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 مطالعه کیفیت خدمات آموزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 
 دانشگاه گیالن از دیدگاه دانشجویان

 . سپیده شبانی3  زاده. محمد حسن قلی2 . مهرعلی همتی نژاد1
 . دانشیار دانشگاه گیالن2و  1
 یالن . دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه گ3  

 
 مقدمه

هایی مثل مدیریت های تولیدی فلسفه مشتری مداری را درک کرده و به نگرشها و مؤسسات آموزشی مانند سایر سازمانامروزه دانشگاه 
 برای رشد، مهم عاملی عنوان به خدمات کیفیت ها کمک کند. موضوعکیفیت روی آورده اند تا در ارائه هر چه بهتر خدمات به آن

(. گام 2) است گرفته قرار هاسازمان کار مدیریت دستور در فراگیر و ثرؤم راهبردی، موضوعی عنوان به و هاسازمان ماندگاری و موفقیت
یی برای رفع یا کاهش هایاستراتژی ارتقای کیفیت خدمات، تعیین شکاف کیفیت خدمت و در پی آن اتخاذ هابرنامهاساسی در تدوین 
روند تحوالت نظام آموزش عالی حاکی از آن است که آموزش عالی باید با مد نظر قرار دادن افزایش کمی نگاهی به (. 2آن شکاف است )

آموزش با کیفیت  (.3)د تعداد دانشجویان و نیز تنگناهای مالی موجود، به حفظ، بهبود و ارتقای کیفیت خدمات آموزشی نیز بپرداز
(. نتایج پژوهش سجادی و 5شود )بخش برای دانشجویان تعریف مییادگیری اثر هایمطلوب در آموزش عالی معموالً با ارتقای فرصت

( از کیفیت خدمات آموزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران نشان داد که در همه ابعاد کیفیت شکاف منفی و 1392همکاران )
 دار وجود دارد. معنی
 شناسیروش

تمامی دانشجویان دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیالن در نیمسال اول  پژوهش حاضر از نوع توصیفی و جامعه آماری آن 
دانشجو بصورت تصادفی برای شرکت در این پژوهش انتخاب و به دو پرسشنامه ادراکات و انتظارات  226بود.  1392-95تحصیلی 

مورد تأیید متخصصان قرار گرفت و پایایی آن نیز با استفاده روایی ابزار مشتری از کیفیت خدمات ارائه شده )مدل سروکوال( پاسخ دادند. 
آماری  آزمون، از 26اسمیرنوف -با استفاده از آزمون کالموگراف هادادهپس از بررسی توزیع  از ضریب همبستگی درونی محاسبه شد.

 استفاده شد. P≤25/2ویلکاکسون در سطح 
 هایافته

ان از کیفیت خدمات آموزشی دانشکده مورد مقایسه قرار گرفت که در همه ابعاد، امتیاز ادراکات امتیاز بین ادراکات و انتظارات دانشجوی 
ه و به عبارتی در هر پنج بُعد شکاف منفی دبو هاآنی کمتر از انتظارات داریمعنوضعیت موجود( به طور ت )دانشجویان از کیفیت خدما

  (.1)جدول  وجود داشت
 یلکاکسون در مورد مقایسه ادراکات و انتظارات دانشجویان از کیفیت خدماتنتایج آزمون و. نتایج 1جدول 

 SD± M Mean ابعاد کیفیت

rank 
Sum of 

ranks 

تفاوت 
  هانیانگیم

 )شکاف(

Z sig 

عناصر 
 عینی

 93 52/15 22/2±99/2 ادراکات
12/1- 922/13- 

* 
221/2 

 33232  22/133 22/6±22/2 انتظارات

 اعتبار
 222 22/52 32/2±12/1 ادراکات

92/1- 692/13- 
* 221/2 

 32292 26/135 32/6±22/1 انتظارات
 221/2 -233/13 -11/2 221 12/22 21/2±22/1 ادراکات پاسخگویی

                                                           
26. Kolmogorov- Smirnov Test 
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 * 32235 11/136 32/6±32/1 انتظارات

 اطمینان
 222 22/22 19/2±22/1 ادراکات

15/2- 952/13- 
* 221/2 

 35223 29/136 32/6±12/1 انتظارات

 همدلی
 623 52/53 62/2±22/1 ادراکات

62/1- 333/13- 
* 221/2 

 32253 12/132 22/6±22/2 انتظارات
 

 گیرینتیجه
ویلکاکسون، نشان داد که در همه ابعاد کیفیت خدمات آموزشی دانشکده  آزمونبا استفاده از  هادادهنتایج حاصل از تجزیه و تحلیل  

(. بیشترین شکاف کیفیت مربوط به بُعد اطمینان P<25/2د )وجود دار داریمعنعلوم ورزشی دانشگاه گیالن شکاف منفی تربیت بدنی و 
در واقع در همه ابعاد کیفیت )عناصر عینی، اعتبار، پاسخگویی، اطمینان . ( بود-12/1( و کمترین آن مربوط به بُعد عناصر عینی )-15/2)

ی کمتر از انتظارات )وضعیت مورد انتظار( داریمعنموجود( به طور  وضعیت)ت شجویان از کیفیت خدماو همدلی( امتیاز ادراکات دان
بوده و در همه ابعاد شکاف منفی وجود داشت. شکاف منفی بیانگر این است که انتظارات دانشجویان از ارائه خدمات، فراتر از  هاآن

 هایکانال ایجاد با مدیران و مسئولین تا شودمی پیشنهاد ابعاد همه در شکاف وجود به توجه با از وضع موجود است. هاآنادراکات 

 نمایند. اقدام شکاف حذف یا و کاهش در مراتبی سلسله سطوح کاهش و با دانشجویان رسمی غیر و رسمی
 کیفیت، خدمات آموزشی، مدل سروکوال واژگان کلیدی:
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