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 چکیده
 دوره کیفیت از دانشجویان الزامات تریناساسی تحقق کارهایراه تعیین پژوهش این از هدف

 هدف، لحاظ از پژوهش بود. تهران دولتی هایدانشگاه تربیتی شناسیروان ارشد کارشناسی
 به اینمونه پژوهش، هدف به یابیدست برای بود. کیفی صورت به روش، لحاظ از و اربردیک

 انتخاب مندهدف گیرینمونه روش به تربیتی شناسیروان و تربیتی علوم اساتید از نفر 14 حجم
 بخش دو شامل کیفیت عملکرد گسترش ساختهمحقق پرسشنامه هاداده گردآوری ابزار شدند.

 بررسی مورد اساتید، از نفر هفت نظر اساس بر پرسشنامه ظاهری روایی بود. پاسخستهب و بازپاسخ
 اخکرونب آلفای طریق از ها،پاسخ سازییکمّ و کدگذاری از پس نیز، آن پایایی و گرفت قرار تأیید و

 و یبندمقوله روش از استفاده با هاداده تحلیل و تجزیه .شد تأیید (73/0) ضریب با و بررسی مورد
 شناسایی دوره کیفیت بهبود برای کارراه بیست کلی طور به شد. انجام تکیفی خانه ماتریس تشکیل

 هایفعالیت ارتقا حیطه پنج در را کارهاراه این توانمی که شدند بندیاولویت اهمیت ترتیب به و
 و هااهگکار ،هانشست برگزاری فیزیکی، امکانات ارتقا پژوهشی، هایفعالیت ارتقا تدریس،

  نمود. بندیدسته علمی هیأت اعضای بالندگی هایبرنامه
 

  دانشجویان تربیتی، شناسیروان رشته کیفیت، خانه کلیدی، فرایند عملیات :کلیدی گانواژ

                                                                                                                                      

شناسی یت رشته روانبررسی کیف»نامه کارشناسی ارشد نویسنده چهارم با عنوان . این مقاله برگرفته از پایان1
های کانو و گسترش عملکرد های دولتی تهران بر اساس مدلتربیتی در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه

 باشد. می« کیفیت
 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی تهران* 

 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی تهران **
 دانشگاه شهید بهشتی تهران شناسیرواناستادیار گروه  ***

 (zandikhalil@yahoo.comدانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه بوعلی سینا همدان )مسئول مکاتبات:  ****
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 مقدمه
 مشتریان رضایت که شوند ارائه ایگونهبه باید هاآموزش امروز، رقابتی هایعرصه در

 اینکه مگر انجامدنمی است یادگیری که خود هدف به آموزش چراکه شود. تأمین
 آموزشی هایبرنامه که افتدمی اتفاق زمانی پذیرش این و بیاموزد که بپذیرد مشتری
 عنوان به هادانشگاه .(263 :1383 پور،عباس و )رهنورد باشد او نیاز با متناسب
 هایگروه یپذیرا سطح، ترینعالی در آموزشی خدمات دهندهارائه هایسازمان
 اهداف تحقق ساززمینه تواندمی آنان رضایت جلب لذا و باشندمی دانشجویان مختلف

 زادهابراهیم و ابوالقاسمی نسب،)طباطبایی شود عالی آموزش تعالی و آموزشی نظام
 ایفزاینده طوربه عالی آموزش مؤسسات امروزه ،رویکرد این با (.1392 پزشکی،

 از دانشجویان رضایت که چرا گیرند،می نظر در مشتری عنوان به را خود دانشجویان
 دیگر بر انهآ رقابتی مزیت افزایش و مؤسسات تشهر برای شان،یادگیری تجارب

 آموزش در کیفیت بهبود اگرچه حال این با (.64 :2009 ،1)یئو است حیاتی مؤسسات،
 و گراور ینگ،)س است شده مطرح مختلف هایشکل به حوزه این ادبیات در عالی

 دانشجویان رضایت ارتقا و بررسی زمینه در مختلفی مطالعات و (163 :2008 ،2کومار
 ،3اوررحمان و )بات است گرفته انجام دنیا مختلف کشورهای در دانشگاه، سطح در

 در عالی آموزش کیفیت هایپژوهش از بسیاری رسدمی نظر به اما (،5447 :2010
 هایکاستی و قوت نقاط شناخت به صرفاً انکار، قابل یرغ ارزشمندی وجود با ایران،
 این نتایج از برخاسته که یکاربرد تصمیمات و اندشده محدود آموزشی نظام

 حدس گاه و شخصی قضاوت مبنای بر عمده طور به اما ،مفید اگرچه هاست،پژوهش
 طریق از نبتوا که مناسبی آماری سازوکارهای و اندبوده پژوهشگران عالمانه گمان و

 برای مناسب کارهایراه ارائه در را آموزشی خبرگان و نظرانصاحب مشارکت آن
 انتومی چگونه که است این مطرح سؤال گیرند.نمی بر در نمود، جلب کیفیت بهبود

 کیفیت از دانشجویان رضایت افزایش کارهایراه مورد در مناسبی دیدگاه به
 چند پژوهش یک از پایانی بخش سؤال، ینا بررسی یافت. دست آموزشی هایفعالیت
 در بود. تربیتی شناسیروان ارشد کارشناسی دوره کیفیت بررسی زمینه در ایمرحله
 دوره آموزشی هایفعالیت کیفیت از دانشجویان انتظارات و ادراکات قبلی، مراحل

                                                                                                                                      
1. Yeo 
2. Singh, Grover & Kumar 
3. Butt & Ur Rahman 
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 به شاخص هنُ کانو، مدل کاربرد با و شد بررسی تربیتی شناسیروان ارشد کارشناسی
 الزامات این .1شدند شناسایی رشته کیفیت از دانشجویان الزامات ترینمهم عنوان

 را رشته کیفیت از دانشجویان نارضایتی نشدن، برآورده صورت در که بودند عناصری
 طیف )در هاآن از یک هر اهمیت و شاخص هنُ این (1) جدول در گشتند.می موجب

  است. شده ارائه پنج( تا یک امتیاز
 

 شناسیروان ارشد کارشناسی دوره کیفیت از دانشجویان اساسی الزامات (1) جدول
 تربیتی

 تربیتی شناسیروان ارشد کارشناسی دوره کیفیت اساسی الزامات ردیف
 اهمیت میزان
 (5 تا 1 )از

 08/4 تربیتی شناسیروان دروس تدریس در دانشجو ییتوانا 1
 28/4 تربیتی شناسیروان موضوعات زمینه در دانشجو توسط تحقیق انجام ییتوانا 2
 45/4 درسی مفاهیم انتقال و استاد بیان قدرت 3
 30/4 درسی موضوعات به نسبت دانشجویان در عالقه ایجاد در اساتید توانایی 4
 08/4 شناسیروان گروه به مربوط آموزشی مقررات و قوانین بودن روشن 5
 04/4 دوره طول در دروس( )محتوای یدرس واحدهای افقی هماهنگی و نظم 6
 29/4 درس کالس یزیکیف محیط بودن مناسب 7
 08/4 تحصیلی ترم آغاز در دانشجو کار ارزیابی معیارهای بودن روشن 8
 10/4 ترم طول در دانشجو هایفعالیت به یینها نمره از ایعمده بخش اختصاص 9

 
 برآورده برای اجرا قابل و یاتیعمل کارهاییراه به یابیدست ضرورت به توجه با

 مقاله - دانشجویان هایخواسته تریناساسی مثابه به - شده مطرح الزامات ساختن
 از دانشجویان، اساسی الزامات ساختن برآورده کارهایراه تعیین از گزارشی حاضر
  باشد.می تربیتی شناسیروان و تربیتی علوم اساتید دیدگاه

 آموزش هایرشته همه و مقاطع همه کیفیت به توجه هاگرچ که است ذکر به الزم
 ارشد کارشناسی دوره بافت با پژوهشگران آشنایی دلیل به اما نماید،می ضروری عالی

                                                                                                                                      

 است: ای به آدرس زیر قابل دسترسینحوه استخراج الزامات اساسی دانشجویان در مقاله .1
Arefi M, Heidari M, Shams Morkani GR, Zandi K. (2012). Application of Kano Model in 
Higher Education Quality Improvement: Study Master’s Degree Program of Educational 
Psychology in State Universities of Tehran. World Applied Sciences Journal 17 (3): 347-
353.  
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 دوره این در آموزشی هایفعالیت کیفیت ارتقا کارهایراه تربیتی، شناسیروان رشته
 بررسی به که تاس ایحوزه تربیتی، شناسیروان است. گرفته قرار بررسی مورد

 بررسی آن، گیریشکل چگونگی و یادگیری ماهیت بررسی دانشجویان، هایویژگی
 یادگیری و رشد به کمک هایراه شناخت و داریکالس و آموزش فنون و هاروش

 ارشد کارشناسی دوره برنامه ةعمد هدف سه (؛28 :1386 )سیف، پردازدمی شاگردان
 هایسدر تدریس به بتوانند که است شده بیان یافراد پرورش ،تربیتی شناسیروان
 اقدام آن از ترپایین یا کارشناسی سطح در آموزشی مؤسسات در تربیتی شناسیروان
 به نسبت اینکه دیگر و نمایند تحقیق تربیتی شناسیروان موضوعات زمینه در کنند،

 )شورایعالی دنماین اهتمام تربیتی - روانی هایگیریاندازه ابزارهای از استفاده
 پژوهش صلیا ۀلئمس بنابراین (.1375 عالی،آموزش و فرهنگ وزارت ریزیبرنامه

 دوره دانشجویان اساسی لزاماتا ساختن برآورده کارهایراه بندیاولویت حاضر،
 دوره اهداف به یابیدست طریق این از تا است تربیتی شناسیروان ارشد کارشناسی

 بررسی و مطرح زیر جزئی هدف دو کلی، هدف این به نیل برای گردد. تسهیل مزبور
 گردید:
 ارشد کارشناسی دوره اساسی الزامات ساختن برآورده کارهایراه تعیین -
  علمی هیأت اعضای دیدگاه از تهران دولتی هایدانشگاه در تربیتی شناسیروان
 ارشد کارشناسی دوره کیفیت بهبود منظور به کیفیت خانه ماتریس تشکیل -
  تهران دولتی هایدانشگاه در تربیتی شناسیروان
 

 پژوهش پیشینه
 هاینابرابری افزایش زمینه در ویژه به دنیا آینده مورد در ایگسترده نگرانی امروزه
 و )سعید دارد وجود محیطی زیست تغییرات و جنگ جهانی، اقتصاد رکود جهانی،

 افراد تجهیز گرو در هاییلشچا چنین بر غلبه که است این بر باور و (2014 ،1احمد
 اقتصادی، زندگی در ثمربخش و فعال حضور برای نیاز مورد هایمهارت و دانش به

 به ناچار تنها نه هادانشگاه زمینه این در (.2014 ،2)فیفر است اجتماعی و سیاسی
 الزم همچنین بلکه هستند جمعیتی و اقتصادی ،فناورانه تغییرات با فعال سازگاری

 برخوردار رقابتی مزایای از حاضر، عصر ایسیاره تغییرات با رویایی برای که است

                                                                                                                                      
1. Sayed & Ahmed 
2. Pfeffer 
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 دارن )باالجیو، دهند نشان مداوم تغییرات دنیای در را خود اثربخشی و ارزش و شوند
 تضمین اهمیت به روز به روز که شودمی مالحظه بنابراین (.529 :2014 ،1سارتی و

 مورد هایحوزه از یکی به موضوع این و شودمی افزوده عالی آموزش در کیفیت
  (.2014 ،2اوزکان و )کیسیتپ شودمی تبدیل پژوهشگران و دانشمندان عالقه
 آنکه از بیش ها،سازمان سوی از شده ارائه خدمات و محصوالت قبل دهه چند تا
 هب هاآن طراح مهندسان خالق فکر نتیجه باشد هاآن مشتریان نیازهای و هاخواسته با منطبق
 شدن رقابتی و داشت دوام گذشته قرن آخر هایدهه تا تنها تفکر این اما رفت.می شمار

 موجب مشتریان، لزاماتا و توقعات سطح افزایش نهایت در و شدن جهانی بازارها،
 مهندسی فنون بنابراین گردید. مشتریان الزامات و هاخواسته به اهمیت و توجه افزایش
 و یافت تکوین و توسعه آمده، وجود به هایدگرگونی هب پاسخ در مختلفی 3کیفیت
 مراحل تمامی در مشتریان کیفی الزامات گسترش و توسعه جز چیزی ابزارها این هدف

 فنون از یکی (.15 :1385 )نادرپور، نبود خدمت یا محصول ارائه و تکوین فرایندهای و
 مدل این ۀریش د.باشمی (QFD) 4فیتکی عملکرد گسترش مدل کیفیت، مهندسی رایج

 منظور به بار اولین برای که گرددبرمی میتسوبیشی کوبه سازیکشتی در 1973 سال به
 (.50 :2008 ،5تسو و شئو )لی، گرفت قرار استفاده مورد محصول، توسعه فرایند تسهیل

 برای هاژاپنی که است 6«کنجی» واژه ترجمه کیفیت عملکرد گسترش لغوی لحاظ از
 و کلخوران علیزادهشاه )بحرینی، کنندمی استفاده آن از کیفیت ترشگس تعمیم توصیف
 که است محصول توسعه برای مهم یروش کیفیت عملکرد گسترش (.66 :1388 نورائی،
 ارنوالی)گ کندمی تبدیل خدمات و محصوالت عهتوس هایفعالیت به را 7مشتری الزامات

 تبدیل و انعکاس کیفیت عملکرد گسترش نهایی هدف (.737 :2008 ،8میگوئل و
 یا تمحصوال کیفی هایویژگی به – 9مشتری ندای اصطالح به یا -مشتری الزامات

 مشتری، نیازهای تعیین برای مندینظام روش مدل، این است. نهایی اتخدم

                                                                                                                                      
1. Balague, Duren & Saarti 
2. Keceetep & Ozkan 

3. Quality Engineering 

4. Quality Function Deployment 

5. Lee, Sheu & Tsou 

6. Kanji 

7. Customer requirements  

8. Garnevali & Miguel  

9. Voice of Customer 
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 ،1)چو آوردمی فراهم محصول طراحی هایشاخص به آنها تبدیل و نیازها بندیاولویت
2004: 311.)  

 2کیفیت ۀخان تشکیل ،(QFD) کیفیت عملکرد گسترش در مرحله ینتراساسی
(HoQ) آنچه» از عینی و سریع ایمقایسه است قادر ،کیفیت ۀخان ماتریس .است 

 مشتریان به را آن توانندمی کنندگانتهیه چگونه» مقابل در ،«خواهندمی مشتریان
 اذعان کیفیت ردعملک گسترش متخصصین (.311 :2004 )چو، دهد انجام ،«بدهند
 گام همان در پروژه ،گردد تکمیل جامع و کامل صورت به کیفیت خانه اگر که دارند
 مهم بسیار مطالب حاوی اش،پیچیده ظاهر خالف بر ماتریس این .یابدمی خاتمه اولیه

 اطالعاتی ارائه ضمن آن، مناسب و دقیق تنظیم و تهیه صورت در که است مفیدی و
 آن، از شده استخراج مفاهیم تنوع و گستردگی واسطه به صول،مح مورد در ارزش با

 و )مارتینز باشدمی کیفیت عملکرد گسترش هایپروژه از بسیاری پایانی نقطه
  (.580 :2001 ،3اسپینوال

 
 (.119 :2001 ،4پرز و ردوندو، مینامبرس، )جنتو، کیفیت خانه ماتریس (1) شکل

 
 اندازه به آموزش بافت در کیفیت ملکردع گسترش مدل کاربرد اگرچه مجموع در

 مدل این از استفاده به مختلفی هایپژوهش اما نیست بازرگانی و تولیدی هایسازمان
 این از برخی به ادامه در اند.پرداخته سازمانی و دانشگاهی هایآموزش زمینه در

 است: شده اشاره هاپژوهش
 کیفیت عملکرد گسترش روش ،پژوهشی در (1388) نجیمی و زالی مدهوشی، -

 دکترای دوره در شده ائهار آموزشی هایبرنامه کیفیت بهبود و ارزیابی هدف با را

                                                                                                                                      
10. Chou 

2. Home of Quality 

2. Martins & Aspinwall 
3. Gento, Minambres, Redondo & perez 
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 که بود آن از حاکی نتایج .بردند کار هب ،ایران دولتی هایدانشگاه مدیریت رشته
 در یافتن تبحر سازمانی، تجارب جدیدترین کسب» ،دانشجویان هایخواسته ترینمهم

 شده، معرفی منابع بودن کافی و مفید تفکر، به دانشجویان ترغیب لیلی،تح هایمهارت
 و علمی توانایی و درس استاد انتقادپذیری روحیه داشتن شده، هئارا تکالیف و هامثال

  .بود «درس موضوع بر وی تسلط میزان
 هایفعالیت کیفیت بهبود و بررسی برای (،1388) جمالی و اولیا میرفخرالدینی، -
 اجرا و نموده را کیفیت عملکرد گسترش و کانو سروکوال، مدل سه یزد، گاهدانش

 تعریف هایرویه وجود همچون هاییویژگی آمده، دستبه نتایج اساس بر کردند.
 جمله از ،(IT) اطالعات فناوری در شایستگی و تیمی، کار نظارت، و کنترل شده،
  بودند. یزد شگاهدان هایفعالیت کیفیت بهبود ارهایهکرا ترینمهم

 مدل کاربرد هدف با پژوهشی (1391) کهنعلی احمدی و پورزینلی پور،ژیان -
 به خدمت ضمن آموزش مشتریان هایخواسته تبدیل در کیفیت عملکرد گسترش
 آموزش الزامات ترینمهم که داد نشان پژوهش هاییافته دادند. انجام آموزشی الزامات

 آموزش هایدوره ساختار و اساتید تجهیزات، و فضا وا،محت در ترتیب به توانمی را
  کرد. جستجو خدمت ضمن

 جذب شناسایی منظور به پژوهشی (1393) جوادی و نوروزی فروغی، دوستار، -
 دادند. انجام کیفیت عملکرد گسترش مدل از استفاده با عالی آموزش نظام در نخبگان

 نسبی و لقمط هایوزن از استفاده ژوهش،پ ینا در راهبردها بندیرتبه ابزار ترینمهم
 مطلوب فضای وجود و خارجی الگوهای از استفاده راهبرد دو آن، اساس بر که بود

  بودند. شده شناسایی راهبردهای ترینمهم نخبگان، منزلت به توجه برای اجتماعی
 از یکپارچه ارچوبیهچ» عنوان با تحقیقی (2008) 1کارونز و بانوت ساهنی، -

 در «علمی هیأت اعضای دیدگاه آموزش: در کیفیت مدیریت هایشاخص
 و هاخواسته ابتدا تحقیق این در دادند. انجام دهلی مهندسی و مدیریت هایدانشکده
 کوالوسر مدل ابعاد مبنای بر علمی( هیأت )اعضای عالیآموزش مشتریان انتظارات
 طریق از هاخواسته این بهبود برای نیاز مورد هایویژگی ادامه در و گردید شناسایی

 شدند. تعیین کیفیت عملکرد گسترش مدل
 در پرستاری آموزش خدمات کیفیت ارزیابی» عنوان با پژوهشی 2004 سال در -
 چو مینگ شیو توسط «کیفیت عملکرد گسترش کاربرد :تایوان در کارشناسی مقطع

                                                                                                                                      
1. Sahney, Banwet & Karunes 
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 خدمات کیفیت تا دبر کار هب را کیفیت عملکرد گسترش مدل تحقیق این .شد انجام
 دانشجویان که داد نشان نتایج از برخی نماید. بررسی دانشجویان دیدگاه از را یآموزش
  (.2004 )چو، کنندمی جستجو اساتید هایویژگی در چیز هر از قبل را کیفیت
 پژوهش روش

 به ها،داده گردآوری روش لحاظ از و کاربردی هدف، لحاظ از حاضر پژوهش
 الزامات ساختن برآورده کارهایراه به یابیدست برای .گرفت مانجا کیفی صورت
 و تربیتی علوم هایدانشکده علمی هیأت اعضای دیدگاه دانشجویان، اساسی

 اهداف ماهیت به توجه با گرفت. قرار بررسی مورد دولتی، هایدانشگاه شناسیروان
 مالک دو مرحله نای در گرفت. انجام مندهدف صورت به گیرینمونه روش پژوهش،

 تربیت و تعلیم زمینه در اینکه نخست .داشت وجود نمونه افراد تعیین برای
 تضمین حوزه در اینکه دوم باشند. داشته معتبر تألیف و همقال و باشند نظرحبصا

 باشند. داشته معتبر تألیف و لهمقا و باشند نظرصاحب عالی، آموزش در کیفیت
 در که معنی بدین گیرد. صورت نظری اشباع که یافت هادام جاآن تا نیز گیرینمونه

 این در نظری اشباع .نیاید دست به ایتازه اطالعات جدید هاینمونه پاسخ بررسی
 این در نمونه حجم لذا و گرفت صورت چهاردهم پرسشنامه تکمیل با پژوهش
 اصلی تنه که بود سؤالی نُه ایپرسشنامه ها،داده گردآوری ابزار بود. نفر 14 پژوهش،

 دانشجویان اساسی هایخواسته پرسشنامه راست سمت در بود. قسمت سه شامل آن
 دبایمی علمی، هیأت اعضای که بود خالی ستونی پرسشنامه وسط داشت، قرار
 راست سمت در نوشتند.می الزامات ارضای برای را خود پیشنهادی کارهایراه

 در را ارکراه هر قدرت که داشت وجود ضعیف و متوسط قوی، گویه سه پرسشنامه،
  .(2 )شکل دادمی نشان آن به مربوط ۀخواست ساختن برآورده

 

 ردیف
 اسایی هایخواسته

 دانشجویان
 هاخواسته تحقق ارهایراهک

 هاخواسته با کارهاراه ارتباط
 ضعیف متوسط قوی

 در دانشجو توانایی 1
 هایسدر تدریس

 تربیتی شناسیروان

    

 کیفیت عملکرد گسترش پرسشنامه از اینمونه (2) شکل
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 شناسیروان و تربیتی علوم اساتید از نفر هفت توسط پرسشنامه ظاهری روائی
 برای بود، پاسخ باز پرسشنامه اصلی سؤاالت که جاآن از شد. تأیید و بررسی تربیتی
 لهمقو بیست در سؤاالت این از حاصل هایپاسخ ابتدا پرسشنامه، پایایی بررسی

 حاصل نتایج طریق این از تا گردید تعیین دسته هر فراوانی ادامه در و شدند بندیطبقه
 آلفای ضریب طریق از شده کمی اطالعات پایایی .درآید کمی صورت به پرسشنامه از

 تحلیل و تجزیه برای بود. قبول قابل (73/0) آن میزان و گردید محاسبه کرونباخ
 شیوه به محتوا تحلیل روش از نظران،صاحب پیشنهادی ارهایراهک شناسایی و هاداده

 دارای و مشابه کارهایراه که ترتیب این به گردید. فادهاست بندیمقوله و کدگذاری
 نامی ،دسته هر برای و گرفتند قرار تریبزرگ هایدسته درون مشترک هایویژگی
 تعداد به جهتو با ادامه در باشد. آن اجزای تمام برگیرنده در که شد انتخاب

 هر بیشتر فراوانی .شد تعیین نیز مقوله آن فراوانی مقوله، هر به مربوط راهکارهای
 از دیگر بخش در بود. دهندگانپاسخ اکثر نظردر مقوله، آن برتری معنای، به مقوله

 هایخواسته کیفیت خانه راست سمت در شد. تشکیل کیفیت خانه ماتریس پژوهش،
 ها(،خواسته )کنار راست سمت در همچنین شد. وارد اساسی الزامات همان یا مشتری
 نمره ستون، این تکمیل برای گردید. کیفیت خانه وارد مشتری هایخواسته اهمیت

 باالی در گرفت. قرار مدنظر اساسی الزامات از یک هر مورد در دانشجویان انتظارات
 مطرح ارهایراهک مانه کلیدی فرایند عملیات شد. وارد کلیدی فرایند عملیات خانه،
 ارتباط دهندهنشان کیفیت، خانه وسط بودند. علمی هیأت اعضای سوی از شده

 (،) دایره عالمت پژوهش، این در که بود اساسی الزامات و کلیدی فرایند عملیات
 ارتباط بیانگر (،•) شده سیاه که ایدایره عالمت بود. پنج وزن با قوی ارتباط بیانگر

 بود. یک وزن با ضعیف ارتباط بیانگر () مثلث عالمت و بود سه وزن با متوسط
 بود. نهاآ بین طارتبا عدم بیانگر ،الزامات با کارهاراه تقاطع محل بودن خالی همچنین

 در بود. یکدیگر با کارها()راه کلیدی فرایند عملیات ارتباط رنشانگ کیفیت خانه بام
 (،-) منفی ریاضی عالمت و مثبت تباطار بیانگر )+(، مثبت ریاضی عالمت قسمت این

 عملیات از یک هر تالقی محل خانه بودن خالی همچنین .بود منفی ارتباط بیانگر
 این بود. هااولویت بخش کیفیت، خانه پایین بود. ارتباط عدم بیانگر کلیدی فرایند
 ضرائب درصد و نسبی ضرائب مطلق، ضرائب نام به ترجزئی ردیف سه از خود بخش

 کارراه آن ارتباط جمعحاصل از بود عبارت ارراهک هر مطلق وزن شد. تشکیل قمطل
 ارراهک هر مطلق ضرائب صددر همچنین .خواسته آن اهمیت در ضرب ،خواسته هر با

 صد در ضرب مطلق ضرائب مجموع در ارراهک آن مطلق ضریب نسبت از بود تعبار
 عنوان به داشت، را مطلق وزن باالترین که اریراهک مطلق، ضرائب محاسبه از سپ
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 یک نسبی وزن و شد شناسایی اساسی الزامات ساختن برآورده در اولویت ترینمهم
 وزن و ندشد شناسایی اولویت ترتیب به نیز بعدی ارهایهکرا ترتیب همین به فت.گر

 شد. ایجاد همسنجی ماتریس خانه، چپ سمت در انتها در گردید. تعیین هاآن نسبی
 رقیب آموزشی هایگروه با مقایسه در دوره اساسی الزامات کیفیت بیانگر سماتری این
 دانشگاه دو تربیتی علوم هایگروه با تربیتی شناسیروان دوره مرحله، این در بود.

 همسنجی(، نمودار )کنار کیفیت خانه چپ سمت در همچنین گردید. مقایسه دیگر
 نشان بخش این گردید. حاسبهم اساسی الزامات از یک هر نسبی و مطلق ضرایب

 میزان چه به ارکراه هر کلیدی، فرایند عملیات صحیح اجرای صورت در که دادمی
 کند. پیدا بهبود توانستمی

 
 هایافته
 ارشد کارشناسی دوره اساسی الزامات ساختن دهبرآور کارهایراه بررسی -الف
  علمی هیأت اعضای دیدگاه از تهران دولتی هایدانشگاه در تربیتی شناسیروان

 و تجزیه و بررسی مورد علمیهیأت اعضای پیشنهادی کارهایراه هدف، این به نیل برای
 برای کارراه یا کلیدی فرایند عملیات 86 ،نمونه افراد مجموع در گرفت. قرار تحلیل

 فراوانی لحاظ از (.2 )جدول ددادن پیشنهاد دوره کیفیت اساسی الزامات ساختن برآورده
 هایفعالیت و (Working Paper) کاری مقاالت به دادن همیتا» ویژگی دو ،رهااراهک

 در قبلی تجهیزات نوسازی یا جدید تجهیزات و امکانات از استفاده» و «دانشجویان عملی
 گرفت. قرار علمی هیأت اعضای توجه مورد کارهاراه دیگر از بیش نُه، فراوانی با «کالس

-لهئمس و پروژه روش از استفاده» همچون کارهاییراه ،کلیدی فرایند عملیات دیگر از

 رهبری هایکارگاه برگزاری» هفت، فراوانی با «درسی موضوعات آموزش در محور
 به دانشجویان دادن مشارکت» و «علمی هیأت اعضای برای تدریس و انگیزش آموزشی،

 مورد ،شش نیفراوا با کدام هر «پژوهشی هایطرح در پژوهشی دستیار یا همکار عنوان
 اعضای جانب از شده پیشنهاد ارکهرا 86 کلی طور به .بود علمی هیأت اعضای توجه
 از مناسبی حجم بتوان تا دندش بندیدسته غیرتکراری ارراهک بیست در علمی،هیأت
 این با بست. کار به و شناسایی کیفیت عملکرد گسترش مدل در استفاده برای را ارهاراهک
 توانمی که معنی بدین نمود. بندیدسته ترکلی مقوله پنج در را کارهاراه این توانمی حال

 ارتقا حیطه پنج به دوره، کیفیت اساسی الزامات بهبود برای علمیهیأت اعضای گفت
 هانشست ریبرگزا فیزیکی، امکانات اارتق پژوهشی، هایفعالیت ارتقا تدریس، هایفعالیت

 از است، ذکر قابل البته .نمودند اشاره علمیهیأت اعضای دگیبالن هایبرنامه و هاکارگاه و
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 عملکرد گسترش مدل در کیفیت خانه ماتریس تشکیل برای سؤال این نتایج از که، آنجا
 و بود گانهبیست کلیدی فرایند عملیات همان سؤال، این اصلی هاییافته لذا شد، استفاده

 هایمشابهت فهم و سازیساده رمنظو به رفاًص کلی، مقوله پنج در الزامات این بندیدسته
  بود. اآنه

 ساختن برآورده منظور به علمیهیأت اعضای پیشنهادی ارهایراهک (2) جدول
 دانشجویان اساسی الزامات

 فراوانی عملیات کلیدی الزامات مقوله

 هایفعالیت ارتقا
 تدریس

 4 تدریس فنون و هاروش درس ارائه .1
 7 درسی موضوعات آموزش در محورلهئمس و پروژه روش از استفاده .2
 2 تدریس در تکرار و تمرین روش از استفاده .3
 3 اساتید سوی از دانشجویان به ترمی و ماهانه درس طرح ارائه .4
 5 درس کالس در دانشجو توسط بیشتر هایکنفرانس ارائه .5
 3 تدریس در مربوط افزارهاینرم و آموزشی کمک ابزارهای از استفاده .6

 هایفعالیت ارتقا
 پژوهشی

 4 پیشرفته تحقیق هایروش درس ارائه .7
 هایطرح در پژوهشی دستیار یا همکار عنوان به دانشجویان دادن مشارکت .8

 پژوهشی
6 

 عملی هایفعالیت و (Working Paper) کاری مقاالت به دادن اهمیت .9
 دانشجویان

9 

 یا رایگان صورت به تحقیق هایروش و آمار آموزشی ایهکارگاه ارائه .10
 ارزان

2 

 و امکانات ارتقا
 تجهیزات

 9 کالس در قبلی تجهیزات نوسازی یا جدید تجهیزات و امکانات از استفاده .11
 1 درس هایکالس و دانشکده فضای کردن سیمبی .12
 3 درس کالس در ارگونومیک مقررات رعایت .13
 5 الکترونیکی یا چاپی نسخه صورت به آموزشی قوانین تابچهک تهیه .14

 برگزاری
 و هانشست
 هاکارگاه

 و محتوا خصوص در علمی هیأت اعضای ایدوره هاینشست برگزاری .15
 آموزشی مواد

5 

 4 دانشکده و گروه جانب از دانشجویان با ایدوره جلسات برگزاری .16
 تدریس نوین هایروش و انگیزش آموزشی، رهبری هایکارگاه برگزاری .17

 اساتید برای
6 

 اساتید بالندگی

 هیأت اعضای ارتقا و جذب در علمی ستانداردهایا کاربست و بازنگری .18
 علمی

3 

 درسی ریزیبرنامه در علمی هیأت اعضای دادن مشارکت و یزدای تمرکز .19
 دانشگاهی

2 

 3 درسی هایواحد ارائه در اساتید تخصص به توجه .20
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 ارشد کارشناسی دوره کیفیت بهبود منظور به کیفیت خانه ماتریس تشکیل -ب
 تهران دولتی هایدانشگاه در تربیتی شناسیروان

 اساسی الزامات ابتدا منظوربدین شد. تشکیل کیفیت خانه ماتریس دوم، بخش در
 عملکرد گسترش پرسشنامه از آمده دست هب کلیدی فرایند عملیات و دانشجویان

 اساسی الزامات بین روابط ماتریس سپس شد. جایگزین مربوط هایخانه در کیفیت،
 ماتریس تحلیل از حاصل خروجی گردید. تکمیل کلیدی فرایند عملیات و کیفیت
 ماتریس تصویر .شودمی تشریح ادامه در که بود سطری و ستونی هایوزن روابط،

 است. آمده بعد صفحه در کیفیت خانه
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 کیفیت خانه ماتریس (3) لشک

 ستونی هایوزن
 عملیات به مربوط ضرائب بود، کیفیت خانه ماتریس اصلی وجیخر که بخش این در

 تعیین و ،ارهاکراه از یک هر مطلق ضرائب محاسبه با شد. محاسبه کلیدی فرایند
 نتایج شدند. بندیتاولوی اهمیت، ترتیب به گانهبیست ارهایراهک آنها نسبی ضرائب
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 «درسی موضوعات آموزش در محورلهئمس و پروژه روش از استفاده» کارراه داد نشان
 الزامات ساختن برآورده برای ارراهک ترینمهم عنوان به (،47/68) مطلق ضریب با

 در درصد، 80/10 میزان به تواندمی ویژگی این شد. شناسایی دانشجویان اساسی
 مهم، ارراهک دومین باشد. داشته نقش ویاندانشج اساسی الزامات ساختن برآورده

 «دانشجویان عملی هایفعالیت و (Working Paper) کاری مقاالت به دادن اهمیت»
 ساختن دبرآور در درصد 87/9 میزان به تواندمی (،56/62) مطلق ضریب با که بود

 مینه به باشد. داشته نقش تربیتی شناسیروان ارشد کارشناسی دوره اساسی الزامات
 است. شده ارائه (3) جدول در کارهاراه سایر بندیاولویت رتیبت

 
 خانه ماتریس تحلیل و تجزیه مبنای بر کلیدی فرایند عملیات بندیاولویت (3) جدول

 کیفیت

ف
ردی

 

 کلید فرایند عملیات
 ضریب
 مطلق

 توان
 درصد به

 رتبه

 اول 80/10 47/68 درسی موضوعات آموزش در محورلهئمس و پروژه روش از استفاده 1
 دوم 87/9 56/62 دانشجویان عملی هایفعالیت و کاری مقاالت به دادن اهمیت 2
 سوم 42/7 06/47 تدریس در مربوط افزارهاینرم و آموزشیکمک ابزارهای از استفاده 3
 چهارم 51/6 28/41 درس کالس در دانشجو توسط بیشتر هایکنفرانس ارائه 4

5 
 اعضای برای تدریس و انگیزش آمورشی، ریرهب هایکارگاه برگزاری

 علمی هیأت
 پنجم 13/6 89/38

 ششم 88/5 31/37 استاد سوی از دانشجویان به ترمی و ماهانه درس طرح ارائه 6
 هفتم 54/5 15/35 تدریس واحدهای ارائه در اساتید تخصص به توجه 7

8 
 در پژوهشی دستیار یا همکار عنوان به دانشجویان دادن مشارکت

 پژوهشی هایطرح
 هشتم 34/5 86/33

 نهم 18/5 82/32 دانشکده و گروه جانب از دانشجویان با ایدوره جلسات برگزاری 9
 دهم 78/4 33/30 تدریس در تکرار و تمرین روش از استفاده 10
 یازدهم 08/4 90/25 درس هایکالس و دانشکده فضای کردن سیمبی 11

12 
 در قبلی تجهیزات نوسازی یا جدید زاتتجهی و امکانات از استفاده
 کالس

 دوازدهم 06/4 75/25

13 
 محتوا خصوص در علمی هیأت اعضای ایدوره هاینشست برگزاری

  آموزشی مواد و
 سیزدهم 89/3 65/24

 چهاردهم 86/3 48/24 الکترونیکی یا دستی صورت به آموزشی قوانین کتابچه تهیه 14
 پانزدهم 38/3 45/21 درس کالس در ارگونومیک مقررات رعایت 15
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ف
ردی

 

 کلید فرایند عملیات
 ضریب
 مطلق

 توان
 درصد به

 رتبه

16 
 به دانشجویان برای تحقیق هایروش و آمار آموزشی هایکارگاه ارائه

 ارزان یا رایگان صورت
 شانزدهم 37/3 40/21

 هفدهم 21/3 40/20 تدریس فنون و هاروش درس ارائه 17

18 
 در علمی هیأت اعضای دادن مشارکت و یتمرکززدای بازنگری،

 دانشگاهی درسی ریزیبرنامه
 هجدهم 18/3 20/20

 نوزدهم 02/2 84/12 پیشرفته تحقیق هایروش درس ارائه 19

20 
 شرایط دارای علمی هیأت اعضای ارتقا و جذب در دقت و بازنگری

 معلمی
 بیستم 38/1 75/8

 
 سطری هایوزن

 از یک هر به مربوط نسبی و مطلق ضرائب کیفیت، خانه ماتریس از دیگر سمت در
 این شد. محاسبه تربیتی شناسیروان ارشد کارشناسی دوره کیفیت اساسی اماتالز

 کدام ترتیب به کلیدی، فرایند عملیات کاربست صورت در که دادمی نشان ضرائب
 صورت در که داد نشان نتایج شدند.می برآورده بیشتر کیفیت، اساسی الزامات از یک

 در عالقه ایجاد در اساتید ییتوانا» شاخص کلیدی، فرایند عملیات ربستکا
 هر از بیش (10/116) مطلق ضریب با «درسی موضوعات به نسبت دانشجویان

 است. شده ارائه (4) جدول در نتایج سایر شد. خواهد هبرآورد دیگری شاخص
 

 و تجزیه مبنای بر اساسی الزامات شدن برآورده امکان مطلق ضرایب (4) جدول
 کیفیت خانه ماتریس تحلیل

ردی
 ف

 تربیتی شناسیروان ارشد کارشناسی دوره کیفیت اساسی الزامات
 ضریب
 مطلق

 رتبه

 اول 10/116 درسی موضوعات به نسبت دانشجویان در عالقه ایجاد در اساتید توانایی 1
 دوم 28/111 تربیتی شناسیروان موضوعات در دانشجو توسط تحقیق انجام ییتوانا 2
 سوم 45/93 درسی فاهیمم انتقال و استاد بیان قدرت 3
 چهارم 04/73 تربیتی شناسیروان دروس تدریس در دانشجو ییتوانا 4
 پنجم 06/60 درس کالس یزیکیف محیط بودن مناسب 5
 ششم 52/52 دوره طول در ها(درس )محتوای درسی واحدهای افقی هماهنگی و نظم 6
 هفتم 96/48 شناسیروان گروه به مربوط آموزشی مقررات و قوانین بودن روشن 7
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ردی
 ف

 تربیتی شناسیروان ارشد کارشناسی دوره کیفیت اساسی الزامات
 ضریب
 مطلق

 رتبه

 هشتم 80/40 تحصیلی ترم آغاز در دانشجو کار ارزیابی معیارهای بودن روشن 8

9 
 ترم طول در دانشجو هایفعالیت به یینها نمره از ایعمده بخش اختصاص
 محور( فرایند )ارزشیابی

 نهم 90/36

 
  رقابتی همسنجی

 ارشد کارشناسی رهدو وضعیت مقایسه، کیفیت خانه ماتریس از دیگر بخش در
 علوم ارشد کارشناسی دوره وضعیت با تهران دولتی هایدانشگاه تربیتی شناسیروان

 معموالً مؤسسه وضعیت رقابتی همسنجی در گرفت. انجام دیگر دانشگاه دو در تربیتی
 که دیگر ایمؤسسه و دارد بهتری اعتبار و شهرت لحاظ از یکی که دیگر مؤسسه دو با

 یک نه پژوهش این در که اآنج از اما گردد.می مقایسه دارد، یترضعیف وضعیت
 بررسی مورد تهران دولتی هایدانشگاه همه میان در تحصیلی، ۀرشت یک بلکه مؤسسه

 بررسی دیگر دانشگاه دو در تربیتی علوم رشته با رشته این وضعیت لذا ،گرفت قرار
 که داشت - بندیتبهر حاظل از کم دست – کمتری اعتبار و شهرت دانشگاه یک .1شد
 اعتبار و شهرت لحظ از دیگر دانشگاه .شودمی یاد اول دانشگاه عنوان با آن از

 ایمنامیده دوم دانشگاه را آن بود پژوهش این در مطالعه مورد هایدانشگاه با سطحهم
 ایکتابخانه مطالعه صورت به دیگر رقیب دو وضعیت از حاصل هایداده کهاین نکته

 بود: زیر صورت هب همسنجی نتایج آمد. تدسبه
 داد نشان اول انشگاهد در تربیتی علوم رشته با تربیتی شناسیروان رشته ۀمقایس -

 علوم )یا تربیتی شناسیروان هایسدر تدریس در دانشجو توانائی» شاخص شش در
 تربیتی شناسیروان موضوعات زمینه در دانشجو توسط تحقیق انجام توانائی» ،«تربیتی(

 مناسب» ،«دوره طول در درسی واحدهای افقی وهماهنگی نظم» ،«تربیتی( علوم )یا
 در دانشجو کار ارزیابی معیارهای بودن روشن» ،«درس کالس فیزیکی محیط بودن
 دانشجو هایفعالیت به یینها ةنمر از ایعمده بخش اختصاص» و «تحصیلی ترم آغاز

 شاخص در بود. اول دانشگاه از تربه تربیتی شناسیروان رشته وضعیت «ترم طول در
 دو در و نداشت. وجود اآنه بین تفاوتی «درسی مفاهیم انتقال و استاد بیان قدرت»

 و «درسی موضوعات به نسبت دانشجویان در عالقه ایجاد در اساتید توانایی» شاخص
                                                                                                                                      

 گردد.های مورد مقایسه خودداری میاز ذکر نام دانشگاه . به دلیل برخی مالحظات اخالقی1
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 ربیتیت علوم رشته وضعیت ،«گروه به مربوط آموزشی مقررات و قوانین بودن روشن»
  بود. تربیتی شناسیروان رشته از بهتر اول دانشگاه

 داد نشان دوم انشگاهد در تربیتی علوم رشته با تربیتی شناسیروان رشته مقایسه -
 شناسیروان موضوعات زمینه در دانشجو توسط تحقیق انجام توانائی» شاخص در که

 بود. دوم دانشگاه از بهتر یتربیت شناسیروان رشته وضعیت ،«تربیتی( علوم )یا تربیتی
 علوم )یا تربیتی شناسیروان هایسدر تدریس در دانشجو ییتوانا» شاخص شش در

 ،«درسی موضوعات به نسبت دانشجویان در عالقه ایجاد در اساتید توانایی» ،«تربیتی(
 افقی هماهنگی و نظم» ،«گروه به مربوط آموزشی مقررات و قوانین بودن روشن»

 و «درس کالس فیزیکی محیط بودن مناسب» ،«دوره طول در یدرس واحدهای
 تفاوت ،«ترم طول در دانشجو هایفعالیت به یینها نمره از ایعمده بخش اختصاص»

 انتقال و استاد بیان قدرت» شاخص دو در نهایتاً و نداشت. وجود رشته دو بین چندانی
 ،«تحصیلی ترم آغاز در ودانشج کار ارزیابی معیارهای بودن روشن» و «درسی مفاهیم

  بود. تربیتی شناسیروان رشته از بهتر دوم دانشگاه تربیتی علوم رشته وضعیت
  کلیدی فرایند عملیات ارتباطات

 است. کلیدی فرایند عملیات بین منفی یا مثبت روابط دهنده نشان کیفیت، خانه بام
 دهدمی نشان و شودمی کارهاراه اهمیت به نسبت بهتر فهم باعث خانه از بخش این
 جهت در مانعی یا دیگر ارراهک کننده تسهیل توانندمی گونهچ ارهاراهک از یک ره که

  گردد.می اشاره منفی و مثبت روابط این از نمونه چند به زیر در باشند. آن اجرای
 هایروش درس ارائه» ارراهک با «تدریس فنون و هاروش رسد ارائه» ارکراه -

 در واحدهای تعداد در محدودیت دلیل به که چرا د،دار منفی ارتباط «پیشرفته تحقیق
 شود، گنجانده دوره برنامه در هادرس این از یکی چهچنان دوره، برای شده گرفته نظر

  بود. نخواهد دیگر درس گنجاندن امکان احتماالً
 «ندانشجویا برای تحقیق هایروش و آمار آموزشی هایکارگاه ارائه» کارراه دو -

 هیأت اعضای برای تدریس و انگیزش آموزشی، رهبری هایکارگاه برگزاری» و
 یکی اجرای که معنی بدین هستند. منفی ارتباط دارای مالی اظلح از احتماالً «علمی
  گردد. دیگری اجرای در مالی محدودیت موجب است ممکن
 تجهیزات نوسازی یا جدید تجهیزات و امکانات از استفاده» ارراهک کاربست -
 از استفاده» ارهکرا بهتر اجرای بر مثبتی تأثیر ندتوامی احتماالً «درس کالس در قبلی

  باشد. داشته «تدریس در مربوط افزارهاینرم و آموزشی کمک ابزارهای
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 شده داده نشان کیفیت خانه ماتریس بام در کلیدی، فرایند عملیات بین روابط سایر
  است.

 
 گیرینتیجه و بحث

 کارشناسی دوره کیفیت بررسی زمینه در پژوهشی از پایانی بخش گزارش مقاله، این
 شناسایی به بخش این بود. رانته دولتی هایدانشگاه در تربیتی شناسیروان ارشد

 این در .داشت اختصاص کیفیت الزامات تریناساسی ساختن برآورده کارهایراه
 صورت در که شد ناساییش ساده حال عین در و اجرایی ارراهک بیست بخش،

 ارتقا مسیر در تربیتی شناسیروان رشته کیفیت که بود امیدوار توانمی هاآن کاربست
 ارتقا کلی دسته پنج در توانمی را شده شناسایی رراهکا بیست کلی طور به نماید. یرس

 برگزاری فیزیکی، امکانات ارتقا پژوهشی، هایفعالیت ارتقا تدریس، هایفعالیت
 مقیمی، هاییافته با همسو نتایج این داد. قرار اساتید بالندگی و ها،کارگاه و هانشست

 کارهاییراه که بود (1393) بهروزی و حمدیم نعیمی، مقیمی، کریمی، محمدحسینی،
 توجه و مناسب آموزشی امکانات ارتقا مربیان، برای آموزشی هایدوره وجود همچون

 آموزش کیفیت ارتقا برای را دانشجویان عدادت با متناسب تسهیالت و امکانات به
  دانستند. ضروری

 و اساتید عنصر دو به توجه که دهدمی نشان پژوهش نتایج بر اجمالی مروری 
 گفت توانمی و است بوده دگاندهنپاسخ مدنظر عناصر سایر از بیش امکانات،

 الزامات شدن برآورده که است آن از حاکی ضمنی طور به شده مشخص کارهایراه
 در است. تجهیزات و امکانات کیفیت و اساتید کیفیت ارتقا گرو در دانشجویان اساسی

 نتایج نمونه عنوان به دارد. وجود باالیی نظر توافق اساتید، هایویژگی اهمیت مورد
 هایویژگی در ،چیز هر از قبل را کیفیت ،دانشجویان داد نشان (2004) چو پژوهش
 را استادان تخصص پژوهشی، در (2010) اوررحمان و باتیا .کنندمی جستجو استادان

 ند.کرد شناسایی عالی آموزش در دانشجویان رضایت بر عامل ثیرگذارترینأت عنوان به
 آموزشی مؤسسات دارایی ترینمهم ،کیفیت با مدرسان گفت توانمی مجموع در

 دانشجویان موفقیت در مهمی نقش توانندمی که (466 :2011 ،1هانوشک) هستند
  (.1290 :2011 ،2اوسن) باشند داشته

                                                                                                                                      
1. Hanushek 
2. Uusen 
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 اهمیت رسدمی نظر به اساتید، هایویژگی اهمیت مورد در نظر توافق وجود با
 این است. نبوده توجه مورد چندان آموزشی هایفعالیت کیفیت در آن نقش و امکانات
 وجود که داد نشان (2001) 1براون و (1382) شعبانی هایدیدگاه با همسو پژوهش
 کیفیت هایبررسی در اصلی عناصر از یکی مثابه به باید نیز تجهیزات و امکانات

 برای یموضوع عنوان به تواندمی لهمسئ این گیرد. قرار توجه مورد زش،آمو
  گیرد. قرار توجه مورد نیز آینده در هاییپژوهش

 تأکید مونهن عنوان به شود. مطرح پژوهش نتایج تبیین در تواندمی مختلفی دالیلی
 از ناشی تواندمی پژوهشی هایفعالیت ارتقا و تدریس هایفعالیت ارتقا بر نمونه افراد

 شناسیروان ارشد کارشناسی دوره اهداف به یابیدست و توجه اهمیت به انهآ اذعان
 از است، آمده دوره این اساسی اهداف بیان در که گونههمان واقع در باشد. تربیتی

 نیز و ترپایین مقاطع در تدریس توانایی که رودمی انتظار رشته این نالتحصیالفارغ
 .باشند هتداش را تربیتی شناسیروان زمینه در علمی و مدون هایپژوهش انجام توانایی

 کارهایراه از بخشی اهداف، این اهمیت درک با نیز نمونه افراد رسدمی نظربه
 هایتهیاف تبیین در همچنین اند.نموده هاویژگی این به معطوف را خود پیشنهادی
 بالندگی و هاکارگاه و هانشست برگزاری فیزیکی، امکانات ارتقا لزوم بر مبنی پژوهش

 هایفعالیت و تدریس هایفعالیت ارتقا که کرد استدالل گونهاین نتوامی اساتید
 که شودمی مالحظه بنابراین است. دیگر مقوله سه بهبود گرو در پژوهشی
 هایشاخص و مقوالت ینا به ایویژه توجه پژوهش، در کننده شرکت نظرانصاحب

 ارتقا که باورند این بر اساتید هک رسدمی نظر به واقع در اند.داشته اآنه بیانگر
 امکانات، بهبود با هآنک مگر بود متصور تواننمی را یپژوهش و آموزشی هایفعالیت

 هیأت اعضای هایمهارت و انشد روزرسانی هب جهت در تالش و هانشست برگزاری
  .شود فراهم آموزشی هایرشته بیشتر اثربخشی زمینه علمی،
 این به است ضروری لذا است همراه هاییمحدودیت با پژوهشی هر که اآنج از

 تربیتی شناسیروان رشته بود الزم حاضر تحقیق در شود. توجه هامحدودیت
 یا مقایسه اهدانشگاه این با سطحهم تربیتی شناسیوانر رشته با تهران هایدانشگاه

 نداشت وجود یا دانشگاهی چنین شهرت، و آوازه لحاظ از کهآن حال و شود همسنجی
 هاآن از یکی که مورد دو یافتن برای بنابراین نداشتند. دسترسی آن به پژوهشگران یا

 نه و تربیتی علوم یعنی ابهمش ایرشته ناچاربه باشد، مطالعه مورد نمونه با سطحهم
                                                                                                                                      
3. Brown 
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 که شودمی پیشنهاد پایان در شد. انتخاب همسنجی مالک عنوان به تربیتی شناسیروان
 بهبود عملی ارهایراهک کاربست برای ارچوبیهچ یا مدل ،یندهآ هایپژوهش در

 به وجهت با همچنین گردد. ارائه تربیتی، شناسیروان ارشد کارشناسی دوره کیفیت
 در (،3 )جدول اول کار راه ده سهم شده، بندیاولویت ارراهک بیست جموعم از اینکه
 ارهاراهک این به شودمی توصیه لذا است، درصد 67 از بیش اساسی، الزامات تحقق
  شود. بیشتری توجه
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 منابع
 ،بررسی (.1388) فرهاد نورائی، و محمد کلخوران، علیزادهشاه کیومرث؛ بحرینی 

 مطالعه :QFD و سروکوال مدل اساس بر اسالمی آزاد اهدانشگ در خدمات کیفیت
 (:14) 6 ،مدیریت پژوهشگر کتول. آباد علی واحد اسالمی آزاد دانشگاه موردی

62 – 79. 
 ،(.1393) مجتبی جوادی، و خلیل نوروزی، نفیسه؛ فروغی، ؛محمد دوستار 

 گسترش لمد از استفاده با ا ا. ج. عالی آموزش نظام در نخبگان جذب راهبردهای
 .20-1 (:4) 1 .کالن و راهبردی هایتسیاس .کیفیت عملکرد

 ،کاربرد (.1383) باقر پور،عباس و اهللفرج رهنورد QFD هایخواسته تأمین در 
 .222 - 209 (:42 و 41) ،مدیریت مطالعات .آموزش از مشتریان

 کاربرد (.1391) رضا کهنعلی، احمدی و حسین پور،زینلی ؛حمید پور،ژیان QFD 
 )مورد آموزشی الزامات به خدمتضمن آموزش مشتریان هایخواسته تبدیل در

 مدیریت هایپژوهش رضوی(. قدس آستان مرکزی کتابخانه سازمان مطالعه:
 .112 – 85 (:15) 5 ،عمومی

 ،و یادگیری شناسیروان :نوین پرورشی شناسیروان .(1386) اکبرعلی سیف 
 دوران. نشر تهران: ،(ششم ویرایش) .آموزش

 ،راهبردهای و هامهارت آموزش پیشرفته: تدریس روش (.1382) حسن شعبانی 
 .سمت تهران: .تفکر

 کلی، مشخصات .(1375) عالیآموزش و فرهنگ وزارت ریزیبرنامه شورایعالی 
 مصوب .تربیتی شناسیروان ارشد کارشناسی دوره :دروس سرفصل و برنامه
  .ریزیبرنامه یعال شورای جلسه نوزدهمین و سیصد

 (.1392) رضا پزشکی، زادهابراهیم و مهدی ابوالقاسمی، ؛محمدسید نسب،طباطبایی 
 مطالعه )مورد عالی آموزش تعالی در نوین رویکردی دانشجو: با ارتباط مدیریت
 107 (:4) 5 .ایران( عالی آموزش انجمن ۀ)فصلنام عالی آموزش ۀمجل یزد(. دانشگاه

-136. 
 در کیفیت خانه تشکیل (.1388) نسیم نجیمی، و محمدرضا ،زالی ؛مهرداد ،مدهوشی 

 ۀفصلنام دولتی. هایدانشگاه مدیریت دکتری مقطع موردی مطالعه :عالیآموزش نظام
 .154 - 121 (:51) ،عالی آموزش در ریزیبرنامه و پژوهش
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 ،مهندسی (.1388) رضا جمالی، و محمدصالح اولیا، حیدر؛ سید میرفخرالدینی 
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 (:53) ،عالی آموزش در ریزیبرنامه و پژوهش ۀفصلنام .یزد تکمیلی تحصیالت

131– 157. 
 ،4 ،فردا مدیریت ۀفصلنام کیفیت. بهبود هایاستراتژی (.1385) محسن نادرپور 
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