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چكيده
هدف :ارائۀ الگوی مناسبی برای ارزيابی کيفيت خدمات ارائهشده به دانشجويان مؤسسات آمووزش مجوازی،
بهعنوان مشتريان اصلی اين نهاد با توجه به ويژگیهای خاص اين دانشگاههوا و شويوۀ آمووزش الكترونيكوی
است.
روش :در اين تحقيق پس از بررسوی ادبيوات تحقيوق در موورد سونجي کيفيوت خودمات در ووزههوای
مختلف 42 ،شاخص اصلی تأثيرگذار در کيفيت خدمات دانشگاههای الكترونيكوی اسوتخرا شود و پوس از
نظرسنجی از خبرگان ،مدل نهوايی متشوكا از هشوت بتود تربيتوی ،فنواوری ،صوفحات ارتبواای ،ارزيوابی،
مديريتی ،پشتيبانی منابع ،اخالقی و آموزشگاهی ،مبتنی بر مودل هشوتوجهوی بودرال خوان 1ارا وی شود.

روايی پرسشنامه به اريق روايی محتوا و پايايی آن با استفاده از ضريب آلفای کرونباخ 2تأييد شد .بور اسوا

شاخصهای شناسايیشوده ،پرسشونامه در جامتوۀ آمواری متشوكا از  390دانشوجوی مؤسسوه بوه شوكا
الكترونيكی توزيع و در نهايت  198پاسخنامه به محققان برگشت و نتايج تحليا شدند.
يافتهها :نتايج تحليا ساختاری اکی از برازش مدل در الت کلی است .همچنين نتايج نشان میدهنود کوه
عاما آموزشگاهی بيشترين ،و عاما مديريتی کمترين ارتباط را در کيفيت خدمات بخي دانشوجويان دارنود.
بهعالوه نتايج سنجي در مؤسسۀ الكترونيكی مهرالبرز نشاندهندۀ بيشترين سطح کيفيوت در عاموا اخالقوی
مرتبط با يادگيری الكترونيكی و بيشترين ضتف در عاما ارزيابی در اين مؤسسه است.

واژههای کلیدی :دانشگاه الكترونيكی ،کيفيت خدمات ،يادگيری الكترونيكی.
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مقدمه
ورود فناوریهای اطالعات و ارتباطات ،افزایش دسترسی به رایانه در آموزش عالی و مواجه شدن
دانشگاهها با چالشهایی نظیر افزایش تقاضا برای آموزش ،نیاز به فعالیتهاای اتتااادی باهمنظاور
تهیۀ منابع جدید و کاربرد فناوری اطالعات برای ارائۀ خدمات آموزش در بازار جهانی ،سبب شده
است که دانشگاهها در مورد نقشهای سنتی خود تجدید نظار و سااختارهای ساازمانی جدیادی را
ایجاد کنند (مارتینز آرگولس 3و همكاران .)2009 ،نتیجۀ این تغییر ساختار ،خلق ماد جدیادی از
نظام یاددهی  -یادگیری با عنوان یادگیری الكترونیكی است .این شیوه از یادگیری ،ابزار مهمی در
آموزش عالی عار دیجیتا محسوب محسوب میشود و سابب ایجااد محای یاادگیری مبتنای بار
یادگیرنده ،انعطاا پاییری در روشهاای یاادگیری (شاوپووا )2012 ،4و معرفای تغییارات فرایناد
تدریس  -یادگیری در نظام آموزش عالی شده است (ونكاتارامان و سیواکومار .)2015 ،5در واتاع
یادگیری الكترونیكی با بهکاارگیری آخارین دساتاوردهای عاار فنااوری اطالعاات و ارتباطاات،
رویكردهای جدیدی را خلاق (دوهرتای2006 ،6؛ لاوی )2007 ،7و افاقهاای روشانی را در عر اۀ
آموزش فراهم کرده است .امروزه هر سازمانی که سریعتر با نیاروی کاار و مشاتریان خاود ارتباا
برترار و آنها را از آخرین تغییرات و دستاوردهای علمی آگاه کناد ،برنادۀ میادان رتابات اسات و
امتیاز بیشتری برای بهدست آوردن فر اتهاای موجاود در پیشای گارفتن از رتباا خواهاد داشات
(یعقوبی .)1387 ،در حالیکه یادگیری الكترونیكای باهدالیلای نظیار ایجااد زمیناه بارای تعاامالت
گسترده (گریسون و اندرسون )2003 ،8کاربرد آسان از سوی دانشجویان و استادان (کلی2004 ،9؛
بائر )2004 ،10کاهش هزیناه و اتاال وتات ،یادگیرنادۀ محاور باودن (وانا 2003 ،11؛ چیاو 12و
وان 2008 ،؛ آرکورفو  )2015 ،13افزایش پیشرفت تحایلی دانشاجویان (متیبای )2015 ،14تغییار
مسیر آموزش از یاد دادن به یاد گرفتن ،ایجاد تعاد بین متقاضایان دانشاگاه و ظرفیات دانشاگاه هاا
(جی ا  15و همكاااران2006 ،؛ کاسااتو و م ا گااوری )2010 ،16در حااا کسااب شااهرت اساات،
انتقادهایی نظیر ضع در ارزشیابی دانشجویان ،تأثیر منفی بر مهارتهاای اجتمااعی و کااهش آن
(آرکورفو  )2015 ،پایین آمدن نقش ارتباطات رو در رو ،نباود روحیاۀ کاار گروهای و تعهادات
فردی ،ضع در جمعبندی مطالب آموزشی (جیا  )2011 ،و  ...نیاز بار آن وارد اسات .یكای از
راهكارهای افزایش رضایت از نظام یادگیری الكترونیكی و موفقیات آن ،بهباود کیفیات خادمات
است (آپا  17و همكاران .)2015 ،به این معنا که برای موفقیت در این محی  ،دانشاگاههاا بایاد بار
دیدگاههای مشتریان از کیفیت خدمات متمرکز شوند ،زیرا ادراکات آنان بر تامیمگیاریهایشاان
بهمنظور انتخاب ی نهاد آموزشی اثرگیار است .در حالیکه توافق اندکی در مورد شاخصهاای
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مناسب برای ارزیابی کیفیت خدمات در آموزش عاالی وجاود دارد ،چاالش موجاود ،تشاخیص و
بهکارگیری ابراز مناسابی باهمنظاور کساب درب بهتار از موضاوف کیفیات خادمات در یاادگیری
الكترونیكی است (مارتینز آرگولس 18و همكااران .)2009 ،بناابراین هاد کلای تحقیاق حاضار،
ارزیابی کیفیت خدمات نظام آموزش الكترونیكی در آموزش عالی است .برای رسایدن باه هاد
کلی ،اهدا جزیی زیر مد نظر ترار گرفتند:
 .1شناسایی عوامو مؤثر بر کیفیت خدمات در نظام یادگیری الكترونیكی.
 .2بررسی وضعیت موجود مؤسسۀ آموزش عالی مهرالبرز بر اساس عوامو شناساییشده.

پیشینۀ پژوهش
امروزه ،با ورود مفهوم کیفیت به حوزۀ خدمات (بهویژه خادمات آموزشای) مادیریت ساازمانهاا باا
چالشهای جدیدی مواجهه شدهاناد و مادیران باا در نظار گارفتن ابعااد مختلا کیفیات ،ساعی در
شناسایی و ارتقای سطح آنها در سازمانهاای خاود دارناد .کیفیات مفهاوم پیچیادهای اسات و ابعااد
متعددی دارد و مفهوم آن با توجه به ذهنیت افراد تغییر مییابد .کیفیت خدمات از جملۀ ابعاد کیفیت
است که بسیار مورد توجه ترار گرفتهاند .کیفیت خدمات بهعنوان ضرورت اجتنابناپییر و راهبردی
کلیدی در حوزۀ مدیریت محسوب میشود .مدیران و دستاندرکاران دانشگاهی نیز از ورود مفهوم
کیفیت خدمات به حوزۀ دانشگاه و اندازهگیری آن برای شاناخت بهتار کیفیات وضاعیت موجاود و
تالش در زمینۀ ارتقای آن استقبا کردهاند .با وجود این ،مشكو ا لی در اتخااذ چناین رویكاردی،
چندوجهی بودن مفهوم کیفیت خدمات و ارائۀ تعری واحد از کیفیت خدمات است .بازتااب ابهاام
در تعری سازۀ کیفیت خدمات ،مشكالت اندازهگیری آن را دامن میزند.
لوئیز و بومز )1983( 19معتقدند که کیفیت خدمات ،بهمعنای شرح کیفیت خدمات ارائهشده بر
اساس انتظارات مشتری است .پاراسورامان 20و همكاران (  )1985کیفیات خادمات ادرابشاده را
برداشت ،تضاوت یا نگرش کلی مشتری درباارۀ مطلوبیات خادمات تعریا مایکنناد .آلادری و
روولی 1998( 21به نقو از یوسفی و همكاران )1393 ،نیز کیفیت خدمات را میزان بازتاب انتظارات
مرتب مشتریان در خدمات ارائهشده میدانند.
لین و کائو )2008( 22کیفیت خدمات را به دو بخش کلی کیفیت فنی (که به بروناداد خادمات
اشاره دارد) و کیفیت عملكردی (که به فرایند انتقا خدمات اشاره دارد) تقسیم میکنناد .آنهاا بار
این نكته تأکید میکنند که با توجه به نوف خدمات ،کیفیت خدمات فنی و عملكاردی بار رضاایت
مشتریان اثرگیار است .همانطور کاه مالحظاه مایشاود در تعریا هاای ارائاهشاده و بسایاری از
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تعری های دیگر ،کیفیت خدمات در ارتبا با مشتریان تعری و رضایت مشتریان اغلب با کیفیت
خدمات متردا در نظر گرفته شده است .همانگونه که در جدو  1مالحظه میشود ،ماروری بار
پیشینۀ نظری و تجربی تحقیق نشان میدهد که باهمنظاور ارزیاابی کیفیات خادمات در حاوزههاای
مدیریت و آموزش عالی بهشیوۀ الكترونیكی ،از الگوهای مختلفای اساتفاده شاده اسات .خاساتگاه

برخاای از ایاان مااد هااا (ماننااد مااد سااروکوا  ،23سااروپر  )24در بسااترهااای غیرآموزشاای و
غیرالكترونیكی بوده ،در حالیکه در آموزش عالی عمومیت زیادی یافتهاند و بارها روایی و پایایی
آنها توس محققان مختلا تأییاد شاده اسات .برخای دیگار از ایان الگوهاا مخاتص محای هاای
الكترونیكی طراحی شادهاناد ،مانناد ای ساروکوا (زیتهاماو 25و همكااران ،)2002 ،ماد ای .ا .
اس( 26ون و همكاران ،)2003 ،مد ارزیابی کیفیت خدمات آموزش الكترونیكی (سااگانت،27
 )2014و  ...که در ادامه برخی از آنها بررسی میشود.
جدول  .1مدلهای مهم اندازهگیری کیفیت خدمات در حوزههای مختلف
رديف

نام مدل

محقق

حوزة سنجش

1

سروکوا

پاراسورامان و
همكاران ()1988

عمومی

2

سروپر

3

سی پی کیو

4

اس .ای .ای.
32
کیو

28

کرونین و تیلور
()1994
29

35

5

هتكیومكس

6

37

7
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هدپر

ارزیابی
درونی
کیفیت
دانشگاه تهران

رامسدن و
انتویستو
()1981

30

عمومی

آموزش عالی
33

مارش و روچ
()1993

آموزش عالی

36

هو و ویرن
()1996

آموزش عالی

فایرداس عبداهلل
()2005

آموزش عالی

حجازی و
بازرگان ()1385

آموزش عالی

ابعاد
ملموسات ،تابلیت اعتماد ،تضمین و اطمینان ،همدردی و
همدلی ،میزان پاسخگویی ،مسئولیتپییری (سنجش عملكرد
منهای انتظارات)
ملموسات ،تابلیت اعتماد ،تضمین و اطمینان ،همدردی و
همدلی ،میزان پاسخگویی ،مسئولیتپییری(فق سنجش
عملكرد)
تدریس خوب ،باز بودن برای دانشجو( 31روشن بودن)،
آزادی در یادگیری ،اهدا روشن ،بارکاری مناسب و
استاندارد
شور و اشتیاق استاد ،وسعت و گستردگی ،34سازماندهی،
تكالی  ،یادگیری /ارزش ،آزمون /نمره ،تعامو گروهی،
رابطۀ فردی با دانشجو ،بارکاری /سختی تكالی
خدمات برای مشتریان ،فضای کالبدی و منابع ،یادگیری
مؤثر ،دانشجویان ،کارکنان ،رواب بیرونی ،سازمان و
استانداردها
جنبههای غیردانشگاهی ،جنبههای دانشگاهی ،شهرت،
دسترسی ،مسائو برنامهای 38و فهم
اهدا  ،جایگاه سازمانی ،مدیریت و تشكیالت ،هیأت
علمی ،دانشجویان ،راهبردهای یاددهی – یادگیری ،دورههای
آموزشی و برنامههای درسی ،امكانات و تجهیزات آموزشی
 -پژوهشی و دانشآموختگان
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ادامۀ جدول  .1مدلهای مهم اندازهگیری کیفیت خدمات در حوزههای مختلف
رديف

نام مدل

8

های
اجوکوا

9

وب کوا

10

ای اس
کوا

11
12
13
14
15
16
17

39

41

43

ای –
سروکوا
سایت
47
کوا

45

ای گاو
49
کوا
ای نیوز
51
کوا
چارچوب
کیفیت
52
اسلون
مؤسسۀ
54
فیوچراد
بنوی

56

محقق

حوزة سنجش

سابراهمنیام 40و
همكاران ()2014

آموزش عالی

لویاکونو 42و
همكاران ()2000

خدمات
الكترونیكی

زیتهامو و
همكاران ()2001

خدمات
الكترونیكی

زیتهامو  46و
همكاران ()2002
بریسولیس و
نانتو)2004( 48
50
پاپادومیچالکی
و همكاران
()2011
میرغفوری و
همكاران ()1392

خدمات
الكترونیكی
خدمات
الكترونیكی

ابعاد
دسترسی به استاد ،توسعۀ دانش دانشجو ،تكالی خوب،
برنامۀ دتیق درسی ،ارزیابی مستمر دانشجو ،کارکنان کافی
دانشگاهی ،دریافت بازخور ،خدمات عاری از اشتباه ،خدمات
بدون تأخیر ،کارکنان مؤدب و دلسوز ،بایگانی دتیق و
بازیافتشدنی ،دسترسی به کارکنان ،امكانات کم
آموزشی ،تجهیزات آزمایشگاهی ،منابع کتابخانه ،امكانات
ورزشی ،تسهیالت اتامتی ،ایمنی و سالمت ،امكانات رفاهی
کافی ،فوق برنامه و مسائو فرهنگی ،خدمات مشاوره ،توسعۀ
فعالیتهای بینالمللی ،استادان خارجی
تناسب اطالعات با وظیفه ،ارتباطات مناسب (تعاموپییری)،
اطمینان ،زمان پاسخگویی ،طراحی (عملكرد درونی) ،تابلیت
درب مستقیم (سهولت درب) ،جاذبۀ باری ،خالتیت،
جاذبۀ عاطفی ،تاویر همگون (ارتباطات منسجم)،
فرایندهای کاری ،جایگزینی مداوم
تابلیت اعتماد ،پاسخگویی ،دسترسی ،تابلیت انعطا  ،راحتی
ناوبری ،کارایی ،اطمینان /اعتماد ،امنیت /حریم خاو ی،
دانش تیمتی ،44زیباییشناختی سایت ،سفارشی سازی/
شخایسازی
کارایی ،پایایی ،اجرا ،حریم شخای ،پاسخگویی ،جبران و
تماس
راحتی در استفاده ،طراحی زیباییشناختی ،سرعت پردازش و
امنیت

خدمات
الكترونیكی

راحتی کاربرد ،اعتماد ،کارکرد محی تعامو ،تابلیت اعتماد،
محتوا و ظاهر اطالعات ،حمایت شهروندی

خدمات
الكترونیكی

دسترسی به سایت ،اطالعات ،حمایت شهروندی ،اطمینان،
نحوۀ ارائه ،جیابیت ،بیطرفی

بنیاد اسلون –
سی)1992( 53

یادگیری
الكترونیكی

اثربخشی یادگیری ،اثربخشی هزینهها و تعهد مؤسسه،
دسترسی ،رضایت هیأت علمی ،رضایت دانشجویان

بارکر)1999( 55

یادگیری
الكترونیكی

دانشگاه
کاتالونیای
اسپانیا ()2000

یادگیری
الكترونیكی

کیفیت ورودی و منابع ،کیفیت فرایند و عملیات ،کیفیت
خروجیها
خدمات پشتیبانی یادگیری ،خدمات انتقا یادگیری ،توسعۀ
یادگیری ،توانایی تدریس ،ارزیابی ،دسترسی ،تابلیت فنی،
تابلیت سازمانی

57
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ادامۀ جدول  .1مدلهای مهم اندازهگیری کیفیت خدمات در حوزههای مختلف
رديف

نام مدل
والری و
58
لورد

19

ای .ا  .اس

18

20
21
22

محقق
والری و لورد
()2000

59

فریسن

وان

()2003

فریسن ()2005

دی .ا .
اسكوا
مد بلوغ
یادگیری
62
الكترونیكی
60

64

شی  61و
همكاران ()2007

حوزة سنجش
یادگیری
الكترونیكی
یادگیری
الكترونیكی
یادگیری
الكترونیكی
یادگیری
الكترونیكی

تابلیت اعتماد ،پاسخگویی ،اطمینان ،همدلی ،شایستگی ،ادب،
دسترسی ،کارایی ،امنیت ،تابلیت انعطا  ،ارتباطات

63

انجمن بینالمللی
یادگیری ()2007

یادگیری
الكترونیكی

محتوا ،طراحی آموزشی ،ارزیابی دانشجویان ،فناوری،
ارزیابی و پشتیبانی دوره

یادگیری
الكترونیكی

مارشا و میشو
()2007

24

چارچوب
مؤسسۀ
آموزش
عالی
65
سیاست

مؤسسۀ آموزش
عالی سیاست در
واشنگتن دیسی
()2009

25

مارتینز

مارتینز و همكاران
()2010

26

مد حساس
به فرهن

معاومی ()2010

یادگیری
الكترونیكی
یادگیری
الكترونیكی

حسنزاده و
همكاران ()2012

یادگیری
الكترونیكی

27

مد میلز

28

مد تلفیقی
کیفیت
خدمات
یادگیری
الكترونیكی

وو و لین
()2012

29

ساگانت

ساگانت ()2014

30

اوال ابراهیم
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سازمانی ،فناوری ،استادان ،دانشجو ،طراحی ساختار ،آموزشی

یادگیری
الكترونیكی

23

68

راب کاربری ،ارتباطات یادگیری ،محتوا ،شخایسازی

یادگیری ،توسعه ،پشتیبانی ،ارزیابی ،سازماندهی

ناکو

66

ابعاد
دسترسی و ناوبری آسان ،راب کاربری ،تعامو ،نگرشها
دربارۀ دانشجویان ،الحیت فنی استادان ،تعامالت کالس

67

اوال ابراهیم
()2015

یادگیری
الكترونیكی
یادگیری
الكترونیكی
یادگیری
الكترونیكی

پشتیبانی سازمانی ،توسعۀ دوره ،تدریس /یادگیری ،ساختار
دوره ،پشتیبانی دانشجو ،پشتیبانی هیأت علمی ،ارزیابی و
ارزشیابی
فرایندهای یادگیری ،فرایندهای اداری ،منابع تدریس ،تعامو
کاربران ،ارتبا با شبكۀ جهانی و تیمت و هزینه
آموزشگاهی ،فنی ،آموزشی ،تربیتی ،حمایت دانشجو،
پشتیبانی دانشگاه ،ارزیابی
رضایت کاربر ،کیفیت فنی سیستم ،کیفیت آموزشی سیستم،
کیفیت اطالعات و تماسها ،تاد استفاده ،مزایای استفاده از
سیستم ،کیفیت خدمات ،استفاده از سیستم ،وفاداری به
سیستم ،دستیابی به اهدا
منابع انسانی ،تابلیتهای عملیاتی ،فرایند خدمت ،الزامات
اطالعاتی ،سیستم مدیریت ،توسعۀ برنامۀ درسی ،مواد درسی،
طراحی آموزشی ،فرایند آموزشی ،ردیابی و ناوبری،
رسانههای آموزشی ،پشتیبانی آموزشی ،فناوری ،ارزیابی
کیفیت اطالعات (محتوا ،تابلیت ناوبری) و کیفیت سیستم
(بخش فنی و پاسخگویی)
مدیریتی ،پشتیبانی ،اهدا یادگیری

ارزيابی کیفیت خدمات نظام ياددهی  -يادگیری الکترونیکی در آموزش عالی

بهطور مثا شی و همكاران ( )2007بهمنظور ارزیابی کیفیت خدمات ،مد دی .ا  .اسكوا را بار
اساس تلفیق دو مد سروکوا و ای .اس .کیو  ،طراحی کردهاند .مد طراحایشاده توسا آنهاا دارای
 12معیار به شرح تابلیت اعتمااد ،پاساخگویی ،اطمیناان ،همادلی ،شایساتگی ،ادب ،دسترسای ،کاارایی،
امنیت ،تابلیت انعطا و ارتباطات است .مؤسسۀ آموزش عالی سیاسات در واشانگتن دی سای مطالعاات
جامعی در زمینۀ تضمین کیفیت در محی یادگیری الكترونیكی انجام داده است .نتای تحقیقات آنهاا در
سا  2009نشان میدهد که عوامو پشتیبانی ساازمانی ،توساعۀ دوره ،تادریس /یاادگیری ،سااختار دوره،
پشتیبانی دانشجو ،پشتیبانی هیأت علمی ،ارزیابی و ارزشیابی مهامتارین عواماو در تضامین کیفیات نظاام
یادگیری الكترونیكی هستند.
دانشگاه مجازی کاتالونیای اسپانیا در تالب ی پروژه در سا های  2000 - 1999مد بنوی
را معرفاای کاارد .ایاان الگااو باارای ارزیااابی کیفیاات در مؤسسااات آمااوزش از راه دور و یااادگیری
الكترونیكی به ابعادی نظیر خدمات پشتیبانی یادگیری ،خدمات انتقا یادگیری ،توساعۀ یاادگیری،
توانایی تدریس ،ارزیابی ،دسترسی ،تابلیت فنی و تابلیت سازمانی اشاره میکناد .مارشاا و میشاو
در سا  2007مد ای .ام .ام (بلوغ یادگیری الكترونیكی) را که بر مد بلوغ تابلیت( 69پالا  70و

همكاران ،)1993 ،نرمافزار بهبود فرایند و تعیین تابلیت( 71ای ا ایمن 72و همكاران )2002 ،مبتنای
است ،طراحی کردند .آنها در این الگو بیشتر بر جنبههای توت و ضع نظام یادگیری الكترونیكی
تأکید می کنند و در نهایت ،چارچوبی را برای بهبود کیفیات یاادگیری الكترونیكای در مؤسساات
آموزش عالی مجازی ارائه میدهند که بر جنبههای رتابتی بین مؤسسات تأکید دارد.
زیتهامو و همكاران ( )2002با باهکاارگیری ساه مرحلاۀ روش تحقیاق (گاروه کاانونی و دو مرحلاۀ
گردآوری دادههای آزمایشی) به منظاور کیفیات خادمات در بساتر الكترونیكای ،ماد ای ساروکوا را
طراحی کردند .این الگو دارای هفت معیار؛ کارایی ،تابلیت اطمینان ،دساتیابی ،حفاح حاریم خاو ای،
پاسخگویی ،پاداش و ارتباطات است .سااگنت ( )2014اظهاار مایکناد کاه در ارزیاابی نظاام یاادگیری
الكترونیكی ،باید بر ابعاد ا لی کیفیت اطالعات (محتوا ،تابلیت ناوبری) و کیفیت سیستم (بخاش فنای و
پاسخگویی) تأکید کرد .ون ( )2003مد ای ا اس را بهمنظور ارزیابی رضایت یادگیرنادگان مطارح
کرده و معتقد است که چهار عامو واس کاربری ،اجتمااف یاادگیری ،محتاوا و شخاایساازی عواماو
مهمی در ارزیابی رضایت یادگیرندگان هستند و این مد نهتنها تادر به ارزیابی رضایت کاربران از محی
سنتی و الكترونیكی است ،بلكه عوامو کیفیت خدمات در یادگیری الكترونیكی را نیز شامو میشود .اوال
ابراهیم ( )2015بر این نكته تأکید دارد که کیفیت خدمات در نظام یادگیری الكترونیكای ،دارای دو بعاد
ا لی کیفیت اطالعات و کیفیت سیستم است .کیفیت اطالعات دو شاخص محتوا و تابلیت کاربری دارد
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و کیفیت سیستم ،بخش فنی و پاسخگویی را در بر میگیرد .زیرشااخصهاای بخاش محتاوا ،عبارتناد از
طراحی ،ساحتار و تمامیت و بخش تابلیت کاربری در برگیرندۀ جایابیت ،تعاماو ،ساهولت در کااربرد و
پیگیری پیشرفت تحایلی است .در همین زمینه بخاش فنای باا ویژگایهاایی نظیار سارعت ،دسترسای و
حمایت و در نهایت پاسخگویی ،دارای دو زیرشاخص ارزیابی و نظام بازخورد است.
در ایران نیز طی سا های اخیر تحقیقات مختلفی در زمینۀ یاادگیری الكترونیكای در آماوزش
عالی انجام گرفته که با توجه به اینكه این نظاام یاادگیری در حاا تكاوین اسات و دغدغاههاای
اولیهای در این زمیناه وجاود دارد ،اغلاب باه موضاوعاتی از تبیاو ،ارزیاابی وضاعیت کارآمادی،
اثربخشی و کیفیت آموزش الكترونیكی در نظام آموزش عاالی (رساتگارپور و گرجایزاده1391،؛
مجتهدزاده و همكاران1390 ،؛ یزدانی و همكاران1389 ،؛ انارینژاد و محمودی1393 ،؛ بورن و
همكاران؛ مهدیون و همكاران )1390 ،بررسی میزان آمادگی استادان و دانشاجویان بارای ورود باه
دوره (رضایی راد1391 ،؛ مهدیزاده و همكاران ،)1391 ،شناسایی عواماو موفقیات (رضاایی راد،
 ،)1391موانع پداگوژی در توسعۀ آموزش الكترونیكای (عگبهای و همكااران ،)1391 ،سانجش
رضایت دانشجویان از نظام آموزش الكترونیكی (اوتارخانی و همكاران ،)1391 ،چالشهای توسعۀ
آموزش الكترونیكی (باتری مجد و شاهی )1392 ،و نظایر آن پرداختاه شاده و کمتار باه موضاوف
ارزشیابی کیفیت خدمات یادگیری الكترونیكی توجه شده است.
بهطور کلی بررسی ادبیات تحقیق در خارج و داخو ایران نشان میدهد که باا توجاه باه اینكاه
تحقیقات فراوانی در زمینۀ موضوف ارزیابی کیفیت خدمات در آماوزش عاالی الكترونیكای انجاام
گرفته ،بیشتر تحقیقات در این حوزه بدون نظر گرفتن دو ویژگی مهم یادگیری الكترونیكی (ویاژه
و پیچیده بودن) بر تحلیو تارنماها و تجارت الكترونیكی تاکید داشتهاند و مد جامعی برای بررسی
جنبههای مختل کیفیت خدمات الكترونیكی در آموزش عالی طراحی نشاده اسات .بناابراین ،در
مقالۀ حاضر در نظار داریام کاه باا اساتفاده از چاارچوب یكای از جاامعتارین ابزارهاای آماوزش
الكترونیكی (مد خان )2005 ،الگویی برای ارزیابی کیفیت خادمات در دانشاگاه الكترونیكای از
منظر دانشجویان (که شامو همۀ خدمات آموزشی و غیرآموزشی اسات) طراحای و شااخصهاای
عملی مناسبی بهمنظور ارزشیابی کیفیت خدمات در این نوف آموزش ،بارای آماوزش عاالی ایاران
ارائه دهیم .مد خان ( )2005یكی از الگوهای معتبر دنیا در زمینۀ یادگیری الكترونیكای محساوب
میشود که چارچوب مورد نظر برای اجرای یادگیری الكترونیكی در دانشاگاه مهرالبارز هام باوده
است .این الگو دارای هشت وجه :پداگوژی ،فناوری ،طراحی واس کاربری ،ارزیاابی ،مادیریت،
پشتیبانی منابع ،اخالتی و آموزشگاهی است (خان.)35 - 34 :2005 ،
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همانگونه که در جدو  2مالحظه میشود ،بر اساس شاخصهای شناسایی از ادبیات تحقیق و
ترار دادن آنها در هشت دستۀ کلای بار اسااس ماد بادر خاان ( )2005در مجماوف  42شااخص
شناسایی شدهاند.

ابعاد

شاخص

آموزشی

عمق در یادگیری؛  .2کیفیت اطالعات محتوا؛ .3
کمیّت اطالعات محتوا؛  .4کیفیت تدریس؛  .5تنوف
در تدریس؛  .6وضوح اهدا و درخواستها؛ .7
دانشجو محوری؛  .8حضور و پاسخگویی استادان؛ .9
سیالبس روزآمد؛  .10اطالعات آموزشی.

فناوری

 .11تابلیت اعتماد زیرساخت؛  .12تناسب امكانات با
نیاز

فحات ارتباطی

 .13سرعت پاسخگویی سایت؛  .14کانا های
ارتباطی (دانشگاهی و غیردانشگاهی)؛  .15میزان
ارتباطات الكترونیكی؛  .16ارتباطات تعاملی آنالین

ارزیابی

 .17ارزیابی محتوا؛  .18بازخورد برای بهبود خدمات؛
 .19بازخورد

مدیریتی

 .20امكانات دانلود؛  .21امكان آپلود؛  .22سوابق
دتیق و بازیابیپییر؛  .23اطالفرسانی خدمات

حسنزاده و همكاران ()2012؛ مارتینز و همكاران ()2010؛
مارشا و میشو ()2007؛ بارکر ()1999؛ اوال ابراهیم ()2015

پشتیبانی منابع

جدول  .2شاخصهای نهايی مدل
محقق
مؤسسۀ آموزش عالی سیاست واشنگتن دیسی ()2009؛
مارشا و میشو ()2007؛ مارش و روچ ()1993؛ هو وویرن
()1996؛ دانشگاه کاتالونیای اسپانیا ()2000؛ پاپادومیچالکی
()2011؛ میرغفوری و همكاران ()1392؛ وان ()2003؛
انجمن بینالمللی یادگیری ()2007؛ مارتینز و همكاران
()2010؛ ساگانت ()2014؛ اوال ابراهیم ()2015؛ معاومی
()2010؛ فریسن ()2005؛ والری و لورد ()2000
شی و همكاران ()2007؛ دانشگاه کاتالونیای اسپانیا ()2000؛
معاومی ()2010؛ حسنزاده و همكاران ()2012؛ وو و لین
()2012؛ لویاکونو و همكاران ()2000؛ زیتهامو و همكاران
()2001
ویاکونو و همكاران ()2000؛ زیتهامو و همكاران ()2001؛
مارش و روچ ()1993؛ پاپادومیچالکی و همكاران ()2011؛
میرغفوری و همكاران ()1392؛ وان ()2003؛ والری و لورد
()2000؛ شی و همكاران ()2007؛ مارتینز و همكاران
()2010؛ ساگانت ()2014
دانشگاه کاتالونیای اسپانیا ()2000؛ مارشا و میشو ()2007؛
انجمن بینالمللی یادگیری ()2007؛ مؤسسۀ آموزش عالی
سیاست در واشنگتن دی سی ()2009؛ معاومی ()2010؛ وو
و لین ()2012

 .24تسهیالت دانشگاهی؛  .25پشتیبانی پایگاه دادهها

هو و ویرن ()1996؛ فایرداس عبداهلل ()2005؛ حجازی و
بازرگان ()1385؛ سابراهمنیام و همكاران ()2014؛
بارکر()1999؛ لویاکونو و همكاران ()2000؛ دانشگاه
کاتالونیای اسپانیا ()2000؛ مارشا و میشو ()2007؛ انجمن
بینالمللی یادگیری ()2007؛ مؤسسۀ آموزش عالی سیاست در
واشنگتن دی سی ()2009؛ معاومی ()2010؛ وو و لین
()2012؛ اوال ابراهیم ()2015
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ادامۀ جدول  .2شاخصهای نهايی مدل

آموزشگاهی

اخالتی

ابعاد

شاخص
 .26توجهات فردی؛  .27ادب و دلسوزی در رفتار؛
 .28مساوات در عمو؛  .29حفح اطالعات شخای؛
 .30حفح مالكیت معنوی؛  .31انعطا و آزادی
عادالنه؛  .32توجه به عالیق مشتریان
 .33رهبری؛  .34راهبرد و اهدا ؛  .35مهارت کادر
دانشگاهی؛  .36رواب بیرونی؛  .37برندسازی؛ .38
اطمینان در رسیدگی به شكایات؛  .39عمو به وعده؛
 .40زماندار بودن خدمات؛  .41تناسب هزینه و
منفعت؛ .42جبران خطاها

محقق
پاراسورامان و همكاران ()1988؛ کرونین و تیلور()1994؛
رامسدن و انتویستو ()1981؛ فایرداس عبداهلل ()2005؛
سابراهمنیام و همكاران ()2014؛ لویاکونو و همكاران ()2000؛
زیتهامو و همكاران ()2001؛ شی و همكاران ()2007
رامسدن و انتویستو ()1981؛ هو و ویرن ()1996؛ فایرداس
عبداهلل ()2005؛ سابراهمنیام و همكاران ()2014؛ لویاکونو و
همكاران ()2000؛ بنیاد اسلون – سی ()1992؛ دانشگاه
کاتالونیای اسپانیا ()2000؛ والری و لورد ()2000؛ فریسن
()2005؛ مؤسسۀ آموزش عالی سیاست در واشنگتن دی سی
()2007؛ معاومی ()2010

شایان ذکر است که بهدلیو گستردگی ذینفعان و محادودیتهاای موجاود در ماد مفهاومی
طراحیشده ،فق گروه دانشجویان بهعنوان مهمترین ذینفعان اولیه بررسی شدهاند .بر ایان اسااس
مد مفهومی (شكو  )1ارائه میشود.

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش
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روش پژوهش
این پژوهش از نظر هد کاربردی و از جنبۀ نحوۀ گردآوری دادهها از نوف کمّی به شیوۀ تو یفی
 تحلیلی است .پس با استفاده از ابزار فیشبرداری ،اطالعات و دادههاای موجاود در مناابع دساتاو و دست دوم گردآوری و با استناد به اطالعات بهدستآمده و نیز اطالعاات موجاود در زمیناۀ
ویژگیهاای خاا یاادگیری الكترونیكای 42 ،شااخص شناساایی شاد .باا اساتفاده از نظرسانجی
خبرگان ،شامو  20نفر از محققان و استادان خبره در زمینۀ یادگیری الكترونیكی ،شاخصها دوباره
بررسی و در نهایت  42شاخص شناساییشده تأیید شدند .بار اسااس شااحصهاای شناسااییشاده،
پرسشنامهای با تعداد  54سؤا در مقیاس هفتتایی لیكرت از  =1هیچ تا  =7خیلی زیاد ،طراحای و
پس از سنجش روایی آن با اساتفاده از نظار خبرگاان دانشاگاهی در حاوزۀ کیفیات ،پایاایی آن باا
استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به میزان  0/933محاسبه شد .بهدلیو نباود مشاكو خا ای ،هماان
پرسشنامه تقریباً بدون تغییر بهعنوان ابزار نهایی سنجش بهکاار رفات .جامعاۀ آمااری ایان پاژوهش
شامو  390نفر دانشجوی چهار رشتۀ مدیریت فناوری اطالعات ،مدیریت کساب و کاار ،مادیریت
نعتی و مدیریت پروژۀ مؤسسۀ آموزش عالی مهرالبرز در سا تحایلی  91 - 90بود .نمونهگیری
از جامعه ،به روش نمونهگیری جامعۀ معلوم و محدود (جدو مورگاان) باه شاكو تااادفی سااده
انجام گرفت .در مدت دو ماه از تاریخ توزیع 198 ،پاسخنامۀ احیح باه محققاان بازگشات .بارای
تحلیو دادههای کمّی از طریق معادالت ساختاری و روش حداتو مربعات جزیی کما نارمافازار
پی .ا  .اس 73تجزیه و تحلیو شد .مد یابی پی .ا  .اس در حوزههای متنوف از جملاه حاوزۀ علاوم
رفتاری کاربرد فراوان دارد (ون  .)2010 ،74دلیو انتخاب نرمافزار میکور ایان اسات کاه ایان ناوف
مد یابی نسبت به لیزر  75به تعداد نمونۀ کمتری نیاز دارد .در واتع پی .ا  .اس محادودیت حجام
نمونه ندارد و نمونۀ انتخابشده شاید برابر یا کمتر از  30باشد که در این اورت نتاای نیاز معتبار
است (گری و تری .)2003 ،76همچنین بهعنوان روش تدرتمندی در شرایطی که تعداد نموناههاا و
آیتمهای اندازهگیری محدود و توزیع متغیرها شاید نامعین باشد ،مطرح میشود .مد یاابی پای .ا .
اس در دو مرحله انجام میگیرد ،اولین مرحله ،مد اندازهگیری از طریق تحلیو روایای و پایاایی و
تحلیو عامو تأیید و در دومین مرحله ،مد ساختاری بهوسیله بارآورد مسایر باین متغیرهاا و تعیاین
شاخصهای برازش مد  ،77بررسی میشود.
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تحلیل نتایج
هدف اول :شناسایی عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات در نظام یادگیری الکترونیکی
همانطور که اشاره شد ،در راستای رسیدن به هد او پژوهش و اعتباردهی به ماد  ،از الگاوی

معادالت ساختاری استفاده شد .بهمنظور دستیابی به اعتبار همگرا و میازان همبساتگی ،آزماونهاای
پایایی مرکب و میانگین واریانس اررزیابی شدند .در پایایی (آلفای کرونباخ) مقادیر باالتر از 0/70
78
پییرفتنی و مقادیر کمتر از  0/60نامطلوب ارزیابی میشوند (کرونباخ )1951 ،و همچنین میانگین
واریانس حداتو  0/4شر دیگر برای اعتبار همگارا و همبساتگی یا ساازه محساوب مایشاود.
همانطور که در جدو  4دیده میشود ،پایایی برای همۀ عوامو باالتر از  0/6و میاانگین واریاانس
بین  0/52تا  0/67است که اعتبار همگرایی خوب سازه را نشان میدهد.
گام بعدی در ارزیابی مد های ساختاری ،ارزیابی ضرایب مسیر بین متغیرهاای نهفتاه در ماد
است .در این مرحله ،محقق باید عالمت جبری ضریب ،اندازه و سطح معناداری آن را بررسی کند.
مسیرهایی که عالمت ضرایب آنها در خال جهت مورد انتظار فرضیه باشند ،فرضیه ماورد نظار را
تأیید نخواهند کرد .اندازۀ ضریب مسیر ،نشاندهندۀ تدرت و توت رابطۀ بین دو متغیر نهفته اسات.
برخی محققان بر این باورند که ضریب مسیر بزرگتر از  0/100میزان مشخای از تأثیر در مد را
نشان میدهد (هابر 79و همكاران .)2007 ،عالوه بر این ،ضرایب مسیر بایاد در ساطح حاداتو 0/05
معنادار باشند که با استفاده از آزمون تی 80ارزیابی خواهد شد.
در ورتیکه شاخای دارای بار عاملی کمتر از  0/4باشد ،باید از فهرست شاخصهاا حای
شود .با توجه به اینكه شاخصهای حفح اطالعات شخای ،مهارت کادر دانشگاهی ،تناسب هزینه
و منفعت ،امكان آپلود ،اطالفرسانی خدمات ،دانشجومحوری و تناسب امكانات با نیاز در اجارای
او مد دارای بار عاملی کمتر از  0/4بودند ،از فهرست شاخصهاا حای شادند و ماد دوبااره
اجرا شد که نتای بارگیاری شاخصهای ابعاد نهفتۀ موجود در مد  ،در دور دوم اجرا باه اورت
جدو  3است .تمامی گویهها دارای بار عاملی باین  0/44و  0/87هساتند کاه همبساتگی خاوبی را
نشان میدهد.
پس از ارزیابی الگو های سنجش ،نوبت به ارزیابی ماد سااختاری مایرساد .در ایان مرحلاه،
محقق باید عالمت جبری ضریب ،اندازه و سطح معناداری آن را بررسی کند .اندازۀ ضریب مسایر،
نشاندهندۀ تدرت و توت رابطۀ بین دو متغیر نهفته است .برخی محققان بر این باورناد کاه ضاریب
مسیر بزرگتر از  0/100میزان مشخای از تأثیر در مد را نشان میدهد .نتای بهدستآماده بارای
ضرایب مسیر و سطح معناداری آنها در شكو  2نمایش داده شده است.
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جدول  .3مقادير ضرايب آلفای کرونباخ ،قابلیت اطمینان ساختاری R2 ،و  AVEدر مدل
گويهها

بار عاملی

Q1

0/62
0/68
0/74
0/70
0/62
0/51
0/59
0/71
0/67
0/76
0/83
0/79
0/74
0/70
0/77
0/57
0/58
0/64
0/58
0/76
0/66
0/70
0/61
0/47
0/68
0/71
0/84
0/44
0/44
0/71
0/16
0/74
0/81
0/69

Q2
Q3
Q4
Q5
Q7
Q8
Q9
Q10
Q1
Q2
Q3
Q1
Q2
Q3
Q4
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10
Q11
Q12
Q14
Q15
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q5
Q6

عامل

اخالتی

ارزیابی

آموزشگاهی

فحات
ارتباطی

مدیریتی

AVE

0/52

0/63

0/53

0/52

0/55

قابلیت اطمینان
ساختاری

0/87

0/84

0/91

0/79

0/83

R2

0/71

0/70

0/78

0/66

0/42

آلفای کرونباخ

0/83

0/71

0/89

0/64

0/72
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ادامۀ جدول  .3مقادير ضرايب آلفای کرونباخ ،قابلیت اطمینان ساختاری R2 ،و  AVEدر مدل
گويهها

بار عاملی

Q1

0/52
0/67
0/60
0/67
0/72
0/51
0/55
0/75
0/51
0/63
0/82
0/82
0/87
0/76

Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q8
Q9
Q10
Q11
Q1
Q2
Q1
Q2

عامل

AVE

0/53

آموزشی

قابلیت اطمینان
ساختاری

0/86

0/60

0/82

پشتیبانی منابع

0/67

0/80

0/45

0/71

فناوری

0/67

0/80

0/42

0/71

شکل .2نتايج ضرايب مسیر مدل
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در ورتیکه مقادیر  tبزرگتر از  1/96باشد ،سطح معناداری آن  0/05است .همچنین ،بارای
مقادیر  tبزرگتر از  2/576و  3/29سطح معناداری بهترتیب معاد  0/01و  0/001خواهد بود.
جدول  .4نتايج بررسی مدل ساختاری
کیفیت خدمات > -اخالتی
کیفیت خدمات > -ارزیابی
کیفیت خدمات > -آموزشگاهی
کیفیت خدمات > -فحات ارتباطی
کیفیت خدمات > -مدیریتی
کیفیت خدمات > -آموزشی
کیفیت خدمات > -پشتیبانی منابع
کیفیت خدمات > -فناوری

ضريب مسیر
0/84
0/84
0/88
0/81
0/65
0/77
0/67
0/65

tآمارة
27/88
26/22
40/79
23/64
9/26
16/59
10/56
11/13

سطح معناداری
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001

نتیجه
تأیید رابطه
تأیید رابطه
تأیید رابطه
تأیید رابطه
تأیید رابطه
تأیید رابطه
تأیید رابطه
تأیید رابطه

در جدو  4فرضیۀ ا لی تحقیق مشخص شده است .همانطور که از جدو مشاخص خواهاد
بود ،تمامی ضرایب مسیر مربو به رابطۀ بین بعد ا لی کیفیت خادمات باا ابعااد مرباو خاود در
سطح  0/001معنادار هستند .این امر یعنی ابعاد مزبور ،بهخوبی کیفیت خدمات را تبیین مایکنناد و
مد مناسب اندازهگیری کیفیت خدمات دانشگاههای الكترونیكی به ورت شكو  3است .در این
شكو مد میکور با ارتبا و ضرایب همبستگی و نیز معد امتیاازات حا او از سانجش کیفیات
خدمات بین دانشجویان در هر عامو دیده میشود.

شکل  .3آزمون مدل جامع
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هدف دوم :بررسی وضعیت مؤسسۀ آموزش عالی مهرالبرز بر اساس عوامل شناساییشده
برای سنجش میزان کیفیت خادمات در دانشاگاه الكترونیكای مهرالبارز ،پاس از تحلیاو دادههاای

بهدستآمده از اجرای مد  ،از طی مطلوبیت دکتر بازرگان برای این منظور استفاده شد .با توجاه
به اینكه طی هفتتایی لیكرت برای دریافت نظر پاسخدهندگان بهکار رفته است ،طی مطلوبیت
را میتوان بهشرح زیر در نظر گرفت.

شکل  .4نمودار مطلوبیت

مطلوب :میانگین امتیاز بین بیش از  5بهنسابت مطلاوب :میاانگین امتیااز باین  3تاا  5ناامطلوب:
میانگین امتیاز کمتر از 3
میانگین مطلوبیت عملكرد بر این اساس برابر  4خواهد بود و میتوان ده های عملكاردی را
بر اساس نمودار زیر تعری

کرد.

شکل  .5نمودار تقسیمبندی دهکهای امتیازات

بااا توجااه بااه اینكااه دانشااگاه مهرالباارز معیااار  75در اادی را باارای مطلوبیاات عملكاارد خااود
هد گیاری کرده است ،امتیاز متناظر آن بهروش درونیابی مطابق رابطۀ  1محاسبه میشود.

()1

(امتياز د پايين – امتياز د باال) × درصد مورد نظر -درصد باال = امتياز مورد نظر
درصد پايين – درصد باال

با توجه به اینكه امتیاز  5/5را میتوان بهعنوان امتیاز کیفیت مطلوب در نظر گرفات ،امتیازهاای
کمتر از آن حاکی از پایینتر بودن سطح کیفیت خدمات از حد مورد انتظار خواهد بود.
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با محاسبۀ معد امتیازات کسبشده در شاخصها در هار یا از عواماو هشاتگاناۀ ماد  ،نتاای
طی مطلوبیت برای عوامو هشتگانۀ کیفیت در دانشگاه مهرالبرز از دیادگاه دانشاجویان ،در جادو 5
آمده است.
جدول  .5نتايج طیف مطلوبیت عوامل کیفیت در دانشگاه مهرالبرز از ديدگاه دانشجويان
عامل
ارزیابی
مدیریتی
آموزشگاهی
پشتیبانی منابع
آموزشی
فحات ارتباطی
فناوری
اخالتی

امتیاز مطلوبیت
4/17
4/43
4/73
4/58
4/93
5/03
4/94
5/07

شکاف در کیفیت
1/33
1/07
0/77
0/92
0/57
0/47
0/56
0/43

ضريب هبستگی
0/84
0/65
0/88
0/67
0/77
0/81
0/65
0/84

اولويت بهبود%
24/03
14/96
14/57
13/26
9/44
8/19
7/83
7/77

با توجه به ضریب همبستگی هر شاخص با کیفیت خدمات و در نظر گارفتن میازان شاكا کیفیات
در عامو یادشده که برابر اختال بین سطح مطلوبیت (امتیاز  )5/5و امتیاز کسابشادۀ هار عاماو اسات،
اولویتهای رسیدگی و تالش برای بهبود مشخص میشود .در جدو  5شاخص اولویت رسایدگی هار
عامو ،با ضرب نرما شدۀ ضریب همبستگی در شكا کیفیت محاسبه و ذکر شده است.

بحث و نتیجهگیری
بااا توجااه بااه هااد اولیاۀ پااژوهش کااه یااافتن الگااوی مناسااب اناادازهگیااری کیفیاات خاادمات در
دانشگاههای الكترونیكی بوده است ،با الهام از چارچوب هشتوجهای بادرا خاان ،هشات عاماو
اثرگیار در کیفیت خدمات دانشگاههای الكترونیكی شناسایی شد که با توجه به نتای :
 عامو آموزشگاهی که با موضوعات امور اداری ،امور تحایلی و خدمات دانشاجویی مارتب باا
یااادگیری الكترونیكاای در ارتبااا اساات ،بیشااترین تااأثیر را در کیفیاات خاادمات از دیاادگاه
دانشجویان دارد که در راستای پژوهش انجامگرفته توسا رامسادن و انتویساتو ()1981؛ هاو و
ویرن ()1996؛ فایرداس عبداهلل ()2005؛ سابراهمنیام و همكاران ()2014؛ لویااکونو و همكااران
()2000؛ بنیاد اسلون – سی ()1992؛ دانشگاه کاتالونیای اسپانیا ()2000؛ والری و لاورد ()2000؛
فریساان ()2005؛ مؤسس اۀ آمااوزش عااالی سیاساات در واشاانگتن دی ساای ( )2007و معاااومی
( )2010اسات .ایان عاماو شااخصهاای رهباری ،راهبارد و اهادا  ،روابا بیرونای دانشاگاه،
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برندسازی ،اطمینان در رسیدگی به شاكایات دانشاجویان ،عماو باه وعاده ،زماناداری در ارائاۀ
خدمات و جبران خطاهای ورتگرفته بهوسیلۀ دانشگاه و برنامههایی برای بهبود وضعیت امور
ادرای ،تحایلی و خدمات دانشجویی دارد.
 دومین عامو از لحاظ اهمیت و ارتبا با کیفیت خادمات ،عاماو اخالتای اسات کاه باا تاأثیرات
اجتماعی و سیاسی ،تناوف فرهنگای ،تعاابات ،تناوف جغرافیاایی ،تناوف یادگیرنادههاا ،شاكا
دیجیتالی ،آداب معاشارت و موضاوعات تاانونی ارتباا دارد و دارای شااخصهاای توجهاات
فردی ،ادب و دلسوزی در رفتار ،مساوات در عماو ،حفاح مالكیات معناوی ،انعطاا و آزادی
عادالنه و توجه به عالیق دانشاجویان اسات کاه در راساتای پاژوهشهاای انجاامگرفتاه توسا
پاراسااورامان و همكاااران ()1988؛ کاارونین و تیلااور ()1994؛ رامساادن و انتویسااتو ()1981؛
فااایرداس عبااداهلل ()2005؛ سااابراهمنیام و همكاااران ()2014؛ لویاااکونو و همكاااران ()2000؛
زیتهامو و همكاران ()2001؛ شی و همكاران ( )2007بودهاند.
 سومین عامو مهم و تأ ثیرگیار در کیفیات خادمات دانشاگاه الكترونیكای کاه باا موضاوعات
ارزیابی فراگیران و ساختار و محی یادگیری ارتبا دارد ،عامو ارزیابی است که در راساتای
پژوهشهای انجامگرفته توس دانشگاه کاتالونیای اسپانیا ()2000؛ مارشا و میشاو ()2007؛
انجمن بینالمللای یاادگیری ()2007؛ مؤسساۀ آماوزش عاالی سیاسات در واشانگتن دیسای
()2009؛ معاومی ()2010؛ وو و لین ( )2012ترار دارد .این عامو دارای سه شاخص ارزیابی
محتوا ،بازخورد برای بهبود خدمات و بازخورد استادان به دانشجویان است.
 عامو دیگر با توجه به میزان همبستگی با کیفیت خدمات در بخش دانشجویان ،عباارت اسات از
عامو فحات ارتباطی(واس کاربری) که با موضوعات طراحای افحات و ساایت ،طراحای
محتوا ،ناوبری ،تابلیات دسترسای وتابلیات اساتفاده ارتباا دارد کاه در راساتای پاژوهشهاای
انجامپییرفته توس ویاکونو و همكااران ()2000؛ زیتهاماو و همكااران ()2001؛ ماارش و روچ
()1993؛ پاپادومیچالکی و همكاران ()2011؛ میرغفوری و همكااران ()1392؛ وانا ()2003؛
والری و لورد ()2000؛ شی و همكاران ()2007؛ مارتینز و همكاران ()2010؛ ساگانت()2014
است.
 پنجمین عامو اثرگیار در امر کیفیت خدمات ،شامو مجموعۀ گستردهای از مساائو مرباو
با آموزش و یادگیری است که با موضوعاتی از تبیو تحلیو محتوا ،تحلیو مخاطبان ،تحلیو
اهدا  ،تحلیو رسانه ،رویكارد طراحای ،راهبردهاای آموزشای ،ساازماندهی و  ...ارتباا
دارد ،عامو میکور ،عامو آموزشی (تربیتی) است که در راستای پژوهشهای انجامگرفتاه
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توس مؤسسۀ آموزش عالی سیاست واشنگتن دی سی()2009؛ مارشاا و میشاو ()2007؛
ماااارش و روچ ()1993؛ هاااو وویااارن ()1996؛ دانشاااگاه کاتالونیاااای اساااپانیا ()2000؛
پاپادومیچالکی ()2011؛ میرغفوری و همكاران ()1392؛ وان ()2003؛ انجمن بینالمللی
یاادگیری ()2007؛ مااارتینز و همكاااران ()2010؛ ساااگانت ()2014؛ اوال ابااراهیم ()2015؛
معاومی ()2010؛ فریسن ()2005؛ والری و لورد ( )2000ترار دارد.
 ششمین عامو ماؤ ثر بار کیفیات خادمات ،عاماو فنااوری مارتب باا موضاوعات زیرسااختهاا،
سختافزارها و نرمافزارهاست که در راستای پژوهشهای انجامگرفته توس شی و همكااران
()2007؛ دانشگاه کاتالونیای اسپانیا ()2000؛ معاومی ()2010؛ حسانزاده و همكااران ()2012؛
وو و لین ()2012؛ لویاکونو و همكاران ()2000؛ زیتهامو و همكاران ( )2001است.

 هفتمین عامو مؤثر بر کیفیت خادمات از دیادگاه دانشاجویان کاه در یا دورۀ یاادگیری
الكترونیكی به دانشجویان اطمینان میدهد که زیرساختی وجود دارد که پشتیبانی مورد نیاز
آنان را فراهم میکند و این امنیت را به آنها میدهد که در انجام دادن وظاای و تكاالی
خواستهشده تنها نیستند ،عامو پشتیبانی منابع مرتب با موضوعات پشتیبانیهاای آنالیان در
زمینۀ نحوۀ استفاده از سیستم ،منابع آنالیان و آفالیان و  ...اسات .نتاایح تحقیاق حاضار در
راستای پژوهشهای انجامگرفتاه توسا هاو و ویارن ()1996؛ فاایرداس عباداهلل ()2005؛
حجازی و بازرگان ()1385؛ سابراهمنیام و همكااران ()2014؛ باارکر()1999؛ لویااکونو و
همكاران ()2000؛ دانشگاه کاتالونیاای اساپانیا ()2000؛ مارشاا و میشاو ()2007؛ انجمان
بینالمللی یادگیری ()2007؛ مؤسسۀ آموزش عالی سیاست در واشنگتن دی سای ()2009؛
معاومی ()2010؛ وو و لین ()2012؛ اوال ابراهیم ( )2015ترار دارد.
 آخرین عامو که کمترین تأثیر را بار کیفیات خادمات از دیادگاه دانشاجویان دارد ،عاماو
ماادیریتی ماارتب بااا ماادیریت مراحااو مختلا فرایناادهای یااادگیری الكترونیكاای ،شااامو
برنامهریزی ،طراحی ،تولید ،ارائه و نگهداری است که در راستای پژوهشهای انجامگرفته
توساا حساانزاده و همكاااران ()2012؛ مااارتینز و همكاااران ()2010؛ مارشااا و میشااو
()2007؛ بارکر ()1999؛ اوال ابراهیم ( )2015ترار دارد .این عامو مادیریت فرایناد توساعۀ

محتوا و نیز مدیریت محی یادگیری الكترونیكی را شامو میشود.
هد دوم پژوهش ،بررسی وضعیت کیفیت خادمات در دانشاگاه مهرالبارز از دیادگاه دانشاجویان
است .در این زمینه نتای تحقیق حاضر نشان میدهد که:
 عوامو اخالتای و رابا کااربری در وضاعیت مطلاوبی تارار دارناد و عواماو دیگار ،همگای در
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وضعیت بهنسبت مطلوب هستند و بهترتیب وضعیت مطلوبیات از دیادگاه دانشاجویان دانشاگاه،
عبارتند از عامو فناوری ،تربیتی ،آموزشگاهی ،پشتیبانی منابع ،مدیریتی و ارزیابی.
 با توجه به ضرایب همبستگی و محاسبۀ میزان شاكا در کیفیات باهنظار مایرساد کاه بیشاترین
اولویت رسیدگی در عامو ارزیابی و کمترین آن در عامو اخالتی است .یعنای بیشاترین ضاع
در عامو ارزیابی وجود دارد ،در حالیکه بهبود کیفیت نیازمند ارزیابی توی و مساتمری خواهاد
بود .شاید دلیو کم بودن امتیاز این عامو از دیادگاه دانشاجویان ،اختااا زماان بسایار کام از
سوی برخی استادان برای امر ارزیابی و بازخورد به دانشجویان در طو ترم باشد.
 عامو مدیریتی با وجود داشتن رتبۀ کماثرترین عامو تأثیرگیار کیفیات ،اولویات دوم را در
نیاز به بهبود از دیدگاه دانشجویان دارد و عامو آموزشگاهی که دارای اهمیت بسایاری در
تأثیر بر کیفیت خدمات است ،در دانشگاه مهرالبارز وضاعیت چنادان مطلاوبی نادارد و در
اولویت بعدی رسیدگی و بهبود ترار دارد.
 عوامو اخالتی و فناوری مرتب با یادگیری الكترونیكی ،در دانشگاه مهرالبارز در وضاعیت
مطلوبی ترار دارد.

پیشنهادها
با توجه به اطالعات بهدستآمده از تحلیو دادهها و نتای  ،پیشنهادهای کاربردی زیر ارائه میشوند:
 .1عامو ارزیابی که پایینترین امتیاز را در سنجش کیفیت خدمات در مهرالبرز کسب کارده و
حاکی از ضع عمدۀ این دانشگاه در امر ارزیابی است ،شایستۀ توجه ویژۀ مسئوالن ایان دانشاگاه
برای برنامهریزی بهبود وضعیت ارزیابی است و پیشنهاد میشود:
 استادان توجه خطیری به ارائۀ بازخورد از پیشرفت تحایلی دانشجویان در طو تارم داشاته
باشند و این بازخوردها عالوه بر مستمر بودن ،باید بهموتع هم باشند.
 محتوای آموزشی تهیه شده باید همواره از سوی دانشجویان ارزشیابی شود و بهطاور مساتمر
بازنگری و بهروزرسانی شود.
 مسئوالن دانشگاه برنامۀ جدی برای دریافت بازخورد از کیفیت خدمات ارائهشده از جاناب
دانشجویان ،کارکنان و استادان داشته باشند و برنامههاای عملای بارای رسایدگی باه نقاا
ضع اشارهشده در بازخوردها تدارب ببینند.
 .2با توجه به اینكه عامو آموزشگاهی از اولویاتهاای دیگار رسایدگی در دانشاگاه مهرالبارز
است ،تو یه میشود که مسئوالن دانشگاه با توجه به شاخصهای مرتب با این عامو ،برناماههاایی
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را برای بهبود وضعیت امور ادرای ،امور تحایلی و خدمات دانشجویی و همچنین سارمایهگایاری
ویژهای داشته باشند بهویژه:
 هیأت امنا در انتخاب رؤسای شایسته ،دتت الزم را داشته باشند.
 اهدا و راهبردهای دانشگاه بهدتت تدوین و بازنگری شود.
 استادان ماهر و کارآمدی که بهویژه توانایی کار با سیساتم یاادگیری الكترونیكای را داشاته
باشند ،برای تدریس دعوت شوند.
 دانشگاه باید ارتباطات تویتری با دانشگاهها و مؤسسات معتبر دیگر داشته باشد.
 مسئوالن عوامو بهبود تاویر و برند دانشگاه را شناساایی کنناد و باا جادیت باهفكار تقویات آن
باشند.
 به شكایات دانشجویان ،کارکنان و استادان بهعناوان داناش دریافاتشاده از ساوی مشاتری
نگریسته شود و دانشگاه ارزش ویژهای بارای آنهاا باهعناوان نقاا ضاع و در عاینحاا
بهبودپییر تائو باشد.
 .3بهعالوه پیشنهاد میشود که در پایان هار ساا پاس از اجارای برناماههاای کیفیات ،دوبااره

اندازه گیری با اساتفاده از ماد مایکور اورت پاییرد و مطلوبیات هار شااخص و اولویاتهاای
رسیدگی مشخص شوند.
 .4پاس از رسایدن باه مطلوبیات مناسااب بارای شااخصهاا ،مااد باا اساتفاده از شااخصهااای
حی شده بازطراحی و چرخۀ اندازهگیری ذکرشده دوباره طی شود.
 .5با توجه به اینكه مد طراحی شده فق در دانشگاه مهرالبرز تهران به سنجش کیفیت پرداخته
است ،برای اطمینان از اعتبار مد  ،پیشنهاد میشود که با این مد باه سانجش کیفیات خادمات در
مؤسسات الكترونیكی دیگر بپردازند تا الگو مورد اعتبارسنجی مجدد ترار گیرد.
 .6مد با شاخصهای تكمیلی که در این پژوهش حی شدهاند ،طراحی و کیفیات خادمات
دوباره اندازهگیری شود.
 .7با توجه به اینكه دانشجویان فقا ذینفعاان ا الی مؤسساات آماوزش عاالی هساتند و تنهاا
ذینفعان آن نیستند ،مد در بخش کارکنان و استادان بازطراحی شاود و کیفیات خادمات دوبااره
مورد سنجش ترار گیرد.
 .8میزان کیفیت خدمات نسبت به روشهای دیگر سنجش کیفیت خادمات ،سانجیده و نتاای
این مد ها مقایسه شوند.

297

1394  تابستان،2  شمارة،49  دورة،تحقیقات کتابداری و اطالعرسانی دانشگاهی

پینوشت
1. Badrul H.Khan
2. Cronbach
3. Martínez-Argüelles
4. Shopova
5. Venkataraman & Sivakumar
6. Doherty
7. Levy
8. Garrison, Anderson
9. Kelly
10. Bauer
11. Wang
12. Chiu
13. Arkorful
14. Mothibi
15. Jaffee
16. Castle & McGuire
17. Uppal
18. Martinez-Argiielles
19. Lewis & Booms
20. Parasuraman
21. Aldridge & Rowley
22. Lien N H and Kao
23. ERVQUAL
24. SERVPERF
25. Zeithaml
26. ELS
27. Sugant
28. Cronin & Taylor
29. CPQ :Course Perception
Questionnaire
30. Ramsden & Entwistle
31. openness to students
32. SEEQ :Students Evaluations of
Educational Quality
33. March & Roch
34. Breadth of coverate
35. HETQMEX
36. Ho & Wearn
37. HEdPERF : Higher Education
PERFormance-only
38. Programs issues
39. HiEduQual : Higher Education
Quality

40.Subrahmanyam
41. WebQual
42. Loiacono
43. e-SQUAL
44. Price knowledge
45. e-SERVQUAL
46. Malhotra
47. SiteQual
48. Bressoles & Nantel
49. e-GovQual
50. Papadomichelaki
51. e- News- Qual : Electronic News-Quality
52. Sloan
53. Sloan-C
54. FuturEd™
55. Barker
56. BENVIC : Benchmarking of
Virtual Campuses
57. UOC : Universitat Oberta de
Catalunya
58. Volery & Lord
59. Fresen
60. DL-sQUAL
61. Shaik
62. eMM : The Elearning Maturity
Model
63. Marshall & Mitchell
64. NACOL: The National Standards
for Quality Online Programs
65. IHEP : The Institute for Higher
Education Policy
66. MELSS : Measuring E- Learning
System Success
67. Wu & Lin
68. Ola Ibrahim
69. CMM : Capability Maturity
Model
70. Paulk
71. SPICE : Software Process
Improvement and Capability
dEtermination
72. El Emam

298

ارزيابی کیفیت خدمات نظام ياددهی  -يادگیری الکترونیکی در آموزش عالی
77. Fit Index
78. AVE
79. Huber
80. t test

73. PLs
74. Wen
75. LISREL
76. Gary &Terry

منابع
 .1اکبری بورن

 ،محمد؛ جعفری ثانی ،حسین؛ آهنچیان ،محمدرضا؛ کارشكی ،حسین (.)1391

ارزیابی کیفیت یادگیری الكترونیكای دانشاگاهی ایاران .فاالنامۀ پاژوهش و برناماهریازی در
آموزش عالی97 - 75 : )66( 18 ،
 .2انارینژاد ،عباس؛ فوی ،علی اکبر؛ محمدی ،مهدی ( .)1393ارزشیابی آموزش الكترونیكای

با رویكارد بهیناهکااوی  1مطالعاۀ ماوردی :آماوزش عاالی ایاران .نشاریۀ فنااوری اطالعاات و
ارتباطات25 - 19 :)11( 4 ،
 .3اوتارخانی ،علی؛ دالوری ،وحید ( .)1391سنجش رضایت دانشجویان از سیستمهاای آماوزش

الكترونیكی .چشمانداز مدیریت بازرگانی132 - 113 :)10( 15 ،
 .4بازرگااان ،عباااس؛ دادرس محمااد؛ یوساافی افراشااته ،مجیااد ( .)1393ساااخت ،اعتباریااابی و

روایااییااابی اباازار ساانجش کیفیاات خاادمات دانشااگاهی بااه دانشااجویان .فااالنامۀ پااژوهش و
برنامهریزی در آموزش عالی97 - 73 :)72( 2 ،
 .5باتری مجد ،روحاهلل؛ شاهی ،سكینه؛ مهرعلیزاده ،یاداهلل ( .)1392چاالشهاای توساعۀ آماوزش

الكترونیكی در نظام آموزش عالی .مجلۀ توسعۀ آموزش در علوم پزشكی13 - 1 :)12( 6 ،
 .6حجازی ،یوس ؛ بازرگان ،عباس؛ اساحاتی ،فاختاه ( .)1387راهنماای گاام باه گاام ارزیاابی

درونی کیفیت در نظام دانشگاهی .تهران :انتشارات دانشگاه تهران
 .7خان ،بدرو اچ ( .)1390مدیریت یادگیری الكترونیكی (عماد تائنی؛ باب

عبدحق :مترجم)،

تهران :سازمان مدیریت نعتی؛ چاپ او
 .8رسااتگارپور ،حساان؛ گرجاایزاده ،سااحر ( .)1391ارزیااابی کارآماادی دورههااای یااادگیری
الكترونیكی در دانشگاه تربیت مدرس .فالنامۀ فناوری اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتای،
30 - 5 :)7( 2
 .9رضاییراد ،مجتبی ( .)1391شناسایی عوامو موفقیت در اجرای برنامۀ آموزش الكترونیكای در
آموزش عالی .پژوهش در برنامهریزی درسی115 - 106 :)33( ،

299

تحقیقات کتابداری و اطالعرسانی دانشگاهی ،دورة  ،49شمارة  ،2تابستان 1394

 .11عگبهاای ،عبدالحسااین؛ معاار زاده ،عبدالمهاادی؛ مشااتاتی ،سااعید ( .)1391بررساای موانااع
پداگوژی

در توسعۀ آموزش الكترونیكی .دوفالنامۀ مرکز مطالعات و توسعۀ آموزش علاوم

پزشكی48 - 39 :)4( 3 ،
 .11مجتهدزاده ،ریتا ،محمدی ،آیین؛ امامی ،امیر حسین ( .)1390طراحی ،اجرا و ارزشیابی ی

سیستم یادگیری الكترونیكی .مجلۀ ایرانی آموزش در علوم پزشكی. 359 – 348 :)4( 11 ،
 .12میرغفوری ،سید حبیباهلل؛ مكی ،فاطمه ( .)1386ارزیابی سطح کیفیت خدمات کتابخانههاای
آموزشاای بااا رویكاارد Qual

( Libمااورد کتابخانااههااای دانشااگاه یاازد) ،نشااریۀ کتابااداری و

اطالفرسانی79 - 62 :)1( 10 ،
 .13میرغفوری ،سید حبیباهلل؛ حاتمیمنش ،مهدی و بنیفاطمه ،سید علی محمد ( .)1392طراحی
مد سنجش کیفیت خدمات سایتهای خبری الكترونیكی (ای نیوزکوا ) با رویكارد تحلیاو

عاملی ،نشریۀ جهانی رسانه51 - 27 :)2( 8 ،
 .14موسوی ،سید امین ( .)1390شیوه ناماۀ ارزشایابی آموزشای مؤسساۀ آماوزش عاالی مهرالبارز؛

تهران :مهرالبرز (منتشرنشده)
 .15مهدیزاده ،فریبا؛ مهدیزاده ،حساین ( .)1390بررسای میازان اماادگی اعضاای هیاأت علمای
دانشگاههای علوم پزشكی غرب کشور برای کاربرد آموزش الكترونیكی در فرایند یااددهی -
یادگیری .مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشكی ایالم69 - 62 :)4( 19 ،
 .16مهاادیون ،روحاهلل؛ تهرمااانی ،محمااد؛ فراسااتخواه ،مقاااود؛ ابوالقاساامی ،محمااود ( .)1390کیفیاات
یادگیری در مراکز آموزش الكترونیكی دانشاگاهی .نشاریۀ کتاباداری و اطاالفرساانی– 77 :)58( ،
.100
 .17یردانی ،فریدون؛ ابراهیمزاده ،عیسی؛ زندی ،بهمن؛ زارف ،حسین ( .)1389ارزشایابی میازان
اثربخشی نظام یادگیری الكترونیكی دانشگاه علوم حادی ..اندیشاههاای ناوین تربیتای:)3( 6 ،
183. - 137
18. Abdullah, F. (2005). HEdPERF versus SERVPERF: the quest for ideal
measuring instrument of service quality in higher education sector. Quality
Assurance in Education, 13(4): 305-28
19. Aldridge, S. & Rowley, J. (1998). Measuring customer satisfaction in higher
education. Quality Assurance in Education, 6(4): 197-204

300

 يادگیری الکترونیکی در آموزش عالی- ارزيابی کیفیت خدمات نظام ياددهی
20. Arkorful, V. & Abaidoo, N. (2015). The role of e-learning, advantages and
disadvantages of its adoption in higher education. Instructional Technology,
12(1): 29-77
21. Barker, K. (1999). Quality guidelines for technology-assisted distance education.
Retrieved 24 July, 2006, from FuturEd Consulting Education Futurists
22. Bauer, P. & Fedak, V. (2004, September). Educational visualization of different
aspects for power circuits and electrical drives. In 11th International Power
Electronics and Motion Control Conference, EPE-PEMC , 4: 2-4
23. Castle, S. R. & McGuire, C. (2010). An analysis of student self-assessment of
online, blended, and face-to-face learning environments: Implications for
sustainable education delivery. International Education Studies, 3(3): 36
24. Cronin,J.J.& Taylor, S. A. (1992) .Measuring service quality: a re-examination
and extension . Journal of Marketing, 56(3) : 55-68
25. Doherty, W. (2006). An analysis of multiple factors affecting retention in Webbased community college courses. The Internet and Higher Education, 9(4):
245-255
26. Gary, F. T. & Terry, A. B. (2003). Determinants of the relative Advantage of a
structured SDM during the adoption stage of implementation. Information
Technology and Management, 20: 409–428
27. Hassanzadeh A. & Kanaani F. & Elahi S.(2012) . A model for measuring elearning systems success in universities. Expert Systems with Applications,
39(12) : 10959- 10966
28. Ho, S.K. & Wearn, K. (1996) . A higher education TQM excellence model:
HETQMEX .Quality Assurance in Education, 4(2) : 35–42
29. Ibrahim, O. (2015). Suggested Model for E-learning Quality service. Journal Of
Business Management & Social Sciences Research, 4(1): 54-58
30. International Association for K-12 Online Learning (iNACOL). (2011).
National standards for quality online teaching. Vienna, VA
31. Lien, N. H. & Kao, S. L.(2008.).The Effects of Service Quality Dimensions on
Customer Satisfaction Across Different Service Types: Alternative
Differentiation As a Moderator. Advances in Consumer Research, 35: 522-526
32. Levy, Y. (2007). Comparing dropouts and persistence in e-learning courses.
Computers & education, 48(2): 185-204
33. Kelly, T. & Bauer D. (2004). Managing Intellectual capital via e-learning at
Cisco, C. Holsapple (Ed.). Handbook on knowledge management 2: Knowledge
directions, Springer, Berlin, Germany: 511–532
34. Ladhari R. (2010). Developing e-service quality scales: A literature review.
Journal of Retailing and Consumer Services, 17(6):464-477.
35. Marshall, S. & Mitchell, G. (2005). E-Learning Process Maturity in the New
Zealand Tertiary Sector. Paper presented at the EDUCAUSE in Australasia
2005 Conference :Auckland, April 5-8

301

1394  تابستان،2  شمارة،49  دورة،تحقیقات کتابداری و اطالعرسانی دانشگاهی
36. Martínez-Argüelles, M. Castán, J. & Juan, A. (2010). How do Students Measure
Service Quality in e-Learning? A Case Study Regarding an Internet-Based
University. Electronic Journal of e-Learning , 8(2) : 151 - 160
37. Masoumi, D. (2010). Quality in E-learning in a Cultural Context: The case of
Iran.
Doctoral Theses from University of Gothenburg, Gothenburg Studies in
Educational Sciences
38. Min, S. & Khoon, C.C. (2013). Demographic Factors in the Evaluation of
Service Quality in Higher Education. International Student‘s Perspective,
International Journal of Marketing Studies , 6(1) : 75-90
39. Mosavi, S.A. (2011). Educational Evaluation style sheet of Mehr Alborz
University. Tehran : Mehr Alborz (not published)
40. Mothibi, G. (2015). A Meta-Analysis of the Relationship between E-Learning
and Students’ Academic Achievement in Higher Education. Journal of
Education and Practice, 6(9): 6-9
41. Parasuraman, A. & Zeithaml, V.A. & Berry, L.L. (1985). A conceptual model of
service quality and its implication. Journal of Marketing ,49(4): 41-50
42. Parasuraman, A. & Zeithaml, V.A. & Berry, L.L. (1988) .SERVQUAL: a
multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality.
Journal of Retailing, 64(1):12-40
43. Parasuraman, A. & Zeithaml,V.A.& Malhotra,A.(2005). E-S-Qual :a multipleitem scale for assessing electronic service quality. Journal of Service Research
,7(3): 213–233
44. Rowley J. (1996) .Measuring Quality in Higher Education. Quality in Higher
Education, 2(3):237-255
45. Rowley, C. (2003) .National labor relations in internationalized markets: a
comparative study of institutions, change and performance. International
Journal of Human Resource Management, 14(2):355-8
46. Sugant R.)2014). A Framework for Measuring Service Quality of E-Learning
Services. Proceedings of the Third International Conference on Global Business,
Economics, Finance and Social Sciences ,(GB14Mumbai Conference) Mumbai,
India. 19-21 December 2014
47. Subrahmanyam ,A. & Raja Shekhar B. (2014). HiEduQual: An Instrument for
Measuring the Critical Factors of Students’ Perceived Service Quality.
Management Science and Engineering , 8(2) : 102-108
48. Shaik, N.; Lowe, S. & Pinegar K. (2006). DL-sQUAL: A multiple-item scale for
measuring service quality of online distance learning programs. Online Journal
of Distance Learning Administration, IX(II)
49. UPPAL, M. A.; GULLIVER, S. R. & Ali, S. (2015). Factors Determining ELearning Service Quality. Advances in Computers and Technology for Education
conference, Dubai.16-18 October 2015

302

 يادگیری الکترونیکی در آموزش عالی- ارزيابی کیفیت خدمات نظام ياددهی
50. Venkataraman,S. & Sivakumar,S. (2015). Engaging students in Group based
Learning through e-learning techniques in Higher Education System.
International Journal of Emerging Trends in Science and Technology,
2(01):112-119
51. Wang, Y. S. (2003). Assessment of learner satisfaction with asynchronous
electronic
52. learning systems. Information and Management, 41(1): 75-86
53. Wang, R. & Yan, Z. & Liu, K. (2010). An Empirical Study: Measuring the
service quality of an e-learning system with the model of ZOT SERVQUAL.
International Conference on E-Business and E-Government ; Guangzhou : EBusiness and E-Government (ICEE), 2010 International Conference on
54. Wen, W. S. (2010). Linking Bayesian networks and PLS pat modeling for
causal analysis. Expert Systems with Applications, 37:134–139
55. Wu, H. & Lin, H. (2012). A hybrid approach to develop an analytical model for
enhancing the service quality of e-learning. Computers & Education , 58(4) :
1318-1338
56. Zeithaml, V. & Berry, L.L. & Parasuraman, A. (1993). The Nature and
Determinants of Customer Expectations of Service Quality. Journal of the
Academy of Marketing Science,21(1) : 1-12
57. Zeithaml, V. A.; Parasuraman, A. & Malhotra, A. (2002). Service Quality
Delivery Through Web Sites: A Critical Review of Extant Knowledge. Journal
of the Academy of Marketing Science,30(4):362-375

303

