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تاریخ پذیرش مقاله39/10/93 :

پژوهش حاضر ،به بررسی وضعیت کیفیت خدمات آموزشی بر اساس مدل ارزیابی سروکوال
از دیدگاه دانشجویان دانشکدههای علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه شهید بهشتی تهران
پرداخته است .در این مطالعه با استفاده از روش توصیفی از نوع پیمایشی 843 ،نفر از
دانشجویان به صورت طبقهای نسبتی انتخاب شدند .با استفاده از مدل ارزیابی سروکوال،
دادههای الزم در دو زمینه ادراک و انتظارات گردآوری شد .نتایج نشان داد ،در تمامی ابعاد
کیفیت خدمات آموزشی ،شکاف منفی کیفیت ( )-1.20وجود داشت .بیشترین میانگین
شکاف کیفیت در بُعد پاسخگویی ( )-1.04و پس از آن به ترتیب در ابعاد تضمین (،)-1.11
همدلی ( ،)-1.20ملموسات ( )-2.9مشاهده شد و کمترین میانگین شکاف مربوط به بُعد
اطمینان ( )-2.00بود .در واقع نتایج نشان داد که دانشجویان از کیفیت خدمات آموزشی
دانشکدههای علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه شهید بهشتی راضی نیستند و خدمات
آموزشی ارائه شده انتظارات دانشجویان را برآورده نمیکند.

تاریخ دریافت مقاله39/18/81 :

دکتر اباصلت خراسانی **

89

فصلنامه مطالعات اندازهگیری و ارزشیابی آموزشی

مقدمه
در دو دهة گذشته ،تغییرات اقتصادی -اجتماعی ،سرعت گسترش اطالعات و تغییرات
فناوریها و جهانی شدن اقتصاد از یک سو ،و عدم تناسب محتوای برنامههای
آموزشی با نیازهای جامعه و مطلوب نبودن سطح دانش و مهارتهای اکتسابی دانش
آموختگان دانشگاهها از سوی دیگر ،نظامهای آموزش عالی را وارد دوران جدیدی
کرده است که «رقابت» و «کیفیت» از مشخصههای اصلی آن محسوب میشود
(سماوی و دیگران .)100 :1830 ،در محیط پرتالطم و رقابتی امروز ،سازمانهایی در
عرصه رقابت موفقتر خواهند بود که در برآوردن نیازها و خواستههای مشتریان ،گوی
سبقت را از سایر رقبای بازار بربایند یا به تعبیر دیگر ،بنا به فلسفه جدید بازاریابی
یعنی مشتری گرایی ،مشتریان را مرکز توجه قرار دهند و از دید مشتریان به مسائل
نگاه کنند .امروزه عبارت رضایت مشتری ،یکی از اصطالحات متداول در محیطهای
کاری میباشد ،ولی بدون تردید ایجاد رضایت در مشتریان و حتی به شوق آوردن
ایشان با ایجاد کیفیت محصوالت و خدمات ،مطابق یا حتی فراتر از انتظار آنان میسر
میگردد .بنابر این ،کیفیت ،مهمترین عامل در رقابت جهانی به شمار میآید و
سازمانها ناچارند که برای رقابت پیروزمندانه در بازار ،کاال یا خدمات باکیفیت عرضه
نمایند (زنجیرچی ،1830 ،به نقل از باقرزاده و باقرزاده.)80 :1833 ،
خدمات آموزشی و پژوهشی ،به ویژه خدماتی که دانشگاهها و مؤسسات آموزش
عالی ارائه میدهند ،یکی از مهمترین حوزههای خدماتی در جامعه محسوب میشود
که در توسعه یافتگی جوامع نقشی بی بدیل دارد .بنابر این توجه به ارتقای کیفیت
خدمات آموزشی و پژوهشی به طور مستمر امری ضروری به نظر میرسد (نورالنساء
و همکاران .)93 :1830 ،نظام آموزش عالی ایران در پیشینة خود از فرازها و فرودهای
مختلفی عبور کرده و طی دهة اخیر ،دچار تحوالت عظیمی شده است .تعداد زیادی
مؤسسات آموزشی جدید تأسیس شده و میزان ثبت نام نیز افزایش یافته و با تشدید
رشد کمّی در جمعیت دانشجویی ،آشکارا به سوی تمرکزگرایی مفرط سیر کرده است
که نتیجه آن کاهش شاخصهای کیفی مراکز آموزش عالی کشور بوده است .البته،
افزایش میزان ثبت نام دلیلی بر کیفیت آموزش عالی نیست ،بلکه اداره صحیح ،حفظ
کردن و رضایتمندی دانشجویان نیز از وظایف اصلی دانشگاههاست (صادقی:1890 ،
 .)00از آنجا که در بازار رقابتی ،رضایت از خدمات ،عامل تمایز است ،بنابر این
رضایت دانشجویان عامل تعیین کنندهای برای ارزیابی مؤسسات آموزش عالی به
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شمار میرود (زاهدی .)1892 ،امّا با توجه به اینکه عوامل ناملموس بسیاری در میزان
رضایت مشتری از خدمات تأثیرگذار میباشد ،ارزیابی کیفیت یک چالش است
(رحیمی و همکاران .)161 :1898 ،مطالعات نشان میدهند (رحیمی و همکاران،
1898؛ صادقی1890 ،؛ عباسیان و دیگران1890 ،؛ قالوندی و همکاران1891 ،؛ توفیقی
و همکاران1892 ،؛ و دیگران) که بین انتظارات و ادراکات دانشجویان از کیفیت
خدمات آموزشی ،شکاف منفی وجود دارد و مراکز آموزش عالی نتوانستهاند انتظارات
دانشجویان را برآورده نمایند که این امر موجب کاهش انگیزه و نارضایتی دانشجویان
میگردد.
دانشگاه شهید بهشتی در سند راهبردی خود در اندیشه این است که در افق 1424
انتخاب برتر استعدادها ،پرورشدهندة انسانهای متدیّن ،خلّاق و نوآور ،حرفهای و
کارآمد باشد .لذا مشتری مداری و برآورده کردن انتظارات دانشجویان بهترین راهکار
برای این منظور است .به همین دلیل پژوهشگر در جستجوی بررسی وضعیت کیفیت
خدمات آموزشی و میزان انتظارات دانشجویان از وضعیت کیفیت خدمات آموزشی در
دانشگاه شهید بهشتی به طور عام و دانشکدههای علوم اجتماعی و رفتاری به طور
خاص ،با استفاده از مدل سروکوال 1برآمده است.
بنا بر ماهیت خدمات ،ارزیابیهای مختلفی در بخش خدمات صورت میگیرد.
مثالً رضایت مشتریان از یک خدمت را از طریق مقایسه انتظارات او از خدمات با
برداشت او از خدمات ارائه شده ،میسنجند .صاحبنظران پیرو این نوع ارزیابیها،
روشها و مدلهای مختلفی مثل مدلهای سروکوال و سروپرف 0برای سنجش کیفیت
خدمات ارائه دادهاند .در ادبیات تحقیق ،سروکوال از جمله قویترین و پرکاربردترین
مدلها برای ارزیابی کیفیت خدمات به شمار میآید که توسط پاراسورامان 8و
همکارانش ارائه شده است (پاراسورامان و همکاران ،1931 ،به نقل از شاکری و
کاوندی.)41 :1839 ،
در دنیای کنونی ،موضوع کیفیت ،مدیریت سازمانها را با چالشهایی مواجه
ساخته است .کیفیت خدمات ،عامل مهمی برای رشد ،موفقیت و ماندگاری سازمان
است و به عنوان موضوعی راهبردی ،مؤثر و فراگیر در دستورکار مدیریت قرار گرفته
است (توفیقی و همکاران.)00 :1892 ،
1. Servqual
2. Servperf
3. Parasuraman
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کیفیت خدمات

1

بر طبق گفته ژوزف زوران ( )1993کیفیت دو جزء اصلی دارد:
 .1هر محصول یا خدمت تا چه اندازه به نیازهای مشتری پاسخ میگوید.
 .0هر محصول یا خدمت تا چه اندازه بدون عیب است.
با فرض این که مشتری ،توانایی ارزیابی یک خدمت را داشته باشد ،نتیجه این
ارزیابی با انتظارات مشتری پیش از خرید یا مصرف مقایسه میگردد .هر نوع عدم
انطباق بین ارزیابی مشتری با انتظارات او ،به عدم تأیید میانجامد (صمدی و
اسکندری.)81 :1892 ،
برای ارزیابی کیفیت ،نگرشهای سنتی ،مشخصههای کاال یا خدمت را به عنوان
معیار کیفیت تعریف میکردند ،ولی در شیوهها و نگرشهای جدید ،کیفیت را خواستة
مشتری تعریف میکنند .مشتریان ،یا دریافتکنندگان خدمت ،کیفیت خدمت را با
مقایسة انتظارات و ادراکات خود از خدمات دریافت شده ارزیابی میکنند
(میرفخرالدینی و دیگران .)188 :1833 ،بنابر این کیفیت خدمات عبارت است از
فاصله بین ادراکات و انتظارات مشتری از خدماتی که از سوی سازمان ارائه میشود و
به صورت ( )Quality=Perception-Expectation Q=P-Eمحاسبه میشود
(محمدی و وکیلی .)80 :1839 ،یکی از روشهایی که غالباً در ارزیابی کیفیت
خدمات مورد استفاده قرار میگیرد ،مدل سروکوال است که توسط پاراسورامان و
همکارانش در سال  1931ارائه گردیده است (قالوندی و همکاران.)11 :1891 ،

مدل سروکوال
مدل سروکوال را در اویل دهه  1932میالدی ،پاراسورامان و همکاران معرفی کردند.
در این مدل رضایت مشتریان از کیفیت خدمات ارائه شده سنجیده میشود و همچنین
شکافی که بین انتظارات مشتری از خدمات ارائه شده و ادراکات آنان از خدمات
وجود دارد ،تعیین میشود .بنا به نظر پاراسورامان و همکارانش به کمک این مدل
چهارچوبی ارائه میشود که تمام ابعاد کیفیت خدمت را در بر میگیرد .ادراکات بر
«چگونه است» و انتظارات به «چگونه باید باشد» تمرکز دارد.

1. Joseph Zoran
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مدیران همة سازمانها میتوانند از این مدل استفاده کنند ،ولی با توجه به اینکه
سازمانها ممکن است با یکدیگر متفاوت باشند ،مدیران با توجه به ویژگیها و
نیازهای پژوهشی سازمان خود برای ایجاد تغییرات مناسب باید به طور اختصاصی از
این مدل استفاده کنند (عنایتی نوینفر و همکاران .)189 :1892 ،روش آنها مبنی بر
اندازهگیری شکاف موجود بین خواستههای مشتریان و خدماتی بود که آنها واقعاً درک
میکنند .در بررسی این شکاف سه حالت پیش میآید:
 ادراکهای مشتری از انتظارهای او بیشتر است که در این صورت کیفیت عالی
است.
 ادراکهای مشتری در حد انتظارهای اوست که در این صورت کیفیت خوب
است.
 ادراکهای مشتری از انتظارها پایینتر است که در این حالت انتظارهای او را
برآورده نمیسازد و در این صورت کیفیت ضعیف است (عباسپور و همکاران،
.)88 :1839
این مدل در ابتدا ده بُعد را برای خدمات شناسایی کرد که در نتیجة مطالعاتی که
بعدها در دهه  1992صورت گرفت ده شاخص کیفیت خدمات به دلیل وجود
همبستگی زیاد بین برخی از شاخصها به پنج شاخص کاهش داده شد و کیفیت
خدمات را در پنج بُعد مختلف ،وضعیت ظاهری و تسهیالت سازمان (بُعد ملموس)،
قابلیت اطمینان از خدمات عرضه شده ،میزان پاسخگویی سازمان ،نحوه تضمین
کیفیت خدمات و همدلی یا درک مشتری مورد ارزیابی قرار میدهد (اردکانی و
دیگران .)1890 ،این الگو ادراک و انتظارات دانشجو (به عنوان مشتری) را از کیفیت
خدمات در پنج بُعد به این شرح ارزیابی میکند:
 ابعاد فیزیکی و ملموس :شامل وجود تسهیالت و تجهیزات کاری و کاالهای
ارتباطی است .تمام این ابعاد تصویری را فراهم میسازند که مشتری برای ارزیابی
کیفیت ،مثل امکانات رفاهی در محیط فیزیکی سازمان ،مدنظر قرار میدهد.
 قابلیت اطمینان :به معنی توانایی انجام خدمات به شکلی مطمئن و قابل
اطمینان ،به طوری که انتظارات مشتری تأمین شود .در واقع قابلیت اطمینان ،عمل به
تعهدات است .یعنی اگر سازمان خدماتی در زمینه زمان ارائه ،شیوه و هزینه خدمات،
وعدههایی میدهد ،باید به آن عمل کند.
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 مسئولیتپذیری و پاسخگویی :منظور از این بُعد تمایل به همکاری و کمک
به مشتری است .این بعد از کیفیت خدمت ،بر نشان دادن حساسیت و هوشیاری در
قبال درخواستها ،سؤاالت و شکایات مشتری تأکید میکند.
 ضمانت و تضمین :ضمانت و تضمین بیانگر شایستگی و توانایی کارکنان در
القاء حس اعتماد و اطمینان به مشتری ،نسبت به سازمان است .این بعد از کیفیت
خدمت مخصوصاً در خدماتی مهم است که ریسک باالتری داشته باشند.
 همدلی :توجه شخصی و اختصاص زمان کاری مناسب برای مشتریان ،یعنی
اینکه با توجه به روحیات افراد ،با هر کدام از آنها برخورد ویژهای شود ،به طوری که
مشتریان قانع شوند که سازمان آنها را درک کرده است و آنها برای سازمان مهم هستند
(قالوندی و دیگران.)18-14 :1891 ،

پیشینه پژوهش
تاکنون پژوهشهای متعددی به ارائه نتایج کاربرد الگوهای ارزیابی کیفیت خدمات
براساس مدل سروکوال در حوزه آموزش و پژوهش پرداختهاند .نتایج پژوهشها در
برخی از دانشگاههای کشور نشان دهندة شکاف در ابعاد پنج گانة کیفیت خدمات
آموزشی است که بیانگر سطح نامطلوب کیفیت این خدمات است .برای نمونه به چند
مورد از این مطالعات اشاره میشود:
هداوند و صادقیان ( )1892در پژوهشی ،با بررسی کیفیت خدمات آموزشهای
مهندسی ،به این نتیجه رسیدند که بین انتظارات مهندسان و عملکرد ارائه شده در
هریک از ابعاد پنج گانه مورد مطالعه اختالف معناداری وجود داشت که نشان دهندة
نبود رضایت کامل از کیفیت برنامههای آموزشی بوده است.
توفیقی و همکاران ( )1892در پژوهشی تحت عنوان «کیفیت خدمات آموزشی از
دیدگاه دانشجویان» نشان دادند که در تمامی ابعاد کیفیت خدمات آموزشی شکاف
وجود داشت .بیشترین میانگین شکاف در بُعد همدلی و کمترین میانگین شکاف در
بُعد اطمینان بود .یافتههای قالوندی و سایرین ( )1891نیز حاکی از آن بود که بین
عوامل محسوس ،قابلیت اطمینان ،پاسخگویی ،تضمین و همدلی ادراک شده و مورد
انتظار دانشجویان تفاوت معناداری وجود داشت .انتظارات دانشجویان فراتر از درک
آنها از وضعیت موجود بود و در هیچ یک از ابعاد کیفیت خدمات ،انتظارات آنها
برآورده نشد.
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در پژوهشی که توسط اردکانی و همکارانش ( )1890در دانشگاه یزد صورت
گرفت ،یافتهها نشان داد که دانشگاه در تمامی ابعاد ارزیابی به شیوة سروکوال دارای
وضع نامطلوبی است و از  82مؤلفه مورد پرسش تنها در پنج مؤلفه عملکرد مورد
قبول دارد .همچنین پژوهشی نیز که با هدف بررسی شکاف کیفیت خدمات آموزشی
از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شد ،بیشترین شکاف خدمات
در ابعاد تضمین و پاسخگویی و کمترین شکاف مربوط به بُعد ملموسات بود .در ابعاد
خدمات بین ادراکات و انتظارات تفاوت معناداری وجود داشت (رحیمی و همکاران،
.)1898
خالصه اینکه شکاف خدمات موجود در تمامی این پژوهشها و دیگر
پژوهشهای مشابه (بحرینی و سایرین1833 ،؛ گرجی و دیگران1891 ،؛ عنایتی و
همکاران )1890 ،میتواند دالیل و عوامل مختلفی داشته باشد که خود پژوهشهای
مستقلی میطلبد.
در پژوهشهای خارجی نیز وضع به همین منوال است و یافتههای پژوهشهای
صورت گرفته نیز حاکی از اختالف معناداری بین ادراکات و انتظارات دانشجویان از
دریافت خدمات آموزشی است و در بسیاری از این پژوهشها شکاف منفی خدمات
مشاهده میشود (پیتر 1و همکاران0222 ،؛ هام و هیدوک0228 ،0؛ بارنز 0220 ،8و
زفیروپولس و ورانا.)0223 ،4
سؤالهای پژوهش
پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به سؤالهای زیر است:
 .1وضعیت کیفیت خدمات آموزشی دانشکدههای علوم اجتماعی و رفتاری
دانشگاه شهید بهشتی بر اساس مدل ارزیابی سروکوال چگونه است؟
 .0آیا بین ادراکات و انتظارات دانشجویان دانشکدههای علوم اجتماعی و رفتاری
دانشگاه شهید بهشتی از کیفیت خدمات آموزشی ،تفاوت معناداری وجود دارد؟

1. Peter
2. Ham & Hayduk
3. Barnes
4. Zaﬁ ropoulos & Vrana
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سؤالهای فرعی
 .1آیا بین قابلیت تضمین ادراک شده و مورد انتظار دانشجویان ،تفاوت وجود
دارد؟
 .0آیا بین پاسخگویی ادراک شده و مورد انتظار دانشجویان ،تفاوت وجود دارد؟
 .8آیا بین همدلی ادراک شده و مورد انتظار دانشجویان ،تفاوت وجود دارد؟
 .4آیا بین قابلیت اطمینان خاطر ادراک شده و مورد انتظار دانشجویان تفاوت
وجود دارد؟
 .1آیا بین ابعاد فیزیکی ادراک شده و مورد انتظار دانشجویان تفاوت وجود دارد؟

روش پژوهش
پژوهش حاضر به لحاظ نوع پژوهش ،پژوهش کاربردی است و با توجه به نحوه
گردآوری دادهها جزو پژوهشهای توصیفی و از نوع پیمایشی است و با توجه به
اینکه جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان دانشکدههای علوم اجتماعی و رفتاری
دانشگاه شهید بهشتی (دانشکدههای علوم اقتصادی و سیاسی ،علوم تربیتی و
روانشناسی ،مدیریت و حسابداری ،و تربیت بدنی) در سال تحصیلی 1890-98
تشکیل داده است ،این پژوهش به صورت مقطعی بوده است .نمونه گیری به صورت
چند مرحلهای انجام شد ،ابتدا نمونه کل دانشکدهها محاسبه شد و سپس به صورت
طبقهای نسبتی نمونههای هر یک از دانشکدهها به دست آمد و به صورت تصادفی
ساده در هریک از دانشکدهها نمونهگیری نهایی انجام شد .تعداد نمونه الزم با استفاده
از جدول مورگان  843نفر تعیین شد .از مجموع  843نفر 021 ،نفر زن و  140مرد
بودند .همچنین 118 ،نفر از دانشکده مدیریت و حسابداری 92 ،نفر از دانشکده علوم
اقتصادی و سیاسی 08 ،نفر از دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی و  80نفر نیز از
دانشکده تربیت بدنی انتخاب شده بودند.
برای سنجش ادراک و انتظارات دانشجویان در مورد کیفیت خدمات آموزشی از
پرسشنامه ارزیابی سروکوال ،طراحی شده توسط پاراسورامان ،برای سنجش درک
مشتریان از کیفیت خدمات ،استفاده شده است .این مدل ،چهارچوب پایهای ارائه
مینماید که تمامی ابعاد کیفیت خدمات را در بر میگیرد .این ابزار به جهت پایش
رضایت مشتری مؤثر بوده و بر الگوی شکاف کیفیت خدمات استوار میباشد که
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ادراکات و انتظارات مشتریان را در پنج بُعد ملموسات یا بُعد فیزیکی (شرایط و فضای
فیزیکی محیط ارائه خدمت) ،اعتماد و اطمینان (توانایی انجام خدمت به شکل مطمئن
و قابل اعتماد) ،پاسخگویی (تمایل به همکاری و کمک به مشتری) ،تضمین
(شایستگی و توانایی کارکنان) ،همدلی (برخورد ویژه با هریک از مشتریان) ،بر اساس
مقیاس لیکرت اندازه گیری میکند (رحیمی و همکاران .)1898 ،به منظور گردآوری
داده از پرسشنامه استاندارد ابعاد پنجگانه مدل سروکوال که توسط رسول آبادی و
همکاران ( )1890طراحی شده است ،استفاده گردید .روایی محتوایی آن بر اساس
مطالعات انجام شده توسط پاراسورامان ،صاحبنظر و متخصص موضوع ،بررسی و
تأیید شده است .در این پژوهش نیز مجدداً توسط صاحبنظران مورد بررسی و تأیید
قرار گرفت .پایایی پرسشنامه نیز هرچند در پژوهشهای متعددی بررسی شده ،با این
وجود در مطالعه حاضر نیز بر اساس ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی مجدد قرار
گرفته و پایایی کل  α=2/91به دست آمده است .این پرسشنامه مشتمل بر  00سؤال
است که در قالب پنج بُعد تنظیم شده است .این ابعاد شامل :بُعد تضمین (پنج سؤال)،
بُعد پاسخگویی (پنج سؤال) ،بُعد همدلی (شش سؤال) ،بُعد اطمینان (هفت سؤال) ،و
بُعد ملموسات (چهار سؤال) میباشد.
به منظور گردآوری دادهها ،از دانشجویان خواسته شد تا انتظارات خود را در مورد
خدمات آموزشی ارائه شده ،بر اساس طیف لیکرت با انتخاب یکی از گزینههای بسیار
زیاد ( )1تا بسیار کم ( )1و نظر خود را در مورد وضعیت فعلی خدمات آموزشی با
انتخاب یکی از گزینههای مطلوب ( )1تا نامطلوب ( )1برای هر یک از گویهها
مشخص نمایند .شکاف کیفیت خدمات آموزشی با تفاضل نمرات سطح درک و سطح
مورد انتظار خدمات به دست آمد .نمره مثبت کیفیت نشانگر آن است که خدمات
آموزشی ارائه شده فراتر از حد انتظارات دانشجویان است و نمره منفی کیفیت حاکی
از آن است که شکاف کیفیت وجود دارد و به عبارت دیگر سطح خدمات آموزشی
ارائه شده پایینتر از حد انتظارات دانشجویان بوده است.
برای تحلیل دادهها به کمک نرم افزار ( )spss v.21از آمارهای توصیفی و
آزمونهای استنباطی استفاده گردید .به منظور بررسی وضعیت کیفیت خدمات
آموزشی دانشکدههای علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه شهید بهشتی از آزمون ()t
تک نمونهای و برای مقایسه ادراک و انتظارات دانشجویان در ابعاد مختلف کیفیت
خدمات آموزشی از آزمون ( )tهمبسته استفاده گردید.
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یافتههای پژوهش
دادههای توصیفی از توزیع پاسخ دهندگان بر اساس ویژگیهای جمعیت شناختی
نشان میدهد که از  843دانشجو 021 ،نفر ( 10/3درصد) زن و 140نفر ( 40/0درصد)
مرد بودند .از نظر مقطع تحصیلی 041 ،نفر ( 69/8درصد) کارشناسی 31 ،نفر (08/8
درصد) کارشناسی ارشد و  06نفر ( 0/1درصد) در دکتری بودند .همچنین توزیع آنها
بر حسب دانشکده نشان میدهد که  92نفر ( 01/3درصد) از دانشکده علوم اقتصادی
و سیاسی 08 ،نفر ( 01درصد) از دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 118 ،نفر (44
درصد) از دانشکده مدیریت و حسابداری و  80نفر ( 9/0درصد) از دانشکده تربیت
بدنی بودند.
جدول ( )1آمار توصیفی پژوهش
دانشکده
مقطع تحصیلی
متغیر جنسیت
زن مرد کارشناسی کارشناسی دکتری علوم اقتصادی علوم تربیتی و
روانشناسی
و سیاسی
ارشد
08
92
06
31
041
فراوانی 140 021
01
01/3
0/1
08/8
درصد 69/8 40/0 10/3

مدیریت و
حسابداری
118
44

تربیت
بدنی
80
9/0

با توجه به جدول ( )0اختالف بین  Tمحاسباتی و  Tجدول در سطح اطمینان
 %91با ( )α=2/21معنادار است .بدین ترتیب میتوان استنباط نمود که وضعیت کیفیت
خدمات درک شده توسط دانشجویان دانشکدههای علوم اجتماعی و رفتاری باالتر از
سه و در سطح متوسط ارزیابی شد.
جدول ( )2وضعیت کلی کیفیت خدمات درک شده
خدمات درک
شده

T

df

)Sig. (2-tailed

Mean

Mean
Difference

Std.
Deviation

8/101

840

2/220

8/291184

2/29118

2/160398

در جدول ( ،)8میانگین دادهها ،انحراف معیار و سطح معناداری دادهها گزارش
شده است .از آنجا که سطح معناداری آزمون  tوابسته ،بین خدمات ادراک شده و
مورد انتظار دانشجویان کمتر از  2/21است ،فرض صفر رد میشود و تفاوت
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میانگینها معنادار است و با توجه به جدول ( ،)4چون مقدار میانگینهای سطح مورد
انتظار دانشجویان از میانگین خدمات ادراک شدة آنها در ابعاد پنجگانه مدل سروکوال
بیشتر است ،میتوان گفت که ادراک دانشجویان از کیفیت خدمات آموزشی کمتر از
انتظارات آنهاست و در واقع ،بین ادراک و انتظارات آنها شکاف منفی وجود دارد.
جدول ( )3میزان شکاف کیفیت خدمات در تمامی ابعاد
Paired Differences
Std.Deviation
Mean

تضمین درک شده -
تضمین مورد انتظار
پاسخگویی درک شده -
پاسخگویی مورد انتظار
همدلی درک شده  -همدلی
مورد انتظار
اطمینان درک شده -
اطمینان مورد انتظار
ملموسات درک شده -
ملموسات مورد انتظار

T

df

)Sig. (2-tailed

-1/11030

2/36139

-04/230

840

2/222

-1/04936

2/90180

-08/399

844

2/222

-1/20993

2/92804

-00/098

840

2/222

-0/00203

2/38131

-10/012

846

2/222

-2/92236

1/29612

-11/806

840

2/222

جدول ( )4میانگین ابعاد کیفیت خدمات درک شده و مورد انتظار
ابعاد کیفیت خدمات
بُعد اول
بُعد دوم
بُعد سوم
بُعد چهارم
بُعد پنجم

تضمین درک شده
تضمین مورد انتظار
پاسخگویی درک شده
پاسخگویی مورد انتظار
همدلی درک شده
همدلی مورد انتظار
اطمینان درک شده
اطمینان مورد انتظار
ملموسات درک شده
ملموسات مورد انتظار

Mean

Std.Devia
tion

N

8/1246
4/0004
0/0414
8/9918
8/2900
4/1000
8/8864
4/1266
8/1911
4/2902

01143
66216
00001
62906
60899
63962
66026
63914
00609
34213

843
843
843
843
843
843
843
843
843
843
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بحث و نتیجهگیری
هدف از این پژوهش بررسی وضعیت کیفیت خمات آموزشی دانشکدههای علوم
اجتماعی و رفتاری دانشگاه شهید بهشتی بود .به همین جهت تالش شد میزان شکاف
کیفیت خدمات آموزشی ارائه شده به دانشجویان مشخص گردد .نتایج پژوهش حاکی
از این است که ادراک دانشجویان از کیفیت خدمات آموزشی دانشکدههای علوم
اجتماعی و رفتاری تقریباً برابر سه ( )8/29است .بنابر این از نظر دانشجویان وضعیت
کیفیت خدمات آموزشی در سطح متوسط قرار دارد .نتایج این پژوهش با پژوهش
رحیمی و همکاران ( )1898هم خوانی دارد .در پژوهش مذکور میانگین کیفیت
خدمات ادراک شده  0/91به دست آمد که با در نظر گرفتن انحراف استاندارد ،2/08
میتوان آن را در طیف متوسط قرار داد .همچنین یافتههای مطالعه نشان داد خدمات
آموزشی دانشکدههای علوم اجتماعی و رفتاری از دید دانشجویان دارای شکاف منفی
( )-1/20است .این نتایج با یافتههای توفیقی و همکاران ( )1892و عباسیان و سایرین
( )1890همسو است .این نتایج حاکی از آن است که در تمام مقولههای مربوط به پنج
بُعد کیفیت ،فرصتهایی برای بهبود کیفیت خدمات وجود دارد.
همچنین نتایج نشان داد بُعد پاسخگویی ( )-1/04نیازمند توجه بیشتری برای ارتقا
میباشد .به عبارت دیگر بیشترین شکاف کیفیت در این بُعد دیده شد .این نتیجه نیز با
یافتههای پژوهشهای رحیمی و همکاران ( ،)1898عباسیان و همکاران ( )1890و
رسول آبادی و سایرین ( )1890همسو است و بدین لحاظ بر خالف نتایج پژوهش
عنایتی نوین فر و دیگران ( )1892است.
بُعد پاسخگویی به معنای تمایل به کمک به مشتریان و ارائه خدمات فوری
میباشد .شکاف کیفیت در بُعد پاسخگویی حاکی از آن است که دانشجویان برای
انتقال نظرها ،انتقادها و پیشنهادهای خود در زمینة مسائل آموزشی به مدیران دسترسی
آسانی ندارند .دسترسی به اساتید راهنما و مشاور در هنگام نیاز دانشجو مشکل
میباشد .پیشنهاد میشود برای کاهش شکاف در بُعد پاسخگویی ،مدیران و مسئوالن
آموزش چه در سطح دانشگاه و چه در سطح دانشکدهها ،زمان معینی را برای
دیدارهای دانشجویی در نظر بگیرند تا از این طریق نظرها ،پیشنهادها و انتقادهای
خود را به مسئوالن انتقال دهند .همچنین مسئوالن باید فرهنگ مشتری مداری و
دانشجو محوری را در سطوح دانشکدهها نهادینه نمایند.
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در این پژوهش کمترین شکاف کیفیت در بُعد اطمینان ( )-2/00مشاهده شد که از این
حیث این نتیجة پژوهش با پژوهشهای رسول آبادی و همکاران ( ،)1890توفیقی و
دیگران ( )1892و آقامالیی و سایرین ( )1831همسو است .الزم به ذکر است که کمتر
بودن شکاف در این بُعد نسبت به سایر ابعاد نشان دهنده آن است که به آن توجه بیشتری
شده است و شاید بتوان آن را یکی از نقاط قوت دانشکدههای علوم اجتماعی و رفتاری
دانشگاه شهید بهشتی دانست .با این وجود شکاف کیفیت در بُعد اطمینان بیانگر آن است
که در خصوص عمل به وعدههای داده شده ،ارائه خدمت به موقع ،آگاه کردن دانشجو از
نتیجه ارزشیابی و ارائه مطالب درسی به شکلی منظم و مرتبط ،به طور کامل عمل نشده و
دانشکدهها نتوانستهاند انتظارات دانشجویان را برآورده نمایند .از آنجا که دانشجویان توقع
دارند خدمات در زمان مقرر ،به همان شکل وعده داده شده و بدون اشتباه در اختیار آنها
قرار بگیرد ،پیشنهاد میشود مسئوالن برای کاهش این شکافها در نحوة ارائه خدمت به
مشتریان کارگاههای آموزشی برای کارشناسان آموزش ،دورههای آموزشی شیوه نوین
آموزشی برای مدرسان برگزار نمایند.
بیشترین میزان شکاف کیفیت خدمات پس از بُعد پاسخگویی به ترتیب ابعاد تضمین،
همدلی و ملموسات (بعُد فیزیکی) بوده است .بُعد تضمین کیفیت ،به دانش ،تواضع و
توانایی کارکنان برای رساندن اعتماد و صمیمیت اشاره دارد .وجود شکاف در این بُعد
حاکی از آن است که بحث و تبادل نظر درباره موضوع درس توسط اساتید بیشتر مورد
توجه قرار گیرد .آموزشهای نظری و عملی ارائه شده دانشجویان نیازمند هماهنگی
بیشتری میباشد تا آنها را برای شغل آینده آماده نمایند .بُعد همدلی یعنی توجه ویژه و
صمیمی به مشتریان .گرم و خوش اخالق بودن در برخورد با مشتری و حساس بودن
نسبت به نیازهای مشتری از ویژگیهای همدلی میباشد .شکاف منفی در این بُعد حاکی
از آن است که باید کارکنان ،مسئوالن و اساتید نسبت به شنیدن نظرات دانشجو از خود
عالقهمندی نشان دهند و با دانشجویان رفتاری احترامآمیز داشته باشند .شکاف منفی در
بُعد ملموسات نشانگر آن است که جذابیت ظاهری تسهیالت فیزیکی و جذابیت ظاهری
وسایلی که اساتید در امر آموزش از آنها استفاده میکنند ،نتوانستند رضایت دانشجویان را
به طور کامل جلب نمایند.
در نهایت با مقایسه نتایج پژوهشهای انجام شده میتوان دریافت که شکاف کیفیت
در ابعاد پنجگانه خدمات در اغلب دانشگاهها و دانشکدههای ایرانی وجود دارد ،هر چند
به فراخور تعداد دانشجو و اعضای هیأت علمی ،قدمت دانشگاه و یا دانشکده و نیروی
انسانی که در آن مشغول هستند و فضای فیزیکی و امکانات آموزشی مورد استفاده ،در
پارههای از موارد تفاوت وجود دارد.
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پیشنهادها
با توجه به یافتههای این پژوهش ،پیشنهادهای کاربردی زیر ارائه میشود:
 .1نظر به اینکه مؤلفه پاسخگویی دارای بیشترین شکاف بود ،برای کاهش یا رفع
شکاف موجود ،الزم است در دانشکدههای مورد مطالعه ،بحث و تبادل نظر درباره
موضوع درس توسط اساتید بیشتر مورد توجه قرار گیرد؛ و همچنین بین آموزشهای
نظری و عملی ارائه شده به دانشجویان هماهنگی بیشتری ایجاد گردد.
 .0به منظور مقایسه ساالنه؛ برای تعیین بهبود خدمات در هر دوره زمانی؛ برای
تعیین اثربخشی بهبود کیفیت خدمات و ارزیابی برنامههای بهبود کیفیت در هریک از
ابعاد کیفیت ،بهتر است بررسی کیفیت با استفاده از مدل ارزیابی سروکوال ،هر ساله
انجام شود.
 .8برای آگاهی کارکنان واحدهای آموزشی از نقش خود در فرایند کیفی سازی و
ارتقای مهارتهای کاری آنها ،برنامههای آموزشی و انگیزشی مناسب تدوین شود.
 .4به مدیران دانشکدههای مورد مطالعه توصیه میگردد که نتایج ارزیابی کیفیت
آموزشی انجام شده را به عنوان یکی از مستندات برنامهریزی آموزشی خود در نظر
بگیرند.
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