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تاریخ پذیرش مقاله94/04/07 :

چکیده
پژوهش حاضر با هدف ،ارزیابی کیفیت برنامههای آموزشی دانشگاه پیام نور قم بر اساس
الگوی ( )NADE-TDECانجام شد .روش پژوهش توصیفی و رویکرد آن نیز کاربردی است.
از میان همة دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه پیام نور قم ( 14232نفر)  375دانشجو
به روش نمونهگیری تصادفی سهمیهای به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند .ابزار جمعآوری
دادهها ،پرسشنامه محقق ساخته بود و دادههای حاصل نیز با استفاده از شاخصهای آمار
توصیفی و استنباطی در محیط نرم افزار  SPSSتحلیل شدند .نتایج ارزیابی نشان داد کیفیت
برنامههای آموزشی در مؤلفههای طراحی مطالب و مواد درسی ( ،)3/14موارد مربوط به آموزش
( ،)3/61امور اجرائی ( )3/28بیش از حد متوسط و در مؤلفه استفاده از فناوریهای جدید
آموزشی ( )2/49کمتر از حد متوسط است و بین نظرات پاسخگویان از لحاظ جنسیت و سابقه
تحصیلی تفاوت معنیداری در سطح  p < 0/05دیده نشد .با توجه به وضعیت مؤلفههای الگوی
( )NADE-TDECالزم است دانشگاه پیام نور قم در خصوص بهبود کیفیت فناوریهای نوین
آموزشی اقدام کند.

تاریخ دریافت مقاله93/08/03 :
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مقدمه
نظامهای آموزش عالی از جمله دستگاههای عظیم برای توسعه و پیشرفت اجتماعی به
حساب می آیند .آنها از یک سو ،حافظ و انتقال دهنده میراث فرهنگی و ارزشهای
حاکم بر جامعه هستند و از سوی دیگر ،پاسخگوی نیازهای اجتماعی برای اشاعه و
توسعه دانش و فناوری بهشمار میروند (فیتزپاتریک 1و همکاران .)82 :2011 ،همچنین
به آموزش عالی به عنوان عاملی مؤثر در تحقق سیاستهای توسعة اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی نگریسته میشود ،زیرا شالوده توسعه سیاسی -اقتصادی ،در دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالی بنا میشود (کالیمنت ،2کابریالنا.)392 :2012 ،3
4
آموزش عالی به عنوان نظامی پویا و هوشمند ،مستلزم رشد هر دو بعد کمی و کیفی
است ،چرا که رشد و گسترش کمی آموزش عالی ،بدون توجه به کیفیت ،مسائلی
همچون؛ ترک تحصیل ،5بیسوادی ،6افت تحصیلی ،7مردودی ،وابستگی علمی ،عرضه
نیروی انسانی متخصص مازاد ،عدم فرصت مناسب برای خالقیت و شکوفایی منجر
می شود .بهبود کیفی نیز ،بدون در نظر گرفتن کمّیت ،به محرومیت انسانها از حق
تحصیالت و افزایش تبعیضات اجتماعی 8منتهی میشود (فراستخواه .)103 :1388 ،با
توجه به نقش حیاتی آموزش عالی که همانا اتخاذ راهبردهای اثربخش برای تربیت
نیروی انسانی متخصص ،تولید دانش نو و ارائه خدمات تخصصی و فناوری روز است،
توسعه کمی به تنهایی کافی نیست (معروفی و همکاران )90 :1386 ،و در کنار آن توجه
به مقولة کیفیت بسیار ضروری است.
در حال حاضر در اکثر دانشگاههای جهان ،دیدگاه دانشجویان به عنوان یکی از
عوامل پایش کیفیت در دانشگاه محسوب میشود .بازخورد کسب شده از طرف
دانشجویان و بررسی ادراک و انتظار آنان از کیفیت برنامههای آموزشی میتواند اطالعات
با ارزشی در اختیار برنامهریزان برای ارتقای کیفیت خدمات آموزشی قرار دهد .با توجه

1. Fitzpatrick
2. Climent
3. Cabrillana
4. qualitative & quantitative
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6. illiteracy
7. academic failure
8. social discrimination
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به مطالب مذکور ،مسئله اساسی پژوهش حاضر ارزیابی وضعیت کیفیت برنامههای
آموزشی دانشگاه پیام نور شهر قم بر اساس الگوی ( )NADE-TDECاست.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
واژه کیفیت از ریشه التینی " "qualitasو "( "qualitatترجمه واژه یونانی
" "Poiotesبه معنی چه نوع) و " "tatو " "tasاز ریشه التین " "guiبه معنی «کی»
و «چه کسی» است .در واقع واژه کیفیت از نظر ریشه لغوی به عنوان چه نوع
خصوصیاتی به کار رفته است (یمنیدوزی سرخابی ،بهادری حصاری .)59 :1387 ،در
فرهنگ لغات و منابع تخصصی از کیفیت ،تعاریف متفاوتی به عمل آمده است .فرهنگ
لغت آکسفورد ،1مفهوم کیفیت را شامل همه صفات یا ویژگیهای هر شیء به جز نسبت
و کمیت آن میداند (مادهوپادهیی ،2ترجمه اسحاقی و همکاران .)19 :1390 ،در فرهنگ
وبستر )2004( 3کیفیت ،درجه تعالی ،تطابق با استانداردها ،نوعی از ویژگیهای متعالی
درونی و ذاتی ،برتری در نوع پاالیش و تعالی در ارتباط با استاندارد ،خصوصیات و
صفات ویژه یا مطلوب ،تعریف شده است .فرهنگ بریتانیکا 4نیز ،کیفیت را بیان قضاوت
مشتری یا سرمایهگذار درباره ویژگیهای هر سازمان ،محصول و یا خدمت تعریف کرده
است (بوک.)66 :2015 ،5
کیفیت از موضوعات اساسی آموزش عالی است که همواره با شدت و ضعف به آن
پرداخته شده است .از سال  1990کیفیت ،از وضعیتی حاشیهای به موضوعی برجسته و
قابل توجه در کنار مسائل مالی ،مبدل گشته است .در ایران نیز بحث کیفیت در آموزش
عالی پس از دو دهه تأخیر نسبت به سایر کشورهای جهان ،از اواخر دهه  1370شمسی
به گفتمان غالب ،بین کنشگران ستادی نظام آموزش عالی کشور ،مبدل شد (بازرگان،
 .) 128 :1392به طوری که واژگان مرتبط با این مفهوم ،نظیر بهبود کیفیت ،ارتقای
کیفیت ،ارزیابی کیفیت ،سنجش کیفیت ،رتبهبندی کیفیت و تضمین کیفیت به کرات در
این برهه زمانی مطرح شده و به دایره واژگان آموزش عالی کشور راه یافته است
(محمدزاده و همکاران.)87 :1386 ،

1. Oxford Dictionary
2. Mudkhopadhyay
3. Webster Dictionary
4. Britannica
5. Bok
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در گذشته مفهوم کیفیت در آموزش عالی ،1عمدتاً مبتنی بر انطباق دستاوردها با
برخی معیارهای ملی و بینالمللی ،بهبود سطوح آموزش و یادگیری ،حفظ آن ،نحوه
تأمین بودجه و سایر منابع به منظور تحقق کیفیت آموزش عالی بوده است (قادری و
شکاری ) 148 :1393 ،در حالی که در رویکردهای نوین ،کیفیت به تحقق کیفی برون
دادها (ساهنی 2و همکاران ،)266 :2004 ،ایجاد فرایندهای مطلوب مدیریت (آنسی،3
 )12 :2006و میزان تحقق اهداف و مقاصد (گالینا ،4ریتا ،)31 :2012 ،5ارزیابی نسبت
فارغ التحصیالن به نیازهای بازار کار و مشاغل موجود (محمدی و همکاران)71 :1386 ،
و نیز فراهم کردن اطالعات الزم برای افراد ذینفع به منظور اطمینان بخشی از کیفیت
و اعتبار برون دادها ،معطوف شده است (اشنایدر ،وایت .)116 :2004 ،6بنابر این
تفاوت های اصلی مفهوم کیفیت در رویکردهای سنتی و جدید در آن است که در رویکرد
سنتی کیفیت به دروندادها و استانداردهای یکسان ملی و بین المللی وفادار است (کالینز،
روبانجو )23 :2008 ،7در حالی که در رویکردهای جدید ،اساساً بر فرآیندهای مدیریت،
اثربخشی ،ارزیابی مطلوب بروندادها ،نظارت بر عملکرد و چگونگی برآوردهسازی
نیازهای دانشجویان تأکید میشود (اموریج.)338 :2008 ،8
در مجموع با عنایت به اینکه کیفیت آموزش عالی به طور عمده به معی نیل به
اهداف تعیین شده و به عبارتی استانداردهای تصریح شده ،تلقی میشود ،لذا دانشگاهها
و مؤسسات آموزش عالی الزم است مقاصد خود را در قالب اهداف و مأموریتهای
خاص بیان کنند تا کیفیت ،با توجه به میزان دستیابی به این دسته از اهداف و مأموریتها
سنجیده شود (شهرکی پور.)119 :1391 ،
از سوی صاحب نظران مدیریت کیفیت ،الگوهای مختلفی طراحی شده است که
زمینههای کاربردی مختلفی دارند .در ادامه به برخی از آنها اشاره میشود:

1. Quality in Higher Education
2. Sahney
3. Anci
4. Galina
5. Ritta
6. Schneider & White
7. Collins & Rubanju
8. Omoregie
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الف) الگوی گرونروز
گرونروز ( )2007برای کیفیت خدمات ،سه بعد معرفی میکند که عبارتند از:
 -1کیفیت فنی ستاده :2که به ستاده واقعی از مواجهه خدمات اشاره دارد و بعد از
اینکه خدمات ارائه شد ،مورد ارزیابی قرار میگیرد .ستاده آن چیزی است که مشتری از
سازمان دریافت می کند .ستاده خدمات اغلب توسط مصرف کننده به شیوهای عینی
ارزیابی میشود.
3
 -2کیفیت عملیاتی مواجهه خدمات  :که به کیفیت فرایندها و رویهها در تولید و
ارائه خدمات به مشتریان اشاره دارد .با توجه به همزمانی تولید و مصرف خدمات،
کیفیت فرایند معموالً در هنگام انجام خدمات از سوی مشتری مورد ارزیابی قرار
میگیرد .این بُعد از کیفیت ،به تعامل بین ارائه کننده و دریافت کننده خدمات اشاره دارد
و اغلب به شیوهای ذهنی ادراک میشود.
 -3تصویر ذهنی از سازمان :4این بعد به ادراکات مشتری از سازمان خدماتی مربوط
میشود .تصویر ذهنی به کیفیت ستاده ،فعالیتهای ارتباطی بیرونی ،موقعیت فیزیکی،
آراستگی و تمیزی محیط کارکنان و شایستگی رفتار کارکنان سازمان بستگی دارد.
5

ب) الگوی سوین
سوین ( ) 1999الگویی برای رضایت مشتریان از خدمات ارائه داده است که در آن
کیفیت خدمات ،برآورده کردن انتظارات مشتریان در نظر گرفته شده است .وی در این
الگو  13عامل یا بعد (شکل ظاهر و مواد قابل لمس ،صالحیت و شایستگی کارکنان،
دسترسی مشتریان ،ارتباطات ،تمایل به خرید یا دریافت مجدد خدمات ،قابلیت اطمینان،
رابطه دوستانه با محیط زیست ،نزاکت و تواضع کارکنان ،وجود حساسیت و جوابگویی،
اعتبار ،برابری و بی طرفی ،اطمینان ،امنیت ،درک مشتری) را مشخص کرده است (به نقل
از سیدجوادین ،کیماسی.)72-73 :1390،

1. Gronroos Model
2. Technical Quality of Outcom
3. Service Encounter Quality
4. Mental Image of Organization
5. Soin
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پ) الگوی آلدلیگان و باتل
آلدلیگان و باتل ( )2002الگویی را با نام «سیس ترا _اس کیو» نظام مبادالتی کیفیت
خدمات ( 2)SYS TRA-SQارائه کردهاند که شامل چهار بُعد و  21مؤلفه است.
آنها در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که مشتریان کیفیت خدمات را در دو
نظام سازمانی و مبادالتی ارزیابی میکنند .ابعاد این الگو عبارتند از:
-1کیفیت نظام خدمات  :این بعد بیانگر ارزشیابی کیفیت خدماتی است که آن را
فراتر از افراد درون نظام ،می توان به سازمان خدماتی به عنوان یک نظام ،نسبت داد .این
بُعد شامل ترکیبی از مؤلفههایی است که به دو عملکرد فنی و وظیفهای در سطح سازمان
مربوط هستند.
-2کیفیت خدمات رفتاری :این بُعد بیانگر ارزیابی از چگونگی خدمات ارائه شده
از سوی کارکنان و شامل صفات رفتاری ،نظیر ادب و تواضع و روابط دوستانه کارکنان
است.
-3کیفیت خدمات ماشینی :این عامل بر کیفیت تجهیزات و ماشین تأکید دارد و به
قابلیت و اعتماد ماشینها و نیز عملکردشان بر حسب رضایتبخش بودن نتایج ،زمانی
که مورد استفاده قرار میگیرد مربوط است.
 -4صحت مبادالتی خدمات :این بُعد به طور کلی بر کیفیت خدمات فنی ،دقت
سیستم و کارکنان تأکید دارد .این وجه از تجربه به مشتریان از فراوانی خطا و اشتباهات
کارکنان به هنگام ارائه خدمات به مشتری ناشی میشود.
3

ت) الگوی سروکوال
در سال  1985الگوی سروکوال را پاراسورامان ،زیتامل و بری ابداع کردهاند .با
توجه به اینکه مدل سروکوال یکی از مدلهایی است که بر اساس شکاف بین انتظار و
ادراک مشتری سعی در سنجش میزان کیفیت خدمات دارد ،به مدل تحلیل شکاف نیز
معروف است.
4

1. Aldlaigan & Buttle
)2. System Transactional Service Quality (SYSTRA - SQ
3. Servqual Model
4. Parasuraman, Zeithaml, Berry
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هدف اصلی در این الگو تعیین ابزاری برای اندازهگیری کیفیت خدمات در بخش
دولتی است  ،ابزاری که بتواند کیفیت خدمات را در بخش دولتی در تمامی زمینهها با
کمترین تغییرات اندازهگیری کند (الوانی ،ریاحی .)17 :1382،یکی از مزیتهای این
الگو آن است که پایایی و اعتبار آن در طیف گستردهای از حوزههای خدماتی تأیید شده
است (اعرابی ،اسفندیاری .) 5 :1382 ،گرچه برای استفاده از این الگو در برخی از
خدمات الزم است تعدیالتی در آن صورت پذیرد با این حال ،سروکوال هنوز گزینه
مطلوبی برای تحقیقات مقطعی و الگوبرداری در خدمات به شمار میرود (اولویز،1
.)255:2014
در مجموع این الگو خدمات را از پنج بُعد ارزیابی میکند که عبارتند از:
 -1ملموسات :2ظاهر تجهیزات و وسایل و ابزار فیزیکی موجود در محل کار و
کارکنان.
3
 -2اطمینان  :توانایی سازمان خدمتدهنده در انجام وعدههای خود به طور دقیق و
مستمر.
4
 -3پاسخگویی  :تمایل و اشتیاق سازمان برای کمک به مشتریان و ارائه به موقع
خدمات.
5
 -4تضمین  :دانش ،مهارت و شایستگی کارکنان سازمان در القای حسن اعتماد و
اطمینان به مشتری.
 -5همدلی :6همدلی با مشتری و تالش برای درک نیازهای وی (بهادری و همکاران،
.)40 :2013
ث) الگوی ()NADE-TDEC
الگوی ( )NADE-TDECکه نسبت به مدلهای دیگر تصویری جامعتر ارائه کرده
است  ،درصدد است با نگاهی جامع ،اطالعاتی را فراهم کند تا با استفاده از آن تصمیمات
خردمندانهای در مورد حوزهها و مؤلفههای چهارگانه (کیفیت طراحی مطالب و مواد
1. Ulewicz
2. Tangibility
3. Reliability
4. Responsiveness
5. Assurance
6. Empathy
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درسی ،کیفیت فناوریهای جدید آموزشی ،کیفیت موارد مربوط به آموزش و کیفیت
امور اجرائی) اتخاذ شود .در ادامه هر یک از آنها توضیح داده میشود:
 -1کیفیت طراحی مطالب و مواد درسی -مطالب و مواد برنامه درسی در بردارنده
دانشها (حقایق ،تبیینها ،اصول ،تعاریف) ،مهارتها و فرآیندها و ارزشها است
(ملکی )68 :1394 ،که دانشجو در ضمن آموزش یا در فرآیند یاددهی -یادگیری با آن
در تعامل قرار میگیرد (نوریان.)45 :1393 ،
 -2کیفیت فناوریهای جدید آموزشی -این مؤلفه به دنبال طرح سازمانیافته و
استقرار سیستم فراگیری است که از مزایای روشهای نوین ارتباط جمعی و شیوههای
جدید تدریس ،ابزار و وسایل بصری و سازمانبندی کالس بهرهگیری میکند .به عبارت
دیگر هدف اصلی این مؤلفه به کارگیری وسایل و ابزارهای آموزشی و استفاده از
یافتههای پژوهشی برای ارتقای کیفیت یادگیری است (فردانش.)36 :1393 ،
 -3کیفیت موارد مربوط به آموزش :آموزش به عنوان فرصتهای برای یادگیری،
نخستین مأموریت و کـارکرد دانـشگاه محـسوب مـیشود و کیفیت مربوط به آن حافظ
امنیت ،رفـاه و تعـالی فـردی و گروهی دانشجویان خواهد بود (سیف.)33 :1392 ،
 -4کیفیت امور اجرائی -از جمله امور مرتبط با این مؤلفه میتوان به زمان تشکیل
کالسها ،مکان تشکیل کالسها ،هزینههای آموزشی و قوانین مرتبط با آموزش اشاره
کرد.
در ادامه به تعدادی از پژوهشهایی که به ارزیابی کیفیت برنامههای آموزشی
پرداختهاند اشاره میشود.
یارمحمدیان و همکاران ( )2011در پژوهشی با عنوان «ارزیابی کیفیت برنامههای
آموزش از راه دور بر اساس الگوی ( »)NADE-TDECنشان دادند که دانشآموزان
در اکثر موارد ،کیفیت برنامههای آموزش از راه دور را باالتر از متوسط ارزیابی کردهاند.
نتایج پژوهش حیدری رفعت و همکاران ( )1392با عنوان «ارزیابی کیفیت خدمات
آموزشی دانشکدة فنی دانشگاه تهران از دیدگاه دانشجویان براساس مدل سروکوآل»
حاکی از آن است که ادراک و انتظار دانشجویان از کیفیت خدمات آموزشی در همة
ابعاد ،بیشتر از حد متوسط است.
عنایتی نوینفر و همکاران ( )1390در مطالعهای که با هدف «ارزیابی کیفیت خدمات
آموزشی دانشگاه پیام نور همدان» انجام دادند ،به این نتیجه رسیدند که دانشجویان از
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کیفیت خدمات آموزشی این واحد راضی نیستند و آموزشهای ارائه شده ،انتظارات
آنان را برآورده نمیکند.
1
کارشناسان اداره آموزش و پرورش آمریکای شمالی ( )2001استانداردهایی از قبیل
طراحی مطالب و مواد درسی ،فناوریهای جدید آموزشی ،موارد آموزشی از قبیل طرح
درس معلمان ،امور اجرائی از قبیل زمان تشکیل کالسها ،مکان تشکیل کالسها،
هزینههای آموزشی و قوانین مرتبط با آموزش را برای ارزیابی کیفیت محیطهای آموزشی
توصیه کردهاند (به نقل از جعفری هرندی و همکاران.)6 :1393 ،
ریچارد و آدامز )2006( 2در پژوهشی که به منظور «تعیین کیفیت برنامههای آموزشی
در ایاالت متحده» انجام دادند نتیجه گرفتند که از دیدگاه دانشجویان ،برنامههای با
کیفیتی به آنها ارائه نمیشود.
سؤاالت پژوهش
 -1وضعیت کیفیت برنامههای آموزشی دانشگاه پیام نور شهر قم از نظر دانشجویان
در سال تحصیلی  1391 -92بر اساس الگوی ( )NADE-TDECچگونه است؟
 -2آیا بین نظرات پاسخگویان در سؤال فوق از نظر عوامل جمعیتشناختی
(جنسیت ،سن ،رشته و سابقه تحصیلی) تفاوت معنیداری وجود دارد؟
روش پژوهش ،جامعه و حجم نمونه
پژوهش حاضر از نوع توصیفی -پیمایشی است و تالش کرده است که تصویری از
نظرات دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه پیام نور شهر قم را در مورد کیفیت
برنامههای آموزشی به دست آورد.
جامعه آماری پژوهش همة دانشجویان شاغل به تحصیل دانشگاه پیام نور قم به
تعداد  14232نفر بودند که با استفاده از جدول تخمین نمونه کرجسی و مورگان 375
نفر دانشجو ( 221دختر و  154پسر) برآورد و با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی
سهمیهای (طبقه ای /نسبی) انتخاب شدند.

1. North American Division Office of Education Technology and Distance Education
Committee
2. Richard & Adams
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ابزار گردآوری دادهها
ابزار گردآوری دادهها در این پژوهش پرسشنامه چهل سؤالی اقتباس شده از الگوی
( )NADE-TDECاست که با استفاده از نظرات کارشناسان در راستای چهار مؤلفه
کلی (کیفیت طراحی مطالب و مواد درسی ،کیفیت فناوریهای جدید آموزشی ،کیفیت
موارد مربوط به آموزش و کیفیت امور اجرایی) در طیف پنج درجهای لیکرت 1تنظیم
شده است.
به منظور اطمینان از روایی 2صوری و محتوایی ،مؤلفهها و گویههای استخراجی در
اختیار چند تن از اعضای هیأت علمی که در این زمینه دارای تخصص کافی بودند،
گذارده شد و آنان گویهها را به لحاظ درجه تناسب با مفاهیم مرتبط تأیید کردند.
5
همچنین پایایی 3پرسشنامه مزبور پس از اجرای مقدماتی 4از طریق آلفای کرونباخ
 0/91تعیین شد که نشاندهنده پایایی مناسب ابزار است.
روش تحلیل دادهها
برای تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است .آمار توصیفی
شامل میانگین و انحراف استاندارد دادهها بود و در سطح آمار استنباطی نیز برای
متغیرهای دو سطحی از آزمونهای ( )tتک نمونهای و ( )tمستقل و برای متغیرهای
چند سطحی از آزمونهای تحلیل واریانس ( )Fو تعقیبی شفه ( )Scheffeاستفاده شده
است و دادهها با نرمافزار تحلیل آماری ( )SPSSتحلیل شد.
یافتهها
سؤال اول پژوهش :دانشجویان وضعیت کیفیت برنامههای آموزشی دانشگاه پیام نور
قم را بر اساس الگوی (( )NADE-TDECطراحی مطالب و مواد درسی ،فناوریهای
جدید آموزشی استفاده شده ،آموزش و امور اجرایی :زمان تشکیل کالسها ،مکان
تشکیل کالسها ،هزینههای آموزشی و قوانین مرتبط) چگونه ارزیابی میکنند؟
به منظور دستیابی به پاسخ این سؤال ،چهل گویه در پرسشنامه قرار داده شده و با
میانگین نظری  3مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند .همانگونه که در جدول ()1
مشاهده میشود ،از دیدگاه دانشجویان به جز مؤلفه فناوریهای جدید آموزشی استفاده
1. Likert
2. Validity
3. Reliability
4. Pilot Study
5. Cronbach's Alpha
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شده ،که کمتر از متوسط ( )2/49ارزیابی شد ،سایر مؤلفهها از دیدگاه پاسخگویان در
حد باالتر از متوسط قرار دارند و مقدار سطح معنیداری مجموع مؤلفهها برابر <0/0005
است و چون این مقدار کوچکتر از  0/05است ،لذا تفاوت مشاهده شده از نظر آماری
در سطح اطمینان  95درصد معنیدار است .به عبارت بهتر ،دانشجویان معتقدند ،کیفیت
برنامههای آموزشی دانشگاه پیام نور قم بر اساس الگوی ( )NADE-TDECدر حد
باالتر از متوسط قرار دارد.
جدول ( )1نتایج تجزیه و تحلیل آزمون ( )tتك نمونهای مربوط به مؤلفههای الگوی
)(NADE-TDEC

آماره
مؤلفهها
کیفیت طراحی مطالب و
مواد درسی
کیفیت فناوریهای جدید
آموزشی
کیفیت موارد مربوط به
آموزش
کیفیت امور اجرایی
مجموع

درجه
آزادی

سطح
معنیداری

میانگین

انحراف
استاندارد

خطای انحراف
استاندارد

t

<0/0005

3/14

0/535

0/034

8/213

374

2/49

0/691

0/072

-3/917

374

0/362

3/61

0/815

0/065

9/740

374

<0/0005

3/28
3/13

0/546
0/789

0/048
0/045

8/542
8/716

374
374

<0/0005
<0/0005

سؤال دوم پژوهش :آیا بین نظرات پاسخگویان در مؤلفههای طراحی مطالب و مواد
درسی ،فناوری های جدید آموزشی استفاده شده ،آموزش و امور اجرایی شامل :زمان
تشکیل کالسها ،مکان تشکیل کالسها ،هزینههای آموزشی و قوانین مرتبط از نظر
عوامل جمعیتشناختی (جنسیت ،سن ،رشته و سابقه تحصیلی) تفاوت معنیداری وجود
دارد؟
به منظور دستیابی به پاسخ سؤال دوم پژوهش و با توجه به ماهیت آن ،فقط به ارائه
مطالب مربوط به استنباط و تعمیم پرداخته میشود .قابل ذکر است که ،به منظور تحلیل
استنباطی دادههای پژوهش ،ابتدا با استفاده از آزمون کلموگروف -اسمیرنف نرمال بودن
توزیع نمرات تأیید شد.
در این سؤال فرض آماری زیر بررسی شده است:
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فرض آماری :بین نظرات پاسخگویان در مؤلفههای الگوی ( )NADE-TDECاز
نظر عوامل جمعیتشناختی (جنسیت ،سن ،رشته و سابقه تحصیلی) تفاوت
معنیداری وجود ندارد.
الف) جنسیت
با توجه به ماهیت دو ارزشی این متغیر از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه که به
کمک آزمون تی ( )tمستقل انجام میشود ،استفاده شد.
جدول ( )2نتایج آزمون  tمستقل برای متغیر جنسیت
مؤلفه

جنس

فراوانی

میانگین

کیفیت طراحی مطالب
و مواد درسی
کیفیت فناوریهای
جدید آموزشی
کیفیت موارد مربوط
به آموزش

پسر
دختر
پسر
دختر
پسر
دختر
پسر
دختر

154
221
154
221
154
221
154
221

3/28
3/00
2/68
2/30
3/91
3/31
3/36
3/20

کیفیت امور اجرایی

انحراف
معیار
0/751
0/639
0/697
0/789
0/865
0/684
0/764
0/711

t

df

سطح
معنیداری

-0/36

373

0/781

1/65

373

0/185

2/32

373

0/314

-3/45

373

0/987

مطابق نتایج جدول ( )2به دلیل اینکه مقدار سطح معنیداری (ارزش یا مقدار )p
بزرگتر از  0/05است ،اختالف معنیداری بین میانگین نظرات پسران و دختران مشاهده
نمی شود؛ به عبارت دیگر پسران و دختران نظرات یکسانی در مورد مؤلفهها ابراز
کردهاند.
ب) سن
ماهیت چند ارزشی این متغیر پژوهشگران را بر آن داشت تا از آزمون Fیا مقایسه
میانگین چند جامعه ( ،)ANOVAکه به آن تحلیل واریانس یک راهه یا یک عاملی نیز
گفته میشود ،استفاده کنند.
جدول ( )3نتایج تحلیل آنوا برای متغیر سن
منبع تغییرات
مؤلفه
بین گروهی
کیفیت طراحی
درون گروهی
مطالب و مواد
درسی
کل

مجموع
مجذورات
3/590
78/346
81/933

df

2
372
374

میانگین
مجذورات
1/795
0/210

F

سطح
معنیداری

2/265

0/004

ارزیابی کیفیت برنامههای آموزشی دانشگاه پیام نور . . .
منبع تغییرات
مؤلفه
بین گروهی
کیفیت
درون گروهی
فناوریهای
جدید آموزشی
کل
بین گروهی
کیفیت موارد
درون گروهی
مربوط به
آموزش
کل
بین گروهی
کیفیت امور
درون گروهی
اجرایی
کل

مجموع
مجذورات
1/879
93/256
95/135
4/982
90/115
95/097
4/359
69/420
73/779

df

2
372
374
2
372
374
2
372
374

میانگین
مجذورات
0/939
0/250

101
F

سطح
معنیداری

1/312

0/235

3/636

0/017

3/347

0/009

2/491
0/242
2/179
0/186

بر اساس نتایج به جز مؤلفه دوم در مؤلفه های اول ،سوم و چهارم اختالف مشاهده
شده بین میانگین پاسخگویان با سنین مختلف ،معنیدار است .زیرا مقدار سطح
معنیداری (ارزش یا مقدار  )pکوچکتر از  0/05است .یعنی پاسخگویان با سنین
مختلف در مؤلفههای اول ،سوم و چهارم نظرات یکسانی ارائه نکردهاند .قابل ذکر است
برای اینکه بدانیم تفاوت در بین کدام گروهها معنیدار است ،با توجه به عدم تساوی
نمونهها ،از آزمون تعقیبی شفه ( )Scheffeاستفاده شد .بر اساس نتایج این آزمون،
تفاوت معنیداری در مؤلفه اول بین نظرات دانشجویان  19تا  21سال (متوسط) با 23
سال به باال (کمتر از متوسط) و در مؤلفه سوم تفاوت معنیداری بین نظرات دانشجویان
 19تا  21سال (باالتر از متوسط) با  21تا  23سال (کمتر از متوسط) و بین  19تا 21
سال (باالتر از متوسط) با  26سال به باال (متوسط) و در مؤلفه چهارم تفاوت معنیداری
بین نظرات دانشجویان  19تا  21سال (باالتر از متوسط) با  23سال به باال (کمتر از
متوسط) وجود دارد .زیرا در این خصوص مقدار سطح معنیداری (ارزش یا مقدار )p
کوچک تر از  0/05شده است .در عین حال در سایر موارد بین نظرات پاسخگویان بر
حسب سن اختالف معنیداری مشاهده نمیشود.
پ) رشته تحصیلی
برای تحلیل این متغیر نیز از آزمون  Fیا مقایسه میانگین چند جامعه ()ANOVA
استفاده شد.
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جدول ( )4نتایج تحلیل آنوا برای متغیر رشته تحصیلی
منبع تغییرات
سؤال
بین گروهی
کیفیت طراحی
درون گروهی
مطالب و مواد
درسی
کل
بین گروهی
کیفیت
درون گروهی
فناوریهای
جدید آموزشی
کل
بین گروهی
کیفیت موارد
درون گروهی
مربوط به
آموزش
کل
بین گروهی
کیفیت امور
درون گروهی
اجرایی
کل

مجموع
مجذورات
7/112
78/013
85/125
6/432
89/128
95/560
9/812
82/736
92/548
7/456
96/015
103/471

df

12
362
374
12
362
374
12
362
374
12
362
374

میانگین
مجذورات
0/592
0/215

F

سطح
معنیداری

3/213

0/009

2/298

0/037

0/536
0/246
0/817
0/228

1/986

0/286

8/543

< 0/0005

0/621
0/265

بر اساس نتایج ،در مؤلفه سوم اختالف مشاهده شده بین میانگین پاسخگویان با
رشته تحصیلی مختلف ،معنیدار نیست .زیرا مقدار سطح معنیداری (ارزش یا مقدار )p
بزرگ تر از  0/05است .یعنی پاسخگویان با رشته تحصیلی مختلف در مورد مؤلفه سوم
نظرات یکسانی ارائه کردهاند .در عین حال در مؤلفههای اول ،دوم و چهارم اختالف
مشاهده شده بین میانگین پاسخگویان با رشته تحصیلی مختلف ،معنیدار است .زیرا
مقدار سطح معنیداری (ارزش یا مقدار  )pکوچکتر از  0/05است .یعنی پاسخگویان
با رشتههای تحصیلی مختلف در مؤلفههای اول ،دوم و چهارم نظرات یکسانی ارائه
نکردهاند .برای اینکه بدانیم تفاوت در بین کدام گروهها معنیدار است ،با توجه به عدم
تساوی نمونهها ،از آزمون تعقیبی شفه ( )Scheffeاستفاده شد .بر اساس نتایج این
آزمون در مؤلفه اول تفاوت معنیداری بین نظرات دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم
انسانی (باال تر از متوسط) با دانشکده علوم پایه (متوسط) ،در مؤلفه دوم تفاوت
معنیداری بین نظرات دانشجویان دانشکده علوم پایه (کمتر از متوسط) با دانشکده فنی
مهندسی (باالتر از متوسط) و در مؤلفه چهارم تفاوت معنیداری بین نظرات دانشجویان
دانشکده ادبیات و علوم انسانی (متوسط) با دانشکده فنی مهندسی (باالتر از متوسط)
وجود دارد .زیرا در این موارد مقدار سطح معنیداری (ارزش یا مقدار  )pکوچکتر از
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 0/05شده است .در عین حال در سایر موارد بین نظرات پاسخگویان بر حسب رشته
تحصیلی اختالف معنیداری دیده نمیشود.
ت) سابقه تحصیلی
جدول زیر نتایج آزمون ( )Fیا مقایسه میانگین چند جامعه ( )ANOVAبرای متغیر
سابقه تحصیلی را نشان می دهد.
جدول ( )5نتایج تحلیل آنوا برای متغیر سابقه تحصیلی
منبع تغییرات
مؤلفه
بین گروهی
کیفیت طراحی
درون گروهی
مطالب و مواد
درسی
کل
بین گروهی
کیفیت
درون گروهی
فناوریهای
جدید آموزشی
کل
بین گروهی
کیفیت موارد
درون گروهی
مربوط به
آموزش
کل
بین گروهی
کیفیت امور
درون گروهی
اجرایی
کل

مجموع
مجذورات
2/404
56/394
58/798
2/228
98/447
100/675
2/810
82/106
84/917
0/233
74/828
75/061

df

7
368
375
7
368
375
7
368
375
7
368
375

میانگین
مجذورات
0/801
0/340

F

سطح
معنیداری

2/359

0/073

1/252

0/293

1/894

0/133

0/743
0/593
0/937
0/495
0/078
0/451

0/172

0/915

بر اساس نتایج تحلیلی جدول باال در تمام سؤالها ،اختالف مشاهده شده بین
میانگین پاسخگویان به تفکیک سابقه تحصیلی ،معنیدار نیست .زیرا مقدار سطح
معنیداری (ارزش یا مقدار  )pبزرگتر از  0/05است .یعنی پاسخگویان با سوابق
تحصیلی مختلف در سؤالها نظرات یکسانی ارائه کردهاند .قابل ذکر است به دلیل اینکه
تفاوت میانگینها معنیدار نبود ،نیازی به استفاده از آزمونهای تعقیبی برای تعیین تفاوت
میانگینها نیست.
بحث و نتیجهگیری
براساس نظرات دانشجویان ،استانداردهای کیفیت برنامههای آموزشی دانشگاه پیام نور
واحد قم بر اساس الگوی ( ،(NADE-TDECارزیابی و مشخص شد که کیفیت در
طراحی مطالب و مواد درسی باالتر از متوسط ( 3/14از  ،)5فناوریهای جدید آموزشی
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استفاده شده کمتر از متوسط ( 2/49از  ،)5موارد مربوط به آموزش باالتر از متوسط
( 3/61از  )5و امور اجرائی ،از قبیل زمان و مکان تشکیل کالسها ،هزینههای آموزشی
و قوانین مرتبط با آموزش ،باالتر از متوسط ( 3/28از  )5بود .این یافتهها با نتایج
پژوهشهای یارمحمدیان و همکاران ( )2011و حیدری رفعت و همکاران ()1392
همسو و با نتایج مطالعات عنایتی نوین فر و همکاران ( )1390و ریچارد و آدامز ()2006
ناهمسو است.
همچنین در نتایج تحلیلی سؤال دوم پژوهش بین نظرات پاسخگویان از نظر عوامل
جمعیتشناختی همچون جنسیت و سابقه تحصیلی تفاوت معنیداری در سطح <0/05
 pمشاهده نشد اما از لحاظ سن و رشته تحصیلی در برخی از مؤلفهها تفاوتهایی
مشاهده شد .تفاوت مشاهده شده در متغیرهای سن و رشته تحصیلی حاکی از ماهیت
رشتهها و انتظارات گوناگون دانشجویان (با گروههای سنی مختلف) است .این یافتهها
با نتایج پژوهشهای حیدری رفعت و همکاران ( )1392و عنایتی نوینفر و همکاران
( )1390همسو است.
با توجه به آنچه که گذشت میتوان نتیجه گرفت که شاخصهای ارائه شـده توسـط
مؤسسـات و نهادهای مختلف یکی از مهمترین موضوعات بحث برانگیز در ایـن زمینـه
مـیباشـد .بنـابراین اگـر مرکز تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیامنور قم بخواهد بر اسـاس
فلسـفهوجـودی خـود ،بـه انتقـال ارزش ،دانش و مهارتها بﭙردازد ،باید خدمات
اثربخش (با کیفیت) ارائه دهد تا در رقابت پایدار با سایر مراکز آموزشی به جذب و
تربیت دانشآموختگان خالق قرار گیرد تا سهمی در تولید دانـش داشته باشد .همچنین
با توجه به یافتههای پژوهش حاضر در مورد مؤلفه کیفیت فناوریهای جدید آموزشی
که کمتر از متوسط ارزیابی شد انجام اقداماتی همچون تجهیز دانشکدههای دانشگاه به
امکانات و تجهیزات به روز و مورد نیاز ،ترویج استفاده از سرویسهای پست
الکترونیک ،1راه اندازی اتاقهای گفتگو ، 2وبالگ ،شبکههای محلی 3و نیز تاالرهای
تبادل نظر 4برای اساتید و دانشجویان می تواند گام تأثیرگذاری در جهت بهبود کیفیت
برنامههای آموزشی باشد.
1. E-Mail
2. Chat Room
)3. LAN (Local Area Neteork
4. Forum
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