردیااد کااه
ضریب آلفای به دست آمده هر سه ابعاد (عوامل مرباو
به دانشجو ،عوامل مربو به استاد و عوامال مرباو باه
محيط) ،همراه با شش مؤلفه به دليل باا تر باود ،از ./7
مورد تأیيد قرار گرفت.
تجزیه وتحليل اطمعاات ایان پاژوهش در دو ساطح
توصيف ،و استنباط ،در دو نارمافازار  SPSS22و Smart
 PLSبا سطح اطمينا95 ،درصد انجاام شاده اسات .در
بخش توصيف ،،از شاخص های آماری مياناين ،مد ،نماا،
واریانس و انحراف معيار و در بخش استنباط ،،از تحليل
عامل ،تأیيدی مرتباه هاای اول و دوم و مادل معااد ت
ساختاری به روش تحليل عاامل ،تأیيادی مرتباۀ ساوم
استفاده شده است.
یافتههاي پژوهش
باا بررسا ،ادبياات پاژوهش و مطالعاۀ جاامع دیادگاه
اندیشمندا ،و صااحبنظارا ،حاوزة کيفيات آماوزش،
متغيرها و شاخصهای چارچو نظری پاژوهش احصاا
شد .بعد از آنکه مفاهيم از حوزة منابع هدفمند استخرا
شدند ،بهمنظاور تعياين مؤلفاههاا و ابعااد مرباو باه
شاخصها ،کانو 1 ،نفرهای از خبرگا ،به شرح جدول 1
شکل گرفت.
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جدول  .5كانون خبرگان براي تعیین مؤلفهها و ابعاد پژوهش
رديف

نام دانشگاه /سمت

تخصص

1

استاديار دانشگاه آزاد اسالمی اردبيل

برنامهريزی آموزشی و درسی

2

استاديار دانشگاه آزاد اسالمی پارسآباد

مديريت دولتی

3

استاديار دانشگاه آزاد اسالمی پارسآباد

مديريت آموزشی

4

استاديار دانشگاه آزاد اسالمي تبريز

برنامهريزی درسی در آموزش عالی

5

استاديار دانشگاه آزاد اسالمی بناب

برنامهريزی درسی

6

استاديار دانشگاه آزاد اسالمی تبريز

برنامهريزی درسی

کانو ،خبرگا ،مفاهيم استخرا شده را دسته بنادی
کردند و برای هر دسته ،مفاهيم جایازین ،قرار دادند که
به این طریق مؤلفه های پژوهش به دست آمد .بر اسااس
مؤلفه های تدوین شده ،ابعااد پاژوهش شناساای ،شادند.

چارچو نظری پژوهش را نشا ،م ،دهد .بر اساس ایان
چارچو رتبه بندی ابعاد و مؤلفه های ماؤثر بار کيفيات
آموزش در واحد های دانشااه آزاد اسمم ،شامال غار
ایرا ،و مدل اجرای اثربخش کيفيت آموزش ارا ه شد.

شكل  .9چارچوب نظري پژوهش مستخرج از ادبیات پژوهش و نظرهاي كانون خبرگان
جدول  .9مدل كیفي اجراي اثربخش كیفیت آموزش در واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي شمال غرب ایران را نشان ميدهد.
این الگو ،داراي  8بعد 5 ،مؤلفه و  99شاخص است.
ابعاد

مؤلفهها

عوامل مربوط به دانشجو

وضعيت دانشجو )مکان ،زمان،
استعداد فردی(

شاخصها
زمان آموزش
بهره هوشی
انگيزه
وضعيت فرهنگی ،اجتماعی ،خانواده
وضعيت مالی
تعداد دانشجو به استاد
تواناييهای ثانويه
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دانشجو محوری
رضايت دانشجو
ارتباط و تعامل مناسب با دانشجو
در دسترس بودن كافی
صالالالحيت حرفالالهای اسالالتاد )آموزشالالی -تسلط بر محتوای درسی
پژوهشی(
انتخاب مناسب سناريو برای تدريس
ايجاد روح تعمق و تفکر در دانشجو
ميزان تحصيالت و آموزش استاد
استفاده از روشهای مناسب برای هر محتوا
پرهيز از استاد محوری
صالحيت مدرسی
عوامل مربوط به استاد

روش تدريس استاد

سازماندهی منابع يادگيری
سنوات تدريس
ميزان تجربه تدريس
آشنايی با سبكهای ارزشيابی
شفافسازی و تعيين انتظارات
تسهيل فرايند ياددهی و يادگيری از طريق پيوند مطالالب
درسی

سازماندهی محتوی آموزشی

توسعه دوره و طراحی آموزشی
سنجش و ارزشيابی مناسب
در نظر گرفتن نياز دانشجو
محتوای كارآمد و بهروز
پشتيبانی سازمانی
كتابخانه
فضای كالس

امکانات و تجهيزات دانشکده

منابع مالی و حقوق اساتيد
ايجاد موقعيت مناسب حرفهای برای اساتيد
ايجاد ارتبالاط مناسالب بالا صالنعت و محتالوای آموزشالی و
دانشکده،
ابزار و وسايل آزمايشگاهی و آموزشی
وسايل كمکآموزشی الکترونيکی،
شبکههای اجتماعی دخيل در آموزش
اينترنت كافی

عوامل مربوط به محيط

تکنولوژیهای نوين

بانکهای اطالعاتی مناسب
زيرساختهای فناوری اطالعات و سايتهای كامپيوتری
الزامات كپیرايتی
كارورزی دانشجويان در جهت يادگيری كاربرد تکنولوژی
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کدهای انتخاب ،نتایج گام های قبل ،،مقولاه اصال ،را
انتخا م ،کند و آ ،را باه شاکل ،نظاام مناد باه ساایر
مقولهها ارتباا داده ،ارتباطاات را اعتباار ما ،بخشاد و
مقوله های ،که نياز به تصفيه و توسعه بايش تار دارناد را
توسعه م،دهد .بهطور خمصه ،رویه تحليال دادههاا کاه
منجر به خلق مدل نظری م ،شود ،شامل شارایط علا،،

شرایط زمينه ای ،شرایط مداخله گر ،راهبردها و اقادامات
و پيامدها هستند که پدیده اصل ،یعنا« ،الااوی ارتقااء
کيفيت آموزش» را تشریح م ،کنند .مدل نظری «الاوی
ارتقاء کيفيت آموزش» مطابق با ابعاد مدل پاارادایم ،در
شکل  2قابل مشاهده است.

شكل  .9مدل پارادایمي الگوي اثربخش كیفیت آموزشي در واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي شمال غرب ایران

پاسخاوی ،به سؤال دوم پژوهش و این سؤال که آیاا
الاوی ارتقاء کيفيات آماوزش در دانشاااه آزاد اسامم،
دارای باارازش قاباال قبااول ،اساات یااا خياار؟ نيازمنااد
بااهکااارگيری شاااخصهااای باارازش ماادل و معيارهااای
اعتباریاب ،است .در این الاو برای ارتقاء کيفيت آماوزش
در دانشااه آزاد اسمم ،سه عامل اصل( ،عوامال مرباو
به دانشجو ،عوامل مربو به اساتاد ،عوامال مرباو باه
محيط) و برای سنجش هر عامال اصال ،از چناد عامال
فرع ،و درنهایت ،برای عوامل فرع ،از سؤا ت یا آیتم ها
استفاده شد ،ازاین رو ،زم است وضاعيت موجاود تماام

مؤلفه ها و زیرمؤلفه های تشکيل دهنده بررسا ،و آزماو،
شود و با این اقدام قابليت تبيين الاو برآورد م ،شود .در
ایاان خصااوص ناارمافاازار لياازرل و روش تحلياال عااامل،
تأیيدی این امکا ،را برای آزمو ،الاو و بررسا ،بارازش
آ ،فراهم م،سازد.
وجود  x2پایين و نسابت کاای دو باه درجاه آزادی
کمتر از سه نشا،دهنده برازش مناساب مادل اسات .در
ایاان پااژوهش بااا توجااه بااه خروجاا ،لياازرل ،نساابت
x2محاسبه شده به درجه آزادی برای کل سازه برابار باا
 ،1/58برای عامل توليد  ،1/10برای عامل اشاعه  1/88و
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باارای عاماال کاربساات  2/58اساات .همچنااين مقاادار
 RMSEA8و  RMR9کمت ار از  GFA10 ،0/08و AGFI11
با ی  90درصد و نزدیك به یاك هماا ،نشاا،دهناده

اعتبار مدل هستند .هما،گونه که در جادول  8گازارش
شاده اسات ،هماۀ ایان شااخصهااا از مقاادیر مطلااوب،
برخوردارند.

جدول  .3شاخصهاي برازش الگوي ارتقاء كیفیت آموزش
شاخص

دامنه قابلقبول

مؤلفه توليد

اشاعه مؤلفه

مؤلفه كاربست

كل سازه

خی دو ()X2

-

672/42

542/51

631/14

352/19

درجه آزادی

-

619

291

244

326

X2 / df

≤3

1/13

1/22

2/52

1/52

RMSEA

≤ 3/32

3/36

3/313

3/13

3/349

RMR

≤ 3/32

3/34

3/312

3/17

3/324

NFI

نزديک به 1

3/22

3/91

3/26

3/25

CFI

نزديک به 1

3/25

3/91

3/93

3/91

GFI

نزديک به 1

3/92

3/97

3/92

3/97

AGFI

نزديک به 1

3/91

3/92

3/24

3/93

رتبهبندي ابعاد سهگانه مؤثر برر اجرراي اثرربخش
كیفیت آموزشي
نتایج آزمو ،آناليز واریانس نشا ،داد کاه از مياا ،ابعااد
سهگانه مؤثر بار اجارای اثاربخش کيفيات آموزشا ،در
واحدهای دانشااه آزاد اسمم ،شمال غر ایرا ،،عوامل
مرباو بااه اسااتاد بااا ضاریب تااأثير (بااار عااامل0/90 )،
اثرگذارترین بعد است .پسازآ ،،بعد مربو به محيط باا
بار عامل 0/84 ،در رتبۀ دوم و عوامل مربو به دانشاجو
با ضریب تأثير  0/79در رتبه سوم جای م،گيرند .جدول
 9رتبه بنادی ابعااد ماؤثر بار اجارای اثاربخش کيفيات

آموزش ،در واحدهای دانشااه آزاد اسمم ،شمال غار
ایرا ،را نشا ،م،دهد.
همچنين بر اساس نتایج به دست آمده ،مؤلفاه هاای
صمحيت حرفه ای استاد (آموزش-،پژوهش )،باا ضاریب
اثرگااذاری (بااار عااامل ،0/91 )،روش تاادریس اسااتاد بااا
ضریب اثرگذاری  0/90و سازما ،ده ،محتوای آموزشا،
با ضریب اثرگذاری  0/89مهم ترین مؤلفه هاای ماؤثر بار
اجرای اثربخش کيفيت آموزشا ،در واحادهای دانشاااه
آزاد اسمم ،شمال غر ایرا ،هستند .ميزا ،اثرگاذاری
هر یك از مؤلفه ها و رتبه بندی آنها در جدول  10نشاا،
داده شده است.

جدول  .2رتبهبندي ابعاد مؤثر بر اجراي اثربخش كیفیت آموزش در واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي شمال غرب ایران
ابعاد

ميزان اثرگذاری

سطح معناداری

رتبه

عوامل مربوط به دانشجو

3/79

9/43

3

عوامل مربوط به استاد

3/93

22/12

1

عوامل مربوط به محيط

3/24

13/56

2
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جدول  .91میزان اثرگذاري مؤلفههاي پژوهش بر اجراي اثربخش كیفیت آموزش در واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي شمال
غرب ایران
ميزان اثر

رتبه

مؤلفهها
وضعيت دانشجو )مکان ،زمان ،استعداد فردی)

3/79

6

صالحيت حرفهای استاد )آموزشی-پژوهشی(

3/91

1

روش تدريس استاد

3/93

2

سازماندهی محتوای آموزشی

3/29

3

امکانات و تجهيزات دانشکده

3/22

5

تکنولوژیهای نوين

3/26

4

الااوی کما ،اجارای اثاربخش کيفيات آماوزش در
واحدهای دانشاااه آزاد اسامم ،شامال غار ایارا ،را
شکل  3نشا ،م،دهد.

شكل  .8الگوي كمي اجراي اثربخش كیفیت آموزش در واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي شمال غرب ایران را نشان ميدهد.

بحث و نتیجهگیري
بر اساس نتایج به دسات آماده از مصااحبه خبرگاا ،و
پرسشنامه باید گفت که آموزش ،کنش پيچيدهای است
و برای آسيبشناس ،و کيفيت آ ،در نظام آموزش عال،
کشور باید به بررسا ،و نقاد اجازاء تشاکيلدهنادة آ،
پرداخت؛ که در این راستا همزماا ،باا انساجام درونا،،
تحقق رسالت برنامههای درس ،در یاك طارح و ترتياب
منطق ،بهگوناهای تحليال ،اتخاا و تبياين گاردد .ایان
تحقيق با هدف طراح ،و تبيين الاوی اثربخش کيفيات
آموزش در واحدهای دانشااه آزاد اسمم ،شامال غار
ایرا ،انجام گرفت .به طورکل ،نتاایج حاصال از پاژوهش
حاضر به شرح زیر است :پاس از بررسا ،جاامع ادبياات

تحقيق در مورد اثربخش ،کيفيت آماوزش و باا در نظار
گرفتن ویژگ،ها و استراتژیهای آموزش عاال ،بااخخص
در دانشااه آزاد اسمم ،و همچنين مصاحبه باا اعضاای
هيئت علم ،دانشااه و خبرگا ،دانشااه ،،مادل کيفا،
اجرای اثربخش کيفيات آماوزش باا  3بُعاد کاه شاامل
(عوامل مربو به دانشاجو ،عوامال مرباو باه اساتاد و
عوامل مربو باه محايط) و  1مؤلفاه شاامل (وضاعيت
دانشجو ،صمحيت حرفهای استاد ،روش تادریس اساتاد،
سااازما،ده ا ،محتااوی آموزشاا ،،امکانااات و تجهياازات
دانشااکده ،تکنولااو یهااای نااوین) و بااا  42شاااخص در
واحدهای دانشااه آزاد اسمم ،شمال غر ایارا ،ماورد
شناسای ،و ارزیاب ،قرار گرفتند.
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در بخش کم ،پژوهش از روش معاد ت ساختاری و
از طریق تحليل عامل ،و نرم افزار  spssبرای تا يد مادل
ارا ه شده ،استفاده شده است که با توجاه باه نتاایج باه
دست آماده ،تماام ،ابعااد اثربخشا ،کيفيات آموزشا،
دارای اعتبار زم بارای انادازه گياری مادل ارا اه شاده
برخوردارند و درنتيجاه مادل ارا اه شاده در واحادهای
دانشااه آزاد اسمم ،شمال غر ایرا ،مورد تأیياد قارار
گرفت .همچنين با توجاه باه نتاایج باه دسات آماده از
آزمو ،آماری م،توا ،نتيجه گرفت از ميا ،ابعاد ،عوامال
مربو به استاد با ضریب تاأثير  0/90دارای بايش تارین
تأثير ،بُعد عوامل مربو به محيط با ضریب تأثير  0/84و
بُعد عوامل مربو به دانشجو باا ضاریب تاأثير  0/79باه
ترتيب در اولویتهای بعدی تأثير قرار گرفتند.
همچنين نتاایج نشاا ،داد کاه از مياا ،مؤلفاههاای
اثربخش ،صمحيت حرفهای استاد (آموزش-،پژوهش )،با
ضریب تأثير  ،0/91روش تدریس استاد با ضاریب تاأثير
 ،0/90سازما،ده ،محتاوای آموزشا ،باا ضاریب تاأثير
 ،0/89تکنولو ی های نوین با ضریب تأثير  ،0/81امکانات
و تجهيازات دانشااکده بااا ضاریب تااأثير  ،0/82وضااعيت
دانشجو (مکا ،،زما ،،استعداد فاردی) باا ضاریب تاأثير
 ،0/79به ترتيب بيش ترین و کمترین تاأثير را در مياا،
مؤلفه های پژوهش بر اجرای اثربخش کيفيت آموزش در
واحدهای دانشااه آزاد اسمم ،شمال غر ایرا ،بود.
نتایج این پژوهش با بخش های ،از نتایج و یافتههای
پااژوهشهااای پااژوهشگراناا ،نظياار (،)Abedi, 2019
(،)Hoseini et al, 2019( ،)Esmaeilnia et al, 2019
(،)Piri et al, 2017( ،)Shekarbaghani, 2018
(،)Hadi et al, 2016( ،)Shekari, et al 2017
(،)Voos et al, 2007( ،)Carnevalli & Miguel, 2008
( ،)Mizikaci, 2006همسو است.
در تبيين یافته های به دست آمده از عوامال مرباو
به دانشجو ،ما ،تاوا ،گفات کاه تغييارات دموگرافياك
جمعياات دانشااجوی ،،وضااعيت فرهنااا ،،اجتماااع ،و
خااانواده ،تعااداد دانشااجو بااه اسااتاد ،دانشااجو محااوری،

رضایت دانشجو ،ارتبا و تعامل مناسب با دانشجویا ،از
موضوعات مهم و روندهای تأثيرگذار در آموزش عاال ،از
دیدگاه مصاحبهشوندگا ،بود .در سطح جهاان ،،افازایش
تقاضاااا و مشاااارکت در آماااوزش عاااال ،کشاااورهای
توسعهیافته ،بهطور مسلسل و متوال ،ادامه دارد .طا ،دو
دهه گذشته ،تمام کشورهای اروپای ،و غرب ،بيش تارین
تمش خود را صرف بينالملل ،کرد ،نظام آموزش عاال،
خود از راه جذ دانشجوی خارج ،،اعازام دانشاجو باه
کشورهای دیار ،در این روند رو به رشد ،تغييرات باالقوه
قابل توجه ،در نو دانشجویا ،و منطقه جغرافيای ،آنهاا
وجود دارد .از یافتههای دیاری که م،توا ،باا آ ،اشااره
کرد این بود که مصااحبهشاوندگا ،در خصاوص عوامال
مربو باه اساتاد در خصاوص ارتقااء اثاربخش کيفيات
آموزش ،به مضامين صمحيت حرفه ای استاد (ارتباا و
تعامل مناسب با دانشجو ،انتخا مناساب ساناریو بارای
تدریس ،ایجاد روح تعماق و تفکار در دانشاجو) و روش
تدریس استاد (استفاده از روش هاای مناساب بارای هار
محتوا ،پرهيز از استاد محوری ،آشانای ،باا سابك هاای
ارزشياب )،و ساازما،دها ،محتاوای آموزشا( ،تساهيل
فرایند یادده ،و یادگيری از طریق پيوند مطالب درس،،
توسعۀ دوره و طراح ،آموزش ،و شفاف ساازی و تعياين
انتظارات) اشاره کردند .همچنين از دیار عوامل مؤثر بار
اساس نظرات مصاحبهشوندگا ،از جهت عوامل محيط،،
ماا،تااوا ،بااه ورود تکنولااو یهااای نااوین (وسااایل
کمك آموزش ،الکترونيک ،،شبکه های اجتمااع ،دخيال
در آمااوزش ،کااارورزی دانشااجویا ،در جه ات یااادگيری
کاربرد تکنولو ی) اشااره کارد .بادیه ،اسات شناساای،
مهمترین شکلدهندههای اثربخش کيفيات آموزشا ،در
آموزش عال ،،اتخا سياستها ،تصميمهاا و راهبردهاای
بلندمدت در خصوص تأثير این عوامال ما ،تواناد بارای
سياستگذارا ،عرصه نظام آموزش عال ،در برنامهریازی،
شناسای ،،تشخيص وضوح مسا ل ،چالشها و فرصاتهاا
کارساز باشد.
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در خصوص جنبه اهميت و نوآوری این تحقيق بایاد
به این نکته اشاره کرد که در دنياای پررقابات اماروزی،
موضو پرداختن به مباحث آموزش و کيفيت آموزش در
دانشااهها ،مفهوم ،بسيار مهم و قابلتأمل است ،بهویاژه
آنکه با توجه به مرور ادبيات پژوهش ،تحقيق خاصا ،باا
این جامعيت در چنين جامعۀ آماری وجود ندارد .نظر به
تأکيد برخ ،اسناد با دست ،ازجمله نقشه جاامع علما،
کشور و ازآنجاکه در دهه گذشته ،گسترش دانشااههاا و
مؤسسااات آمااوزش عااال ،در کشااور باادو ،توجااه بااه
کارکردها ،چالش های موجود و توجه به مسائله ارتقاای
کيفيت عوامل دانشاااه ،و تعاال ،آنهاا صاورت گرفتاه
اساات ایاان پااژوهش ماا،توانااد بااه شناسااای ،،اتخااا
سياست ها ،تصميم ها و راهبردهای بلندمادت باهمنظاور
ارتقااای کيفياات آموزشاا ،در واحاادهای دانشااااه آزاد
اسمم ،شمال غر ایرا ،کارساز باشاد .از ساوی دیاار،
هاار پژوهشاا ،دارای سااخت،هااا ،کمبودهااا ،موانااع و
محدودیتهای خاص خود است ،که در ابتدای امر باعث
کاهش سرعت روند کار و در درجه دوم باعث نقص نتایج
و یا اطمعات به دست آمده م،شود .تحقيق موجود نياز
با توجه به شرایط زماان ،و مکاان ،و همچناين مناابع و
اطمعاات موجاود ،از ایان امار مساتثنا نيسات ازجملاه
محدودیت های این تحقيق این است که چاو ،پاژوهش
حاضر در یك مقطع از زما ،انجام شده اسات ،بناابراین
به جای در نظر گرفتن تصویری بزرگ و بلندمدت ،فقاط
تصویری مقطع ،را نشا ،داده است .همچنين با توجه به
نتایج به دست آمده از این پژوهش م،توا ،پيشنهادهای
پژوهش ،را به مدیرا ،واحادهای دانشاااه آزاد اسامم،
شمال غر ایرا ،ارا ه کرد:
 بررساا ،مياازا ،تطااابق سرفصاال محتااوای دروسبرنامه درس ،واحدهای دانشااه آزاد اسمم ،شمال غر
ایرا ،با نيازهای مخاطبا،
 با رویکردی همسو در راهبارد ساازما ،،اثربخشا،کيفيت آموزشا ،را بارای اجارای هار چاه بهتار تعاال،
آموزش عال ،ایجاد کند.

 در خصوص اثربخش ،کيفيت آموزش ،،جهتگيریراهبردی ،برنامه های درس ،بایاد باا یاك رویکارد هماه
جانبهنار و نااه ،سيستم ،اعمال گردد.
 به منظور باا بارد ،اثربخشا ،کيفيات آموزشا،،کمس های مجازی و روشهای نوین یادده -،یاادگيری
در برنامه درس ،دانشااه،
 بااا برنامااهریاازی و اجاارای منسااجم در تقویااتمعيارهااای اثربخشاا ،کيفياات آموزشاا ،مشااخص شااده
تحقيق حاضر ،کوشا باشند.
 عدم اکتفای صرف به نتاایج ارزشاياب ،حاصال ازنظرسنج،های دانشجویا ،درزمينۀ کيفيات تادریس و
استفاده از ارزشياب،های چندوجه ،متناسب با صمحيت
تدریس و حرفهای استاد.
 بازناری محتوای آموزشا ،دانشاااههاا و روزآمادنمود ،آنها با تحو ت جها ،و کشاور و نيااز صانعت و
کشاور و همچناين باوم ،کارد ،و اختصاصا ،کارد،
محتوای درس ،و توجه به تفاوتهای فردی دانشجو.
 توجه نظام آموزش عال ،بار برونادادهای کيفا ،وکيفيت نظام آموزش بهجای توجه به بروندادهای کم.،
 تجهياز دانشاکده و کامسهاا باه تجهيازات وتکنولو یهای نوین و آموزش آنها به اسااتيد و تشاویق
اسااتيد باه اساتفاده از روشهاای ناوین تادریس و
تکنولو یهای نوین اساتيد از طریق محاسابه در امتيااز
ترفيع آنها.
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