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بررس و ارزیاب میزان کیفیت آموزش
دانشگاه پیام نور مرکز تالش
تورج حسنزاده ثمرین*

چکیده
پژوهش حاضر باهدف بررسی و ارزیابی میزان کیفیت آموزشی دانشگاه پیام نور مرکز تالش در سال
تحصیلی  6295انجام شده است .ماهیت مطالعهی حاضر پیمایشی بوده که به روش توصیفی-تحلیلی در
میان  460نفر از دانشجویان رشتههای مدیریت ،حسابداری ،علوم تربیتی و جغرافیای دانشگاه پیام نور
مرکز تالش که به روش نمونهگیری تصادفی طبقهای انتخاب شده بودند ،انجام شده است .اطالعات
موردنظر برای برآورد میزان شکاف خدمات آموزشی با پرسشنامه استاندارد سروکوال ()6999
گردآوریشده و دادههای بهدستآمده در دو سطح توصیفی و تحلیلی با استفاده از آزمونهای  Tزوجی
و آنووا انجام شده است .نتایج حاصل نشان داد در همه ابعاد کیفیت خدمات ،شکاف منفی وجود داشته
بهطوریکه بیشترین شکاف در بعد عوامل محسوس ( )-6/62و کمترین شکاف در بعد اطمینان
( )-4/19بود .همچنین نتایج اولویتبندی مؤلفه با آزمون فریدمن حاکی از این بود که دانشجویان به بعد
تضمین بیشترین اولویت و به بعد عوامل محسوس کمترین اولویت را اختصاص داده بودند .یافتههای
مطالعه بیانگر آن است که میزان ادراک دانشجویان از کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه پیام نور مرکز
تالش کمتر از حد مورد انتظار آنان بوده است.
واژههای ک یدی :شکاف کیفیت ،کیفیت خدمات آموزشی ،مدل سروکوال

مقاله حاضرر برگرفته از رر پووششری با عنوان « بررسری و ارزیابی میاان کیییت آموزشری دانشگاه پیام نور مرکا تال » با حمایت
دانشگاه پیام نور صورت گرفته است.
* دانشیار ،گروه مدیریت ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران( .نویسنده مسئول) tooraj.hassanzadeh@yahoo.com
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مقدمه
امروزه دانشگاهها و نهادهای آموزش عالی نقش مهمی در آموزش نسلهای آینده و نیروی
متخصص موردنیاز جامعه ،ایفا میکنند ،بهگونهای که بین توسعهیافتگی جامعه و آموزش
عالی ارتباط تنگاتنگی وجود دارد (زمانی .)6291 ،این امر در سالهای اخیر باعث افزایش
فشار بر دانشگاهها برای بهبود مهارتها ،قابلیتها و کیفیت خدمات شده (ابراهیمی،
 )6296و توجه و تمرکز بر ارتقا کیفیت آموزشی یکی از دغدغههای پژوهشگران حوزه
آموزش عالی است (خسروی .)6291 ،از طرفی سنجش کیفیت خدمات ،پیششرط
اساسی بهبود کیفیت است ،زیرا تا نیازهای کیفی مشخص نشود ،خدمات اصالح نمیشود
(یزدانی و حاجیان )6291 ،و ازآنجاییکه دانشجویان ،کارکنان ،اعضای هیئتعلمی ،جامعه
و صنایع و مشتریان عمده آموزش عالی میباشند ولی نظرات دانشجویان بهعنوان
اصلیترین مشتریان میتواند اهمیت زیادی داشته باشد (سیروانسی )4440 ،6و با توجه
به اینکه کیفیت را خواسته مشتری یا دریافتکننده خدمات تعریف میکنند و ادراکات و
انتظارات آنها را اصلیترین عامل تعیینکننده کیفیت میدانند (جعفری اصل و همکاران،
 )6292بنابراین بررسی میزان رضایت دانشجویان از مؤسسات آموزش عالی میتواند
عامل تعیینکنندهای برای سنجش و ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی به شمار رود
(زاهدی.)6294 ،
شواهد نشان میدهد که نظامهای آموزشی هنگامی میتوانند وظایف خود را بهدرستی
انجام دهند که ازنظر کیفیت آموزشی در وضع مطلوب باشند .با توجه به این موضوع
ضرورت یافتن راههایی که بتوان کیفیت آموزشی را افزایش داد ،ضروری به نظر میرسد
(خاندان ،نوحی و سبزواری .)6290 ،چراکه کیفیت پایین آموزش در دانشگاهها ،میتواند
به فقر دانشی و بینشی و مهارتی نیروی انسانی منجر شود و درنتیجه برنامههای رشد و
توسعه کشور را با مشکالت عمدهای مواجه کند (شریعتی ،امین بیدختی و نجفی.)6299 ،
از همین رو برای توسعه و رشد کشور همیشه آموزش عالی با دقت خاصی موردنظر بوده
و به آن توجه گردیده است .تا جایی که این توجه ،منجر به افزایش کمی بیسابقهای در
آموزش عالی ،بهصورت یکسویه شده است؛ اما با نگاهی در آموزش عالی و خصوصاً
در سطح دانشگاههای کشور ،متوجه میشویم که به میزان توجه و گسترش کمی آموزش
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عالی ،ازنظر کیفیت ،اتفاق محسوسی همگام با توسعه کمی صورت نگرفته است و توجه
شایانی به موضوع کیفیت در آموزش عالی نشده است (زمانی.)6291 ،
بهبود و فرایند ارزیابی کیفیت در دانشگاهها تقریباً در هر کشوری از جهان صورت
میگیرد که به طرق مختلف انجام میگردد و منجر به نتایج گوناگونی میگردد .برای چندین
سال ،پژوهشگران دانشگاهی کیفیت خدمات را با استفاده از مقیاسهای تکبعدی
اندازهگیری میکردند ،درحالیکه مقیاسهای تکبعدی برای اندازهگیری یک مفهوم
چندبعدی مانند کیفیت مناسب نیست (آسیانیان و دونل .)4441 ،6بر همین اساس مدل
تحلیل شکاف  Servqualپاراسورمان و زیتال 4یکی از مدلهای مورداستفاده جهت سنجش
کیفیت است (جعفری اصل و همکاران .)6292 ،این مدل یک مقیاس چندبعدی بوده که
کیفیت خدمات را در پنج بعد تضمین و اعتبار (به معنی توانایی دانشگاه برای ارائه صحیح
و قابلاعتماد خدماتی که قولش را داده بود) ،پاسخگویی (به معنی کمک به دانشجویان
برای فراهم کردن خدمات در اسرع وقت) ،قابلیت اطمینان (به معنی وجود دانش ،ادب و
تواضع و توانایی انتقال اعتماد و اطمینان به دانشجویان از سوی کارکنان و مدرسین
دانشگاه) ،همدلی (به معنی توانایی کارکنان و مدرسین دانشگاه در فراهم آوردن توجه
دلواپسانِ و متمایز در دانشجویان) و بعد فیزیکی و ملموس (به معنی برخورداری از امکانات
فیزیکی و تجهیزات الزم) موردسنجش قرار میدهد (بحرینی و همکاران .)6294 ،بر اساس
این مدل ،دریافتکنندگان خدمات ،کیفیت خدمات را با مقایسه ادراکات و انتظارات خود
از خدمات دریافت شده ارزیابی میکنند« .ادراکات» بیانگر ارزیابی مشتری از کیفیت
خدمات ارائهشده و «انتظارات» همان خواستههای مشتری است که بیانگر احساس آنها
نسبت به آنچه ارائهدهندگان خدمات باید عرضه کنند ،است (زمانی.)6291 ،
استان گیالن با دارا بودن چندین مرکز و واحد آموزشی در حوزه پیام نور ،بهعنوان
یکی از قطب های مهم آموزشی و پژوهشی در شمال کشور محسوب میگردد لذا
ضرورت دارد هر یک از مراکز این استان علیالخصوص مرکز تالش ازلحاظ کیفیت
خدمات از جنبههای کمی و کیفی بررسی شود.
مفهوم و تعریف کیفیت خدمات توسط کارهای عملی که توسط پاراسورامان ،بری 2و
زیتمال ( )6995 ،6999 ،6996صورت گرفته است ،تحت تأثیر قرارگرفته است :کیفیت
3. Berry, L. L.

1. Athiyainan, A., & O'Donnell, B.
2. Parasuraman, A., & Zeithaml, V. A.
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خدمات عبارت است از میزان اختالف موجود بین انتظارات و ادراکات مشتریان از
خدمات دریافتی (پاراسورامان ،بری و زیتمال .)6996 ،این تعریف توسط رابطه Q=P-E

نشان داده میشود که در این رابطه  Pنشاندهنده درک مشتری E ،نشاندهنده انتظارات
و  Qرابطه بیانگر کیفیت خدمات دریافتی است .بر اساس نظریهپردازان سروکوال و
طرفداران این مکتب ،کیفیت خدمات یک مفهوم چندبعدی است و بایستی عملکرد
ادراکشده بهوسیله مشتریان با انتظارات آنان در خصوص تکتک ابعاد مقایسه گردد
(پنکارلی ،اسپلندیانی و سینی.)4462 ،6
مطالعات متعددی نشان دادهاند که کیفیت خدمات یک رابطه مثبتی با رضایت مشتریان
دارد .کیفیت ،وفاداری و اعتماد مشتریان به سازمان را تحت تأثیر قرار میدهد (سومادی،
یودا باکتی و متاساری .)4464 ،4مدل کیفیت خدمات ،کیفیت خدمات را در پنج معیار
عوامل ملموس ،قابلیت اطمینان ،پاسخگویی ،تضمین و همدلی ارزیابی میکند.
عنایتی نوین فر و همکاران ( )6294در پژوهشی با ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی
دانشگاه پیام نور همدان بر اساس مدل سروکوآل ،گزارش کردند دانشجویان از کیفیت
خدمات آموزشی دانشگاه پیام نور واحد همدان راضی نیستند و خدمات آموزشی
ارائهشده انتظارات دانشجویان را برآورده نمیکند .هادی و همکاران ( )6295در پژوهشی
باهدف بررسی شاخصهای سنجش کیفیت آموزش عالی بر اساس مدل کانو در دانشگاه
ارومیه ،گزارش کردند بین انتظارات دانشجویان از محتوا ،ساختار و امکانات دورههای
دانشگاه و ویژگیهای استادان ،با ادراک آنان تفاوت معناداری وجود دارد ،به این صورت
که میزان ادراکات دانشجویان از چهار بعد (محتوای دوره ،ساختار دوره ،ویژگیهای
استادان ،امکانات دوره) در دانشگاه ارومیه کمتر از انتظارات آنان بود .موحدی و همکاران
( )6291در پژوهشی باهدف بررسی عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت آموزش از دیدگاه
دانشجویان که بهصورت مطالعه موردی در دانشگاه بوعلی سینا ،گزارش کردند نتایج این
مطالعه نشان داد اساتید ،دانشجویان و محتوای آموزشی  54/1درصد تغییرات متغیر کیفیت
آموزش را تبیین میکنند که تأثیر متغیر اساتید بیشتر از بقیه است .دادرس و همکاران
( )6291در پژوهشی باهدف ارزیابی کیفیت خدمات دانشگاهی از منظر دانشجویان:
مقایسه دانشکدههای فنی مهندسی یک دانشگاه جامع و یک دانشگاه صنعتی در تهران،
& 2. Sumaedi, S., Bakti, G. M. Y.,
Metasari, N.

1. Pencarelli, T., Splendiani, S., & Cini. D.
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گزارش کردند نتایج حاکی از این بود که الف) وضع موجود کیفیت خدمات دانشگاهی
در دانشکدههای فنی با انتظارات دانشجویان دارای شکاف زیادی است؛ و ب) میزان
رضایت دانشجویان دانشگاه جامع و دانشگاه صنعتی در مؤلفههای مختلف دارای تفاوت
آماری معناداری است.
یلماز ،فیلیز و یاپراک )4441( 6در پژوهشی با عنوان اندازهگیری کیفیت خدمات در
نظام آموزش عالی ترکیه با مدل سروکوال ،گزارش کردند دو دانشگاه را در ترکیه بررسی
کردند و به این نتیجه ر سیدند که دانشجویان بیشترین اهمیت را به دو بعد همدلی و
پاسخگویی کیفیت خدمات میدهند .اوکوموش و دویگون )4449( 4در پژوهشی باهدف
مدیریت خدمات آموزش عالی و ارتباط بین ادراکات دانشجویان از کیفیت و رضایت
آنها ،گزارش کردند بین ادراکات و انتظارات دانشجویان تفاوت وجود دارد و بین
ادراکات و رضایت دانشجویان ارتباط مثبت دارند .الویرا و فریرا )4449( 2در پژوهشی
باهدف انطباق و بهکارگیری مقیاس سروکوال در آموزش عالی ،گزارش کردند بعد
پاسخگویی بیشترین شکاف و بعدازآن بیشترین شکاف به ترتیب مربوط به ابعاد همدلی،
قابلیت اطمینان ،تضمین ،عوامل ملموس بود.
با توجه به مطالب مذکور این پژوهش در پی پاسخ به این سؤاالت خواهد بود که آیا
انتظار دانشجویان از کیفیت خدمات آموزشی با ادراک دانشجویان از آن در مرکز تالش
تفاوت دارد؟ آیا اهمیت ابعاد پنجگانه کیفیت خدمات آموزشی ازنظر دانشجویان در مرکز
تالش تفاوت دارد؟ و میزان شکاف کیفیت خدمات برای هر یک از شاخصهای ابعاد
پنجگانه کیفیت خدمات آموزشی در مرکز تالش به چه میزان است؟
روش
این پژوهش ازنظر هدف تحقیق کاربردی ،ازنظر ماهیت پیمایشی بوده و ازنظر روش
توصیفی تحلیلی است؛ زیرا هدف از این پژوهش ارزیابی ،توصیف و تحلیل وضعیت
موجود کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه پیام نور مرکز تالش است .جامعه آماری پژوهش
حاضر کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز تالش است .تعداد این جامعه به تفکیک
رشته و مقطع تحصیلی در جدول  2موجود است .در این پژوهش تعداد  460نفر از
دانشجویان رشتههای مدیریت ،حسابداری ،علوم تربیتی و جغرافیای با استفاده از فرمول
3. Oliveira, O., & Ferrera, E.

1. Yilmaz, V., Filiz, Z., & Yaprak, B.
2. Okumus, A., & Duygun, A.
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کوکران (رابطه  )6بهعنوان نمونه آماری تعیینشده و به روش نمونهگیری تصادفی طبقهای
انتخابشده و وارد مطالعه شدند .دادههای موردنیاز برای برآورد میزان شکاف خدمات
آموزشی در دانشگاه پیام نور مرکز تالش با استفاده از پرسشنامه استاندارد SERVQUAL

گردآوریشده است .این پرسشنامه شامل دو بخش سؤاالت عمومی (سؤاالت جمعیت
شناختی) و سؤاالت اختصاصی مربوط به سنجش کیفیت خدمات آموزشی است.
پرسشنامه مدل سوکوال  5بعد عوامل محسوس ،تضمین ،پاسخگویی ،اطمینان و همدلی
را مورد ارزیابی قرار میدهد .بهمنظور پاسخگویی به سؤاالت نیز ،از مقیاس  5درجهای
لیکرت استفاده گردیده است که گزینههای «کامالً مخالفم» تا «کامالً موافقم» را شامل
میگردد .در این پژوهش برای بررسی پایایی ابزار از آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار
آن برای کل پرسشنامه  4/92به دست آمد .همچنین برای بررسی روایی صوری ابزار ،این
پرسشنامه به تعدادی از خبرگان شامل استادان راهنما و مشاور ،برخی دیگر از اساتید
مربوط و همچنین تعدادی از محققان و مدیران در سازمان موردمطالعه ،ارسالشده و
نظرات اصالحی آنان اعمالشده است .پس از اجرای پرسشنامه در میان دانشجویان
دانشگاه پیام نور واحد تالش ،دادههای جمعآوریشده با استفاده از نرمافزار آماری
 ،SPSS22تجزیهوتحلیل شده است به این صورت که بهمنظور مقایسه ادراک و انتظار
دانشجویان در هرکدام از ابعاد خدمات آموزشی و نیز مقایسه تکتک سؤاالت از آزمون
( )Tزوج ،جهت مقایسه نمرات شکاف کیفیت در ابعاد آن و مقایسه ادراک ،انتظار و
شکاف کیفیت خدمات آموزشی در مقاطع تحصیلی مختلف از آنالیز واریانس یکطرفه
استفاده شد .همچنین در این پژوهش از آزمون فریدمن برای رتبهبندی ابعاد پنجگانه
خدمت در دو وضعیت موجود و مطلوب استفاده شد.
جدول  .2توزیع جامعه آماری دانشجویان پیام نور مرکز تالش
رشته

سال ورودی
سال  99سال 99

قبل از سال 99

جمع

سال 96

سال 94

4

4

9

ریاضیات کاربردی

9

4

4

9
4

640
66

زیستشناسی
آموزش علوم تجربی

42
4

24
1

42
4

29
4

96
91

شیمی
زمینشناسی

60
64

49
44

42
62

42
69

2
24

410

علوم تربیتی

51

91

02

49

54
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رشته
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سال ورودی
سال  99سال 99

قبل از سال 99

جمع

سال 96

سال 94

60

44

644

ادبیات فارسی

69

46

45

49

429

حسابداری

05

99

09

41

94

جغرافیا

49

21

40

4

6

روانشناسی
مدیریت

56
99

12
01

04
26

42
22

60
49

446
441

الهیات و عربی

0

4

1

6

69

22

علوم اقتصادی
علوم اجتماعی

26
40

4
25

4
49

4
69

4
4

26
641

حقوق
مدیریت اجرایی

94
25

661
09

50
4

06
4

42
4

241
90

مهندسی نرمافزار
جمع

22
510

59
164

4
214

4
411

4
441

96
4624

در این تحقیق برای تعیین حجم نمونه از فرمول زیر استفادهشده است.
pq

رابطه .6

2



NZ

2
2

 ( N  1 )  Z  pq
2

n 

2

در این رابطه  :Pبرآورد نسبت صفت متغیر؛  P =4/5و  :Zمتغیر نرمال واحد متناظر
با سطح اطمینان  95درصد؛ 6/91



/2

Z

و  : مقدار اشتباه مجاز؛   =4/45است؛ که

با توجه به فرمول فوق و جدول مربوط تعداد نمونه  460است.
یافتهها
در بخش آمار توصیفی جهت تجزیهوتحلیل دادههای جمعیت شناختی از تکنیکهای آمار
توصیفی برای بررسی چگونگی توزیع نمونه آماری از حیث متغیرهایی نظیر جنسیت،
سن ،سطح تحصیالت و رشته تحصیلی در مرکز تالش پرداختهشده است.
نتایج آمار جمعیتشناختی نشان داد از کل  460نفری که به این سؤال پاسخ داده
تعداد  610نفر ( 11/1درصد) زن و تعداد  54نفر ( 42/0درصد) مرد بودهاند .همچنین از
کل تعداد  460نفری که بهعنوان نمونه برای پاسخ به سؤاالت انتخابشدهاند تعداد 12
نفر ( 20/6درصد) سنی بین  69تا  44سال ،تعداد  59نفر ( 41/6درصد) سنی بین  44تا
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 44سال ،تعداد  51نفر ( 41/12درصد) سنی بین  44تا  40سال و  41نفر ( 64/6درصد)
نیز سنی معادل  40سال و باالتر دارند .از بین افراد نمونه تعداد  62نفر ( 1/61درصد) از
افراد دارای مدرک فوقدیپلم ،تعداد  446نفر ( 92/90درصد) از افراد دارای مدرک
لیسانس نیز دارای مدرک تحصیلی دکتری بودند.
بهمنظور بررسی و پاسخ به این پرسش که «آیا انتظار دانشجویان از کیفیت خدمات
آموزشی با ادراک دانشجویان از آن در مرکز تالش تفاوت دارد؟» از آزمون  Tاستفاده
گردید .با استناد به نمرات بهدستآمده از نمونه موردمطالعه و انجام آزمون  Tنتایج تحلیل
در جدول  5آمده است.
جدول  .1میانگین امتیازات وضع موجود و وضع مط وب کیفیت خدمات کل و هریک از ابعاد
کیفیت خدمات از دید دانشجویان با آزمون  tزوج
ابعاد

وضعیت موجود
(ادراکات)

وضعیت مطلوب
(انتظارات)

میزان
شکاف

مقدار t

مقدار
P

میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار
کیفیت خدمات
تضمین

6/91
6/99

4/94
4/90

4/96
4/12

4/50
4/14

-4/904
-4/90

4/444 -21/21
4/444 -45/21

پاسخگویی
همدلی

4/62
6/96

4/15
4/94

4/91
4/10

4/54
4/16

-4/949
-4/145

4/444 -49/49
4/444 -49/49

اطمینان
ملموسات

6/92
6/99

4/99
4/96

4/16
2/64

4/10
4/09

-4/195
-6/62

4/444 -45/41
4/444 -26/52

در جدول  0میانگین امتیازهای وضعیت موجود (ادراکات) و وضعیت مطلوب
(انتظارات) خدمات آموزشی و هر یک از پنج بعد کیفیت از دیدگاه دانشجویان و شکاف
موجود بر اساس آزمون  tزوجی ارائهشده است .مطابق جدول  ،1میانگین امتیاز ادراک
دانشجویان در کیفیت خدمات آموزشی و هر یک از ابعاد آن بهصورت معناداری پایینتر
از میانگین امتیاز انتظارات آنان از کیفیت خدمات آموزشی پیام نور مرکز تالش است
()P>4/45

بهمنظور بررسی و پاسخ به این پرسش که «آیا اهمیت ابعاد پنجگانه کیفیت خدمات
آموزشی ازنظر دانشجویان در مرکز تالش تفاوت دارد؟» و تعیین اولویت ابعاد پنجگانه
کیفیت خدمات از دیدگاه دانشجویان ،از آزمون فریدمن استفادهشده است.
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جدول  .9رتبهبندی فریدمن
ابعاد پنجگانه کیفیت

رتبه میانگین

اولویتبندی ابعاد

تضمین
پاسخگویی

4/15
2/01

6
5

همدلی

4/90

2

اطمینان
عوامل محسوس

4/99
4/95

4
0

)Chi-Square (X2

615/441
0

Sig

4/444

Df

با توجه به جدول  5در سطح معــناداری  ،%95مقدار آماره آزمون ) (X2از = 9/09

 X20,5,4بیشتر است ،درنتیجه میتوان گفت ابعاد پنجگانه کیفیت خدمات برای
پاسخدهندگان اهمیت یکسانی ندارند.
بهمنظور بررسی و پاسخ به این پرسش که «میزان شکاف کیفیت خدمات برای هر یک
از شاخصهای ابعاد پنجگانه کیفیت خدمات آموزشی در مرکز تالش به چه میزان است؟»
از آزمون  Tزوجی استفاده گردید .با استناد به نمرات بهدستآمده از نمونه موردمطالعه
و انجام آزمون  Tزوجی نتایج تحلیل در جدول  64آمده است .در جدول  64میانگین
انتظارات ،میانگین ادراکات و شکاف مربوط به سؤاالت هرکدام از ابعاد پنجگانه کیفیت
خدمات ،به تفکیک نشان دادهشده است.
جدول  .6میانگین انتظارات و میانگین انتظارات
سؤاالت

میانگین

میانگین

ادراکات انتظارات
 .6تسهیل بحث و تبادلنظر درباره موضوع درس در
کالس توسط استاد
تضمین

 .4آماده کردن دانشجویان برای شغل آینده با ارائه
آموزشهای نظری و عملی مناسب
 .2اختصاص وقت خارج از ساعات کالس برای پاسخ
به سؤاالت دانشجویان از سوی استاد

شکاف

6/96

4/29

-4/51

6/09

4/91

-4/55

4/26

4/15

-4/00
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سؤاالت

میانگین

میانگین

ادراکات انتظارات
 .0وجود منابع مطالعاتی کافی برای افزایش آگاهی
تخصصی دانشجو

6/90

4/94

-4/91

6/19

4/99

-6/6

4/44

4/95

-4/94

4/21

2/60

-4/11

 .9ارائه منابع مطالعاتی مناسب برای مطالعه بیشتر

4/44

4/95

-4/12

 .9اعالم ساعاتی که دانشجو میتواند برای مسائل درسی
و آموزشی به استاد مراجعه کند.

4/42

4/90

-4/16

 .64دادن تکالیف متناسب و مرتبط با درس

4/14

4/11

-4/45

6/19

4/19

-4/46

 .64مناسب بودن زمان برگزاری کالسها

6/10

4/99

-6/45

 .5در دسترس بودن اساتید راهنما و مشاور به هنگام نیاز
دانشجو
 .1سهولت دسترسی دانشجویان به مدیریت برای انتقال
نظرات و پیشنهادها خود درباره مسائل آموزش
پاسخگویی  .1اعمال نظرات و پیشنهادها دانشجویان درباره مسائل
آموزشی

 .66انعطافپذیری اساتید در مواجهه با شرایط خاص هر
دانشجو
همدلی

 .62وجود مکان آرام و مناسب برای مطالعه در داخل
دانشکده

6/91

4/11

-4/96

 .60مناسب بودن برخورد کارکنان آموزش با دانشجویان

6/14

4/20

-4/14

 .65رفتار توأم با احترام اساتید با دانشجویان

6/12

4/40

-4/54

 .61ارائه مطالب درسی هر جلسه کالس به شکلی منظم
و مرتبط با یکدیگر

6/94

4/55

-4/10

4/45

4/19

-4/12

 .69ارائه مطالب به شیوههایی که برای دانشجو قابلدرک
باشد

6/96

4/59

-4/19

 .69ثبت و نگهداری سوابق تحصیلی دانشجو بدون
کموکاست و اشتباه

6/94

4/10

-4/90

 .44دسترسی آسان به منابع مطالعاتی موجود در دانشگاه

6/91

4/55

-4/19

 .46انجام فعالیتها توسط اساتید و کارکنان درزمانی که
خود وعده دادهاند.

4/62

4/15

-4/56

 .44ظاهر آراسته و حرفهای اساتید و کارکنان دانشکده

6/94

4/05

-4/52

 .61آگاه کردن دانشجو از نتایج ارزشیابیهای انجامشده
در مورد وی
اطمینان

شکاف

طراحی مدل تعالی سازمانی دانشگاه فرهنگیان ...

سؤاالت
عوامل

 .42جذابیت ظاهری و تسهیالت فیزیکی

محسوس  .40کارآمد و جدید بودن تجهیزات آموزشی (اینترنت،
کتابخانه ،پروژکتور و غیره)
 .45جذابیت ظاهری وسایل مورداستفاده اساتید در
آموزش

14

میانگین میانگین
ادراکات انتظارات

شکاف

6/95

2/46

-6/41

6/95

2/09

-6/10

4/42

2/22

-6/6

همانطور که از جدول  1پیداست ،بیشترین مقدار شکاف مربوط به سؤاالت  40و
( 42بعد عوامل محسوس) و کمترین شکاف مربوط به سؤال ( 2بعد تضمین) و سؤال
( 64بعد همدلی) است.
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر باهدف بررسی و ارزیابی میزان کیفیت آموزشی دانشگاه پیام نور مرکز
تالش در سال  6291انجام پذیرفته است .نتایج پژوهش در پاسخ به این سؤال که آیا
انتظار دانشجویان از کیفیت خدمات آموزشی با ادراک دانشجویان از آن در مرکز تالش
تفاوت دارد؟ نشان داد که مرکز موردمطالعه در تمامی ابعاد دارای شکاف بوده و نتوانسته
انتظارات دانشجویان را که همان مشتریان اصلی این مرکز است را برآورده کند .نتایج
پژوهش نشان میدهد که بعد عوامل محسوس دارای بیشترین شکاف و بعد اطمینان
دارای کمترین شکاف است .این امر ضعف کیفیت خدمات آموزشی ارائهشده به
دانشجویان مرکز تالش را نشان میدهد .در این رابطه پژوهشهای دیگری نیز نتایج
مشابهی را گزارش کردند ،بهعنوانمثال خواجه ( )6290در ارزیابی کیفیت خدمات
آموزشی دانشگاه آزاد واحد قم که با مدل سروکوال فازی انجام پذیرفت گزارش کرد که
کیفیت خدمات آموزشی در همه ابعاد دارای شکاف منفی بوده و بعد عوامل محسوس
دارای بیشترین شکاف و بعد قابلیت اطمینان دارای کمترین شکاف است .وجود بیشترین
شکاف منفی در مطالعه بحرینی و همکاران ( )6294در بررسی کیفیت خدمات را در
دانشکده دندانپزشکی و در همچنین در پژوهش واز و منصوری )4462( 6در مطالعه
کیفیت خدمات ارائهشده به دانشجویان در دانشگاه خصوصی مالزی نیز گزارش شد.
1. Vaz, A., & Mansori, S.
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عوامل محسوس در کیفیت خدمات ،مربوط به مدرن و زیبا بودن ظاهری و داخلی
بنا ،جدید و نو بودن تجهیزات مورداستفاده ،امکانات بروز دانشگاهی ،ظاهر اساتید و
کارکنان دانشکده و غیره اشاره دارد .در بررسی شاخصهای این بعد نتایج نشان میدهد
«کارآمد و جدید بودن تجهیزات و مواد آموزشی (اینترنت ،کتابخانه ،پروژکتور و غیره)»
دارای بیشترین شکاف است و پسازآن «جذابیت ظاهری و تسهیالت فیزیکی (ساختمان،
کالس و غیره)» قرار دارد؛ بنابراین به نظر میرسد دانشگاه پیام نور مرکز تالش نتوانسته
انتظارات دانشجویان را از بعد عوامل ملموس برآورده کند.
پس از عوامل محسوس ،بیشترین شکاف در بعد تضمین وجود داشت .تضمین به
آموزشهای عملی و نظری الزم و متناسب با آینده شغلی دانشجویان اشاره دارد .بررسی
شاخص های این بعد جهت بررسی بهتر و شناسایی عواملی که باعث ایجاد شکاف در
این بعد شده است نشان داد نبود منابع مطالعاتی کافی برای افزایش آگاهی تخصصی
دانشجو ،بیشترین اهمیت را در میان سایر عوامل دارد؛ بنابراین ضعف این واحد دانشگاهی
در زمینه منابع علمی و کتابخانه ای الزم برای دانشجویان عدم وجود تضمین برای آینده
را به دانشجویان القا کرده و باعث افت این بعد شده است.
پاسخگویی نیز در رتبه سوم میزان شکاف منفی قرار داشت .پاسخگویی به تمایل
داشتن به کمک و ارائه خدمات فوری به مشتریان اطالق میگردد .دسترسی به اساتید در
موقع نیاز دانشجویان و منابع علمی مناسب و همچنین داشتن دسترسی آسان دانشجویان
به مدیریت دانشگاه جهت رفع مشکالت و اعمالنظر در برنامههای آموزشی نیز از
شاخصهای دیگر پاسخگویی است .بررسی شاخصهای این بعد در بین دانشجویان این
واحد نشان داد «سهولت دسترسی دانشجویان به مدیریت برای انتقال نظرات و پیشنهادها
خود درباره مسائل آموزش» دارای بیشترین شکاف منفی بود .این امر نشاندهنده این امر
است که مسئولین این واحد زمان کافی به دریافت نظرات از سوی دانشجویان مقرر
نداشته و نسبت به پیشنهادهای آنان حساسیت الزم را اعمال نکردهاند.
همدلی چهارمین شکاف منفی را در میان ابعاد پنجگانه کیفیت خدمات را دارا بود.
همدلی به توجه و رفتار مثبت با دانشجویان و مدنظر قرار دادن آسایش دانشجو در امور
آموزشی و احترام به آنان گفته میشود .بررسی شاخصهای این بعد بیانگر این است که
«مناسب نبودن زمان برگزاری کالسها از دیدگاه دانشجویان» و پسازآن «منعطف نبودن
اساتید در مواجهه با شرایط خاص هر دانشجو» بیشترین نمره منفی را در پی داشته است.
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در این بررسی بعد اطمینان در رتبه آخر قرار داشت .این بعد نسبت به سایر ابعاد
کیفیت خدمات دارای کمترین شکاف منفی بوده که به نظر میرسد دانشگاه در این بعد
نسبت به سایر ابعاد عملکرد بهتری داشته است .بررسی شاخصهای این بعد حاکی از
این امر است که «ارائه مطالب به شیوههایی که برای دانشجو قابلدرک باشد» دارای
بیشترین شکاف بوده و بیشترین نارضایتی در این بعد به این شاخص بازمیگردد.
اولویتبندی ابعاد پنجگانه حاکی از آن است که ابعاد پنجگانه کیفیت خدمات ازنظر
دانشجویان از بیشترین به کمترین اولویت عبارتاند از :تضمین ،اطمینان ،همدلی ،عوامل
محسوس و پاسخگویی .به عبارتی مراکز موردمطالعه در بعد تضمین که بیشترین اهمیت
را ازنظر دانشجویان دارا است ،کمترین شکاف را دارند .نتایج این تحقیق با یافتههای
تحقیق یلماز و همکارانش در ترکیه مطابقت دارد و به یافتههای تحقیق الویرا و فرییرا در
پرتغال نزدیک است و در مقایسه با تحقیق اعرابی و اسفندیاری که بیشترین شکاف را
مربوط به بعد قابلیت اطمینان و کمترین را مربوط به بعد همدلی به دست آوردند ،متفاوت
است و به نتایج تحقیق کبریایی و رودباری تا حدودی نزدیک است.

بهطورکلی ناملموس بودن خدمات ،ارزیابی شدن خدمات با توجه به ارائهدهنده آن،
تفاوتهای فرهنگی و درنتیجه تفاوت انتظارات مشتریان و درنهایت عدم تجانس مشتریان
باعث تفاوت در نتایج تحقیقات مختلف که در مکانها ،شرایط و فرهنگهای متفاوت
انجامگرفتهاند ،میگردد.

این تحقیق با در رابطه با عواملی مانند ناتوانی در تعمیم نتایج بهکل مراکز آموزش
عالی پیام نور کشور و همچنین انجام پژوهش در مقطع زمانی خاص و استفاده از ابزار
پرسشنامه که در ذات خود دارای محدودیتهایی است که نمیتواند بهطور عمیق و
چندبعدی وارد نگرشها و سالیق دانشجویان شود ،دارای محدودیت بوده و بایستی در
تعمیم نتایج احتیاط کرد .در حین اجرای پژوهش گسترده بودن مطالعه به دانشجویان
ورودیهای بیش از  5سال و  61رشتهی تحصیلی و وقتگیر بودن انجام مشکالتی بود
که پژوهشگر با آن مواجهه بود .با توجه به تحقیق انجامگرفته ،این پیشنهادهای پژوهشی
ارائه میگردد )6 :در این تحقیق ابعاد پنجگانه کیفیت خدمات به ترتیب از بیشترین اولویت
تا کمترین اولویت بهصورت تضمین ،اطمینان ،همدلی ،عوامل محسوس و پاسخگویی
تعیین گردید .این اولویتبندی میتواند بهعنوان مبنایی برای تعیین تقدم و تأخر
برنامههای ارتقای کیفیت مرکز پیام نور تالش بوده و برنامه ریزان آن مرکز با تأکید بر
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ابعادی که دارای اولویت باالتری هستند ،از منابع سازمان بهصورت اثربخشتری استفاده
کنند )4 .نظر به اینکه بعد عوامل محسوس دارای بیشترین شکاف بوده و این مؤلفه اهمیت
زیادی را ازنظر دانشجویان دارد ،برای کاهش یا رفع شکاف موجود ،الزم است مرکز
موردمطالعه بهظاهر آراسته و حرفهای اساتید و کارکنان دانشکده ،جذابیت ظاهری و
تسهیالت فیزیکی (ساختمان ،کالس ،صندلی و غیره) ،کارآمد و جدید بودن تجهیزات و
مواد آموزشی (اینترنت ،کتابخانه ،پروژکتور و غیره) و جذابیت ظاهری وسایل
مورداستفاده اساتید در آموزش توجه کافی داشته باشند )2 .بهتر است بررسی کیفیت با
استفاده از سروکوال ،هرساله انجام شود .دالیل عمده این امر عبارت است از :جهت
مقایسه سالیانه؛ برای تعیین اینکه بهبود خدمات در هر دوره زمانی چه اثری در تصورات
و انتظارات دانشجویان گذاشته است؛ برای تعیین اثربخشی بهبود کیفیت خدمات و
ارزیابی برنامههای بهبود کیفیت در هر یک از ابعاد کیفیت موردنظر .در پژوهشهای آتی
نیز پیشنهاد میگردد برای بررسی دقیقتر از روش مصاحبه برای بررسی سطح ادراکات
و انتظارات دانشجویان از کیفیت آموزشی ارائه شده استفاده گردد.
سپاسگزاری
از تمامی کسانی که در انجام این پژوهش تالش کردهاند ،تشکر و قدردانی مینمایم.
منابع
ابراهیمی ،م .)6296( .بررسی مقایسهای کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه پیام نور کردستان و
دانشگاه کردستان با استفاده از مدل سروکوآل .پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشکده
اقتصاد ،دانشگاه پیام نور استان البرز.
بحرینی ،م ،.مؤمنی دانایی ،ش ،.شهامت ،ش ،.خاتونی ،ع ،.قدسی ،س ،.و هاشمی ،س.)6294( .
شکاف در کیفیت خدمات آموزشی :فاصله وضع موجود با وضع مطلوب از دیدگاه
دانشجویان دندانپزشکی .مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی.195-195 ،)1( 66 ،
جعفری اصل ،م ،.چهرزاد ،م .م ،.شفیعپور ،س .ز ،.و قنبری ،ع .)6292( .کیفیت خدمات آموزشی

از دیدگاه دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه بر اساس مدل سروکووال .پژوهش در
آموزش علوم پزشکی.59-54 ،)6(1 ،
خاندان ،م .نوحی ،ع ،.و سبزواری ،س .)6290( .کیفیت خدمات آموزشی دانشکده پرستاری و
مامایی کرمان بر اساس مدل سروکوال .مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی،)24( 65 ،
.414-456
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خسروی ،م .)6291( .طراحی و اعتباریابی الگوی کیفیت خدمات آموزشی در موسسهها و
دانشگاههای مجازی ایران .نشریه پژوهش در نظامهای آموزشی.696-612 ،)04(64 ،
خواجه ،م .)6290( .بهکارگیری مدل سروکوال و منطق فازی در ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی

از دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم .مجله توسعه آموزش در علوم
پزشکی.24-42 ،)69( 9 ،
دادرس ،م ،.خوران ،ز ،.یوسفی افراشته ،م ،.و فرجیدهسرخی ،ح .)6291( .ارزیابی کیفیت
خدمات دانشگاهی از منظر دانشجویان :مقایسه دانشکدههای فنی مهندسی یک دانشگاه
جامع و یک دانشگاه صنعتی در تهران .فصلنامه آموزش مهندسی ایران-609 ،)6(69 ،
.649
زاهدی ،س .)6294( .نقدی بر کاربرد مدل سروکوال در ارزیابی خدمات آموزشی دانشگاهی:
مورد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی سال  ،6299-99مجموعه
مقاالت پنجمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام دانشگاهی ،تهران ،دانشگاه تهران.
زمانی ،ا .)6296( .شناسایی ،تحلیل و اولویتبندی عوامل مؤثر بر کیفیت آموزش در آموزش
عالی .نشریه نوآوری و ارزشآفرینی.21-42 ،)66( 1 ،
شریعتی ،ف ،.امین بیدختی ،ع .ا ،.و نجفی ،م .)6299( .ارائه مدلی جهت بهبود کیفیت آموزشهای
فنی و حرفهای :با توجه به الزامات اقتصاد مبتنی بر دانش .نشریه پژوهش در نظامهای
آموزشی.56-00 ،)01(62 ،
عنایتینوینفر ،ع ،.یوسفی افراشته ،م ،.صیامی ،ل ،.و جواهری دانشمند ،م .)6294( .ارزیابی

کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه پیام نور همدان بر اساس مدل سروکوآل .فصلنامه
پژوهش و برنامهریزی در آموزش عالی.656-625 ،)2(61 ،
موحدی ،ر ،.شیرخانی ،م ،.و طالبی ،ب .)6291( .بررسی عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت آموزش از

دیدگاه دانشجویان (مطالعه موردی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا) .نامه آموزش
عالی.664-19 ،)21(64 ،
هادی ،ر ،.رضاپور ،ی ،.و سلمانپور ،ص .)6295( .شاخصهای سنجش کیفیت آموزش عالی بر
اساس مدل کانو در دانشگاه ارومیه .نشریه علمی-پژوهشی آموزش و ارزشیابی،)96(9 ،
.25-54
یزدانی ،ب ،.و حاجیان ،م .)6291( .ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی در دانشگاههای اصفهان بر
اساس مدل سرکوال .مدیریت استاندارد و کیفیت.55-29 ،)6(9 ،
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