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چکیده :ارزيابي کیفیت آموزشي دانشگاهها از مهمترين
موضوعات پژوهشي به شمار ميرود .هدف از اجرای اين
پژوهش ،بررسي کیفیت خدمات آموزشي دانشگاه تربت
حیدريه از نگاه دانشجويان است .پژوهش از نوع توصیفي-
مقطعي است و برای گردآوری دادهها از پرسشنامه سروکوال
استفاده شد که بر اساس مقیاس پنج درجه لیکرت
طراحيشده است .پايايي اين پرسشنامه با استفاده از آلفای
کرونباخ برابر  0.921به دست آمد .برای توصیف اطالعات از
آمارههای توصیفي (میانگین و انحراف معیار) بهره گرفته شد.
نرمال بودن دادهها با روش کولموگوروف-اسمیرنوف و
همچنین روش شاپیرو-ويلک بررسي شد که سطح
معنيداری بهدست آمد .شکاف بین مرد و زن با استفاده از
آزمون تي مستقل انجام گرفت که مشخص شد تفاوت
معنيداری وجود ندارد .شکاف بین رشتهها با آنالیز واريانس
تفاوت معنيداری را نشان داد .براساس آزمون تعقیبي توکي
تفاوت معنيداری بین رشتههای برق و باستانشناسي کشف
شد .نتايج نشان داد در تمامي ابعاد کیفیت خدمات ،شکاف
منفي جود دارد که بیانگر نیاز اساسي به بررسي و رفع
مشکالت موجود است .در آخر نیز پیشنهادهايي مانند در
اولويت قرار دادن کارگاههای آموزشي مرتبط با مشاغل به
عنوان نتايج نهايي کار معرفي شده است.
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Abstract:
Evaluation
of
university
education quality is one of the most
important research topics. The purpose of
this study was to evaluate the quality of
educational services at University of Torbat
Heydariyeh. This is a cross-sectional
descriptive study. In order to collect data, a
SERVQUAL questionnaire was designed
based on a five-point Likert scale. The
reliability of this questionnaire was 0.921,
using Cronbach's alpha. Descriptive
)statistics (mean and standard deviation
were used to describe the data. Normality of
data was investigated by KolmogorovSmirnov and Shapiro-Wilk's methods,
which achieved a significant level. The gap
between male and female was measured
using independent t-test, which showed that
there was no significant difference. The gap
between the fields showed a significant
difference with analysis of variance.
According to Tukey's post-hoc test, a
significant difference was found between
electrical engineering and archeology
majors. In all aspects of service quality,
there is a negative gap that indicates a
fundamental need to investigate and resolve
existing problems. Finally, suggestions have
been made to prioritize job-related
workshop.
Education,
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مقدمه
مطالعه کیفیت خدمات در هر سازماني يکي از راههای ضروری برای رسیدن به
موفقیت است (سالوادور-فرر ،2010 1،ص  .)167دانشگاهها از مهمترين حوزههای
خدماتي هر جامعه هستند زيرا بین توسعه جامعه و دانشگاهها ارتباط تنگاتنگي وجود
دارد .برای ايفای نقش دانشگاه در پیشرفت جامعه بايد کیفیت آموزش مورد توجه
قرار گیرد (زماني ،1396 ،ص  .)23آموزش عالي ايران در دو دهه گذشته با چالشها
و مشکالت متعددی روبهرو بوده است .از جمله اين چالشها ،گسترش کمي
دانشگاهها و افزايش مؤسسات آموزش عالي بوده است .گسترش کمي دانشگاهها،
بدون توجه به ظرفیت های موجود ،کاهش کیفیت نظام آموزش عالي را به دنبال دارد
(چوپاني و همکاران ،1390 ،ص  .)157از دغدغهها و چالشهای مهم نظام آموزش
عالي در همه کشورها ،کیفیت آموزش است .در ايران نیز در جهت تضمین کیفیت در
آموزش عالي برای ارزيابي مستمر و مديريت کیفیت ،تالشهايي شده است (پرند و
قیومي ،1396 ،ص  .)3موضوع نظارت و ارزيابي دانشگاهها و مؤسسات آموزش
عالي ،به مشاهدات منظم و همراه با علم و آگاهي اطالق ميشود که در طي اين
فرايند ،پديدهها ثبت و ضبط ميشوند (ذاکر صالحي ،1391 ،ص  .)96دانشجويان
بهعنوان دريافت کنندگان آموزش ،بهترين منبع برای قضاوت و شناسايي مشکالت
آموزشي هستند .اما دستیابي به کیفیت مطلوب در آموزش ،مستلزم ارزيابي آموزش
است .رضايت دانشجويان ،عامل مهم و تعیینکنندهای برای ارزيابي مؤسسات آموزش
عالي به شمار ميرود ،اما با توجه به وجود عوامل ناملموس تأثیرگذار بر رضايت
دانشجويان ،ارزيابي کیفیت ،يک چالش است .مطالعات نشان ميدهند که بین
انتظارات و ادراکات دانشجويان از کیفیت خدمات آموزشي شکاف منفي وجود دارد و
مراکز آموزش عالي نتوانستند انتظارات دانشجويان را برآورده کنند که نتیجه اين امر
نارضايتي و و کاهش انگیزه دانشجويان است (سلطاني ،1396 ،ص  .)326بديهي
است که اگر پرسشنامههای نظرسنجي با روايي و پايايي قابل قبول ،تهیه و اجرا شود،
ميتواند از بهترين منابع اطالعات مورد نیاز جهت تعیین کیفیت تدريس و آموزش
باشد؛ بهويژه آنکه دانشجويان ،خود فراگیران آموزش هستند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. Salvador-Ferrer

1

ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه بر اساس مدل سروکوال ...

139

اين پژوهش با هدف بررسي سطح کیفي دانشگاه تربت حیدريه با استفاده از
روشهای کاربردی و با بررسي نتايج پژوهشهای ديگر دانشگاهها انجام گرفته است،
تا نتايج حاصل به مديران ارائه شوند و در نهايت برای تصمیمات آينده مورد بازبیني
قرار گیرند .پرسشهای پژوهش به شرح زير است:
 کیفیت خدمات آموزشي دانشگاه از نظر دانشجويان چگونه است؟
 آيا نظرات دانشجويان در بین گروههای مختلف ،تفاوت دارد؟
پیشینه پژوهش
کیفیت ،امری ارزشي است که بیانگر دلخوشي مشتری است و به موازات افزايش
انتظارات مشتری ،کیفیت يک محصول نیز ارتقا مييابد (بريمني و همکاران،2011 1،
ص  .)51کیفیت در آموزش عالي بهطور عمده در مورد توسعه اقتصادی است که
بستگي به رويکردهای کیفي در آموزش عالي دارد (چند و همکاران .)23 ،2017 2،اما
دستیابي به کیفیت مطلوب در آموزش ،مستلزم ارزيابي آموزش ارائه شده است.
ارزشیابي در دستگاههای آموزشي يکي از ارکان اصلي است و ارزشیابي ،اين امکان را
فراهم ميسازد تا نقاط قوت و ضعف برنامهها مشخص شود و به مس والن در اتخاذ
سیاستهای مناسب کمک خواهدکرد (ايرانمنش و همکاران ،1392 ،ص .)167
يکي از روشهای بررسي عملکرد کیفیت ،مدل سروکوال است که غالب ًا برای
ارزشیابي کیفیت خدمات آموزش عالي و دانشگاهها استفاده ميشود .اين مدل را
پاراسورامان و همکارانش در سال  1985ارائه کردند .سروکوال ،ابزاری معتبر برای
ارزشیابي کیفیت خدمات است و ميتواند در محیطهای آموزشي بهکار گرفته شود.
کاربرد عملي الگوی سروکوال نشان داده است که قابلیت بااليي نسبت به ساير
مقیاسها دارد .الگوی سروکوال در رشتههای مختلف از قبیل بانکداری ،خدمات
بورس ،نگهداری ساختمان ،خدمات اطالعرساني ،خدمات حکومت محلي ،بازاريابي،
هتلداری ،کشتیراني ،فروشندگي ،خدمات بهداشتي و آموزش عالي استفاده شده است
(آرامبوال و هال ،2006 3،ص  .)148بر اساس اين مدل ،مشتريان انتظارات خود را با
ادراک خود از خدمات دريافتشده ،مقايسه ميکنند .در مدل سروکوال برای بررسي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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شکاف از مقیاس پنجگزينهای لیکرت استفاده ميشود .اين مدل دارای  27مؤلفه
مختلف است که کیفیت خدمات يک سازمان را از پنج بعد مختلف ارزيابي ميکند.
تضمین :صالحیت سیستم و حسن شهرت در ارائه خدمات بهطور مؤدبانه و
مطم ن را نشان ميدهد؛
پاسخگويي :به تمايل برای کمک به ارباب رجوع و ارائه خدمات در حداقل زمان
ممکن اطالق ميشود؛
همدلي :به توانايي نزديک شدن به ارباب رجوع و تالش برای درک نیازهای او
اطالق ميشود؛
اطمینان :به معنای توانايي انجام خدمات تعهد شده به صورت صحیح و مطم ن
است؛
ملموس :عناصر عیني سازمان که نمود عیني تسهیالت فیزيکي ،تجهیزات ،پرسنل،
ارتباطات و مواد اولیه موجود در سازمان است.
بديهي است اگر انتظارات بیش از ادراک باشد ،شکاف منفي است و از ديد مشتری
کیفیت خدمات دريافت شده کمتر است و نارضايتي وی را به دنبال دارد (ساهني و
همکاران ،2006 1،ص .)267
در ادامه ،پژوهشهای پیشین مرتبط با موضوع مقاله بررسي خواهد شد .برخي از
مقالهها از ابزارهايي غیر از پرسشنامه سروکوال برای بررسي وضعیت آموزشي
دانشگاهها استفاده کردند مانند رخش خورشید و همکاران ()1393؛ جالسیان و میری
()1396؛ احمدی دهقطبالديني و همکاران ( )1389و عزيزی ( .)1387در مقالههای
بسیاری نیز از پرسشنامه سروکوال استفاده شده است که ميتوان آنها را بر اساس
بیشترين شکاف شناسايي شده ،دستهبندی کرد که به چند نمونه اشاره ميشود.
باقرزاده خواجه و باقرزاده ( )1388کیفیت خدمات را بررسي و با مدل تحلیل
سلسهمراتبي رتبه بندی کردند .بیشترين میزان شکاف مربوط به بعد همدلي و کمترين
میزان شکاف مربوط به بعد تضمین ديده شد .عباسیان و همکاران ( )1391شکاف بین
ادراک و انتظارات دانشجويان از کیفیت خدمات آموزشي را با استفاده از مدل
سروکوال بررسي کردند .ايشان دادهها را با استفاده از آزمونهای تيمستقل ،تي زوجي
و آنالیز واريانس يکطرفه ،تحلیل و بیشترين شکاف را در بعد پاسخگويي و کمترين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. Sahney
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شکاف را در بعد تضمین معرفي کردند .در نهايت نشان دادند که انتظار دانشجويان در
تمامي ابعاد خدمت برآورده نميشود .يافتههای پژوهش محبي و همکارانش ()1392
نشان داد که در تمامي ابعاد کیفیت خدمات آموزشي و عبارات مربوط به سنجش آن،
شکاف کیفیت وجود داشت که بیشترين شکاف مربوط به بعد پاسخگويي و کمترين
شکاف نیز در بعد اطمینان ديده شد و در آخر ،تغییر و بازنگری در شیوه آموزش و
مديريت آموزش دانشگاه را راهحل کاهش شکاف معرفي کردند .ياسبالغي شراهي و
همکاران ( )1394نیز کیفیت خدمات آموزشي را با مدل سروکوال بررسي کردند .در
اين پژوهش ،در هر پنج بعد ،شکاف کیفیت خدمات منفي بود .بیشترين شکاف به بعد
ملموسات و کمترين شکاف به بعد اطمینان مربوط بود .همچنین میانگین انتظار از
کیفیت خدمات آموزشي در بین دانشجويان فني و مهندسي کمتر از  3دانشکده ديگر
مورد بررسي بوده است .در پژوهش تقيپور و همکاران ( )1395نیز رتبهبندی ابعاد
کیفیت خدمات آموزشي از ديدگاه دانشجويان عبارت بود از همدلي ،پاسخگويي،
اعتبار ،شرايط فیزيکي و ملموس و تضمین .پژوهش حیدری سورشجاني و همکاران
( )1395برای تعیین کیفیت خدمات آموزشي تحصیالت تکمیلي از ديدگاه دانشجويان
انجام گرفت و نتیجه آن معنيداری شکاف در تمامي ابعاد کیفیت خدمات بود.
بیشترين شکاف نیز در ابعاد پاسخگويي و تضمین ديده شد .يارمحمديان و همکاران
( )1394در پژوهش خود دريافتند که نیمي از پاسخگويان ،کیفیت خدمات را منفي
ارزيابي کردند و بیشترين شکاف نیز در بعد همدلي است .در پژوهش سیدعسکری و
همکاران ( )1394مشخص شد که بین ادراک و انتظارات دستیاران از کیفیت خدمات
آموزشي در هر پنج بعد خدمات شکاف منفي وجود دارد؛ به طوری که بیشترين میزان
شکاف در بعد فیزيکي و ملموس و کمترين میزان شکاف مربوط به بعد قابلیت
اطمینان بود .نتايج مطالعهای که در دانشگاه علوم پزشکي مشهد در سال  1396بر
مبنای پرسشنامه سروکوال اجرا شد ،نشان داد کیفیت در تمام ابعاد منفي است و
منفيترين شکاف در بعد ملموس است .فروغي ابری و همکاران )2011(1هم کیفیت
خدمات آموزشي با مدل سروکوال را بررسي کردند و مشخص شد بیشترين شکاف
در بعد پاسخگويي بوده است .همچنین ،ابیلي و همکاران )2012( 2با استفاده از مدل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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سروکوال ،کیفیت ابعاد مختلف خدمات آموزشي را اندازهگیری کردند و دريافتند
مهم ترين بعد از نظر دانشجويان ،بعد پاسخگويي بود که بزرگترين شکاف را دارد.
عنايتي و همکاران ( )2013کیفیت خدمات آموزشي را براساس مدل سروکوال
اندازهگیری کردند و بیشترين و کمترين شکاف به ترتیب در ابعاد ملموس و همدلي
ديده شد .چوآی و همکاران )2016(1از مدل سروکوال استفاده کردند و به اين نتیجه
رسیده اند که در تمامي ابعاد دانشگاه مورد مطالعه شکاف وجود دارد که بیشترين
شکاف در بعد همدلي بود .به خالصه مقالههای بررسي شده در جدول ( )1اشاره شده
است.
در اين پژوهش ،با استفاده از مدل سروکوال ،کیفیت خدمات آموزشي در دانشگاه
تربت حیدريه بررسي شده تا نقاط ضعف اين حوزه شناسايي شود.
جدول ( )1پیشینه پژوهش
منبع
باقرزاده خواجه و باقرزاده
()1388
عباسیان و همکاران ()1391
محبي و همکارانش ()1392
ياسبالغي شراهي و همکاران
()1394
تقيپور و همکاران ()1395
حیدری سورشجاني و همکاران
()1395
يارمحمديان و همکاران ()1394
سیدعسکری و همکاران ()1394
فروغي ابری و همکاران ()2011
ابیلي و همکاران ()2012
عنايتي و همکاران ()2013
چوآی و همکاران ()2016

مطالعه موردی

کمترین رضایت
(بیشترین شکاف)

بیشترین رضایت
(کمترین شکاف)

مراکز آموزش عالي تبريز

همدلي

تضمین

دانشگاه علوم پزشکي قم
دانشگاه علوم پزشکي قم

پاسخگويي
پاسخگويي

تضمین
اطمینان

دانشگاه اراک

ملموسات

اطمینان

دانشکده کشاورزی دانشگاه
تربیت مدرس

تضمین

همدلي

دانشگاه رازی کرمانشاه
دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
دانشگاه علوم پزشکي کرمان
دانشگاه آزاد خوراسگان
دانشگاه امیرکبیر
دانشگاه آزاد مازندران
يکي از دانشگاههای مالزی

پاسخگويي و
تضمین
همدلي
فیزيکي و ملموس
پاسخگويي
پاسخگويي
ملموس
همدلي

همدلي
تضمین
اطمینان
اطمینان
ملموس
همدلي
ملموس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. Chui
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روش پژوهش
اين پژوهش از نوع توصیفي -مقطعي است و جامعه آماری شامل 2400دانشجوی
ال
دانشگاه تربت حیدريه در سال تحصیلي  97-96بوده است .نمونهگیری بهطور کام ً
تصادفي انجام گرفت و تعداد نمونه با استفاده از جدول مورگان  331به دست آمد.
برای گردآوری دادهها از پرسشنامه سروکوال استفاده شد .پرسشنامهها بین دانشجويان،
توزيع و در نهايت  276پرسشنامه تکمیل شد .به علت استاندارد بودن پرسشنامه
سروکوال ،اين ابزار از روايي برخوردار است .برای بررسي پايايي پرسشنامه ،ضريب
آلفای کرونباخ برابر  0.921به دست آمد که پايايي پرسشنامه را تأيید ميکند .مراحل
اجرای پژوهش در شکل ( )1ترسیم شده است.
نرمال بودن دادهها با روش کولموگوروف-اسمیرنوف و همچنین روش شاپیرو-
ويلک بررسي شدند که سطح معنيداری به ترتیب برابر  0.2و  0.9790به دست آمد و
مقدار چولگي و کشیدگي دادهها نیز به ترتیب  -0.146و  -0.237برآورد شد .شکاف
بین مرد و زن با استفاده از آزمون تي مستقل انجام گرفت و مشخص شد شکاف بین
مرد و زن تفاوت معنيداری ندارد .شکاف بین رشتهها با آنالیز واريانس ،بررسي و
مشخص شد که شکاف بین رشتهها تفاوت معنيداری دارند .آزمون تعقیبي توکي
نشان داد که تفاوت معنيداری بین رشتههای برق و باستانشناسي وجود دارد و بین
ديگر رشتهها تفاوت معنيداری وجود ندارد.
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محاسبه درصد شرکتکنندگان بر

محاسبه درصد شرکتکنندگان بر

بررسي دادهها از منظر

اساس رشته تحصیلي

اساس جنسیت

مشخصات دموگرافیک

بررسي شکاف گويهها بر
اساس رشته تحصیلي

بررسي شکاف
گويهها بر
اساس جنسیت

محاسبه میانگین و انحراف معیار
ادراک ،انتظار و شکاف هر گويه

انجام آزمونهای

آزمون تي زوجي

آنالیز واريانس

بررسي گويهها

آماری

شکل( )1مراحل پژوهش

یافتههای پژوهش
برای بررسي میزان رضايت دانشجويان از کیفیت خدمات آموزشي دانشگاه ،نخست
دادهها از منظر جمعیتشناختي ،بررسي شد و سپس با تحلیل گويهها و آزمونهای
آماری به پرسشهای پژوهش پاسخ داده خواهد شد.
بررسی دادهها از منظر ویژگیهای جمعیتشناختی
دادهها از نظر جنسیت و رشته تحصیلي بررسي شدند .پرسشنامه نیز برحسب
جنسیت و نوع رشته تحصیلي تقسیم شدند .سپس شکاف گويهها محاسبه شد.
درمجموع 152 ،نفر از  278نفر ( 55درصد) دانشجويان دختر و  45درصد دانشجويان
پسر بودند (جدول  .)2همچنین  31درصد از شرکتکنندگان از رشته مهندسي صنايع،
 10درصد رشته علوم سیاسي 10 ،درصد رشته باستانشناسي و  49درصد باقیمانده از
رشتههای ديگر بودند (جدول .)3
جدول ( )2درصد مشارکت به تفکیک جنسیت
جنسیت
تعداد
درصد مشارکت

مرد
126
45/4%

زن
152
54/6%

کل
278
100%
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جدول ( )3درصد مشارکت رشته مختلف
صنایع

ژنتیک

علوم سیاسی

برق

کامپیوتر

بیوتکنولوژی

اقتصاد
کشاورزی

باستانشناسی

گیاهان دارویی

عمران

درصد
مشارکت

30

8

10

9

6

8

5

10

6

8

کل

رشته

100

تعداد افراد شرکتکننده در اين پژوهش ،از نظر جنسیت تفاوت چنداني ندارند.
همچنین با توجه به جدول ( ،)3تفاوت در تعداد افرادی که از رشتههای مختلف در
اين پژوهش شرکت کردهاند نیز گواه بر تصادفي بودن نمونهگیری است .البته کم
بودن مشارکت برخي رشتهها نیز به علت کم بودن جامعه آماری آنهاست.
بررسی گویهها
به تفاضل بین انتظار و ادراک دانشجو از وضعیت ،شکاف ميگويند که منفي
بودن شکاف ،نشان دهنده نارضايتي دانشجويان است.
 محاسبه میانگین و انحراف معیار ادراک ،انتظار و شکاف هر گویه :برای
تمام گويهها میانگین ادراک ،انتظار و شکاف ،محاسبه شده و مطابق جدول ()4
است .بیشترين و منفيترين شکاف مربوط به گويه دوم با مقدار  -2/1است که
نزديک به دو برابر میانگین کل شکافها ( )-1/274است .گويه دو ،میزان آمادهسازی
دانشجو برای شغل آينده توسط دانشگاه را بررسي ميکند که اين معنيدارترين
شکاف در بین  27گويه است .دومین گويه که بیشترين شکاف را دارد ،گويه  25با
مقدار  -1/8است ،که يکي از گويههای بعد ملموس است و جذابیت ظاهری
تسهیالت فیزيکي را ارزيابي کرده است که امتیاز بهدستآمده برای آن ،نارضايتي
دانشجو را نشان ميدهد و بهبود وضعیت ظاهری را ميطلبد.
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جدول ( )4مقدار ادراک و انتظار گویههای ابعاد کیفیت خدمات آموزشی
ابعاد

تضمین
پاسخگويي
همدلي

گویهها

ادراک

انتظار

شکاف

تسهیل بحث و تبادل نظر در باره موضوع
درس در کالس توسط استادان
آماده کردن دانشجويان برای شغل آينده با
ارائه آموزشهای نظری و عملي در دانشکده
اختصاص وقت از سوی استاد برای پاسخ و
توضیح مطالب برای دانشجو خارج از
ساعات کالس
وجود منابع مطالعاتي کافي برای آگاهي
تخصصي دانشجو
برخورداری استادان از دانش تخصصي کافي
کل تضمین
در دسترس بودن استادان راهنما و مشاور به
هنگام نیاز دانشجو
سهولت دسترسي دانشجويان به مس والن
برای انتقال نظرات و پیشنهادها در باره
مسائل آموزشي
اعمال نظرات و پیشنهادهای دانشجويان در
باره مسائل آموزشي در برنامه آموزشي
ارائه منابع مطالعاتي مناسب به دانشجويان
برای مطالعه بیشتر
اعالم ساعاتي که دانشجو ميتواند برای
مسائل آموزشي به استاد مراجعه کند
کل پاسخگویی
دادن تکالیف متناسب )نه کم و نه زياد) و
مرتبط با درس
انعطافپذيری استادان در مواجهه با شرايط
خاصي که ممکن است برای دانشجو پیش
آيد.
مناسب بودن زمان برگزاری کالسها
وجود مکاني آرام برای مطالعه در داخل
دانشکده
مناسب بودن برخورد کارکنان آموزش با
دانشجويان
رفتار توأم با احترام استاد با دانشجويان
کل همدلی

2/82 ± 1/10

4/09 ± 1/10

-1/28

2/11 ± 1/06

14/17 ± 1/06

-2/06

2/82 ± 1/21

3/93 ± 1/21

-1/10

2/53 ± 1/11

3/99 ± 1/11

-1/46

3/15 ± 1/04
2/69 ± 1/16

4/19 ± 1/04
4/07 ± 1/11

-1/04
-1/39

2/63 ± 1/17

3/98 ± 1/17

-1/35

2/35 ± 1/14

4/00 ± 1/14

-1/65

2/32 ± 1/09

3/89 ± 1/09

-1/57

2/73 ± 1/13

3/92 ± 1/13

-1/19

2/63 ± 1/29

3/89 ± 1/29

-1/26

2/53 ± 1/17

3/94 ± 1/14

-1/48

3/08 ± 1/07

3/62 ± 1/07

-0/55

2/72 ± 1/22

4/14 ± 1/22

-1/43

2/80 ± 1/20

4/03 ± 1/20

-1/23

2/79 ± 1/37

4/24 ± 1/37

-1/44

2/49 ± 1/28

4/22 ± 1/28

-1/72

3/31 ± 1/21
2/87 ± 1/25

4/34 ± 1/21
±10/4 1/15

-1/03
-1/23
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اطمینان
ملموس

گویهها

ادراک

انتظار

شکاف

ارائه مطالب درسي هر جلسه کالس به
شکلي منظم و مرتبط با يکديگر
آگاه کردن دانشجو از نتیجه ارزشیابي
تکالیف انجام گرفته توسط وی
ارائه مطالب به شیوهای که برای دانشجو
قابل درک باشد
کسب نمره بهتر در صورت تالش بیشتر
توسط دانشجو
ثبت و نگهداری سوابق تحصیلي دانشجو
بيکموکاست و بدون اشتباه
دسترسي آسان به منابع مطالعاتي موجود در
دانشگاه
انجام فعالیتها توسط استاد زماني که خود
وعده داده است
کل اطمینان
ظاهر آراسته و حرفهای استادان
جذابیت ظاهری تسهیالت فیزيکي (شامل
ساختمان ،کالس ،صندلي ،محل استراحت)
کارآمدی و جديد بودن تجهیزات و مواد
آموزشي (مانند اينترنت ،کتابخانه ،پروژکتور
و )...
جذابیت ظاهری وسايلي که استاد برای
آموزش از آنها استفاده ميکند
کل ملموس

3/20 ± 1/05

4/08 ± 1/05

-0/87

2/94 ± 1/09

3/99 ± 1/09

-1/04

2/79 ± 1/03

4/26 ± 1/03

-1/47

3/18 ± 1/16

4/26 ± 1/16

-1/08

3/27 ± 1/16

4/12 ± 1/16

-0/85

3/03 ± 1/20

4/14 ± 1/20

-1/11

3/24 ± 1/11

4/12 ± 1/11

-0/88

3/09 ± 1/13
3/38 ± 1/21

4/14 ± 1/05
4/17 ± 1/21

-1/05
-0/79

2/46 ± 1/17

4/23 ± 1/17

-1/76

2/69 ± 1/20

4/20 ± 1/20

-1/51

2/80 ± 1/18

4/08 ± 1/18

-1/27

2/84 ± 1/23

4/17 ± 1/17

-1/34

 بررسی شکاف گویهها براساس جنسیت :مقدار ادراک و انتظار به تفکیک
مرد و زن نیز در جدول ( )5ارائه شده است؛ مقدار شکاف در ابعاد خدمت برای مرد
و زن نیز در جدول ( )6درج شده و همانطور که مشخص است ،بین میانگین شکاف
مرد و زن تفاوت چنداني وجود ندارد.
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جدول ( )5مقدار ادراک و انتظار ابعاد خدمت به تفکیک جنسیت
جنسیت
ابعاد

ادراک

انتظار
مرد

زن

کل

مرد

زن

کل

تضمین

3/96 ± 1/15

4/20 ± 1/05

4/07 ± 1/11

2/66 ± 1/18

2/71 ± 1/12

2/69 ± 1/16

پاسخگويي

3/83 ± 1/17

4/05 ± 1/11

3/94 ± 1/14

2/44 ± 1/17

2/63 ± 1/17

2/53 ± 1/17

همدلي

3/94 ± 1/20

4/22 ± 1/10

4/10 ± 1/15

2/78 ± 1/25

2/98 ± 1/21

2/87 ± 1/25

اطمینان

4/02 ± 1/10

4/30 ± 0/97

4/14 ± 1/05

2/94 ± 1/16

3/24 ± 1/06

3/09 ± 1/13

ملموس

4/06 ± 1/19

4/37 ± 1/06

4/17 ± 1/17

2/75 ± 1/24

2/94 ± 1/20

2/84 ± 1/23

کل

3/96 ± 1/16

4/23 ± 1/06

4/08 ± 1/12

2/73 ± 1/21

2/93 ± 1/17

2/83 ± 1/20

خدمت

 بررسی شکاف گویهها براساس رشته تحصیلی :در جدول ( )7میانگین و
انحراف معیار شکاف به تفکیک رشته مشخص است که بیشترين شکافها در رشته
برق و کمترين شکافها در رشته باستانشناسي است.
آزمونهای آماری
در اين بخش ،نخست چولگي و کشیدگي دادهها بررسي شد و سپس آزمون
کولموگروف اسمیرنوف و شاپیرو-ويلک انجام گرفت .مقدار چولگي و کشیدگي
دادهها به ترتیب  -0.146و  -0.237به دست آمد و چون دادهها در بازه ( )-2, 2قرار
دارند پس چولگي و کشیدگي داده ها مورد تأيید است .چون سطح معنيداری آزمون
آماری يا همان پي-مقدار 1در دو آزمون کولموگروف اسمیرنوف و شاپیرو-ويلک به
ترتیب در سطح معنيداری  0.2و  0.9790و بیشتر از  ./05است ،فرض صفر ما يعني
نرمال بودن دادهها قبول ميشود .پس از اثبات نرمال بودن ،دادهها با آزمونهای مربوط
به داده های نرمال مثل آزمون تي و آنالیز واريانس و آزمون تعقیبي ارزيابي توکي
تحلیل شد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. P-Value

1
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جدول ( )6میانگین و انحراف معیار شکاف در ابعاد خدمت به تفکیک جنسیت
جنسیت

مرد

زن

کل

تضمین

-1/30 ± 1/51

-1/49 ± 1/47

-1/39 ± 1/48

پاسخگويي

-1/45 ± 1/57

-1/47 ± 1/58

-1/48 ± 1/59

همدلي

-1/17 ± 1/61

-1/23 ± 1/51

-1/23 ± 1/58

اطمینان

-1/08 ± 1/39

-1/05 ± 1/30

-1/05 ± 1/36

ملموس

-1/30 ± 1/61

-1/44 ± 1/53

1/34 ± 1/58

کل

-1/24 ± 1/53

-1/30 ± 1/48

-1/27 ± 1/52

ابعاد خدمت

جدول( )7میانگین و انحراف معیار شکاف به تفکیک رشتهها
ابعاد خدمت
تضمین

پاسخگویی

همدلی

اطمینان

ملموس

کل

رشتهها
مهندسی
صنایع
علوم سیاسی
عمران
ژنتیک
بیوتکنولوژی
باستانشناسی
اقتصاد
کشاورزی
کامپیوتر
برق
گیاهان دارویی
کل

-1/40 ± 1/47

-1/32 ± 1/59

-1/24 ± 1/58

-0/93 ± 1/33

-1/17 ± 1/52

-1/19 1±/50

-1/30 ± 1/52
-1/46 ± 1/42
-1/28 1±/75
-1/59 ± 1/30
-0/89 ± 1/55

-1/42 ± 1/47
-1/45 ± 1/50
-1/25 ± 1/83
-2/03 ± 1/50
-1/03 ± 1/54

-0/91 ± 1/49
-1/46 ± 1/50
-1/22 ± 1/65
-1/51 ± 1/52
-0/77 ± 1/55

-0/94 ± 1/39
-1/14 ± 1/33
-1/16 ± 1/45
-1/17 ± 1/14
-0/71 ± 1/27

-1/01 ± 1/54
-1/39 ± 1/51
-1/51 ± 1/91
-1/81 ± 1/48
-1/16 ± 1/47

-1/10 ± 1/48
-1/37 ± 1/45
-1/26 ± 1/69
-1/58 1±/41
-0/88 ± 1/47

-1/40 ± 1/34

-1/62 ± 1/58

-1/24 ± 1/35

-1/07 ± 1/22

-1/60 ± 1/36

-1/35 ± 1/37

-1/76 ± 1/32
-1/76 ± 1/30
-1/19 ± 1/57
-1/40

-1/96 ± 1/32
-2/02 ± 1/58
-1/39 ± 1/60
-1/64

-1/57 ± 1/63
-1/50 ± 1/67
-1/10 ± 1/65
-1/25

-1/36 ± 1/30
-1/53 ± 1/35
-0/89 ± 1/74
-1/01

-1/74 ± 1/36
-1/82 ± 1/71
-0/78 ± 1/58
-1/39

-1/65 ± 1/41
-1/70 ± 1/53
-1/07 ± 1/64
-1/27 ± 1/52

150

نامۀ آموزش عالی

 آزمون تی زوجی :نتايج حاصل از آزمون تي نشان داد که میانگین شکاف
موجود بین زن و مرد در سطح معنيداری  0/131قرار دارد که مشخص ميکند شکاف
بین زن و مرد تفاوت معنيداری ندارد ،يعني نظر زن و مرد در مورد شکافها با هم
تفاوتي ندارد.
 تحلیل واریانس :اما نتايج بررسي میانگین کل شکافها با توجه به نوع رشته
تحصیلي که با آنالیز واريانس انجام گرفت ،نشان داد مقدار  P-Valueبرابر با
 .0/021>.0/05بوده ،پس تفاوت در سطح معني داری قرار دارد .در ادامه از آزمون
تعقیبي توکي ،برای پیدا کردن رشتههايي که اين تفاوت را ايجاد ميکند ،استفاده شده
است .نتايج اين آزمون نشان ميدهد بین دو رشته برق و باستانشناسي تفاوت
معنيداری وجود دارد و در ساير رشتهها تفاوتي ديده نميشود.
بحث و نتیجهگیری
بررسي کیفیت آموزشي در دانشگاهها از اهمیت ويژهای برخوردار است .برای ارزيابي
در اين حوزه بهتر است از ابزارهای استاندارد مانند پرسشنامههای سروکوال استفاده
شود که در اين پژوهش از آن بهره گرفته شد .براساس نتايج ،بعد پاسخگويي،
بیشترين شکاف را در میان ابعاد دارد که با نتايج پژوهشهای عباسیان و همکاران
( ،)1397محبي و همکاران ( ،)1394فروغي ابری و همکاران ( )2011و ابیلي و
همکاران ( )2012مطابقت دارد .کمترين شکاف نیز در بعد اطمینان وجود دارد مانند
پژوهشهای محبي و همکاران ( ،)1394ياسبالغي و همکاران ( ،)1394سید عسگری
و همکاران ( )1394و فروغي ابری و همکاران ( .)2011گويه دوم ،بیشترين شکاف را
در بین  27گويه دارد و آينده شغلي را بررسي ميکند .با اينکه اين گويه بیشترين
شکاف را دارد ولي بايد در نظر داشت که اين مشکل در نظام آموزشي کشور و بیشتر
دانشگاهها وجود دارد؛ با اين حال مديريت دانشگاه بايد برای بهبود اين مشکل،
استراتژیهايي در دستور کار خود قرار دهد .برای مثال ،افزون بر بحثهای ت وری ،به
کارگاهها ،مسائل فني و نرمافزارهای اصلي رشتههای مختلف که نیاز بیشتر صنعت و
بازار کار است ،توجه شود .همچنین برای برطرف کردن اين مشکل از پتانسیلهای
موجود در شهر و منطقه تربت حیدريه مثل بحثهای کشاورزی و کشت زعفران ،در
رشتههای مرتبط با آن استفاده شود .همچنین در سطح کالن و آموزش کل نیز ميتوان
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با بازنگری در سرفصل درسها ،اين مشکل را تا حدودی در تمامي دانشگاهها حل
کرد.
دومین گويه که بیشترين شکاف را دارد به بحث تسهیالت فیزيکي و امکانات
دانشگاه مربوط است .البته نکته مهم اين است که در حال حاضر ،دانشگاه به توسعه
کمّي و بهبود جذابیتهای ظاهری تسهیالت فیزيکي اقدام کرده است .ازجمله اين
کارها ،بهبود فضای سبز ،شروع ساخت ساختمان جديد غذاخوری و نمازخانه و
مجهز کردن سالن ورزشي است .با در نظر گرفتن اين نکته ميتوان گفت ،برای
بررسي دقیقتر اين شکاف ،بايد پس از اتمام فعالیتهای زيباسازی ،نظرسنجي شود.
همچنین از دانشجويان پرسیده شود در کدام بخش از امکانات و تسهیالت فیزيکي
کمبود بیشتری احساس ميشود.
مس له حائز اهمیت در اين پژوهش اين است که تمامي گويهها دارای شکاف منفي
هستند که نشاندهنده نیاز به بازنگری کلي در زيرساختهای آموزش دانشگاه است.
برای بررسي دقیقتر هر يک از ابعاد ،در جدول ( )8گويهها با بیشترين شکاف در هر
يک از ابعاد کیفیت درج شده است .گويههای آماده کردن برای شغل آينده و تسهیالت
فیزيکي به دلیل بیشترين میزان شکاف ،بررسي شدند .اما با توجه به اينکه بعد
پاسخگويي از بیشترين شکاف برخوردار است مهمترين گويه آن يعني سهولت
دسترسي دانشجويان به مس والن برای انتقال نظرات و پیشنهادات درباره مسائل
آموزشي نیز بايد مورد مداقه قرار گیرد .برای اين منظور ميتوان جلسات همانديشي و
پرسش و پاسخ با حضور مس والن ،استادان و دانشجويان در دانشگاه برگزار کرد تا هم
دانشجويان در جريان قوانین ،روندهای آموزش و فرايندهای دانشگاه قرار گیرند و هم
مس والن و استادان از دغدغهها و مشکالت دانشجويان مطلع شوند .در بعد همدلي،
بیشترين شکاف در مناسب بودن برخورد کارکنان آموزش با دانشجويان شناسايي شده
است .برای حل اين مشکل ميتوان با برگزاری کارگاههای روانشناسي برای کارکنان
به بهبود روابط آنها با دانشجويان کمک کرد .همچنین با طراحي میز خدمت ،دانشجو
برای حل مسائل و مشکالت آموزشي ميداند به کدام قسمت مراجعه کند و از اتالف
وقت و مراجعه بیهوده به بخشهای مختلف جلوگیری ميشود .نحوه ارائه مطالب از
سوی استادان ،مهمترين گويه در بعد اطمینان است .با برگزاری کارگاههای آموزشي
مهارت تدريس و فن بیان برای استادان و همچنین تقويت تعامل استاد با دانشجو و در
نتیجه بیان مشکالت توسط دانشجويان ميتوان رضايت دانشجويان را افزايش داد .اين
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گويه از جهت تأثیر بر افزايش يادگیری نیز از اهمیت ويژهای برخوردار است و بايد
مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
جدول ( )8گویهها با بیشترین شکاف در هر یک از ابعاد
بعد

گویه با بیشترین شکاف

تضمین

آماده کردن دانشجويان برای شغل آينده با ارائه آموزشهای نظری و عملي در دانشکده

پاسخگويي

سهولت دسترسي دانشجويان به مس والن برای انتقال نظرات و پیشنهادها در باره مسائل
آموزشي

همدلي

مناسب بودن برخورد کارکنان آموزش با دانشجويان

اطمینان

ارائه مطالب به شیوهای که برای دانشجو قابل درک باشد

ملموس

جذابیت ظاهری تسهیالت فیزيکي (ساختمان ،کالس ،صندلي ،محل استراحت)

بنابراين در پاسخ به پرسشهای پژوهش حاضر ميتوان گفت ،در تمامي ابعاد
کیفیت از منظر دانشجويان نارضايتي وجود دارد که در برخي از ابعاد مانند
پاسخگويي ،شکاف بیشتری بین ادراک و انتظار است و در برخي از ابعاد مانند
اطمینان ،شکاف کمتری ديده ميشود .برای بررسي اختالف نظر بین گروههای مختلف
دانشجويان ،از دو بعد اين مس له بررسي شده است .نخست از منظر جنسیت که
يافتههای پژوهش نشان مي دهد ،تفاوت ديدگاه چنداني بین دانشجويان مرد و زن
وجود ندارد .دوم از منظر رشته تحصیلي ،بررسي دادهها بیانگر اختالف معنيدار بین
رشتههاست .در ادامه با آزمون تعقیبي توکي مشخص شد که بین دو رشته
باستانشناسي و مهندسي برق تفاوت معنيداری وجود دارد و در ساير رشتهها
تفاوتها معنيدار نیست.
مراحل پیشنهادی در اين مقاله به دلیل جامع بودن و استفاده از روشهای استاندارد
و متداول آماری ميتواند الگويي برای ارزيابي کیفیت آموزشي ساير دانشگاهها باشد.
برای پژوهشهای آينده مي توان از ابزارهای مختلف مديريت کیفیت برای حل
مشکالت و معضلهای شناسايي شده ،استفاده کرد .همچنین ميتوان از ساير
آزمونهای آماری برای تحلیل دادههای پژوهش بهره برد.
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