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پنجمین همایش ملی و چهارمین همایش بین المللی
مهارت آموزي و اشتغال 

کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه کارآموزان فنی و حرفه اي ارزیابی 
زنجان ؛ مدل سروکوال

لیال باقري، مریم باقري
چکیده 

است.گانکنندهاي آموزشی، ارزیابی کیفیت خدمات از دیداستفادههاي اساسی در ارتقاي کیفیت برنامهیکی ازگام
عمده آموزشهاي مهارتی هستند و در این میان کارآموزان و مهارت مهارت جویان ،کاراموزان و مربیان، مشتریان

جویان به عنوان اصلی ترین مشتریان، بیشترین توجه را به خود جلب می نمایند.از آنجائیکه یکی از مشخصه هاي 
یان کیفیت در مراکز آموزشی، برآورده شدن انتظارات کارآموزان از فرآیند خدمات آموزشی است با بررسی شکاف م

انتظارات و ادراکات کارآموزان می توان کیفیت این فرآیند را تعیین نمود و همچنین زمینه اي را براي تدوین برنامه 
هدف اصلی این مطالعه بررسی وضعیت کیفیت هاي مناسب جهت بهبودکیفیت خدمات آموزشی فراهم نمود.

ز فنی و حرفه اي شهر زنجان بوده و پاسخ به این از دیدگاه کارآموزان مراکمدل سروکوالخدمات آموزشی بر اساس 
سوال اصلی است که آیا بین انتظارات و ادراکات کارآموزان از خدمات آموزشی ارائه شده شکاف وجود دارد؟ این 
مطالعه با استفاده از روش توصیفی ازنوع پیمایش و بصورت مقطعی می باشد و جامعه آماري،کارآموزان مراکز 

50، حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران به تعدادمی باشند1395فه اي زنجان درسه ماهه اول سالآموزشی فنی وحر
نفرمحاسبه و بصورت تصادفی انتخاب گردیده اند. با استفاده ازپرسشنامه استاندارد سروکوال که درپنج بعد (قابلیت 

یفیت خدمات را ارزیابی می نماید همدلی، فیزیکی و ملموس )ک، اطمینان، خدمات پاسخگویی، اعتماد درتضمین
spssداده هاي الزم در دو زمینه ادراکات و انتظارات گردآوري شده و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار 

وآنالیز واریانس و....انجام گرفته است و درنهایت ابعادکیفیت خدمات آموزشی tو به کمک آمار توصیفی و آزمونهاي 
ترین و کمترین شکاف موجود تعیین گردیده و پیشنهاداتی جهت کاهش و حذف شکافها ارائه گردیده بررسی و بیش

است.
، ارزیابی آموزشیکیفیت ، خدمات کلید واژگان: 
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Evaluation quality of education serviece from the viewpoints of vocational
trainees Zanjan; Servqual model

Abstract

One of the basic steps in improving the quality of educational programs, evaluation of service
quality from the user's view. major customers, skill training Trainees and trainers. And trainees
and skill seekers as the main customers . Since the one hallmark of quality in training centers,
meet the expectations educational services. By reviewing the gap between expectations and
perceptions of trainees.we can Measure, quality of educational service and provide the base for
developing appropriate of the improvement of the educational services. The main objective of
this study, was to evaluate the service quality of education centers vocational trainees in the
Zanjan with  SERVQUAL model. answer the question whether the gap between expectations
and perceptions of trainees of educational services provided there? This cross-sectional
descriptive study and survey. The population, trainees participating in training courses in the
zanjan.sample size based Cochran's on the number *calculated and have been selected
randomly.the estandard SERVQUAL questionnaire including the five educational service
quality dimension was used for data collection.data were analyzed by SPSS ,using descriptive
and T test,.Finally, check the quality of educational services and the highest and lowest gap is
determined and is presented propose  to reduce and eliminate the gap.

Keywords: Quality, educational services, evaluation
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(بیان مسئله)مقدمه 
اقتصادشدنجهانیوهاتغییرات فناوريواطالعاتگسترشسرعتاجتماعی،-اقتصاديتغییراتگذشته،دهۀدودر

هايمهارتودانشسطحنبودنمطلوبوجامعههاينیازباهاي آموزشیبرنامهمحتوايتناسبعدموسو،یکاز
و»کیفیت«جدیدي کرده است که دورانواردراآموزشیهاينظامدیگر،سويازهادانشگاهدانش آموختگاناکتسابی

درعاملترینمهمکیفیت،بنابراین).122:1387،و دیگران(سماويدشومیمحسوبآناصلیهايمشخصهاز»رقابت«
عرضهباکیفیتخدماتیابازار،کاالدرپیروزمندانهرقابتبرايکهناچارندهاوسازمانآیدمیشماربهجهانیرقابت
).32:1388(باقرزاده،نمایند

و اثربخش بودن کسب و کار خود پی برده اند. بر این کارآمدزمانهاي پیشرو به اهمیت مشتري درامروزه بسیاري از سا
اد اصلی است که بطور روزمره در سازمانها بدان توجه می شود، به گونه اي که هر روزه بر تعد، اساس مشتري محوري 

خدماتکیفیتشرکتهایی که رضایت مشتري را به عنوان شاخص اصلی عملکرد خود انتخاب کرده اند افزوده می شود.
میایفاايده عمنقشاین میاندرنیزمشتریانانتظاراتوهاخواستهنیازها،نمی شود،بلکهتعریفسازمانتوسطتنها
دارندخدمتکیفیتدر تعییناساسینقشدوهرخدمتگیرندگانوارائه دهندگاندیگرعبارتبهکند؛

).52:1382(نعمتیان،
هاي حوزهمهمترینازشود،میارائهیآموزشو مؤسساتدانشگاههاطریقازکهخدماتیبه ویژهآموزشیخدمات

ارتقاي کیفیتبهتوجهبنابراین،.استبرخوردارجوامعتوسعه یافتگیدربدیلبینقشیازکهاستهرجامعهدرخدماتی
کیفیت مهمترین معیار .)98:1387نورالنساءو همکاران سد(رنظر میبهضروريامريمستمر،طوربهآموزشیخدمات

توسعه آموزش است. موضوع کیفیت در اکثر نظام هاي آموزشی، به یکی از مفاهیم اساسی در سیاست گذاري هاي کالن 
از محورهاي اصلی همه مباحث آموزشی است و ارتقاي آن مهمترین وظیفه حال حاضر یکیدروآموزشی تبدیل شده است

ست. انهادهاي آموزشی 
میتعریفمشتريخواستۀرا،کیفیتامروزهامااست؛شدهارائهمتعدديتعاریفکیفیت،مفهومشکل گیريزماناز
،گادنوشارما؛2001وست(دانندیمکیفیتتعیین کنندةعاملتریناصلیرامشتريانتظاراتوادراکاتوکنند

کنندگانیا دریافتمشتریان. اندپی بردهخودبقاء درنقش مشترياهمیتبهپیشروسازمانهايازبسیاري) چراکه2001
)2000.(لیم و تانگ میکنندارزیابیشدهدریافتخدمتازخودانتظاراتادراکات ومقایسۀباراخدمتکیفیتخدمت،

وپاراسورامان.استتعریف کردهاوانتظاراتوخدمتازمشتريادراكبینخدمات را مغایرتکیفیت)2001گرونروس(
هايخواستههمانانتظارات،وستاشدهارائهخدماتکیفیتازمشتريارزیابیبیانگر)معتقدند،ادراکات1985(همکاران 

بهآموزشدرکیفیت.استکنندعرضهبایدخدماتهندگاندارائهآنچهبهنسبتآنهابیانگراحساسکههستندمشتري
«،»آموزشدرافزودهارزش«،»گیريبهرهبرايتجربهوآموزشینتایجبودنمناسب«،»آموزشدربرتري«،عنوان
یابرآوردنوآموزشیفرآینددرنقصازاجتناب«،»نیازهاومشخصاتشده،ریزيبرنامهاهدافباآموزشینتایجتطابق

.)2004و همکارانشانی(استشدهتعریف»درآموزشمشتریانانتظاراتازفراتررفتن
یاخدماتکنندگاندریافتانتظاراتوادراكشناساییکیفیت،بهبودهايبرنامهتدویندراساسیگاماولینبنابراین 

آموزش فنی و حرفه اي به عنوان یک سازمان نقش با توجه به ). 1390همکاران،ونوینعنایتی(آنهاستکیفیتازکاالها
کیفی و در ارتقاءي سازمانتها و برنامه هاسسیاو اولویت و تاکید مدیران کشور و مهارتیدر توسعه علمینهاد آموزشی 
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ارائه شده و تعیین فاصله وضع موجود از خدماتسنجش میزان کیفیت انجام پژوهش و بررسی ،ي مهارتیکمی آموزشها
،آموزش گیرندگانانتظاراتوادراکاتدستههردوشناختاهمیتبهبا توجهورسدبسیار ضروري بنظر می مطلوب وضع

وضعیتبینشکافکاهشیابردنبینازوآموزشیخدماتکیفیتبهبوددرآموزشینظاممشتریانازیکیعنوانبه
کارآموزان بهشدهارائهآموزشیخدماتکیفیتشکافتعیینوارزیابیهدفباپژوهشاین،کیفیتمطلوبوموجود

که آیا بین انتظارات و ادراکات کارآموزان از می دهدکهبه این سوال اساسی پاسخ واستگرفتهانجامفنی و حرفه اي 
خدمات آموزشی ارائه شده شکاف وجود دارد؟

اهداف تحقیق:
و تعیین فنی و حرفه اي زنجان از دیدگاه کارآموزان ،ی کیفیت خدمات آموزشیو ارزیابهدف کلی تحقیق بررسی 

از خدمات آموزشی دریافتی به روش سروکوال و با بررسی ابعاد پنجگانه کیفیت آنانشکاف میان ادراکات و انتظارات 
می باشد. )ات قابلیت اطمینان، خدمات پاسخگویی، اعتماد درتضمین، همدلی، فیزیکی و ملموس(

حقیق:مفاهیم وادبیات ت
کیفیت خدمات :

:دارداصلیجزءدو)کیفیت1998(زورانژوزفگفتهطبق
.گویدمیپاسخمشتريهاينیازبهاندازهچهتاخدمتیامحصولهر-1
.استعیببدوناندازهچهتاخدمتیامحصولهر-2
خریدازپیشمشتريانتظاراتباابیارزیایننتیجهباشد،داشتهراخدمتیکارزیابیتواناییمشتري،کهاینفرضبا

وصمدي(انجاممیتأییدعدمبهاو،انتظاراتبامشتريارزیابیبینانطباقعدمنوعهر.گرددمیمقایسهمصرفیا
).35:1390اسکندري 

ولیکردند،میتعریفکیفیتمعیارعنوانبهراخدمتیاکاالهايمشخصهسنتی،هاينگرشکیفیت،ارزیابیبراي
خدمت،کنندگاندریافتیامشتریان،.کنندمیتعریفمشتريخواستۀراکیفیتجدید،هاينگرشوهاشیوهدر

خدماتکیفیتبنابراینکنندمیارزیابیشدهدریافتخدماتازخودادراکاتوانتظاراتمقایسۀباراخدمتکیفیت
(میرفخرالدینی و شودمیارائهسازمانسويازکهخدماتیازمشتريانتظاراتوادراکاتبینفاصلهازاستعبارت
).133:1388ن ،اهمکار

کیفیت در آموزش :
شخص نبودن اینکه کیفیت در این به راحتی قابل تعریف نیست پیچیدگی فرآیند آموزش و م،مفهوم کیفیت در آموزش

ظران بر این باورند که مفهوم کیفیت بدون تعریف آن را مشکل کرده است شماري از صاحبنآیند چگونه شکل می گیرد،فر
نظرات ایوانسویچ معتقد است آنچه در تعریف کیفیت ،مرکزیت دارد. شکل بوده و بنابراین غیر قابل اندازه گیري است 

گر است بنابراین ارائه نیمرخی از کیفیت همیشه با عینیت همراه راین اساس کیفیت تابع نظر مشاهده مخاطبان است ب
).Ivancevich,2001با ذهنیت حرکت می کند.(نیست و 

ذینفع،افرادنیازهايدركآموزشی،محیطاساسیهايارزشراستايدرحرکتبرايراهکاريعنوانبهکیفیت
).1383علی زاده،مهر(استگریدهتعریفآموزشیمؤسسهدرمستمربهبودوفرآیندسازي،ها،گیريتصمیمدرمشارکت
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رآیند تضمین ،همیشه نیازمند به یک مدار بازخورد قوي هستند چنین مدار بازخوردي از طریق فکیفیتهاي سامانه
ارزشیابی ،به عنوان یکی از روش هاي اساسی تضمین کیفیت آموزش (نورشاهی ).31:2005کیفیت ،فراهم می شود(سالیس،

و زمینه سازي براي رفع آنها ،ارائه شیسامانه آموز)این امکان را فراهم می آورد تا با شناسایی نقاط ضعف8:1384،
آموزشهاي کیفی را ضمانت نمود.

يفایمناسب را جهت ايهاشیآن افراد مهارت ها، دانش و گرایاست که طيندیفرآانگریب،یخدمات آموزشتیفیک
یتماممطرح است کهيمفهوم چند بعدکیدر آموزش به عنوان تیفی. ک)1382(شیرازي،آموزند ینقش خاص خود م

:ردیگیرا در بر مریزيتهایو فعالفیوظا
یآموزشيبرنامه ها

يریادگی
قیتحق

یخدمات اجتماع
زاتیساختمان ها، تجه

دیاسات
)1384(صراف،ياقتصادطیمح

ابزارهااین.استایجادشدهخدماتکیفیتسنجشبرايزیاديابزارهايوتوجهقابلکوششهاياخیر،دههدودر
برهمکارانوپاراسورامانتوسط1998سالدرکه"سروکوآل"ابزارامااند،متفاوتسنجشنوعومحتواتعریف،ازنظر
است.(سهرابیبودهخدماتکیفیتسنجشدرابزارهاپرکاربردترینتاکنونشد،طراحیشکافمدلاساس

.)1392مجیدي،و

مدل سروکوال
معتبريابزارورودمیشماربهخدماتیمراکزدررضایت مشتريگیرياندازهبراياستانداردروشیسروکوالالگوي

سروکوال الگويعملیکاربرد.شودگرفتهکاربهمحیطهاي آموزشیدرتواندمیواستخدماتکیفیتبراي ارزشیابی
محیطمختلفانواعباآنابعادتطبیقامکانکهداردییمزایامقیاسها دارد.سایربهنسبتباالییقابلیتکهاستدادهنشان
دركدرآنگانهپنجابعادنسبیاهمیتمشتریان،انتظاروادراكمقایسهدرآنباالياعتباروپایاییخدماتی،هاي

ن ایجملهازهازمینهسایروشناختیروانشناختی،جمعیتهايویژگیبراساستحلیلتواناییوخدماتکیفیت
.)Zafiropoulos)،2006مزایاست
ازمشتریانرضایتمدلایندر.کردندمعرفیهمکارانوپاراسورامانمیالدي،1980دههاویلدرراسروکوالمدل
ادراکاتوشدهارائهخدماتازمشتريانتظاراتبینکههمچنین شکافیوشودمیسنجیدهشدهارائهخدماتکیفیت

شودمیارائهمدل چهارچوبیاینکمکبههمکارانشوپاراسوراماننظربهبنا.شودمیتعیینارد،دخدمات وجودازآنان
تمرکز »استچگونه«بهانتظاراتو»باشدبایدچگونه«برادراکات.می گیردبردرراخدمتکیفیتابعادتمامکه

دارد.
یکدیگر بااستممکنهااینکه سازمانبهتوجهباولید،کنناستفادهمدلاینازتوانندمیهاسازمانهمۀمدیران

طوربهبایدمناسبتغییراتایجادبرايخودسازمانپژوهشیهايو نیازهاویژگیبهتوجهبامدیرانباشند،متفاوت
).139:1390،همکارانوفرنوینعنایتی(کننداستفادهمدلاز ایناختصاصی
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مختلف ارزیابیپنج بعدازراسازمانیکخدماتکیفیتکهمختلف استدومؤلفۀبیست وازمتشکلمدلیسروکوال
پرسنل، تجهیزات،فیزیکی،تسهیالتعینینمودکهسازمانعینی)عناصر1:ازاستعبارت بعدپنجاین.کندمی

و صحیحطوربهدشدهتعهخدماتانجامتواناییمعناياعتبارکه به)2استسازماندرموجوداولیۀموادوارتباطات
) 4میشوداطالقممکنزمانحداقلدرخدماتارائۀوارباب رجوعبهکمکبرايتمایلبهپاسخگویی)3استمطمئن

واحساس یگانگی)5میدهدنشانرامطمئنومؤدبانهبه طورارائۀ خدماتدرشهرتحسنوسیستمصالحیتاطمینان
می شود.اطالقاونیازهايدركبرايتالشرجوع وباباربهنزدیک شدنتواناییبهکههمدلی

:چارچوب نظري و پیشینه تحقیق
ازادراکات مشتریانوبین انتظاراتموجوداختالفمیزانسنجشراخدماتکیفیتزیتاملوبري،پاراسورامان

راخدماتکیفیتارزیابیمختلفهايروشتاکردندتالشکهکسانی بودنداولینازواندکردهتعریفدریافتیخدمات
گرفت(باقر زاده قرارعملی آنانکارهايتأثیرتحتهمخدماتکیفیتتعریفومفهومبعدهاکنند.بنديو طبقهمقایسه

انتظاراتمشتریانکهارزیابیفراینددرنتیجهشدهدركقضاوت"ازاستخدمات عبارتکیفیتدیگر؛تعاریفیدر).1388،
.)366:2004(وانگ، "می کنندمقایسهشدهدریافتخدمتازخوددركباراخود

(وضعشدهارائهآموزشیخدماتومطلوب)انتظارات(وضعبینشکافبررسیباهمآموزشیخدماتکیفیتسنجش
کیفیتدهندهنشانکمتر باشد،شدهارائهآموزشیخدماتودانشجویانفاصله انتظاراتهرچه. شودمیموجود) تعیین

).1382(عباسیان و همکارن ،استشدهارائهآموزشیخدماتمطلوب
ومطلوبیتمیزانتعیینآنگاهومطلوبیتمعیارهايموجود،وضعیتشناخت،مراکز آموزشی برايسنجشاینحاصل

تعیینوسویکازموجودوضعیتبازنماییموجبارزیابی،موردنظامدرطرحاینانجام.شودطیبایدکهاستمسیري
راامکاناینهمچنین.بودخواهددیگرسويازممکنوضعیتبهرسیدنبرايریزيبرنامهومطلوبوضعیتباآنفاصله

بهرامحدودمالیمنابعکیفیت،افتازجلوگیريضمنشده،دریافتبازخوردبهتوجهباکهمی دهدآموزشیمسئوالنبه
ارتقاءهمخدماتکیفیتوبهبودسازمانعملکردوشودوريبهرهافزایشوهزینهکاهشموجبکهدهدتخصیصنحوي

.شدخواهدسازماندرآنانوفاداريجلبومشتریانرضایتموجبدرنهایتکهیابد
حوزهدرسروکوآلمدلاساسبرخدماتکیفیتارزیابیبهکشورخارجوداخلدرمتعدديهايپژوهشدرتاکنون

.شودمیاشارهمطالعاتاینازموردچندبهکهاستشدهاختهپردپژوهشوآموزش
)در کشور ایالت متحده انجام شد نشان دادند که در ابعاد تضمین و 2006در مطالعه اي که توسط ریچارد و آدامز (

و گروه از ) در مورد کیفیت خدمات آموزشی در د2000نتایج مطالعه پیتر و همکاران (. پاسخگویی شکاف منفی وجود دارد 
دانشجویان ترك تحصیل نموده و دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه یو.اس.سی (دانشگاه سانشاین کوست) و 
دانشکده عالی در استرالیا نشان داد که از نظر دانشجویان مشغول به تحصیل ،شکاف خدمات بیشتر از دانشجویانی است که 

که در مورد کیفیت خدمات آموزشی در دانشکده مدیریت بالوگاسن دانشگاه ) 2004ترك تحصیل نموده اند .در مطالعه چو(
رایرسون در تورنتوي کانادا انجام شد در تمام ابعاد خدمات شکاف منفی کیفیت وجود داشت بیشترین شکاف منفی کیفیت 

گاهی در استرالیا انجام که در دانشهالوآرامبوالتحقیقدر.در بعد تضمین و کمترین شکاف در بعد اطمینان مشاهده شد
مهمعنوانبهملموساتبعدوداشتوجوددانشجویانرضایتوسروکوآلابعادبینمعنی داريتفاوتکهدادنشانشد 
انجاممالزيدرخصوصیدانشگاهدودرکه)2008(همکارانوالدینهشامدرتحقیق.بوددانشجویانمیاندر عاملترین
وجوددانشجویانرضایتوسروکوآلبعدپنجدرخدماتکیفیتبینمثبتیوی دارمعنطهرابکهدادنشاننتایجشد
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والویراتحقیقدر.بوداعتمادوپاسخگوییملموسات،تضمین،ترتیببهآنازبعدوهمدلیبعدتأثیربیشترین.داشت
پاسخگویی کمترینبعددرشکافینبیشتردادنشاننتایجشد،انجامبرزیلدردردانشگاهی2009فریرا که در سال 

بوسنیدانشگاهدرسروکوالکه با توجه به الگوي 2014در سال همکارانشوماژوتحقیقدربود.ملموساتبعددرشکاف
در.بودشکافوجودبردلیلکهداشتوجوددانشجویانانتظاروادراكبینآشکاريتفاوتکهدادنشاننتایجشد،انجام

دیگربعدسهدر.بودبعددوایندرباالخدماتکیفیتبردلیلوداشتوجودمثبتشکافپاسخگوییوهمدلیبعد
.بودملموساتواطمینانقابلیتتضمین،شاملترتیببهآنبیشترینکهداشتوجودمنفیشکاف
آموزشیخدماتکیفیتبیزمینه ارزیادرتحقیقاتیگذشتهسالدهطیتنهاایراندرپژوهش،پیشینهبهتوجهبا
است.شدهانجام

نفر از 386توسط دکتر علی کبریایی انجام شد، 1383در مطالعه اي توصیفی تحلیلی که به روش مقطعی در سال 
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان که به روش طبقه اي نسبتی و در هر طبقه به روش تصادفی منظم انتخاب شدند، 

% پاسخگویان ،کیفیت کلی خدمات ارائه شده را خوب 6/17رفتند و نتیجه این بررسی نشان داد که مورد پرسش قرار گ
آن را بد توصیف کردند . مقایسه ابعاد پنجگانه نشان داد که تفاوت کیفیت مشاهده شده بین ابعاد %34متوسط و 48%،

.پنج گانه خدمت با یکدیگر معنی دار بود
به منظور سنجش کیفیت خدمات 1384سط سید علی اکبر احمدي و همکاران در سال در مطالعه اي توصیفی که تو

آموزشی با استفاده از روش سروکوال در دانشگاه پیام نور انجام شد نشان داد به طور کلی از دیدگاه دانشجویان بین 
.معنی دار وجود داردمیانگین وضعیت موجود و مورد انتظار از سطح کیفیت کلی خدمات منطقه ده دانشگاه تفاوت 

دانشجو که بطور تصادفی از بین دانشجویان 300در مطالعه کاربردي که توسط علی عنایتی نوین فر و همکاران بر روي 
انجام شد. نتایج نشان داد که ادراك دانشجویان از کیفیت 1390دانشگاه پیام نور واحد همدان انتخاب شدنددر سال 

د پایین و انتظاراتشان در حد باالست و همچنین میانگین شکاف ادراك و انتظار خدمات آموزشی ارائه شده در ح
کمترین ودانشجویان از کیفیت خدمات آموزشی در همه ابعاد مدل سروکوال منفی است و بیشترین شکاف در بعد همدلی 

م ت آموزشی دانشگاه پیامشاهده شد . در واقع نتایج نشان می دهد دانشجویان از کیفیت خدماشکاف در بعد پاسخگویی
.و خدمات آموزشی ارائه شده انتظارات دانشجویان را برآورده نمی کند نور واحد همدان راضی نیستند

شدانجامشیرازپزشکیعلومدانشگاهدرکهآموزشیخدماتکیفیتارزیابی)١٣٩٣(همکارانوکاوسیتحقیقدر
شکافمیزانکمترینوتضمینوپاسخگوییبعددرشکافمیزانرینبیشتکهشدگزارشابعادهمهدرمنفیشکافوجود

ه است.بودملموساتبعددر

:فرضیه هاي تحقیق
تفاوت معنی داري وجود دارد.بین انتظارات و ادارکات کارآموزان از خدمات آموزشی ارائه شده 

.ادارك شده و مورد انتظار کاراموزان تفاوت وجود دارداطمینانبین قابلیت 
بین اعتماد درتضمین ادارك شده و مورد انتظار کاراموزان تفاوت وجود دارد.

بین پاسخگویی ادارك شده و مورد انتظار کاراموزان تفاوت وجود دارد.
ادارك شده و مورد انتظار کاراموزان تفاوت وجود دارد.همدلی بین 

ود دارد.بین ابعاد فیزیکی ادارك شده و مورد انتظار کاراموزان تفاوت وج
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:روش پژوهش ،جامعه آماري ونمونه گیري)(روش تحقیق
این پژوهش براساس هدف، ازنوع تحقیقات کاربردي است و براساس روش انجام وشیوه گردآوري داده ها، بصورت 

یت . به این دلیل کاربردي است که استفاده از نتایج تحقیق براي بهبود کیفواز نظر زمانی مقطعی استپیمایشی بوده 
وبراي سنجش ادراك و خدمات اموزشی و افزایش رضایت کارآموزان مراکز آموزشی فنی وحرفه اي زنجان  می باشد 

آموزان در مورد کیفیت خدمات آموزشی از پرسشنامه ارزیابی سروکوال ،طراحی شده توسط پارسورمان ،براي رانتظارات کا
این مدل ،چهارچوبی ارائه  می نماید که تمامی ابعاد کیفیت .درك مشتریان از کیفیت خدمات ،استفاده شده استسنجش

ادارکات ین ابزار به جهت پایش رضایت مشتري موثر بوده و بر الگوي کیفیت خدمات استوار است.اگیرد خدمات را در برمی
(توانایی انجام ملموسات یا بعد فیزیکی(شرایط و فضاي ارائه خدمات)،اعتماد و اطمینانو انتظارات مشتریان در پنج بعد

و توانایی خدمت به شکل مطمئن و قابل اعتماد)،پاسخگویی(تمایل به همکاري و کمک به مشتریان)،تضمین(شایستگی
بر اساس مقیاس لیکرت اندازه گیري می نماید. روایی محتواي کارکنان)همدلی (برخورد ویژه با هریک از مشتریان)

پایایی پاراسورمان ،صاحبنظر و متخصص موضوع بررسی و تایید شده است.پرسشنامه بر اساس مطالعات انجام شده توسط
ر اساس ضریب الفاي پرسشنامه نیز با وجود پژوهش هاي مختلف تایید شده است با این وجود در این بررسی مجددا ب

تعیین گردید.75/0و مقدار آن باالي گردیده استکرونباخ بررسی 
می باشند که 1395سالاولان مراکز آموزشی  فنی وحرفه اي زنجان در سه ماهه جامعه آماري این پژوهش ، کارآموز

نفر محاسبه گردیده است .روش 50کوکران به تعدادفرمولنیزبراساسنمونه. حجمماهه آموزش دیده اند3دریک دوره 
انتخاب کارآموزان نیز به صورت خوشه اي تصادفی می باشد.

ابزار هاي تحقیق:
اي(چاپی وکتابخانهروشازآن،نظريمبانیدرگفتتوانمیتحقیقایناطالعاتآوريجمعروشدرمورد
تأیید،موردمقاالتمجالت علمی فارسی والتین ،کتب وبهمراجعهباکهترتیببدین.استشدهاستفاده)الکترونیکی

نظراتسروکوال استانداردپرسشنامهازعدي،مراحل بدروشدهجمع آورينظرمورداطالعات...وهاسازمانآرشیو
.شده استآوريکارآموزان جمع

استفاده گردیده است. به منظور spssبه کمک نرم افزار آمارهاي توصیفی و آزمونهاي استنباطی از براي تحلیل داده ها 
همبسته tعاد مختلف از آزمون براي مقایسه ادارکات و انتظارت در ابوtی از آزمون وضعیت کیفیت خدمات آموزشبررسی 
است.شدهاستفاده 

تحقیق:مدل مفهومی

بعاد کیفیت خدمات ا
آموزشی:

اسخگوییپ
اطمینان 
همدلی
تضمین

ملموسات

مورد انتظارخدمات 

میزان 
شکاف

کیفیت 
خدمات 
آموزشی

ادراك شدهخدمات 
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یافته ها:
و جمع بندي داده هاي جمع آوري شده از خدمات کیفیت آموزشیدراین پژوهش پس از بررسی مبانی و مفاهیم 

هاي آماري به تجزیه و تحلیل اطالعات و، با استفاده از روشspssطریق پرسشنامه و انتقال داده ها به بسته نرم افزاري 
23تعداد نشان می دهدکه ازحجم نمونه مورد بررسیتوصیفی نتایج تجزیه وتحلیل .آزمون فرضیه ها پرداخته شده است

نفر 38و همچنین درصد)82(نفر مجرد41و درصد)18(نفر متاهل9تعداد ، درصد)54(زننفر 27و درصد)46(مردنفر 
نفر 6و درصد)4(نفر فوق دیپلم2ودرصد)8(نفر فوق لیسانس4، درصد)76(یلی لیسانسداراي مدرك تحص

می باشند.درصد)12(دیپلم
معنادار است بدین )α=05/0درصد(  95در سطح اطمینان جدولTمحاسباتی وT)اختالف بین1با توجه به جدول (

توسط کارآموزان باالتر از سه و در سطح خوب ترتیب می توان استنباط نمود که وضعیت کیفیت خدمات درك شده
ارزیابی شد.

) وضعیت کلی کیفیت خدمات درك شده1جدول (
TdfsigMeanMean

Difference
Std.Deviation

245/349002/0140/30850/0581/0خدمات درك شده

ه ها گزارش شده است از آنجا که سطح )،میانگین داده ها،انحراف معیار و سطح معناداري داد2با توجه به جدول (
است ،فرض صفر رد می شود و 05/0وابسته ،بین خدمات درك شده و مورد انتظار کارآموزان کمتر از tمعناداري آزمون 

میانگین ها معنا دار است و چون مقدار میانگین ها ي سطح مورد انتظار کارآموزان از میانگین خدمات ادراك شده تفاوت 
بعاد پنجگانه مدل سروکوال بیشتر است می توان گفت که ادراك کارآموزان از کیفیت خدمات آموزشی کمتر از آنها در ا

دارد.دانتظارات آنهاست و در واقع بین ادراکات و انتظارات انها شکاف منفی وجو

)میزان شکاف کیفیت خدمات در تمامی ابعاد2جدول شماره (
Paired differencesTdfsig MeanStd.Deviation

4900/0-8548/0049/25-2278/1ملموسات 
4900/0-8732/0853/24-1045/1پاسخگویی 
4900/0-7891/0689/23-0025/1اطمینان 
4900/0-9975/00235/19-9404/0تضمین
4900/0-0975/1352/16-8004/0همدلی 
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:نتیجه گیريبحث و 
که تعیین شکاف می فه اي بودهحره تعیین شکاف کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه کارآموزان فنی و هدف این مطالع

در اکثر مطالعات انجام شده در موسسات تواند مبناي مناسبی براي برنامه ریزي ،الویت بندي و تصمیم گیري منابع باشد.
این مطالعه با مطالعات انجام شده در این حوزه آموزشی شکاف در ابعاد مختلف دیده می شود و نتایج بدست آمده در

به طور کلی در هر پنج بعد خدمات آموزشی ،شکاف منفی وجود می دهد همان گونه که نتایج نشان .همخوانی دارد
نشان حاصلهنتایجفراتر از ادراکات آنها از وضعیت موجود است.کارآموزانشکاف منفی بیانگر این است که انتظارات .دارد

آموزان وضعیت ر)است بنابراین از نظر کا140/3آموزان از کیفیت خدمات آموزشی تقریبا برابرسه (ری دهد که ادارکات کام
کیفیت خدمات آموزشی در سطح متوسط قراردارد. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که در تمام مقوله هاي مربوط به 

بعد حاضرمطالعه با توجه به یافته هاي ن وجود دارد.همچنیپنج بعد کیفیت ،فرصتهایی براي بهبود کیفیت خدمات
بیشترین شکاف بعد از این بعد می باشد.نیاز به توجه بیشتري دارد به عبارت دیگر بیشترین شکاف مربوط به ملموسات

امکانات و ملموسات به معنايملموسات به ترتیب مربوط به بعد پاسخگویی، اعتماد ،تضمین و در نهایت همدلی می باشد .
،فضاي فیزیکی جذابیت ظاهرياین است کهزات و فضاي فیزیکی موجود می باشد و شکاف در این بعد نشانگرتجهی

رضایت کارآموزان را نتواستهکننددر امر آموزش از آنها استفاده می ،تسهیالت ،امکانات و تجهیزات و وسایلی که مربیان 
وع است که روساي مراکز آموزشی باید تالش و اهتمام بیشتري در این بخش که بیانگر این موضبطور کامل جلب نمایند

انتظارات بیشتري از مراکز آموزشی در قبال پاسخگو شکاف در بعد پاسخگویی حاکی از آن است که کارآموزان داشته باشند.
جلب حداکثري رضایت را در بودن کارکنان ، مربیان و مدیران دارند و روساي مراکز آموزشی باید فرهنگ مشتري مداري و

کمترین شکاف در بعد همدلی می باشد که نشان می دهد مربیان و پرسنل توانسته سطح مراکز آموزشی نهادینه نمایند. 
واحساس یگانگیوو روابط دوستانه اي با کارآموزان برقرار نماینداند به کارآموزان به لحاظ روحی و روانی نزدیک گردند

یجاد نمایند.در آنان اهمدلی
باتوجه به نتایج حاصله می توان پیشنهاداتی جهت کاهش شکافها و بهبود عملکرد مراکز آموزشی به شرح ذیل ارائه 

نمود:
ارتقايجهتدربرنامه هاییتدوینمنظوربهفنی و حرفه ايمسئوالنبهکمکبرايراهنمایی استپژوهش،این-

.مراکزآموزشیدرآموزشیخدماتکیفیتسطح
ونیازهابهمسئوالنکهاستضروريشد،مشاهدهملموساتبعددرشکافبیشترینحاضرپژوهشدرکهآنجاییاز-

و نسبت به تجهیز کارگاه ها به تکنولوژي هاي جدید و باشندداشتهايویژهتوجهابعاداینکارآموزان درهايخواسته
گردد.ابعادایندررضایتموجب افزایشکهآورندفراهمراشرایطیواقدام نمایندو لوازم و امکانات آموزشی جدیدبروز 

به منظور مقایسه ساالنه براي تعیین بهبود خدمات در هردوره زمانی ،بهتر است هر ساله بررسی کیفیت خدمات با -
استفاده از مدل سروکوال انجام گردد.

فرایند کیفی سازي و ارتقاي مهارتهاي کاري آنان براي آگاهی مربیان و کارمندان واحدهاي آموزشی از نقش خود در -
،برنامه هاي آموزشی و انگیزشی مناسب در نظر گرفته شود.

توصیه می گردد که نتایج ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی انجام شده را به عنوان یکی از به مدیران مراکز آموزشی-
مستندات برنامه ریزي آموزشی خود در نظر بگیرند.
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