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چكیده:
مطالعه صورت گرفته با هدف كلي شناخت مشكالت خدمات آموزشي و رفاهي
به دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد قزوين با رويكرد به مدلهاي مشتري مدار
انجام گرفته است .پژوهش حاضر بر اساس مدل تغيير يافته  servqualكه بر شش
بعد اصلي كيفيت خدمات آموزشي و امكانات رفاهي دانشجويي ارائه شده ،استوار
است .در اين پژوهش شش فرضيه مطرح گرديد ،كه سه فرضيه صحيح رد گرديد و
فرضيات مخالف مبتني بر وجود شكاف و معنيدار بودن مورد توجه قرار گرفت.
روش تحقيق اين پژوهش از نوع پيمايشي و مدل مورد بررسي مدل تركيبي بوده
است .تعداد نمونه اين پژوهش دويست و نود و شش نفر بود كه از فرمول مورگان به
تعيين حجم نمونه پرداخته و به صورت طبقهاي و تصادفي در چهار دانشكده از
دانشگاه آزاد اسالمي واحد قزوين توزيع گرديد .ابزار جمعآوري اطالعات در اين
پژوهش ،پرسشنامه و مصاحبه ميباشد كه بر اساس طيف هفت گزينهاي در شناخت
وضع موجود و ادراكات مورد توجه قرار گرفته است و از روشهاي آمار استنباطي

 1دانشجوي دكتري مديريت دولتي واحد علوم وتحقیقات وعضو هیئت
علمی دانشگاه آزاد اسالمي قزوين
 2دانشیار دانشكده مديريت دولتي دانشگاه آزاد اسالمي قزوين
 3دانشجوي دكترا دانشگاه آزاد اسالمي قزوين ،عضو هیأت علمي
دانشاه میانهdavoud_haghkhah@yahoo.com .
 4دانشجوي دكترا دانشگاه آزاد اسالمي قزوين ،عضو هیأت علمي
دانشاه میانه.
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شامل :آزمون فريدمن ،آزمون كروسكال  -واليس ،آزمون ويل كاكسون ،برحسب
ضرورت با توجه به فرضيات و مسائل تحقيق به كار گرفته شده است.
کلید واژهها:
دانشگاه ،كيفيت آموزش ،دانشجويان ، ،مدل ،servqual

مقدمه:
مديريت كيفيت از ديرباز در حوزه هاي مختلف مطرح بوده و سابقه آن به
 3000سال قبل از ميالد ،به بابل و مصر قديم برميگردد و در سده ميانه
تاريخ همواره كيفيت محصول در مبادالت تجاري مطرح بوده است (اصغرپور،
 )1381ولي اولين بار به صورت نظامند و در جهت مشتريگرايي و توسعه و
بهبود محصول توسط ادوارد دمينگ مورد بررسي و تحقيق قرار گرفت
(كزازي )1378 ،و در تطور تاريخ و به كارگيري كيفيت در ابعاد مختلف
نيازهاي اجتماعي نگرش به كيفيت در امرآموزش نيز در عرصههاي بهبود و
توسعه آموزش عالي به عنوان بستر توسعه در اكثر كشورها از دهه  1990به
بعد مورد تأكيد واقع گشته است.
آموزش عالي در يك گستره جهاني در يك بستر پويا در حال تغيير شكل
به سوي كيفيت آموزشي برتر بوده است و نقش اطالعات و انقالب آموزشي
در عرصههاي مختلف جهاني ،باعث شده (هال  )2006كه جوامع براي پاسخ به
نياز خود در دهه اخير به دنبال كيفيت آموزش عالي باشند تا بتوانند باعث
بهبود ارزشها و افزايش فعاليتهايي توسعهاي خود گردند (كيوسكيك )2004
توجه به كيفيت آموزش عالي به منظور هدر نرفتن نيروهاي عظيم انساني ،منابع
مادي و مالي الزم و هماهنگي بين توسعه نظامهاي آموزشي و كارايي آن
امري ضروري است .از سوي ديگر ،اصالح ساختار ،شيوهها و اهداف آموزش
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عالي بدون در نظر گرفتن و همراه ساختن آن با كيفيت ،يك سري اصالحات
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 )1385آموزش مناسب در دانشگاهها ميتواند اثرات مهمي بر فرآيند اجتماعي
سازي و دانش پذيري در ابعاد مختلف در محيط داخلي و در نهايت بر تمام
جامعه داشته باشد (تافتي )1995 ،هدف متعالي هر نظام آموزشي كيفيت برتر
مي باشد و عدم تحقق اين مهم باعث هدر رفتن بازده سرمايهگذاري در آموزش
عالي و بخصوص افت تحصيلي ميگردد كيفيت آموزش عالي مهمترين عامل
رشد و توسعه منابع انساني (اولياء اسپيونل )1994 ،و مهمترين ارزش در
توسعه و رضايتمندي ذينفعان دانشگاه (كيتان و كيك )2004 ،ميباشد كه
مي تواند آموزش عالي را در راستاي دستيابي به اهداف ياري نمايند.
در هر نظام دانشگاهي كه از كيفيت آموزش صحبت ميشود ،مديران و
كاركنان بايد به ارزشيابي و ارزش گذاري برنامهها و پس از تشخيص
چالشها و فرصتهاي آموزشي به طرح و اجراي برنامههاي جديد بپردازند
(سيف ) 1382 ،76 ،بدين منظور براي سنجش كيفيت آموزشي در سالهاي
اخير مدل هاي مختلفي مطرح شده ولي هنوز تفاهم بر روي مفاهيم كيفيت به
خصوص كيفيت برتر آموزشي وجود ندارد (اوري وهيلسف )1994 ،در اكثر
مدلهاي مورد توجه همان مدلهاي عمومي سنجش كيفيت خدمات در
بخشهاي ديگر ميباشند ولي از بين اين روشها براي طبقهبندي كيفيت يكي از
رويكردهاي مطرح شده مهم اشاره به ديدگاه ذينفعان دارد كه بر اساس اين
نظريه سازمان مي تواند با يك رويكرد تعاملي با توجه به پتانسيل خود به
تفاوتهاي كيفي خود پرداخته و در ارتباط مجدد با محيط به نظرات ذينفعان
توجه نمايد (واتي .)2006 ،به عبارت ديگر در صورت نبود استانداردهاي
مشخص ،كيفيت به وسيله ميزان تحقق اهداف تصريح شده ذينفعان و ذيربطان
آموزشي سنجيده ميشود .مسئوالن دانشگاهي ،مديران گروههاي آموزشي،
دانشجويان ،قانون گذاران آموزش عالي و اعضاي هيئت علمي خود قضاوت
ميكنند كه آموزش ،پژوهش و خدمات نظام مورد نظر تا چه اندازه با معيارها
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و اهداف تصريح شده همخواني دارند .اين اهداف بيشتر سطح بينش ،نگرش و
تواناييهاي كسب شده دانشآموختگان را مد نظر قرار داده است و ميتوان
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ارزش افزوده نظام آموزشي را از آن طريق به دست آورد (مك جين و بوردن،
)1995
بر اساس اين رويكرد مدل هاي مختلفي براي توسعه خدمات شكل گرفته
كه اكثر آنها نيز در حوزههاي مختلف از جمله سنجش كيفيت آموزش كاربرد
دارند .در اكثر اين مدلها با توجه به نوع و ماهيت نياز مورد توجه و بررسي
قرار گرفتهاند و در مواردي اين مدل ها كامالً مشابه بوده و فقط از رويكردهاي
مختلف به آن نگريسته شده است.
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جدول  1بررسی مدلهای مطرح در کیفیت خدمات براساس رویكرد ذینفعان
شماره
1SO
2SO

انواع مدلهاي

توسعه

كيفيت خدمات

دهنده مدل

مدل كيفيت فني

كرونروز

و كاركردي

1985
پاراسورامان و

شكاف بين انتظارات مشتري

عملكردي

ديگران1985

و ادراكات مديريت

مدل شكاف

ابعاد خدمات
 -1كيفيت فني مبني بر كيفيت خروجي  -2كيفيت كاركردي در
مواجهات  -3تصوير شركت

3SO

بر سه بعد  -1قضاوت تخصصي  -2جنبههاي

4SO
5SO

مدل كيفيت

فارمر

خدمات نسبي
مدل توسعه كيفيت

1988
زيتمال و

بر تعيين شكاف براساس پنج بعد ملموسات،

خدمات (مدل شكاف)

ديگران 1988

اعتبار ،پاسخگويي ،اطمينان و همددردي

مدل تلقين شده

بروگويج و

با توجه به ابعاد تبليغات شامل تصوير شركت،

كيفيت خدمات

ديگران 1990

تأثيرات خارجي و فعاليتهاي بازاريابي سنتي

رفتاري  -3تجهيزات فيزيكي و فرآيندها

ارائه مدل  SERVPERFآنها اعتقاد به ادراك عملكرد داشته

6SO
7 SO
8SO

مدل عملكرد

كرونين و

صرف

تيلور 1992

مدل ارزش ايدهآل

متسون

تكيه بر ايدهآلها و آرزوها و حداقل قابل قبول مطلوب تكيه

كيفيت خدمات

1992

دارد و تالش بر حذف خواستههاي غير معقول دارد

مدل

بركلي و كاپتا

شامل ابعاد اعتبار ،پاسخگويي ،شايستگي ،دسترسي درك

همترازي IT

و واژه عملكرد مورد انتظار در مدل به كار بردند و مدل
 servequalاصالح گرديد

9SO

10SO
SO
11
SO
12

1994

مشتري و رازداري و ارتباطات است

مدل اثر كلي

دب هولكر

تركيب دو مدل انتظارات مشتري و خدمات

و صفت خاص

1996

مبتني بر مشتري براساس تكنولوژي برتر

مدل كيفيت خدمات دريافت

اسبرنگ و مك

تأثير انتظارات عملكرد ادراك شده در بين خواستههاي معقول

شده رضايت مشتري

كوي1996

و خواستههاي غير معقول و درك ادراك كلي

مدل توصيفي كيفيت

فيليپ و

برحسب  3دسته از صفات جانبي محيط

خدمات PCP

هازلف 1997

خدمت ،صفات مركزي و صفات محوري

مدل ارزش دريافت شده

سوويني و

تكيه بر ارزش و مقايسه بين
سود و خودگذشتگي ميداند

SO
13
SO
14
SO
15

از كيفيت خردهفروشي

ديگران 1998

مدل كيفيت خدمت ،ارزش

اوه

بر اساس ارزش مشتري و رضايت مشتري در حوزه خريد

مشتري و رضايتمشتري

1999
دب هولكر

پستي مطرح ميگردد
عوامل وابسته مرتبط با كيفيت خدمات به سوابق ميباشد و

و سوابق

و ديگران2000

ارتباط رضايت مشتري با مفاهيم رفتاري دارد

مدل كيفيت خدمات

سوتريو

استفاده از مدل تحليل پوششي دادهها و

داخلي DEA

مدل ميانجي

SO
16

2000

توجه به فرسايش كيفيت خدمات

مدل كيفيت

سانتوز

تكيه بر طراحي مناسب صفحات وب ،دسترسي به فنآوري

خدمات الكترونيك

2002

جديد و دقت در نگهداري و پشتيباني
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سنجش ارائه گرديد كه مهمترين آن مدل  servequalميباشد كه اين مدل بر
شناخت ارزيابي فردي و گروهي خدمات ارائه شده تكيه دارد و تا سال 1988
براي كاربرد بيشتر به شكل كاملتر ارائه گرديد (كولين و تامسون )2004 ،و
پس از آن به سرعت كاربرد اين مدل در حوزههاي مختلف كاري گسترش يافت
(تانوليك .)2004 ،در حوزه آموزش نيز اين مدل را با توجه به ابعاد مختلف
انتظارات دانشجويان ميتوان به كار برد.
اگر چه مفاهيم كيفيت آموزشي از سالهاي  1980مطرح شده
(اسريكانتان و دالپر ) 2005 ،ولي به صورت نظامند با رويكردهاي مشتري
مداري در سال  ،1992توسط تيلور و كانيون و هاروي پيشنهاد يك ابزار
مفهومي را براي تعيين شكاف انتظارات بر اساس مدل تعيين انتظار كيفيت
آموزش را ارائه ميدهند (هيوسي  )2006در اين جهتگيري انتظارات ادراك
شده مهمترين عامل اثرگذار بر كيفيت خدمات به مشتريان و رضايت آنها
مطرح شده و از طرفي مبناي مناسبي براي تصميمگيري به وجود ميآورد
(پاكدل و هارود )2005 ،اندرسون در سال  1995به كاربرد مفهوم سازي
مجدد انتظار مشتري در آموزش عالي در چهارچوب يك مدل ميپردازد (كارانا
و اوينگ )2000 ،كه ميتواند هدفهاي متفاوتي را مورد سنجش قرار دهد
(بيجني )2003 ،اين مدل داراي  22شاخصه و پنج بعد براي شناخت نيازهاي
مشتري بوده كه در همه محيطها از جمله حوزه آموزش اثرگذار ميباشد كه
در اين پژوهش سعي گرديد در يك مطالعه موردي به بررسي و توسعه مدل
 servequalبراي سنجش كيفيت آموزش عالي در ايران مورد استفاده قرار
گيرد و با توجه به عنصر اصلي نقش مديران گروه و عناصر مديريت آموزشي
از عناصر ملموس تفكيك شده به عنوان يك راهبرد در جهت سنجش نگرش
دانشجويان مطرح و به مدل مربوط اضافه گردد.
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بر اين اساس سواالت اصلي پژوهش به شرح ذيل است:
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سال ششم -
شماره-26
بهار 90

پژوهشنــامه تربيتي

با توجه به نگرش دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي قزوين ،بيشترين شكافاز منظر دانشجويان با توجه به ابعاد عملكردي چه ميباشد؟
روش:
در به كارگيري متدولوژي تحقيق و كاربردي كردن مدل تحليلي سعي
گرديد شش بعد اصلي و ماهيت تعاريف آن در حوزه آموزش عالي
مجددتعريف گردد و بعد عناصر آموزشي از عناصر ملموس با توجه به
كاربرد آن اضافه و مدل  servequalبراي سنجش و تعيين شكاف نظرات
مشتريان مورد بررسي قرار گرفت.
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جدول ( )2ابعاد و مؤلفههای مدل اصالح شده  servequalدر آموزش عالی
ابعاد

شاخصههاي
تعريفي در مدل

 -1تكنيكها و ابزارهاي جديد آموزشي
 -2مكان آموزشي مناسب و خدمات در دسترس

عناصر

 -3پرسنل مناسب و آموزش ديده در حوزه خدمات رساني

ملموس

 -4كانالها و فرآيندهاي ارتباطي مناسب و كليه عناصري كه باعث ارائه خدمات
مناسب ميشوند
 -5عمل به تعهدي كه دانشگاه در امر آموزش داشته است
 -6پذيرش صادقانه مشكالت حوزه آموزشي و گرفتن پيشنهادات

اعتماد

 -7ايجاد خدمات مستمر مناسب در تمام حوزهها
 -8پافشاري بر استعدادها و نه بر اشتباهات با توجه به اسناد و مدارك
 – 10اطالعرساني شفاف و صادقانه براي شرايط خدمات آموزشي به تفكيك جزئيات
و شفافيت قوانين
 – 11كاركنان در تمام حوزهها همواره در حال كمك به دانشجويان باشند
 – 12كاركنان وقت كافي براي پاسخگويي به دانشجويان و سؤاالت آنها در كارهاي
خود بايد قرار دهند

پاسخگوي
ي

 – 13كاركنان به سرعت و دقت خدمات براي دانشجويان عرضه كنند
 – 14رفتار كاركنان به گونهاي باشد كه حس اطمينان را در دانشجويان به وجود
آورد
 – 15دانشجويان در پاسخ به نيازهاي خود احساس آرامش نمايند
 – 16كاركنان در حوزه خود دانش الزم را براي ارائه خدمات در همه ابعاد به دست
آورند

ايجاد
اطمينان

 – 17هر كارمندي به تنهايي در برابر هر دانشجو مسئول است.
 – 19در كار خود انعطاف الزم را جهت دانشجويان مختلف داشته باشد
 – 20ارائه پيشنهادات مشتريان در جهت اطالعرساني و مشاركت
 – 21بهترين راهها براي نزديكي به دانشجويان انتخاب شود

همدلي

 – 22كاركنان آموزش نيازهاي مشتريان را درك نمايند
 – 23عملكرد مديران گروهها و معاونت آموزشي دانشكدهها در حضور به موقع
 -24نحوه برنامهريزي آموزشي
 – 25نحوه برگزاري آزمونها و امتحانات
 – 26نحوه تدريس دروس
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در مدل  servequalدر عنصر خدمات كيفي ارائه شده نقشهاي رقابتي و
نوع تبليغات ديده نشده كه در مدل اصالحي  servequalنوع ارتباط و تعيين و
شكاف ارائه شده و ارتباطات به صورت كلي نيز در نظر گرفته شده است.
همان طور كه در شكل ( )1مشاهده مينماييد از بعد نگرش ذينفعان و بر
اساس وضع مطلوب ترسيم شده و وضع موجود ادراك شده شكافهايي در
امر درك كيفيت به وجود ميآيد كه اين شكافها بر نگرش افراد و برداشت
آنها از كيفيت اثرگذار است

شكل ( )3مدل تكمیلی servequal

همانطور كه در شكل  3مالحظه ميكنيد كه در اين مدل مقايسه خدمات
و ايجاد شكاف در يك مرحله اصلي و  4مرحله فرعي شكل ميگيرد .براي
پژوهشن
امه
تربیتي

سنجش كيفي موضوع در پرسشنامه استاندارد اين مدل با توجه به بعد اصلي
اضافه شده شاخصههاي اثرگذار مربوطه اصالح و نقش اثرگذاري رقيب نيز
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مورد توجه قرار گرفت .از نظر روش تحقيق با توجه به ماهيت توصيفي آن
جزء روشهاي پژوهش پيمايشي از نوع مقطعي ميباشد كه در راستاي توسعه
يك سيستم اين پژوهش شكل گرفته است.
جامعه آماري ،حجم نمونه روش نمونهگيري :جامعه مزبور تحقيق حاضر
كليه دانشجويان شاغل به تحصيل در دانشگاه آزاد اسالمي قزوين كه حداقل
دو ترم از تحصيل آنها گذشته باشد كه به طور كلي اين دانشجويان بالغ بر
 12160نفر گرديدهاند كه در دانشكده مديريت و حسابداري ،صنايع و مكانيك،
عمران و معماري و فنآوري مشغول به تحصيل ميباشند .براي انتخاب حجم
نمونه از فرمول مورگان استفاده گرديد كه حجم نمونه آن بالغ بر  296نفر
ميباشد.
براي تخصيص حجم نمونه به تفكيك دانشكدهها ضريب حجم نمونه
متناسب انتخاب و در طبقات به تخصيص حجم نمونه به صورت تصادفي اقدام
گرديد.
اعتبار و پايايي تحقيق :براي سنجش اعتبار به محتواي تحقيق تكيه گشته
است ،بدين منظور پس از تدوين پرسشنامه توسط گروه تحقيق اين پرسشنامه
براي ده نفر از اساتيد خبره كه شامل معاونتهاي دانشكدهها و مديران گروه
بودهاند ،ارسال گرديد و نظرات آنها در باب نوع مؤلفهها و شاخصهاي تعريف
شده اخذ گرديد .براي سنجش پايايي در يك طرح پايلوت با نمونه  25نفر در
دو دانشكده به صورت تصادفي پرسشنامه مزبور توزيع گرديد كه پس از

جمعآوري نتايج و تحليل آن ضريب آلفاي كرونباخ   = 0/8576تعيين گرديد.
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یافتهها:
در اين تحقيق پس از جمعآوري نتايج با كمك نرمافزار  spssبا رويكرد
به آمار توصيفي و استنباطي به تحليل نتايج پرداختيم كه در هر مرحله با توجه
به نوع ضرورت تحقيق از آزمونهاي مختلف استفاده گرديد .در پاسخ به
سوال اول پژوهش ،همانطور كه در جدول  3مالحظه مينماييد شاخصها و
نوع پاسخگويي پاسخگويان به تعيين شكاف پرداخته كه با توجه به ميانگين
سطح شكاف  36 .5ميباشد .دانشگاه در دو بعد پاسخگويي ،همدلي و مواد
درسي داراي شكاف عملكردي ميباشد كه بايد در برنامهريزي خود به اين
مهم توجه نموده و به اصالح و بررسي شاخصهاي اين ابعاد بپردازد.
جدول ( )3نتایج نهایی به دست آمده از مؤلفههای SO4
ميانگين

ميانگين

ميانگين

ادراكات

انتظارات

شكاف

ملموسات

5 /2718

5 /9882

-1/7164

اعتبار

5 /4862

6 /1935

-1 /6875

اطمينان

5/ 5440

6 /2185

-1/6745

پاسخگويي

4 /0617

6 /0892

-2/0275

همدلي

3/1003

5 /9525

-2/0484

عناصر مواد آموزشي

4 /1140

6 /1993

-2/059

كيفيت كلي خدمات

27/578

36/641

9/064

مولفه ها

در باب سوال دوم پژوهش كه دانشگاه در كدام يك از ابعاد شكاف
عملكردي بيشتري داردفرضيات تعريف شده در پژوهش حاضر بر اساس مدل
تحليلي و روش مقايسهاي – رتبهاي ويل كاكسون مشخص گرديد فرضيات
مربوط به ملموسات و اعتبار واطمينان تاييد و بقيه موارد رد گرديد و از طرفي
مشخص شد كه در اين پژوهش دانشگاه در هر شش بعد داراي شكاف
عملكردي ميباشد كه اين شكاف با توجه به اندك بودن دربعضي از ابعادو
پژوهشن
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تنوع انتظارات در بعضي از مؤلفهها در حد مطلوب ميباشد ولي در ابعادي كه
باالتر از حد ميانگين متوسط شكاف قرار ميگيرد دانشگاه حتماً بايد
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برنامه ريزي نموده و در جهت كاهش آن اقدامات الزم را معمول گرداند .از
طرفي براي شناخت بيشتر از رتبهها شش مؤلفه اصلي از تحليل واريانس
فريدمن استفاده و ابعاد و مؤلفهها مورد مقايسه قرار گرفت از آمار توصيفي
نيز جهت توسعه و توصيف مؤلفه در راستاي جمعبندي نتايج مورد كاربرد
قرار گرفته است .همانطور كه در جدول ( )4مالحظه مينماييد با توجه به تست
آزمون فريدمن اعتبار و ملموسات واطمينان بيشترين تأثير و همدلي عناصر
مواد آموزشي كمترين تأثير را در نگرش مطلوب دارد
جدول ( )4تست فریدمن از مؤلفههای اصلی
مؤلفههاي برداشت

Mean
5/29

اعتبار

5/10

ملموسات
اطمينان

5/94

پاسخگويي

4/63

همدلي

4/68

عناصر مواد آموزشي

3/59

و از طرفي نيز نقش ضعيف همدلي و پاسخگويي را با توجه به
شاخصه هاي تعريف شده در اين مدل در نوع ارتباط با محيط ميتوان جستجو
نمود و الزم است دانشگاه در حوزه تحت اختيار خود به اصالح فرآيندهاي
ارتباطي و بهبود آن با توجه به عملكرد و بهبود عناصر مواد آموزشي با توجه
به عنصر تبليغات بر اساس پتانسيلهاي مستعد خود بپردازد .از بعد تفاوت
معناداري بين نظرات دانشجويان در دانشكدهها از آزمون كروسكال و اليس
مورد استفاده واقع گرديد.
همانطور كه در جدول  5مالحظه ميكنيد بين دانشكدههاي مختلف از نظر
سطح معنيداري ( )5%تفاوت قابل مالحظهاي مشاهده ميگردد كه اين تفاوت
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جدول ( )5نتایج آموزن کروسكال و الیس
SO1P
دانشكده حسابداري و مديريت
دانشكده عمران و معماري
دانشكده صنايع و مكانيك
دانشكده برق – رايانه و فنآوري اطالعات
جمع

N
89
95
52
60

رتبه متوسط
139/79
111/79
139/33
138/47

296

در اين پژوهش مشخص گرديد كه بين جنسيت و تحصيالت در نوع
نگرش تشخيصي در ابعاد ادراكات دانشجويان در تشخيص نقاط ضعف،
تفاوت معناداري وجود دارد كه اين تفاوت بيشتر در ابعاد اعتبار و همدلي ديده
ميشود و دانشجويان مؤنث نسبت به دانشجويان مذكر در مقايسه ،بيشتر به
اين شكاف تأكيد ورزيدهاند .در باب متغير سن اثر چنداني بر روي مؤلفهها
وجود ندارد.
در اين پژوهش همچنين در راستاي شناخت مشكالت دانشگاه مشخص
گرديد كه با توجه به ابعاد عملكردي دانشگاه ،داراي شكافهايي در خدمت
رساني ميباشد كه دانشگاه ميتواند در جهت باال بردن عملكرد خدماترساني
به دانشجويان طرحهايي را در جهت بهبود ارائه دهد .و از طرفي در راستاي
توصيف ابعاد و مؤلفههاي سؤاالت باز عمدهترين عاملهايي كه باعث ايجاد
شكاف عملكرد شدهاند به خصوص در عناصر آموزشي صرف عملكرد مديران
گروه و امكانات آموزشي از جمله كارگاهها و آزمايشگاه و در بعد اطمينان
تبليغات نامناسب در ارتباط با دانشجو بر ميگردد .كه كليه اين موارد در
جلساتي با حضور مديران مربوطه ورياست دانشگاه مورد بررسي و
طرحهايي در جهت توسعه آن ارائه گرديد در بعد همدلي در بررسي به عمل
آمده در نتايج با توجه به شاخصهاي مربوطه مشخص گرديد دو عامل اصلي
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حجم كار زياد و نبود كانال هاي ارتباطي مناسب باعث ايجاد شكاف گرديده
است كه پيشنهاد مي گردد كه اصالح فرآيند و جابه جايي بعضي از پرسنل اين
شكافها حداق ل گردد و به حد ميانگين مطلوب براساس ميانگين كلي تعريف
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شده كاهش يابد .از طرفي در يافته هاي تحقيق مشخص گرديد عدم مراجعه به
موقع دانشجو به سيستم آموزشي باعث به وجود آمدن شكاف ميگردد كه
سيستم را دچار چالش مي نمايد يا به عبارتي ديگر عدم حضور به موقع ارباب
رجوع باعث اختالل در خدمات رساني ميگردد كه پيشنهاد گرديد با اصالح
مكانيزم فرآيند مراجعه دانشجو به سيستم اين شكاف نيز به حد مطلوب نزديك
گردد
بحث و نتیجهگیری
بر اساس نظرات بسياري از پژوهشگران و سياستمداران دانشگاهي
وجود عنصر كيفيت آموزشي ميتواند تأثيرات شگرفي در عرصههاي علمي و
پژوهشي كشورها بگذارد( .هال ( )2006كي واسي ( )2004تافتي  )1995و از
طرفي مي تواند به عنوان ركن اساسي توسعه در ايران مورد توجه قرار گرفته
و به گسترش ابعاد اين مهم در سطح جامعه كمك نمايد
كيفيت آموزش بر پايه كيفيت تمامي ابعاد و عناصر دروني و بروندادهاي
حاصل از تالش عوامل دروني حاصل ميشود و توجه به اين ابعاد به طور
مستمر مي تواند كيفيت را تحقق بخشيده و دانشجويان به عنوان ذينفعان قلمداد
شوند .بر اين اساس سنجش و اجراي طرحهاي نظرسنجي براي شناخت
تجارب و مشاركت ذينفعان ميتواند مجموعه دانشگاه را براي دستيابي به
اهداف متعالي و بالنده خويش ياري نمايند
اكثر محققين از جمله هرسي و بالنچارد  .1994پالمر  2003و مستون
 1992و مارتين  2001معتقدند كيفيت باال و سنجش اهداف كمي به صورت
مستمر ميتواند رضايت و مطلوبيت مشتري را حاصل آورد .در اين پژوهش
نيز مشخص گرديد كه دانشجويان از اين امر خشنود بوده و در فرآيند
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با توجه به اين كه مدل  servqualيك مدل با كاربرد بسيار در
عرصههاي مختلف ميباشد (تافتي  )1995در سنجش كيفيت آموزشي نيز
مي تواند كاربرد داشته باشد و در اين پژوهش نيز اين موضوع مورد تأكيد
قرار گرفته و از طرفي بعدي جديد به نام عناصر آموزشي كه با توجه به
محتواي آموزش اصلي بود به اين مدل اضافه گرديد كه در اين پژوهش
دانشگاه در همين بعد نسبت به ديگر ابعاد دچار شكاف بيشتري بوده گر چه
برنامهريزي هاي مناسبي در اين امر صورت گرفته است از طرفي بعد همدلي
كه همان احساس آرامش و همراهي ميباشد كه عنصر مهمي در توسعه پايدار
كيفيت آموزشي و نوع ارتباطات با دانشجويان قلمداد ميگردد با توجه به
شرايط نگرش جامعه ايران به مباحث پاسخگويي و انتظارات ادراك شده و
نبود واقع بيني در بررسي نحوه ارتباطات درك شرايط با توجه به مباحث
توسعه بايد مورد توجه قرار گيرد و سطح توقع را نيز در اين امر به عنوان يك
متغير تعديل كننده مورد بررسي قرار گيرد .مدل  servqualبه عنوان يك مدل
استاندارد در ديدگاه ذينفعان ميتواند عامل مقايسه بين گروههاي آموزشي و
حتي دانشگاهها قرار گيرد و رضايت بهبود دانشجويان را به صورت عملكرد
كلي باال برده و اين رويكرد انتظارات ادراك شده نيز مهمترين عامل اثرگذار بر
كيفيت خدمات و رضايت مشتريان بهبود يابد (پاكدل و هارود .)2005
در كاربرد كيفيت ميتوان به عناصر مشترك در كيفيت در دانشگاههاي
سراسر جهان در خطمشي هاي كيفي آنها تأكيد بسيار شده ولي بايد به اين
مهم توجه كرد در كشورهاي مختلف ويژگيها و مشخصات منحصر به خود
دارند و نمي توان يك الگوي كيفيت جهانشمول ارائه داد (شعباني .)1385 ،ولي
مدل  servqualيا توجه به اينكه بر ابعاد عملكردي و نگرشي مشتري تأكيد
ميكند ميتوان به نيازهاي مشتري به عنوان يك مدل پايهاي در جهت بهبود و
توسعه سيستم مورد توجه قرار گرفته و نياز دانشجويان براي بالندگي بيشتر
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دانشگاه تشخيص داده شود.
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