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در اين پژوهش براي بررسي روايي پرسشنامه از روش اعتبار محتوا  استفاده شده است. بدين صورت که 

نظران و اساتيد راهنما و مشاور داده شده و از آنها در مورد سواالت و ارزيابي پرسشنامه به تعدادي از صاحب

ضريب آلفاي کرونباخ محاسبه شده در اين  که به اتفاق پرسشنامه را تاييد نمودند.ها نظرخواهي گرديد فرضيه

محاسبه گرديد. بنابراين پايائي پرسشنامه بسيار  852/0 پرسشنامه 25پژوهش، در يك مطالعه مقدماتي با توزيع 

 مطلوب ارزيابي گرديده است.

 

 زیتبر یخدمات مراکز آموزش عال تیفیک یبررس(، 1388) باقرزاده فاطمهو  باقرزاده خواجه دیمج

 یسلسله مراتب لیتحل ندیمراکز با استفاده ازفرآ یبا استفاده از مدل سروکوال و رتبه بند

 زيتبر يدر مراکزآموزش عال انيانتظارات و ادراکات دانشجو نيشکاف ب زانيم نييتع قيتحق نيا يهدف اصل

 يصنعت تيريارس، سازمان مد يرانتفاعيموسسه غ ر،يالغد يرانتفاعيموسسه غ ز،يواحد تبر ي)دانشگاه آزاد اسالم

 يبخش خدمات آموزش عال يسروکوال برا اسيمق يمنظور پرسشنامه عموم نيباشد. بد ي( ميشرق جانيآذربا

داده ها از نرم افزار  ليتحل هيتجز ي. ما براديخدمات استفاده گرد تيفيشکاف ک يابيارز يداده شد و برا قيتطب

spss خود را  انينتوانسته اند انتظارات دانشجو ز،يتبر يدهند مراکز آموزش عال ينشان م جي. نتامياستفاده نمود

 يم يشکاف مربوط به بعد همدل زانيم نيشتريو ب نيشکاف مربوط به بعد تضم زانيم نيکمتربرآورده سازند. 

حاصل از نرم افزار  جينتا نيارند. همچنرا د تياهم نيشتريب ييو پاسخگو يبعد همدل انيباشد. از نظر دانشجو

از  يشرق جانيآذربا يصنعت تيريدهد که سازمان مد ينشان م choice) ،(Expert يسلسله مراتب ليتحل نديفرآ

 خدمات در رتبه نخست قرار دارد. تيفينظر ک

 یخدمات در آموزش عال تیفیک یریاندازه گ(، 1382)براتکو  فاطمهی، رازیش محمود

 يچند ليحاضر، بنابر دال يشخت و رقابت ده،يچيپ يايخدمات در دن تيفيروز افزون مقوله ک تياهمبا وجود 

خدمات وجه  ييباشد. از سو يم گريد يمشکل تر از بخش ها اريدر آموزش متفاوت و بس تيفيک يرياندازه گ

که ابعاد  ييرا بدنبال خواهد داشت. از آنجا انيدانشجو يتمنديرضا تيدانشگاه ها بوده و درنها يبرا يزيتما

 ميخصوصاً با توجه به مشارکت مستق انيوجود ندارد، سنجش انتظارات دانشجو تيفيجهت سنجش ک يمشخص

است.  يدر آموزش عال يريگ ميشرط امر تصم شيمهم بوده و پ اريکه همان آموزش است، بس يينها ديآنان در تول

 يبرجسته ا نمتفکري –شوند  يمحصول قلمداد م يديکه از د -انيدانشجو ،يطيشرا نيمعتقدند در چن يبرخ



 

 

است  يحاضر، حاک قيانجام شده در تحق يابيآمده است. ارز ديپد يمختلف يمنظور، مدل ها نيا يخواهند بود. برا

 تبودن انتظارا ياعتماد و عمل ،يارائه داد. عوامل التزام يتوان مدل استاندارد يخدمات نم تيفيسنجش ک يکه برا

مدل  ياست که بر مبنا رانيدر ا ياز مؤسسات آموزش عال يکيخدمات در  تيفيک يابيعوامل حاصل شده از ارز

باشد.  يکشورها م ريدر سا نيشيپ قاتيپاراسورامان و با استفاده از ابزار سروکوآل به دست آمده که متفاوت از تحق

 .ها، از جمله موارد قابل توجه است. يابينوع ارز نيادر  يو مکان يزمان اتيلذا درنظر داشتن مقتض

مجدد مدیریت کیفیت در  یرضا. مهندس یسید حیدر، اولیا محمد صالح، جمال یمیرفخرالدین

دانشگاه یزد(. فصلنامه پژوهش  ی: دانشجویان تحصیالت تکمیلی)مطالعه موردیمؤسسات آموزش عال

 156-131( :3) 15 ;1388و برنامه ریزی در آموزش عالی. 

بيش از پيش بر اقتصاددانان و متخصصان امر روشن  يدر رشد و توسعه اقتصاد يامروزه، نقش سرمايه انسان

يد ضمن توجه به با ياز آن است که آموزش عال يحاک ينظام آموزش عال يبه روند تحوالت جار يشده است. نگاه

بپردازد. هدف از استقرار کامل مديريت  يزکيفيت ن يبه حفظ، بهبود و ارتقا ،يمال يو تنگناها يبحران افزايش کمّ

و  يعلم يشيوه ها يبه اين هدف با به کارگير يبهبود و افزايش کيفيت است و دسترس يکيفيت خدمات آموزش

کيفيت  ي، در پژوهش حاضر تالش شده است تا ابعاد و مؤلفه هاشود. در اين خصوص يامکان پذير م يجامع ارزياب

بهبود،  يو با استفاده از مدلها يارزياب يدانشگاه يزد از ديدگاه دانشجويان تحصيالت تکميل يخدمات آموزش

انه ابعاد پنج گ ،يويتن -آن ارائه شود. در مرحله اول اين پژوهش با استفاده از آزمون من يارتقا يبرا يراهکارهاي

از آن است. در مرحله  دشد که نتايج نشان دهنده وجود شکاف در چهار بع يکيفيت خدمات در دانشگاه يزد بررس

تقسيم  يو الزام يجذاب، عملکرد ياز طريق مدل کانو به سه دسته نيازها يشکاف منف يدارا يدوم شاخصها

بود. به دليل اهميت اين هفت شاخص در  يالزام يشدند که بيان کننده وجود هفت شاخص در دسته نيازها

بهبود آنها  يفرايند( برا ي)الزامات کليد KPO هارده، چQFDافزايش کيفيت خدمات دانشگاه يزد، از طريق مدل 

 يجامع تر در اين زمينه، هر يك از شاخصها يبه دست آوردن ديدگاه ياستخراج شد. شايان ذکر است که برا

نيز مقايسه شدند که نشان دهنده ضعف سازمان در دوازده شاخص است که لزوم  سازمان يچهارده گانه با رقبا

 سازد. يرا به بهبود آنها روشن م سئوالنتوجه بيش از پيش م



 

 

 نهیبه یچارچوب یدر جستجو ؛یآموزش عال تیفیک تیریمد(، 1391، )قرونه داود

شده است. اکنون  ليتبد يآموزش عال اتيدر ادب يمحور يبه بحث تيفيک يابيو ارز تيريمد ر،ياخ يهاسال در

 يدر آموزش عال تيفيک يريگيبر پ ياديز ديدر جوامع مختلف تأک ،يو چه در سطح مل يالمللنيچه در سطح ب

جامع از  يفقدان درک ليبه دل ت،يفيک وددر جهت بهب يآموزش راتييها به منظور اعمال تغ. اما اکثر تالششوديم

 دهيچيکل پ كي يتوجه داشت که آموزش عال دي. باشوديبا شکست مواجه م يالآموزش ع تيفيک دهيچيپ عتيطب

را  يدگيچيو پ تيکل نيبتواند ا ديبا گردديآن ارائه م تيفيک تيريمد يکه برا ياست و مدل وستهيهم پو به

 يگريو د يسازمان يکيوجود دارد:  يآموزش عال تيفيک تيريو مد يابيبه ارز يکل کرديکند. دو رو ييبازنما

 رياست و سا  يريادگي-ياددهي نديفرآ يآموزش عال يهاتيفعال يهسته اصل ،يآموزش کردي.  در رويآموزش

 «يريادگي» کرديرو ني. در ارديشکل بگ يهسته اصل نيحول ا ديبا يدانشگاه و مؤسسه آموزش عال يهاتيفعال

و  نندينشياهداف م يبه جا ليکه وسا شوديمشاهده م يما گاه ي. در آموزش عاللهيوس ايقضا يهدف است و باق

به  يآموزش عال تيفيک تيريجامع از مد ياست جهت ارائه مدل يمقاله تالش نيا. شونديرانده م هياهداف به حاش

مدل  نيسازد.  به کمك ا انيها را نماجنبه نيو روابط متقابل ا تيريمد نديمختلف فرآ يهاکه جنبه ياگونه

 تيفيدر بهبود ک يو نقش رنديگيارزش دانشگاه قرار م رهيزائد را که خارج از زنج يهاتياز فعال ياريبس توانيم

 ندارند، حذف نمود. يخدمات آموزش عال

 -ی. دوماهنامه علمیکیفیت در آموزش عال یواجارگاه کورش. ارزشیاب یرمضان، فتح یرحمان
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نقاط  يآنها است . شناساي ياصل يکيفيت امروزه در راس امور سازمانها قرار دارد وبهبود کيفيت از دغدغه ها

بهبود وضع موجود ورسيدن به وضع مطلوب وکسب جايگاه  يضعف وقوت ، تشخيص فرصتها وتهديدها و تالش برا

 يکيفيت نياز مند ارزشيابي مستمر م مرود مستباشد . بهب يبرتر از اهم وظايف سازمانها از جمله دانشگاهها م

به طور مستمر به قضاوت در باره مطلوبيت عوامل درون داد ، فرايند وبرون داد خود  يبايست يباشد. نظام دانشگاه

به جامعه( مورد استفاده  يوعرضه خدمات تخصص ي، پژوهش يپرداخته و حاصل آن جهت بهبود امور) آموزش

يا ارايه پيشنهادات  يتحليل نظامداراست که منجر به داور يفرايند کل ارزشيابيگيرد. تصميم گيرندگان قرار 

بايد شامل همه عوامل وعناصر برنامه  يشود. اين ارزشياب يم يمربوط به کيفيت يك موسسه آموزش عال

 ( باشد.Curriculum)يدرس



 

 

،  Contextوجود دارد که مهمترين آنها عبارتند از:مدل تحقق يافتن اهداف ،،مدل  يمختلف ارزشياب يمدلها

Input ،Process ،Product=CIPP يو ارزياب يبر خودارزياب ياست مبتن ي:فرايند ي. اعتباربخشيومدل اعتبار بخش 

اسخگويي و تعيين کيفيت، پ يهدف ارتقا اکه ب يدانشگاه يتضمين کيفيت مؤسسه يا دوره آموزش يهمگنان، برا

مربوطه و نيز رسالت و  يمنتشر شده توسط سازمان اعتباربخش ياينکه آيا مؤسسه يا برنامه مورد نظر، استانداردها

 دوقسمت است: يدارا ياعتبار سنج يشده است.الگو ياهداف خود را تأمين کرده يا خير، طراح

به منظور خود در آينه ديدن اقدام  يام دانشگاه(:. دراين مرحله نظInternal Evaluation)يدرون يارزشياب -1

قوت وضعف خودرا دريابد وبه اصالح ضعفها به پردازد.)در  يمي کند)قضاوت در باره خود( تا جنبه ها يبه ارزشياب

مورد پذيرش نهاد اعتباربخش خود را  ي ستانداردهادانشگاه بايد براساس حوزه ها ، شاخص ها ، ا يدرون يارزياب

 .(گردديحوزه ها ، شاخص ها و استانداردها توسط خود دانشگاه تعيين م يمايد ؛ اما در خودارزيابن يارزياب

 (External Evaluation) يبيرون يارزشياب -2

و به منظور اطمينان  يدرون يياهيأت همگنان و پس از انجام ارزشياب يتوسط کارشناسان خارج يبيرون ارزشيابي

 (2،3،5،7،9شود. ) ياز صحت کار و استفاده از نظرات متخصصين و کارشناسان خارج از موسسه انجام م

 عبارتند از: يدرون يارزشياب يوحوزه ها عناصر

 The aim and function of the department يهدف ورسالت گروه آموزش -1

 The organization and management structure of the department يمديريت وسازمانده -2

 The academic staffs يهيات علم ياعضا -3

 The studentsدانشجويان  -4

 The teaching and learning process يادگيري – يفرايند ياد ده -5

 The curriculums يبرنامه آموزش -6

 The educational and research facilities يوپژوهش يامکانات و تسهيالت آموزش -7

 Research يپژوهش يفعاليت ها -8

 Graduateدانش آموختگان  -9

 

 


