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 های آزاد اسالمي و دولتي استانی ميزان انطباق دانشگاهمقايسه
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 چکيده
با  ستان فارسهای آزاد اسالمی و دولتی ای میزان انطباق دانشگاهمقایسه ف از انجام این طرح،هد

رد استفاده در بود. روش تحقیق مو نظرانهای هزاره سوم از دیدگاه متخصصان و صاحبهای دانشگاهویژگی

کتری قطع دمشجویان پیمایشی بود. جامعه آماری، شامل کلیه اعضاء هیأت علمی و دان –این طرح، توصیفی

های مدیریت شتهنفر( در ر 53تعداد ) نفر( و دولتی استان فارس 44تعداد ) در دانشگاه های آزاد اسالمی

این پژوهش با توجه به محدود بودن  بود. در 1394-1395ریزی درسی در سال تحصیلی آموزشی و برنامه

ی ای گردآوربر تند.معه مورد ارزیابی قرار گرفی اعضای جای آماری با استفاده از روش سرشماری کلیهجامعه

 متخصصان تأیید روایی پرسشنامه عالوه بر اینکه موردداده ها، از یک پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد 

تا  68/0ی هر بازدها قرار گرفت؛ با استفاده از تحلیل گویه نیز محاسبه گردید که تمامی و ابعاد و مؤلفه

ز ستفاده از با انشان از روایی باالی ابزار داشت. همچنین پایایی ابزار پژوهش نی محاسبه گردید که76/0

آوری شده از هر دو های جمعمحاسبه گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده 88/0فرمول آلفای کرونباخ برابر 

ده ه گردیاداستف تحلیل واریانس چندراهه() میانگین و انحراف معیار( و آمار استنباطی) روش آمار توصیفی

بعاد و مامی اهای دولتی و آزاد اسالمی استان فارس در تاست. نتایج پژوهش نشان داد؛ وضعیت دانشگاه

ستادی و  رسالت، باشد. همچنین نتایج نشان داد؛ میانگین نمره حوزه هایها باالتر از حد متوسط میشاخص

 می بیشتراد اسالها در دانشگاه آزعامل داری از میانگین ایندانشگاهی در دانشگاه دولتی به صورت معنی

ی گاه دولتدانش داری ازاست؛ با این حال، میانگین عامل حوزه محیطی دانشگاه آزاد اسالمی به صورت معنی

س با ستان فارولتی اهای آزاد اسالمی و دبیشتر است. بنابراین، تفاوت معناداری بین میزان انطباق دانشگاه

 .ردها وجود دانظران دانشگاهزاره سوم از دیدگاه متخصصان و صاحبهای ههای دانشگاهویژگی

                                                           
 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد المرد  1

 دانشجوی مقطع دکترا و پژوهشگر حوزه مدیریت آموزشی   2

 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی  3

 hmd_hashemi@yahoo.com :نویسنده مسئول *
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 مقدمه
به عنوان یک سیستم اجتماعی باز به منظور نقش آفرینی پربازده و تأمین الزامات آموزشی عالی 

ت هدفدار و متناسب با تغییرات و تحوالت محیطی بایست فرآیندهای خود را به صورمحیطی می

(. بنابراین استقرار سیستمی که منجر به Hashemi and Abbasi, 2014) تنظیم و تعدیل نماید

های قرن حاضر شود؛ و در عین حال پاسخگوی شرایط، تناسب محیطی و انسجام سازمانی دانشگاه

یکی توان گفت: امروزه . در واقع می(Effron, 2011) ضرورت دارد ،الزامات و اقتضائات محیطی شود

های اساسی دانشگاه نو و شناسایی ویژگیی جدید مفهوم های فراروی دانشگاه های هزارهاز چالش

محور، مسائلی چون ظهور تفکرات مدرن، مدیریت دانش .(Girtz,2011) باشدها میاین نوع دانشگاه

دسترسی سریع و آسان به منابع آموزشی بدون ها، توسعه فضای رقابتی، پیشتازی در فعالیت

محدودیت زمانی و مکانی، تغییر چرخه نیم عمر اطالعات، یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده و 

های سنتی به آموزش عالی متحول ... این ضرورت را اجتناب ناپذیر نموده است که باید دیدگاه

 (.Vlasceanu & Grunberg, 2013) تغییر یابندگردیده و ساختارهای سنتی و قدیمی و ناکارآمد 

راستایی با تغییر و تحوالت اند که همها مانند هر سازمان اجتماعی دیگری دریافتهدانشگاه

برداری هرچه بیشتر از محیط و نیازمند تغییر در کارکردهای درونی و بیرونی خود است و بهره

های مؤثر در یشتر نقاط قوت از جمله واکنشها و پوشش هرچه بتغییرات آن و نیز غلبه بر ضعف

هایی همچون شود. بدیهی است رسیدن به این مهم در سایه ویژگیمواجهه با تغییرات قلمداد می

آگاهی هیجانی، شناخت هیجانی، هوش عاطفی، مدیریت تحولی، مدیریت بحران، رویکردهای 

 رویکرد هویتی و .... حاصل شده است بخشی، رویکرد اکولوژیکی یا بوم شناختی،دیفیوژنی یا تسری

(Shahtalabi, 2009 .)شدن در تمام سطوح و ابعاد دانشگاه تاثیرات عمیقی بجای یندهای جهانیآفر

 گذاشته است. 

 توان گفت: آنچه تا بحال متخصصان آموزش عالی جهان پیرامون تحلیل چشمبر این اساس می

تی و ورود اند، بیانگر قطعیت گذر از دانشگاه سنّدادهها در قرن بیست و یکم به دست انداز دانشگاه

ها است. اینکه دانشگاه آینده چگونه شکل خواهدگرفت به نظام متمایز از ساختار و محتوای دانشگاه

ریزی و رویکرد فرهنگی این جوامع به و چه کارهایی خواهند داشت، بیشتر به قدرت تطابق، برنامه

اند که باید خود را های قرن بیست و یکم دریافته(. دانشگاه1385ی، ذوالفقار) این نهاد بستگی دارد

 های سازمان قرن بیست و یک هماهنگ نمایند ازجمله آن که: با ویژگی

 به سیستم باز مبدل شوند، یعنی دائماً با محیط خود در تعامل باشند. -
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ا فرا حیطی رر مراستایی با شرایط تغییبینی همبه علت محیط پر تالطم و غیر قابل پیش -

 گیرند.

 صحت سازمانی خود را بر اساس معیارهای سیستمی ارزیابی نمایند. -

اجتماعی در -با تأکید بر فناوری، شرایط بازار، شرایط سیاسی، اقتصادی و جو فرهنگی -

 های متفاوت به حیات خویش ادامه دهند.محیط

 به استقبال تغییر بروند. -

 ایده را سریعتر به عمل تبدیل کنند. -

 از اطالعات به عنوان یک عامل مهم سازمانی بهره جویند. -

 ندم نمایهای خود را در قالب دانش جدید، فرهنگ جدید و عقاید جدید ترسینیازمندی -

(Iranzadeh, 2010.) 

لی و دیجیتا نقالباآموزش عالی و دانشگاه های ایران آماده باشند یا نه، ناگزیرند در شرایطی که 

 مانوئلزندگی کنند. شرط پست مدرن، چنانکه ا ،ها تعیین کرده استنعصر پست مدرن برای آ

ا است. م «شبکه ای شده» ، اطالعات و ارتباطات و جامعه «عصر دانش»کسل گفته است زیستن در 

هر  م شویم،همگا ناگزیر هستیم با تغییرات و سرعت شتابان علم و تکنولوژی و دانشگاه روز همراه و

اپدید ن ،ا برسدیت مؤقبل از آنکه به ر« امروز»دهند که چنان شتابی رخ می با« روز»چند تغییرات 

مده آرغم تحوالت چشمگیری که در آموزش عالی کشور بوجود رسد علیبه نظر میت. شده اس

ه ید فاصلزیر باهای پیشرفته آموزش عالی جهان داریم و ناگاست، ما همچنان فاصله زیادی با نظام

ها ا آنبادله باط و مآموزشی جهان کمتر سازیم تا امکان بیشتر برای تعامل و ارتب هایخود را با نظام

 م.را بدست آوری

ی ش عالهای آموزتغییر و تحوالت شتابناک، عدم اطمینان و پیچیدگی محیطی ازجمله ویژگی

نی ش آفریهای خود و نقباشد. در این فضا، دانشگاه در پی تحقق اهداف و رسالتقرن حاضر می

 ورده کهوجود آ تردید چنین شرایطی میدان رقابتی را بین دانشگاه و محیط بهباشند. بیمطلوب می

رایط ر این شی خود دکند که بتوانند عالوه بر حفظ و بقاها را ناگزیر به استفاده از متدهایی میآن

ستم برای سیها به عنوان (. سازمانHahemi, 2013) پاسخگوی نیازهای درونی و برونی خود باشند

محل  ه عنوانحیط بمبقای خود به ماده، انرژی و اطالعات نیاز دارند. مطابق دیدگاه وابستگی منابع، 

محیط منابع  کند.دستیابی به منابع کمیاب برای اعمال فرآیندهای فنی و سازمانی ایفای نقش می

ی راستا اشند و دردهد که بتوانند کارکردهای بهتری در محیط داشته بهایی میرا به سیستم

و  ط درونیها و خواسته های محیط عمل نمایند. یعنی به عبارتی پاسخگوی محیها، سیاستارزش

 (. Hoy and Miscall, 2012) بیرونی خود باشد
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بایست های علمی کشور میبر این اساس با توجه به اینکه استان فارس به عنوان یکی از قطب

به طور منظم و منسجم مورد بازنگری و ارزسیابی قرار دهد؛ نیازها و الزامات آموزش عالی را 

باشد که آیا تفاوت معناداری بین میزان انطباق پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤال می

های هزاره سوم وجود های اساسی دانشگاههای آزاد اسالمی و دولتی استان فارس با ویژگیدانشگاه

 دارد؟

 

 ی پژوهشپيشينه
اند مورد رابطه با هر پژوهشی الزم است اقدامات و گام هایی که محققان پیشین انجام دادهدر 

 هایی نیز انجام شده است؛ از جمله:شناسایی قرار گیرد. بر همین اساس پژوهش

طراحی الگویی جهت اعتبار » دکترای خود با عنوان ی در رساله (Pazargadi, 2000) پازارگادی

سعی داشته است، الگوی اعتبارسنجی را در  «ؤسسات آموزش عالی کشوربخشی دانشگاه ها و م

محقق برای تعیین عوامل مورد ارزیابی، به عواملی که در اعتبار بخشی مراکز  عمل پیاده سازد.

آموزش عالی کشورهای مختلف جهان مورد استفاده قرار گرفته اند، توجه و تمرکز داشته است. در 

 خص کلی در نظر گرفته است:تعیین شاخص ها نیز دو شا

 ی وضعیت اجرایی نظام آموزش دهندهاین شاخص ها نشان :های ساختاریشاخص

 عالی و روابط بین آن هاست.

 توان متغیرهای مهم کیفی و کمی و نیز کیفیت بازده ها میاین شاخص ی وسیلهه ب

 نظام آموزشی را تضمین نمود.

 شده هزینهی ارزیابی سرمایههای بازدهی: شاخص های بازدهی برای شاخص

 شود.ها و بازده در نظر گرفته میها، روشتوجه به هدف درآموزش و با

در این تحقیق وزن هریک از عوامل با استفاده از نظرات متخصصان تعیین شده است. در این 

و در  تهیه 7ای خاص، حاوی سؤاالتی با طیف ارزشی صفر تا رابطه برای هرکدام از عوامل پرسشنامه

های انتخابی خود الگویی را پیشنهاد اختیار متخصصان قرار داده شد. محقق با تکیه بر شاخص

نموده است و به فلسفه، اصول و مبانی نظری، اهداف و ساختار و مراحل اجرایی آن اشاره نموده 

 .است

نشگاه های علوم پزشکی دانیز در پژوهش خود، به ارزیابی گروه (Bazargan, 2000) بازرگان

 10عوامل مورد ارزیابی در این طرح عبارت بودند از: سازمان و مدیریت با تهران و کرمان پرداختند. 

یادگیری با -نشانگر، فرایند تدریس 6نشانگر، دوره های آموزشی مورد اجرا با  8نشانگر، دانشجویان با 
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عات، پرسشنامه، مصاحبه و نشانگر، در ضمن، ابزار گرد آوری اطال 8نشانگر و دانش آموختگان با  4

 چک لیست بود.

أت ضای هیی اعوسیلهه نتایج این طرح نشان داد فرایند تدوین اهداف براساس سرفصل دروس ب

ی سترهگاس یک گردد. مطلوبیت عوامل درونداد، فرایند و برونداد را می توان براسعلمی تدوین می

 .ردسه سطحی مطلوب، نسبتاً مطلوب و نامطلوب ارزیابی ک

 پور نافرزی پژوهش دیگری در خصوص ارزیابی و اعتبار سنجی در آموزش عالی توسط

(Farziyanpoor, 2001 ) های اههای دانشگدرمانی بیمارستان، ارزیابی خدمات آموزشی»با عنوان

 انجام شد. «علوم پزشکی مستقر در تهران براساس الگوی اعتبار بخشی

 ءتقاهای تخصصی و فوق تخصصی، ارت رشتههیی ماههدف این پژوهش قضاوت بالینی دربار

ی هاخدمات بهداشتی و درمانی تخصصی در بیمارستانی کیفیت آموزش پزشکی و نیز، عرضه

ره لفی اشاجا که محقق به عوامل مخت از آن آموزشی در مقایسه با استانداردهای موردنظر است.

 ت اینعالی در پژوهش خود نموده اس داشته است و سعی در وارد کردن عوامل مؤثر در آموزش

ده ستوار بوامند مر بود عوامل، هریک بر نگرشی نظارود اما بهتمورد از نقاط قوت پژوهش به شمار می

یشنهاد نشگاه پابزارهایی که در انتها برای ارزیابی وضعیت دا. شدندو بر اساس آن دسته بندی می

احد ومع یک های الزم برای ارزیابی جامل و شاخصبسیار محدود بوده و بسیاری از عوا ،شده است

از  حقق پسم ،های فنی ابزارها نیز ذکر نشده است، بهتر بودگیرد. ویژگیآموزشی را در بر نمی

 .ردکاجرای مراحل ارزیابی و ترسیم ساختار الگو عوامل مرتبط با کار خویش را مشخص می

ابی درونی کیفیت گروه آموزشی ارزی»پژوهشی با عنوان  (Mohammadi, 2006) محمدی

لگوی اانجام داد. هدف اصلی این پژوهش اجرای  «اربردی دانشگاه صنعتی امیرکبیرک-ریاضی محض

 هاینبهودن جارزیابی درونی در گروه آموزشی ریاضی دانشگاه صنعتی امیر کبیر در جهت آشکار نم

سته عامل د 7ود. بفیت گروه یاد شده درونداد، فرایند و برونداد( و بهبود ارتقای کی) مختلف کیفیت

ر است: رح زیشدر ارزیابی درونی گروه در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفت که نتایج حاصل به 

اجرا،  های آموزشی موردادگیری، دورهی-مدیریت و سازماندهی گروه، دانشجویان، فرایند تدریس

ای وب، اعضکارشناسی همگی نسبتاً مطلآموختگان امکانات و تجهیزات آموزشی و پژوهشی و دانش

 آموختگان کارشناسی ارشد در سطح مطلوب ارزیابی گردیدند.هیأت علمی و دانش

نی گروه طراحی الگوی مناسب برای ارزیابی درو» هشی با عنوانوپژ (Kizoori, 2007) کیذوری

است  ل بودهسؤا گر پاسخ به اینانجام داد. هدف پژوهش «پرستاری دانشگاه علوم بهزیستی تهران

را  د کیفیتبهبو دنظام ارزیابی درونی در گروه موردنظر می توان یکه تا چه اندازه ایجاد و توسعه

 :نتایج نشان دادفراهم آورد؟ 
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الف( اهداف گروه در مقطع کارشناسی ارشد تحقق یافته اما در مقطع کارشناسی، اهداف گروه 

راه دستیابی به اهداف پژوهشی و خدمات تخصصی به طور کامل محقق نشده است. همچنین بر سر 

گروه موانعی وجود دارد که راه کارهای الزم جهت برطرف نمودن موانع تحقق اهداف یاد شده از 

 سوی گروه اتخاذ شده است.

آموختگان این های آموزشی کارشناسی ارشد و دانشب( از بین هفت عامل مورد ارزیابی، دوره

 یر عوامل در سطح نسبتاً مطلوبی ارزیابی گردید.دوره در سطح مطلوب و سا

ج( با اجرای این طرح در گروه آموزشی پرستاری، رغبت اعضای هیأت علمی در پذیرش 

های مختلف مسئولیت جمعی برای بهبود کیفیت گروه برانگیخته شد و تصویری واقعی از جنبه

 کیفیت گروه فراهم گردید.

زش پرستاری اعضای کمیته ارزیابی درونی با توجه به نتایج د( به منظور بهبود کیفیت گروه آمو

 به دست آمده پیشنهادها و راه کارهای الزم را ارائه کردند.

ارزیابی درونی کیفیت گروه »با در ارتباط  (Ahmadi, 2008) در پژوهش دیگری که احمدی

گروه، دانشجویان، انجام داد. عوامل: مدیریت و سازماندهی  «مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران

یادگیری، دوره های آموزشی مورد اجرا، امکانات و تجهیزات آموزشی و پژوهشی و -فرایند تدریس

آموختگان مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج حاصل از این ارزیابی نشان داد: مدیریت و دانش

و دانشجویان، فرایند سازماندهی گروه، دوره های آموزشی مورد اجرا وضعیت نسبتاً مطلوبی داشتند 

 تدریس یادگیری امکانات و تجهیزات آموزشی و پژوهشی و ضعیت مطلوبی دارا بودند.

در پژوهشی با  (Arasteh, Sobhaninejad and Homaee, 2008) آراسته، سبحانی نژاد و همایی

زیابی شدن از دیدگاه دانشجویان را مورد ارهای شهر تهران در عصر جهانیعنوان وضعیت دانشگاه

محور تسلط عملی وقتی استادان، مناسب بودن  6ها در قرار دادند. وضعیت کنونی این دانشگاه

های تدریس، ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان و منابع، امکانات و تجهیزات را محتوا، شیوه

روس ی استادان باالتر از حد متوسط، محتوای دفن توصیف نمودند. نتایج نشان داد تسلط علمی و

از حد متوسط، پیشرفت تحصیلی متوسط و منابع، امکانات و  رهای تدریس باالتمتوسط، شیوه

 .هستند از نظر کیفی فضای فیزیکی( نیز باالتر از حد متوسط) تجهیزات

های قرن بیست و ( در پژوهش خود با عنوان شناسایی نیازهای دانشگاه2015) آرین کونیگ

ها به منظور ترویج تغییرات سیستماتیک کند؛ دانشگاهی بیان میی پایدار علمیک به منظور توسعه

های یادگیری برابر را برای دانشجویان های رهبری خود تجدیدنظر کنند، فرصتبایست در شیوهمی

 (.Ariane konig, 2015) های درسی جدید و فناورانه بوجود آورندمبتنی بر برنامه



 

 
 

181 
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 نظرانره سوم از ديدگاه متخصصان و صاحبهزا

 

ای هدانشگاه ن ارائه چارچوبی برای ارزیابی عملکرد( در پژوهشی با عنوا2016) کاپتینو و لی

ی ی اصلاکلهشی درسی، پژوهش و فناوری را به عنوان های رهبری، برنامهمؤلفه 21قبرس در قرن 

 (.Kapetaniou & Lee, 2016) ها مورد توجه قرار دادندارزیابی عملکرد این دانشگاه

صه شکالت آموزش عالی ژاپن در عرترین م( در پژوهش خود مهم2011) ویلیس و دیگران

 شدن را شامل موارد زیر برشمرده اند:جهانی

 ساختار بوروکراتیک 

 المللیهای بینضعف همکاری با دانشگاه 

 ضعف در برنامه درسی 

 کمبود اعضای هیئت علمی 

 دانش پایین زبان انگلیسی 

 ( تنش های سیاسیWillis and others, 2011.) 

شدن انیهای آموزش عالی در عصر جهپژوهش خود ازجمله ویژگی( در 2012) لوپز و کامبوتو

 اند:را شامل موارد زیر برشمرده

 پداگوژی فرهنگی جدید 

 ریزی جدید در عرصه آموزشگذاری و برنامهسیاست 

 شدنهای جهانیبرنامه درسی مبتنی بر ویژگی 

 شدنتفکر و اندیشه مدیریتی مبتنی بر جهانی 

 وینهای نبکارگیری تکنولوژی 

 تعامالت محیطی سازنده 

 پذیرایجاد ساختار انعطاف 

 های غیررسمیگسترش آموزش 

 صدایی و تفکر گروهیهم (Lopez and Kambutu, 2012.) 

ساسی ا( در پژوهش خود گسترش آموزش عالی مجازی را راهبرد 2014) بابسیل و کاراباجال

های گیمله ویژها ازج. از نظر آناندهای هزاره سوم برشمردهتوسعه آموزش عالی مبتنی بر ویژگی

 آموزش عالی هزاره سوم عبارتند از:

 چند زبانه بودن دانشگاه 

 نوآوری در شیوه های آموزش 

 توجه به فرهنگ محلی در شیوه های آموزش 

 شدنتغییر در برنامه درسی با توجه به پیش نیازهای جهانی (Boubsil and 

Carabajal, 2014.) 
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در خصوص کیفیت خدمات مؤسسات آموزشی  2010وهشی که در سال در پژ« وییرا»و « آلوز»

ها، در زمینه مدیریت و سازماندهی گروه، عالی پرتغال انجام دادند، نتیجه گرفتند این دانشگاه

های آموزشی مورد اجرا، امکانات، تجهیزات آموزشی و یاگیری، دوره-دانشجویان، فرایند تدریس

 ضعیت نسبتاً مطلوبی دارند و اعضای هیأت علمی و دانشآموختگان همگی وپژوهشی و دانش

 (.Alvez and Vieira, 2010) آموختگان در سطح مطلوب ارزیابی گردیدند

در خصوص کیفیت خدمات در  2009در سال « یلماز و همکارانش»در پژوهش دیگری که 

قرار گرفت. در این  نظام آموزش عالی ترکیه در دو دانشگاه انجام دادند؛ هفت عامل مورد ارزیابی

های یادگیری و دوره-عوامل مدیریت و سازماندهی گروه، دانشجویان، فرایند یاددهی ارزیابی

 آموختگان از وضعیت خود راضی نبودندآموزشی مورد اجرا وضعیت مطلوبی داشتند اما دانش

(Yilmaz and et al, 2009.) 

نظور ارزیابی برای بازخورد انجام داد و به م 1994در مارس  بنا بر پژوهشی که دانشگاه التروب

 که شامل چهار جز است، مطرح شد: « مجموعه کار کیفیت»به عنوان یک 

  تعیین نقش دانشگاه بر طبق پژوهش و خدمات مستقیم اجتماعی در حیطه ی

 رسالت و اهداف دانشگاه؛ 

 ؛ها و فرایندهای انجام شدهتوصیف ارزیابی خود دانشگاه از اثربخشی خط مشی 

 دادن قضاوت دانشگاه یا گروه آموزشی درخصوص کیفیت نتایج، نقاط قوت و نشان

 نتایج ارزیابی درونی(؛ ) اولویت برای بهبود

 ها و اقدامات اصالحی؛ی فعالیتارایه 

های های مختلف دانشگاه در ارتباط با گویهاین پژوهش برای ارزیابی دوره کارشناسی رشته

های آموزشی، پژوهش و امور مالی انجام شد. تجهیزات، مدیریت و گروهی درسی، امکانات و برنامه

نتایج در ارتباط با این پژوهش نشان داد، امکانات و تجهیزات و امور مالی سطح مطلوبی دارند و 

های آموزشی و هیأت علمی سطح نسبتاً مطلوبی دارند. در ی درسی و مدیریت گروهپژوهش، برنامه

 (.Lim, 2008) حات بهبود را ارائه دادنهایت این شورا اصال

های امروز به منظور متناسب سازی ( در پژوهش خود نشان داد؛ دانشگاه2008) کرفتینگ 

بایست اصالحات آموزشی الزم را انجام دهند و به دانشجویان، کارکنان و ساختار خود با شرایط می

 .(Kerfting, 2008) شندها بااساتید توجه خاصی نمایند و به دنبال توانمندسازی آن

( در تحقیق خود با عنوان بایدهای ایجاد یک دانشگاه برتر به این نتیجه رسید که 2006) آقاقلو

فرهنگ و ساختار مطلوب برای تبدیل شدن به  در دانشکده تعلیم و تربیت دانشگاه آنادولو ترکیه،

 .(Agaoglu, 2006) یک دانشگاه برتر وجود دارد



 

 
 

183 
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الی در قرن ی عوامل مرتبط با آموزش عتحقیقی که با عنوان مطالعه( در 2008جرج )وارنچی

ز ات. پس های تحت حمایت خواهران مقدس مسیح بانکوک انجام داده اسبیست و یکم در دانشگاه

 تجزیه و تحلیل به نتایج زیر دست یافته است: 

 ر یت دهای مورد تأکید ارتقای کیفمؤسسات آموزشی مورد مطالعه از لحاظ مؤلفه

 وضعیت مطلوبی قرار داشتند.

 ژی، های کار و تکنولودر بررسی روابط عوامل استاد، تمرینات گروهی، سیستم

امل ن عواهداف و عملکرد و انگیزه دهی و تمرینات اجرایی و مدیریتی رابطه مثبت بی

 .(Cheewaruengroj,2008) دهدفوق را نشان می

 

 سؤاالت تحقيق 
د ی آزاهاناداری بین میزان انطباق دانشگاه: آیا تفاوت معسؤال اصليالف( 

 دیدگاه های هزاره سوم ازهای دانشگاهاسالمی و دولتی استان فارس با ویژگی

 ها وجود دارد؟نظران دانشگاهمتخصصان و صاحب

 ويژه: سؤاالت ب(

 ؟ها چگونه استاستان فارس در حوزه رسالت های آزاد اسالمی و دولتیوضعیت دانشگاه -1

 ت؟ونه اسهای آزاد اسالمی و دولتی استان فارس در شاخص اهداف چگبی دانشگاهارزیا 

 گونه چهای آزاد اسالمی و دولتی استان فارس در شاخص مأموریت ارزیابی دانشگاه

 است؟

 چگونه اندازهای آزاد اسالمی و دولتی استان فارس در شاخص چشمارزیابی دانشگاه 

 است؟

 

ونه سالمی و دولتی استان فارس در حوزه ستادی چگهای آزاد اوضعیت دانشگاه-2

 است؟

 ی های آزاد اسالمی و دولتی استان فارس در شاخص آموزشوضعیت دانشگاه

 چگونه است؟

 ر های آزاد اسالمی و دولتی استان فارس در شاخص ساختاوضعیت دانشگاه

 سازمانی چگونه است؟

 و  در شاخص پژوهش های آزاد اسالمی و دولتی استان فارسوضعیت دانشگاه

 فناوری چگونه است؟
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 های آزاد اسالمی و دولتی استان فارس در شاخص فرهنگی وضعیت دانشگاه

 چگونه است؟

 مالی -های آزاد اسالمی و دولتی استان فارس در شاخص اداریوضعیت دانشگاه

 چگونه است؟

 های آزاد اسالمی و دولتی استان فارس در شاخص رهبری وضعیت دانشگاه

 گاهی چگونه است؟دانش

 های آزاد اسالمی و دولتی استان فارس در شاخص جو وضعیت دانشگاه

 دانشگاهی چگونه است؟

 

های آزاد اسالمی و دولتی استان فارس در حوزه دانشگاهی چگونه وضعیت دانشگاه-3

 است؟

 های آزاد اسالمی و دولتی استان فارس در هیأت علمی چگونه است؟وضعیت دانشگاه 

 های آزاد اسالمی و دولتی استان فارس در شاخص دانشجویی چگونه انشگاهوضعیت د

 است؟

 های آزاد اسالمی و دولتی استان فارس در شاخص امکانات و تجهیزات وضعیت دانشگاه

 آموزشی چگونه است؟

 های ها و برنامههای آزاد اسالمی و دولتی استان فارس در شاخص دورهوضعیت دانشگاه

 ت؟آموزشی چگونه اس

 ی درسی های آزاد اسالمی و دولتی استان فارس در شاخص برنامهوضعیت دانشگاه

 چگونه است؟

 های آزاد اسالمی و دولتی استان فارس در حوزه محیطی چگونه است؟وضعیت دانشگاه 

 های آزاد اسالمی و دولتی استان فارس در شاخص پاسخگویی چگونه وضعیت دانشگاه

 است؟

 مداری اد اسالمی و دولتی استان فارس در شاخص مشتریهای آزوضعیت دانشگاه

 چگونه است؟

 سازی المللیهای آزاد اسالمی و دولتی استان فارس در شاخص بینوضعیت دانشگاه

 چگونه است؟
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 روش تحقيق 
ای سهوع مقایپیمایشی از ن-پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه اجرا توصیفی

ماری آی امعهجپردازد. های دولتی و آزاد اسالمی استان فارس میقایسه دانشگاهباشد که به ممی

ای هانشگاههای مرتبط با پژوهش در دنفر از اساتید و دانشجویان دکتری رشته 97پژوهش شامل 

 تایج با توجه بهننفر( در استان فارس بودند. به منظور تعمیم  44) نفر( و آزاد اسالمی 53) دولتی

هش ر پژودن حجم جامعه آماری از روش سرشماری استفاده شد و تمامی اعضای جامعه دپایین بو

ؤالی س 41ی محقق ساخته آوری اطالعات از یک پرسشنامهشرکت داده شدند. به منظور جمع

تا  5 سؤاالت) بر این اساس دو حوزه ستادیای لیکرت بر اساس مطالعات مبتنی بر طیف پنج گزینه

نیز حوزه  ( مورد تأکید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و35تا  18االت سؤ) ( و دانشگاهی17

ه مورد تأکید ک( نظام آموزش عالی 41تا  36سؤاالت ) ی محیطی( و حوزه4تا  1سؤاالت ) هارسالت

زاره سوم هویژگی اساسی نظام آموزش عالی اثربخش در  4باشد؛ و همچنین با توجه به محقق می

وین و ( تد2013فرانک، ) اوری محوری، راهبردگرایی و توسعه محورییعنی آینده محوری، فن

لیل ه از تحستفادطراحی شد. روایی پرسشنامه عالوه بر اینکه مورد تأیید متخصصان قرار گرفت؛ با ا

اسبه گردید که مح 76/0تا 68/0ی ها در بازهگویه نیز محاسبه گردید که تمامی و ابعاد و مؤلفه

ی ول آلفاز فرمابزار داشت. همچنین پایایی ابزار پژوهش نیز با استفاده ا نشان از روایی باالی

آوری شده از هر دو روش های جمعمحاسبه گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده88/0کرونباخ برابر 

تفاده ه( استحلیل واریانس چندراه) میانگین و انحراف معیار( و آمار استنباطی) آمار توصیفی

 گردیده است. 

 

 های تحقيقيافته
ا هرسالت های آزاد اسالمی و دولتی استان فارس در حوزهوضعیت دانشگاه سؤال اول تحقیق:

 چگونه است؟

 ت؟ونه اسهای آزاد اسالمی و دولتی استان فارس در شاخص اهداف چگارزیابی دانشگاه 

 گونه چهای آزاد اسالمی و دولتی استان فارس در شاخص مأموریت ارزیابی دانشگاه

 است؟

 چگونه اندازهای آزاد اسالمی و دولتی استان فارس در شاخص چشمارزیابی دانشگاه 

 است؟
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-ها و شاخصهای آزاد اسالمی و دولتی استان فارس در حوزه رسالتوضعیت دانشگاه 1جدول

 دهد.های آن را نشان می

 

 های توصیفی مربوط به وضعیت متغیرهای تحقیق در حوزه رسالت. یافته1جدول 

 انحراف معيار ميانگين عامل ها نوع دانشگاه

 دانشگاه دولتی

 41/0 86/3 حوزه رسالت ها

 50/0 22/3 شاخص اهداف

 72/0 90/3 شاخص مأموریت

 54/0 88/3 اندازشاخص چشم

 دانشگاه آزاد اسالمی

 62/0 02/3 هاحوزه رسالت

 45/0 92/2 شاخص اهداف

 57/0 00/3 شاخص مأموریت

 51/0 33/3 اندازشمشاخص چ

 

-انحراف معیار( کل آزمودنی) دهد، میانگیننشان می 1همانگونه که مندرجات جدول شماره 

(، 50/0) 22/3(، در شاخص اهداف 41/0) 86/3های دانشگاه دولتی در پرسشنامه حوزه رسالت ها 

نین، ( می باشد. همچ54/0) 88/3( و در شاخص چشم انداز 72/0) 90/3در شاخص مأموریت 

(، 62/0) 02/3ها های دانشگاه آزاد در پرسشنامه حوزه رسالتانحراف معیار( کل آزمودنی) میانگین

 33/3انداز ( و در شاخص چشم57/0) 00/3(، در شاخص مأموریت 45/0) 92/2در شاخص اهداف 

می و های آزاد اسالباشد. این موضوع بیانگر این است که در این حوزه وضعیت دانشگاه( می51/0)

 باشد.دولتی استان فارس باالتر از حد مطلوب می

 

های آزاد اسالمی و دولتی استان فارس در حوزه ستادی سؤال دوم تحقیق: وضعیت دانشگاه

 چگونه است؟

 های آزاد اسالمی و دولتی استان فارس در شاخص آموزشی چگونه وضعیت دانشگاه

 است؟

 ستان فارس در شاخص ساختار سازمانی های آزاد اسالمی و دولتی اوضعیت دانشگاه

 چگونه است؟

 های آزاد اسالمی و دولتی استان فارس در شاخص پژوهش و فناوری وضعیت دانشگاه

 چگونه است؟
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های ههای دانشگاهای آزاد اسالمي و دولتي استان فارس با ويژگيی ميزان انطباق دانشگاهمقايسه

 نظرانره سوم از ديدگاه متخصصان و صاحبهزا

 

 نه های آزاد اسالمی و دولتی استان فارس در شاخص فرهنگی چگووضعیت دانشگاه

 است؟

 مالی چگونه -خص اداریهای آزاد اسالمی و دولتی استان فارس در شاوضعیت دانشگاه

 است؟

 گاهی های آزاد اسالمی و دولتی استان فارس در شاخص رهبری دانشوضعیت دانشگاه

 چگونه است؟

 ی های آزاد اسالمی و دولتی استان فارس در شاخص جو دانشگاهوضعیت دانشگاه

 چگونه است؟

 

دی و زه ستاهای آزاد اسالمی و دولتی استان فارس در حووضعیت دانشگاه 2جدول شماره 

 دهد.های آن را نشان میشاخص

 

 های توصیفی مربوط به وضعیت متغیرهای تحقیق در حوزه ستادییافته .2جدول 

 انحراف معيار ميانگين عامل ها نوع دانشگاه

 دانشگاه دولتی

 49/0 72/3 ستادیحوزه 

 41/0 12/3 شاخص آموزشی

 72/0 86/3 شاخص ساختارسازمانی

 69/0 62/3 فن آوریشاخص پژوهش و 

 64/0 21/3 شاخص فرهنگی

 57/0 55/3 مالی-شاخص اداری

 61/0 67/3 شاخص رهبری دانشگاهی

 20/0 05/3 شاخص جو دانشگاهی

 دانشگاه آزاد اسالمی

 84/0 51/3 ستادیحوزه 

 45/0 08/3 شاخص آموزشی

 57/0 54/3 شاخص ساختارسازمانی

 51/0 26/3 شاخص پژوهش و فن آوری

 91/0 60/3 شاخص فرهنگی

 77/0 34/3 مالی-شاخص اداری

 85/0 45/3 شاخص رهبری دانشگاهی

 79/0 46/3 شاخص جو دانشگاهی
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 انحراف معیار( کل آزمودنی) دهد، میانگیننشان می 2همانگونه که مندرجات جدول شماره 

(، 41/0) 12/3شاخص آموزشی (، در 49/0) 72/3های دانشگاه دولتی در پرسشنامه حوزه ستادی 

(، شاخص 69/0) 62/3( و در شاخص پژوهش و فناوری 72/0) 86/3در شاخص ساختار سازمانی 

( و در 61/0) 67/3(، در شاخص رهبری 57/0) 55/3مالی -(، در شاخص اداری64/0) 21/3فرهنگی

ل آزمودنی های باشد. همچنین، میانگین )انحراف معیار( ک(، می20/0) 05/3شاخص جو دانشگاهی 

(، در 45/0) 08/3(، در شاخص آموزشی 84/0) 51/3دانشگاه آزاد در پرسشنامه حوزه ستادی 

 60/3شاخص  (،51/0) 26/3( و در شاخص پژوهش و فناوری 57/0) 54/3شاخص ساختار سازمانی 

( و در شاخص جو 85/0) 45/3(، در شاخص رهبری 77/0) 34/3مالی -(، در شاخص اداری91/0)

 باشد. این موضوع بیانگر این است که در این حوزه وضعیت دانشگاه(، می79/0) 46/3شگاهی دان

 باشد.های آزاد اسالمی و دولتی استان فارس باالتر از حد مطلوب می
 

های آزاد اسالمی و دولتی استان فارس در حوزه دانشگاهی سؤال سوم تحقیق: وضعیت دانشگاه

 چگونه است؟

 آزاد اسالمی و دولتی استان فارس در هیأت علمی چگونه است؟ هایوضعیت دانشگاه 

 های آزاد اسالمی و دولتی استان فارس در شاخص دانشجویی چگونه وضعیت دانشگاه

 است؟

 های آزاد اسالمی و دولتی استان فارس در شاخص امکانات و تجهیزات وضعیت دانشگاه

 آموزشی چگونه است؟

 های و دولتی استان فارس در شاخص دوره ها و برنامههای آزاد اسالمی وضعیت دانشگاه

 آموزشی چگونه است؟

 ی درسی های آزاد اسالمی و دولتی استان فارس در شاخص برنامهوضعیت دانشگاه

 چگونه است؟

 

های آزاد اسالمی و دولتی استان فارس در حوزه دانشگاهی و وضعیت دانشگاه 3جدول شماره 

 .دهدهای آن را نشان میشاخص

 

 های توصیفی مربوط به وضعیت متغیرهای تحقیق در حوزه دانشگاهییافته .3جدول 

 انحراف معيار ميانگين عامل ها نوع دانشگاه

 دانشگاه دولتی
 68/0 51/3 دانشگاهیحوزه 

 52/0 47/3 شاخص هیئت علمی
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های ههای دانشگاهای آزاد اسالمي و دولتي استان فارس با ويژگيی ميزان انطباق دانشگاهمقايسه

 نظرانره سوم از ديدگاه متخصصان و صاحبهزا

 
 44/0 69/3 شاخص دانشجویی

 53/0 75/3 شاخص امکانات و تجهیزات

 76/0 36/3 ا و برنامه های آموزشیشاخص دوره ه

 75/0 48/3 شاخص برنامه های درسی

 دانشگاه آزاد اسالمی

 42/0 12/3 دانشگاهیحوزه 

 36/0 06/3 شاخص هیئت علمی

 56/0 04/3 شاخص دانشجویی

 51/0 30/3 شاخص امکانات و تجهیزات

 21/0 41/3 شاخص دوره ها و برنامه های آموزشی

 61/0 28/3 های درسی شاخص برنامه

 

های انحراف معیار( کل آزمودنی) دهند، میانگینشان مین 4-11همانگونه که مندرجات جدول 

(، 52/0) 47/3(، در شاخص هیأت علمی 68/0) 51/3دانشگاه دولتی در پرسشنامه حوزه دانشگاهی 

در  (،53/0) 75/3(، در شاخص امکانات و تجهیزات آموزشی 44/0) 69/3در شاخص دانشجویی 

-( می75/0) 48/3ی درسی ( و در شاخص برنامه76/0) 36/3های آموزشی ها و برنامهشاخص دوره

ه مه حوزهای دانشگاه آزاد در پرسشناانحراف معیار( کل آزمودنی) باشد. همچنین، میانگین

 04/3(، در شاخص دانشجویی 36/0) 06/3(، در شاخص هیأت علمی 42/0) 12/3دانشگاهی 

های امهها و برن(، در شاخص دوره51/0) 30/3، در شاخص امکانات و تجهیزات آموزشی (56/0)

یانگر این بباشد. این موضوع ( می61/0) 28/3ی درسی ( و در شاخص برنامه21/0) 41/3آموزشی 

مطلوب  از حد های آزاد اسالمی و دولتی استان فارس باالتراست که در این حوزه وضعیت دانشگاه

 .باشدمی
 

طی زه محیهای آزاد اسالمی و دولتی استان فارس در حوسؤال چهارم تحقیق: وضعیت دانشگاه

 چگونه است؟

 ؟ه استهای آزاد اسالمی و دولتی استان فارس در شاخص پاسخگویی چگونوضعیت دانشگاه 

 ونه مداری چگهای آزاد اسالمی و دولتی استان فارس در شاخص مشتریوضعیت دانشگاه

 است؟

 ه ی چگونسازالمللیهای آزاد اسالمی و دولتی استان فارس در شاخص بینت دانشگاهوضعی

 است؟
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های آزاد اسالمی و دولتی استان فارس در حوزه محیطی و وضعیت دانشگاه 4جدول شماره 

 دهد.های آن را نشان میشاخص

 

 های توصیفی مربوط به وضعیت متغیرهای تحقیق در حوزه محیطییافته .4جدول 

 انحراف معيار ميانگين عامل ها نوع دانشگاه

 دانشگاه دولتی

 61/0 41/3 محیطیحوزه 

 75/0 32/3 شاخص پاسخگویی

 55/0 51/3 شاخص مشتری مداری

 دانشگاه آزاد

 41/0 67/3 محیطیحوزه 

 67/0 63/3 شاخص پاسخگویی

 38/0 70/3 شاخص مشتری مداری

 

های انحراف معیار( کل آزمودنی) دهند، میانگینشان مین 4-12همانگونه که مندرجات جدول 

( و در 75/0) 32/3(، در شاخص پاسخگویی 6/0) 41/3دانشگاه دولتی در پرسشنامه حوزه محیطی 

های باشد. همچنین، میانگین )انحراف معیار( کل آزمودنی( می55/0) 51/3مداری شاخص مشتری

( و در 67/0) 63/3(، در شاخص پاسخگویی 41/0) 67/3دانشگاه آزاد در پرسشنامه حوزه محیطی 

 باشد.( می38/0) 70/3مداری شاخص مشتری

 

های آزاد اسالمی و دولتی سؤال پنجم تحقیق: آیا تفاوت معناداری بین میزان انطباق دانشگاه

ها نظران دانشگاههای هزاره سوم از دیدگاه متخصصان و صاحبهای دانشگاهاستان فارس با ویژگی

 وجود دارد؟

ها از لحاظ میانگین عوامل پرسشنامه پژوهش نتایج حاصل از آزمون مانوا برای مقایسه گروه

 ارائه شده است. 5حاضر در جدول شماره 

 

 آزمون تحلیل واریانس چندراهه )مانوا( سوال اصلی .5جدول 

 F ارزش اثرات
درجه آزادی 

 مفروض

خطای درجه 

 آزادی

سطح معني 

 داری

 گروه

 03/0 93 4 18/3 17/0 یالییاثر پ

 03/0 93 4 18/3 82/0 المدای ویلکز

 03/0 93 4 18/3 20/0 اثر هتلینگ

 03/0 93 4 18/3 20/0 بزرگترین ریشه روی
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های ههای دانشگاهای آزاد اسالمي و دولتي استان فارس با ويژگيی ميزان انطباق دانشگاهمقايسه

 نظرانره سوم از ديدگاه متخصصان و صاحبهزا

 
 

داقل از ح، های آزاد و دولتیدانشگاهشود، بین مشاهده می 5همانگونه که در جدول شماره 

داری(. یسطح معن = F ،03/0= 18/3داری وجود دارد)تفاوت معنی یکی از عوامل پرسشنامهلحاظ 

حاصل  د. نتایجشوهای بین موضوعی انجام میبررسی تفاوت هریک از عوامل، مقایسه ادامه، برای در

 شده است. ارائه 5ای در جدول شماره از این آزمون مقایسه

 

 آزمون اثرات بین موضوعی سوال اصلی .6جدول 

 سطح معني داری F مربع ميانگين درجه آزادی ات نوع سوممجموع مجذور متغير وابسته

 001/0 44/10 17/356 1 17/356 رسالت ها

 001/0 43/10 44/317 1 44/317 ستادی

 006/0 16/8 84/226 1 84/226 دانشگاهی

 01/0 13/9 28/244 1 28/244 محیطی

 

، F = 44/10) های رسالتمیانگین نمره حوزهشود، مشاهده می 6همانگونه که در جدول شماره 

 و دانشگاهی داری(سطح معنی = F ،001/0 = 43/10)، ستادی داری(سطح معنی = 001/0

(16/8 = F ،006/0 = سطح معنی)گین این داری از میانیدر دانشگاه دولتی به صورت معن داری

زاد به اه آشگها در دانشگاه آزاد بیشتر است؛ با این حال، میانگین عامل حوزه محیطی دانعامل

نابراین، ب. داری(سطح معنی = F ،01/0 = 13/9) داری از دانشگاه دولتی بیشتر استصورت معنی

 هایژگیبا وی های آزاد اسالمی و دولتی استان فارستفاوت معناداری بین میزان انطباق دانشگاه

 .دها وجود دارنظران دانشگاههای هزاره سوم از دیدگاه متخصصان و صاحبدانشگاه

 

 گيریبحث و نتيجه
اد اعتق نهاد آموزش عالی با جریان های ضد و نقیضی در جهان امروز روبروست، چنانکه به

ها، این جریانت. شده اس« فوق پیچیدگی»نظران این حوزه، آموزش عالی دچار وضعیت صاحب

گانگی  و دو ادراک و احساس ما را نسبت به وضع کنونی دانشگاه و آینده آن با ابهام، پیچیدگی

ن طح جهاسی بیم و امید نسبت به تحوالت آموزش عالی در شدیدی روبرو کرده و احساس دوگانه

  ت.بوجود آورده اس

ها به منظور به انجام رساندن وظایف خطیر و پویایی و ارتقای خود، نیازمند الگو و ابزار دانشگاه

فرایندهای مربوط و کارآیی و اثربخشی  ها ومناسب برای ارزیابی و اطمینان کیفی از روند برنامه

ریزی باشند. از سوی دیگر، نظام آموزش عالی کشور باید با برنامهآموختگان در بازار مشاغل میدانش
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وری و استفاده بهینه از دقیق در امور آموزشی، پژوهشی و تربیت نیروی انسانی، برای افزایش بهره

بیش از پیش نویددهنده شکوفایی و اقتدار علمی و های موجود درکشور تالش نموده و سرمایه

ای و راهبردی، های توسعهریزیفرهنگی جامعه باشد. دانشگاه برای حفظ پویایی خود نیازمند برنامه

ها و کنترل مستمر کیفیت است. انجام و تحقق هریک از امور و فرایندهای بهبود فرایندها و روش

 باشد. نیازمند اطالعات واقعی، دقیق، مرتبط و روزآمد میریزی دقیق، مذکور همراه با برنامه

های آزاد اسالمی و دولتی استان فارس ی میزان انطباق دانشگاهمقایسههدف از انجام این طرح، 

نتایج پژوهش نشان بود.  نظرانهای هزاره سوم از دیدگاه متخصصان و صاحبهای دانشگاهبا ویژگی

ها باالتر از حد ی و آزاد اسالمی استان فارس در تمامی ابعاد و شاخصهای دولتداد؛ وضعیت دانشگاه

نامه ارزیابی عملکرد توان گفت: پس از تصویب آیینباشد. در تبیین این یافته میمتوسط می

-ی نهادها و دستگاهشدن طرح مذکور در کلیههای اجرایی کشور در هیأت وزیران و اجراییدستگاه

ت علوم تحقیقات و فناوری به منظور بررسی و ارزیابی آموزش عالی و تدوین های اجرایی کشور وزار

 شاخص ها و ضوابط ارزیابی با بهره گیری از مطالعات جهانی در حوزه تخصصی آموزش عالی

 المللی تضمین کیفیت در آموزش عالی،ازجمله الگوهای ارزیابی آموزش عالی، الگوی شبکه بین)

های آموزش عالی های اصلی و شاخصبه تدوین مولفه.( …نسکو وهای مطرح شده توسط یوشاخص

در گستره ارزیابی کالن و خرد در ابعاد کمی و کیفی اهتمام ورزیده است. بدین منظور وزرات علوم، 

با در نظرگرفتن  1382-83تا  1380-81های تحقیقات و فناوری برای نخستین بار در طی سال

دانشگاهی خود طرح ارزیابی کالن عملکرد را به اجرا در آورد.  های حوزه ستادی وماهیت فعالیت

ارزیابی جامعی از عملکرد حوزه  85و  84های ها در فاصله بین سالشدن شاخصپس از مشخص

های ارتقای کمیت و ستادی و دانشگاهی این وزارت به عمل آمد. در واقع این اقدامات و جنبش

ران را نیز ناگزیر ارتقای کمیت و کیفیت خود در ابعاد کیفیت دانشگاهی نظام آموزش عالی ای

مختلف نموده است. امروزه نظام آموزش عالی ایران به این نتیجه رسیده است که دیگر فرصتی 

برای آزمایش و خطا ندارد و الزم است جهت همسویی با تحوالت موجود به طور مداوم خود را با 

ای از دیدگاه . بنابراین دستیابی به چنین نتیجهاستانداردهای جهانی هماهنگ و همسو سازد

متخصصان دور از ذهن نیست؛ چراکه سالهاست نظام آموزش عالی ایران توانسته گوی سبقت را از 

های رسالت، رقبای خود در سرتاسر جهان برباید. همچنین نتایج نشان داد؛ میانگین نمره حوزه

ها در دانشگاه آزاد داری از میانگین این عاملمعنی در دانشگاه دولتی به صورت و دانشگاهی ستادی

داری از دانشگاه بیشتر است؛ با این حال، میانگین عامل حوزه محیطی دانشگاه آزاد به صورت معنی

های آزاد اسالمی و دولتی بین میزان انطباق دانشگاه دولتی بیشتر است. بنابراین، تفاوت معناداری

ها نظران دانشگاههای هزاره سوم از دیدگاه متخصصان و صاحبنشگاههای دااستان فارس با ویژگی

های دولتی در تیررس توان گفت: از آنجایی که دانشگاه. در تبیین این یافته نیز میوجود دارد
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مستقیم نظارت بخش دولتی قرار دارند و هرگونه کجی و کاستی این نظام ممکن است، لطمات 

ولت مرکزی بوجود بیاورد؛ بنابراین طبیعی است که این سیستم ناپذیری را برای بخش دجبران

های خود را توسعه و بهبود بخشد و با ایجاد تصویر بیرونی کوشد به طور مداوم عملکرددولتی می

توان؛ تر نماید. از طرفی میمثبت از خود تمایل و انگیزش مشتریان را برای ورود به این نظام افزون

ی افزایش روزافزون دانشجویان در را به عنوان یک انقالب آموزشی در بحبوحه دانشگاه آزاد اسالمی

دهه شصت و هفتاد دانست که توانست با شناسایی الزامات محیطی خود را متناسب با محیط 

، (1381) محمدیهای بیرونی توسعه و بهبود دهد. نتایج این پژوهش به نوعی با نتایج پژوهش

، آلوز و (1386) نژاد و هماییآراسته، سبحانی، (1383) دی در سالاحم(، 1379) کیذوری در سال

باشد اما با نتایج ( هماهنگ می2008) 3جرجوارنچی( 2007) 2(، یلماز و همکارانش 2006)  1وییرا

آموختگان ( در بعد ارزیابی دانش2007) ( و یلماز و همکاران2011) 4ویلیس و دیگرانتحقیقات 

 نبود. هماهنگ و همسو

 

 شنهادهای کاربردیپي

 زاد های آهای هزاره سوم در دانشگاههای دانشگاهتوجه به کیفیت بخشی شاخص

ین اأیید تبا توجه به این که نظرات متخصصان حاکی از  ) اسالمی و دولتی استان فارس

 های استاندارد داشت(. ها به عنوان مؤلفهشاخص

 در  دولتی استان فارس؛ هایهای حوزه محیطی در دانشگاهتوجه کیفی به شاخص

ز طریق نی را اهای دولتی نیازهای محیط درونی و بیروشود دانشگاهاین رابطه پیشنهاد می

 های منسجم و منظم مورد بررسی قرار دهند. ارزیابی

 ید، های آموزشی مثل روش تدریس اساتریزی جهت کیفیت بخشی به مؤلفهبرنامه

اد های آزهانشگاه ی تعامل با دانشجویان و ... در دکتاب ها و جزوات درسی، امتحانات، نحو

رابطه  می درکه نظرات متخصصان دانشگاه آزاد اسالبا توجه به این ) اسالمی استان فارس

 های دولتی کمتر ارزیابی شده است.(های دانشگاهی از دانشگاهبا شاخص

                                                           
1 - Alvez and vieira 

2 - V.Yilmaz et al 
Cheewaruengroj -3 

4 -Willis and others 
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 سالمی استان های آزاد اهای دانشگاهها، اهداف و مأموریتاستانداردسازی رسالت

 های دولتی.فارس و مقایسه آن با دانشگاه

 های حوزه ستادی مانند ایجاد ساختار سازمانی توجه به ارتقای کیفیت شاخص

 منعطف و نوآور، جو دانشگاهی نوگرا، رهبری دانشگاهی راهبردی و... 

 ره های هزاهای دانشگاههایی برای آشنایی اساتید در ارتباط با شاخصتشکیل کارگاه

 سوم و اهمیت و تأثیر این امور بر کیفیت بخشی در دانشگاه ها.

 های پژوهشی و ایجاد انگیزه و هدایت دانشجویان و اعضای هیئت علمی به فعالیت

های تشویق مالی و مادی امور فوق برنامه از طریق برگزاری مسابقات علمی، ایجاد مکانیزم

رسانی مناسب از انجام تحقیقات، اطالع مناسب، مسابقات فرهنگی، ایجاد تسهیالت برای

 زمان و مکان مجامع علمی و فرهنگی.

 های پژوهشی و تشویق آنان از طرف مسئولین دادن اساتید به سمت فعالیتجهت

ی ها، ایجاد مراکزی برای ارائهریزی مناسب جهت چاپ مقاالت آندانشگاه از طریق برنامه

نمودن شرایط برای حضور در جوایز خاص، فراهمتسهیالت، انتخاب نفرات برتر و تخصیص 

های آموزشی در خصوص چگونگی تدوین های علمی، تشکیل کارگاهها و هستهکنفرانس

 مقاالت و...

 های دانشگاهی از طریق توجه به نیازهای واقعی دانشجویان و اساتید در محیط

 اندیشی و ...نظرخواهی، تشکیل جلسات هم

 های اهی و خودکاری در دانشجویان و اساتید در محیطباال بردن مهارت خودآگ

 های آموزشی و...دانشگاهی به سمت تحقق اهداف تربیتی از طریق نشریه، کارگاه
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