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 چکيده
هدف از انجام این پژوهش، ارزیابی کیفیت رشته علوم تربیتی دانشگاه پیام نور از دیدگاه 

دانشجویان بود. روش پژوهش از نظر ماهیت کمی، از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه 

ای هبود. جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان ترم ها توصیفی از نوع پیمایشیگردآوری داده

نفر بوده و نمونه آن بر اساس  571ها داد که تعداد آنآخر رشته علوم تربیتی تشکیل می

ای انتخاب گردیدند. ی تصادفی طبقهریگنمونهنفر و با استفاده از روش  521جدول مورگان 

ساخته بود که بر اساس مدل کانو تنظیم به صورت پرسشنامه محقق  هادادهابزار گردآوری 

اس و پایایی آن بر اس متخصصان مورد بررسی و تأیید لهیوسبهگردیده و روایی محتوایی آن 

در دو  SPSS افزارنرمبا استفاده از  هادادهصدم به دست آمد. سپس  77آماره آلفای کرونباخ 

تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد  تک متغیره مورد tبخش آمار توصیفی و استنباطی با آماره 

ه های اکتسابی، کیفیت ساختاری رشته تحصیلی، کیفیت شیوکیفیت دانش، کیفیت مهارتکه 

 تر از متوسط و نامطلوب و کیفیت محتوایرفتار اساتید و کیفیت امکانات دوره در سطح پایین

 .ارد.رشته علوم تربیتی و شایستگی اساتید در سطح متوسط و مطلوب قرار د

 .کیفیت، رشته علوم تربیتی، مدل کانو، دانشگاه پیام نور اژگان کليدي:و
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 مقدمه
در عصری که پایه و بنیان آن بر خردورزی  هاآنشوند، ای محسوب میو عامل رشد و پیشرفت هر جامعه بخشالهامها منبع دانشگاه

گرایی، صلح و عدالت و اخالق بر عهده دارند )آراسته و فاضلی بشری همچون عقل هایای در تحقق آرمانی قرار دارد، نقش یگانهزیستجهلو 

 –یاددهی یادگیری کارآمد است. -گیری یک جریان یاددهی(. تحقق یک آموزش اثربخش در هر موسسه آموزشی، مستلزم شکل5331ماسوله،

اثربخش مورد  رفتاریک نظام چارچوب ی ها را با دیدی جامع درتوان آنباشد که میمتشکل از اجزای مختلفی می در آموزش عالی، ادگیریی

 (.2151، 5)دجینی بررسی قرار داد

را  ایهای بسیاری را متحمل شده و مسیر پر فراز و نشیب و پیچیدههای تاریخی، دگرگونیآموزش عالی در ایران با توجه به ضرورت

گاهی های دانشی مورد تأکید و توجه بیشتری قرار گرفته و ارزیابی آن در نظامطی کرده است. در دهه گذشته، مفهوم کیفیت در آمورش عال

(. نگاهی به تحوالت نظام آموزش عالی در دو دهه گذشته از نظر جمعیت دانشجویی حاکی از رشد 5333مطرح شده است )قادری و شکاری، 

هبود و ارتقای کیفیت مستلزم استقرار یک سازوکار مناسب ارزیابی و بهبود و ارتقای آن است. ب هادانشگاهکمی و عدم توجه کافی به کیفیت 

موجبات بهبود مستمر  تواندیممعطوف به این امر مهم باشد و هم  تواندیمها و فرآیند اجرای آن است. ارزیابی درونی با توجه به ویژگی

 (.5373کیفیت نظام آموزش عالی را فراهم کند )شهرکی پور و همکاران، 

یت ی کیفریگاندازه منظوربهشود و در واقع انجام ارزیابی در رابطه با کیفیت مطرح می معموالًی آموزشی هانظامارزیابی آموزشی در 

ی آموزشی هانظامدر بهبود کیفیت آموزشی  تواندیم این است که ارزیابی چه نقشی را دیآیمی که در این رابطه پیش سؤالاما ؛ یک نظام است

باشد؟ ارزیابی یک فرایند پیچیده، با توجه به ضوابط و استانداردهای خاصی نسبت به یک مقدار مشخص است. ارزیابی نتایج آموزش داشته 

ی آموزشی خاصی، در رابطه با هاتیفعالو تحت وضعیت قبل و بعد از  شودیم هامهارتعالی باعث پیشرفت دانشجو در یادگیری، نگرش و 

ی دانشجویان برای آینده کاری در رشته خود و همچنین سازآمادهجهت  مؤثریک ابزار  دهندهنشان. ارزیابی شودیماهداف در نظر گرفته 

ی اخردورزانه اندازچشمبنابراین ارزشیابی بخشی از ؛ (2151، 2ی شخصیت دانشجو است )دوریسووا و همکارانریگشکل یک ابزار مؤثر عنوانبه

(. همچنین 2151، 3)پاتریک شوندیمبرای ایجاد انگیزه پیشرفت و بالندگی خود برنامه به کار گرفته  هاافتهی است که در آن مفاهیم، فنون و

از طریق خود ارزشیابی  هابرنامهی صریح ارزشی داشته باشد و طراحی آن با هدف کمک به ارتقای علمی و بهبود ریگجهت ارزشیابی باید

بازتابش در عملکرد  نیبا وجود ا دیآیه کامل به حساب نمژپرو یک هنوز یابیارز ستمیسر چند ه (.5332صورت گیرد )حیدری و احمدی، 

 راتییغسنجش ت یبرا افتهیمحصوالت تکامل یساده از انطباق ذات یریگاندازه کی تیفیک مفهوم مهم است. تیفیدر بهبود ک آنو سنجش 

 تیاز نوع فعال مستقل کنندیمشخص م ار تیفیک ستمیکه س ییاستاندارها نیمداوم است؛ بنابرا ندیبا بهبود فرا یکل تیفیک ستمیدر س

(. 2153، 4)مگنونیف و همکاران قابل اجراست آموزش عالی ها و بخصوص در حوزه مورد مطالعهدر تمام حوزه تیفیمفهوم ک و هاستسازمان

ده است. تحرک دانشجویان به تحصیل در خارج و باالتر از ، یک سطح باالیی از رقابت در سراسر جهان بین دانشگاه ایجاد کرشدنیجهان

 را وادار کرده برای به دست آوردن یک سطح از کیفیت حداقل هادانشگاهی، المللنیبی هاطیمحی، تحرک به کار رفته در لیالتحصفارغهمه، 

یک ستون اصلی در هر دانشگاه تبدیل شده است  بنابراین، فرهنگ کیفیت به؛ ی با همتایان خود در کشورهای دیگر داشته باشنداسهیمقا

 (.2153، 1)ورونیکا و همکاران

 توانیمتوجه به کیفیت در حدود پنجاه سال پیش با کار پیشگامانه ادوارد دمینگ شروع شد. دمینگ معتقد بود که کیفیت را 

در محصوالت و رسیدن به  هاانحراف، به قصد کاهش هاکنترلی آماری به آن دست یافت. این هاکنترلی کرد و از طریق فرایند ریگاندازه

(. کیفیت در آموزش عالی یکی از ارکان مهم و حیاتی محسوب 5377)جزنی،  سطح واحدی از کیفیت در هر واحد محصولی تولید شده بود

ی، وربهرهارایی، ترکیبی از ک عنوانبه تواندیمغیرمستقیم تأثیر بسیار زیادی در سرنوشت یک کشور دارد؛ چرا که کیفیت  صورتبهکه  شودیم

آموزش عالی بر این باور هستند که آموزش عالی  نظرانصاحبیی، توان نوآوری و وضعیت آموزشی بیان شود. بسیاری از گوپاسخاثربخشی، 

ی هزاره هادانشگاهی اصلی هادغدغهو یکی از  ندیآیمی اصلی آن به حساب هامشخصهوارد دوره جدیدی شده است که رقابت و کیفیت 

 (.2113، 6ی ذینفع از آموزش عالی برای تضمین و اطمینان از این مفهوم دارند )گیرتزهاگروهجدید، مفهوم کیفیت و انتظاراتی است که 
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چرا که  ،تعاریف گوناگونی از کیفیت در آموزش عالی عرضه شده است و دلیل این امر نیز تغییر کیفیت با توجه به ذهنیت افراد است

کیفیت مانند زیبایی و خوبی است. تعریف مؤسسه استاندارد بریتانیا از کیفیت عبارت است از اینکه کیفیت یک امر نسبی است و دو جنبه 

ی هاسازمان(. 5332، 5ی صحت و دقت است و جنبه دوم، برآورد کردن نیازهای مشتری است )کوری و همکارانریگاندازهدارد؛ جنبه اول آن 

 ، تلقی کرده استکندیمی جهانی کیفیت را کلیتی از محصوالت یا خدمات متفاوت که نیازها و انتظارات ذینفعان را برآورد انداردهااست

. تضمین کیفیت: به تعیین استانداردها توسط یک مجموعه 5: کنندیم (. هوی و همکاران تعاریف کیفیت را به سه دسته تقسیم2115، 2)لیم

. همنوایی با قرارداد: به موقعیتی اشاره دارد که در آن استانداردهای کیفی فرآیند یا 2. شودیمرآیند یا محصول گفته متخصص برای یک ف

. نظر مشتری: به نیازها و انتظارات مشتری مربوط 3محصول باید در مدت قراردادی که بر سر آن مذاکراتی صورت گرفته است، رعایت شود. 

ام که کیفیت در نظ ندیگویمشود و می های آموزشی مشاهدهدر سازمان ژهیوبهکه حرکتی به نفع رویکرد سوم  نندکیماشاره  هاآن. شودیم

یت قابل زمانهمکند و آموزشی عبارت از ارزشیابی فرایند آموزشی است که ضرورت پیشرفت استانداردهای مشتریان آموزش را تقویت می

 نظراتفاق(. در نتیجه 5373را دارد )خراسانی و همکاران،  پاسخگویی به استانداردهایی را که ارباب رجوع برای آن پول پرداخت کرده است

ی خدمات( تاکنون وجود نداشته است. هر یک از ذینفعان آموزش عالی )دانشجویان، ریگاندازه درباره )بهترین راه برای تعریف کیفیت و

 4اونیل و پالمر .(2117و همکاران، 3مرتبط است )ووس هاآنی خاص ازهاینمتخصصان(، دیدگاه خاصی از کیفیت دارند که به  ئتیهلت، دو

رداشت کنند. بکند تعیین میکیفیت خدمات در آموزش عالی را بر اساس تفاوت بین آنچه دانشجو انتظار دارد و با آنچه او در عمل دریافت می

تواند به رضایت دانشجویان منجر شود و این دانشجویان احتماالً دانشجویان جدیدی را از طریق ارتباط شفاهی یت خدمات میمثبت از کیف

(. اگر 2113، 1های بیشتر را باعث شود )یئودوره         کنند و این نیز ممکن است بازگشت دانشجویان به دانشگاه برای گذراندنجذب می

لیپ مراجعه کرد. فی "فیلیپ گو" دگاهیدتوان به ف و نظریات درباره کیفیت و مفهوم آن در آموزش عالی داده شود میی از تعاریبندجمع یک

ی جدید وبستر، در پژوهشی که بر خصوص ابعاد مختلف واژه کیفیت انجام داده است؛ معانی و مفاهیم زیر را به نقل المللنیبگو در فرهنگ 

رتری ی تعالی درونی و ذاتی، بهایژگیوکیفیت درجه تعالی، درجه انطباق با استانداردها، نوع "بیتی آورده است: از پژوهشگران علوم و علوم تر

 (.5377)خراسانی، "در نوع پاالیش و تعالی در ارتباط با استاندارد، خصوصیات صفات ویژه، صفات مطلوب و روش عمل و...است

 به تحقیقی ( در5373عارفی و همکاران )شود؛ اشاره می هاآنکه به تعدادی از  شدهانجامهای مرتبط چندی در این زمینه پژوهش

 این اول از در مرحله اند.پرداخته عملکرد کیفیت گسترش و کانو هایبر اساس مدل در دانشگاه کردستان تربیتی علوم رشته کیفیت بررسی

و  استادان هایویژگی دوره، ساختار محتوای دوره، چهار بعد اساس بر تربیتی علوم رشته کیفیت از ادراکات دانشجویان و انتظارات پژوهش،

 دانشجویان ادراکات و بین انتظارات که داد نشان پژوهش از بخش این نتایج و مقایسه شد. بررسی ویلکاکسون آزمون طریق از دوره، امکانات

 .دارد وجود و معنادار منفی شکاف ابعاد همه در کردستان دانشگاه علوم تربیتی رشته کیفیت از

 های بزرگ( در پژوهشی با عنوان سیستم پاسخگویی دانشجویان و درگیر کردن یادگیرندگان در کالس2154) 6هسلیپ و همکاران

ری یتواند یک منبع مهم برای درگیر ساختن یادگیرندگان در افزایش کیفیت تجربیات یادگپرداختند، شواهد نشان داد که تکنولوژی می

ی دهاسخپی شد. سیستم آورجمعباشد. در این تحقیق از روش کیفی برای شناسایی نقاط قوت و ضعف با استفاده از ابزار مصاحبه اطالعات 

تحقیقات بر اساس مطالعات  انجام شد، این افتهیساختاری نیمه هامصاحبهافزایش تعامل در کالس درس از طریق  منظوربهدر کالس درس 

ی هاستمیسچگونه دانشجویان به مشارکت بیشتر، تعامل و درگیرشدن در طول جلسات یادگیری است، اشاره کرده که از  کهنیاقبلی با بررسی 

آینده در  گیرد و راه برای تحقیقاتشود. در این روش پیامدهای عمل آموزشی مورد بحث قرار میپاسخگویی برای دانشجو استفاده می

 سازد.ها در سناریوهای بزرگ کالس میسر میی دانشجو و تعامل آندهپاسخی هاستمیس

ی درس هاکالسی رایانه در آورفناز  شدهادراکمفاهیم آموزش مؤثر و استفاده »( در پژوهشی با عنوان 2151) 7گبر و همکاران

ای جامع در سه مفهوم آموزش مؤثر شامل: انتقال تفاده از یک رویکرد مقایسهبا استفاده از روش مصاحبه و با اس پرداختند و« آموزش فعال

ها نشان داد ادراک اساتید در مورد نقش و ی قرار دادند، یافتهموردبررسو گسترش آموزش یادگیری مستقل  آموزاندانش، تعامل دانش

 تدریس در گسترش یادگیری مستقل استفاده مؤثرهای که از روش استفاده از کامپیوتر آنالین در تصورات خود از آموزش مؤثر است. اساتیدی

                                                           
1. Currie & et al 
2. Lim 
3. Voss 
4. Oneil and Palmer 
5. yeo 
6. Heaslip & et al 
7. Gebre & et al 

http://www.rassjournal.ir/


 10  -303  ، ص3117 ، بهار31رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675  

http://www.RassJournal.ir 

 
ابزاری  عنوانبهابزاری برای یادگیری مستقل دانشجویان مهم دانستند که با مفهوم انتقال دانش از طریق رایانه  عنوانبهکرده بودند، رایانه را 

 در دسترس در نظر گرفته و یا ارائه اطالعات دانست.

دهی در سراسر برنامه درسی: پژوهش های ارتباطی جاییک چارچوب برای مهارت»( در پژوهشی با عنوان 2151) 5جانسون و همکاران

ای ی براحرفهیک مدل توسعه  عنوانبهپرداختند و بیان کردند که این پژوهش به یک جامعه یادگیری آموزشگاهی « روش مبتنی بر طراحی

امارات متحده عربی است. نویسنده به شرح چگونگی معرفی یک تکنولوژی آموزش و یادگیری دانشکده در یک دانشگاه انگلیسی متوسط در 

های شخصی پرداخته که با استفاده از گفتگوی چهره به چهره و حل مسائل آموزشی و همچنین ها از طریق گوشیجدید، در قالب برنامه

 کردند. ای پیشنهادحرفه رسیدن به یادگیری مطلوب را برای توسعه یک مدل

 ت و بهپرداخ ( در تحقیقی با استفاده از متخصصان صنعت در آموزش مقطع کارشناسی: به تأثیر یادگیری دانشجویان2151) 2جنتلی

ی درک دانشجو از مزایای یک نظرسنجاشاره کرد. در این  ارزیابی تأثیر آموزش در نگرش دانشجویان برای اجرای آموزش گروه کوچک

از هر دو روش بحث  زمانهمبرای سمینار را مورد بررسی قرار دادند، نتایج نشان داد که دانشجویان با استفاده  سخنرانی/ آموزش روشی

یی برای یک مصالحه بین دو روش، به منظور استفاده از مزایای هر دو روش در آموزش هاهیتوصگروهی و سخنرانی سازگار نیستند. در نتیجه، 

 ها و مشاغل مختلف مورد بررسی و استفاده قرار گیرد.تواند در رشتهشود. این مطالعه میمیبرای یادگیری دانشجویان داده 

 

 مبانی نظري پژوهش
ی خدمات یا هایژگیوی بندطبقهانتخاب شده است. کانو و همکاران مدلی را برای  3مبانی نظری این پژوهش با استفاده از مدل کانو

توان نیازهای مشتری را ارضا کرد. در واقع این مدل روابط این مبنا طراحی شده بود که چگونه می مدل کانو بر .انددادهمحصوالت توسعه 

(. در مدل کانو سه دسته از نیازها مشخص                2151و همکاران، 4کند )گاریبایبین مشتری و عملکرد محصول یا خدمات را بررسی می

ود. از شباید در یک خدمت وجود داشته باشند و اگر ارضا نشوند، مشتری بسیار ناراضی می شود، یک دسته نیازهای الزامی هستند کهمی

دهد. نیازهای الزامی             نمی شیافزاها رضایت مشتری را های مشتری باشد، تکمیل آنسوی دیگر، اگر این نیازها مطابق با خواسته

ی بعدتکشود. دسته دوم نیازهای ، منجر می«ناراضی نیستیم»نهایت به عبارت  در هاآنهای اساسی یک محصول هستند و تکمیل مشخصه

یعنی هر چه نیاز بیشتر برطرف شود ؛ به همراه دارند هاآناست و به معنای نیازهایی هستند که رضایت مشتری را به اندازه سطح ارضای 

ته از شود. این دسمشتری تقاضا می لهیوسبهصریح  طوربه ی، معموالًبعدتکشود و بر عکس. نیازهای رضایت مشتری بیشتر تأمین می

یی از محصول هستند که اثر بیشتری بر میزان رضایت هایژگیوشود. در نهایت، نیازهای جذاب، تقاضای بیشتر در بازار را باعث می هایژگیو

شود مشتری بیان نمی لهیوسبهصریح  طوربهدهند. نیازهای جذاب، هرگز ی افزایش میزیانگشگفت طوربهمشتری دارند و میزان رضایت او را 

را دریافت نکند احساس  هاآن اما اگر مشتری؛ دهدو مورد انتظار او نیست. ارضای کامل این نیازها رضایت مشتری را بیشتر افزایش می

عارفی و همکاران (. 5377کند )میر فخرالدینی و همکاران، می بدیلها، شرکت را به رهبر بازار تکند. رعایت این دسته از ویژگینارضایتی نمی

پرداختند.  کیفیت عملکرد و گسترش کانو هایبر اساس مدل کردستان دانشگاه در علوم تربیتی رشته کیفیت بررسی به تحقیقی ( در5373)

اند. کرده های آموزش عالی تنظیمابعاد آن را بر اساس ویژگی( مدل کانو را وارد آموزش عالی کرده و 5373در این پژوهش عارفی و همکاران )

( به ارزیابی رشته علوم تربیتی در دانشگاه پیام نور اردبیل پرداخته شده 5373لذا در این پژوهش با اقتباس از پژوهش عارفی و همکاران )

 است که مدل مفهومی آن در شکل زیر آمده است.

 

 

                                                           
1. Johnson 
2. Gentelli 
3. Kanoo 
4. Garibay 
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 (1331)عارفی و همکاران، مدل مفهومی تحقيق  -1شکل 

 

 روش تحقيق
توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری  هادادهروش پژوهش از نظر ماهیت کمی، از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری 

نفر و با  521نفر بوده و نمونه آن بر اساس جدول مورگان  571داد که تعداد آن این پژوهش را دانشجویان ترم شش به باال تشکیل می

ل محقق ساخته بود که بر اساس مدپرسشنامه  صورتبه هادادهای انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری ی تصادفی طبقهریگنمونهاستفاده از روش 

صدم به  77متخصصان مورد بررسی و تأیید و پایایی آن بر اساس آماره آلفای کرونباخ  لهیوسبهکانو تنظیم گردیده و روایی محتوایی آن 

 مورد تحلیل قرار گرفت. تک متغیره tدر دو بخش آمار توصیفی و استنباطی با آماره  SPSS افزارنرمبا استفاده از  هادادهدست آمد. سپس 

 

 پژوهش يهاافتهی

 تعيين سطح کيفيت دانش در رشته علوم تربيتی از دیدگاه دانشجویان -1جدول 

 ميانگين تعداد گویه ها
انحراف 

 استاندارد
مقدار 

t 

سطح 

 معناداري
 نتيجه

ي جدید هاتجربهموفقيت در کسب 

 جهانی
 اردیمعناز متوسط و  ترنییپا 111/1 -61/1 53/5 33/2 521

بودن محتواي دروس  روزبهمنطبق و 

 ي جدید علمیهاافتهبا ی
 اردیمعناز متوسط و  ترنییپا 111/1 -12/4 31/1 62/2 521

ميزان متناسب بودن محتواي دروس 

 ي ذهنی دانشجویانهاییتوانابا 
521 37/2 33/1 35/5- 116/1 

 داریمعندر حد متوسط و 

 نیست

ميزان متناسب بودن محتواي دروس 

 با نيازهاي واقعی دانشجویان
 اردیمعناز متوسط و  ترنییپا 111/1 -73/4 16/5 14/2 521

ميزان رعایت انسجام در مطالب 

 درسی
 اردیمعناز متوسط و  ترنییپا 145/1 -16/2 51/5 73/2 521

 اردیمعناز متوسط و  ترنییپا 111/1 -72/1 71/1 63/2 521 دانش

 

و همچنین سطح  باشدیم «3»از میانگین فرضی جامعه  ترنییپادانش  هایگویه که میانگین شودیمبا توجه به جدول باال مالحظه 

پایین بودن میانگین به دست  دهندهنشانکه  باشدیمها منفی همه گویه tقرار دارد و از طرفی مقدار  11/1از  نیز کمتر هاآنی داریمعن

های ویهگ ی علوم تربیتی درهارشتهنتیجه گرفت که دانشگاه پیام نور اردبیل در  توانیمبنابراین ؛ باشدیمن متوسط جامعه آمده از میانگی
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ی جدید علمی، میزان متناسب بودن محتوای هاافتهبودن محتوای دروس با ی روزبهی جدید جهانی، منطبق و هاتجربهموفقیت در کسب »

میزان متناسب بودن محتوای دروس با »از کیفیت پایین و « نشجویان و میزان رعایت انسجام در مطالب درسیدروس با نیازهای واقعی دا

ی هاشتهراز کیفیت مطلوب یا متوسط برخوردار است. به عبارت دیگر دانشگاه پیام نور اردبیل نیاز هست در « ی ذهنی دانشجویانهاییتوانا

 اقدام نماید. قسمت دانشعلوم تربیتی نسبت به افزایش کیفیت در 

 ي اکتسابی در رشته علوم تربيتی از دیدگاه دانشجویانهامهارتتعيين سطح کيفيت  -2جدول 

 ميانگين تعداد هاگویه
انحراف 

 استاندارد
مقدار 

t 

سطح 

 معناداري
 نتيجه

هاي مهارتميزان دستيابی 

 تحقيقی و پژوهشی
521 23/2 56/5 67/6- 111/1 

تر از متوسط پایین

 دارو معنی

هاي ميزان تبحر در مهارت

 مفهومی رشته تحصيلی خویش
521 76/2 22/5 27/5- 211/1 

در حد متوسط و 

 دار نیستمعنی

هاي ميزان مهارت در مهارت

 تحليلی رشته تحصيلی خویش
521 76/2 17/5 46/2- 151/1 

تر از متوسط پایین

 دارو معنی

هاي ميزان تبحر در مهارت

 علمی رشته تحصيلی خویش
521 31/2 17/5 12/5- 313/1 

در حد متوسط و 

 دار نیستمعنی

ميزان تسلط تحصيل به 

 (IT)هاي مهارت
521 11/2 53/5 37/4- 111/1 

تر از متوسط پایین

 دارو معنی

 111/1 -33/1 67/1 67/2 521 هاي اکتسابیمهارت
تر از متوسط پایین

 دارو معنی

 

های تحقیقی و پژوهشی، میزان مهارت در میزان دستیابی مهارت»های شود که میانگین گویهمالحظه می 2با توجه به جدول 

بوده و همچنین « 3»از میانگین متوسط جامعه « (IT)های های تحلیلی رشته تحصیلی خویش و میزان تسلط تحصیل به مهارتمهارت

های مفهومی رشته تحصیلی خویش و میزان میزان تبحر در مهارت»های قرار داشته و میانگین گویه 11/1نیز کمتر از  هاآنداری سطح معنی

باشد که ها منفی میهمه گویه tر شود مقدادر سطح متوسط قرار دارد که مالحظه می« های علمی رشته تحصیلی خویشتبحر در مهارت

ور اردبیل نتیجه گرفت که دانشگاه پیام ن توانیمبنابراین ؛ باشدپایین بودن میانگین به دست آمده از میانگین متوسط جامعه می دهندهنشان

اه پیام به عبارت دیگر دانشگ است.های اکتسابی دانشجویان از کیفیت پایینی برخوردار های مهارتتمامی گویه علوم تربیتی در یهارشتهدر 

 های اکتسابی اقدام نماید.ی علوم تربیتی نسبت به افزایش کیفیت در حیطه مهارتهارشته نور اردبیل نیاز هست در

 تعيين سطح کيفيت محتوا در رشته علوم تربيتی از دیدگاه دانشجویان -3جدول 

 ميانگين تعداد هاگویه
انحراف 

 استاندارد
مقدار 

t 

سطح 

 معناداري
 نتيجه

در روشن و واضح مطالب درسی 

 تدریس طول
521 71/2 51/5 31/5- 113/1 

تر از متوسط و پایین

 دار نیستمعنی

ترغيب تفکر کردن دانشجویان در 

 هاکتابمحتواي 
521 75/2 13/5 31/5- 113/1 

تر از متوسط و پایین

 دار نیستمعنی

هماهنگی روش تدریس با ماهيت 

 شده ارائهدروس 
521 31/2 57/5 34/1- 315/1 

تر از متوسط و پایین

 دار نیستمعنی
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 224/1 -22/5 52/5 77/2 521 ارزشيابی از کليه محتواي کتاب
تر از متوسط و پایین

 دار نیستمعنی

 541/1 -43/2 66/1 71/2 521 محتوا
تر از متوسط و پایین

 نیستدار معنی

 

ترغیب تفکر کردن ، تدریس در طولروشن و واضح مطالب درسی »های گویه شود که میانگینمالحظه می 3با توجه به جدول 

ین تر از میانگپایین «ارزشیابی از کلیه محتوای کتاب و شده ارائههماهنگی روش تدریس با ماهیت دروس ، هاکتابدانشجویان در محتوای 

ها همه      گویه tهمچنین مقدار  ؛ وباشدبوده و معنادار نمی 11/1نیز بیشتر از  هاآنداری باشد و همچنین سطح معنیمی« 3»متوسط جامعه 

تمامی  در ی علوم تربیتیهارشتهنور اردبیل در ه پیامنتیجه گرفت که دانشگا توانیمبنابراین ؛ باشدمنفی و نزدیک به میانگین جامعه می

ها به لحاظ کیفیت محتوای رشته تحصیلی در سطح مطلوب یا متوسطی قرار دارد.گویه

 تعيين سطح کيفيت ساختاري رشته علوم تربيتی از دیدگاه دانشجویان -4جدول 

 ميانگين تعداد هاگویه
 انحراف

 استاندارد
مقدار 

t 

سطح 

 معناداري
 نتيجه

ي هاکالسهاي آموزشی و برگزاري کارگاه

 عملی منطبق با دروس
521 27/2 51/5 73/6- 111/1 

 تر از متوسطپایین

 دارو معنی

 111/1 -52/7 37/1 27/2 521 واضح و روشن معيارهاي ارزیابی دانشجو
 تر از متوسطپایین

 دارو معنی

ي واحدهای بين تعداد و هماهنگنظم 

 ترم در طول هاکتابدرسی و همخوانی 
521 62/2 17/5 75/3- 111/1 

 تر از متوسطپایین

 دارو معنی

و ميزان آگاهی دانشجویان از قوانين 

 دانشگاه مقررات
521 17/2 17/5 42/4- 111/1 

 تر از متوسطپایین

 دارو معنی

در طول  شدهیمعرفی منابع و کافمفيد 

 دوره تحصيل
521 67/2 15/5 15/3- 115/1 

 تر از متوسطپایین

 دارو معنی

 111/1 -72/7 61/1 47/2 521 ساختاري
 تر از متوسطپایین

 دارو معنی

 

 ،ی عملی منطبق با دروسهاکالسهای آموزشی و برگزاری کارگاه»های تمامی گویه شود که میانگینمالحظه می 4با توجه به جدول 
میزان آگاهی ، ترم در طول هاکتابی درسی و همخوانی واحدهای بین تعداد و هماهنگنظم ، واضح و روشن معیارهای ارزیابی دانشجو

بوده « 3»میانگین متوسط جامعه تر از پایین« در طول دوره تحصیل شدهیمعرفی منابع و کافمفید و  دانشگاه و مقرراتدانشجویان از قوانین 

پایین بودن میانگین  دهندهنشانباشد که ها منفی میهمه گویه tمقدار  و قرار داشته 11/1نیز کمتر از  هاآنداری و همچنین سطح معنی

 ربیتی دری علوم تهارشتهنتیجه گرفت که دانشگاه پیام نور اردبیل در  توانیمبنابراین ؛ باشدبه دست آمده از میانگین متوسط جامعه می

وم نسبت ی علهارشتهبه عبارت دیگر دانشگاه پیام نور اردبیل نیاز هست در ؛ های ساختار دوره از کیفیت پایینی برخوردار استتمامی گویه

 به افزایش کیفیت در حیطه ساختار دوره اقدام نماید.
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 کيفيت شایستگی اساتيد در رشته علوم تربيتی از دیدگاه دانشجویانتعيين سطح  -5جدول 

 ميانگين تعداد هاگویه
انحراف 

 استاندارد
مقدار 

t 

سطح 

 معناداري
 نتيجه

ي متنوع هاروش بهميزان تسلط اساتيد 

 تدریس
521 71/2 16/5 73/5- 163/1 

در حد متوسط و 

 دار نیستمعنی

اساتيد به  و تسلطميزان توان علمی 

 موضوع درسی
521 34/2 17/5 61/1- 112/1 

در حد متوسط و 

 دار نیستمعنی

 و ميزان اشتياق اساتيد به موضوع درسی

 دانشجویان سؤاالتیی به گوپاسخ
521 35/2 13/5 73/1- 371/1 

در حد متوسط و 

 دار نیستمعنی

ميزان برخورداري اساتيد از قدرت بيان 

 انتقال مفاهيم درسی و قدرت
521 75/2 17/5 31/5- 114/1 

در حد متوسط و 

 دار نیستمعنی

ميزان برخورداري اساتيد از تجربه کار 

 عملی
521 72/2 17/5 77/2- 116/1 

تر از متوسط پایین

 دارو معنی

 161/1 -77/2 66/1 32/2 521 شایستگی اساتيد
در حد متوسط و 

 دار نیستمعنی

های تر از حد متوسط جامعه و گویهگویه میزان برخورداری اساتید از تجربه کار عملی پایین 1شود طبق جدول شماره مالحظه می

ه ی، اشتیاق اساتید به تدریس و پاسخگویی بهای متنوع تدریس، توان علمی و تسلط اساتید به موضوع درسمیزان تسلط اساتید به روش»

توان بیان کرد که در حد متوسط و مطلوبی قرار دارد. در کل می« دانشجویان و برخورداری اساتید از قدرت بیان و انتقال مفاهیم سؤاالت

 دارد.کیفیت شایستگی اساتید در رشته علوم تربیتی دانشگاه پیام نور اردبیل در سطح متوسط و مطلوبی قرار 

 تعيين سطح کيفيت شيوه رفتار اساتيد در رشته علوم تربيتی از دیدگاه دانشجویان -6جدول 

 ميانگين تعداد گویه ها
انحراف 

 استاندارد
مقدار 

t 

سطح 

 معناداري
 نتيجه

برقراري ارتباط صميمی اساتيد با 

 دانشجویان
521 74/2 11/5 73/1- 111/1 

تر از متوسط و پایین

 دارمعنی

توانایی مدیریت و هدایت کالس 

 درس توسط اساتيد
521 67/2 22/5 11/3- 113/1 

تر از متوسط و پایین

 دارمعنی

 111/1 -35/3 13/5 63/2 521 روحيه انتقاد پذیري در ميان اساتيد
تر از متوسط و پایین

 دارمعنی

حضور منظم و به موقع اساتيد در 

 هاي درسکالس 
521 31/2 57/5 34/1- 315/1 

 تر از متوسط وپایین

 دارمعنی

برخورداري اساتيد، از اخالق و رفتار 

 اجتماعی مناسب
521 32/2 51/5 73/1- 417/1 

تر از متوسط و پایین

 دارمعنی

 111/1 -77/3 64/1 77/2 521 شيوه رفتار اساتيد
تر از متوسط و پایین

 دارمعنی
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برقراری ارتباط صمیمی اساتید با دانشجویان، توانایی مدیریت و هدایت کالس درس و »شود که مالحظه می 6طبق اطالعات جدول 

قع اساتید در کالس های درس و برخوردرای از اخالق حضور منظم و به مو»تر از حد متوسط و پایین« روحیه انتقاد پذیری در میان اساتید

تر از سطح متوسط و شود که کیفیت شیوه رفتار اساتید پاییندر حد متوسط قرار دارد و در کل مالحظه می« و رفتار اجتماعی مناسب

مطلوب قرار دارد.

 تعيين سطح کيفيت امکانات در رشته علوم تربيتی از دیدگاه دانشجویان -7جدول 

 ميانگين تعداد گویه ها
انحراف 

 استاندارد
 tمقدار 

سطح 

 معناداري
 نتيجه

 111/1 -33/4 13/5 13/2 521 مناسب بودن سرانه فضاي آموزشی
تر از متوسط پایین

 دارو معنی

-مناسب بودن محيط فيزیکی کالس )نور

 صندلی و...(-تهویه
521 65/2 14/5 53/4- 111/1 

تر از متوسط پایین

 دارو معنی

 هاي آموزشیميزان دسترسی هسته

 )کتابخانه وسایت و...(
521 16/3 33/3 56/1 77/1 

در حد متوسط و 

 دار نیستمعنی

ها و تسهيالت مالی براي بهبود ميزان مشوق

 هاي آموزشی و پژوهشیفعاليت
521 37/5 13/5 37/51- 111/1 

تر از متوسط پایین

 دارمعنیو 

 111/1 -13/4 25/5 161/2 521 امکانات
تر از متوسط پایین

 دارو معنی

 

-تهویه-مناسب بودن سرانه فضای آموزشی در دانشگاه، محیط فیزیکی کالس )نور»شود مالحظه می 7طبق اطالعات جدول شماره 

تر از سطح متوسط و به لحاظ آماری معنادار و از پژوهشی پایینهای آموزشی و مشوق ها وتسهیالت مالی برای بهبود فعالیت صندلی و...(،

 لحاظ کتابخانه و سایت در حد متوسط قرار دارد.
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 بحث و نتيجه گيري

ر شجویان بود. روش پژوهش از نظهدف از انجام این پژوهش، ارزیابی کیفیت رشته علوم تربیتی دانشگاه پیام نور اردبیل از دیدگاه دان

ها از طریق پرسشنامه بود. ها توصیفی از نوع پیمایشی بود. ابزار گردآوری دادهماهیت کمی، از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده

فی ت پایینی برخوردار است. از طرهای دانش از کیفیتمامی گویه علوم تربیتی در رشتهنتایج حاصل نشان داد؛ دانشگاه پیام نور اردبیل در 

به عبارت  ؛های اکتسابی دانشجویان از کیفیت پایینی برخوردار استهای مهارتتمامی گویه علوم تربیتی در دانشگاه پیام نور اردبیل در رشته

 ای اکتسابی اقدام نماید.هعلوم تربیتی نسبت به افزایش کیفیت در حیطه مهارت دیگر دانشگاه پیام نور اردبیل نیاز هست در رشته
 به لحاظ کیفیت در سطح مطلوب یا متوسطی قرار دارد. گویه های محتوای دوره های علوم تربیتی دردانشگاه پیام نور اردبیل در رشته

ت و الزم استمامی گویه های ساختار دوره از کیفیت پایینی برخوردار  های علوم تربیتی درهمچنین دانشگاه پیام نور اردبیل در رشته

 است دانشگاه پیام نور اردبیل نسبت به افزایش کیفیت در حیطه ساختار دوره اقدام نماید.
 مؤلفه شایستگی استادان از کیفیت متوسط یا مطلوبی برخوردار است. علوم تربیتی در دانشگاه پیام نور اردبیل در رشته
به عبارت  ؛از کیفیت پایینی برخوردار است های شیوه رفتار استادانمی گویهتما های علوم تربیتی دردانشگاه پیام نور اردبیل در رشته

 دیگر دانشگاه پیام نور اردبیل نیاز هست در رشته علوم تربیتی نسبت به افزایش کیفیت در حیطه شیوه رفتار استادان اقدام نماید.
رت دیگر به عبا؛ مکانات دوره از کیفیت پایینی برخوردار استهای اتمامی گویه های علوم تربیتی دردانشگاه پیام نور اردبیل در رشته

 اقدام نماید. علوم تربیتی نسبت به افزایش کیفیت در حیطه امکانات هایدانشگاه پیام نور اردبیل نیاز هست در رشته
، «یفیت تدریس در دانشگاهبررسی ک»، پژوهشی که تحت عنوان 5371این نتایج با یافته های تحقیق شعبانی ورکی و همکاران، در سال 

 این پژوهش بر پایه یافته های مطالعات گوناگون در قلمرو تدریس و مفاهیم آن، کیفیت تدریس بر مبنای انجام داده است نزدیکی زیادی دارد.

ست( و سطح شاخص های اصلی آن، یعنی طرح درس، اجرای تدریس، ارزشیابی تدریس و روابط بین فردی تعریف و در سطح موجود )آنچه ه

مورد بررسی قرار گرفته است. نتاج حاصل از این تحلیل کیفیت تدریس در پژوهش حاضر حاکی از آن است که بین  ضرورت )آنچه باید باشد(

 تفاوت های معنا داری وجود دارد. کیفیت تدریس در سطح موجود و سطح ضرورت

، «بررسی رضایت دانشجویان در آموزش عالی در کشور پاکستان»، پژوهشی با عنوان 2151با تحقیق بات و رحمان در سال  همچنین

تخصص اساتید، دوره ارائه شده، محیط کالس و امکانات درسی متمرکز بود. نتایج  چونپژوهش به عواملی هم  نیا باشد.انجام دادندهمسو می

رضایت دانشجویان در آموزش عالی دارند و در این بین، داری بر تحلیل رگرسیون آشکار کرد که تمام عوامل مورد مطالعه، تأثیر مثبت و معنی

 (.2151تأثیر گذارترین عامل در بین متغیرهای مورد مطالعه شناخته شده است )بات و رحمان،  تخصص اساتید، به عنوان

ژوهش آمده ه در این پباشد با نتایج تحقیقات دیگری کنتایج این پژوهش عالوه بر این که با این پیشینه ها به طور مستقیم همسو می

 باشد.می است به طور غیر مستقیم همسو

کند که توجه به آنچه اساس یادگیری همچنین نتایج حاصل از تحلیل فرضیات نزدیکی زیادی با نظریه مارتنز دارد که در آن تأکید می

اساسی برخوردار است. تضمین کیفیت بر این های تضمین کیفیت از اهمیت دهد، در ایجاد و توسعه سیستمو تدریس مطلوب را تشکیل می

گیرد و چگونگی یادگیری وی و همچنین، نحوه فرض اساسی استوار است که تدریس با کیفیت عالی به حفظ تمرکز بر آنچه دانشجو یاد می

ز یادگیری قلمداد و در مراک بنابراین، کیفیت مطلوب تدریس برایند کیفیت مطلوب (.5337بهبود بخشیدن به کیفیت آن وابسته است )مارتنز، 

 شود.عالی اصوالً ارتقای فرصت های یادگیری مؤثر برای دانشجویان تعریف میآموزش

( از دانشگاه رکا مدل دو KANO .Nکانو )پروفسور نری آکی  5374در سال  ؛ کهباشدهمسو می زین 57همچنین نتایج با مدل کانو

 را با توجه به دو بعد مورد توجه قرار داد:بعدی خود از کیفیت را ارائه کرد، او کیفیت 
 میزان عملکرد خوب یک محصول یا خدمت، میزان رضایت استفاده کنندگان.

کانو با کنار هم قرار دادن پارامترهای عملکرد کیفیت و رضایت مصرف کننده در یک نمودار دو بعدی، توانایی تعریف کیفیت به یک 

خت. ارتباط این دو عامل به سه تعریف منحصر به فرد از کیفیت تحت عنوان کیفیت اساسی )نیازهای روش موشکافانه و دقیق تر را میسر سا

 )الزامات انگیزشی( رهنمون ساخت. اساسی(، کیفیت عملکرد )نیازهای عملکردی(، کیفیت مهیج

 

 

 

 

                                                           
18. Kano  
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 مراجعمنابع و 
وضعیت دانشگاه های شهر تهران در عصر جهانی شدن از دیدگاه ، 5377 ،سبحانی نژاد، م و همایی، ر. .،آراسته، ح.ر [5]

 .11چهارم، شماره پیاپی دانشجویان، فصل نامه پژوهش و بر نامه ریزی در آموزش عالی، سال چهاردهم، شماره 

های برتر جهانی. فصلنامه آموزش مهندسی های دانشگاهها و ویژگیرتبه بندی ،5333.، فاضلی ماسوله، ط.، آراسته، ح [2]

  .515 - 77، صص12، شماره 53ایران. سال 

 ارزشیابی آموزشی، تهران، سمت. ،5373، بازرگان، ع. [3]

یزى ردرونى و کاربرد آن درارتقاى کیفیت مستمر آموزش عالى، فصلنامه پژوهش و برنامه ارزیابى ،5374، بازرگان، عباس. [4]

 .(3و  4) سال سوم ،در آموزش عالى

سیستم نشانگرهای آموزشی و کاربرد آن در تحلیل کارایی دانشگاهی، نشریه علوم تربیتی، فصل  ،5372 بازرگان، عباس، [1]

 (.5و  2هران، سال شانزدهم )نامه دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه ت

؛ مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید «کاوشی درباره روش تدریس در دانشگاه» ،5373، .پاک سرشت، م [6]

 .4و  3 یهاچمران اهواز، دوره سوم، سال یازدهم، شماره

 مدیریت نابع انسانی، تهران، نی. ،5377 ،جزنی، ن. [7]

طراحی الگوی بررسی کیفیت دانشگاه های دولتی بر اساس مدل های رایج کیفیت، پایان نامه  ،5377 ،خراسانی، ا. [7]

 دکتری، دانشگاه روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی.

های علوم انسانی )دانشگاههای علمی رشتهبررسی و تحلیل کیفیت تدریس مربیان عضو هیأت .(5371). ذوالفقار، محسن [3]

 .ران(؛ پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهرانشهر ته

بررسی کیفیت رشته علوم تربیتی در دانشگاه کردستان بر اساس مدل های  ،5331، و شهودی، م. .،زندی، خ.، عارفی، م [51]

 .521 -511صص  ،5شماره ، 7های نوین تربیتی، دوره ، فصلنامه اندیشهکانو و گسترش عملکرد کیفیت

گاهی؛ گروه های آموزشی دانش بررسی تأثیر فرایند ارزیابی درونی بر برنامه ریزی برای بهبود کیفیت ،5377 ،فراستخواه، م. [55]

تحلیلی مقایسه ای از نظر اجرا یا عدم اجرای ارزیابی درونی، فصل نامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره 

 .43پیاپی 

تحلیل مقایسه ای نظام های تضمین کیفیت آموزش در  ،5371.، م و قاضی طباطبائی، .، بازرگان، عفراستخواه، م.،  [52]

اجتماعی )وجوه اشتراک و افتراق در تجربه های جهانی(،  -جهان، با تأکید بر بررسی تناسب آنها در زمینه های فرهنگی

 ی.تهران، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عال

)مطالعه موردی: مقطع دکتری  تشکیل خانه کیفیت در نظام آموزش عالی،، 5377 ،، زالی، م.ر و نجیمی..مدهوشی، م [53]

 .17دانشگاه های دولتی(، فصل نامه پژوهش و بر ناه ریزی در آموزش عالی، شماره پیاپی  دیریت

ندسی مجدد مدیریت کیفیت، )مطالعه موردی دانشجویان ه، 5377، صالح اولیا، م و جمالی. ر..، ح میر فخرالدینی، س. [54]

 .13تحصیالت تکمیلی دانشگاه یزد(، فصل نامه پژوهش و بر نامه ریزی در آموزش عالی، شاره پیاپی 

در آمدی بر برسی عملکرد سیستم های دانشگاهی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی  ،5371، یمنی دوزی سرخابی، م. [51]

 تهران.
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