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Abstract: Kano model determines the basic,
motivational and performance requirements
affecting customers’ satisfaction and integrating
this model with QFD makes the analysis and
prioritization of customer needs and technical
requirements better. This paper aims to evaluate
the quality of educational services using a
combination of Kano and QFD model in Shahid
Bahonar University of Kerman. The principles and
concepts of this methodology, its function in
prioritization of customer’s needs and the process
of this method to assess the quality of educational
services have been provided. In this study, by
identifying the needs of students and determining
the gap between expectations and perceptions
based on SERVQUAL questionnaire at the
University and estimating the relative importance
of using the Kano model, firstly, by identifying the
technical features secondly, estimating the
relationship between the technical requirements
and customers’ need in the third phase, finally,
priority technical specifications are achieved.
This research is practical in terms of purpose and
descriptive survey in terms of data collection. The
statistical population includes 12000 students
studying at Shahid Bahonar University of Kerman.
In this study, 372 people were selected using
Cochran formula at 5% error level.
Key word: Quality of educational services, Kano
model, SERVQUAL, QFD
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مؤثر در رضایت مشتري را تعیین ميكند و ادغام این مدل با
 باعث ميشود كه تجزیهوتحلیل و اولویتبنديQFDمدل
 مقاله حاضر.نیازهاي مشتریان و الزامات فني بهتر انجام گیرد
با هدف بررسي كیفیت خدمات آموزشي با استفاده از تركیب
 مباني و مفاهیم این. اجرا شده استQFD مدل كانو با مدل
 كاركرد آن در اولویتبندي نیازهاي مشتریان و،متدولوژي
مراحل این روش در بررسي كیفیت و اولویتبندي خدمات
 با مشخص كردن، در این پژوهش.آموزشي ارائه شده است
نیازمندي هاي دانشجویان و تعیین شكاف بین انتظارات و
ادراكات بر اساس پرسشنامه سروكوال در دانشگاه شهید باهنر
كرمان و برآورد اهمیت نسبي آنها با استفاده از مدل كانو در
 برآورد، شناسایي مشخصههاي فني در مرحله دوم،مرحله اول
رابطه میان الزامات فني و نیازمنديهاي مشتریان در مرحله
 این.سوم و در نهایت اولویت مشخصات فني به دست ميآید
 كاربردي و از نظر نحوه گردآوري،پژوهش از نظر هدف
12000  جامعه آماري شامل. توصیفي است- پیمایشي،دادهها
.دانشجوي مشغول به تحصیل دانشگاه شهید باهنر كرمان بود
در این پژوهش تعداد نمونه الزم با استفاده از فرمول كوكران
. نفر تعیین شد372  حدود، درصد5 در سطح خطاي
، مدل كانو، كیفیت خدمات آموزشي:واژگان كليدی
QFD ،سروكوال
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مقدمه
نظامهاي آموزش عالي بهعنوان بارزترین نمود سرمایهگذاري نیروي انساني ،نقش اصلي
را در تربیت و تأمین نیروي انساني كارآمد بر عهده دارند .این نظامها ضمن اینكه بخش
قابل توجهي از بودجه هر كشور را به خود اختصاص ميدهند ،نقش تعیینكنندهاي در
ابعاد گوناگون اقتصادي ،فرهنگي ،سیاسي و اجتماعي جامعه دارند (معروفي و همكاران،
 .)1386روند تحوالت جاري آموزش عالي ،نشاندهنده آن است كه آموزش عالي باید
ضمن توجه به بحران افزایش كمي و تنگناهاي مالي ،به بهبود و ارتقاي كیفیت نیز توجه
كند  .شواهد گوناگون بیانگر این موضوع است كه این نظام درصورتي از عهده وظایف
و هدفهاي خود برميآید كه از نظر كیفیت آموزشي در وضعیت مطلوبي باشد
(میرفخرالدیني و همكاران.)1388 ،
نگاهي به تحوالت آموزش عالي بیانگر این است كه عمدهترین مسائل آموزش عالي
كشور طي ده سال گذشته ،سیر نزولي شاخصهاي كیفي است .كیفیت آموزش و
پژوهش ازجمله دغدغههایي است كه همواره مؤسسات آموزش عالي براي دستیابي
به آن تالش ميكنند (عبدالهي .)1386 ،ارزیابي آموزشي امروزه با هدفهاي پاسخگویي
بیشتر ،اثربخشي سازماني ،بهبود و تضمین كیفیت انجام ميگیرد و در بسیاري از كشورها
طي دو دهه اخیر ،تمركز سیاستگذاران و دستاندركاران آموزش بر اثر بخشي و بهبود
كیفیت آموزش بوده است (عبدالهي و بازرگان .)1392 ،مؤسسات آموزش عالي باید
تضمین كنند كه همه خدمات آموزشي ارائه شده ،مدیریت ميشوند تا كیفیت ادراك
شده توسط دانشجویان افزایش یابد (آنا )2009 1،اطمینان از كیفیت مطلوب عملكرد
این نظام به منظور جلوگیري از هدر رفتن سرمایه انساني و مادي و نیز داشتن توانایي
رقابت در دنیاي آینده كه در آن كیفیت مهمترین مؤلفه براي ادامه حیات هر سازمان
است ،ضرورتي انكارناپذیر است (معروفي و همكاران .)1386 ،ارزشیابي كیفیت به
بهبود كیفیت و پاسخگویي سازمان كمك ميكند (بازرگان ،فتحآبادي و عینالهي)1379 ،
و اطالعات مورد نیاز براي مدیران دانشگاهي ،كمك به كنترل و بهبود برنامهها و قضاوت
درباره عملكردشان را فراهم ميسازد (كوتس.)2005 2،
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یكي از روشهاي رایج كه غالباً در ارزشیابي كیفیت خدمات آموزش عالي مورد
استفاده قرار گرفته و مبتني بر نظرات دانشجویان درباره كیفیت خدمات آموزشي است
الگوي سروكوال ) (SERVQUALاست كه پاراسورامان و همكاران1وي در سال
 1988ارائه كردهاند .این الگو ابزار معتبري براي ارزشیابي كیفیت خدمات است و
ميتواند در محیطهاي آموزش عالي به كار گرفته شود (زفیروپلوس .)2006 2،كاربرد
عملي این الگو نشان داده است كه توانایي باالیي نسبت به سایر الگوها دارد و ازجمله
مزیتهاي این الگو ميتوان به مواردي چون امكان تطبیق این الگو با انواع محیطهاي
خدماتي ،پایایي و روایي باالي آن در مقایسه انتظارات و ادراكات دانشجویان ،اهمیت
نسبي این الگو در ادراك كیفیت خدمات ،توانایي تحلیل بر اساس ویژگيهاي
جمعیتشناختي ،روانشناختي و  ...اشاره كرد (آرامبوال و هال.)2006 3،
سروكوال شامل  5مقیاس است:
 -1فیزیكي :وجود تسهیالت و تجهیزات كاري و كاالهاي ارتباطي مثل امكانات
رفاهي در محیط فیزیكي كه تصویري را فراهم ميسازند كه مشتري براي ارزیابي كیفیت،
آن را مدنظر قرار ميدهد.
 -2قابلیت اطمینان :توانایي انجام خدمات به شكلي مطمئن ،بهطوري كه انتظارات
مشتري تأمین و به تعهدات سازمان عمل شود.
 -3ضمانت و تضمین :شایستگي و توانایي كاركنان در القاي حس اعتماد و اطمینان
به مشتري نسبت به سازمان بهویژه در خدمات داراي ریسك باالتر
 -4مسئولیتپذیري :تمایل به همكاري و كمك به مشتري كه بر نشان دادن
حساسیت و هوشیاري در قبال درخواستها ،پرسشها و شكایتهاي مشتري تأكید
دارد.
 -5همدلي :توجه شخصي و اختصاص زمان كاري مناسب براي تمامي مشتریان،
بهطوري كه با توجه به روحیات افراد ،با هركدام از آنها برخورد ویژهاي شود و مشتریان
قانع شوند كه سازمان آنها را درك ميكند و براي سازمان مهم هستند.
از آنجا كه رضایتمندي مشتري از تفاوت میان انتظارات مشتري و استنباط او از
كیفیت محصول یا خدمت عرضه شده حاصل ميشود ،هر یك از گزینهها یك بار براي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

. Parasuraman et al
. Zafiropoulos
3
. Arambewela & Hall
2

40

نامۀ آموزش عالي

ارزیابي میزان انتظارات مشتري و در مرحله بعد براي اندازه گیري استنباط او از كیفیت
خدمت ،به كار برده ميشود.
پرفسور نوریاكي كانو و همكارانش در سال  1984مدلي را با نام مدل رضایت
مشتري كانو معرفي كردند كه ميتواند سه نوع نیازهاي یك خدمت را كه بر رضایت
مشتري از راههاي مختلف اثرگذار است ،تفكیك كند (سوروین و همكاران.)1996 1،
این سه نوع نیاز عبارتاند از:
نيازهای الزامي :این طبقه از ویژگي ها در حیطه آن دسته از مشخصههاي محصول
یا خدمت قرار ميگیرند كه اگر ارضا نشوند ،مشتري به مقدار بسیار زیادي ناراضي
ميشود .در سوي دیگر ،اگر این نیازها مطابق با خواستههاي مشتري باشد ،تكمیل آنها،
رضایت مشتري را افزایش نميدهد .نیازهاي الزامي مشخصههاي اساسي یك محصول
هستند .تكمیل نیازهاي الزامي در نهایت به عبارت «ناراضي نیستم» منجر ميشود.
نیازهاي الزامي در هر محصول بهعنوان عوامل رقابتي قطعي هستند و اگر بهطور كامل
ارضا نشوند ،مشتري به هیچ روشي به محصول عالقمند نخواهد شد به عبارت دیگر،
این ویژگيها الزمه ورود شركت به بازار است .این ویژگيها را به نام ویژگيهاي بنیاني
نیز ميشناسند (ژانگ و واندران.)2001 2،
نيازهای يكبعدی :در رابطه با این نیازها ميتوان اظهار داشت رضایت مشتري به
اندازه سطح ارضاي آنها برطرف ميشود ،یعني هرچه نیاز بیشتر تكمیل شود ،رضایت
مشتري بیشتر تأمین ميشود و برعكس .نیازهاي یكبعدي معموالً بهطور صریح به
وسیله مشتري تقاضا ميشود .این دسته از ویژگيها ،باعث بقاي شركت در بازار ميشود.
نام دیگر این ویژگيها ویژگي هاي عملكردي است.
نيازهای جذاب :این نیازها ،آن دسته از ویژگيهاي محصول هستند كه اثر بیشتري
بر چگونگي رضایت مشتري پس از دریافت محصول دارند .نیازهاي جذاب هرگز
بهطور صریح از سوي مشتري بیان نشده یا مورد انتظار مشتري واقع نميشود .ارضاي
كامل این نیازها ،رضایت مشتري را بیشتر افزایش ميدهد .اگر مشتري آنها را دریافت
نكند ،احساس نارضایتي نميكند .رعایت این دسته از ویژگيها ،شركت را به رهبر بازار
تبدیل ميكند .این ویژگيها را با نام ویژگيهاي برانگیزاننده نیز ميشناسند.
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رضایت مشتري

نیازهاي یك بعدي
نیازهاي جذاب

عدم ارضاي نیاز

ارضاي نیاز

نیازهاي الزامي

نارضایتي مشتري

شكل ( )1وضعيت طبقهبندی نيازهای مشتری براساس مدل كانو

در مدل كانو از مشتریان دعوت ميشود كه به پرسشهاي زیر پاسخ دهند:
-1اگر محصول این ویژگي را دارا باشد تا چه حد رضایت خواهید داشت؟
 -2اگر محصول داراي این ویژگي نباشد تا چه حد رضایت خواهید داشت؟
پس از اینكه پرسشنامه توزیع شده بین مشتریان گردآوري شد ،نوبت به ارزیابي و
تحلیل پرسشنامه مي رسد .براي تبدیل نظرات مشتریان به اطالعات مورد استفاده در
ماتریس نتایج باید با جدول ارزیابي كانو آشنا بود .وظیفه اصلي این جدول ،تبدیل دو
بخش هر پرسش به یك پاسخ است كه بتوان آن را به ماتریس نتایج منتقل كرد.
هر دو پرسش داراي گزینههاي زیر است:
-1بياهمیت  -2عادي  -3نارضایتي -4رضایت  -5باید اینطور باشد
پاسخهاي موجود در جدول كانو در شش طبقه دستهبندي ميشوند:
 -3مشخصات الزاميE:
 -2مشخصات جذابA:
 -1یك بعديO:
 - 5قابل تردید (نامشخص)Q:
-4بيتوجه (مشخصات بيتفاوت)I:
 -6معكوس(متناقص)R:
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جدول ( )1ارزيابي كانو
نامطلوب
نيازهای مشتری)(CR

.5بايد اينطور

مطلوب

1بياهميت

.2عادی

.3نارضايتي

.4رضايت

 .1بي اهمیت

I

I

E

R

I

 .2عادي

I

I

E

R

I

 .3نارضایتي

R

R

Q

R

R

 .4رضایت

A

A

O

Q

A

 .5باید اینطور باشد

I

I

E

R

I

باشد

نیازهاي  A, Oو  Eدر باال شرح داده شدند .در اینجا فقط كمي راجع به پاسخهاي
R,Iو  Qتوضیح داده ميشود:
 Iدرواقع مربوط به زمانهایي ميشود كه مشتري نسبت به وجود یا نبود یك ویژگي
در محصول تقریبا دلسرد و بيتوجه باشد Q .بیانگر زماني است كه مشتري سؤال را
نفهمیده باشد یا اطالعات موجود در سؤال ناقص باشد R .زماني به وجود ميآید كه
رعایت ویژگي به شكل مطلوب و رعایت نكردن آن به شكل نامطلوب بیان شده باشد
اما مشتري نظري برعكس نظر طراح پرسشنامه داشته باشد .با استفاده از جدول باال
هنگامي كه فرد Iام به سوال  Jام پاسخ ميدهد ،تقاطع پاسخهاي مطلوب و نامطلوب
وي از جدول ارزیابي كانو پیدا و به ماتریس نتایج منتقل ميشود.
جدول ( )2ماتريس نتايج كانو
Total
23

E

23

5

23

O

Q

I
21

A
1

5
6

1

6

9

R
1

C.R.
1

13

2

1

....

یكي از روشهاي تحلیل پرسشنامه كانو ،استفاده از بیشترین فراواني است كه به
شرح زیر است:
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در این روش در انتهاي سمت راست ماتریس نتایج ،ستون جدیدي به نام grade
اضافه ميشود كه در آن ستون از بین پاسخهاي مربوط به هر پرسش ،آن كه بیشترین
فراواني را دارد انتخاب ميشود و بهعنوان طبقه مربوط به ویژگي  Iام برگزیده ميشود.
نكاتي راجع به روش تحلیل پرسشنامه بر اساس بیشترین فراواني:
 -1اگر براي هر ویژگي دو پاسخ نما داشتیم یعني دو طبقه داراي بیشترین فراواني
بودن یا حتي اختالف بین بیشترین طبقه و طبقه دوم بسیار نزدیك بود ،ميتوان نتیجه
گرفت كه اطالعات ارائه شده در پرسش مربوط به این ویژگي كافي نبوده است و براي
طبقه بندي آن ،ارائه اطالعات بیشتري به پاسخدهندگان براي تكمیل الزامي است.
 -2اگر تعداد قابل توجهي از پاسخهاي مربوط به یك ویژگي ،به گزینه  Qاختصاص
یافته بود بهتر است در پرسشنامه این پرسشها بهطور موقت از طبقهها خارج شود تا
ابهام به وجود آمده در مشتریان اصالح شود.
 -3اگر تعداد بسیار زیادي از پاسخدهندگان به یك ویژگي مطرح شده در پرسشنامه
پاسخ  Rداده باشند ،چنین استنباط مي شود كه تفكرات آنها راجع به آن ویژگي مخالف
و برعكس طراح سؤال بوده است.
براي اصالح این قبیل تناقضها به دو شكل ميتوان عمل كرد:
در حالت اول ،باید جاي فرم مطلوب و نامطلوب را عوض كرده و از مشتریان
خواسته شود دوباره به پرسشها پاسخ دهند .در حالت دوم ،بر اساس دادههایي كه
اكنون گردآوري شدهاند ،جاي پرسشها و پاسخها معكوس ميشود (كانو.)1993 1،
مدل تركیبي  :QFD_ Kanoدرمدل كانو به كمك پرسشنامههایي سعي ميشود
مشخصههاي كیفي مورد نظر طبقهبندي شوند و در مرحله بعد این مشخصههاي
طبقهبندي شده وارد مدل  QFDميشوند.
مدل  QFDابزاري است براي ترجمه مشخصههاي كیفي به خصوصیات فني مناسب
در تمامي مراحل توسعه كاال و خدمات و همچنین تلفیق این مدل با مدل كانو ابزاري
مناسب براي اولویتبندي مشخصههاي كیفي خواهد بود QFD .روش و فرایند
نظاممند و ساختیافته است كه به منظور شناسایي و استقرار نیازمنديها و خواستههاي
كیفي مشتریان در هریك از مراحل تكوین محصول /خدمت كه براي استقرار مناسب
آن نیاز به همكاري همهجانبه بخشهاي مختلف سازمان یا مؤسسه را دارد ،به كار گرفته
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ميشود .درواقع  QFDبراي برآورد انتظارات مشتري و اجراي آنها به كار گرفته
ميشود .این مدل با داشتن نگرش مشتريگرایانه به كیفیت ،سعي در اعمال كیفیت در
تمامي مراحل و نهادینه كردن آن دارد .از میان رویكردهاي مختلف  ،QFDرویكرد
چهارماتریسي (مدل كابه) به دلیل سهولت بهكارگیري ضریب ،متداولترین دیدگاه مورد
استفاده است .این مدل ،شامل چهار ماتریس پیوسته است كه هر ماتریس بهعنوان خانه
كیفیت شناخته ميشود (لینگ-ژانگ و همكاران.)2015 1،
خانه كیفیت بهعنوان عموميترین قسمت مورد استفاده در  QFDاست .این خانه
شامل اتاقهایي است كه كیفیتهاي مورد انتظار و مشخص شده مشتریان را كه «چه
چیزها» نامیده ميشوند با ویژگيهاي فني كه «چگونهها» نامیده ميشوند ،مرتبط
ميسازد .این اتاقها به صورت شش ماتریس فرعي نشان داده ميشوند كه شامل:
ماتریس كیفیت مورد درخواست مشتریان ،ماتریس برنامهریزي ،ماتریس ویژگيهاي
فني ،ماتریس روابط ،ماتریس همبستگيهاي فني و ماتریس ویژگيهاي فني خانه كیفیت
است .شكل ( ،)2نمونه سادهاي از خانه كیفیت را نشان ميدهد .در این خانه ،كیفیتهاي
مورد درخواست مشتریان (چه چیزها) با اصطالحات و زبان مشتري بیان ميشوند كه
بهترین روش براي به دست آوردن آنها ،فرایند مصاحبه یا پرسشنامه است و ویژگيهاي
فني(چگونهها) با اصطالحات فني سازمان بیان ميشوند.

ماتریس همبستگي E
ویژگيهاي فني )(C
كیفیتهاي مورد
درخواست)(A

ماتریس روابط )(D

ماتریس برنامهریزي)(B

ماتریس فني)(F

شكل ( )2ماتريس خانه كيفيت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. Ling-Zhong et al
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پس از اینكه چه چیزها و چگونهها در جاي خود قرار گرفتند ،روابط بین آنها توسط
تیم  QFDبرقرار ميشود تا همبستگي مثبت یا منفي آنها مشخص شود و سپس
معیارهاي تصمیمگیري در مورد این كه كدامیك از چگونهها سبب بیشترین رضایت
مشتري ميشود ،توسط تیم شناسایي ميشود .زماني كه خانه كیفیت تكمیل شد ،ميتوان
آن را تحلیل كرد و براي نیل به تحقق خدمت با كیفیت ،به كار گرفت .خانه كیفیت بر
خالف ظاهر پیچیدهاش ،حاوي مطالب بسیار مهم و مفیدي است كه در صورت تهیه و
تنظیم دقیق و مناسب آن ،اطالعات با ارزشي در مورد خدمت ،به واسطه گستردگي و
تنوع مفاهیم استخراج شده از آن به دست ميآید.
ماتریس  Aشامل خواستههاي كیفي مشتریان و نیاز آنان است.
در ماتریس  Bاهمیت خواستهها ،محاسبه ميشود .بدون تردید درجه اهمیت تمامي
خواستهها ي مشتریان با هم یكسان نبوده و از نظر مشتري ،تعدادي از آنها از اهمیت
بیشتري برخوردار هستند .یك روش براي محاسبه درجه اهمیت ،استفاده از میانگین
موزون جدول فراواني است .ابتدا به كمك جدول فراواني مدل كانو تعداد پاسخهاي
الزامي ،یكبعدي و جذاب هر پاسخ ،محاسبه و با استفاده از فرمول زیر درجه اهمیت
هر خواسته محاسبه ميشود.
فرمول ()1
درجه اهمیت= (تعداد پاسخهاي الزامي( + )1تعداد پاسخهاي یكبعدي( + )2تعداد
پاسخ هاي جذاب÷  )3تعداد كل پاسخ ها

ماتریس :Cدر این ماتریس ،مشخصات فني خدمت كه به نحوي با خواستههاي
كیفي مشتریان در ارتباط است درج ميشود .الزم است تمامي مشخصات خدمت بهطور
واضح و شفاف بیان شده و حداقل با یكي از خواستهاي مشتریان ارتباط داشته و قابل
اندازهگیري باشد.
ماتریس  :Dرابطه بین خدمات فني و خواستههاي مشتري با نظر متخصصان
اندازهگیري ميشود .این ارتباط با استفاده از چهار سطح رابطه بهكار گرفته ميشود:
بدون رابطه ،رابطه ضعیف/كم ،ارتباط متوسط/میانه و ارتباط قوي كه معموالً با اعداد (0
)9 3 1نمایش داده ميشوند.
ماتریس :Eمربوط به همبستگي میان مشخصات فني خدمت است زیرا بعضي از
الزامات طراحي به هم وابستهاند و در این ماتریس میزان ارتباط آنها سنجیده ميشود.
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ماتریس فني  :Fدر این ماتریس وزن هر یك از مشخصههاي فني محصول با توجه
به ارتباط خصوصیت مورد نظر با خواستههاي مشتریان تعیین ميشود.
فرمول ()2
(درجه *نمره ارتباط بین خواسته مشتري و مشخصه فني در ماتریس =∑ (Dوزن مطلق
اهمیت هرخواسته مشتري
فرمول ()3
(*100مجموع وزنهاي مطلق مشخصههاي فني /وزن مطلق مشخصه فني)= وزن
نسبي
پيشينه پژوهش
رضاپور میرصالح ،زماني و اسماعیلي بیگي ماهاني ( )1397با بررسي و مقایسه كیفیت
خدمات آموزشي و كیفیت تدریس در دانشگاههاي شهرستان میبد دریافتند كه در هر
سه واحد دانشگاهي آزاد ،پیام نور و علمي كاربردي ،وضعیت موجود كیفیت خدمات
آموزشي و كیفیت تدریس با وضعیت مطلوب فاصله زیادي دارد و عليرغم تفاوتهاي
ساختاري و سازماني بین سه واحد دانشگاهي و تالش این واحدها براي كیفيسازي
خدمات آموزشي و تدریس ،هیچ تفاوت معنيداري از لحاظ كیفیت خدمات آموزشي
و كیفیت تدریس در این واحدهاي دانشگاهي در شهرستان میبد وجود ندارد .غنجي،
خشنوديفر و حسیني ( )1392نیز در پژوهش خود مؤلفههاي كیفیت خدمات آموزشي
از دیدگاه دانشجویان رشتههاي كشاورزي دانشگاه اراك را بررسي و تحلیل كردند .نتایج
این پژوهش نشان داد كه مؤلفههاي مدیریتي شامل تدوین و برنامهریزي ،هماهنگي،
تخصصمحوري ،ارتباطات كاري ،ارزشیابي و سیستم پاداش ،به ترتیب اهمیت ،بیشترین
نقش را در تبیین كیفیت تدریس اعضاي هیئت علمي دارا بودند .بحرینيزاده ،حراقي و
حراقي ( )1393كیفیت خدمات ارائه شده در دانشگاه خلیج فارس بوشهر را در شش
بعد ،بررسي كردند .بر اساس تحلیل عاملي و مرور پیشینه پژوهش ،نخست شاخصهاي
ارزیابي شامل تسهیالت فیزیكي ،ارتباط با كاركنان ،مشاوره تحصیلي ،خدمات كتابخانه،
تقویم و برنامه آموزشي شناسایي شد و در نهایت از مقیاس سروكوال براي ارزیابي
كیفیت خدمات در شش بعد مذكور استفاده شد .نتایج به دست آمده از این پژوهش
نشان داد  ،در هر شش بعد از ابعاد مورد مطالعه شكاف منفي كیفیت خدمات وجود دارد
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كه بیشترین شكاف در بعد مشاركت در فعالیتهاي اجتماعي و كمترین شكاف در بعد
تسهیالت فیزیكي وجود داشت .همچنین محمدي ،كامران و دمرچي ( )1397كیفیت
خدمات گفتاردرماني در درمانگاه دانشكده توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي ایران را با
استفاده از مدل سروكوال بررسي كردند .نتایج بررسي آنها نشان داد درمانگاه گفتاردرماني
دانشكده توانبخشي بهطور كامل انتظارات مراجعان را برآورده نميكند و به ارتقاي
كیفیت خدمات نیاز دارد .بهشتي راد ،قالوندي و قلعهاي ( )1391نیز در پژوهشي به
ارزیابي و تعیین شكاف خدمات آموزشي ارئه شده به دانشجویان پرستاري دانشگاه
علوم پزشكي ارومیه به روش سروكوال اقدام كردند .یافتههاي پژوهش ،نشاندهنده آن
بود كه بین عوامل محسوس ،قابلیت اطمینان ،پاسخگویي ،تضمین و همدلي ادراك شده
و مورد انتظار دانشجویان تفاوت معنيداري وجود دارد .انتظارات دانشجویان فراتر از
درك آنها از وضعیت موجود است و در هیچ یك از ابعاد كیفیت خدمات ،انتظارات آنها
برآورده نشده است .همچنین بین متغیرهاي جمعیتشناختي به غیر از مقاطع تحصیلي
در جنسیت ،گروه تحصیلي و دانشكده محل تحصیل دانشجویان ،تفاوت معنيداري
مشاهده نشد .پژوهش خاندان ،نوحي و سبزواري ( )1394نیز به بررسي كیفیت خدمات
آموزشي دانشكده پرستاري و مامایي كرمان را بر اساس سروكوال اختصاص داشت .با
توجه به شكاف منفي در ابعاد كیفیت خدمات آموزشي و بیشتر بودن شكاف در ابعاد
فیزیكي و پاسخگویي ،پیشنهاد شد كه تخصیص منابع با استفاده از یك برنامهریزي
مناسب و اولویتبندي انجام بگیرد .همچنین براي كاركنان و اعضاي هیئت علمي
دانشگاه دورههاي آموزشي با موضوع شیوههاي مؤثر ارائه خدمات آموزشي و برقراري
ارتباط اثربخش با دانشجویان برگزار شود .در پژوهشي كه عنایتي نوینفر و همكاران
( )1390به منظور ارزیابي كیفیت خدمات آموزشي دانشگاه پیام نور همدان بر اساس
مدل سروكوال اجرا كردند  ،نتایج نشان داد كه دانشجویان از كیفیت خدمات آموزشي
راضي نیستند و خدمات آموزشي ارائه شده ،انتظارات دانشجویان را برآورده نميكند.
كبریایي و رودباري ( )1384پژوهشي را در دانشگاه علوم پزشكي زاهدان اجرا كردند
و دریافتند كه اكثریت دانشجویان قائل به وجود شكاف منفي كیفیت هستند.
مقیاس سروكوال بهطور مستمر در كتابخانههاي عمومي و دانشگاهي مورد استفاده
بوده و اعتبار آن براي سنجش كیفي خدمات كتابخانهاي مورد ارزیابي قرار گرفته است
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(كیولن  .)2001 1،الزم به ذكر است كه به دلیل اهمیت موضوع كیفیت خدمات در
دانشگاهها و مراكز آموزش عالي ،مدل توسعه داده شده سروكوال بانام  Hedperfارائه
2
شده است كه مؤلفههاي آن مخصوص اینگونه مراكز طراحي شده است (عبداهلل ،
.)2006
در مطالعهاي با عنوان «بهكارگیري مدیریت كیفیت جامع در آموزش مهندسي»،
(جرایدي و ریتز )1994 3،ضمن بیان مشكالت پیش روي آموزش عالي آمریكا ،چالش
پیش روي این كشور را آماده ساختن دانشجویان مهندسي براي صنعت و دادن انگیزه
و سابقه كافي به ایشان براي ادامه تحصیل در مقاطع باالتر معرفي كردهاند .در مطالعه
دیگري با عنوان «ترجمه صداي مشتریان به نیازمنديهاي عملیاتي -به كارگیري QFD
در آموزش عالي» ،هوارنگ و برین )2000(4اظهار داشتند كه چگونه مؤسسات آموزش
عالي ميتوانند روش  QFDسهفازي را براي ترجمه صداي مشتریان به نیازمنديهاي
عملیاتي استفاده كنند .نیمسومیبون و نگاتا )2003( 5كیفیت خدمات ارائه شده در
دانشگاه تاماست ژاپن را از سه منظر فارغالتحصیالن ،دانشجویان و پژوهشگران با
استفاده از ابزار QFDبررسي كردند .نتایج این پژوهش نشان داد كه تفاوت معنيداري
بین نظر دانشجویان و فارغالتحصیالن در مؤلفههاي سروكوال وجود دارد .همچنین
كلیتون )1993(6با استفاده از  QFDهمراه با تحلیل فرایند توانست براي دانشجویان
رشته بینایيسنجي دانشگاه آستون ،دانش و فراگیري با هزینه اثربخش و كیفیت عالي را
فراهم آورد .الم و ژائو ،)1998( 7فرایند تحلیل سلسلهمراتبي را همراه با ماتریس
همبستگي  QFDبراي ارزیابي اثربخشي آموزش در دانشگاه هنگ كنگ ،به كار گرفتند.
بنجامین و پاتاناپانچایي )1993(8در مطالعه خود ،اصول و نرمافزارهاي  QFDرا براي
تعیین اولویت هدفهاي طرحریزي توسعه آزمایشگاههاي مهندسي دانشگاه میسوري-
روال به كار گرفتند .اولیا و آسپینوال ،)1998(9اصول  QFDرا براي شناسایي گروههاي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بزرگي از فرایندهاي مرتبط با ویژگيهاي كیفیت بهكار گرفتند .آنها برداشتهاي مختلف
دانشجویان ،كاركنان و كارفرمایان را ارائه كردند .در پژوهش چانگ و كیو،)1995(1
اصول QFDدر سطح مدیریت استراتژیك به كارگرفته شد تا بهبودهاي بالقوه در
آموزش فني و مهندسي تایوان را برجسته كند و بر اهمیت برآورده ساختن نیازهاي
آموزشي دانشجویان تأكید داشت .ارمر )1995(2با در نظر گرفتن دانشگاه ،دانشجویان
و صنعت بهعنوان مشتریان ،الزامات طراحي مورد نیاز در راضي ساختن همه گروههاي
مشتریان دانشكده مهندسي مكانیك دانشگاه مدیسون را مد نظر قرار داده بود .نتایج این
مطالعه نشان داد كه  QFDدر فرایند بهبود و كاهش زمان این چرخه در محیطهاي
دانشگاهي كاربرد دارد .آكائو و همكارانش )1996(3با نگاه به جنبههاي وسیعتر آموزش
عالي ،ماتریسهاي چندگانهاي را ارائه دادند .آنها كیفیت را مطابق با نقطهنظرات و
دیدگاههاي مشتریان داخلي و خارجي ارزیابي كردند.
فضلي و علیزاده ( )1387در مقالهاي با عنوان «تجزیهوتحلیل و اولویتبندي بهینه
نیازهاي مشتریان :رویكرد مدل ادغامي  KANOدر  ،»QFDمباني و مفاهیم این
متدولوژي ،كاركرد آن در اولویتبندي نیازهاي مشتریان و مراحل این روش را ارائه
كردند .جبرائیلي و امیدواري ( )1394در پژوهش خود ،روش تركیبي از دو مدل كیفیتي،
كانو و  QFDرا براي توسعه طراحي بهینه محیط كاري ارائه دادند .بررسي آنها روي
 350تن از كاركنان واحدهاي صنعتي براي شناسایي مشكالت مربوط به عوامل
ارگونومیكي محیط كاري آنها بود .دادهها در قالب پرسشنامههاي كانو گردآوري و سپس
وارد ماتریس خانه كیفیت شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .درنهایت در قالب
یك مدل تركیبي ،نیازهاي ارگونومیكي مطلوب كاركنان و همچنین مشخصات فني و
مهندسي جهت طراحي بهینه ،رتبهبندي شدهاند.
اگرچه كاربردهاي زیادي از  QFDدر مؤسسات آموزش عالي وجود داشته است
اما تعداد كمي از مطالعات به ترجمان مستقیم و كامل نداي مشتري توجه كردهاند و
قدرت واقعي این فن بهطور شایسته در این نمونهها نشان داده نشده است.
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روش پژوهش
این پژوهش از نظر هدف كاربردي و از نظر نحوه گردآوري دادهها ،پیمایشي -توصیفي
است .جامعه آماري شامل  12000دانشجوي مشغول به تحصیل دانشگاه شهید باهنر
كرمان است  .در این پژوهش تعداد نمونه الزم با استفاده از فرمول كوكران در سطح
خطاي  5درصد ،حدود  372نفر تعیین شد .درنهایت با رویكرد محافظهكارانه تعداد
 400پرسشنامه در بین دانشجویان براي بررسي شكاف نیازها توزیع شد كه از این میزان
تعداد  261پرسشنامه قابل ارزیابي بود و تحلیل اطالعات روي این مقدار نمونه صورت
گرفت .همچنین همین تعداد پرسشنامه براي بررسي مدل كانو نیز توزیع شد كه تعداد
 231عدد قابل ارزیابي و تجزیه و تحلیل بود.
در این پژوهش براي اندازه گیري روایي محتوا ،از نظر خبرگان و تطابق با پیشینه
پژوهش و براي اندازهگیري پایایي ،از اعتبار سازگاري اجزا ،استفاده شده است.
مشهورترین آزمون براي اعتبار سازگاري اجزا ،ضریب آلفاي كرونباخ است .ضریب آلفا
بیانگر این مطلب است كه پرسشها همپوشاني و همچنین همسویي داشته است و
پاسخدهندگان نیز با دقت و آگاهي به پرسشها پاسخ دادهاند .براي آزمون با هدف
پژوهشي ،حصول پایایي بین  0/6تا  0/8كافي و مناسب است .با توزیع پرسشنامه در
جامعه آماري بهصورت پایلوت و گردآوري آنها ،تعداد  16پرسشنامه قابل بررسي بود.
با استفاده از نرمافزار  SPSSپایایي پرسشنامه سروكوال با  60آیتم  0/916و پرسشنامه
مدل كانو با  42آیتم  0/89به دست آمد .با توجه به اینكه ضرایب باالتر از 0/6به دست
آمدند ميتوان گفت پرسشنامهها پایایي الزم را دارند.
براي تجزیهوتحلیل دادهها از آنجا كه به دنبال مقایسه میانگینهاي یك نمونه در دو
وضعیت متفاوت ادراكات و انتظارات بودیم از آزمون آماري تي مقایسه میانگین دو
نمونه وابسته به هم استفاده شد .این آزمون به راحتي ميتواند با مقایسه تكتك متغیرها
در وضعیت ادراكات و انتظارات ،شكاف بین این دو را شناسایي كند.
يافتهها
در این پژوهش ،با مشخص كردن نیازمنديهاي دانشجویان و تعیین شكاف بین
انتظارات و ادراكات بر اساس پرسشنامه سروكوال در دانشگاه شهید باهنر و برآورد
اهمیت نسبي آنها با استفاده از مدل كانو در مرحله اول ،شناسایي مشخصههاي فني در
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مرحله دوم ،برآورد رابطه میان الزامات فني و نیازمنديهاي مشتریان در مرحله سوم ،در
نهایت اولویت مشخصات فني به دست آمد.
بررسي تفاوت ادراكات و انتظارات دانشجويان از كيفيت خدمات آموزشي
بررسي پرسشنامه سروكوال در دو وضعیت انتظارات و ادراكات با استفاده از آزمون
مقایسه میانگین دو نمونه (آزمون آماري تي) در جدول ( ،)3ارائه شده است.
جدول ( )3ميانگين امتيازات وضع موجود (ادراكات) و انتظارات در هريك از عبارات و ابعاد
كيفيت خدمات آموزشي از ديدگاه دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر كرمان
ابعاد
1
2
3

4
5

6

7

8
9
10
11
12
13

عبارات
ظاهر آراسته و حرفهاي استاد
جذابیت ظاهري تسهیالت فیزیكي
جذابیت ظاهري وسایلي كه استاد
در امر آموزش از آنها استفاده
ميكند
كارآمدي و جدید بودن تجهیزات
و مواد آموزشي
تسهیل و بحث و تبادل نظر درباره
موضوع درس در كالس توسط
استاد
ارائه منابع مطالعاتي مناسب ،بهروز
و با دسترسي  24ساعته به
دانشجویان
آماده كردن دانشجویان براي شغل
آینده با ارائه آموزشهاي نظري و
عملي
وجود روابط مناسب استاد و
دانشجو
وجود بازخور در مراحل مختلف
آموزش
ساعت مشاوره مناسب و كافي
برنامههاي آموزشي با كیفیت باال
تنوع برنامههاي آموزشي فوق
برنامه
ساختارهاي درسي قابل انعطاف

ادراكات
انتظارات
ميانگين (انحراف معيار)
)1/199( 3/13 )1/132( 3/37
)0/853( 3/86 )0/751( 4/04

2/494
2/620

)0/751( 4/04

)1/004( 3/23

10/40

./000

3/63
()0/856

3/29
()1/010

6/975

./000

3/47
()0/825

2/90
()0/969

8/613

0/000

3/49
()0/802

3/13
()0/999

-4/153

مقدار t

عدد
معنيداری
0/013
0/009

0/000

)0/854( 3/58

)0/998( 3/03

10/51

0/000

)0/896( 3/70

)1/029( 3/05

13/72

0/000

)1/304( 3/01

)0/914( 3/41

0/092

0/926

)0/830( 4/24
)0/954( 3/84

)0/986( 3/40
)1/156( 2/75

2/848
10/52

0/005
./000

)1/022( 3/41

)1/076( 3/41

8/256

./000

)0/913( 3/60

)1/125( 3/38

-3/854

./000
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عبارات

14

برنامههاي آموزشي مشهور این
دانشگاه در بین سایر دانشگاهها
اعضاي هیئت علمي داراي
تحصیالت و تجربه كاري
عمل به وعدهها
ارائه خدمات بهموقع
آگاه كردن دانشجو از نتیجه
ارزشیابي تكالیف انجام گرفته
توسط وي
كسب نمره بهتر در صورت تالش
بیشتر
ارائه شدن مطالب درسي به شكل
منظم و مرتبط با یكدیگر
سهولت دسترسي دانشجویان به
مدیریت براي انتقال نظرات
رفتار و توجه برابر و بدون تبعیض

23

وجود سیستم بازخورد براي بهبود
عملكرد كیفیت
وجود رویههاي استاندارد

25

در دسترس بودن استاد راهنما و
مشاور به هنگام نیاز دانشجو
دادن تكالیف متناسب و مرتبط با
درس
توجه ویژه به تكتك افراد

28

رفع نیاز خاص هر دانشجو به
صورت محرمانه
مناسب بودن برخورد كاركنان
آموزش با دانشجویان
رفتار توأم با احترام استاد با
دانشجویان

15
16
17
18

19
20
21
22

24

26
27

29
30

ادراكات
انتظارات
ميانگين (انحراف معيار)

مقدار t

عدد
معنيداری

)0/817( 3/62

)1/322( 2/61

2/178

0/030

)0/906( 3/73

)1/150( 3/00

8/808

./000

)1/113( 3/19
)0/992( 3/69

)1/047( 3/54
)0/839( 3/52

1/138
-1/024

0/256
0/307

)0/983( 3/73

2/90
()1/153

13/53

./000

3/02
()1/201
3/53
()0/967
3/64
()0/944
3/61
()0/882
3/27
()1/077
2/63
()1/299
3/70
()1/145
3/02
()1/120
2/79
()1/179
3/10
()1/207
2/85
()1/122
4/03
()0/874

2/91
()1/220
3/62
()1/156
2/32
)1/257
2/66
()1/191
2/75
()1/258
3/13
()1/127
3/10
()1/012
3/64
()0/996
3/28
()1/006
3/36
()1/004
3/85
()1/060
3/18
()1/015

10/49

./000

5/099

./000

-4/267

./000

6/778

./000

7/270

./000

-5/182

./000

-3/375

0/001

-10/397

./000

10/91

./000

3/928

./000

7/493

./000

5/206

./000
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درجدول ( )3اختالف میانگینهاي مثبت ،نشاندهنده وجود شكاف است .درواقع
خدماتي كه انتظارات در آنها نسبت به ادراكات بیشتر است باید وارد مدل كانو شوند.
همچنین میزان معنيداري آزمون كمتر از  0/05نیز باید مدنظر قرار گیرد .با توجه به
نتایج در جدول ،متغیرهایي كه اختالف میانگین منفي و عدد معنيداري باالتر از 0/05
دارند و از مدل كانو براي اولویتبندي حذف ميشوند ،عبارتاند از-1 :ارائه منابع
مطالعاتي مناسب بهروز و با دسترسي  24ساعته به دانشجویان؛ -2وجود بازخور در
مراحل مختلف آموزش؛ -3ساختارهاي درسي قابل انعطاف؛  -4عمل به وعدههاي داده
شده؛ -5ارائه خدمات بهموقع؛ -6سهولت دسترسي دانشجویان به مدیریت براي انتقال
نظرات؛ -7وجود رویههاي استاندارد؛ -8در دسترس بودن استادان راهنما و مشاور به
هنگام نیاز دانشجو؛  -9دادن تكالیف متناسب و مرتبط با درس .پس از شناسایي 21
خدمتي كه باید در مدل كانو مورد توجه قرار گیرند ،پرسشنامهاي دوبعدي به شكل
جدول ( )4طراحي شد و دوباره در جامعه آماري توزیع شد.
جدول ( )4نمونه پرسشنامه كانو
بياهميت

عادی

نارضايتي

رضايت

بايد اينطور باشد

بياهميت

....

.......

عادی

دانشجویان

دانشجویان

نارضايتي

استادان و

استادان و

رضايت

روابط مناسب

نبود روابط مناسب

بايد اينطور باشد

پرسش

سوال

براي مقایسه فراواني دو بعد پرسشنامه از آزمون فراواني جدول متقاطع استفاده
ميشود .جدول ( )5نمونهاي از نتایج تحلیل دادههاي پرسشنامه كانو بر اساس روش
بیشترین فراواني را نشان ميدهد.
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جدول ( )5نمونهای از جدول متقاطع

نبود روابط مناسب استادان و دانشجويان
نيازهای مشتری)(CR

بايد اينطور

دانشجویان

وجود روابط مناسب استادان و

بي اهميت

عادی

نارضايتي

رضايت

بياهمیت

0

3

3

0

0

عادي

0

23

17

0

0

نارضایتي

0

2

8

0

0

رضایت

1

5

40

0

0

باید اینطور باشد

6

33

89

0

1

باشد

همانطور كه دیده ميشود براي پرسش وجود یا نبود روابط مناسب استادان و
دانشجویان طبق جدول ارزیابي كانو (جدول  ،)1نماد  Eبیشترین تعداد را به خود
اختصاص داده است؛ پس این خدمت جزو گروه خدمات الزامي قرار ميگیرد.
درنهایت ،خدمات بررسي شده در جدول ( ،)6ارائه شده است و از آنجایي كه
مهمترین عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان هر سازمان نیازهاي الزامي خدمت است به
همین دلیل شاخصهاي مربوط به نیازهاي الزامي ،در مدل  QFDامتیاز  ،9شاخصهاي
یك بعدي امتیاز  3و شاخصهاي جذاب امتیاز  1را به خود اختصاص دادند.
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جدول ( )6اولويتبندی عوامل بر اساس مدل كانو
رديف

خدمت

درجه

امتياز مطلق

درجه
اهميت

امتياز در
خانه كيفيت

1
2

ظاهر آراسته و حرفهاي استاد
جذابیت ظاهري تسهیالت فیزیكي
جذابیت ظاهري وسایلي كه استاد در امر
آموزش از آنها استفاده ميكند.
كارآمدي و جدید بودن تجهیزات و مواد
آموزشي
تسهیل و بحث و تبادل نظر درباره موضوع
درس در كالس توسط استاد
آماده كردن دانشجویان براي شغل آینده با ارائه
آموزشهاي نظري و عملي
وجود روابط مناسب استاد و دانشجو
ساعت مشاوره مناسب و كافي
برنامه هاي آموزشي با كیفیت باال
تنوع برنامههاي آموزشي فوق برنامه
برنامههاي آموزشي مشهور این دانشگاه در بین
سایر دانشگاهها
اعضاي هیئت علمي داراي تحصیالت و تجربه
كاري
آگاه كردن دانشجو از نتیجه ارزشیابي تكالیف
انجام گرفته توسط وي
كسب نمره بهتر در صورت تالش بیشتر
ارائه شدن مطالب درسي به شكل منظم و
مرتبط با یكدیگر
رفتار و توجه برابر و بدون تبعیض
وجود سیستم بازخورد براي بهبود عملكرد
كیفیت
توجه خاص به تك تك افراد
رفع نیاز خاص هر دانشجو به صورت محرمانه
مناسب بودن برخورد كاركنان آموزش با
دانشجویان
رفتار توأم با احترام استاد با دانشجویان

I
A

29

4/06

1

A

55

7/69

1

O

45

6/29

3

O

50

6/99

3

O

52

7/27

3

E
E
E
O

89
50
48
34

12/45
6/99
6/71
4/76

9
9
9
3

O

48

6/71

3

A

44

6/15

1

A

56

7/83

1

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

I
I
A

43

6/01

1

E

46

6/43

9

O
I

26

3/64

3

I
I

56

نامۀ آموزش عالي

در تحلیل نیاز مشتري به روش  QFDبا استفاده از جدول كانو سه نیاز الزامي ،یك
بعدي و نیازهاي جذاب مورد توجه هستند .بر اساس جدول ( )6وروديهاي تكنیك
15 ،QFDخدمت ،شامل  4خدمت جزء نیازهاي الزامي 6 ،خدمت جزء نیازهاي
یكبعدي و  5خدمت جزء نیازهاي جذاب هستند .درجه اهمیت هر یك از این 15
خدمت با فرمول ( )1محاسبه شد و در جدول قرار گرفت.
تعيين ويژگيهای فني خدمت
بر اساس نظر افراد مطلع دانشگاه شهید باهنر كرمان كه شامل استادان و چند تن از
رؤساي دانشكدهها است ،تعداد  14مشخصه فني براي دستیابي به خواستههاي مشتري
به دست آمد:
-1شایستگي در امكانات و تجهیزات IT
 -2ارتباط با سایر نهادها
 -3وجود محیط رقابتي سالم
 -4آموزش كاربردي
 -5دسترسي به استادان
 -6ارتباط بیشتر دانشكدهها با یكدیگر
 -7وجود رویههاي تعریف شده
 -8ارتباط با صنعت
 -9كنترل و ارزیابي
 -10اولویتبندي براي بودجه
 -11كار تیمي
 -12بازخور در مراحل مختلف آموزش
 -13آموزشهاي تخصصي براي استادان
 -14رشد فعالیتهاي پژوهشي اعضاي هیئت علمي
نتايج به دست آمده از خانه كيفيت
پس از به دست آوردن ضرایب اهمیت هر یك از نیازهاي مشتریان و مشخص كردن
مشخصههاي فني خدمات اكنون ميتوان خانه كیفیت را طراحي كرد.
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مشخصات فني خدمات
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ارتباط با ساير نهادها

تخصيص بهينه بودجه

ارتباط بيشتر دانشكده ها با يكديگر

آموزش تخصصي مستمر هيئت علمي

1
1
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جدول ( )7ماتريس خانه كيفيت

امتیاز مطلق
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نتایج به دست آمده از ماتریس فني خانه كیفیت كه نشاندهنده وزن هر كدام از
مشخصات فني است راهنماي مناسبي براي مسئوالن دانشگاه فراهم ميآورد.
با توجه به جدول ( )7اهمیت نسبي تمامي مشخصات فني در دانشگاه شهید باهنر
كرمان مشخص شد .بر اساس این جدول ترتیب اهمیت مشخصات فني به ترتیب ذیل
است:
 -1كار تیمي
 -2كنترل و نظارت
 -3رشد فعالیتهاي پژوهشي هیئت علمي
 -4وجود رویههاي تعریف شده و شایستگي در IT
 -5ارتباط با صنعت
 -6آموزش كاربردي
 -7ارتباط دانشكدهها با یكدیگر و بازخور مرحله به مرحله
 -8همكاري با سایر نهادها
 -9آموزش تخصصي مستمر هیئت علمي
 -10وجود محیط رقابتي سالم
 -11تخصیص بهینه بودجه
 -12دسترسي به اعضاي هیئت علمي
بحث و نتيجهگيری
برنامهریزي در امور دانشگاه نباید یكجانبه باشد یا به عبارتي مدیران فقط به
خواستههاي مشتریان توجه كرده و هیچ نگاهي به سایر موارد سازمان نداشته باشند یا
این كه فقط به الزامات فني توجه كنند و به نیازهاي مشتریان اهمیتي ندهند .در محیط
رقابتي بین دانشگاهها در نظر گرفتن همه جوانب در ارائه خدمت باعث مدیریت دقیق
در این بخش ميشود .استفاده از روش به كارگرفته شده در این پژوهش ،یك روش
مؤثر براي مدیریت ارائه خدمت به حساب ميآید.
 ،QFDابزاري قدرتمند براي ارتقاي رضایت مشتري از طریق بهبود محصول و
خدمات است .از طریق مدل  ،QFDورود خواستههاي مشتریان در ارائه خدمات به
آساني انجام ميپذیرد .در این پژوهش با همراه كردن نیازمنديهاي دانشجویان در
الزامات فني خدمات ،مدیران ميتوانند با كم شدن هزینهها در بخشهاي غیرضروري،
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بودجه بیشتري در جهت اصالح و كاركرد بهتر الزامات اختصاص دهند .دراین راستا
ابتدا نیازمنديهاي دانشجویان دانشگاه شهید باهنر ،مشخص و شكاف بین انتظارات و
ادراكات بر اساس پرسشنامه سروكوال بررسي شد .از آنجا كه خدماتي باید وارد مدل
كانو شوند كه انتظارات در آنها نسبت به ادراكات بیشتر است ،نیازمنديهاي زیرجهت
تعیین اهمیت نسبيشان وارد مدل كانو شدند:
ظاهر آراسته و حرفهاي استاد ،جذابیت ظاهري تسهیالت فیزیكي ،جذابیت ظاهري
وسایلي كه استاد در امر آموزش از آنها استفاده ميكند ،كارآمدي و جدید بودن تجهیزات
و مواد آموزشي ،تسهیل و بحث و تبادل نظر درباره موضوع درس در كالس توسط
استاد ،آماده نمودن دانشجویان براي شغل آینده با ارائه آموزشهاي نظري و عملي،
وجود روابط مناسب استاد و دانشجو ،ساعت مشاوره مناسب و كافي ،برنامههاي
آموزشي با كیفیت باال ،تنوع برنامههاي آموزشي فوق برنامه ،برنامههاي آموزشي مشهور
این دانشگاه در بین سایر دانشگاهها ،اعضا هیئت علمي داراي تحصیالت و تجربه كاري،
آگاه كردن دانشجو از نتیجه ارزشیابي تكالیف انجام شده توسط وي ،كسب نمره بهتر
در صورت تالش بیشتر ،ارائه شدن مطالب درسي به شكل منظم و مرتبط با یكدیگر،
رفتار و توجه برابر و بدون تبعیض ،وجود سیستم بازخورد براي بهبود عملكرد كیفیت،
توجه خاص به تكتك افراد ،رفع نیاز خاص هر دانشجو به صورت محرمانه ،مناسب
بودن برخورد كاركنان آموزش با دانشجویان ،رفتار توأم با احترام استاد با دانشجویان.
در مرحله دوم ،مشخصههاي فني شامل:
-1شایستگي در امكانات و تجهیزات IT
 -2ارتباط با سایر نهادها
 -3وجود محیط رقابتي سالم
 -4آموزش كاربردي
 -5دسترسي به استادان
 -6ارتباط بیشتر دانشكدهها با یكدیگر
 -7وجود رویههاي تعریف شده
 -8ارتباط با صنعت
 -9كنترل و ارزیابي
 -10اولویتبندي براي بودجه
 -11كار تیمي
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 -12بازخور در مراحل مختلف آموزش
 -13آموزشهاي تخصصي براي استادان
 -14رشد فعالیتهاي پژوهشي اعضاي هیئت علمي
شناسایي شدند و در مرحله سوم ،رابطه میان الزامات فني و نیازمنديهاي مشتریان
برآورد و در نهایت اولویت مشخصات فني به وسیله ماتریس خانه كیفیت به دست آمد.
ماتریس خانه كیفیت ،اطالعات مفیدي را در مورد نحوه ارضاي خواستههاي مشتري
ارائه ميكند .این نتایج مسئوالن را برآن ميدارد تا توجه خاصي به الزامات با اهمیتتر
داشته باشند .تنها با عمل به همین نتایج مي توان بهبود قابل مالحظهاي را در رفع نیاز
مشتري ایجاد كرد.
در راستاي بهبود كیفیت خدمات آموزش ،بازنگري در ارائه خدمات ،ضروري به
نظر ميرسد و این امر همت مسئوالن ذيربط را در جهت توسعه و بهبود خدمات فني
به ترتیب اولویت ذكر شده ،ميطلبد.
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