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Abstract 
Introduction: With the current expansion of university and higher education centers, their 
quality has attracted the attention of educational programmers. We aimed to examine factors that 
affecting the education quality in the Higher Education Center of Payame Noor University (PNU) 
of Tehran. 
Materials and Methods: This survey was conducted during 2011-2012 in Payame Noor 
University, Tehran, Iran. 117 post-graduate students were selected using the stratified random 
sampling method. The required data were collected using a researcher-made questionnaire. 
Descriptive statistics and factor analysis were used for data analysis using SPSS software and 
LISREL. 
Results: We found that the education offered in the Higher Education Center of PNU is of 
average quality in terms of syllabus, student support, and the efficiency of distance education 
technology,  but  poor  in  terms  of  assessment  and  interaction.  Moreover,  the  results  of  factor  
analysis showed that goodness-of-fit indices were adequate, and these factors can be used to 
define the quality of educational services with a coefficient of 0.62. 
Conclusion: Satisfying the huge demand for education is very costly for those offering 
educational services. Heavy investments currently made in educational systems, including 
distance educational systems, has made policymakers sensitive towards their quality and 
effectiveness of education. In order to achieve a high quality in such centers factors that influence 
the quality of educational services should be identified.  
Keywords 
Distance Education, Higher Education, Effectiveness, Educational Quality, Learning 

  
 چکیده

ریزان آموزشی قرار  ها مورد توجه برنامه ها و مراکز آموزش عالی سبب شده که کیفیت آن گسترش روزافزون دانشگاه :مقدمه
 .پردازد نور تهران می در همین راستا، پژوهش حاضر به بررسی عوامل موثر بر کیفیت آموزش در دانشگاه پیام. گیرد

جامعه آماري، . نور تهران به شیوه پیمایشی انجام شد در دانشگاه پیام 1390- 91لی این تحقیق در سال تحصی :ها مواد و روش
عنوان نمونه انتخاب و به پرسشنامه  ي متناسب بها طبقهگیري  نفر به شیوه نمونه 117کلیه دانشجویان تحصیالت تکمیلی بوده که 

 و  SPSSافزار  ري توصیفی و تحلیل عاملی به کمک نرمهاي آما ها از روش براي تجزیه و تحلیل داده .ساخته پاسخ دادند محقق
LISREL استفاده شد.  
ي دانشجویی و ها تیحماهاي برنامه درسی،  نور تهران در شاخص نتایج نشان داد که کیفیت آموزشی در دانشگاه پیام :نتایج

از حد  تر نییپاچندگانه ضعیف و  هاي سنجش و ارزیابی و تعامل سودمندي فناوري آموزش از دور در حد متوسط ولی در شاخص
توان از این عوامل در تعیین  هاي برازندگی بوده و می دهنده مناسب بودن شاخص همچنین نتایج تحلیل عاملی نشان. انتظار بوده است

  . استفاده کرد62/0کیفیت خدمات آموزشی با ضریب تعیین 

  اصیل  مقاله
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هاي هنگفت براي  رغبت یادگیرندگان، مستلزم هزینه گویی به پاسختقاضاي عظیم براي آموزش مداوم و  :گیري نتیجه
هاي آموزشی و از جمله نظام آموزش از دور سبب  گذاري در نظام این حجم عظیم سرمایه. باشد تولیدکنندگان خدمات آموزشی می
چنین هدفی مستلزم  لذا دستیابی به. ها در ارتباط هستند در خصوص کیفیت آن ها حساس باشند شده تا همه کسانی که با این نظام
این عوامل کیفی با وجود اهمیت فراوان و جایگاه آن در مباحث تربیتی، چندان مورد توجه  .باشد شناسایی عوامل موثر بر کیفیت می

  .مسئولین قرار نگرفته است
  

 واژگان کلیدي
  ي، یادگیرآموزشی نور، اثربخشی، کیفیت رکز تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیامآموزش از دور، م

    
 مقدمه 
هاي  فرصت که پایه اصلی توسعه ملی، گسترش کمی و کیفی سریع و برابر بیشتر کشورهاي جهان بر این باورند زهامرو   

در این راستا، نظام . ]1[ تر صورت خواهد گرفت توسعه ملی سریعهر چه آموزش بیشتر و با کیفیت بهتر ارائه شود، . آموزشی است
هاي  با توجه به گسترش وسیع فعالیت. هاي اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی دانست ترین زیرنظام ز پیچیدهتوان یکی ا آموزشی را می

تواند  ها می ها، ارزیابی کارکنان و ارزیابی خدمات ارائه شده از طرف آن هاي آموزشی، ارزیابی برنامه هاي آموزشی، ارزیابی سازمان نظام
کمبود  افزایش تقاضاي اجتماعی براي آموزش مداوم از یک طرف و. ]2[ داشته باشد نقش موثري در فراهم آوردن کیفیت آموزشی

فضا و امکانات فیزیکی و مادي از طرف دیگر سبب شده تا نظام اجتماعی در جستجوي راهی جدید براي ارایه خدمات بیشتر به 
با تاخیري همیشگی در جهان و ایران به دنبال نظام آموزش عالی به عنوان یک زیر نظام اجتماعی، هر چند . مشتریان خود باشند

. باشد یادگیري و انتقال دانش، مهارت و نگرش به یادگیرندگان بالقوه خود می-ارائه خدمات جایگزین، تغییر سازماندهی فرایند یاددهی
ات شتاب بیشتري به و فناوري اطالعات و ارتباط )Constructivism( گرایی ختناین موضوع با ظهور و بروز پداگوژي جدید سا

آموزش باز و از  .ظهور و بروز پیدا کرده است) Distance Education( از دور یگري از آموزش به نام آموزشگرفت و شکل د خود
یادگیري و ارزیابی تحصیلی به توسط یک موسسه با درجه انعطاف باال، براي - دور عبارت است از سازماندهی فرایندیاددهی

ویژه فاصله جغرافیایی افراد جامعه به آموزش مورد نیاز، و یادگیري  میان برداشتن موانع دسترسی، به همگان، از دهی برابر به فرصت
اي و فناوري  هاي چندرسانه هاي آموزشی، سامانه کارگیري فناوري مستقل در همه سطوح و اتخاذ راهبردهاي مناسب براي به

  .]3[ اطالعات و ارتباطات
اظهار  Mehrotra .باشد انگیز در حوزه آموزش عالی، رشد و توسعه قابل توجه نظام آموزش از دور مییکی از مباحث بحث بر

نیست بلکه یک واقعیت  ،دارد که آموزش از دور یا یادگیري از دور، یک واقعیتی که آموزش عالی باید در آینده به آن دست یابد می
 واژه بسیار )با کیفیت( آموزش از دور اثربخشاز این رو . موزشی استهاي نظام آ ها و چالش براي خلق فرصت) جاري( امروزي

ها اعتبار درونی و بیرونی کل نظام آموزش از دور زیر سوال  این واژه باعث شده که در خیلی از وقت. حساس و بحث برانگیزي است
زا در حوزه آموزش از دور   ی از مباحث مشکلدارد عدم توافق روي واژه و تعریف کیفیت یک اظهار می Meyerدر این زمینه . ]4[ رود

هاي جدید هم در مرحله عمل و هم در مرحله  بنابراین براي بهبود کیفیت در آموزش از دور مبتنی بر فناوري .]5[ آید به حساب می
  شود؟ حاصل میچگونه  کیفیت چیست؟ یا در آموزش باز و از دور )Quality(کیفیت  نظر اولین سوالی که مطرح است این است که

البته . تري باشد است که داراي ساختار فناورانه قوي )با کیفیت( بخشاز دوري، اثر عمومی بر این است که آموزش عقیده
. افزاري نادیده بگیرند افزاري و چه از نظر نرم توانند نقش فناوري اطالعات و ارتباطات را چه از نظر سخت خواهند و نمی محققین نمی
عتقاد دارند ویژگی اصلی عصر اطالعات و ارتباطات و اهمیت فزایندة آن در زندگی امروزي، نه در بستر فناوري بلکه اینان ا

به این معنی که فرایند گذر از مرحلۀ دانستن، به معناي  .انگیز و تحول یابندة آن، بلکه در ماهیت شناختی آن نهفته است شگفت
ها،  تکرار اطالعات، تحلیل و کاربرد آن براي تولید دانش و دادن معناي جدید به آنتوانایی به حافظه سپردن، به خاطر آوردن و 

آورد که آن هم به نوبۀ خود موجب پیشرفت فناوري اطالعات و ارتباطات  وجود می ضرورت دسترسی مداوم به اطالعات و دانش را به
کنند تابع  ي و محققان در فرایند پژوهش از آنها استفاده مییادگیر- هایی که معلمان در فرایند یاددهی زیرا روش .شود نه برعکس می

با این بیان، عوامل زیادي در . ]3[ شود گرفته می کار می هاي شناختی مفاهیمی است که در حوزة دانش و تخصص خود به چارچوب
ه کنترل کیفیت و استانداردهاي این موضوع سبب شده ک. که کمترین آنها زیرساخت فناورانه است کیفیت آموزش از دور تاثیر دارند



  

 
        

   عوامل موثر بر کیفیت آموزش

  2، شماره 4، دوره 92 تابستان

M
E

D
IA

 

35 

این . رود لی باشد که انگشت مخالفان و منتقدان این نظام آموزشی به سوي آن نشانه میسائآموزشی و ارزیابی خدمات، یکی از م
  .]6[ دارد گرا در سطوح مختلف را از خطر کردن براي ورود به این حیطه ناشناخته بر حذر می انتقادها به نوبه خود مدیران سنت

کافی  ،سسات آموزش عالی، نه تنها میزان توجه به این مهممؤ سفانه به رغم اهمیت کیفیت خدمات ارائه شده از طرفمتأ   
حالی که این  در. شود نبوده بلکه تالش براي رفع این نگرانی وجود نداشته و روز به روز از کیفیت خدمات ارائه شده کاسته می

ها در  ش عالی وجود داشته ولی تالش و همت الزم براي بررسی، ارزشیابی، اصالح و تغییر آنهاي درسی آموز موضوع در برنامه
عامل اصلی در زمینه کیفیت نظام آموزش از  5در این پژوهش با مرور بر ادبیات و پیشینه پژوهش، . ]7[ دستور کار قرار نگرفته است

بخشی به نظام  حمایتی نظام آموزش از دور و به تبع آن کیفیت خصوص تبیین عوامل موثر بر خدمات در .دور شناسایی شده است
) Interaction( هاي سنجش و ارزیابی، تعامل هاي دانشجویی، حمایت توان به عوامل ساختار برنامه درسی، حمایت آموزش عالی می

و مطالعات انجام گرفته در ظري با توجه به هدف اصلی پژوهش و مطالعه مبانی ن. چندگانه و سودمندي فناوري آموزشی اشاره کرد
  :سواالت زیر را مطرح کرد وانت این زمینه، می

  
  باشد؟ داراي کیفیت می در تدریس، ،نور ایران آیا مرکز تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام ·
 چگونه است؟ ایراننور  هاي برازندگی در مرکز تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام شاخص ·
  

 ها مواد و روش
در سال  نور ایران اساتید و دانشجویان دکتري تخصصی مرکز تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیامن پژوهش کلیه جامعه آماري ای

عنوان نمونه انتخاب  به نفر 117 از طریق جدول مورگان اي و گیري طبقه با استفاده از روش نمونهکه  باشد می 1390-91تحصیلی 
علوم  نظران ت صاحبنظراپژوهش از هاي  براي تأمین روایی شاخص .اخته بودس ابزارگردآوري اطالعات نیز، پرسشنامه محقق. ندشد

که مقدار  شدههمچنین براي محاسبه میزان پایایی تحقیق از آلفاي کرانباخ . ریزي آموزش از دور استفاده شده است تربیتی و برنامه
میانگین،  ،توزیع فراوانی( توصیفیهاي آمار  ز روشهاي تحقیق ا دادهتجزیه و تحلیل سرانجام براي . باشد یمیید قابل تأ) 86/0(

  .استفاده شده است LISRELو   SPSSافزار با کمک نرم) تحلیل عاملی( ستنباطیا و )نمودارانحراف استاندارد و 
  
  ها یافته

آموزشی داراي  در ارائه خدمات) نور دانشگاه پیام(جهت پاسخ به سوال اول پژوهش، آیا نظام آموزش عالی باز و از دور ایران
  .از میانگین نظرات اساتید و دانشجویان دکتري تخصصی مرکز تحصیالت تکمیلی استفاده شده است ،باشد؟ اثربخشی می

 
دور مه میزان کیفیت نظام آموزش ازهاي پرسشنا میانگین گویه عیتوز: 1 جدول  

  سطح
داري معنی  

  انحراف
 استاندارد

  میانگین
 مورد انتظار

  میانگین
ها پاسخ  

عدادت هاي اثربخشی  شاخص 
از دور آموزش  

 
001/0  

  هاي ساختار برنامه درسی  حمایت  117 12 38/12  10/3
  هاي دانشجویی  حمایت  117 12 12  23/3
  سنجش و ارزیابی  117 9 58/7  87/2
  تعامل چندگانه  117  9  38/8  98/2
  سودمندي فناوري آموزش از دور  117  12  67/13  80/2

  
هاي ساختار برنامه  نور ایران در قالب فعالیت دهد که میزان اثربخشی در مرکز تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام ینشان م 1جدول 

هاي   هاي دانشجویی و سودمندي فناوري آموزش از دور داراي حداقل اثربخشی قابل قبول بوده ولی در شاخص درسی، حمایت
  . محتوا داراي اثربخشی ضعیفی بوده است-هیادگیرند-هن یاددهندپشتیبانی از اعضاي هیات علمی و  تعامل چندگانه بی

ترین مدل براي محاسبه میزان اثربخشی در نظام آموزش باز و از  مناسببه منظور پاسخ به سوال دوم پژوهش مبنی بر اینکه، 
یابی استفاده شده  زندگی مدلهاي برا مبتنی بر تحلیل شاخص) Factoring Analysis( از تحلیل عاملی ،دور در ایران کدام است؟

  .است
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  نور هاي کیفیت آموزشی در دانشگاه پیام هاي برازندگی مولفه شاخص: 2 جدول

  مقادیر تجربی  مقادیر قابل قبول  ها شاخص

  18/437 -   مقدار خی دو
  211  -   درجه آزادي

RMSEA   0067/0 01/0زیر 

GFI   92/0 9/0باالي 

AGFI   97/0  9/0باالي 

NFI   901/0  9/0باالي 

CFI  973/0  9/0باالي  

P-Value  122/0  05/0باالي  

  
هاي ساختار برنامه  هاي حمایت ها، مولفه گیري در روابط بین شاخص از تحلیل پارامترهاي مدل اندازه 2با توجه به نتایج جدول 

اعضاي هیات علمی با سه نشانگر به دست آمد و هاي خدمات دانشجویی با چهار نشانگر و پشتیبانی از  درسی با چهار نشانگر، حمایت
که بیانگر معناداري بار عاملی نشانگرها در  محاسبه شد 2آنها نیز داراي مقادیر برابر یا بزرگتر از ) بارهاي عاملی( ضرایب مسیر

هاي ارائه شده  پیداست تمامی نشانگرها قادر به سنجش سازه مکنون فعالیت 2همچنین  از جدول . سنجش عامل مورد نظر است
عالوه براین، بر اساس تحلیل برازش مدل با . باشند مشاهده شده می) T( توسط مرکز تحصیالت تکمیلی با عنایت به مقادیر تی

به عبارت . باشد توان گفت مدل تحلیل عاملی پژوهش حاضر داراي برازش مناسب و مطلوب می هاي برازندگی، می عنایت به شاخص
توان از این مدل براي ارزیابی کیفیت آموزشی در دانشگاه  ها، می و مناسب بودن شاخص α ≥05/0ح معناداري دیگر با توجه به سط

هاي مورد مشاهده با مدل تحلیل  توان دریافت که داده هاي گزارش شده می بنابراین از مجموع شاخص. نور ایران استفاده کرد پیام
  .ه کردرا ارائ) 1شکل( وان مدل تجربی پژوهشت عاملی هماهنگی کامل دارد که بر اساس آن می
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در خصوص  و از دور در عصر فناوري اطالعات و ارتباطات سبب شده تا همه کسانی که به نوعی با این نظام در ارتباط هستند،
بر کیفیت خدمات آموزشی  براي دستیابی به چنین هدفی، تعیین و شناسایی عوامل موثر .ها حساس باشند کیفیت و اثربخشی آن

 .باشد تا به عنوان معیاري براي ارزیابی تلقی گردد ضروري می
آموزش در نتایج تحقیق نشان داد که کیفیت . استفاده شداي  از آزمون تی تک نمونه گویی به سوال اول تحقیق، براي پاسخ

 هاي دانشجویی با میانگین ، حمایت)38/12( میانگینبا برنامه درسی هاي  نور تهران در شاخص دانشگاه پیام تکمیلیمرکز تحصیالت 
 هاي سنجش و ارزیابی با میانگین داراي اثربخشی متوسط، ولی شاخص) 67/13( و سودمندي فناوري آموزش از دور با میانگین) 12(
باشند که نتایج این پژوهش با نتایج تحقیقات یزدانی و  داراي کیفیت ضعیف می) 38/8(نگین گانه با میاو تعامل چند) 58/7(

  ].8- 11، 2[است همسو  رضایی و شاه Baker، فریبرزي و فر و همکاران و همکاران، عنایتی نوین زوارهمکاران، 
 .یام نور تهران چگونه است؟ي برازندگی کیفیت در مرکز تحصیالت تکمیلی دانشگاه پها شاخصسوال دوم پژوهش این بود که 
دهنده اهمیت و نقش  ي برازندگی مناسب از طرف و ضریب مسیر باال، نشانها شاخص، وجود 2بر اساس نتایج تحلیل عاملی جدول 

عالوه بر این  .باشد یمنور  ي فراهم شده بر کیفیت خدمات ارائه شده توسط مرکز تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیامها شاخص رگذاریتأث
طور عام و نظام آموزش از دور در عصر فناوري  تیجه نهایی پژوهش نشان داد که اثربخش بودن یا نبودن یک نظام آموزش بهن

: گوید می Clarkeبه همین دلیل . باشد هاي کیفی در نظام آموزشی مورد نظر می اطالعات و ارتباطات مستلزم فراهم کردن شاخص
بخشد یا طراحی  عرضه آموزش، یادگیري را بهبود میگیري از فناوري براي ارائه و  بهرهحاضر این سوال مطرح است که  در حال"

 )اثربخشی( اما بر موفقیت دهند ایلی هستند که آموزش را ارائه میوس ها صرفًا معتقد است فناوري Clarkeهمچنین  ".آموزشی را؟
این اساس،  بر. ]8[ باشد هاي یزدانی و همکاران وي همسو می یافتهنتیجه این پژوهش با نتایج  با این بیان. ]12[ ارندگذ تأثیري نمی
نور ایران بخواهد بر اساس فلسفه وجودي خود، به انتقال ارزش، دانش و  دانشگاه پیامشود اگر مرکز تحصیالت تکمیلی  پیشنهاد می

اد و هاي دولتی، آز آموزشی از جمله دانشگاه یر مراکزمهارت بپردازد، باید خدمات با کیفیتی ارائه دهد تا در رقابت پایدار با سا
آموختگان خالق بپردازد تا از این طریق سهمی در تولید و مدیریت علم و دانش کشور  غیرانتفاعی بتواند به جذب و تربیت دانش

 .داشته باشد
و رفتار را ایجاد کند، از نظر که بتواند در انسان چهار عنصر دانایی، نگرش، مهارت  آموزشی. پاپه و اساس توسعه است ،آموزش  

قاضاي ارتباطات، به علت افزایش ت اطالعات واما این آموزش سنتی در عصر . شود ونسکو به عنوان گنج درون تلقی میسازمان ی
 زهاي نسل جدیدها، دیگر جوابگوي نیا اي استفاده از چندرسانهافزایش هزینه سرانه آموزشی و  ها و ورود دانشجویان به دانشگاه

دانشگاه . رسد نظر می بههاي نوین آموزشی، از جمله آموزش باز و از دور ضروري  آموزشی نخواهد بود، به همین دلیل گرایش به شیوه
تواند به آموزش و  هاي شیراز، علوم حدیث و تهران می از دور در ایران در کنار دانشگاهنور به عنوان متولی و مجري نظام آموزش  پیام

کشور،  ها و نظام آموزش از دور و الکترونیکی به حوزه آموزشی اي اما صرف ورود چندرسانه. مک نمایدو علم کشور کیادگیري دانش 
کمیت این نوع آموزش مهم  به همین دلیل توجه به کیفیت در کنار. حل تمام مشکالت آموزشی کشور را برطرف نماید توان راه نمی

از  .]4[ موزش از دور استکننده آ اي آموزشی، یکی از مهمترین معیارهاي تضمینه فهتعیین و شناسایی کیفیت مول. ودش تلقی می
از دانشجو، سنجش و ارزیابی  توان به ساختار برنامه درسی، حمایت مین کیفیت خدمات آموزش از دور میهاي تضمهمترین معیار

با این . اره کردز و از دور و تعامل هفتگانه آموزشی اشها و آموزش با اي کارگیري و سودمندي چندرسانه هاي تحت وب، میزان به دوره
هاي طور خاص ایران، بتواند نیاز طور عام و آموزش از دور به آموزش عالی به شود اگر نظام آموزش عمومی و بیان پیشنهاد می

هاي بی طراحی نموده و معیارسب با عصر اطالعات و ارتباطات را به خوهاي درسی متنا دگیرندگان را به خوبی نیازسنجی و برنامهیا
اما متاسفانه در . زش سخن گفتتوان از تضمین کیفیت این نوع آمو ي آموزشی تحت وب تدارك ببیند، میا دقیقی براي ارزیابی دوره

 هاي کشور و توجه به ی، ارشد و دکتري در تمام دانشگاههاي کارشناس ذیرش بی حد و حصر دانشجو در دورههاي اخیر به علت پ سال
اندرکاران  تمامی دست لذا به. و اثربخشی آن مورد غفلت قرار گرفته است وزش، دیگر بخش مهم، کیفیت آموزشیبخش کمیت آم

 به بخش کیفیت و اثربخشی آموزش شود در کنار بخش کمی آموزش، واقعاً علمان و اساتید کشور، پیشنهاد میو پژوهشی، م آموزشی
هاي باسواد بتوان با تولید و  ه داده شود و از طریق همین انساني باسواد عملکردي تحویل جامعها توجه کنند تا از این طریق انسان

 .محور خارج نشویم ارتباطات، از گردونه اقتصاد دانشمدیریت دانش در عصر اطالعات و 
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