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مقایسه ی تضمين کيفيت از طریق تجهيز امكانات آموزشي در موسسات آموزش عالي پيام نور ،آزاد
و غيرانتفاعي
حميد شفيع

زاده*1

عضو هیأت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار ،گرمسار ،ایران
*نویسنده مسئولshafizadeh11@gmail.com :
تاریخ دریافت مقاله  99/9/42تاریخ آغاز بررسی مقاله  99/09/4تاریخ پذیرش مقاله 90/4/0
چكيده
مقاله حاضر با هدف بررسی مقایسه ای امکانات آموزشی ازدیدگاه ذینفعان آموزشی دانشگاه پیام نور ،غیرانتفاعی و آزاد اسالمی شهرستان گرمسار
انجام شده است .این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها ،توصیفی از نوع پیمایشی است .جامعه آماری این پژوهش
شامل کلیه استادان و دانشجویان مؤ سسات آموزش عالی شهرستان گرمسار (آزاد ،پیام نور ،غیرانتفاعی) در سال تحصیلی  99-90می باشند که
تعداد آنها  04829نفر می باشد .حجم نمونه مورد نیاز بر اساس جدول مورگان  473نفر تعیین گردید که به منظور افزایش اعتبار تحقیق ،این میزان
به  203نفر افزایش پیدا کرد .نمونه ها در این پژوهش به صورت طبقه ای -نسبتی انتخاب شدند .ابزار گردآوری داده ها ،پرسشنامه  42سؤالی و
محقق ساخته می باشد .ابزار تحقیق از نظر روایی محتوایی و بر اساس نظر تعدادی از اساتید صاحبنظر در حوزة آموزش عالی مورد تأیید قرار
گرفت و برای تعیین پایایی پرسشنامه نیز از آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب آن برابر  9/94به دست آمد .برای تحلیل دادهها از آزمون  tتك
نمونهای ،ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شد .نتایج تحقیق نشان داد تمامی مؤلفه های پنجگانه امکانات آموزشی مورد
بررسی در رضایتمندی ذینفعان موثر است اما باالترین تأثیر مربوط به امکانات فناوری اطالعات ،سمعی -بصری و فضای فیزیکی کالس درس
است .نتایج همچنین نشان داد از نظر ذینفعان ،امکانات آموزشی هر سه موسسه مورد بررسی رضایت بخش نیست درعین حال دانشگاه آزاد
اسالمی در مقایسه با واحدهای پیام نور و غیرانتفاعی از شرایط بهتری برخوردار است.
کليد واژه گان :تضمین کیفیت ،ذینفعان ،امکانات آموزشی ،فضای فیزیکی ،فناوری اطالعات.

اعتالی علمی و جهت بخشیدن به حرکت های فکيری،

مقدمه
آموزش عالی ،یکيی از مهيم تيرین نهادهيا در جهيت

اعتقادی ،فرهنگی و سیاسی جامعه نقش اساسی دارنيد(

آموزش ،توسعه و تأمین منابع انسانی و رکين اصيلی در

گوردون ،4994،0ص .)09با توجيه بيه جایگياه ميذکور،

پیشرفت و توسعه پایدار اسيت و بيه عنيوان یيك نهياد

روند تغییرات ساختاری در آموزش عيالی از چنيد دهيه

ساختارمند ،نیازمند مالحظه علمی تمام بخش ها و جنبه

گذشته شروع شده اسيت ،افيزایش جمعیيت ،گسيترش

آن مييی باشييد .دانشييگاههييا و موسسييات

آموزش همگانی ابتدایی و متوسطه ،همراه با رشد طبقيه

آموزش عالی ،همواره به عنوان باالترین مرکز اندیشيه و

متوسط بر فراوانی تقاضا برای ورود بيه دانشيگاه هيا بيا

تولید علم محسوب می شيوند و بيا حضيور و فعالیيت

نرخی رو به تزایدی افيزوده اسيت .خصوصياس گسيترش

هييای مختلي

اندیشمندانه متفکران ،دانيش پژوهيان و دانشيجویان در
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روزافيزون فنيياوری در زمینيه هييای ارتباطيات و اطييالع

بهييره منييد شييوند (نفیسييی ،0482،ص  .)29در ایيين

رسانی ،جامعه بشری را با نیازهيای جدیيدی رو بيه رو

کشاکش ،دانشگاهی برنده خواهد شيد کيه بيه نیازهيای

ساخته است .در این شيرایط ،نقيش ميوثری از دانشيگاه

مشتریان خود آگاه و حساس باشيد و سيعی در رفيع آن

برای پاسخگویی به این نیازها انتظار می رود(فراسيتخواه

نیازها نماید و به اصطالح عام «مشتری ميداری »4باشيد.

و کبریایی ،0477،ص  .)37دانشگاهها به منظور به انجام

به عبارت دیگر ،موفقیت تمام سازمانها و موسسات ،اعم

خطیر و پویایی و ارتقای خود ،نیازمنيد

از تولیدی یا خدماتی ،انتفاعی یا غیرانتفاعی و دولتی یيا

الگو و ابزار مناسب بيرای ارزیيابی و اطمینيان کیفيی از

غیر دولتی ،تحت تاثیر عوامل متعددی قرار دارد که یکی

روند برنامه ها و فرایندهای مربوز به کارایی و اثربخشی

از مهمترین آنها رضایتمندی مشتریان به منظيور نیيل بيه

دانييش آموختگييان خييود و مهييم تيير از همييه میييزان

تعييالی در کسييب وکييار اسييت .امييروزه تييامین رضييایت

رضایتمندی آنان است .از سوی دیگر دانشيگاههيا بيرای

مشتری یکی از الزامات اساسی نظامهای مدیریت کیفیت

حفظ پویایی خود نیازمند برنامه ریزی های توسعه ای و

و مدلهای تعالی است .ویژگیهای متفاوت خدمات باعث

راهبردی بهبيود فراینيدها و روش هيا و کنتيرل مسيتمر

می شود تيا ارزیيابی کیفیيت خيدمات و بيالطبع بهبيود

کیفیت است .در همین رابطه ،یکی از معیارهيای عميده

کیفیت آن بسیار پیچیده شود .ایين موضيوع نیازمنيد بيه

در زمینييه کیفیييت و بهبييود مسييتمر آن ،ایجيياد و حفييظ

کييارگیری ابييزاری مناسييب بييرای ارزیييابی کیفیييت یييك

مشتری است که در سازمان های آموزشيی یادگیرنيدگان

محصول ناملموس است .به عالوه ،خيدمت بير خيالف

به عنوان مخاطبان اصلی فرایند آموزشی تلقی می شيوند

کاالی ملموس قابل ذخیره سازی ،دوباره کياری و رفيع

(توبین ،4909 ،0ص .)33

نقص نیست .مشتری غالباس در محل ارائه خدمت حضيور

رساندن وظای

یکی از علل وجيودی موسسيات آموزشيی ،خاصيه

دارد و نقایص موجود را به طيور مسيتقیم مشياهده ميی

دانشگاهها ،وجود قشری از جوانان می باشد که متقاضی

کند که این امر از حساسیت توجه بيه بهبيود کیفیيت در

اجتماعی خدمات آموزشی می باشيند و بيه نيوعی ایين

حوزه خدمات حکایت دارد (سيقایی و کاووسيی0482،

نیروی انسانی عظیم و با توان بالقوه از مشتریان دانشيگاه

به نقل از نورالسناء و همکاران ،0487،ص  .)04خدمات

محسوب می شوند .امروزه بيه عليت تقاضيای اضيافی،

آموزشی بيه ویيژه خيدماتی کيه از طریيق دانشيگاهها و

تقاضی گوناگون برای آموزش ،منيافع خصوصيی بياالی

موسسات آموزش عالی ارایه می شود ،یکی از مهمتيرین

آموزش در کنار دانشگاههای سراسری سيایر بخيش هيا

حوزه های خدماتی در هر جامعه محسوب می شود کيه

نیز به عرضه آموزش پرداخته اند؛ دانشگاههای مختلي

از نقشی بی بدیل در توسعه یيافتگی جواميع برخيوردار

(پیيام نييور ،غیرانتفيياعی ،دانشييگاه آزاد ،دانشييگاه علمييی

است .بنابراین ،توجه به ارتقای کیفیت خدمات آموزشی

کاربردی) هير کيدام بيه نيوعی سيعی در جيذب افيراد

و پژوهشی به طور مستمر امری ضيروری بيه نظير ميی

بیشتری به عنوان مشتری در درون سیستم خود دارند تيا

رسد (چنگ ،4994،4ص  .)000عدم استفاده از روشهای

از مزایای حاصل از طرف دوليت و از طيرف متقاضيیان
2-

Tobin

Client- Oriented
- Cheng

1-

68

3

فصلنامه روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن ،سال سوم شماره اول ،بهار  ،1931پیاپی3

علمی در ارزیابی و بهبود کیفیت خدمات آموزشی ،بهره

سمت پیچیده و گران ،از اصول کلی می باشيد .در یيك

گیييری نامناسييب از سييرمایه هييای فکييری جامعييه و

ساده ،امکانات آموزشی به کلیه مواد و وسيایل و

سیاستگذاری ضعی

تعری

ابزارهایی اطالق میشود کيه شيرایط را بيرای یيادگیری

در امر آميوزش را در پيی خواهيد

داشت .امکانيات آموزشيی 0کيه بخشيی از تکنوليويی

فراگیران آسان تر و پایدارتر ميیکننيد (شمسيایی،0484،

آموزشی به شمار می آید کيه مهمتيرین آن در  3حیطيه

ص  .)49به عبارتی دیگر ،هر چیزی کيه بتوانيد کیفیيت

شييامل :فنيياوری اطالعييات ،سييمعی بصييری ،وضييعیت

تدریس و یادگیری را افزایش دهد وسیله ای برای کمك

فیزیکيی کييالس ،آزمایشييگاهها و منيابع کتابخانييه اميير

به آموزش است.

یادگیری را بسیار مطليوب ميی سيازد و نتیجيه اسيتفاده

موفقیت هر اقدامی متأثر از کیفیت اجزاء سازنده آن ميی

مناسب از آن تسهیل و تسریع در آموزش و یياد گیيری

باشد .از نقطه آغاز توسعه و تکامل یك برنامه آموزشيی

است .در نتیجه استفاده موثر از امکانيات آموزشيی ميی

تا زمان دستیابی به اهداف نهایی آن ،یعنی افزایش سطح

تواند انگیزه دانشيجویان را تحيت تياثیر قيرار داده و بيا

دانش و درك یك فرد ،عناصر متعددی بر میزان موفقیت

افزایش مشارکت دانشجویان در یيادگیری ،یيك محيیط

برنامه تأثیر می گذارد .یکی از ایين عناصير ،امکانيات و

آموزشيی پرانگیيزه ایجياد کنيد .در جامعيه کنيونی کيه

وسایل آموزشی اسيت .امکانيات آموزشيی بيه صيورت

دانشجویان به طيور ميدام بيا امکانيات و فنياوری هيا و

مسييتقیم و غیرمسييتقیم در دسييتاوردهای یييك برنامييه

تکنولويی های متفياوت و نيوین بمبياران ميی شيوند،

آموزشی نقش دارند .امکاناتی که به خوبی برنامه ریيزی

دسترسی به پیشرفته ترین اطالعات و امکانات آموزشی

شده باشد بر گيروه هيای آموزشيی تيأثیر مثبيت دارد و

باید از مهمترین اهداف موسسات آموزش عيالی باشيد،

باعث می شود کيه اطالعيات بيه درسيتی انتقيال یابيد،

بطوریکه با کمك این امکانات بتوان حس رقابيت بيرای

دریافيت شيود و تفهييیم و نگهيداری گييردد .بيه منظييور

یادگیری را برای دانشجویان برانگیخت .مطالعات انجام

دستیابی به نتایج بهینيه در یادگیرنيدگان بایيد در هنگيام

شده بیيانگر آن اسيت کيه انيواع تجهیيزات و امکانيات

آموزش احساس خوبی داشته باشند و از لحاظ ذهنيی و

آموزشی از نظر جذابیت ،تنوع ،ترجیح و عالقه دانشجو

فکييری در حالييت دریافييت یييا پييذیرش قييرار گیرنييد
سييیگل4

و تأثیر بر یادگیری ،متفياوت هسيتند و هرکيدام از ایين

(شمسييایی ،0484،ص  .)47در ایيين زمینييه،

امکانات تاثیر ویژه ای در پیشيرفت تحصيیلی فراگیيران

( )0972در پی تحقیقات خود نتیجه گرفته است که بياال

دارند .این موضوع توجه به تجهیز امکانيات آموزشيی و

رفتن امکانات آموزشی ،سبب تسریع یيادگیری در افيراد

نیز طراحی و تهیه وسایل کميك آموزشيی را ،از قطيب

میشود .اینلی( 4بیتا) نیز در تکمیل مطالعات فوق چنین

اصلی اهداف دانشگاه ها بيرای بدسيت آوردن رضيایت

اظهار می کند که امکانات بهتر ،همراه با محیط یيادگیری

هرچه بیشتر ذینفعان آموزشی قرار می دهد .البته باید در

غنييی (مشييارکت بیشييتر ،سييازماندهی بهتيير و روشييهای

نظر گرفت در دسترس بودن مواد و وسایل و امکانيات

متنوع) و فعالیتهای متفاوت در درسهایی مانند علوم (کار

مالی و همچنيین انتخياب وسيایل از سياده و ارزان بيه
- Educational Facilities

Siegel
Ainley
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عملی بیشتر ،تشویق به جستجو و یادگیری فعال) با هيم

دانشگاه ریرسون 2کانادا انجام داده است .نتيایج بدسيت

مربوط هستند (اینلی ،بیتا ،نقيل از حقیقيی ،0478 ،ص

آميده نشييان داده اسييت کييه در بعييد تضييمین ،بیشييترین

.)24

شکاف منفی کیفیت مشاهده شده است .برادلی)4992( 3

بطور کلی ،متعلم با استفاده از وسایل آموزشی می توانيد

پژوهشيييی را بيييه منظيييور تعیيييین ادراك و انتظيييارات

هم یادگیری دسته جمعی و گروهيی کيالس را تقویيت

دانشجویان چینی از کیفیيت خيدمات آموزشيی در دوره

نمایييد و هييم بييه تسييهیل و تسييریع یييادگیری و رفييع

تحصیالت تکمیلی و تحلیل شکاف کیفیيت انجيام داده

مشکالت فردی یادگیرنيدگان بريردازد .بير ایين اسياس،

است .نتایج بدست آمده نشيان داده اسيت کيه در تميام

استفاده بهینه از امکانات آموزشی در جریان تيدریس بيه

ابعاد خدمت ،شکاف منفی کیفیت وجيود داشيته اسيت.

سبب فعال کردن حواس فراگیران امر آموزش را واقعيی

هيامیتون)4994( 2در پژوهشيی کيه بيه بررسيی نقيش

ترکرده ،ضمن غنی کردن کیفیيت تيدریس و یيادگیری،

آزمایشيگاههای ميدارس در پیشيرفت تحصيیلی دانيش

کييارایی تعلييیم و تربیييت را نیييز ارتقييا مييی بخشييد

آموزان پرداخته است .نتایج نشان داد کيه مدارسيی کيه

(پیری .)3 :0484،این موضوع در تحقیقات متعدد داخلی

دارای تجهیزات آزمایشگاهی مجهز می باشند و همچنین

و خارجی به اثبات رسیده است:

از امکانات کارگاهی مطلوبی برخيوردار هسيتند ،دانيش

ونييدیور )4900( 0بييه بررسييی تيأثیر امکانييات آموزشييی

آموزان آنها از پیشرفت تحصیلی بیشتری برخيودار ميی

مدارس بر یادگیری دانش آموزان پرداخته اسيت .نتيایج

باشيند و همچنيین در بيازار کيار ،از موقعیيت بهتيری

بدسيت آمييده نشيان داده اسييت کيه امکانييات آموزشييی

برخوردار خواهند بود .بطورکلی تجهیيزات و امکانيات

مدارس ،تأثیر معنی داری بر عملکرد و میيزان یيادگیری

مدارس تأثیر قابل مالحظه ای در یيادگیری و پیشيرفت
کيولن7

دانش آموزان داشته است به طوریکه ،هير چيه امکانيات

تحصیلی دانش آموزان این مدراس داشته اسيت.

آموزشی بیشتر و جدیدتری در مدارس بکار گرفته شود،

( )4990در پژوهشی به بررسی رابطه میان کیفیيت ارائيه

هانتر4

خدمات و رضایتمندی استفاده کننده از کتابخانه پرداخته

یادگیری دانش آموزان نیز بیشتر و بهتر می گردد.

( )4900در پژوهشی به بررسی رابطه بین عيدم تبعيی

است .نتایج بدسيت آميده نشيان داده اسيت کيه فاصيله

نژادی بین دانيش آميوزان ميدارس دولتيی بيا امکانيات

چشمگیری میان توقعات استفاده کنندگان و کیفیت ارائه

آموزشی پرداخته است .نتایج حاصله نشان داده است که

خدمات کتابخانه وجود داشته اسيت بطوریکيه اسيتفاده

امکانات آموزشی مدرسيه اثير مسيتقیمی بير بياال رفيتن

کنندگان کتابخانه از کیفیت مجموعيههيا و دسترسيی بيه

تجربه یادگیری دانش آموزان خارج از هير نيوع نيژادی

آنها ،فراهم کردن مکان مطالعه ،خيدمات و تجهیيزات و

داشته است .چو )4992( 4مطالعه ای را به منظور بررسی

برخورد کتابداران راضی نبودند (کولن ،4990 ،به نقل از

کیفیت خدمات آموزشی در دانشکده مدیریت بازرگيانی

مهيييدیزاده قلعيييهجيييوق .)0484 ،وینسيييتین)0979( 8
4-

Ryerson
Bradley
6 - Hamiton
7- Cullen
8- Weinstein
5-

1-

Vandiver
Hunter
3- Chua
2-
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مجموعهای از تحقیقات انجام شده در ميدارس را ميرور

از مواد و وسایل مختل

کرده و نتیجه گرفته اسيت کيه بيرخالف بعضيی نتيایج

شهرستان آبادان آميوزش دیيده انيد .گيروه دوم جامعيه

 ،همه تحقیقات از این نظریه حمایت ميی کننيد

آماری تحقیق نیيز  40نفير دیگير از کشياورزان شيرکت

که کیفیت و چگيونگی تجهیيزات فیزیکيی در ميدارس

کننده در یك دوره پنج روزه با موضوع مشيابه را در بير

روی رفتار متقابل دانشآميوز و معليم تيأثیر ميیگيذارد

داشته که بدون به کارگیری وسایل آموزشی در دهسيتان

(وینستین ،0979 ،نقل از معینپيور و همکياران.)0484 ،

مینوبار آبادان آموزش دیده اند .یافته های پژوهش نشان

عنایتی نيوین فير و همکياران ( )0499در پژوهشيی بيه

داده است که تفاوت میانگین دانش افراد دو گيروه پيس

ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی مرکز آموزشی دانشيگاه

از آموزش ،در پنج مورد از شش آفت یا بیمياری ميورد

پیام نور همدان پرداخته اند .نتایج بدست آمده نشان داده

بحث معنی دار بوده است .افزون بر این میيانگین دانيش

است که ادراك دانشجویان از کیفیت خيدمات آميوزش

کلی افراد دو گروه نیيز پيس از آميوزش ،بيا  99درصيد

ارائه شده در حد پایین و انتظاراتشيان در حيد باالسيت.

اطمینان معنی دار بوده است .به این ترتیب فرض اصيلی

در واقع ،نتایج نشان می دهد کيه دانشيجویان از کیفیيت

تحقیق مبنی بر تاثیر مثبت به کارگیری امکانات آموزشی

خدمات آموزشيی دانشيگاه پیيام نيور راضيی نیسيتند و

در افزایش میزان یادگیری مخاطبان دوره های آموزشی-

خدمات آموزشيی ارائيه شيده انتظيارات دانشيجویان را

ترویجی تایید گردیيده اسيت .فيرجالهيی و معینيی کیيا

زاده و همکياران ( )0489در

( )0488در پژوهشيييی بيييه بررسيييی میيييزان رضيييایت

پژوهشييی بييه بررسييی و مقایسييه وضييعیت آموزشييی،

دانشجویان از خدمات پشتیبانی یادگیری در دانشگاه پیام

پژوهشی و امکانات گيروه هيای تربیيت بيدنی و عليوم

نور پرداخته اند .نتایج نشان داده است که میزان رضایت

دانشيگاه آزاد اسيالمی کشيور از

دانشجویان از خدمات آموزشيی ،خيدمات رسيانه ای ،و

دیدگاه مدیران و اساتید گروه ها پرداخته اند .یافته هيای

خدمات عمومی به طور معنی داری باالتر از حد متوسط

تحقیق نشان داده است که از دیدگاه گيروه هيای ميورد

و از خدمات مشاوره ای پایین تر از حيد متوسيط بيوده

مطالعه وضعیت تاسیسات و تجهیزات ورزشيی در حيد

اسييت .ایييزدی و همکيياران( )0487در پژوهشييی تحييت

مطلوب ،وضيعیت برناميه هيا در حيد متوسيط و نهایتيا

عنوان بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان با توجه بيه

فعالیت های پژوهشيی و وضيعیت وسيایل و تجهیيزات

معیييار ( EFQMمطالعييه مييوردی دانشييجویان دانشييگاه

آموزشی در حد پایین ارزیابی شده است .علیمیرزایی و

مازندران) به این نتیجه رسیدند تنها  29درصيد از افيراد

همکاران ( )0489در تحقیقی آزمایشی به بررسيی تياثیر

نمونه رضایت خود را از خدمات آموزشيی ارایيه شيده،

کيياربرد مييواد و وسييایل آموزشييی بيير میييزان یييادگیری

اعالم نمودند و در بین دانشکده ها ،دانشيکده حقيوق و

کشاورزان پرداخته اند .جامعه آماری پيژوهش دو گيروه

علييوم سیاسييی و در بييین گييروه هييای آموزشييی گييروه

مجزا را در برداشته اسيت .گيروه اول شيامل  42نفير از

آموزشی علوم سیاسيی از سيایر گيروه هيای آموزشيی،

فراگیران یك دوره آموزشی-ترویجی پنج روزه در زمینه

مشييتری محييورتر بييوده اسييت .معييین پييور و همکيياران

آفات و بیماری های شایع نخل خرما بوده که با اسيتفاده

( )0483در پژوهشی تحت عنوان تأثیر عواميل فیزیکيی

متناق

برآورده نميی کنيد .نجي

ورزشی مناطق مختل
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کييالس بيير پیشييرفت تحصييیلی دانييشآمييوزان ،رابطييه

دانشجویان دانسته اند در حالیکه میيزان اسيتفاده آنهيا از

متغیرهای فیزیکی کالس درس را با پیشيرفت تحصيیلی

این وسیله به  %8/9کاهش داشته و ایين شياید بيه دلیيل

دانشآموزان مورد بررسی قرار داده اند .نتایج نشيان داده

پایین بودن امکان دسترسی اساتید بيه ویيدئو پرويکتيور

است که اگرچه رابطه معناداری بین متغیرهای فیزیکی و

است که تنها  %2آنها ،این وسيیله را در دسيترس تيرین

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان وجود نيدارد ،وليی ایين

دانسته اند .در این مقاله سعی بر آن است که بيا بررسيی

متغیرها بر نگرش معلم تأثیرگذار است و نگيرش معليم

میييزان رضييایتمندی ذینفعييان از امکانييات و خييدمات

نیز پیشرفت تحصیلی دانشآموزان را تحيت تيأثیر قيرار

آموزشی ،اطالعات مفیدی را در جهت پیشيبرد اهيداف

می دهد .همچنيین مشيخص شيده اسيت کيه فضياهای

آموزشی ارایه گردد تيا بيا بررسيی نتيایج آن و برطيرف

آموزشی مدارس کنونی ما با ویژگیهای روانی کودکيان و

نمودن نقایص شناخته شده بازده آموزشيی بياال رفتيه و

نوجوانان سازگار نیست .بابایی ( )0482در پژوهشيی بيا

گامی موثر در جهت بهبيود هرچيه بیشيتر محيیط هيای

عنوان تعیین مدیریت کیفیت فراگیير خيدمات آموزشيی

آموزشی دانشگاه برداشته شود .در ایين مقاليه منظيور از

دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی قوچان و انطبياق آن بيا

ذینفعان آموزشيی ،دانشيجویان و اعضياء هیيأت علميی

رضایت دانشجویان به نتایج زیر دست یافتيه اسيت کيه

دانشگاه می باشند که میزان رضایتمندی آنان از امکانات

بييین رضييایتمندی دانشييجویان از امييور آموزشييی ،امييور

آموزشی در  3حیطه شامل :فنياوری اطالعيات ،سيمعی

پژوهشييی و خييدماتی و کيياربرد اصييول  TQMرابط يه

بصری ،وضعیت فیزیکی کالس ،آزمایشگاه هيا و منيابع

معنييياداری وجيييود دارد و بيييین کمیيييت خيييدمات و

کتابخانه ای که ایين امکانيات نقيش بسيزایی در ارتقياء

رضایتمندی دانشجویان رابطه مستقیم و معناداری وجود

سطح علمی دانشگاه دارند ،مورد بررسی قرار گرفته کيه

دارد .خوش باطن و همکياران ( )0480در پژوهشيی بيه

در همین راستا ،سؤال های زیر مطرح شده است:

بررسی دانش نگرش و عملکيرد اعضيای هیيات علميی

سؤال اول :چه رابطه ای بین مؤلفه های اصلی امکانيات

دانشکده پزشکی تبریز در مورد وسایل کميك آموزشيی

آموزشی موسسيات آميوزش عيالی شهرسيتان گرمسيار

پرداخته اند .یافته های بدست آمده نشان داده اسيت کيه

وجود دارد؟

از میان حجم نمونه مورد مطالعه که  %32/3آنها در دوره

سؤؤؤال دوم :وضييعیت امکانييات آموزشييی موسسييات

های آموزشی وسایل کمك آموزشی شرکت کرده بودنيد

آمييوزش عييالی شهرسييتان گرمسييار از دیييدگاه ذینفعييان

درصد بیشتری از اساتید تخته سیاه را ساده ترین وسيیله

چگونه است؟

( )%39/3و وایييت بييورد را در دسييترس تييرین ()%49/2

سؤال سوم :با چه مدلی ميی تيوان میيزان رضيایتمندی

اولویت بندی کردند .اما میزان اسيتفاده اسياتید از تختيه

ذینفعان از امکانات آموزشيی موسسيات آميوزش عيالی

سیاه ( %04/9چهارمین وسیله مورد استفاده) است که بيه

گرمسار را پیش بینی کرد؟

نظر می رسد با نگرش اساتید در مورد تياثیر کيم آن بير

روش پژوهش

یادگیری ( )%8/9در ارتباط باشد .اکثير اسياتید ()%49/8
ویييدئو پرويکتييور را مييوثرترین وسييیله در یييادگیری
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این تحقیق از نظر هدف کاربردی است و از آنجا کيه

دانشجویان موسسات آموزش عيالی شهرسيتان گرمسيار

وضيعیت

(آزاد ،پیام نور ،غیرانتفياعی) در سيال تحصيیلی 99-90

موجود پرداختيه ،پژوهشيی توصيیفی از نيوع پیمایشيی

می باشند که تعداد آنها به همراه حجم نمونيه بيه شيرح

است .جامعه آماری این پژوهش شيامل کلیيه اسياتید و

جدول زیر می باشد:

به بررسی ادراکات شخصی افراد بيه توصيی

جدول .1جامعه آماری و حجم نمونه به تفكيک موسسات آموزش عالي شهرستان گرمسار
دانشگاه آزاد اسالمي

دانشگاه پيام نور

دانشگاه غيرانتفاعي

هيات علمي

545

52

8

دانشجو

7177

4177

5977

جمع کل

7945

4132

5978

 59درصد=  133نفر

 97درصد=  115نفر

 17درصد=  24نفر

نمونه ها در این پژوهش به صورت طبقه ای -نسيبتی

تحقیق نیز از آزمون آلفای کرونباخ بهره گرفتيه شيد کيه

از میان ذینفعان آموزشی که همان اسياتید و دانشيجویان

ضریب آلفای کرونباخ برابر  9/94به دست آمد و بيدین

می باشند ،انتخاب شده است .حجم نمونه مورد نیاز بير

گونه ابزار تحقیق تأیید و در اختیار پاسخگویان قرار داده

اساس جدول مورگان ،برای یيك جامعيه  04829نفيری

شد .پس از گردآوری و ورود دادهها به رایانه بيا کميك

حداقل  473نفر می باشد کيه بيرای رسيیدن بيه نتیجيه

نييرمافييزار  ،SPSSاز آزمييون  tتييك نمونييهای ،ضييریب

مطلوب تر ،پرسشنامه تحقیق بین  203نفر توزیع گردید

همبستگی پیرسون و رگرسیون چنيد متغیيره (بيه روش

که درنهایت  298پرسشنامه دریافت شد و ميورد تجزیيه

اینتر ،)4برای تحلیل دادهها استفاده شد.

و تحلیل قرار گرفيت .ابيزار گيردآوری داده هيا در ایين

یافته ها

تحقیق ،پرسشنامه می باشد .این پرسشنامه  42سيؤالی و

سؤال اول .چه رابطه ای بین مولفه های اصلی امکانيات

محقق ساخته بيوده کيه  43سيؤال آن ،نظير ذینفعيان در

آموزشی موسسيات آميوزش عيالی شهرسيتان گرمسيار

مورد کیفیت امکانات آموزشی در پينج حیطيه سيمعی و

وجود دارد؟

بصری ،فضای فیزیکی ،فناوری اطالعات ،آزمایشگاه هيا

برای پاسخ به این از ضریب همبستگی پیرسون اسيتفاده

و کارگاهی و نیز منابع کتابخانه ای و یك سؤال نظر آنان

شد که نتایج آن در جدول  4آمده است:

در مورد میزان تيأثیر هير یيك از حیطيه هيا در فرآینيد
آموزشی می باشد .گویه هيای پرسشينامه طبيق مقیياس
لیکرت پنج گزینه ای از خیلی کم تا خیليی زیياد امتیياز
گذاری شده است .روایی پرسشنامه بيا اسيتفاده از روش
روایی محتوی0و با نظر چنيدین صياحبنظير در حيوزه
مدیریت آموزش عالی پس از اعميال اصيالحات ميورد
تایید قرار گرفيت .بيرای حصيول از پایيایی4پرسشينامه
- Content Validity
- Reliability

1
2

- Enter
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جدول .5ضریب همبستگي پيرسون جهت بررسي ارتباط بين مولفه های اصلي امكانات آموزشي
امكانات سمعي-

فضای فيزیكي

فناوری

امكانات

منابع

بصری

کالس

اطالعات

آزمایشگاهي

کتابخانه ای

1

**7/475

**7/254

**7/429

**7/574

./777

./777

./777

./777

حجم نمونه

478

478

478

478

478

ضریب پيرسون

**7/475

1

**7/453

**7/483

**7/457

سطح معني داری

./777

./777

./777

./777

حجم نمونه

478

478

478

478

478

ضریب پيرسون

**7/254

**7/453

1

**7/442

**7/514

سطح معني داری

./777

./777

./777

./777

حجم نمونه

478

478

478

478

478

ضریب پيرسون

**7/429

**7/483

**7/442

1

سطح معني داری

./777

./777

./777

ضریب پيرسون
امكانات سمعي-بصری

فضای فيزیكي کالس

فناوری اطالعات

امكانات آزمایشگاهي

منابع کتابخانه ای

سطح معني داری

**7/459
./777

حجم نمونه

478

478

478

478

478

ضریب پيرسون

**7/574

**7/457

**7/514

**7/459

1

سطح معني داری

./777

./777

./777

./777

حجم نمونه

478

478

478

478

478

نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان می دهد ،بین کلیيه

سؤؤؤال دوم .وضييعیت امکانييات آموزشييی موسسييات

مولفه های امکانات آموزشی رابطه مستقیم و معنی داری

آمييوزش عييالی شهرسييتان گرمسييار از دیييدگاه ذینفعييان

وجود دارد هرچند که در این میان بیشترین میزان رابطيه

چگونه است؟

بین مولفه های امکانات سمعی و بصری و بعد فنياوری

برای پاسخ به این سوال از مقایسه میيانگین هيا اسيتفاده

اطالعات می باشد.

شد که نتایج آن در جدول  4آمده است.
جدول .9مقایسه ميانگين ها جهت بررسي وضعيت امكانات آموزشي در موسسات آموزش عالي

واحد
دانشگاهي

امكانات

فضای فيزیكي

فناوری های

امكانات

منابع

سمعي-بصری

کالس

اطالعاتي

آزمایشگاهي

کتابخانه ای

ميانگين

5/17

9/37

9/77

9/15

9/47

9/15

دانشگاه آزاد
پيام نور

1/17

5/11

1/82

1/97

1/53

1/54

غير انتفاعي

1/79

1/22

1/41

1/77

1/71

1/44

نتایج حاصيل از مقایسيه میيانگین هيا نشيان ميی دهيد

کمی باالتر از حدمتوسط بوده و شيرایط در دو موسسيه

باالترین نميره مربيوط بيه وضيعیت امکانيات آموزشيی

دیگر اصال رضایت بخش نیست.

مربوط به دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار بوده است

سؤال سوم .با چه مدلی ميی تيوان میيزان رضيایتمندی

و دانشگاههای پیام نور و غیرانتفاعی در رتبه دوم و سوم

ذینفعان از امکانات آموزشيی موسسيات آميوزش عيالی

هستند .نتایج جدول باال همچنيین نشيان ميی دهيد کيه

گرمسار را پیش بینی کرد؟
در واقع براساس این سؤال ،قصد بر آن است تا از

وضعیت امکانات آموزشی فقط در دانشگاه آزاد اسيالمی

طریق آزمون رگرسیون چند متغیره عوامل موثر بر
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رضایت ذینفعان از امکانات آموزشی شناسایی شود .به

میزان رضایتمندی ذینفعان آموزشی را پیش بینی نمود؟

عبارت دیگر روشن شود که آیا از طریق متغیرهای

به این منظور از رگرسیون چند متغیره استفاده شده

مستقل (سمعی بصری ،فضای فیزیکی کالس ،فناوری

است .نتایج در جدول زیر خالصه شده است.

اطالعات ،آزمایشگاهها و منابع کتابخانه ای) می توان
جدول  .4شاخص های کلي تحليلي متغيرها بر اساس آزمون رگرسيون چند متغيره
مدل

ضریب همبستگي

ضریب تبيين

ضریب تبيين تعدیل شده

F

سطح معني داری

اینتر

7/385

7/371

7/377

521/24

7/777

نتایج جدول فيوق نشيان ميی دهيد کيه بيیش از 97

شود که باتوجه به مقدار آلفای به دسيت آميده ()9/999

درصد از واریيانس متغیير میيزان رضيایتمندی ذینفعيان

که از  9/93کوچکتر اسيت ميی تيوان گفيت کيه ميدل

توسط مجموع متغیرهای وارد شده در ميدل تبیيین ميی

رگرسیونی معنادار است.

جدول  .5ضرایب مدل رگرسيوني
مدل  /شاخص آماری

بتا

خطای استاندارد

بتا استاندارد شده

t

سطح معناداری

امكانات سمعي بصری

7/959

7/727

7/472

5/974

7/777

فضای فيزیكي کالس

7/577

7/792

7/924

7/455

7/777

فناوری های اطالعاتي

7/525

7/745

7/598

2/518

7/777

امكانات آزمایشگاهي

7/598

7/747

7/134

5/399

7/777

منابع کتابخانه ای

7/187

7/758

7/581

2/551

7/777

با توجه به این که مقدار سطح معناداری همه متغیرهيای

اطالعات و در جایگاه دوم امکانات سيمعی -بصيری و

کمتر از  9/93می باشد تمامی مولفه های ميورد بررسيی

در جایگاه سوم فضای فیزیکی کيالس درس قيرار دارد.

در رضایتمندی ذینفعان موثر است اما با توجيه بيه بتيای

با توجه به نتایج حاصل از اجرای رگرسیون ،مدل نهایی

بدست آمده ،بياالترین تياثیر مربيوط بيه بعيد فنياوری

پيييژوهش بيييه شيييرح زیييير ارائيييه ميييی گيييردد:
فضای فيزیكي

سمعي و بصری

کالس

%48

بهبود عملكرد آموزشي در

%37
رضایتمندی

%92
%58

امكانات آموزشي

منابع کتابخانه ای

دانشگاه
%54

فناوری اطالعات

بحث و نتيجه گيری

شكل  .1مدل نهائي پيش بيني ميزان رضایتمندی ذینفعان از امكانات آموزشي
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%13

آزمایشگاه

مقایسه ی تضمین کیفیت از طریق تجهیز امکانات آموزشی در موسسات آموزش عالی  /شفیع زاده

دانشگاه ها رسالتی بزرگ در جهت تربیت نیروی انسانی

نتایج این بخش با تحقیقات چو ( ،)4992برادلی

کارآمد ،متخصص و متعهد برای حل نیازهای جامعه

( ،)4992کولن ( ،)4990عنایتی نوین فر و همکاران

دارند .در این راستا دانشجو که خود خواستار فراگیری

( ،)0499ایزدی و همکاران ( )0487همسو است اما با

دانش می باشد و اساتید که آنها را در این راه هدایت

نتایج تحقیق فرج الهی و معینی کیا ( )0488مغایرت

می کنند ،نقش برجسته ای در پیشبرد اهداف واالی

دارد.

دانشگاه دارند .سنجش دیدگاه دانشجویان و اساتید یکی

نتایج حاصل از سوال سوم پژوهش با کمك آزمون

از ارکان مهم و الزم در ارزیابی کیفیت امکانات آموزشی

رگرسیون چندگانه نشان داد تمامی مولفه های مورد

ارائه شده در دانشگاه است و نتایج بدست آمده از این

بررسی در رضایتمندی ذینفعان موثر است .اما با توجه

نظرسنجی ها عامل مهمی در بهبود کارکرد آینده این

به بتای بدست آمده ،باالترین تاثیر مربوط به بعد فناوری

واحد ها می باشد .بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان

اطالعات و در جایگاه دوم امکانات سمعی -بصری و

و اساتید که مشتریان نظام آموزشی هستند و نقش عمده

در جایگاه سوم فضای فیزیکی کالس درس قرار دارد.

ای در عملکرد و فعالیت های آموزشی هر دانشگاهی

یافته این پژوهش با یافته های پژوهش معین پور و

دارند ،اطالعات الزم را در زمینه ارتقاء کیفی و کمی

همکاران ( )0483متفاوت بوده است که بیانگر آن است

واحد دانشگاهی در اختیار ما قرار می دهند که برای

که رابطه ضعیفی بین تأثیر امکانات آموزشی بر فرایند

و قوت هر فعالیت نیاز می

آموزشی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان وجود دارد و

باشد در این مقاله سعی بر آن بود که با بررسی میزان

البته یافته این پژوهش با یافته های پژوهش

رضایتمندی ذینفعان آموزشی اطالعات مفیدی را در

وندیور( ،)4900هانتر ( ،)4900هامیتون ( )4994و علی

جهت پیشبرد اهداف آموزشی ارایه گردد تا با بررسی

میرزایی و همکاران ( )0489مشابه است.

نتایج آن و برطرف نمودن نقایص شناخته شده بازده

با توجه به اینکه تمامی عوامل پنجگانه امکانات آموزشی

آموزشی باال رفته و گامی مؤثر در جهت بهبود هرچه

در رضایتمندی ذینفعان تاثیرگيذار بودنيد ،پیشينهاد ميی

بیشتر محیط های آموزشی دانشگاه برداشته شود.

شود برنامه های آموزش ضمن خدمت بيرای اسياتید در

نیل به شناسایی نقاط ضع

نتایج حاصل از سوال اول پژوهش با کمك آزمون

زمینه آشنایی با تکنولويی آموزشی ،نحوه استفاده و بهره

همبستگی پیرسون نشان می دهد بین کلیه مولفه های

گیری ،اثرات آموزشی و تربیتی آن و آشنایی بيا سيخت

اصلی امکانات آموزشی موسسات آموزش عالی

افزارهای آموزشی ترتیب داده شود .از لحياظ ميالی نیيز

شهرستان گرمسار رابطه مستقیم و معنی داری وجود

پیشنهاد می شيود از برناميه هيای ميرتبط بيا اسيتفاده از

دارد .هرچند که در این میان بیشترین میزان رابطه بین

وسایل تکنولويی آموزشی حمایت شده و پشتیبانی مالی

مولفه های امکانات سمعی و بصری و بعد فناوری

در زمینه تجهیز و بيه روز رسيانی آنهيا صيورت گیيرد.

اطالعات می باشد.

باتوجه به نقش امکانات آموزشيی ،پیشينهاد ميی شيود

نتایج حاصل از سوال دوم پژوهش ازطریق مقایسه

فضييای مناسييب جهييت اسييتفاده از وسييایل مييرتبط بييا

میانگین ها نشان می دهد باالترین نمره مربوط به

تکنولويی آموزشی در دانشگاه ها در نظر گرفتيه شيود؛

وضعیت امکانات آموزشی مربوط به دانشگاه آزاد

دیسك های فشرده کمك آموزشی بيا کمیيت و کیفیيت

اسالمی واحد گرمسار بوده است اما به طور کلی

بیشييتری جهييت اسييتفاده در بخييش سييمعی و بصييری

وضعیت امکانات آموزشی در موسسات آموزش عالی

خریداری شيود .تجهیيزات و امکانيات چنيد رسيانه ای

شهرستان گرمسار در وضعیت مطلوبی به سر نمی برد.

جهت استفاده بهینه ،تهیه شود .دانشگاه هيا شيرایط الزم
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را جهييت اسييتفاده از اینترنييت پرسييرعت و کتابخانييه

اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی تبریز در ميورد

دیجیتييال فييراهم نماینييد .دانشييگاه هييا منييابع چيياپی و

وسایل کمك آموزشی در تابستان  .80مجلؤه ایرانؤي

الکترونیکی بروز و ميورد نیياز رشيته هيای دانشيگاهی

آموزش در علوم پزشكي ،شماره  .4صص .4-09

موجود خود هر سياله خریيداری و بيه مجموعيه خيود

-

بیافزایند .امانت بین کتابخانه های دانشگاهی انجام گیيرد

و آموزشگری .زنجان :دانشگاه زنجان.

که سبب صرفه جویی در هزینه و تسریع در تهیيه منيابع

-

می گيردد .از نظير رعایيت اسيتانداردهای آميوزش نیيز

آموزشی بر آموزش های ترویجی کشياورزی .مجلؤه

تکنولييويی آموزشييی و نحييوه انجييام آن ،بخشييی از

پژوهش مدیریت آمؤوزش کشؤاورزی .شيماره .04

ارزشیابی کار اساتید باشد.

صص .22-32

منابع

-

ایييزدی ،صييمد؛ صييالحی ،ابييراهیم؛ قييره بيياغی،

عنایتی نوین فر ،علی؛ یوسيفی افراشيته ،مجیيد؛

صیامی ،ليیال و جيواهری دانشيمند ،محميد.)0499( .

محمدمهييدی .)0487( .بررسييی میييزان رضييایتمندی

ارزیابی کیفیت خدمات آموزشيی دانشيگاه پیيام نيور

دانشجویان بيا توجيه بيه معیيار نتيایج مشيتری ميدل

همدان بر اساس مدل سروکوآل .فصلنامه پؤژوهش و

(EFQMمطالعيييه ميييوردی دانشيييجویان دانشيييگاه

برنامه ریزی در آموزش عؤالي ،شيماره  .07صيص

مازنيدران) .مجله آمؤوزش عؤالي ایؤران .شيماره ،4

.043-030

صص .43-20
-

علی میرزایی ،عرفان؛ اسدی ،علی و طهماسيبی،

مييریم .)0489( .تيأثیر بييه کييارگیری مييواد و وسييایل

پیشنهاد می شود استفاده از روش های تدریس همراه بيا

-

شمسایی ،ابيراهیم .)0484( .تجهيزات آموزشي

-

بابایی ،محمد .)0482( .تعيين مدیریت کيفيؤت

فراستخواه ،مقصود و کبریایی ،احميد.)0477( .

آمييوزش عييالی در قييرن بیسييت ویکييم (گزارشييی از

فراگير خدمات آموزشي دانشؤجویي دانشؤگاه آزاد

کنفييرانس جهييانی آمييوزش عييالی در سييال ،0998

اسالمي قوچان و انطباق آن با رضایت دانشجویان.

پاریس) .فصلنامه پژوهش و برنامه ریؤزی آمؤوزش

دانشگاه آزاد اسالمی قوچان.
-

عالي .شماره ،07صص .009-049

پیييری ،موسييی .)0484( .موانييع بهييرهگیييری از

-

فنيياوری آموزشييی در فراینييد یيياددهی -یييادگیری از

بررسی میزان رضایت دانشجویان دانشگاه پیام نيور از

دیدگاه دبیران دبیرستانهای اسيتان آذربایجيان غربيی.

خييدمات پشييتیبانی یييادگیری .مجموعؤؤه مقؤؤا ت

مجله رشد تكنولؤوژی آموزشؤي .شيماره  ،8صيص

چهارمين کنفؤران

.20-27
-

ملؤي و اولؤين کنفؤران

بؤين

المللي آموزش الكترونيک.

حقیقی ،حمیيده .)0478( .بررسؤي ویژگيهؤای

-

فيزیكي محيط کالسهای دروس نظری در مؤدارس

معینپور ،حمیيده؛ نصراصيفهانی ،احمدرضيا و

ساعدی ،عاطفه .)0483( .تأثیر عوامل فیزیکی کيالس

راهنمایي نواحي چهارگانه شؤيراز .طيرح تحقیقياتی

بيير پیشييرفت تحصييیلی دانييش آمييوزان .فصؤؤلنامه

شورای تحقیقات استان فارس.
-

فرجالهی ،مهران و معینی کیيا ،مهيدی.)0488( .

رویكردهای نوین آموزشي ،شماره  .2صص .32-72
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A Comparative Study of Quality Assurance by Providing Educational
Facilities in PNU, Azad and Non-profit Higher Education Institutions
Shafizadeh, Hamid
Faculty of Psychology and Educational Sciences, Islamic Azad University Garmsar Branch,
Garmsar, Iran
Abstract:
This study aimed to compare the educational Equipment point of view of educational stakeholders PNU,
nonprofit and Azad in Garmsar city has been. This research targets applications in terms of data collection, is
descriptive. The population consisted of all teachers and students of higher education institutions in the city
Branch 91-90 school year, 13,849 people is that they are. Required sample size of 375 patients was
determined according to Morgan credit research, this figure rose to 415. The samples in this study as a class the ratio selected. Data were collected via a questionnaire of 26 questions and is self-made. Content validity
of the survey instrument based on the number of professors in the field of higher education and to determine
the reliability of the questionnaire was confirmed using Cronbach coefficient equal to 0/93, respectively. To
analyze one sample t test, Pearson correlation and multiple regression analysis were used. The results showed
that all five components of the educational facilities of the highest impact on effective stakeholder
satisfaction with the IT facilities, audio - visual and physical space of the classroom. The results showed that
in terms of stakeholders, educational facilities of all three institutions is not satisfactory compared to the
same time units Payam Noor, Islamic Azad University of profit is better.
Keywords: Quality Assurance, Stakeholders, Educational Facilities, Physical Space, Information
.Technology
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