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Abstract: The main purpose of this
research is assessment of educational
services quality of Engineering Faculty
of Tehran University form the students’
viewpoint based on Servqual model.
The method of sampling is proportional
stratified sampling containing 197
students (134 boys and 63 girls). For
collecting research data, researcherdeveloped questionnaires were used. In
order to analyze data, the single sample
t test and paired t and independent t
method were used. The results showed
that
students’
perception
and
expectation of educational service
quality in all aspects is more than
average, and there was a significant
difference between students’ perception
and expectation of Educational
Services quality. Survey of differences
between students’ perceptions of
educational service quality in terms of
gender showed that there is no
difference between boys and girls
except in ensuring aspect, but in other
aspects, differences are observed
between groups. However, the survey
of differences between male and female
students’ expectations of service
quality showed that there is no
difference between groups in the five
dimensions of Servqual.
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 ارزيابي، هدف اصلي پژوهش حاضر:چکیده
کیفیت خدمات آموزشي دانشکدة فني دانشگاه
تهران از ديدگاه دانشجويان براساس مدل سروکوآل
 با استفاده از روش نمونهگیری تصادفي.بود
 نفر731(  نفر791 طبقهای نسبي نمونهای به حجم
 نفر دختر) به عنوان نمونه پژوهش انتخاب33 ،پسر
 برای گردآوری دادههای پژوهش از پرسشنامة.شد
.محقق ساخته کیفیت خدمات آموزشي استفاده شد
دادههای به دست آمده از اجرای پرسشنامه با
t  تک نمونهای وt استفاده از روشهای آماری
 نتايج. مستقل تجزيه و تحلیل شدندt همبسته و
نشان داد که ادراک و انتظار دانشجويان از کیفیت
 بیشتر از حد،خدمات آموزشي در همة ابعاد
متوسط است و بین ادارک و انتظار دانشجويان از
کیفیت خدمات آموزشي تفاوت معناداری وجود
 بررسيها نشان داد که بین ادراکات،داشت
دانشجويان دانشکدة فني دانشگاه تهران از کیفیت
خدمات آموزشي از لحاظ جنسیت به جز در بعد
 و،اطمینان در ساير ابعاد تفاوتي مالحظه نميشود
نیز بین انتظارات دو گروه دختر و پسر در ابعاد
.پنجگانه سروکوآل تفاوتي مالحظه نشد
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مقدمه

بسیاری از مؤسسات آموزش عالي از دانشجويان در مورد کیفیت خدماتي از قبیل کتابخانه
و سايتهای اينترنتي ،امکانات آموزشي و  ...بازخوردهايي را به منظور بهبود روند
خدمات جاری خود دريافت ميکنند .در اين زمینه ،خدماتي که از طريق دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالي ارائه ميشود ،يکي از مهمترين حوزههای خدماتي در هر
جامعهای محسوب ميشود که از نقش بيبديلي در توسعه يافتگي جوامع برخوردار است؛
بنابراين ،توجه به ارتقای کیفیت خدمات آموزشي به طور مستمر امری ضروری به نظر
ميرسد (نورالنساء و همکاران .)7331 ،در اين زمینه ،دانشگاهها به طور گستردهای در
تعريف کیفیت خدمات و اندازهگیری رضايت مشتريان در شیوهای که در بین متخصصان
بازاريابي خدمات معمول است پرداختهاند .دانشگاهها ابزارهای سنجش کیفیت خدمات را
از دهة  7931میالدی به بعد تدوين نمودند (گرونروس.)7931 ،7
واژه کیفیت از رويکردها و چشماندازهای متفاوتي تعريف شده است (ساهني 3و
همکاران .) 111 ،کیفیت ،يک مفهوم چند شکلي و چند بعدی است .تصورات ،ارزشها،
مقاصد کلي و اهداف خاص هر فرد يا ذینفع پايههای تعريف کیفیت را تشکیل ميدهد
(تاکر7991 ،1؛ به نقل از يارمحمديان .)7333 ،از نظر پیترز کیفیت در چشم مشاهده کننده
يا در ذهن مصرف کننده قرار دارد و بر اساس ذهنیت و طرز تلقي افراد ،اهداف و تجارب
آنها برداشتهای متنوعي از آن ميشود (محمدی .)7331 ،کیفیت ،مفهومي پیچیده است و
ابعاد متعددی دارد (شیلدز )7999 ،3و تعريف آن با توجه به انتقادهای ضمني مشکل
است .به دلیل معاني گوناگون آن ،تعريف مربوط به مشتریمحور بودن محصول و
خدمات از بین تعاريف و ديدگاههای مختلف بیشتر مفید است (ساهني و همکاران،
 .) 111بسیاری از تعاريف شناخته شدة کیفیت روی رابطة بین کیفیت و نیاز و رضايت
مشتريان تأکید دارد (زافیروپولوس 1و همکاران .) 11 ،از اينروست که کیفیت باالی
خدمات ،بیشتر مشتريان را رضايتمند ميکند (پتروزلیس 3و همکاران ،) 113 ،به بیان
9
ديگر ،رضايت بر انتظارات مشتريان و ادراکشان از کیفیت خدمات استوار است (کريستو
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و سیگاال 11 ،7؛ اکینکي  111 ،؛ سیگاال 111 ،3الف و ب) .کیفیت در آموزش عالي و
و نظام دانشگاهي نیز از ابعاد مختلف مورد توجه قرار گرفته است .برخي از صاحبنظران
بر اين عقیدهاند که کیفیت در آموزش عالي ،يک مفهوم پیچیده و چندجانبه و فاقد تعريفي
مناسب و منحصر به خود است (هاروی 1و گرين )7993 ،؛ اما برخي ديگر ،کیفیت در
نظام آموزش عالي را با در نظر گرفتن الگوی عناصر سازماني به کیفیت دروندادها ،کیفیت
فرايندها ،کیفیت بروندادها ،کیفیت پیامدها و ارزش افزوده ،تعريف کردهاند (بازرگان،
 .)7991با توجه به تغییرات در عرصههای جهاني و در نتیجه در آموزش عالي ،آموزش با
هر کیفیتي مورد قبول نیست و دانشگاه به عنوان يک خرده سیستم از کل آموزش عالي،
بايد بتواند در داخل و خارج به عنوان يک مکمل نقش خود را ايفا کند .امروزه اغلب
دانشگاهها دريافتهاند که کیفیت خدمات آموزشي 3خود را ارتقاء دهند (ووس 1و همکاران،
همکاران) 111 ،؛ بنابراين ،کیفیت در رأس اغلب امور قرار دارد و بهبود خدمات از
مهمترين وظايف هر مؤسسه يا دانشگاه است (سالیس .)7991 ،3همچنین ،فعالیت آموزش
آموزش عالي نوعي خدمات محسوب ميشود؛ چون ناملموس و نامتجانس است و با
معیار جداناپذيری ارائه کننده و گیرندة خدمات و همزماني وجود آنها در يک زمان،
غیرقابل ذخیره بودن ،مواجه ميشود (کاسبرت 7993 ،9الف و ب).
کیفیت خدمات مفهومي است که توجه ويژهای را به خود معطوف کرده و در
ادبیات به خاطر مشکالت در تعريف و اندازهگیری آن بحثهايي را ايجاد کرده است
(وينیسکي .) 117 ،71تعاريف متفاوتي از کیفیت خدمات وجود دارد .يکي از تعاريفي
که عموماً استفاده ميشود ،کیفیت خدمات را به عنوان گسترهای که خدمت با
انتظارات و نیازهای مشتريان پیوند دارد ،تعريف ميکنند (لويس 77و میشل 7991 ،7؛
دوتچین 73و اوکلند7991 ،71؛ وينیسکي  7و دونلي7993 ،73؛ آسوبونتنگ و همکاران،71
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 .)7993کیفیت خدمات همچنین ميتواند تفاوت بین انتظارات مشتری از کیفیت و
خدمات دريافتي تعريف شود .اگر انتظارات بیشتر از عملکرد باشد ،بنابراين ،کیفیت
دريافتي کمتر از حد مطلوب است و از اينرو نارضايتي مشتريان را در پي دارد
(پاراسورمن و همکاران793 ،7؛ لويس و میشل)7991 ،؛ بنابراين کیفیت خدمات به
فرد بستگي دارد و معاني متفاوتي برای افراد مختلف مييابد .بیشتر تعاريف کیفیت
خدمات مشتریمدار هستند و در جهت رضايت مشتری ،به عنوان عملکرد دريافت
شده مشخص ميشود .کیفیت خدمات ،مقايسه چیزی است که مشتريان احساس
ميکنند که خدمات بايد باشد (انتظارات) با قضاوتي که از خدمات دريافتي دارند
(ادراکات) .اين تعريف به عنوان تفاوت بین انتظارات مشتری از خدمات و خدمات
دريافت شده است (ساهني و همکاران .) 113 ،برای ارتقای کیفیت و ايجاد اطمینان
در ارائه خدمات با کیفیت و در نتیجه ايجاد رضايتمندی در مشتری ،استاندارد کردن
خدمات آموزشي امری اجتنابناپذير است .ناگفته نماند که به دلیل ماهیت پیچیده
خدمات آموزشي ،مشتريان متنوع و خدمات مورد نیاز گوناگون مشتريان سبب ميشود
که به عوامل و معیارهای محدودکنندة بسیار زيادی توجه شود .به همین دلیل،
استاندارد خدمات آموزشي ،سطح مورد توافق گروههای مشتريان در ارائه خدمات
خاص است (صراف733 ،؛ برنان و دوگالس .)7993 ،3اونیل و پالمر کیفیت
خدمات را در آموزش عالي به اين صورت تعريف کردهاند :تفاوت بین خدماتي که
دانشجويان انتظار دارند دريافت کنند و آنچه که آنها به صورت واقعي دريافت ميکنند
(ووس و همکاران .) 111 ،همانطور که برخي از صاحبنظران اشاره کردهاند،
مهمترين مشتريان آموزش عالي ،نوعاً دانشجويان و والدين آنها و متولیان دانشگاهها
هستند که به طور پیش روندهای تغییراتي را به سمت خدمات مشتری محور داشتهاند؛
بنابراين ،نظر دانشجويان در مورد کیفیت خدمات دريافتي از نقطه نظر برنامهريزی
آموزشي و سیاستگذاری در آموزش عالي بسیار مهم و حائز اهمیت است (پترسون 1و
و همکاران7993 ،؛ کونانت و همکاران.)793 ،
کیفیت خدمات آموزشي ،بیانگر فرآيندی است که طي آن ،افراد مهارتها ،دانش و
گرايشهای مناسب را به منظور ايفای نقش خاص خود ميآموزند (شیرازی و براتلو،
 .)733کیفیت در آموزش به عنوان يک مفهوم چند بعدی مطرح است که تمام
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وظايف و فعالیتهای برنامههای آموزشي ،يادگیری ،تحقیق ،خدمات اجتماعي،
ساختمانها ،تجهیزات ،اساتید ،محیط اقتصادی را در بر ميگیرد (صراف.)733 ،
يک مدل اندازهگیری کیفیت خدمات که به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته
است مدل سرو کوال 7است که توسط پاراسورمن و همکاران ( )7933تدوين شده
اشت .سرو کوآل به عنوان رويکرد غالب در اندازهگیری کیفیت خدمات ،انتظارات
مشتريان را قبل از دريافت خدمات و درکشان از خدمت واقعي دريافت شده را
مقايسه ميکند (پاراسورمن و همکاران  .)7933 ،برخي از محققان در آموزش از مدل
سرو کوآل ،که يک مدل معمول برای اندازهگیری کیفیت خدمات ميباشد ،و برخي از
اوقات نیز به طور ويژه برای بخش آموزش بکار رفته است استفاده کردهاند (رايت 3و
اونیل .) 11 ،1همان طور که مؤسسات آموزش عالي تأکید بیشتری روی انتظارات و
نیازهای دانشجويان دارند و دانشگاهها در مسیر دانشجو محوری حرکت ميکنند،
انتظارات دانشجويان از تسهیالت و خدمات آموزش عالي اهمیت بیشتری پیدا کرده
است (آنسي ) 113 ،؛ بنابراين ،ابزار سرو کوآل ،روش غالب استفاده شده برای
اندازهگیری ادراکات مشتريان از کیفیت خدمات شده است و به عنوان ابزاری مناسب
برای اندازهگیری کیفیت خدمات در زمینة آموزش عالي به شمار ميآيد (کاسبرت،
 7993الف) .سرو کوآل شامل بعد يا مؤلفة کلي است که در ذيل بیان ميشوند:
 .7بعد محسوسات :3تسهیالت فیزيکي ،تجهیزات و ظاهر کارکنان.
 .بعد اعتبار :1توانايي برای انجام خدمت به شکل مطمئن و با دقت.
 .بعد پاسخگويي :3تمايل به کمک به مشتريان و فراهم کردن خدمت سريع.
 .1بعد تضمین( :9شامل شايستگي ،تواضع ،اعتبار و امنیت) .دانش و تواضع
کارکنان و توانايي آنها برای القاء حس اعتماد و اطمینان به مشتری.
 .همدلي( :71شامل دسترسي ،ارتباط ،فهم مشتری) .توجه ويژه که سازمان برای
مشتريانش فراهم ميکند (ون ايواردن.) 113 ،77
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پاراسورمن و همکارانش کیفیت خدمات را حاصل تفاوت بین ادراکات و
انتظارات مشتريان تعريف کردهاند؛ بنابراين ،برای ارزيابي کیفیت خدمات ،بايستي
انتظارات و ادراکات مشتريان را سنجید؛ از اين رو ،پاراسورمن و همکارانش در ادامه
پژوهشهای خود با تکیه بر تحقیقات قبلي و بر مبنای مدل مفهومي تحلیل شکاف،
ابزاری برای سنجش کیفیت خدمات مطرح کردند .اين ابزار «مقیاس کیفیت خدمات»
نام داشت و به ابزار استانداردی برای اندازهگیری کیفیت خدمات تبديل شد .اين ابزار
در ادبیات کیفیت خدمات ،با نام مدل سرو کوآل مطرح گرديده است .مدل سرو کوآل
دارای مؤلفههای استاندارد شدهای است که (بر اساس شکاف شماره در مدل تحلیل
شکاف) .برای اندازهگیری انتظارات و ادراکات مشتريان دربارة کیفیت خدمات به کار
ميرود معادله اولیة کیفیت خدمات که اصطالحاً شکاف کیفیت نام دارد ،به صورت
زير است که بر اساس مؤلفههای مدل سرو کوآل سنجیده ميشود (پاراسورامان و
ديگران)1 :793 ،
انتظارات مشتریان  -ادراکات مشتریان =شکاف کیفیت خدمات
در زمینة استفاده از سروکوآل در آموزش عالي ،تحقیقات فراواني چه در داخل و چه در
خارج ،صورت گرفته است .بايزيدی ( )7333در پژوهش خود با عنوان بررسي رابطة کیفیت
خدمات آموزشي و عملکرد آموزشي دانشجويان فني -مهندسي و ادبیات و علوم انساني
دانشگاه کردستان به اين نتیجه رسید که شکاف کیفیت در تمام ابعاد وجود دارد و عملکرد
دو دانشکده در حد متوسطي است و رابطة بین دو متغیّر ضعیف اما مستقیم و مثبت ارزيابي
شد .همچنین زوار و همکاران ( )7333در پژوهش خود تحت عنوان ارزشیابي کیفیت
خدمات مراکز آموزشي دانشگاه پیام نور استانهای آذربايجان شرقي و غربي از ديدگاه
دانشجويان به اين نتیجه رسیدند که دانشجويان از کیفیت خدمات آموزشي دانشگاه پیام نور
راضي نیستند .همچنین در مقايسة جنسیت و سال تحصیلي (دوم و چهارم) دانشجويان
تفاوتي در چگونگي کیفیت خدمات وجود نداشت و در بین رشته تحصیلي دانشجويان فقط
سطح نارضايتي دانشجويان رشتة کامپیوتر در مقايسه ساير دانشجويان بیشتر است.
زافیروپولوس و همکاران ( ) 113نیز در پژوهش خود تحت عنوان ارزيابي کیفیت خدمات
در يک مؤسسة آموزش عالي در يونان نظرات دانشجويان و کارکنان را در مورد کیفیت
خدمات با استفاده از پرسشنامة سروکوآل به دست آوردند و به اين نتايج رسیدند که بین
نگرش و انتظارات کارکنان و دانشجويان نسبت به کیفیت خدمات ،تفاوت معناداری وجود
دارد ،و همچنین بین کیفیت موجود و کیفیت درخواستي دانشجويان شکاف است و
کارکنان ،شکاف بیشتری را در بین کیفیت موجود و مطلوب در ابعاد سروکوآل نشان دادند؛
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به عالوه ،فگانل ) 171( 7در تحقیق خود با عنوان شکاف کیفیت خدمات دريافتي در يک
مؤسسه آموزش عالي (مدرسه اسلوونیايي) به اين نتیجه رسید که شکاف معناداری بین
کیفیت خدمات دريافتي و کیفیت خدمات مورد انتظار وجود دارد.
بنابراين ،با توجه به مطالبي که مطرح شد و اهمیت نظر دانشجويان در بررسي
کیفیت خدمات آموزشي ،اين پژوهش به بررسي کیفیت خدمات آموزشي دانشکدة
فني دانشگاه تهران از ديدگاه دانشجويان با عنايت به سؤواالت ذيل ميپردازد:
 .7ادراک دانشجويان دانشکدة فني دانشگاه تهران از کیفیت خدمات آموزشي به
چه میزان است؟
 .انتظارات دانشجويان دانشکدة فني دانشگاه تهران از کیفیت خدمات آموزشي
به چه میزان است؟
 .3آيا بین ادراک و انتظارات دانشجويان دانشکدة فني دانشگاه تهران از کیفیت
خدمات آموزشي تفاوت معناداری وجود دارد؟
 .1آيا بین ادراک و انتظارات دانشجويان دانشکدة فني دانشگاه تهران از کیفیت
خدمات آموزشي از لحاظ جنسیت تفاوت معناداری وجود دارد؟

روش پژوهش ،جامعه و حجم نمونه

اين پژوهش ،در دانشکدة فني دانشگاه تهران به صورت مطالعة توصیفي – مقطعي
انجام شده است .جامعة آماری اين پژوهش شامل کلیة دانشجويان مقطع کارشناسي
دانشکدة فني دانشگاه تهران که در سال تحصیلي  7339-33مشغول به تحصیل بودند،
است .تعداد کل دانشجويان کارشناسي دانشکدة فني  3913نفر ( 333نفر پسر7 3 ،
نفر دختر) بود و از اين بین ،نمونهای به حجم  791نفر ( 731نفر پسر 33 ،نفر دختر)
با استفاده از نمونهگیری تصادفي طبقهای نسبي انتخاب شد.

ابزار گردآوری دادهها

برای گردآوری دادهها از پرسشنامة محقق ساخته که بر اساس ابعاد پنجگانة مدل
سروکوآل قبالً توسط میرفخرالديني و همکاران ( )7333طراحي و استفاده شده بود،
استفاده شد .برای بررسي پايايي ابزار از آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن برای
هر يک از ابعاد پاسخگويي ،همدلي ،تضمین ،اطمینان ،ملموسات به ترتیب ،1/133
 ،1/1 1 ،1/133 ،1/977 ،1/1بدست آمد.
1. Faganel
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روش تحلیل دادهها
برای تجزيه و تحلیل دادهها از آمار توصیفي و استنباطي استفاده شده است .آمار
توصیفي شامل میانگین و انحراف معیار دادهها است .در سطح آمار استنباطي از آزمون
آماری  tتک نمونهای و  tهمبسته و  tمستقل استفاده شده است و دادهها توسط
نرمافزار  SPSSتحلیل شد.

یافتهها

 بررسی میزان ادراک دانشجویان دانشکدة فنی دانشگاه تهران از کیفیت خدمات
آموزشی
همانطور که مشاهده ميشود ،در جدول ( )7تعداد حجم نمونه ،میانگین ،انحراف
معیار و سطح معناداری دادهها گزارش شده است .از آنجا که سطح معناداری آزمون t
برای همة ابعاد پنجگانة مدل سروکوآل کمتر از  1/1است ،فرض صفر رد ميشود و
ادعای برابری میانگینها را ميتوان برای همة ابعاد مردود دانست ،و چون مقدار
میانگینها برای همة ابعاد پنجگانه (همدلي ،تضمین و اطمینان ،پاسخگويي و
ملموسات) بیشتر از  3است ،پس ميتوان نتیجه گرفت که از نظر دانشجويان ،کیفیت
خدمات آموزشي در همة ابعاد بیشتر از حد متوسط است.
جدول ( )1آمار توصیفی و استنباطی  tتک نمونهای ادراک دانشجویان بر اساس ابعاد
پنجگانه مدل سروکوآل
ملموسات
اطمینان
تضمین
همدلی
پاسخگویی

N
191
191
191
191
191

M
3/11
3/ 1
3/19
3/39
3/3

SD
0/596
0/197
0/606
0/567
0/969

Df
195
195
195
195
195

T
11/695
4/174
17/515
4/174
9/901

P
0/000
0/000
0/001
0/007
0/000

 بررسی میزان انتظارات دانشجویان از کیفیت خدمات آموزشی
همانطور که مشاهده ميشود در جدول شماره ( ) تعداد حجم نمونه ،میانگین،
انحراف معیار و سطح معناداری دادهها گزارش شده است .از آنجا که سطح معناداری
آزمون  tبرای همة ابعاد پنجگانه مدل سروکوآل کمتر از  1/1است ،فرض صفر رد
ميشود و ادعای برابری میانگینها را ميتوان مردود دانست ،و چون مقدار میانگینها
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بیشتر از  3است ميتوان گفت که انتظار دانشجويان از کیفیت خدمات آموزشي ،بیشتر از
حد متوسط است.
جدول ( )6آمار توصیفی و استنباطی  tتک نمونهای انتظارات دانشجویان بر اساس
ابعاد پنجگانة مدل سروکوآل
ملموسات
اطمینان
تضمین
همدلی
پاسخگویی

N

M

SD

Df

T

P

191
191
191
191
191

1/33
1/33
1/3
1/31
1/ 1

0/716
0/716
0/711
0/764
0/640

195
195
195
195
195

61/961
66/577
61/547
61/166
56/661

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

 بررسی تفاوت ادراک و انتظارات دانشجویان از کیفیت خدمات آموزشی
همانطور که مشاهده ميشود ،در جدول ( )3تعداد حجم نمونه ،میانگین دادهها،
انحراف معیار و سطح معناداری دادهها گزارش شده است .از آنجا که سطح معناداری
آزمون  tوابسته بین ادراک و انتظار دانشجويان برای تمامي ابعاد مدل سروکوآل کمتر
از  1/1است ،فرض صفر رد ميشود و تفاوت میانگینها در سطح  1/9معنادار
است و چون مقدار میانگینهای انتطار دانشجويان از میانگینهای ادراک آنها بیشتر
است ميتوان گفت که ادراک دانشجويان از کیفیت خدمات آموزشي کمتر از انتظار
آنان است و بین ادارک و انتظار آنها شکاف منفي وجود دارد .در واقع ،دانشجويان از
کیفیت خدمات آموزشي ارائه شده رضايت ندارند.
جدول ( )7آمار توصیفی و استنباطی  tوابسته و شکاف بین ادراک و انتظار
دانشجویان بر اساس ابعاد پنچ گانه مدل سروکوآل
ادراک
ملموسات
اطمینان
تضمین
همدلي
پاسخگويي

انتظار

N

M

SD

M

SD

Df

T

P

191
191
191
191
191

7/10
7/61
7/19
7/79
7/56

0/596
0/197
0/606
0/567
0/969

1/77
1/75
1/76
1/71
1/61

0/716
0/716
0/711
0/764
0/640

195
195
195
195
195

-10/14
-17/71
-19/16
-11/94
-4/76

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

شکاف بین
ادراک و
انتظار
-0/57
-0/46
-0/45
-0/96
-0/69
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 بررسی تفاوت بین ادراک دانشجویان از کیفیت خدمات آموزشی از لحاظ
جنسیت
برای پاسخ به اين سؤال پژوهش که آيا بین ادراک دانشجويان دانشکدة فني
دانشگاه تهران از کیفیت خدمات آموزشي از لحاظ جنسیت تفاوت معناداری وجود
دارد ،از آزمون  tبرای گروههای مستقل استفاده شد .نتايج تحلیل نشان داد که تنها در
بعد اطمینان در بین دختر و پسر تفاوت وجود ندارد ،اما در ابعاد ديگر تفاوت بین دو
گروه مشاهده شد.
جدول ( )1آمارة توصیفی و استنباطی  tمستقل برای ادراک دانشجویان دانشکدة فنی
دانشگاه تهران از کیفیت خدمات آموزشی از لحاظ جنسیت
دختر
ملموسات
اطمینان
تضمین
همدلي
پاسخگويي

پسر

N

M

SD

N

M

SD

Df

T

P

33
33
33
33
33

3/1
3/17
3/3
3/79
/1

1/3 3
1/333
1/13
1/11
7/711

731
731
731
731
731

3/3
3/ 9
3/ 1
3/13
1/13

1/311
1/117
1/ 71
1/ 33
1/311

79
79
79
79
79

3/ 1
7/17
3/33
/33
-9/311

0/000
0/150
0/001
0/010
0/000

 بررسی تفاوت بین انتظارات دانشجویان از کیفیت خدمات آموزشی از
لحاظ جنسیت
برای پاسخ به اين سؤال پژوهش که آيا بین انتظارات دانشجويان از کیفیت
خدمات آموزشي از لحاظ جنسیت تفاوت معناداری وجود دارد ،از آزمون  tبرای
گروههای مستقل استفاده شد .نتايج تحلیل نشان داد که بین دو گروه در ابعاد پنجگانة
سروکوآل تفاوتي وجود ندارد.
جدول (  )6آمارة توصیفی و استنباطی  tمستقل برای انتظارات دانشجویان دانشکدة
فنی دانشگاه تهران از کیفیت خدمات آموزشی از لحاظ جنسیت
دختر

ملموسات
اطمینان
تضمین
همدلي
پاسخگويي

پسر

N

M

SD

N

M

SD

Df

T

P

33
33
33
33
33

1/3
1/39
1/11
1/39
1/ 1

1/31
1/3 3
1/311
1/3
1/ 99

731
731
731
731
731

1/33
1/3
1/3
1/37
1/

1/3 3
1/317
1/331
1/3 3
1/ 17

79
79
79
79
79

1/ 71
1/133
7/3 7
7/13
7/111

0/504
0/176
0/119
0/179
0/716
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بحث و نتیجهگیری
نتايج اين پژوهش نشان داد که در ابعاد پنجگانة کیفیت خدمات (همدلي ،تضمین ،اطمینان،
پاسخگويي و ملموسات) ادراک دانشجويان دانشکدة فني دانشگاه تهران از کیفیت خدمات
آموزشي در همة ابعاد بیشتر از حد متوسط است .همچنین در بررسي میزان انتظارات
دانشجويان دانشکدة فني از کیفیت خدمات آموزشي نتايج نشان داد که انتظار دانشجويان از
کیفیت خدمات آموزشي ،بیشتر از حد متوسط است؛ به عالوه در بررسي تفاوت ادراک و
انتظارات دانشجويان از کیفیت خدمات آموزشي؛ نتايج نشان داد که ادراک دانشجويان از
کیفیت خدمات آموزشي کمتر از انتظار آنان است و بین ادارک و انتظار آنها شکاف منفي
وجود دارد؛ در واقع دانشجويان از کیفیت خدمات آموزشي ارائه شده در حد مطلوب
رضايت ندارند .شکاف منفي کیفیت بیانگر اين است که انتظارات دانشجويان ،فراتر از
ادراکات آنها از وضعیت موجود است .اين نتیجه با قسمتي از نتايج پژوهش (بايزيدی،
7333؛ زافیروپولوس و همکاران 113 ،و فگانل ) 171 ،همسوست .در اين زمینه ،ميتوان
با ارائة خدمات آموزشي با کیفیتتر شکاف موجود را به حداقل رساند .همانطور که نتايج
پژوهش در زمینه شکاف بین ادراک و انتظارات دانشجويان نشان داد ،از بین ابعاد کیفیت،
ابعاد اطمینان و همدلي از بیشترين شکاف از نظر دانشجويان برخوردار بودند .در تبیین اين
موضوع در ارتباط با بعد اطمینان ميتوان اشاره کرد که ارائة مطالب ،به شیوهای که برای
دانشجو قابل درک باشد ،بخوبي انجام نشده است .همچنین دسترسي آسان به منابع
اطالعات موجود در دانشگاه ،در حد مطلوب نیست؛ به عالوه ارائة مطالب درسي هر
جلسة کالس به شکلي منظم و مرتبط با يکديگر ،کمتر صورت ميگیرد .در ارتباط با بعد
همدلي ميتوان چنین استنباط کرد که به خاطر نامناسب بودن زمان برگزاری کالسها،
اساتید در مواجه با شرايط خاص هر دانشجو ،انعطاف کمتری از خود نشان ميدهند و دادن
تکلیف نامتناسب و کمتر مرتبط با درس ،موجب ايجاد شکاف در بین انتظارات و ادراک
دانشجويان از کیفیت خدمات آموزشي شده است .همچنین در ارتباط با بعد تضمین
ميتوان چنین گفت که بعد تضمین به پاسخگويي مشفقانه به مشتريان و بر توانايي کارکنان
سازمان برای القای حس اعتماد و اطمینان به مشتری تأکید دارد (پاراسورمن و همکاران،
 .)7997وجود شکاف در اين بعد حاکي از آن است که بحث و تبادل نظر دربارة موضوع
درس در کالس درس توسط اساتید کمتر صورت ميگیرد و آموزشهای ارائه شده چندان
مناسب نبوده و دانشجويان را برای شغل آينده آماده نميکند؛ از طرف ديگر ،اساتید برای
پاسخ دادن به سؤاالت خارج از کالس برای دانشجويان؛ (به خاطر حجم باالی کار اعضای
هیأت علمي) کمتر وقت اختصاص ميدهند.

02

نامة آموزش عالي

وجود شکاف کیفیت در ارتباط با ساير ابعاد خدمات ،بیانگر آن است که بخوبي در
زمینة حساسیت در قبال درخواستها ،سؤالها و شکايات اقدامي نشده است و دانشکده
کمتر توانسته است که عالقهمندی خود را به ابراز نظرات دانشجويان نشان دهد و مکاني
آرام برای درس خواندن فراهم بیاورد .وجود کارهای زياد ،فرصتي را برای ابراز همدلي و
شنیدن و درک نظرات دانشجويان توسط استادان و مسؤوالن دانشکده باقي نگذاشتند و در
زمینة برقراری ارتباط مناسب با دانشجويان نیز اين افراد ،موفق نبودهاند و امکانات و
تجهیزات در آموزش برای دانشجويان در حد مطلوب وجود ندارد.
در بررسي تفاوت بین ادراک دانشجويان دانشکدة فني دانشگاه تهران از کیفیت خدمات
آموزشي از لحاظ جنسیت ،نتايج تحلیل نشان داد که بین ابعاد ملموسات و پاسخگويي در
بین دختر و پسر تفاوت وجود دارد ،اما در ابعاد ديگر تفاوتي بین دو گروه مشاهده نشد.
همچنین بررسي تفاوت بین انتظارات دانشجويان از کیفیت خدمات آموزشي از لحاظ
جنسیت نتايج تحلیل نشان داد که بین دو گروه در ابعاد پنجگانه سروکوآل تفاوتي وجود
ندارد .اين نتیجه با قسمتي از پژوهش زوار و همکاران ( )7333همسوست؛ چرا که آنها نیز
به اين نتیجه رسیدند که در مقايسة جنسیت دانشجويان و چگونگي کیفیت خدمات تفاوتي
وجود ندارد .به دلیل وجود برخي از تفاوتها در جوامع مورد مطالعه در زمینة کیفیت
خدمات آموزشي (که از اين بین ميتوان به تفاوت در امکانات و تجهیزات ،اساتید
برجسته ،دسترسي به فرصتهای کیفي آموزشي و  ...اشاره کرد) ،نميتوان به تأيید يا رد
نتايج پژوهشهای صورت گرفته پرداخت.
دانشکدة فني دانشگاه تهران به عنوان يکي از قديمترين دانشکدههای فني و مهد
مهندسي کشور چنانچه بخواهد به روند رو به رشد خود همچنان ادامه دهد نیازمند ارائة
خدمات با کیفیتتر به مشتريان و ذینفعان خود است؛ بدين منظور ،برای باال بردن کیفیت
خدمات آموزشي ،آموزش شیوههای نوين تدريس و آموزش به مدرسان (اساتید) به منظور
تسهیل بحث و تبادل نظر دربارة موضوع درس در کالس و آماده نمودن دانشجويان برای
شغل آينده ،اختصاص دادن وقتي معین از سوی اساتید برای پاسخ و توضیح مطالب برای
دانشجويان خارج از ساعات کالس ،افزايش منابع مطالعاتي برای دانشجويان ،رفتار توأم با
احترام اساتید با دانشجويان ،اعمال نظرات و پیشنهادهای دانشجويان دربارة مسائل آموزشي
در برنامههای آموزشي ،سهولت دسترسي دانشجويان به مديريت برای انتقال نظرات و
پیشنهادهای خود دربارة مسائل آموزشي ،و وجود منابع اطالعات کافي برای افزايش آگاهي
تخصصي دانشجو در بهبود کیفیت خدمات آموزشي دانشکده ،مؤثر خواهد بود.
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