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مطالعه نيازسنجي آموزشي نظام آموزش از راه دور دانشگاه پيام نور در راستاي 

  اعضاي هيات علمي و دانشجويان هاي يكسان آموزشي از ديدگاه فرصت

 1اللهي مهران فرج

 2رضا سرمدي محمد

 3سيد هاشم نعمتي

  چكيده 

هاي آموزشي نظام آموزش  پژوهش حاضر با هدف بررسي و شناخت زيرساخت

ز راه دور به ويژه چگونگي توزيع امكانات و خدمات آموزشي در مراكز و واحدهاي ا

آموزشي دانشگاه پيام نور در سطح كشور و در پيوند با ساختار آموزشي به روش 

  . پيمايشي انجام شده است -توصيفي

جامعة آماري از دو گروه اساتيد و دانشجويان در مراكز و واحدهاي آموزشي در 

سپس با شيوه . انتخاب گرديده است) مركز و واحد آموزشي 70(كشور استان  30

پرسشنامه ، پرسشنامه دانشجويان(اسنادي و پيمايشي دو پرسشنامه محقق ساخته شده 

كه پايايي آنها از طريق اجراي آزمون مجدد و محاسبه الفاي گرونباخ براي ) اساتيد

آنگاه براي پردازش . ه استبدست آمد اجرا گرديد ٪80و اساتيد  ٪82دانشجويان 

) SPSS(و براي تجزيه و تحليل آماري از نرم افزار ) Excel(اطالعات از نرم افزار 

سنجي آموزشي و خدماتي مورد نيازسپس براي هر دانشگاه استان . استفاده گرديد

  : هاي پژوهش نشان داد كه و يافته. بررسي و مقايسه قرار گرفت

شي در مراكز و واحدهاي آموزشي دانشگاه پيام نور با بين امكانات و خدمات آموز-1

بطوري كه در اكثر مراكز . نياز هاي آموزشي دانشجويان همخواني وجود ندارد

                                        
  .علمي دانشگاه پيام نور تهران عضو هيات استاديار،  1
  .عضو هيات علمي دانشگاه پيام نور تهراناستاديار،  2
   NEMATI33@ YAHOO. COM :پست الكترونيكي، هيات علمي دانشگاه پيام نور مشهد عضواستاديار،  3

  تربيتي پژوهشنامه
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد بجنورد

 88 تانتابس – نوزدهمشماره 
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هاي آموزشي  خگويي نيازكانات و خدمات آموزشي متناسب پاسآموزشي ام

 .دانشجويان نبوده است

ي دانشگاه پيام نور از خدمات آموزشي در مراكز و واحدهاي آموزش توزيع امكانات و-2

ديدگاه اعضاي هيئات علمي متناسب نمي باشد به عبارت ديگر وضعيت امكانات و 

تر از متوسط  خدمات آموزشي در مراكز آموزشي از ديدگاه اعضاي هيات علمي پايين

 .قرار دارد

نوع مراكز و واحدهاي آموزشي دانشگاه پيام  با توزيع امكانات و خدمات آموزشي-3

كه در مراكز بزرگ آموزشي توزيع امكانات و خدمات  بطوري. باشد ناسب نميمتنور 

  .گردد تري ارائه مي آموزشي نسبت به مراكز متوسط و كوچك در سطح پايين

توزيع امكانات و خدمات آموزشي در مراكز و واحدهاي آموزشي دانشگاه پيام نور  - 4

  .باشد تناسب نمينظر اعضاي هيأت علمي و دانشجويان اين دانشگاه م از

  

  :ها كليد واژه

، امكانات و خدمات آموزشي، مراكز و واحدهاي آموزشي، دانشگاه پيام نور

  .آموزش از راه دور

  

  مقدمه

، آوري قرن بيست و يك اي بلند و فنه پيشرفت سريع و توأم با جهش

اي بسيار سنگين در قياس با ادوار گذشته بر دوش همه مسئوالن اجتماعي  وظيفه

گيري به ويژه به عهدة مسئوالن آموزش عالي كشور قرار داده  سطح تصميمدر 

  . است

ي آموزش عالي از نظر زماني به روز و ماه و سال  ريزي در زمينه برنامه

انديشي براي مسائل روز هميشه بايد آينده را  شود بلكه عالوه بر چاره محدود نمي

اجتماعي ، اقتصادي، فني، لميتوجه به احتياجات متغير ع. مورد توجه قرار داد
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هاي متغير افراد بايد  ها و ارزش استعدادها و رغبت، آينده كه با توجه به نيروها

اهميت و عظمت و سنگيني مسأله را بيشتر و بهتر نشان ، بررسي و تأمين شود

مسلماً ترسيم و تعيين خط مشي نظام آموزشي به منظور تربيت افرادي . دهد مي

ها و  ها و وظايف را براي فردايي به عهده بگيرند كه خواست تكه بايد مسئوولي

، تر از امروز خواهد شد امكانات و شرايط و وسايل آن به مراتب بيشتر و پيچيده

  . كار آساني نخواهد بود

هاي قرن بيست و يكم در هشتمين سال از  اكنون كه در آغازين سال

وسعة آموزش در گذشته بنگريم اگر به روند ت، قرار داريم ميالدي ي سوم هزاره

درخواهيم يافت كه توسعه آموزش به صورت كُند و تدريجي بوده است ليكن در 

هاي نوين اطالعات و  آوري بخش پاياني نيمة دوم قرن گذشته بر اثر كاربرد فن

شايان ذكر است كه . ايم ارتباطات شاهد رشد و شكوفايي سريع آموزش بوده

ي  ي آموزش به توسعه اطالعات و ارتباطات در حوزهنوين  هاي آوري كاربرد فن

، آوري ي فن فن آوري آموزش منجر شده است و در سايه اين تحول و توسعه

اي  هاي رايانه ي قابل توجهي از رسانه مدرسين نظام آموزش از راه دور به گستره

ر نظام كه به كمك آنها تحول شگرفي د، اند دست يافته... تلفن همراه ، اينترنت، ميل

به همين جهت است كه امروزه اغلب . آموزش از راه دور به وقوع پيوست

توانند به راحتي خدمات آموزشي خويش را به  هاي از راه دور دنيا مي دانشگاه

  . دانشجويان خود در سراسر كشور و حتي در اقصي نقاط جهان ارائه نمايند

راه دور به طور ي آموزشي از  توسعه نظام آموزش به طور اعم و توسعه

، اجتماعي يك كشور است –ساز توسعه اقتصادي  اخص از اين جهت كه زمينه

بنابراين در اينجا الزم است به تعاريف و مفاهيم . باشد بسيار حائز اهميت مي

  :اي داشته باشيم راه دور اشاره آموزش از

ه گيرند آموزش از راه دور تعاريف گوناگوني دارد كه هر يك از آنها دربر

بنابراين با . نوع نگرش و حتي فلسفة تربيتي ارائه دهندگان آن است، ها برداشت
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بدون اينكه درصدد بيان و نقد تعاريف ديگر ، توجه به ماهيت اين نظام آموزشي

يند آسازماندهي فر«توان گفت كه آموزش از راه دور عبارت است از  باشيم مي

از طريق انتخاب راهبردهاي ) لمو نه يك مع(يادگيري توسط يك موسسه  -ياددهي

اي و  هاي چند رسانه سامانه، هاي آموزشي مناسب براي به كارگيري فناوري

خود ، براي فراهم ساختن تسهيالت يادگيري مستقل، فناوري اطالعات و ارتباطات

ارزيابي تحصيلي و برقراري ارتباط دو جانبه ميان ياددهنده و يادگيرنده كه به 

  ) 1385 ،ابراهيم زاده(» ني از يكديگر جدا هستندلحاظ زماني و مكا

 - لذا آموزش باز و از راه دور عبارت است از سازماندهي فرايند ياددهي

براي ، يادگيري و ارزيابي تحصيلي به توسط يك موسسه با درجة انعطاف باال

به ويژه فاصلة ، از ميان برداشتن موانع دسترسي، دهي برابر همگان فرصت

فراد جامعه به آموزش مورد نياز و يادگيري مستقل در همة سطوح و جغرافيايي ا

هاي چند  سامانه، اتخاذ راهبردهاي مناسب براي كارگيري فناوري آموزش

به اين ترتيب . )47، 1997، 1زاده ابراهيم( اي و فناوري اطالعات و ارتباطات رسانه

صر تربيتي را به ما با يك نظام آموزشي رو به رو هستيم كه كلية عوامل و عنا

در زمان و مكان دلخواه با سرعت مناسب ، كند كه يادگيرنده نحوي سازماندهي مي

خود به طور مستقل ولي با حفظ ارتباط سازماني با يك توسعه يا يك معلم و يا 

  . كند يك گروه يادگيري همكاري مي

عبارات  4و آموزش دور برد 3آموزش باز، 2عبارات آموزش از راه دور

در دايره . ي هستند كه معاني متعددي تاكنون براي آنها ارائه شده استمبهم

آموزش از راه دور ) 1990، نقل از كريستال 1373، هرمزي( 5المعارف كمبريج

                                        
1
 Ebrahizadeh 

2 Distance education 
3 Open educatoin 
4 Tele education 
5 The camdridge Enyclopedia 
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آموزش افراد در خانه يا در محل كار از طريق واحدهاي «چنين تعريف شده است 

مپيوتر و بعضاً چهره به تلويزيون يا ميكرو كا، تلفن، ها كاست، راديو، اي مكاتبه

براي افرادي كه در محدوده ، آموزش از راه دور آموزش مردمي است، چهره

توانند براي تحصيل در مدارس  يا براي كساني كه نمي، جغرافيايي پراكنده هستند

جك فوكس معتقد است كه آموزش باز ). 366ص. (ها حضور يابند و كالج

اندركاران  مختلف توسط دستهاي  رويكردي است كه مطابق آن رشته«

شود و همچنين رويكردي است كه از راهبردهاي  طرح و اجرا مي، ريزي برنامه

اين رويكرد در صدد فراهم آوردن . كند يادگيري و منابع مختلف استفاده مي

شرايطي است كه با استفاده از آن يادگيرندگان در انتخاب محتواي آموزش و 

نقل از هرمزي ، 1990(هولمبرگ ). 76: 1987(» كنترل آن بيشتر سهيم باشند

داند كه تحت نظارت  آموزش از راه دور را اشكال گوناگون مطالعه مي«) 23 :1373

از نظر «. پذيرد مستقيم معلم و در يك مكان واحد همچون كالس صورت نمي

اما طبق نظريه ، عنصر چهره به چهره در آموزش از راه دور نقش ندارد 1مورنيز

پيترز . موادي از اين عنصر در آموزش از راه دور گنجانيده شده است 2ژوليت 

 3كيگان ، بيند ارتباطي بين آموزش چهره به چهره و نظام آموزش از راه دور نمي

گويد آموزش از راه  پردازد مي كه با ديدي انتقادي به بررسي اغلب اين تعاريف مي

 ترجمه علي محمدي و، رتينويج. (»دور نقطه مقابل آموزش چهره به چهره نيست

  ). 63و  62: 1383عليپور 

ين معلم و يادگيرنده و سعي در رسد فاصلة زماني و مكاني ب به نظر مي

هاي متفاوت در سنين مختلف بدون اجبار آنها  آوردن نيازهاي آموزشي گروهبر

. ها است جهت حضور مداوم در كالس يا مكاني مشابه نكته اصلي تمام اين تعريف

                                        
1 Moore 
2 Julliet 
3 Keegan 
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بايست  براي پاسخ دادن به نيازهاي اقتصادي و اجتماعي جامعه نوين مي راينبناب

تحولي اساسي در نظام آموزش ايجاد گردد بر اين اساس در اواخر دهه پنجاه 

ريزان آموزش به سيستم آموزش باز جلب شد و  توجه برنامه) 1950(ميالدي 

. شروع به كار نموددر انگلستان رسماً  1969اولين دانشگاه باز جهان در سال 

شكل گرفت در خالل  به دنبال آن در ديگر كشورهاي اروپايي) 373 :1382، عاليي(

در . اي در سراسر جهان رواج يافته است العاده سال گذشته با سرعت خارق 30

همين رابطه در كشورهاي در حال توسعه آسيايي كه نظام آموزش از راه دور در 

باشد كه با ايجاد  هوري اسالمي ايران ميآن گسترش زيادي داشته است جم

به ارائه آموزش از راه دور در اكثر نقاط كشور  1367دانشگاه پيام نور درسال 

  . پرداخت

دانشگاه پيام نور در حال حاضر با حدود يك ميليون دانشجو در سراسر 

كارشناسي و ، مركز و واحد آموزشي در مقاطع كارداني 400كشور با بيش از 

  . باشد ي ارشد و دكترا مشغول فعاليت آموزشي و پژوهشي ميكارشناس

سال از فعاليت آموزشي و پژوهشي دانشگاه پيام  20اكنون كه نزديك به 

هر «كه هدف اصلي اين سيستم آموزشي  الزم است بررسي گردد گذرد نور مي

چگونه در » هر زمان بتواند به آموزش عالي دسترسي پيدا كند، هر كجا، كس

و واحدهاي آموزشي اين دانشگاه محقق شده است به عبارت ديگر مراكز 

در مراكز و واحدهاي دانشگاهي  1خواهيم بدانيم آيا امكانات و خدمات آموزشي مي

                                        
توان به دو دسته  در دانشگاه پيام نور امكانات و خدمات آموزشي را مي :امكانات و خدمات آموزشي 1

  :تقسيم نمود اساسي

  امكانات و منابع آموزشي) الف

  خدمات آموزشي ) ب

، ها مقاالت كنفرانس، پايان نامه، مجله، مانند كتاب(كه عبارتند از منابع چابي : امكانات و منابع آموزشي) الف

  ....) هاي تحقيقاتي و  طرح
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ها برخوردار گردند؟  به نحوي توزيع شده است كه همه دانشجويان بتوانند از آن

زيع امكانات و خدمات در اين رابطه نگرش دانشجويان و اساتيد در رابطه با اين تو

هاي مناسب  توان با اين مطالعه پژوهشي شاخص آموزش چگونه است؟ و آيا مي

  آموزشي براي آموزش از راه دور ايران ارائه داد؟ 

هاي آموزش از  ساختدر راستاي پاسخگوئي و بررسي زير لذا اين پژوهش

  .راه دور در دانشگاه پيام نور انجام گرديد

  

  روش

ژوهش آشكارسازي و نشان دادن چگونگي توزيع امكانات هدف اصلي اين پ

و خدمات آموزشي در مراكز و واحدهاي آموزشي دانشگاه پيام نور از طريق 

هاي موجود در اين حوزه و نظر سنجي درباره امكانات يا عدم  مقايسه كميت

امكانات مراكز و واحدهاي آموزشي در برآوردن انتظارات اعضاي هيأت علمي و 

و از طريق دستيابي . باشد يان و مديران دانشگاه پيام نور در اين مقوله ميدانشجو

  هاي براي شاخص، به اين اطالعات علمي در اين زمينه پيشنهادهاي كاربردي

                                                                                                 

هاي آموزشي  برنامه، لوح فشرده، نوارهاي صوتي، نوارهاي ويدئويي(امكانات و منابع ديداري و شنيداري 

  ...) صدا و سيما و 

كامپيوتر و ، حاناتسالن امت، آزمايشگاه، كتابخانه، سالن اجتماعات، تعداد كالس(امكانات و منابع فيزيكي 

 (...  

مديران ، كارشناس خدماتي، كارشناس آموزشي، كارمند اداري، تعداد اساتيد(امكانات و منابع انساني 

  ...) آموزش و 

در دانشگاه پيام نور به مجموعه خدماتي كه در راستاي پاسخگويي به نيازهاي : خدمات آموزشي) ب

آموزش غير ، )چهره به چهره(مانند آموزش حضوري . رددگ شود اطالق مي آموزشي دانشجويان ارائه مي

از طريق نمابر و ، از طريق مكاتبه، تلفن 1از طريق ويديو كنفرانس از طريق پست الكترونيكي(حضوري 

  ...)برنامه آموزشي شبكه صدا و سيما ، اينترنت
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براي آموزش از راه دور ايران و ساير مراكز و واحد دانشگاهي ، آموزشي مناسب

  . كه شرايط مشابه دارند ارائه خواهد شد

  :پژوهش عبارتند از هاي فرضيه

در مراكز ) منابع، آموزش، امكانات و خدمات(بين هر يك از عوامل زير ساختي  -1

  . و واحدهاي دانشگاهي مستقر در استانهاي مختلف تفاوت وجود دارد

ميان نياز دانشجويان و امكانات و خدمات آموزشي و نوع مركز و واحد -2

ر بين توزيع امكانات و خدمات به عبارت ديگ. دانشگاهي رابطه وجود دارد

 . آموزشي و نياز دانشجويان در مراكز و واحد آموزشي تفاوت وجود دارد

بين ميزان استفاده دانشجويان از امكانات و خدمات آموزش در مراكز و -3

 . واحدهاي دانشگاه پيام نور رابطه وجود دارد

و تناسب امكانات بين نگرش اعضاي هيأت علمي و واحدهاي دانشگاه پيام نور - 4

 . و خدمات آموزشي هر دانشگاه استاني تفاوت وجود دارد

 –توصيفي ، اين پژوهش از نوع كاربردي است و از نظر روش پژوهش

ها  ي ويژگي شود كه به مطالعه ياب نيز گفته مي كه به آن توصيفي زمينه 1پيمايشي

  ).62: 1384، نيا حافظ(پردازد  مي  و صفات افراد جامعه

هاي يك جامعه آماري به كار  پيمايشي براي بررسي توزيع ويژگيروش 

رابطه ميان رويدادها و ، در اين نوع پژوهش به بررسي وضعيت موجود. رود مي

   .)82 :1386سرمد و همكاران (شود  بررسي ماهيت شرايط پرداخته مي

لذا براي آگاهي از نظرات و انتظارات اعضاي هيأت علمي و دانشجويان 

و واحدهاي دانشگاه پيام نور در رابطه به بررسي شناسايي چگونگي توزيع مراكز 

امكانات و خدمات آموزشي وضعيت موجود در دانشگاه به شيوه پيمايشي 

  . پرداخته شده است

                                        
1 Survey 
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جامعه آماري در اين پژوهش كليه مراكز و واحدهاي دانشگاه پيام نور به 

موسسه پژوهشي و « 85-86در سال تحصيلي  1استناد گزارش ملي آموزش عالي

در سطح كشور در نظر گرفته شد و » 228الي  224ريزي آموزش عالي ص  برنامه

اعضاء هيئت ، دانشجويان(با توجه به اهداف پژوهش اين جامعه به دو زير جامعه 

  :به ترتيب ذيل مدنظر قرار گرفت) علمي مراكز دانشگاه پيام نور

، كارداني(گردد كه در مقاطع مختلف  دانشجويان به كليه افرادي اطالق مي-1

، علوم پايه، علوم انساني(هاي مختلف  در رشته) كارشناسي ارشد، كارشناسي

در مراكز و واحدهاي دانشگاه پيام نور  85-86در سال ...) فني و مهندسي و 

  . باشند مشغول به تحصيل مي

ي يا گردد كه به طور رسم اعضاء هيأت علمي به كليه افرادي اطالق مي-2

هاي مختلف دانشگاهي در مراكز  قراردادي به عنوان عضو هيأت علمي در مرتبه

 . باشند مشغول به تدريس مي 85-86و واحدهاي دانشگاه پيام نور در سال 

بنابراين براي انتخاب حجم نمونه در اين پژوهش مراكز و واحدهاي 

م نمونه براي و فرمول حج 2آموزشي دانشگاه پيام نور از طريق فرمول كوكران

  ).128: 1385سرايي (نسبت استفاده گرديد 

مركز و واحد  70بدست آمد به عبارت ديگر  70بنابراين حجم نمونه 

دانشگاهي به عنوان نمونه اوليه انتخاب گرديد به طوري كه از هر استان متناسب 

با تعداد مراكز و واحدهاي موجود در آن استان همراه مركز استان در سطح 

  . استان قرار داشتند انتخاب گرديد 30كه در كشور 

و واحدهاي بدين ترتيب دانشجويان و اعضاء هيأت علمي اين مراكز 

قرار گرفتند كه به علت گستردگي حجم  ها جامعهدانشگاهي به عنوان زير

                                        
اسامي  – 1385و تحقيقات سال وابسته به وزارت علوم  –ريزي آموزش عالي  مؤسسه پژوهشي و برنامه 1

   1385-86مراكز و واحدهاي دانشگاه پيام نور مجري در سال 
2 Cochrun 
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دانشجويان سعي گرديد از هر مركز دانشگاهي منتخب از طريق برآورد فرمول 

را بدست آوريم كه اين حجم نمونه براي هر ) n(زم كوكران حداقل حجم نمونه ال

نفر متفاوت بود كه با توجه به محاسبه انجام شده حداقل  100الي  50مركز بين 

دست آمد كه از اين ه نفر ب 3500حجم نمونه مراكز و واحدهاي دانشگاه پيام نور 

  . نفر به پرسشنامه ارسالي پاسخ دادند 2428تعداد 

pqZN

PqNZ

n
2

2

2

2

)1( α

α

−
=  

براي . به پرسشنامه پاسخ داده شده است ٪75كه از نظر ميزان درصد 

حجم نمونه اعضا هيأت علمي در مراكز چون تعداد محدود بود به صورت 

سرشماري براي هر مركز و واحد دانشگاهي مورد نظر پرسشنامه مربوطه ارسال 

نفر  450رد نظر گرديد كه در نتيجه تعداد اعضاء هيأت علمي مراكز و واحدهاي مو

نفر به پرسشنامه ارسالي پاسخ دادند كه به عبارت  292بودند كه از اين تعداد 

  . اند اعضاي هيأت علمي به پرسشنامه پاسخ داده ٪70ديگر 

استان  30الزم به يادآوري است از مجموعة مراكز و واحدهاي منتخب در 

دادند كه مورد مركز دانشگاهي استان به پرسشنامه ارسالي پاسخ  26كشور 

  . هاي ارسالي پاسخ نداند استان به پرسشنامه 4فقط ، پژوهش قرار گرفت

كه در اين بخش پژوهش از شيوه اسنادي و پيمايش استفاده  با توجه به اين

ها كه مربوط به بررسي امكانات و خدمات  شده بنابراين گردآوري بخشي از داده

طالعه اسناد مربوط و تهيه اطالعات باشد از طريق م آموزشي مراكز دانشگاهي مي

  .الزم از قسمتهاي مختلف آموزشي و اداري دانشگاه انجام گرفت

ها كه به نظرات اعضاء هيأت علمي و دانشجويان  بخش ديگري از داده

شد از طريق پرسشنامه  درباره هر يك از امكانات و خدمات آموزشي مربوط مي
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وري اطالعات دو پرسشنامه محقق بنابراين ابزار گردآ. مختلف گردآوري شد

  .ساخته است

پرسشنامه اول مربوط به دانشجويان و پرسشنامه دوم مربوط به اعضاء 

تعدادي از سواالت پرسشنامه با الهام از عوامل زير ساخت . باشد هيأت علمي مي

امكانات و خدمات آموزشي دانشگاهها گزارش علمي آموزش عالي ايران مؤسسه 

و همچنين بر اساس  45الي  33صفحه  1386ريزي آموزش عالي  پژوهش و برنامه

نكات و عناصري كه حاصل مطالعه مباني نظري و پيشينه پژوهش و نيز تجربيات 

باشد و نيز بر مبناي اهداف و  چندين ساله پژوهشگران در دانشگاه پيام نور مي

  . ها طراحي شده است فرضيه

است كه آزمون تا چه اندازه در روايي نشان دهنده اين : روايي و پايايي

دو عامل در روايي ) 120: 1386ايزاك (باشد  هاي معين موفق مي دستيابي به هدف

گيري بر  اي كه وسيله اندازه اول نظريه. گيري نقش اساسي دارند وسيله اندازه

هاي مورد استفاده در  كيفيت و كميت ويژگي، دوم. مبناي آن ساخته شده است

براي كسب اطمينان از اعتبار محتوا ). 43: 1379، دياني(گيري  زهساخت وسيله اندا

دهنده يك ابزار  نوعي اعتبار است كه معموالً براي بررسي اجزاي تشكيل

  . شود گيري به كار برده مي اندازه

اي باشد كه محقق  هاي ويژه ها و مهارت هاي ابزار معرف ويژگي الؤاگر س

اعتبار . د آزمون داراي اعتبار محتوا استگيري آن را داشته باش قصد اندازه

محتواي آزمون معموالً توسط افرادي متخصص در موضوع مورد مطالعه تعيين 

ها چندين بار  از اين رو پرسشنامه) 171صفحه ، 1386، سرمد و همكاران(شود  مي

هاي آموزشي و دانشجويان مقاطع مختلف تحصيلي  در اختيار استادان گروه

ور و ديگر صاحب نظران قرار گرفت و از نظرات آنان در تصيح و دانشگاه پيام ن

  . رفع مشكالت و اصالح پرسشنامه استفاده گرديد
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، ايزاك(گيري  آزمون در اندازه) ثبات و پايداري(پايايي عبارت است از دقت 

پرسشنامه با اين نظر كه چنانچه وسيله ، براي سنجش پاياني) 128 :1386

 :1382، دياني(ات و هماهنگي دروني باشد در نتيجه پاياست گيري داراي ثب اندازه

48.(  

و ) نفر 100(لذا به اين منظور ابتدا در بين گروه كوچكي از دانشجويان 

پس از . در مراكز بزرگ و كوچك دانشگاه پيام نور توزيع شد) نفر 30(استادان 

و  ٪82ن لفاي كرونباخ آن محاسبه براي دانشجوياآآوري پرسشنامه ضريب  جمع

ها از پايايي مناسبي برخوردار  به دست آمد كه نشان داد پرسشنامه ٪80اساتيد 

  . بودند

  

  ها يافته

 30هاي حاصل از اين پژوهش با پاسخ به فرضيات اساسي در  يافته

دانشگاه استاني دانشگاه پيام نور تنظيم شده است كه در ذيل به مهمترين نتايج آن 

  .گردد اشاره مي

ي هر دانشگاه استاني با توجه به نظرسنجي دانشجويان و اساتيد ابتدا برا

فرضيه پژوهش تدوين و مورد آزمون قرار گرفت و سپس تمام دانشگاههاي 

استاني از نظر توزيع امكانات و خدمات آموزشي در سطح كشور مورد مقايسه و 

يي هاي نها كه در اين قسمت به اين تحليل. نهايي قرار گرفت بررسي و تحليل

ها بر اساس نظرسنجي دانشجويان و سپس  ابتدا تحليل داده( پرداخته شده است

  ).هاي پيام نور هيئت علمي و دانشگاهها بر اساس نظرسنجي اعضاي  تحليل داده

در  :ها بر اساس نظرسنجي دانشجويان دانشگاه پيام نور تحليل داده) الف

آمار استنباطي و آزمون نمودن ها با استفاده از  اين بخش به بررسي و تحليل داده

ع امكانات و خدمات هاي توزي كه بتوانيم ويژگي ها پرداخته شد براي اين فرضيه

. هاي دانشجويان را به طور دقيق مورد تجزيه و تحليل قرار دهيمآموزشي و نياز

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

ه
نام
هش
ژو
پ

 
تي
تربي

  

  88 تابستان - 19شماره  – سال پنجم

 تربيتيتربيتيتربيتيتربيتي    پژوهشنامهپژوهشنامهپژوهشنامهپژوهشنامه

    
163 

ضيه فر) جداول و نمودارها(تاني با توجه به اطالعات آماري براي هر دانشگاه اس

بين توزيع امكانات و خدمات «): فرض صفر( ل فرضيه آماريپژوهش به شك

سپس . مورد توجه قرار داديم ».آموزشي با نياز دانشجويان همخواني وجود دارد

از آزمون آناليز  (H0: µ1=µ2=µ3)براي بررسي صحت يا سقم فرضيه فوق 

دار  هاي معني دانكن براي تشخيص اختالفطرفه به همراه آزمون  واريانس يك

جا به عنوان نمونه فقط به يك دانشگاه استاني اشاره  در اين. (تفاده شده استاس

  ).هاي نهايي مورد توجه بوده است شده است و بيشتر تحليل

  

  دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي

  
 H0: µ1=µ2=µ3   

  : H1 ال اقل دو مورد از ميانگين ها با هم اختالف دارند

  

خدمات آموزشي و نياز دانشجويان ، ات آموزشيبين امكان: رضيه صفرف

  .در استان آذربايجان شرقي همخواني وجود دارد

خدمات آموزشي و نياز دانشجويان ، بين امكانات آموزشي: فرضيه مقابل

  .در استان آذربايجان شرقي همخواني وجود ندارد
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  وضعيت توزيع امكانات و خدمات آموزشي و نياز دانشجويان . 1 جدول

  نشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقيدا

مقدار آزمون  -p تعداد ميانگين نام استان

آناليز واريانس 

 يكطرفه

مقايسه هاي دو به 

دو با استفاده از 

 آزمون دانكن

آذربايجان 

 شرقي

65/2 µ1 = 

29/2 µ2 = 

88/2 µ3 = 

265 

287  

289 

001/0 p<  µ2< µ1< µ3 

  

   1نمودار        

  
  

شود با توجه به آزمون آناليز  مشاهده مي 1ر جدول و نمودار همانطور كه د

  و )  ( µ2و خدمات آموزشي ( µ1)   آموزشي  بين سه عامل امكانات  واريانس

توجه   وجود ندارد بنابراين فرضيه صفر با  همخواني ( µ3)دانشجويان   نياز

د كه در استان ده گردد و آزمون دانكن نشان مي تأييد نمي )p <0/001( مقدار به

امكانات آموزشي و خدمات آموزشي ، آذربايجان شرقي بين نياز دانشجويان

µ 2 < µ1 < µ3 . (رابطه زير برقرار است  (  امكانات  يعني نياز دانشجويان بيشتر از

  .آموزشي و خدمات آموزشي است
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مقايسه توزيع امكانات و خدمات آموزشي و نياز آموزشي  تحليل نهايي 

  .)ديدگاه دانشجويان( ن دانشگاه پيام نور كشوردانشجويا

امكانات و خدمات آموزشي و نياز آموزشي  توزيع :فرضيه صفر

  .باشد هاي كشور يكسان مي دانشگاه پيام نور استان دانشجويان

الاقل دو استان از نظر امكانات و خدمات آموزشي و نياز : فرضيه مقابل

  .باشد دانشجويان يكسان نمي

  

   امكانات و خدمات آموزشي و نياز آموزشي دانشجويان توزيع .2جدول 

  دانشگاه پيام نور استانهاي كشور

پيام  دانشگاه

 نوركشور

مقدار آزمون  -p تعداد ميانگين

آناليز واريانس 

 يكطرفه

مقايسه هاي دو به دو 

با استفاده از آزمون 

 دانكن

 امكانات آموزشي

 خدمات آموزشي

 نياز دانشجو

7447/2 µ1 = 

4705/2 µ2 =  

8397/2 µ3 = 

2242 

2112 

2291 

001/0 P < µ2 < µ1< µ3 

  

  

   2نمودار 
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گردد با توجه به اجراي  مشاهده مي 2همانطور كه در جدول و نمودار 

هاي پيام  هاي آماري دانشگاه تحليل تحليل واريانس و آزمون دانكن و با توجه به

كه بين  دهد به خوبي نشان مي) 1جدول و نمودار ( هاي مختلف كشور نور استان

توزيع امكانات و خدمات آموزشي و نيا ز آموزشي دانشجويان دانشگاه پيام نور 

گردد بنابراين هر  باشد به عبارت ديگر فرضيه صفر تأييد نمي كشور يكسان نمي

باشد كه با نياز  مركز دانشگاهي امكانات و خدمات آموزشي خاص خود را دارا مي

   .يان آن مركز دانشگاهي متفاوت استآموزشي دانشجو

  

ديدگاه (وضعيت توزيع امكانات آموزشي دانشگاه پيام نور تحليل نهايي 

  .)دانشجويان

هاي  امكانات آموزشي در مراكز دانشگاه پيام نور استان: فرضيه صفر

  .كشور به طور يكسان توزيع شده است

  .يكسان نيستند نظر امكانات آموزشيالاقل دو استان از : فرضيه مقابل
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 آزمون دانكن -  وضعيت توزيع امكانات آموزشي مراكز دانشگاهي پيام نور استانهاي كشور. 3جدول

 0/0 5گروه بندي در سطح معني داري  تعداد استان

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             1028/2 131 كرمان

            2176/2 2176/2 55 لرستان

           2724/2 2724/2 2724/2 29 تهران

          3005/2 3005/2 3005/2 3005/2 75 گيالن

  خراسان

 جنوبي 
47 3578/2 3578/2 3578/2 3578/2 3578/2         

         4021/2 4021/2 4021/2 4021/2 4021/2 103 اردبيل

سيستان 

و 

 بلوچستان

70  4741/2 4741/2 4741/2 4741/2 4741/2        

       5233/2 5233/2 5233/2 5233/2 5233/2 5233/2  113 كردستان

       5235/2 5235/2 5235/2 5235/2 5235/2 5235/2  66 قم

      5578/2 5578/2 5578/2 5578/2 5578/2 5578/2   49 مركزي

كهكيلويه 

  و

بوير  

 احمد

41    6164/2 6164/2 6164/2 6164/2 6164/2 6164/2     

  آذربايجان

 شرقي 
287     6594/2 6594/2 6594/2 6594/2 6594/2     

     6677/2 6677/2 6677/2 6677/2 6677/2     134 اصفهان

     6697/2 6697/2 6697/2 6697/2 6697/2     42 قزوين

  خراسان 

 شمالي
35      7382/2 7382/2 7382/2 7382/2     

     7841/2 7841/2 7841/2 7841/2      129 كرمانشاه

     8196/2 8196/2 8196/2       111 همدان

     8361/2 8361/2 8361/2       59 مازندران

     8719/2 8719/2        112 خوزستان

   خراسان

 رضوي
119         9272/2 9272/2    

  آذربايجان

 غربي 
133          191/3 191/3   

  274/3 274/3           98 هرمزگان

  299/3 299/3           34 فارس

  445/3 445/3           36 زنجان

 545/3 545/3            75 گلستان

 752/3             55 ايالم

معني 

 داري
 062/0 064/0 085/0 055/0 064/0 065/0 065/0 062/0 065/0 061/0 101/0 078/0 093/0 
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  نات آموزشي دانشگاه پيام نور استانهاي كشوروضعيت توزيع امكا. 3نمودار 

  
گردد براي بررسي فرضيه  مشاهده مي 3همانطور كه در جدول و نمودار 

با توجه به مقدار ، فوق از آزمون آناليز واريانس يك طرفه استفاده شده است

)P<0/001 (داري توان نتيجه گرفت كه فرضيه صفر در سطح معني اين آزمون مي 

امكانات ) P = % 5( و با توجه به آزمون دانكن و مقدار. شود رد مي درصد) 05/0(

. آموزشي در همه مراكز دانشگاهي پيام نور به طور يكسان توزيع نشده است

به عبارت ديگر توزيع امكانات . بنابراين فرضيه مقابل مورد تأييد قرار مي گيرد

باشند و ليكن در آموزشي در بعضي از مراكز دانشگاهي استاني مشابه هم مي 

اكثر مراكز دانشگاهي بايكديگر متفاوت بود و اين امكانات آموزشي متناسب با 

بطوريكه نمودار .استان هاي دانشگاهي قرار دارد  شرايط بومي و محلي خود

نشان مي دهد دانشگاه پيام نور استان ايالم بيشترين امكانات آموزشي و دانشگاه 

امكانات آموزشي را در ميان دانشگاههاي پيام نور پيام نور استان كرمان كمترين 

  . كشور دارا مي باشد

ديدگاه ( دانشگاه پيام نور تحليل نهايي وضعيت توزيع خدمات آموزشي

  )دانشجويان 
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در مراكز دانشگاه پيام نور استانهاي كشور  خدمات آموزشي: فرضيه صفر

  .به طور يكسان توزيع شده است 

  .يكسان نيستند  استان از نظر خدمات آموزشيالاقل دو : فرضيه مقابل
  

  آزمون دانكن-وضعيت توزيع خدمات آموزشي مراكز دانشگاهي پيام نور استانهاي كشور. 4جدول 

 تعداد استان

 0/0 5گروه بندي در سطح معني داري 

1 2 3 4 5 6 7 

       6266/1 24 تهران

      7146/1 7146/1 53 لرستان

      7727/1 7727/1 124 كرمان

     8493/1 8493/1 8493/1 41 قزوين

     5645/1 5645/1 5645/1 103 اردبيل

     8659/1 8659/1 8659/1 63 سيستان و بلوچستان

     9068/1 9068/1 9068/1 32 خراسان شمالي

     9278/1 9278/1 9278/1 46 مركزي

     9327/1 9327/1 9327/1 45 خراسان جنوبي

     9697/1 9697/1 9697/1 73 نگيال

     9725/1 9725/1 9725/1 107 كردستان

     0035/2 0035/2 0035/2 39 كهكيلويه و بويراحمد

     0180/2 0180/2 0180/2 55 قم

     1111/2 1111/2  129 اصفهان

    2827/2 2827/2   48 مازندران

    2953/2 2953/2   265 آذربايجان شرقي

   6144/2 6144/2    112 سان رضويخرا

   6539/2 6539/2    106 همدان

  7357/2 7357/2     126 كرمانشاه

  0129/3 0129/3     105 خوزستان

  1016/3      90 هرمزگان

  1074/3      130 آذربايجان غربي

 9640/3       87 زنجان

 0286/4       69 گلستان

 1717/4       31 فارس

 2234/4       22 يالما

 219/0 074/0 055/0 075/0 054/0 090/0 094/0  معني داري
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  وضعيت توزيع خدمات آموزشي دانشگاه پيام نور استانهاي كشور. 4نمودار 

 
  

مشاهده مي گردد براي بررسي فرضيه  4همانطور كه در جدول و نمودار 

با توجه به مقدار ، ستفوق از آزمون آناليز واريانس يك طرفه استفاده شده ا

)P<0/001 (توان نتيجه گرفت كه فرضيه صفر در سطح معني داري اين آزمون مي 

خدمات ) P= % 5( و با توجه به آزمون دانكن و مقدار. شود درصد رد مي) 05/0(

. در همه مراكز دانشگاهي پيام نور به طور يكسان توزيع نشده است آموزشي

به عبارت ديگر توزيع خدمات . گيرد ييد قرار ميبنابراين فرضيه مقابل مورد تأ

 در اكثر مراكز دانشگاهي با يكديگر متفاوت بوده و اين خدمات آموزشي آموزشي

 طوريه ب .هاي دانشگاهي قرار دارد استان متناسب با شرايط بومي و محلي خود

 دهد دانشگاه پيام نور استان ايالم بيشترين خدمات آموزشي كه نمودار نشان مي

را در ميان دانشگاههاي  و دانشگاه پيام نور استان تهران كمترين خدمات آموزشي

  . باشد پيام نور كشور دارا مي
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تحليل نهايي مقايسه وضعيت امكانات آموزشي و خدمات آموزشي و نياز 

  ) ديدگاه دانشجويان( پيام نور كشور آموزشي دانشجويان دانشگاه

  

  آموزشي و خدمات آموزشي و نياز  مقايسه توزيع امكانات. 5نمودار 

  آموزشي دانشجويان دانشگاه پيام نور كشور

  
  

گردد با توجه به جداول و نمودارهاي  مشاهده مي 5همانطور كه در نمودار 

مورد  Pدانكن و مقدار ، صفحات قبل و با اجراي آزمون تحليل واريانس 4و 3و  2

ع امكانات آموزشي و خدمات هاي آماري مقايسه توزي نظر و با توجه به تحليل

دهد كه در هر مركز دانشگاهي  مي آموزشي و نياز دانشجويان به خوبي نشان

باشد و  مي استان امكانات آموزشي با خدمات آموزشي و نياز دانشجويان متفاوت

، ايالم(ه تنها در چهار دانشگاه استاني دهد ك از طرف ديگر اين مقايسه نشان مي

ضعيت خدمات آموزشي و امكانات آموزشي وتوزيع ) زنجان، گلستان، فارس

. بهتري نسبت به نياز دانشجويان در مراكز دانشگاهي استانهاي كشور قرار دارد

هاي كشور نياز دانشجويان نسبت به خدمات  در ساير مراكز دانشگاهي استان
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دهد  مي و امكانات آموزشي برتري داشته و اين مقايسه به خوبي نشان آموزشي

وزيع امكانات آموزشي و خدمات آموزشي مراكز و واحدهاي دانشگاه پيام كه ت

 . باشد نور در سطح كشور متناسب با نيازهاي آموزشي دانشجويان نمي

  

  ها بر اساس نظرسنجي اساتيد دانشگاه پيام نور  تحليل داده: ب

ها با استفاده از آمار استنباطي و  در اين بخش به بررسي و تحليل داده

كه بتوانيم  براي اين. ردازيمپ  مي ها به تجزيه و تحليل دن فرضيهنمو آزمون

اساتيد را به طور دقيق مورد  هاي توزيع امكانات و خدمات آموزشي و نظر ويژگي

جدول و ( اطالعات آماريتجزيه و تحليل قرار دهيم براي هر استان با توجه به 

 :H0() ض صفرفر( فرضيه پژوهش را به شكل فرضيه آماري) نمودارها

M1=M2=M3 (اساتيد همخواني  يعني بين امكانات و خدمات آموزشي و نظر

سپس براي بررسي صحت يا سقم فرضيه . وجود دارد مورد توجه قرار داديم

و ) M1( سه عامل امكانات آموزشي. (فوق از آزمون فريدمن استفاده شده است

وجود دارد پرداخته  كه چه رابطه اي) M3( و نظراساتيد) M2( خدمات آموزشي

و سپس با استفاده از آزمون ويلكاكسون به مقايسه دو به دو سه ) شده است

در هر استان ) اساتيد امكانات آموزشي و خدمات آموزشي و نظر( عامل

دانشگاهي به طور جداگانه پرداخته شده است و هر كدام به تنهايي مورد تجزيه و 

عنوان نمونه فقط به يك دانشگاه استاني  در اين جا به( .تحليل قرار گرفته است

  .)هاي نهايي مورد توجه بوده است اشاره شده است و بيشتر تحليل
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  دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي
 H0 :M1 =M2 =M3   

  H1 : ال اقل دو مورد از ميانگين ها با هم اختالف دارند 

  

اساتيد در  و نظرخدمات آموزشي  ،بين امكانات آموزشي: فرضيه صفر

  .استان آذربايجان شرقي همخواني وجود دارد

خدمات آموزشي و نظراساتيد در  ،بين امكانات آموزشي: فرضيه مقابل

  .استان آذربايجان شرقي همخواني وجود ندارد

  

  وضعيت توزيع امكانات و خدمات آموزشي و نظر اساتيد  .6جدول 

  دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي

p)- استفادهمقايسه هاي دو به دو با) قدارم  

 از آزمون رتبه عالمتدار ويلكاكسون 

p- مقدار  

 آزمون فريدمن 

 نام استان  ميانه تعداد

M1 < M3 (P < 0/001)  
M2 < M3 (P < 0/001)  
M2 < M1 (P < 0/001) 

001/0 P< 19  

20  

22 

45/2 M1 = 

03/2 M2 = 

71/3 M3 =  

  آذربايجان 

 شرقي

  

  6نمودار
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شود بـين امكانـات و خـدمات     مشاهده مي 6همانطور كه در جدول و نمودار 

اســاتيد همخــواني وجــود نــدارد بــه عبــارت ديگــر فــرض صــفر  آموزشــي و نظــر

)M1=M2=M3 H0:(  ــدمن و مقــدار ــا اســتفاده از آزمــون فري ــد ) (P<0/001ب تأيي

-M1<M3( شود و با توجه به آزمون ويلكاكسون رابطـه مقابـل برقـرار اسـت     نمي

M2<M3-M2<M1 (    يعني در دانشگاه پيام نور استان آذربايجـان شـرقي خـدمات

آموزشي كمتر از امكانات آموزشـي و خـدمات آموزشـي و امكانـات آموزشـي در      

  .شوند تري از نظراساتيد ارائه مي سطح پايين

مقايسه توزيع امكانات و خدمات آموزشي و نظرسنجي اساتيد دانشگاه پيام 

  .)ه اساتيدديدگا( نور كشور

دانشگاه پيام  امكانات و خدمات آموزشي با نظر اساتيد توزيع: فرضيه صفر

  .باشد نور استانهاي كشور يكسان مي

الاقل دو استان از نظر امكانات و خدمات آموزشي و نظر : فرضيه مقابل 

  .باشد يكسان نمي اساتيد

  

  گاه پيام نور استانهاي كشوردانش امكانات و خدمات آموزشي و نظر اساتيد توزيع. 7جدول 

  مقايسه هاي دو به دو با

 استفاده از آزمون دانكن 

p- مقدار آزمون آناليز  

 واريانس يكطرفه 

   دانشگاه ميانگين تعداد

 پيام نوركشور

µ2 < µ1< µ3 P <0/001 266 

265 

175 

5675/2 µ1 = 

2320/2 µ2 = 

3670/3 µ3 = 

 امكانات آموزشي

  خدمات آموزشي

 نظر اساتيد
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  7نمودار 

  
  

گردد با توجه به اجراي  مشاهده مي 7همانطور كه در جدول و نمودار 

هاي آماري  آزمون تحليل واريانس و آزمون دانكن و با توجه به تحليل

به خوبي نشان ) 6جدول و نمودار ( هاي مختلف كشور هاي پيام نور استان دانشگاه

و نظر اساتيد دانشگاه پيام نور  كه بين توزيع امكانات و خدمات آموزشي دهد مي

گردد  درصد تأييد نمي) 95( باشد به عبارت ديگر فرضيه صفر با كشور يكسان نمي

بنابراين هر مركز دانشگاهي امكانات و خدمات آموزشي خاص خود را دارا 

ها با  باشد كه نظر اساتيد در تمام اين مراكز و واحدهاي آموزشي استان مي

  .باشد دمات آموزشي دانشگاه پيام نور متفاوت ميتوزيعات امكانات و خ

 تحليل نهايي وضعيت توزيع امكانات آموزشي دانشگاه پيام نور كشور

  )ديدگاه اساتيد(

امكانات آموزشي در مراكز دانشگاه پيام نور استانهاي كشور : فرضيه صفر

  . به طور يكسان توزيع شده است

كانات آموزشي يكسان يع امالاقل دو استان از نظر توز: فرضيه مقابل

  .نيستند
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  وضعيت توزيع امكانات آموزشي مراكز دانشگاه هاي پيام نور در استانهاي كشور. 8جدول 

 انحراف معيار ميانه ميانگين تعداد استان

 58305/0 6905/1 8610/1 12 خراسان رضوي

 97715/0 3462/2 0821/2 3 كرمان

 49057/0 0455/2 1485/2 14 فارس

 55845/0 1212/2 2272/2 8 ان جنوبيخراس

 49749/0 0323/2 2718/2 3 ايالم

 80854/0 1833/2 3386/2 24 كرمانشاه

 77177/0 0777/2 3481/2 8 اردبيل

 68700/0 3333/2 3601/2 6 زنجان

 54223/0 3333/2 4318/2 9 تهران

 65289/0 3333/2 4329/2 17 هرمزگان

 63135/0 5455/2 4499/2 19 كردستان

 54309/0 4597/2 4540/2 6 مازندران

 19305/0 5263/2 4609/2 5 كهكيلويه و بوير احمد

 65465/0 5000/2 6031/2 6 گيالن

 69051/0 6927/2 6762/2 6 گلستان

 63728/0 7692/0 6968/2 19 همدان

 81852/0 4516/2 7530/2 19 آذربايجان شرقي

 39136/0 8125/2 8106/2 11 يزد

 74624/0 6754/2 8888/2 38 اناصفه

 58422/0 0758/3 9229/2 18 خوزستان

 53540/0 1212/3 0113/3 13 آذربايجان غربي

 39537/0 0538/3 0538/3 2 قم

 p  001/0 001/0 001/0مقدار -
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 نتايج آزمون ناپارامتري كروسكال واليس براي مقايسه ميانگين ها. 9جدول 

 مقدار شاخص

 009/52 آماره كاي دو

 21 درجه آزادي

 > p 001/0 Pمقدار -

  

  مراكز دانشگاههاي  وضعيت توزيع امكانات آموزشي. 9و  8نمودار جداول 

 پيام نور استانهاي كشور

 
  

گردد با توجه به  و نموداربا ال مشاهده مي 9و  8همانطور كه در جداول 

فرض صفر  >P) (0/001 كروسكال واليس و مقدار ناپارامترياجراي آزمون 

امكانات آموزشي در همه مراكز  اطمينان درصد) 95(شود و با  تأييد نمي

دانشگاههاي پيام نور به طور يكسان توزيع نشده است و هر دانشگاه استاني با 

توجه به شرايط بومي و محلي خود از توزيع امكانات آموزشي خاص برخوردار 

 بيشترين توزيع امكانات آموزشيكه دانشگاه پيام نور استان قم با  است به طوري

دانشگاه پيام نور خراسان جنوبي با كمترين توزيع امكانات آموزشي در ميان 

  .هاي كشور قرار دارند استان
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 تحليل نهايي وضعيت توزيع خدمات آموزشي دانشگاه پيام نور كشور

  )ديدگاه اساتيد (

هاي كشور  استان همه مراكز دانشگاه پيام نور خدمات آموزشي در: فرضيه صفر

  . به طور يكسان توزيع شده است

  .الاقل دو استان از نظر توزيع خدمات آموزشي يكسان نيستند: فرضيه مقابل

  وضعيت توزيع خدمات آموزشي مراكز دانشگاه هاي پيام نور در استانهاي كشور. 10جدول 

 استان تعداد ميانگين ميانه انحراف معيار

 رمانك 3 7010/1 3529/1 69388/0

 فارس 12 7601/1 6765/1 46863/0

 كهكيلويه و بوير احمد 6 8995/1 9118/1 49813/0

 اردبيل 9 9246/1 3750/1 82048/0

 كردستان 19 9553/1 1176/2 55729/0

 خراسان جنوبي 10 9814/1 7196/1 50771/0

 مازندران 6 0043/2 7059/1 0/86598

 كرمانشاه 25 0228/2 7647/1 0/76110

 زنجان 5 0412/2 1250/2 0/63743

 خراسان رضوي 11 0800/2 6471/1 1/15974

 گلستان 7 2038/2 3333/2 0/73650

 همدان 18 2335/2 0313/2 0/74182

 ايالم 4 2362/2 1783/2 0/31057

 قم 3 2549/2 0588/2 0/33962

 تهران 8 2734/2 2702/2 0/89357

 ان غربيآذربايج 13 2890/2 1667/2 0/57606

 گيالن 4 3318/2 3989/2 0/34829

 هرمزگان 17 3644/2 3015/2 0/74940

 آذربايجان شرقي 20 4293/2 0357/2 1/05486

 اصفهان 36 4441/2 1765/2 0/91168

 يزد 11 4528/2 4853/2 0/44854

 خوزستان 16 9205/2 3529/3 0/73772

 pمقدار -  026/0 026/0 026/.

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

ه
نام
هش
ژو
پ

 
تي
تربي

  

  88 تابستان - 19شماره  – سال پنجم

 تربيتيتربيتيتربيتيتربيتي    پژوهشنامهپژوهشنامهپژوهشنامهپژوهشنامه

    
179 

   آزمون ناپارامتري كروسكال واليس براي مقايسه ميانگين هانتايج . 11جدول 
 مقدار شاخص

 35/334 آماره كاي دو

 21 درجه آزادي

 p 026/0مقدار -

 

  مراكز دانشگاههاي  وضعيت توزيع خدمات آموزشي. 11 و 10نمودار جداول 

  پيام نور استانهاي كشور

  
  

گردد با توجـه بـه    هده ميو نموداربا ال مشا 11و  10همانطور كه در جداول 

فرض صفر تأييـد   (P= ./026)كروسكال واليس و مقدار  ناپارامترياجراي آزمون 

به عبارت ديگر توزيع خدمات آموزشي در تمام مراكز دانشگاههاي پيـام  . شود نمي

ان كمتـرين توزيـع   مكه دانشگاه پيام نور كر باشد به طوري نور كشور متفاوت مي

اه پيام نور استان خوزستان بيشترين خدمات آموزشـي  خدمات آموزشي و دانشگ

  .باشند هاي پيام نور كشور دارا مي را در بين دانشگاه
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تحليل نهايي مقايسه وضعيت امكانات آموزشي و خدمات آموزشي و 

  )ديدگاه اساتيد ( نظرسنجي اساتيد دانشگاه پيام نوركشور

  

  آموزشي و  مقايسه توزيع امكانات آموزشي و خدمات. 12نمودار 

  پيام نور كشور راساتيد مراكز دانشگاههاينظ

  
مشــاهده مــي گــردد بــا توجــه بــه جــداول و   12كــه در نمــودار  همــانطور

هاي فريدمن و ويلكاكسـون   صفحات قبل و اجراي آزمون 11و  10و  9نمودارهاي 

، هـاي قبلـي   مـورد نظـر در تحليـل    Pمقدار و آزمون ناپارامتري كروسكال واليس و

اساتيد به خوبي نشـان   ه توزيع امكانات آموزشي و خدمات آموزشي و نظرمقايس

دهد كه در هر مركز دانشگاهي استان امكانات آموزشي با خدمات آموزشـي از   مي

دهـد كـه در تمـام     اساتيد متفاوت مي باشد از طرف ديگر اين مقايسه نشان مي نظر

اسـاتيد در سـطح    راز نظـ  هاي كشور امكانات آموزشي و خدمات آموزشـي  استان

ــين امكانــات آموزشــي و تمــام اســتان  تــري ارائــه مــي پــايين هــاي  گــردد و همچن

  .باشد هاي پيام نور كمتر از ارائه خدمات آموزشي مي دانشگاه
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  گيري  نتيجه

دهد كه بين هر يك از عوامل  هاي پژوهش نشان مي بررسي و تحليل

اكز و واحدهاي دانشگاهي در مر) امكانات و خدمات و منابع آموزشي(زيرساختي 

پيام آشكار ) تأئيد فرضية پژوهش(هاي مختلف رابطه وجود دارد  مستقر در استان

در اكثر مراكز و واحدهاي دانشگاه پيام نور نياز آموزشي . اين فرضيه اين است

داري برخوردار  دانشجويان با توزيع امكانات و خدمات آموزشي تفاوت معني

زيع امكانات آموزشي و خدمات آموزشي مراكز و تو«به عبارت ديگر . است

واحدهاي دانشگاه پيام نور در سطح كشور متناسب با نيازهاي آموزش 

   »باشد دانشجويان نمي

دهد كه بين ميزان رشد كمي ساختار آموزشي دانشگاه پيام  اين نشان مي

. دداري وجود ندار نور و ميزان رشد كمي امكانات و خدمات آموزشي رابطه معني

كه بر تعداد دانشجويان ورودي اين دانشگاه به  1385اين مورد به ويژه در سال 

كه هيچ تغييري در امكانات و خدمات  طور قابل مالحظه افزوده شد بدون اين

گير است آسان است كه تعداد دانشجويان را هر  آموزشي بوجود آيد بسيار چشم

ايي از ساير امكانات بايد فراهم ه اما براي اين افزايش حداقل. ساله افزايش داد

  . شود تا آنها نيز همپاي افزوده شدن تعداد دانشجويان افزايش يابد

نتايج نشان داد در بيشتر موارد بين ميزان رشد كمي ساختار آموزشي 

رشد . داري وجود ندارد دانشگاه پيام نور و ميزان رشد امكانات رابطه معني

ي مرتبط با يك موضوع يا پديده به صورت ها متوازن رشدي است كه همه مولفه

چنانچه ) 2004، نظريه فرايندي لينگ به نقل از هولبرگ( .هماهنگ رشد كرده باشند

آموزش را به عنوان محور اصلي دانشگاه و امكانات و خدمات را به عنوان 

هاي آموزش در سطح آموزش عالي تلقي كنيم بايستي رابطه  پشتيبان اصلي برنامه

ستقيمي بين اين دو مقوله و عوامل زير ساختي آن وجود داشته باشد به مثبت و م

هاي امكانات و خدمات آموزشي نيز  هاي آموزش مولفه اين معني كه با رشد مولفه
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كه رشد مولفه آموزش در دانشجو به صورت  در صورتي. رشد داشته باشد

سب اين افزايش رود كه به تنا شود و انتظار مي چشمگير و غير منتظر مشاهده مي

هاي دانشگاه پيام نور از نظر امكانات و خدمات آموزشي افزايش پيدا  زير ساخت

هاي پژوهش حاكي است كه ميزان رشد كمي امكانات و خدمات بسيار  يافته: كند

تر از رشد تعداد دانشجويان بوده است وجود چنين رابطه نامتوازن بين  پائين

هاي آموزش در دانشگاه قطعاً مشكالت  امكانات و خدمات آموزشي و مولفه

بنابراين توجه جدي به اين . بسياري را براي دانشگاه در آينده رقم خواهد زد

پيام نور ضروري به نظر  وضعيت از سوي سياستگذاران آموزش عالي ودانشگاه

  . رسد مي

همچنين بين نگرش اعضاي هيأت علمي و دانشجويان دانشگاه پيام نور 

مكانات و خدمات آموزشي موجود در مراكز و واحدهاي اين دربارة تناسب ا

امكانات آموزشي و خدمات آموزشي . داري وجود دارد دانشگاه تفاوت معني

دانشگاه پيام نور از نظر دانشجويان و اعضاي هيأت علمي مناسب نبوده و توافق 

كلي نيز بين اعضاي هيأت علمي و دانشجويان در مورد اين عدم تناسب وجود 

هر چند دانشجويان با توجه به روحيه بلند پروازنه و آرمان گرايانه . اشته استد

نمره كمتري در مقايسه با اعضا هيأت علمي به تناسب امكانات و خدمات آموزشي 

  . داده بودند

اين نتايج به خصوص ميزان دسترس پذيري منابع اطالعاتي ديجيتالي 

پيام نور از ديدگاه دانشجويان تفاوت  و منابع چاپي دانشگاه) ديداري و شنيداري(

رغم  دهد كه علي تر نشان مي هاي پيش ها و يافته اين يافته. داري وجود دارد معني

وضعيت غالب زمان ما يعني دسترس پذير بودن منابع ديجيتالي از نظر اعضا 

از آنجائيكه . هيأت علمي و دانشجويان منابع چاپي در مراكز دسترس پذير هستند

باشد به نظر  هاي آموزش از راه دور مي اه پيام نور ارائه دهنده دورهدانشگ

پردازند خيلي كمتر از  رسد بيشتر افرادي كه در اين دانشگاه به تحصيل مي مي
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كنند به  ها تحصيل مي دانشجوياني كه به صورت تمام وقت در ساير دانشگاه

هاي اصلي و ماهوي  يالبته اين يكي از ابعاد و ويژگ. كنند دانشگاه مراجعه مي

دانشگاه پيام نور آن است كه دانشجويان بتوانند از محل كار يا محل اسكان خود 

و اصوالً مراجعه ) 2004، نظريه تبادلي به نقل از كيگان(به تحصيل خود ادامه دهند 

ها بايستي  بنابراين اين دانشگاه. به دانشگاه آموزش از راه دور فرع است نه اصل

بيشترين بهره را از ) امكانات آموزش و كمك آموزشي(ها  در همه جنبه

هاي نوين ارتباطات ببرد تا دسترسي به منابع اطالعاتي را در خارج از  فناوري

هاي پژوهش نشان داد خالف اين بوده  آنچه كه يافته. دانشگاه نيز فراهم آورد

ن وضعيت توجه به منابع ديجيتالي در سطح بسيار پاييني قرار دارد و اي. است

. دهد مناسب نيست هاي آموزش از راه دور ارائه مي براي دانشگاهي كه دوره

اي و  دانشگاه پيام نور بايد تالش كند از طريق امكانات ديجيتالي و ماهواره

ميزان دسترسي به امكانات و خدمات آموزشي هم ، هاي نوين وريĤاستفاده از فن

  . تقاء دهددر داخل دانشگاه و هم خارج از دانشگاه ار

هاي بنياني اين پژوهش تلقي  توان به عنوان يافته يكي ديگر از مواردي كه مي

گيري از منابع  به بهره) دانشجويان، اعضاي هيأت علمي(شود گرايش هر دو گروه 

هر دو گروه به ضرورت روي . بوده است) ديجيتالي(شنيداري  -و امكانات ديداري

ولي اين . منابع چاپي تمايل نشان داده بودند آوري به منابع ديجيتالي بيشتر از

بررسي نشان داد كه مراكز و واحدهاي آموزشي مورد مطالعه در زمينه دستيابي 

به منابع و امكانات ديجيتالي بيشتر از دسترسي به منابع چاپي با مشكل و 

  . نارسايي روبرو هستند

ن براي در كنار هم قرار دادن تمايل دانشجويان و اساتيد و مديرا

برخورداري از امكانات و خدمات ديجيتالي به عنوان ياري رساندن به بهبود 

آوري  حدهاي دانشگاه پيام نور در فراهمآموزش از سويي ضعف عمده مراكز و وا

نماياند كه  بسيار عميقي را مي» فاصله«، و ارائه اين گونه منابع از سوي ديگر
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آموزش «وجودي دانشگاهي است كه آشكارترين پيام آن زير سؤال بردن فلسفه 

  . را شعار و سرلوحه كار قرار داده است» براي همه در هر مكان و هر زمان

كه بايستي نقايص  رسد مراكز دانشگاه پيام نور عالوه بر اين به نظر مي

هاي خود را كه در پژوهش حاضر مشخص گرديد برطرف  موجود در زير ساخت

نظام اطالع رساني (سعه يك مركز ديجيتالي سازند بايستي به سوي ايجاد و تو

  . با امكانات و قابليت مناسب نيز حركت كند) الكترونيكي

ايجاد چنين مراكز خدماتي و اطالعاتي الكترونيكي را با توجه به ساختار 

دانشگاه پيام نور كه در مناطق جغرافيايي و اجتماعي و اقتصادي مختلف كشور 

يا الگو يا راهبرد كاري براي شاخصهاي آموزشي قرار گرفته به عنوان يك طرح 

كه در جهت استفاده بهينه از امكانات و خدمات آموزشي مراكز و واحدهاي 

بايستي  يادگيري دارند مي -دانشگاه پيام نور كه نقش بسزايي در فرايند ياددهي

   .فراهم گردد

  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

ه
نام
هش
ژو
پ

 
تي
تربي

  

  88 تابستان - 19شماره  – سال پنجم

 تربيتيتربيتيتربيتيتربيتي    پژوهشنامهپژوهشنامهپژوهشنامهپژوهشنامه

    
185 

  كتابنامه

وزش باز و از راه دور آمضرورت رويكرد به نظام ). 1382( .عيسي، زاده ابراهيم-

پيك ، ياددهي -هاي نوين در سازماندهي فرايند يادگيري و استفاده از فنّاوري

 . 9-3 ،)تابستان( ،1ش ، سال اول، نور

مديريت در نظام آموزش از راه دور و تفاوت آن با ). 1371(عيسي ، ابراهيم زاده-

آموزش از راه ت سمينار تخصصي مجموعه مقاال، هاي سنتي مديريت دانشگاه

 155-143: دور

، طراحي و آشنايي با مراكز مواد و منابع يادگيري). 1384(رضا محمد، نيا افضل-

 .انتشارات سمت: تهران

فصلنامه تعليم ، نقش و رسالت آموزش از راه دور). 1368. (غالمرضا، ارجمندي-

 . 89- 71: پاييز، 3شماره ، دوره پنجم. ربيتو ت

 انتشارات سمت : تهران، روشهاي ارزشيابي. )1384( عباس، بازرگان-

) 1379(در كيگان و همكاران . نظريه آموزش از راه دور). 1379(گري ، بويد-

سازمان : تهران، ترجمه مجيد خضوعي ذوقي، رمبناي نظريه آموزش از راه دو

 . نهضت سوادآموزي

ترنت امكان سنجي آموزش از راه دور از طريق اين). 1381(محمد ، زاده حسن-

دانشگاه تربيت ، پايان نامه كارشناسي ارشد، رساني در ايران كتابداري و اطالع

 . مدرس

گيري از فناوري اطالعات در  موانع زيرساختي بهره). 1381(رضا محمد، داورپناه-

 . فصلنامه كتابداري و اطالع رساني. هاي دانشگاهي ايران كتابخانه

نشر ، مشهد، پژوهش در علوم اجتماعيهاي  گلوگاه). 1382(محمد حسن ، دياني-

 رايانه 
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مجموعه ، اي و آموزش عالي ارتباط شبكه). 1380(اسماعيل ، زراعي زواركي-

دانشگاه : تهران، مقاالت اولين همايش نقش اطالع رساني در توسعه فرهنگي

 . گزراش، عالمه طباطبايي

سط مدرسين اي تو كاربرد ارتباطات شبكه). 1383(اسماعيل ، زراعي زواركي-

خالصه (هاي دانشگاه و تاثير آن بر يادگيري دانشجويان  دانشگاه در زمينه

دفتر نمايندگي : دهلي نو، نامه علمي هند، فصلنامه، )نامه دكتري فارسي پايان

، تحقيقات و فناوري و سرپرستي دانشجويان ايراني شبه قاره هند، وزارت علوم

 . 12-11شماره 

پژوهشگاه ، تهران. هاي تحقيق در علوم اجتماعي روش )1384(باقر ، ساروخاني-

 . علوم انساني

مجموعه ، كتاب محورآموزش معلم محور و آموزش ). 1371(علي اكبر سيف، -

: دانشگاه پيام نور: تهران، دور مقاالت اولين سمينار تخصصي آموزش از راه

23 -27. 

شغلي ، تحصيلي، هاي فردي بررسي رابطه بين ويژگي). 1383(صابر ، شريفي-

اعضاء هيات علمي با ميزان استفاده از فناوري اطالعات در دانشگاههاي عالمه 

 . دانشگاه عالمه طباطبايي، پايان نامه كارشناسي ارشد، طباطبايي و تهران

، تهران. نقش فناوري اطالعات در آموزش و پرورش). 1383(عليرضا ، غنودي-

 . پرورشي و اطالع رساني، ماهنامه آموزشي

، نظام نويني در آموزش عالي كشور، دانشگاه پيام نور). 1371(حسن ، ظهور-

دانشگاه : تهران. ه دورمجموعه مقاالت اولين سمينار تخصصي آموزش از را

 . 24-1: پيام نور

ترجمه ، مبناي نظري آموزش از راه دور). 1379(ديسموند و همكاران ، كيگان-

 . ضت سواد آموزيسازمان نه: تهران، مجيد خضوعي ذوقي

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

ه
نام
هش
ژو
پ

 
تي
تربي

  

  88 تابستان - 19شماره  – سال پنجم

 تربيتيتربيتيتربيتيتربيتي    پژوهشنامهپژوهشنامهپژوهشنامهپژوهشنامه

    
187 

و مهناز  ترجمه محمد رضا سرمدي، )1381(مقاالت آموزش از راه دور  مجموعه-

 . دانشگاه پيام نور: تهران، احمد سلطاني

. پيك نور. تاريخچه آموزش از راه دور در جهان). 1382(فاطمه ، ملك افضلي-

 . 88-86: )بهار( 1ش ، سال اول

، تي تازه در تكنولوژي آموزش از راه دوررهياف، كيوسك). 1371(اهللا يد، نجفي-

دانشگاه : تهران. تخصصي آموزش از راه دور مجموعه مقاالت اولين سمينار

 .256-249صص ، پيام نور

 انتشارات تمرين ، مقدمات تكنولوژي آموزشي). 1382(هاشم ، نعمتي-

سمينار » همه وقت، هر جا، آموزش براي همه كس«) 1385(هاشم ، نعمتي-

 دانشگاه كاشان، »مجازيآموزش 
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