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چکیده
هدف پژوهش حاضرر طراحی و اعتبارسرنیی کیفیت خدمات آموزشری مبتنی بر رضایت دانشیویان برمبنای
الگوی خان بود .روش پژوهش از نوع کیفی و کمّی و جامعه آماری برای بخش کیفی اعضای هیئت علمی و
خبرگان دانشرگاه آزاد اسرممی به تعداد  41نفر و در بخش کمی کلیه دانشریویان دانشگاه آزاد اسممی واحد
مشررهد به تعداد  94111نفر بودند که طبق فرمول کوکران تعداد  982نفر به روش تصررادفی سرراده به عنوان
نمونه آماری انتخاب شردند .ابزار جمع آوری اطمعات شرام مصراحبه و پرسشنام  65سوالی محقّق ساخته
طبق الگوی خان تنظیم شرده بود .و بعد از تأئید روایی(قضراوت صراحن نظران و اسراتید و پایایی (محاسبه
آلفای کرونباخ  1/14در بین دانشریویان دانشرگاه آزاد اسرممی واحد مشهد توزیع شد .برای تیزیه و تحلی
دادهها از روشهای آماری توصریفی و استنباطی استفاده شد .در آمار توصیفی از شاخص مرکزی و پراکندگی
مث میانگین ،انحراف معیار و در بخش اسرتنباطی از تحلی عاملی اکتشافی و تأئیدی در سح اطمینان %16
با نرم افزارهای اس پی اس اس  98و پی ال اس نسررخه  9انیام گرفت .بر اسرراس تیزیه و تحلی دادههای
کیفی حاصر از مصاحبههای عمیق و اکتشافی و کدگذاری و تحلی محتوای متن مصاحبهها و در عین حال
محابقت آنها با مبانی نظری ،نتایج پژوهش نشررران داد بعد سرررازمانی با بار عاملی  1/681در جهت عوام
شناساییشده مؤثر در رضایت دانشیویان بیشترین اهمیت را دارد و بعد از فناوری با بار عاملی  1/699کمترین
اهمیت را دارد و دیگر ابعاد در درجات بعدی قرار گرفتند.
کلید واژهها :الگوی خان ،کیفیت خدمات آموزشی ،دانشیویان ،کارکنان و مسئولین دانشگاه
 -9دانشیوی دکتری گروه علوم تربیتی ،واحد تربت حیدریه ،دانشگاه آزاد اسممی ،تربت حیدریه ،ایرانamiriamir@mshdiau.ac.ir ،
 - 4استادیارگروه علوم تربیتی ،واحد تربت حیدریه ،دانشگاه آزاد اسممی ،تربت حیدریه ،ایران( ،نویسنده مسئول Mehdizirak45@gmail.com
 -9دانشیارگروه علوم تربیتی ،واحد مشهد ،دانشگاه آزاد اسممی ،مشهد ،ایرانmhgh2020@gmail.com ،
 -2استادیارگروه مدیریت ،واحد تربت حیدریه ،دانشگاه آزاد اسممی ،تربت حیدریه ،ایرانhosseinzadeh56@gmail.com ،
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مقدمه
امروزه دانشگاهها و نهادهای آموزش عالی نقش مهمی در آموزش نس های آینده و نیروی متخصص
موردنیاز جامعه ،ایفا میکنند ،به گونهای که بین توسعه یافتگی جامعه و آموزش عالی ارتباط تنگاتنگی
وجود دارد (زمانی . 9911 ،این امر در سررالهای اخیر باعث افزایش فشررار بر دانشررگاهها برای بهبود
مهارتها ،قابلیتها و کیفیت خدمات شده (ابراهیمی 9918 ،و توجه و تمرکز بر ارتقا کیفیت آموزشی
یکی از دغدغههای پژوهشگران حوزه آموزش عالی است (خسروی . 9915 ،از طرفی سنیش کیفیت
خدمات ،پیش شررط اساسی بهبود کیفیت است ،زیرا تا نیازهای کیفی مشخص نشود ،خدمات اصمح
نمی شررود( .یزدانی و حاجیان 9915 ،و از آنیایی که دانشرریویان ،کارکنان ،اعضررای هیئت علمی،
جامعه و صنایع و مشتریان عمده آموزش عالی میباشند ولی نظرات دانشیویان به عنوان اصلی ترین
مشررتریان میتواند اهمیت زیادی داشررته باشررد (سرریروانسرری 4198 ،9و با توجه به اینکه کیفیت را
خواسررته مشررتری یا دریافت کننده خدمات تعریف میکنند و ادراکات و انتظارات آنها را اصررلی ترین
عام تعیین کننده کیفیت میدانند( .جعفری اص و همکاران 9919 ،بنابر این بررسی میزان رضایت
دانشریویان از مؤسرسات آموزش عالی میتواند عام تعیین کنندهای برای سنیش و ارزیابی کیفیت
خدمات آموزشی به شمار رود (زاهدی. 9916 ،
میموعه پژوهشهای یو 4196(4نشران میدهد که توسعه جوامع رابحه بسیار زیادی با نظام آموزش
عالی آنها دارد (کاویانی و نصررر . 9916 ،از این رو ،آموزش عالی به عنوان اصررلی ترین نهاد توسررعه
دهنده منابع انسرانی تخصرصری ،در مسیر دستیابی به توسعه پایدار مبتنی بر ممحظات جهانی شدن
نقش حساسی را بر عهده دارد (بارنت. 4195 ،9
دانشرگاهها به مثابه یکی از مهم ترین اجزای نهاد آموزش کشرورها ،از مهم ترین عوام شک دهی
جهان آینده تلقی میشرروند .در دنیای رقابتی امروز ،کشررورهایی برنده اند که دردانش آفرینی و خلق
دانش ،گوی سربقت را از بقیه کشورها ربوده باشند (تیان 2و همکاران . 4195 ،بالدرستون 4192(6بر
این اعتقاد اسرت که آموزش عالی به عنوان اصلی ترین نهاد توسعه دهنده منابع انسانی تخصصی ،در
مسیر دستیابی به توسعه پایدار مبتنی بر ممحظات جهانی شدن ،نقش حساسی را برعهده دارد(دوماس
1 . Sirvanci, M. B.
2 . Yu
3 . Barnett
4 . Tian et al
5 . Baldeston
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وهانچنس . 4199 ،9در این راستا ،نهاد آموزش عالی با بحرانهای ضد و نقیضی در جهان امروز روبه
روسرت ،چنان که به اعتقاد صاحن نظران این حوزه ،آموزش عالی دچار وضعیت پیچیدهای شده است
(فاضرلی . 9915 ،با پیشررفت فناوری وجریان سریع تحوالت جهانی ،دانشگاهها در تعام بیشتری با
محیط پیرامون خود قرار گرفتره اند و این مسرررأله چالشهای متعددی را برای آموزش عالی در
حوزههای مختلفی اییاد کرده اسررت .نکتهای که باید به آن توجه داشررت این اسررت که نباید با
چالشهای آموزش عالی بدبینانه برخورد کرد ،بلکه باید آنها را شرناخت و برایشان راهبردهای منحقی
و واقع بینانه اتخاذ کرد .شناسائی این چالشها ،میتواند در ارزیابی اثربخشی آن نیز مؤثر و مهم تلقی
گردد .و در صورتی که این چالشها از منظر فرصت بررسی شوند یقینا موجن پویایی سیستم آموزش
عالی خواهند شد (کاظمی. 9912 ،
با نگاه به این شررایط ،متفکران تذکر داده اند ،جوامع اگر بخواهند از فرصتهای ناشی از تحوالت به
نفع خود سود جویند و از عهده چالشهای احتمالی برآیند ،باید جامعه آینده محلوب خود را پیش بینی
کرده و برای رسریدن به آن بسترسازی کنند (جارویس . 4195 ،4بعد دیگر اهمیت این موضوع از آن
جا ناشرری میشررود که تحقق اهداف برنامههای توسررعه کشررور در حوزه آموزش عالی ،و دسررتیابی به
جایگاه مورد نظر در سند چشم انداز  41ساله کشور در این حوزه ،نیازمند شناسایی چالشهای اساسی
و نوظهور (که مبتنی بر عوام و مؤلفههای اصررلی اثرگذار بر توسررعه آموزش عالی کشررور بوده ،
میباشرد ،تا براسراس آن بتوان راهبردهایی ارائه نموده و الگویی را طراحی کرد که قادر باشرد ضمن
شرناسرایی چالشهای اساسی آموزش عالی کشور ،زمینه و بستر الزم جهت دستیابی به شاخصهای
مور نظر (از جمله کیفیت آموزش عالی و رضرایت دانشریویان در اسرناد باالدسرتی و چشم انداز 41
سرراله در حوزه آموزش عالی را محقق سررازد .خدمات آموزشرری و پژوهشرری ،به ویژه خدماتی که
دانشررگاهها و مؤسررسررات آموزش عالی ارائه میدهند ،یکی از مهم ترین حوزههای خدماتی در جامعه
بشررمار میآید که در توسررعه یافتگی جوامع نقشرری به سررزا دارد (دابولکر . 4196 ،9همواره یکی از
مقدمات توسعه ی همه جانبه کشورها ،پویایی و توانایی دانشگاهها در انیام دادن امور مربوط به خود
بوده است .از آن جا که دانشگاه ،نهادی متفکر ،آگاه و نوآور در جامعه بشمار میآید ،انتظار میرود که

1 . Dumas & Hanchans
2 . Jarvis
3 . Dabholkar
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با ادای وظایف و رسررالتهای خود ،بتواند گام مؤثری در جهت تحقق آرمانهای جامعه برداشررته و
همواره کشور را به سمت پیشرفت ،رهنمون سازد(چایپوپیرتانا. 4198 ،9
پژوهشهای بازاریابی در حوزه آموزش عالی در کشرررورهای توسرررعه یافته چندان جدید نیسرررت ،اما
پژوهشهای انیام شده در این کشورها فقط بر شناسایی عوام مؤثر بر انتخاب دانشگاه ،اعم از عوام
فردی و محیحی ،متمرکز شده و به معیارهای انتخاب دانشگاه به صورت خاص توجه نکرده اند .ضمن
اینکه این پژوهشها نتوانسرتند مدلی ارائه دهند که مؤلفهها و معیارهای انتخاب دانشگاه در بعد ارائه
خدمات محلوب آموزشری به جهت باال بردن کیفیت آموزش و رضایت مندی دانشیویان قدم موثری
برداشرته باشد .در حقیقت مسئله اساسی که دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی با آنها مواجه هستند
فقدان یک سریسرتم نهادی است که به کلیه فعالیتهای دانشگاهی مشروعیت علمی و قانونی ببخشد،
محالعات جهانی مؤید این امر اسررت که برای پویا کردن و ارتقاء کیفی ،نظام آموزش عالی کشررور ما
نیازمند تدوین اسررتاندارد ملی مدیریت کیفیت آموزش عالی میباشررد که بعنوان هسررتهای قانونمند با
عنایت به نظام ارزشریابی جامعه جهت سنیش وضع موجود با استانداردهای از قب تعیین شده ،اقدام
نماید .از اینرو این تحقیق بر آن اسرت تا با همکاری خبرگان و مسرئولین امر آموزش در دانشگاه آزاد
اسرممی بتواند الگوی کیفیت خدمات آموزشی مبتنی بر رضایت دانشیویان را در این دانشگاه و سایر
دانشررگاههای تحت پوشررش وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،طراحی نموده و تمش نماید تا آن را
برای اجراء به سرازمان سنیش آموزش کشور پیشنهاد تا پس از تصوین بعنوان الگوی استاندارد ملی
مدیریت کیفیت در آموزش عالی منتشر گردد.
مبانی نظری
الف) الگوی آموزشی خان(:)1002

بر اسراس مدل خان ،آسینهای نظام یادگیری الکترونیکی دانشگاهها مورد بررسی در ابعاد ذی طبقه
بندی شرد که شرام

"بُعد آموزشری" شرام مؤلفههای برنامه ریزی آموزشی ،منابع انسانی ،ساختار

سرازمانی ،روش تدریس ،و محتوای آموزشی؛ از "بُعد فناورانه" شام مؤلفههای زیرساخت ،کیفیت ،و
امنیت؛ از "بُعد طراحی رابط کاربری" شام مؤلفههای دانش پایه ،شفافیت ،سازماندهی میدد محتوا؛
از "بُعد ارزشریابی" شرام مؤلفههای استاندارد ارزشیابی ،و اجرای ارزشیابی؛ از "بُعد مدیریت" شام
مؤلفه-های برنامه ریزی ،سرراختار سررازمانی ،و دیدگاه مدیران؛ از "بُعد اخمقی" شررام مؤلفههای
1 . Chaipoopiruttana
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جایگاه آموزش الکترونیکی ،اخمق حرفه ای ،و قانون و مقررات؛ از "بُعد سرازمانی" شام مؤلفههای
تغییر ،سیاستگذاری ،نگرش ،هدف گذاری؛ و از بُعد پشتیبانی شام مؤلفههای سرمایه گذاری ،و منابع
علمی میباشد.
خان ( 4119چارچوبی برای ارزیابی نظام آموزش الکترونیکی ،توسرعه داد ،این الگو به ارزیابی هشت
بعد در نظام آموزش الکترونیکی میپردازد.
-9بعد سررازمان :9بعد سررازمانی به ارزیابی موضرروعاتی از قبی امور اداری ،امور تحصرریلی و خدمات
دانشیویی میپردازد.
-4بعد پداگوژیک :4این بعد به مسائلی چون تحلی محتوا ،تحلی مخاطن ،تحلی هدف ،تحلی ابزار،
رویکردطراحی ،سرررازمان دهی وروشها و رهیافتهای(اسرررتراتژیهای محیط یادگیری الکترونیکی
میپردازد.
-9فناوری :9این بعد به بررسررری موضررروعات مربوط به زیرسررراخت فناوری در محیطهای یادگیری
الکترونیکی میپردازد ،این بعد شام برنامهریزی زیرساخت ،سختافزار و نرمافزار میشود.
-2طراحی رابط کاربر :2به ظاهر کلی و فضای برنامههای آموزشی میازی اطمق میشود .بعد مزبور،
شرام طراحی صرفحه وب سرایت دانشگاه ،طراحی محتوا ،هدایت 6و آزمایش قابلیت کاربرد را در بر
میگیرد.
-6ارزشررریابی :5این بعد هم ارزیابی یادگیرندگان و هم ارزیابی محیطهای یاددهی -یادگیری را در بر
میگیرد.
-5مدیریت :5این بعد بهاییاد محیط یادگیری و توزیع اطمعات اشاره دارد.
-5پشرررتیبانی منابع :8پشرررتیبانی برخط و منابع مورد نیاز برای باال بردن کیفیت محیطهای یادگیری
هدفمند را بررسی میکند.

1 - Institutional
2 - Pedagogical
3 - Technological
4 - Interface Design
5 - navigation
6 - Evaluation
7 - Management
8 - Resource Support
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-8اخمق :9این بعد تاثیرات اجتماعی و سررریاسررری ،تفاوتهای فرهنگی ،سررروگیری ،پراکندگیهای
جغرافیایی ،تفاوتهای فردی و تنوع یادگیرندگان ،دسرررتیابی به اطمعات و مسرررای قانونی را در بر
میگیرد (خان ،4119 ،نورید و سریساآرد ،4115 ،4شلتون. 4199 ،9
چارچوب آموزش الکترونیک دارای هشت بعد است:

آموزشی ،فناوری ،پداگوژیک ،طراحی رابط (کاربر  ،ارزیابی ،مدیریت ،پشتیبانی منابع ،و اخمقی
هر بعد دارای چندین زیربنا است¾ هر یک متشک از موضوعات متمرکز بر یک جنبه خاص است.
چارچوب :بعد نهادی مربوط به مسرائ مربوط به امور اداری (به عنوان مثال ،سازمان و تغییر ،اعتبار،
بودجه بندی و بازگشررت سرررمایه ،فناوری اطمعات خدمات ،توسررعه آموزش و خدمات رسررانهای،
بازاریابی ،پذیرش ،فارغ التحص ریلی وامور فارغ التحص ریمن امور دانشررگاهی(به عنوان مثال ،چارچوبی
برای یادگیری الکترونیکی  98دسررامبر  4119توسررط :بدرول ا .خان آموزش الکترونیکی  -چارچوبی
برای یادگیری الکترونیکی آموزش الکترونیکی شام پذیرش دانشیویان ،فارغ التحصیلی و امور فارغ
التحصیمن امور دانشگاهی (به عنوان مثال ،پشتیبانی اعضای هیئت علمی و کارکنان ،امور آموزشی،
حیم کار ،اندازه کمس ،جبران خسررارت و حقوق مالکیت معنوی و خدمات دانشرریویی (مانند ،ثبت
نام و پرداخت ،مشراوره ،کمک مالی ،پشتیبانی کتابخانه ،شبکه ،خدمات آموزشی ،خدمات کارآموزی و
استخدام ،وسایر خدمات مربوط به آموزش الکترونیکی است.
 بعرد آموزش الکترونیکی  :این بعد مسرررائ مربوط به آن را بیان میکند .اهداف  /اهداف ،محتوا،رویکرد طراحی ،سرررازمران ،روشرررهرا و اسرررتراتژیها ،و محیطهای یادگیری الکترونیکی .مختلف
الکترونیکی -روشها و اسررتراتژیهای یادگیری شررام ارائه ،نمایش ،تمرین و تمرین ،آموزش ،بازی،
داسررتان سرررایی ،شرربیه سررازی ،نقش آفرینی ،بحث ،تعام  ،مدل سررازی ،تسررهی  ،همکاری ،بحث،
سفرهای میدانی ،کارآموزی ،پرونده محالعات ،رشد تولیدی و انگیزه.
 بعد تکنولوژیکی :این بعد چارچوب مسررائ را بررسری میکندزیرسرراختهای فناوری در محیطهاییادگیری الکترونیکی  -سررایپرز ،باشررگاه دانش بعد تکنولوژیکی چارچوب مسررائ را بررس ری میکند.
زیرسراختهای فناوری در محیطهای یادگیری الکترونیکی  -سایپرز ،باشگاه دانش این شام برنامه
ریزی زیرساختی ،سخت افزار و نرم افزار است.
1 - Ethical
2 - Noirid & Srisa-ard
3 - Shelton
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 بعد طراحی :برنامههای یادگیری بعد طراحی رابط صرفحه را در بر میگیردو طراحی سایت ،طراحیمحتوا ،پیمایش و تست قابلیت استفاده .ارزیابی برای یادگیری الکترونیکی شام هر دو ارزیابی است.
فراگیران و ارزیابی آموزش و یادگیری محیط .مدیریت آموزش الکترونیکی به حفظ محیط یادگیری و
توزیع اطمعات.
 بعد پشرتیبانی :پشرتیبانی آنمین (به عنوان مثال ،پشرتیبانی آموزشری  /مشراورهای ،فنی پشتیبانی،خدمات مشراوره شغلی ،سایر خدمات پشتیبانی آنمین و منابعی (به صورت آنمین و آفمین مورد نیاز
برای پرورش محیطهای یادگیری معنی دار.
 بعرد اخمقی  :ممحظات اخمقی آموزش الکترونیکی مربوط به اجتماعی و اجتماعی اسرررت .تنوعفرهنگی ،تعصرن ،تنوع جغرافیایی ،تنوع یادگیرنده ،دسرترسی به اطمعات ،آداب و قوانین حقوقی (به
عنوان مثال ،خط مشری و رهنمودها ،حریم خصوصی ،دزدی ادبی ،حق چاپ  .در طراحی سیستمهای
یادگیری الکترونیکی ،باید به مسرررائ بی شرررماری بپردازیم .شرررام هشرررت بعد از محیط آموزش
الکترونیکی اسرت .به عنوان مثال ،در طراحی رابط برای یک سریستم آموزش الکترونیکی برای زبان
آموزان در سراسر جهان ،ما باید نسبت به ارتباطات میان فرهنگی حساس باشیم .مسائ اخمقی" .در
بنگمدش ،ما از عممت انگشت شست برای به چالش کشیدن استفاده میکنیم.
ب) پیشینه تحقیق

اژدری فرام وهمکاران( ، 9911تحقیقی با عنوان طراحی و اعتباریابی الگوی برنامه درسررری مبتنی بر
یرادگیری همراه با تأکید بر الگوی اکر در آموزش عالی انیام دادند .پژوهش ،از نوع آمیخته کمی -
کیفی( بود .بدین منظور در بخش سررنتزپژوهی برای بررسرری پیشررینه پژوهش و جمعآوری دادههای
متناسن با هدف پژوهش از منابع موجود در پایاننامهها ،کتابخانه ،طرحهای پژوهشی و مقاالت موجود
در پایگاههای اطالعات داخ کشور و خارج کشور استفاده شد .کلیدواژگان مورد استفاده برای جستیو
شرررام یادگیری همراه ،برنامه درسررری مبتنی بر یادگیری همراه ،آموزش از دور ،آموزش میازی،
یادگیری مبتنی بر وب ،آموزش برخط و الگوی اکر در آموزش عالی بود .روند بررسری مقاالت و اسناد
به ترتین شررام ؛ ک محالعات مرتبط با کلید واژهها  24مورد ،حذف مقاالت نامرتبط پس از بررسرری
عناوین مورد ،بنابراین در این پژوهش  19سررند بررسرری گردید .در بخش دوم ،دادههای مورد نظر از
طریق مصراحبه به شرک نیمه سراختاری و با استفاده از یادداشتبرداری گردآوری شد .در بخش کمی
(پیمایشری برای اعتباریابی ،پرسرشرنامهها بین  954نفر و با روش نمونه گیری هدفمند پخش شدند.
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پس از گردآوری دادهها ،یافتهها و نتایج پژوهشها به تفکیک اسرتخراج و مورد تحلی و بررسی قرار
گرفت .بر این اسرراس نتایج نشرران از آن دارد که  94مولفه و  949شرراخص که به ترتین برای مولفه
منحق و چرایی 92شاخص ،اهداف  4شاخص ،محتوی و سازماندهی 92شاخص ،فعالیتهای یادگیری
 9شاخص ،نقش معلم  96شاخص ،مواد و منابع  96شاخص ،گروهبندی  4شاخص ،مکان  5شاخص،
زمان  2شاخص و سنیش و ارزشیابی 94شاخص استخراج شد .در گام آخر با استفاده از مدل معادالت
ساختاری اعتبارسنیی الگوی برنامه درسی مبتنی بر یادگیری همراه با تأکید بر الگوی اکر در آموزش
عالی انیام که نتایج حاکی از وجود برازش مدل دارد.
شررهرکی و نارویی( ، 9918تحقیقی باعنوان ارزیابی کیفیت خدمات آموزشرری و سررنیش رضررایت
دانشریویان بر اسراس مدل سرروکوال و شربکه عصبی مصنوعی (محالعه موردی :دانشکده مهندسی
دانشرگاه سریستان و بلوچستان انیام دادند این محالعه به روش توصیفی-اکتشافی انیام شده است.
جامعه آماری این تحقیق شرام کلیهی دانشیویان مشغول به تحصی دانشکده مهندسی در نیمسال
اول  9916 -9915بود .از آنیا که محالعه تمام افراد جامعه آماری امکان پذیر نبود ،با استفاده از روش
نمونه گیری تصرادفی سیستماتیک  999نفر انتخاب شدند و پرسشنامه استاندارد سروکوال بومی شده
در اختیار آنان قرار گرفت .پرسشنامه در قالن  46جفت سؤال طراحی و دادههای ورودی و خروجی در
سره مدل مختلف ادراکات و انتظارات ،ادراکات ،و شکافها به شبکه عصبی مصنوعی داده شد .نتایج
نشران داد که شربکههای عصربی مصرنوعی با اسرتفاده از دادههای جمع آوری شده مدل ادراکات با
خحای کمتر و دقت بیشرتری قادر به پیش بینی ارزیابی کیفیت خدمات نسبت به دو مدل دیگر است.
همچنین مهمترین متغیرها در کیفیت خدمات آموزشری ،ارائه محالن به شرریوهای قاب درک ،مناسن
بودن زمان برگزاری کمسها ،برگزاری دورههای آموزشرری مهارتی خاص هر رشررته ،انعحاف پذیری
اساتید در مواجهه با شرایط دانشیو ،و برگزاری اردوها و برنامههای آموزشی فوق برنامه تعیین گردید.
بهرامی و همکاران ( ، 9915در پژوهشرری تحت عنوان « تعیین خط و مشرریها و عوام اثرگذار درارزشریابی درونی گروههای آموزشی :رویکردی بر اساس پویایی سیستم » به بررسی کیفیت آموزشی
پرداخته اند .چارچوب پژوهش مذکور بر اساس کاربرد روش شناسی پویای سیستم در ارزشیابی درونی
شرک گرفته اسرت .هدف از این پژوهش پیشرنهاد مدلی به منظور بررسری و تعیین خط و مشیها و
عوام اثرگذار در کیفیت گروههای آموزشری با اسرتفاده از روش شناسی پویایی سیستمها بوده است.
بر این اسراس ،ابتدا عواملی چون عضرو هیئت علمی ،دانشیو ،دانش آموخته ،پذیرفته شده ،پژوهش،
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تدریس ،دورههای تحصریلی ،بودجه ،امکانات و تیهیزات آموزشری و پژوهشی و امکانات و تیهیزات
رفاهی به عنوان مولفههای اثرگذار بر کیفیت گروه از محالعات نظری ،پژوهشهای قبلی و تحلی
عناصرر یک گروه آموزشری استخراج و سپس ،بر اساس متغییرهای اثرگذار در هر عام و روابط بین
آنها مدلی کلی برای شبیه سازی رفتار گروه آموزشی طراحی شد.
نیکخواه فرخانی ( 9918تحقیقی با عنوان تاکسنومی رضایت دانشیویان از کیفیت خدمات ارائه شده
در مدیریت آموزشی دانشگاه بینورد انیام داد .جامعهآماری پژوهش را دانشیویان مقحع کارشناسی
و کارشرناسی ارشد دانشگاه بینورد در چهار دانشکده :علوم انسانی ،هنر ،علوم پایه و فنی و مهندسی
تشکی داده اند که مشتم بر  2191نفر بوده است .حیم نمونه با استفاده از جدول مورگان  962نفر
محاسربه گردید .برای نمونهگیری از دانشریویان ،از روش نمونه گیری طبقهای اسرتفاده شرد و در
پایان  961نفر از دانشیویان مورد تحلی قرارگرفتند .نتایج بیانگر آن بود که تنها 95درصد دانشیویان
در گروه دانشیویان با جهتگیری انفعالی قرارداشته و  89درصد دانشیویان نسبت به کیفیت خدمات
ارائه شده در مدیریت آموزشی دغدغهمند هستند.
خسروی زاده و همکاران( ، 9915تحقیقی با عنوان ارزیابی کیفیت خدمات گروه علوم ورزشی دانشگاه
اراک بر اسرراس الگوی ترکیبی سررروکوال ،کانو و گسررترش عملکرد کیفیت انیام دادند .هدف این
پژوهش ارزیابی کیفیت خدمات گروه علوم ورزشی دانشگاه اراک بر اساس رویکرد ترکیبی سروکوال،
کانو و گسرترش عملکرد کیفیت بود .این پژوهش از نوع پژوهشهای توصریفی پیمایشری بود .جامع
آماری شررام دانشرریویان گروه علوم ورزشرری دانشررگاه اراک بودند که  918نفر از آنها به صررورت
تصرادفی رررر سرهمیهای بهعنوان نمون آماری انتخاب شردند .نتایج نشان داد که از نظر دانشیویان
کیفیت خدمات گروه در سررح متوسررط بود و تفاوت آماری معناداری (شررکاف منفی کیفیت بین
ادراکات و انتظارات دانشریویان در تمام شرش مؤلف کیفیت خدمات وجود داشرت .بیشرترین شکاف
کیفیت در مؤلف موارد ملموس و کمترین شررکاف کیفیت در مؤلف قابلیت اعتبار وجود داشررت .در
نهایت 41 ،نیاز مهم دانشیویان از جمله اماکن و فضاهای ورزشی مناسن ،اماکن و فضاهای آموزشی
و اداری ،آزمایشرگاه مناسن و نیز  94ویژگی فنی کیفیت خدمات از جمله پاسخدهی مناسن کارکنان،
اماکن و فضراهای فیزیکی کافی و مناسرن و وجود ملزومات مناسن تکنولوژی اطمعات برای بهبود
کیفیت خدمات تعیین شرردند .در میموع ،دانشرریویان از کیفیت خدمات گروه علوم ورزشرری رضررایت
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نداشررتند .به نظر میرسررد اجرای یافتههای پژوهش بتواند بهبود کیفیت خدمات و در نتییه رضررایت
دانشیویان را به دنبال داشته باشد.
 لیم و تانگ( ، 4195محالعهای به منظور سررنیش ادراکات و انتظارات بیماران از کیفیت خدماتبیمارسرتانی در سنگاپور انیام داده اند .نتایج محالعه آنها نشان میدهد که بر مبنای ادراکات بیماران،
بعد پاسرخگویی دارای پایین ترین رتبه کیفیت است در حالی که انتظارات آنها از این بعد دومین رتبه
اهمیت را دارا بود .همچنین بعد تضرمین که به عنوان مهم ترین بعد تلقی شد از لحاظ ادراک در رتبه
چهارم قرار داشت.
نتایج محالعه ریچارد و آدامز ( ، 4199که به منظور تعیین کیفیت خدمات آموزشررری در ایاالت متحده
بود ،نشررران داد که از دیدگاه دانشررریویان خدمات با کیفیت به آنان ارائه نمی شرررود .کارید پس و
همکراران 9در سرررال ( 4119ادراکرات و انتظارات بیماران یونانی در خصررروص کیفیت مراقبتهای
دندانپزشرکی دریافت شرده را بررسی کردند .نتایج نشان داد که انتظارات در ابعاد همدلی و تضمین از
نظر بیماران در اولویت قرار داشت.
زافی روپولوس ، 4192( 4در مقاله خود "ارزیابی کیفیت خدمات یک موسرسه آموزش عالی در یونان"
نظرات دانشیویان و کارکنان را در مورد کیفیت خدمات ،بررسی کردند .آنها به این نتییه رسیدند که
بین نگرش و انتظارات کارکنان و دانشریویان نسبت به کیفیت خدمات ،تفاوت معنی داری وجود دارد
و همچنین شکاف هایی بین کیفیت موجود و کیفیت درخواستی دانشیویان وجود داشت.
نگرسررریا او همکاران ( ، 4192در پژوهشررری تحت عنوان « تاثیر کیفیت اکادمیک بر روی رضرررایت
دانشریویان » به بررسری میزان رضرایت دانشیویان از خدمات دانشگاهی میپردازد .در این محالعه
رابحه علی بین کیفیت آکادمیک و رضررایت دانشرریویان را میسررنید .در این پژوهش جهت اندازه
گیری رضرایت دانشریویان از مدل سرروپرف استفاده شده است .همچنین در این پژوهش مدل سرو
پرف دارای  9بعرد کره عبارتند از عوام ملموس ،قابلیت اعتماد و محلوبیت ارزشهای دانشرررگاهی
میباشد و نمونه آماری این پژوهش شام  991نفر از دانشیویان در دانشگاه رومانی است .بر اساس
نتایج حاصر از تیزیه و تحلی رگرسریون عوام ملموس بیشرترین تاثیر و سررپس به ترتین قابلیت

1 . Karydis et al
2 . Zafiropoulos
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اطمینان و محلوبیت ارزشهای دانشرررگاهی دارای بیشرررترین اهمیت اسرررت باتوجه به مبانی نظری
پژوهش حاضر درقالن سواالت زیر تنظیم گردید.
ج) اهداف
شناسایی مدل مناسن الگوی کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه آزاد اسممی
شناسایی اولویت هر یک از ابعاد الگوی کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه آزاد اسممی
شناسایی مؤلفههای الگوی کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه آزاد اسممی
شناسایی میزان اهمیت هر یکی از مؤلفههای الگوی کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه آزاد اسممی
شناسایی میزان تاثیر الگوی پیشنهادی بر کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه آزاد اسممی

خدمات آموزشی
کیفیت خدمات آموزشی

اخالقی

پشتیبانی
منابع

سازمانی

مدیریت

فناوری

ارزشیابی

پداگوژی

شک  :9الگوی عوام شناساییشده در کیفیت خدمات آموزش بر اساس الگوی خان(4119

روش شناسی
مقاله حاضرر از نظر هدف کاربردی اسرت و از نظر ماهیت و روش اجرا توصریفی -پیمایشی است.
روش پژوهش از نوع کیفی و کمّی و جامعه آماری در بخش کیفی شررام عضررای هیئت علمی و
خبرگان دانشرگاه آزاد اسممی که در حوزۀ محالعات کیفیت خدمات آموزشی و به اصحمح خبرگان به
تعداد  41نفر و در بخش کمی پژوهش شرام  94111نفر از دانشریویان مقاطع مختلف تحصیلی در
تمامی رشرتههای تحصریلی و در سرح تمامی دانشرکدههای دانشرگاه آزاد اسممی مشهد میباشد.
جامعه آماری پژوهش حاضر  94111نفر بود .که از این میان با توجه به حیم جامعه آماری و بر طبق
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فرمول کوکران تعداد  982نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شردند .برای انتخاب هر کدام از اعضای
نمونه آماری بخش کمی پژوهش از روش تصادفی ساده استفاده شد.
پرسرشنام پژوهش محقق ساخته بوده ،سواالت و مؤلفههای آن با استفاده از ادبیات پژوهش و نتایج
حاص از محالع کیفی تدوین شد .از میموع ابعاد و مؤلفههای استخراج شده و کدهای استخراج شده
از متن مصاحبهها ،پرسشنامهای با  65مؤلفه آماده شد که تمامی آنها بر مبنای طیف لیکرت  6درجه
ای :بی اهمیت( ، 9کم اهمیت( ، 4متوسرط( ، 9مهم( ، 2بسیار مهم( 6طراحی شدند .آزمون مقدماتی
پرسرشنامه بر روی  91نفر از نمون آماری انیام شد ،مشکمت مربوط به روشن بودن ،قابلیت درک و
قاب پذیرش بودن سرواالت پرسرشنامه پس از اجرای مقدماتی بازنگری شد و شرکت کنندگان بعدی
نسرخ اصرمح شرده پرسرشرنامه را تکمی کردند .پرسرشنامهها به صورت ،مراجعه حضوری وپست
الکترونیکی برای نمونههای مورد نظر ارسرال شررد .در این پژوهش تعداد  982پرسررشررنامه بین نمون
آماری توزیع و جمع آوری شد.
که با اسررتفاده از دادههای به دسررت آمده به کمک نرم افزار اس پی اس اس ،میزان ضرررین آلفای
کرونباخ محاسبه گردید ،که مقدار آن محاسبه شد ،که بیانگر پایایی الزم است .ضرین آلفای کرونباخ
محاسبه شده برای ابعاد مختلف پرسشنامه که در جدول  9آمده است.
جدول  9ضراین پایایی پرسش نامه بر حسن ابعاد
متغیر

سواالت

پرسشنامه

(پداگوژی)

سواالت  9الی 92

ارزشیابی

سواالت  96الی 95

پرسشششنامه محقق

فناوری

سواالت  98الی 99

ساخته طبق الگوی

مدیریت

سواالت  94الی 95

خان()1002

سازمانی

سواالت  95الی 29

پشتیبانی منابع

سواالت  22الی 69

اخالقی

سواالت  64الی 65

باتوجه به مقادیر ضراین آلفای کرونباخ بدست آمده برای متغیرها میتوان ادعا نمود پرسشنامه مزبور
از اعتبار و پایایی قاب قبولی برخوردار میباشد در تحقیق حاضر جهت تیزیه وتحلی دادهها و بررسی
صرحت فرضریات تحقیق ،با هماهنگی اساتید محترم راهنما ،مشاور و مشاور آماری ،از آمار استنباطی
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روشهای تیزیه و تحلی استنباطی آزمون رگرسیون غیرخحی با استفاده از نرم افزار  SPSSو روش
مدل ساختاری با نرم افزار  PLSانیام گرفته است.
یافتهها
بر اساس تیزیهوتحلی دادههای کیفی حاص از مصاحبههای عمیق و اکتشافی و کدگذاری و تحلی
محتوای متن مصررراحبهها و درعینحال محابقت آنها با مبانی نظری ،طبق نظر مشرررارکت کنندگان
مقولرههرا و مقولرهها و عوام اصرررلی تأثیرگذار در کیفیت خدمات آموزش را میتوان در  6مقوله یا
بعداصررلی و  91مولفه طبقه بندی نمود .ابعاد اصررلی مؤثر عبارتند از -9 :عام امکانات و تیهیزات
آموزشرری ( 2مؤلفه  -4عام کارکنان و مسررئولین دانشررگاه (5مؤلفه  -9عام خدمات آموزشرری (5
مؤلفه  -2عام دانشریویان ( 2مؤلفه  -6عام اسراتید دانشگاه(8مولفه موردبررسی و تحلی قرار
گرفت .برای تشرخیص این مسئله که تعداد دادههای موردنظر ( اندازه نمونهها و رابحه بین متغیرها
برای تحلی عاملی مناسرن هستند یا خیر از شاخص آزمون تناسن کایزر – مایر 9و آزمون

بارتلت4

اسرتفاده گردید .آزمون تناسرن کایزر – مایر شراخصری از کفایت نمونهگیری است که کوچک بودن
هبسرتگی جزئی بین متغیرها را بررسی میکند .این شاخص در دامن صفر و یک قرار دارد .اگر مقدار
شاخص بین ( 1/61 -1/56تحلی عاملی متوسط ،بین ( 1/56 – 1/56خوب ،بین ( 1/56 -1/86و
از  1/86به باال به میزان عالی تحلی عاملی برای دادهها مناسن خواهند بود.

1.KMO( Kaiser-Meyer-Olkin Measure of sampling Adequacy
2Bartlets Test of sphericity
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جدول  : 4تحلی عاملی اکتشافی مبانی نظری
ابعاد
(عوام اصلی

پداگوژی

ارزشیابی

فناوری

مدیریت

بعدسازمانی

پشتیبانی منابع

بعد اخمقی

ترحرلرری ر عرراملی
اکتشافی ک

عردد آزمون تناسرررن کایزر مایر و
آزمون بارتلت
KMo=0. 758
Barttlett=591. 955
Df=45
Sig=0/000
KMo=0. 742
Barttlett=465. 722
Df=45
Sig=0/000
KMo=0. 851
Barttlett=1106. 611
Df=120
Sig=0/000
KMo=0. 841
Barttlett=1477. 536
Df=136
Sig=0/000
KMo=0. 742
Barttlett=465. 722
Df=45
Sig=0/000
KMo=0. 851
Barttlett=1417. 536
Df=136
Sig=0/000
KMo=0. 772
Barttlett=365. 722
Df=45
Sig=0/000
Kmo=0/843
Barttlett5410. 737
Df=1378
Sig=0/000

مؤلفه ها
(عوام فرعی

92

9

92

6

5

واریانس ک ابعاد

59/568

51/551

66/916

52/182

51/926

8

52/182

8

61/959

56

58/621

همانگونه که در جدول  9ممحظه میگردد ،مقدار آماره آزمون تناسررن کایزر – مایر در تمامی ابعاد
بیشتر از  1/5بوده و مقدار  sigنیزبیش از سح معنی داری میباشد .این نشاندهنده این محلن است
که تحلی عاملی برای این دادهها بسیار مناسن میباشد .در صد واریانس تبیین شده ک مؤلفهها نیز
در ستون آخر جدول  ،91-2درصدی از تغییر پذیری سؤاالت را که توسط مؤلفههای استخراجی قاب
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توضری اسرت ،بیان میکند که در تمامی ابعاد درصد واریانس تبیین شده نسبتاً باالست .لذا دادههای
آزمون تناسررن کایزر – مایر و آزمون بارتلت در تمامی ابعاد مناسررن اسررت بنابراین بر اسرراس تحلی
عاملی اکتشافی از  65مؤلفه استخراج شده از مبانی نظری و بخش کیفی پژوهش -9 ،عام پداگوژی
( 92مؤلفه  -4عام ارزشررریابی (9مؤلفه  -9عام فناوری ( 92مؤلفه  -2عام مدیریت ( 6مؤلفه
 -6عام سررازمانی(5مولفه  -5عام پشررتیبانی منابع ( 8مؤلفه  -5عام اخمقی ( 8مؤلفه مبنای
تحلی آماری قرار گرفتند .در ادامه نتایج تحلی عاملی اکتشرررافی ،برای اولویت بندی کردن ابعاد
اصررلی ،به نتایج تحلی عاملی ک برای هر یک از ابعاد اصررلی در رضررایت دانشرریویان نقش دارند،
پرداختهشده است.

شک  : 4مدل ساختاری در حالت استاندارد
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شک  : 9مدل ساختاری در حالت معناداری
جدول  :2ضراین مستقیم مسیر ارتباطی هر یک از ابعاد اثرگذار در الگوی نهایی پژوهش
ردیف

بعد

ضریب مسیر

معناداری

نتیجه

رتبه

9
4
9
2
6
5

پداگوژی
ارزشیابی
فناوری
مدیریت
بعد سازمانی
پشتیبانی منابع
بعد اخمقی

1/281
1/955
1/699
1/258
1/681
1/919

9/956
9/459
4/912
4/659
9/189
9/145

معنی دار است.
معنی دار است.
معنی دار است.
معنی دار است.
معنی دار است.
معنی دار است.

1/245

9/189

معنی دار است.

9
5
4
2
9
5
6

5

براتوجره بره خروجی جردول  ،2نرم افزار اسرررمارت پی ال اس و مقدار ضررررین مسررریرجدول فوق
بهدسرتآمده ،بعد سازمانی با بار عاملی  1/681در جهت عوام شناساییشده مؤثر در کیفیت خدمات
آموزشری مبتنی بر رضرایت دانشریویان بیشترین اهمیت را دارد و بعد از فناوری با بار عاملی 1/699
کمترین اهمیت را دارد و دیگر ابعاد در درجات بعدی قرار گرفتند.
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کیفیت خدمات آموزشی

رضایت دانشجویان
(الگوی خان)

1/245

1/919

1/681

1/258

1/412

1/699

1/955

1/281

اخالقی

منابع

پشتیبانی

سازمانی

مدیریت

کاربر

طراحی رابط و

فناوری

ارزشیابی

پداگوژی

شک  :2الگوی نهایی براساس دادههای کمی

بحث و نتیجه گیری
ونگ شرروسرران ( 4198معتقد اسررت که فناوریها و روشهای قدیمی دیگر نمیتوانند جوابگوی
نیازهای فرایند یاددهی-یادگیری باشررند ودر نتییه ،بایسررتی روشررهای جدید آموزشرری جایگزین
روشهای سررنتی شرروند .پاگرو نیز پیش بینی می کند که در صررورت ناتوانی در رفع نیازهای فناوران
جامعه ،دانشرگاه دچار فروپاشری خواهند شرد .اگر دانشگاه آموزش عالی ،روشهای آموزشی خود را با
تغییرات علمی و فناورانه هماهنگ نکنند ،مؤسررسررات آموزشرری خصرروصرری با ارائ روشهای نوین
آموزشی تفوق و انحصار کنونی آنها را تهدید خواهند کرد .کمسهای رسمی و خشک و کسالت آور
سرنتی کم کم باید جای خود را به کمسهای میهز به فناوریهای نوین بدهند .این امر مسئولین و
متولیان امر آموزش عالی ما را بر آن می دارد که به اثربخشی فناوریهای نوین واقف شوند و همگام
با تغییرات شیوههای آموزشی در دنیا گام بردارند و در تصمیم گیریها و برنامهریزیهای آموزشی این
مسئله را مورد توجه قرار دهند .آنچه امروزه در آموزش عالی محرح است استفاده از فناوریهای جدید
و شرریوههای بهره گیری از آن هاسررت .پژوهشهای انیام شررده درخصرروص اسررتفاده از رایانه ،چند
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رسانهایها و . ..در امر یادگیری نشان دهندۀ گسترش استفاده از این گونه ابزارها و وسای در آموزش
عالی و بیانگر مؤثر بودن آنها در روند یادگیری اسررت .به طور کلی ،می توان این گونه جمع بندی
کرد که فناوریها و رسررانههای جدید مورد اسررتفاده در امر آموزش در دانشررگاه هوشررمند قادرند
محیطهای یادگیری را دگرگون و جذاب کنند ،سرربن جذب دانش آموزان به فرایند یادگیری شرروند،
محرکهای انگیزاننده و تقویت کننده ای به روند آموزش و یادگیری تزریق نمایند تا کیفیت آموزشی
بهبود یابد و محیطهای خشرک و کسالت بار آموزش سنتی به فضاهایی غنی و پربار و سرشار از لذت
یادگیری تبدی شوند .ایرن نتایج ما را به این نکته رهنمون میسرازد کره برا توجره بره نقش کاربرد
مررواد و رسررانههای آموزشری ،طراحری مرنظم آموزشی و ارزشیابی صحی و اصولی توسط معلم در
افزایش میزان یادگیری دانش آموزان و توجه به این موضرروع که هنوز هم در عصررر فناوری ،دانایی
محوری و عصررر خرررد ،فنراوری آموزشرری از بعررد محتوایی ناشناخته اسررت و برره بعررد سخت
افزاری هم زیاد توجه نشده است ،الزم اسرت تصرمیم گیرندگان نظام آموزشی ضمن تیهیز دانشگاه
برره امکانررات الزم در آمررروزش علرروم مررورد نیرراز دوره پایرره یعنرری دوره ابتدایی؛ آمادگیهای
الزم را در دانشیویان از طریق روشهرای بدو ورود و ضمن خدمت ،آموزش هایی در خصروص توجره
به مفاهیم ،ابعاد و کاربرد فناوری آموزشری (طراحی آموزشی و مراح مختلف آن ،رسانههای آموزشی
و ارزشیابی اییاد نمایند (آتشک9918 ،
اگرچه ما شرراهد افزایش امکانات آموزش ری و توسررعه کمی دانشررگاهها ،تنوع در رشررتههای مختلف
تحصیلی و سه شدن ورود به دانشگاهها و افزایش روز به روز تعداد دانشگاهها با شک های گوناگون
هسررتیم اما فقیر بودن آموزش دانشررگاهی از عوام شررناسررایی شررده موثر بر کیفیت آموزش در این
پژوهش سرربن بی کیفیت بودن آموزش و محتوای آموزشرری و نهایتا ضررعیف نظام آموزش عالی و
ناکارامدی آن شررده اسررت .همراسررتا بودن نتایج یافت شررده پژوهش با نتایج برخی از پژوهشهای
صرورت گرفته پیشرین ،حاکی از مشرکمت جدی در کیفیت آموزش در آموزش عالی است .نتایج این
پژوهش نشرران دادکه مولفههای روش تدریس اسررتاد ،سررازماندهی محتوای آموزشرری ،دامکانات و
تیهیزات دانشکده ،وضعیت دانشیو (مکان ،زمان ،استعداد فردی  ،صمحیت حرفهای استاد (آموزشی
– پژوهشی و تکنولوژیهای نوین از جمله عوام تاثیر گذار برکیفیت آموزش در آموزش عالی کشور
هسرتند نتایج بررسی گاردینر ( 4195نشان داد که استفاده از روشهای آموزشی مدرن و بهره گیری
از اصول بهبود کیفیت از سوی استادان میتواند به پرورش دانشیویان با سحوح باالتری از مهارتها و
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قابلیتها کمک کند که این امر کیفیت آموزشری دانشگاه را به نحو محلوبی باال خواهد برد .همچنین
نتایج پژوهش اسررتارک و همکارانش نیز نشرران داد که آنچه به طور قوی اعضررای هیئت علمی را در
طرحریزی برنامههای درسی دانشگاهی تحت تأثیر قرار میدهد؛ رشت تحصیلی اعضای هیئت علمی،
گرایشهای تحقیقی در رشررت تحص ریلی خود ،کارآموزی اعضررای هیئت علمی و تسررلط بر محتوای
کتابهای درسی از سوی استادان میباشد .همچنان که نتایج پژوهش یمنی دوزی سرخابی و بهادری
حصراری ( 9918نیز نشان داد که استفاده از ممکهای مورد عم در گزینش اعضای هیئت علمی،
چگونگی روش تدریس آنان در کمس در افزایش کیفیت آموزشری دانشگاه مؤثر است .نتایج پژوهش
در دو دانشرگاه داخلی سنگاپور نیز نشان داد که در هر دو دانشگاه دانشیویان مهندسی ابراز کرده اند
که وجود خدمات و تسرهیمت دانشرگاهی شرام امنیت محیط دانشگاه ،امکانات بهداشتی و . ..را در
بهبود کیفیت آموزشررری مؤثر دانسرررته اند .لزلی و برینکمن دریافتند که وجود کمکهای مالی به
دانشریویان ،دسترسی آنها را به تحصی افزایش میدهد .آنها برآورد کردند که برنامههای کمکهای
مالی و خدمات ارائه شرده از سروی دانشرگاه باعث ثبت نام بیش از یک میلیون دانشیوی تمام وقت
متعلق به طبقه درآمدی متوسط و پایین میشود .همچنین آنان اثر کمک هزینه دانشیویی را بر اصرار
به ادامه تحص ری و به بیان دیگر تمای به باقی ماندن آنان در مؤسررسرره آموزش عالی میدانند .نتایج
پژوهش وودهال نیز نشرران داد که بیشررتر دانشرریویان از خانوادههای کم درآمد تمای به دریافت وام
دانشیویی دارند تا از این طریق هزینههای آموزشی خود را تأمین کنند و باالخره نتایج پژوهش یمنی
دوزی سرخابی و بهادری حصاری نیز حاکی از این محلن است که ارزشیابی از فضای کمس درس و
بررس ری کمیت و کیفیت ابزار و وسررای موجود در کمس که جزو خدمات ارائه شررده به دانشرریویان
محسوب میشوند در افزایش کیفیبت آموزشی دانشگاه مؤثر است .رسانهایهای آموزشررری برا توجره
برره اینکرره ازظرفیتها و امکانات خرروبی برررای آمرروزش و یررادگیری انفرررادی برخوردارنررد در
راسررتای آمرررروزش فراگیررر در آموزش ویژه از نقش و اهمیت به سزایی برخوردارند .با بهرهگیری
همزمان ازکلمات و تصاویردر چندرسررانهای ،عموه بر افزایش میزان یادگیری به یادداری آموختههرا
هم میتوان کمک کرد .امروزه بهرهگیری از فرررنآوریهای نوین در نظام آموزشی باید به صورت یک
جریرران نظاممند درآید تا تمامی دانرشآمروزان اعرم از دانرشآمرروزان عررادی و ویررژه بتواننررد در
کنررار یکرردیگر برره یادگیری بپردازند و با هم زندگی کنند .از مزایای چند رسانهای میتوان به اییاد
خمقیررت ،صرفه جویی در زمران ،حرذف فعالیرتهرای غیرمفیرد ،افزودن زمان برای ارتباط با شراگرد
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و مباحثرره ،ارائررهی محالرررن در قالرربهررای متنرروع ،شناسررایی سرربکهررای متفاوت یادگیری،
یادگیری فعررال همرراه برا برازخورد ،امکان تکرار ،یادگیری متناسن با سرعت ویژه ی فراگیر ضمن
کنترل فراینرررد یرررادگیری ،تسرررهی مشرررارکت درفعالیتها ،برقراری تعام و رابحه دو سویه برررا
کرراربر(ولف گرام ، 9112 ،ترکیرن مهرارتهرای زبرانی مثر خواندن ،نوشتن ،گوش دادن و صرحبت
کرررررردن (چرررررری ، 4198 ،نشرران دادن نحوهی عملکرد برخی پدیررررردههرررررا ،آموزش مفاهیم
غیرانتزاعی(روسن وکو 4191 ،اشاره کرد(رضوی 9918 ،به نقرر از شررراه جعفرررری ،9912 ،ذاکری،
. 9989
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