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چکیده
در این پژووه

محقژق بژا اقتبژاس از مژدل سژروکوال در پژی پاسژ بژه ایژن سژوال اسژت کژه آیژا ابعژاد

کیفیژژت خژژدمات (براسژژاس مژژدل سژژروکوال) بژژر رضژژایت دانشژژجویان دانشژژگاه آزاد تربژژت جژژام مژژوثر اسژژت
بژژه منرژژور یژژافتن پاس ژ مناسژژب  ،پژژن بعژژد عوامژژل فیزیکژژی ،ضژژمانت و تضژژمین ،پاسژژوگویی ،همژژدلی و
اطمینژژان  043نفژژر از دانشژژجویان مژژورد بررسژژی قژژرار گرفژژت .بژژرای تعیژژین پایژژایی از ضژژریب آلفژژای
کرونباخ ،با اسژتفاده از نژرمافژزار  Spssانجژام شژد .بژرای تجزیژه و تحلیژل دادههژا از آزمژون  tتژ
اسژژتفاده گردیژژد .نتژژای پژژووه

گروهژی

نشژژان داد کژژه رضژژایت دانشژژجویان از کیفیژژت خژژدمات بژژارتر از متوسژژژ

مژژورد انترژژار مژژیباشژژد .بررسژژی تفکیکژژی دانشژژجویان نشژژان داد کژژه مژژردان از کیفیژژت خژژدمات رضژژایت
دارنژژد امژژا در گژژروه زنژژان ،میژژزان رضژژایت از کیفیژژت خژژدمات ،بژژا متوس ژ مژژورد انترژژار تفژژاوت معنژژاداری
نژژدارد .همچنژژین در بژژین ابعژژاد پنجگانژژه ،بعژژد همژژدلی در دو گژژروه دانشژژجویان دختژژر و پسژژر کمتژژرین
میژژانگین را دارد و بعژژد عوامژژل فیزیکژژی بژژارترین میژژانگین را دارد و بیشژژترین اخژژتال بژژین دو جژژن

در

بعد قابلیت اطمینان و اعتماد میباشد.
واژگژژژان کلیژژژدی :آمیوتژژژه بازاریژژژابی ،تیژژژمیر گیژژژری میژژژر کننژژژده ،انژژژرژی خورشژژژیدی ،سیسژژژتر
فتوولتائی
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 - 1مقدمه:
امروزه بی

از هر زمژان دیگژر سژازمانهژای عمژومی بژه ارزیژابی دیژدگاههژای مشژتریان خژود دربژاره خژدمات

ارائه شده و نیز میزان برآورده شدن انترارات آن ها از ارائژه ایژن خژدمات نیژاز دارنژد ،چژرا کژه بژه خژوبی مژیداننژد
تژژا چژژه حژژد فقژژدان اطالعژژات کژژافی دربژژاره انترژژارات و بژژازخورد ادراکژژات مشژژتریان از خژژدمات ارائژژه شژژده بژژرای
سژژازمانهژژا مشژژکلآفژژرین خواهژژد بژژود (الژژوانی و ریژژاحی .)1034 ،در دنیژژای پژژر رقابژژت امژژروزی بژژدون شژژ
مشژژتریان از مهمتژژرین سژژرمایههژژای هژژر سژژازمان تولیژژدی و یژژا خژژدماتی محسژژو مژژیشژژوند.اهمیژژت مشژژتری و
رضایت او چیزی است که به رقابژت در سژ ج جهژان بژر مژیگژردد .سژرمایهگژااریهژای عرژیر کژه سژازمانهژا در
جهژژت تنژژو در تولیژژدات و خژژدمات ،بهبژژود کیفیژژت و ارائژژه خژژدمات م لژژو انجژژام مژژیدهنژژد ،همگژژی بژژا هژژد
جلژژب رضژژایت مشژژتریان فعلژژی و جلژژوگیری از زوال مشژژتریان و جژژا مشژژتری جدیژژد مژژیباشژژد( .کاوسژژی و
سقایی .)1034 ،بژا توجژه بژه ورود دانشژگاههژا بژه عر ژه بازارهژای رقژابتی ،ضژرورت توجژه بژه خژدمات و رضژایت
مشژژتریان(دانشژژجویان)در ایژژن واحژژد نیژژز الزامژژی بنرژژر مژژیرسژژد .دانشژژگاه هژژا بژژه عنژژوان یکژژی از سژژازمانهژژای
خدماتی کژه وییفژه ی بااهمیژت آمژوزو و ارتقژای سژ ج علمژی و فرهنگژی کشژور را بژه عهژده دارنژد نیژز از ایژن
امر مستثنی نمژیباشژند ،بژه خیژوا دانشژگاه آزاد اسژالمی کژه عژالوه بژر ایژن وییفژه خ یژر بایسژتی بژا ارتقژای
س ژ ج کیفیژژت خژژدمات خژژوی
حاضژژر تاسژژی

موقعیژژت خژژود را در جامعژژهی علمژژی کشژژور تثبیژژت و بهبژژود ببوشژژد در حژژال

واحژژدهای آمژژوزو عژژالی بژژه تعژژداد زیژژاد در سرتاسژژر کشژژور موجژژب شژژده اسژژت کژژه مشژژتریان

(دانشژژجویان)ایژژن خژژدمات بژژه راحتژژی و بژژر خژژال گاشژژته اقژژدام بژژه انتوژژا آگاهانژژه و دلوژژواه ایژژن واح ژژدها
براسژژاس خژژدمات ارائژژه شژژده و سژژایر آیژژترهژژای تاثیرگژژاار بژژر رضژژایتشان نمژژژژایند ،پژ

دانشژژژژگاههژژا نیژژز

مجبژژور بژژه ارائژژه خدمژژات ب ژژرتر و بیشژژتر در حی ژژ ه آمژژژوزشژژی خژژژژود مژژیباشژژند ،خژژدمات ارائژژه شژژده در
خیوا کتابوانژه ،خوابگژاه ،سژالن ذژااخوری ،فضژای آموزشژی ،امکانژات آموزشژی ،فا ژله مکژانی و خژدمات رفژت
و آمد(سیستر حمژل و نقژل)و ذیژره کژه عژالوه بژر رشژته آموزشژی مژورد نرژر دانشژجویان بژر انتوژا دانشژجویان
تژاثیر بسژژزایی خواهژژد گااشژژت .بژژا توجژژه بژژه مژژوارد فکژر شژژده فژژوج در پژژووه

انجژژام شژژده خژژدمات ارائژژه شژژده

دانشگاه آزاد واحژد تربژت جژام بررسژی گردیژد و تژاثیر ایژن خژدمات بژر رضژایت دانشژجویان ارزیژابی شژده و علژل
نارضژژایتی و رضژژایت دانشژژجویان از خژژدمات واکژژاوی شژژده تژژا تیییژژرات رزمژژه در ارائژژه هژژر چژژه بهتژژر خژژدمات در
این واحد انجام شژود کژه ق عژا تژاثیر بسژزایی در بازاریژابی دانشژگاه بژا توجژه بژه وجژود مقژاطل موتلژ تحیژیلی
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در ایژژن دانشژژگاه خواهژژد داشژژت و همچنژژین وجژژود دانشژژجویان زیژژاد کژژه عژژالوه بژژر جژژا مشژژتریان قژژدیمی در
سژ و بعژدی تحیژژیلی موجژب تبلیژژد توسژ دانشژژجویان بژرای سژژایر افژراد(بازاریژژابی دهژان بژه دهژان) و جژژا
مشتریان دیگر بدون هزینه تبلییات اضافی خواهد داشت.

 - 2ضرورت و اهمیت پووه
کیفیت خدمات بژه عنژوان تبیژین کننژده ا ژلی موفقیژت یژ
گونژژه کژژاه

سژازمان در محژی رقژابتی امژروز شژناخته شژده و هژر

در رضژژایت مشژژتری بژژه دلیژژل کیفیژژت ضژژعی خژژدمت موجژژب نگرانژژی اسژژت .کیفیژژت ،بژژرآوردن نیازهژژا و

خواسژژتههژژای مشژژتریان اسژژت و مشژژتریان هسژژتند کژژه آن را مشژژو

مژژیسژژازند .مشژژکل کیفیژژت خژژدمات بیشژژتر در

سازمانهایی به وجژود مژی آیژد کژه بژر شژناختن و بژرآوردن نیازهژا و انترژارات مشژتریان تمرکژز نمژیکننژد .بایژد سژازمان-
هژژای خژژدماتی مبنژژای فعالیژژت خژژود را رضژژایت مشژژتریان قژژرار داده و سیاسژژتهژژای خژژود را بژژر اسژژاس دیژژدگاه آنهژژا بنژژا
نهند (کژاتلر1031 ،1؛ ترجمژه از مهرانژی) .عژدم ارتبژام مسژتقیر بژا مشژتری سژبب مژیشژود کژه تیژمیرگیژران و برنامژه-
ریژژزان نتوانژژد بژژه درسژژتی اولویژژت امژژور را تعیژژین کننژژد و ایژژن امژژر باع ژ مژژیگژژردد عملکژژرد خژژدمت نتوانژژد جوابگژژوی
انترژژارات مشژژتریان باشژژد و در نتیجژژه بژژین مشژژتری ،در زمینژژه کیفیژژت خژژدمات ،اخژژتال نرژژر بژژه وجژژود آیژژد (سژژیول 2و
بژراون .)2332 ،0منرژژور از اخژتال نرژژر ،اخژژتال نرژر بژژین مشژتری از وضژژل م لژژو و ادراو وی از وضژل موجژژود اسژژت.
گژژام اساسژژی بژژرای جبژژران ایژژن اخژژتال  ،شژژناخت ادراکژژات و انترژژارات وی از کیفی ژت خژژدمات و تعیژژین میژژزان اخژژتال
است .در این ورت نه تنهژا اولویژتگژااری و تویژی

منژابل تسژهیل مژیگژردد ،بلکژه مبنژایی فژراهر مژیشژود تژا بتژوان

کیفیژژت خژژدمات ارائژژه شژژده را بهبژژود بوشژژید (پاراسژژورامان.)2333 ،4از طریژژق تحلیژژل اخژژتال  ،مژژدیران مژژیتواننژژد بژژه
روشنی تعیژین کننژد کژه چژه وقژت و در کژدام بعژد از خژدمت ،انترژارات و تجژار دریافژت کننژدگان خژدمت بژا یکژدیگر
سازگار نیست و احتمار به عدم رضایت منجر خواهد شد (کاتلر1031 ،؛ ترجمه از مهرانی).
نحژژوه ارزیژژابی مفژژاهیمی مثژژل رضژژایتمندی مژژراجعین یژژا اسژژتنبام مشژژتری از خژژدمات چژژه بژژه لحژژا نیازمنژژدی در
نرامهای مدی ریت کیفیژت و بژازخورد متناسژب از عملکژرد سژازمان توجژه اذلژب شژرکتهژای ایرانژی را در سژالهژای اخیژر
بژژه خژژود مع ژژو کژژرده اسژژت و از آنجژژایی کژژه کیفیژژت خژژدمات از اهمیژژت ویژژوهای در عملکژژرد تژژیرهژژای بهبژژود کیفیژژت
برخژوردار اسژژت .لژژاا ضژژرورت تحقیژژق در ایژن مژژورد در سژژازمانهژژای مژژا مشژژهود اسژت .عژژالوه بژژر ایژژن اهمیژژت مشژژتری و
1
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رضایت او چیزی است که بژه رقابژت در سژ ج جهژانی بژر مژیگژردد همچنانکژه در جژایزه EFQMیژا جژوایز ملژی کیفیژت
مژژالکر بالژژدری مژژیبینژژیر کژژه حژژدود  %03از کژژل امتیازهژژا را میژژزان رضژژایت مشژژتری تعیژژین مژژیکنژژد (سژژتاری بحژژری،
.)1031

 - 0اهدا پووه

اهدا این پووه

بژالد بژر یژ

هژد ا ژلی ،پژن هژد فرعژی و یژ

هژد کژاربردی اسژت کژه شژر آنهژا در

ادامه آمده است:
هد ا لی:
بررسی تاثیر ابعاد کیفیت خدمات(براساس مدل سروکوال)بر رضایت دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی تربت جام.

اهدا فرعی:
 - 1بررسژژی تژژاثیر وضژژعیت کیفیژژت خژژدمات بژژر روی رضژژایت دانشژژجویان دانشژژگاه آزاد اسژژالمی واحژژد تربژژت جژژام از
لحا بعد همدلی
 .2بررسژژی تژژاثیر وضژژعیت کیفیژژت خژژدمات بژژر روی رضژژایت دانشژژجویان دانشژژگاه آزاد اسژژالمی واحژژد تربژژت جژژام از
لحا بعد قابلیت اطمینان
 .0بررسژژی تژژاثیر وضژژعیت کیفیژژت خژژدمات بژژر روی رضژژایت دانشژژجویان دانشژژگاه آزاد اسژژالمی واحژژد تربژژت جژژام از
لحا بعد پاسوگویی
 .4بررسژژی تژژاثیر وضژژعیت کیفیژژت خژژدمات بژژر روی رضژژایت دانشژژجویان دانشژژگاه آزاد اسژژالمی واحژژد تربژژت جژژام از
لحا بعد عوامل فیزیکی و ملموس
 .5بررسژژی تژژاثیر وضژژعیت کیفیژژت خژژدمات بژژر روی رضژژایت دانشژژجویان دانشژژگاه آزاد اسژژالمی واحژژد تربژژت جژژام از
لحا بعد ضمانت و تضمین
هد کاربردی :نتای ایژن پژووه

مژی توانژد مژورد اسژتفاده دانشژگاه آزاد اسژالمی واحژد تربژت جژام در جهژت ارتقژای

س ج کیفیت خدمات و کسب مزیت رقابتی قرار گیرد ،همچنین در راستای کاه
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 - 4چارچو نرری پووه
رضایت دانشجویان در این بررسژی ،متییژر وابسژته اسژت .وابسژتگی ایژن متییژر بژه کیفیژت خژدمات ،هژد ا ژلی ایژن
پووه

است .ارزیابی کیفیت خدمات در ایژن پژووه

مولفه هژای کیفیژت خژدمات در ایژن پژووه

بژا اسژتفاه از مژدل سژرکوال و مبتنژی بژر پژن بعژد انجژام مژیگیژرد.

بعنژوان متییرهژای مسژتقل تعریژ مژیشژوند کژه عبژارت هسژتند از :قابلیژت

اعتمژژاد ،پاسژژوگویی ،ضژژمانت و تضژژمین ،همژژدلی و عوامژژل ملمژژوس و فیزیکژژی .از سژژوی دیگژژر ،چنژژد مولفژژه بعنژژوان
متییرهژژای کنتژژرل در نرژژر گرفتژژه شژژدند کژژه عبژژارت هسژژتند از :سژژن ،جژژن  ،مق ژژل و تژژرم تحیژژیلی .مژژدل طژژر شژژده
برای پووه

حاضر در نمودار شکل  1-1به خوبی نشان داده شده است.

متییرهای کنترل:
 سن
 جنسیت
 مق ل تحییلی
 ترم تحییلی
کیفیت خدمات:
 قابلیت اعتماد

رضایت دانشجویان

 پاسوگویی
 ضمانت وتضمین
 همدلی
 عوامل ملموس و فیزیکی.

شکل 1-1مدل مفهومی پووه
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 - 5تعاری

متییرهای پووه

مژژدل سژژروکوال :سژژروکوال یکژژی از مشژژهورترین رووهژژای انژژدازهگیژژری کیفیژژت خژژدمات اسژژت کژژه در سژژال 1135
م ژژر شژژد .پاراسژژارامون 1و همکژژاران

بژژری 2و زیتامژژل 0بژژه م العژژه شژژاخ

هژژای کیفیژژت خژژدمات و چگژژونگی ارزیژژابی

کیفیت خژدمات توسژ مشژتریان بژر اسژاس مفهژوم کیفیژت درو شژده خژدمات نمژودهانژد و  13مژالو زیژر را شناسژایی
کردند (پاراسارامون ،بری و زیتامل:)1115 ،
قابلیژژژت اعتبژژژار(ثبات،قابلیژژژت اطمینژژژان عملکژژژرد)؛پاسژژژوگویی(تمایژژژل و تژژژوان کارکنژژژان بژژژرای فژژژراهر کژژژردن
خژژدمات)؛شایسژژتگی(کسژژب دانژژ

و مهژژارتهژژای موردنیژژاز)؛دسترسژژی(امکژژان دسترسژژی و راحتژژی تمژژاس)؛اد (اد و

احترام،توجه،دوستانه بژودن کارکنژان در تمژاس بژا مشژتری)؛ارتباطژات( م لژل نگژه داشژتن مشژتریان بژا زمژانی کژه متوجژه
مژژیشژژوند و گژژوو دادن بژژه آنهژژا)؛اعتمژژاد(قابلیژژت اعتمژژاد ،ژژداقت ،نگژژه داشژژتن بهتژژرین عالیژژق مشژژتریان در قلژژب
سژژژازمان)؛امنیژژژت(آزادی از خ ژژژر ،ریسژژژ

و تردیژژژد)؛درو و شژژژناختن مشژژژتری(تژژژالو بژژژرای درو نیازهژژژای

مشتریان)؛شواهد فیزیکی و ملموس(شواهد فیزیکی خدمات).
در نتی ژژجه م الژژژژعاتی کژژه بعژژدا انژژژژجام شژژد در س ژژال 1133ده شاخژژژژ
وجژژود همبسژژتگی زیژژاد بژژین بعضژژی از شژژاخ هژژا)بژژه  5شژژاخ
خژژاطر وهمژژدلی کژژاه

کژژژژیفیت خدمژژژژات فژژژژژوج(بژژه دلیژژل

شژژواهد فیزیکژژی و ملموس،اعتبار،پاسژژوگویی،اطمینان

داده شژژدند (پاراسژژارامون ،بژژری و زیتامژژل .)1133 ،در نهایژژت در سژژال  1111ایژژن پژژن مولفژژه بژژه

نامهژای قابلیژت اعتمژاد ،پاسژوگویی ،ضژمانت و تضژمی ن ،همژدلی و عوامژل ملمژوس و فیزیکژی مجژددا مژورد ارزیژابی قژرار
گرفته و تائید شدند (پاراسارامون ،بری و زیتامل.)1111 ،
خدمات :خدمت فرایندی است مشتمل بر یژ

سژری از فعالیژت هژای کژر و بژی

نامحسژوس کژه بژه طژور طبیعژی امژا

نه لزوما همیشگی ،در تعامالت بین مشژتریان و کارکنژان و یژا منژابل فیزیکژی یژا ذیژر فیزیکژی یژا کارهژا و یژا سیسژترهژای
ارائهکننده خدمت روی داده تا راه حلی برای مسائل مشتریان باشد (گرونروس.)2333 ،4

1

Parasuraman
Zeithaml
3
Berry
4
Geronrous
2
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کیفیژژت :1فیلیژژک کرازبژژی کیفیژژت را م ابقژژت یژژ
دانژژد.کیفیژژت ی ژ

محیژژول یژژا خژژدمت بژژا الزامژژات از پژژی

تعیژژین شژژده مژژی-

محیژژول یژژا خژژدمت ،درجژژه ت بیژژق آن بژژا اسژژتانداردهای تعری ژ شژژده بژژرای آن محیژژول یژژا خژژدمت

است ،به تعری دیگر ،کیفیت به معنای ارضای نیاز میر کننده است (ریاحی.)1011 ،
رضژژایت :2فراینژژد درو و ارزیژژابی مشژژتری از تجربژژه میژژر محیژژول یژژا اسژژتفاده از خژژدمات را گوینژژد(کاووسژژی و
سژژقایی.)1034 ،رضژژایت مشژژتری یعنژژی حالژژت شژژادمانی و خشژژنودی بژژا شژژیلی کژژه در نتیجژژه تژژامین نیژژاز و یژژا بژژرآورده
کردن تقاضاها و احتیاجات مشتری توس فروشنده ایجاد میشود (ستاری بحری.)1031 ،
مشژژتری :0کسژژی کژژه سژژازمان مایژژل اسژژت بژژا ارزوهژژایی کژژه مژژیآفرینژژد بژژر رفتژژار وی تژژاثیر بگژژاارد(رضژژایی نژژواد،
 .)1032مشتریان ،مردم یا ع ملیاتی هستند کژه محیژول یژا نتژای یژ
از آن بهژژره مژژیبرنژژد .چژژون هژژر عملکژژردی در یژژ

عملکژرد را میژر مژیکننژد یژا بژه آن نیژاز دارنژدو

سژژازمان بژژه یقژژین دارای هژژدفی اسژژت ،بنژژابراین مشژژتریانی

دارد(برنیکرهو و درسلر1011 ،؛ ترجمه عبداله زاده).
همدلی :4یعنی با توجژه بژه روحیژات افژراد ،بژاهر کژدام از آنهژا برخژورد ویژوهای شژود.ب ژوری کژه مشژتری قژانل شژود
که سازمان وی را درو کرده و برای

ارزو قایل است.

قابلیت اطمینان :5توانایی انجام خدمت به شکلی م مئن و قابل اعتماد است.
پاسژژوگویی  :تمایژژل بژژه همکژژاری و کمژژ

بژژه مشژژتریان اسژژت ایژژن بعژژد از کیفیژژت خژژدمت بژژر روی نشژژان دادن

حساسیت و هوشیاری در قبال مشکالت تاکید دارد.
عوامل فیزیکی و ملموس :1شامل تجهیزات موجود و یاهر پرسنل خدمات و نهایتا مجرای ارتباطی می باشد.
ضژژمانت و تضژژمین :3ایژژن مولفژژه نمایژژانگر شایسژژتگی و توانژژایی کارکنژژان و سژژازمان بژژرای ایجژژاد حژژ

اعتمژژاد و

اطمینان به مشتری است.

 -پیشینه پووه

1

Quality
Satisfaction
3
Customer
4
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5
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6
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7
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8
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2

www.SID.ir

Archive of SID

در زمینژژهی کیفیژژت خژژدمات و اهمیژژت آن در جهژژت پیشژژبرد اهژژدا کوتژژاه مژژدت و بلنژژد مژژدت سژژازمانهژژا و مراکژژز،
پووه های بسژیاری انجژام گرفتژه اسژت .ایژن پژووه هژا حژوزههژای موتلژ

ژنعتی ،آموزشژی اداری و ذیژره را پوشژ

میدهند رضژایت مشژتری یژا مراجعژهکننژده کژه یکژی از پیامژدهای مهژر در ارزیژابی کیفیژت خژدمات بژه حسژا مژیآیژد
نیز در چند بررسی مورد توجه قرار گرفته اسژت .در ادامژه نمونژههژایی از ایژن پژووه هژا کژه بژویوه در سژالهژای اخیژر در
داخل و خارج از کشور انجام گرفتهاند ارائه میشود.
.1

بحرینژژژیزاده و موسژژژو ( )1011درپووهشژژژی ،سژ ژ ج کیفیژژژت خژژژدمات انترژژژام کالنتژژژر هژژژا اسژژژتان

بوشژژهرازدیدگاه اسژژتفادهکننژژدگان ازایژژن خژژدمات (مژژردم) بااسژژتفاده ازمژژدل سژژروکوال راموردبررسژژی قژژرار دادنژژد نتژژای
نشان داد که میان ادراکات وانترارات مردم از ویوگ ها کیفیت خدمات تفاوت معنادار وجود دارد.
.2

عنژژایتی نژژوینفژژر و همکژژاران ( )1013بژژا هژژد ارزیژژابی کیفیژژت خژژدمات آموزشژژی پووهشژژی را در مرکژژز

آموزشژژی دانشژژگاه پیژژام نژژور همژژدان انجژژام دادنژژد و بژژا اسژژتفاده از مژژدل سژژروکوال دادههژژای رزم در دو زمینژژه ادراو و
انترار جمژلآوری شژدند .نتژای نشژان داد کژه ادراو دانشژجویان از کیفیژت خژدمات آموزشژی ارائژه شژده در حژد پژائین و
انتراراتشژژان در حژژد بارسژژت .بیشژژترین شژژکا در بعژژد همژژدلی ،و کمتژژرین در پاسژژوگویی مشژژاهده شژژد .در واقژژل نتژژای
نشان داد که دانشجویان از کیفیت خدمات دانشگاه راضی نیستند.
.0

تژژوفیقی و همکژژاران ()1013باهژژد ارزیژژابی کیفیژژت خژژدمات آموزشژژی ازدیژژدگاه دانشژژجویان پیراپزشژژکی

دانشژژگاه علژژوم پزشژژکی تهژژران ،پووهشژژی راانجژژام دادنژژد .یافتژژههژژا وجودشژژکا کیفیژژت درتمژژامی ابعادکیفیژژت خژژدمات
آموزشژی وعبژارات مربژوم بژه سژنج

آن را نشژان داد .راب ژه آمژاری معنژیداری نیژز بژین شژکا کیفیژت درابعژادموتل

کیفیژژت خژژدمات آموزشژژی وعبژژارات مربژژوم بژژه آن مشژژاهده شژژد .نتیجژژه نهژژایی پژژووه

بیژژان داشژژت کژژه انترژژارات

دانشژژجویان فراتژژر از درو آنهاازوضژژعیت موجژژود اسژژت و درهژژیز کژژدام ازابعژژاد خژژدمت ،انترژژارات آنهژژا بژژرآورده نشژژده
است.
.4

ژژمدی و اسژژکندری در سژژال  1013پیرامژژون بررسژژی تژژاثیر کیفیژژت خژژدمات بژژر رضژژایت مشژژتریان بان ژ

ملژژی

شهرسژتان تویسژکران ،پووهشژی انجژام دادنژد .نتژای بیژانگر آن اسژت کژه انترژژارات مشژتریان از عوامژل محسژوس ،قابلیژژت
اعتبژژار ،اطمینژژان خژژاطر و همژژدلی بژژارتر از ادراکژژات آنژژان اسژژت و شژژکا خژژدماتی موجژژود بیژژانگر نارضژژایتی مشژژتریان از
کیفیت خژدمات ارائژه شژده توسژ بانژ
نسبت به سایر عوامل دارد.
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.5

واز 1و منیژژوری ( )2310در پووهشژژی بژژا عنژژوان «کیفیژژت آمژژوزو خیو ژژی مژژالزی :کژژاربرد مژژدل سژژروکوال»،

تاثیر پژن بعژد کیفیژت خژدمات بژر رضژایت دانشژجویان در دانشژگاههژا و موسسژات آموزشژی خیو ژی را بررسژی کردنژد .
نتژژای نشژژان داد کژژه ملمویژژات و همژژدلی بژژر رضژژایت بیشژژترین تژژاثیر را دارنژژد .پاسژژوگویی و اطمینژژان اثژژری مثبژژت و
مستقیر بر رضایت داشته و اعتماد تاثیری در این راستا ندارد.
.

جژژین 2و همکژژاران ( )2310بژژا هژژد توسژژعه مقیاسژژی چندبعژژدی بژژرای انژژدازهگیژژری کیفیژژت خژژدمات در

دانشگاههای هند ،پووهشژی را انجژام دادنژد .بژا انجژام پژو وه

مشژاهده شژد کژه کیفیژت خژدمات در محژی دانشژگاهی در
مژژیتوانژژد راهنمژژای بهبژژود کیفیژژت خژژدمات در

هژژر هفژژت بعژژد مژژورد رضژژایت دانشژژجویان نیسژژت .نتژژای ایژژن پژژووه
دانشگاههای هندوستان باشد.
.1

الیژژاس 0و همکژژاران ( )2310پووهشژژی را بژژا هژژد تعیژژین کیفیژژت خژژدمات مژژدارس تجژژاری در رهژژور انجژژام

دادند .نمونه پژووه

 11دانژ

آمژوز از دو بوژ

مژدارس تجژاری رهژور بژود کژه دیژدگاه آنهژا دربژاره کیفیژت مژدارس

جمژژلآوری شژژد .نتژژای روشژژن سژژاخت کژژه  %04از کژژل پاسژژوگران نسژژبت بژژه کیفیژژت خژژدمات دیژژدگاه مثبژژت داشژژتند،
 % 0دیدگاه منفی داشژته و  %0ن ژری نداشژتند .ب ژور کلژی مشژو

شژد کژه ادراو و انترژار دانژ آمژوزان دربژاره ابعژاد

کیفیت بجز همدلی و پاسوگویی دارای شکا بوده و دان آموزان از کیفیت کامال رضایت ندارند.
.3

بژژژژوز 4و همکژژژژاران ()2310پووهشژژژژی را بژژژژا عنژژژژوان «مقایسژژژژه پیامژژژژدهای مژژژژدل  SERVUALو

 SERVICESCAPEدر ارزیژژابی رضژژایت مشژژتری :م العژژه مژژوردی بانژژ
بررسی ،انژدازه گیژری رضژایت مشژتریان بانژ

 »EXIMانجژژام دادنژژد .هژژد از ایژژن

بژا اسژتفاده از دو مژدل محبژو در بازاریژابی خژدمات و مقایسژه نتژای آنهژا

بود .بررسی داده ها با اسژتفاده از آمژار تو ژیفی نشژان داد کژه عملکژرد کلژی در مژدل سژروکوال خژو اسژت زیژرا سژه بعژد
مژورد رضژژایت مشژژتریان بودنژژدو دو بعژژد دیگژر بژژه سژ ج رضژژایت نزدیژ
هیچکدام انترارات مشژتری را بژرآورده نمژیکردنژد .در نتیجژه بانژ

بودنژژد .از میژان چهژژار بعژژد مژژدل سژژروی

کژژک،

مژوردنرر بایژد در جهژت بهبژود مولفژههژای ایژن مژدل

کوشا باشد.

 - 1روو تحقیق:
1

Vaz
Jain
3
Ilyas
4
Bose
2
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روو تحقیژژق بژژه کژژاربرده شژژده در ایژژن تحقیژژق از حی ژ هژژد کژژابردی اسژژت .ایژژن تحقیژژق بژژه جهژژت نحژژوه
گژژردآوری داده هژژا ،تو ژژیفی و از نژژو میژژدانی اسژژت .تو ژژیفی از لحژژا اینکژژه تیژژویری از وضژژعیت موجژژود را ارائژژه
میکند و میدانی به این دلژیل کژه بژا اسژتفاده از مژدلهژای پیژژمایشی ،انحژرا از عملکژرد را انژدازهگیژژری مژیکنژد و
کاربردی بدان جهت کژه سژعی در رفژل نیازمنژدیهژای دانشژجویان ،بهبژود و بهینژهسژازی خژدمات و ارائژه راهکارهژایی
برای مشکالت دارد .از نرژر مکژانی ،ایژن پژووه

از نژو میژدانی اسژت زیژرا دادههژای آن بژا حضژور در جامعژه و نمونژ

آمژژاری و بژژا اسژژتفاده از ابژژزار پرسشژژنامه گژژردآوری شژژده اسژژت .اطالعژژات پژژووه

بژژه شژژیوهی پیمایشژژی جمژژلآوری

گردیده اسژت .جامعژه آمژژژاری ایژن تحقژژیق در برگیرنژده کلیژه دانشژجویانی اسژت کژه در تژرم تحیژیلی 1013-11در
دانشژگاه ازاد اسژژالمی واحژژد تربژژت جژژام مشژیول بژژه تحیژژیل بژژودهانژژد کژه جمعژژا  25 5نفژژر در سژژه مق ژژل تحیژژیلی
مژژیباشژژند کژژه از ایژژن تعژژداد  030نفژژر مربژژوم بژژه مق ژژل کژژاردانی 153 ،نفژژر در مق ژژل کارشناسژژی و  1نفژژر در
مق ل کارشناسی ارشد میباشژد .نمونژه آمژاری در ایژن تحقیژق براسژاس جژدول مورگژان و بژا توجژه بژه جامعژه آمژاری
تعژژداد  043نفژژر از دانشژژجویان کلیژژه مقژژاطل در حژژال تحیژژیل در تژژرم  1013-11بژژه عنژژوان نمونژژه آمژژاری انتوژژا
شدند که از این تعژداد بژا توجژه بژه نسژبت گرفتژه شژده در هژر مق ژل تحیژیلی  43نفژر در مق ژل کژاردانی 213 ،نفژر
در مق ژژل کارشناسژژی 13 ،نفژژر در مق ژژل کارشناسژژی ارشژژژد مژژیباشژژند .روو نمونژژه گیژژری در ایژژن تحقیژژق ،تیژژادفی
طبقه ای میباشژد .روو نمونژه گیژری بژر حسژب مقژاطل تحیژیلی کژاردانی ،کارشناسژی و کارشناسژی ارشژد طبقژهای
و در انتوژژا نهژژایی جهژژت تکمیژژل پرسشژژنامه از درون هژژر یژژ
خواهند شد .اطالعژات رزم در پژووه

از طبقژژات افژژراد بیژژورت تیژژادفی سژژاده انتوژژا

حاضژر ،بژا اسژتفاده از روو هژای م العژات کتابوانژه ای شژامل کتژب ،مقژارت،

مجالت ،گژزارو هژای پووهشژی ،مژدارو و اسژناد موجژود و نیژز اسژتفاده از اینترنژت ،همچنژین پرسشژنامه و میژاحبه
با مژدیران و افژراد خبژره و کارشناسژان م لژل در زمینژه هژای مربوطژه جمژل آوری شژده اسژت .جمژل آوری اطالعژات
از طریژژق پرسشژژنامه ای  22سژژوالی د رنرژژر گرفتژژه شژژد کژژه ایژژن سژژوارت ابعژژاد پژژن گانژژه کیفیژژت خژژدمات را مژژورد
سنج

قژرارداد  .همچنژین بژرای هژر سژوال طیژ لیکژرت کژه بیژورت پژن گزینژهای مژیباشژد در نرژر گرفتژه شژده

اسژت .در ایژن پژووه  ،از" روو آلفژای کرونبژاخ "بژرای پایژایی اسژتفاده شژده اسژت بژا اسژتفاده از نژرم افژزار spss
ضژژریب آلفژژای کرونبژژاخ پرسشژژنامه  22سژژوالی در گژژروه نمونژژه ( 043نفژژر) معژژادل  %1اسژژت ،بژژا توجژژه بژژه اینکژژه از
 3/1بیشژتر اسژت .ایژن رقژر نشژژان دهنژده پایژایی عژالی پرسشژژنامه مژیباشژد  .بژژرای تجزیژه و تحلیژل دادههژا در ایژژن
تحقیژژق از دو روو آمژژار تو ژژیفی و آمژژار اسژژتنباطی اسژژتفاده شژژد .در ابتژژدا بژژا اسژژتفاده از آمژژار تو ژژیفی شژژناختی از
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وضعیت و ویوگژیهژای جمعیژت شناسژی پاسژوگویان بژه دسژت آمژد .سژس

از آزمژون  tتژ

گروهژی بژرای معنژاداری

تژژیثیر ابعژژاد کیفیژژت خژژدمات بژژر رضژژایت دانشژژجویان اسژژتفاده گردیژد .همچنژژین از پروفایژژل مقایسژژهای بژژرای نمژژژای
میژژانگینهژژای متییرهژژای مژژورد م العژژه اسژژتفاده گردی ژد  .تجزیژژه و تحلیژژل آمژژاری دادههژژا بژژا اسژژتفاده از نژژرم افژژزار
 SPSS-19انجام گردید.

هر فرضیه :

 - 3نتای آزمون فرضیات به تفکی

فرضژژیه ا ژژلی :ابعژژاد کیفیژژت خژژدمات بژژر اسژژاس مژژدل سژژروکوال بژژر رضژژایتمندی دانشژژجویان دانشژژگاه آزاد اسژژالمی
واحد تربت جام از خدمات مؤثر است.

جدول  .1نتای آزمون  tت

گروهی برای تیثیر ابعاد کیفیت خدمات بر رضایتمندی کلی دانشجویان.
میانگین

t

مورد انترار

محاسبه شده

ابعاد کیفیت خدمات بر اساس مدل سروکوال

زنان

0

3/50

3/514

بر رضایتمندی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی

مردان

0

**4/43

3/333

واحد تربت جام از خدمات مؤثر است.

کل

0

**0/42

3/331

جنسیت
فرضیه ا لی

با توجه به نتای جدول ( : )1آزمژون  tتژ

گروهژی نشژان داد کژه فرضژیه پژووه

س ج معناداری

نتای آزمون

پایرفته شده

بژرای گژروه کژل معنژادار اسژت .بژه

ایژژن معنژژا کژژه ابعادکیفیژژت خژژدمات براسژژاس مژژدل سژژروکوال بررضژژایتمندی دانشژژجویان دانشژژگاه آزاداسژژالمی واحژژدتربت
جام ازخدمات مؤثراست .بژا ایژن حژال ،بررسژی تفکیکژی دانشژجویان زن و مژرد نشژان داد کژه مژردان بژه میژزان معنژاداری،
از کیفیت خژدمات ،رضژایت دارنژد امژا در گژروه زنژان ،میژزان رضژایت از کیفیژت خژدمات ،بژا متوسژ مژورد انترژار تفژاوت
معناداری ندارد.
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فرضیه فرعی اول:بعد همدلی بر رضایت دانشجویان از خدمات مؤثر است.

جدول  .2نتای آزمون tت

گروهی برای تیثیر همدلی بر رضایت دانشجویان.
میانگین

t

مورد انترار

محاسبه شده
*-2/41

3/315
3/2 1
3/02

فرضیه فرعی اول

جنسیت

بعد همدلی بر رضایت دانشجویان از خدمات

زنان

0

مؤثر است.

مردان

0

1/10

کل

0

-3/13

با توجه به نتای جدول(:)2آزمون  tتژ

س ج معناداری

گروهژی نشژان داد کژه فرضژیه پژووه

نتای آزمون

پایرفته نشده

بژرای گژروه کژل رد مژیشژود .بژه ایژن

معنژژا کژژه همژژدلی بررضژژایتمندی دانشژژجویان دانشژژگاه آزاداسژژالمی واحژژد تربژژت جژژام ازخژژدمات مؤثرنیسژژت .بژژا ایژژن حژژال،
بررسی تفکیکژی دانشژجویان زن و مژرد نشژان داد کژه میژزان رضژایت زنژان از همژدلی مجموعژه دانشژگاه ،ب ژور معنژاداری
کمتر از متوسژ مژورد انترژار اسژت .امژا در گژروه مژردان ،میژزان رضژایت از همژدلی مجموعژه دانشژگاه ،بژا متوسژ مژورد
انترار تفاوت معناداری ندارد.

فرضیه فرعی دوم :بعد قابلیت اطمینان بر رضایت دانشجویان از خدمات مؤثر است.

جدول()0نتای آزمون tت
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گروهی برای تیثیر قابلیت اطمینان بر رضایت دانشجویان.
میانگین

t

مورد انترار

محاسبه شده
*-1/11

3/341
3/342
3/14

فرضیه فرعی دوم

جنسیت

بعد قابلیت اطمینان بر رضایت دانشجویان از

زنان

0

خدمات مؤثر است..

مردان

0

*2/35

کل

0

3/31

س ج معناداری

نتای آزمون

پایرفته نشده

Archive of SID

نتای حا ژل از آزمژون  tتژ

بژرای گژروه کژل رد مژیشژود.بژه ایژن معنژا کژه

گروهژی نشژان داد کژه فرضژیه پژووه

قابلیژژت اطمینژژان بررضژژایتمندی دانشژژجویان دانشژژگاه آزاداسژژالمی واحژژد تربژژت جژژام ازخژژدمات مؤثرنیسژژت .بژژا ایژژن حژژال،
بررسژژی تفکیکژژی دانشژژجویان زن و مژژرد نشژژان داد کژژه میژژزان رضژژایت زنژژان از قابلیژژت اطمینژژان مجموعژژه دانشژژگاه ،ب ژژور
معناداری کمتر از متوس مژورد انترژار اسژت .امژا در گژروه مژردان ،میژزان رضژایت از قابلیژت اطمینژان مجموعژه دانشژگاه،
ب ور معناداری بیشتر از متوس مورد انترار است.

فرضیه فرعی سوم :بعد پاسوگویی بر رضایت دانشجویان از خدمات مؤثر است.

جدول()4نتای آزمون tت

گروهی برای تیثیر پاسوگویی بر رضایت دانشجویان.
میانگین

t

مورد انترار

محاسبه شده
*2/11

3/303
3/333
3/333

فرضیه فرعی سوم

جنسیت

بعد پاسوگویی بر رضایت دانشجویان از خدمات

زنان

0

مؤثر است.

مردان

0

**5/33

کل

0

**4/13

نتای حا ل از آزمون  tت

گروهژی نشژان داد کژه فرضژیه پژووه

س ج معناداری

نتای آزمون

پایرفته شده

بژرای گژروه کژل معنژادار اسژت .بژه ایژن معنژا کژه

پاسوگویی بررضایتمندی دانشجویان دانشگاه آزاداسالمی واحد تربت جام ازخدمات مؤثراست.
بژژا ایژژن حژژال ،بررسژژی تفکیکژژی دانشژژجویان زن و مژژرد نشژژان داد کژژه میژژزان رضژژایت زنژژان و مژژردان از پاسژژوگویی
مجموعه دانشگاه ،ب ور معناداری بارتر از متوس مورد انترار است.

فرضیه فرعی چهارم :بعد عوامل فیزیکی بر رضایت دانشجویان از خدمات مؤثر است.
جدول ()5نتای آزمون  tت

فرضیه فرعی چهارم
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گروهی برای تیثیر عوامل فیزیکی بر رضایت دانشجویان.

جنسیت

میانگین

t

س ج معناداری

نتای آزمون
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مورد انترار

محاسبه شده

بعد عوامل فیزیکی بر رضایت دانشجویان از

زنان

0

**4/1

3/333

خدمات مؤثر است.

مردان

0

**1/5

3/333

کل

0

**3/43

3/331

نتای حا ل از آزمون  tت

گروهژی نشژان داد کژه فرضژیه پژووه

پایرفته شده

بژرای گژروه کژل معنژادار اسژت .بژه ایژن معنژا کژه

عوامژژل فیزیکژژی بررضژژایتمندی دانشژژجویان دانشژژگاه آزاداسژژالمی واحژژدتربت جژژام ازخژژدمات مژژؤثر اسژژت .همچنژژین،
بررسژژی تفکیکژژی دانشژژجویان زن و مژژرد نشژژان داد کژژه میژژزان رضژژایت زنژژان و مژژردان از عوامژژل فیزیکژژی دانشژژگاه ،ب ژژور
معناداری بارتر از متوس مورد انترار است

فرضیه فرعی پنجر :بعد ضمانت و تضمین بر رضایت دانشجویان از خدمات مؤثر است.

جدول( )نتای آزمون  tت

گروهی برای تیثیر ضمانت و تضمین بر رضایت دانشجویان.

فرضیه فرعی پنجر

جنسیت

بعد ضمانت و تضمین بر رضایت دانشجویان از خدمات مؤثر است.

میانگین

t

س ج

مورد انترار

محاسبه

معناداری

نتای آزمون

شده

زنان

0

-3/0

3/1 4

مردان

0

2/10

3/334

پایرفته
نشده

کل

نتای حا ل از آزمون  tت

گروهژی نشژان داد کژه فرضژیه پژووه

0

1/35

3/3

رد مژیشژود .بژه ایژن معنژا کژه ضژمانت و تضژمین

بررضژژایتمندی دانشژژجویان دانشژژگاه آزاداسژژالمی واحژژدتربت جژژام ازخژژدمات مژژؤثر نیسژژت .بژژا ایژژن حژژال ،بررسژژی تفکیکژژی
دانشجویان زن و مرد نشان داد کژه میژزان رضژایت زنژان از ضژمانت و تضژمین مجموعژه دانشژگاه ،بژا متوسژ مژورد انترژار
تفژژاوت معنژژاداری نژژدارد .امژژا در گژژروه مژژردان ،میژژزان رضژژایت از ضژژمانت و تضژژمین دانشژژگاه ،ب ژژور معنژژاداری بیشژژتر از
متوس مورد انترار است.
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 - 1نتیجهگیری
بررسی تحورت سالهژای اخیژر نشژان مژی دهژد کژه خژدمات بژه ژورت وسژیل گسژترو یافتژه و ایژن رونژد در سژال-
هژژای آتژژی بژژا سژژرعت بیشژژتر توسژژعه مژژییابژژد .ژژنعت کوچ ژ

و خژژدمات بژژزر

مژژیشژژود ،مژژدیران موسسژژات تولیژژدی و

خژدماتی در کلیژژه بوژ هژای دولتژژی ،تعژژاونی و خیو ژی بژژه تژژدری پژی مژژیبرنژژد کژه تنهژژا کیفیژژت محیژول نمژژیتوانژژد
موجژژب تمژژایز آنهژژا بژژا دیگژژران شژژود ،بلکژژه بایژژد کژژانون توجژژه را از بژژازارگرایی بژژه مشژژتری گرایژژی تیییژژر داد (هژژورویتز،
1032؛ ترجمژه از اعرابژی و ایژزدی) .نتیجژهگیژری کلژی کژه مژی تژوان ازایژن تحقیژق نمژود حژاکی از آن اسژت کژه رضژایت
دانشژجویان از کیفیژت خژژدمات ،بژارتر از متوسژ مژورد انترژار مژژیباشژد.بژژا ایژن حژال ،بررسژژی تفکیکژی دانشژژجویان زن و
مژژرد نشژژان داد کژژه مژژردان بژژه میژژزان معنژژاداری ،از کیفیژژت خژژدمات ،رضژژایت دارنژژد امژژا در گژژروه زنژژان ،میژژزان رضژژایت از
کیفیت خژدمات ،بژا متوسژ مژورد انترژار تفژاوت معنژاداری نژدارد .همچنژین در بژین ابعژاد پنجگانژه ،بعژد همژدلی در هژر
دو گژژروه دانشژژجویان دختژژر و پسژژر کمتژژرین میژژانگین را دارد و بعژژد عوامژژل فیزیکژژی بژژارترین میژژانگین را دارد .بیشژژترین
اختال بین دو جن

در بعد قابلیت اطمینان و اعتماد میباشد.

تشکر و قدردانی
سژژساس خداونژژدی و همژژواره در همژژه جنبژژه هژژای زنژژدگی یژژاری رسژژان و همژژراه بنژژده او بژژوده و تشژژکر فژژراوان از
همسر عزیزم که همیشه یار و یاورم در زندگی بوده و هست.
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مراجل
 -الوانی ،مهدی؛ ریاحی ،بهروز ( )1034سنج

کیفیت خدمات در بو

عمومی ،چاپ اول ،تهران ،نشر مرکز آموزو و تحقیقات

نعتی.
 -بحرینیزاده ،منیجه؛ موسو  ،سیداحمد ( )1011تبیین ابعاد و شاخ ها

کیفیت خدمات انترام کالنتر ها

استان بوشهر از

دیدگاه مردم و تعیین اولویتها و ارائه راهکارها ارتقا آن با استفاده از مدل تحلیل شکا سروکوال ،فیلنامه پووه ها مدیریّت
انترامی.515-5 1 ،1)4( ،
 -برنیکرهو  ،روبرت و درسلر ،دنی

( )1011اندازهگیری بهرهوری :راهنمایی برای مدیران و متوییان ،ترجمه از محمود عبداهلل زاده،

تهران ،انتشارات دفتر پووه های فرهنگی.
 توفیقی ،شهرام و همکاران ( )1013کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان؛ مدل سروکوال ،فیلنامه راهبردهای آموزو،4)1( ،.21-2
 رضایی نواد ،عبدالرضا ( )1032عملکرد کسب و کار و میزان خشنودی مشتری ،تدبیر :نشریه مدیریت.41-51،105 : -ستاری بحری ،نا ر ( )1031پیمای

رضایت مشتری ،نشر کتا های الکترونیکی پارس بوو.

 -مدی ،عباس؛ اسکندری ،سهیال ( )1013بررسی تاثیر کیفیت خدمات بر رضایت مشتریان بان

ملی شهرستان تویسرکان :بر اساس

مدل سروکوال ،پووهشگر :فیلنامه مدیریت.03-41 ،3)21( ،
 عنایتی نوینفر ،علی و همکاران ( )1013ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه پیامن.ر همدان بر اساس مدل سروکوال ،فیلنامهپووه

و برنامهریزی در آموزو عالی.105-151 ، 1 ،

 کاتلر ،فیلیک ( )1031رمز رضایت مشتریان ،ترجمه از هرمز مهرانی ،تهران ،نشر آیالر. -کاووسی ،سیدمحمدرضا؛ سقائی ،عباس ( )1034رووهای اندازهگیری رضایت مشتری ،تهران ،انتشارات سبزان.
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