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Objective: This study was conducted with the aim of identifying the 
dimensions and levels of quality culture in higher education system. 
Methods: This study is a systematic review that was conducted in 2021. The 
sample of this study was 22 studies that led to the final review among 71 
quantitative, qualitative and initial mixed Method studies identified in this field, 
which were evaluated and approved according to the CASP method. Searching 
international databases such as SID, Megairan, Civilica, Proquest, ERIC, 
SAGE, Elsevier, Google Scholar, Taylor and Francis ran from 2005 to 2021. 
Results: Data analysis resulted in the Identification of 147 Indicators, 37 
criteria. The results of this study showed that the culture of academic quality is 
the result of multiple and multi-layered relationships based on individual, 
organizational and extra-organizational dimensions and six levels of staff It is a 
public culture 
Conclusion: Based on the findings, it can be used in operational planning to 
promote a culture of quality in the higher education system in relevant 
organizations and academic systems at various levels. 
Keywords: Quality culture, evaluation culture, higher education, Systematic 
Review, organizational factors 
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 ٢ گيري و ارزشيابي آموزشيفصلنامه مطالعات اندازه

 

  .٢٤-١، ص. ١، شماره ١١، سال آموزشي ارزشيابي و گيرياندازه مطالعات
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  چكيده  اطالعات مقاله

 نوع مقاله:
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   .انجام شدآموزش عالي نظام هدف شناسايي ابعاد و سطوح فرهنگ كيفيت در  پژوهش حاضر با :هدف

پژوهش راه ٢٢نمونه اين تحقيق . انجام شد ١٤٠٠مند بوده كه در سال اين مطالعه از نوع مرور نظام: روش پژوهش
شده در اين زمينه بود كه بر اساس ي، كيفي و آميخته اوليه شناساييپژوهش كمّ ٧١يافته به بررسي نهايي از ميان 

مورد ارزيابي كيفيت قرار گرفته و تاييد  CASP يانتقاد يابيارز يهابرنامه مهارت«موسوم به  وارسيفهرست روش
ايران، سيويليكا، پروكوئست، اريك، سيج، آي.دي، مگاس. المللي همچونهاي بينجستجو در پايگاه دادهبود. شده

  بود.   ٢٠٢١تا  ٢٠٠٥هاي در  بازه زماني سال اسكالر، تيلور و فرنسيسالزوير، گوگل

نتايج اين تحقيق نشان داد فرهنگ كيفيت مالك منتج گرديد،  ٣٧نشانگر،  ١٣٧ به شناساييها تحليل داده ها:يافته
 گانهو فراسازماني و سطوح شش بر ابعاد فردي، سازماني دانشگاهي برآيندي از روابط چندگانه و چنداليه مبتني

  ، دانشگاهي، فرادانشگاهي و فرهنگ عمومي است.اييهاي آموزشي، دانشكدهن، گروهكاركنا

عملياتي براي گسترش فرهنگ كيفيت در راهبردي و ريزي توان در برنامهميآمده هاي بدستيافتهاز  گيري:نتيجه
  استفاده كرد.ح مختلف وهاي دانشگاهي در سطنظامدر  به آن هاي مربوطسازمان وآموزش عالي  نظام

  ، عوامل سازمانيمندفرهنگ كيفيت، فرهنگ ارزشيابي، آموزش عالي، مرور نظام هاي كليدي:واژه
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  رشته سنجش و اندازه گيري دانشگاه تهران است. نويسنده اول مقاله در اين مقاله بر گرفته از رساله دكتري ١



 منظم مروري:  عالي آموزش نظام در كيفيت فرهنگ سطوح و ابعاد ٣

 

  .٢٤-١، ص. ٣٣، شماره ١١، سال آموزشي ارزشيابي و گيرياندازه مطالعات

  مقدمه 
اي كه منابع دارايي هر سازمان و جامعه) و مهمترين ١،٢٠٢٠آموزش عالي، اساس توسعه و پيشرفت هر كشور در ابعاد مختلف است (آينسكو

ترين نظام آموزش عالي از بزرگ) بر همين اساس ٢٠٢٠و همكاران،  ٢گيرد(بكتواانساني است بر اساس آموزش و الگوي مربوط به آن شكل مي
عبارت ديگر، ، به)٠٠٢٠/١٣٩٠ ،٣برينان و شاه( كندهاي درون جامعه است كه سرنوشت جامعه را در بلندمدت تعيين ميترين نظامو گسترده

ها آن جوامع رابطه بسيار زيادي با نظام آموزش عالي دهد كه توسعههاي دانشمندان و كشورهاي جهان نشان ميها و تجربهمجموعه پژوهش
يابي به منابع انساني تخصصي، در مسير دست گسترش دهندهنهاد  ترينمهمكه آموزش عالي به عنوان معتقد است ) ٢٠٠٠( ٤بالدرستون .دارد

اما اين ساختار در فرايند اجرايي خويش  ).١٣٨٨نقش حساسي را بر عهده دارد(عباسي و ديگران،  ،توسعه پايدار مبتني بر مالحظات جهاني شدن
بود شرايط بر حسب بهبود ساختار پيوسته نياز به اصالح و تقويت دارد و يكي از مباحث مهم در اين زمينه مفهوم فرهنگ كيفيت و به

  . )٢٠١٩و همكاران، ٥(كريستيناست
اثرگذار هاي مشترك و تعهد نسبت به كيفيت بر بهبود مستمر كيفيت، نگرشكه فرهنگ سازماني اشاره دارد  نوعي از به كيفيت فرهنگ

هاي مهم در شرايط كنوني در ارتباط با فرهنگ مانهاي مختلفي مطرح است و يكي از ساز) اين مساله در سازمان٦،٢٠٢٠(هيلدشم و ساندگاست
كننده در بهبود تواند نقشي تعيينكيفيت در هر دانشگاهي مي حقيقي ).  فرهنگ٧،٢٠٢١ها است(ليوكيفيت سيستم نظام آموزش عالي و دانشگاه

 ساززمينهتواند كيفيت در موسسات عالي، ميپر واضح است كه تقويت سطوح عالي فرهنگ . )١٣٩٥(حجازي، شرايط و اصالح امور داشته باشد
نواقصي وجود دارد دهد كه در اين مسير، و موفقيت در شناخت دقيق وضعيت موجود و مطلوب باشد؛ شواهد نشان ميها اجراي اثربخش برنامه

ر ايجاد يك شناخت و مدل مشخص در سازد. بر همين اساس اين تحقيق با اين نگاه، سعي دهاي جدي همراه ميكه روند فعاليت را با چالش
ردارد. با اين زمينه  دارد  كه با نگاهي جامع به ابعاد مورد بررسي در اين زمينه، مشكالت  و تفاوت موجود  را شناسايي و در جهت بهبود آن گام ب

و شناخت مدلي دقيق در اين زمينه دارد، در درجه هاي بيشتر كيفي در اين زمينه و با توجه به اينكه اين مسير نياز به شناسايي ابعاد توجه به مدل
هاي كيفي دقيق در نشانگر شناسي در اين زمينه انجام بگيرد اين تحقيق با رويكردي مبتني بر مرور منظم سعي دارد از اول نياز است بررسي

ينه را بدست آورد  بر همين اساس مساله اصلي مجموعه تحقيقات انجام پذيرفته در اين زمينه، مدلي كلي، جديد، دقيق  و چند سطحي در اين زم
اين تحقيق اشاره به اين موضوع دارد كه فرهنگ كيفيت در يك ساختار آموزشي داراي چه ابعادي است و هر بعد چه نقشي در كارآمد سازي 

ي بر ساختار تجاري و اقتصادي در هاي گذشته نگر از مساله فرهنگ كيفيت عمدتا مبتنهاي موجود را دارد. بررسيآموزش با تكيه بر مقوله
؛ ستلر و ٢٠١٩داهلر الرن و همكاران،هاي ارائه دهنده خدمت بوده و توجه كمتري به اين مساله در امر آموزش گرديده است(ها و سازمانشركت

رغم بندي دو بعدي او به ) و دسته٢٠٠٧نظر چون اهلرز(هاي تفصيلي از فرهنگ كيفيت در مطالعات افرادي صاحب، بررسي)٢٠١٨،  ٨سونتاگ
مشخص ساختن كليت مسير و راهگشايي بزرگ در اين زمينه، به تبيين دقيقي از مساله فرهنگ كيفيت در سطوح مختلف مرتبط با نظام آموزش 

بهبود مستمر عالي نگرديده است، مساله فرهنگ كيفيت، مهمي است كه به عنوان يكي از ابعاد مورد تاكيد سند چشم انداز توسعه با مضمون 
هاي موجود در اين حوزه را شرايط مطرح است.  در تبيين اين مساله؛ فرهنگ كيفيت  اهميتي به وسعت بهبود نظام آموزشي و برطرف سازي خال

دارد كه مي تواند زمينه يك سيستم پاسخگو، شفاف و  انعطاف پذير و كارا بر حسب شرايط زمانه و نيازهاي موجود را ممكن گرداند 
)، اين مساله و اهميت آن بر حسب ضرورت توجه به امر كيفيت بخشي و تقويت سيستم آموزشي دارد و عدم بررسي تحليلي در ٩،٢٠١٩راون(ب

اين زمينه با شكست و مشكالت كيفيتي در نظام آموزشي در سطح آموزش عالي همراه است و به همين جهت، اولين قدم در اين زمينه ريشه 
ابعاد و كه ختار تحليلي از تحقيقات صورت پذيرفته در اين زمينه است و بر اين اساس سوال اصلي اين تحقيق اين است يابي و نگاهي به سا

  شامل چه مواردي است؟ آموزش عالي نظام در سطوح مرتبط با فرهنگ كيفيت
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 ٤ گيري و ارزشيابي آموزشيفصلنامه مطالعات اندازه

 

  .٢٤-١، ص. ١، شماره ١١، سال آموزشي ارزشيابي و گيرياندازه مطالعات

  مباني نظري
 بتوانند اجتماعي و اقتصادي عامل قدرتمندترين عنوان بهها دولت كه آنست به وابسته انساني منابع توسعه آن تبع به و جوامع پايدار توسعه
 بهره مرد و زن از اعم فعال جمعيت كل توان از انساني، استعدادهاي شكوفايي و رشد جهت الزم فضاي ايجاد و مناسب بسترسازي ضمن
سازي رويكرد عمده و جامع در  اين زمينه در  نمايند و مسير توسعه و پيشرفت را بر مبناي يك شناخت و پياده اثر بخش را توان آن و جسته

هاي )كه اين مساله  از مهمترين و اساسي ترين برنامه٢٠١٩و همكاران، ٢؛ مورينگاني٢٠٢١، ١بخش سازماني و اجتماعي تدوين نمايند (سولج
 مالي، اطالعاتي، تكنولوژي و انساني منابع فيزيكي، ). در بين٢٠١٧، ٣طرح شده سازماني و اهداف از پيش تعيين شده يك جامعه است(ايشيما

توانند به طور جمعي يا فردي در سيستم تغيير  مي مطرح شده است كه هر جامعهترين منبع در راهبرديانساني به عنوان نيروي ، يك جامعه
هاي توسعه براي حفظ يا ايجاد بنيانامروزه تمامي كشورهاي توسعه يافته و يا در حال  بر همين اساس ).٢٠١٣و همكاران،  ٤(نيشتارايجاد كنند 

هاي خود مورد توجه قرار علم و فناوري را به عنوان محور اصلي فعاليتتوسعه توسعه يافتگي و ارتقاء قدرت رقابت خود با ديگر كشورها، 
  ).٢٠١٨، ٥و دامي(بيزاگنو دهنداختصاص مي و بهبود در شرايط آموزش هاي تحقيقاتيهاي كالني را به فعاليتدهند و بودجهمي

توسعه پايدار و متوازن خود، ناگزير ها به منظور حفظ و دانشگاه ،هزاره سوم ميالدي، عصر تغيير و تحوّالت شتابنده است و در چنين فضايي
كالن تطبيق نظام آموزش عالي با نيازهاي  .)٢٠١٠، ٦نچينها(دوماس وهستند غييرات آمادگي براي مواجهه هوشمندانه و اقتضايي با ت از 

و نيز كارآمدي آموزش در ابعاد مختلف، ضرورتي انكارناپذير است. بخش مهمي از اساسي جامعه  و مسائل بخشي به نيازهاجامعه و محوريت
). مطالعات ٢٠١٨، ٧و پولنز پويايي و كارآمدي نظام آموزش عالي، به فرهنگ كيفيت و ارزشيابي كيفيت مرتبط با آن وابسته است (سيفريد

؛ ٨،٢٠١٤از سهم انكارناپذير فرهنگ كيفيت و  نظام ارزشيابي، در تعالي دانشگاهي و تعالي جامعه حكايت دارد (بوگنار و بونجيكاي گسترده
  ). ٢٠١٥و همكاران،  ١٠؛ بالش٢٠١٤، ٩ژانگ و گائو

ستمر كيفيت، نگرش مشترك و همگاني بهبود محور و تعهد نسبت به فرهنگ كيفيت به فرهنگ سازماني اشاره دارد كه بر اهميت بهبود م
 مندنظامگيرد به طور بحث رو به رشد فرهنگ كيفيت، رويكردهاي تجربي صحيحي كه اين ساختار كليدي را در بر مي رغمبهكيفيت تاكيد دارد. 

از فرهنگ كيفيت و عناصر مربوط به . )٢٠١٩ و همكاران، ١١تيند(كريسشوآموزشي نيز خال عملياتي آن مشاهده مي نظامتوسعه نيافته است و در 
) فرهنگ كيفيت را مشتمل بر دو عنصر مهم فرهنگي و ١٣٩٠است. در اين زمينه بازرگان(شدهانجام  متناقضيهاي مختلف و گاها بنديآن دسته

هاي شناختي و عاطفي اعضاي هيات علمي و ساير شناختي مربوط به جنبهداند، عنصر فرهنگي و روانساختاري و مديريتي مي -شناختي روان
ستلر و ). ٦٥، ١٣٩٠كاركنان دانشگاه است در حالي كه بعد دوم با ساختار سازماني و فرايند رهبري و مديريت دانشگاه در ارتباط است(بازرگان،

) در بررسي فرهنگ و ٢٠١٠( ١٢لوكوال و ژانگ كيفيت تاكيد نمودند.  بر اهميت ابعاد مختلف درون و برون سازماني بر فرهنگ) ٢٠١٨(  سونتاگ
سيد كالن و  فرايندهاي تضمين كيفيت در موسسات آموزش عالي  نگاه چند جهته و اليه اي را عامل مهم در فرهنگ كيفيت بر شمردند، 

ها (مسئله توانمندسازها) و برايند(ها ها (توسعه فرهنگ كيفيت)، فرايندبر پيشايند را  سه مقوله اساسي فرهنگ كيفيت در دانشگاه)١٣٩٧همكاران(
بخش بودن آن براي بهبود شرايط ها گوياي يك توافق كلي در مساله فرهنگ كيفيت در زمينه اثردانستند. بررسي بهبود كيفيت) قابل تقسيم

هاي مورد بررسي است و در اين زمينه گرچه در كليت ابعاد مينه حلقه مفقوده پژوهشآموزش است، اما ابعاد دخيل و ارائه سطوح جامع در اين ز
محور و جامعي با ذكر جزئيات دقيق در سيستم آموزش عالي داراي كمبودهايي درگير در اين مساله توافقي كلي وجود دارد اما نگاه دقيق و مساله

                                                           
1 Sulej 
2 Muringani 
3 Eshima 
4 Nishtar 
5 Bisogno & Dumay 
6 Dumas and Hanchans 
7 Seyfried and Pohlnez 
8 Bognar and Bungic 
9 Zhang and Guo 
10 Blash 
11 Christine 
12 Loukkola and Zhang 
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؛  ١،٢٠١٩يي به سيستم آموزش عالي بر حسب ارزيابي و تحليل شرايط است(براوناست،  اين شناخت موجب آگاهي و مسيري براي كيفيت افزا
  اي مهم و اساسي است.آموزش عالي مساله نظام) و از اين رو بررسي در اين موضوع و ابعاد و سطوح درگير در آن در ٢،٢٠١٩پانادرو و همكاران

  
  روش

از منظر هدف در دسته تحقيقات منظور عالي شكل گرفت. بدين آموزش نظام در كيفيت فرهنگ سطوح و اين تحقيق با هدف بررسي ابعاد
در مطالعات مرور نظامند،  استفاده شد. مندمرور نظام مطالعات اسنادي به شيوه از روشها گردآوري داده شيوهكاربردي و از منظر اجرايي 

تا بينش  شدهتركيب دفاع، شناسايي شده است،  راهبرد جستجوي قابلاي منظم و مبتني بر كه به شيوه هاي حاصل از چندين مطالعهداده
) و دانشي نوين و منسجم در زمينه ٢٠٢١و همكاران، ٣(ساتارشودارائه  گذاري شده بر مبناي چندين مطالعههدف (هاي) جديدي در مورد مولفه

  ). ٤،٢٠٢٠نمايد(هربر و بارسوموضوع و متغير را فراهم مي
. همچنين به منظور بررسي انجام شد) ٥،٢٠١٠راهنماي اوكولي و شابرام (اوكلي و شابرام با استفاده ازات انجام شده بررسي منظم مطالع

شامل به ترتيب  مطالعهاين  كلي مراحل است.)، استفاده شده٢٠١٥تر و انتخاب صحيح مقاالت، از فرايند انتخاب مقاالت در پژوهش سيلوا (دقيق
   است.» انتخاب، استخراج و اجراريزي، مهبرنا«

  بررسي نظام مند متون
ها انجام شد كه منجر به طراحي ايجاد گذاري و انتخاب مقوالت اصلي، تركيبي از اين مقولههاي اصلي استخراج و بعد از كددر اين تحقيق مقوله

هاي چاپ يت شد. جامعه آماري اين تحقيق كليه مقالههاي صورت پذيرفته در حوزه ابعاد  مرتبط فرهنگ كيفچارچوب مفهومي بر اساس بررسي
 اسكالر، تيلور و فرنسيسايران، سيويليكا، پروكوئست، اريك، سيج، الزوير، گوگلآي.دي، مگاس.هاي خارجي در پايگاهشده مجله اي، كنفرانسي 

  . بوده  است
  جستجو و انتخاب مقاالت

آوري گرديد. در مرحله بعدي مرتبط جمع ديگر مواردو  "فرهنگ كيفيت"هاي جستجوي كليد واژه مورد نياز با استفاده از هايدادهدر مرحله اول، 
  آوري گرديده است.ها و نشريات علمي پژوهشي داخلي و خارجي در اين حوزه جمع، فصلنامههادادهدر چند پايگاه 

قرار داشت. براي  ٢٠٢١تا  ٢٠٠٦هاي التين از سال و براي مقاله ١٤٠٠تا  ١٣٨٥هاي سالدامنه زماني در نظر گرفته براي جستجو، مقاالت 
 ٦صورت دستي، تعدادي از مجالت معتبر در اين زمينه نيز بههادادههاي شناسايي و پوشش بيشتر مقاالت منتشر شده بعد از جستجوي پايگاه

تباط ضعيفي با اهداف تحقيق مطالعه داشتند و انتخاب مقاالت اصلي، بار ديگر براي مورد جستجو قرار گرفته است. بعد از حذف مقاالتي كه ار
  منابع مقاالت انتخاب شده نيز جستجو گرديد. فهرستبردن اطمينان از شناسايي و بررسي مقاالت موجود، باال

 :هاي ورود براي پاسخ به سؤال پژوهشالكم

  )آميختهكيفي، كمّي، ورود براي مطالعات تجربي (هاي الكمالف) 
   سراسر دنيا :حيطه جفرافيايي

  : انگليسي و فارسيهاي پژوهشيزبان گزارش
  سال اخير)؛ ١٥تا حال ( ٢٠٠٦/١٣٨٥از  ر:سال انتشا

ي نظري و مروري كه در يك مجله و يا كتاب معتبر به چاپ رسيده باشند و دارا ميداني، هايها، رويكردها و پژوهشتمامي نظريه د:نوع سن
  متن كامل باشند

  فرهنگ كيفيت با تاكيد بر آموزش عالي،هايي در حوزه پژوهشگان: كنندشركت

                                                           
1 Brown 
2 Panadero  
3 Sattar 
4 Herber and Barros 
5 okoli& schabram 
6 Hand Searching 
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  ي، كيفيرورم و  نظري ي، كمّ هايپژوهش :روش
هاي ورود وجود كليد واژه در عنوان يا واژگان كليدي و يا در متن پژوهش بود. اين مالك به خاطر بررسي جستجو بر اساس مالك فهرست

 ("",AND, NOT,OR)شده از طريق راهبردهايميزان ارتباط اسناد با موضوع مورد پژوهش است. الزم به ذكر است كه منابع بازيابي
ها مورد جستجو قرار ها با راهبردهاي جستجو به اين شكل در پايگاه دادهت كه در مطالعات بين المللي، كليد واژهجستجو شده اند. به اين صور

  گرفتند:
Quality Culture AND as AND Higher Education Not Culture in Education. 
" Quality Culture as " Higher Education OR " Quality Culture as Higher Education ". 
Quality Culture AND as AND Co- Higher Education. 
" Quality Culture in the Higher Education System" 
 

  .، فرآيند بررسي و انتخاب مقاالت به تفكيك مقاالت فارسي و التين ارائه شده است١مطابق با شكل 

  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فرايند بررسي و انتخاب مقاالت ١شكل شماره 

هاي تحقيق مورد بازبيني و بررسي قرار مطالعه داخلي و خارجي مبتني بر مولفه ٧١با توجه به بررسي اسناد اين پژوهش در اين زمينه تعداد 
ر تحقيق داخلي و خارجي مورد تاييد قرا ٦٠گرفتند و در مرحله بعد با عنايت به نوع بررسي در اين زمينه و ارتباط شاخص با موضوع تحقيق تعداد 

 حذف به دليل تكراري بودن در بين

١١(مجموع):  هاهاي دادهپايگاه   

١٨حذف در بررسي عنوان و چكيده:   

١١غير مرتبط بودن:   

٩مقاالت مرتبط يافت شده (فارسي):   
٦٢مقاالت مرتبط يافت شده (التين):   
١٠٩مجموع مقاالت مرتبط يافت شه:   

  ٨عناوين و چكيده مقاالت بررسي شده (فارسي):
  ٥٢عناوين و چكيده مقاالت بررسي شده (التين): 

٨٣عناوين و چكيده مقاالت بررسي شده:   

٦مقاالت متن كامل بررسي شده (فارسي):   
٢٥مقاالت متن كامل بررسي شده (التين):   

٣٩مقاالت متن كامل بررسي شده:   

٤حذف در بررسي متن كامل مقاالت:   

 ٢عدم گزارش اطالعات كافي و به شيوه مناسب: 

٣: كيفيت پايين مقاالت  
 

٤شده به مطالعه (فارسي): مقاالت وارد   
١٨مقاالت وارد شده به مطالعه (التين):   
٢٢مجموع مقاالت وارده شده به مطالعه :  
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پژوهش به عنوان نمونه نهايي تحقيقات مورد  ٢٢تعداد  ،ها با تحقيقگرفتند كه پس از بررسي مجددانه و بازنگري در زمينه ارتباط شاخص
  . بررسي در اين زمينه بررسي و تحليل شدند

  بررسي كيفيت مقاالت مورد بررسي
هاي مختلفي براي بررسي كيفيت مقاالت مورد بررسي پيشنهاد شده است. به منظور از راهبردهايي نظير تشريح مضامين، در اين بخش روش

اين ) استفاده شد. ١CASP(يانتقاد يابيارز يهابرنامه مهارتي موسوم به وارسفهرستتوصيف روشن و نيز ارزيابي بر اساس 
داراي چند  وارسيكند تا اعتبار، دقت و كيفيت محتواي مورد نظر را بررسي و تحليل نمايند. اين فهرستبه محقق كمك مي وارسيفهرست

كند.  بنابراين با جمع امتيازات مجموع هر پژوهش، كيفيت هر مقاله را بررسي و تحليل سوال است كه محقق براي هر سوال، نمره دهي مي
خوب( نمره چهار) و  عالي( نمره پنج) است.  مره يك)، متوسط( نمره دو)، خوب(نمره سه)، خيلينمايد. طيف قضاوت شامل پنح سطح ضعيف(نمي

بندي  به اين شرح است كه نمرات امتياز است. سيستم امتياز ٥٠تا  ١٠كه حداقل و حداكثر امتياز آن  بودهمالك  ١٠داراي  وارسيفهرستاين 
)؛ ٢٠-١١)؛ متوسط(٣٠-٢١)؛ خوب (٤٠-٣١)؛ خيلي خوب(٥٠-٤١گردد. عالي(مقاالت حذف مي شود و اينتر از خوب ارزيابي مي، پايين٣٠زير 

جمع آوري  - ٥نمونه برداري،  -٤، طرح تحقيق -٣، منطق روش -٢اهداف تحقيق،  -١هاي ارزيابي در اين زمينه شامل ).  مالك١٠-٠ضعيف(
است.  پس از امتياز بندي مورد  ارزش تحقيق -١٠، هابيان روشن يافته - ٩ دقت تحليل، -٨مالحظات اخالقي،  -٧انعكاس پذيري،  -٦ها، داده

را  ٣٠مطالعه نمره باالي  ٢٢مقاله باقي مانده مورد بررسي قرار گرفتند كه از اين تعداد  ٦٠مالك مورد نظر و  ١٠نظر براي هر مقاله بر اساس 
  هاي ورود به تحقيق شدند. گرفتند و حائز ويژگي

  هايافته
ها مدل نهايي به صورت مفهومي گزارش مي شود. روش كار به اين شكل بود كه  تمامي نشانگرهاي اين تحقيق بر مبناي دسته بندي يافتهدر 

مرتبط با  فرهنگ كيفيت در يك قالب مشخص و در ابعاد و سطوح مرتبط طراحي و ارائه شود و با اختصار و محدود سازي و تركيب مدلي ساده، 
نشانگر دست   ١٩٨يهي در اين زمينه ارائه گردد. در اين پژوهش محقق تمامي نشانگرهاي مرتبط را  مشخص ساخت  كه ابتدا به مفهومي و توج

هاي سطح (كاركنان، گروه ٦مالك، در سه ُبعد كلي (فردي، سازماني و فراسازماني) و در  ٣٧نشانگر در  ١٤٧يافت. با بازنگري و تلفيق و اصالح 
  و فرهنگ عمومي) قرار گرفتند. ، فرادانشگاهي ايي، دانشگاهيدانشكدهي، آموزش

  هااستخراج داده

و  نظري مقاله يافت شده مرتبط در اين زمينه، بعد از حذف مواردي كه ارتباط ضعيف با موضوع مطالعه داشتند، بر اساس اصل اشباع  ٧١از 
  تخاب شدند و نتايج آن در جداول بعدي به شرح زير بدست آمد.مطالعه بصورت هدفمند ان ٢٢پوشش يافته اي در همه ابعاد 

  ي تحقيقهاه: يافت١جدول شماره 

  مرتبط با فرهنگ كيفيت هاي شاخص  عنوان كلي پژوهش  نام پژوهشگر و سال  رديف

عوامل موثر بر فرهنگ كيفيت: مطالعه موردي   )٢٠٢١(٢دينه دو و سي دانگ  ١
  مينهاي دولتي در شهر هوشي دانشگاه

محيط دانشگاهي؛ محيط اجتماعي، محيط انساني، 
  فرهنگ

فرهنگ كيفيت: رويكردي جامع براي سنجش   .)٢٠٢٠هيلدشم و ساندگ،(  ٢
  فرهنگ كيفيت در آموزش عالي

تعهد، مديريت و رهبري، ارتباطات، رضايت در ابعاد 
  مختلف

  سازماني، ابعاد كالن، مديريتفرهنگ   هاي بنگالدشفرهنگ كيفيت در دانشگاه  )٢٠٢٠( ٣رهنوما  ٣

تحليل عوامل موثر بر فرهنگ كيفيت و تأثير آنها   )٢٠١٩كايرزا و الپينا(  ٤
  بر توسعه سازماني

فرهنگ سازماني، رهبري سازماني، مديريت سازماني، 
  اهداف استراتژيك

                                                           
1 Critical Appraisal Skills Programme 
2 Dinh Do and Thi dang 
3 Rahnuma 
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  روانشناختيساختاري / مديريتي و فرهنگي /   فرهنگ كيفيت در آموزش عالي  )٢٠١٩(١تاتكو  ٥

سازماني، مانند نگرشهاي مشترك، تعهد  شناسيروان  فرهنگ كيفيت در مراكز آموزش عالي  )٢٠١٨( ٢ستلر و سونتاگ  ٦
  نسبت به كيفيت،

و  ٣دزيمينسكا  ٧
  )٢٠١٨همكاران(

مدل مفهومي فرهنگ كيفيت براي مراكز آموزش 
  عالي

  شناختيعوامل مديريتي و روان

و  ٤بندر ماچر  ٨
  )٢٠١٧همكاران(

  شناختيعناصر ساختاري / مديريتي و فرهنگي / روان  گره گشايي از فرهنگ كيفيت در آموزش عالي

استفاده از رفتارهايي  -استقرار فرهنگ كيفيت   )٢٠١٧كرونيماير و همكاران(  ٩
  براي توضيح ، تشخيص و بهبود فرهنگ كيفيت

  الگوي ساختاري و حمايتي و تاكيدي

بررسي كيفيت بخشي به سيستم آموزش عالي   )٢٠١٤(٥پتروتا  ١٠
  روماني بر اساس فرهنگ كيفيت

  عوامل ساختاري و روانشناختي

  زير ساخت سازي، مفهوم سازي، مديريت و سازماني  فرهنگ كيفيت در آموزش عالي روماني  )٢٠١٤(٦باربلسكو  ١١

آن بر ها و تأثيرات فرهنگ كيفيت در دانشگاه  )٢٠١٤(٧آدريان ويلسا  ١٢
  آموزش رسمي و غيررسمي

هاي مشترك ، اعتقادات ، انتظارات و تعهد ارزش
  نسبت به كيفيت

  فرهنگ پذيرش و ارزشيابي، فرهنگ تغيير، ساختار  درك فرهنگ كيفيت در موسسات آموزش عالي  )٢٠١٢(٨انجيرو  ١٣

  بعدي ساختاريزير ساخت و عوامل چند   فرهنگ كيفيت: درك ، مرزها و پيوندها  )٢٠٠٨هاروي(  ١٤

فرهنگ كيفيت مفهومي كليدي در ارتقاء كيفيت   )١٣٩٧مسلمي و مهديون(  ١٥
  دانشگاه

  عوامل خرد(فردي)؛ عوامل مياني و عوامل كالن

در بررسي فرهنگ و فرايندهاي تضمين كيفيت   )٢٠١٠( ٩لوكوال و ژانگ  ١٦
  در موسسات آموزش

  به فرهنگ ارزيابي و ساختار سازمان

فرهنگ كيفيت و نقش آن در دستيابي به عملكرد   )١٣٩٠بازرگان(  ١٧
  .مطلوب دانشگاهها

روانشناختي/ فرهنگي؛ ب) فرايندهاي رسمي بهبود 
  كيفيت.

  فرهنگ سازماني و پذيرش سازماني  درك فرهنگ كيفيت  )٢٠٠٩(١٠زاهلر  ١٨

عناصر فرهنگي/ «، »ساختاري/ مديريتيعناصر   در دانشگاه فرهنگيان» فرهنگ كيفيت  ).١٣٩٧سيد كالن و همكاران(  ١٩
تعهد و «، »اعتماد«، رهبري، ارتباطات، »شناختيروان

صالح ، توانمندسازها«، »مشاركت«، »پذيريمسئوليت
  نتايج و برآيندهاي فرهنگ كيفيت ها،زيرساخت

فرهنگ كيفيت و تأثير آن بر كيفيت رقابت   )٢٠٠١(١١جيانگ  ٢٠
  پذيري

  برگرفته از ساختار و مديريتالگوي فرهنگ كيفيت 

عامري شهرابي و كاووسي   ٢١
)١٣٩٥(  

  مديريتي و محيطي -فرهنگي، ساختاري-روانشناختي  بررسي مدل فرهنگ كيفيت

انجمن دانشگاههاي   ٢٢
  )٢٠٠٦اروپا(

  عناصر فرهنگي، شناختي، ساختاري و مديريتي  فرهنگ كيفيت در دانشگاههاي اروپا
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فرهنگ كيفيت طيف زيادي از  مرتبط با  هايمالك،  از مجموعه آمده است ١كه در جدول شماره  نشانگرهاي مرتبطبر اساس بررسي در 
وجود دارد. در ادامه بر اساس الگوي هدف، مالك و مرتبط ها  چون فرهنگي، ارزشيابي، فردي، شخصيتي، فرهنگ سازماني و ساير موارد مالك

  بررسي گرديدند.نشانگرهاي اصلي در اين زمينه 
هاي شناسايي شده فرهنگ كيفيت بر اساس بررسي نشانگرها در سه بُعد فردي، سازماني و در بخش اول با يك نگاه تحليلي به مولفه

، فرادانشگاهي و فرهنگ عمومي دسته بندي شده و به بررسي ايي، دانشگاهيي، دانشكدههاي آموزشفراسازماني، و شش سطح كاركنان، گروه
  .ايمها و نشانگرهاي هر كدام از ابعاد و سطوح آن پرداختهمالك

  سوال اول

  ها و نشانگرهاي فرهنگ كيفيت در بُعد فردي چيست؟مالك

  سطح كاركنان ١-١

و نشانگرهاي فرهنگ كيفيت در بعد فردي داراي يك سطح بود كه با عنوان كاركنان نام گذاري گرديد كه در ادامه به بررسي آن مي  هامالك
  پردازيم

   فردي بُعدها و نشانگرهاي مرتبط با فرهنگ كيفيت در مالك: ٢جدول شماره 

  منابع  مالك  نشانگر  رديف

انعطاف هاي فردي، شرايط رفتاري، ميزان ويژگي  ١

  پذيري، واكنش به موقعيت، درون و برون گرائي،

هاي ويژگي

  شخصيتي

، )٢٠١٩كايرزا و الپينا(، )٢٠٢١(١دينه دو و سي دانگ

و  ٤بندر ماچر، و همكاران ٣دزيمينسكا، )٢٠١٩(٢تاتكو

  )١٣٩٧مسلمي و مهديون(، )٢٠١٧همكاران(

وجود تعهد كار تيمي، تعهد سازماني، تعهد به   ٢

ف گذاري شده، تعهد نسبت به ايفاي نيازهاي هد

  شغل

تعهد و مسئوليت 

  پذيري

)؛ گرونماير و ٢٠١٩)؛ تاتكو(١٣٩٧سيد كالن و همكاران(

بندر ماچر و ؛ )٢٠١٤آدريان ويلسا ( )؛٢٠١٧همكاران(

  )٢٠١٧همكاران(

الگوي سازگاري و تطابق، هوش هيجاني، درك   ٣

  شرايط، هوش اخالقي؛ هوش رقابتي

لوكوال و ژانگ  )؛٢٠٠٩( زاهلر)؛ ١٣٩٧سيد كالن و همكاران(  هوش موفقيت

  )٢٠١٤باربلسكو (؛ )١٣٩٧مسلمي و مهديون(؛ )٢٠١٠(

اطمينان خاطر، روابط متقابل توام با اعتماد،   ٤

  هاي خيال جمعي از تعهدات سازمانيانگاره

آدريان  )؛٢٠١٦انجيرو( )٢٠١٩) تاتكو(١٣٩٧سيد كالن و همكاران(  اعتماد

  )٢٠١٤(٥ويلسا

هاي فردي، اصول و اعتقادات، نگرش به ارزش  ٥

  شرايط، باورها

لوكوال و ژانگ  )١٣٩٧)،سيد كالن و همكاران(٢٠١٩تاتكو(  هاارزش

  )٢٠١٤(٦آدريان ويلسا؛ )١٣٩٧مسلمي و مهديون( ؛)٢٠١٠(

روحيه اصالح گري، جستجوگري، خود ارزيابي،   ٦

  نگاه تكامل گرا

دينه دو ؛ )١٣٩٧مسلمي و مهديون( )؛٢٠١٨و همكاران(دزمينسكا   روحيه نقد پذيري

  )٢٠٢١و سي دانگ (
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دانشگاه محصل تحصيل، رشته تحصيلي، نگاه   ٧

دانشگاه تحصيل به فرهنگ كيفيت، الگوي 

  پيشرفت طراحي شده دانشگاهي

تحصيالت 

 آكادميك(محيط و

  رشته دانشگاهي)

دانگ دينه دو و سي )؛ ٢٠١٩؛ تاتكو()٢٠١٠لوكوال و ژانگ (

)٢٠٢١(  

تخصص، تطابق تحصيل با شغل و عملكرد،   ٨

  عالئق تحصيلي، صالحيت شناختي

صالحيت حرفه اي 

  تخصصي

  )١٣٩٧مسلمي و مهديون( ؛)٢٠١٠)؛ لوكوال و ژانگ (٢٠١٦انجيرو(

پذيري، نقد ، روحيههاموفق، اعتماد، ارزش پذيري، هوش مسئوليت و شخصيتي، تعهد يهاويژگي ٢بر اساس نتايج حاصل از جدول شماره 
هاي فرهنگ كيفيت در بعد فردي هستند. تخصصي  مهمترين مالك – اي حرفه و صالحيت )دانشگاهي ورشته محيط(آكادميك تحصيالت

را  هاي در حال تغييريدارند كه براساس شواهد برخاسته از مطالعات موردي، آحاد كاركنان ممكن است فرهنگ) اذعان مي٢٠١٠( ١برينان و شاه
نها تعلق دارند، پذيرا باشند. اين مهم، بر اثرپذيري و هايي كه به آه گروههاي مربوط ببيشتر از ارزش، اندكه در سنجش كيفيت تجسم يافته

  .)١٣٩٠آبادي و پرند، (به نقل از صالحي، زين گذارداثرگذاري بُعد فردي در فرهنگ كيفيت دانشگاه، صحه مي

  
  فردي بُعد فرهنگ كيفيت درها و نشانگرهاي ز مالكنمايي ا : ٢ شكل شماره

هاي شخصيتي، روحيه نقدپذيري فردي مرتبط با فرهنگ كيفيت نشان داد ويژگي ها و نشانگرهايپذيري از مالكبررسي تحليلي از زمينه تكرار
هاي در زمينه ارتباط با فرهنگ كيفيت را دارد و در بين نشانگرهاي مطرح هاي تخصصي و فردي بيشترين تكرار پذيري در بين مقولهو صالحيت
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گري، نگاه هاي شناختي، خود ارزيابي، روحيه اصالحخصيتي، صالحيتو مربوط به هر مالك در مجموع روحيه نقادي و جستجو گري؛ انعطاف ش
نشانگر اصلي مورد  ١٠هاي فردي، هوش هيجاني و اصول و اعتقادات دانشگاه تحصيل به مساله كيفيت بخشي، عاليق شغلي و تحصيلي، ارزش

  تاكيد بر حسب بيشترين تكرار پذيري بر فرهنگ كيفيت در ُبعد فردي است. 

  سوال دوم

  ها و نشانگرهاي فرهنگ كيفيت در بُعد سازماني چيست؟مالك

است كه در ادامه به تفكيك بررسي و  بندي شدهو دانشگاهي تقسيم ايهاي آموزشي داخل يك دانشكده، دانشكدهاين بُعد در سه سطح گروه
  .تحليل مي گردد

  هاي آموزشي سطح گروه ١-٢

   هاي آموزشيگروه سطحرهنگ كيفيت در فها و نشانگرهاي مالك: ٣جدول شماره 

  منابع  مالك  نشانگر  رديف

١  

تعامل در سازمان، تعامل در اجرا، همراهي و 

پايبندي؛ آمادگي گروههاي مختلف، نظم همراهي و 

  ارتباطي، تعامل

  مشاركت

؛ لوكوال و )١٣٩٧)؛ سيد كالن و همكاران(٢٠١٩تاتكو(

بندر  .)٢٠٢٠هيلدشم و ساندگ ( ؛)٢٠١٠ژانگ (

 )١٣٩٧مسلمي و مهديون()؛ ٢٠١٧ماچرو همكاران(

٢  

روابط سازماني، ارتباط كاركنان، روابط مديريت و 

روابط فردي و كاركنان، نگاه هميارانه سازمان؛ 

  عاطفي كاركنان

  جو سازماني
بندر  )؛٢٠١٦انجيرو()؛ ١٣٩٧سيد كالن و همكاران(

 )٢٠١٧ماچرو همكاران(

٣  
تعاملي، سيستم هميارانه،  هاي رشد، سيستم فرصت

  قوانين مشخص رشد و ارتقا،
  عدالت  و اعتماد بين فردي

 ؛)٢٠١٠لوكوال و ژانگ ()؛ ١٣٩٧سيد كالن و همكاران(

 .)٢٠٢٠هيلدشم و ساندگ،(

٤  
حمايت گري، اهداف گروهي، وجود چشم انداز 

  گروه آموزشي؛ ارتباط و تعامل سازنده
  )٢٠١٧بندر ماچرو همكاران( ؛)٢٠١٠(لوكوال و ژانگ   سيستم هميارانه

٥  
، تسهيم دانش، انتقال فناوري، تعامل دانش محور

  همفكري آموزشي، كار تيمي،
  مديريت تسهيم دانش

؛ )٢٠١٠لوكوال و ژانگ ()؛ ٢٠٠٩( زاهلر

  )؛٢٠١٦انجيرو(

دانش  تسهيم و هميارانه و مديريت سيستمفردي،  بين اعتماد و  سازماني، عدالت مالك اصلي مشاركت، جو : پنج٣بر اساس جدول شماره 
 مربوط به فرهنگ كيفيت بر اساس گروههاي آموزشي است. هايمالكمهمترين 

  اييدانشكده سطح ٢-٢

  اييدانشكده سطحرهنگ كيفيت در فها و نشانگرهاي مالك: ٤جدول شماره 

  منابع  مالك  نشانگر  رديف

١  

  اهداف تعريف شده،

  ابزار تعريف شده،

  اهداف؛ مدل تحقق

  نگاه عملياتي

  چشم انداز دانشكده

  ).٢٠٢٠(ساندگ، و هيلدشم؛ )٢٠٢١( دانگ سي و دو دينه

  )٢٠١٨(همكاران و  دزيمينسكا؛ )٢٠١٩( تاتكو

 عامري؛ )١٣٩٧(همكاران و كالن سيد؛ )٢٠١٤( پتروتا

 )١٣٩٥( كاووسي و شهرابي

٢  
هاي سازماني، اهداف آموزشي، اهداف سياست

  هاي تعريف شدهرسالتاصالحي، 
  هاي آموزشيسياست

  ؛)٢٠١٨(همكاران و  دزيمينسكا, )٢٠١٩( تاتكو

 )٢٠١٤( پتروتا
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٣  

ها دانشكده، شفافيت اتوماسيوني، شفافيت گزارش

دسترسي اطالعات و مشخصات، شفافيت چارت، 

  شفافيت وظايف

  شفافيت سيستمي
  )٢٠١٤( پتروتا؛ )٢٠١٨(همكاران و  دزيمينسكا

 ).١٣٩٧(همكاران و كالن سيد

٤  

هاي ارتباطي، تسهيم ارتباط گروهاي مختلف، دوره

دانش برون گروهي، هم سياستي در راستاي اهداف 

  دانشكده

همگامي گروههاي 

  آموزشي

  ).٢٠٢٠(ساندگ، و هيلدشم؛ )٢٠٢١( دانگ سي و دو دينه

 كاووسي و شهرابي عامري؛ )١٣٩٧(همكاران و كالن سيد

)١٣٩٥(  

 سيستمي و همگامي آموزشي، شفافيت يهادانشكده، سياست انداز مالك اصلي چشم نشان داد، چهار ٤حاصل از جدول شماره هاي يافته
  مربوط به فرهنگ كيفيت بر اساس دانشكده است هايمالكآموزشي مهمترين  گروههاي

  

  سطح دانشگاهي ٣-٢

  

  يدانشگاه سطحرهنگ كيفيت در فها و نشانگرهاي مالك: ٥جدول شماره 

  منابع  مالك  نشانگر  رديف

١  
  رهبري اخالقي،  سبك مديريت،

  الگوي اجرايي،  رهبري تحولي،
  مديريت و رهبري

 )؛ سيد كالن و همكاران٢٠١٨دزمينسكا و همكاران(

هيلدشم و ساندگ ؛ )٢٠١٠و ژانگ ( لوكوال)؛ ١٣٩٧(

 )٢٠١٤باربلسكو (؛ )٢٠١٧بندر ماچرو همكاران( .)٢٠٢٠(

  نشاط سازماني  درون سازماني، نشاط كاري سازمان، انرژيپويايي   ٢
 ؛)٢٠١٠لوكوال و ژانگ ()؛ ١٣٩٧سيد كالن و همكاران(

 .)٢٠٢٠هيلدشم و ساندگ،(

٣  
اي ساختاري، فرهنگ زمينهان، قوانينقوانين سازم

  هاي هدف گذاري شدهسازمان، مسير برنامه
  فرهنگ سازماني

 بازرگان)؛ ٢٠١٦انجيرو( .)٢٠٢٠هيلدشم و ساندگ،(

  )٢٠١٧و همكاران( ١بندر ماچر)؛ ١٣٩٠(

٤  

هاي دانشگاهي، نگاه جامع و جز در ارتباط بخش

ها، سيستم مديريتي درون دانشگاه، ارتباط دانشكده

  دانشگاهي

  ارتباطات درون دانشگاهي

  )؛١٣٩٧سيد كالن و همكاران(

  ؛)١٣٩٠بازرگان(

 )٢٠٢١دينه دو و سي دانگ (

٥  

ارتباط با ديگر دانشگاهها، گام گذاري مطابق با 

هاي كيفيت مطلوب نظام دانشگاهي، ايجاد تيم

  هااي در تعامل با ديگر دانشگاهمشاوره

  ارتباطات برون دانشگاهي

  )؛١٣٩٧سيد كالن و همكاران(

  ؛)٢٠١٠لوكوال و ژانگ (

 )٢٠٢١دينه دو و سي دانگ (

٦  

رفتار سرعت رفتار داوطلبانه، رفتار هميارانه، 

هاي سازمان، بخشي به امور، پشتيباني از برنامه

  پشتيباني از نقش ديگر همكاران

  رفتار شهروندي

  

  ؛)٢٠١٠لوكوال و ژانگ (

  )؛٢٠١٦انجيرو(

٧  

سياست گذاري كيفيت محور، سياست گذاري گام 

محور سازماني به سوي كيفيت، تبيين جز به جز 

ان بندي هاي زماني گوناگون؛ زممراحل در بازه

  حركت و اصالح، قوانين منعطف

  مديريت استراتژيك
  )؛٢٠١٨دزمينسكا و همكاران(

 )١٣٩٧سيد كالن و همكاران(

                                                           
1 BenderMacher 
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٨  
محيط اجتماعي، محيط فرهنگي، محيط انساني، 

  محيط دانشگاهي
  )٢٠٠٩( زاهلر، )٢٠٢١دينه دو و سي دانگ (  محيط سازماني

٩  
اي، نو آوري روشي، نو آوري آوري رويهنو

  عملياتي، نو آوري در اهدف و تحقق آن
  نو آوري سازماني

  )؛٢٠٠٩( زاهلر

  ؛)٢٠١٠لوكوال و ژانگ (

١٠  
فرهنگ شفافيت، مسئوليت پذيري و پاسخگويي، 

  آمادگي براي بررسي و نقد
  فرهنگ ارزشيابي

 ؛)١٣٩٠بازرگان( ؛)٢٠١٠لوكوال و ژانگ ( ؛)٢٠١٢انجيرو (

  )٢٠٠٩( زاهلر

  

 درون سازماني، ارتباطات سازماني، فرهنگ رهبري، نشاط و هايي نظير مديريتتوان مالك، مي٥از جدول شماره بر اساس نتايج حاصل 
ارزشيابي را به عنوان  سازماني و فرهنگ آوري سازماني، نو استراتژيك، محيط شهروندي، مديريت دانشگاهي، رفتار برون دانشگاهي، ارتباطات

  .بندي كردفرهنگ كيفيت در  سطح دانشگاهي، شناسايي و دستهمرتبط با  هاي مهمترين مالك

  

  سازماني بُعد فرهنگ كيفيت درها و نشانگرهاي نمايي از مالك : ٣ شكل شماره

هاي شناسايي شده فرهنگ سازماني، جو سازماني و سبك فرهنگ كيفيت نشان داد در بين مالكمرتبط با  بررسي تحليلي از موارد سازماني 
هاي موجود در اين زمينه مورد بررسي قرار گرفت. در رهبري بيشترين ارتباط را بر فرهنگ كيفيت دارند كه اين مساله بر اساس تكرار پذيري كد
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زمينه سازمان، تسهيم دانش، روابط كاركنان، پويايي سازمان، رفتار هميارانه سازمان، سبك بين نشانگرهاي مورد بررسي قوانين سازمان، فرهنگ 
  ها است.رهبري، قدرت رهبري، انتقال فناوري و فرهنگ شفافيت ده نشانگر با بيشترين تاثير گذاري بر فرهنگ كيفيت بر مبناي تكرار پذيري كد

  سوال سوم

  يفيت در بُعد فراسازماني چيست؟ها و نشانگرهاي مرتبط با فرهنگ كمالك

گرديد كه در ادامه بندي دسته» فرهنگ عمومي«و » فرادانشگاهي«ها و نشانگرهاي شناسايي شده در دو سطح مالكدر بعد فراسازماني، 
  به تفكيك هر سطح به آن پرداخته شده است:

  سطح فرادانشگاهي١-٣

  سطح فرادانشگاهيها و نشانگرهاي فرهنگ كيفيت در : مالك٦جدول شماره 

  منابع  مالك  نشانگر  رديف

مشخص بودن مسير، مشخص بودن دستيابي اهداف،   ١

  مشخص بودن الگوي اجراي، مشخص بودن عوامل

دينه دو و سي دانگ )؛ ١٣٩٧سيد كالن و همكاران(  هاشفافيت و رويه

 )٢٠٠٨(هاروي؛)٢٠٢١(

هاي ن حمايت كننده، سياستهاي كالسيست  ٢

هاي كالن موقعيتي، برنامه ريزي و تصميمپذير، انعطاف

  مديريت كالن در حوزه

  )؛١٣٩٧سيد كالن و همكاران(  هاسياست

  ؛)٢٠١٠لوكوال و ژانگ ( 

 )٢٠٠٨(هاروي

  ساختار  كيفيت مطلوبيت ،  ٣

  اي و مكاني كيفيت،ها و نشانگرهاي دورهمالك

كالن و )؛ سيد ٢٠١٨دزمينسكا و همكاران(  معيارها و نظام نشانگرها

 )؛٢٠١٧)؛ كرونماير و همكاران(١٣٩٧همكاران(

ميزان استقالل دانشگاهها، قدرت انعطاف عملكرد   ٤

دانشگاه، استقالل در تعريف چشم انداز و تحقق اهداف 

  سازماني

هاي خط مش گذاري سياست

  اجرايي دانشگاهها

  ؛)٢٠١٠لوكوال و ژانگ (

 )؛٢٠١٧؛ كرونماير و همكاران()٢٠٠٨(هاروي

  ؛)٢٠٠١نگ (جيا

  بهبود شرايط اجرايي،  ٥

  اصالح مسير، 

  اصالح فرايند،

  هاي اجرايي به سوي كيفيتاصالح رويه 

)؛ سيد كالن و ٢٠١٨دزمينسكا و همكاران(  اصالح ساختار

)؛ ٢٠١٦انجيرو( )؛٢٠٠٩)؛ اهلرز(١٣٩٧همكاران(

بندر ماچرو ؛ )٢٠٠١جيانگ (؛ )١٣٩٠بازرگان(

 )٢٠١٧همكاران(

حمايت مالي در راستاي كيفيت، تخصيص بودجه كلي،   ٦

  كنترل و بهبود كيفيت، 

دينه دو و سي دانگ  )؛١٣٩٧سيد كالن و همكاران(  بودجه و منابع مالي

 )٢٠٠١جيانگ (؛  )٢٠٢١(

سوي كيفيت در سطح كالن،  گذاري بهمركز سياست  ٧

الگوي پيشرفت  اندازهاي كيفيت، طراحيتعيين چشم

  مستمر

)؛ ١٣٩٧)؛ سيد كالن و همكاران(٢٠٠٩اهلرز (  مستمر برنامه اصالح

 )٢٠٠١جيانگ ( )؛٢٠١٦انجيرو(

  

را مورد بررسي قرار داد نشان داد، معيارها و نظام  فرادانشگاهي  سطح در كيفيت فرهنگ نشانگرهاي و هامالككه   ٦بر اساس جدول شماره 
 مستمر اصالحو  مالي منابع و بودجه، ساختار اصالح، دانشگاهها اجرايي يهاسياست گذاري مش خط، هاسياست، هارويه و شفافيتنشانگرها، 

  هاي آموزشي مرتبط با فرهنگ كيفيت مي باشد.هاي در ارتباط با سياستمهمترين مالك برنامه

  سطح فرهنگ عمومي ٢-٣
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  با  فرهنگ عموميمرتبط  كالن هايمولفهها و نشانگرهاي فرهنگ كيفيت در بعد فراسازماني با محوريت مالك: ٧جدول شماره 

  منابع  مالك  نشانگر  رديف

  فرهنگ عمومي،  ١

  ها كلي جامعه،ارزش 

  گيري شرايط فرهنگي، در نظر 

لوكوال و ژانگ  )؛٢٠١٨دزمينسكا و همكاران(  فرهنگ رفتاري

دينه دو و سي دانگ  ؛)٢٠١٠(

  )٢٠٠٨(هاروي؛)٢٠٢١(

طراحي فرهنگي، تعامل فرهنگ و دانشگاه به سوي   ٢

  هاي پيشرفتپيشرفت، ارزش

دينه دو و سي دانگ  ؛)٢٠١٠لوكوال و ژانگ (  فرهنگ پيشرفت

  ؛)٢٠٢١(

اجتماعي، انعطاف ساختاري، هاي جامعه؛ انعطافارزش  ٣

  آداب و رسوم

دينه دو و سي دانگ  ؛)٢٠١٠(لوكوال و ژانگ   هاسنت

  ؛)٢٠٢١(

  

مالك مرتبط با فرهنگ عمومي در ارتباط با فرهنگ  هاپيشرفت  و سنت ،  سه مالك  اصلي فرهنگ رفتاري، فرهنگ٧بر اساس جدول شماره 
  كيفيت مي باشد. 

ها نشان داد به ترتيب يافته  .فرهنگ عمومي بودشامل دو سطح  فرا دانشگاهي و بط با بُعد فراسازماني پذيري نشانگرهاي مرتبررسي تكرار
هاي مورد بررسي را هاي كلي، نظام معيارها و نشانگرها و فرهنگ رفتاري بيشترين تاثيرگذاري را بر فرهنگ كيفيت بر اساس مالكسياست

هاي جامعه، حمايت مالي، ها و ارزشها و معيارهاي  تعريف شده، باورهاي كالن، مالكداشته و در بين نشانگرهاي مورد بررسي:  سياست
 ١٠پذير و طراحي فرهنگي هاي انعطافها به سوي كيفيت، حمايت كالن، مشخص بودن مسير، حمايت سيستم كالن، سياستاصالح رويه

  فرهنگ كيفيت در دانشگاه هستند.  نشانگر اصلي مرتبط با بهبود و گسترش

هاي هاي شخصيتي، صالحيتجود بر اساس تكرار پذيري: فرهنگ سازماني، ويژگيهاي مودر يك بررسي كلي و توامان از همه مالك
هاي آموزشي، فرهنگ كيفيت در سيستم آموزش عالي است كه در شش سطح فردي، گروهمرتبط با  هاي پذيري مهمترين مالكاي و نقدحرفه

ها و قوانين سازماني، انعطاف شخصيتي، روحيه ايي چون ارزش، دانشگاهي، فرادانشگاهي و فرهنگي نقش دارد، همچنين نشانگرهاييدانشكده
هاي كالن بيشترين تكرار پذيري را در مدل فرهنگ كيفيت را اصالح گري، صالحيت شناختي، شرايط سازماني، تخصص آكادميك و سياست

د مسئوليت پذيري، بهبود مستمر كيفيت، شفافيت، ها بيانگر اين مساله است كه اين ابعاد در نتيجه بكارگيري فرهنگ كيفيت، پيامدارد و يافته
  پاسخگويي و انعطاف سازماني را همراه دارد. 

  مدل نهايي

بندي آن در ابعاد فردي، سازماني و رغم توافق كلي پژوهشگران به دستهبه دهد كهفرهنگ كيفيت، نشان مي هاي مرتبط باجامع به مولفه نگاهي

فردي، سازماني  عدسه بُرسيدند كه در آن ابعاد فرهنگ كيفيت در بندي قبليبندي جديدي در بطن دستهدستهكالن، محققان در اين تحقيق به 

  مطرح شد.  ي، فرادانشگاهي و فرهنگ عمومي، دانشگاهاييهاي آموزشي، دانشكده، گروه)افراد(كاركنان شش سطح و فراسازماني و
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  گانهدر سطوح شش آموزش عالي هاي فرهنگ كيفيت: نمايي از مولفه٤شكل 

الحيت حرفه اي، وجود روحيه هاي شخصيتي، تخصص، صدر تحليل نهايي فرهنگ كيفيت در بعد فردي و در سطح كاركنان بر اساس ويژگي
مطرح  هاي هوش موفقيت  قابل بررسي بود. سه سطح گروههاي آموزشي، دانشكده و دانشگاه در بعد سازمانگري و نقاد گري و مالكجستجو

هاي گروهي اساتيد دانشگاهي، تجانس ارتباطي في ما بين افراد، همراهي و رفتار تسهيم دانش، مي باشند كه  در زمينه گروههاي آموزشي و تيم
سعت ها مربوط، نقشي مهم در ارتباط با مساله كيفيت بخشي نظام دانشگاهي دارد، در دانشكده و دانشگاه به توازن والگوي مديريتي و سياست

شد اجرايي و عملياتي؛ شفافيت و پاسخگويي سيستم، فرهنگ ارزشيابي، الگوي مديريتي، سيستم رتبه بندي و ارتقا و يك نگاه پويا و پيروي از ر
سازماني و  سطوح فرادانشگاهي و كه در بعد فرا هاي مرتبط با فرهنگ كيفيت است، در ابعاد كالن تر اين سيستمسازماني مهمترين مالك

ريزي، سياست گذاري، تخصيص بودجه، ي كالن مربوط به آن، برنامههاهاي آموزش عالي و سياستنگ عمومي مطرح است.  در زمينهفره
هاي در ارتباط با فرهنگ هاي اجرايي دانشگاهها مهمترين مالكهاي رشد و توسعه، جوان گرائي و پويا سازي سيستم و خط مشي سياستسند

هاي جامعه و معيارها و الگوهاي تعريف شده در اين بخش مهمترين ن تر مبتني بر فرهنگ، باورها و ارزشكيفيت است و در بخش كال
  هايي است كه  با فرهنگ كيفيت در ارتباط است.مالك

  نتيجه گيري

علم و توسعه رت رقابت خود با ديگر كشورها، هاي توسعه يافتگي و ارتقاء قدكشورهاي توسعه يافته و يا در حال توسعه براي حفظ يا ايجاد بنيان همهامروزه  
(بيزاگنو و دامي،  دهندهاي تحقيقاتي اختصاص ميهاي كالني را به فعاليتدهند و بودجههاي خود مورد توجه قرار ميفناوري را به عنوان محور اصلي فعاليت
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و همكاران،   (خراسانيتوان كم اهميت تلقي كرد كننده در توسعه ملي را نميساز و كار مؤثر و تعيين منزلهبه و تحقيقات علمي  بنابراين نقش علم). ٢٠١٨
١٣٩٤ .(  

(جالليون و طاهردوست،  بر همين اساس آموزش عالي نقش اساسي در توسعه منابع انساني و  در رشد اقتصادي و توسعه كشورها دارد
(آنخل و  هاي مختلف و توسعه پايدار و الگوي رشد جوامع هستندحيطه ها در اين زمينه گوياي نقشي كليدي و مرتبط آموزش در) و بررسي٢٠١٢

دانشگاه مهمترين پايه، آموزش عالي است كه فرهنگ و الگوي ). در اين زمينه ٢٠١٦و  ٢٠١٠، ٢؛ كالينوفسكا  و همكاران١،٢٠١٩پوكوجسكي
نگرايانه و هاي آموزشي، كاربردي، آيندهوجهي در زمينه سياستي اتخاذ شده در آن بسيار با اهميت است و ساختار حاكم بر آن تاثيري چند

). رشد و پيشرفت آموزش عالي در گرو يك برنامه انعطاف پذير و پذيرا براي ٢٠١٦، ٤؛ گانديني٢٠١٩، ٣هاي مختلف دارد(روسپيگليوسيزمينه
ام آموزش عالي و متغيرهاي مرتبط با آن ممكن تغيير متناسب با شرايط و الگوي مطلوب است و چنين هدفي با ارزشيابي و ارزيابي در نظ

 صاحبهمه است.  عالي كشورها آموزش ياسيو س يفرهنگ ،يتوسعه اقتصادي، اجتماع رشد و ياز اركان اساس يكي ).٢٠١٩گردد(براون، مي
، نتيجه آن رشد و پيشرفت است، بر همين اساس بررسي در اين زمينه با موفق باشدو   حيدارند كه اگر اجراي نظام آموزش صح دهينظران عق

هدف بهبود شرايط آموزش، مساله اي اساسي و حياتي است. بهبود در اين فرايند معطوف به كيفيت بخشي است و يكي از ابعاد بسيار مهم در 
ها، هنجارها، ها، ارزشمجموعه مفروضهتوان به ا ميفرهنگ كيفيت در دانشگاه راين زمينه در برگيرنده مفهوم فرهنگ كيفيت است. 

. ص. ١٣٩٠ها تلقي كرد (بازرگان، ها و چگونگي دستيابي به آنهاي اعضاي هيات علمي و ساير كاركنان دانشگاه در خصوص هدفباورداشت
موجود در اين زمينه مساله اي اساسي و حياتي ). بر همين اساس بررسي پيرامون اين مساله امري بسيار مهم و  شناخت ابعاد درگير  و سطوح ٦٥

مرور منظم از ابعاد و سطوح مرتبط با فرهنگ كيفيت شكل گرفت. بررسي اوليه در اين زمينه نشان داد  است. در همين راستا اين تحقيق با هدف
فردي، سازماني و فراسازماني بصورت  دسه بُعهاي بررسي شده در هاي شناسايي شده فرهنگ كيفيت بر اساس بررسي نشانگرها و مالكمولفه
 ه گشايي از فرهنگ كيفيت در آموزش عاليگر) كه در ٢٠١٧و همكاران( ٥بندر ماچربندي كلي قابل بررسي است. اين يافته با مطالعه دسته

سيد كالن و ، )١٣٩٠بازرگان(را عوامل موثر در اين زمينه بر شمردند و نيز تحقيقاتي چون  شناختيعناصر ساختاري / مديريتي و فرهنگي / روان
هاي بدست آمده را داشت همسويي و همراستايي در يافته )٢٠٠٦انجمن دانشگاههاي اروپا()، ١٣٩٥، عامري شهرابي و كاووسي ()١٣٩٧همكاران(

اي است كه نياز به توجه و همگام سازي عناصر در سطح فردي و شخصي، سطح و تبيين كننده اين موضوع بود كه فرهنگ كيفيت مساله
ها مورد توجه قرار نياز است اين سطوح در تمامي بخشسازي چنين الگويي گذاري دارد و براي پيادهسازماني و ارتباطي و سطح كالن و سياست

و  وجهيچنداي سئلهمارتقاي فرهنگ كيفيت،  گرفته و به پيش رود.سازي در هر بعد بايد شكلپيشروي در اين فرايند فرهنگ برايگيرد و 
پذيرا و  ،فرد، سازمان و سيستم كالناي يكپارچه، و به حركتي پويا، منسجم و مستدام نيازمند است. ضرورت دارد به گونهاست  چنداليه
و ي موجود، تدوين هاها و مالكنشانگر به همراه گانهششسطوح  و گانهابعاد سه نيز در در اين مطالعه هاباشند. يافتهكننده آن تقويت

  ارائه گرديد 
 ششبندي مساله فرهنگ كيفيت در ارزش افزوده اصلي اين كار عالوه بر ارائه نشانگرهاي بيشتر مرتبط با فرهنگ كيفيت در هر بعد، سطح

فرهنگ كيفيت در بعد فردي، به شناسايي مرتبط با  هاي مالك ها انجام شده،سطح اصلي مرتبط با نظام آموزش عالي بود. در بررسي
 )دانشگاهي ورشته محيط(آكادميك پذيري، تحصيالتنقد ، روحيههاموفق، اعتماد، ارزش پذيري، هوش مسئوليت و شخصيتي، تعهد يهاويژگي

گرهاي مطرح و مربوط به هر مالك در مجموع ها منتج گرديد.  همچنين در بين نشانتخصصي به عنوان مهمترين مالك اي حرفه و صالحيت
هاي شناختي، خود ارزيابي،  روحيه اصالح گري، نگاه دانشگاه تحصيل به مساله گري؛ انعطاف شخصيتي، صالحيتروحيه نقادي و جستجو

اكيد بر حسب بيشترين نشانگر اصلي مورد ت ١٠هاي فردي، هوش هيجاني و اصول و اعتقادات فرهنگ كيفيت، عاليق شغلي و تحصيلي، ارزش
 هاي مشترك، تعهد نسبت به كيفيتنگرشكه  )٢٠١٨ستلر و سونتاگ (هاي تكرار پذيري بر فرهنگ كيفيت در بعد فردي بود.  اين نتايج با يافته

را عامل اساسي و مهم در شكل گيري و رشد  هاي مشترك، اعتقادات، انتظارات و تعهد نسبت به كيفيتارزشكه  )٢٠١٤(٦آدريان ويلساو 
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گيري و گسترش هاي بدست آمده را دارد و مبين اين موضوع بود كه، براي شكلفرهنگ كيفيت بر شمردند همسويي و همراستايي در يافته
هاي پيشرونده سازماني و ارزش فرهنگ كيفيت در درجه اول نياز است افراد پذيراي اين فرهنگ و رفتار باشند و براي اين منظور تعهد، نگرش و

هاي آنان به اجرايي نقش تعيين كننده و اساسي دارد، به عبارت ديگر فرهنگ كيفيت در بعد فردي بر گرفته از خصوصيات افراد و واكنش
گيري اين . در شكلموقعيت و تغيير به سوي بهبود است و اين پذيرايي و نگرش، نقشي تعيين كننده و اساسي رو در اين زمينه ايفا مي كند

گرايي و انعطاف و مربوط به آن چون كمال هايهاي پايه چون خصوصيات شخصيتي و مولفههاي فردي وجود ويژگيپذيرايي بر اساس ويژگي
ك هايي است كه فرد را براي پذيرش فرهنگ كيفيت و بكارگيري صحيح از آن با هدف بهبود مستمر كيفيت در يروحيه نقادگرايانه، ويژگي

هاي خشكي شخصيتي و مقاومت در برابر تغيير و  نا سازگاري بر حسب شرايط است كه ساختار فراهم مي آورد و اين مساله در تقابل با ويژگي
به عنوان مانعي جدي در گسترش و بكارگيري فرهنگ كيفيت عمل مي كند. به عبارت ديگر آنچنان كه بررسي در زمينه شخصيت شناسي افراد 

هاي خويش دارند و ضمن هاي شخصيتي انعطاف پذير درك باالتري براي شناخت نواقص و محدوديتاست افراد داراي ويژگي نشان داده
). بر همين اساس انعطاف شخصيتي ٢٠٢٠و همكاران، ١پذيرش باالتر، اراده اي قوي تر براي اصالح و بهبود در اين زمينه دارند(پرز فوئنتس

هاي در ارتباطي با گسترش و ي و وارسي خويش و با هدف بهبود مستمر  همراه است و  يكي از مهمترين مالكمقوله اي است كه با نقاد گر
هاي فردي است كه تبيين كننده نگاه فرد به مسائل اطراف شخصي، پياده سازي فرهنگ كيفيت مي باشد. هوش هيجاني از ديگر مقوله

مورد ارزيابي شدن و كيفيت سنجي را يك تهديد در نظر نمي گيرند  و بر عكس از آن به  خانوادگي و شغلي است. افراد با هوش هيجاني باال
ساس عنوان فرصتي براي بهبود شرايط سازمان و خويش و در نتيجه بهبود راندمان كاري و مزاياي بر گرفته از آن استفاده مي نمايند، بر همين ا

  مجموع عوامل فردي نقشي مهم در فرهنگ كيفيت دارد.
ها داللت بر اين موضوع داشت كه  در اين بخش سه سطح اصلي در زمينه فرهنگ كيفيت، يافتهمرتبط با  هاي سازماني ر زمينه مالكد
هاي مختص به خود را داشت، اما در يك تحليل كلي،  و دانشگاهي وجود دارد. اين سه سطح هر كدام مالك اييهاي آموزشي، دانشكدهگروه

 دانشگاهي، رفتار برون دانشگاهي، ارتباطات درون سازماني، ارتباطات سازماني، فرهنگ سازماني، نشاط شاركت، جورهبري، م و مديريت
مرتبط با  هاي ارزشيابي مهمترين مالك سازماني و فرهنگ آوري دانش، نو مديريت سازماني، بكارگيري استراتژيك، محيط مديريتشهروندي، 

ها نشان داد در بين نشانگرهاي مورد بررسي نشان داد  قوانين سازمان، فرهنگ زمينه بودند.  همچنين يافتهفرهنگ كيفيت در اين زمينه 
 سازمان، تسهيم دانش، روابط كاركنان، پويايي سازمان، رفتار هميارانه سازمان، سبك رهبري، قدرت رهبري، انتقال فناوري و فرهنگ شفافيت؛

ها است. هاي آموزشي، دانشكده و دانشگاه بر مبناي تكرار پذيري كدرهنگ كيفيت بر اساس نقش سطوح گروهده نشانگر با بيشترين ارتباط با ف
فرهنگ سازماني،  كه در  تحليل عوامل موثر بر فرهنگ كيفيت و تأثير آنها بر توسعه سازماني )٢٠١٩كايرزا و الپينا(هاي اين نتايج با يافته

) و  انجمن دانشگاههاي ٢٠٠٩هداف استراتژيك را عاملي پايه و اساسي و قلمداد نمودند و اهلرز (رهبري سازماني، مديريت سازماني، ا
كه فرهنگ سازماني و الگوي مديريتي را مهمترين عوامل در شكل دهي و شكل گيري فرهنگ كيفيت بر شمردند همسويي و  )٢٠٠٦اروپا(

تبيين كننده اين موضوع است كه تغييرات در سازمان نياز به تغييرات در ابعاد سازمان هاي بدست آمده را دارد و اين مساله همراستايي در يافته
از دارد و كيفيت بخشي و فرهنگ كيفيت در سازمان نياز به جا گذاري اين فرهنگ در بطن و اضالع سازمان دارد كه در اولين قدم اين كاركرد ني

هاي سازماني و نيز روابط درون تببين شده دارد.  در اين سير، فرهنگ سازماني و ارزشبه تغيير مسير، و همگرايي يك الگوي مديريتي با هدف 
و برون سازماني(دانشگاهي)نقشي اساسي و مهم را ايفا مي كند و همسو با فرهنگ سازماني اشاره به عواملي دارد كه نگاه سازمان به بهبود 

دهد.  به عبارت ديگر در اين زمينه نياز است سازمان در همه ابعاد براي دروني  بخشي و اصالح شرايط بر اساس انعطاف سازماني را نشان مي
هاي آموزشي منسجم و متحد و پذيرا، در كنار سازي فرهنگ كيفيت پذيرا باشد و همه عوامل بايد در اين ساختار همراه و هم قدم باشند. گروه

گر و در بستر يك دانشگاه مبتني بر فرهنگ سازماني بر گرفته از بهبود دانشكده اي متشكل از گروههاي در خدمت اهداف آموزش و تحليل
مستمر، زمينه كيفيت افزايي و افزايش فرهنگ كيفيت در اين ساختار است. بر همين اساس در يك جمع بندي از مفاهيم ارائه شده در اين بخش 

دنبال بهبود مستمر و روابط مبتني بر اصالح نواقص و بر طرف فرهنگ كيفيت در گرو يك مديريت كيفيت گرا، كاركنان و سيستم اداري به 
  سازي كمبودها و خالها در اين زمينه است.

                                                           
1 Perez-Fuentes 



 منظم مروري:  عالي آموزش نظام در كيفيت فرهنگ سطوح و ابعاد ١٩

 

  .٢٤-١، ص. ٣٣، شماره ١١، سال آموزشي ارزشيابي و گيرياندازه مطالعات

فراتر از  كُنشگران انسانيكه در آن  يابدگرفته و تعالي ميدر محيطي شكل "حقيقي كيفيت فرهنگ"كه  نگارندگان بر اين باورند
 ايخواهي بيروني، از سطح بهينه خودنظارتي، خودتنظيمي و خودتوسعهكنترلو  يگركنترل هايرويهفرمانبري از عوامل اقتدار سازماني و شيوع 

 طيرا به عنوان مح "تيفيك حقيقيفرهنگ " تواندر واقع، ميعالقه دارند.  يارزش شخص كيبه عنوان  و ارتقاي آن تيفيكبوده و به  مندبهره
هاي يكانگي بين ارزشكنند، بلكه يم يرويپ تيفيك يهادستورالعملها و نامهآييننه تنها از  كُنشگران انسانيكه در آن و فضايي متصور شد 

 شانهمكاران گريدعملكرد كيفي  فردي و سازماني، اييافته و افراد بطور مستمر ضمن تالش براي خودتوسعهگروهي و سازماني، عينيتفردي، 
اطراف خود  ازخوردها و پيامدهاي محيطآفريني مبتني بر آن را در فضاي سازماني و بو ارزش تيفيكاثرات ناشي از  را نيز مشاهده كرده، و

و كُنشگران  گريكُنشكننده از ي حمايتهادر اين فرهنگ، تعهد فردي و سازماني به يادگيري مستمر، وجود سازوكارها و رويه كنند.ياحساس م
هاي ، دلبستگي به بهبود مستمر خود، ديگران، سازمان و جامعه از ارزشآفريناقدامات ارزشدر گري ، تقدمگركيفي، پرورش كُنشگران مطالبه

  مبتني بر آن است.انساني روابط متداول در  اسناد و غالب در نهادينه شده افراد،
 داشته و كپارچهي يتيموجوددر نظر گرفت، كه  به بافتار ، چنداليه، چندسطحي و وابستهدهيچيپ ايدهيپدرا به مثابه  تيفيفرهنگ كتوان مي
ي چندگانه، بافتارهاي فردي، هاد. بدون درنظر گرفتن اليهشوتعيين مي تيفينسبت به كذينفعان  تمامي ها، باورها و انتظارات مشتركبا ارزش

عناصر فرهنگ كيفيت سازماني رداري از بتالش براي كپي، تيفيفرهنگ ك و سطوح چندگانه گروهي، سازماني و اجتماعي، پاردايم اقتضايي
جانبه تمامي ياران آموزشي، توجه زا و همهپرواضح است كه بدون مشاركت درونخاص و انتقال آن به سازمان ديگر، محكوم به شكست است. 

، هرگونه تالش براي يآموزش تيفيبه ك تركتعهد مش براي ايجاد و تقويت منديسازماني و دغدغههاي درون و برونگفرهنبه مقتضيات خرده
فرهنگ حقيقي كيفيت در  و توسعه گيري و تقويتشكل موفقيت در رسد،. به نظر ميشودتوسعه فرهنگ كيفيت دانشگاهي با شكست همراه مي

مندي از رويكردي ه. اين امر بر ضرورت بهرپذير نيست، مديريتي، و از باال به پايين امكانزابرون هايهاي دانشگاهي مبتني بر نگاهنظام
در توسعه فرهنگ حقيقي  هاي درون و برون سازمانيهنگفرهاي خردهسازي ظرفيتتدريجي و فعالزا، ي، دروناقتضايي، چندجانبه، مشاركت

  گذارد.كيفيت صحه مي
شناسايي » و فرهنگ عمومي فرادانشگاهي«ها و نشانگرهاي مرتبط با فرهنگ كيفيت در بُعد فراسازماني در سطوح كدر بخش پاياني، مال

برنامه و باورها و  مستمر مالي، اصالح منابع و ساختار، بودجه ، اصالحهاها، سياسترويه ها نشان داد معيارها و نظام نشانگرها، شفافيتشد. يافته
داد  ها نشانهستند.  همچنين يافتههاي در ارتباط با فرهنگ كيفيت در بعد فرا سازماني هاي  عمومي و به عبارتي فرهنگ مهمترين مالكارزش

هاي جامعه، حمايت مالي، هاي كالن، استانداردهاي تعريف شده، باورها و ارزششده فرهنگ عمومي، سياستدر بين نشانگرهاي شناسايي
بهبود مرتبط با  لي نشانگر اص ١٠هاي انعطاف پذير ها به سوي كيفيت، حمايت كالن، مشخص بودن مسير، حمايت مالي و سياستاصالح رويه

محيط كه   )٢٠٢١(١دينه دو و سي دانگهاي دانشگاهي است. اين نتايج با يافتههاي فراو گسترش فرهنگ كيفيت در دانشگاه بر اساس مالك
دي چون كرونيماير گذار قلمداد نمود و نيز تحقيقات افرابسيار اثر  دانشگاهي؛ محيط اجتماعي و ساختار موجود در اين زمينه را بر فرهنگ كيفيت

عوامل ساختاري و سياستي را  در اصالح فرهنگ كه او نيز  )٢٠١٤(٢پتروتاكه تاكيد بر ساختار  و سيستم كالن داشت و نيز   )٢٠١٧و همكاران(
براي پيشگامي و هاي بدست آمده را داشت. اين نتايج مبين اين موضوع بود كه كيفيت بسيار مهم قلمداد نمود همسويي و همراستايي در يافته

هاي تدويني و استانداردها تدوين شده در سطح كالن نيز مروج اين ساختار باشد و با اصالح اصالح و پياده سازي فرهنگ كيفيت بايد سياست
لي،  با ها زمينه بهبود شرايط در اين سير فراهم آيد، حتي الزم است جهت نهادينه سازي فرهنگ كيفيت در سيستم آموزش عاساختار و رويه

هاي ارزشيابي، بهبود و اصالح يابد و ينه سازي ارزشهاي موجود نيز در جهت نهادتبليغات، آموزش و بستر سازي فرهنگ ملي و باورها و ارزش
  به اين ترتيب، زمينه ترويج و گسترش اين ساختار فراهم آيد.

اي مشخص از مساله فرهنگ كيفيت شد كه بر خالف در يك جمع بندي كلي از مساله مورد نظر، اين بررسي منجر به فهم يك شم
هاي بيشتري اشاره و تري ارائه داده است و به خصوص در زمينه ابعاد فردي و سازماني به مالكتر و گستردهبندي دقيقتحقيقات پيشين دسته

كيفيت در سه بُعد فردي، سازماني و  فرهنگهاي بندي نموده است. اين تحقيق به تدوين گزارشي جامع از مولفهدر يك كليت مجزا دسته
هاي آموزشي، دانشكده، دانشگاه، فرادانشگاهي و فرهنگ عمومي منجر شده و نشانگرهاي هر بُعد به سطح كاركنان، گروهشش فراسازماني و 

اه جامع به تمامي ابعاد ذينفع آن فقط در چارچوب يك نگمرتبط با  هاي تفكيك در مدل نهايي ارائه گرديد. در اين زمينه فرهنگ كيفيت و مالك
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 و ذي ربط قابل درك و فهم است و براي فهم آن بايد تمامي عناصر درگير از برنامه ريزان و تصميم گيران سيستم كالن آموزشي، تا ساختار و
ررسي و تحليل قرار گيرند. اين الگوي حاكم بر سازمان و در ادامه تمامي پرسنل، كاركنان، اعضاي هيات علمي و دانشجويان و ساير موارد مورد ب

در سيستم آموزش عالي را بر اساس تمامي ابعاد درگير در يك نگاه كلي مورد  كيفيتتحقيق با وقوف به اين مساله، نگاه پياده ساز فرهنگ 
  ط و ذينفع را دارد.اي از سوي همه ابعاد ذي رببررسي قرار داد و نشان داد فرهنگ كيفيت نياز به يك همفكري و همراهي گروهي و رشته
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