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چکیده
هدف این پژوهش ،طراحی و اعتبارسنجی ابزار سنجش کیفیت خدمات آموزشی بر مبنای مدل سرکوال بود.
این پژوهش ازنظر هدف ،کاربردی و ازنظر نحوۀ گردآوری دادهها ،توصیفی و از نوع همبستگی است .جامعه
آماری این پژوهش ،کلیه دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان شامل  12000نفر بودند .حجم نمونه آماری
با استفاده از فرمول کوکران به تعداد  277نفر برآورد شد و نمونهها به روش نمونهگیری تلفیقی (تصادفی
خوشهای و طبقهای) انتخاب شدند .الگوی کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه  60سؤالی در دو بعد اصلی
ادراکات و انتظارات در طیف  5درجهای لیکرت طراحی شد؛ سپس با استفاده از تکنیکهای آماری نسبت
روایی محتوا و تحلیل عاملی تأییدی ،روایی ابزار ،بررسی و درنهایت با روش آلفای کرانباخ ،پایایی ابزار
تعیین شد .نتایج نشان داد ساختار الگوی کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه با توجه به نسبت روایی محتوا کل
( ،)0/752انتظارات ( )0/748و ادراکات ( )0/756و تحلیل عاملی تأییدی که مقدار واریانس تبیین شده کل
مدل ( )GFIبرابر با ( )0/98و مقدار خطا برابر با ( )0/022تأیید شد .همچنین ابزار دارای پایایی مناسب و
مطلوب با مقادیر آلفای کرانباخ کل ( ،)0/920انتظارات ( )0/903و ادراکات ( )0/933بود.

واژگان كلیدي :مدل سرکوال ،کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه ،ابزار سنجش کیفیت.

مقدمه
آموزش عالی ،یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین نهادهای اجتماعی است (ترکزاده،
مرزوقی ،محمدی ،سلیمی و کشاورزی .)1395 ،بالدرستون 4بر این اعتقاد است که آموزش
 .1استادیار گروه علوم تربیتی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران (نویسنده مسئول)
afzali.afshin@yahoo.com
 .2دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی ،گروه علوم تربیتی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران.
 .3دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی ،گروه علوم تربیتی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران
4. Balderston
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عالی به عنوان اصلیترین نهاد توسعهدهنده منابع انسانی ،در مسیر دستیابی به توسعه پایدار
نقش حساسی را بر عهده دارد (کرد زنگنه ،صابر و صابر)1392 ،
در سالهای اخیر تحوالت زیادی در دنیای فنآوری رخ داده است؛ به همین دلیل
دانشگاهها پیرو وظایف و تعهداتشان در قبال جامعه ،باید از یکسو ،برای ادامه حیات و بهبود
اثربخشی خود سعی کنند و از سوی دیگر ،بر اساس نقشی که در ساختار جامعه به عنوان
الگویی برای سایر سازمانها دارند ،باید در جهت به وجود آوردن بستری مناسب برای
افزایش اثربخشی سازمانهای دیگر اقدام کنند (نجاری ،هدایت زاده ،روشنی ،مختاریان،
 .)52 :1396در سالهای اخیر ،پژوهشهای گستردهای در زمینه کیفیت خدمات آموزشی
در دانشگاهها صورت گرفته است؛ زیرا دانشگاه نهاد فعال در سطح آموزش نیروی انسانی
است (نادری ،حیدری ،خشمین .)1395 ،در کشور ایران وظیفه مهم تربیت نیروی انسانی
متخصص موردنیاز بخشهای مختلف برای تأمین خودکفایی در علوم و فنون ،صنعت،
کشاورزی و غیره بر عهده نظام آموزش عالی است .شواهد نشان میدهد که زمانی این نظام
از عهده وظایف و اهداف خود بر میآید که ازنظر کیفیت آموزشی در وضعیت مناسبی
باشد (مراغی و حیاتی .)1398 ،یکی از دغدغههای اصلی آموزش عالی در جهان تضمین
کیفیت برنامهها و دستاوردهای دانشگاهی است؛ اما به علت پیچیده بودن مفهوم کیفیت

1

بهویژه در حوزه آموزش عالی هنوز نظرات متفاوتی در مورد کیفیت آموزش عالی وجود
دارد (زاهدی .)1390 ،از نظر یونسکو کیفیت در خدمات آموزش عالی مفهومی چندوجهی
است که به مقدار چشمگیری به وضعیت محیطی ،نظام دانشگاهی ،مأموریت یا شرایط و
استانداردهای رشته دانشگاهی مربوط است (اسماعیلی و منصوری .)1397 ،معانی متفاوت
ارائهشده از کیفیت آموزش ،به استفاده از روشهای متفاوتی برای سنجش کیفیت در
آموزش عالی منجر شده است .در سالهای گذشته ،پژوهشگران دانشگاهی کیفیت خدمات
را با استفاده از مقیاسهای تکوجهی مورد سنجش قرار میدادند؛ در صورتی که مقیاسهای
تکوجهی برای اندازهگیری یک مفهوم چندوجهی مانند کیفیت مناسب نیست ،بنابراین
روشهایی موفقیت سازمان را تضمین میکنند که بتوانند خواستههای مشتریان را شرح دهند
و آنها را در طراحی محصول یا خدمات لحاظ کنند .استفاده از روش شناخته شده کیفیت

1. Quality
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خدمات برای شناخت صحیح مشتریان و نیازهایشان بسیار مفید است (مهرعلیزاده،
بلوهوچزی ،عبدالملکی و الهام پور.)1394 ،
مدیران دانشگاهی اگر بخواهند در رقابت با دانشگاههای دیگر حضور داشته باشند باید
بتوانند رضایت دانشجویان را به عنوان دریافتکنندگان اصلی و فعال خدمات جلب کنند؛
زیرا دانشجویان میتوانند به عنوان مدافع یا مخالف خدمات دانشگاهشان عمل کنند .در یک
دید وسیعتر توجه به کیفیت خدمات دانشگاه میتواند باعث بهبود شهرت منطقه و حتی
کشوری که دانشگاه به آن تعلق دارد ،شود (ماریمون و بربیگال .)2019 ،1یکی از
مشخصههای وضعیت مطلوب در دانشگاه ،برآورده شدن انتظارات دانشجویان از فرآیند
کیفیت خدمات آموزشی 2با بررسی شکاف میان وضعیت موجود و وضعیت مطلوب است،
میتوان این شکاف را مشخص و زمینه را برای تدوین برنامههایی مناسب در راستای بهبود
کیفیت فراهم کرد (توفیقی ،صادقیفر ،حموزاده ،افشاری ،فروزانفر و تقوی  .)1384امروزه
به کیفیت خدمات به عنوان یکی از مهمترین عوامل تعیینکننده موفقیت سازمانهای
خدماتی در محیط رقابتی توجه جدی شده است .هرگونه کاهشی در رضایت مشتری به
دلیل کیفیت پایین خدمات موجب ایجاد نگرانیهایی برای سازمانهای خدماتی است.
مشتریان نسبت به استانداردهای خدمت حساستر شدهاند و همراه روندهای رقابتی،
انتظارات آنها از کیفیت خدمات نیز افزایش یافته است (داکالس و کرک)2011 ،3؛ بنابراین
دریافتکننده خدمات ،مهمترین منبع قضاوت و داوری درباره کیفیت است (صادقی ،درانی
و کرم دوست .)1395 ،مدل سروکوال 4روش معتبری برای ارزشیابی کیفیت خدمات است.
ابعاد کیفیت در این مدل شامل ابعاد فیزیکی یا ملموسات( 5تجهیزات ،ظاهر فیزیکی ،محیط،
وسایل ،امکانات رفاهی و آراستگی کارکنان) ،اطمینان یا اعتماد( 6توانایی سازمان در عمل
به وعدههای خود بهطور دقیق و مستمر) ،پاسخگویی( 7تمایل و اشتیاق سازمان برای کمک
به مشتریان و ارائه بهموقع خدمات) ،تضمین( 8دانش و مهارت و شایستگی کارکنان و سازمان
1. Marimon & Berbegal
2. Educational service quality
3. Douglas & Craig
4. servqual
5. tangibility
6. reliability
7. responsiveness
8. Assuran
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در القای حس اعتماد مشتری) و همدلی (نزدیکی و همدلی با مشتری و توجه ویژه فردی و
تالش برای درک نیازهای وی) است .این مدل در قیاس با دیگر روشها و مدلهای سنجش
کیفیت ،برتریهایی ازجمله امکان انطباق ابعاد آن با محیطهای مختلف خدماتی و پایایی و
روایی باالی آن در قیاس با سایر ابزارها دارد (آیت الهی ،شریفی ،مرجانی و آیت الهی،
.)1391
مدل سرکوال ،یکی از مؤثرترین روشهای اندازهگیری کیفیت خدمات است.
سروکوال مقیاس چندعاملی است که برای سنجش ادراک مشتری از کیفیت خدمات یک
سازمان استفاده میشود .مقیاس سروکوال از روشهای اندازهگیری کیفیت خدمات بوده
است که پاراسورامان ،بری و زیتمل 1به وجود آوردهاند (ارشادی ،ارشادی و جرسنج،
 .)1397مدل سرکوال مبتنی بر فاصله میان انتظارات و ادراکات با خدمات دریافت شده از
مشتری است (استودنیک مایکل و راجرز پامال.)2010 ،2
گسترش روزافزون کاربرد نظریه پارسومان 3در مطالعه سازمانهای ازجمله بیمارستانها،
بانکها وآموزش و پرورش ،آموزش عالی ،نشاندهنده توجه پژوهشگران سازمانی روی
موضوع کیفیت خدمات است .باتوجه به رسالت دانشگاهها تشخیص کیفیت خدمات
آموزشی آنان در پژوهشهای از قبیل ،حیدری ( ،)1395خشمین ( )1393اجاقی (،)1396
ستاری ( ،)1391توفیقی ( ،)1391کاوسی ( ،)1393کرد زنگنه ( )1391تقیپور ()1393
بارناس ،)2007( 4چو ،)2006( 5تنکس ( ،)2001ستونچ ،)2008( 6شایان توجه قرار گرفت؛
اما خالء موجود پژوهشهای انجام شده ،عدم بررسی روایی و پایایی ابزارها مورد استفاده
در مطالعات انجام شده بهمنظور تدوین و استفاده از ابزارهای استاندارد و بومی در سنجش
ال مشهود است؛ بنابراین ،پژوهش حاضر
کیفیت خدمات آموزشی بر اساس مدل سرکوال کام ً
قصد طراحی اعتبار سنجی الگوی سنجش کیفیت خدمات آموزشی بر اساس مدل سرکوال
در قالب یک پرسشنامه بومی را دارد.
سؤاالت پژوهش:
1. Parasuraman, berry & zitml
2. Stodnick Michael & Rogers Pamela
3. Parsoman
4. barns
5. chue
6. stodnick
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 .1ساختار الگوی سنجش کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه چگونه است؟

 .2وضعیت روایی الگوی سنجش کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه چگونه است؟
 .3وضعیت پایایی الگوی سنجش کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه چگونه است؟

روش
پژوهش حاضر با توجه به رویکرد پژوهش ،کمی و با توجه به هدف از نوع مطالعات
کاربردی است .روش مورد استفاده روش توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی و مدلیابی
معادالت ساختاری است .جامعه مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه بوعلیسینا همدان به تعداد
 12000نفر بودند ،حجم نمونه به تعداد  277نفر بر اساس فرمول کوکران و به روش
نمونهگیری تلفیقی (تصادفی خوشهای و تصادفی طبقهای) انتخاب شد .از میان  13دانشکده
دانشگاه بوعلی سینا همدان  7دانشکده بهصورت تصادفی انتخاب شدند .سپس به هر دانشکده
به نسبت تعداد دانشجویان در جامعه سهمیهای در نمونه اختصاص یافت (جدول شماره .)1
جدول  .1ویژگیهاي جمعیتشناختی پاسخگویان

درصد

دانشکده

فراوانی

پیرادامپزشکی

17

%6/2

علوم اجتماعی ،اقتصادی ،مدیریت و حسابداری

36

%13

علوم پایه

49

%17/7

فنی -مهندسی

66

%23/8

ادبیات و علوم انسانی

53

%19/1

هنر و معماری

13

%4/7

کشاورزی و صنایع غذایی

43

%15/5

کل

277

%100

ابزار پژوهش
در این پژوهش بر مبنای مدل کیفیت خدمات سرکوال ،الگوی سنجش کیفیت خدمات
آموزشی دانشگاه در دو بعد اصلی ادراکات با  30سؤال در  5بعد فرعی (ملموس ،تضمین،
پاسخگویی ،اعتماد و همدلی) و انتظارات با  30سؤال در  5بعد فرعی (ملموس ،تضمین،
پاسخگویی ،اعتماد و همدلی) در طیف  5درجهای لیکرت طراحی شد.
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جدول  .2شرح ابزار سنجش كیفیت خدمات آموزشی دانشگاه
ابعاد فرعی

ابعاد اصلی
1
انتظارات

ادراکات

کل

تعداد سؤاالت
4

ملموسات

شماره سؤاالت
1 -4

2

قابلیت اطمینان

5

5 -9

3

تضمین

11

10-20

4

همدلی

5

21-25

5

پاسخگویی

5

26-30

1

ملموسات

4

1 -4

2

قابلیت اطمینان

5

5 -9

3

تضمین

11

10-20

4

همدلی

5

21-25

5

پاسخگویی

5

26-30

کیفیت خدمات آموزشی

60

1-60

یافتهها
سؤال اول :ساختار الگوی سنجش کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه چگونه است؟
سنجش و مدیریت کیفیت خدمات ازنظر استفادهکنندگان خدمات ،هنوز هم در حال
پیشرفت و موضوعی چالشبرانگیز است و این موضوع از دیدگاه جوامع علمی بهخوبی
درک شده است که سنجش کیفیت خدمات یک روش مهم برای بهبود کیفیت خدمات و
ازجمله گامهای اساسی در تدوین برنامههای ارتقای کیفیت محسوب میشود (رزالنسری و
تیموری علی پورشیرسوار .)1391 ،برای ارزیابی کیفیت ،نگرشهای سنتی ،مشخصههای
کاال یا خدمات را معیار کیفیت تعریف میکردند؛ ولی بر اساس شیوهها و نگرشهای جدید،
کیفیت را خواسته مشتری تعریف میکنند .مشتریان یا دریافتکنندگان خدمات ،کیفیت
خدمات را با مقایسه انتظارات و ادراکات خود از خدمات دریافت شده ،ارزیابی میکنند.
این شیوه ارزیابی ،در واقع کسب بازخورد از مشتریان درباره کیفیت خدمات ارائه شده است.
یکی از گامهای اساسی در الگوهایی برای ارتقای کیفیت خدمات ارائه میشود ،کسب
بازخورد از مشتریان است (توفیقی و همکاران  .)1394بازخورد کسبشده از مشتریان کمک
میکند تا مناطقی را که در آنها نیاز به بهبود مستمر وجود دارد ،با توجه به محدودیتهای
مربوط به زمان و منابع و دیگر عوامل ،اولویتبندی کرد .باوجود تأکید بر کسب بازخورد
از مشتریان ،اغلب بین تلقی مدیریت از ادراک و انتظار دریافتکنندگان خدمات و ادراک
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و انتظار واقعی آنها تناسب وجود ندارد و این امر موجب صدمه دیدن کیفیت خدمات
میشود .در چنین حالتی ،تصمیمگیران نمیتوانند بهدرستی اولویت امور را تعیین کنند و این
امر باعث میشود عملکرد خدمات نتواند جوابگوی انتظار مشتریان بوده و بنابراین ،شکاف
کیفیت به وجود آید .گام اساسی برای جبران این شکاف ،شناخت ادراک و انتظار مشتری
از کیفیت خدمات و تعیین میزان شکاف و در پی آن اتخاذ استراتژیهایی برای کاهش
شکاف و تأمین نظر مشتری است .در این صورت ،نهتنها اولویتگذاری آگاهانه و تخصیص
منابع استراتژیک تسهیل میشود ،بلکه مبنایی فراهم میشود تا بتوان کیفیت خدمات ارائه
شده را بهبود بخشید ،بر اثربخشی آن افزود و رضایت دریافتکنندگان خدمات را فراهم
کرد (آربونی ،بدری و مهاجری .)1385 ،در این پژوهش از مدل سرکوال به عنوان مدل الگو
استفاده شد و با توجه به این الگو به طراحی سؤاالت در دو بخش انتظارات و ادراکات در
پنج بعد پرداخته شد.
پنج بعد کیفیت خدمات شامل:

 -1بعد ملموس 1خدمات به معنی ظاهر اساتید و فضای فیزیکی بخشها ،تجهیزات

و امکانات آموزشی در محیط آموزشی با  4سؤال؛

 -2بعد اعتماد 2خدمات به معنی توانایی اعضای هیئتعلمی در ارائه خدمات به

شکل مطمئن و دقیق در زمان وعده داده شده با  5سؤال؛
 -3بعد تضمین 3که به معنی توانایی دانش و مهارت اعضای هیئتعلمی و مربیان و
شایستگی و توانایی آنها برای القای حس اعتماد و اطمینان به دانشجویان با  11سؤال؛
 -4بعد پاسخگویی 4به معنی تمایل اعضا هیئتعلمی و مربیان به همکاری و کمک
به دانشجویان و ارائه سریع خدمات با  5سؤال؛

 -5بعد همدلی 5به معنی توانایی اعضای هیئتعلمی در برخورد ویژه با هر یک
از دانشجویان با توجه به روحیات آنها با  5سؤال.

1. tangibles
2 reliability
3. assurance
4. responsiveness
5 .empathy
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کیفیت خدمات ،مقایسه انتظارات مشتری (آنچه احساس میکند که باید باشد) با
ادراکات او (آنچه دریافت کرده است) .اگر انتظارات بیش از ادراکات باشد ،از دید مشتری
کیفیت خدمات دریافت شده ،کم است و نارضایتی وی را نشان میدهد .درجه تفاوت بین
انتظارات و ادراکات از کیفیت خدمات را شکاف کیفیت خدمات میگویند (خانی جزنی و
فروزانفر.)1393 ،

شکل  .1مدل مفهومی سنجش كیفیت خدمات آموزشی
جدول  .3پرسشنامه انتﻈارات دانشجویان از كیفیت خدمات آموزشی
ابعاد

گویهها

ملموسات

 .1امکانات و تسهیالت ظاهری و فیزیکی شامل (ساختمان ،کالس ،صندلی و محل استراحت)
مناسب است.
 .2وسایل آموزشی و کمکآموزشی (اسالید ،کتاب ،جزوه و غیره) دارای جذابیت ظاهری و
بهروز است
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 .3کارآمدی و بهروز بودن تجهیزات و مواد آموزشی دانشکده از قبیل اینترنت ،کتابخانه،
ویدئو پروژکتور و غیره
 .4فضای داخلی منظم و کارکنانی با ظاهری آراسته و حرفهای
 .5عمل به وعده داده شده از جانب مسئوالن و کارکنان.

قابلیت اطمینان

 .6ارائه بهموقع خدمات آموزشی به دانشجویان.
 .7انجام فعالیتهای آموزشی طبق اهداف و برنامه مدون دانشکده.
 .8آگاهی دانشجویان ازنتیجه ارزشیابی و تکالیف انجام شده.
 .9دخیل بودن تالش بیشتر از سوی دانشجویان در کسب نمرات بهتر.
 .10ارائه شدن منابع مطالعاتی مناسب به دانشجویان برای مطالعه
 .11بحث و تبادلنظر درباره موضوع درس در کالس توسط اساتید جذاب و کارآمد باشد.
 .12دسترسی آسان به منابع (کتب و مجالت کامپیوتر و )...فراهمشده در دانشگاه
 .13آموزشهای نظری و عملی دانشگاه به دانشجویان برای تصدی شغل آینده.
 .14روابط بین اساتید و دانشجو

تضمین

 .15زمان مشاوره مناسب و کافی برای دانشجویان با اساتید وجود دارد
 .16برنامههای آموزشی با کیفیت باال ارائه شود
 .17نظرات و پیشنهادات دانشجویان در برنامه آموزشی و درسی استفاده شود
 .18حضور اعضای هیئتعلمی با تحصیالت دانشگاهی خارج از کشور و برخورداری از دانش
و تخصص کافی در دانشگاه.
 .19در برنامهریزیهای آموزشی به نظرات و پیشنهادات دانشجویان توجه شود
 .20وظایف و مسئولیتهای محوله به اعضای هیئتعلمی و کارکنان در زمان مقرر
 .21تکالیف و پروژۀ ارائه شده از اساتید به دانشجو مرتبط با درس

همدلی

 .22اساتید در مواجه با شرایط خاص و مشکالت و محدودیتهای هر دانشجو انعطافپذیر
است
 .23زمان برگزاری کالسهای درسی مناسب باشد.
 .24برخورد و همکاری کارکنان آموزش با دانشجویان مناسب باشد.
 .25نیازهای خاص هر دانشجو بهصورت محرمانه برطرف شود.

پاسخگویی

 .26دانشجویان برای انتقال نظرات و پیشنهادهای خود درباره مسائل آموزشی به مسئوالن
دانشکده بهآسانی دسترسی داشته باشند.
 .27برای بهبود عملکرد کیفیت خدمات دانشگاه نظام بازخورد وجود داشته باشد.
 .28رفتار کارکنان و اساتید با دانشجویان و محترمانه و مناسب باشد.
 .29به هنگام نیاز دانشجو به راهنمای اساتید راهنما در دسترس و پاسخگو باشند.
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 .30اساتید با دانشجویان برخورد یکسان بدون تبعیض داشته باشند
جدول  .4پرسشنامه ادراكات دانشجویان از كیفیت خدمات آموزشی

ابعاد

گویهها
 .1امکانات و تسهیالت ظاهری و فیزیکی شامل (ساختمان ،کالس ،صندلی و محل استراحت)
چگونه است.

ملموسات

 .2وسایل آموزشی و کمکآموزشی (اسالید ،کتاب ،جزوه و غیره) تا چه حد دارای جذابیت
ظاهری است
 .3تجهیزات و مواد آموزشی (اینترنت ،کتابخانه ویدئو پروژکتور و غیره) دانشگاه کارآمد و
بهروز میباشند.
 .4فضای داخلی منظم و کارکنانی با ظاهری آراسته و حرفهای هستند
 .5عمل به وعده داده شده از جانب مسئوالن و کارکنان چگونه است

قابلیت اطمینان

 .6خدمات آموزشی بهموقع به دانشجویان ارائه میشود
 .7فعالیتهای آموزشی طبق اهداف و برنامه مدون دانشگاه انجام میشود
 .8دانشجویان از نتیجه ارزشیابی و تکالیف انجام شده توسط آنها بهدرستی آگاه میشوند
 .9تالش بیشتر از سوی دانشجویان در کسب نمرات بهتر او دخیل است
 .10منابع مطالعاتی مناسب ،به دانشجویان برای مطالعه ارائه میشود
 .11بحث و تبادلنظر درباره موضوع درس در کالس توسط اساتید چگونه است.
 .12دسترسی آسان به منابع (کتب ،مجالت کامپیوتر و غیره) فراهمشده در دانشگاه وجود دارد
 .13آموزشهای نظری و عملی در دانشگاه دانشجویان را برای تصدی شغل آینده آماده
میکند
 .14روابط بین اساتید و دانشجو تا چه حد مناسب است

تضمین

 .15زمان مشاوره مناسب و کافی برای دانشجویان با اساتید وجود دارد
 .16برنامههای آموزشی با کیفیت باال ارائه میشود
 .17نظرات و پیشنهادات دانشجویان در برنامه آموزشی و درسی تا چه حدی استفاده میشود
 .18آیا اعضای هیئتعلمی با تحصیالت دانشگاهی خارج از کشور و برخورداری از دانش و
تخصصی کافی در دانشگاه وجود دارد
 .19در برنامهریزیهای آموزشی به نظرات و پیشنهادات دانشجویان تا چه حد توجه میشود
 .20وظایف و مسئولیتهای محوله به اعضای هیئتعلمی و کارکنان در زمان مقرر انجام
میشود.

لی

همد

 .21تکالیف و پروژهای ارائه شده از اساتید تا چه حد مرتبط با درس است
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 .22اساتید در مواجه با شرایط خاص و مشکالت و محدودیتهای هر دانشجو تا چه حد
انعطافپذیرند
 .23زمان برگزاری کالسهای درسی مناسب است
 .24برخورد و همکاری کارکنان آموزش با دانشجویان مناسب است
 .25تا چه حد نیازهای خاص هر دانشجو بهصورت محرمانه برطرف میشود
 .26دانشجویان برای انتقال نظرات و پیشنهادهای خود درباره مسائل آموزشی به مسئوالن

پاسخگویی

دانشکده بهآسانی دسترسی دارند.
 .27برای بهبود عملکرد کیفیت خدمات دانشگاه نظام بازخورد وجود دارد
 .28رفتار کارکنان و اساتید با دانشجویان تا چه حد و محترمانه و مناسب است.
 .29به هنگام نیاز دانشجو به راهنمای اساتید راهنما در دسترس و پاسخگو باشند.
 .30اساتید با دانشجویان برخورد یکسان بدون تبعیض دارند

در مرتبه اول از پاسخگویان خواسته میشود انتظارات خود را از خدمات آموزش با
انتخاب یکی از  5گزینه خیلی زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم و خیلی کم در پرسشنامه درج کنند
و سپس بار دیگر ادراک خود را در مورد وضعیت موجود با انتخاب یکی از گزینههای
بسیار خوب ،خوب ،متوسط ،ضعیف و خیلی ضعیف برای هر عبارت در پرسشنامه دیگر
مشخص کنند.
نمره هر سؤال بین  1تا  5است .در هر بعد خدمات نمره سؤاالت باهم جمع و مجموع
آنها بر تعداد سؤاالت آن بعد خدماتی تقسیم شد .که بهاینترتیب نمره ادراک و انتظار
در هرکدام از ابعاد خدمات نیز بین  1تا  5متغیر است .برای محاسبه نمره کیفیت کلی
خدمات آموزش نیز نمره اختصاصیافته به همه سؤاالت ،باهم جمع و مجموع آنها بر 30
(تعداد کل سؤاالت پرسشنامه) تقسیم میشود .که در این حالت نیز نمره کیفیت کلی
بین  1تا  5متغیر است .شکاف کیفیت خدمات آموزشی با تفاضل نمرات سطح ادراک
و سطح مورد انتظار خدمات به دست میآید .نمره حاصل در صورت مثبت بودن بیانگر
این است که خدمات آموزشی ارائه شده بیشتر از حد انتظارات دانشجویان است و در صورت
منفی بودن حاکی از آن است که خدمات آموزشی ارائه شده ،انتظارات دانشجویان را
برآورده نمیکند و شکاف کیفیت وجود دارد .درصورتیکه نمره حاصل برابر با صفر باشد،
به معنی عدم وجود شکاف کیفیت در نظر گرفته میشود و نشاندهندهی در حد انتظار بودن
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خدمات آموزشی ارائه شده به دانشجویان است .همچنین جهت آزمون آماری وضعیت
شکاف خدمات آموزشی از آزمون تی دو نمونه همبسته میتوان بهره برد.
سؤال دوم :وضعیت روایی الگوی سنجش کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه چگونه است؟
جدول  .5ویژگیهاي جمعیتشناختی پاسخگویان
جنسیت

فراوانی

درصد

مرد

126

45%/5

زن

151

54%/5

کل

277

%100

مقطع تحصیلی

فراوانی

درصد

کارشناسی

165

%59/6

تحصیالت تکمیلی

112

%40/4

کل

277

%100

دانشکده

فراوانی

درصد

پیرا دامپزشکی

17

%6/2

36

%13

علوم پایه

49

%17/7

فنی -مهندسی

66

%23/8

ادبیات و علوم انسانی

53

%19/1

هنر و معماری

13

%4/7

کشاورزی و صنایع غذایی

43

%15/5

کل

277

%100

علوم اجتماعی ،اقتصادی ،مدیریت و
حسابداری

الف :نسبت روایی محتوا
برای تعیین روایی محتوا ،در این پژوهش از تکنیک نسبت روایی محتوا(CVR) 1
پیشنهاد شده توسط الوشه ( )1975استفاده شد .در نسبت روایی محتوا ،از یک گروه از
متخصصان موضوع خواسته میشود تا هر سؤال آزمون را بررسی کنند .هر متخصص هر
سؤال را ازنظر عملیاتی کردن سازه مدنظر بهصورت ((ضروری))(( ،مفید)) و
1. Content Validity Ratio
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((غیرضروری)) درجهبندی میکنند CVR .میتواند برای هر سؤال مقداری بین  +1تا -1
داشته باشد که مقدار باالتر نشاندهنده روایی محتوایی بیشتر برای آن سؤال است .جهت
محاسبه نسبت روایی محتوا برای کل آزمون و یا ابعاد آن باید میانگین  CVRدر کل
سؤاالت برای کل آزمون و در سؤاالت هر بعد برای آن بعد محاسبه شود .الوشه ()1975
پیشنهاد کرد مقادیر مناسب نسبت روایی محتوا باید از سطوح آماری شانس ،باالتر باشد؛
بنابراین وی جدولی از حداقل مقادیر  CVRارائه کرد که بر یک آزمون معناداری یک
دامنه در سطح آلفای  0/01مبتنی است (شولتز ،ویتنی و زیکار .)2013 ،1برای تعیین روایی
محتوا ،ابزار پژوهش در اختیار اساتید راهنما و مشاور قرار گرفت ،نظرات اساتید و دریافت
و اقدامات و اصالحات مدنظر ایشان در ابزار اعمال شد ،بنابراین ابزار جهت تعیین روایی
محتوا در اختیار  12نفر از متخصصان قرار گرفت و در نهایت به محاسبه نسبت روایی محتوا
 CVRاقدام شد و نتایج در جدول ذیل ارائه شده است.
جدول  .6نسبت روایی محتوا پرسشنامه سنجش كیفیت خدمات آموزشی دانشگاه
ابعاد اصلی

انتظارات

ادراکات

کل

ابعاد فرعی

تعداد
سؤاالت

CVR
ابعاد فرعی

1

ملموسات

4

0/79

2

قابلیت اطمینان

5

0/71

3

تضمین

11

0/73

4

همدلی

5

0/81

5

پاسخگویی

5

0/70

1

ملموسات

4

0/76

2

قابلیت اطمینان

5

0/73

3

تضمین

11

0/74

4

همدلی

5

0/78

5

پاسخگویی

5

0/77

کیفیت خدمات
آموزشی

60

1-60

CVR
ابعاد اصلی

0/748

0/756

0/752

1. Shultz, Whitney & Zickar
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با توجه به نتایج حاصل از تحلیل نسبت روایی محتوا  CVRمقادیر  CVRبهدستآمده
برای کل پرسشنامه ،ابعاد اصلی و ابعاد فرعی ابزار پژوهش در دامنه ( 0/70تا  )0/81قرار دارد
و با توجه به حداقل مقدار  CVRقابلقبول برای  12نفر متخصص برابر با  0/56است .میتوان
گفت ابزار پژوهش از روایی محتوایی برخوردار است.
ب :تحلیل عاملی تأییدی
جدول  .7ویژگیهاي توصیفی ابعاد اصلی و فرعی الگوي سنجش كیفیت خدمات آموزشی
دانشگاه
ابعاد اصلی

انتظارات

ادراکات

انحراف
استاندارد

ابعاد فرعی

فراوانی میانگین

1

ملموسات

277

4/624

0/458

2

قابلیت
اطمینان

277

4/606

0/427

3

تضمین

277

4/626

0/340

4

همدلی

277

4/600

0/412

5

پاسخگویی

277

4/669

0/396

1

ملموسات

277

2/615

0/739

2

قابلیت
اطمینان

277

2/636

0/724

3

تضمین

277

2/583

0/634

4

همدلی

277

2/709

0/741

5

پاسخگویی

277

2/572

0/716

میانگین ()4/625
انحراف استاندارد
()0/300

میانگین ()2/615
انحراف استاندارد
()0/563

جدول  .8ماتریس همبستگی ابعاد اصلی و فرعی الگوي سنجش كیفیت خدمات آموزشی

انتظارات

1

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

دانشگاه

2

3

4

5
همدلی

6
پاسخگویی

7
ادراکات

8
ملموسات

9
قابلیت

10

تضمین

1

انتظارات)
(
**
0/624

تضمین

**

قابلیت

(ادراکات)
0/094

0/104

0/378

**

ملموسات

اطمینان
0/026
(ادراکات)
0/069

(ادراکات)
0/102
0/151

0/116

*

انتظارات)
(
**
0/700

0/129

0/078

انتظارات)
(
**
0/747

*

0/065

1

انتظارات)
(
**
0/879

0/285

/144

**

**

1

0/597

**

**

0/063

**

0/241

0/112

0/030

اطمینان
**
0/770
(انتظارات)
**
0/611

0/317

0/083

0/063

**

1

**

0/091

-0/041

0/062

0/396

0/503

-0/001

-0/030

**

0/050

0/015

0/585

0/602

0/064

**

0/619
1

1

1

0/915

**

**

0/805

0/435

**

**

1

0/566

**

0/672

1
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11

همدلی

12

پاسخگویی

ادراکات)
(
**
0/173

(ادراکات)
0/079

*

0/114

0/139

0/069

0/075

*

0/115

0/152

0/056

0/037

*

0/125

0/071

0/778

**

**

0/809

0/314

**

**

0/351

0/457

**

**

0/539

0/650

**

0/663

**

1

0/662

معنادار در سطح  **0/01معنادار در سطح 0/05

1
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*

با توجه به نتایج ماتریس همبستگی ،بین پنج بعد ملموسات ،قابلیت اطمینان ،تضمین،
همدلی و پاسخگویی در بعد اصلی انتظارات همبستگی مثبت ،مستقیم و معنادار در دامنه
( )0/241تا ( )0/879در سطح آلفای  0/01وجود دارد .مقدار همبستگی بین بعد اصلی
انتظارات و بعد اصلی ادراکات برابر با ( )0/116است که این مقدار در سطح آلفای ()0/05
معنادار نیست .همچنین بین پنج بعد ملموسات ،قابلیت اطمینان ،تضمین ،همدلی و پاسخگویی
در بعد اصلی ادراکات همبستگی مثبت ،مستقیم و معنادار در دامنه ( )0/314تا ( )0/672در
سطح آلفای ( )0/01وجود دارد.

طراحی و اعتبارسنجی ابزار سنجش کیفیت خدمات آموزشی...

شکل  .2مدل تجربی سنجش كیفیت خدمات آموزشی (ضرایب استاندارد)
)
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شکل  .3مدل تجربی سنجش كیفیت خدمات آموزشی (مقادیر )T

با توجه به نتایج تحلیل عاملی تأییدی:
بارهای عاملی استاندارد ابعاد فرعی ملموسات ،قابلیت اطمینان ،تضمین ،همدلی و پاسخگویی
در بعد اصلی انتظارات مثبت و در دامنه ( )0/48تا ( )0/93با مقادیر تی ( )7/78تا ()12/35
قرار دارد که بیانگر معنادار بودن بارهای عاملی استاندارد است .مقدار واریانس تبیین شده
بعد اصلی انتظارات توسط ابعادآن برابر با  0/257که با توجه به مقدار تی آن ( )8/27معنادار
است.
مقدار همبستگی بین بعد اصلی انتظارات و بعد اصلی ادراکات برابر با ( )0/09است که
این مقدار با توجه مقدار تی ( )1/38معنادار نیست.
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همچنین بارهای عاملی استاندارد ابعاد فرعی ملموسات ،قابلیت اطمینان ،تضمین ،همدلی
و پاسخگویی در بعد اصلی ادراکات مثبت و در دامنه ( )0/51تا ( )0/91با مقادیر تی ()8/06
تا ( )11/71قرار دارد که بیانگر معنادار بودن بارهای عاملی استاندارد است .مقدار واریانس
تبیین شده بعد اصلی ادراکات توسط ابعادآن برابر با ( )0/312که با توجه به مقدار تی آن
( )8/97معنادار است.
جدول  .9شاخصهاي برازندگی تحلیل عاملی تأییدي الگوي سنجش كیفیت خدمات آموزشی
شاخص

مالک

سنجش کیفیت خدمات آموزشی

خی دو

-

33/90

درجه آزادی

-

30

نسبت
RMSEA

 2و کمتر

1/13

 0/05و پاینتر

0/022

CFI

حداقل 0/9

1

GFI

حداقل 0/9

0/98

AFGI

حداقل 0/9

0/96

با توجه به نتایج حاصل از شاخصهای برازندگی در مدل اندازهگیری تحلیل عاملی
تأییدی میتوان گفت ،مقدار خی دو حاصل در سطح ( )0/01معنادار نیست و حاکی از
برازش مدل مفهومی با مدل تجربی است .همچنین نسبت خی دو بر درجه آزادی با توجه به
مالک مدنظر بیانگر برازش مناسب مدل مفهومی با دادههاست .مقدار شاخص RMSEA
در دامنه مالک قابلقبول قرار دارد و این امر نیز گویای مقدار خطای قابلقبول در مدل
اندازهگیری است .مقادیر شاخصهای  GFI،CFIو  AGFIنیز با توجه به مالک مدنظر
مطلوب ارزیابی میشوند و نشانگر برازش مناسب مدل اندازهگیری است؛ بنابراین با توجه به
نتایج مدل اندازهگیری ،الگوی سنجش کیفیت خدمات آموزشی دارای برازش مناسب و
پذیرفتنی (روایی) است .درخور ذکر است مقدار واریانس تبیین شده کل مدل برابر با 0/98
و مقدار واریانس تبیین شده اصالحشده مدل برابر با  0/96است که بیانگر توان باالی مدل
در تبیین واریانس آن است.
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سؤال سوم :وضعیت پایایی الگوی سنجش کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه چگونه است؟
در پژوهش حاضررر جهت تعیین پایایی ابزار پژوهش از روش آلفای کرانباخ اسررتفاده شررد؛
بنابراین ابزار مدنظر روی  277پاسرخگو که بهصرورت تصرادفی انتخاب شرده بودند ،اجرا و
سپس ضرایب پایایی محاسبه شد.
جدول  .10ضرایب پایایی آلفاي كرانباخ الگوي سنجش كیفیت خدمات آموزشی
آلفای

آلفای

سؤاالت

ابعاد فرعی

ابعاد اصلی

1

ملموسات

4

0/753

2

قابلیت اطمینان

5

0/750

3

تضمین

11

0/817

4

همدلی

5

0/701

5

پاسخگویی

5

0/756

1

ملموسات

4

0/772

2

قابلیت اطمینان

5

0/800

3

تضمین

11

0/871

4

همدلی

5

0/815

5

پاسخگویی

5

0/794

60

1-60

ابعاد اصلی

انتظارات

ادراکات

ابعاد فرعی

کل

کیفیت خدمات
آموزشی

تعداد

0/903

0/933

0/92

با توجه به نتایج حاصل از تحلیل ضرایب پایایی آلفای کرانباخ ،از آنجا که ضرایب
پایایی ابزار پژوهش در دامنه حداقل ( )0/701تا ( )0/933قرار دارد ،ابزار از ویژگی پایایی
مناسب برخوردار است.

بحث و نتیجهگیري
این پژوهش با هدف طراحی و اعتبارسرررنجی ابزار سرررنجش کیفیت خدمات آموزشررری بر
مینای مدل سررکوال در دانشرجویان دانشرگاه بوعلی سرینا همدان انجام شرد .در این پژوهش از
مدل سررکوال به عنوان مدل الگو اسرتفاده شرد و با توجه به این الگو به طراحی سرؤاالت در
دو بعد اصلی انتظارات و ادراکات در پنج بعد فرعی کیفیت خدمات :بعد ملموس خدمات
به معنی ظاهر اسراتید و فضرای فیزیکی بخشها ،تجهیزات و امکانات آموزشری در محیط
آموزشرری با  4سررؤال؛ بعد اعتماد خدمات به معنی توانایی اعضررای هیئتعلمی در ارائه
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خدمات به شرکل مطمئن و دقیق در زمان وعده داده شرده با  5سرؤال؛ بعد تضرمین که به
معنی توانایی دانش و مهارت اعضرای هیئتعلمی و مربیان و شرایسرتگی و توانایی آنها
برای القای حس اعتماد و اطمینان به دانشررجویان با  11سررؤال ،بعد پاسررخگویی به معنی
تمایل اعضررا هیئتعلمی و مربیان به همکاری و کمک به دانشررجویان و ارائه سررریع
خدمات با  5سرؤال ،بعد همدلی به معنی توانایی اعضرای هیئتعلمی در برخورد ویژه با
هر یک از دانشرجویان با توجه به روحیات آنها با  5سرؤال؛ بنابراین بر مبنای مدل کیفیت
خدمات سرررکوال ،الگوی کیفیت خدمات آموزشرری دانشررگاه  60سررؤالی در دو بعد اصررلی
ادراکات و انتظارات در طیف  5درجهای لیکرت طراحی شرد .برای تعیین روایی ابزار از دو
روش نسبت روایی و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد.
برای تعیین روایی محتوا ،در پژوهش حاضر از تکنیک نسبت روایی محتوا پیشنهاد شده
توسط الوشه ( )1975استفاده شد؛ بنابراین ابزار جهت تعیین روایی محتوا در اختیار  12نفر
از متخصصان قرار گرفت .با توجه به نتایج حاصل از تحلیل نسبت روایی محتوا  CVRمقادیر
 CVRبه دست آمده برای کل پرسشنامه ،ابعاد اصلی و ابعاد فرعی ابزار پژوهش در دامنه
( 0/70تا  )0/81قرار دارد و با توجه به حداقل مقدار  CVRقابلقبول برای  12نفر متخصص
برابر با ( )0/56است؛ بنابراین نتایج نشان داد ساختار الگوی کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه
با توجه به نسبت روایی محتوا کل ( ،)0/752انتظارات ( )0/748و ادراکات ( )0/756تأیید
شد.
ماتریس همبستگی نشان داد بین پنج بعد ملموسات ،قابلیت اطمینان ،تضمین ،همدلی و
پاسخگویی در ابعاد اصلی انتظارات و ادراکات همبستگی مثبت ،مستقیم و معنادار وجود
داشت .همبستگی معناداری بین بعد اصلی انتظارات و بعد اصلی ادراکات وجود ندارد .نتایج
تحلیل عاملی تأییدی نشان داد ابعاد فرعی ملموسات ،قابلیت اطمینان ،تضمین ،همدلی و
پاسخگویی در بعد اصلی انتظارات دارای بارهای عاملی استاندارد مثبت و معنادار هستند
همچنین ابعاد فرعی ملموسات ،قابلیت اطمینان ،تضمین ،همدلی و پاسخگویی در بعد اصلی
ادراکات دارای بارهای عاملی استاندارد مثبت و معنادار هستند .نتایج حاصل از برازندگی
مدل اندازهگیری نشان داد که مقدار خی دو حاصل در سطح  0/05معنادار نیست و حاکی
از برازش مدل مفهومی با مدل تجربی است .همچنین نسبت خی دو بر درجه آزادی با توجه
به مالک مدنظر بیانگر برازش مناسب مدل مفهومی با دادههاست .مقدار شاخص RMSEA
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در دامنه مالک قابلقبول قرار دارد و این امر نیز گویای مقدار خطای قابلقبول در مدل
اندازهگیری است .مقادیر شاخصهای  GFI،CFIو  AGFIنیز با توجه به مالک مدنظر
مطلوب ارزیابی میگردند و نشانگر برازش مناسب مدل اندازهگیری است .همچنین مقدار
واریانس تبیین شده کل مدل برابر با ( )0/98و مقدار واریانس تبیین شده اصالحشده مدل
برابر با ( )0/96است که بیانگر توان باالی مدل در تبیین واریانس آن است .برای تعیین پایایی
ابزار پژوهش از روش آلفای کرانباخ استفاده شد ،نتایج نشاندهنده پایایی مناسب و مطلوب
ابزار با مقادیر آلفای کرانباخ کل ( ،)0/92انتظارات ( )0/903و ادراکات ( )0/933است.
منابع
آربونی ،فریبا؛ بدری علیرضا ،شغلی؛ مهاجری ،بدری و مهاجری ،منصور ( .)1385بررسی
شکاف بین انتظارات و خدمات آموزشی ارائه شده به دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی
زنجان .مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی.17-25 ،)1( 7،
اجاقی ،صبا؛ رضایی ،بیژن؛ نادر ،نادری و جعفری ،حبیب ( .)1396ارزیابی کیفیت خدمات
آموزش کارآفرینی (مطالعه موردی :دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه).
مجله کارآفرینی در کشاورزی.24-1 ،)3(4 ،
آیت الهی ،جمشید؛ شریفی ،محمدرضا؛ مرجانی ،نرجس و آیت الهی ،فاطمه ( .)1391نظر
کارورزان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد از کیفیت خدمات آموزشی ارائه
شده به آنان .مرکز مطالعات وآموزش پزشکی یزد.21 -30 ،(2) 7،
اسماعیلی ،سجاد؛ مقصودی ،سینا ( .)1397کیفیت خدمات آموزشی دانشکده داروسازی
اصفهان از دیدگاه دانشجویان .مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی-234 ،)26( 18 ،
.242
ارشادی ،محمدجواد؛ ارشادی ،محمدمهدی؛ چرسنج علیرضا ( .)1397طراحی مدل ارزیابی
کیفیت خدمات در ادارات خدمات مشترکین شرکت توزیع برق تهران بزرگ بر پایه
مدل سروکوال و  .ANPفصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت.32-17 ،)2( 8 ،
بلوچزهی ،عبدالملک ( .)1389بررسی تطبیقی وضعیت کیفیت تحصیالت تکمیلی دانشگاه
سیستان و بلوچستان و دانشگاه شهید چمران اهواز .پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه
شهید چمران اهواز.
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ترکزاده ،جعفر؛ مرزوقی ،رحمتاهلل؛ محمدی ،مهدی؛ سلیمی ،قاسم و کشاورزی ،فهیمه
( .)1395تدوین چهارچوب ارزشیابی اثربخشی برنامه درسی آموزش عالی بر اساس
رویکردی راهبردی .مجله پژوهشهای برنامههای درسی.64-41 ،)2(6 ،
تقی پور ،عنایت؛ عباسی ،عنایت؛ نعیمی ،امیر ( .)1395ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی در
نظام آموزش عالی کشاورزی با استفاده از مدل کیفیت خدمات آموزشی

(( )SERVQUALمورد مطالعه :دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس) .نامه
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