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Abstract 
 

    With the rapid growth of health and medical sciences, the use of methods to achieve 

goals is an indispensable necessity. Educational quality management is an efficient 

approach to the productivity of medical universities. Therefore, the purpose of this 

study was to investigate the factors affecting the approach to improving educational 

quality management. In this review study, the Persian and English articles in the 

databases of Google Scholar, ProQuest Elsevier, Pubmed, ISI, Iran Medex, Scopus, 

1990–2018 were used. Articles were searched using the keywords of Persian and 

English articles based on the keywords; Organizational Excellence, Innovative, Medical 

Education Organizational Excellence. The search resulted in 156 articles, out of 121 

articles after title and abstract screening, 45 articles after study abstract and 47 articles 

after full text review were excluded and finally, 29 articles met the inclusion criteria. 

The results showed that various factors such as environmental, human, social, economic 

and other factors affect on the quality of education. To control the factors, proper 

management should be used and managers' ability to achieve academic goals and 

optimal management is a necessity. 
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 یـالینــی بــالــتع 
 پژوهشی -آموزشی

 (8-81)2شماره   نهم دوره

 بر رویکرد بهبود مدیریت کیفیت آموزشی در آموزش علوم پزشکی  مؤثرعوامل 
 2، مریم کاوان*2یافشانگل، علی 1اسماعیلی اند

 

 چكيده

ی دستیابی به اهداف یک ضرورت مسلم عصر حاضر هاروشی ریکارگبهبا رشد سریع علوم بهداشتی و پزشکی        

ی علوم پزشکی است. بنابراین هادانشگاهی سازمانی در وربهرهد کارآمد در . مدیریت کیفیت آموزشی یک رویکرباشدیم

 است. بر رویکرد بهبود مدیریت کیفیت آموزشی در آموزش علوم پزشکی  مؤثرعوامل هدف مطالعه، بررسی 

 Google Scholar, ProQuestیاطالعات یهاپایگاهموجود در  انگلیسیو  فارسی یهااز مقاله ،یمطالعه مرور نیدر ا

Elsevier, Pubmed, ISI ,Iran Medex, Scopus   ها با مقاله یاستفاده شد. جستجو 0991-8102 یهاسالدر محدوده

ی؛ کیفیت آموزشی، مدیریت کیفیت هادواژهیکلت فارسی و انگلیسی براسا  مقاال یجستجوی هادواژهیکلاستفاده از 

 Organizational Excellence, Innovative, Medical Education Organizational ؛هاآن یسیمعادل انگلآموزشی و 

Excellence و عنوانمقاله پس از غربالگری  080از بین  آمد و دست به مقاله 051، تعداد جستجو در نتیجه .دیانجام گرد 

مقاله  89د و در نهایت کنار گذاشته شدنالت مقاله پس از بررسی متن کامل مقا 54مقاله پس از مطالعه چکیده و  55، چکیده

 شد.واجد معیارهای ورود به مطالعه شناخته 

از مطالعات نشان داد که عوامل مختلف و متنوع مانند عوامل محیطی، انسانی، اجتماعی، اقتصادی و  شدهاستخراجی هاافتهی

ت صحیح بهره  برد و توانمندی برای کنترل عوامل بایستی از مدیری دهدیمکه نشان  باشدیم... بر کیفیت آموزشی اثرگذار 

 .باشدیمی به اهداف دانشگاهی و مدیریت بهینه یک ضرورت مسلم ابیدستمدیران در 

و هدایت علل در راستای اهداف غایی سازمانی  مؤثری مدیران آگاه و توانمند جهت کنترل عوامل ریکارگبهبنابراین  

به ارتقاء  توانینمیفیت آموزشی بدون هدایت و کنترل علل زیرا به علت تنوع عوامل اثرگذار بر ک باشدیممناسب 

و رسالت مهم  تیمأموربه علت  هاسازمانی علوم پزشکی نسبت به سایر هادانشگاهی حیاتی همانند هایسازمانو  افتیدست

 .باشندیمخود در برابر سالمت جامعه نیازمند مدیریت کارآمد آموزشی 
 

 .ی، مدیریت کیفیت آموزشی، کیفیت آموزشی، آموزش علوم پزشکیمدیریت آموزش: یديکل یهاواژه
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 مقدمه

در عصر حاضر شگردهای آموزشی بر عملکرد    

عظیمی گذاشته است یکی از شگردهای  ریتأثسازمانی 

آموزشی ارتقاء کیفی آموزشی است که منجر به 

 ی سازمانی، دستیابی به اهداف سازمانی و وربهره
 

 
 

. اگر کیفیت مراکز آموزش گرددیمرضایت مشتریان 

عالی مطلوب نباشد آینده علمی و پژوهشی کشور 

 نخواهد بود. بخشنانیاطم
 

 

 

 ایران. ،شهرقائم ،شهرقائمزاد اسالمی واحد آدانشگاه  یعلمئتیهتادیار و عضو اس. 0

 ری، ایران.ساری، سازاد اسالمی واحد آدانشگاه ، مدیریت آموزش عالیصصی خت یدکتردانش آموخته . 8

 E-mail: adel.golafshani58@gmail.com                        دانشگاه علوم پزشکی مازندران، مجتمع پیامبر اعظم، دانشکده پزشکی* نویسنده مسئول: 
 

:85/1/0392تاریخ پذیرش:      04/1/0392 تاریخ ارجاع جهت اصالحات:        5/3/0392تاریخ دریافت
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آموزش منجر به تربیت نیروی انسانی کیفیت پایین  

و در  شودیمو تخصصی  و فاقد توان علمی تیفیکیب

رشد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی  یهابرنامهنتیجه اهداف 

 باشدیم و فرهنگی کشور که متکی بر نیروی انسانی ماهر

و این عامل نقش و اعتبار وجودی مراکز  شودینممحقق 

امروزه کیفیت مرز ،  (0)دخواهد بر سؤالآموزشی را زیر 

. کندیمتعیین  بین موفقیت و شکست در آموزش را

هستند که  ییهاآن)خصوصی و دولتی( هاسازمانبهترین 

 .(8)دانندیمو اسرار آن را  کنندیم کیفیت را درک

کیفیت محصول و خدمات در هر کشور  کهییازآنجا

مدیران، معلمان،  یریگمیتصمنحوه تفکر، عمل و  اسا بر

 کردهلیتحص یهاگروهاقتصاددانان، مهندسان و سایر 

کیفیت آموزش را عامل  توانیم، ردیگیماجتماع شکل 

از طرف  (3)کلیدی در رقابت پنهان بین کشورها دانست

اجتماعی و اقتصادی مداوم به سمت  یهایدگرگوندیگر  

آموزشی و  مؤسساتعمیقی بر  ریتأث، محوردانش یجامعه

 دانشو با توجه به اینکه  (5)فرآیندهای یادگیری دارد

جدید و صاحبان ابزار تولید  دارانهیسرماامروز،  گران

باید برخوردار از دانش و  .(5)شوندیممحسوب 

فردی و  یتوسعهو حیاتی برای بقا و  مؤثر یهامهارت

نخواهد بود مگر با  ریپذامکانو این امر  (1)سازمانی باشند

 .هاسازمانافزایش کیفی مدیریت آموزشی در 

کیفیت تعاریف مختلفی دارد اما مفهوم کاربردی آن در 

، (4)آموزش، تفاوت بین موفقیت و شکست را گویند

ضمن اینکه کیفیت مفهومی نسبی است و تابع عوامل 

 مؤثرکه در بروز چگونگی عملکرد  هستمختلفی 

 .(2)باشندیم

هدف برنامه ریزان از مطرح کردن مسئله کیفیت را 

نظام آموزشی در راه عملی  یهاتیموفقآگاهی از میزان 

ساختن اهداف خود، شناسایی و رفع موانع و مشکالت 

 ییهاراهو سرانجام، یافتن  هاآناحتمالی موجود بر سر راه 

 هاآنکه منجر به تحقق هرچه بیشتر و بهتر اهداف 

و برای دستیابی به کیفیت مطلوب از  (9)ننددایم، شودیم

نیاز به ارزیابی است زیرا اطالعات  نظرانصاحبنگاه 

ی برای برنامه ریزان و مدیران دحاصل از ارزیابی بازخور

که اسا  اتخاذ تصمیمات آگاهانه برای  کندیمفراهم 

. باشدیمآموزشی  یهابرنامهبهبود کیفیت آموزش و 

الی در عصر رقابتی توجه به کیفیت نظام آموزش ع

در این  که چرا کندیم نیتضمامروزی بقای این نظام را 

که خدمات بهتر  دهدیمعصر، نظامی به حیات خود ادامه 

 .(0)را ارائه دهد یتیفیک باو 

متعددی برای ارزیابی کیفی و بهبود کیفیت در  یهاروش

است  شدهارائهمختلفی  یهامدل (01)وجود دارد هاسازمان

و الگوها بدون  هامدلاما بایستی بر این امر واقف بود که 

ن اجرایی ندارند بر ارتقاء کیفی امکا مؤثرشناسایی عوامل 

 یچندوجهکیفیت در آموزش یک مفهوم پیچیده و زیرا 

شناسایی عناصر کیفیت و تعیین قطعی و  (00)است

کما اینکه . (2)این عوامل، غیرممکن است یرگذاریتأث

گاهی در مرحله اجرایی تعریف جامعی از آن وجود ندارد 

و فقدان یک تعریف مناسب برای کیفیت احسا  

. در نتیجه توافقی درباره بهترین روش برای شودیم

 .(00)تاکنون وجود ندارد یدهسیسروکیفیت  یریگاندازه

، دولت، رانیفراگهرکسی منافعی در آموزش دارد)

درباره  یاژهیوو ...( دیدگاه  یعلمئتیهکارکنان، اعضا 

کیفیت دارند که این دیدگاه  وابسته به نیازهای خاص 

اهمیت کیفیت آموزشی جهت  وجودنیباا. (08)است هاآن

داف ارتقاء توانمندی سازمانی در راستای دستیابی به اه

به واقع الگوی راه در رویکرد  باشدیمبسیار حائز اهمیت 

دستیابی به اهداف غایی سازمان است. اما برای ایجاد تغییر 

یا تحول در سازمان باید تحول در مدیریت ایجاد کرد و 

برای تحول در نظام مدیریت باید شرایطی ایجاد شود که 

ند. از درون برای تحقق کیفیت اقدام نمای هاسازمان

قیام برای پاسخگویی به نیازها و انتظارات  گریدعبارتبه

نه  هاسازمانمردم یک ارزش تلقی شود. در این صورت 

براسا  یک دستور اداری بلکه براسا  یک ضرورت 

به پذیرش و ارجاع یک فلسفه  یسازماندرونانکارناپذیر 

 .(03)مدیریتی اقدام کنند

وزش با توجه به اینکه آموزش علوم پزشکی نیز همانند آم

عالی نیازمند رشد و تغییر در راستای الگوهای کیفی 

و البته آموزش علوم پزشکی به دالیلی  باشدیمآموزش 
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نیروهای متخصص،  یاندازه از شیبهمانند؛ آموزش 

آموزش،  یجابهبر درمان  اندازه از شیبتمرکز 

اخالق پزشکی، تحول  ینهیزمدر  هاآموزش تیکفاعدم

مراقبت از بیماران  تاًینهااری و در علوم اجتماعی و رفت

 در کیفیت به توجهو البته  (05)باشدیم انتقاد مورد

 بلکه مهم تنهانه ،هادانشگاه ژهیوبه و خدماتی هایسازمان

 پزشکی علوم هایدانشگاه در اهمیت این و است حیاتی

 ا ـاحس رـبیشت خدمات متفاوت ماهیت دلیل به نیز

عات اندکی در راستای ضمن اینکه مطال .(05)شودمی

سازی آموزش علوم پزشکی در ایران صورت گرفته کیفی

بر رویکرد بهبود  مؤثرعوامل  هدف بااست مطالعه حاضر 

مدیریت کیفیت آموزشی در آموزش علوم پزشکی 

است تا بتواند سهم اندکی در جهت ارتقاء  شدهارائه

بر سالمت  مؤثرآموزشی  یهایزیربرنامهکیفی، اصالح 

 ته باشند.داش

 

 روش کار 

که از طریق  باشدیممطالعه حاضر از نوع مروری     

 ,Google Scholarجستجو در پایگاه اطالعاتی

ProQuest, Elsevier, Pubmed, Iran Medex, Scopus  
 صورت گرفته است 0991-8102 یهاسالدر محدوده 

ت فارسی و انگلیسی براسا  مقاال یجستجو

یت آموزشی، مدیریت کیفیت ی؛ کیفهادواژهیکل

 Educational ؛هاآن یسیمعادل انگلآموزشی و  

Quality, Educational Quality Management  انجام

مقاله  080از بین  آمد و دست به مقاله 051تعداد  .دیگرد

مقاله پس از مطالعه  55، چکیده و عنوانپس از غربالگری 

کنار الت مقاله پس از بررسی متن کامل مقا 54چکیده و 

 واجد معیارهای ورودمقاله  89د و در نهایت گذاشته شدن

بر مبنای ارتباط موضوعی با هدف مطالعه و در  به مطالعه

 .اندشدهانتخاب راستای مدیریت کیفیت آموزشی

 

 ها یافته

عوامل متعددی بر روند کیفیت آموزشی در دانشگاه و     

آموزشی در دنیا اثرگذار است که در جدول  مؤسسات

بر بهبود مدیریت  مؤثرات و عوامل شماره یک، مطالع

 است.  شدهاشارهکیفیت براسا  یافته مطالعات 

 

  بحث

آموزش عالی کشور نیازمند یک چارچوب نظری    

ارتقای کیفی است، که بایستی براسا  مطالعه، نقد و 

مدون حوزه تخصصی جهانی با توجه به  یهاهینظرتحلیل 

ی و سیاسی شرایط ارزشی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصاد

نیازمند کار عملی بیشتر  واقعبهو  (01)کشور تدوین گردد

علوم پزشکی  یهااهدانشگ، (04)جهت ارتقای کیفی است

نیازمند بهبود کیفیت آموزش علوم بهداشتی و  شدتبهنیز 

کیفیت آموزشی و . در همین راستا، باشندیمپزشکی 

 یهانظاماست که همیشه  ییهادغدغهپژوهشی از جمله 

 ،(02)کنندیمدانشگاهی برای دستیابی به آن تالش 

اخیر مسئله کیفیت آموزشی از  یهاسالدر  کهیطوربه

آموزشی شده است.  یهانظامدر  توجهقابلمباحث مهم و 

نگاهی به تحوالت نظام آموزشی در دو دهه گذشته از نظر 

جمعیت دانشجویی حاکی از رشد کمی و عدم توجه به 

و بهبود ارتقاء آن است. بهبود و ارتقای  هادانشگاهکیفیت 

مناسب و بهینه  سازوکارت آموزشی مستلزم یک کیفی

ارتقاء کیفیت در عرصه  کهییازآنجاو  (09)باشدیم

موزش پزشکی سالمت جامعه منوط به ارتقای کیفیت آ

برای  0344کیفیت از سال  ارتقاء، کمیته کشوری باشدیم

ایجاد تحول در نظام مدیریت آموزش علوم پزشکی در 

 شدهلیتشکوزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی 

 .(81)است

ریف، تئوری، الگوهای مختلف و متنوعی در راستای تعا

 نکهیا کمامدیریت کیفیت آموزشی در دنیا وجود دارد 

هدف مشترک همه این موارد فرآیند رشد و ارتقاء سطح 

و  باشدیمو جامعه  هادانشگاه، مؤسساتآموزش در 

پاسخگوی نیازهای اجتماعی معین در یک نقطه  واقعبه

 یریگبهرهپس در  ،(80)دزمانی و مکانی خاص باش

مدیریت کیفیت آموزشی بایستی موقعیت مکانی، زمانی، 

فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ... را لحاظ نمود تا بتوان به 

نتیجه مطلوب دست داد ضمن اینکه بایستی به این امر 
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واقف بود که کیفیت آموزش عالی امری پویا و دارای 

با  .(09)باشدیم در حال تغییر دائماًابعاد متعددی است که 

ابعاد وسیع کیفیت  توانیمدر نظر گرفتن این دو طیف 

 یهاتیموفقآموزشی را درک نمود و با این امر پویا به 

بر این . افتیدست مندنظامو سازمانی مداوم و فردی 

بر  میرمستقیغمستقیم و  طوربهاسا  شناسایی عواملی که 

 ریتأثاداره سازمانی جهت بهبود مدیریت کیفیت آموزشی 

اداره سازمانی  کهیطوربهحائز اهمیت است.  گذاردیم

و ارتقاء کیفی  باشدینم ریپذامکانبدون مدیریت صحیح 

آموزشی  یهاستمیسک ضرورت اساسی در آموزشی ی

و رسیدن به آن مستلزم مدیریت آگاه و حسا   باشدیم

 .(88)آن دارد یعلمئتیهبه مسائل جاری و اعضا 

بر کیفیت  یشماریبمطالعات عوامل  هاافتهیبا توجه به 

آموزشی اثرگذار است  مؤسساتو  هادانشگاهآموزشی در 

اما همگی این عوامل بدون یک مدیریت صحیح 

کیفیت آموزشی . مدیریت باشدینمو هدایت  کنترلقابل

، شدهاشارهکه در مطالعات مختلف  مؤثربر تمامی عوامل 

دارد. برای بهبود کیفیت آموزشی در سازمان  احاطه

 . باشدیممدیران  یتوانمندنیازمند 

مدیران بایستی توانمندهایی داشته باشند که بر مدیریت 

بگذارند، بهبود عملکرد فردی،  ریتأثبهبود کیفیت آموزش 

ادگیری خویشتن، برخورداری از قدرت در مدیریت ی

و هدایت صحیح و مطلوب  یدهسازمان، یزیربرنامه

، مهارت یادراکیادگیری، سواد اطالعاتی، مهارت 

خالقانه، مهارت مشارکتی، هوشیاری دانشی، حضور در 

 (85, 83)همیاران دانشی، مهارت کاوشگری، ...  یهاشبکه

الزم برای مدیریت  یهایتوانمندو  یهایژگیوبرخی از 

و البته برای نهادینه کردن مدیریت بایستی  باشدیم

تغییر کند، در غیر این صورت هر اقدامی  یسازمانفرهنگ

 .(85)باشدیم اسا یبسطحی و 

گرچه عوامل زیادی در فرایند افزایش کیفیت آموزش در 

و  هاسازمانو  باشدیم رگذاریتأثبدنه علوم پزشکی 

مدیریت کیفیت  یریکارگبهاشخاص دالیل مختلفی برای 

در  شدهانجامتمام نتایج تحقیقات  حالنیباا دارند،

با  توانینمواقعیت است که  اینکشورهای مختلف بیانگر 

 مؤثرل خاصی را بر کیفیت و بهبود آن قاطعیت، عام

دانست. کیفیت آموزشی، مفهوم پیچیده و تام است و ابعاد 

را برای  هاآنتمامی  توانینمی گیرد که دربرممختلفی را 

در ارتقاء  مدیریت صحیحبا  اما  (81)همیشه شناسایی کرد

بر بسیاری از عوامل بازدارنده  توانیمکیفیت آموزشی 

حل اجرای گام در مرا نیتریاساساولین و غلبه کرد زیرا 

مدیریت کیفیت جامع در آموزش علوم پزشکی، مدیران 

، اجرا، ارزشیابی یزیربرنامهآموزشی هستند که مسئولیت 

بنابراین در  (84)دارند عهدهبرو اقدامات اصالحی را 

علوم پزشکی به غیر فراگیران، کارکنان و  یهادانشگاه

سازی مدیران نقش بسزایی در کیفی دهندگانآموزش

بستر جهت اجرای بهینه  یسازفراهمآموزش دارند زیرا 

 آموزش خود یک مسئولیت خطیر مدیریتی است.

 

  یريگجهينت

ر نظر به اینکه تمامی اصول بهبود کیفیت آموزشی د   

صحیح و  یهایزیربرنامهو  هایریگمیتصمراستای 

 خصوصاً هادانشگاهاست بایستی در  شده بناکارآمد 

مطلوب،  یهایزیربرنامهعلوم پزشکی از  یهادانشگاه

و بروز بهره برد زیرا علوم بهداشتی و پزشکی  مؤثر

و نیازمند  باشدیم روزبهدر حال تغییرات سریع و  شدتبه

 بر مبنای بهبود کیفیت است.  یزیربرنامه

بستری جهت ارتقاء کیفیت آموزشی از  یسازفراهم

سطح آموزش،  نیتریعالسطح آموزش تا  نیترنییپا

توجه به ارتقای کیفی آموزشی در مقاطع 

مختلف)کارشناسی، ارشد، دکترا، تخصص، فوق 

آموزشی کیفی سازی  یهاکارگاهتخصص(، ایجاد 

نوپا، تولید  یعلمئتیهعضا آموزش بدو استخدام برای ا

با رویکرد  دستر قابلآموزشی الکترونیکی  یهابسته

آموزشی در راستای کیفی سازی   یوربهرهافزایش 

آموزشی مداوم جهت  یهاکارگاهآموزش، برگزاری 

شناسایی مفاهیم عینی آموزش علوم پزشکی، در اختیار 

بر ارتقاء کیفی آموزش  مؤثرنهادن خدمات آموزشی 

، آموزش مداوم به کارکنان و یعلمئتیهت اعضا جه

آموزشی در سطوح  فرآیندکادر آموزشی درگیر 
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 های آموزشی،کوریکولوم حیتصح، هادانشکده

بودن منابع  صحیح آموزشی، در دستر  یهایزیربرنامه

علمی، بروز بودن منابع علمی، شایستگی منابع انسانی، 

انگیزشی منابع  سبک مدیریتی باالدستی، ارتقاء عوامل

کارآمد در آموزش  یهاروش یریکارگبهانسانی، 

بر ارتقاء سطح کیفی  مؤثرعوامل  تواندیمفراگیران و ... 

  علوم پزشکی باشد.  یهادانشگاه، هادانشکدهآموزش در 
 

 

 

 

 بر بهبود کيفيت آموزش از دیدگاه پژوهشگران مؤثر: متغيرهای 1جدول شماره 

 هبود کيفيتبر ب مؤثرمتغيرهای 
سال 

 مطالعه
 ردیف نام محقق

  .0 (82) 8105 استفاده از فناوری اطالعات، تخصص مدرسین، مهارت تدریس، محتوای برنامه درسی، تعداد فراگیران

  .8 (89)دوریسوا و همکاران 8105 مدرسین، ویژگی مدرسین ارزیابی

  .3 (31)حمیتی و همکاران 8105 ادغام فناوری در فرآیند آموزش و تدریس

و راهنمایی به یادگیرنده، در دستر  و بروز بودن منابع علمی، ، توانایی مشاوره دهنده ادیآموزشی، توانایی تعامل  یهابرنامه

 ساختار سازمانی، سبک مدیریت آموزشی، نظام اداری، انگیزش کارکنان، کاربرد سیستم اطالعاتی  نوین
  .5 (09)و همکاران یطبرس 8108

  .5 (30)دمرچیلی و همکاران 8100 به ترتیب عوامل مرتبط با اساتید، دانشجو، محتوا و تجهیزات آموزشی

بعد خدمات آموزشی)تضمین، پاسخگویی، همدلی، قابلیت اطمینان، شرایط فیزیکی و  دانشجویان در پنج ادراکاتانتظارات و 

 ملمو (
  .1 (38)لگچویچ 8119

  .4 (33)تنسیدو و همکاران 8114 هارساختیز، تسهیالت، خدمات اداری، یعلمئتیه، توانمندی اعضا یاکتابخانهمکان، خدمات 

، بررسی دقیق تدریس اساتید، توسعه هاآنمستمر  یاحرفهوزش، کیفیت باالی مربیان جدید ، رشد فرهنگ کیفیت، اهمیت آم

 رهبران تحولی
  .2 (35)لوما  8115

مربوط به تدریس،  یهاتیفعالهمکاری  جمعی، اطالعات و پاسخگویی، موضوعات درسی پیشنهادی، تسهیالت دانشگاه، 

 . یاکتابخانه، همکاری و مقایسه عوامل پس از مطالعه و منابع یاانهیرابیرونی، تسهیالت  یهایابیارزدرونی،  یهایابیارز
  .9 (35)الگروسن و همکاران 8115

  .01 (31)نیومن 8113 نحوه تدریس

  .00 (34)کلز 0991 عملکردی در آموزش یهاشاخصدر قلمرو  یزیربرنامهایجاد و گسترش 

بط با با پشتیبانی نهادی، عوامل مرتبط با حمایت خانواده، آگاهی دانشجویان و فردی دانشجویان، عوامل مرت یهایژگیو

 دسترسی به منابع یادگیری
  .08 (32)خورشید 0393

  .03 (39)غنچی و همکاران 0393 آموزشی و مهارت تدریس -همدلی استادان، دسترسی به استادان، امکانات اداری

کاربردی، منابع  یهاپژوهش، کیفیت آموزش و پژوهش، سرانه یعلمئتیهمحتوا، برنامه درسی، کیفیت اعضا  یروزرسانبه

 یعلمئتیهو دانشجویان تحصیالت تکمیلی، نسبت اعضا  یعلمئتیهمالی و امکانات، منابع مالی و امکانات، سرانه تولیدات 

توانمند،  النیالتحصفارغزش، تعداد دانشجویان، عملکرد دانشجویان، تعداد ، نظام آموزشی، توزیع متناسب آمووقتتمام

 انیبندانش یهاشرکتشاغل، تعداد  النیالتحصفارغنسبت 

  .05 (51)آذر و همکاران 0398

  .05 (50)همکارانو  زادهترک 0390 نحوه تدریس

  .01 (58)زادهعیشف 0390 امکانات آموزشی

  .04 (53)شهرکی پور 0390  یاحرفهپژوهشی، تغییر محتوای آموزشی، تدریس استادان و توسعه تجهیز کال  به فناوری نوین، اجرای 

  .02 (55)غنچی و همکاران 0390 و کنترل یزیربرنامهمنابع مالی و امکانات، عوامل سازمانی،  نفوذ و رهبری، 

  .09 (55)یمنی دوزی و همکاران 0391 برنامه درسی

  .81 (51)فعلی و همکاران 0391 کیفیت خدمات آموزشی به دانشجویان

  .80 (54)آقایی و همکاران 0391 امکانات و تجهیزات آموزشی ،آموزشی یهاگروهیادگیری، دانشکده و -عامل دانشجویان، فرآیند یاددهی

آموزشی، برنامه  یهاروشامکانات، زیرساخت و امور پشتیبانی، محتوا،  و دانشجویان، یعلمئتیهاعضا  عملکردفعالیت و 

 درسی، کیفیت نهادی
  .88 (52)شریف زاد و همکاران 0391

 یدهسازمانتجهیزات و امکانات دانشگاه،  ،یعلمئتیه، وضعیت اعضا یعلمئتیه، روش تدریس اعضا دانشجویانوضعیت 

 محتوای آموزشی
  .83 (04)بریمانی و همکاران 0391

  .85 (59)صفا و همکاران 0324 عامل مدر )روش تدریس(، هدف)محتوای آموزشی(، فضا و امکانات آموزشی و مدیریت آموزشی

الزم برای یادگیری از راه دور و الکترونیکی، توسعه کیفیت نظام سنجش و پذیرش،  یهارساختیزتنوع منابع مالی، توسعه 

دانشگاه،  جانبهسهابتی شدن آموزش عالی، تعامل ، نهادینه شدن ارزشیابی و اعتباربخشی، رقیعلمئتیهکیفیت منابع انسانی و 

 بنگاه و دولت

  .85 (51) فراست خواه 0324

روش تدریس، ساماندهی محتوای  یچگونگو دانشجو،  یعلمئتیهورد عمل در گزینش اعضا  یهامالکاستفاده از 

 فضای آموزشی و ارزشیابی کالسی یدهسازمانآموزشی، 
0324 

یمنی دوزی سرخابی و 

 (50)همکاران
81.  
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