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چکيده
هدف تحقیق حاضر ،تعیین رابطه بین پویایی آموزشی و برند آموزشی با اعتماد آموزشی بود .روش تحقیق،
توصیفی از نوع همبستگی بوده است .جامعه آماری این تحقیق ،مشتمل برتمامی استادان دانشگاه آزاد اسالمی
واحد محالت در سال تحصیلی  1394-95به تعداد  120نفر بوده است .شیوه نمونه گیری ،به دلیل محدودیت
جامعه آماری ،سرشماری بوده ،بدین ترتیب همه جامعه آماری به عنوان نمونه تحقیق به تعداد  120نفر انتخاب
شدند .ابزار تحقیق شامل سه نوع پرسشنامه بوده است که عبارتند از.1:پرسشنامه محقق ساخته پویایی آموزشی
مشتمل بر  12گویه( .α،2= 0/95پرسشنامه برند آموزشی( حسینی و فرهاد نهاد )1392،مشتمل بر  44گویه
( .3 ،(α=0/92پرسشنامه محقق ساخته اعتماد آموزشی مشتمل بر 20گویه( ) α=0/94برای تجزیه و تحلیل
اطالعات از آزمون کلموگروف -اسمیرنف ،آزمون  tتک نمونه ای ،ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون
چند متغیره) استفاده شد .به طور کلی نتایج تحقیق نشان داد وضعیت پویایی آموزشی باالتر از حد متوسط،
برند آموزشی پایین تر از حد متوسط و اعتماد آموزشی پایین تر از حد متوسط است .بین پویایی آموزشی و
برند آموزشی با اعتماد آموزشی ،در سطح  P>0/05رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .همچنین نتایج تحلیل
رگرسیون چندگانه نشان داد ،همه ابعاد پویایی آموزشی می توانند به طور معناداری اعتماد آموزشی ادراک شده
را پیش بینی کنند؛ هم چنین به جز ابعاد اشتهار و تبلیغات ،سایر ابعاد برند آموزشی توان پیش بینی اعتماد
آموزشی ادراک شده را به طور معنادار دارند.

کليد واژهها :پویایی آموزشی ،برند آموزشی ،اعتماد آموزشی ادراک شده
 1استادیار گروه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی واحد محالت ،محالت ،ایران
 2مربی گروه مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور همدان ،همدان ،ایران
* نویسنده مسئولfarhad_shafiepoor@yahoo.com:
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مقدمه
از آن جایی که دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ضعیف بوده و از کارآیی چندانی برخوردار
نیستند ،بی اعتمادی نسبت به آن ها به طور روزافزونی افزایش یافته است .افزایش بی اعتمادی،
موجب کاهش جذابیت دانشگاه ها شده و لذا تقاضا برای ورود به آن ها را ضعیف کرده است .این در
حالی است که رشد و پیشرفت دانشگاه ها به تالش و کوششی وابسته است که در خصوص جلب اعتماد
آموزشی به عمل می آورند و مزیت رقابت پذیریری می یابند .تالش در جهت پویایی آموزشی بیشتر و
کسب برند آموزشی ،اعتماد آموزشی را بهبود می بخشد .به نقل از ()Barber,1983 (،)Kramer,1999
اعتماد را مجموعه ای از انتظارات می داند که مردم نسبت به همدیگر ،نسبت به سازمانها یا نهادهایی
که در آن زندگی مـی کننـد یا نسبت به نظم اجتماعی اخالقی و طبیعی دارند که به فهـم بنیـادین آن
هاا از زندگیـشان نظـم می بخشد .به نقل از ( ،)Yazde khasti, B., Hemati ,2009برخی نظریه
پردازان مثل(،)Fokoyama ,1995( ،) Luhmann ,1979(،)Parsons,1951( ،)Simmel,1950
( ،)Lane,1998اعتماد را به عنوان کیفیت و خصیصه واحـدهای جمعی در نظر می گیرند که آ ن هاا را
قادر بـه حفـظ نظـم اجتمـاعی در درون نظـام مـی کند  .دانشگاه ها باید تالش کنند تا اعتماد آموزشی
را در دانشجویان نسبت به خود جلب کنند( .)Soltani ,2007اعتماد آموزشی بر اساس تجدید نظر در
نظام آموزشی و بهبود پویایی در ابعاد سیاست ها ،برنامه های درسی ،فلسفه یادگیری فراهم می شود.
پویایی آموزشی ،بستری را فراهم می کند که در آن فراگیران با شور و شوق به یادگیری ،در مورد
تحقق اهداف آموزشی تالش جدی کنند .پویایی آموزشی عبارت است از تالش وکوشش مستمرکه ضمن
تحقق اهداف یادگیری با خالقیت و نوآوری توأم است( .)Allan Guzman ,2003نظام های یاددهی-
یادگیری انعطاف پذیری موجبات شور و نشاط یادگیری شده است و بدین طریق اهداف یادگیری را
تحقق می بخشند .درگیری فراگیران در فرایندهای یادگیری ،حدی از پویایی آموزشی را برای طرفین
یادگیری فراهم می کند .پویایی آموزشی ،موجب ارتقای کیفیت آموزشی شده و لذا امتیازات نظام
آموزشی را بهبود می بخشد .این امر ،برند آموزشی ایجاد می کند .برند آموزشی عبارت است از ویژگی
هایی که یک دانشگاه مشتمل بوده است و لذا آن را در بین سایر دانشگاه ها نزد دانشجویان و داوطلبین
ورود به آن ،ممتاز و جذاب می سازد( .)Hosseini,2013مساله اصلی تحقیق حاضر عبارت است از این که
رابطه بین پویایی آموزشی ،و برند آموزشی با اعتماد آموزشی چگونه بوده و آیا همه ابعاد پویایی و برند
آموزشی توان پیش بینی اعتماد آموزشی را دارند؟

پيشينه تحقيق
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نظام آموزشی پویا مبتنی بر پیشرفت هایی است که در خصوص تکنولوژی های آموزشی به وجود
آمده است .به نقل از ( ،)Rivera ,1999پویایی آموزشی در دو بُعد فناوری آموزشی و شیوه های یادگیری
مطرح بوده است و با فراهم سازی انعطاف پذیری فرایندهای یادگیری ،تنوع بخشی شیوه های یادگیری
را برای دانشجویان در جهت تحقق اهداف یادگیری مهیا می کند .به نقل از(،)Tanenhaus, 1995
فناوری اطالعات و ارتباطات با تسهیالتی که برای یادگیری فراهم می کند ،اعتماد دانش آموزان را بهبود
می بخشد .مطالعات ) )Anastasios,2008نشان داد ،اعتماد آموزشی در یادگیری از طریق همکاری
فراگیران با یکدیگر متبلور می شود که برندآموزشی ایجاد می کند .مطالعات ()Noepasand etal,2013
نشان داد ،خدمات آموزشی ،فرآیند ارائه خدمات ،افراد و ترفیع تأثیر مثبت و معناداری بر ارزش ویژه
برند دارند .خدمات آموزشی و برنامه مؤسسه به عنوان تأثیرگذارترین عامل در افزایش ارزش ویژه برند
شناسایی گردید .نتایج تحقیق ( )Nourbakhsh,2015نشان داد ،متغیر های ابعاد ارزش برند و همچنین
متغیر میانجی رضایت بر وفاداری مصرف کننده در مؤسسه خدمات آموزشی ،تأثیر دارند .نتایج تحقیق
( )Hosseini & Farhadnahad,2013نشان داد ،از میان عناصر ،بُعد آگاهی از برند در مدل تحقیق،
اشتهار دارای تأثیر مستقیم و معناداری بر روی ارزش ویژه برند دانشگاه دارد .همچنین از میان ابعاد
تصویر ذهنی از برند ،ارزش ادراکی و خدمات پس از فروش از بُعد ویژگی های خدمت ،شخصیت برند از
بُعد ویژگی های نمادین و در نهایت ارتباطات بین المللی از بُعد ویژگی های عرضه کننده خدمت،
تأثیرات مثبتی بر روی ارزش ویژه برند دانشگاه پیام نور دارند .مطالعات ( )Ramachandran,2010نشان
داد ،در گذشته نقش مؤسسات آموزش عالی تنها خدمت به جامعه ،درگیر شدن در فعالیت های
تحقیقاتی ،آموزش دانشجویان و مجهز کردن آن ها به آموزش ها و مهارت هایی بود که در محیط کار
برای آن ها سودمند باشد .امروزه بخش بازاریابی موقعیت منحصر به فردی را در ساختار سازمانی
مؤسسات آموزش عالی ایفا می کند( .)Shafiepour Motlagh & Bokaei,2015مدیران آموزش عالی،
فعالیت های بازاریابی را به اندازه ای مهم می دانند که اهمیت آن به اندازه بخش های مالی ،منابع
انسانی ،تضمین کیفیت و سایر بخش های درون این مؤسسات است .برخورداری مراکز آموزش عالی از
اعتبار اجتماعی و تصویر ذهنی مطلوب برای جذب دانشجویان ،استادان و دستیابی به منابع خارجی
برای سرمایه گذاری در دانشگاه ضروری به نظر می رسد( )Palacio. etal,2002و به عنوان عامل اساسی
در انتخاب آن دانشگاه توسط دانشجویان تأثیر گذار است( .)Zaghlol .etal,2010مطالعات ( Agha ,2008
 )zadeh &Tayebiنشان داد ،استراتژی مشتری مداری به عنوان یکی از مؤلفه های برند ،بر توسعه
رقابت پذیری سازمانی و جذب مشتری مؤثر است .مطالعات ( ) Atwi ,2009نشان داد ،یک برند خوب
برای مؤسسات آموزشی به کیفیت خوب ،محصول خوب و خدمات خوب وابسته است .مطالعات ( ,2009
 )Wæraas & Solbakkنشان داد ،برند سازی در آموزش عالی ،طی چند دهه اخیر مورد توجه مؤسسات
آموزش عالی قرار گرفته است .اعتماد آموزشی ،منبعی است که فراگیران را در فرایندهای یادگیری اعم
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مطالعات( & Taylor

از شروع یادگیری ،شیوه های یادگیری و ارزشیابی از یادگیری حمایت می کند .
 Hogenbirk,2001؛ Somekh,2005؛ Marshall & Katz،2003؛ Dowling & Lai,2003؛ ,2000
 Watson & Downes؛ )Watson & Andersen ,2002در خصوص رعایت مالحظات آموزشی فراگیران و
جلب اعتماد آن ها حائز اهمیت است .مطالعات ( ) Hatami Far etal,2014نشان داد ،رضایت مندی
دانشجویان از ارائه خدمات دانشجویی در جلب اعتماد آن ها مؤثر است .مطالعات ()Amir kafi,1995
نشان داد ،در مدرسـه معلمـان سـعی دارند که دانش آموزان ،گفتار و رفتار آنان را بپذیرند و به صحت
گفته هایشان اعتماد کنند .مطالعات ( )Rosenshine ,2010نشان داد ،بهره گیری از شیوه های یادگیری
انعطاف پذیرانه مبتنی بر فناوری می تواند انتظارات دانشجویان را نسبت به نظام های یادگیری پاسخگو
بوده و در نتیجه باعث اعتماد آن ها شود .مطالعات ( (Kane etal,2013نشان داد ،معلمان می توانند از
طریق بهره گیری از شیوه های یاددهی-یادگیری اثربخش و کارآمد ،اعتبار نظام یادگیری را بهبود
بخشیده و از این رو موجب جلب اعتماد فراگیران به فرایندهای یادگیری شوند .مطالعات(,2010
 )Esfandiyari Moghadam & Babol havaejiنشان داد ،دانشگاه های سراسر دنیا تالش می کنند تا
از فناوری اطالعات و ارتباطات استفاده کرده و از طریق پاسخگویی سریع ،اعتماد دانشجویان را جلب
کنند .به نقل از( ،) Yasarcan & Barlas ,2006پویایی آموزشی ،برای دانشجویان و فراگیران ،تجربه
ساز و ظرفیت ساز است .پویایی آموزشی مبتنی بر فضای انعطاف پذیر و پویا بوده و امکانات آموزشی الزم
را در اختیار یادگیرندگان قرار می دهد به گونه ای که جسارت الزم برای خالقیت و نوآوری را در آن ها
بهبود می بخشد( .)Mortazavi,1997در محیط یادگیری پویا ،اهداف آموزشی متناسب با انتظارات و
نیازهای فراگیران تدوین می شود( )Hudson etal,2005( .)Forrester ,1994معتقد است که فراگیران و
معلمان تحت تأثیر پیشرفت های تکنولوژیکی به وجود آمده ،چنان تغییر یافته اند که دیگر معلمان و
منابع درسی قدیمی نمی توانند به نیازهای روبه رشد و متنوع آنان پاسخ گویند ،بنابراین معلمان باید
همیشه خود را به تناسب تغییرات به وجود آمده در مدراس و تکنولوژیکی به روز کنند .مطالعات افروز
( )1385نشان داد ،پویایی در محیط آموزشی ،آن را با نشاط تر ،صمیمی تر ،با اعتمادتر و انعطاف
پذیرتر می سازد.

فرضيه های تحقيق
.1جامعه مورد مطالعه از پویایی آموزشی ،برند آموزشی و اعتماد آموزشی برخوردار است.
.2بین پویایی آموزشی و ابعاد آن با اعتماد آموزشی ،رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
.3بین برند آموزشی و ابعاد آن با اعتماد آموزشی ،رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
 .4ابعاد پویایی آموزشی ،توان پیش بینی اعتماد آموزشی ادراک شده را دارند.
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 .5ابعاد برند آموزشی ،توان پیش بینی اعتماد آموزشی ادراک شده را دارند.

روش تحقيق
روش تحقیق ،توصیفی از نوع همبستگی بوده است .جامعه آماری این تحقیق مشتمل برتمامی
استادان دانشگاه آزاد اسالمی واحد محالت در سال تحصیلی  1394-95به تعداد  120نفر بوده
است .شیوه نمونه گیری ،به دلیل محدودیت جامعه آماری ،سرشماری بوده است ،بدین ترتیب همه
جامعه آماری به عنوان نمونه تحقیق به تعداد  120نفر انتخاب شدند .وضعیت دموگرافی نمونه
آماری نشان داد %23 ،از پاسخگویان زن %77 ،از پاسخگویان مرد بودند %41 .از پاسخگویان
دررشته علوم انسانی و  %59از پاسخگویان در رشته های غیر علوم انسانی بودند %37.از پاسخگویان
دارای مدرک دکترا و  %63از پاسخگویان دارای مدرک کارشناسی ارشد و دانشجوی دکترا بودند.
ابزار تحقیق ،شامل سه نوع پرسشنامه بوده است که عبارتند از.1:پرسشنامه محقق ساخته پویایی
آموزشی :این مقیاس به استناد نظریه نظام های پویا تهیه و تدوین شده است .برای تأمین روایی و پایایی
آن از تحلیل عاملی اکتشافی و چرخش واریماکس استفاده شده است .در طرح اولیه ،دارای  15گویه بود
که بعد از تحلیل عاملی ،تعداد  3گویه آن حذف شدند و نهایتاً تعداد  12گویه باقی ماند .این پرسشنامه
دارای دو حیطه(فناوری آموزشی با  6گویه و شیوه های یادگیری با  6گویه و ضریب پایایی کل برابر با
 0/95بوده است .مقیاس آن ،طیف پنج درجه ای لیکرت( خیلی زیاد ،متوسط ،کم ،خیلی کم) بوده است.
گویه های حیطه فناوری آموزشی عبارتند از.1 :بهره گیری از فاوا برای تدریس .2 ،بهره گیری از فاوا
جهت ایجاد فرصت های یادگیری.3 ،بهره گیری از فاوا جهت ارائه تکالیف درسی.4 ،بهره گیری از فاوا
برای ارزشیابی مستمر.5 ،بهره گیری از فاوا برای انجام همکاری یادگیری گروهی.6 ،بهره گیری از فاوا
برای انجام ارزشیابی پایانی .گویه های حیطه شیوه های یادگیری عبارتنداز.1:بهره گیری از شیوه های
یادگیری فعال.2 ،بهره گیری از شیوه های یادگیری اکتشافی .3 ،بهره گیری از شیوه های یادگیری
گروهی .4 ،بهره گیری از شیوه های یادگیریجنبشی-بساوایی .5 ،بهره گیری از شیوه های یادگیری
مبتنی بر فاوا و .6بهره گیری از شیوه های یادگیری تلفیقی
 .2پرسشنامه برند آموزشی( )Hosseini & Farhadnahad,2013بهبود یافته با ضریب پایایی
0/92بوده که مشتمل بر ارتباطات کالمی و اشتهار با توجه به مطالعه(  )Grace & Ocass ,2005است
که هر کدام شامل سه سؤال است.1 :بیان شکلی خصوصیات و مزیت های خدمات .2 ،بیان اهمیت
خصوصیات و مزیت های خدمات .3 ،بیان ماهیت خصوصیات و مزیت های های خدمات .4 ،بیان جایگاه
اجتماعی دانشگاه در جامعه.5 ،بیان جایگاه علمی دانشگاه در نظام رتبه بندی کشور .6،بیان جایگاه
دانشگاه در نظام رتبه بندی در سطح بین المللی؛ تبلیغات مطابق با مطالعه ( )Mourad etal,2011توسط
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چهار سؤال که عبارتند از .1:ارائه خدمات با توجه به نیازهای جامعه  .2ارائه خدمات با توجه به ارزش
های جامعه .3ارائه خدمات جهت پیشرفت جامعه  .4ارائه خدمات جهت کاهش مشکالت جامعه ؛ ارزش
ادراکی با توجه به تحقیق ( )Ledden etal ,2007شامل دو سؤال است .1:ادراک اهمیت خدمات و .2
ادراک ماهیت خدمات؛ کیفیت ادراکی ،جایگاه بازاری و اندازه دانشگاه با توجه به مطالعه(etal,2011
 ،)Mouradهر یک شامل دو سؤال است.1 :استادان با تجربه .2 ،رشته های تحصیلی غنی ساز شده.3 ،
تجاری سازی برنامه های درسی .4 ،ارتباط قوی و مؤثر دانشگاه با صنعت و جامعه .5 ،گسترش منابع
انسانی دانشگاه .6 ،گسترش منابع کالبدی و فیزیکی دانشگاه ؛ شخصیت برند و اساتید دانشگاه مطابق با
مطالعه ( ) Mourad etal,2011هر یک شامل چهار سؤال است.1 :سابقه برند دانشگاه .2 ،ادراک جامعه از
برند دانشگاه .3 .3 ،اعتبار رشته های تحصیلی دانشگاه .4 ،بهبود روز افزورن برند دانشگاه .5 ،اعتبار علمی
استادان .6 ،اعتبار اجتماعی استادان .7 ،اعتبار فرهنگی استادان ..8 ،اعتبار جهانی استادان؛ پیشینه
تاریخی و ارتباطات بین المللی دانشگاه با توجه به مطالعه ( ) Mourad etal,2011هر یک شامل سه
سؤال است  .1:تجربیات آموزشی دانشگاه .2 ،تجربیات اجتماعی دانشگاه .3 ،تجربیات علمی .4 ،تبادل
تجربیات علمی دانشگاه در سطح بین الملل .5 ،تبادل استاد و دانشجوی دانشگاه در سطح بین الملل.6 ،
تبادل تکنولوژیکی دانشگاه در سطح بین الملل؛ خدمات پس از فروش مطابق با تحقیق (etal,2011
 ،)Mouradشامل پنج سؤال است .1:پاسخگویی علمی به فارغ التحصیل ها .2 ،پاسخگویی شغلی به فارغ
التحصیل ها .3 ،پاسخگویی به مشکالت اجتماعی فارغ التحصیل ها .4 ،پاسخگویی به مشکالت
روانشناختی فارغ التحصیل ها .5 ،پاسخگویی جهت پیشرفت فارغ التحصیل ها ؛ و در نهایت ارزش ویژه
برند دانشگاه مطابق با مطالعات) (Yoo & Donthu, 2001و ( ) Mourad etal,2011شامل هفت سؤال
است.1:ارزش علمی برند دانشگاه.2 ،ارزش تجاری برند دانشگاه .3 ،ارزش اجتماعی برند دانشگاه .4،ارزش
صنعتی برند دانشگاه .5 ،ارزش تاریخی برند دانشگاه .6 ،ارزش آموزشی برند دانشگاه و  .7ارزش جهانی
برند دانشگاه.
 .3پرسشنامه محقق ساخته اعتماد آموزشی مشتمل بر 20گویه و چهار بُعد(اعتماد به محتوای
درسی ،اعتماد به قوانین آموزشی،اعتماد به ارزشیابی و اعتماد به معلم) .گویه های اعتماد به محتوای
درسی عبارتنداز.1 :اعتماد به محتوای درسی.2،پیشرفت گرا بودن محتوای درسی.3،اثربخشی محتوای
درسی.4،به روز بودن محتوای درسی.5 ،کارآفرینی محتوای درسی .گویه های اعتماد به قوانین آموزشی
عبارتند از.1:عادالنه بودن مقررات آموزشی.2 ،اثربخش بودن مقررات آموزشیف.3متناسب بودن مقررات
آموزشی.4،جامعیت مقررات آموزشی.5،انعطاف پذیری مقررات آموزشی .گویه های اعتماد به ارزشیابی
عبارتنداز.1:جامعیت ارزشیابی.2،عملی بودن ارزشیابی.3،اثربخش بودن ارزشیابی.4،عادالنه بودن
ارزشیابی.5 ،تلفیقی بودن ارزشیابی .گویه های اعتماد به معلم عبارتنداز.1:انعطاف پذیربودن معلم.2 ،
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عادل بودن معلم.3،عالم بودن معلم .4 ،روزآمد بودن معلم .5 ،فعال بودن معلم .روایی پرسشنامه به
لحاظ محتوا تأمین شده و از نظرات استادان و متخصصان برای انطباق گویه ها با موضوع استفاده شده
است و دارای ضریب پایایی  0/94بوده است .تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده ازآمار
توصیفی(میانگین،انحراف معیار) وآمار استنباطی(آزمون کلموگروف -اسمیرنف ،آزمون  tتک نمونه ای،
ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره) صورت گرفت.
جدول  .1نتایج آزمون کالموگروف-اسمیرنف درباره تعیین نرمال بودن توزیع داده ها
پويايي آموزشي

برند آموزشي

اعتماد آموزشي

120

120

120

میانگین

3/368

3/684

3/735

انحراف معیار

0/349

0/225

0/437

0/586
0/147

0/263
0/159

0/532
0/139

تعداد
پارامترهای
نرمال

آماره Z
سطح معناداری( دو دامنه)

برای بررسی عادی بودن توزیع داده ها ابتدا از آزمون کالموگروف-اسمیرنف استفاده شد .براساس
نتایج جدول زیر ،مقادیر سطح معناداری متغیرهای اصلی تحقیق بیشتراز  0/05بوده و از اینرو فرض
نرمال بودن داده ها ،تأیید شد.

يافته های تحقيق
فرضيه اول تحقيق
جامعه مورد مطالعه از پویایی آموزشی ،برند آموزشی و اعتماد آموزشی برخوردار است.
جدول .2نتایج آزمون  tدر خصوص وضعیت بهره گیری از فاوا در تدریس ،عدالت آموزشی و اعتماد آموزشی
متغير

مقدارt

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

پویایی آموزشی

120

3/176

0/372

8/754

برند آموزشی
اعتماد آموزشی

120
120

2/187
3/324

0/219
0/257

1/565
1/249

درجه آزادی

سطح معناداری

119

0/001

119
119

0/003
0/001

نتایج جدول 2نشان داد ،میانگین و انحراف معیار پویایی آموزشی به ترتیب  0/372 3/176بوده
و باالتر از حد متوسط( )3بوده است( .)P>0/05میانگین و انحراف معیار برند آموزشی ،به ترتیب
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 2/187و  0/219بوده و مقدار  tمحاسبه شده از  tبحرانی جدول در سطح خطای کمتراز
0/05کوچک تر بوده و بیانگر این است که برند آموزشی پایین تر از حد متوسط( )3است .میانگین و
انحراف معیار اعتماد آموزشی به ترتیب  3/324و 0/257بوده و مقدار  tمحاسبه شده از  tبحرانی
جدول در سطح خطای کمتر از 0/05کوچک تر بوده و بیانگر این است که اعتماد آموزشی پایین تر
از حد متوسط( )3است ( .)P>0/05
فرضيه دوم تحقيق
بین پویایی آموزشی و ابعاد آن با اعتماد آموزشی ،رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
جدول .4نتایج آزمون همبستگی پیرسون در خصوص رابطه بین پویایی آموزشی و ابعاد آن با اعتماد
آموزشی

فناوری آموزشی
شیوه های
یادگیری
پویایی آموزشی

اعتماد به

اعتماد به

اعتماد به

اعتماد به

محتوای

قوانين

ارزشيابي

معلم

درسي

آموزشي

0/168
**0/212

0/472
**0/537

**

*

0/413
**0/326

0/211
0/182

0/138

**0/344

**0/452

*0/205

اعتماد آموزشي

*

0/316
*0/314
*0/284

در سطح  P>0/001معنادار است.
** در سطح  P>0/005معنادار است.
*

یافته های جدول فوق نشان داد ،ضریب همبستگی بین پویایی آموزشی و اعتماد آموزشی برابر با
 0/316بوده که در سطح P>0/05مثبت و معنادار بوده است .نیز یافته های جدول فوق نشان داد،
ضریب همبستگی بین ابعاد پویایی آموزشی با اعتماد آموزشی در بُعد اعتماد به قوانین آموزشی ،و بُعد
اعتماد به ارزشیابی در سطح  P>0/05مثبت و معنادار بوده است.دربرخی موارد رابطه ای یافت نشد.
برای مثال ،رابطه ای بین پویایی آموزشی و اعتماد به محتوای درسی و اعتماد به معلم ضعیف بوده و
معنادار نبوده است.
فرضيه سوم تحقيق
بین برند آموزشی و ابعاد آن با اعتماد آموزشی ،رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
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جدول .4نتایج آزمون همبستگی پیرسون در خصوص رابطه بین برند آموزشی و ابعاد آن با اعتماد
آموزشی

اشتهار
تبلیغات
ارزش ادراکی
کیفیت ادراکی
جایگاه بازاری
اندازه دانشگاه
استادان دانشگاه
پیشینه تاریخی
ارتباطات بین
المللی
خدمات دانشگاهی
شخصیت برند
برند دانشگاهی

اعتماد به

اعتماد به

محتوای

قوانين

درسي

آموزشي

اعتماد به

اعتماد به

ارزشيابي

استاد

اعتماد آموزشي
**

**0/276
0/165
**0/223
**0/359
**0/233
**0/318
**0/255
**0/423

*

0/143
0/124
*0/152
*-0/189
*-0/143
**0/232
**0/327
*0/216

**

0/217
0/159
**0/218
**0/223
**0/206
**0/230
**0/329
*0/323

0/305
-0/127
**0/332
**0/213
**0/324
**0/238
*0/376
**0/449

0/145
*0/220
0/168
*0/132
*-0/126
*0/134
*0/359
**0/207

**0/335

**0/352

**0/342

**0/226

**0/313

**0/367
**0/248
**0/212

**0/211
*-0/144
**0/280

**0/216
**0/275
**0/243

*0/178
**0/136
**0/237

**0/243
**0/200
**0/243

* در سطح  P>0/001معنادار است.
** در سطح  P>0/005معنادار است.

یافته های جدول فوق نشان داد ،ضریب همبستگی بین برند آموزشی و اعتماد آموزشی برابر با
 0/243بوده که در سطح P>0/05مثبت و معنادار بوده است .بیشترین ضریب همبستگی بین ابعاد برند
آموزشی و اعتماد آموزشی به این ترتیب بوده؛ برند آموزشی در بُعد استادان دانشگاه  ،برابر با ،0/329
برند آموزشی در بُعد پیشینه تاریخی دانشگاه برابر با  ،0/323برند آموزشی در بُعد ارتباطات بین المللی ،
برابر با  ،0/313و برند آموزشی در بُعد خدمات دانشگاهی برابر با  0/243که در سطح  P>0/05مثبت و
معنادار بوده است.
فرضيه چهارم تحقيق
ابعاد پویایی آموزشی توان پیش بینی اعتماد آموزشی ادراک شده را دارند.
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جدول .5نتایج رگرسیون چند گانه پیش بینی اعتماد آموزشی ادراک شده از طریق ابعاد پویایی
آموزشی
ضريب
منبع

مجموع

درجه

ميانگين

تغيير

مجذورات

آزادی

مجذورات

آماره
F

رگرسیون
باقیمانده
کل

4/425
16/537
20/962

4
116
120

1/106
0/142

7/489

مدل

سطح

همبستگي

تعيين

معناداری

چندگانه

تعديل
شده

همزمان

0/001

0/125

0/426

متغیر
مالک:اعتماد
آموزشی

یافته های جدول فوق نشان داد ،ضریب همبستگی چندگانه بین ابعاد پویایی آموزشی و اعتماد
آموزشی ادراک شده برابر با  0/426و ضریب تعیین تعدیل شده برابر با  0/125بوده است .مقدار آماره
 )7/489(Fدر سطح  P>0/01بوده و بیانگر این است که ابعاد پویایی آموزشی می توانند به طور
معناداری اعتماد آموزشی ادراک شده را پیش بینی کنند.

جدول . 6ضرایب رگرسیونی بین ابعاد پویایی آموزشی و اعتماد آموزشی ادراک شده
متغير

ضرايب استاندارد نشده
B

مقدار ثابت
فناوری آموزشی
شیوه یادگیری

0/133
0/152
0/137

انحراف استاندارد
خطا
0/023
0/019
0/012

ضرايب استاندارد
شده

آمارهt

سطح
معناداری

Beta

0/383
0/429

6/382
4/454
8/730

0/001
0/001
0/001

t=1/96

یافته های جدول فوق نشان داد ،مقادیر  tمحاسبه شده از  tبحرانی جدول متناظر با بتای دو بُعد
فناوری آموزشی و شیوه یادگیری بزرگ تر بوده و در سطح  P>0/05معنادار بوده است .لذا تأثیر
رگرسیونی ابعاد پویایی آموزشی بر اعتماد آموزشی ادراک شده ،معنادار بوده است.
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فرضيه پنجم تحقيق
ابعاد برند آموزشی ،توان پیش بینی اعتماد آموزشی ادراک شده را دارند.
جدول .5نتایج رگرسیون چند گانه پیش بینی اعتماد سازمانی ادراک شده از طریق ابعاد برند آموزشی
ضريب
مدل

منبع

مجموع

درجه

ميانگين

تغيير

مجذورات

آزادی

مجذورات

آماره
F

رگرسیون
باقیمانده
کل

5/392
17/364
22/756

4
116
120

1/384
0/149

8/457

سطح

همبستگي

تعيين

معناداری

چندگانه

تعديل
شده

همزمان

0/001

0/536

0/148

متغیر
مالک:اعتماد
آموزشی

یافته های جدول فوق نشان داد ،ضریب همبستگی چندگانه بین برند آموزشی و اعتماد آموزشی
ادراک شده برابر با  0/536و ضریب تعیین تعدیل شده برابر با  0/148بوده است .مقدار آماره )8/457(F
در سطح  P>0/01بوده و بیانگر این است که ابعاد برند آموزشی می توانند به طور معناداری اعتماد
آموزشی ادراک شده را پیش بینی کنند.

جدول .6ضرایب رگرسیونی بین برند آموزشی و اعتماد آموزشی ادراک شده
متغير

مقدار ثابت
اشتهار
تبلیغات
ارزش ادراکی
کیفیت ادراکی

ضرايب استاندارد نشده
B
0/249
1/268
0/341
0/205
0/217

انحراف استاندارد خطا
0/137
0/054
0/178
0/043
0/165

ضرايب استاندارد
شده
Beta
0/264
0/325
0/257
0/324
0/253

آمارهt

5/468
3/624
1/563
7/2574
15/636

سطح
معناداری
0/002
0/003
0/001
0/004
0/001
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جایگاه بازاری
اندازه دانشگاه
استادان دانشگاه
پیشینه تاریخی
ارتباطات بین المللی
خدمات دانشگاهی
شخصیت برند
برند دانشگاهی

0/382
0/363
0/287
0/162
0/249
0/323
0/298
0/372

0/021
0/242
0/123
0/056
0/113
0/048
0/144
0/223

0/179
0/284
0/228
0/251
0/213
0/298
0/262
0/235

8/308
9/452
16/537
7/632
3/387
13/383
1/734
6/487

0/003
0/001
0/005
0/001
0/002
0/001
0/001
0/001

t=1/96

یافته های جدول فوق نشان داد ،مقادیر  tمحاسبه شده از  tبحرانی جدول متناظر با بتای ابعاد
تبلیغات و شخصیت برند کوچک تر بوده و لذا در سطح  P>0/05معنادار نبوده است ،اما در خصوص
تأثیر رگرسیونی سایر ابعاد برند آموزشی بر اعتماد آموزشی ادراک شده ،در سطح  P>0/05معنادار بوده
است.
بحث و نتيجه گيری
موفقیت مراکز آموزش عالی ،متضمن جلب اعتماد آموزشی افرادی است که در آن ها تحصیل می
کنند .پویایی آموزشی و نیز برند آموزشی از عوامل مهمی بوده که در بهبود اعتماد آموزشی نقش به
سزایی دارند .مطالعات ( Taylor & Hogenbirk,2001؛ Somekh,2005؛  Marshall & Katz،2003؛
Dowling & Lai,2003؛  Watson & Downes ,2000؛ )Watson & Andersen ,2002در خصوص
رعایت مالحظات آموزشی فراگیران و جلب اعتماد آن ها حائز اهمیت است .یافته های تحقیق در
خصوص فرضیه اول مبتنی بر سنجش اول نشان داد ،وضعیت پویایی آموزشی باالتر از حد متوسط()3
بوده است .نتایج تحقیق در خصوص وضعیت پویایی آموزشی با این مطالعات همسوست :نتایج
تحقیق) )Mir Hosseini & Safari,2013نشان داد ،همه دانشگاه ها از امکانات سخت افزاری و نرم افزاری
بهره مند هستند .مطالعات (  ) Esfandiyari Moghadam & Babol havaeji ,2010نشان داد ،دانشگاه
های سراسر دنیا تالش می کنند تا از فناوری اطالعات و ارتباطات استفاده کنند .مطالعات ( & Siyamaki
 ) Saadat mand,2014نشان داد ،پویایی آموزشی مبتنی بر بهره گیری از فناوری اطالعات و ارتباطات در
حد متوسط است .اما با نتایج این مطالعات همسو نیست :مطالعات (  )Shahbaz,2010نشان داد ،مدیران
دبیرستان ها از رایانه به منزله ابزاری برای تایپ و انجام کار های اداری و دفتری استفاده می کنند نه یک
وسیله " تسهیل کننده یادگیری" ،و این امر بیانگر پویایی آموزشی ضعیف است.این امر نشان می دهد
که اگر چه دانشگاه ها از فناوری اطالعات و ارتباطات برخوردارند  ،ولی چنانکه باید و شاید از آن ها برای
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ایجاد تسهیالت یادگیری و فعالیت های علمی استفاده نمی کنندو بیشتر استفاده آن ها جنبه اداری-
سازمانی دارد .یافته های تحقیق در خصوص فرضیه اول مبتنی بر سنجش دوم نشان داد ،وضعیت برند
آموزشی پایین تر از حد متوسط( )3است .نتایج تحقیق در خصوص وضعیت برند آموزشی با این
مطالعات همسوست :نتایج تحقیق ( )Samavi etal.2009نشان دادند که میزان مشتری مداری بر اساس
دیدگاه دانشجویان دانشکده ی کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشگاه کشاورزی و منابع
طبیعی رامین،کمتر از حد متوسط بوده است .مطالعات ( )Zavar etal,2007نشان داد ،دانشجویان از
کیفیت خدمات مراکز آموزشی دانشگاه پیام نور راضی نبودند .نیز یافته های تحقیق در خصوص فرضیه
اول مبتنی بر سنجش سوم نشان داد ،وضعیت اعتماد آموزشی پایین تر از حد متوسط( )3است .نتایج
تحقیق با این مطالعات قابل مقایسه است :مطالعات(  )Yazde khasti & Hemati,2009نشان داد ،به طور
کلی اعتماد دانش آموزان به معلمان متوسط به باال (نـسبتا بـاال) اسـت ،اما دالیـل اعتمـاد و بـی
اعتمـادی در زمینـة روابـط میـان دانش آموزان و معلمان بیشتر متأثر از الگوهای ارتباطی(نوع رفتار و
برخورد) ،توانایی (نحوه مـدیریت کالس و مدیریت بحران) و تخصص (مانند شیوه) تدریس معلمان است.
یافته های تحقیق د ر خصوص فرضیه دوم نشان داد ،ضریب همبستگی بین پویایی آموزشی و اعتماد
آموزشی در سطح  P>0/05مثبت و معنادار بوده است .به نقل از(،)Barlas & Yasarcan ,2006
پویایی آموزشی ،برای دانشجویان و فراگیران ،تجربه ساز و ظرفیت ساز بوده و از بابت تجربه ای که
دانشجویان کسب می کنند ،اعتماد آن ها به نظام آموزشی را بهبود می یابد .مطالعات ( Rosenshine
 ),2010نشان داد ،بهره گیری از شیوه های یادگیری انعطاف پذیرانه مبتنی بر فناوری می تواند انتظارات
دانشجویان را نسبت به نظامهای یادگیری پاسخگو بوده و در نتیجه باعث اعتماد آن ها شود .یافته های
تحقیق در خصوص فرضیه سوم نشان داد ،ضریب همبستگی بین برند آموزشی و اعتماد آموزشی در
سطح  P>0/05مثبت و معنادار بوده است .مطالعات ( )Wæraas & Solbakk ,2009نشان داد ،برند
سازی در آموزش عالی ،طی چند دهه اخیر مورد توجه مؤسسات آموزش عالی قرارگرفته است.مطالعات
( )Noepasand etal,2013و ( )Atwi ,2009نشان داد ،یک برند خوب برای مؤسسات آموزشی به کیفیت
خوب ،محصول خوب و خدمات خوب وابسته است .نتایج تحقیق ( )Nourbakhsh,2015نشان داد،
متغیرهای ابعاد ارزش برند و همچنین متغیر میانجی رضایت بر وفاداری مصرف کننده و جلب اعتماد وی
به مؤسسه خدمات آموزشی،تأثیر معناداری دارند .مطالعات ( )Hatami etal,2013نشان داد ،رضایت
مندی دانشجویان از ارائه خدمات دانشجویی از شاخص های برند بوده و در جلب اعتماد آن ها مؤثر
است .به نقل از ( ،)Shafiepour Motlagh & Bokaei,2015مطالعات ( )Ramachandran,2010نشان داد،
علی رغم این که در گذشته نقش مؤسسات آموزش عالی تنها خدمت به جامعه ،درگیر شدن در فعالیت
های تحقیقاتی ،آموزش دانشجویان و مجهز کردن آن ها به آموزش ها و مهارت هایی بود که در محیط
کار برای آن ها سودمند باشد ،امروزه بخش بازاریابی موقعیت منحصر به فردی را در ساختار سازمانی
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مؤسسات آموزش عالی ایفا می کند .یافته های تحقیق در خصوص فرضیه چهارم نشان داد ،ابعاد پویایی
آموزشی می توانند به طور معناداری اعتماد آموزشی ادراک شده را پیش بینی کنند .نیز یافته های
تحقیق در این خصوص نشان داد .مقادیر  tمحاسبه شده از  tبحرانی جدول متناظر با بتای دو بُعد
فناوری آموزشی و شیوه یادگیری بزرگ تر بوده و در سطح  P>0/05معنادار بوده است .لذا تأثیر
رگرسیونی ابعاد پویایی آموزشی بر اعتماد آموزشی ادراک شده ،معنادار بوده است .یافته های تحقیق با
نتایج این تحقیق همسوست :مطالعات ( (Kane etal,2013نشان داد ،معلمان می توانند از طریق بهره
گیری از شیوه های یاددهی-یادگیری اثربخش و کارآمد ،اعتبار نظام یادگیری را بهبود بخشیده و از این
رو موجب جلب اعتماد فراگیران به فرایندهای یادگیری شوند .یافته های تحقیق در خصوص فرضیه
پنجم نشان داد ،ابعاد برند آموزشی می توانند به طور معناداری اعتماد آموزشی ادراک شده را پیش بینی
کنند .نیز یافته های تحقیق نشان داد ،تأثیرات ابعاد تبلیغات و شخصیت برند بر اعتماد آموزشی معنادار
نبوده است ،اما در خصوص تأثیر رگرسیونی سایر ابعاد برند آموزشی بر اعتماد آموزشی ادراک شده ،در
سطح  P>0/05معنادار بوده است .نتایج تحقیق ( )Hosseini & Farhadnahad,2013با برخی از یافته
های این تحقیق همسوست ،مثالً معنادار بودن رابطه بین برند آموزشی در ابعاد جایگاه بازاری،اندازه
دانشگاه ،استادان دانشگاه ،ارتباطات بین المللی ،پیشینه تاریخی دانشگاه با اعتماد آموزشی .این در حالی
است که با برخی از یافته های این تحقیق همسو نیست .مثالً علی رغم عدم وجود رابطه معنادار بین
اشتهار و تبلیغات با اعتماد آموزشی در تحقیق حاضر ،نتایج تحقیق ()Hosseini & Farhadnahad,2013
رابطه معناداری را بین برند آموزشی در بُعد اشتهار با اعتماد آموزشی تأیید کرده است .مطالعات
) ) Palacio etal,2002و ( )Zaghlol etal,2010نشان دادند ،برند آموزشی مبتنی بر ابعاد جایگاه بازاری
و اعتبار اجتماعی بر جذب دانشجویان و استادان تأثیرگذار هستند.
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