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  چكيده

هاي تهران و تربيت و معلم از كيفيت خدمات آموزشي شگاههدف از پژوهش حاضر مقايسه ميزان رضايت دانشجويان تربيت بدني دان
-89هاي تهران و تربيت معلم در نيمسال اول تحصيلي جامعه آماري تحقيق كليه دانشجويان رشته تربيت بدني دانشگاه .ارائه شده بود

براي  .براي نمونه تحقيق انتخاب شدنفر  441اي طبقه -گيري تصادفي بر اساس جدول مورگان و به صورت نمونه  .)N= 1150(بود  88
يابي به اهداف تحقيق از پرسشنامه محقق ساخته سركوال استفاده شد كه روايي آن به تاييد متخصصين رسيد و پايايي آن در يك دست

آوري شده از آزمون براي تجزيه و تحليل اطالعات جمع .مورد تاييد قرار گرفت 94/0نفر آزمودني با آلفاي كرونباخ  30مطالع مقدماتي با 
t  استودنت تك گروهي، همبسته و مستقل با كمك نرم افزارSPSS نتايج پژوهش نشان داد كه ميزان رضايت، سطح ادراك  .استفاده شد

سطح انتظار دانشجويان هر دو دانشگاه از كيفيت  .و انتظار دانشجويان دانشگاه تهران از دانشجويان دانشگاه تربيت معلم بيشتر است
در مقايسه شكاف بين سطح انتظار و ادراك دانشجويان دو دانشگاه، شكاف مزبور  .دمات آموزشي باالتر از سطح ادراك آنها قرار داردخ

به طور كلي نتايج تحقيق نشان داد كه كيفيت خدمات  .در دانشجويان دانشگاه تربيت معلم بيش از دانشجويان دانشگاه تهران بود
   .ميزان رضايت دانشجويان داردآموزشي تاثير زيادي در 
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  مقدمه
موفقيت هر سازماني بدون توجه به نوع فعاليت آن به 

اي به رضايت مشتريان آن سازمان ميزان قابل توجه
تواند در راستاي رضايت مشتريان سازمان مي. بستگي دارد

منه فعاليت، چرخه حيات خود را عالوه بر گسترش دا
المللي باقي تر كرده و در صنحه رقابت ملي و بينطوالني
هاي مديريت توان از تئوريدر اين رابطه مي). 1(بماند

نام برد كه  2و مدل تعالي كسب و كار اروپا 1كيفيت جامع
ها، رضايت مشتريان گونه تئوريعمده فلسفه وجودي اين

-ت مشتريان به ويژه در سازماندر موضوع رضاي). 7(است

هاي خدماتي يكي از ابعاد مهمي كه بايد مورد توجه قرار 
. باشدگيرد، خدمت و كيفيت ارائه خدمت به مشتري مي

خدمت عبارت است از فعاليت يا عملكردي كه يك طرف 
به بيان ديگر خدمت به  .)6(كندبه طرف ديگر عرضه مي

كه يك سازمان در  هايي استمشتريان شامل كليه فعاليت
-امتداد جلب رضايت و ياري رساندن به مشتري انجام مي

تعاريف  همچنين در رابطه با كيفيت خدمات .)2(دهد
ي مهمي كه در اكثر اما نكته ،زيادي ارائه شده است

اين موضوع است كه كيفيت خدمات  ،تعاريف وجود دارد
از  ست كه مشتريان بين انتظارات خودا ايناشي از مقايسه

ي خدمات دارند، انجام ي ارائهخدمات و ادراكي كه از نحوه
ي مشترك با توجه به نقطه در اين راستا. )17(دهندمي

 آيد و آن اينيك اجماع نظر كلي به وجود مي ،تعاريف
كه كيفيت خدمات بايستي از ديدگاه مشتريان است 

اي صورت گرفته از اين رو تحقيقات گسترده. تعريف شود
دانند كه مشتريان چگونه كيفيت خدمات را ادراك تا ب
-بنابر عقيده. را اندازه گرفت توان آنكنند و چگونه ميمي

ناشي  ،كيفيت درك شده از خدمات) 1984( 3ي گرونروز
از يك فرآيند ارزيابي است كه در آن مشتري انتظارات 

                                                           
1 - Total quality management  
2 -  European Foundation for Quality Management 
3 - Gronroos 

خود از خدمات را با خدمات دريافت شده يا به عبارت 
 زدر واقع گرونرو. نمايدرك شده مقايسه ميديگر خدمات د

دهد و آنها را انتظارات را در نقطه مقابل ادراكات قرار مي
ي ديگر مربوط به مطالعهاما . )12(كندمقايسه مي

است كه آنها در ) 1985(  4پاراسورمان، زيتامل و بري
بعد از ابعاد كيفيت را معرفي كرده و تأثير  10ابتدا 

سپس اين . ات كيفيت خدمات گذاشتندبيشتري بر مطالع
بعد كاهش دادند و آنها را به ترتيب قابليت  5بعد را به  10

اعتماد، پاسخگويي، اطمينان دهي، همدلي، و عوامل 
در اين راستا با توجه به اين  .)15(فيزيكي معرفي كردند

هاي ارائه ها و موسسات آموزش عالي از سازمانكه دانشگاه
روند، شمار مييژه خدمات آموزشي بهدهنده خدمات به و

گيري از خدمات ارائه شده آنها براي تعيين ارزيابي و اندازه
اما . رودشمار ميميزان رضايت مشتريان امري ضروري به

مندي در دريافت خدمات به دليل از آنجا كه رضايت
گيري از ابزاهاي ارزيابي و ناملموس بودن آن، مستلزم بهره

باشد، توجه به حضور مشتري در اص ميگيري خاندازه
ها و نقايص توجه به محل ارائه خدمت و مشاهده ضعف

بهبود كيفيت خدمات براي تعيين ميران رضايت مشتري 
هاي در اين رابطه يافته ).6(امري ضروري است

بيانگر اين است كه كيفيت خدمات عاملي ) 1386(زوار
است و به مهم براي رشد، موفقيت و ماندگاري سازمان 

عنوان موضوعي راهبردي، موثر و فراگير بايد در دستور 
كار مديريت قرار گيرد و فعاليت آموزش عالي نيز كه نوعي 

شود، ناملموس و نامتجانس بوده ارائه خدمات محسوب مي
وي  .و از اين جهت كيفيت آن بايد در راس امور قرار گيرد

چهارچوبي  ها بايدهمچنين بر اين باور است كه دانشگاه
براي تضمين كيفيت فراهم آورده تا بتوانند پاسخگوي 
ذينفعان و استفاده كنندگان از كيفيت و استانداردهاي 

) 1382(هاي هداونديهمچنين يافته. )4(آموزشي باشند

                                                           
4 - Parasuraman, Zeithaml and Berry 
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دهد كه براي نيل به وضعيت مطلوب در نشان مي
موسسات آموزشي الزم است ارزيابي مستمر در آنها 

نقاط ضعف و قوت موسسات از ديد صورت گيرد تا 
از سويي ديگر ). 9(مشتريان مورد شناسايي قرار گيرد

ها و خدمات آموزشي به ويژه خدماتي كه از طريق دانشگاه
ترين يكي از مهم ،شودمؤسسات آموزش عالي ارائه مي

شود كه هاي خدماتي در هر جامعه محسوب ميحوزه
ارتقاي و لذا  دنقش اساسي در توسعه يافتگي جوامع دار

رو از اين. كيفي آموزش به طور مستمر امري ضروري است
توسعه روزافزون مراكز آموزشي در جوامع دانش محور 
بيانگر ضرورت طراحي ابزاري كارآمد براي ارزيابي و 

لذا . باشدتحليل كيفيت عملكرد مؤسسات آموزشي مي
گيري رضايت مشتريان از كيفيت خدمات براي اندازه

هاي رهاي متفاوتي وجود دارد كه در بسياري از حوزهابزا
ويژه ارئه دهنده خدمات آموزشي ارائه دهنده خدمات به
 1گيرد، كه يكي از آنها سركوالمورد استفاده قرار مي

پرسش  22سركووال مدلي است كه حاوي ). 17و15(است
براي ارزيابي كيفيت  2و همكاران پاراسورامانبوده و توسط 
وضعيت  مانندسازمان از پنج بعد مختلف خدمات يك 

ظاهري و تسهيالت سازمان، قابليت اطمينان، ميزان 
پاسخگويي، تضمين كيفيت و همدلي يا درك مشتري 

مندي مشتري رضايتكه از آنجا ). 17(طراحي شده است
از تفاوت ميان انتظارات مشتري و استنباط او از كيفيت 

) 17و15(د شومحصول يا خدمت عرضه شده حاصل مي
يك بار براي ارزيابي مدل مزبور پرسش  22هر يك از 

گيري ميزان انتظارات مشتري و در مرحله بعد براي اندازه
به بيان . شودمياستنباط او از كيفيت خدمات بكار برده 

چگونه بايد (ديگر مدل سركووال شكاف بين انتظارات 
كه  مشتريان را از خدماتي) چگونه است(و ادراكات) باشد

، 16(كندشود، تعيين ميسيله سازمان به آنها ارائه ميبه
                                                           
1 - SERVQUAL 
2 - Parasuraman  et al 

بر مبناي رويكرد مذكور متخصصين سركووال ). 11و 13
هاي مندي از آن در سازمانمدل مفهومي زير را براي بهره

  ).   16(اندمختلف ارائه كرده
هاي ارائه مدل سركوال مورد توجه بسياري از حوزه

كز آموزش عالي قرار گرفته كننده خدمات از جمله مرا
در پژوهشي  )2008(3همكارانالياس و است به طوري كه 

از كيفيت  گيري ميزان رضايت دانشجوياناندازه براي
مؤسسات آموزش عالي خصوصي كشور  خدمات آموزشي

تحقيق و نتايج  استفاده كردند از روش سروكوال مالزي
ت خدمات كيفيسنجش كه بعضي از ابعاد  نشان داد

و  قرار دارداز ديدگاه دانشجويان در حالت بحراني  موزشيآ
شكاف عميقي بين انتظارات دانشجويان از ارائه خدمات 

وجود  ،كنندآموزشي و خدماتي كه آنها دريافت مي
نيز در تحقيقي از ) 2005( 4شري و همكاران ).10(دارد

مدل سركوال و ابعاد آن براي مقايسه ديدگاه دانشجويان 
ارجي نيوزلند از كيفيت خدمات موسسه داخلي و خ

استفاده كردند كه نتايج تحقيق نشان  5تكنولوژي آكلند
داد بين سطح انتظار و ادراك هر دو گروه تفاوت آماري 
معناداري وجود دارد، همچنين شكاف بين سطح انتظار و 
ادراك از كيفيت خدمات آموزشي دو گروه از نظر آماري 

در پژوهشي با ) 1389(زريهغالم شا). 18(معنادار است
گيري ميزان رضايت اندازه ومدل سروكوال عنوان 

به اين دانشجويان با رويكرد بهبود كيفيت در آموزش 
آموزشكده فني الزهرا  نظرات دانشجوياننتيجه رسيد كه 

واحدي بين انتظارات  175/2بوشهر نشان از اختالف 
و  دارد دانشجويان و ميزان عملكرد موسسه آموزشي

شكاف بين سطح انتظارات و ادراكات دانشجويان از نظر 
در پژوهشي با ) 1385(حبيبي .)5(آماري معنادار است

استفاده از سركوال ميزان ادراكات و انتظارات دانشجويان 

                                                           
3 - AIlias   & Abd Rahman 
4 - Sherry et al 
5 - Auckland  
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كارشناسي ارشد دانشكده مديريت دانشگاه تهران و 
ريري را مورد موسسه آموزش و پژوهش مديريت و برنامه

داد و به اين نتيجه رسيد كه در ابعاد قابليت  مقايسه قرار
اعتماد، پاسخگويي و قابليت اطمينان، سطح انتظار 
دانشجويان دانشكده مديريت از موسسه باالتر بوده و در 
ابعاد عوامل محسوس و همدلي سطح انتظارات دانشجويان 

در خصوص . موسسه باالتر از دانشجويان دانشگاه است
يان هر دو واحد آموزشي در همه سطح ادراكات، دانشجو

ابعاد به غير از همدلي، سطح ادراكات دانشجويان موسسه 
باالتر از دانشگاه بوده و شكاف بين سطح انتظارات و 
ادراكات دانشكده مديريت دانشگاه تهران از موسسه 

نتايج پژوهش  .)1(آموزش و پژوهش كمتر است
و سازگاري در تحقيقي با عنوان كاربرد ) 2009(1اوليويرا

سركووال در آموزش عالي  بيانگر اين است كه بين سطح 
انتظارات و ادراكات و دريافت خدمات توسط دانشجويان 

 )14(كشور برزيل تفاوت آماري معناداري وجود دارد

نيز در پژوهشي كه با ابزار ) 1388(نيا و همكارانمحمد.
در سركوال انجام شده بود، كيفيت خدمات پرستاري 

را مورد بررسي قرار  هاي تامين اجتماعي تهرانتانبيمارس
ميزان كيفيت دادند و نتايج پژوهش آنها نشان داد كه 

از حد متوسط باالتر بوده و  خدمات از ديدگاه بيماران
هاي كيفيت كلي خدمات پرستاري در بيمارستانهمچنين 

قرار داشت، مورد مطالعه باالتر از متوسط و در حد خوب 
هاي قابليت اطمينان، تضمين و همدلي ولفهطوريكه مهب

بيشترين ميزان و پاسخگويي كمترين ميزان را به خود 
نيز با ) 1388(زارعي متين و همكاران .)8(اختصاص داد
نسبت به خدمات ارائه را نگرش جانبازان  ابزار سركوال

مورد مطالعه  شده بر حسب درصد معلوليت و نيازمندي
از ديد هر سه ش نشان داد كه قرار دادند و نتايج پژوه

شده، در  گروه بيشترين شكاف در كيفيت خدمات ارائه

                                                           
1 -OLIVEIRA  

طوري همان. )3(بخش سرعت در ارائه خدمات وجود دارد
دهد كه بررسي مباني نظري و ادبيات پيشينه نشان مي

هاي متفاوتي از جمله سركوال ابزاري است كه در سازمان
همچنين  .ه استمراكز آموزشي مورد استفاده قرار گرفت

هاي مجري رشته تربيت استفاده از اين ابزار در دانشگاه
بدني كمتر مورد توجه قرار گرفته و از آنجا كه مراكز 
مجري رشته تربيت بدني در حال گسترش بوده و ارائه 
كيفيت خدمات آموزشي عالوه بر افزايش ميزان رضايت 

وري و افزايش جذب دانشجويان موجب افزايش بهره
هاي مجري رشته تربيت بدني نشجويان به دانشگاهدا

رو پژوهش حاضر در صدد است به اين خواهد شد، از اين
سئوال پاسخ دهد كه كيفيت خدمات آموزشي در دو 
دانشگاه بزرگ كشور يعني دانشگاه تهران و تربيت معلم 
كه از مجريان اصلي رشته تربيت بدني در مقاطع مختلف 

طحي قرار دارد؟ همچنين بين تحصيلي هستند، در چه س
كيفيت خدمات آموزشي آنها از ديدگاه دانشجويان چه 
تفاوتي وجود دارد؟ و در نهايت آيا كيفيت خدمات 
آموزشي دو دانشگاه در ميزان رضايت دانشجويان آنها 

 تاثير گذار است؟  
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ارائه دهنده 
 خدمات

  
 )1991ارسوان و همكاران، پ(مدل كيفيت خدمات بر مبناي سركووال) 1(شكل

  
  روش تحقيق

پژوهش حاضر از نوع كاربردي و پيمايشي است كه به 
جامعه آماري تحقيق كليه  .صورت ميداني انجام شده است

هاي هاي تربيت بدني دانشگاهدانشجويان دانشكده
در سال تحصيلي ) نفر500(و تربيت معلم) نفر 650(تهران

اس جدول ه بر اسنفر بود ك 1150مجموعا  89-1388
نفر از دانشگاه  242اي مورگان و به صورت تصادفي طبقه

نفر از دانشگاه تربيت معلم براي نمونه  217تهران و 
شايان ذكر است كه از مجموع كل  .تحقيق انتخاب شدند

در مقطع % 25در مقطع كارشناسي و % 75دانشجويان 
ي ياببراي دست .كارشناسي ارشد مشغول به تحصيل بودند

به اهداف تحقيق از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد 
 .كه بر اساس مدل پنج عاملي سركوال تهيه شده بود

سئوال بود كه هشت سئوال  25پرسشنامه مزبور حاوي 
عوامل محسوس، پنج سئوال اعتبار خدمات، چهار سئوال 
پاسخگويي، پنج سئوال اطمينان و سه سئوال همدلي و 

پنج طيفي ليكرت از كامال مخالفم  همسوزي را با مقياس
همچنين روايي  .گيري قرار دادتا كامال موافقم مورد اندازه

  صوري و محتوايي پرسشنامه به تاييد متخصصين رسيد و

نفر آزمودني با  30پايايي آن در يك مطالعه مقدماتي با  
براي تجزيه و  .مورد تاييد قرار گرفت 94/0آلفاي كرونباخ 

هاي آماري جمع آوري شده از روش تحليل اطالعات
استودنت تك گروهي،  tتوصيفي و استنباطي از جمله 
  .مستقل و همبسته استفاده شد

  
  هاي تحقيقيافتهنتايج و 

 tدهد با توجه به همان طوري كه جدول يك نشان مي
محاسبه شده و سطح معناداري دانشجويان رشته تربيت 

وامل محسوس، بدني دانشگاه تهران در چهار عامل، ع
قابليت اطمينان، پاسخگويي و قابليت اطمينان ميانگين 

داشته و در نتيجه در سطح مطلوبي قرار دارند،  3باالتر از 
به   3تر از اما در همدلي به دليل اين كه ميانگين پايين

اما دانشجويان  .اند در سطح مطلوبي قرار ندارندآوردهدست
اين كه در مولفه قابليت دانشگاه تربيت معلم با توجه به 

اند در سطح دست آوردهبه 3اطمينان ميانگين باالتر از 
مطلوبي قرار دارند و در  چهار عامل، عوامل محسوس، 

-به 3قابليت اطمينان، پاسخگويي و همدلي پايين تر از 

بنابراين  .اند، در سطح مطلوبي قرار ندارنددست آورده
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     .وضعيت مطلوبي قرار دارددانشگاه تهران در رضايت دانشجويان رشته تربيت بدني 

  بررسي سطح رضايت دانشجويان دانشگاه تهران ازكفيت خدمان آموزشي - 1جدول 

3:مقادير آزمون
 ابعاد كيفيت خدمات

 آموزشي
 دانشگاه

 
تفاوت  ميانگين تعداد

 ميانگين
t  درجه

 ازادي
سطح 
 معناداري

24217/317/0تهران عوامل محسوس   045/4  241 001/0  

-48/0-21752/248/0تربيت معلم  216 273/0  
28/328/0 242تهران قابليت اعتماد  28/3  241 001/0  

-21769/231/0تربيت معلم  304/0-  216 352/0  
14/314/0 242تهران پاسخگويي  19/4  241 004/  

-34/0-0/ 21766/234تربيت معلم  216 231/0  
5/35/0 242تهران قابليت اطمينان   53/3  241 001/0  

21732/332/0تربيت معلم  32/0  216 001/0  
-7/23/0 242تهران همدلي  3053/0  241 572/0  

-77/0- 21732/268/0تربيت معلم  216 434/0  
  

و  محاسبه شده tدهد با توجه به نشان مي) 2(جدول 
 زشيسطح معناداري در تمام ابعاد كيفيت خدمات آمو

، قابليت اعماد، پاسخگويي، قابليت عوامل محسوس(
  دانشجويان رشته تربيت بدني دانشگاه ) اطمينان و همدلي

  
تهران بين سطح ادراك و انتظار آنها از عوامل مزبور در 
 .اين دانشگاه از نظر آماري تفاوت معناداري وجود دارد

راك بنابراين سطح انتظار دانشجويان دانشگاه تهران از ادا
  .آنها از كيفيت خدمات آموزشي باالتر است

  
مقايسه سطح انتظار و ادراك دانشجويان دانشگاه تهران از ابعاد كيفيت خدمات آموزشي  - 2جدول   

 سطح معناداري  درجه آزادي  tتفاوت ميانگينميانگينتعداد سطح ابعاد
عوامل 
 محسوس

17/30329/167/20 242 اداراك  241 001/0  

نتظارا  21/4

قابليت 
 اعتماد

28/39214/0117/16 242 اداراك  241 001/0  

19/4 انتظار

001/0 14/31036/1932/16241 242 اداراك پاسخگويي  

24/4 انتظار

قابليت 
 اطمينان

001/0 53/38739/0397/14241 242 اداراك  

41/4 انتظار

001/0 69/23648/1398/18241 242 اداراك همدلي  

059/4 انتظار
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محاسبه شده و  tدهد با توجه به نشان مي) 3(جدول 
 سطح معناداري در تمام ابعاد كيفيت خدمات

، قابليت اعماد، پاسخگويي، عوامل محسوس(آموزشي
دانشجويان رشته تربيت بدني ) قابليت اطمينان و همدلي

ادراك و انتظار آنها از دانشگاه تربيت معلم بين سطح 

عوامل مزبور در اين دانشگاه از نظر آماري تفاوت معناداري 
بنابراين سطح انتظار دانشجويان دانشگاه  .وجود دارد

تربيت معلم از اداراك آنها از كيفيت خدمات آموزشي  
  .باالتر است

  بعاد كيفيت خدمات آموزشيمقايسه سطح انتظار و ادراك دانشجويان دانشگاه تربيت معلم از ا - 3جدول 
 سطح معناداري  درجه آزادي  t تفاوت ميانگين  ميانگين  تعداد سطح ابعاد
 اداراك  عوامل محسوس

217 
52/2 3596/1 358/19  216  001/0 

 88/3 انتظار

 اداراك  قابليت اعتماد
217 

69/2 3282/1 264/20  216  001/0 

 02/4 انتظار

 اداراك  پاسخگويي
217 

66/2 2994/1 632/17  216  001/0 

 96/3 انتظار

 اداراك  قابليت اطمينان
217 

32/3 8778/ 636/12  216  001/0 

 2/4 انتظار

 اداراك  همدلي
217 

24/2 5940/1 490/22  216  001/0 

 83/3 انتظار
  

محاسبه   tدهد كه با توجه به نشان مي) 4(جدول 
شده و سطح معناداري به دست آمده در تمام ابعاد كيفيت 

ماد، ت، قابليت اععوامل محسوس( خدمات آموزشي
ميانگين امتيازات ) پاسخگويي، قابليت اطمينان و همدلي

سطح ادراك دانشجويان رشته تربيت بدني دانشگاه تهران 

از ميانگين امتيازات سطح ادراك دانشجويان دانشگاه 
ت معلم  بيشتر است و تفاوت موجود از نظر آماري تربي

در نتيجه سطح ادراك دانشجويان  .باشدمعنادار مي
دانشگاه تهران از دانشجويان دانشگاه تربيت معلم بيشتر 

  .است
  

 مقايسه سطح ادراك دانشجويان دو دانشگاه از ابعاد كيفيت خدمات آموزشي  - 4جدول 
  سطح معناداري   درجه آزادي   t  ميانگين   تعداد   دانشگاه   ابعاد

  95/9 17/3 242 تهران  عوامل محسوس
  

457  001/0  
 52/2 217 تربيت معلم

  78/8 28/3 242 تهران  قابليت اعتماد
  

457  001/0  
 69/2 217 تربيت معلم  

  49/6 14/3 242 تهران  پاسخگويي
  

457  001/0  
 66/2 217 تربيت معلم  

  83/2 53/3 242 تهران  قابليت اطمينان 
  

457  005/0  
 32/3 217 تربيت معلم  

  006/6 69/2 242 تهران  همدلي 
038/6  

457  001/0  
21724/2تربيت معلم  
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محاسبه   tدهد كه با توجه به نشان مي) 5(جدول 
شده و سطح معناداري به دست آمده در تمام ابعاد كيفيت 

ماد، تقابليت اع، عوامل محسوس( آموزشي خدمات
ميانگين امتيازات ) پاسخگويي، قابليت اطمينان و همدلي

سطح انتظار دانشجويان رشته تربيت بدني دانشگاه تهران 

از ميانگين امتيازات سطح انتظار دانشجويان دانشگاه 
تربيت معلم بيشتر است و تفاوت موجود از نظر آماري 

ويان در نتيجه سطح انتظار دانشج .باشدمعنادار مي
دانشگاه تهران از دانشجويان دانشگاه تربيت معلم بيشتر 

    .است
  مقايسه سطح انتظار دانشجويان از ابعاد كيفيت خدمات آموزشي در دو دانشگاه - 5جدول 
 سطح معناداري  درجه آزادي  t ميانگين  تعداد  دانشگاه  ابعاد

 عوامل محسوس
24221/44/5تهران

 
457 001/0  

21788/3متربيت معل

 قابليت اعتماد
19/4037/3 242تهران

 
457 003/0  

21702/4تربيت معلم 

 پاسخگويي
24/4607/4 242تهران

 
457 001/0  

21796/3تربيت معلم

 قابليت اطمينان
42/457/3 242تهران

 
457 001/0  

2172/4تربيت معلم

059/445/3 242تهران همدلي 
 

457 001/0  
21783/3تربيت معلم

  
 مقايسه شكاف سطح انتظار و  ادارك دانشجويان از ابعاد كيفيت در دو دانشگاه تهران و تربيت معلم - 6جدول 

 سطح معنا داري درجه آزادي t ميانگين تعداد دانشگاه متغير
242033/1857/3تهران عوامل محسوس

 
457 001/0  

21736/1تربيت معلم 

92/067/4 242تهران قابليت اعتماد
 

457 001/0  
21733/1تربيت معلم 

104/199/1 242تهران پاسخگويي
 

457 047/0  
21729/1تربيت معلم 

87/0042/0 242تهران قابليت اطمينان
 

457 967/0  
/21788تربيت معلم 

36/1218/2 242تهران همدلي
 

457 027/0  
217504/1تربيت معلم 

 
محاسبه شده و t دهد كه با توجه به نشان مي)  6(جدول

متغير  عوامل محسوس، قابليت  4سطح معناداري  در 
گويي و همدلي ميانگين امتيازات شكاف اطمينان، پاسخ

بين انتظارات و سطح اداراك دانشجويان دانشگاه تهران از 
علم كمتر بوده و تفاوت دانشجويان دانشگاه تربيت م

موجود بين ميانگين امتيازات آنها از نظر آماري معنادار 
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اما بين ميانگين امتيازات شكاف بين انتظارات و  .است
سطح اداراك در بعد قابليت اطمينان دو دانشگاه از نظر 

لذا شكاف بين  .آماري تفاوت معناداري وجود ندارد
دانشگاه در بعد  انتظارات و سطح اداراك دانشجويان دو
بنابراين به طور  .قابليت اطمينان در يك سطح قرار دارد

توان نتيجه گرفت كه شكاف بين انتظار و سطح كلي مي
ادراك دانشجوبان دانشگاه تربيت معلم از دانشجويان 

  .دانشگاه تهران از كيفيت خدمات آموزشي بيشتر است
  

  بحث و نتيجه گيري 
ايت از كيفيت خدمات نتايج پژوهش نشان داد كه رض

آموزشي دانشجويان رشته تربيت بدني دانشگاه تهران از 
دانشجويان رشته تربيت بدني دانشگاه تربيت معلم بيشتر 
است  و سطح رضايت دانشجويان تربيت بدني دانشگاه 
تربيت معلم در سطح پايين و نامطلوبي قرار دارد كه از 

يت خدمات داليل مهم تفاوت مزبور ارزيابي مسمتر كيف
هاي تحقيق با باشد و يافتهآموزشي در دانشگاه تهران مي

-، غالم شاه)2008(نتايج تحقيقات الياس و همكاران

و همچنين ) 1388(، محمدنيا و همكاران)1389(زري
، كه )1386(و زوار ) 1382(هاي هداوندي نتايج  پژوهش

تواند منجر به شناسايي بر اين باورند ارزيابي مستمر مي
قاط و قوت از نظر مشتريان گردد و در نهايت موجب ن

رو از اين .شود، همسو استافزايش كيفيت ارائه خدمات 
ضمن توصيه به مسئولين دانشگاه تهران براي ادامه روند 

هاي مورد ارزيابي كيفيت خدمات آموزشي و بهبود روش
استفاده در دانشگاه مذكور به مسئولين دانشگاه تربيت 

گردد، فرآيند ارزيابي كيفيت خدمات مي معلم توصيه
آموزشي را با جديديت و حساسيت بيشتري پيگيري كرده 
و تمهيداتي در زمينه تامين فضا و تجهيزات آموزشي، 

هاي وسايل كمك آموزشي، رفاهي و تفريحي، روش
ارتباطي و اطالع رساني، به كارگيري مدرسان و كاركنان 

چنين انجام كارها به مند و پاسخگو و هممتعهد، عالقه
صورت صحيح و دقيق، ارئه خدمات سريع و به موقع و 

تواند عالوه بر ساير فرآيندهاي خدمات رساني كه مي
افزايش سطح كيفيت خدمات رساني بر جلب رضايت 

همچنين  .دانشجويان نيز تاثيرگذار باشد، اتخاذ نمايند
ها از جمله مندي از تجارب موفق ساير دانشگاهبهره

انشگاه تهران براي تسريع در كاربرد اين فرآيند در د
دانشگاه تربيت معلم  به مسئولين دانشگاه مزبور توصيه 

اما نكته مهم پايين بودن سطح همدلي در دو  .شودمي
دانشگاه از ابعاد كيفيت خدمات آموزشي است كه 
دانشجويان دو دانشگاه بر اين باورند همدلي در ارائه 

اين ضعف  .سطح خوبي قرار نداردخدمات آموزشي در 
تواند تاثير مستقيم بر نارضايتي دانشجويان داشته و مي

بين مسئولين ارائه كننده خدمات آموزشي و  دانشجويان 
رو براي رفع مشكل مزبور اتخاذ از اين .شكاف ايجاد كند

تدابير مناسب براي يافتن علل اصلي اين ضعف مورد 
ديگر آموزش كاركنان، تاكيد قرار گرفته و از سويي 

ها و سمينارهاي آموزشي و جلسات مشترك برگزاري دوره
ها به منظور افزايش بين دانشجويان و مسئولين دانشگاه

ميزان همدلي بين عوامل ارائه كننده خدمات آموزشي و 
  .گردددانشجويان توصيه مي

در مورد مقايسه سطح انتظار و ادراك دانشجويان از 
زشي دانشگاه، نتايج پژوهش بيانگر اين كيفيت خدمات آمو

است كه سطح انتظار دانشجويان هر دو دانشگاه از سطح 
ادراك و عملكرد دانشگاه باالتراست كه نتايج پژوهش با 

، شري و )2008(نتايج تحقيقات الياس و همكاران
از  .همخواني دارد) 1389(زري، غالم شاه)2005(همكاران

هاي تحقيق مبين اين نكته رسد يافتهرو به نظر مياين
هاي اطالع رساني هاي مزبور از روشمهم باشد كه دانشگاه

مناسب براي بيان موقعيت و امكانات خود به دانشجويان 
هاي شود كه دانشگاهلذا توصيه مي .كنندكمتر استفاده مي

اي مزبور براي كاستن سطح انتظار دانشجويان به گونه
و موقعيت واقعي ) هاهزينهميزان بودجه و (شفاف خدمات
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و كنوني دانشگاه را با اطالع رساني مناسب تشريح كرده تا 
با اين رويكرد سطح انتظارات دانشجويان با موقعيت، منابع 

به بيان ديگر اطالع  .و امكانات متناسب و تطبيق گردد
رساني درست و واقعي از امكانات و مقدورات واحدهاي 

كته كه قوانين و مقررات آموزشي و همچنين ذكر اين ن
هاي آموزشي عالي امكان ارائه خدمات بهتر حاكم بر نظام

تواند كند، ميها با محدوديت مواجه ميرا از جانب دانشگاه
كمك موثري در نزديك كردن ميزان انتظار دانشجويان با 

اما در مقايسه سطح  .ها بنمايدواقعيات و كاستن از شكاف
گاه، با توجه به اين كه دانشجويان انتظار و ادراك دو دانش

رشته تربيت بدني دانشگاه تهران سطح انتظار و ادراك 
بيشتري از دانشجويان رشته تربيت بدني دانشگاه تربيت 

مندي رسد كه به دليل رضايتمعلم دارند، به نظر مي
بيشتر دانشجويان دانشگاه تهران نسبت به دانشجويان 

ن اين دانشگاه از معيارها و دانشگاه تربيت معلم، دانشجويا
استانداردهاي سطح باالتري برخوردار بوده و به دنبال 

ها باشند، آلبهبود فرآيندهاي موجود و در جستجوي ايده
اما در دانشگاه تربيت معلم چنين رويكردي كمتر شكل 

تري نسبت گرفته و يا معيارها و استانداردهاي سطح پايين
    .اده قرار گرفته باشدبه دانشگاه تهران مورد استف

در بخش پاياني پژوهش نتايج بيانگر اين بود كه ميزان 
شكاف بين سطح انتظارات و ادراكات دانشجويان دو 
دانشگاه تهران و تربيت معلم از نظر آماري تفاوت 
معناداري است و شكاف مزبور در بين دانشجويان رشته 

ويان تربيت بدني دانشگاه تربيت معلم بيشتر از دانشج
رشته تربيت بدني دانشگاه تهران است كه نتايج پژوهش با 

، شري و )2008(هاي تحقيقات الياس و همكارانيافته
، )2009(، اوليويرا)1389(زري، غالم شاه)2005(همكاران

و زارعي نيا و ) 1386(، زوار)1388(محمدنيا و همكاران
 بنابراين با توجه به اين .همخواني دارد) 1388(همكاران

مندي دانشجويان و كه كيفيت خدمات آموزشي در رضايت

همچنين شكاف بين انتظارات و ادراكات دانشجويان از 
باشد، افزايش كيفيت خدمات آموزشي تاثيرگذار مي

هاي ها به ويژه دانشگاهكيفيت خدمات آموزشي در دانشگاه
    .مجري رشته تربيت بدني مورد تاكيد است

پژوهش حاضر به دنبال به طور كلي از آنجا كه 
هاي تربيت بدني ارزشيابي كيفيت آموزشي در دانشكده

بود و نتايج تحقيق نشان داد كه در تمامي ابعاد بين 
ادراكات و انتظارات از كيفيت خدمات آموزشي شكاف 
معناداري وجود دارد و شكاف مذكور در دانشجويان رشته 

يان تربيت بدني دانشگاه تربيت معلم بيش از دانشجو
دانشگاه تهران است، و با توجه به اين نكته كه هر چه اين 
شكاف كمتر باشد رضايت مندي بيشتر است، رضايت 
نسبي از كيفيت خدمات آموزشي در بين دانشجويان 

دهد كه كيفيت خدمات ارائه شده دانشگاه تهران نشان مي
در دانشگاه نقش بسزايي در ميزان رضايت دانشجويان 

هاي مزبور به خصوص دانشگاه ن دانشگاهبنابراي .دارد
تربيت معلم بايد نسبت به ارتقاء سطح كيفي خدمات 
آموزشي ارائه شده و كاهش شكاف كيفيت خدمات 

يابي به جلب آموزشي همت گمارده و در جهت دست
شمار هاي ملي آينده بهرضايت دانشجويان خود كه سرمايه

به استانداردهاي يابي روند، تالش كنند و قطعا با دستمي
توانند در اين مهم موفق عمل المللي نظام آموزشي ميبين

هاي پژوهش و همچنين رو با استناد به يافتهاز اين .كنند
تحقيقات مرتبط به منظور افزايش كيفيت خدمات در 

ها و افزايش رضايت دانشجويان به خصوص دانشگاه
ارائه  هاي مجري رشته تربيت بدني كه عالوه بردانشگاه

دروس تئوري، دروس عملي را كه مستلزم ارائه خدمات 
هاي فاقد دروس عملي هستند بيشتر در مقايسه با رشته

هاي شود، سيستمباشد، به مسئولين ذيربط توصيه ميمي
ها را اجرا كرده تا مراحل كار استاندارد كيفيت در دانشگاه

ند، دهو فعاليتي كه كاركنان براي دانشجويان انجام مي
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همچنين فنون كنترل زمان در  .كامال مشخص شود
ها به ويژه در بخش ارائه خدمات آموزشي اجرا دانشگاه

ها كه منجر به طوالني شدن گردد و مراحلي از فعاليت
در اين راستا برگزاري  .شود را حذف كنندانجام امور مي

هاي آموزشي و ضمن خدمت براي كاركنان دانشگاه دوره
دن دانش و به روز نگه داشتن آنها، ارزيابي جهت باال بر

مستمر كاركنان با تاكيد بر ابعاد كيفيت، تعيين برنامه 
بندي براي ارائه خدمات، استفاده از كاركنان مودب و زمان

خوش رفتار و ايجاد واحد ارتباطي مناسب در دانشگاه 
براي شنيدن مشكالت دانشجويان و پيگيري و رفع 

   .تواند باشدمفيد ميهاي مشكالت از راه
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