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 51/20/01تاریخ پذیرش:    54/52/09تاریخ دریافت: 

 چکیده
ر دنقش آن در پاسخگویی و تضمین کیفیت خدمات دانشگاه  اه وپژوهش حاضر به بررسی استقالل دانشگ

ه ارومیه دانشگا یعلمئتیهجامعه آماری این پژوهش شامل کلیه اعضای آموزش عالی پرداخته است.  ستمیس
نفر از اعضای  050توصیفی از نوع همبستگی است و پژوهش روش . است 5303-09در سال تحصیلی 

به پرسشنامه  ،ای انتخاب شدندگیری تصادفی طبقهه با استفاده از روش نمونهدانشگاه ارومیه ک یعلمئتیه
اطالعات مربوط به متغیر استقالل از پرسشنامه مدل اروپایی یونسکو  یآورجمعپاسخ دادند. برای پژوهش 

متغیر پاسخگویی از پرسشنامه مدل نیویورک کیکو یوکویاما و متغیر تضمین ، توماس استرمن و همکاران
ها از آزمون آلفای جهت سنجش پایایی پرسشنامه استفاده شد. HEDPERFکیفیت از پرسشنامه مدل 

ترتیب  پاسخگویی و تضمین کیفیت به، های استقاللضرایب پایایی هر یک از پرسشنامه کرونباخ استفاده شد.
متغیره و رگرسیون تک  Tاز تحلیل پژوهش برای آزمون سؤال و فرضیه  به دست آمد. 00/2و  02/2و  22/2

 استقالل دانشگاهی و پاسخگویی ازنظر نشان داد که دانشگاهپژوهش نتایج  چندگانه و تک گانه استفاده شد.
ین استقالل داری بو ارتباط معنی استتضمین کیفیت در حد متوسط  ازنظرولی  ستیندر وضعیت مطلوبی 

، 51/2کند ) ینیبشیپتواند تا حدودی آن را و میدانشگاهی با پاسخگوی و تضمین کیفیت مشاهده گردید 
54/2 =2Rواند تداری بین پاسخگویی دانشگاهی و تضمین کیفیت وجود دارد و می(. همچنین ارتباط معنی
ه شود کپژوهش پیشنهاد می یهاافتهی(. با توجه به 2R= 05/2) کند ینیبشیپ رادار آن مثبت و معنی صورتبه

به سمت ارتباط بیشتر با محیط بیرون و بازار سوق داده شود و بدین طریق هم استقالل ساختار سازمانی دانشگاه 
 ت.آن کیفیت خدمات آن نیز افزایش چشمگیری خواهد داش تبعبهو پاسخگویی دانشگاه بیشتر خواهد شد و 

 تضمین كیفیت، پاسخگوییی، علمئتیهاعضای ، استقالل: ی کلیدیهاواژه
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 مقدمه

 یعبارت خورده است. به وندیآن پ یآموزش ستمیبه س یهر نظام یبدون شک رونق و شکوفای

راهبر ، یآموزش یکه در آن آموزش و نهادها شودینم پیدا یاافتهیتوسعه یجامعه چیه

، آن آموزش یمدرن و کارکرد اصل یهم نهاد یراستا آموزش عال نیدر ا .توسعه نباشند

 بدون پایدار فراگیر و توسعه مورد در بحث گفت توانمیپژوهش و خدمات است. 

، رسد )خلفخانیمی نظر به عبثی موضوع تقریباً عالی آموزش نظام گسترده در گذاریسرمایه

5305.) 

 دموکراتیک و آزاد جوی به نیاز دانشگاه هایفعالیت پویایی و اصالت راستا این در

 هادانشگاه به استقالل یاعطا .رودیمشمار  به یعلمئتیه اعضای نپشتیبا اصول از و دارد

، استقالل .است آن پویایی و ییگوپاسخ، یریپذتیمسئول برای افزایش اصولی سیاستی نیز

، ممتاز جایگاه بر تأکید علیرغم که است امری نسبی، دانشگاه خودمختاری یا خودگردانی

 از دولت مالی هایتأمین کمک ضرورتبه، آن علمی اداره و مستقل حقوقی شخصیت

 ازیموردن انسانی نیروی تربیت و پژوهشی، آموزشی یهااستیس هماهنگی و سوکی

، لوسانی ینصرآباد و میاندهی دارد )رحمانی تأکید دیگر سوی از کشور توسعه هایبرنامه

5322.) 

، ستین مدتاهکوت در ژهیوبه، آن یعلم تیفیک نیتضم یبه معنا اگرچهاستقالل دانشگاه 

دانشگاه فارغ  یعلم تیفیسخن گفتن از ک، دهدینشان م یجهان هایافتیاما تجارب و ره

که  یعلم ی(. آزاد5302، و همکاران انیمی)کر است میعل هاینهیدور از زم، از استقالل آن

الل تحقق استق یبدون باور و تالش برا، دانشگاه است ییایو پو اتیح هاییژگیاز و یکی

 بهتر هیاقتصاد و روح، شتریب وریبهره یبقا ندارد. وجود استقالل برا ودانشگاه امکان تحقق 

 (.0250، همکارانو  5ی)اکوروز ستا یضرور، کارکنان و دانشجویان دانشگاه نیدر ب

ی بارز آن هاو از جلوه دارد دانشگاهی استقالل با تنگاتنگی ارتباط که عواملی از یکی

دانشگاه نهادی پویا و سازنده است که برای پاسخ به نیازهای  .است پاسخگویی بحث است

                                                           

1. Okorosaye 
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راف بخش با محیط اطتعامل سازنده و اثر درگروتخصصی و علمی جامعه بنا شده و حیات آن 

ود و کیفیت دانشگاه حفظ ش سوکییابد که از خود است. این تعامل آنگاه دوام و نشاط می

خوردار پذیری الزم برگویی به نیازهای جامعه از انعطافارتقاء یابد و از سوی دیگر در پاسخ

 و اختیار ایران یهادانشگاه اداره در عامل مؤثرترین کهیدرحال (.5324، باشد )ابوالقاسمی

 است ترفیضعو بازار  دانشگاهی حکومت یعنی دیگر عامل دو تأثیر و است حکومت قدرت

مثلث  رأس نزدیک ینقطه در 5الرکک همکاری مثلث در ایران مکان فعلی شرایط در و

کالرک سه عامل را در سیستم حکمرانی آموزش عالی مشخص نمود: اختیار و قدرت  .است

تشخیص  یاکنندهنییتعنیروهای  عنوانبهبازار و حکومت آکادمیک. این سه عامل ، حکومت

نند. کار میتعادل یک سیستم آموزش عالی را برقر، اند که از طریق تعامل درونیداده شده

کالرک این سه عامل را در یک طرح ترکیب نمود و نام آن را مثلث همکاری گذاشت. هر 

ه حداقلی دو عامل دیگر است )شکل کننده حداکثری یکی از عوامل و کنندگوشه مثلث 

 (.5300، همکاران و مرندی)، (5

 
 موقعیت ایران در مثلث همکاری كالرک .1 شکل

 هاآندمات توجهی به کیفیت خمنجر به بی هادانشگاهبنابراین عدم استقالل و پاسخگویی 

تولید  عدم کارآفرینی و ضعف، فرار مغزها، وابستگی علمی، و پیامدهایی چون افت تحصیلی

(. تدارک سیستم آموزشی با کیفیت باال سبب 5302، دانش خواهد شد )خطیبی و همکاران

                                                           

1. Clark 

 

 حکومت قدرت

 دانشگاهی حکومت

 بازار
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انایی انجام که به تغییرات پاسخگو بوده و تو کنندها دانشجویانی را تربیت شود که دانشگاهمی

 (.0224، 5)لینخدمات را مطابق با نیازهای مشتریان داشته باشند 

برخورداری از آزادی و عدم پایبندی به »مفهوم استقالل دانشگاهی عبارت است از: 

دیریت م، سازمان داخلی دانشگاه ساالرانه دولتی در ارتباط با مقررات دست و پاگیر دیوان

حصیلی شرایط ت، استخدام کارکنان، یرعمومیغکسب درآمد از منابع ، توزیع منابع مالی، آن

 ،)به نقل از ذاکر صالحی« و برخورداری از آزادی در خصوص چگونگی تدریس و پژوهش

آموزشی دارد که مفهوم استقالل عمدتاً به نهادهای اظهار می( 5000) 0(. وارنوک5322

و  ندیگزیبرماست. اصولی که دانشگاه  هاآنگردد و بیانگر خودگردان بودن اطالق می

یا هیچ قدرتی از خارج از محیط دانشگاه  کسچیهاز سوی ، کندتصمیماتی که اتخاذ می

، گیری عملکرد( پاسخگویی را اساس اندازه5006و همکاران ) 3میرسونشود. دیکته نمی

هت مالکی ج عنوانبهدانند و اعتقاد دارند که پاسخگویی باید می یهگزارش دارزیابی و 

قرار گیرد. یک  مورداستفادهها و ارزیابی در سازمان یگزارش ده، گیری عملکرداندازه

که تشخیص دهد قول انجام چیزی یا  استیک سازمان( وقتی پاسخگو ، عامل )یک فرد

به بهترین و ، ی را در جهت انجام آن وعدهکاری را داده است و مسئولیتی قانونی و اخالق

 خاطرنشان( 0225) 6یو اسل 1چیدویو(. 0222، 9پذیرفته است )جنسن، ترین وجه ممکنکامل

نسبت  ایحرفه ییاز: پاسخگو اندعبارتوجود دارد که  ییکه چهار نوع پاسخگو کنندیم

سبت به دولت ن یتیریمد ییپاسخگو، نسبت به جامعه کیدموکرات ییپاسخگو، به همساالن

معتقد است که نظام کیفیت در آموزش عالی  4وینتس .انینسبت به مشتر یبازار ییو پاسخگو

سازی زمینه پاسخگویی را دنبال یادگیری و فراهم-دو هدف عمدة بهبود کیفیت یاددهی

 عنوانبهریزی را ارائه اطالعات و پاسخگویی به جامعه و برنامه 2دامکند. همچنین وانمی

                                                           

1. Lin 

2. Warnock 

3. Meyerson 

4. Jensen 

5. Vidovich 

6. Slee 

7. Vintes 

8. Van dam 
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 ،کند )زنجیزچی و همکارانترین اهداف تضمین کیفیت در آموزش عالی ذکر میعمده

 که یدارنظام و شدهیزیربرنامه اقدامات کلیه توانمی، فوق مالحظات به عنایت با(. 5302

 ازجمله و آموزشی نظام عناصر کیفیت الزامات تحقق از اطمینان حصول راستای در

 (.5320، )مختاریان و محمدی نامید کیفیت تضمین را سدرمی انجام به خدمت یا محصول

های اهل سیاست در امور ( بیانگر این است که دخالت5320آراسته ) هایپژوهشنتایج 

ود. شمی یعلمئتیههای علمی و نارضایتی اعضای ها موجب مختل شدن فعالیتدانشگاه

وانین نشان داد که عمدتاً سیر تحول ق، ( به این نتیجه رسید5322همچنین ذاکر صالحی )

ی استقالل ی خودمختاری اداری و مالی است و در زمینهقوانین و مقررات موجود در زمینه

استقالل در برنامه درسی و ...( تمهیدات کمتری وضع شده است. ، محتوایی )آزادی علمی

( 5326یلی )سلسب، (5322نیلی احمدآبادی )، (5324های مهر محمدی )ها با رهیافتاین یافته

(. به دلیل تصلب 5300، ( همسو است )نقل از ذاکر صالحی5300و ضیایی بیگدلی )

 های قانونیساختارهای اداری و مالی از همین اختیارات و قوانین و مقررات موجود و ظرفیت

 بهره الزم برده نشده است.

فعلی مکان دهد در شرایط نشان می، (5300رزاق مرندی و همکاران )پژوهش های یافته

تیار و ه بیشترین اخکنندای نزدیک رأس مثلث که ایران در مثلث همکاری کالرک در نقطه

برخی نتایج مطالعات پیشین را تأیید پژوهش قدرت حکومت است قرار دارد. نتایج این 

درصد مدیران  45دهد ( که نشان می5324مطالعات جاودانی و همکاران ) ازجملهکند؛ می

 گرفتننحاکمیت دیوانساالری سنتی و شکل ، گراییزش عالی ایران تمرکزعالی نظام آمو

گری دولت دانند و مداخلهمی رانیااستقالل آکادمیک را جزو نقاط ضعف آموزش عالی 

آید؛ و همچنین مطالعات آذرگشب و در نظام آموزش عالی را از تمهیدات آن به شمار می

ها و لزوم گسترش و تحکیم استقالل دانشگاه ( بر ناکافی بودن اختیارات5326همکاران )

ه اثرات هم ک یمطالعات ها تأکید کردند.دانشگاه یامنائتیهها از طریق گسترش وظایف آن

و  5نیآف، همچون یبه مطالعات توانیم دهندیوجود استقالل در دانشگاه را نشان ممثبت 

                                                           

1. Aghion 
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 کیفیت تضمین خصوص اشاره کرد. در (0255) 0و بتوت 5استرمن، (0222) همکاران

 رودباری و کبریایی، (5321) همکاران و آقاموالیی هایپژوهش در، آموزشی خدمات

همکاران  و رضائیان و( 5320) یلیوک و محمدی، (0221) همکاران و آربونی، (5329)

 .است شده مشاهده کیفیتی منفی شکاف، (5302، همکاران و فر نوین عنایتی از نقل ،5302)

 ازنظرهای ایران های انجام شده حاکی از آن است که دانشگاهو بررسی هاپژوهشنتایج 

 (.5324، کیفیت آموزشی در سطح مطلوب و قابل قبولی قرار ندارند )عزیزی

 در هم هااستقالل دانشگاه به بیشتر ( توجه5302های کریمیان و همکاران )یافته بر طبق

پاسخگویی  و پذیریمسئولیت ساززمینه، یمال و استقالل اداری در هم و علمی آزادی بعد

خود به این پژوهش ( در 5305است. پرداختچی و همکاران ) دانشگاهی مدیریت در بیشتر

لتی های مادر دواعتقاد دارند که دانشگاه، موردمطالعهنتیجه رسیدند که اعضای جامعه علمی 

های ته با یافتهند. این یافادر پاسخگویی به ذینفعان بیرونی کلیدی موفقیت چندانی نداشته

در خصوص ، (5321( و آقا موالیی )5329ان کبریای و همکاران )پژوهشگربرخی دیگر از 

 هایضعف مؤلفه پاسخگویی در کیفیت خدمات آموزشی همخوانی دارد و نیز یافته

در  اولویت آخر عنوانبهوظیفه پاسخگویی  کهنیا( مبنی بر 5326آذرگشسب و همکاران )

 کند.قرار دارد را تأیید می امنائتیه وظایف

پرداخته است که  9در تحقیقی به بررسی دانشگاه گادجاح مادا (0259) 3وارگز و مارتین

نابع م، مدیریت مالی، های علمیاین دانشگاه با ایجاد تغییرات و اعطای استقالل در حوزه

 جهیدرنتیرونی و ی و بمدیریت و نظارت توانست به یک سیستم تضمین کیفیت درون، انسانی

( در 0255و همکاران ) 1چول شین پاسخگویی بیشتر درونی و بیرونی در این دانشگاه شود.

 دارد پاسخگویی تنها در یک زمینه باریکدانشگاه بیان می یبندرتبهفصل سوم کتاب 

( 0226) 6یکدیگر هستند. هوچت و ملزمو الزم  استیکی از اهداف تضمین کیفیت  عنوانبه

                                                           

1. Estermann 

2. Bennetot 

3. Varghese & Martin 

4. Gadjah Mada University 

5. Cheol Shin 
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توان ت را میکند کیفیداند و بیان میای استقالل و پاسخگویی را دو قطب متضاد نمیر مقالهد

 کنترل بوروکراتیک افزایش داد. یجابهاز طریق ترویج آموزش و نوآوری 

ر فرآیند استقالل دانشگاهی در بستر تاریخی خود د اکنونهم، با توجه به اینکه تیدرنها

(؛ مسئله مطالعه حاضر 5300، متعدد مواجه است )ذاکر صالحی هایکشورهای جهان با چالش

نیروی  ،مالی، سازمانی، حقوقی ازنظرهای مدیریتی و کاستی هاچالشاین است که عالوه بر 

ن مسئله ها صورت نگرفته است و بنابرایترسیم دقیقی از این کاستی تاکنونانسانی و علمی 

مین پاسخگویی و تض تواندیمتقالل دانشگاهی که آیا اس آن استاصلی ما در این پژوهش 

کیفیت در سیستم آموزش عالی به دنبال داشته باشد؟ به همین جهت با توجه به مبانی نظری 

و پیشینه پژوهشی که به اهمیت نقش استقالل دانشگاه در پاسخگویی و تضمین کیفیت 

 :گرددیمپرداخته است سؤاالت زیر تدوین 
پاسخگویی و تضمین کیفیت در چه ، های آنقالل دانشگاهی و مؤلفهمتغیرهای استسؤال اول: 

 وضعیتی قرار دارند؟

 های استقالل دانشگاه با پاسخگویی دانشگاه رابطه وجود دارد؟سؤال دوم: آیا بین مؤلفه 

 های استقالل دانشگاهی با تضمین کیفیت رابطه وجود دارد؟سؤال سوم: آیا بین مؤلفه

 ن پاسخگویی دانشگاه و تضمین کیفیت خدمات دانشگاه رابطه وجود دارد؟سؤال چهارم: آیا بی 

 ژوهشپروش 

دی کاربر پژوهشاز نوع ، هدف ازنظرپژوهش این ، رو پیشپژوهش با توجه به هدف اصلی 

جامعه  .استروش توصیفی از نوع همبستگی ، و با در نظر گرفتن موضوع پژوهش است

-09دانشگاه ارومیه در سال تحصیلی  یعلمئتیهعضو  962آماری در این پژوهش شامل 

 عنوانبهای طبقه یریگنمونهنفر با استفاده از جدول مورگان به روش  050 ؛ کهاست 5303

پرسشنامه در بین اعضای  012، پرسشنامه 050نمونه انتخاب شدند لذا برای برگشت تعداد 

 یآورجمعاده شد. برای پرسشنامه عودت د 050 نیبنیازاتوزیع گردید که  یعلمئتیه

نجش لیکرت بود. برای س یادرجهپنجمقیاس  صورتبهها از پرسشنامه استفاده شد که داده

 06( که در 0255استقالل دانشگاه از پرسشنامه مدل اروپایی یونسکو استرمن و همکاران )
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پرسشنامه استفاده شد. این ، استسؤال  13قرار گرفته و دارای  مورداستفادهکشور اروپایی 

می استقالل نیروی انسانی و استقالل عل، استقالل مالی، ی: استقالل سازمانیدارای چهار مؤلفه

( که 0255برای سنجش پاسخگویی از پرسشنامه مدل نیویورک کیکو یوکویاما ). است

ی: پاسخگویی استفاده شد. این پرسشنامه دارای چهار مؤلفه، استسؤال  00دارای 

برای  .ستاای پاسخگویی بازار و پاسخگویی حرفه، گویی مدیریتیپاسخ، دموکراتیک

تالش  HEDPERFاستفاده شد. در مدل  HEDPERFسنجش تضمین کیفیت از پرسشنامه 

تعدیل و ، ارزیابی کیفیت خدمات در آموزش عالی منظوربه SERVPERFشده مدل 

اعتماد  ،های تحصیلیهجنب، های غیر تحصیلیسازگار شود. این مدل دارای چهار بعد: جنبه

ها روایی پرسشنامه(. 560-565: 5300، یمحمدهاد)فتحی واجارگاه و  استو همدلی 

رونباخ ها از آزمون آلفای کتأیید شد. جهت سنجش پایایی پرسشنامه نظرانصاحب لهیوسبه

ضمین پاسخگویی و ت، های استقاللضریب پایایی برآورد شده برای پرسشنامه استفاده شد.

 یهاآزمونها از داده لیوتحلهیتجز. همچنین برای است 00/2و  02/2، 22/2فیت به ترتیب کی

همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه و رگرسیون خطی ساده با ، آماری تی تک متغیره

 بهره گرفته شد. spss22 افزارنرماستفاده از 

 های پژوهشیافته

 56دانشگاه ارومیه بود که  یعلمئتیهضای نفر از اع 050نمونه آماری این پژوهش شامل 

 09، ( مربوط به گروه انسانی%4/09نفر ) 19( بودند و %4/00نفر مرد ) 023( و %3/4نفر زن )

نفر  11، ( فنی مهندسی%0/56نفر ) 34، ( دامپزشکی%1/51نفر ) 39، ( علوم پایه%55نفر )

 ( گروه هنر بودند.%2/6نفر ) 51( کشاورزی و 5/01%)

تک متغیره استفاده شد. نتایج حاصل از این  Tبررسی سؤال اول پژوهش از آزمون برای 

 ارائه شده است. 5آزمون در جدول 
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 ،های استقالل دانشگاهیبررسی وضعیت موجود و مطلوب مؤلفه .1جدول 

 پاسخگویی و تضمین كیفیت 
 d.f T sig تفاوت میانگین تجربی معیار مالک تعداد عامل ردیف

 225/2 -65/6 052 -59/2 29/0 3 050 ل دانشگاهاستقال 5

 225/2 24/3 052 51/2 59/3 3 050 استقالل سازمانی 0

 225/2 -92/56 052 -14/2 93/0 3 050 استقالل مالی 3

 312/2 33/4 052 20/2 20/3 3 050 استقالل نیروی انسانی 9

 225/2 -04/0 052 -04/2 40/0 3 050 استقالل علمی 1

 225/2 -29/53 052 -90/2 12/0 3 050 ویی دانشگاهپاسخگ 6

 25/2 99/0 052 50/2 50/3 3 050 تضمین کیفیت 4

 استدار معنی 225/2در سطح  Tبا توجه به جدول باال استقالل سازمانی با توجه به میزان 

 لیعنی در این زمینه دارای استقال؛ بوده است موردنظرباالتر از حد مالک  51/2و با تفاوت 

و با توجه به  ستیندار معنی Tنسبتاً باالیی هستیم. استقالل نیروی انسانی با توجه به میزان 

، . کل استقالل دانشگاهیاستدر حد متوسط  20/2 میانگین تجربی و معیار مالک با تفاوت

 225/2در سطح  Tاستقالل علمی و پاسخگویی دانشگاهی با توجه به میزان ، استقالل مالی

، -59/2باشند و با توجه به میانگین تجربی و معیار مالک به ترتیب با تفاوت می دارمعنی

اند. همچنین تضمین کیفیت با بوده موردنظرکمتر از حد مالک  -90/2و  -04/2، -14/2

ا به میانگین تجربی تضمین کیفیت ب با توجهو  است داریمعن 25/2در سطح  Tتوجه به میزان 

 بوده. موردنظر در حد مالک 50/2تفاوت 

، سوم و چهارم پژوهش از تحلیل رگرسیون چندگانه، برای آزمون سؤاالت دوم

ای و رگرسیون تک متغیره استفاده شد. همچنین ماتریس همبستگی متغیرههمبستگی پیرسون 

ارائه شده است. نتایج حاصل از آزمون تحلیل رگرسیون چندگانه  0پژوهش در جدول شماره 

 ارائه شده است. 1و  9، 3ره در جدول شماره و رگرسیون تک متغی
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 متغیرهای پژوهش ماتریس كوواریانس .2جدول 

 4 6 1 9 3 0 5 متغیرها ردیف

       5 کل استقالل 5

      5 **49/2 استقالل سازمانی 0

     5 **32/2 **62/2 استقالل مالی 3

    5 **02/2 **39/2 **62/2 استقالل نیروی انسانی 9

   5 **30/2 **90/2 **39/2 **66/2 تقالل علمیاس 1

  5 25/2 *54/2 22/2 **34/2 **90/2 پاسخگویی 6

 5 **96/2 22/2 53/2 * 51/2 **33/2 **30/2 تضمین کیفیت 4

 تضمین كیفیت دانشگاه  ینیبشیپنتایج تحلیل رگرسیون چندگانه  .3جدول 

 های استقالل دانشگاهیبا مؤلفه

 F P R 2R β T P متغیر مالک نیبشیپمتغیرهای  ردیف

 استقالل سازمانی 5

تضمین 

 کیفیت

    32/2 12/1 2225/2 

 225/2 93/3 03/2 51/2 30/2 2225/2 21/52 استقالل مالی 0

3 
استقالل نیروی 

 انسانی
    25/2 50/2 29/2 

 62/2 92/2 20/2     استقالل علمی 9

 هایبرای بررسی رابطه بین مؤلفه Fی آزمون مارهدهد که مقدار آنشان می 3نتایج جدول 

( P=2225/2و با در نظر گرفتن ) است 12/52استقالل دانشگاهی با تضمین کیفیت برابر با 

های استقالل دانشگاهی با تضمین کیفیت وجود دارد. داری بین مؤلفهرابطه مثبت و معنی

ده های نامبرمؤلفه یلهیوسبهت از واریانس تضمین کیفی 51/2دهد که نشان می 2Rمقدار 

های فهدهد مؤلاستقالل دانشگاهی قابل تبیین است. همچنین ضرایب رگرسیون نشان می

تواند دار میمثبت و معنی طوربه( β=03/2) «استقالل مالی»( و β=32/2) «استقالل سازمانی»

 بینی کنند.تضمین کیفیت را پیش
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 الل دانشگاهیهای استقپاسخگویی دانشگاه با مؤلفه ینیبشیپانه نتایج تحلیل رگرسیون چندگ .4جدول 
 F P R 2R β T P متغیر مالک نیبشیپمتغیرهای  ردیف

 استقالل سازمانی 5

پاسخگویی 

 دانشگاه

    95/2 03/1 2225/2 

 35/2 25/5 26/2 54/2 90/2 225/2 02/52 استقالل مالی 0

 20/2 04/0 56/2     استقالل نیروی انسانی 3

 03/2 24/2 226/2     استقالل علمی 9

 هایبرای بررسی رابطه بین مؤلفه Fی آزمون دهد که مقدار آمارهنشان می 9نتایج جدول 

( رابطه P=225/2و با در نظر گرفتن ) است 02/52استقالل دانشگاهی با پاسخگویی برابر با 

د. با پاسخگویی دانشگاهی وجود دارهای استقالل دانشگاهی داری بین مؤلفهمثبت و معنی

 هایمؤلفه یلهیوسبهاز واریانس پاسخگویی دانشگاهی  54/2دهد که نشان می 2Rمقدار 

هد که دنامبرده استقالل دانشگاهی قابل تبیین است. همچنین ضرایب رگرسیون نشان می

مثبت و  طوربه( β=56/2) «استقالل نیروی انسانی»( و β=95/2) «استقالل سازمانی»های مؤلفه

 بینی کنند.توانند پاسخگویی دانشگاهی را پیشدار میمعنی

 تضمین كیفیت خدمات دانشگاه ینیبشیپنتایج تحلیل رگرسیون تک متغیره  .5جدول 

 با پاسخگویی دانشگاهی 

 F P R 2R β T P متغیر مالک نیبشیپمتغیرهای  ردیف

 2225/2 69/4 96/2 05/2 96/2 2225/2 90/12 تضمین کیفیت پاسخگویی 5

برای بررسی رابطه بین  Fی آزمون دهد که مقدار آمارهنشان می 1نتایج جدول 

( رابطه P=2225/2و با در نظر گرفتن ) است 90/12پاسخگویی با تضمین کیفیت برابر با 

نشان  2Rداری بین پاسخگویی دانشگاهی و تضمین کیفیت وجود دارد. مقدار مثبت و معنی

یین پاسخگویی دانشگاهی قابل تب یلهیوسبهاز واریانس تضمین کیفیت  05/2د که دهمی

 صورتبهتواند ( میβ=96/2دهد که پاسخگویی )است. همچنین ضرایب رگرسیون نشان می

 کند. ینیبشیپتضمین کیفیت را  یداریمعنمثبت و 
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 گیریبحث و نتیجه

بتاً باال نس یدهندهنشان، ستقالل سازمانینتایج حاصل از مقایسه وضعیت موجود و مطلوب ا

، استدرصد باالتر از میانگین مورد انتظار  51/2بودن میانگین استقالل سازمانی با تفاوت 

یعنی در این زمینه از استقالل نسبتاً باالتر از میانگین برخوردار هستیم. مشکالت ساختاری و 

ن تعامل فقدا، یان مراکز علمی و اجراییگسستگی م ازجملهسازمانی نظام آموزش عالی ایران 

 هاژوهشپعدم تناسب بین آموزش و بازار و به کار نگرفتن نتیجه ، جامعه و دولت، دانشگاه

 ،انجماد سازمانی، شکلیهم ینوعبهها است که و مدیریت متمرکز برای اداره دانشگاه

ت داشته است. مقایسه وضعیرا در پی  یوربهرهها و منابع و عدم اتالف فرصت، دیوانساالری

درصد و  -14/2موجود و مطلوب استقالل مالی بیانگر مطلوب نبودن استقالل مالی با تفاوت 

نابع و در این زمینه به م استاستقالل مالی  ازنظرفاصله زیاد بین وضعیت موجود و مطلوب 

یر مؤسسات ساو صنعت و  . به دلیل عدم ارتباط و مشارکت دانشگاهاستمالی دولتی وابسته 

های خارج از دانشگاه و همچنین عدم شرکت در برداری از ظرفیتآموزش عالی عدم بهره

مالی دارای استقالل نیستند و به بودجه دولتی وابستگی  ازنظرها دانشگاه، سودآورهای پروژه

 رزیادی دارند. هر چه استقالل مالی دانشگاه کمتر باشد دخالت دولت در امور دانشگاه بیشت

 عنوانبهاصلی خود باز بماند و استقالل خود را  شود دانشگاه از رسالتشده که باعث می

 یک نهاد مستقل و پویا از دست بدهد.

مقایسه وضعیت موجود و مطلوب استقالل نیروی انسانی بیانگر این است که استقالل 

آماری معنادار  ازنظرا ام استدرصد در حد میانگین مورد انتظار  20/2نیروی انسانی با تفاوت 

 ،فرهنگی و اقتصادی هستیم، های گوناگون اجتماعی. ما در عصر تحوالت در عرصهستین

علم و فناوری و توسعه انسانی و استقالل در زمینه نیروی انسانی بیش از هر ، در این تحوالت

وان الزم تریزان فاقد بینش و زمانی محوریت یافته است. در این ساختار مسئوالن و برنامه

 های عظیم فردی درخالقیت یریکارگبهبرای جذب و پرورش استعدادهای انسانی خود و 

گیری از منابع خدادادی و توسعه و پیشرفت جامعه و تأمین منافع ملی هستند و جهت بهره

رسد در شود. لذا به نظر میبار می -و خسارت ریزناپذیگربدین ترتیب مهاجرت مغزها امری 
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لف های مختتغییر در ساختارهای سنتی کشور در بخش، ن سخت توسعه در ایراناین دورا

ی و مقدمه ازینشیپاجتماعی و سیاسی و اقتصادی ضروری است. البته ، نیروی انسانی، علمی

و  ارانگذاستیس، ایجاد تحول در بینش و نگرش مسئوالن، ضروری این تحول ساختاری

آموزش  و محور اصلی و نیز هدف توسعه عنوانبهانسان  برنامه ریزان در مورد نگرشی که به

ها و مؤسسات آموزشی در زمینه نیروی انسانی و تفویض استقالل دانشگاه، نیروی انسانی

 است. در این زمینه هاآناختیار به 

مقایسه وضعیت موجود و مطلوب استقالل علمی بیانگر مطلوب نبودن استقالل علمی با 

. ستااستقالل علمی  ازنظرو فاصله زیاد بین وضعیت موجود و مطلوب درصد  -04/2تفاوت 

مروز های انیازها و خواسته تناسببهها در حقیقت بازسازی فضای علمی و نظری دانشگاه

 ها در جهت پاسخ به شرایط متغیرهای دانشگاهجامعه ضروری است. برای گسترش توانایی

داد.  ها را افزایشپذیری درونی دانشگاهمسئولیتباید ، محیطی و نیازهای اجتماعی و علمی

های آن از یک ساختار دانشگاه به دلیل بافت و ترکیب علمی و اهداف و مأموریت

 های جامعه ملیهای دانشگاه با آرماندموکراتیک برخوردار است و میزان انطباق مأموریت

ی برای ریزو برنامه هاتیولواتعیین اهداف و  ازنظرمستلزم آزادی علمی و استقالل دانشگاه 

ها است و لذا دانشگاه نهادی است نیازمند استقالل علمی و سازمانی و برخوردار از نیل به آن

کارشناسان و کارکنان ، دانشجویان، ان، پژوهشگرهای علمی که در آن استادانآزادی

لید اندیشه و ند به توسیاسی و اجتماعی بتوان، مالی، شغلی، مند از اطمینان و امنیت فکریبهره

دانش و تعمیق تعهدات اجتماعی بپردازند. استقالل دانشگاه و استقالل علمی الزم و ملزوم و 

 مکمل یکدیگرند.

فاوت بیانگر مطلوب نبودن پاسخگویی با ت، مقایسه وضعیت موجود و مطلوب پاسخگویی

این  ه؛ کاست پاسخگویی ازنظردرصد و فاصله زیاد بین وضعیت موجود و مطلوب  -90/2

رونی های درونی و بیدر پاسخگویی به محیط، نشانگر این است که سیستم آموزش عالی

واند به دلیل تاین می، کندمدیریتی و دموکراتیک( بسیار ضعیف عمل می، )پاسخگویی بازار

عالی  شود. در آموزشمی ترفیضعضعف استقالل دانشگاه باشد که منجر به پاسخگویی 

ی و آموزشی باید توسط هیأت علمی اتخاذ پژوهشهای فعالیت ازجمله، صمیماتبسیاری از ت
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، قاللاما در کنار است؛ دانشگاه بسیار مهم است تیدرنهاو  یعلمئتیهاستقالل  رونیازاشود. 

اشاعه  ،پاسخگویی نیز ضرورت دارد. آزادی در کسب دانش )تحقیق(، یا کسب استقالل

ابد. یها )خدمات اجتماعی( در سایه استقالل تحقق مینساندانش )آموزش( و بهبود زندگی ا

هایی که توسط دولت حمایت دانشگاه ژهیوبه، هاهمراه با اعطای استقالل توسط دولت

 کند.پاسخگویی نیز رشد می، شوندمی

 زیر همسو است: هایپژوهشنتایج حاصل از آزمون سؤال اول پژوهش با نتایج 

ذاکر صالحی  (؛5322)، ( به نقل از تقی پور ظهیر و صفایی5002) 5نتایج گردهمایی گلیون

و  نیآف (؛5300رزاق مرندی و همکاران )پژوهش های (؛ یافته5320(؛ آراسته )5300)

کریمیان  های استقالل؛در خصوص ضعف مؤلفه (0255استرمن و بتوت ) ؛(0222) همکاران

( و آقا مالیی 5329یای و همکاران )(؛ کبر5305(؛ پرداختچی و همکاران )5302و همکاران )

( در خصوص ضعف مؤلفه پاسخگویی 5326آذرگشسب و همکاران )، (5321و همکاران )

 در کیفیت خدمات آموزشی همخوانی دارد.

دانشگاه با  بیانگر کیفیت، در مقایسه وضعیت موجود و مطلوب تضمین کیفیت تیدرنها

؛ که این نشانگر این است که سیستم استدرصد از میانگین ابزار پژوهش  50/2تفاوت 

همدلی ، یهای غیر تحصیلجنبه، های تحصیلیدر زمینه تضمین کیفیت )جنبه، آموزش عالی

در زمینه کیفیت آموزش عالی بر روی  هاپژوهشکند. بیشتر عمل می یخوببهو اعتماد( 

ده دانشگاه ئه شنشانگر ضعیف بودن کیفیت خدمات ارا هاآندانشجویان انجام شده که نتایج 

آربونی ، (5329کبریایی و رودباری )، (5321آقاموالیی و همکاران ) هایپژوهشمانند  است

عنایتی نوین ، (5302رضائیان و همکاران )، (5320محمدی و وکیلی )، (0221و همکاران )

( در خصوص کیفیت خدمات آموزشی و تضمین 5324( و عزیزی )5302فر و همکاران )

ای حاضر که بر روی اعضپژوهش اما در ؛ منفی کیفیت مشاهده شده استشکاف ، کیفیت

کیفیت خدمات دانشگاه متوسط ارزیابی شده است و این نشانگر ، صورت گرفته یعلمئتیه

                                                           

1. Glion declaration 
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و دانشجویان و مشتریان آموزش عالی از کیفیت  یعلمئتیههای اعضای تفاوت در دیدگاه

 .استخدمات دانشگاه 

ارتباط بین ابعاد استقالل دانشگاه با پاسخگویی و  دهندهاننشپژوهش همچنین نتایج 

ارای استقالل د . هرچه دانشگاهاستو ارتباط پاسخگوی با تضمین کیفیت  تضمین کیفیت

کیفیت  جهیدرنتپاسخگویی و ، مالی و نیروی انسانی باشد، های سازمانیبیشتری در زمینه

سوم و چهارم با نتایج ، ایج سؤاالت دومبیشتر خواهد شد. نت مراتببهنیز  هاآنخدمات 

( همسویی 0226( و هوچت )0255و چول شین و همکاران ) (0259وارگز و مارتین )پژوهش 

 دارد.

ختلف های ماستقالل در زمینه ازنظر توان نتیجه گرفت که دانشگاهدر حالت کلی می

ستقالل ا کهییازآنجاو  ستیننیروی انسانی و علمی دارای وضعیت مطلوبی ، سازمانی، مالی

، اردبر پاسخگویی درونی و بیرونی د جهیدرنتدانشگاه تأثیر زیادی بر کیفیت خدمات و 

گاه نیز ؛ همچنین کیفیت خدمات دانشستینپاسخگویی دانشگاه نیز دارای وضعیت مطلوبی 

 بنابراین هر ؛ستیناز استقالل و پاسخگویی نیز دارای وضعیت مطلوبی  یریرپذیتأثبه دلیل 

ای هوضعیت سایر مؤلفه، چه استقالل دانشگاهی مخصوصاً استقالل مالی افزایش یابند

استقالل به دلیل وابستگی کمتر به منابع دولتی بهبود خواهد یافت و پاسخگویی آن به دلیل 

نیز بیشتر خواهد شد؛ همچنین با باال رفتن  استمسئولیت امور بر عهده خودشان  کهنیا

ان دانشگاه مجبور خواهد بود برای پاسخگو بودن به ذینفع، آن پاسخگوییاستقالل و به طبع 

 کیفیت خدمات خود را نیز افزایش دهند.، و مشتریان خدمات دانشگاه

 پیشنهادها

خشی به باستقالل مالی نقش به سزایی در کمک به استقالل اداری و اجرایی دارد. تنوع -

 .بسیار مفید است، های صنعت و خدماتمنابع مالی جدید مالی از طریق ارتباط با بخش

ها وظیفه شناسایی و مستندسازی اطالعات کاری و نیازهای علمی واحدهایی در دانشگاه -

 دار شوند.ها را عهدههای تولیدی و خدماتی و تجارب مدیران آنو فناوری سازمان
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ناوری فهای پژوهش و پذیری در فعالیتبا توجه به ضعیف بودن جایگاه رقبا و رقابت -

یری و گها در تصمیمشود قوانین و راهکارهایی برای استقالل دانشگاهپیشنهاد می، دانشگاه

 تدوین و اجرا شود. گسترش، ها به رقابت برای بقاء و رشدمنظور سوق دادن آنامور مالی به

ها بر اساس درآمدهای اختصاصی بندی دانشگاهرتبه، بنیان خصوصیهای دانششرکت

برخی  تواندفناوری و کارآفرینی و حمایت مالی و معنوی بر مبنای آن می، پژوهش حاصل از

 های ثروت آفرین باشد.ها در اجرای پژوهشاز راهکارهای رقابتی کردن دانشگاه

با سایر  تعامل، های فرعی ارتباط صنعت و دانشگاهکاربردی که از مقوله -تعامالت علمی -

و تعامالت پژوهشی تشکیل شده است. همچنین  هاخشبتعامل با سایر ، آموزشی مؤسسات

 تجربی باشد تا تئوری. در کشور ما مقوله صورتبههای یادگیری باید تالش کرد تا روش

در  مدهع طوربهان ما پژوهشگرارتباط صنعت و دانشگاه از این جنبه مهم است که بیشتر 

 شود بیشتر جنبه نظریانجام می ما یهادانشگاهی که در هایپژوهشاما ، هستند هادانشگاه

 دارند تا کاربردی.

ی و های آموزشهای علمی روزانه گروهانتظارات ذینفعان بیرونی کلیدی را با فعالیت -

علمی پیوند داد تا هم رضایت و اعتماد ذینفعان به دانشگاه افزایش یابد و هم اعضای هیئت

ه محیط و واسطه پاسخگویی بهتر بد بههای خود باشد و بتواندانشگاه شاهد اثربخشی فعالیت

 .کند زیادی را نصیب خود یرمادیغمنافع و منابع مادی و ، عالوه بر ارتقاء کیفیت، ذینفعان

 های پاسخگویی و کیفیتعلمی در ایجاد و اداره مکانیسملزوم مشارکت اعضای هیئت -

ویی ا در کنار پاسخگساالر رای و مردمکه این امر آثار آشکاری از پاسخگویی حرفه خدمات

بر افزایش  دیگر تأکیدعبارتکند. بهها و تضمین کیفیت را ایجاد میمدیریتی در دانشگاه

عنوان یک انداز اساسی یعنی دانشگاه بهها و تأکید بر دو چشمهای مشارکتی در دانشگاهرویه

ای با حرفه یای جامعه و تأکید بر ساختار آموزشی مشتری محور یعنی پاسخگویهسته حرفه

 لحاظ کردن استقالل شخصی افراد.

ییرات ساختاری و عملکردی تغ، الزم است در ابعاد فرهنگی )توسعه فرهنگ پاسخگویی( -

نفعان ها به ذیسازی برای ارتقاء پاسخگویی دانشگاهای باهدف زمینهو اصالحات گسترده
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مدنی و دولت از سوی جامعه ، جامعه علمی، پاسخگویی به بازار کار تیاولوبیرونی با 

 ریزی و اجرا شود.ها برنامهدانشگاه

 امنایاکنون جزو کارکردهای هیئتامنا که هماعطای وظایف و اختیاراتی به هیئت -

تعیین اهداف و  -5مانند: ، ها و مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارت علوم نیستدانشگاه

تفویض اختیار به  -3س دانشگاه انتصاب و عزل رئی -0مأموریت دانشگاه و نظارت بر آن. 

های دائمی اشخاص حقیقی و حقوقی در دانشگاه یا خارج از دانشگاه مانند کمیسیون

های های دانشگاه در امور درآمدزا و ایجاد شرکتگذاریتصویب سرمایه -9امنا. هیئت

ای هتصویب سیاست -6های وابسته به دانشگاه. تصویب ایجاد واحدها و شرکت -1زایشی. 

تعیین میزان شهریه و تعیین شرایط اعطای مدارج علمی به ، ی پذیرش دانشجونحوه

 تصویب مقرراتی در دفاع از استقالل اجرایی و آزادی علمی مؤسسه.  -4دانشجویان. 

بخشی به منابع تنوع -0ریزی درسی. تصویب ایجاد رشته تحصیلی و گروه علمی و برنامه -2

نظارت کامل بر  -52ی تخصیص منابع مالی و جابجایی اعتبارات. تأمین منابع مالی و اجازه

 پژوهشی و اجرایی و ارزیابی آن.، عملکرد دانشگاه اعم از آموزشی

ایران  دولتی یهادانشگاهاز  ییمقررات زداتغییر قوانین مربوط به آموزش عالی ایران یا  -

ظارتی رل دولتی برچیده و نظام ننظام کنت کهیطوربه، دارای هیئت ممیزه یهادانشگاه ژهیوبه

 دولتی حاکم شود.

 هامحدودیت

تلقی  سیاسی، علمی به دلیل مشغله کاری فراوانمحدودیت دسترسی به همه اعضای هیئت

 میدانی هایپژوهشکمبود ، یعلمئتیهکردن بحث استقالل دانشگاه از طرف اعضای 

مبود منابع ک، بطه با استقالل دانشگاهدانستن توجه به امر پژوهش در را تیاهمکمشده و انجام

تن محدود کش معتبر اطالعاتی در رشته مدیریت آموزش عالی در دانشگاه محل تحصیل و

وری آهای جمعو استفاده نکردن از سایر روش گیری این پژوهش به پرسشنامهابزار اندازه

 ین پژوهش بود.ن اهای پیش روی پژوهشگرااطالعات ازجمله مصاحبه و ... از محدودیت
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 منابع

پذیری در آموزش عالی انگلستان. کنترل کیفیت و انعطاف .(5324) .محمود، ابوالقاسمی

 .40-14، (10) 51، مجلس و پژوهش

 (. بررسی5326جعفر. )، زهرا و توفیقی، حمیدرضا؛ صباغیان، ؛ آراستهاهللاذن ، آذرگشب

 وزارت به وابسته دولتی ایهدانشگاه استقالل در آن نقش و امنا هایهیأت وظایف

. هادانشگاه شوراهای و امنا هایهیئت اعضای دیدگاه از فناوری و تحقیقات، علوم

 .50-00، (5) 9، مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

خارج از کشور  آموختهدانش یعلمئتیه(. رضایت شغلی اعضای 5320حمیدرضا. )، آراسته

 .501-01، 02و  04، ریزی در آموزش عالیبرنامهفصلنامه پژوهش و در ایران. 

(. بررسی 5329منصور. )، صاحب و مهاجری، علیرضا؛ بدری پشته، فریبا؛ شغلی، آربونی

شکاف بین انتظارات و خدمات آموزشی ارائه شده به دانشجویان دانشگاه علوم 

 .01-54، 1، های توسعه در آموزش پزشکیگام. 5329پزشکی زنجان در سال 

(. شکاف کیفیت خدمات آموزشی 5321صدیقه. )، شهرام و عابدینی، تیمور؛ زارع، مالییاآق

مجله مرکز مطالعات و از دیدگاه دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان. 

 .21-42، (0) 3، توسعه آموزش پزشکی

 (.5305گشتاسب. )، و مظفری درضایحم، عباس؛ آراسته، ؛ بازرگانمحمدحسن، پرداختچی

و  فصلنامه پژوهشها از دیدگاه جامعه علمی. شکاف پاسخگویی بیرونی دانشگاه
 .550-05، 63، ریزی در آموزش عالیبرنامه

 نظام مدیران پاسخگویی جهت مدلی (. ارائه5322طیبه. )، علی تقی و صفایی، پورظهیر

 .555-520، 20، های مدیریتمجله پژوهشایران.  در عالی آموزش

(. 5324محمدحسن. )، جعفر و پرداختیطباطبائی، جعفر؛ قاضی ، ؛ توفیقیحمید، جاودانی

 ،بررسی وضعیت مدیریت نظام آموزش عالی ایران از دیدگاه مدیران عالی: گذشته

 .565-592، 92، ریزی در آموزش عالیفصلنامه پژوهش و برنامهحال و آینده. 



 115   ... یفیتک یناستقالل دانشگاه و نقش آن در تضم

(. مطالعه کیفیت خدمات 5302جبار. )، و سیف پناهی نصراهلل، امین؛ سجادی، خطیبی

جله متهران از دیدگاه دانشجویان کارشناسی.  دانشگاه یبدنتیتربآموزشی دانشکده 
 .09-44، (0) 2، پژوهش در علوم ورزشی

 عالی آموزش نظام از دولتی حمایت هایشیوه تطبیقی (. مطالعه5305مهدی. )، خلفخانی

 .526-23، (9) 1، ایران عالی آموزش انجمن فصلنامهدولتی.  و خصوصی

ایران  ها در(. بررسی ابعاد حقوقی و مدیریتی استقالل دانشگاه5322غالمرضا. )، ذاکر صالحی

ریزی در فصلنامه پژوهش و برنامه. (قانون برنامه چهارم توسعه 90ی )موضوع ماده
 .526-40، 13، آموزش عالی

 .نرایدر ا یتقالل دانشگاهاس یقانون هایتیظرف یمطالعه .(5300) .غالمرضا، یذاکر صالح

 .11-03، (9) 1، رانیا یفصلنامه انجمن آموزش عال

 نهادی استقالل .(5300)قربان. ، افخرم و خواجه، زادهمیرح ؛یهاد، یرزاق مرند

امه انجمن فصلن .رانیا یو فناور قاتیتحق، وابسته به وزارت علوم یدولت هایدانشگاه
 .563-532، (9) 1، رانیا یآموزش عال

(. استفاده از محدودیت مدل 5302مرضیه. )، فاطمه و رضائیان، سجاد؛ ابوالحسنی، رضائیان

مطالعه موردی دانشگاه پیام نور. ، سرکوال از کیفیت خدمات در نهادهای علمی

 دانشگاه تهران.، وپرورشآموزشپنجمین کنفرانس ارزیابی کیفیت در نظام 

(. استقالل دانشگاه در آینده. 5322زهرا )، سانیغالمرضا و نصرآبادی لوا، رحمانی میاندهی

 .220 -55، (02) 7، ریزی در آموزش عالیفصلنامه پژوهش و برنامه

(. مدل کانو و کاربرد 5302محمد. )، رضا و عرب، زاده پزشکیمحمود؛ ابراهیم، زنجیزچی

پنجمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام آن در ارزیابی نیازهای دانشجویان. 

 ایران.، تهران، اردیبهشت 4، گاهیدانش

(. ارزیابی درونی کیفیت در گروه آموزشی مدیریت صنعتی دانشگاه 5324زهره. )، عزیزی

 .520-01، (5) 5، نامه آموزش عالینتایج و دستاوردها. ، تهران: فرایند
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حمد. م، لیال و جواهری دانشمند، مجید؛ صیامی، علی؛ یوسفی افراشته، فرعنایتی نوین

(. ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه پیام نور همدان بر اساس مدل 5302)

 .510-531، (3) 54، ریزی در آموزش عالیفصلنامه پژوهش و برنامهسروکوال. 

مبانی مدیریت کیفیت در آموزش (. 5300فریبرز. )، یمحمدهادکورش و ، فتحی واجارگاه

 انتشارات آییژ.، تهران، و بهسازی منابع انسانی

(. 5329پرویزرضا. )، ملک و میرلطیفی، نژادمسعود؛ رخشانی، علی؛ رودباری، کبریایی

ارزیابی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از کیفیت خدمات آموزشی ارائه 

 .596-530، (0) 4، مجله طبیق شرقشده به آنان. 

و  یدانشگاه تیریمد .(5302) .ترایم، ینیفرهاد و ام، یجواد؛ لطف، یزهرا؛ کجور، انیمیکر

 لهمج. یعلمئتیه یاعضا دگاهیاز د یعلم یضرورت استقالل و آزاد، گوییپاسخ
 .263-211، (2) 55، یپزشک مآموزش در علو یرانیا

(. رضایت از خدمات آموزشی با کیفیت و ارتباط 5320مسعود. )، علی و وکیلی، محمدی

مجله توسعه آموزش ن. آن با خدمات با کیفیت در دانشگاه علوم پزشکی زنجا

 .10-92، (3)0، پزشکی

ی کیفیت در بهای استقرار ساختار ارزیا(. چالش5320رضا. )، فرانک و محمدی، مختاریان

 .504-525، (52)3، مجله نامه آموزش عالیآموزش عالی ایران. 
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