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پذیرش مقاله39/6/3:

زمینه و هدف :ارتقاي مستمر كیفیت آموزش مستلزم ارزشیابی است كه می تواند بر مبناي هر یك از عناصر تشکیل دهنده نظام آموزشی (درونداد،
فرایند ،محصول ،برون داد و پیامد) صورت پذیرد و این ارزشیابی بهبود كیفیت نظام آموزشی را به دنبال دارد .بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی
الگوي علی روابط بین كیفیت خدمات ارایه شده و ارزشیابی از استادان انجام شد.
روش کار :این تحقیق به روش توصیفی -تحلیلی صورت گرفت و جامعه آماري آن را كلیه دانشجویان پرستاري دانشگاه علوم پزشکی ارومیه تشکیل
دادند كه  29نفر با روش نمونهگیري تصادفی ساده جهت انجام مطالعه انتخاب شدند .براي جمعآوري دادهها از دو پرسشنامه كیفیت خدمات آموزشی و
ارزشیابی استادان استفاده گردید .پرسشنامه كیفیت خدمات آموزشی بر اساس مدل  SERVQUALو شامل مؤلفههاي عوامل محسوس ،قابلیت
اطمینان ،پاسخگویی ،اطمینان خاطر و همدلی و پرسشنامه ارزشیابی از استادان شامل مؤلفههاي روش تدریس ،تسلط و توان علمی ،انضباط آموزشی و
ویژگی فردي و اجتماعی استاد بود .براي روایی پرسشنامهها از متخصصان علوم تربیتی و مدیریت بهره گرفته شد .جهت بررسی قابلیت اعتماد تركیبی
هر یك از سازهها ،ضریب  )ρc( Dillon-Goldsteinو میانگین واریانس استخراج شده مورد استفاده قرار گرفت كه شاخصهاي پایایی تركیبی هر دو
پرسشنامه بیشتر از  7/2و میانگین واریانس استخراج شده آنها نیز بیشتر از  7/8به دست آمد .دادههاي پژوهش توسط نرمافزارهاي ،SPSS ،Excel
 VisualPLSو  SmartPLSو با استفاده از آزمون  tتك متغیره ،مدلیابی معادالت ساختاري به روش  ،)Partial least square( PLSآزمون
خودگردانسازي ،شاخص  Stone-Geisser Q7و شاخص نیکویی برازش تجزیه و تحلیل گردید.
یافتهها :رابطه كیفیت خدمات آموزشی با مؤلفههاي ارزشیابی از استادان (روش تدریس ،انضباط آموزشی و ویژگی فردي و اجتماعی استاد) معنیدار بود
و متغیر كیفیت خدمات بیشترین اثر را بر ویژگیهاي فردي و اجتماعی استادان داشت ( .)7/72همچنین شاخص نیکویی برازش مطلق ( )7/41و برازش
نسبی ( )7/31نیز نشان داد كه مدل آزمون شده از برازش مناسبی برخوردار بود.
نتیجهگیری :توجه به مؤلفههاي كیفیت خدمات آموزشی میتواند در ارزشیابی مؤثر از استادان نقش مثبتی داشته باشد .در نتیجه با بازخورد نتایج ارزشیابی
از استادان توسط دانشجویان ،میتوان شاهد بهبود عملکرد و فعالیتهاي آموزشی استادان بود.
کلید واژهها :كیفیت خدمات آموزشی ،ارزشیابی استادان ،الگو ،دانشجویان پرستاري
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هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی میتوانند از

نظام آموزشی به عنوان پدیدهاي پویا و هدفمند ،داراي ابعاد

چگونگی عملکرد آموزشی خود آگاهی یابند و به اصالح

كمی و كیفی میباشد .رشد متعادل و موزون این ابعاد به

روشهاي آموزشی و در نتیجه افزایش كیفیت تدریس خود

موازات یکدیگر از اهداف اساسی نظام آموزشی به شمار

بپردازند ( .)2با توجه به مسایل مطرح شده هدف اصلی

میرود ( .)1كیفیت در آموزش عالی ،امري پویا و داراي ابعاد

پژوهش ،بررسی روابط علی بین كیفیت خدمات ارایه شده و

متعدد و متغیرهایی است كه ارتقاي دایمی آن باید همواره مورد
توجه برنامهریزان قرار گیرد ( .)7ارتقاي مستمر كیفیت آموزش

ارزشیابی از استادان در میان دانشجویان پرستاري دانشگاه علوم
پزشکی ارومیه بود.

مستلزم ارزشیابی است كه میتواند بر مبناي هر یك از عناصر

موضوع كیفیت در دنیاي كنونی ،مدیریت سازمانها را با

تشکیل دهنده نظام آموزشی (درونداد ،فرایند ،محصول،

چالشهایی مواجه ساخته است .كیفیت خدمات ،عامل مهمی

برونداد و پیامد) صورت پذیرد و این ارزیابی بهبود كیفیت

براي رشد ،موفقیت و ماندگاري سازمان است و به عنوان

نظام آموزشی را به دنبال دارد (.)9

موضوعی راهبردي ،مؤثر و فراگیر در دستور كار مدیریت قرار

بر این اساس ،كیفیت دروندادها كیفیت نظام آموزشی را

گرفته است ( .)8 ،3امروزه بسیاري از سازمانهاي پیشرو به

نشان میدهد .در میان دروندادها سه عامل یاد گیرنده ،استادان

اهمیت نقش مشتري در كارامد و اثربخش بودن كسب و كار

و برنامه درسی حایز اهمیت هستند .در نتیجه ارزیابی هر یك

خود پی بردهاند .بر این اساس ،مشتري محوري به عنوان اصل

از این عوامل میتواند در بهبود كیفیت نظام آموزشی تأثیر

مهمی در سازمانها مطرح است؛ به گونهاي كه هر روزه بر

بسزایی داشته باشد ( .)9 ،4استادان یکی از اركان اصلی

تعداد سازمانهایی كه رضایت مشتري را به عنوان شاخص

دانشگاه هستند و نحوه عملکرد آنها در بازدهی كل نظام

اصلی عملکرد خود انتخاب كردهاند ،افزوده میشود (.)17

آموزشی نقشی اساسی ایفا مینماید .ارزشیابی صحیح میتواند

«كیفیت» مفهوم پیچیدهاي است و ابعاد متعددي دارد و

گویاي وضعیت عملکرد استادان باشد و در صورتی كه

مفهوم آن با توجه به ذهنیت افراد تغییر میكند .در تعریفی آمده

بازخورد نتایج به طور صحیح و به موقع به استادان منعکس

است كه كیفیت هر چیز ،مناسب بودن آن براي استفاده ویژهاي

گردد ،ضمن تشخیص نقاط قوت و ضعف ،به عنوان عامل
كمك كنندهاي در جهت ارتقاي كیفیت فعالیتهاي آموزشی
آنها عمل میكند (.)8

میباشد ( .)11در تعریف سادهتري ،كیفیت ویژگی است كه
افراد به چیزي یا پدیدهاي نسبت میدهند ( .)17به دلیل معانی
گوناگون كیفیت ،تعریف مربوط به مشتري محور بودن

ارزیابی دانشجویان از عملکرد استادان و اثربخشی تدریس

محصول و خدمات از بین تعاریف و دیدگاههاي مختلف

از جمله رایجترین روشهاي ارزیابی عملکردهاي آموزشی

مفیدتر است ( .)19در این رابطه ،تحقیقی مشخص كرد كه

است كه میتواند به بهبود و ارتقاي كیفیت عملکرد آموزشی

كیفیت در چشم مشاهده كننده یا در ذهن مصرف كننده قرار

استاد كمك نماید ( .)6بنابراین تحقیق و بررسی درباره

دارد و بر اساس ذهنیت و طرز تلقی افراد و اهداف و تجارب

اثربخشی و كیفیت عملکرد آموزشی استادان از جمله مسایل

آنها برداشتهاي متنوعی از آن میشود ( .)14بر این اساس

مهمی است كه از یك سو بازخورد مناسب را براي تجزیه و

میتوان بیان نمود كه كیفیت نظام آموزشی حالت ویژهاي از

تحلیل مسایل آموزشی و تصمیمگیريهاي اساسی و

نظام و نتیجه یك سلسله اقدامات و عملیات مشخص است كه

برنامهریزيهاي استراتژیك توسط مسؤوالن و دستاندركاران

پاسخگوي نیازهاي اجتماعی معین در یك نقطه زمانی و مکانی

نظام آموزش عالی فراهم میآورد و از سوي دیگر ،اعضاي

خاص باشد (.)17
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بررسی روابط بین كیفیت خدمات آموزشی...

به اعتقاد  ،Zafiropoulosآموزش عالی به طور روزافزون

در درک كیفیت خدمات و توانایی تحلیل بر اساس ویژگیهاي

به كیفیت خدمات عالقه و توجه پیدا كرده است؛ چرا كه

جمعیتشناختی ،روانشناختی و سایر زمینهها اشاره كرد (،74

كیفیت خدمات براي بقا و سودآوري چنین سازمانهایی حیاتی

.)79

و استراتژي سودآوري براي سازمان است ( .)18بنابراین كیفیت

استفاده از نظرات دانشجویان در ارزشیابی استادان در

در رأس امور قرار دارد و بهبود خدمات از مهمترین وظایف

دانشگاهها و مراكز آموزش عالی از سال  1372میالدي به عنوان

هر مؤسسه یا دانشگاه میباشد ( .)16در این بین ،دانشجویان به

بخش مهمی از ارزشیابیهاي آموزشی آغاز شد و تاكنون

عنوان اصلیترین مشتریان آموزش عالی ،خدمات آموزشی

گسترش زیادي یافته است؛ به طوري كه در حال حاضر در

متنوعی را در طول دوران تحصیل دریافت میكنند ( )12-13و

بیشتر دانشگاههاي معتبر دنیا به عنوان اصلیترین منبع براي

با توجه به مسایل مطرح شده ،كیفیت خدماتی كه دانشجویان

ارزیابی عملکرد آموزشی استادان به كار گرفته میشود (.)78

دریافت میكنند باید انتظارات آنان را برآورده كند.

ارزشیابی عملکرد آموزشی استادان یکی از روشهاي بهبود

پژوهشگران طی سالهاي متمادي ،كیفیت خدمات را با

كیفیت برنامهها و فعالیتهاي آموزشی آنان در دانشگاهها به

استفاده از مقیاسهاي تك بعدي اندازهگیري میكردند؛ در

شمار میرود و این امکان را فراهم میآورد تا بر اساس نتایج،

حالی كه مقیاسهاي تك بعدي براي اندازهگیري یك مفهوم

نقاط قوت و ضعف آن تعیین گردد و با تقویت جنبههاي مثبت

چند بعدي مانند كیفیت مناسب نیست ( .)77یکی از

و رفع كاستیها ،برنامهریزي مناسبی در ایجاد تحول و اصالح

روشهایی كه اغلب در ارزشیابی كیفیت آموزش عالی و

امور آموزشی صورت پذیرد (.)76

دانشگاهها مورد استفاده قرار میگیرد ،مدل SERVQUAL

محوريترین ارزش نهادهاي دانشگاهی در درجه نخست،

است كه توسط  Parasuramanو همکاران ابداع شد ( .)71در

بهبود كیفیت یاددهی و یادگیري میباشد ( .)72 ،78در نتیجه

این روش براي ارزیابی كیفیت خدمات یك سازمان از پنج بعد

تضمین كیفیت یاددهی -یادگیري در نظامهاي دانشگاهی

بهره گرفته میشود كه عبارتند از بعد فیزیکی (عوامل

مستلزم نگاه جدي به تمامی عوامل درگیر با فرایند یاددهی-

محسوس) كه شامل تسهیالت و تجهیزات كاري و كاالهاي

یادگیري است .فرایند ارزشیابی استادان فرایندي است كه طی

ارتباطی میباشد ،بعد قابلیت اطمینان به معنی توانایی انجام

آن با جمعآوري اطالعات و با بررسی عملکردهاي گوناگون

خدمات به شکل مطمئن و قابل اطمینان ،بعد پاسخگویی به

استادان ،درباره كفایت و شایستگی آنان قضاوت میشود و در

معنی تمایل به همکاري و كمك به مشتري ،بعد ضمانت و

عین حال تصمیمات الزم در مورد اقداماتی كه میتواند به

تضمین كه بیانگر شایستگی و توانایی كاركنان در القاي حس

افزایش شایستگی آنان و بهبود یادگیري فراگیران كمك كند،

اعتماد و اطمینان به مشتري نسبت به سازمان است و در نهایت

اتخاذ میگردد (.)73 ،97

بعد همدلی كه توجه شخصی و اختصاص زمان كاري مناسب
براي تمامی مشتریان را شامل میشود (.)77

استفادههاي بیشماري از ارزشیابی میتوان كرد كه شامل
تعیین ارزش ،شایستگی ،اهمیت و ارج یك پدیده آموزشی

مدل  SERVQUALابزار معتبري براي ارزشیابی كیفیت

براي قضاوت و تصمیمگیري به منظور استقرار یك نظام

خدمات است و در مقایسه با سایر روشهاي ارزشیابی كیفیت

(برنامه) ،استمرار فعالیتها ،تعدیل نظام ،تصدیق نظام ،درک

مزایایی دارد كه از جمله میتوان به امکان تطبیق ابعاد آن با

ابعاد مختلف نظام و حمایت از آن میباشد ( .)91مطالعهاي

انواع مختلف محیطهاي خدماتی ،پایایی و اعتبار باالي آن در

گزارش كرد كه ارزشیابی استادان توسط دانشجویان میتواند

مقایسه ادراک و انتظار مشتریان ،اهمیت نسبی ابعاد پنجگانه آن

منبع ارزشمندي براي بازخورد به آنها به منظور بهبود كیفیت
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آموزش باشد ( .)97بنابراین با طراحی سیستم ارزشیابی مؤثر از

توزیع پرسشنامهها نیز به این صورت بود كه نمونه آماري از

استادان ،میتوان گامهاي اساسی در پیشبرد اهداف نظام

میان دانشجویان و متناسب با حجم آن در جامعه آماري تعیین

آموزش عالی برداشت.

گردید و سپس اقدام به توزیع پرسشنامهها شد و پرسشنامهها
با حضور مستمر پژوهشگران و مساعدت همکاران طی ده روز

روش کار
پژوهش حاضر از نوع توصیفی -تحلیلی با استفاده از روش
«الگویابی معادالت ساختاري» بود .این روشها در سالهاي
اخیر به علت انعطافپذیري باال نسبت به روشهاي قدیمیتر
مانند رگرسیون چندگانه ،توانایی شناسایی و كنترل خطاهاي
اندازهگیري و بررسی و آزمون روابط پیچیده با چندین متغیر
وابسته و مستقل ،در پژوهشهاي مربوط به علوم رفتاري
محبوبیت زیادي كسب نمودهاند (.)99
روش الگویابی معادالت ساختاري در دو مرحله به آزمون
الگو میپردازد كه شامل آزمون الگوي اندازهگیري و ساختاري
میباشد .الگوي اندازهگیري اعتبار و روایی ابزارهاي
اندازهگیري و سازههاي پژوهش را بررسی میكند و الگوي
ساختاري فرضیهها و روابط متغیرهاي مکنون را مورد آزمون
قرار میدهد ( .)94در پژوهش حاضر از نسل دوم روشهاي
الگویابی معادالت ساختاري یعنی روش «كمترین مجذورات
جزیی» براي آزمون الگوي اندازهگیري و فرضیههاي پژوهش
استفاده شد .روش  )Partial least square( PLSبه دلیل
وابستگی كمتر به حجم نمونه ،نرمال بودن توزیع باقیمانده و
فاصلهاي بودن مقیاسهاي اندازهگیري ،به عنوان روش نیرومند
الگویابی معادالت ساختاري شناخته میشود ( .)98در پژوهش
حاضر به علت پایین بودن نمونه پژوهش ( 29نفر) ،از این
روش براي آزمون مدل نظري استفاده شد.
جامعه آماري شامل كلیه دانشجویان پرستاري دانشگاه علوم
پزشکی ارومیه بود .با روش نمونهگیري تصادفی ساده 29 ،نفر
به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند .براي تعیین حجم نمونه
مورد نظر و با توجه به حجم جامعه آماري از فرمول
 Cochranاستفاده گردید كه  73نفر ( 93/2درصد) دانشجویان
دختر و  44نفر ( 67/9درصد) دانشجویان پسر بودند .شیوه

جمعآوري گردید .به منظور رعایت مالحظات اخالقی،
آزمودنیها كد داشتند و محرمانه ماندن اطالعات و اصل
رازداري رعایت شد.
براي اندازهگیري كیفیت خدمات آموزشی ،پرسشنامه
كیفیت خدمات آموزشی بر اساس مدل  SERVQUALمورد
استفاده قرار گرفت .این پرسشنامه از  71گویه تشکیل شده
است كه دامنه امتیازات آن بر اساس طیف لیکرت (خیلی كم =
 1تا خیلی زیاد =  )8نمرهگذاري میشود و پنج مؤلفه عوامل
محسوس (سؤاالت  ،)1-4قابلیت اطمینان (سؤاالت ،)8-3
پاسخگویی (سؤاالت  ،)17-19اطمینان خاطر (سؤاالت -12
 )14و همدلی (سؤاالت  )18-77كیفیت خدمات آموزشی را
اندازهگیري میكند .روایی پرسشنامه از طریق روایی محتوا و
با بهرهگیري از نظرات متخصصان و پایایی آن با استفاده از
روش ضریب  Cronbachs alphaبراي مؤلفههاي عوامل
محسوس ( ،)7/88قابلیت اطمینان ( ،)7/88پاسخگویی (،)7/83
اطمینان خاطر ( )7/88و همدلی ( )7/83تأیید گردید .ضریب
 Cronbachs alphaكل مقیاس نیز  7/39به دست آمد كه
نشانگر پایایی مناسب ابراز اندازهگیري میباشد.
جهت سنجش مؤلفههاي ارزشیابی از استادان ،پرسشنامه
محقق ساخته مورد استفاده قرار گرفت .این پرسشنامه از 97
گویه تشکیل شده است كه دامنه امتیازات آن بر اساس طیف
لیکرت (بیاهمیت =  1تا بسیار مهم =  )8نمرهگذاري میشود
و چهار مؤلفه روش تدریس (سؤاالت  ،)1-17تسلط و توان
علمی (سؤاالت  ،)11-12انضباط آموزشی (سؤاالت  )18-77و
ویژگی فردي و اجتماعی استاد (سؤاالت  )71-97را
اندازهگیري میكند .ضریب  Cronbachs alphaپرسشنامه
در پژوهش حاضر براي مؤلفههاي روش تدریس ،تسلط و توان
علمی ،انضباط آموزشی و ویژگی فردي و اجتماعی استاد به
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مقادیر قابل پذیرش  ρcباید  7/2یا بیشتر باشد ( .)92نشانگر

ترتیب  7/88 ،7/37 ،7/39و  7/39به دست آمد.
نتایج حاصل از پژوهش با استفاده از نرمافزار آماري SPSS

سوم بررسی اعتبار ،میانگین واریانس استخراج شده است

نسخه  )version 16, SPSS Inc., Chicago, IL( 16و

( .)96مقادیر  )Average variance extracted( AVEبرابر

 PLSدر دو سطح توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شد و

با  7/8و بیشتر توسط  Fornellو  Larckerتوصیه شدهاند و

آمارههایی مانند فراوانی ،درصد ،میانگین ،انحراف استاندارد و

این امر به معناي آن است كه سازه مورد نظر حدود  87درصد

ضریب همبستگی  Pearsonمورد استفاده قرار گرفت .همچنین

و یا بیشتر واریانس نشانگرهاي خود را تبیین میكند .در

براي تعیین میزان و قدرت توان تأثیر كیفیت خدمات آموزشی

جداول  1و  7بارهاي عاملی ρc ،و  AVEهر یك از سازهها

بر ارزشیابی از استادان از مدلیابی معادالت ساختاري بر اساس

آمده است .در این جداول گویههایی كه بار عاملی كمتر از 7/2

نرمافزار آماري  PLSاستفاده شد .روش  PLSنیز همچون

داشتند ،از تحلیل حذف شدند.

روش  Lisrelاز دو بخش تشکیل شده است كه در بخش اول

شاخص برازش كلی الگو در  ،PLSشاخص GOF

به بررسی الگوي اندازهگیري یعنی اعتبار (همسانی درونی) و

( )Goodness of fitمیباشد و از آن میتوان براي بررسی

روایی (اعتبار واگرا) سازهها و ابزارهاي پژوهش پرداخته

اعتبار یا كیفیت الگوي  PLSبه صورت كلی استفاده كرد.

میشود Fornell .و  Larckerسه معیار را جهت بررسی اعتبار

شاخص  GOFداراي دو نوع مطلق (كه براي بررسی و مقایسه

سازهها پیشنهاد میكنند كه شامل اعتبار هر یك از گویهها،

گروههاي مختلف استفاده میشود) و نسبی (كه مقدار این

«اعتبار تركیبی» هر یك از سازهها و متوسط «واریانس استخراج

شاخص برابر است با تقسیم  GOFمطلق بر بیشترین حد

شده» میباشد .در مورد اعتبار هر یك از گویهها ،بار عاملی

 GOFكه از الگوي آزمون شده میتوان به دست آورد)

 7/2و بیشتر هر گویه در تحلیل عاملی تأییدي نشانگر سازه

میباشد .از شاخص  GOFنسبی براي برازش كلی الگو

خوب تعریف شده است ( .)96براي بررسی اعتبار تركیبی هر

استفاده میشود .این شاخص نیز مانند شاخصهاي برازش

یك از سازهها از ضریب  )ρc( Dillon-Goldsteinاستفاده

الگوي  Lisrelاست و بین صفر تا یك قرار دارد كه مقادیر

شد ( .)92از آن جایی كه  PLSبر خالف رگرسیون معمولی از

نزدیك به یك نشانگر كیفیت مناسب الگو میباشد (.)93

نمرات عاملی آزمودنیها براي تحلیل استفاده میكند ،در نظر
گرفتن بار عاملی هر یك از گویهها در محاسبه شاخص اعتبار

یافتهها

ضروري است .این در حالی است كه ضریب Cronbachs

 alphaوزن برابري به گویهها داده ،اعتبار را كمتر نشان
میدهد ،بنابراین از ضریب  ρcاستفاده شد (.)98

بررسی و آزمون الگوي اندازهگیري
مقادیر جداول  1و  7نشان دهنده اعتبار كافی سازهها است.
 Fornellو  Larckerبراي بررسی روایی واگراي سازهها

جدول  :1بررسی پایایی سازههاي پژوهش (پرسشنامه كیفیت خدمات آموزشی)
گویه
عوامل

گویه
بار عاملی

محسوس
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قابلیت

گویه
بار عاملی

اطمینان

بار

پاسخگویی

عاملی

گویه
ضمانت و

گویه
بار عاملی

تضمین

همدلی

بار عاملی

سؤال 1

7/84

سؤال 1

7/84

سؤال 1

7/88

سؤال 1

7/81

سؤال 1

7/83

سؤال 7

7/88

سؤال 7

7/88

سؤال 7

7/83

سؤال 7

7/82

سؤال 7

7/39

سؤال 9

7/87

سؤال 9

7/88

سؤال 9

7/88

سؤال 9

7/88

سؤال 9

7/31

مجله گامهاي توسعه در آموزش پزشکی
سؤال 4

7/31
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سؤال 4

سؤال 4

7/84

7/83

7/22

سؤال 4

pc

7/37

7/37

7/39

7/37

7/39

AVE

7/24

7/29

7/26

7/27

7/89

AVE: Average variance extracted

جدول  :7بررسی پایایی سازههاي پژوهش (پرسشنامه ارزشیابی از استادان)
گویه
روش تدریس

بار عاملی

گویه
تسلط و توان علمی

بار عاملی

گویه
انضباط آموزشی

بار عاملی

گویه
ویژگی فردي

بار عاملی

سؤال 1

7/23

سؤال 7

7/83

سؤال 1

7/28

سؤال 1

7/86

سؤال 7

7/88

سؤال 9

7/86

سؤال 7

7/31

سؤال 9

7/86

سؤال 9

7/89

سؤال 4

7/83

سؤال 9

7/37

سؤال 4

7/87

سؤال 4

7/87

سؤال 6

7/37

سؤال 8

7/84

سؤال 8

7/28

سؤال 6

7/84

سؤال 6

7/81

سؤال 2

7/87

سؤال 2

7/84

سؤال 8

7/28

سؤال 17

7/81

سؤال 17

7/21

Pc

7/34

7/34

7/31

7/34

AVE

7/62

7/23

7/26

7/62

AVE: Average variance extracted

توصیه میكنند كه جذر  AVEیك سازه باید بیشتر از همبستگی

سازههاي دیگر میباشد .در جدول  9نتایج مربوط به این معیار

آن سازه با سازههاي دیگر باشد .این امر نشانگر آن است كه

ارایه شد كه نشانگر روایی مناسب سازهها است (.)96

همبستگی آن سازه با نشانگرهاي خود بیشتر از همبستگیاش با
جدول  :9ماتریس همبستگی و بررسی روایی متغیرهاي پژوهش
متغیر

عوامل
محسوس

قابلیت اطمینان

پاسخگویی

اطمینان خاطر

همدلی

روش تدریس

تسلط و توان

انضباط

علمی

آموزشی

عوامل محسوس

7/86

قابلیت اطمینان

7/24

7/88

پاسخگویی

7/62

7/26

7/82

اطمینان خاطر

7/27

7/27

7/23

7/89

همدلی

7/67

7/21

7/27

7/29

7/31

روش تدریس

7/16

7/77

7/14

7/18

7/11

7/87

تسلط و توان علمی

7/14

7/18

7/78

7/78

7/78

7/82

7/83

انضباط آموزشی

7/13

7/76

7/77

7/78

7/77

7/87

7/23

7/82

ویژگی

7/71

7/72

7/18

7/14

7/13

7/86

7/86

7/86

ویژگی

7/88

اعداد روي قطر ماتریس ،همبستگی جذر میانگین واریانس استخراج شده میباشد.

721

قنبري و همکار

بررسی روابط بین كیفیت خدمات آموزشی...

جدول  4شاخصهاي توصیفی و همچنین ماتریس همبستگی

آزمون الگوي ساختاري
قبل از آزمون الگوي ساختاري و بررسی فرضیههاي تحقیق ،در

بین متغیرها گزارش شده است.

جدول  :4ماتریس همبستگی و شاخصهاي توصیفی متغیرهاي پژوهش
میانگین ±

متغیر

انحراف معیار

روش تدریس

تسلط و توان علمی

انضباط آموزشی

روش تدریس

9/97 ± 1/72

1

تسلط و توان علمی

9/97 ± 1/18

**

7/87

انضباط آموزشی

9/94 ± 1/13

**

**

ویژگی فردي و اجتماعی استاد

9/94 ± 1/72

**

**

7/87

**

كیفیت خدمات آموزشی

7/68 ± 7/28

**

*

7/18

**

7/87
7/89
7/76

ویژگی فردي و

كیفیت خدمات

اجتماعی استاد

آموزشی

1
7/22

1
7/88
7/78

1
**

7/72

1

*P > 7/78؛ **P > 7/71

الگوي ساختاري  PLSو فرضیههاي پژوهش از طریق

مالک ،مورد استفاده قرار میگیرد و مقادیر  R7نشانگر

بررسی ضرایب مسیر و مقادیر واریانس تبیین شده R7

واریانس تبیین شده متغیر مالک توسط متغیرهاي پیشبین

امکانپذیر است ( .)93همچنین از روش خودگردانسازي (با

است .عالوه بر این ،ضریب  Stone-Geisser Q7براي بررسی

 777زیرنمونه) براي محاسبه مقادیر آماره  Tجهت تعیین

توانایی پیشبینی متغیرهاي وابسته از روي متغیرهاي مستقل

معنیداري ضرایب مسیر استفاده شد .ضرایب مسیر براي تعیین

استفاده میشود .مقادیر مثبت این ضریب نشانگر توانایی

سهم هر یك از متغیرهاي پیشبین در تبیین واریانس متغیر

پیشبینی است (.)93

شکل  :1مدل آزمون شده تحقیق در جهت اثرگذاري كیفیت خدمات آموزشی بر ارزشیابی از استادان
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مطابق با شکل  ،1اثر كیفیت خدمات آموزشی بر انضباط

آموزشی 6 ،درصد از روش تدریس 6 ،درصد از تسلط و توان

آموزشی ( ،)7/78روش تدریس ( )7/76و ویژگی فردي و

علمی و  2درصد از تغییرات ویژگیهاي فردي و اجتماعی

اجتماعی استاد ( )7/72مثبت و در سطح  7/71معنیدار بود ،اما

استادان را پیشبینی كرد .نتایج فرضیههاي تحقیق واریانس

اثر این متغیر بر تسلط و توان علمی استادان معنیدار نبود.

تبیین شده و شاخص  Q7متغیرهاي پژوهش در جدول  8آمده

همچنین كیفیت خدمات آموزشی  6درصد از واریانس انضباط

است.

جدول  :8نتایج بررسی فرضیههاي تحقیق
ضریب

فرضیه
كیفیت خدمات آموزشی بر روش تدریس استادان در دانشگاه علوم پزشکی اثر معنیدار و مثبتی
دارد.
كیفیت خدمات آموزشی بر تسلط و توان علمی استادان دانشگاه علوم پزشکی اثر معنیدار و
مثبتی دارد.
كیفیت خدمات آموزشی بر انضباط آموزشی استادان دانشگاه علوم پزشکی اثر معنیدار و مثبتی
دارد.
كیفیت خدمات آموزشی بر ویژگیهاي فردي و اجتماعی استادان دانشگاه علوم پزشکی اثر
معنیدار و مثبتی دارد.

7/76

7/87

7/71

7/79

حمایت شد

7/18

1/82

-

7/77

حمایت نشد

7/78

7/26

7/71

7/78

حمایت شد

7/72

7/38

7/71

7/74

حمایت شد

مسیر

آماره T

سطح

Q7

نتیجه

معنیداري

با توجه به جدول  8و مثبت بودن شاخصهاي  Q7براي

آموزشی و ویژگیهاي فردي و اجتماعی استادان تأثیر مثبت و

همه متغیرها ،میتوان نتیجه گرفت كه متغیر كیفیت خدمات

معنیداري دارد .نتایج به دست آمده گویاي آن است كه اگر

آموزشی توانایی پیشبینی متغیرهاي وابسته یعنی مؤلفههاي

انتظارات دانشجویان در زمینه تجهیزات و به روز بودن ،ظاهر

ارزشیابی از استادان را دارد.

جذاب و قابل توجه تجهیزات ،كاركنان آراسته با ظاهر مناسب

در پژوهش حاضر شاخص برازش مطلق براي الگوي آزمون

و مرتب ،محیط ارایه خدمت منظم و مرتب و پاكیزه ،انجام

شده برابر با  7/41و شاخص برازش نسبی برابر با  7/31به

دادن كار یا خدمت وعده داده شده ،اشتیاق كاركنان براي حل

دست آمد كه مقدار حاصل شده براي شاخص برازش نسبی

مشکل آنان ،ارایه خدمات در اولین مراجعه و زمان وعده داده

نشانگر برازش مناسب الگوي آزمون شده میباشد.

شده ،نگهداري دقیق سوابق آنان ،در جریان قرار دادن
دانشجویان از خدماتی كه دریافت خواهند كرد ،ارایه خدمات

بحث و نتیجهگیری

سریع و بدون معطلی ،تمایل و اشتیاق همیشگی كاركنان براي

نتایج پژوهش حاضر نشان داد كه رابطه كیفیت خدمات

پاسخگویی به دانشجویان ،ایجاد اطمینان در آنان و احساس

آموزشی با مؤلفههاي ارزشیابی از استادان (روش تدریس،

امنیت و آرامش دانشجویان در هنگام تعامل و تماس با

انضباط آموزشی و ویژگی فردي و اجتماعی استاد) معنیدار

كاركنان ،رفتار مؤدبانه و فروتنی كاركنان با آنان ،دانش و

میباشد و تنها رابطه كیفیت خدمات آموزشی با تسلط و توان

مهارت كافی كاركنان براي پاسخ به نیازهاي دانشجویان ،توجه

علمی معنیدار نبود .نتایج بررسی فرضیههاي تحقیق نیز نشان

ویژه و فردي به آنان ،مناسب بودن زمان و ساعات كاري منظور

داد كه كیفیت خدمات آموزشی بر ابعاد روش تدریس ،انضباط

شده براي مراجعه آنان ،بذل توجه كاركنان به ارزشها و
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بررسی روابط بین كیفیت خدمات آموزشی...

عواطف آنان ،عالقمندي واقعی و قلبی به دانشجویان و منافع

مرتبه علمی (مربی ،استادیار ،دانشیار ،استاد) ،محل اخذ مدرک

آنها و درک نیازهاي خاص دانشجویان از طرف كاركنان

تحصیلی و عالقمندي به پژوهش در میان استادان بود.

برآورده شود؛ در نتیجه وضعیت به وجود آمده دانشجویان در

مطالعه گرجی در رابطه با بررسی كیفیت خدمات و

هنگام ارزشیابی از استادان و ابعاد روش تدریس ،انضباط

اثربخشی نشان داد كه بین مؤلفههاي كیفیت خدمات با

آموزشی و ویژگیهاي فردي و اجتماعی آنان هم در اولویت

اثربخشی سازمانی رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد ( .)47در

قرار میگیرد .در نهایت با ارایه بازخورد ارزشیابی به استادان

پژوهش رضایی دیزگاه و همکاران كه در زمینه كیفیت خدمات

میتوان شاهد بهبود قدرت بیان ،تفهیم و انتقال مطالب درسی،

و رفتار شهروندي سازمانی در میان بیمارستانهاي استان گیالن

ارایه عناوین تنظیم شده و رعایت پیوستگی مطالب (طرح

انجام گردید ،بین كیفیت خدمات و رفتار شهروندي سازمانی

درس) ،توانایی در ایجاد انگیزه و رغبت در دانشجو جهت

رابطه مثبت و معنیداري مشاهده شد ( .)41همچنین در مطالعه

مطالعه و تحقیق ،تمایل و عالقه استاد به موضوع مورد تدریس،

 Yoonو  Suhگزارش شد كه بین كیفیت خدمات و بهبود

افزایش كیفیت تکالیف ارایه شده و رسیدگی به تکالیف ،شیوه

رفتار شهروندي سازمانی رابطه مثبت و معنیداري وجود دارد

تدریس و به كارگیري روشهاي مناسب و استفاده از امکانات

( .)47یافتههاي حاصل از مطالعات مذكور ( )47-47میتواند

موجود جهت آموزش ،روشن بودن اهداف استاد براي درس،

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیههاي پژوهش را تأیید

مشخص بودن شیوه نمرهگذاري در شروع درس ،رعایت و

كند؛ چرا كه آنان نیز در پژوهشهاي خود به نتایج مشابهی

تعیین سطوح دشواري درس ،ارتباط موضوع درسی با

دست یافتند .در واقع میتوان این گونه بیان كرد كه پژوهش

رویدادهاي خارج از كالس ،امکان دسترسی به استاد براي اخذ

حاضر مکمل پژوهشهاي گذشته میباشد.

راهنمایی درس و ساعات مشاوره ،رعایت نظم و مقررات
آموزشی (حضور به موقع و رعایت طول زمان كالس و كنترل

سپاسگزاری

حضور و غیاب) ،توانایی اداره و كنترل كالس ،عالقه ،صبر و

نویسندگان بر خود الزم میدانند تا مراتب سپاس و قدردانی

حوصله استاد جهت پاسخگویی به سؤاالت ،رعایت شئونات

را از زحمات همه مسؤوالن و دانشجویان رشته پرستاري

دانشگاهی ،رفتار اجتماعی استاد با دانشجویان و ایجاد عالقه و

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه كه نهایت همکاري را با

احترام متقابل ،انعطافپذیري استاد ،میزان انتقادپذیري استاد،

پژوهشگران داشتند ،به عمل آورند.
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Background & Objective: Continuous promotion of education quality necessitates assessment
that can be performed based on each of the elements forming the educational system (input,
process, product, output, and result). This assessment results in the improvement of educational
system quality. Therefore, the present study has been conducted with the purpose of evaluating
the causal model of the relationship between presented services quality and assessment of
professors.
Methods: The present research was a descriptive analytical study. The statistical population
consisted of all nursing students of Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran, among
which 73 individuals were selected through systematic random sampling. Data were gathered
using the two questionnaires of educational services quality and faculty members assessment.
The Educational Service Quality Questionnaire is based on the SERVQUAL model and
consists of the elements of tangible factors, reliability, responsiveness, assurance, and empathy.
The Faculty Members Assessment Questionnaire consists of the elements of teaching methods,
dominance and academic ability, education discipline, and personal and social characteristics
of the faculty members. The validity of the questionnaires was determined based on the
viewpoints of experts in management and educational sciences. The combined reliability of the
questionnaires was measured using the Dillon-Goldstein coefficient and Average Variance
Extracted. The combined reliability of both questionnaires was higher than 0.7 and Average
Variance Extracted was higher than 0.5. Data were analyzed using one way t-test, structural
equation modeling method using partial least square (PLS), self-test system, Q2 Stone-Geisser
index, and goodness of fit index through SPSS, Microsoft Excel, VisualPLS, and SmartPLS.
Results: The relationship of educational services quality with faculty members’ assessment
factors (teaching method, educational discipline and faculty members’ personal and social
characteristic) was significant. The service quality variant has the greatest effect on personal
and social characteristics of faculty members (0.27). The absolute (0.41) and relative (0.91)
goodness of fit index shows that the tested model has a good level of fit.
Conclusion: Paying attention to service quality factors could have a positive role in effective
evaluation of faculty members by students. As a result of the assessment of faculty members by
student, the performance and activities of faculty members can be improved.
Key Words: Service quality, Faculty members’ assessment, Nursing students
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