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  چکیده
فرهنگ کیفیت در دانشگاه سنجش  ابزارسازي ساخت و آمادههدف از اجراي این پژوهش، 

روش تحقیق آمیخته اکتشافی نوع توسعه ابزار استفاده شده در این پژوهش از بود.  فرهنگیان
به تعداد  علمی و کارکنان دانشگاه فرهنگیان هیئتاعضاي  پژوهش شاملآماري  جامعه است.
ضریب  .نفر انتخاب شدند 462اي اي چندمرحلهگیري خوشهروش نمونهنفر بود که با  1480

 مهینمصاحبه  همچنین، با استفاده از است.نفر) بوده  389درصد ( 84ها بازگشت پرسشنامه
به شیوه هدفمند مورد مصاحبه  دانشگاهی هافراد خبراز  نفر 23اي به حجم نمونه افتهیساختار

 .قرار گرفت تأییدمورد قبل از اجرا  فرهنگ کیفیت پرسشنامه پایاییو  قرار گرفتند. روایی
، »یتیری/ مديعناصر ساختار« ؛عامل ده متشکل از فرهنگ کیفیتابعاد  تأییدپژوهش به  هنتیج

، »پذیريمسئولیتو  تعهد«، »اعتماد«، »ارتباطات«، »يرهبر«، »شناختیروان/ یفرهنگ عناصر«
 »تیفیفرهنگ ک يندهایبرآو  جینتا«، »هازیرساخت اصالح«، »توانمندسازها«، »مشارکت«

هاي همگرا و واگرا و روایی سنگهاي ثبات و همراي اعتبارسنجی پرسشنامه، پایاییب .انجامید
اي گویه 120اي نهایی پرسشنامه جهسن که ارزیابی شدند Smart PLS افزارنرمبا استفاده از 

از برازش بسیار مطلوبی  و بود آن ماحصل لیکرت ايگزینهبر مبناي مقیاس طیف پنج
بهبود مستمر  جهتدانشگاه فرهنگیان کشور در  شودمیپیشنهاد ، رواز این .برخوردار است

  .کندرا در برنامه راهبردي خویش لحاظ  هاشاخصاین عوامل و  ،کیفیت
  علمی، کارکنان هیئتاعضاي  ،فرهنگ کیفیت پرسشنامه اعتباریابی، و ساخت کلیدي: گانواژ
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با عنوان  سومو  دوم گانمقاله با راهنمایی نویسند اولاز بخشی از رساله دکتري نویسنده  برگرفتهاین مقاله . ١
  است.» ارزیابی الگوي فرهنگ کیفیت در دانشگاه فرهنگیانارائه و «
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  مسئلهو بیان  قدمهم
پاسخی به تقاضاي رویه  عنوانبههر چند سیاست توسعه کمی آموزش عالی در ایران 

موازي آموزش عالی، زمینۀ تنوع آموزش عالی را  يهاتوسعهاجتماعی در قالب  رشد
فراهم کرده است، اما آموزش عالی ایران با روند کنونی رشد کمی و به سبب نبودن 

مشخص براي تضمین کیفیت، الگویی مؤثر و مناسب براي  گذاريسیاستابزار 
با وجود این  ).1390پز آرانی، یرهعباسی و شاست ( نداشتهاستقرار و نگهداري کیفیت 

 در اصالحات اصلی هايهدف از تیفیک بهبود جاري، قرن آغاز از اساسی، چالش
است  آن دهندهنشاناین مسئله  .است شده جهان سراسر در عالی آموزش مؤسسات
 در کیفیت فرهنگ توسعه و استقرار نیازمند عالی آموزش در کیفیت که بهبود
، 2014، 1انتیماست (بوده  در کشورهاي جهانعالی  آموزش مؤسسات و هادانشگاه

یا د ود فراهم شتوانمیکیفیت در آموزش عالی چگونه بنابراین، باید گفت ). 838
د توانمییک رویکرد فرهنگی چگونه  عنوانبههمچنین، مسئلۀ کیفیت  بهبود یابد؟

فرهنگ «اي به نام مفهومی سازه هتوانند گسترمی هاسؤالتبلور و قوام یابد؟ این 
ترسیم شده است، به  هادانشگاههاي فرهنگ سازمانی در را که از زیرمجموعه »کیفیت
حوزة آموزش عالی باز گشاید. هر چند در کشور ما فرهنگ کیفیت  پژوهشگرانروي 

  قرار نگرفته است. يجداروپا ترسیم شده، مورد توجه  يهادانشگاهچنان که در آن
 دانسته چالش جامعه نیترمهمی حتو فرهنگ در کشور بسیار مطرح  مسئلۀامروزه 

فرهنگ سازمانی بیشتر که  هاسازمانبحث فرهنگ، در  تیجامعسواي  .شودمی
 به همسطح  سهو در  قابل بحث است ییهامؤلفه با فرهنگ نمودهايیکی از  عنوانبه

و کاري محسوس و مشهود، ادراکات، هاي رفتاري اي از رویه(مجموعه هوشیار تنیده
ها ها، باورها، هنجارها، نگرشاز ارزش ايمجموعه( هوشیار، نیمهنمادها و مصنوعات)

گرفته مورد بررسی قرار  از مفروضات بنیادین) ايمجموعهناهشیار (و  و انتظارات)
ها و الگوهاي متنوعی در مورد فرهنگ تعاریف، نظریه .)4 ،1389(خاکپور،  است

عه، بررسی و سنجش قرار گوناگون مورد مطال هاياز راهشده است و  مطرحسازمانی 
و فرهنگ  هاسازمانت بحث در گرفته است. اما فرهنگ سازمانی به لحاظ کلی

هاي فرهنگ سازمان زیرمجموعهو نیز فرهنگ کیفیت یکی از  هادانشگاهدانشگاهی در 
ه که با هدف بهبود مستمر کیفیت در نظام دانشگاهی در جریان است، مورد دانشگا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Ntim 
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 رد:دا هیسه ال تیفیفرهنگ ک) 1395بازرگان (از نظر  رفته است.توجه و بررسی قرار گ
 هیئت يهاتیقابل ي؛افزارنرم هیال)، و ... (ساختارها ينهادساز؛ يافزارسخت هیال

ها، هنجارها و ارزش که يمغزافزار هیالو  )توانمندسازها( تیفیک يدر ارتقا یعلم
این سه الیه با همدیگر  وي. از نظر ردیگیبرمرا در  )تیفیک يو هنجارها هاارزش...(

  .دنکنمیدر دانشگاه نمود پیدا 
باید  کندمیهدف پژوهش، اینکه فرهنگ کیفیت چگونه تکوین و قوام پیدا  بنا بر
 تبدیل و کیفیت تضمین نظام استقرار هايتالش نخستین از دهه دو به قریبگفت که 

 زمینۀ در اندکی مطالعات گذرد.کشور می عالی آموزش در غالب یک گفتمان به آن
 گفتمان سازينهادینه شده فراموش ضرورت همثاببه کیفیت فرهنگ پردازيمفهوم

، 1396سلیمی و حسینی، است ( گرفته انجام ایران عالی آموزش در کیفیتتضمین 
توجه نظام  و قابل مهممباحث  جملهاز همواره تیفیکفرهنگ ، رواز این .)1143

 به لحاظ رسالتنیز  دانشگاه فرهنگیاندر این بین، کشور بوده است.  دردانشگاهی 
از نظر  ي دیگرهادانشگاه، بیش از تیفیباک در زمینۀ تربیت معلم ییگرامأموریت

ن پژوهش در و متعددي روبرو بوده است که ای جدياي هتضمین کیفیت با چالش
هاي موجود در پژوهش خألهاي مسئوالن دانشگاه فرهنگیان و پاسخ به دغدغه جهت
  است. اجرا شده پیشین

 دهندهنشان جوییدانش جمعیتاز نظر  یتحوالت نظام آموزش عال با وجود اینکه
2 ،1389پور، قورچیان و شهرکیها (دانشگاه در تیفیبه ک یکافناو توجه  یرشد کم( 

و  نظر وجود ندارد ، هنوز در مورد معناي اصیل کیفیت در آموزش عالی اتفاقاست
هاي فلسفی و ساختاري و مشتريمنبع اصلی اختالف نیز ناشی از تفاوت در بنیان

از ). 1390همکاران، ؛ به نقل از غفاري و 2004، 1نایدرشوایت و ااست (مداري بوده 
با  سازي آنو فرهنگ در آموزش عالی کیفیت ارزشیابی ) نیز1385فراستخواه (نظر 

شرط اصلی استقرار نظام تضمین کیفیت در د پیشتوانمیهاي فکري، توجه به بنیان
آموزش عالی موضوعیت یابد که در این بین، اشاعۀ فرهنگ کیفیت با اعمال ارزیابی 

در درازمدت به بهبود و  هاشگاهداني فرهنگی در هازیرساختدرونی کیفیت و 
) نیز 2006( 2ن الستالو و پلتوالین. از نظر هایرخواهد شدمنجر تضمین کیفیت مستمر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. White & Shneider 
2. Hayrinen Alestalo & Peltola 
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به  فرهنگی دیدگاههاي تحقق کیفیت باال در آموزش عالی ناشی از ین دشواريترمهم
بوده است. با وجود این، همراه با پیدایش جنبش مدیریت کیفیت فراگیر،  کیفیت

 بیشترارزشیابی کیفیت آموزش عالی و ضرورت آن، هنوز هم مشکل اصلی از نظر 
). بنا بر 1388پور، یزدخواستی و رجائیاست (متخصصان، بستر فرهنگی شناخته شده 

مانند هر مفهومی دیگر، در  جنبش فوق در بستر فرهنگ، باید گفت که مفهوم کیفیت
نگاه مسئله (توسعه پیدا کند. این رشد و  سرعتبهد توانمیسایه تکوین فرهنگ 

هاي اخیر، توجه متخصصان ارزیابی کیفیت دانشگاهی را فرهنگی به کیفیت) در سال
ي هادانشگاه، بر همین اساس انجمن پیشها که سال بودبه فرهنگ کیفیت بیشتر کرده 

 کیفیتارائۀ یک رویکرد جامع و پایدار به  منظوربه) فرهنگ کیفیت را 0062( 1اروپا
  .انددر مؤسسات آموزش عالی معرفی کرده

در  تیفیباکي هافعالیتد که شناسایی ادعا کر توانمی، خصوصدر این  
علمی، ارائه  هیئتویژه نسبت به کیفیت از سوي اعضاي  ، تضمین تعهدهادانشگاه

داخلی و خارجی  نفعانذيمختلف پاسخگویی، ارزشیابی صحیح  يهاسمیمکان
 زیاديبه عوامل  در قالب فرهنگ مدارکیفیتي گستردة هافعالیتدانشگاه و شروع 

در قالب  مدارکیفیتي هافعالیتاین  .)1388پور، یزدخواستی و رجائیاست (وابسته 
هاي ساالنه ها و همایشفرهنگ کیفیت در نظام دانشگاهی، امروزه به جهت سخنرانی

در حوزة ارزیابی کیفیت دانشگاهی در کشور (ارزیابی درونی مستلزم فرهنگ کیفیت 
) و تعالی فرهنگ 1394فراستخواه ()، هوش کیفیت از منظر 1395بازرگان (از دیدگاه 

) و دیگر متخصصان حوزة 1394( يمهرمحمدکیفیت دانشگاه فرهنگیان از نظر 
که  ضرورت بخشیده استبیشتر وهش تجربی در این حوزه را آموزش عالی زمینۀ پژ

بوده  هاي ارزیابی کیفیتگیري این ایدة پژوهشی از زبان سخنرانان همایشزمینۀ شکل
 دیده شدههر چند ادبیات پژوهشی موثقی در خارج از کشور در این ارتباط  .است

ویژه دانشگاه فرهنگیان مطرح کشور به يهادانشگاهاست، اما این ایده پژوهشی در 
  یا عملیاتی نشده بود. پردازيتئوري

که پیوستار  آن استموضوع مؤید پژوهش در این  مطالعه ادبیاتبدین ترتیب، 
اذعان شش مرحله  در )155 ،1382بازرگان (را  مراحل استقرار نظام تضمین کیفیت

الگوپردازي درباره  -3 ؛کسب تجربۀ اولیه -2 ؛اندیشیدن دربارة کیفیت -1 کرده بود:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. European University Association (EUA) 
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 -5 ؛یبستگدلاشاعۀ فرهنگ کیفیت و ایجاد  -4 ؛کردن آن فرایند ارزیابی و بومی
هاي انجام شده در با توجه به کوشش استقرار نظام تضمین کیفیت. -6و  ساختارسازي

در  دگاه اواز دی پی برد که تا مرحله چهارم از مراحل یاد شده توانمیآموزش عالی 
هاي اخیر، بدون توجه اما در سال .هنوز شکل نگرفته است هادانشگاهبرنامۀ برخی از 

در برخی  دفتر ارزیابی کیفیت و نظارت بر آن)( يساختارسازبه اشاعه فرهنگ کیفیت، 
در سایۀ اشاعه فرهنگ کیفیت باید گفت که ي کشور انجام گرفته است و هادانشگاهاز 

هاي د قابل دفاع باشد. بنا بر ضرورتتوانمیاستقرار نظام تضمین کیفیت است که 
در دانشگاه فرهنگیان  گمشدهو براي فهم این حلقه  حاکم بر حوزة پژوهشی فوق

انجام  پژوهش ترکیبییعنی طراحی الگوي جامع فرهنگ کیفیت، اولین بار بر مبناي 
در حقیقت،  شده باشد.هی فرهنگیان کشور ارائه تا الگویی براي نظام دانشگا گرفت

اي در این زمینه در خارج از کشور وجود داشته هر چند ادبیات پژوهشی گسترده
هاي ها و مأموریتویژه رسالتي کشور بههادانشگاهاست اما به لحاظ فرهنگ بومی 

سازي بومی خألبر آن شد تا  ، پژوهشگردانشگاه فرهنگان در تربیت معلمان فکور
پردازي و شناسایی فرهنگ کیفیت در دانشگاه فرهنگیان را به لحاظ گسترة مفهوم

و در  کندبرداري بنیاد بهرهسنجش فرهنگ کیفیت از نظریه داده يهاشاخصعوامل و 
بنابراین،  .را مورد سنجش کمی قرار دهد هاشاخصبخش دیگر پژوهش این عوامل و 

هاي زیر در این مقاله پاسخ داده پرسشبا توجه به مسئله فوق، تالش شده است تا به 
  شود:
سازة فرهنگ کیفیت تا چه اندازه از روایی مناسبی  يهاشاخص و هاعامل -

  برخوردار است؟
  ساختار عاملی سازة فرهنگ کیفیت چگونه است؟ -
چه اندازه از پایایی  یت تا) فرهنگ کیفهاشاخصهاي (عناصر و ابعاد و عامل -

  مناسبی برخوردار است؟
  

  پژوهش اتیادب
وفور در مؤسسات آموزش مند و فراگیر در مدیریت کیفیت بههاي نظامامروزه، دیدگاه

براي  .اندناپذیري از این مؤسسات تبدیل شدهو به بخش جدایی شودمیدیده عالی 
 شودمیها استفاده شروایناز  هادانشگاهمدار کردن هرچه کارآمدتر، مؤثرتر و مشتري
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هاي سازي و استانداردسازي پروژهرسمیچراکه،  )؛2010، 1(ساهنی و همکاران
جهت در هاي موجود مدیریت کیفیت براي گسترش نظارت کیفی و شناسایی ظرفیت

اگر  در این فرایند، ).2010، 2(هاروي و ویلیامز بوده است کیفیت بهبود نظام ساختاري
هاي منفعل گیرنده عنوانبهاز استقالل فردي کارکنان غفلت شود و به کارکنان 

جو نگاه شود، ممکن است ابزارهاي مورد دستورات، به جاي افراد فعال و مشارکت
استفاده براي مدیریت کیفیت با توجه به اینکه نحوه اجراي آن از باال به پایین است، 

س و ی(دیو باشدی تأثیر منفی در فرایند سازمانی داشته کارایی الزم را نداشته، یا حت
، 2007، 5؛ انجمن دانشگاهی اروپا2008، 4کری؛ هاروي و استنس2007، 3همکاران

شده از مؤسسات آموزش عالی دربارة اجراي برنامۀ  بر مشکالت گزارش ناب ).2012
 گرفتههاي پژوهشی که در شرایط گوناگون نیز انجام مدیریت کیفیت فراگیر با یافته

 منظور موفقیت؛ باید گفت که بهاستبرخوردار  بیشتري نیز سوییبود، نتایج از هم
ها، فرایندها و ابزارهاي الزم براي در دانشگاه باید استراتژي يمدارکیفیت هايبرنامه

شد یموارد عمل  نیز یکپارچه با فرهنگ سازمانی موجود صورتبهمدیریت کیفیت 
) که در آن موقع توجه 2004، 7؛ ایرانی و همکاران2005، 6درموتپراجوجو و مک(

 گونهنیاها، فرهنگ سازمانی آموزش عالی پژوهش بیشتردر بنابراین، الزم نشده بود. 
  تعریف شده است:

باورها ها، ها، تمریناي که الگوي هنجارها، ارزشپیوسته و دوجانبه به همروابط «
هاي موجود در مؤسسات آموزش عالی را تعیین و فرضیاتی که رفتار افراد گروه

و چارچوب معینی از تفسیر اتفاقات و رفتارهاي انجام شده در داخل یا خارج  کندمی
  )28 ،1998، 8(کاه و ویت ».کندمیاز محیط مؤسسه را مشخص 

معرفی شد تا این ایده را بیان کند » فرهنگ کیفیت«اصطالح  ،هاي اخیردر سال اما
که فرهنگ یک سازمان و کیفیت آموزشی نباید جدا از هم در نظر گرفته شوند، بلکه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Sahney et al 
2. Harvey & Williams 
3. Davies et al 
4. Harvey & Stensaker 
5. EUA 
6. Prajogo & McDermott 
7. Irani et al 
8. Kuh & Whitt 
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هاروي و استنسیکر، است (بوده تري اندازهاي فرهنگی وسیعکیفیت متشکل از چشم
زیادي به  تیاهمدي میال 2006اصطالح نوظهور، پس از سال  نیبنابرا). 431 ،2008

، فرهنگ چراکه داشته است. نیز فرهنگ کیفیت داده شد که ریشه در کاربرد سیاسی آن
پذیري و نظم دهنده تغییر خوبی است از کنترل کیفیت که بر مسئولیتکیفیت نشان

دارد؛ به سوي افزایش استقالل، اعتبار و رشد آموزشی مبتنی بر تجارب،  دیتأکبسیار 
 انجمناست (رقم خورده  ها در مؤسسات آموزش عالیتخصص و ارزش باال رفتن

) تعریفی از EUA( هادانشگاه، انجمن اروپایی باره). در این 2006 اروپا، دانشگاهی
 ییاجرااي در تالش براي د نقطه برجستهتوانمیاند که فرهنگ کیفیت را تدوین کرده

فرهنگ کیفیت باشد. فرهنگ کیفیت طبق تعریف انجمن اروپایی  هايشاخصه کردن
  ) عبارت است از:10 ،2006( هادانشگاه

فرهنگی که تمایل به بهبود پیوسته کیفیت دارد و با دو مؤلفه متمایز مشخص «
ها، باورها، انتظارات و ارزش ؛شناختیروان-سو عناصر فرهنگی : در یکشودمی

گذاري شده درباره کیفیت قرار دارد و در سوي دیگر، عناصر تعهدات به اشتراك
مدیریتی با فرایندهاي تعریف شده براي افزایش کیفیت و کمک به  -ساختاري

  . »استکارهاي افراد  هماهنگ کردن
فرهنگ سازمانی خاص دانشگاهی در نظر  عنوانبهبا این تعریف، فرهنگ کیفیت 

شترك و تعهد نسبت به کیفیت را شامل هاي مکه دربرگیرنده ارزش شدهگرفته 
(براي  »سخت«هاي که عالوه بر جنبه کندمی. تعریف باال، این مورد را بیان شودمی

ها، باورها مثل؛ ارزش( »نرم«هاي یندها)، جنبهاها و فرمثال مدیریت کیفیت، استراتژي
ت بر کیفی گذارند. عالوه بر این، فرهنگبر فرهنگ کیفیت اثر می نیز و تعهدها)

مسئولیت جمعی با مدیریت  شودمیتصور چراکه  مسئولیت جمعی هم داللت دارد
اي که میان کارکنان آموزشی، تعهد داراي ارتباط تنگاتنگی باشد، مثل ارتباط گیاه/ریشه

منظور توسعه فرهنگ کیفیت، باید مدیریتی و دانشجویان وجود دارد. همچنین، به
تا کیفیت و هماهنگی  بودمیي باال به پایین و پایین به باال هاتعادل مناسب بین دیدگاه

ي هادانشگاه؛ انجمن 41 ،2017، 1بندرماچر و همکاران( ابدیبین کارهاي اعضا افزایش 
؛ 2010؛ 2006اروپا (هاي انجمن دانشگاهی در گزارشبنابراین، ). 2006اروپایی، 

)، مطابق شکل یک، در فرهنگ کیفیت عناصر مدیریت سازمانی، ساختار 2012

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Bendermacher et al 
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شناسی سازمانی نباید جدا از هم در نظر گرفته سازمانی و فرهنگ سازمانی و روان
و توسعه  هباط و همکاري به یکدیگر وصل شوند تا زمیناعتماد، ارت اآنها باید ب .شوند

  فرهنگ کیفیت شکل گیرد.

  )17 ،2010ي اروپا، هادانشگاهبا اقتباس از انجمن ( تیفیک) عناصر فرهنگ 1( شکل
  

دهنده ارزشمند بودن آن است، در فرهنگ کیفیت نشان اتبا وجود اینکه ارتباط
براي مثال  ؛خود را داشته استولی معنی دقیق مفهوم فرهنگ کیفیت هنوز جاي بحث 

واضح و مستقیم است،  صورتبه» فرهنگ کیفیت«صحبت درباره  شودمیگفته 
گرایی اجتماعی است و خطوط اصلی آن فرهنگی که متشکل از پدیدة پیچیده ساخت

؛ هاروي و استنسکر، 2012، 1ها (برینگز و گریتنمتشکل از بافت سازمانی، ارزش
، 2الرتباست ()، مرحله توسعه و روبرو شدن با مدیریت کیفیت سازمان 2008
ویژه به ). در هر حال، باید گفت که سنجش فرهنگ کیفیت در یک سازمان2014

مشترك افراد  هايزیرا ارزیابی آن و فرضیه ؛استدشوار  سازمان نظام دانشگاهی
تر از سطح خودآگاه افراد سازمانی که در پایین کندمیمشغول در آن سازمان را درگیر 
دربارة موضوع نوظهوري چون  هاپژوهشیل کم بودن قرار دارد. این پیچیدگی، به دال

  هاي تحقیقی مناسب براي آن بیشتر احساس شده است.فرهنگ کیفیت و نبود پایه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Berings & Grieten 
2. Bollaert 

 براي فرآیندهایی و بزارا

 ارزیابی، ،يریگاندازه تعریف،

 کیفیت افزایش و بخشیاطمینان

 شخصی تعهد :فردي سطح

 براي بهبود کیفیت

  و نگرش فردي: جمعی سطح
 فرهنگ افزایش آگاهی در

 ارتباطات
 اعتماد

 همکاري

 فرهنگ کیفیت

یشناختروانعناصر فرهنگی /  مدیریتیعناصر ساختاري /    
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از فرهنگ سازمانی به شمار  ايمجموعههاي پیشین، فرهنگ کیفیت زیردر پژوهش
که هدف آن ارتقاي مستمر کیفیت بوده است. بر این اساس، فرهنگ کیفیت  آمده است

ها و امور از باورها، روابط، ارزش ايمجموعهدربردارندة  توانمیدر یک دانشگاه را 
مشترکی دانست که اعضاي هیئت علمی، مدیران و سایر کارکنان دانشگاه براي بهبود 

و  برینگز؛ 2014، 1پاولهستند (ن روبرو ي دانشگاهی با آهافعالیتو تضمین کیفیت 
توجه به امر  و )1390؛ بازرگان، 2011، 2006، 2انجمن دانشگاهی اروپا ؛2010، گریتن

 بوده انکارناپذیر همواره بهبود و تضمین کیفیت، در قالب فرهنگ کیفیت دانشگاهی
محسوب  ايمفهوم پیچیده ،فرهنگ کیفیت در آموزش عالیبا وجود این، است. 

با  ؛ چراکهو معموالً برقراري آن با یک رویکرد قابل قبول، سخت است شودمی
 ها، ادراك و تعهدد که ارزششومجموعه عناصر مشترك و قابل فهم متجلی می

). همچنین، باید گفت که 2014، 3ویلکیکند (میمشترك در برابر کیفیت را طلب 
علمی  هیئتاعضاي  یبستگدلآموزشی باید  يهاگروهبراي اشاعه فرهنگ کیفیت در 

 پاسخگویی، شفافیت و مشارکت اعضا ی،وارگی)، عملگراینظام( ينگربه کیفیت، کل
 اخیراً چارچوبدر نظر گرفت.  نیز ) را1390بازرگان، ( تیفیکبراي بهبود مستمر 

 5و همکاران ستی) و لNVAO4 )2014مؤسسه  درتحلیلی دیگري از فرهنگ کیفیت 
 در فوق چارچوببا اینکه ). 2 شکلاست ( گرفتهموردي انجام  ) در مطالعات2015(

 و عوامل از کلی شماي دریافت براي اساساً و است؛ نیامده دست به آنها مطالعه
 شده گرفته نظر در کیفیت فرهنگ بررسی هنگام در هاي دیگرانپژوهش متغیرهاي

 عوامل و سازمانی رسمی، ساختار کیفیت، فرهنگ( مختلف عناصر بنابراین،. است
  .است شده عملیاتی بیشتري در پژوهش آنها جزئیات در) شناختیروان
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1. Pavel 
2. European University Association 
3. Vilcea 
4. Nederlands-Vlaamse Accreditatie organisatie 
5. Leest et al 
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  )35 ،2016، 1به نقل از کاتمن و همکاران( تیفیک پژوهشی فرهنگ -تحلیلی ) چارچوب2(شکل 
  

 مراکز در کیفیت فرهنگ خروجی ،سمیمکان محتوا، ساختارنیز  )3( شکلدر 
 و توسعه عناصر اصلی بنديطبقه در این شماي کلی، .شده است تشریح عالی آموزش
 ،)شناختیروان -فرهنگی رهبري، ارتباطی،-مدیریتی-ساختاري( یسازمان محتواي

 هايخروجی و) تعهد و اشتراکی مالکیت توانمندسازي، دانش،( عادي يهاسمیمکان
 -یادگیري فرایندهاي مستمر بهبود کارکنان، -دانشجویان رضایت، کیفیت فرهنگ
شده است که نسبت به شماي  ترسیم کارکنان-دانشجویان رشد و یادگیري و یاددهی

  .ري برخوردار استتیشقبلی ارائه شده، از گستردگی ب
  
  
  
  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Kottmann et al 

 فرهنگ کیفیت

سازمانی                         یشناختروان  ساختار رسمی 

 جمعی

 راهبردها
فرایندها و  

 ساختارهاي سازمانی

 اعتماد
مشترك يهاارزش  

 رهبري
 ارتباطات
 مشارکت

 فردي

 تعهد
يریپذتیمسئول  

شدن) دارعهدهالتزام(  
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 بندرماچر(عالی  آموزش مراکز در کیفیت فرهنگ خروجی ،هامکانیسم محتوا، ) ساختار3(کل ش
  )51 ،2017 همکاران، و

  
 هایی چون، در پژوهشهاي دانشگاهیدر کل، براي ترسیم فرهنگ کیفیت در نظام

) از کیفیت درونی آموزش که به تداعی فرهنگ 2014( پاولو  )2015( 1باربولسکو
علمی  ئتیههاي نقش استادي اعضاي شده و مقولهمنجر کیفیت به بیرون از دانشگاه 

فرهنگ کیفیت در آموزش در قالب  ةآفرینی دانشجو و همچنین محیط القاکنندو نقش
 ؛)2014( یلکیوپژوهشگرانی چون  است. نمادهاي دانشگاهی سخن به میان آمده

هاي تداعیهم مقوله )2013( 3همکارانو  کاردوسو ؛)2014(یلکی و ؛)2014( 2چونگ
؛ اعتماد، محیط مشارکتی، يهامؤلفهبه دانشگاه در سایۀ  مدارکیفیتکننده نگرش 

ریزي ، توجه به کیفیت مستمر نه آنی و سطحی؛ برنامهاستادانخودمدیریتی کارکنان و 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Barbulescu 
2. Chong 
3. Cardoso et al 

 محتواي سازمانی

 مالکیت اشتراکی

روابط
روابط بین  
انسانی

 

 فرهنگ کیفیت

 هاسمیمکان

 رهبري یشناختروانعنصر فرهنگی/  ارتباطات عنصر فرهنگی/ مدیریت

 تعهد

مأمور
ی

 ت
دالیل عمل کردن

 

 در مدیریت کیفیت مؤثرعوامل 
 ي بهبود یادگیريهاگروهثبت کارکنان در 

 و درگیري افراد ذینفع بازخوردهاتمرکز روي 
 شناخت و ارائه پاداش براي کیفیت آموزشی

 توانمندسازي دانش

 هایخروج

 بهبود پیوسته فرآیند
 یادگیري -تدریس 

 رضایت
 دانشجویان/کارمندان

 یادگیري و توسعه  
 دانشجویان/کارمندان
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 بودن یجیتدرمند به فرایند کیفیت؛ بینش جدید در ارزیابی آکادمیک کیفیت؛ نظام
 یتینظارت حماعمل؛ پاسخگویی به دانشجویان؛ شفافیت،  مالك عنوانبهکیفیت 

 به نظر و اندرا مطرح کردههمکاري و کار گروهی، ارتباطات باز جامع، خودرهبري، 
ه وسعۀ تئوریکی فرهنگ کیفیت برسد هر کدام از آنها چارچوب یکسانی براي تمی

  .اندبستهکار 
 یالمللنیبشده در خارج از کشور با توجه به مطالعات  اجراهاي با وجود پژوهش

پردازي عوامل و به لحاظ مفهوم سازي عواملفهم ایده و یکساندر راستاي موضوع (
در حد  ناپایدار عنوان یک مفروضهبه هنوز مسئله و چالش این ایران، در )هاشاخص

پی کشف و در این پژوهش در  پژوهشگران، رواز این است.باقی مانده مباحث نظري 
 يسازآمادهساخت و فرهنگ کیفیت در قالب  يهاشاخصها و عاملشناسایی 
نظام دانشگاهی  درکیفیت  ارزیابی فرهنگتا بتوانند در شدند  اي معتبرپرسشنامه

 همچنان بااین مسئله مطالعه در خصوص چراکه،  ؛شندندیایاي بفرهنگیان چاره
شهرابی  رساله دکتري عامريپیشین شامل: هاي و پژوهش روبروستدشواري 

مطالعه  ؛»اسالمی آزاد فرهنگ کیفیت در دانشگاه طراحی مدل«با عنوان  )1394(
لطیفی و همکاران  ؛»بررسی فرهنگ دانشگاهی«عنوان  با )1394(ابراهیمی و همکاران 

ملکی آوارسین و صادقی  ؛»هادانشگاهي فرهنگ عمومی هاشاخصمطالعه « )1394(
علمی به فرهنگ کیفیت در  هیئتتعیین میزان گرایش اعضاي « )1393(باروجی 
 یادگیري و آموزش مقایسه فرهنگ« )1392(آیتی  و دامنخوش ؛»آزاد اسالمی دانشگاه

فرهنگ  وعیش« )1392(همکاران  و محمدي ؛»علمی هیئت اعضاي نسل دو در
و  »یعلم هیئت يدانش اعضا تیریمد يندهایاآن از عناصر و فر یابیبا ارز یدانشگاه

 عملکرد به دستیابی در آن نقش و کیفیت فرهنگ« )1390(، بازرگان هرندي تیدرنها
شناسی هاي فرهنگ و گونهپیچیدگی« )1389(؛ امیري و همکاران »هادانشگاه مطلوب

اند تا به امروز پاسخ منسجمی در در داخل کشور هنوز نتوانسته ،»آن در آموزش عالی
دغدغۀ فکري مدیران نظام  نیتربزرگ ترمهماز همه   .این خصوص ارائه بدهند

سازي براي فرهنگ کیفیت در نظام هی در این برهه از زمان نیز شاخصدانشگا
  بوده است.دانشگاهی 
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  روش تحقیق
 اکتشافی نوع از آمیخته تحقیق روش ،هاداده نوع نظر از استفاده مورد تحقیق روش

علمی و  هیئتاعضاي  همه شامل مطالعه این آماري جامعه .است ابزار ساختن مدل و
 کیفی بخش در بودند. کار به مشغول 1395–96 تحصیلی سال در که علمی ئتیه غیر

و پژوهشی سسات علمی ؤنفر از م 23 حجم به اينمونه افتهیساختار مهینمصاحبه 
در بخش  جامعه پژوهش حاضر .شدند انتخاب تا اشباع نظري هدفمند شیوه به کشور

) 2586( علمی هیئت نفر) و غیر 837علمی ( هیئتشامل همه اعضاي  کمی پژوهش
اي گیري چندمرحلهوش نمونهدر دانشگاه فرهنگیان کشور بود که با استفاده از ر

سپس از هر  پنج منطقه،، 1وزارت کشور 1393کشور مصوب  بنديتقسیماز ( ايخوشه
یک پردیس دانشگاهی خواهران و  و از هر استان تصادفی صورتبهمنطقه دو استان 

مندي از با بهره نمونه نهایی انتخاب شد) عنوانبهیک پردیس دانشگاهی برادران 
عضو غیر  289علمی و  هیئتعضو  173نفر ( 462 فرمول کوکران تعداد حجم نمونه

آمده (پرسشنامه  دست بهعلمی) انتخاب شدند. مقیاس تدوین شده، ابزار  هیئت
=کامالً مخالفم 1لیکرت از  ايگزینهگیري پنجاي با مقیاس اندازهگویه 120پاسخ بسته
نمونه آماري هاي کیفی بود که در اختیار داده =کامالً موافقم) از بخش تحلیل5تا 
) Email( الکترونیکی) تنظیم و به آدرس google formsالکترونیکی ( صورتبه

 .علمی پس از محاسبه روایی و پایایی ارسال شد هیئت علمی و غیر هیئتاعضاي 
 وتحلیلتجزیهنفر بوده است. براي  389درصد معادل  84ضریب بازگشت پرسشنامه 

و تکنیک  تأییديجهت ارزشیابی برازش الگوي پیشنهادي از تحلیل عاملی ها از داده
 در استفاده شد. Smart PLS افزارنرمیابی معادالت ساختاري با به کارگیري مدل

 ايتئوري زمینه روش از QC(2( »فرهنگ کیفیت« پرسشنامه ساخت براي اول مرحله
بر  مصاحبه هايپرسش نخست، شد. استفاده افتهیساختار مهین مصاحبه ابزار از و

 شد. تدوین متخصصان و نظرانصاحب نظر و پژوهش موضوع با مرتبط ادبیات اساس
 قالب در مصاحبه متن ،افراد خبره تا رسیدن به اشباع نظري با مصاحبه اجراي از پس

 هیاول. تمامی مفاهیم گرفت قرار لیوتحلهیتجز مورد محوري و آزاد يکدگذار

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محل  بیکرمانشاه و مشهد به ترت ز،یتهران، اصفهان، تبر يدارد که شهرها یدائم رخانهیدب کیهر منطقه . 1
  هستند. 5تا  1مناطق  رخانهیدب

2. School Bonding Questionnaire 
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هاي آن تا استخراج محورها از مصاحبه احصا شده و تنها در با مقولهکدگذاري باز) (
اي اثرگذار بر فرهنگ کیفیت از ادبیات نظري و مقوله هسته 10و استخراج  يگذارنام

به  کدهاي روي از پرسشنامه اولیه يهاسؤال شده است. گرفتهبهره  پژوهش پیشینه
از  نفري 30 نمونه روي و تهیه سؤال 136 با اولیه پرسشنامه شد. نوشته آمده دست

 اصالحات تا شد اجرا کارشناسان نظارت و ارزیابی)( انیفرهنگدانشگاه  متخصصان
در  آمد. به دست نهایی سؤال 120 اولیه تحلیل از پس تیدرنها و آید به عمل الزم

مقوله  44اي و مقوله هسته 10 قالب در فرهنگ کیفیت ايگویه 120این پرسشنامه 
پاسخ به هر عبارت در  .مورد بررسی قرار گرفت 4 شکل ترسیمیبه شرح  محوري

  .است) 5( کامالً موافقم) تا 1( کامالً مخالفماز  يادرجهپنجیک مقیاس لیکرت 
  

 ) جامعه و نمونه آماري پژوهش1( جدول

هااستان مناطق علمی ئتیه کارکنان غیر  علمی هیئتاعضاي    
 کل مرد زن کل مرد زن

 49 37 12 47 28 19 البرز یک
 11 9 2 123 94 29 مازندران

 60 52 8 184 128 56 فارس دو
 19 16 3 109 75 34 هرمزگان

 47 35 12 146 98 48 آذربایجان شرقی سه
 14 11 3 57 50 7 اردبیل

 26 22 4 58 43 15 کرمانشاه چهار
 34 26 6 123 90 33 همدان

 36 31 5 282 231 51 خراسان رضوي پنج
 18 11 7 37 27 10 یزد

 314 250 64 1166 864 302 مجموع
 173 138 35 289 214 75 نمونه آماري
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 اي استقرار فرهنگ کیفیت در دانشگاه فرهنگیان کشور) الگوي نهایی زمینه4(شکل 
  
  پژوهش هايیافته

 فرهنگ کیفیتي هاشاخصو یک از ابعاد بررسی نشانگرهاي هر  از حاصل اطالعات
در داري و سطح معنی 2Rو   tبارهاي عاملی، آماره قدر مطلقبا استفاده از معیارهاي 

   است. شده ارائه 10تا  1 يهانگاره
 یمناسبداراي بار عاملی  هایهگومشخص است، تمامی  10 تا 1که از نگاره  طورهمان

هستند و این بارهاي عاملی در ) بر متغیر مکنون مربوط به خود 7/0باالتر از (
با هر بار عاملی  متناظر tدیگر، مقدار  . به عبارتاستدار معنی 01/0و  05/0سطح

است.  01/0) در سطح 58/2و ( 05/0) در سطح 96/1آن (بیشتر از مقدار بحرانی 

 شرایط علّی:
عنصر ساختاري/  

 مدیریتی
عنصر فرهنگی/  

 یشناختروان
  

 پدیده اصلی:
 "فرهنگ کیفیت"

 

 راهبردها:
 توانمندسازها:

ارزیابی، نظارت  ( 
،  و تضمین کیفیت

،  ساالريشایسته
اعضاي هیئت  

  اصالح، علمی 
  برنامه مستمر
 و درسی

  آموزشی،
مدیریت   ،زشیانگ

 دانش کیفیت)

 پیامدها:
بهبود کیفیت   -

 یآموزش
  آموختگاندانش -

 باکیفیت
  آفرینیارزش -

 براي دانشگاه
 رضایت ذینفعان -
ارتقاي منزلت   -

 معلمی
حیثیت  -

 دانشگاهی
  

 اي:شرایط زمینه
 جومشارکتی)مشارکت(ایجاد

 يریپذتیمسئولتعهد و 
 هااصالح زیرساخت

 گر:شرایط مداخله
 -ارتباطات  –رهبري 

 اعتماد
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هاي مربوط سازه یريگاندازهگفت این نشانگرها از دقت الزم براي  توانمی، یجهدرنت
  .شدندوارد تحلیل نهایی  بر این اساسبه خود برخوردار هستند، 

  
عناصر  یريگاندازهه در قالب مدل مقادیر بار عاملی براي نشانگرهاي هر ساز )2( جدول

  ساختاري/مدیریتی
هایهگو سازه  

بار 
t Rآماره  عاملی 2  

سطح 
داريیمعن  

 نتیجه

AIN( AIN1 860/0( یدانشگاهاستقالل   407/5  547/0  
01/0 انگرنش تأیید   

AIN2 871/0  344/2  05/0  

 )ASC( یرينقدپذپاسخگویی و روحیه 
ASC1 831/0  282/13  

726/0  

01/0  

انگرنش تأیید  ASC2 797/0  212/10  01/0  

ASC3 825/0  904/11  01/0  

OH( OH1 833/0( یسازماننشاط   791/5  517/0  
01/0 انگرنش تأیید   

OH2 816/0  447/2  05/0  

PER(  PER1 896/0انداز (چشم  403/7  772/0  
01/0 انگرنش تأیید   

PER2 908/0  543/27  01/0  

 )PFامکانات کالبدي (
PF1 798/0  333/10  

723/0  

01/0  

انگرنش تأیید  PF2 821/0  988/15  01/0  

PF3 816/0  367/10  01/0  

 )PP( هایهروو  هایاستس

PP1 783/0  269/8  

783/0  

01/0  

انگرنش تأیید  PP2 788/0  114/9  01/0  

PP3 734/0  679/3  01/0  

PP4 778/0  559/13  01/0  

 )SPM( يراهبرد یزيربرنامهمدیریت و 

SPM1 806/0  711/13  

784/0  

01/0  

انگرنش تأیید  SPM2 815/0  157/6  01/0  

SPM3 780/0  488/10  01/0  

SPM4 797/0  685/9  01/0  

 )TRAشفافیت (
TRA1 785/0  386/5  

757/0  
01/0  

انگرنش تأیید  TRA2 821/0  071/15  01/0  

TRA3 833/0  148/15  01/0  
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عناصر  یريگاندازهمقادیر بار عاملی براي نشانگرهاي هر سازه در قالب مدل  )3( جدول
  شناختیروانفرهنگی/

هایهگو سازه  
بار 
t Rآماره  عاملی 2  

سطح 
داريیمعن  

 نتیجه

  )ASU( هافرهنگخردهتوجه به 
ASU1 809/0  335/11  

740/0  
01/0  

انگرنش تأیید  ASU2 807/0  324/11  01/0  

ASU3 828/0  904/13  01/0  

BQU( BQU1 886/0باور به کیفیت (  922/10  801/0  
01/0 انگرنش تأیید   

BQU2 893/0  987/17  01/0  

  )CAGتوافق جمعی (
CAG1 769/0  511/9  

781/0  

01/0  

انگرنش تأیید  CAG2 845/0  907/14  01/0  

CAG3 686/0  654/6  01/0  

  )CVEو انتظارات مشترك ( هاارزش

CVE1 759/0  754/7  

829/0  

01/0  

انگرنش تأیید  CVE2 839/0  504/9  01/0  

CVE3 853/0  744/11  01/0  

CVE4 739/0  816/6  01/0  

DQU( DQU1 900/0گفتمان کیفیت (  163/22  725/0  
01/0 انگرنش تأیید   

DQU2 859/0  854/13  01/0  

  )MM( هایتمأمورو  هارسالت
MM1 807/0  433/10  

761/0  
01/0  

انگرنش تأیید  MM2 819/0  006/14  01/0  

MM3 836/0  308/8  01/0  

QIN( QIN1 897/0هوش کیفیت (  203/19  739/0  
01/0 انگرنش تأیید   

QIN2 875/0  719/15  01/0  
 

  رهبري شاخص یريگاندازهمقادیر بار عاملی براي نشانگرهاي هر سازه در قالب مدل  )4( جدول

هایهگو سازه  
بار 
t Rآماره  عاملی 2  

سطح 
دارينیمع  

هنتیج  

 )AALدانشگاهی (مقبولیت رهبران 
AAL1 830/0  488/6  

878/0  
01/0  

 تأیید
رنشانگ  AAL2 820/0  050/7  01/0  

AAL3 825/0  880/13  01/0  

SAAL( SAAL1 909/0نگرش سیستمی رهبران دانشگاهی (  445/16  881/0  
01/0  تأیید 

رنشانگ  SAAL2 911/0  702/18  05/0  
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 شاخص یريگاندازهمقادیر بار عاملی براي نشانگرهاي هر سازه در قالب مدل  )5(جدول 
  ارتباطات

هایهگو سازه  
بار 
t  Rآماره  عاملی 2  

سطح 
داريیمعن  

 نتیجه

IUC( IUC1 862/0دانشگاهی (ارتباطات درون  824/24  753/0  
01/0  تأیید 

IUC2 870/0 نشانگر  854/8  01/0  

OUC( OUC1 866/0دانشگاهی (ارتباطات برون  462/8  803/0  
01/0  تأیید 

OUC2 865/0 نشانگر  259/26  01/0  

ICO( ICO 811/0( یالمللینبارتباطات   571/9  658/0  01/0  
 تأیید

 نشانگر
  

 شاخص اعتماد يریگاندازهمقادیر بار عاملی براي نشانگرهاي هر سازه در قالب مدل  )6(جدول 

هایهگو سازه t Rآماره  بار عاملی  2  
سطح 

داريیمعن  
 نتیجه

INDT( INDT1 905/0اعتماد فردي (  080/16  880/0  
01/0  تأیید 

INDT2 900/0 نشانگر  031/14  01/0  

INTT( INTT1 871/0اعتماد بین فردي (  625/9  882/0  
01/0  تأیید 

INTT2 964/0 نشانگر  292/16  01/0  

  
تعهد و  شاخص يریگاندازهمقادیر بار عاملی براي نشانگرهاي هر سازه در قالب مدل  )7(جدول 

 پذیريمسئولیت

هایهگو سازه  
بار 
 tآماره  عاملی

R 2  
سطح 

دارينیمع  
 نتیجه

REQ( REQ1 864/0( یفیتکدر برابر  پذیريمسئولیت  273/20  703/0  
01/0  تأیید 

REQ2 885/0 نشانگر  447/12  01/0  

INC 846/0 تعهد فردي  695/11  715/0  01/0  
 تأیید

 نشانگر

TEC 811/0 تعهد تیمی  099/6  658/0  01/0  
 تأیید

 نشانگر

ORC 738/0  تعهد سازمانی  665/5  544/0  01/0  
 تأیید 
  نشانگر
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شاخص  يریگاندازهمقادیر بار عاملی براي نشانگرهاي هر سازه در قالب مدل  )8(جدول 
 (جو مشارکتی) مشارکت

داريمعنیسطح  tآماره  بار عاملی سازه  R 2  نتیجه 

AFP( 802/0مشارکت عوامل دانشگاهی (  275/5  01/0  644/0  
 تأیید
رنشانگ  

مشارکت دانشجویان و معلمان 
)STP( 

772/0  321/5  01/0  595/0  
 تأیید
رنشانگ  

ESP(  824 553/15بیرونی ( نفعانذيمشارکت   01/0  679/0  
 تأیید
رنشانگ  

 
اصالح  شاخص يریگاندازهمقادیر بار عاملی براي نشانگرهاي هر سازه در قالب مدل  )9(جدول 

 هازیرساخت

هایهگو سازه  
بار 
 tآماره  عاملی

سطح 
داريیمعن  R 2  نتیجه 

BUR( BUR1 835/0اصالح بودجه (  858/13  01/0  732/0 گرنشان تأیید   
BUR2 837/0  814/13  01/0  

INR(  INR1 877/0( هازیرساختاصالح   753/11  01/0  590/0 گرنشان تأیید   
INR2 870/0  767/22  01/0  

STR( STR1 806/0اصالح ساختاري (  561/2  01/0  731/0 گرنشان تأیید   
STR2 860/0  570/4  01/0  
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شاخص  يریگاندازهمقادیر بار عاملی براي نشانگرهاي هر سازه در قالب مدل  )10(جدول 
 )راهبردها(ها مکانیسم

هایهگو سازه داريیمعنسطح  tآماره  بار عاملی   R 2 هنتیج   

 ساالريشایستهتوجه به 
)ATM(  

ATM1 819/0  774/11  01/0  
862/0  

 تأیید
رنشانگ  ATM2 814/0  316/11  01/0  

ATM3 879/0  922/15  01/0  

اصالح مستمر برنامه درسی، 
 )CCCآموزشی (

CCC1 795/0  560/15  01/0  

773/0  
 تأیید
رنشانگ  CCC2 706/0  291/7  01/0  

CCC3 843/0  458/16  01/0  

ارزیابی، نظارت و تضمین 
 )ESAکیفیت (

ESA1 746/0  738/7  01/0  

838/0  
 تأیید
رنشانگ  

ESA2 854/0  767/7  01/0  

ESA3 708/0  159/6  01/0  

ESA4 863/0  773/12  01/0  

ESA5 868/0  396/13  01/0  

ESA6 855/0  185/12  01/0  

ESA7 851/0  696/11  01/0  

ESA8 755/0  249/8  01/0  

ESA9 833/0  533/10  01/0  

ESA10 860/0  608/12  01/0  
ESA11 748/0  703/8  01/0  

ESA12 717/0  965/5  01/0  

ESA13 764/0  194/9  01/0  

ESA14 751/0  279/8  01/0  

ESA15 865/0  702/12  01/0  

ESA16 828/0  949/9  01/0  

علمی  هیئتاعضاي 
)FME( 

FME1 785/0  540/11  01/0  

838/0  
 تأیید
رنشانگ  

FME2 703/0  420/5  01/0  

FME3 834/0  698/13  01/0  

FME4 820/0  143/13  01/0  
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هایهگو سازه داريیمعنسطح  tآماره  بار عاملی   R 2 هنتیج   

 )MOTانگیزش (

MOT1 877/0  485/13  01/0  

880/0  
 تأیید
رنشانگ  

MOT2 876/0  991/12  01/0  

MOT3 802/0  318/10  01/0  

MOT4 874/0  299/13  01/0  

مدیریت دانش کیفیت 
)QKM(  

QKM1 849/0  639/12  01/0  

864/0  
 تأیید
رنشانگ  

QKM2 788/0  480/11  01/0  

QKM3 706/0  696/6  01/0  

QKM4 755/0  464/8  01/0  

QKM5 769/0  676/9  01/0  

QKM6 765/0  401/9  01/0  

QKM7 862/0  669/13  01/0  
 

 شاخص يریگاندازهمقادیر بار عاملی براي نشانگرهاي هر سازه در قالب مدل  )11(جدول 
  فرهنگ کیفیت يندهایبرآ

هایهگو سازه  
بار 
 tآماره  عاملی

سطح 
داريیمعن  R 2  نتیجه 

APR( APR1 898/0حیثیت دانشگاهی (  518/16  01/0  853/0 انگرنش تأیید   
APR2 899/0  052/12  01/0  

CVU(  CVU1 906/0براي دانشگاه ( ینیآفرارزش  280/16  01/0  859/0 انگرنش تأیید   
CVU2 901/0  368/14  01/0  

 )ITQ( یآموزشبهبود کیفیت 
ITQ1 879/0  617/17  01/0  

895/0 انگرنش تأیید   ITQ2 858/0  644/9  01/0  
ITQ3 796/0  895/7  01/0  

 )STS( نفعانيذرضایت 
STS1 678/0  900/3  01/0  

631/0 انگرنش تأیید   STS2 802/0  346/6  01/0  

STS3 767/0  726/13  01/0  

TED( TED1 897/0منزلت معلمی (  888/9  01/0  910/0 انگرنش تأیید   
TED2 909/0  497/24  01/0  

یفیتباک آموختگاندانش  GOQ 719/0  872/4  01/0  719/0 انگرنش تأیید   
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) مقادیر آلفاي کرونباخ و پایایی 15تا  11هاي نگاره( گرید هايهمچنین در جدول
))، AVEشده (ترکیبی متغیرهاي پنهان، روایی همگرا (میانگین واریانس استخراج 

الکر)، کیفیت مدل اندازه-آزمون بار عرضی و آزمون فورنل( یصیتشخروایی واگرا یا 
شاخص افزونگی با ( يساختار)) و کیفیت مدل CV Comمتقاطع (گیري (روایی 

نیز ضرایب بارهاي عاملی  )1(است. نمودار  درج شده)) CV Redمتقاطع (روایی 
 دامنۀ مناسب در همگی مقادیر این اینکه به ؛ نظردهدیممتغیرهاي پژوهش را نشان 

نتایج نگاره از که گونههمان همچنین، .شودمی تأیید سنجه همسنگ پایایی دارند، قرار
 همۀ واریانس استخراج شده، میانگین مقادیر به توجه با آید،برمی 15تا  11هاي 

 ارزیابی روایی هدف با .بودند برخوردار همگرا روایی از پژوهش پنهان متغیرهاي
نشان  نتایج شد؛ استفاده متقابل عاملی بارهاي روش از سنجه، پنهان متغیرهاي واگراي

 با آنها همبستگی از بیش متغیرها، دیگر با هاشاخص از کیچیه همبستگی داد
تمام  پرسشنامه، مجموعۀ واگراي روایی از اطمینان براي همچنین متغیرهایشان نیست.

مکنون مربوط به خود را دارند،  ریمتغ يرو يشتریب یبار عامل ،ریپذمشاهده يرهایمتغ
 ییاز روا يریگاندازهمدل  نیگفت ا توانمی یبا توجه به شاخص بار عرض پس
  برخوردار است. یمناسب یصیتشخ

براي بررسی پایایی از دو معیار پایایی ترکیبی و آلفاي کرونباخ استفاده شد. میزان 
است،  مشخص 15تا  11که از نگاره  طورهمانباشد.  70/0این دو معیار باید باالتر از 

گلدشتاین) و آلفاي کرونباخ تمامی متغیرهاي مربوط به -دلوین P( یبیترکپایایی 
، پایایی ابزار بنابرایناست،  70/0باالتر از  فرهنگ کیفیتعناصر  يهاشاخص

  .دشویم تأیید یريگاندازه
) AVEشده (استخراج  انسیوار نیانگیهمگرا از شاخص م ییروا یبررس يبرا

باشد. با توجه به نگاره  50/0باالتر از مقدار  دیشاخص با نیا زانیاست. م شدهاستفاده 
 لیاست که خود دل شتریب 5/0 زانیاز م رهایدر مورد همه متغ AVEشاخص  15تا  11

 برايهمچنین،  است. ابعاد فرهنگ کیفیت گیرياندازهمناسب مدل  يهمگرا ییبر روا
آزمون بار  اریاز دو مع افزارنرمدر  ،گیرياندازهمدل  يواگرا ای یصیتشخ ییروا یبررس
تمام گیري، فاده از این شاخص اندازهشد. با استالکر استفاده -و آزمون فورنل یعرض
مکنون مربوط به خود دارند،  ریمتغ يرو يشتریب یبار عامل ،پذیرمشاهده يرهایمتغ
 ییاز روا گیرياندازهمدل  نیگفت ا توانمی یبا توجه به شاخص بار عرض پس
 ریاستخراج شده هر متغ انسیوار نیانگیجذر م برخوردار است. یمناسب یصیتشخ
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خود  نیکه ا است گریپنهان د يرهایبا متغ ریآن متغ یپنهان از حداکثر همبستگ
در همچنین  .است یمورد بررس گیرياندازهمناسب مدل  یصیتشخ ییروا کنندهبیان

 )CV Comمتقاطع ( ییشاخص اشتراك با روا ریمقاد ،یمورد بررس گیرياندازهمدل 
در  . همچنین دنکمی تأییدرا  گیرياندازهمدل  تیفیخود ک نیکه ا استمثبت و باال 

 CVمتقاطع ( ییبا روا یشاخص افزونگبا معیار  مدل بینیپیشمورد شدت قدرت 
Red( بیبه ترت 35/0و  15/0، 02/0سه مقدار  زادرونپنهان  يرهایدر مورد متغ 

میزان  .شده است یشاخص معرف نیا يبرا ي کهمتوسط و قو ف،یضع ریمقاد عنوانبه
Q کیفیت  دهندهنشاناست که این خود  35/0در همه متغیرها مثبت و باالتر از  2

  است. گیرياندازهمناسب مدل 
  

و  مدیریتی-عناصر ساختاري گیري، روایی، کیفیت مدل اندازهمقادیر پایایی )12(جدول 
  شناختیروان -فرهنگی

 Composite  هاشاخص  ابعاد
Reliability 

Cronbachs 
Alpha AVE CV 

Com 
CV 
Red 

ري
ختا

 سا
صر

عنا
-

تی
یری

مد
  

AIN( 857/0استقالل دانشگاهی (  766/0  750/0  750/0  410/0  
روحیه  و پاسخگویی
ASC(  859/0( نقدپذیري  753/0  669/0  669/0  485/0  

OH( 810/0نشاط سازمانی (  730/0  680/0  680/0  352/0  
PER( 897/0( اندازچشم  771/0  814/0  810/0  626/0  

PF( 853/0امکانات کالبدي (  741/0  659/0  659/0  476/0  
PP(  854/0ها (و رویه هاسیاست  772/0  595/0  605/0  463/0  

ریزي برنامه و مدیریت
SPM(  876/0راهبردي (  812/0  639/0  639/0  500/0  

TRA(  854/0شفافیت (  744/0  661/0  661/0  501/0  

گی
رهن

ر ف
اص

عن
-

وان
ر

تی
ناخ

ش
  

 هافرهنگخردهتوجه به 
(ASU) 

855/0  746/0  663/0  255/0  389/0  

884/0 (BQU)  تیفیباور به ک  737/0  792/0  302/0  503/0  
812/0  (CAG) یجمع توافق  755/0  592/0  152/0  347/0  

 و انتظارات مشترك هاارزش
(CVE) 

955/0  945/0  639/0  267/0  369/0  

876/0  (DQU)  تیفیک گفتمان  810/0  774/0  292/0  475/0  
 هامأموریتو  هارسالت

(MM) 
872/0  709/0  673/0  255/0  382/0  

861/0 (QIN) تیفیک هوش  758/0  785/0  310/0  487/0  
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  ايینهزمي شرایط هاشاخص گیريمقادیر پایایی، روایی، کیفیت مدل اندازه )13(جدول 
 Composite  هاشاخص  ابعاد

Reliability 
Cronbachs 

Alpha AVE CV 
Com 

CV 
Red 

تی
ارک

مش
جو 

 و 
کت

شار
م

  

مشارکت عوامل دانشگاهی 
)AFP( 

842/0  717/0  639/0  226/0  

456/0  

مشارکت دانشجویان و 
 )STPمعلمان (

520/0  

بیرونی  نفعانذيمشارکت 
)ESP(  616/0  

 و 
هد

تع
یت

سئول
م

ري
پذی

  

در برابر  پذیريمسئولیت
 )REQ( یفیتک

882/0  821/0  653/0  288/0  

436/0  

534/0 تعهد فردي  
481/0 تعهد تیمی  

443/0  تعهد سازمانی  

ح 
صال

ا
رها

ختا
سا

  

BUR( 823/0اصالح بودجه (  769/0  699/0  089/0  362/0  
INR( 866/0( هازیرساختاصالح   789/0  763/0  242/0  417/0  

STR( 820/0اصالح ساختاري (  764/0  695/0  128/0  353/0  

  
  گرمداخلهي شرایط هاشاخص گیريمقادیر پایایی، روایی، کیفیت مدل اندازه )14(جدول 

 Composite  هاشاخص  ابعاد
Reliability 

Cronbachs 
Alpha AVE CV 

Com 
CV 
Red 

ري
رهب

  
دانشگاهی مقبولیت رهبران 

)AAL( 
865/0  765/0  680/0  249/0  439/0  

نگرش سیستمی رهبران 
SAAL(  906/0( یدانشگاه  792/0  828/0  410/0  647/0  

ات
باط

ارت
  

 یارتباطات درون دانشگاه
(IUC)  

857/0  766/0  750/0  229/0  447/0  

 یبرون دانشگاه ارتباطات
(OUC) 

857/0  765/0  749/0  230/0  493/0  

 - - - - -  (ICO) المللیبینارتباطات 

ماد
اعت

  

898/0 (INDT) ياعتماد فرد  772/0  814/0  373/0  627/0  

859/0 (INTT) يفرد نیب اعتماد  773/0  753/0  227/0  551/0  
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=  هاکنشتعامالت و ( هامکانیسم گیريمقادیر پایایی، روایی، کیفیت مدل اندازه )15(جدول 
  راهبردها)

 Composite  هاشاخص  ابعاد
Reliability 

Cronbachs 
Alpha AVE CV 

Com 
CV 
Red 

سم
کانی

م
 ها

ها)
برد

راه
)

  

876/0 (ATM) ساالريشایستهتوجه به   787/0  702/0  702/0  605/0  
 ،یمستمر برنامه درس اصالح

 (CCC) یآموزش
826/0  784/0  613/0  613/0  472/0  

 تیفیک نینظارت و تضم ،یابیارز
(ESA) 

966/0  962/0  640/0  635/0  528/0  

867/0 (FME) یعلم هیئت ياعضا  794/0  620/0  621/0  517/0  
918/0  (MOT) زشیانگ  880/0  736/0  736/0  647/0  

919/0 (QKM) تیفیدانش ک تیریمد  896/0  618/0  618/0  534/0  
  

  پیامدها)( یفیتکفرهنگ  یندهايبرآ گیريمقادیر پایایی، روایی، کیفیت مدل اندازه )16(جدول 
 Composite  هاشاخص  ابعاد

Reliability 
Cronbachs 

Alpha AVE CV 
Com 

CV 
Red 

سم
کانی

م
 ها

ها)
برد

راه
)

  

894/0  (APR) یدانشگاه تیثیح  762/0  808/0  304/0  520/0  
 دانشگاه يبرا آفرینیارزش

(CVU) 
899/0  775/0  816/0  327/0  527/0  

882/0  (ITQ)یآموزش یفیتبهبود ک  800/0  714/0  288/0  391/0  
794/0 (STS)نفعانیذ تیرضا  714/0  564/0  239/0  491/0  

898/0 (TED) یمنزلت معلم  774/0  816/0  318/0  490/0  
(GOQ) یتباکیف آموختگاندانش   - - - - 345/0  

  
  بررسی مدل کل پژوهش

 )2(دهد. نمودار نتایج تحلیل مربوط به مدل کلی پژوهش را نشان می )1(نمودار 
  دهد.را نشان می )1(تی مربوط به هر یک از روابط مدل  هايهنمر نیز
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  و ضرایب استاندارد بارهاي عاملی 2Rمقادیر  )1(نمودار 

 تی مربوط به آزمون مدل کلی پژوهش هايهنمر )2(نمودار 
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  گیرينتیجه و بحث
فرهنگ «سنجش  يهاشاخصعوامل و  ییشناسا ،پژوهش حاضراز اجراي هدف 
ر که د پژوهش هاي) در دانشگاه فرهنگیان بود. در جهت تحقق هدفQC( »کیفیت

عنوان پدیدة اصلی فرهنگ کیفیت به گرفتاي انجام بخش کیفی بر مبناي تئوري زمینه
علّی، ( طیشرا) در قالب یک الگوي منطقی و با تکیه بر فهم آن با 4(مطابق شکل 

به این امر توجه  . یعنیشدها و پیامدها طراحی اي)، تعامالت/ کنشاي و زمینهواسطه
فرهنگ کیفیت از چه عواملی متأثر شده است؟ در کنار آن، با چه عواملی تعامل  شده؛

  اند؟دارد؟ و پیامدهاي این تعامالت چه متغیرهایی بوده
  شرایط علّی

طور مستقیم به مقولۀ کانونی فرهنگ کیفیت میشرایط علّی آنهایی هستند که به
نفعان آن است نجامد و منشأ فعالیت دانشگاه در میان عوامل درون دانشگاهی و ذيا

یعنی با عناصر ساختاري/ مدیریتی و  ؛کندمیکه در پیشایند فرهنگ کیفیت تحقق پیدا 
و پیوند و ارتباط آنها با یکدیگر از طریق رهبري،  شناختیروانعناصر فرهنگی/ 

جانبه و اي و مشارکت همهگر یا واسطهمداخله عنوان شرایطارتباطات و اعتماد به
افزایی ایجاد اي همعنوان شرایط زمینهپذیري کارکنان دانشگاه بهتعهد و مسئولیت

  در ذیل توضیح داده شده است. هاي این شرایطمقوله .کندمی
  ايشرایط زمینه
 یطیمحبلکه در شرایط خاص  لّی پدیدة فرهنگ کیفیت نه در خألموجبات ع

، توضیح فرایند فرهنگ کیفیت که نیازمند کارکنان جهیدرنتگیرند و بسترها) شکل می(
علمی آگاه، توانمند، متعهد و برخوردار از حس مسئولیت و مالکیت  هیئتو اعضاي 

پذیري ذيجانبه، تعهد و مسئولیتمشارکت همه زمینهدر سایۀ ایجاد  استمشترك 
بودجه و اصالحات دانشگاه (ي هاختزیرسانفعان دانشگاهی و نیز در اصالح 

  .کندمیساختاري دانشگاه) معنا پیدا 
  گرشرایط مداخله
ابل و راهبردهاي گر نیز شرایطی هستند که بر چگونگی کنش متقشرایط مداخله
و تحلیل آنها شرایط  گرفتههاي انجام گذارند. بر اساس مصاحبهپیشنهادي اثر می

 استگر در این پژوهش شامل؛ کیفیت رهبري، ارتباطات و اعتماد در دانشگاه مداخله
ها در دانشگاه در کیفیت الزم برخوردار نباشد راهبردهاي این مقوله و چنانچه

برندگان پیش عنوانبهتعهد رهبري ، چراکه کرد.پیشنهادي را با مشکل مواجه خواهد 
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دن کرص منابع، تصریح و شفاف صینفوذ بر تخ راهاصلی توسعه فرهنگ کیفیت از 
یریت فرایندها ها، ایجاد مشارکت و توانمندسازي افراد و مدها و مسئولیتنقش

ویژه رهبران دانشگاهی در سطح گروه یا دپارتمان بر توسعه فرهنگ به .تأثیرگذار است
گذارند و باید گفت که کیفیت از طریق خلق یک جو اعتماد و درك مشترك تأثیر می

هاي ارتباطی مناسب نیز باید از طریق جهت بهبود و توسعه فرهنگ کیفیت کانالدر 
مناسب فرهنگ کیفیت که همان بهبود کیفیت در  ندیبرآرهبري ایجاد شود تا به 

  آموزش عالی است، ختم شود.
  عاملیت و کنش (راهبردها)

پدیدة  شوندگان هرچند، از نظر مصاحبهشودمی دیده )4(طور که در نمودار همان
اي و شرایط زمینه ریتحت تأثفرهنگ کیفیت در دانشگاه ناشی از موجبات علّی و 

گر است، ولی در این اثنا نقش عاملیت انسانی و کنشگران را نباید نادیده مداخله
ند این فرایند را تسهیل کنند. پدیده توانمیگرفت. آنها با مداخالت و راهبردهاي خود 

؛ تأسیس ساختار ارزیابی، نظارت و تضمین همچوندهایی براي مطالعه حاضر راهبر
و  یعلم ،ايحرفه یستگیشا هايبا ویژگی( یعلم هیئت ياعضاکیفیت، جذب 

 زشیانگي؛ ساالرستهیبه شا توجهآموزشی؛  و درسی برنامه مستمر ؛ اصالح)یاخالق
اثناي این نسته است. در را مهم و اساسی دا تیفیدانش ک تیریمد؛ )یرونیو ب یدرون(

یک نهاد  عنوانبهباید گفت که نهاد ارزیابی، نظارت و تضمین کیفیت  راهبردها
گیري فرهنگ کیفیت ترین تأثیر را در بلندمدت بر شکلباال ،حمایتی، نه رسمی

بخشی از فرهنگ  عنوانبهسیستم تضمین کیفیت درونی  ؛ چراکهد داشته باشدتوانمی
نظر گرفته شده است و تضمین کیفیت بیرونی کیفیت در مؤسسات آموزش عالی در 

ر بر توسعه فرهنگ کیفیت عنوان یک عامل بیرونی مؤثبا هدف پاسخگویی) به(
دن دو حوزة کرمتعادل  جهتد. در کل، تضمین کیفیت بیرونی در شومحسوب می

اي اعضا و پاسخگویی و الزام به رعایت استانداردها و آفریدن احساس مسئولیت حرفه
  .استعنوان عامل کنترل اهی از طریق نقش توانمندسازها بهویت فرهنگ دانشگنیز تق
  ، پیامدها و نتایجندهایبرآ

جهت اداره و کنترل ها) که در مقابله یا واکنشها (العملها) و عکساعمال (کنش
 جهتپیامدها در  )4( گیرد، پیامدهایی خواهد داشت. مطابق شکلپدیده صورت می
 تیرضا، آموزش تیفیک بهبود، دانشگاه يبرا ینیآفرارزشت به یتحقق فرهنگ کیف

 تیثیحبه  تیدرنهاو  یمنزلت معلم يارتقا، تیفیباک آموختگاندانشنفعان، تمامی ذي
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در صورتی که فرهنگ  ،ی خواهد انجامید. بر اساس کدهاي احصا شدهدانشگاه نظام
آفرینی دانشگاه در ارزشو نهادینه شود بهبود کیفیت در کل و یابد کیفیت اشاعه 

  خواهد بود. دستیابیجامعه قابل 
عوامل و  مطرح شد: هاسؤالاین کمی پژوهش،  هايهدف با توجه بههمچنین 

ي (نشانگرها) سازة فرهنگ کیفیت تا چه اندازه از روایی مناسبی برخوردار هاشاخص
هاي (عناصر و است؟ ساختار عاملی سازة فرهنگ کیفیت چگونه است؟ ابعاد و عامل

  چه اندازه از پایایی مناسبی برخوردار است؟ ) فرهنگ کیفیت تاهاشاخص
محور و رویکرد کلی ( یالمللدر این پژوهش، ابتدا با توجه به اسناد ملی و بین

و نظر متخصصان خبره و  )ي اروپاییهادانشگاههاي با الهام از مدل فرهنگ کیفیت
ها، بر اساس نظریۀ داده بنیاد؛ عامل )محورها سازي آنتر و بومیموارد دقیق( یموضوع
هاي پرسشنامۀ فرهنگ کیفیت استخراج و شناسایی شد و بر اساس و گویه هاشاخص

روایی محتوایی) ( هیاولدر مطالعه  .گویه تدوین شد 136ساختار اولیه پرسشنامه با  ،آن
 گاه فرهنگیان توزیعمتخصص نظارت و ارزیابی کیفیت در دانش 30بین ها پرسشنامه

گویه در  120حذف و تعداد  ،گویه به لحاظ مشابهت و همپوشانی 16تعداد  شد.
  .شدپرسشنامه نهایی بین نمونه آماري توزیع 

هاي مقولهها (شاخصاي) فرهنگ کیفیت، هاي هستهمقولهابعاد (با در نظر داشتن 
پی افزارنرمنشانگرها) استخراج شده از بخش کیفی، با استفاده از ( میمفاهمحوري) و 

ل س تحلیل عاملی تأییدي انجام گرفت اپژوهش که مدل نهایی بودبیانگر آن  وا 
براي تعیین پایایی از روش همسانی درونی با استفاده از آلفاي  برازش داشته است.

ایب آلفاي کرونباخ ابعاد و . ضرمحاسبه تجانس درونی استفاده شد منظوربهکرونباخ 
ها بر اساس تعداد باال بودن پایایی ابعاد و مؤلفه که بیانگر هاي فرهنگ کیفیتمؤلفه
هاي استخراج شده از تحلیل عاملی است. با توجه به نتایج روایی محتوایی، عامل

 دارتحلیل عاملی تأییدي مرتبه اول و دوم براي نمونه مدنظر از برازش مناسبی برخور
 و هااست. باید گفت مسئوالن دانشگاه فرهنگیان با مدنظر قرار دادن این عامل بوده

هاي خواهند توانست کاستی رفت از فرهنگ کیفیتي اثرگذار و برونهاشاخص
  اندیشی کنند.مربوط به کیفیت را مشخص و براي بهبود آن چاره

به نتایج و  توانمیهاي همسو با آن و یافته یدر تبیین و بحث این یافته پژوهش
؛ )2014(پاول )؛ 2016( همکاران و )؛ کاتمن2017همکاران (بندرمارچر و  مطالعات

؛ )2010( نگزیبر ؛)2013همکاران (و  کاردوسو ؛)2014چونگ ( ؛)2014( یلکیو
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) اشاره کرد که در مطالعات 1390بازرگان (؛ )2011، 2006(اروپا  یانجمن دانشگاه
و عناصر فرهنگی/  ساختاريي عناصر مدیریتی/ هاشاخصبه ابعاد، خود، 

هاي رهبري، ارتباطات و اعتماد و مقوله با با مرتبط ساختن این دو عنصر شناختیروان
دانشگاهی  در قبال کیفیتو مشارکت پذیري همچنین توافق جمعی، مسئولیت

در محور اصلی  هااین عناصر و مقوله همه کهيطوربه .انداذعان داشته پایدار صورتبه
هاي بنا بر یافته .شودیابند تا بهبود کیفیت در دانشگاه محقق فرهنگ کیفیت تداوم می

در دانشگاه فرهنگیان با همدیگر ارتباط  هاشاخصکمی هر یک از این عوامل و 
  تنگاتنگی دارند.

آن از مرحلۀ آغاز تا گیري کرد که بهبود کیفیت و هدایت نتیجه توانمیهمچنین 
نیازمند اشاعه و استقرار سازوکارهاي فرهنگ کیفیت در دانشگاه  ،مرحلۀ تحقق کیفیت

جهت، در جهت فهم فرهنگ کیفیت و شناسایی عوامل اثرگذار  فرهنگیان است. بدین
توسعه ( ندهایشایپسه مقولۀ اساسی فرهنگ کیفیت در این دانشگاه بر بر این پدیده، 
تقسیم  مسئله بهبود کیفیت) قابل( ندهایبرآتوانمندسازها) و ( ندهایفرا، فرهنگ کیفیت)

شاهد تغییر اساسی دانشگاه فرهنگیان  در توانمیاین الگو  يسوبهبا حرکت  .هستند
این امر نیازمند استقرار فرهنگ کیفیت بر مبناي عوامل  و بوددر جهت بهبود کیفیت 

  :دشومیاثرگذار بر این سازه است. بنابراین، پیشنهاد 
 روبروکیفیت مبحث بسیاري در هاي با چالشفرهنگیان که نوپاي دانشگاه  -

هاي د با استقرار فرهنگ کیفیت در جهت پیشبرد تضمین کیفیت گامتوانمیست ا
 اساسی بردارد.

ساسی که بر اساس این استقرار این پدیده نوظهور یکی از متغیرهاي ا براي -
رهبري، ارتباطات و گر (آن عوامل مداخله ،ترین اهمیت را داردپژوهش نیز بیش

و شوراي عالی انقالب  وپرورشآموزشوزارت  يباالردهن مسئوال ؛استاعتماد) 
 بههبران این دانشگاه ساالري در انتخاب رشایسته دن زمینهبا فراهم کرفرهنگی 

چراکه، تحقق این امر الزمه بسترسازي در عوامل  کمک کنند؛استقرار فرهنگ کیفیت 
پذیري کارکنان و عوامل دانشگاهی در اي چون؛ اصالح ساختارها، مسئولیتزمینه

 فرهنگ یا جو مشارکتی است. آوردندانشگاه و همچنین فراهم 
ستقرار فرهنگ کیفیت هر یک از ده که براي ا کرداذعان  توانمی تیدرنها -

د داشته باشد توانمیمند را عنوان یک عامل اثرگذار نقش نظامعامل شناسایی شده به
 تیفیک بهبود، دانشگاه ي خودبرا ینیآفرارزش که پیامدهاي این استقرار چیزي جزچرا
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 يارتقا، تیفیباکآموختگان دانشدرونی و بیرونی)، ( نفعانيذتمامی  تیرضا، آموزش
 .ستین یدانشگاه نظام تیثیح تیدرنهاو  یمنزلت معلم

شود که با در نظر گرفتن از نتایج پژوهش حاضر چنین استنباط می درمجموع -
هاي مربوط به اعتبار، روایی، زمان الزم براي تکمیل پرسشنامه و سهولت نمرهمالك

 QCآید، پرسشنامه هاي عملی بودن آزمون به حساب میجنبه ینترمهمگذاري که از 
گیري فرهنگ کیفیت در دانشگاه فرهنگیان و شاید در ابزاري کامالً مناسب براي اندازه

باشد. با توجه به میزان اعتبار و روایی تأیید شده مؤسسات آموزش عالی کشور  دیگر
 منزلهبه QCاز توان آن می بخشرضایتپرسشنامه در پژوهش حاضر و خصایص 

به جهت استفاده پژوهشگران و  هادانشگاهابزاري براي ارزیابی فرهنگ کیفیت در 
  شد. مندبهرهمتخصصان آموزش عالی 

به پاسخگو نبودن برخی از پاسخگویان و  توانمیهاي این پژوهش از محدودیت
نمونه (استفاده از پرسشنامه الکترونیکی) افراد  تعدادي در دسترس نبودن حضوري

، در تعمیم روایناشاره کرد که ممکن است در نتایج پژوهش تأثیر گذاشته باشد. از 
با توجه به روایی و پایایی مناسب  نتایج به جامعه آماري دیگر باید احتیاط کرد.

نگ کیفیت در د از این ابزار براي استقرار فرهشوپرسشنامه فرهنگ کیفیت، پیشنهاد می
ا در آینده و نشانگرهاي این ابزار مورد توجه قرار گیرد ت هاشاخصدانشگاه فرهنگیان، 

 یدانشگاه ها و مراکزپردیسهاي بخشی در تمامی عرصهشاهد شکوفایی و کیفیت
  .باشیمفرهنگیان دانشگاه 
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 منابع
بر  ینقش فرهنگ دانشگاه .)1394گلنار (، و مهران ی، فریباعدل روناك؛ ،یمیابراه

فصلنامه پژوهش و  .ینظام آموزش عال نظرانصاحب دگاهیاز د ینآفریدانش
  .151-127، )1( 21 ،یدر آموزش عال يزیربرنامه

یدگیچیپ). 1389( يمحمدمهد، ذوالفقارزادهو  زارعی متین، حسن ؛نقیامیري، علی
فرانظري و  یچارچوب( یعال آن در آموزش مطالعات شناسی فرهنگ و گونه يها

  .40-7، 11و  10، راهبرد فرهنگ .ی)مفهوم
کیفیت نظام آموزش  يظرفیت سازي براي ارزیابی و ارتقا ).1382بازرگان، عباس (

  . 158 -141 )،41( 10، فصلنامه مجلس و پژوهشالمللی. هاي بینعالی: تجربه
به عملکرد مطلوب  یابیو نقش آن در دست تیفیفرهنگ ک .)1390عباس (، بازرگان

  .72-63 )،50(13، فصلنامه آموزش مهندسی ایران .هادانشگاه
 ی.آموزش عال تیفیک يبرا ینامرئ یدست يدر جستجو .)1395عباس (، بازرگان

سخنرانی ارائه شده در سومین کنفرانس ملی و دهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت 
  اردیبهشت. 8-7، تهران: دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاهی يهانظام

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش: مطالعه ). 1389عباس (خاکپور، 
دانشگاه  ،. رساله دکتريپژوهشی جهاد دانشگاهی -آموزشی موردي واحدهاي

  شهید بهشتی.
). مقایسه فرهنگ آموزش و یادگیري در دو 1392محسن (دامن، صدیقه و آیتی، خوش

فصلنامه مطالعات  .دانشگاه بیرجند از منظر نقش استادنسل اعضاي هیئت علمی 
  .108-85 )،4(26، اجتماعی خراسان -فرهنگی

 پردازي فرهنگ کیفیت: ضرورت). مفهوم1396ره (نی ،حسینی و سلیمی، قاسم
مجموعه ایران.  عالی آموزش در تیفیک تضمین گفتمان يسازنهینهاد شدهفراموش

، دانشگاه تبریز، دانشگاهی يهانظام کیفیت ارزیابی ملی همایش مقاالت یازدهمین
  اردیبهشت. 7و  6 ،شناسیدانشکده علوم تربیتی و روان
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حصول  قابل و مشخص دورنماي)( اندازچشمدانشگاه نیازمند   1
  جهت بهبود کیفیت است.

     

آینده (جامعه) آن  محیط و وپرورشآموزش آینده نیازهاي شناخت  2
  توسط دانشگاه ضروري است.

     

در  مناسب ساختاري غیرهاي ساختاري و ها و رویهسیاست  3
  دانشگاه ضروري است.

     

 بردن باال براي فرهنگیان دانشگاه در ابالغی و مدون استانداردهاي  4
  الزامی است. کیفیت فرهنگ

     

 کیفیت تدریس نظارت و ارزیابی براي اجرایی هايدستورالعمل  5
  تنظیم شود.باید  علمی هیئت اعضاي

     

بینانه و باید واقع کیفیت بهبود هايبرنامهاز  هارویهو  هاسیاست  6
  قابل حصول تنظیم شوند.

     

دانشجومعلمان) از امکانات کالبدي مناسب در  ویژهبه( ذینفعان  7
  بایستی برخوردار شوند. دانشگاه

     

 کالس،( و ترمیم دانشگاهی به لحاظ زیباسازي به فضاي  8
  باید توجه شود. ...)و کارگاه آزمایشگاه،

     

دانشگاهی و تناسب آن با تعداد دانشجویان و  به استانداردهاي  9
  باید توجه شود. استادان

     

 کیفیتمحور  عنوانبه دانشگاه به لحاظ شایستگی هايورودي  10
  ضرورت دارد. )یمعلم زهیافراد با انگ(

     

باید از شفافیت  در دانشگاه و ساختاري قوانین و مقررات اداري  11
  کاملی برخوردار باشد.

     

و بهبود  اصلی و فرعی کارکنان دانشگاه در زمینه کیفیت مأموریت  12
  آن باید شفاف باشد.

     

و جامعه)  وپرورشآموزش( دانشگاهآینده  نیازهاي به پاسخگویی  13
  باید از اهداف دانشگاه باشد.

     

پاسخگویی تمامی کارکنان (عوامل اجرایی) در راستاي کار   14
  تقویت شود. باکیفیت

     

جو و روحیه نقدپذیري و نقادي در بین عوامل دانشگاهی باید   15
  بسترسازي شود.

     

دانشگاه در  هايبرنامه توسعه براي در دانشگاه برنامه راهبردي  16
  الزم است. جهت بهبود کیفیت

     

      دانشگاه با کیفیت ارتقاء ریزي و طراحیکارکنان در برنامهنقش   17
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  آن مهم است. مستمر ارزیابی
دانشگاه با چهارچوب برنامه  سالیانه يهافعالیت ارزیابی از  18

  راهبردي دانشگاه ضرورت دارد.
     

و  راهبردي ریزيبرنامه براي مناسب سازوکار از دانشگاه باید  19
  جامع استفاده کند. هايبرنامه مدیریت

     

کارکنان در دانشگاه برمبناي توجه به کیفیت فراهم  نشاط سازمانی  20
  گردد.

     

سرعت  نشاط علمی در دانشجویان و استادان با درگیري در کیفیت  21
  .گیردمی

     

هاي دانشگاهی در راستاي استقالل پردیس امنایی شدن هیئت  22
  تمرکززدایی) الزم است.( دانشگاهی

     

پژوهشی  و آموزشی هايبرنامه فرایند در نسبی استقالل ایجاد  23
  .گرددمیاحساس  دانشگاهی واحدهاي

     

 دانشگاه کیفیت در مداريارزشتعالی و  راستاي در حرکت  24
  ضرورت دارد.

     

 و انتظارات ذینفعان مرتبط با دانشگاه در جهت باال بردن هاارزش  25
  کیفیت باید ارج نهاده شود.

     

و ذینفعان  واحد و مشترك از کیفیت توسط مجریان تقریباًانتظارات   26
  الزم است. بینانهواقع اندازچشمبا 

     

دروندادها در دانشگاه ضرورت  و افراد نیازها و انتظارات به توجه  27
  دارد.

     

) با یافتهتربیتمعلمان ( فرهنگیانهاي دانشگاه خروجی  28
  متناسب باشد. وپرورشآموزش هايمأموریت

     

پوشش منسجم و  تحت واحدهاي در دانشگاه اهداف و رسالت  29
  باشد. مشخص

     

 هايمأموریت و هارسالت از کارکنان و علمی هیئت اعضاي  30
  دانشگاه آگاه باشند. (مطلع بودن)

     

دانشگاهی نیازمند نگاه آبشاري به کیفیت  بااليردهنگاه مسئولین   31
  است. (دغدغه کیفیت)

     

عوامل دانشگاهی در خصوص کیفیت بر اساس توافق جمعی   32
  داشته باشند.گفتمان) ( مستمر اندیشیهم

     

) در وپرورشآموزشمردم و ( نفعانذيتوافق مورد انتظار   33
  باید یکسان باشد. خصوص کیفیت معلم

     

ضروري  اعتقاد و باور به کیفیت در بین تمامی عوامل دانشگاهی  34
  است.
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پژوهشی، رئیس دانشگاهی)  -معاون آموزشی( علمی هیئتکادر   35
  داشته باشند. به امر کیفیت باور قلبی

     

تربیت معلم  هايمأموریتگفتگو و میزگردهاي علمی در زمینه   36
  ضروري است. در دانشگاه باکیفیت

     

یعنی؛ گفتمان  کیفیت است گفتگوي استمرارفرهنگ کیفیت؛   37
  کیفیت باید جاري شود.

     

تر و بدون هرچه تمام در مسیر و فرایند کیفیت؛ با هوشمندي  38
  سردرگمی باید گام برداشت.

     

حرکت درونی به ( کیفیتبخشی از فرهنگ  عنوانبههوش کیفیت   39
  کیفیت) الزم است.

     

از نظر شکل و ساختار آکادمیک) در ( دانشگاهیتوجه به فرهنگ   40
  دانشگاه باید ایجاد شود.

     

       باید ایجاد شود. گرایی در دانشگاهلهئپذیري و مسفرهنگ انعطاف  41
و  دوطرفهو ارتباط  کیفیت در بخشی از فرهنگ سازمانیفرهنگ   42

  همسو با یکدیگر ایجاد شود.
     

سیستم وار) عوامل دانشگاهی در خصوص ( منددید نظام زاویه  43
  کیفیت باید پیاده شود.

     

ضروري  نگرش سیستمی به مقوله کیفیت توسط مدیران دانشگاهی  44
  است.

     

در دانشگاه فرهنگ کیفیت نیازمند رهبري کاریزماتیک و علمی   45
  است.

     

رهبري اشاعه فرهنگ کیفیت توسط مسئولین مقبول و علمی در   46
  دانشگاه الزم است.

     

هدایت و رهبري برنامه کیفیت توسط تیم رهبري با مقبولیت علمی   47
  و اخالقی قابل تحقق است.

     

طراحی  سازيفراهمپرداختن به تجربیات تربیت معلم سایر کشورها و   48
  ي کیفیت الزم است.هاشاخص

     

در  و نیازهاي جامعه مدارس)( مدارسارتباط با مدیران و معلمان   49
  جهت فرایندهاي کیفیت الزم است.

     

علمی، آموزشی و  يهاسازمان و هادانشگاه سایر با دانشگاه تعامل  50
  الزم است. پژوهشی

     

 هیئتبین دانشگاهی کارکنان و اعضاي  جانبههمهو ارتباط  تعامل  51
  علمی دانشگاه ضروري است.

     

هماهنگی و ارتباطات الزم بین دوایر مختلف در دانشگاه در جهت   52
  کیفیت ضروري است. بردن باال

     

     توافق و تعهد فردي بر کیفیت در جهت رسیدن به فرهنگ کیفیت   53
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  ضروري است.
وفاداري گروهی به ( کیفیتایجاد تعهد تیمی یا گروهی یا گروه   54

  کیفیت) ضروري است.
     

علمی و کارکنان دانشگاه به  هیئتسازمانی اعضاي  بستگیدل  55
  کیفیت ضروري است.

     

       در قبال کیفیت الزم است. سازمانی افراد تمام مسئولیت احساس  56
کمک به ( دیگراندر قبال عملکرد خود و  پذیريمسئولیت  57

  همکاران) ضرورت دارد.
     

 دانشگاه و مدیریت دانشگاه اعضاي و بین کارکنان اعتمادفضاي   58
  باید ایجاد شود.

     

       باید شکل گیرد. مشارکتی)جو ( دانشگاهفضاي اعتماد و گفتگو در   59
       باید فراهم گردد. اعتماد کارکنان به مدیریت دانشگاهی و بالعکس  60
 رفتار سازمانی توأم با اعتماد در کارکنان دانشگاه نسبت به یکدیگر  61

  باید ارتقا پیدا کند.
     

در اولویت اول  طور داوطلبانه)به( علمی هیئتمشارکت کارکنان   62
  است. اشاعه فرهنگ کیفیت

     

 کیفیتبر ماندگاري  مشارکت دانشجومعلمان در اولویت دوم  63
  دانشگاهی است. يهافعالیت) در زادرون(

     

در جهت باال  دانشگاهی برون مشارکت و حمایت همه ذینفعان  64
  الزم است. بردن کیفیت

     

علمی دانشگاه نقطه ورود به  هیئتبنیه علمی و پژوهشی اعضاي   65
  توسعه فرهنگ کیفیت است.

     

علمی در راستاي  هیئتاخالقی و اعتقادي اعضاي  هاشایستگی  66
  تحقق فرهنگ کیفیت الزم است.

     

- در راستاي شکل علمی در دانشگاه هیئتآزادي علمی اعضاي   67
  گیري فرهنگ کیفیت الزم است.

     

خود در  علمی نسبت به کیفیت تدریس هیئتتعهد اعضاي   68
  تحقق فرهنگ کیفیت الزم است.راستاي 

     

      است. نهاد تضمین کیفیت)( ذیصالحارزیابی کیفیت نیازمند مراجع   69
در  ایجاد نهاد تضمین کیفیت علمی (دفتر تضمین کیفیت)  70

  فرهنگ کیفیت الزم است. گیريشکل
     

کنترل از کیفیت؛ بسترساز فرهنگ  نظارت از نوع حمایت، نه  71
  است. کیفیت

     

 حمایتیدر مسیر کیفیت توسط کارکنان با نظارت  خودکنترلی  72
  الزم است. داوطلبانه)(

     

      علمی) هیئت علمی و غیر هیئت( کارکنان عملکرد مناسب ارزیابی  73
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  دانشگاه ضروري است.
الزم  بر ارزیابی عملکرد تیمی در استقرار فرهنگ کیفیت تأکید  74

  است.
     

درونی  هايارزیابی( دانشگاهکیفیت در  هايبرنامهاجراي مداوم   75
  آموزشی) ضروري است. هايگروه

     

با دادن  آموزشی از ارزیابی درونی هايگروهاستقبال داوطلبانه   76
  الزم است. هاگروهانگیزه بیشتر به 

     

از کیفیت دانشگاهی  ارزیابی مستمر متولیان نظام تضمین کیفیت  77
  ضروري است.

     

 آن براي سازيظرفیت و مستمر در دانشگاه ارزیابی اشاعه فرهنگ  78
  الزم است.

     

ضروري  بازخورد هايحلقهو فرایندها و  هاارزیابی مستمر هدف  79
  است.

     

در تحقق فرهنگ  دانشگاه از ارزیابی بیرونیاستقبال داوطلبانه   80
  کننده است.کیفیت کمک

     

براي ارزیابی  »دانشگاهی ـ دولتی واسط نهادهاي« و توسعۀ ایجاد  81
  بیرونی دانشگاه الزم است.

     

در تغییر و توسعه دیدگاه ايحرفهبالندگی  هايبرنامهو  هاکارگاه  82
  هاي کارکنان ضروري است.

     

علمی و غیر  هیئت( کارکناناي توانمندسازي و بالندگی حرفه  83
  ضروري است.علمی)  هیئت

     

ایجاد شناخت و آگاهی در کارکنان در خصوص فرایندهاي بهبود   84
  کیفیت الزم است.

     

درسی و آموزشی دانشجومعلمان مطابق با  هايبرنامهتغییر مستمر   85
  الزم است. نیازهاي روز جامعه

     

 آنبرنامه درسی مصوب با اصالح مستمر  باکیفیتاجراي   86
  بازنگري) ضروري است.(

     

 آموختگاندانش از بازخورد دریافت با برنامه آموزشی در بازنگري  87
  ضروري است.

     

ارتقا بر ( ساالريشایستهعدم جابجایی مدیریتی و انتصاب بر مبناي   88
  است.گزینی) الزم مبناي شایسته

     

دانشجومعلمان و کارکنان بر مبناي  ايحرفهصالحیت باال بردن   89
  شایستگی ضروري است.

     

تدریس برتر و متمایز اساتید با جذب استادان شایسته تدریس در   90
  .گرددمیدانشگاه احساس 

     

     ضروري به  مالی و انگیزشی کارکنان این دانشگاه -مشوقات مادي  91
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  .رسدمینظر 
) هاپردازيایده( محورکیفیت هايخالقیتتشویق و حمایت از   92

  کارکنان و دانشجومعلمان الزم است.
     

دانشگاهی احساس  باور به خودانگیختگی کارکنان نسبت به کیفیت  93
  .گرددمی

     

سازي کیفیت در بین ي درونیهامکانیسمایجاد سازوکارها و   94
  ضروري است. کارکنان

     

ی ضروري دانش کیفیت در بین عوامل دانشگاه گذارياشتراكبه   95
  است.

     

 هیئتتولید دانش با توجه به نتایج جریان اطالعات در اعضاي   96
  .گرددمیعلمی دانشگاه احساس 

     

دانشگاه  توجه و ایجاد محیط یادگیري اجتماعی براي کارکنان  97
  ضرورت دارد.

     

براي کلیه  یادگیري خودراهبر در محیط دانشگاهی تمایل به  98
  .گرددمیکارکنان دانشگاه احساس 

     

 و به کارگیري آن دسترسی همگان به منابع یادگیري در دانشگاه  99
  ضروري است.

     

یادگیري ( یادگیريایجاد سیستم اطالعاتی معتبر در زمینه منابع   100
  .دشومیالکترونیکی) احساس 

     

 توسط هاي اشاعه نتایج کیفیتهمایش و اجراي سمینارها  101
  یادگیري مناسب است. هايسیستم

     

 هاستاندهنسبت هزینه و فایده تربیت دانشجو معلم در دانشگاه با   102
  باید محاسبه شود.

     

نیروي انسانی  تأمینفرهنگ کیفیت اثرات درازمدت در   103
  و توسعه کشور دارد. وپرورشآموزش

     

کیفیت  هايمؤلفهتمامی  نمودن لحاظفرهنگ کیفیت نیازمند   104
  کیفیت آموزش) است. ویژهبه( دانشگاهی

     

 و هاپردیس خود در کیفیت آموزشی زايدرون ارتقاي و بهبود  105
  آن ضرورت دارد. هايدپارتمان

     

 هاسرفصلمطابق با ( کالسیامکانات آموزشی مناسب در فضاهاي   106
  و ...) ضرورت دارد.

     

ذینفعان درون  عنوانبهفرهنگ کیفیت رضایت کارکنان را   107
 فراهم خواهد ساخت. دانشگاهی

     

ذینفعان  عنوانبهرا  سازمانیبرونفرهنگ کیفیت رضایت اعضاي   108
  بیرونی فراهم خواهد ساخت.

     

     از کیفیت آموزش و  دانشجومعلمان را فرهنگ کیفیت رضایت  109
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  فراهم خواهد ساخت.تدریس 
 هايخروجیورودي خوب) با ( هاوروديشایستگی باالي   110

  همراه خواهد بود. معلم فکور)( اثربخش
     

فرهنگ کیفیت به دنبال فراهم ساختن منزلت معلمی با حقوق و   111
  خواهد بود. مزایاي متناسب

     

را ارتقا  کیفیت زمینه شأن و منزلت معلمی در جامعه فرهنگ  112
  خواهد بخشید.

     

 فرهنگ کیفیت اعتماد اجتماعی و حیثیت دانشگاهی براي دانشگاه  113
  را فراهم خواهد ساخت.

     

فرهنگ کیفیت موجب باال رفتن اعتبار ملی و جهانی دانشگاه   114
 خواهد شد.

     

نیروهاي ( افزاريي و فکر افزارنرم، افزاريسخت يهازیرساخت   115
  در دانشگاه باید فراهم شود. خالق)

     

با  فناوري روز يهازیرساختاز  دانشجویان و استادان باید  116
  استانداردهاي دانشگاهی تأمین شوند.

     

 در دانشگاه بخشیکیفیتمناسب و اصالح ساختارهاي  هايطراحی  117
  باید تعبیه شوند.

     

به دور از  اصالح فرهنگ کاري و ساختاري در کارکنان دانشگاه  118
  تقویت شود. سیاست زدگی

     

ردیف بودجه در ( کیفیتمالی و ... در راستاي برنامه  بودجه کافی  119
  شود. محقق زمینه کیفیت) باید

     

بودجه (شفافیت  خاص) باشد( مشخصبودجه کیفیت باید   120
  کیفیت)

     

 


