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در دانشگاههای ایران
(علم -مروری)
ر
دکت زهرا رشیدی
ی
آموزش و درش ،مؤسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عال
استادیار گروه نوآوری
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ر
دکت سمیه فریدون
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چکیده

ی
گوناگون که بر آموزش عایل گذشته ،کیفیت همواره از مسائل
از دیرباز تاکنون و در گذار تحوالت
بیالملیل شدن ،جهانی
ی
گوناگون چون تودهای شدن آموزش عایل ،ی
اصیل آن بوده است .روندهای
شدن ،تغییات مداوم محیط پی ی
امون دانشگاه ،ر
گسیش دامنهی ذینفعان آموزش عایل ،چالشهای
مایل جدی دانشگاهها ،تغیی محتوای ی
برخ کارویژههای دانشگایه ،تالش برای رقابتپذیری و عوامیل از
این دست ،دانشگاه را پیش از پیش در حوزهی کیفیت به چالش کشانده است .از این رو مفهوم
فضان
مدیریت جامع کیفیت با تمرکز بر رضایت ذینفعان و بهبود مستمر ،به آموزش عایل وارد شد تا
ی
فراهم آورد که دانشگاه نسبت به تحوالت محییط انعطافپذیر بوده و از طریق ارتقای کیفیت
درون و بی ی
ی
ون خود را افزایش دهد که این همه در بقا و
کارویژههای خود بتواند رضایت ذینفعان
ی
پایداری دانشگاه ،ی
.
نقش جدی بر عهده دارد پژوهش حاض با استفاده از روش تحلیل مفهوم واکر و
اوانت بر آن شده تا نخست این مفهوم را در فضای آموزش عایل بازشنایس کرده و پس از آن
کاربستهای عمیل آن را در فضای دانشگایه ی
تبیی نماید .یافتهها نشان مدهد که سه عامل تمرکز بر
ذینفعان ،بهبود مستمر و ارتقای مشارکت؛ ضامن موفقیت مدیریت جامع کیفیت در دانشگاهها
است .در نتیجه ،هرگونه اصالح یا تغیی و نوآوری در نظام مدیریت کیفیت جامع آموزش عایل کشور،
نیازمند تحلیل راهیدی و برریس دقیق و عمیق سیاستهان است که از مهمترین آنها ،تغیی و دگر ی
گون
ر
ی
سازی امر ر
گسیش از طریق ی
اعتبارسنج،
ممیی و
در سیاستگذاری و مدیریت آموزش عایل ،یکپارچه
ر
توجه به سطح بندی و استانداردهای آموزش عایل ،درخواست از طریق سفارش اجتمایع ،درک
ی
ی
جهان شدن و فرایندهای ی
تامی بودجه از طریق جلب و تسهیل مشارکت
بی الملیل شدن و
تحوالت
بخش غی ر
دولت متوان در نظرگرفت.
واژگان کلیدی :مدیریت کیفیت جامع  ،تودهای شدن دانشگاه ،آموزش عایل ،کیفیت نظام دانشگایه.
"روش ارجاع به مقاله"
ی
چارچون مفهوم برای مدیریت کیفیت جامع در دانشگاههای
فریدون ،سمیه ( .)1400ارائه
رشیدی ،زهرا و
ر
ایران .فصلنامه اقتصاد توسعه دانش بنیان ،دوره ،1شماره ،1ص .25-52
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 -1مقدمه
ر
1
ر
مدیریت کیفیت جامع ییک از کاملیین و کاراترین فلسفههای مدیریت است که به نحو
ر
مشیی را در بردارد .در دنیای امروز که از یکسو
شایستهای مباحث کیفیت و رضایت
رقابتهای میل ،منطقهای و ی
بیالملیل بسیار شدید و تنگاتنگ و از سوی دیگر تغییات و
تحوالت در تکنولوژی ،نیاز بازار و غیه بسیار رسی ع و پرشتاب بوده و مسلما تجزیه و
ی
مباحت از قبیل مدیریت کیفیت جامع
تحلیل شناخت صحیح و به کارگیی مناسب
متواند بسیار راهگشا و موثر باشد (قانع عبادی.)1394 ،
ی
ی
سازمان از قبیل دانشگاهها ،سازمانهای آموزیس،
مدیریت کیفیت جامع در هر
ر
خدمان و غیه کاربرد دارد .به طور کل عوامیل مانند ر
گسیش و آگایه نسبت
سازمانهای
ر
به مدیریت کیفیت جامع ،اهداف و رسالت روشن ،برنامههای تغیی مدیریت سنت به
مدیریت کیفیت و تمرکز فکری سازگار و انسان گرایانه باعث یرسوع مدیریت کیفیت جامع
شدهاند .رسآغاز این تحول در دانشگاه مربوط به تودهای شدن آموزش عایل و چالشهای
به وجود آمدهی حاصل از آن بود .برریس اجمایل پینگ تار ی
یج این موضوع نشان از آن
ی
جهان دوم و فضای
دارد که نقطه عطف تاری خ تحوالت آموزش عایل مربوط به جنگ
پدید آمدهی پس از آن است .در این دوران بود که نیاز به نیوی کار و مطالبات
برابریخواهانهی جوامع برای استفادهی برابر از فرصت دانشگاه ،عرص جدیدی را برای
نهادهای آموزش عایل به وجود آورد که از آن با عنوان عرص تودهای شدن آموزش عایل
ی
همی دوران تعداد نهادهای آموزش عایل در اروپا و پس از
نام مبرند ) . (Trow,2006در
ی
ر
آن در آمریکا و سپس در رسارس جهان رو به فزون نهاد .به طوریکه در کمی از ده سال از
ر
ر
گسیش ی
دسییس به آموزش عایل بیش از  50درصد برای
کم دانشگاهها نرخ
آغاز
ی
کشورهای مختلف جهان گزارش شده است؛ از این رو ،آموزش عایل ،در دوران تحول
دانشجون و عرضه و تقاضا برای دانشگاه با تغییات و
خود به لحاظ تعداد جمعیت
ی
ی
دگر ی
گونهای بزرگ مواجه شد ). (Marginson,2016
این تغییات و دگر ی
گونهای بزرگ اگرچه از یک سو زمینهساز فراهم آوردن فرصت ر
دسییس
ر
بیشی به آموزش عایل برای مردم شده بود اما مشکالت جدی برای نظام دانشگایه به همراه
داشت که از جمله این مشکالت؛ مسالهی کیفیت بود .کیفیت در دانشگاههای
ر
بیشی محل توجه قرار مگرفت که گردآورندهی ی
برخ مفاهیم
تودهایمحور از آنجا
ی
متناقض به شمار مرفت .در رساییط که دانشگاهها دیگر مانند گذشته فقط نخبگان را
ی
فزون داشتند که با پذیرش آزاد ی
برخ دانشجویان و
پذیرش نمکردند ،نیازهای مایل رو به
توانان پرداخت کامل
ارائه خدمات دانشگایه به سایر طبقات اجتمایع مرتفع مشد ،دولت
ی
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ریشه در صنعت دارد ،به عنوان مفهوم جدید به آموزش عایل وارد شده و بر واقعیتهای
ی
معرف مکند تاکید
هان سودآور
جدید بافتهای دانشگایه که آنها را به عنوان سازمان ی
ی
سخت دیگر کیفیت برای دانشگاه
دارد ) .(Mozin&Popoi,2018;Sutanto& etal,2018به
ی
چنی رویکردی دانشگاه برای حفظ خود
وجیه کلیدی از رقابتپذیری به شمار مرود .در
ی
در بازار تجارت و بهبود قدرت رقابتپذیری بر کارویژههای اسایس خود یعت آموزش،
پژوهش و خدمات؛ حساب باز مکند و استقرار کیفیت و فرایند حفظ آن در هر کدام از
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بودجهی دانشگاهها را نداشت ،طیف وسیعتری از اعضای هیات علم وارد دانشگاه شدند
که نظام پذیرش سختگیانهی دانشگاههای نخبهگرا بر آن حاکم نبود ،دانشگاه برای بقا
نیاز پیدا کرد که به سمت مولفههای بازار در مدیریت روی بیاورد و عوامل دیگری از این
دانشگاهها را از هر زمان دیگری پیچیدهتر ساخت .از این رو
ی
دست قصهی کیفیت در
ر
ی
کیفیت و سنجش آن در دانشگاه نی همانند تحوالن که بر دانشگاه حاکم بود در یط سالیان
متمادی ،خود ی
نی دستخوش تغییات زیادی شد که این تغییات چه به لحاظ مفهومشنایس
ی
چنی بود که در ابتدا
و چه به لحاظ ابزارهای سنجش قابل پیگیی هستند .به عنوان مثال
ر
ر
سیده مشد .پس از آن کنیل کیفیت بر اساس
خیگان ر
کنیل کیفیت دانشگاهها به دست ر
تضمی کیفیت یا ر
بازریس و ر
ی
کنیل جامع
کنیل کیفیت آماری ،مطرح بود و درادامه،
کیفیت2جای موارد قبیل را گرفت .اما با این همه گویا هنوز به نیاز دانشگاه برای مسالهی
ی
جهان شدن و ی
بیالملیل شدن،
هان چون
کیفیت به تمام پاسخ نمدادند .پدیده ی
رقابتهای ر
گسیشیافته ی
بی نهادهای آموزش عایل و تغییات مداوم که بر ماهیت رسعت
استوار بودند یرساییط را به وجود آورد که دانشگاه به ناچار برای بقا و ی
پیشفت؛ ناگزیر از
ی
همی دلیل دانشگاه در
پاسخ دادن و واکنشهای رسی ع و اثربخش به این تغییات شدند .به
ی
چنی یرساییط برای خلق تفاوت ،نسبت به رقبای خود باید متوانست منابع خود را توسعه
داده ،فرایند خلق دانش را ارتقاء بخشیده و در توزی ع و انتشار اطالعات ی
پیشو باشد .این
ی
همه در کنار هم سبب شد تا پارادایم جدیدی از چگونیک مدیریت و توسعهی دانش و منابع
ر
اسیاتژیک دانشگاهها ی
مبتت بر مدیریت جامع کیفیت در دانشگاهها شکل گرفته و زمینههای
مناسب برای ورود این مفهوم به نهادهای آموزش عایل گشوده شود &(Antunes
) .etal,2018مدیریت جامع کیفیت؛ فلسفهای از مدیریت است که با هدف بهبود مداوم
عملکرد سازمانها و رضایت ر
مشیی ،طراخ شده و در رسارس سازمان و ی
بی تمام کارکنان آن
ی
جاری و ساری مشود.
چنی رویکردی متواند قدرت رقابتپذیری و تطبیق سازمان را در
ی
یرسایط ناپایدار جهان کنون به طرز چشمگیی افزایش دهد .مدیریت جامع کیفیت که
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کارویژههای دانشگایه است که در نهایت به مدیریت جامع کیفیت و بقای دانشگاه منتیه
ی
سازمان و
اهیدهای
مشود ) .(Antunes& etal,2018زیرا مدیریت جامع کیفیت ،خود را در ر ر
تعهد دانشگاه به بهبود مستمر و توسعه رویهها و فرایندها نشان داده و نتایج آن به
پاسخگون به ر
مشییان و رضایت آنها منجر مشود ).(Pushpa,2016;Almurshidee,2017
ی
نی با سیاست افزایش ر
از سوی دیگر بیش از دو دهه است که آموزش عایل ایران ی
دسییس
و به دنبال آن نیل به هدف عدالت اجتمایع ،تجربههان از ر
گسیش آموزش عایل را با
ی
افزایش ظرفیتهای دانشگایه و شکل دادن به گونههای متفاوت نهادهای آموزش عایل
ی
ی
منتشه از سوی نهادهای متویل مانند مرکز آمار ایران و
آزموده است .بر اساس آمارهای
ی
پژوهش و فناوری به
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،تعداد مؤسسات آموزش عایل،
بیش از  3000مؤسسه ،تعداد دانشجویان به بیش از  4/8میلیون نفر و تعداد اعضای
ر
گسیش اگرچه توانسته
هیأت علم به حدود  70هزار نفر ،افزایش یافته است .این
فضان برای ورود به دانشگاهها در شهرهای دور و نزدیک فراهم آورد اما به زعم یافتههای
ی
بسیاری از پژوهشهای داخیل ،چالشهای جدی با خود به همراه داشته که از جمله
ی
فریدون و همکاران ،)1397 ،که از
هان در حوزهی کیفیت است (
مهمترین آنها چالش ی
ی
دیرباز تاکنون متویل مشخیص نی در کشور نداشته است (رشیدی .)1397 ،در موقعیت
ی
کنون و بحرانهای فراهم آمده نظام آموزش عایل با این مشکل روبرو است که چگونه
پاسخگون به تقاضای اجتمایع برای فرصتهای برابر در آموزش عایل ،همزمان
ضمن
ی
ی
بتواند سطج از کیفیت را نی در دانشگاهها و نهادهای آموزش عایل رعایت کند؟ اگرچه
ی
اروپان و
تضمی کیفیت در نظام آموزش عایل کشورهای
ارزشيان ،سنجش و
برنامههای
ی
ری
ی
آمریکای شمایل دارای سابقهای طوالن است ) ،(Prasad,2017اما در آموزش عایل ایران،
ی
گوناگون مانند رحیم وهمکاران( ،)1381محمدی و همکاران ( ،)1386رشیدی
تحقیقات
ر
ی
( )1391و بهمت و عنایت ( )1396نشان مدهد که با توجه به چالشها و مسائل ذکر
ارزشيان کیفیت نظام دانشگاهها از چارچوب مشخص و منسجم برخوردار نیست.
شده
ری
کیفیت و سنجش آن امری موسم و ناپایدار به شمار مرود که استمرار نداشته و به
ی
عنوان مهمترین ابزار برای بهبود کل نظام دانشگایه مورد توجه قرار نگرفته است.
همی
گون در نظام آموزش عایل
چالشهای جدی سبب شده تا لزوم مسئولیتپذیری و پاسخ ی
ر
بیشی درک شده و نظام دانشگایه وادار به باز ی
اندیش در ساختار ،رسالت ،اهداف،
ایران
ی
كاركردها و فرایندها شود .از این رو به نظر مرسد همراستا با تجربههای جهان برای عبور
ی
فریدون1398 ،؛ رشیدی ،)1397 ،آموزش
از بحرانهای تودهای شدن آموزش عایل (
عایل ایر یان ی
نی نیاز دارد تا مفهوم مدیریت جامع مدیریت را در ساختار خود درک کرده و
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 -2مبان نظری و پیشینه
ر
متداولیین اصطالحات است که
اصطالح مدیریت کیفیت فراگی یا جامع ( )TQMییک از
در سالهای اخی در قلمرو تجارت به کار گرفته شده است .مدیریت کیفیت فراگی؛ بهبود
ر
سنت انجام کار و تجارت و ی
در روشهای ر
ی
رقابت
تضمی بقا در جهان
فت اثبات شده برای
ی
کنون به شمار مرود .در تجزیه لغت ( )TQMبا سه کلمه زیر رسو کار داریم :جامع :نشان
دهنده همهگی بودن آن است .کیفیت :درجه تطابق کاالی تولید شده یا خدمت ارائه
هی یا روش اداره ،ر
مشیی را بیان مکند .مدیریت :فن ،ی
شده با نیاز ر
کنیل و هدایت کردن
هی مدیریت تمام مجموعه برای به دست آوردن ر
است .بنابراین ( )TQMی
بهیینها است.
مدیریت کیفیت جامع یا کیفیت فراگی اقدام است هوشمندانه ،آرام و مستمر که تاثیی
ر
ی
مشیی ،افزایش کار یان و باال
تامی اهداف سازمان دارد و در نهایت به رضایت
نیوزا در
توانان رقابت در بازار ختم مشود .از نظر کایناک مدیریت کیفیت جامع عبارت
بردن
ی
است از یک فلسفه مدیریت کلنگر که برای بهبود مستمر در همهی وظایف یک سازمان
تالش مکند ) .(Kayank,2003همانطور که مشخص است تعریف واحدی از مدیریت
ی
مختلف به کار برده شده و نتایج
کیفیت جامع وجود ندارد و در این راستا مدلهای
ر
متفاون ی
نی حاصل شده است ( Valmohammadi,2011;Hung& et al,2011;Wang& et
 .) al,2012;Pinho,2008ییک از مدلهای مطرح؛ مدل مالکوم بالدری ج است که به عنوان
یان و استقرار  TQMتوسط شمار بسیاری از سازمانها مورد استفاده
ر
اهنمان جهت ارز ر
ی
قرار مگید ) .(BouLiusar& et al,2009مدل ویرایش شده این برنامه در سال  2011شامل
ی
معیارهای مختلف رهیی ،برنامهریزی ر
انسان ،اندازهگیی و
اسیاتژیک ،تمرکز بر هدف
ر
ی
تجزیه و تحلیل و مدیریت دانش ،تمرکز بر منابع انسان و تمرکز بر عملیات است که در
پژوهشهای مختلف به کار برده شده است ( Kumar& et al,2009؛)Haffar& et al,2013
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زمینه را برای استقرار آن فراهم آورد .زیرا تمام مشاهدات مربوط به اجرای تجربههای
ر
مدیریت جامع کیفیت در آموزش عایل نه تنها در بخش خصویص که ر
دولت
حت در بخش
موقعیت ر
ی
ی
ر
آموزیس و ر ی
بهی در بازار کار منتیه شده
یافی
نی ،به بهبود رقابتپذیری نهادهای
ی
ی
حاض؛ پاسخ به دو سوال اصیل
چنی رویکردی هدف مقاله
است ) .(Antunes,2018با
ی
پژوهش ،در دو بخش واکاوی مفهوم مدیریت کیفیت جامع و چگونیک کاربست آن در
پاسخگون به سوالهای اصیل پژوهش از روش 8
نظامهای آموزش عایل است؛ برای
ی
مرحلهای تحلیل مفهوم اوانت و واکر( )Avant&walker,2011و برای برریس ابعاد چندگانه
مفهوم مدیریت جامع کیفیت استفاده شده است.
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که در این مطالعه این مفاهیم در آموزش عایل مورد برریس قرار گرفت.
ی
آموزیس در دانشگاههای ایران
رشیدی ( )1397درپژوهش خود "تحلیل وضعیت کیفیت
ی
اهکارهان برای بهبود آن" بیان کرد ،فضای فعیل حاکم بر محیطهای آموزیس
و ارائه ر
ی
کشور حکایت از آن دارد که نتیجه کاهش کیفیت آموزش در مراکز آموزش عایل ،صدور
مدارگ است که از پشتوانه تخصیص و تعهدی ی
کاف برخوردار نیستند .این در حایل است
ی
که بحران بیکاری دانش آموختگان دانشگاهها بسیار جدی است و اگر نتوان با باال بردن
ی
کیفیت آموزش دانشگاهها ،کار یآن دانشآموختگان را باال برد ،در آینده با یک معضل جدی
اجتمایع ،ی
یعت بیکاری افسارگسیخته دانشآموختگان دانشگایه ،روبرو خواهیم شد.
یافتههای این پژوهش حایک از آن است که سیاستهای توسعه ی
کم ،آموزش عایل ایران را
با چالشهان در سه حوزهی اصیل کیفیت ،منابع مایل و حفظ کارویژههای ر
سنت دانشگاه
ی
ر
.
مواجه کردهاست تحقق کیفیت در عمل مستلزم سی روندی است که برنامهریزی ،کنیل
ی
(تضمی کیفیت) و بهبود و نهادینهسازی نظاممند کیفیت (مدیریت کیفیت جامع)TQM
اهیدهای عمده آن به شمار مروند.
از ر ر
احمدی و قلیچ یل ( )1384در مطالعه خود درباره طراخ مدل مدیریت جامع کیفیت
ی
آموزیس در دانشگاه پیام نور به این نتیجه دست یافتند که از دیدگاه پاسخگویان
خدمات
گون و توجه به ذینفعان مختلف با
مورد مطالعه ،ثبات و پایداری (بهبود مستمر) ،پاسخ ی
تاکید خاص بر دانشجویان از نظر اختصاص زمان مناسب برای مشاوره و ارائه محتوای
متناسب با نیازهای آنها ،اطمینان و ر
احیام به دانشجویان ،ایجاد همدیل و اعتماد ی
بی
کارکنان و تشویق کار گرویه میان آنان ،از مهمترین مولفههای اجرای مدیریت جامع
کیفیت در دانشگاه پیام نور بودند.
قانع عبادی ( )1394در پژوهش خود تحت عنوان "رابطه مدیریت کیفیت جامع با
نوآوری در دانشگاهها" بیان کرد که مدیریت جامع فراگی متواند به عنوان یک فلسفه
ی
آموزیس مدنظر قرار گید و در این زمینه دارای تلویحات
مدیریت در جهت ایجاد نوآوری
مهم است.
شعیت ( )1398در پژوهش خود تحت عنوان "مدیریت کیفیت جامع و نوآوری خدمات
ر
ر
(یک برریس در ادبیات تحقیق)" بیان مکند که در محیط رقابت امروز ،مدیریت کیفیت
جامع بعنوان یک فلسفه مدیریت ،ابزاری الزم برای همه سازمانها به منظور بقاء در
محیط ر
تلف مگردد .زیرا مدیریت کیفیت جامع ،سیستم است که هدف اصیل آن
ر
رقابت سازمانها بویژه
افزایش کیفیت بوده و به عنوان یک منشا نوآوری در یرسایط
سازمانهای ارائه دهنده خدمات مورد اهمیت بوده و نقش ی
بش یان در رشد و بهبود آنها
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ر
مشیک بسیاری ی
بی مدیریت
ایفا مکند .یافتههای تحقیق آن حایک از وجود جنبههای
ی
ویژگهای کلیدی آن ی
یعت کایزن را با نوآوری مورد
کیفیت جامع و نوآوری دارد که او ییک از
مقایسه قرار داده است .در نتیجه ،مدیریت کیفیت جامع تا حدود زیادی یک امتیاز
ر
رقابت برای سازمان فراهم مکند و مطالعات نوآوری ،مدیریت کیفیت جامع را به عنوان
شکیل از نوآوری در نظر مگیند.
ی
فراستخواه ( )1396در طرح "تحوالت ی
بی نسیل در زندگ علم دانشگایه در ایران" پنج
ی
جهان برای جامعه ایران توصیف مکند و به نگر یان
نسل متناظر با تحوالت و نسلهای
ر
مشیگ که کم و بیش در هر سه نسل مشاهده شد به صورت موارد زیر اشاره کرده است.
.1سیایس شدن بیش از اندازه دانشگاه و غلبه امر سیایس بر امر آکادمیک .2سیطره
ی
کمیت و افت کیفیت ،هر سه نسل این پیامد را قبول دارند و به اشکال مختلف آن اشاره
مکنند؛ نسل اول به تضعیف اصالتهای رفتار علم ،رنهنجاری در مرتبههای
دانشگایه ،پز و بزک علم ،سیطره ی
کمیت ،سطجنگری دانشجو و اطالعات کم عمق
ر
گسیش ی
کم دانشگاهها و افزایش استاد را موجب رقابت در
اشاره مکند .نسل دوم
کمگران مداند و به کاهش مهارت استادان ،ی
ی
کمگر یان و پرش در مقاالت و افت کیفیت
ی
رسالهها اشاره مکند .نسل سوم وضع مایل استاد را در کار هیأت علم موثر مداند و از
کم کاری استادان برای ارتقاء و افت سطح ی
ی
کیف دانشجو سخن م گویند.
ی
ی
چارچون برای
پژوهش با عنوان
جهان ونکاترامن ( )Venkatraman,2007در
در عرصه
ر
کاربرد مدیریت کیفیت فراگی در برنامههای آموزش عایل نشان داد که بر خالف صنایع
ی
آموزیس و به خصوص
برای کاربرد فلسفه مدیریت کیفیت فراگی در برنامهها و نهادهای
چارچون را برای این امر ارائه کرده که
چارچون ویژه را ایجاد کرد .وی
آموزش عایل باید
ر
ر
ی
ی
ارزشیان مداوم برنامه آموزیس است.
مبتت بر فرایند
ر
فاروق ( )Faroogh,2005در مطالعهای درباره کاربرد مدیریت جامع کیفیت در موسسات
آموزش عایل به این نتیجه رسیده است که مهمترین مولفههای پیادهسازی مدیریت جامع
ی
آموزیس شامل ارباب رجوع محوری ،حمایت مدیران از مشارکت و
کیفیت در موسسات
رهیی فعال و تعهد مدیریت عایل برای
کار گرویه کارکنان ،بهبود و یادگیی مستمر ر
پذیرش و اجرای مدیریت جامع کیفیت است.
ر
ی
شناسان مولفههای یضوری در
پژوهش در خصوص
سییامن ( )Citramen,2006در
ی
پیادهسازی موفقیت ی
آمی مدیریت جامع کیفیت ،به این نتیجه رسید که توجه به شش
مولفه تعهد مدیریت به منظور پذیرش و اجرای مدیریت کیفیت جامع ،توجه به ذینفعان،
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 -3روش پژوهش
این برریس یک مطالعهی مروری است که در آن از روش تحلیل مفهوم اوانت و واکر
( )Avant&walker,2011برای برریس ابعاد چندگانه مفهوم مدیریت جامع کیفیت استفاده
شده است .رویکرد واکر و اوانت ییک از روشهای مفهومپردازی و تکامل مفهوم است که
در نهایت ر
حت متواند به توسعهی یک نظریه بیانجامد (حیدری و یرس ییف .)1396 ،این
روش اگر چه ریشه در علم پرستاری دارد اما به دلیل کار یان باال در شناخت و تجزیه و
تحلیل مفهوم به سایر رشتهها راه پیدا کرده است ) .(Yuan&Murphy,2019در این روش
هشت مرحلهای ،فرایند تجزیه و تحلیل یک مفهوم برای رسیدن به یک درک ر
بهی و
ی
تعیی هدف
جدیدتر صورت مگید .روند تجزیه و تحلیل مفهوم شامل انتخاب مفهوم،3
ی
شناسان ویژگهای
شناسان موارد استفاده (تعریف) از مفهوم،5
تجزیه و تحلیل،4
ی
ی
شناسان موارد مرتبط ،مرزی و متضاد،8
الگون،7
تعریفکننده مفهوم6؛ طراخ یک مدل
ی
ی
تجرن
شناسان پیشآیندها و پیامدهای مفهوم 9و تعریف ارجاعات یا نمودهای
ر
ی
مفهوم10است ).(Chiwaula,2018
تعداد بسیار زیادی از مقاالت و منابع مختلف با رویکرد مدیریت جامع کیفیت مرور شده
و به ترتیب بسته به هدف پژوهش غربال شدند .بدین ترتیب در نهایت تنها منابیع ر
باف
ماندند که بر مدیریت جامع کیفیت در دانشگاه تاکید داشتند .از مجموع این دادهها که
ی
پژوهش گردآوری شده بودند مدل اولیهای طراخ و
ناظر بر پاسخ دادن به سواالت
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اهیدها و برنامههای پیاده سازی مدیریت کیفیت جامع ،بهبود مستمر فعالیتها
درک ر ر
ی
آشنان با فنون سنجش و
وفرایندهای سازمان ،درک فلسفه مدیریت کیفیت جامع و
ی
ر
ی
ی
کنیل آن برای پیاده سازی موفق نظام مدیریت جامع در یک موسسه آموزیس ضوری
است.
ی
مارگینسون ( )Marginson,2016بیان داشت ،رشد کم نهادهای آموزش عایل متواند
سبب بروز مشکالت عدیدهای برای جامعه شود .ییک از تنشهای پیشروی جامعه که از
آن به سان اصیلترین چالش جامعه نام برده است ،پاسداشت کیفیت و برابری در
آموزش عایل در یرساییط است که نظام آموزش عایل در حال توسعه ی
کم است.
یانگ رخ هو ( )Yung Chi Hou,2015در پژوهش خود بر یک موضوع خاص توافق داشت
عی توسعه ی
و آن حفظ کیفیت و استانداردهای آموزشعایل در ی
کم بود .و اشاره داشت
همی امر استمرار در توسعه ی
ی
کم و حفظ کیفیت باال در کلیه بخشهای نظام
که
ر
آموزشعایل؛ معضالن را برای این نظام به همراه داشتهاست.
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داللتهای اجر یان آن ن یی یرسح داده شده است .مراحل اجرای روش تحلیل مفهوم و
دادههای برآمده از آن در ادامه یرسح داده شدهاند.
ی
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 -4یافتهها
یرسح یافتهها بر اساس دو سوال اصیل پژوهش در دو بخش واکاوی مفهوم مدیریت جامع
ی
کیفیت و چگونیک کاربست آن در نظامهای آموزش عایل ارائه مشود.
سوال نخست پژوهش  :واکاوی مفهوم مدیریت جامع کیفیت در آموزش عایل چگونه
است؟
ر
پاسخگون،
آموزش عایل با توجه به دالییل چون رقابت ،رضایت مشیی ،حفظ استانداردها،
ی
ر
ی
اخالف کارکنان دانشگایه و ی
اعتبارسنج ،پرستی و
انگیه در آنها ،فرایندهای
بهبود ارزشهای
ر
برند خود در جامعه ،نسبت به کیفیت و بحران آن بسیار حساس است .همانطور که در
بخش نخست هم یرسح داده شد به دنبال تحوالت اجتمایع-تار ی
یج آموزش عایل و نیازها و
انتظارات نوپدید از این نهاد که هر روز بر دامنهي آن افزوده مشود ،کیفیت در آموزش عایل
به مفهوم وسیعتری منتیه شد که از آن با نام مدیریت جامع کیفیت یا  TQMنام برده مشود.
مرور ادبیات موضوع بر این مهم تاکید مورزند که برای درک مفهوم مدیریت جامعه کیفیت
در ر
ر
درست شناخت
بسی آموزش عایل نخست باید کارویژهها و اهداف این نهاد را به
) .(Erguvan,2016;Darra&Papanthymou,2017سوداها ( )Sudaha,2013معتقد است که
آموزش عایل چهار مفهوم اسایس را به صورت ر
ر
مستی دارد .این چهار مفهوم
ذان در خود
ی
انسان باکیفیت؛ .2آموزش عایل به
عبارتند از .1 :آموزش عایل به مثابه تولیدکننده منابع
ی
ر
مدیریت
پژوهش؛ .3آموزش عایل به مثابه
مثابه مهارتآموزی برای فعالیتها و دستاوردهای
کارآمد برای حرفهی تدریس؛ .4آموزش عایل به مثابه ابزاری برای توسعه دادن انتخابهای
ی
گوناگون زندگ.
ی
اما نکته اسایس در آن است که به باور او این چهار بخش نه جدا از یکدیگر که همیک
درهمتنیده بوده و در کنار هم سه کارویژهی اسایس دانشگاه ی
یعت آموزش ،پژوهش و
کیفیت ی
ر
ی
زمان متواند
تضمی
خدمات را شکل مدهند ( .)Sudaha,2013بنابراین هر نظام
ر
فراگی و جامع باشد که ناظر بر تمام کارویژههای دانشگایه و مفاهیم مستی در آن باشد.
از سوی دیگر پس از شناخت آموزش عایل و کارویژههای آن مفهوم مدیریت جامع کیفیت
شناسان شود .به این معنا که مفهوم
هم باید متناسب با اجزای تشکیلدهندهی آن
ی
مبنان دیگر با نامهای مدیریت ،جامعیت و
مدیریت جامع کیفیت خود از سه مفهوم
ی
ر
کیفیت شکل گرفته که برای ایجاد درک بهی از آن ،الزم است هر کدام از این مفاهیم به
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شناسان شوند.
صورت جداگانه در بافت نهادهای آموزش عایل و کارویژههای آن
ی
در این مفهوم مدیریت ناظر بر فلسفهای از مدیریت است که با هدف بهبود مداوم
ر
مشیی طراخ شده و در رسارس سازمان و ی
بی تمام کارکنان
عملکرد سازمانها و رضایت
آن جاری و ساری مشود ( .)Sutanto&et al,2018این سبک از مدیریت که بر افزایش
درون و بی ی
ی
ر
ون نهاد دانشگاه استوار است ،تالش
مشییان و شناخت محیط
رضایت
ی
مکند تا در مواجهه با محیط پیچیده و پویای کنون ،نهادهای آموزش عایل را از طریق
ی
ارزیان مداوم عملکرد مدیریت کرده و از این طریق یرسویع
همچنی
نگاه جامع کیفیت و
ر
برای تطبیق ی
کارویژههای آموزش ،پژوهش و خدمات دانشگاه با نیازهای متنوع و
ی
بی
گوناگون ر
مشییان و بازار جامعه فراهم آورد (.)Antunes& et al,2018
ر ی
مفهوم بعدی در عبارت مدیریت جامع کیفیت ،جامعیت است .جامعیت یا گسیدگ ،بر
ی
همچنی یضورت درک
درک دانشگاه یا نهاد آموزش عایل به عنوان یک سیستم یکپارچه و
ی
جامع از یکپارچیک سیستم تاکید دارد ( .)Mozin&Popoi,2018و در نهایت مضمون اصیل
این عبارت همان کیفیت است .واقعیت آن است که از دیرباز تا کنون برای کیفیت؛
تعاریف متعددی در نظر گرفتهاند و همواره مفهوم کیفیت در آموزش عایل و شاخصهای
سنجش آن در معرض نقدها و تحوالت گوناگون بوده است .به عنوان مثال نهاد
ی
11
هان از یک محصول یا
استاندارد انگلیس کیفیت را با عنوان «تمام ویژگها و مشخصه ی
خدمات که متواند عامل برآورده کردن و پاسخدادن به نیازها باشد» تعریف کرده است
( .)Sudaha,2013اما رویکردهای دیگری وجود دارد که کیفیت را بر اساس وجوه متمایز از
یکدیگر تعریف مکنند که عبارتند از ()Darra&Papanthymou,2017
• بر اساس انتظارات (استانداردهای پیشرو و عبور از استانداردهای مورد نیاز)؛
ی
سازمان)؛
• بر اساس ثبات و پایداری (تبدیل شدن کیفیت به فرهنگ
• مناسب بودن برای اهداف (محصوالت و خدمت اهداف مشخیص را دنبال
کرده و تمایز و رضایت ر
مشییان را متناسب با تمایزاتشان لحاظ مکند)؛
ی
اثربخش)؛
• بر اساس ارزشمندی پول (از طریق کار یان و
ی
(مبتت بر تغییات کیفیت).
• بر اساس نگاههای تحولمدار
در نهایت مجموع تعاریف ازکیفیت را متوان در پنج طبقه قرار داد (Samad&Thiyagarajan,2015):
• تعاریف متعایل ، 12این تعاریف ر ی
انیایع و شخیص هستند ،به سیستم وارد شده و
فراتر از اندازهگییها و سنجشهای متداول قرار مگیند.
• تعاریف محصول محور :13کیفیت به عنوان متغیی قابل اندازهگیی در این تعاریف
یرسح داده مشود .اساس این اندازهگیی هم محصوالت قابل مشاهده است.
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جدول  :1ابعاد کیفیت بر اساس محصول در آموزش عال
ابعاد
عملکرد Performance
امکانات Features
اعتبارReliability

هم ی
خوان

تعریف آن در آموزش عال

ابتدان و مهارتهای مورد نیاز برای فارغالتحصیالن
دانش
ی
دانش و مهارتهای سطح دوم و ی
پیشفته
اندازه دانش و مهارتهای آموختهشدهی صحیح ،دقت و روزآمدی آنها
ی
آموزیس بر اساس استانداردها ،برنامهها و
سطح برنامهها و دورههای

Conformance

تعهدات

مانان
ثبات و ی

عمق یادگیی

Durability

قابلیت ارائهی خدمات
Serviceability

تا چه اندازهای دانشگاه متواند به مطالبات ر
مشییان پاسخ بدهد
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مبتت بر کاربر :14در این نگاه کیفیت ابزاری برای رضایت ر
• تعاریف ی
مشیی است.
ی
تعاریف بسیار فردی و تا اندازهای ی
ی
ذهت مشوند.
چنی
از این رو
ی
15
ی
چنی تعاریف کیفیت را در مطابقت ی
ی
مبتت بر فرایند تولید :
بی نیازها
• تعاریف
و تخصصها و آنچه در فرایند تولید رخ مدهد مدانند.
ی
مبتت بر ارزش :16این تعاریف کیفیت را بر اساس هزینه توضیح
• تعاریف
مدهند .کیفیت به مثابه فراهم آورندهی ارزش مناسب در ازای هزینههای
سازمان سنجیده مشود.
اما با این همه آنچه از کیفیت در این جستار مورد اهمیت است ،همانا کیفیت و عناض آن
در آموزش عایل است .پژوهشها نشان مدهند که مهمترین ابعاد کیفیت در آموزش عایل در
سه حوزهی محصول ،نرمافزاری و خدمات قرار مگید ). (Erguvan,2016;Zabadi,2013
ی
در این سه حوزه مفهوم نرمافزار و خدمات کم؛ محل چالش قرار مگید .زیرا ویژگهای
ر
محصوالن نامشهود ،17تاکید داشته و ابعاد خدمات ،بسیار به
نرمافزاری بر امور و
ی
فرایندها و رویههای آموزش و آن چه در حوزهی فرایندهای پژوهش و پاسخ به نیازهای
ی
ذینفعان دانشگایه رخ مدهد ،نزدیک مشود .خدمات از آنجا ویژگ متمایزی پیدا
فیییک تنها به اندازهی مدت ی
مکند که مثال خدمات ی
زمان که فعالیت یا فرایندی در جریان
باشد اعتبار دارد ،بنابراین جدان ی
بی محصول و مرصف وجود نداشته و خدمات ،عالوه
ی
ر
ی
بر این که قابل ذخیهسازی نیست ،فناپذیر است .همچنی مشیی که متواند درون نهاد
دانشگاه و یا بیون آن باشد هم ،بخش مهم از فرایند خدمات است که خود ر
گسیهی
وسییع از جامعه-بازار را در بر مگید .با این همه ابعاد مختلف سه جزء اصیل کیفیت در
آموزش عایل به یرسح جداول زیر آورده شده است:
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جدول  :2کیفیت بر اساس ابعاد نرمافزاری در آموزش عال
تعریف آن در آموزش عال

ابعاد
صحتCorrectness
اعتبارReliability

ی

یکپارچیکIntegrity
قابلیت استفادهUsability
قابلیت نگهداریMaintainability
آزمونپذیریTestability
قابلیت هزینهExpandability
انتقالپذیریPortability

جدول  :3کیفیت بر اساس ابعاد خدمات در آموزش عال
ابعاد
پاسخگونResponsiveness
ی
اعتبارReliability

درک کردن ر
مشییان
Understanding Customers

ر

دسییسAccess
صالحیتCompetence
حسن خلقCourtesy
ارتباطCommunication
باورپذیریCredibility
امنیتTrustworthiness
قابل مشاهده بودنTangible

عملکرد
کامل بودنCompleteness

تعریف آن در آموزش عال

ی
پاسخگون به دانشجویان
تمایل و آمادگ کارکنان برای
ی
اندازه دانش و مهارتهای آموختهشدهی صحیح ،دقت و روزآمدی
آنها
درک دانشجویان و نیازهای آنان
ر
دسیس
اهنمان و هدایت در
چه اندازه کارکنان دانشگایه برای ر
ی
هستند
دانش نظری و عمیل کارکنان دانشگایه و سایر مهارتهای مورد نیاز
باورهای مثبت در مورد کاربران و به ویژه دانشجویان
خون در کالس دارند
تا چه اندازه دانشجویان و اساتید ،ارتباط ر
سطج از صحت موجود در دانشگاه
محرمانه بودن اطالعات
ی
ر
ی
چگونیک ،کفایت و در دسیس بودن تجهیات و امکانات
دانش و مهارتهای مورد نیاز برای فارغالتحصیالن
ی
اضاف در حوزهی استفاده از کامپیوتر
دانش و مهارتهای
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کار یانEfficiency

ی
آموزیس با الزامات
تا چه اندازه برنامهها و دورههای
مشخصشده مطابقت دارد
اندازه دانش و مهارتهای آموختهشدهی صحیح ،دقت و
روزآمدی آنها
اندازهای از دانش یا مهارت آموخته شده که در مسیهای شغیل
آینده فارغالتحصیالن کاربرد دارد
تا چه اندازه اطالعات فردی در برابر ر
دسییس غیمجاز ایمن
شدهاند
سهولت یادگیی و برقراری ارتباط در کالس درس
پاسخگون به مطالبات مناسب
چقدر مدیریت دانشگاه در برابر
ی
است؟
بازنمان موضوع تدریس شده
تا چه اندازه آزمونهای عادالنه،
ی
هستند
انعطافپذیری
تا چه انداره دانش و مهارتهای آموختهشده در زمینههای دیگر
هم کاربرد دارند؟
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حال باید این محورهای جداگانه را در هم ادغام کرد تا به کیفیت و ابعاد آن در آموزش
عایل رسید .از مجموع آنچه گفته شد متوان کیفیت در آموزش عایل را در ابعاد
ششگانهای که در جدول شماره  4آورده شده خالصه کرد:
جدول  :4ابعاد کیفیت در آموزش عال

ی
شایستیک

باور

محتوا

ی
تامی

اعتبار

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

تجهیات و امکانات ی
ی
کاف
ر
سهولت دسییس
محیط برصی جذاب
ر
حمایت
خدمات
کارکنان دانشگایه کارآزموده
دانش نظری و عمیل و سایر صالحیتها
ی
ی
پژوهش و ارتباط
آموزیس،
تجربهی
درک نیازهای کاربران در سطوح مختلف
اشتیاق برای کمک
در ر
اهنمان و پاسخ به ذینفعان
دسیس بودن برای هدایت و ر
ی
ارتباط ی
بی دانشگاه و جامعه و یضورت آن
هم ی
خوان برنامهی دریس و شغل آیندهی دانشجو
مهارتهای ارتبایط و کار تیم
انعطافپذیری دانش ،ی
بیرشتهای بودن
پوشش دادن مهارتها و دانش اولیه
در نظر ر ی
گرفی نیازها و مطالبات بازار-جامعه در تدوین محتوا
ارائهی موثر
توایل ،به موقع بودن
ثبات ،عدالت در امتحانات
ری
گرفی بازخورد از کاربران به ویژه دانشجویان
پاسخگون به ذینفعان
ی
صحت
معتی
دریافت جایزههای ر
دریافت شکایات و حل مساله

بر اساس آنچه در جدول شمارهی  4ی
نی آورده شده؛ کیفیت در آموزش عایل ،ابعاد
ی
گوناگون به خود مگید که مدیریت جامع کیفیت با تاکید بر اصول پایهی خود تالش
دارد این ابعاد جداگانه را پوشش دهد .اصول پايهی مدیریت جامع کیفیت در آموزش
ی
مختلف
عایل را متوان از میان تعاریف آن به دست آورد .دربارهی این مفهوم ،تعاریف
ارائه شده ،ویل به طور کیل متوان آن را ی
تالیس پیگی برای بهبود مستمر فرایندها،
ی
ر
بیشی بر گونههای مختلف
سازمان با تاکید و تمرکز
بروندادها و تمام فعالیتهای
ی
ی
ی
تامی نیازهای
پژوهش و ارائهی خدمات به منظور
آموزیس و
فعالیتها و برنامههای
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ابعاد

ملموس یا قابل
مشاهده

ویژگها
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ر
(مشتیمداری)
گون به آنها
 )1شناخت ذینفعان و پاسخ ی

زابادی ( )Zabadi,2013دانشجویان ،جامعه ،صنایع ،یرسکتها و بنگاهها ،دولت و سایر
ی
ر
معرف مکند .در
مشییان آموزش عایل
دانشگاهها و نهادهای آموزش عایل را به عنوان
مدیریت جامع کیفیت؛ دانشگاه باید تالش کند تا بتواند از طریق برقراری ارتباط مطلوب
و نظاممند با ر
مشییان نام برده شده ،نیازها و خواستههای اصیل آنها را شناسا ین کرده و
ی
ی
ی
پژوهش که ارائه مکند آنها را
آموزیس و
همچنی خدمات و محصوالت
در فرایندها و
ر
در نظر بگید ،زیرا مشیی نقطه ثقل قضاوت و داوری درباره کیفیت است (Suni & et
برخ متخصصان با بهکار بردن عبارت ر
) .al,2006اگرچه ی
مشیی برای آموزش عایل؛ چندان
موافقت ندارند ،زیرا آن را برآمده از نگرشهای کاسبکارانه در آموزش عایل مدانند و
واژههان چون ذینفع یا اربابرجوع را برای آن ر
بهی مدانند .در هر شکیل ی
مبتت بر اصول
ی
پایه ی مدیریت جامع کیفیت در آموزش عایل ،نهادهای آموزش عایل باید بتوانند با
شناخت و درک ر
مشیی ،زمینهی الزم برای رضایت آنها را فراهم آورند.
 )2بهبود مستمر

ی
بهبود مستمر؛ فرآیندی است پویا و همیشیک در سازمانهای متعایل ،لذا سازمانها باید با
شناسان نقاط بهبود در سازمان و ایجاد راهکارهان برای حل این مسائل و یا ی
پیشفت،
ی
ی
سیع در ایجاد بهبود در فرآیندهای سازمان نمایند .بر خالف استفاده از استانداردهای
ایستا در ر
ی
تضمی کیفیت ،مدیریت جامع کیفیت؛ مفهوم بهبود مستمر کیفیت را
کنیل و
مطرح کرده و به عنوان اصل پایهی خود بر آن اضار ورزیده است .طبق این مولفه ،در
هان برای افزایش کیفیت وجود دارد (وست و همکاران( West&et al
دانشگاه همواره شیوه ی
شعیت .)1398،از این رو
رضان و همکاران1392،؛ دلبهاری و عبدی1397،؛
 ),2004؛
ر
ی
ر
ی
کاسی از بروز خطا
همیشه پذیرش تغیی و بهبود دایم فرایندها به منظور جلوگیی و
ر
حیان به شمار مرود .بر این اساس ،یضوری است تا جنبههای مختلف کارویژههای
امری
ر
ی
کاسی اشتباه ،به صورت مستمر
پاسخگون به نیازهای ذینفعان و
آموزش عایل در مسی
ی
ی
ی
ی
بازنگری شده و به موازات پیشفتهای علم و فناورانه و رسایط در حال تغیی پیامون،
اصالحات الزم ،صورت پذیرد (رشیدی.)1397،
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ی
ر
آموزیس در یرساییط در
دستیان به سطح بهینه کیفیت
رقابت و
ذینفعان ،تقویت اهرم
ر
نظر گرفت که مدام در حال تغیی است ( .)Adams,2004هدف اسایس نظام مدیریت
جامع کیفیت؛ مشارکت و درگی کردن کلیه کارگزاران دانشگایه ،متناسب با کارویژههای
دانشگایه است ( .)Salgado&etal,2005مجموع تعاریف نشان مدهند که در مدیریت
جامع کیفیت آموزش عایل؛ سه اصل اسایس وجود دارد که عبارتند از:
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 )3مشارکت

•
•
•
•
•

:
•
•
•
•
•
•

:TQM
•
•
•
•
•

:

شکل :1چهارچوب مفهویم مدیریت جامع تضمی کیفیت در آموزش عال
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ی
نهاد خود ،مشارکت نداشته باشند و خود را
تا زمان که تمام کارکنان دانشگایه در امور ِ
ی
جزن از آن ندانند ،ی
معنان ندارد .اگرچه ماجرای مشارکت در نهادهای آموزش
پیشفت،
ی
عایل به واسطهی ماهیت آن که از اساس ،دارای دو بخش موازی با ساز و کارهای
متفاوت است؛ کم رسدرگمکننده به نظر مرسد ،اما تا ی
زمان که تمام کارکنان دانشگایه از
اعضای هیات علم ،تا مدیران ارشد و سایر کارکنان؛ درگیی فعال در فرایند مدیریت
جامع کیفیت نداشته باشند این مهم به نتیجه نخواهد رسید .از این روست که مشارکت
به عنوان ییک از پایهترین اصول در این رویکرد است.
ی
حال پس از یرسح بافت آموزش عایل ،کارویژهها و نیازهای او برای کیفیت ،رسح مفاهیم
ر
مستی در مدیریت جامع کیفیت و توصیف تعاریف و اصول پایهای آن ،بر
جداگانهی
اساس مراحل هشتگانهی تحلیل مفهوم؛ اکنون نیاز است تا مدل مفهوم اولیه مدیریت
جامع کیفیت در آموزش عایل طراخ شود .مدل اولیه طراخ شده در شکل شماره  1به
تصویر کشیده شده است.
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سوال دوم پژوهش:کاربست مدیریت جامع کیفیت در آموزش عایل چگونه است؟
بسیاری از متخصصان بر این باور هستند که مدیریت جامع کیفیت را باید به مثابه یک
درون و بی ی
ی
ون
سیستم در نظر گرفت .سیستم که هدف آن افزایش رضایت ذینفعان
دانشگاه است و اثر مستقیم آن بر عملکرد نهادهای آموزش عایل دیده مشود .در این
ی
سازمان و فرهنگ پذیرش تحول و تغیی
رهیی ،تغیی ،تحول
سیستم سه محور اسایس ر
ی
در سازمان در کنار تمرکز بر ذینفعان از مبان مهم هستند که برای اجرای مدیریت
رهیی از آن جهت یضوری مشود که
کیفیت جامع باید به آن توجه کرد( .)Prasad,2017ر
نخست ،مدیریت عایل باید درک کامل خود ی
مبت بر اینکه مدیریت کیفیت جامع چیست؛
آغاز کرده و به منظور کاربرد و استقرار مدیریت جامع کیفیت تصمیم بگید .مدیران عایل
دانشگاه باید بتوانند یک ر
اسیاتژی مشار ر
کت برای فراهم کردن زمینههای الزم در اجرای
مدیریت جامع کیفیت شکل داده و توسعه دهند .اما این امر ی
زمان سودمند است که
ی
چنی تغییی به رفتار هم منتیه شود .رفتاری که متواند هم ریشه در شناخت مدیران از
یضورت و اهمیت مدیریت جامع کیفیت داشته باشد و هم برآمده از ارزشهای حاکم بر
ی
سازمان دانشگاه باشد.
فرهنگ
این بخش را متوان به عنوان پیشزمینههای سیستم مدیریت جامع کیفیت دانست که
خود از سه مرحله آمادهسازی ،برنامهریزی و اجرا تشکیل مشود(. )Mozin&Popoi,2018
توانانهای موجود
آمادهسازی در واقع طراخ اولیهایست که در آن تالش مشود تا
ی
دانشگاه شناخته شود .در این مرحله تالش مشود گامهای نخست برای شناخت فرهنگ
و استقرار فرهنگ پذیرش تغیی با درنظر ر ی
گرفی مولفههای مربوط به آن طراخ شوند.
ی
ی
ی
کسان هستند و
همی مرحله ،دانشگاه باید مشخص کند که ذینفعان چه
همچنی در
ی
شناسان کند .پس از
همچنی اهمیت هر یک از ذینفعان را از منظر سطح تمرکز بر آنها
ی
نیازهان از او پاسخ داده شود تا
شناسان ذینفعان باید مشخص شود که قرار است چه
ی
ی
دانشگاه بتواند اهداف کیل و رفتاری خود را بر مبنای نیازهای ذینفعان ترسیم کند .عالوه
بر این ،دانشگاه باید تیم اجر یان مدیریت جامع کیفیت را تشکیل دهد که وظیفه کلیدی
معتی برای مدیریت کیفیت جامع و آموزش افراد کلیدی در
این تیم ،طراخ برنامه اجر یان
ر
مورد فلسفه وجودی مدیریت کیفیت جامع است .امکان دارد در این مرحله ،تغییات
ساختاری در مدیریت اداری و اجران جهت ایجاد تسهیل ارتباط ی
بی سطوح مختلف
ی
سازمان ،الزم و یضوری باشد.
گام بعدی بر برنامهریزی استوار است .برنامهریزی در مدیریت جامع کیفیت خود در دل
چرخهی بزرگتری رخ مدهد که از آن با عنوان چرخهی  PDCAنام برده مشود
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( .)Pushpa,2016این نام از ترکیب حروف اول چهار کلمه تشکیل شده است که عبارتند
ی
از Plan-Do-Check-Act :و توسط تیم اجر یان مدیریت جامع کیفیت با هماهنیک سایر
بخشهای دانشگاه انجام مشود .تیم اجر یان برنامهای را طراخ کرده ،زمینه را برای اجرای
نهان را طراخ
اولیه آن فراهم آورده ،از آن بازخورد گرفته و در نهایت برنامهی اقدام ی
ی
همی بخش ،آموزش و کارورزی برای مدیران و کارکنان دانشگایه هم انجام
مکند .در
انگیه کافی
ی
مشود .بدون کارآموزی مناسب ،کارکنان برای اجرای مدیریت کیفیت جامع،
پیدا نکرده یا تقویت نمشوند .لذا برنامهها با شکست مواجه مگردد .آموزش ،ی
زبان
ر
ر
آسانی ی
بی بخشها و سطح گروهها و غیه فراهم مسازد .تیم اجر یان
مشیک برای ارتباط
ی
ارزیان کرده و جنبههای مثبت مدیریت
آموزیس را
باید پس از پایان مرحله آموزش ،برنامه
ر
کیفیت جامع را مستند کند.
گام نهان اجرای برنامه اقدام است .این مرحله ی
ارزشیان و
نی خود از سه گام توسعه،
ر
ی
ی
بهبود مستمر و مداوم تشکیل شده است .در گام توسعه ،پروژه آزمایش که توسط تیم
راهنما (نماینده تمام سطوح سازمان) اجرا و بطور موفقیت ی
آمیی کامل شده بود ،متواند
از طریق کل سازمان اجرا شود .در این مرحله ،آموزش و کارآموزی تداوم یافته و تیمهای
جدید و چرخههای ر
ی
کنیل کیفیت تشکیل خواهند شد.
همچنی استفاده از متخصصان
حوزهي کیفیت در این مرحله متواند به اجرای موفق پروژه کمک کند.
ارزشیان پس از
ر
ارزشیان باید به صورت ساالنه انجام شود تا مشکالت و
گام توسعه رخ مدهد .این
ر
ی
ی
شناسان و راهحلهای مطمی و
موانیع که مانع موفقیت مدیریت کیفیت جامع شده،
ی
ممکن پیدا شود .از این طریق متوان به طراخ ساختارهای کیل بهبودیافتهای رسید که
ی
نهان که خود از اصول مدیریت جامع
مورد توافق مجموع کارکنان دانشگایه نی است .گام ی
کیفیت ی
نی به شمار مرود بهبود مستمر و مداوم نام دارد .مدیریت کیفیت جامع یک
ارزشیان ،فعالیتهای اصالخ باید
فرایند مداوم و رنانتهای بهبود است .بعد از برنامه
ر
بی بردن فاصله ی
برای از ی
بی موقعیت فعیل و اهداف در نظر گرفته شده انجام شود.
ی
ر
بازبیت شده و در
پیشید اهداف مدیریت کیفیت جامع
بایست اطالعات مورد نیاز در
ر
ی
پاسخگون به نیازهای
منتش شوند .جهت بهبود مداوم
سطوح مختلف کارکنان دانشگایه
ی
ذینفعان و افزایش رضایتمندی در آنها ،الزم است که طرخ برای بازآموزی مداوم تمام
کارکنان دانشگایه دخیل در برنامه مدیریت کیفیت جامع طراخ شود.
آنچه به صورت گامهای جداگانه در این بخش یرسح داده شد در شکل شمارهی  2دیده
مشود.
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PDCA

شکل  :2کاربست مدیریت جامع کیفیت در دانشگاه با رویکرد سیستم

 -5بحث و نتیجهگتی
آنچه تا کنون از نظر گذشت؛ مروری نظاممند بر مفهوم مدیریت جامع کیفیت و
کاربست آن در آموزش عایل بود .آنچه یضورت این امر را بیش از همه روشن مکند؛
ی
گوناگون است که به صورت مستقیم و گاه غیمستقیم
تحوالت پیشآمده در حوزههای
با حیات و بقای آموزش عایل ارتباط پیدا مکند.
روندهان چون تودهگر یان آموزش عایل
ی
در سطح جهان ،تقاضای روزافزون برای بهبود کیفیت ارتباط دانشگاه با جامعه-بازار به
پاسخگون به نیازهای نوپدید آن ،کارویژههای دانشگایه و تحوالت مفهوم آن،
منظور
ی
ی
معضالت روزافزون اقتصادی ،جهان شدن ،رقابت ،برندسازی و عوامیل از این دست،
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نیاز به کیفیت در آموزش عایل و دریافتهای جدید از آن را جدی و جدیتر ساخته
ی
ی
تضمی کیفیت؛
چنی یرساییط است که دیگر؛ پارادایمهای گذشته ،کیفیت و یا
است .در
پاسخگون به تحوالت جدید دانشگاه را ندارد .از این رو رویکرد جدیدی با عنوان
کفاف
ی
گون به نیاز ذینفعان و بهبود مستمر،
مدیریت جامع کیفیت شکل گرفت که بر پاسخ ی
پایهریزی شده است.
بحث و نتیجهگیی سوال نخست پژوهش :یافتههای پژوهش ی
حاض حایک از آن است که
به منظور کاربرد مدیریت کیفیت جامع در دانشگاهها باید مولفههای متعددی مورد توجه
مبتت بر مرور پژوهشهای مختلف این مولفهها به ترتیب اولویت و فر ی
ی
اوان
قرار گید که
در سه حوزهی ذینفعان ،بهبود مستمر و مشارکت قرار مگیند.
ی
شناسان ذینفعان در همی فضاست
پاسخگون به نیازهای بازار-جامعه بر محور
اگرچه
ی
ی
اما واقعیت آن است که در میان ذینفعان متعدد نظامهای آموزش عایل همانگونه که
( )Zabadi,2013تاکید کردهاند ،دانشجویان از جمله کلیدیترین ذینفعان نظام آموزش عایل
ر
بیشیین سهم را در استفاده از خدمات مختلف دانشگاهها دارند؛ از
بهشمار مروند که
اینرو ،در این زمینه الزم است زمینههای یضوری به منظور بهبود کیفیت خدمات ارائه
شده به آنها و افزایش ی
میان رضایت دانشجویان فراهم شود .که در این امر به نظر مرسد
اعضای هیات علم متوانند نقش بسیار مهم ایفا کنند؛ تدوین برنامه ی
زمان مشخص
برای برقراری ارتباط با دانشجویان و مشاوره به آنها ،رفتار و توجه برابر و بدون تبعیض با
دانشجویان ،ارائه محتوای دریس بهنگام و مرتبط با نیازهای جامعه ،استفاده از روشهای
ری
ارزشیان فعالیتها و تکالیف
ساخی دانشجویان از نتیجه
ارزشیان و آگاه
علم و صحیح
ر
ر
ر
و ارائه مطالب دریس به شیوهای منظم و مرتبط با یکدیگر؛ از نکان هستند که باید مورد
ی
توجه اعضای هیات علم قرار گیند.
چنی رویکردی خود متواند بر سایر کارویژههای
ی
ر
دانشجویان با
مابف ذینفعان هم تاثیگذار باشد .تربیت
پاسخگون به
دانشگایه و
ی
مهارتهای شغیل مورد نیاز که بتوانند پاسخگوی نیاز بازار کار به نیوی ماهر باشند،
ی
پژوهش ی
پیشفته و تربیت
تربیت دانشجویان تحصیالت تکمییل با توانمندیهای
ی
ی
ی
شهروندان مولد باشند ،همیک متواند عملکرد سایر
دانشجویان که تالش دارند
کارویژههای دانشگایه را ی
نی تا حد قابل قبویل بهبود بخشد.
ر
ی
ماهیت پویا و فعال
دومی عنرصی که در نظام مدیریت کیفیت جامع از
بهبود مستمر
شناسان و رفع موانع در سیستم دانشگاه
برخوردار است .بهبود مستمر که بر پایهی
ی
استوار است ،مهمترین اهداف خود را از طریق توانمندسازی افراد به منظور بهبود مداوم
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کیفیت ،دنبال مکند .این افراد که تحقق کارویژههای گوناگون دانشگایه بر عهدهی آنها
قرار دارد ،برای پاسخ به آنچه از آنها طلب مشود ،متناسب با تحوالت مداوم که
محیط آموزش عایل را در بر مگید ،آموزش دیده و توانمند مشوند .در این ی
بی
ی
سنگیترین رسالت؛ برعهدهی اعضای هیات علم دانشگاه است که در هر سه رسالت
دانشگاه سهم جدی دارند .از این رو یادگیی و آموزش مستمر و توسعه حرفهای اعضای
هیات علم از مهمترین موضوعات مدیریت جامع کیفیت است .اعضای هیات علم؛
آموزشدیده هستند که متوانند به صورت مستقیم ،کیفیت تربیت دانشجو در دانشگاه
بازون فعال در ارائهی خدمات به
را بهبود بخشیده ،رسالت پژوهش را توسعه داده و
ی
جامعه باشند .که این همه؛ محصول مشخیص در بهبود رضایت تمام ذینفعان آموزش
عایل دارد که خود از مهمترین اهداف مدیریت جامع کیفیت شمرده مشود .با توجه به
اهمیت موضوع و بر اساس نتایج به دست آمده از پژوهش ،به کارگیی یک نظام
ی
آموزیس کارکنان ،به ویژه اعضای هیات
مشخص برای برریس و شناخت مستمر نیازهای
ر
ی
علم ،برنامهریزی دقیق به منظور افزایش فرصتهای مطالعان و پژوهش اعضای هیات
اهیدها و برنامههای مشخص به منظور توانمندسازی و آموزش
علم و تدوین و اجرای ر ر
مدیران و اعضای هیات علم از نکات مهم در خصوص اجرای نظام مدیریت کیفیت
جامع است.
و در نهایت مولفه مشارکت؛ عامل ی
پایان است که تاکید بر آن بسیار یضوری منماید .نبض
ی
همی مشارکت است که اگر کارکنان دانشگایه در سطوح
حیات مدیریت کیفیت جامع در
مختلف و مدیران آن مشار ر
کت فعال در فرایندهای مدیریت جامع کیفیت نداشته باشند ،به
نتیجه نرسیدن آن حقی ر
قت غیقابل انکار خواهد بود (Faroogh,2005؛ Thiagaragan & et
ی
رضان و همکاران.)1392،
تضمی و استمرار کیفیت ،مستلزم همکاری
al,2007؛ Sari,2016؛
ی
و تالش تمام افراد و واحدهای ذینفع است ،به نحوی که از توانمندیها و قابلیتهای
همه آنان برای بهبود کیفیت خدمات و کسب رضایت ذینفعان استفاده شود .اهمیت این
ی
ری
انسان دخیل در نظامهای آموزش عایل اعم از
گرفی تعدد منابع
موضوع با در نظر
دانشجویان ،اعضای هیات علم ،مدیران ،کادر اداری ،خانوادهها ،جامعه و غیه دو چندان
مشود .تشکیل تیمهای کاری با ساختار و اهداف مشخص در سطح دانشگاه و دانشکده تا
حدود زیادی متواند در برقراری تعامل و ارتباط نزدیک افراد با یکدیگر و همکاری آنان برای
رفع مشکالت احتمایل و در نتیجه بهبود سطح کیفیت موثر واقع شود .البته این مهم میش
نمشود مگر آنکه مدیران ،نگاه ویژهای به تیمسازی و مشارکت در فعالیتهای گرویه
داشته باشند و آن را در اولویت قرار دهند و از کارکنان به ویژه اعضای هیات علم برای
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ر
مشیک حمایت کنند
دستیان به اهداف
انجام دادن کارهای گرویه و تیم به منظور
ر
(Hansson,2003؛ احمدی و قلیچ )1384،تاکید شده است.
بحث و نتیجه گیی سوال دوم پژوهش :توجه به مسالهی کیفیت و مدیریت جامع
کیفیت در نظام آموزش عایل ایران ی
نی امری بسیار جدی است .در یرساییط که پژوهشها
ر
ر
گسیش ی
صورن نامتناسب،
کم آموزش عایل در سالهای گذشته که به
نشان مدهند؛
ی
بد قواره و ناموزون و غیمتوازن رخ داده (فریدون1396 ،؛ فراستخواه ،)1396 ،نه تنها
یعت بهبود فرصت ر
مهمترین ایدهی شکلگیی این سیاست در کشور ی
دسییس به آموزش
عایل و عدالت اجتمایع را ضایع کرده بلکه جدیترین آسیب خود را از ناحیهی کاهش
عجیب کیفیت بر پیکرهی نظام آموزش عایل وارد کرده است .این بدان معناست که از
ر
ی
وضعیت نمتوان انتظار پایداری داشت .به باور فراستخواه ( )1396آموزش عایل
چنی
ر
ر
گسیش
یان
به شدت در شکیل نامعقول ،عرضهگرا شده و اگر فکر درست برای سامان ر
ی
ی
آموزش عایل در کار نباشد ،نه تنها به اتالف منابع میل بلکه به رسخوردگ جامعه از
علمآموزی مانجامد ،بیکاری دانشآموختگان ،یا انواع اشتغالهای کاذب آنان نامتناسب
ی
ر
اثربخش
کاست
با رشته و تخصیص که در آن درس خواندهاند و برایش هزینه شده است،
ی
اجتمایع و فرهنیک دورههای اجرا شدهی آموزش عایل ،مخدوش شدن اعتبار و نشان
ی
اجتمایع گروهها و نهادهای آموزش عایل در ادراک عموم از دانشگاه و رنمقداری فرهنیک
ی
بخش از پیامدهای سوء و ناخواستهی ی
ی
کنون
نایس از روندهای
آن ،همه و همه فقط
ی
ر
گسیش به امر پلیتیک یعتی
است .شواهد؛ حایک از آویختیک شدید امر آکادمیک،
ر
مدیریت دولت و وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری دارد .با
زمینههای سیایس و یرسایط
ر
ر
گسیش
گسیش آموزش عایل مشخص مشود که این
مروری کوتاه بر نشانگرهای
ی
عرضهگرایانه ،نتوجه به تقاضاهای واقیع جامعه-بازار و ناعتنا به تعامالت میل و ی
بی
ر
ر
ی
الملیل بوده و مهمتر از همه از تعهد به ضابطهی کیفیت نی برکنار است (رشیدی،
بیالملیل ی
1397؛ فراستخواه1396 ،؛ منییع .)1394،در یرساییط که ر
حت دادههای ی
نی
نشان مدهد؛ اقتصاد آموزش در ایران امری نحیف است و هزینهی آموزش از تولید
مناست را یط نمکند ( ،)UNDP,2015متوان نتیجه گرفت ،کیفیت و
ناخالص میل روند
ر
پاسخگون به مطالبات ذینفعان؛ حلقهی گمشده این روزهای آموزش عایل
تالش برای
ی
کشور است .این در حایل است که ،تمام نظامهای آموزش عایل برای حفظ و بقاء خود،
ی
همچنی حفظ رقابتپذیری در دنیای متغی امروزی ناگزیر از بهبود کیفیت هستند
و
ی
(Yung Chi Hou,2015؛ نیستان ،)1395،چرا که کیفیت آن هم در مفهوم مدیریت جامع
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کیفیت با تمرکز بر رضایت ذینفعان و بهبود مستمر این مسی را برای نهادهای آموزش
عایل هموار مسازد.
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ر
سیاست
 -6پیشنهادهای
اهیدی و برریس
اصالح یا تغیی و نوآوری در نظام آموزش عایل کشور ،نیازمند تحلیل ر ر
شناسان چالشها و
دقیق و عمیق سیاستها و برنامههای کالن وزارت علوم و
ی
فرصتهای آنها در سطوح مختلف آموزش عایل است.
اهیدی در نظام آموزش
ارزیان ر ر
ر
عایل به مدیران کمک مکند تا به برریس و مطالعه سیاستگذاریها و تصمیمات کالن
ی
ی
پژوهش و فناوری
آموزیس،
خود بیندیشند و تأثی اقدامات خود در سطوح مختلف
نظارهگر باشند .با تمام آنچه که در این مطالعه از منظر مرور ادبیات و تجربههای بهبود
آموزیس کشورهای مختلف آورده شده ،در نهایت شایسته است که ی
ی
برخ
کیفیت
ر
سیاست که بتواند در سیاستگذاری کالن آموزش عایل و جهتگیی آن در
اهیدهای
ر ر
ی
ایران مفید باشد به رسح زیر خواهد بود؛
 )1تغیی و دگر ی
گون در سیاستگذاری و مدیریت آموزش عایل؛
شناسان ذینفعان دانشگایه؛
)2
ی
ر
 )3استفاده از صنفها برای برقراری ارتباط بیشی با جامعه-بازار؛
 )4ایجاد یک نهاد حرفهای و تخصیص غی ر
دولت در سطح میل ،منطقهای و ی
بی الملیل
برای کیفیت؛
ی
 )5چابکسازی دانشگاهها (فریدون و همکاران1397،؛ نقوی و همکاران1394 ،؛ باقری
وهمکاران)1393،؛
 )6توسعه تعامالت و مشارکت دانشگاهها و موسسات آموزش عایل در سطح میل
(حاتم و همکاران1390،؛ بازرگان)1382،؛
زدان و تفویض اختیار ساختاری به شبکهی میل دانشگاهها؛
 )7تمرکز ی
ی
رسزمیت؛
 )8توجه به آمایش
ر
ی
اعتبارسنج؛
 )9یکپارچه سازی امر گسیش از طریق ممیی و
ر
 )10توجه به سطحبندی و استانداردهای آموزش عایل؛
 )11درخواست از طریق سفارش اجتمایع؛
ی
ی
جهان شدن و فرایندهای بی الملیل شدن؛
 )12درک تحوالت
تامی بودجه از طریق جلب و تسهیل مشارکت بخش غی ر
ی
دولت.
)13
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منابع
اکی؛ قلیچیل ،بهروز ( .)1384طراخ مدل مدیریت کیفیت خدمات
 احمدی ،سید عیل ری
آموزیس در دانشگاه پیام نور .فصلنامه پیک نور.)3(3 .

ی
امی؛ عباسپور ،عباس؛ آقازاده ،احمد؛ رحیمیان ،حمید؛ و مهرگان،
 باقریکر راخ،ی
ی
محمدرضا ( .)1393میان کاربست مولفههای چابیک سازمان در دانشگاهها.
اهیدهای آموزش در علوم پزشیک.)1( 7 .
ر ر
ر
ی
عنایت ،ترانه ( .)1396ابعاد و مولفههای اثرگذار در کیفیت خدمات
بهمت ،سمیه؛
ر
ی
وخارخ .رهیاف رت نو در مدیریت آموزیس.
ر
آموزش عایل از دیدگاه مشییان داخیل
.)3(8
ر
اسحاف ،فاخته ( .)1390چالش ساختارسازی برای
 حاتم ،جواد؛ محمدی ،رضا؛ وی
ارزیان کیفیت در
ارزشیان کیفیت در آموزش عایل ایران .پنجمی همایش
نظارت و
ر
ر
ی
نظام دانشگایه ،دانشگاه تهران ،پردیس دانشکدههای فت.
 حیدری ،عباس؛ و یرس ییف ،حسن ( .)1396حجم کار پرستاری :یک مطالعه تحلیلمفهوم با رویکرد واکر و اوانت .مجله ی
مامان.37-47 ،)2( 6 .
بالیت پرستاری و
ی
 دل بهاری ،وحیده؛ و عبدی ،امی (.)1397شناسان و اولویتبندی عوامل موثر در
ی
اتت.
پیادهسازی مدیریت کیفیت جامع با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مر ر
فصلنامه مهندیس فرایندها.15-1 ،)10(4 .
ی
ی
حسی؛ محمدی ،رضا؛ و پرند ،کوروش (.)1381
درون ،رویکرد
ارزیان
 رحیم،ر
ی
ی
چالشبرانگی در نظام آموزش عایل ایران ،مجموعه مقاالت چهل و هفتمی نشست
ارزشیان.
روسای دانشگاهها ،سازمان سنجش آموزش کشور به کوشش گروه
ر

درون و بی ی
ی
ون کیفیت دوره ر
 رشیدی ،زهرا (.)1391دکیی گروه تخصیص
ارزشیان
ر
ر
تربیت دانشگاه آزاد اسالم واحد علوم تحقیقات تهران به منظور فراهم کردن
علوم
ر
ی
تضمی و ارتقاء کیفیت دوره .رسالهی دکیی.تهران ،ایران :دانشگاه
رهنمودهان جهت
ی
علوم و تحقیقات تهران.
ی
آموزیس در دانشگاههای ایران ،و ارائه
 -رشیدی ،زهرا ( .)1397تحلیل وضعیت کیفیت
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یان و ارتقای کیفیت نظام آموزش
 بازرگان ،عباس ( .)1382ظرفیت سازی برای ارز ری
عایل :تجربههای ی
بی الملیل و یضورتهای میل در ایجاد ساختار مناسب .نشیه
مجلس و پژوهش.158-141 ،)41( 10 .
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اهکارهان برای بهبود آن .مجموعه گزارشهای تخصیص آموزش عایل ،تهران ،ایران:
ر
ی
موسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عایل.

شعیت ،مجید ( .)1398مدیریت کیفیت جامع و نوآوری خدمات (یک برریس در
ر
ادبیات تحقیق) .مجله نخبگان علوم و مهندیس.1-11 ،)1(4 .
 فراستخواه ،مقصود ( .)1389چگونه متوان دانشگاههای با کیفیت داشت .ینشیه
پیام آموزش.4-2 ،8 ،
ی
 فراستخواه ،مقصود ( .)1396تحوالت یبی نسیل در زندگ علم دانشگایه در ایران،
طرح پژو ی
هش .تهران ،ایران :موسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عایل.
ی
ر
گسیش ی
فریدون ،سمیه (.)1396
کم آموزش عایل با تاکید بر پیامدهای اجتمایع؛
نظریه یان داده بنیاد .فصلنامه پژوهش و برنامهریزی آموزش عایل.96-69 .)4( 23.
ی
ر
گسیش ی
کم آموزش عایل در ایران .طرح
فریدون ،سمیه ( .)1398سیاستکاوی
ی
پژوهش .تهران ،ایران :موسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عایل.
ی
ی
ر
تطبیف ساختار
روحان ،شادی ( .)1397برریس
فریدون ،سمیه؛ رشیدی ،زهرا ؛ و
دانشگاهها در کشورهای دنیا وایران در جهت پیشنهادی برای کوچکسازی دانشگاهها
و گروههای تحصییل .مجموعه گزارشهای تخصیص آموزش عایل .تهران ،ایران:
موسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عایل.
 قانع عبادی ،ملیحه ،1394 ،رابطه مدیریت کیفیت جامع با نوآوری در دانشگاه ها،ی
اجتمایع،
و
رفتاری
علوم
در
پژوهش
بیالملیل
کنفرانس
https://civilica.com/doc/440918

ر
اسحاف ،فاخته ( .)1393طراخ
 محمدی ،رضا؛ عار یف ،محبوبه؛ بازرگان ،عباس؛ وی
ممیی کیفیت آموزش عایل ایران .فصلنامه مطالعات اندازهگیی و
الگوی مطلوب
ی
آموزیس.153-115 ،)5( 4 .
ارزشیان
ر
 نقوی ،سید عیل؛ آذر ،عادل؛ و اسعدی ،میمحمد ( .)1394اولویتبندی عواملی
سازمان در دانشگاهها و مراکز آموزش عایل شهر یزد .فصلنامه
توانمندساز چابیک
پژوهش و برنامهریزی در آموزش عایل.61-81 ،)1( 21 .
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رضان،روحهللا؛ مجردی ،غالمرضا؛ قیلفر ،احسان؛ و صفا ،لیال ( .)1392مولفههای
ی
پیادهسازی نظام مدیریت جامع کیفیت در دانشکدههای کشاورزی دانشگاههای شمال
غرب کشور .فصلنامه موسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عایل.75-97 ،70،
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:ین نوشت
1 Total quality management
2 Total Quality Control
3 Selecting a Concept
4 Determining the Aims or Purpose of Analysis
5 Identification of all Uses of the Concept
6 Determining the Defining Attributes
7 Constructing a Model Case
8 Constructing Borderline, Related, Contrary, Cases
9 Identifying Antecedents and Consequences
10 Defining Empirical Referents
11 The British Standards Institution (BSI)
12 Transcendent Definitions
13 Product-based Definitions
14 User-based definitions
15 Manufacturing-based definitions
16 Value-based definitions
17 Intangible Product

