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 چكيده
هدف اين پژوهش بررسى اولويت ها و راهكارهاى كيفى سازى در دانشكده هنر و معمارى است. با توجه به رشد و توسعه كّمى در 
دانشــكده، نياز به توجه به كيفيت آموزش به عنوان ضرورت مطرح گرديد. لذا اقدام به يافتن شناسه هاى سنجش كيفيت آموزش 
معمارى و بررسى ميزان تأثير آنها براى شناسايى اولويت ها و راهكارها گرديد تا بتوان به وضعيت موجود از لحاظ كيفى پرداخت. 
متغيرهاى تحقيق بر پايه بررســى پژوهش هاى متعدد شــكل گرفت كه نتيجه آن طراحى پرسشــنامه اى بود كه توسط مدرسان 
دانشــكده مورد مشاركت قرار گرفت. پايايى و روايى پرســش نامه در آزمون هاى متعدد از قبيل ضريب روايى واگرا، روايى همگرا 
و پايايى تركيبى مورد بررســى قرار گرفت و حدنصاب را به دســت آورد. نتايج پژوهش نشانگر آن است كه از ميان ٢٦ متغير كه 
مفروض بر تأثير بر كيفيت آموزش بودند، ١٩ متغير مورد قبول واقع شدند. نهايتاً، ده اولويت اساسى مورد شناسايى و راهكارهاى 

الزم ارائه گرديد.
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  مقدمه
آموزش معمارى به عنوان يكى از ساختارهاى چند ساحتى و چندبعدى 
از بحث كلى «آموزش» داراى ابعاد مختلف در مباحث توسعه اى است 
(نقدبيشى، ١٣٩٣) كه عالوه بر توسعه ى كّمى در شكل دانشگاهى نياز 
به در نظر گرفتن توســعه ى كيفى نيــز دارد. پژوهش حاضر نيز تالش 
دارد تا به اولويت ها و راهكارهاى كيفى سازى آموزش معمارى بپردازد. 
به صورت ويژه، تأكيدات اســناد باالدست مانند سند چشم انداز ١٤٠٤ 
(هـ. ش)، نقشــة جامع علمى كشور (شــوراى عالى انقالب فرهنگى، 
١٣٨٩) و همچنين رويكردهاى موجود در تعالى بخشى و كيفى سازى 
ساختار نظام آموزشى در دانشگاه آزاد اسالمى (غريبى، ١٣٩٣؛ معاونت 
برنامه ريزى و مركز حوزه رياست، ١٣٩٣) كه كيفيت بخشى به آموزش 
را در دهة چهارم مورد توجه قرار داده   اســت ازجمله عوامل اساسى در 

پرداختن به موضوع پژوهش حاضر بوده است.
عالوه بر اين، بر اســاس تدوين اهداف و اولويت هاى گروه هاى آموزشى 
هنــر و معمارى و همچنيــن بر پايه ى ظرفيت هــاى موجود در واحد 
دانشــگاهى رودهــن در هر دو حوزة توســعة كّمــى و كيفى، تدوين 
دســتورالعمل و ارائه راهكار در مقياس مديريت اجرايى در دانشكده و 
همچنين اتخاذ رويكردى مبتنى بر برنامه ريزى توســعه اى در مقياس 

زمانى ميان مدت مورد نظر قرار گرفت.
ويژگى هاى سازمانى مانند دانشگاه آزاد اسالمى كه داراى پيچيدگى هاى 
كّمى و كيفى متعدد در زمينه هاى مختلف است باعث مى شود تا فرايند 
پژوهش هايــى كه مرتبط با بخش هاى مختلــف و مقوالت مؤثر در آن 
اســت نيز با پيچيدگى هاى خاص خود همراه باشد. يكى از عوامل مهم 
در زمينه يافتن مشــخصه هاى كيفيت آموزشى تسلط بر ساختارهاى 
تشــكيل دهنده و حياتى براى يافتن عوامل تعيين كننده كيفيت در آن 
اســت. بااين حال به جهت تطبيق ســاختار موجود در نظام آموزشى با 
مؤلفه هايى كه به معرفى مالك هاى كيفى ســازى آموزش مى پردازد و 
همچنين براى دســتيابى به هدف كالنى كه در دانشــگاه آزاد اسالمى 
«با عنوان توســعه كيفــى در دهة چهارم» مورد نظر اســت، موضوع 
تبيين شناسه هاى سنجش كيفيت آموزش به عنوان مقوله ى اصلى اين 
پژوهــش مطرح مى گردد. بر اين پايه، بررســى رويكردها و نظريه هاى 
مرتبط با مفهوم كيفيت براى دســتيابى به مالك ها و شاخص هايى كه 
بتواند با ســاختار موجود نظام آموزشى معمارى تعامل ايجاد نمايد از 
مواردى اســت كه در اين مقاله مورد بررسى قرار گرفته   است. همچنين 
بر اســاس مرور پژوهش هاى صورت گرفتــه و موضوعاتى كه ملهم از 
مقوالتى مانند اســناد باالدســت مؤثر بر پژوهش كه شامل برنامه هاى 
توسعه اى مى گردند و ساختارهاى مؤثر بر نظام آموزش معمارى در اين 
بخش مورد واكاوى قرار گرفته اند تا در نهايت بتواند به مدلى جامع در 

پژوهش دست يافت.
دانشكدة هنر و معمارى دانشگاه آزاد واحد رودهن به عنوان بزرگ ترين 
مركز آموزش حوزه ى هنر و معمارى در شرق استان تهران و همچنين 
قرارگيرى در مجموعة واحد جامع رودهن به عنوان يكى از بزرگ ترين و 
با قدمت ترين واحدهاى استان تهران، نيازمند توجه جدى براى حركت 
مبتنى بر يك روند برنامه   ريزانه اســت. عالوه بر اين، فقدان رويكردى 
مبتنى بر فرايندى مشــخص برنامه اى و راهبردى باعث شــده است تا 
عليرغم وجود تمام ظرفيت ها، اين دانشــكده ازلحاظ كيفى به اندازه ى 
كافى حوزة نفوذ خود را در دو مقياس استانى و فرا استانى پيدا نكرده 
باشد. از طرف ديگر، با توجه به عدم توجه به گسترة پژوهش نسبت به 
ساير دانشكده هاى موجود در واحد رودهن، دانشكده ى هنر و معمارى 
توانمنــدى الزم را در حوزة گســترش علم از خود بروز نداده اســت و 
در حــوزة كاربردى نيز با ســازمان هاى منطقه اى و فــرا منطقه اى در 
حوزه هاى شهرسازى و معمارى تعاملى ايجاد نكرده است. مجموع اين 
عوامل ضرورت و نياز براى شناسايى اولويت هاى مرتبط با كيفى سازى 

در حوزة آموزش معمارى را مشخص مى نمايد.١
پيشــينة تحقيق در حوزة آموزش معمارى در ساختارهاى دانشگاهى 
عمدتــاً مبتنى بر ارائــة نظام آموزشــى (عزيــزى، ١٣٨٦ و ١٣٨٩) 
سبك آموزش (انجم شــعاع، ١٣٩٠) الگوهاى آموزشى با رويكردهاى 
مختلــف (امامى، ١٣٨٢؛ حجــت، ١٣٨٢، ترابى، ١٣٨٧، نقدبيشــى، 
١٣٩٣، نقدبيشــى و همكاران، ١٣٩٥) بوده است. پژوهش هايى نيز در 
 Bitaraf) حوزه كيفيــت آموزش معمارى به صورت كلى وجــود دارد
Naghdbishi, 2015 &). در حــوزة سياســت گزارى هاى ميانــى و 

ســاختارهاى اداره كنندة مجموعه هاى هنر و معمارى در دانشگاه هاى 
مختلف، نديمى (١٣٨٣) پژوهشــى را با عنــوان «درآمدى بر تدوين 
چارچوب برنامه راهبردى دانشكده ى معمارى و شهرسازى» در دانشگاه 
شهيد بهشــتى با هدف تبيين چشم انداز دانشكدة هنر و معمارى ارائه 

داده است.
همچنين پژوهش هايى با هدف دستيابى به طرح جامع براى دانشكدة 
معمارى پرديس هنرهاى زيباى دانشــگاه تهــران در دو بازه ى زمانى 
گذشــته و حال به تبيين راهبردها و راهكارهــاى اجرايى پرداخته اند 
(شــوراى دانشــكده معمارى، ١٣٨٨؛ اســالمى و نقدبيشى، ١٣٩٠؛ 
اســالمى و اسالمى، ١٣٩١؛ اســالمى و همكاران، ١٣٩٥). در دانشگاه 
آزاد اســالمى نيز پژوهش ها براى ســاختاردهى و كيفيت بخشــى به 
بخش هاى مختلف آموزشــى و پژوهشى در مقياس كالن بيان شده اند 
(غريبى، ١٣٩٣؛ معاونت برنامه ريزى و مركز حوزه رياست، ١٣٩٣) اما 
پژوهشى كه مستقيماً به بهبود كيفيت آموزش در دانشكده هاى هنر و 
معمارى بپردازد يافت نشد و بر اساس رويكرد برنامه ريزى توسعه اى و 
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بحث كيفيت بخشى در حوزه ى آموزش معمارى نبوده اند. دومين مقوله 
اصلى بررســى مطالعات و پژوهش هايى در خصوص راهكارهايى براى 
ســاماندهى كيفيت آموزش به صورت عام از قبيل بررسى شاخص هاى 
 Cave et al., 1997; Lisievici,) كيفيت بخشــى به بحث آمــوزش
Sayed & Ahmed, 2015 ;2015) بررسى كيفيت آموزش از منظر 

دانشــجويان (Tale’pasand et al., 2009) و پژوهش هايى مبتنى بر 
تعيين شــاخصه هاى ارزيابى و مدل سازى در آموزش عالى (سعادتمند، 
١٣٨٣؛ پازارگادى و آذرى احمدآبادى، ١٣٨٧؛ يمنى، ١٣٩١) بودند كه 

در جامعه زمينه مورد بررسى و واكاوى تطبيقى قرار گرفتند.
بر اين اســاس، دو مقوله اصلى آمــوزش معمارى و كيفيت آموزش در 
اين مقاله مرور خواهد شد تا شناسه هاى سنجش كيفيت مورد استنتاج 

قرار گيرد.

 چهارچوب نظرى پژوهش
آموزش معمارى پيش از دخيل بودن مسألة معمارى در خود، به مفهوم 
آموزش وابسته اســت كه اين امر در جامعة زمينه از گذشته تا اكنون 
و به ويــژه در دوره هايى كه درون مايــه آن با نظام مندى در ارائة محتوا 
روبرو بوده و با تغييراتى نيز همراه شده كه افزون بر همة مسائل علمى 
دربرگيرنده اش، پيرو سليقه يا عقيده نيز شده است (نقدبيشى، ١٣٩٣). 
به همين ترتيب، آموزش معمارى كه وجهى پيچيده از ُجستار آموزش 
به شــمار مى رود از اين امر مستثنا نبوده كه درنتيجه «با تحول جوامع 
غربــى، پس از انقالب صنعتى، آموزش نيز متحول شــد. در ايران نيز 
اگرچه تحوالت اجتماعى، به شــكلى كه روى داد نهادى و خودجوش 
نبود و بيشــتر به صورتــى وارداتى و درنتيجه افزايــش ارتباطات و با 
اهداف خاص اتفاق افتاد ولى به هرحال موجب تغيير در بسيارى از امور 

ازجمله آموزش شد» (طاقى، ١٣٧٤).
بــا رخداد انقالب اســالمى و پيــرو آن انقالب فرهنگى، به شــيوه اى 
كه انگيزه ى اســتحالة درونى را پى گرفته بــود و نگاهى عدالت محور 
(ســليمانى، ١٣٩٢) داشت، با گذشــت بيش از سه دهه از اين تحول، 
نظام آموزش معمارى امروز هرچند دستاوردهاى مهمى داشته است اما 
به دليل عدم رخداد تحول بنيادين در حال سكون قرار گرفته   است. اين 
در حالى اســت كه پس از ارائة برنامة يكسان در دورة انقالب فرهنگى، 
با گذشت ســاليان، بسيارى از تغييرات و پيشــرفت هاى چشمگير در 
مقياس منطقه اى و جهانــى در زمينه هاى گوناگون تمدنى و فرهنگى 
روى داده انــد كه هركدام گنجايش تأثيرگــذارى ويژه خود را بر روش 
ارائه و روش آموزش در دانشــكده هاى معمــارى، به مانند مجالى براى 
تحول، رســايى و پيشــرفت مى توانستند داشته باشــند اما به اندازه ى 
كافى موردتوجه قرار نگرفته اند (نقدبيشــى و همكاران، ١٣٩٥). ديگر 

دســتمايه اى كه مى تواند مورد مدافعه قرار گيرد بحث رشــد كّمى و 
گسترش شتابان مدارس معمارى در هر دو سازمان دولتى و خصوصى 
متولى امر آمــوزش اســت  (Naghdbishi, et al., 2015) كه خود 
برآمده از تغييرات درونى و بيرونى در ســاختارهاى انديشه اى اليه هاى 
گوناگون اجتماعى اســت كه بحث دل بستگى به طى مدارج تحصيلى 

تخصصى از اين موارد است (فراستخواه، ١٣٨٨).
بر اســاس مطالعات انجام شده بر ساختارهاى مورد بررسى در مقوالت 
مؤثــر در آموزش معمارى پنــج موضوع اصلى ١) آمــوزش كارگاهى 
(عملــى)؛ ٢) ارزيابى ها؛ ٣) مدل هاى آموزش؛ ٤) ســاختار دروس؛ و 
٥) فرايندهاى ديجيتال مــورد واكاوى قرار گرفتند. آموزش كارگاهى 
(عملى) به عنوان ركن اصلى و متفاوت آموزش معمارى نسبت به ساير 
رشته هاى دانشــگاهى نظام اصلى را تشــكيل مى دهد. از طرف ديگر 
ارزيابى هــاى تخصصى معمــارى به عنوان يك موضــوع ويژه كه مورد 
توجه پژوهشــگران هم بوده است در آموزش معمارى مطرح مى گردد. 
اين موضوع ارتباطى مســتقيم با بحث داورى به صــورت علمى دارد. 
موضــوع مدل هاى آموزش در برگيرنده ٩ مدل خاص آموزش معمارى 
(Salama, 1995) مطرح مى باشــد كه استفاده از هر مدل راهكارهاى 

آموزش خاص خود را در بر مى گيرد. ســاختار دروس شامل چگونگى 
ارتبــاط و پيوند ميان دروس عملى و نظرى بــوده و ارتباط اين دو را 
محيط بيرونى (حرفه) مورد بررسى قرار مى دهد. فرايندهاى ديجيتال 
نيز به مانند يكــى از موضوعات نوظهور در تغييــر رويكرد كارگاه هاى 

معمارى نقشى اساسى دارد.

كيفيت آموزش
واژه Qualitas ترجمــه يــك اصطالح يونانى اســت كه براى تفكيك 
ماهيت اشياء به   كار برده شده   است. از نظر يونسكو (١٩٨٢) كيفيت در 
آموزش عالى مفهومى چند بُعدى است كه به ميزان زيادى به وضعيت 
محيطى (زمينه) نظام دانشــگاهى، مأموريت يا شــرايط و استانداردها 
در رشته دانشگاهى بســتگى دارد. بازرگان (١٣٨٠) نيز كيفيت نظام 
آموزشــى را حالت ويژه اى از نظام تعريف مى كند كه اين حالت نتيجه 
سلســله اى از اقدامات و عمليات مشخص است كه پاسخگوى نيازهاى 

اجتماعى معين در يك نقطه زمانى و مكانى خاص باشد.
همچنيــن، كرافــت٢ (١٩٩٤) در تعريف كيفيت آمــوزش عالى بيان 
مى كند كه كيفيت نظام آموزشى عبارت است از ميزان تطابق وضعيت 
موجود با الف) اســتانداردهاى از قبل تعيين شده؛ يا ب) رسالت،  هدف
و انتظــارات. تعريــف فوق نيز توســط شــبكه بين المللــى نهادهاى 
تضمين كننده در آموزش عالى٣ نيز توصيه شده   است كه بر اين اساس، 
كيفيت نظام آموزشــى را مى توان بر مبناى هر يك از عناصر يا عوامل 
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تشكيل دهنده نظام آموزشى ارزيابى كرد.
قباديان و اســپلر٤ (١٩٩٤) بين ابعاد كيفيت مرتبط با محصول نهايى 
يــا نتايج يك خدمت با ابعاد كيفيت مربوط بــه فرايند درونى در يك 
ســازمان، از نظر مصرف كننده تفاوت قائل هســتند و آنها را به «ابعاد 

محصول نهايى» و «ابعاد فرايند» مى نامند.
قورچيان و نادرقلى (١٣٧٤) معتقدنــد كه كيفيت در آموزش عالى با 
توجه به مفهوم كيفيت ديدگاه هاى مختلفى را شــامل مى شــود، مثًال 
ديدگاه اعضاى هيأت علمى به مســئله كيفيت با ديدگاه دانشجويان يا 
والدين آنها نسبت به كيفيت متفاوت است. بنابراين، طبق تعريف برن 
بــام٥ (١٩٩٤)، ايده و مفهوم كيفيت مبتنى بر قضاوت هايى اســت كه 
در مورد ارزشــمندى و تناسب ويژگى ها و صفات نهادى خاص صورت 
مى پذيــرد. از طرف ديگر كيفيت دانشــگاه به كيفيــت همه عناصر و 

كنش هاى دانشگاه مرتبط است (يمنى، ١٣٩١).
از نظر ســاليس (١٣٨٠) كيفيت آموزش عالى، تطابق درونداد، فرايند، 
برونــداد و پيامدهاى اين نظام با اســتانداردهايى كــه به منظور بهبود 
فعاليت هــاى آموزش عالى و با توجه به رســالت ها، اهداف و انتظارات 
آموزش عالى تعريف و تدوين شده، مى باشد. او همچنين معتقد است كه 
دانشگاه ها ارزيابى مى گردند تا به اهداف خود رسيده، مأموريت هايشان 
را تحقق بخشيده و به انتظارات پاسخ دهند. در اين راستا، وى الزام هاى 
توجه به كيفيت را در چهار مقوله الف) الزام اخالقى؛ ب) الزام حرفه اى؛ 
ج) الزام رقابتى و د) مســئوليت پذيرى و پاســخگويى؛ دســته بندى 
مى نمايد. كيفيت، هزينه و بهره ورى همواره به عنوان سه عامل اساسى 
مورد توجه مديريت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالى بوده است؛ اما 
بحث كيفيت بيش از دو عامل ديگر مورد توجه و دقت قرار گرفته   است 
چرا كه نظر بر آن اســت كه اختصاص منابع بيشتر به آموزش عالى در 
قبال بازده و فرآورده هاى كمتر ناشــى از فقر كيفيت در نظام آموزش 
عالى و فعاليت هاى آن اســت. (Izadi et al., 1996) هاروى٦ (١٩٩٥) 
پنج رويكرد متناظر با كيفيت شــامل ديدگاه اســتثنايى، كمال گرايى، 
تناسب با اهداف، ارزش براى پول (ارزش   افزوده) و تبديلى را در ارتباط 

با آموزش عالى مطرح كرده است.
زوار و همكاران (١٣٨٦) پنج عامل ١) جلوه ظاهرى و عوامل محسوس؛ 
٢) قابليــت اعتبار؛ ٣) پاســخگويى و مســئوليت پذيرى؛ ٤) اطمينان 
خاطــر و تضمين و ٥) همدلى و دلســوزى از ابعاد كيفيت آموزشــى 
هستند را معرفى مى نمايند. كيذورى (١٣٨٦) معتقد است مالك هاى 
كيفيت نظام هاى دانشگاهى در ٥ ســاختار ١) مديريت و برنامه ريزى
٢) پژوهــش؛ ٣) هيأت علمــى؛ ٤) دوره هاى آموزشــى و برنامه ريزى 
درســى؛ و ٥) دانش آموختگان قابل تقســيم   بندى است. فراستخواه و 
همكاران (١٣٨٦) مؤلفه هاى نظام هاى تضمين كيفيت آموزش عالى را 

در ٩ پرسش (W) اصلى دسته بندى و مقوله بندى مى نمايند.
آژانس تضمين كيفيــت آموزش عالى  مؤلفه هــاى مرتبط با تضمين 
كيفيت آموزش را شــامل ١) مهارت هاى ذهنــى (دانش و درك)؛ ٢) 
مهارت هاى عملى؛ ٣) مهارت هاى ارتباطى؛ ٤) مهارت فناورى اطالعات 
و محاســباتى؛ ٥) كار گروهى / درون فردى؛ و ٦) مديريت شــخصى 
و توســعه فردى مى داند. شــيرنس٧ و همكاران (٢٠١١) اندازه گيرى 
كيفيت آموزشى را وابسته به شاخص هاى درون داد و برون داد و تأثير 
شاخص هاى زمينه اى، شاخص هاى فرايندى و شاخص تأثير مى دانند. 
وود هــاوس٨ به منظور ايجــاد توجه به كيفيــت در تمامى بخش هاى 
فعاليت هاى دانشگاه معتقد است موضوعات زير بايد برقرار باشد: الف) 
نســبت به ارزيابى درونى كيفيت مصمم باشد، هدف هاى آن را آشكارا 
بيان كرده و گروه هاى آموزشــى را نســبت به انجام آن ترغيب نمايد؛ 
ب) ارزيابى برونــى را، با ارزيابى درونى هماهنــگ نموده، در گروه ها 
به اجرا درآورد. ســپس اقدام براى بهبودى را بر اســاس نتايج ارزيابى 
به عمل آورد. ج) مفهوم ارزيابــى و فرايند اجراى آن را با فعاليت هاى 
دانشــگاه به هم تنيده نمايد. د) مهارت هاى الزم بــراى ارزيابى را در 
اعضاى هيأت علمى پرورش دهد. هـ) از بهترين كوشــش هاى مربوط 
به ارزيابى و ارتقاء كيفيت قدرشناســى نمايد. و) در راه ارتقاء مستمر 
كيفيت، با «ياران دانشــگاهى» به طور مستمر ارتباط برقرار نمايد، نظر 
آنان را جويا شــود و در اين راستا اقدام براى بهبودى به عمل آورد. بر 
پايه مرور ادبيات پژوهش شــاخص ها و مالك هايــى كه براى ارزيابى 
كيفيت آموزش با تركيب و تعامل با ســاير عوامل مؤثر، شــكل دهندة 
مدل سنجش بهينه ســازى كيفيت خواهند بود (نقدبيشى و همكاران، 

.(١٣٩٥

 متغيرها و مدل مفهومى پژوهش
بر اساس جمع بندى عوامل مطرح شده در ارزيابى كيفيت، برنامه هاى 
توســعه اى و آمــوزش معمارى و مبتنى بر اشــتراكات شــاخص ها و 
مالك هاى معرفى شــده براى آموزش در ادبيات پژوهش، شش مالك 
اصلى به عنوان مالك هاى مشــترك معرفى شده اند كه عبارت اند از ١) 
آمــوزش و يادگيرى؛ ٢) امكانات؛ ٣) فناورى اطالعات؛ ٤) پژوهش؛ ٥) 
ارزيابى و آزمون؛ و ٦) فرايندها (دروندادها و بروندادها). كه هر كدام از 
اين شش شاخص متأثر از پژوهش هاى مختلفى هستند كه اشتراكاتى 
در نظريات خود داشــته اند و به عنوان يكــى از عوامل مؤثر در كيفيت 

معرفى شده اند.
تركيب بين دو مقوله اصلى پژوهش كه شامل آموزش معمارى و بحث 
كيفيــت آموزش مى گردد به عنوان هدف غايى در دســتيابى به مدلى 
جامع كه بتواند به سنجش كيفيت به منظور ارائه راهكار مورد واكاوى

دكتر رضا نقدبيشى، دكتر حامد نجف پور، الهام نقدبيشى

٥
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 قرار گرفته   است.
پس از تشــخيص و تعيين شــش مالك اصلى كه مورد اشــتراك در 
حوزه هاى مورد نظر در اين پژوهــش بودند با توجه به ويژگى هاى هر 
يك از اين شش مالك و شرايط مختلف كه در ادبيات پژوهش به آنها 
اشاره گرديد، شناسه (شاخص) هاى هر مالك نيز استخراج گرديد كه 

در مدل پژوهش مى توان اجزاء آن را مشاهده نمود. (شكل ١)
بر اســاس متغّيرهاى معرفى شــده، فرضيات پژوهش مبتنى بر تأثير 
هر متغير (شــاخص) و يا مالك بر موضوع كيفيت آموزش معمارى در 
دانشكده هنر و معمارى واحد رودهن است كه در فرايند پژوهش تالش 

مى گردد تا رد يا اثبات آن مورد بررسى قرار گيرد.

 روش پژوهش
هــدف اين پژوهش كاربردى و از لحــاظ جمع آورى داده ها، توصيفى- 
پيمايشــى اســت. از آنجا كه ايــن تحقيق، به بررســى وضع موجود 
مى پــردازد، در قلمــرو پژوهش هاى توصيفى (خاكى، ١٣٩١) اســت 
و از آنجا كه به بررســى نظرات افراد از طريق پرســش نامه مى پردازد، 
پيمايشى است. از طرف ديگر تالش شده است تا با گردآورى منابع در 
دو حوزه ى آموزش معمارى و كيفيت آموزش با راهكار كتابخانه اى، به 

دســته بندى و طبقه بندى اطالعات و تركيب آنها در دو حوزة آموزش 
معمارى و مفهوم كيفيت به منظور دستيابى به توصيف و تفسير نتايج و 
در نهايت ارائة مدل مفهومى (شكل ٢) از شناسه هاى دخيل در موضوع 
پژوهش پرداخته شــود. مدل به دست آمده براى تعيين نسبت و ميزان 
تأثير متغيرهاى مؤثر بر كيفيت مورد نظر در پژوهش به صورت عام در 
دانشكده هاى مختلف كاربرد خواهد داشت تا بتوان پس از ارزيابى مدل 

و بيان يافته ها به ارائه اولويت ها و راهكارها پرداخت.
جامعه آمارى پژوهش شامل اساتيد هيأت علمى و مدعو دانشكده هنر 
و معمارى واحد رودهن بود كه حداقل داراى ســه سال سابقه پيوسته 
تدريس در اين دانشكده را داشته اند. تعداد جامعه آمارى پس از تعيين 
عامل مذكور ٧٢ نفر برآورد گرديد. بر اساس تعداد حجم جامعه آمارى 
و مبتنى بر محاســبه از طريــق فرمول كوكران، حجــم نمونه برابر با 
٦٠/٧٨٣ نفر محاســبه گرديد كه در نهايت برابر ٦١ نفر در نظر گرفته 
شد. بنابراين پرسش نامه بين اين تعداد از اعضاى هيأت علمى و مدعو 
توزيع گرديــد. به منظور گردآورى داده هاى مورد نياز، پرســش نامه با 
توجه به مالك ها و شاخص هايى كه از ادبيات پژوهش استخراج گرديد 
طراحى شد. اين پرسش نامه شــامل ٩٠ سؤال بود كه پاسخ دهندگان 
ميزان تحقق هر گويه را در دانشــكده هنر و معمارى بر اســاس طيف 
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ليكرت از يك تا پنج عالمت گذارى مى كردند.
 با توجه به تعداد كم پاســخ دهندگان به پرســش نامه نسبت به تعداد 
فراوان متغّيرهاى فرض شده تأثيرگذار بر كيفيت آموزش در دانشكده 
هنــر و معمــارى و به منظور تجزيــه و تحليل داده ها از مدل ســازى 
معادله هــاى ســاختارى (SEM) به روش حداقــل مربع هاى جزئى و 
 ،PLS اســتفاده شد   ه   اســت. روش تخمين SMARTPLS نرم افــزار
ضرايب را به   گونه اى تعيين مى كند كه مدل حاصل، بيشــترين قدرت 
تفســير و توضيح را داشته باشــد بدين معنا كه مدل با باالترين دقت 
و صحت، متغير وابســتة نهايى را پيش بينى كند. افزون بر اين، روش 
حداقــل مربع هــاى جزئى كه در بحث الگوســازى رگرســيونى يكى 
از روش هاى آمارى چند متغيره محســوب مى شــود مى تواند عليرغم 
بعضى محدوديت ها مانند نامعلوم بودن توزيع متغير پاســخ، تعداد كم 
پاسخ دهنده ها يا وجود همبستگى جدى بين متغيرهاى توضيحى، يك 
يا چند متغير پاسخ را به طور هم زمان در قبال چندين متغير توضيحى 

الگوسازى نمايد.

 يافته ها
در اين پژوهش، روايى صورى و روايى سازه به عنوان ابزار سنجش مورد  
اســتفاده قرار گرفته   است. از آنجا كه متغّير مشــاهده نشده (مكنون) 
متغّيرى پيوســته اســت از طيف ليكرت كه گسســته است به عنوان

 مقياس اندازه گيرى استفاده شده   است.
به منظور بررسى پايايى براى متغيرهاى تحقيق به آزمون بار عاملى٩ كه 
به بررسى پايايى متغّيرهاى مشاهده پذير (سؤاالت) مى پردازد پرداخته 
شــد كه بر اســاس آن بايد قدر مطلق بار عاملى هر يك از متغيرهاى 
مشاهده پذير (سؤاالت) متناظر با متغير پنهان (مالك ها و شاخص ها) 

حداقل ٠/٧  باشــد. بر اســاس اطالعات دريافتى از پرسش نامه ها، اين 
مرحله انجام و سؤاالتى كه بار عاملى كمترى از ميزان ذكر شده داشتند 
از فرايند بررسى حذف شــدند و مدل مجدداً مورد آزمون قرار گرفت. 
همچنين در آزمونى ديگر به بررسى پايايى مركب١٠ (تركيبى) براى هر 
يك از متغّيرها پرداخته شد كه بر اساس حدنصاب تعريف شده ميزان 
پايايــى مركب هــر متغّير برابر يا بزرگ تر از ٠/٧ معين شده   اســت. بر 
اساس جدول ١ تمامى اين ضرايب، باالتر از ٠/٧ هستند و نشان دهنده 

پايايى ابزار اندازه گيرى اند.
به منظور بررســى روايى ابــزار اندازه گيرى، آزمون متوســط واريانس 
استخراج شده١١ براى متغيرها مورد محاسبه قرار گرفت. مقادير باالى  
٠/٥ در اين آزمون نشــان دهنده همســانى يا اعتبار درونى مدل هاى 
اندازه گيرى انعكاســى است. بر اساس اطالعات جدول ١ كليه متغيرها 
ضريبى باالتر از ٠/٥ داشــتند كه نشــان دهنده روايى همگرا١٢ در ابزار 
اندازه گيرى پژوهش هســتند. براى بررســى روايى واگرا١٣ بر اســاس 
 Latent قرار داده شــده در ماتريس (AVE) مجذورهاى روايى واگرا

دكتر رضا نقدبيشى، دكتر حامد نجف پور، الهام نقدبيشى

٥

٥٢

شكل ٢. مدل مفهومى پژوهش
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٥٣

ارزيابى كيفيت آموزش معمارى از منظر مدرسان (مطالعه موردى: دانشگاه...

روايى واگرامتغير
روايى همگرا

 شرايط مطلوب باالتر از ٠/٥

پايايى مركب

شرايط مطلوب: باالتر از ٠/٧

٠/٩٤٠/٨٨٠/٩٤آموزش و يادگيرى

٠/٨٦٠/٧٣٠/٨٥ارزيابى هاى تخصصى

٠/٨٩٠/٧٩٠/٨٨ارزيابى و آزمون

٠/٨٦٠/٧٤٠/٨٩برند و اعتبار

٠/٨٧٠/٧٦٠/٨٧امكانات

٠/٨١٠/٦٦٠/٨٥امكانات فيزيكى

٠/٩١٠/٨٣٠/٩١امكانات كارگاهى و آموزشى

٠/٨٨٠/٧٨٠/٩١امكانات پژوهشى

٠/٧٥٠/٥٦٠/٧١فناورى اطالعات

٠/٨٧٠/٧٦٠/٨٦فرايندها (دروندادها و بروندادها)

٠/٨٥٠/٧٣٠/٨٩فرايندهاى آموزشى و پژوهشى

٠/٨١٠/٦٦٠/٨٥فرايندهاى ادارى- رشد و يادگيرى

٠/٩٢٠/٨٤٠/٩١كيفيت آموزش

٠/٨٣٠/٦٩٠/٨١كيفيت يادگيرى دانشجويان

٠/٨٤٠/٧١٠/٨٨خدمات آموزشى

٠/٨٢٠/٦٦٠/٨٩خدمات فناورانه

٠/٨٣٠/٦٨٠/٨١مشاركت آموزشى

٠/٨٦٠/٧٣٠/٨٤نتايج ارزيابى

٠/٨٦٠/٦٩٠/٨٧نظارت و كنترل

٠/٨٣٠/٦٣٠/٧٧پژوهش

٠/٧٩٠/٦٣٠/٨٣پژوهش هاى مشترك

٨٧ /٠/٧٩٠/٧٧0راهبردها و روش هاى ارزيابى

٠/٨٨٠/٩٨٠/٩٨رضايت شغلى

٠/٩١٠/٧٩٠/٨٨تعامالت آموزشى (با همكاران يا دانشجويان)

٠/٨٩٠/٧٧٠/٨٧تعامالت آموزش و پژوهش

٠/٨٨٠/٧٥٠/٨٦زمان تخصيص داده شده به آموزش

جدول ١. ضرايب آزمون هاى روايى و پايايى متغّيرهاى مؤثر بر كيفيت آموزش
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Variable Correlation بايد از بارهاى هم ســطر و هم ستونشــان 

بيشتر باشد كه بر اساس اعداد به   دست آمده، مى توان نتيجه گرفت كه 
آزمون روايى واگرا به درستى انجام شده و در نتيجه صحت مدل ارزيابى 
كيفيت آموزشى براى ارزيابى كيفيت آموزش دانشكده هنر و معمارى 
به دست مى آيد. بنا بر آزمون هاى صورت پذيرفته و نتايج آنها، داده هاى 
اين پژوهش با ساختار عاملى و زيربناى نظرى پژوهش، برازش مناسبى 

دارد و اين امر، بيانگر همسو بودن سؤال ها با سازه هاى نظرى است.
به منظور بررســى فرضيات و ميزان تأثيرگــذارى هر متغير بر كيفيت 
آموزش معمارى در دانشــكده هنر و معمارى، مدل پژوهش (شكل ١) 
در حالــت قدر مطلق معنادارى ضرايــب (t-value) مورد آزمون قرار 
گرفت. بر اين اســاس تمامى معادله هاى اندازه گيرى (بارهاى عاملى) 
و معادله هاى ســاختارى را با اســتفاده از آماره t از ١/٩٦ بيشتر باشد 
ضريب مســير و بار عاملى در سطح اطمينان ٩٥ درصد، معنادار است 
و اگر مقدار آماره t از ٢/٥٨ بيشــتر باشد ضريب مسير و بار عاملى در 

سطح اطمينان ٩٩ درصد معنادار است.

 تحليل فرضيه هاى پژوهش
 جدول ٢ نتايج بررســى و آزمون معادله هاى ســاختارى براى آزمون 
فرضيه هــا را نمايــش مى دهد. به منظور بررســى تائيد يــا عدم تائيد 
فرضيــات (تأثير متغيرهاى فرض شــده بر كيفيت آموزش دانشــكده 
هنر و معمــارى) چنانچه ضرايب P كمتــر از ٠/٠٥ و ضرايب t باالتر 
از١/٩٦ باشند فرضيه مورد تائيد است و در غير اين صورت مورد تائيد 

نمى باشد.
به كمك جدول ٢ دو موضوع اساســى الف) ميــزان تأثير هر متغّير بر 
متغّير ديگر؛ و ب) تائيد يا رد فرضيات پژوهش؛ قابل استخراج است. بر 
اين اساس، چنانچه در فرضيه تأثير هر متغير بر متغير كيفيت آموزش 
ميــزان عدد ضريب t باالتــر از ١/٩٦ و ميزان عــدد p كمتر از ٠/٠٥ 
باشــد، فرضيه تائيد مى گردد و در غير اين صورت فرضيه رد مى شود. 
بر اســاس آنچه مشاهده مى شــود فرضياتى كه با رنگ سفيد مشخص 
شده اند فرضيات تأييد شده و فرضياتى كه با رنگ خاكسترى مشخص 
شده اند فرضيات رد شده هســتند. درواقع بر اساس فرضيه هاى تأييد 

دكتر رضا نقدبيشى، دكتر حامد نجف پور، الهام نقدبيشى

٥

٥٤

ضرايب ميزان تأثير تأثير هر متغير بر كيفيت آموزش
(بتا)

T  s tati s ticsP_Value

0.1163112.5553240.007311181-آموزش و يادگيرى

0.0451980.9804210.166460726-ارزيابى هاى  تخصصی

0.3018657.7727969.53845E-10ارزيابى و آزمون

0.0147350.2807450.390195003-برند و اعتبار

0.3555117.1753456.16316E-09-امكانات

0.3737017.936865.74737E-10امكانات فيزيكى

0.0611730.7536070.227805533امكانات كارگاهى و آموزشى

0.46263211.1829634.91549E-14امكانات پژوهشى

0.030480.5741790.284571895فناورى اطالعات

0.5405079.9987511.28401E-12فرايندها

0.4215784.7869351.22373E-05فرايندهاى آموزشى و پژوهشى

0.0124720.1580120.437631335فرايندهاى ادارى - رشد و يادگيرى

0.1201335.40171.75121E-06كيفيت فعاليت هاى آموزشى

0.36725113.3464292.00969E-16كيفيت يادگيرى دانشجو

0.3167254.0510360.000117513خدمات آموزشى

0.3835745.4283511.60865E-06خدمات فناورانه

t جدول ٢. نتيجه فرضيه هاى پژوهش بر اساس ضرايب مسير و آماره
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٥٥

ارزيابى كيفيت آموزش معمارى از منظر مدرسان (مطالعه موردى: دانشگاه...

0.2646029.3277038.84122E-12مشاركت آموزشى

0.3579218.5079331.0076E-10نتايج ارزيابى

0.094891.1939110.119862215نظارت و كنترل

0.2718624.3131595.30955E-05-پژوهش

0.80126628.4521895.35897E-28پژوهش هاى مشترك

0.66692212.2203073.27203E-15راهبردها و روش هاى ارزيابى

0.1418073.8527090.000212119رضايت شغلى

0.34495712.9037255.90908E-16تعامالت آموزشى

ضرايب ميزان تأثير تأثير هر متغير بر كيفيت آموزش
(بتا)

T  s tati s ticsP_Value

شده، در دانشكده هنر و معمارى واحد رودهن از ميان ٢٦ متغير فرض 
شده، ١٩ فرضيه تأييد مى شوند و ٧ فرضيه ديگر رد مى گردند. مالك ها 

و شاخص هاى زير در كيفيت آموزش معمارى مورد تائيد مى باشند:
آموزش و يادگيرى، ارزيابى و آزمون، امكانات، امكانات فيزيكى، امكانات 
پژوهشى، فرايندها، فرايندهاى آموزشى و پژوهشى، كيفيت فعاليت هاى 
آموزشى، كيفيت يادگيرى دانشجو، خدمات آموزشى، خدمات فّناورانه، 
مشــاركت آموزشــى، نتايج ارزيابى، پژوهش، پژوهش هاى مشــترك، 
راهبردها و روش هاى ارزيابى، رضايت شغلى، تعامالت آموزشى و زمان 

تخصيص داده شده به آموزش.
در مقابل فرضيات زير رد شــده اند و درواقع از منظر اســاتيد دانشكده 

متغير تأثيرگذارى بر كيفيت آموزش نيستند:
ارزيابى هاى تخصصــى، برند و اعتبار، امكانات كارگاهى و آموزشــى، 
فّناورى اطالعات، فرايندهاى ادارى - رشد و يادگيرى، نظارت و كنترل

 و تعامالت آموزش و پژوهش.١٤
در نهايت نيز بر اســاس فرضيات تأييد شــده به شناسايى نقاط داراى 
اولويت و ارائه راهكار به منظور كيفيت بخشــى در دانشــكده پرداخته 

مى شود.
به منظور شناســايى متغيرهايى كه اولويت بيشترى براى توجه و ارائه 
راهكار در دانشــكده هنر و معمارى داشته اند پس از تعيين همپوشانى 
باالتريــن ضريب تأثير و كمترين ميــزان مطلوبيت، به رده بندى نقاط 
بحرانى پرداخته شــد و بر اين پايه ١٠ متغّير اول كه نيازمند رسيدگى 

و ارائه راهكار بودند.
استخراج گرديدند تا راهكارهاى الزم براى كيفيت بخشى در دانشكده 

هنر و معمارى در خصوص آنها ارائه شــوند. جدول ٣ از بين فرضيات 
مورد تائيد، رده بندى اولويت ها را نمايش مى دهد.

 نتيجه گيرى
همان طور كه از اجزاء جدول ٣ مشخص مى گردد، بر اساس اولويت ها، 
راهكارهاى زير براى كيفيت بخشى به دانشكده ارائه مى گردد. قابل ذكر 
اســت اين نتايج از نظر اساتيد استخراج شده اند اما اين موضوع قابليت 
بررســى در ســاختارهاى ديگر از قبيل ســنجش وضعيــت از منظر 
كارفرمايان، دانشــجويان و مديران حوزه آمــوزش را نيز دارد كه خود 
قالب پژوهشى مســتقل را مى طلبد. بر اساس اين سنجه ها مى توان به 
ارائه راهكار پرداخت كه در زير به آنها اشــاره شده   است. اين راهكارها 
با توجه به شــرايط متغير زمينه قابليت تغييــر دارند و صرفاً مختص 
نمونه موردى پژوهش است و با تغيير نمونه موردى چيدمان اولويت ها 
و راهكارهاى پيشــنهادى تغيير مى يابند. اما نكته مهم در نتيجه   گيرى 
اين پژوهش يافتن و تبيين اولويت هايى اســت كه بايد براى مديريت 
آنها در جهت ارتقاء كيفيت اقدام نمود. عالوه بر اين با توجه به نياز به 
زمــان براى اجراى موفق اين اولويت ها، زمان بندى الزم در ســه حوزه 
كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت قابل تقســيم   بندى است كه به شرح 

زير ارائه مى شوند:

اولويت اول: پژوهش هاى مشترك
- تأسيس انجمن علمى و مجله علمى – پژوهشى (بلندمدت)؛

- ترغيب اعضاء هيأت علمى براى تدوين طرح هاى پژوهشى از طريق 

t ادامه جدول ٢. نتيجه فرضيه هاى پژوهش بر اساس ضرايب مسير و آماره
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تعريف پروژه هاى جديد توسط دانشكده؛ (ميان مدت)
- افزايش همكارى ها و مشــاركت هاى بين اســاتيد دانشكده همراه با 

ايجاد رقابت غير كاهنده؛ (كوتاه مدت) و
- برگزارى كارگاه هاى آموزشــى و پژوهشــى درون دانشــكده اى با 

هماهنگى دفتر آموزش نيروى انسانى (ميان مدت).

اولويت دوم: امكانات پژوهشى
- ايجاد فرايند كنترل مستمر امكانات و تأمين ملزوماتى كه نقصان يا 
فقدان دارند در ابتداى هر نيمسال و انتهاى نيمسال دوم (ميان مدت)؛
- نظــارت و كنترل بر به كارگيرى مصالــح مورد نياز براى كارگاه هاى 

مطابق با سرفصل هاى درسى و تأمين مستمر آنها (ميان مدت)؛
- تجهيز سايت رايانه اى دانشكده به دسترسى هاى ديجيتال به منابع 
علمى براى خدمت رســانى به اساتيد و دانشجويان تحصيالت تكميلى 

(ميان مدت)؛ و
- ســاماندهى كتابخانه تخصصى در درون دانشكده و خريد كتب روز 

(بلندمدت).

اولويت سوم: خدمات آموزشى (مرتبط با فناورى اطالعات)
- ايجاد محلى خاص براى دسترســى دانشجويان (به ويژه تحصيالت 
تكميلى) به رايانه هاى شــخصى از طريــق در اختيار نهادن تجهيزات 

دكتر رضا نقدبيشى، دكتر حامد نجف پور، الهام نقدبيشى

٥

٥٦

 رده بندى نقطه بحرانى

(پس از تعيين همپوشانى باالترين ضريب تأثير و كمترين ميزان 
مطلوبيت)

متغير به ترتيب اولويت بحران

پژوهش هاى مشترك١

امكانات پژوهشى٢

خدمات آموزشى٣

خدمات فناورانه٤

فرايندهاى آموزشى و پژوهشى٥

راهبردها و روش هاى ارزيابى٦

كيفيت يادگيرى دانشجويان٧

فرايندها٨

رضايت شغلى٩

امكانات فيزيكى١٠

پژوهش١١

تعامالت آموزشى١٢

مشاركت آموزشى١٣

امكانات١٤

نتايج ارزيابى١٥

ارزيابى و آزمون١٦

آموزش و يادگيرى١٧

كيفيت فعاليت هاى آموزشى اساتيد١٨

زمان تخصيص داده شده به آموزش١٩

جدول ٣. رده بندى نقاط بحرانى در دانشكده هنر و معمارى
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مناسب ديجيتال (كوتاه مدت)؛
- تجهيز كليه كالس ها به تجهيزات الكترونيك و سمعى-بصرى همراه 

با جايگزينى ابزارهاى جديد آموزشى (ميان مدت)؛
- به روزرسانى رايانه هاى دانشكده از لحاظ كّمى و كيفى (بلندمدت)؛

- اختصاص تجهيزات مناســب سخت افزارى به دستگاه ها و سيستم ها 
به ويژه با مشخصات تخصصى گرافيكى (بلندمدت)؛

- نصب نرم افزارهاى به روز كاربردى براى آموزش در رشــته هاى هنر، 
معمارى و شهرسازى (ميان مدت)؛ و

- تجهيــز و تخصيــص تجهيزات ويــژه به كالس هــاى درس دوره 
كارشناسى ارشد (ميان مدت).

 
اولويت چهارم: خدمات فّناورانه

- دعوت از اســاتيد متخصص در حوزه هاى جديد معمارى (ديجيتال 
و پســت ديجيتال) بــراى تدريس و يا برگزارى كارگاه هاى آموزشــى 

(بلندمدت)؛
- تأمين تجهيزاتــى كه به شــكل گيرى و ورود فرايندهاى ديجيتال 
كمك مى نمايد مانند خريد پرينترهاى ســه بعدى، ربات ها و بازوهاى 

مكانيكى هوشمند (بلندمدت)؛
- كنترل و سنجش نحوه دسترسى به اينترنت در كليه نقاط دانشكده 

به صورت ماهانه و رفع نواقص (كوتاه مدت)؛
- ترغيب دانشــجويان به استفاده از خدمات مجازى به جاى مراجعات 
حضــورى در موارد ادارى و آموزشــى از طريق برگــزارى كارگاه هاى 
توجيهــى براى دانشــجويان جديدالورود با هماهنگــى بخش فناورى 

اطالعات واحد دانشگاهى (بلندمدت)؛
- به روزرسانى وب سايت دانشكده و در اختيار گذاردن مطالب مفيد و 

كاربردى براى دانشجويان (كوتاه مدت)؛ 

اولويت پنجم: فرايندهاى آموزشى و پژوهشى
- تعيين فرايند دفاع در طرح هاى نهايى و پايان نامه ها و شفاف ســازى 

نحوه عمل و ارزيابى (ميان مدت)؛
- ايجاد ســاز و كار منظم براى اطالع رســانى جلسات دفاع از طريق 

وب سايت دانشكده (ميان مدت)؛ 
- بررسى سرفصل ها در شــوراى آموزشى دانشكده، شوراى گروه هاى 
آموزشــى و تعيين مسئول دروس براى تعيين ملزومات درس همراه با 
نظارت كالن از طرف رئيس دانشكده و نظارت اجرايى از طرف مديران 

گروه هاى آموزشى (بلندمدت).

اولويت ششم: راهبردها و روش هاى ارزيابى
- اصالح و ترســيم مســير ارزيابى طرح هاى نهايى دوره كارشناسى 

(ميان مدت)؛
- همسان ســازى روش ها و معيارهاى ارزيابى براى دروس مشترك از 

طريق مديران گروه هاى آموزشى (بلندمدت)؛
- كنتــرل بر برگزارى ژوژمان   هاى مشــترك و تصميمات واحد براى 

ارزيابى طرح ها (بلندمدت)؛
- ايجــاد هماهنگى ميــان ارزيابى دروس از طريــق هماهنگى ميان 
روش هاى ارائه درس از طريق مديران گروه هاى آموزشى (بلندمدت)؛ 

اولويت هفتم: كيفيت يادگيرى دانشجويان
- تعيين استاد راهنما (ادارى و آموزشى) به منظور ايجاد تعلق و انگيزه 

بيشتر در دانشجويان كارشناسى (بلندمدت)؛
- دقت در برگزيدن روش هاى تدريس توســط اساتيد و نظارت توسط 

گروه هاى آموزشى و رئيس دانشكده (بلندمدت)؛
- فراهم آورى امكانات مناسب براى حضور بيشتر دانشجويان و ايجاد 
انگيزه از قبيل آتليه آزاد، امكانات ديجيتال و فناورى اطالعات، امكانات 

ترسيمى و .... (بلندمدت)؛
- كنتــرل بر نحوه تدريس اســاتيد به منظور باال بردن ســطح علمى 

دانشجويان (ميان مدت)؛
- ايجاد مشــوق هاى الزم براى حضور بيشتر اساتيد و تعامل بيشتر با 

دانشجويان براى ارتقاء سطح علمى (بلندمدت)؛
- كنترل نتايج ارزيابى هاى انجام شده در دانشكده (بلندمدت)؛ و

- رصد تعداد قبولى دانشجويان دانشــكده در مقاطع باالتر و ارزيابى 
ميزان تحقق و كيفيت يادگيرى دانشجويان (بلندمدت).

اولويت هشتم: فرايندها (دروندادها و بروندادها)
- كنترل مستمر اجراى سرفصل دروس توسط مسئول درس و مديران 

گروه هاى آموزشى (ميان مدت)؛
- ارزيابى مقطعى اساتيد از طريق دانشجويان (ميان مدت)؛

- ايجــاد فضاى تعامل ميان اعضاى هيأت علمــى به منظور باال بردن 
حس تعلق سازمانى و رشد دانشكده (ميان مدت)؛

- تفويــض نقش كنترلى بــه اعضاى هيأت علمى بــراى ايجاد حس 
مسئوليت در قبال كيفيت آموزش در دانشكده (بلندمدت).

٥٧

ارزيابى كيفيت آموزش معمارى از منظر مدرسان (مطالعه موردى: دانشگاه...
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اولويت نهم: رضايت شغلى
- ايجــاد هماهنگى هاى الزم از طرف رئيس دانشــكده براى پرداخت 
حقــوق به موقع و منظم دروس عملى و پــروژه اى از قبيل كارآموزى، 

طرح هاى نهايى و پايان نامه ها (ميان مدت).

اولويت دهم: امكانات كالبدى
- پايش و رصد منظم وضعيت كالبدى فضاهاى آموزشى و كارگاهى و 

رفع نواقص و فقدان ها (ميان مدت)؛
- در نظر گرفتن فضا و تجهيزات مناسب با ويژگى دوام باال براى ارائه 

آثار دانشجويان در آتليه هاى دانشكده (بلندمدت)؛ و
- كنترل، نوســازى و بازسازى صندلى ها، بازشــوها، پرده ها، سكوها، 

تخته ها و ... در كليه كالس ها (كوتاه مدت).

 پى نوشت
١.  ارزيابى از شــناخت و معرفى ضرورت ها، در بازه سال هاى ١٣٩٤ و 

١٣٩٥ صورت پذيرفته است.
2. Craft

3. International Network of Quality Assurance in   Higher 

Education (INQUAHE)

4. Ghobadian and Speller

5. Birnbaum

6. Harvay

7. Scheerens

8. Woodhouse

9. Outer Loading

10. Composite Reliability

11. AVE

12. Convergent Validity

13. Discriminant Validity

١٤. قابل ذكر اســت متغيرهاى رد شــده در دانشكده هنر و معمارى 
واحد رودهن رخ داده اند و ممكن اســت فرضيات رد يا تائيد شــده در 

موردپژوهى ديگر (ساير دانشكده ها) تائيد يا رد شوند.

 فهرست مراجع
١. اسالمى، سيد غالمرضا؛ و اسالمى، سيد يحيى؛ و نقدبيشى، رضا. (١٣٩٥). 

تبيين راهكارهاى اجرايى دانشــكده معمارى پرديس هنرهاى زيبا دانشــگاه 

تهران با تأكيد بر آسيب شناســى و ساماندهى كيفيت وضع موجود. معمارى و 

شهرسازى ايران، ١ (١٢)، ٤٧-٥٦.

٢.  اســالمى، ســيد غالمرضا؛ و اسالمى، ســيد يحيى. (١٣٩١). مدل سازى 

راهكارهاى اجرايى دانشــكده معمارى پرديس هنرهاى زيباى دانشگاه تهران، 

بر اســاس آسيب شناســى وضع موجود و ســاماندهى حال؛ طرح پژوهشى، 

معاونت پژوهشى پرديس هنرهاى زيبا، دانشگاه تهران؛ تهران.

٣. اســالمى، ســيد غالمرضــا؛ و نقدبيشــى، رضــا. (١٣٩٠). رويكــردى 

معرفت شناســانه به نقش دريافت هاى اشراقى در فرايند طراحى در اميرسعيد 

محمــودى (ويراســتار)، مجموعه مقــاالت چهارمين همايــش ملى آموزش 

معمارى، (آبان ٤-٦). دانشگاه تهران: تهران.

٤. امامى، ســيد جواد امامى. (١٣٨٢). طراحــى معمارى به مثابه يك الگوى 

رفتارى در امير سعيد محمودى (ويراستار)؛ مجموعه مقاالت دومين همايش 

آموزش معمارى، آذر ٢٦-٢٨، نشــر نــگاه امروز و دانشــكده هنرهاى زيبا، 

دانشگاه تهران، تهران.

٥. انجم شــعاع، آمينــه. (١٣٩٠). نهادينه كردن دانــش ضمنى در آموزش 
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(ص ٤٢-٥٤). تهران: نشر نگاه امروز.

١٠. خاكى، غالمرضا. (١٣٩١). روش تحقيق با رويكردى به پايان نامه نويسى. 

تهران: بازتاب.
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صنعتى اميركبير.
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Ab s tract
Architectural training before the issue of the involvement of architecture, is an affiliated concept.. Architectural 

training as one of the  s tructures of multidimensional of the main topic of “Education” has many aspects in developing 

approaches. The growth of academic education need to expand to a qualitative development in Iran. According to 

the Islamic Azad University Vision for achieving to the qualitative development in the fourth decade, this research 

attempt to identify and measure the criteria and indicators of quality evaluation for the faculty of Art and Architecture 

of Roudehen Branch of Islamic Azad University. Review the approaches and theories related to the concept of 

quality to achieve the criteria and indicators that can interact with the exi s ting  s tructure of the educational sy s tem 

architecture are cases that have inve s tigated in this paper. Based on a review of research also formed and Inspired 

by categories such as documents and issues affecting research, including development plans and  s tructures are 

affecting the education sy s tem architecture have been analyzed in this section in order to achieve a comprehensive 

model in the  s tudy. Faculty of Arts and Architecture as the large s t training center for art and architecture in Ea s t of 

Tehran needs to serious attention based on a developmental process. On the other hand, Higher education quality, 

consi s tent input, process, output and outcome  s tandards to improve the sy s tem of higher education activities with 

regard to the mission, goals and expectations defined and developed higher education sy s tems. Universities are 

evaluated has reached its goals, mission to fulfill and respond to the expectations.  The aim of this research was 

about the inve s tigation of Priorities and  s trategies for the Quality of Architectural Education in the faculty of art 

and architecture, Islamic Azad University- Roudehen branch. According to growth of the faculty and in order to 

achieve to the great goal of Islamic Azad University for Qualitative Education,  s tudy and research to forming the 

indicators of quality of education and the  s tructure of architectural training for checking the priorities and  s trategies. 

The purpose of this research is applicable and the collected data are descriptive. Because this  s tudy was to review the 

current situation is concerned, in the field of research is descriptive, and because it is the people's opinions through a 

que s tionnaire survey. The resulting model to determine the variables affecting the quality and impact of the research 

in general will apply in different schools So that after the evaluation model and the representation of the findings to 

provide priority and payment solutions. In order to collect the required data, the que s tionnaire was designed criteria 

and indicators were extracted from the literature. The que s tionnaire contains 90 que s tions, and item was based on the 

Likert scale. Research variables formed from researches and based on that designed the que s tionnaire for lecturers. 

The  s tati s tical universe size and the sample size (N=72,S=60) calculated. Validity and reliability assessed with 

Convergent Validity, Divergent Validity, and Composite Reliability and on all factors obtained appropriate results. 

Among 26 Hypothesizes, 19 Hypothesizes confirmed. Finally, 10 Priorities identified and the  s trategies presented. 

Keywords: Quality of Education, Architectural Training, Priorities and Solutions, Faculty of Art and Architecture, 

Roudehen.
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