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چکیده

هدف :با بررسی شکاف بین انتظارات و ادراکات دانشجویان از خدمات ،میتوان زمینه را برای تدوین برنامههای
مناسب جهت بهبود کیفیت خدمات فراهم کرد .هدف پژوهش حاضر مطالعه کیفیت خدمات دانشکده تربیت بدنی
و ع لوم ورزشی دانشگاه گیالن از دیدگاه دانشجویان تحصیالت تکمیلی بود.
روششناسی :پژوهش حاضر از نوع توصیفی است و جامعه آماری آن تمامی دانشجویان تحصیالت تکمیلی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیالن در نیمسال اول تحصیلی  4313-11بود 451 .دانشجو به
صورت تصادفی برای شرکت در این پژوهش انتخاب و به پرسشنامههای ادراکات و انتظارات مشتری از کیفیت
خدمات ارائه شده (خدمات آموزشی ،پژوهشی و اماکن ورزشی) در مقیاس لیکرت  7ارزشی (کامالً مخالف= 4تا
کامالً موافق= )7پاسخ دادند .این پرسشنامهها پنج بُعد کیفیت خدمات (عناصر عینی ،اعتبار ،پاسخگویی ،اطمینان
و همدلی) را در دو بخش ادراکات و انتظارات مورد سنجش قرار میدهد .روایی صوری ابزار مورد تأیید متخصصان
قرار گرفت .پایایی آن نیز در یک مطالعه راهنما با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد.
یافتهها :نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از آزمون ویلکاکسون نشان داد که در همه ابعاد کیفیت
خدمات آموزشی ،پژوهشی و اماکن ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیالن امتیاز ادراکات
دانشجویان از کیفیت خدمات (وضعیت موجود) به طور معنیداری کمتر از انتظارات آنها بوده و به عبارتی در هر
پنج بُعد بجز بُعد پاسخگویی در بخش پژوهش شکاف منفی وجود دارد (.)P>5/50
نتیجهگیری :از آنجا که در همه ابعاد کیفیت خدمات ارائه شده شکاف منفی مشاهده شد ،به نظر میرسد که
ایجاد کانال های رسمی و غیر رسمی با دانشجویان و همچنین بهبود وضعیت ظاهری ،فضاها و امکانات آموزشی،
پژوهشی و اماکن ورزشی برای کاهش یا حذف شکاف مفید باشد.
واژه های کلیدی :کیفیت خدمات ،خدمات آموزشی ،خدمات پژوهشی ،مدل سِروکوال.
 .4استاد دانشگاه گیالن
 .2دانشیار دانشگاه گیالن

 . 3دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه گیالن
* نشانی الکترونیک نویسندۀ مسئولs.shabani66@yahoo.com :
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مقدمه
امروزه مفهوم کیفیت دغدغه اصلی بسیاری از
سازمانهای تولیدی و خدماتی محسوب میشود.
در واقع در دنیای رقابتی کنونی سازمانها
ناچارند برای بقا و نیز ارتقای جایگاه خود
شرایطی را فراهم آورند که کسب حداکثر
رضایت مشتریان خود را به همراه داشته باشند.
نگاهی به روند تحوالت جاری نظام آموزش عالی
حاکی از آن است که آموزش عالی باید ضمن
توجه به بحران افزایش کمی و تنگناهای مالی،
به حفظ ،بهبود و ارتقای کیفیت نیز بپردازد.
امروزه اغلب دانشگاهها با استراتژی هایی چون
تضمین کیفیت تالش دارند گوی سبقت را از
دیگر دانشگاهها بربایند .محیطهای آموزشی نه
تنها در ارائه خدمات به جویندگان در جامعه
نقش مهمی ایفا میکنند ،بلکه خدمات این
سازمانها بهگونه ای است که تمام بخشهای
جامعه از آن بهرهمند میشوند؛ بنابراین بی-
توجهی به کیفیت خدمات آنها پیامدهایی چون
افت تحصیلی ،وابستگی علمی ،عدم کارآفرینی و
ضعف تولید دانش را به همراه خواهد داشت .به
دلیل ماهیت پیچیده خدمات آموزشی ،تنوع
مشتریان و خدمات متنوع مورد نیاز آنها ،برای
ارتقای کیفیت در خدمات باید به عوامل و
معیارهای محدود کننده بسیاری توجه شود
(خطیبی و همکاران .)4315 ،مشتریان یا
دریافت کنندگان خدمت ،کیفیت را با مقایسه
انتظارات و ادراکات خود از خدمات دریافت شده
ارزیابی میکنند .با وجود تأکید بر کسب بازخورد
از مشتریان ،اغلب بین تلقی مدیریت از ادراک و
انتظار دریافتکنندگان خدمت و ادراک و انتظار
واقعی آنها تناسب وجود ندارد و این امر موجب

صدمه دیدن کیفیت خدمت میشود .در چنین
حالتی تصمیم گیران نمیتوانند جوابگوی انتظار
مشتریان باشد و بنابراین ،شکاف کیفیت بوجود
میآید (میرفخرالدینی و همکاران.)4315 ،
امروزه بر اساس اصل مشتری مداری نظامهای
آموزشی دنیا با توجه به نیازهای واقعی استفاده
کنندگان از این خدمات طراحی میشود و
دیدگاه دانشجویان در مورد همه جنبههای
آموزش بررسی و از عوامل ضروری پایش کیفیت
در دانشگاهها در نظر گرفته میشود (خطیبی و
همکاران.)4315 ،
دانشگاه به عنوان یک موسسه خدماتی مشتریان
متعددی (اساتید ،دانشجویان ،دولت و سایر
سازمانهای غیر انتفاعی) دارد که متقاضی
خدمات آموزشی و پژوهشی این نهاد هستند
(روشان  .)2550 ،4در این میان دانشجویان از
تعامل بیشتری با نظام آموزشی برخوردارند.
آنها بخش ادغام شده در فرایند آموزش و
کسانی هستند که در فرایند آموزش ،دانش و
مهارت دریافت کرده و آن را با خود به
محیطهای کاری میبرند .بنابراین درک و
برآورده ساختن یا فراتر رفتن از انتظارات
دانشجویان برای دانشگاهها بسیار مهم است
(وُرن و همکاران  .)2552 ،2به دلیل تنوع
خدمات  ،3تعریف خدمات همواره دشوار بوده
است .آنچه این امر را پیچیدهتر میکند ،این
واقعیت است که به دلیل نامحسوس بودن اکثر
دادهها و ستادهها ،غالباً درک و تشخیص راههای

1. Roshan
2. Hwarng et a.l
3. Services
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انجام و عرضه خدمات آسان نیست .کاتلر
( )2553معتقد است خدمت ،فعالیت یا منفعتی
نامحسوس است که یک سازمان عرضه میکند و
مالکیت چیزی را به دنبال ندارد و به عبارت
دیگر ،تولید خدمت ممکن است به کاالی
فیزیکی وابسته باشد یا نباشد .کاالی نامرغوب و
خدمات پایینتر از حد انتظار ،همواره موجب
میشود که مشتریان کاال و بهره گیران از
خدمات ،روز به روز اعتبار و اعتماد کمتری
نسبت به عرضه کنندگان آن کاال و
ارائهدهندگان این خدمت پیدا کنند.
گرونروس  )2554( 2کیفیت خدمات را مغایرت
بین ادراک  3مشتری از خدمت و انتظارات  1او
0
تعریف کرده است .به اعتقاد زافیروفلوس
( )2557کیفیت خدمات برای بقا و سودآوری
نظام آموزش عالی حیاتی است .کسب بازخورد از
مشتریان یکی از گامهای اساسی تأمین و ارتقاء
کیفیت میباشد .بازخورد کسب شده از مشتریان
کمک میکند تا مناطقی که در آنها نیاز به
بهبود مستمر وجود دارد ،شناسایی شوند
(رمضانیان و همکاران )4315 ،اما غالباً بین
شناخت مدیریت از ادراکات و انتظارات
دریافتکنندگان خدمت و ادراکات و انتظارت
واقعی آنها تن اسب وجود ندارد و این امر موجب
صدمه دیدن کیفیت خدمات میگردد (دانلی و
همکاران  .)4110 ،6یکی از متداولترین روشها
برای سنجش کیفیت خدمات ،مقیاس
میباشد که در سال  4110توسط پاراسورامان،
1. Kotler
2. Gronroos
3. perception
4. Expectation
5. Zafiroflus
6. Donnelly et al.
7. Servqual

زیتهامل و بری  ،1بر پایۀ مدل شکاف  1بنا شده
است .سروکوال مدلی است که کیفیت خدمات
یک سازمان را از پنج بُعد مختلف مورد ارزیابی
قرار میدهد  .این پنج بُعد عبارتند از )4 :عناصر
عینی  45سازمان که شامل وجود تسهیالت،
امکانات رفاهی و تجهیزات کاری و کاالهای
ارتباطی در فضا و محیط فیزیکی سازمان است؛
 )2اعتبار  :44به معنای توانایی انجام خدمات تعهد
شده به طور صحیح و مطمئن میباشد بطوریکه
انتظارات مشتری تأمین شود؛  )3پاسخگویی :42
به تمایل در جهت کمک به ارباب رجوع و ارائه
خدمات در حداقل زمان ممکن اطالق میشود و
تأکید بر نشان دادن حساسیت و هوشیاری در
قبال درخواستها و شکایات ارباب رجوع دارد؛
 )1اطمینان  :43بیانگر صالحیت سیستم و حسن
شهرت در ارائه خدمات بهطور مؤدبانه و مطمئن
به ارباب رجوع است؛  )0احساس یگانگی و
همدلی  41که به توانایی نزدیک شدن به ارباب
رجوع و تالش برای درک نیازهای او اطالق
میشود (مارتینز .)2545،40
پاراسورمن و همکاران  ،)4111( 46کیفیت را
تفاوت بین انتظارات مشتریان از وضع مطلوب و
ادراکات آنها از وضع موجود ارائه خدمات
تعریف کردهاند.

8. Parasuraman, Zeithamel and Bery
9. Gap
10. Tangibles
11. Reliability
12. Responsiveness
13. Assurance
14. Empathy
15. Martinz
16. Parasuraman et al.
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در فرایند ارائه خدمات ،هدف به صفر رساندن
شکاف بین انتظار و ادراک است .گام اساسی
برای جبران این شکاف ،اتخاذ استراتژیهایی
برای کاهش آن و تأمین انتظارات مشتری است.
در این صورت ،نه تنها اولویت گذاری آگاهانه و
تخصیص منابع استراتژیک تسهیل میشود ،بلکه
مبنایی فراهم میشود تا بتوان کیفیت خدمات
ارائه شده را بهبود بخشید ،بر اثربخشی آن افزود
و رضایت دریافتکنندگان خدمت را فراهم کرد
(کاریدس و همکاران  .)2554 ،4به لحاظ آن که،
همواره کمبود منابع به عنوان یکی از موانع
عمده اجرای برنامههای کیفیت مطرح است؛
ارزیابی کیفیت خدمات ،مدیریت مجموعه را قادر
میسازد تا ضمن جلوگیری از افت کیفیت ،منابع
مالی محدود در دسترس را به نحوی بهتر
تخصیص دهند تا عملکرد سازمان بهبود یافته و
کیفیت خدمت نیز ارتقاء یابد (رمضانیان و
همکاران .)4315 ،خطیبی و همکاران ()4315
در مطالعه خدمات آموزشی دانشکده تربیت
بدنی دانشگاه تهران نشان دادند که در ابعاد
کیفیت خدمات بین وضع موجود و مطلوب
شکاف منفی وجود دارد .نتایج مطالعات قالوندی
و همکاران ( )4314در بررسی وضعیت کیفیت
خدمات آموزشی دانشگاه ارومیه نشان داد که
سطح انتظارات دانشجویان در تمامی ابعاد فراتر
از سطح ادراکات آنها بود و در تمامی ابعاد
کیفیت خدمات آموزشی شکاف منفی وجود
دارد .عنایتی نوین و همکاران ( )4315در
تحقیقی شکاف کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه
پیام نور همدان را از دیدگاه دانشجویان نسبت به
وضعیت موجود و مطلوب بررسی کردند و به این

1. Karydis et al.
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نتیجه رسیدند که از دیدگاه اکثر دانشجویان در
همه ابعاد کیفیت خدمات آموزشی ارائه شده،
شکاف منفی وجود دارد و انتظارات دانشجویان
برآورده نمیشود .زوار و همکاران ( )4316در
پژوهشی به ارزشیابی کیفیت خدمات مراکز
آموزشی دانشگاه پیام نور استانهای آذربایجان
شرقی و غربی از دیدگاه دانشجویان پرداختند.
در این پژوهش نیز خدمات مراکز آموزشی از
نظر دانشجویان در همه مولفهها دارای شکاف
منفی بود که نشان دهنده عدم رضایت
دانشجویان از کیفیت خدمات مراکز آموزشی
میباشد .محمدی و وکیلی ( )2545ارزیابی
کیفیت خدمات آموزشی ارائه شده در دانشگاه
زنجان را بر اساس مدل سروکوال مورد ارزیابی
قرار دادند .در این پژوهش نیز هر پنج عامل
مربوط به کیفیت خدمات نامطلوب گزارش شد.
همچنین کانچیتپول  ،)2543( 2دیورسیون و
همکاران  ،)2543( 3زشان و همکاران ،)2545( 1
6
محمد یوسف و همکاران  ،)2545( 0لگچویش
1
( ،)2551لوئیز و کاریجو  )2551(7و بارنس
( )2557د ر مطالعات خود به بررسی انتظارات و
ادراکات دانشجویان از کیفیت خدمات آموزشی
دانشگاه پرداخته اند.
نتایج پژوهش همتی نژاد و همکاران ( )4313در
بررسی کی فیت خدمات آموزشی دانشکده تربیت
بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیالن نشان داد که
در همه ابعاد کیفیت خدمات شکاف منفی وجود
دارد .در مطالعهای که همتینژاد و همکاران
2. Khanchitpol
3. Dursun et al.
4. Zeshan et al.
5. Mohammad Yusof et al.
6. Legčević
7. Loez & Karijo
8. Barens
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انجام دادند فقط کیفیت خدمات آموزشی
دانشجویان مقطع کارشناسی و دانشجویان
کارشناسی ارشد مورد بررسی قرار گرفت و
کیفیت خدمات از دیدگاه دانشجویان تحصیالت
تکمیلی بطور خاص مورد بررسی قرار نگرفت.
این در حالی است که ،در بین دورههای مختلف
آموزش عالی ،تحصیالت تکمیلی از اهمیت
بیشتری برخوردار است ،زیرا وظیفه تربیت
نیروی انسانی متخصص در عرصه آموزش و
پژوهش را بر عهده دارد (نیلی و همکاران،
 .)2550رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی از
جمله رشتههای دانشگاهی است که طی
سالهای اخیر ،از نظر تعداد دانشکدهها و مراکز
علمی ارائه دهنده و همچنین دانشجویان رشد
کمی قابل توجهی داشته است ،ولی بهنظر
می رسد از نظر کیفی آنچنان که باید ،توسعه
نیافته است (خطیبی و همکاران .)4315 ،از
سوی دیگر ،با توجه به ماهیت رشته تربیت بدنی
و لزوم برخورداری دانشکدههای تربیت بدنی از
امکانات و زیر ساختهای ورزشی مناسب بررسی
کیفیت خدمات اماکن ورزشی دانشکدههای
تربیت بدنی اهمیت دارد .هرچند تحقیقاتی در
زمینه ارزیابی کیفیت خدمات در برخی از
دانشکده های تربیت بدنی کشور انجام شده
است اما به نظر میرسد ،با توجه به ویژگیهای
منحصر به فرد هر دانشگاه و دانشکده ،نتایج
مربوط به آن دانشکدهها را نتوان به دانشکدههای
دیگر تعمیم داد .نکته دیگر این است که در
اغلب تحقیقات گذشته و به ویژه تحقیقات که با
استفاده از مدل سروکوال انجام شده است ،تنها
به بررسی ادراک از کیفیت خدمات آموزشی و
نیز انتظارات از این خدمات پرداخته شده است و
کیفیت خدمات پژوهشی و اماکن ورزشی
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دانشکده های تربیت بدنی کمتر مورد بررسی
قرار گرفته است .لذا ،سؤالی که به ذهن می رسد
این است که وضعیت و کیفیت خدمات ارائه
شده (خدمات آموزشی ،پژوهشی و اماکن
ورزشی) در دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه گیالن از دیدگاه دانشجویان تحصیالت
تکمیلی این دانشکده به چه صورت است؟ توجه
به کیفیت آموزش عالی با توجه به نقش مهم این
نهاد د ر ابعاد گوناگون ،اطمینان یافتن از کیفیت
مطلوب عملکرد هر یک از کارکردهای آن به
منظور جلوگیری از هدر رفتِ سرمایههای
سرمایههای انسانی ،منابع مادی و مالی و
هماهنگی بین توسعه نظامهای آموزشی و کارایی
آن ضرورتی انکارناپذیر است (پاکمهر و
همکاران.)4315 ،
روششناسی پژوهش
روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی است و
جامعه آماری آن تمامی دانشجویان تحصیالت
تکمیلی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه گیالن در نیمسال اول تحصیلی -11
 4313بود 451 .دانشجو به صورت تصادفی برای
شرکت در این پژوهش انتخاب و به
پرسشنامههای ادراکات و انتظارات مشتری از
کیفیت خدمات ارائه شده (خدمات آموزشی،
پژوهشی و اماکن ورزشی دانشکده) پاسخ دادند.
پرسشنامه سروکوال سنجش کیفیت خدمات
آموزشی شامل  21گویه در مقیاس لیکرت 7
ارزشی (کامالً نامناسب= 4تا کامالً مناسب=)7
است که پنج بُعد کیفیت خدمات (عناصر عینی،
اعتبار ،پاسخگویی ،اطمینان و همدلی) را در دو
بخش ادراکات و انتظارات مورد سنجش قرار
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می دهد .این پرسشنامه از ترکیب پرسشنامههای
استفاده شده توسط رودباری و کبریایی
( ،)2550خطیبی و همکاران (،)4315
میرفخرالدینی و همکاران ( )4314و چند سؤال
جدید ،بدست آمد.
پرسشنامههای سنجش کیفیت خدمات
پژوهشی (طراحی شده توسط شاهوردیانی
 4311که با توجه به مبانی نظری ،تعدیالتی در
آن صورت گرفت) شامل  22گویه و سنجش
کیفیت خدمات ارائه شده در اماکن ورزشی
(تعدیل شده توسط فرانسی و همکاران)2545 ،
شامل  24گویه در مقیاس لیکرت  7گزینهای
(کامالً مخالف= 4تا کامالً موافق= )7است و پنج
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بُعد کیفیت خدمات (عناصر عینی ،اعتبار،
پاسخگویی ،اطمینان و همدلی) را میسنجند .در
این پژوهش نیز ،ضمن استفاده از نظر
متخصصان مدیریت ورزشی برای تأیید روایی
صوری ابزار ،پایایی آنها نیز در یک مطالعه
راهنما و به روش آلفای کرونباخ برای
پرسشنامهها ی ادراکات و انتظارات محاسبه شد
(جدول  .)4پس از بررسی نوع توزیع دادهها با
استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف ،از
آزمون آماری ویلکاکسون برای تجزیه و تحلیل
اطالعات خام در سطح  P≥5/50استفاده شد.

جدول  .4نتایج آزمون آلفای کرونباخ
ابعاد خدمات
خدمات آموزشی
خدمات پژوهشی
خدمات ورزشی

مقدارآلفا
انتظارات

5/140

ادراکات

5/143

انتظارات

5/101

ادراکات

5/143

انتظارات

5/111

ادراکات

5/134

یافته های پژوهش
بررسی ویژگیهای دموگرافیک پاسخدهندگان
نشان داد که از مجموع  451دانشجوی شرکت
کننده در این پژوهش  61دانشجو پسر (میانگین
سنی  20/15 ± 3/47سال) و  31دانشجو دختر
(میانگین سنی  26/30 ± 3/37سال) هستند .از
نظر مقطع تحصیلی  71نفر ( 72/2درصد) آنها
در مقطع کارشناسی ارشد و  35نفر در مقاطع
دکتری ( 27/1درصد) مشغول به تحصیل بودند.
امتیاز بین ادراکات و انتظارات دانشجویان از
کیفیت خدمات دانشکده در سه بخش آموزشی،

پژوهشی و اماکن ورزشی مورد مقایسه قرار
گرفت که در همه ابعاد ،امتیاز ادراکات
دانشجویان از کیفیت خدمات (وضعیت موجود)
به طور معنیداری کمتر از انتظارات آنها بوده و
به عبارتی در هر پنج بُعد بجز بُعد پاسخگویی در
بخش پژوهش شکاف منفی وجود داشت (جدول
 .)2بیشترین شکاف منفی در بخش کیفیت
خدمات آموزشی ( )-2/46مربوط به بُعد عناصر
عینی بود .ابعاد اطمینان یا تضمین (،)-2/53
پاسخگویی ( )-4/13و اعتبار ( )-4/12نیز به
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ترتیب در رتبههای بعدی بودند .کمترین شکاف
منفی ( )- 4/01نیز مربوط به بُعد همدلی بود
(جدول  .)2بیشترین شکاف منفی در بخش
کیفیت خدمات پژوهشی ( )-3/53مربوط به بُعد
عناصر عینی بود .ابعاد اطمینان یا تضمین
( ،)-2/11همدلی ( )-4/71و اعتبار ( )- 4/32نیز
به ترتیب در رتبههای بعدی بودند .بُعد
پاسخگویی در این بخش فاقد شکاف منفی
( )5/47بود .بیشترین شکاف منفی در بخش
کیفیت خدمات مجموعه ورزشی دانشکده
( )-2/01مربوط به بُعد عناصر عینی بود .ابعاد
پاسخگویی ( ،)-2/05اعتبار ( )-2/31و همدلی
( )-2/30نیز به ترتیب در رتبههای بعدی بودند.
کمترین شکاف منفی ( )-4/17نیز مربوط به بُعد
اطمینان یا تضمین بود (جدول  .)2در بخش
ادراکات دانشجویان از کیفیت خدمات آموزشی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه
گیالن نتایج نشان داد که از بین ابعاد پنجگانه
مدل سروکوال ،بُعد همدلی با کسب بیشترین
امتیاز ( )1/17 ± 4/50در رده اول قرار دارد.

بُعدهای پاسخگویی ( ،)1/61 ± 4/47اعتبار
( ،)1/62 ± 4/42اطمینان ( )1/00 ± 4/21و
عناصر عینی ( )1/41 ± 5/16نیز به ترتیب در
ردهها ی دوم تا پنجم قرار گرفتند .همچنین
ادراکات دانشجویان از کیفیت خدمات پژوهشی
نشان داد که از بین ابعاد پنجگانه مدل سروکوال،
بُعد پاسخگویی با کسب بیشترین امتیاز (4/313
 )6/031 ±در رده اول قرار دارد .بُعدهای
اطمینان ( ،)0/512 ± 4/271همدلی (± 4/266
 ،)1/352عناصر عینی ( )3/670 ± 4/537و
اعتبار ( )3/113 ± 4/412نیز به ترتیب در
ردهها ی دوم تا پنجم قرار گرفتند .در بخش
خدمات اماکن ورزشی نیز بُعد اطمینان با کسب
بیشترین امتیاز ( )1/051 ± 4/264در رده اول
قرار داشت .بُعدهای پاسخگویی (± 4/466
 ،)3/11اعتبار ( ،)3/11 ± 4/211همدلی
( )3/61 ± 4/211و عناصر عینی (± 4/517
 )3/07نیز به ترتیب در ردههای دوم تا پنجم
قرار گرفتند (جدول.)2

جدول  .2نتایج آزمون ویلکاکسون در مورد مقایسه ادراکات و انتظارات دانشجویان از کیفیت خدمات
تفاوت
ابعاد کیفیت

SD ±M

میانگینها

Sig

Z

(شکاف)
عناصر عینی
خدمات آموزشی

اعتبار
پاسخگویی
اطمینان
همدلی

ادراکات

1/41±5/16

انتظارات

6/30±5/63

ادراکات

1/62±4/42

انتظارات

6/11±4/23

ادراکات

1/61±4/47

انتظارات
ادراکات

6/07±4/32
1/00±4/21

انتظارات

6/01±4/35

ادراکات

1/17±4/50

-2/46

-1/146

-4/12

-1/161

-4/13

-1/551

-2/53

-1/133

-4/01

-1/704

*

5/554

*

5/554

*

5/554

*

5/554

*

5/554
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عناصر عینی
خدمات پژوهشی

اعتبار
پاسخگویی
اطمینان
همدلی
عناصر عینی

خدمات اماکن ورزشی

اعتبار
پاسخگویی
اطمینان
همدلی

فصلنامه مدیریت و توسعۀ ورزش ،تابستان  ،1931شماره  ،2پیاپی 11

انتظارات

6/14±5/62

ادراکات

3/62±4/51

انتظارات
ادراکات

6/60±5/63
3/11±4/41

انتظارات

6/13±5/74

ادراکات

6/01±4/31

انتظارات

6/37±5/61

ادراکات

0/51±4/27

انتظارات
ادراکات

6/36±5/70
1/35±4/27

انتظارات

6/51±5/12

ادراکات

3/65±4/45

انتظارات

6/41±5/61

ادراکات

3/10±4/21

انتظارات

6/21±5/71

ادراکات

3/11±4/47

انتظارات

6/31±4/11

ادراکات

1/04±4/26

انتظارات

6/11±4/65

ادراکات

3/61±4/20

انتظارات

0/11±5/16

*

5/554

*

5/554

*

5/464

*

5/554

*

5/554

*

5/554

-3/53

-1/113

-2/11

-1/116

5/47

-4/153

-4/32

-1/213

-4/71

-1/641

-2/01

-1/113

-2/31

-41/347

-2/05

-1/111

-4/17

-1/663

-2/30

-1/154

*

5/554

*

5/554

*

5/554

*

5/554

* در  P>5/50معنیدار است

بحث و نتیجهگیری
سنجش کیفیت خدمات ،پیش شرط اساسی
بهبود کیفیت است ،زیرا تا نیازهای کیفی
مشخص نشود ،خدمات اصالح نمیشود .تحلیل
کیفیت خدمات ،مدیریت را قادر میسازد ضمن
جلوگیری از کاهش کیفیت ،منابع محدود مالی
را به حوزههایی اختصاص دهند که اهمیت
بیشتری دارند؛ لذا در این پژوهش نیز کیفیت
خدمات ارائه شده در دانشکده تربیت بدنی و
علوم ورزشی دانشگاه گیالن با استفاده از مدل
سروکوال و در قالب ادراکات و انتظارات

دانشجویان بررسی شده است تا شکافهای
موجود شناسایی شده و زمینههای بهبود آنها
فراهم شود .مهمترین نتیجه پژوهش حاضر این
بود که در همه ابعاد کیفیت (عناصر عینی،
اعتبار ،پاسخگویی ،اطمینان و همدلی) بجز بعد
پاسخگویی در بخش پژوهش ،امتیاز ادراکات
دانشجویان از کیفیت خدمات (وضعیت موجود)
به طور معنیداری کمتر از انتظارات (وضعیت
مورد انتظار) آنها بوده و در همه ابعاد شکاف
منفی وجود داشت .شکاف منفی بیانگر این است
که انتظارات دانشجویان از ارائه خدمات ،فراتر از
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ادراکات آنها از وضع موجود است .آقامالیی و
همکاران ( ،)4310زوار و همکاران (،)4316
بحرینی و همکاران ( ،)4311خطیبی و همکاران
( ،)4315عنایتی نوین و همکاران (،)4315
قالوندی و همکاران ( ،)4314همتینژاد و
همکاران ( ،)4313کانچیتپول (،)2541
خدایاری و خدایاری ( ،)2544زشان و همکاران
( ،)2545اخالقی و همکاران ( ،)2542فروغی
ابری و همکاران ( ،)2544محمد یوسف و
همکاران ( )2542و دیرسیون ( )2543نیز در
ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی با استفاده از
مدل سروکوال به نتایج مشابهی دست یافتند و
در همه ابعاد کیفیت خدمات ،شکاف منفی
گزارش کردند .با مقایسه نتایج پژوهشهای
انجام شده میتوان دریافت که شکاف کیفیت در
ابعاد پنجگانه خدمات در هر دانشکده یا
دانشگاهی ممکن است به دلیل تنوع رشته
تحصیلی ،تعداد دانشجو و اعضای هیئت علمی،
قدمت دانشگاه ،فرهنگ سازمانی حاکم ،فضای
فیزیکی و امکانات آموزشی متفاوت باشد .شکاف
منفی کیفیت در تمام ابعاد و در تمام عبارات
مربوط به این ابعاد ،بیانگر این است که بهبود
کیفیت خدمات آموزشی ضروری است (خطیبی
و همکاران.)4315 ،
همانگونه که نتایج نشان داد ،در هر پنج بعد
کیفیت خدمات آموزشی شکاف منفی وجود
دارد .از بین ابعاد پنجگانه مدل سروکوال ،بُعد
همدلی با کسب بیشترین امتیاز ()1/17 ± 4/50
بهترین وضعیت موجود و کمترین شکاف منفی
( )-4/01را داشت که با نتیجه تحقیق همتینژاد
و همکاران ( )4313همسو است اما با نتایج
عنایتینوین و همکاران ( )4315و زاهدی
( )4315که کیفیت خدمات آموزشی دانشگاهها
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را بررسی کرده بودند ،در یک راستا نیست .بُعد
همدلی بر رفتار محترمانه استادان و کارکنان
آموزش دانشکده با دانشجویان ،ارائه تکالیف
مرتبط با درس و وجود مکانی آرام و مناسب
برای مطالعه در دانشکده تأکید دارد .هر چند
این بُعد نسبت به سایر ابعاد دارای کمترین
شکاف کیفیت است اما هنوز با وضع مطلوب
فاصله دارد .بیشترین شکاف منفی کیفیت
خدمات در این بُعد ،مربوط به عبارت وجود
مکان آرام و مناسب برای مطالعه در دانشکده
است که میانگین امتیاز این سؤال (شکاف
کیفیت  )-2/60کمتر از سایر سؤاالت این بُعد
بود که بیانگر نارضایتی دانشجویان از سالن
مطالعه دانشکده است .از این رو مسئوالن
دانشکده باید با توجه بیشتر به این موضوع و
حدف عوامل مخل ،وضعیت موجود سالنهای
مطالعه را به حد مطلوب برسانند.
بُعد عناصر عینی دارای بیشترین شکاف منفی
( )-2/46در بخش کیفیت خدمات آموزشی است
که با نتیجه تحقیق همتینژاد و همکاران
( ،)4313دیورسیون و همکاران ( )2543و
کانچیتپول ( )2541همسو است .خطیبی و
همکاران ( )4315و بحرینی و همکاران ()4311
در ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی دانشگاهها
کمترین شکاف منفی را در بُعد عناصر عینی
گزارش کردند که با نتایج پژوهش حاضر همسو
نیست .این بُعد بر کیفیت شرایط فیزیکی محیط
ارائه خدمت ،تسهیالت و تجهیزات و ظاهر
آراسته اساتید و کارکنان دانشکده تأکید دارد.
بررسی عبارتهای مربوط به این بعد نشان
میدهد ساختمان دانشکده ،کالسها ،کتابخانه و
تجهیزات آزمایشگاهی و آموزشی دانشکده
جذابیت چندانی برای دانشجویان ندارد و
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انتظارات آنها را برآورده نمیکند .جذابیت
ظاهری تسهیالت فیزیکی دانشکده مانند
ساختمانها ،محوطه دانشکده ،کالس ،صندلی و
کارآمدی و به روز بودن تجهیزات آزمایشگاهی و
کتب کتابخانهای در کنار آراستگی ظاهری
اساتید و کارکنان امری ضروری است و احتماالً
در ادراک دانشجویان از سایر مسائل نیز
تأثیرگذار خواهد بود (خطیبی )4315؛ هرچند
که برای تربیت فارغ التحصیالنی باسواد و آماده
برای احراز موقعیتهای شغلی در جامعه ،کافی
نیست و نمیتواند به تنهایی ،کیفیت خدمات
آموزشی دانشکده را ارتقا دهد .به منظور افزایش
رضایتمندی و ارتقا سطح کیفیت خدمات در
این بخش ،توجه به امکانات و تجهیزات مورد
نیاز سختافزاری و نرمافزاری متناسب با نیازهای
دانشجویان گرایشهای مختلف و همچنین توجه
به شرایط فیزیکی کالسهای درس همچون نور
کافی ،تهویه مناسب ،اندازه کالس و نوع چیدمان
صندلیها در ارتقای سطح رضایت دانشجویان
تأثیر بسزایی خواهد داشت.
پس از بُعد عناصر عینی ،بیشترین شکاف منفی
کیفیت مربوط به بُعد اطمینان ( )-2/53است که
بر ایجاد حس اعتماد و اطمینان در دانشجویان،
تسهیل مشارکت آنها در بحث و تبادل نظر
درباره موضوع درس تأکید دارد .وجود شکاف
منفی در آن به این معناست که آموزشهای
عملی و نظری الزم و متناسب با شغل آینده به
دانشجویان ارائه نمیشود .همچنین ،استادان در
مقایسه با آنچه دانشجویان انتظار دارند ،دانش
تخصصی کافی ندارند ،در خارج از ساعتهای
کالس نیز وقت کافی برای پاسخگویی به سؤاالت
دانشجویان در نظر نمیگیرند و امکان بحث و
تبادل نظر را در کالسها فراهم نمیکنند .نتایج
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این بخش با نتایج خطیبی و همکاران (،)4315
عنایتی نوینفر و همکاران ( )4315و قالوندی و
همکاران ( )4314همسو است .همچنین راضی
نبودن دانشجویان از تناسب آموزشهای عملی و
نظری با شغل آینده آنان با تحقیق ذواالکتاف و
همکاران ( )4313همسو است؛ زیرا با توجه به
نتایج آنها تناسب نداشتن آموزشها با نیاز
جامعه ،نه تنها فارغ التحصیالن تربیت بدنی را
در یافتن شغل با مشکل مواجه میکند ،بلکه
نیازهای جامعه نیز به گونهای صحیح مرتفع
نمیشود.
پس از بُعد اطمینان (تضمین) بُعد پاسخگویی
دارای شکاف منفی ( )-4/13است .وجود شکاف
منفی در بُعد پاسخگویی حاکی از آن است که
استادان در هنگام نیاز دانشجویان در دسترس
نبوده و برنامه و زمان مشخصی را برای مراجعه
دانشجویان و پاسخگویی به آنان در نظر
نمیگیرند .تعیین ساعتهایی برای مراجعه
دانشجویان ،نه تنها در رفع ابهامات علمی
دانشجویان بلکه در بهبود روابط استاد و دانشجو
نیز مؤثر است .همچنین ،دانشجویان برای انتقال
نظرات و پیشنهادات خود درباره مسائل آموزشی،
به آسانی به مدیریت دسترسی ندارند .از سوی
دیگر ،ارائه منابع مطالعاتی نامناسب و عدم
آمادگی کارکنان آموزشی در پاسخگویی به
مسائل دانشجویان و نیز نبود نظام بازخورد برای
بهبود عملکرد کیفیت در دانشکده از جمله
مواردی هستند که شکاف منفی در این بُعد را
باعث شده اند .تشکیل تیمهای بهبود کیفیت با
عضویت رئیس دانشکده و معاون آموزشی
می تواند در ارتقای سطح خدمات دانشکده مفید
باشد.
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بحرینی و همکارن ( ،)4311فروغی ابری و
همکاران ( )2544و اخالقی و همکاران ()2542
در بررسی کیفیت خدمات دانشگاه بر اساس
مدل سروکوال بیشترین شکاف کیفیت را در بُعد
پاسخگویی گزارش کردند.
بُعد اعتبار نیز پس از بُعد پاسخگویی دارای
شکاف منفی ( )-4/12است .دیورسیون و
همکاران ( )2543و کانچیتپول ( )2541در
بررسی کیفیت خدمات آموزشی کمترین شکاف
را در بُعد اعتبار گزارش کردند .همچنین ،در
مطالعات انجام شده در دانشگاههای علوم
پزشکی هرمزگان ،زاهدان و کاشان کمترین
شکاف خدمات در این بُعد گزارش شد که تا
حدودی با نتایج تحقیق حاضر همسو است
(همتینژاد و همکاران .)4315 ،توفیقی و
همکاران ( )4315در مطالعات خود بیشترین
شکاف را در این بُعد گزارش کردند که با نتایج
پژوهش حاضر همسو نیست .این بُعد بر توانایی
کارکنان در ایجاد حس اعتماد و اطمینان به
دانشجویان تأکید دارد .آگاهی دانشجو از نتایج
ارزیابیهای به عمل آمده از وی ،کسب نمره
بهتر در صورت تالش بیشتر ،ارائه منظم و
مرتبط مطالب درسی در کالس ،اجرای کارها و
خدمات وعده داه شده از سوی مسئوالن
آموزشی و به روز رسانی بردهای آموزشی از
جمله مواردی هستند که در ایجاد حس اعتماد و
اطمینان در دانشجویان مؤثرند .برگزاری
امتحانات در طول ترم و ارائه بازخوردهای
مناسب به دانشجویان ،نه تنها در پیشرفت
تحصیلی دانشجویان نقش دارد بلکه انگیزه الزم
برای تالش بیشتر را در آنان ایجاد خواهد کرد.
به طورکلی ،در بررسی وضعیت موجود کیفیت
خدمات (ادراکات) در حوزه آموزشی دانشکده
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تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیالن ،ابعاد
همدلی ،اعتبار ،پاسخگویی ،اطمینان و عناصر
عینی به ترتیب در رتبههای اول تا پنجم قرار
گرفتند .پایین بودن امتیاز بُعد عناصر عینی در
این بخش نشان دهنده عدم رضایت دانشجویان
از مؤلفههای این بخش مانند ناکارآمدی
تجهیزات آزمایشگاهی ،اینترنت ضعیف دانشکده
و نیز نامناسب بودن ساختمان کالسها و
کتابخانه دانشکده میباشد.
نگاهی به پیشرفتهای علمی کشورها نشان
می دهد که علوم تنها از راه آموزش بدست
نیامده و پژوهش اساسیترین ابزار تولید و
گسترش علوم بوده است .پژوهش پس از تربیت
نیروی انسانی کارآمد ،یکی از پایههای توسعه
اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی است و
توسعه اصولی در بلندمدت بدون پژوهش به
دشواری قابل تصور است .ارتقای سطح دانش،
تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد و ارائه
خدمات علمی از جمله اهداف آموزش عالی است
بگونهای که در برنامههای توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی کشور نیز به گسترش کمی
و تعمیم و ارتقای کیفی پژوهش و نهادینه کردن
آن در دانشگاهها و مراکز پژوهشی و همکاری در
ایجاد فضا و امکانات و شرایط مناسب برای
پژوهش و نوآوری تأکید میشود (قرهخانلو و آقا
علینژاد) .در این پژوهش از بین ابعاد پنجگانه
مدل سروکوال در بخش پژوهش ،بُعد پاسخگویی
با کسب بیشترین امتیاز ()6/031 ± 4/313
بهترین وضعیت موجود را داشت و ادراکات
دانشجویان در این بُعد باالتر از انتظاراتشان بود.
عدم شکاف منفی در این بُعد نشان میدهد که
کارکنان حوزه پژوهش آمادگی کافی برای
پاسخگویی به سؤاالت دانشجویان را دارند .در
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این تحقیق باال بودن امتیاز این بُعد نسبت به
ابعاد دیگر مدل سروکوال میتواند دالیل
متعددی داشته باشد .با توجه به گویههای
پرسشنامه سروکوال در بُعد پاسخگویی میتوان
گفت که احتماال ً ،از دیدگاه دانشجویان،
کارکنانی که در حوزه پژوهش خدمات ارائه
میدهند از آمادگی کافی برای خدمات رسانی به
دانشجویان برخوردارند .همچنین ،به نظر
میرسد ،کارکنان این حوزه به وعدههای داده
شده در اسرع وقت عمل میکنند و ارتباط مداوم
و ص میمانه با دانشجویان دارند و در صورت بروز
مشکالت نرم افزاری و سختافزاری در
کوتاهترین زمان ممکن مشکالت را رفع میکنند.
در بررسی شکاف مربوط به گویههای این بخش
مشخص شد که اگرچه این بُعد شکاف منفی
نداشت اما گویههای آن نسبت به وضع مطلوب
شکاف منفی دارند و بیشترین شکاف منفی
مربوط به گویهی برگزاری کارگاههای آموزشی
در دانشکده است.
بیشترین شکاف منفی کیفیت مربوط به بُعد
عناصر عینی ( )-3/53است .با توجه به گویههای
مربوط به بُعد عناصر عینی به نظر میرسد که از
دیدگاه دانشجویان وضعیت اسناد و کتب
کتابخانهای و تجهیزات آزمایشگاهی ،دسترسی
به سایتهای بینالمللی و اینترنت پر سرعت در
دانشکده چندان مناسب نمیباشد .بنابراین ،برای
کاهش شکاف منفی بُعد عناصر عینی توجه به
گویه های این بُعد و تجهیز دانشکده و ارتقای
شرایط موجود برای پیشرفت در حوزه پژوهش
ضروری بنظر میرسد؛ زیرا اعتقاد بر این است
که دانشگاه سازنده باید تا حدود زیادی متکی بر
پژوهش باشد (قرهخانلو و علینژاد) .بیشترین
شکاف منفی در این بُعد مربوط به گویههای
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تجهیزات آزمایشگاهی و اسناد و کتب
کتابخانهای بود ،که مسئولین حوزه پژوهش باید
راهکارهای الزم (خرید کتب جدید و متناسب با
گرایشهای مختلف ،اشتراک در مجالت و
سایتهای معتبر علمی-پژوهشی) برای برطرف
نمودن این شکاف و دستیابی به سطح مطلوب را
مد نظر قرار دهند .میرغفوری و مکی ()4316
سطح کیفی خدمات کتابخانههای دانشگاه یزد را
با رویکرد الیبکوال بررسی کردند .نتایج حاصل
از پژوهش آنها نشان داد که سطح کیفی
خدمات در حد مطلوب نیست و میان انتظارات و
ادراکات کاربران در خصوص دسترسی به مجالت
و اسناد و کتب مورد نیاز آنها و دسترسی به
سایتهای معتبر شکاف منفی وجود داشت که با
نتایج پژوهش حاضر همسو است.
پس از بُعد عناصر عینی ،بیشترین شکاف منفی
کیفیت مربوط به بُعد اعتبار ( )-2/11است که
بر عمل به وعدههای داده شده ،اعطای به موقع
پژوهانه به دانشجویان دوره دکتری ،ارائه صحیح
گزارشات سفرها و طرحهای پژوهشی ،حمایت
مالی از طرحها و شرکت در سمینارها تأکید دارد
و وجود شکاف منفی در آن به این معناست که
دانشجویان از نحوه ارائه خدمات در این بخش
راضی نیستند .نتایج تحلیل شکاف در هر گویه
نشان داد که عمل به وعدههای داده شده در
اسرع وقت بیشترین شکاف منفی را نسبت به
سایر گویهها دارد؛ لذا مسئولین حوزه پژوهش
باید با عمل به وعدههای پژوهشی خود انتظارات
دانشجوی ان را برآورده سازند .از سوی دیگر،
حمایت مالی از شرکت در سمینارهای علمی نیز
شکاف قابل توجهی داشت که انتظار میرود با
حمایت از دانشجویان در این زمینه ،موجب
افزایش انگیزه و حضور آنان برای شرکت در
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همایشها و سمینارهای ملی و بینالمللی گردند.
علت وجود شکاف منفی ( )- 4/71در بُعد همدلی
را میتوان ناشی از حجم زیاد کارهای اجرایی در
بخش پژوهش و نیز محدودیت جذب نیروی
انسانی در بخش پژوهشی دانشکده دانست .از
سوی دیگر ،نداشتن تجربه و مهارت کافی
کارکنان این حوزه باعث میگردد تا آنان فرصتی
برای ابراز همدلی و شنیدن و درک نظرات
دانشجویان نداشته باشند .در مجموع برای
کاهش شکاف در این بخش توصیه میشود
مسئولین پژوهشی با برگزاری دورههای آموزشی
برای کارکنان در جهت ارتقای مهارتهای
ارتباطی پایه تالش نمایند.
در نهایت کمترین شکاف منفی در بخش
خدمات پژوهشی دانشکده مربوط به بُعد
اطمینان یا تضمین ( )-4/32بود که این بُعد بر
رفتار مؤدبانه و محترمانه کارکنان حوزه
پژوهشی ،دانش و توانایی کارکنان برای
پاسخگویی به سؤاالت دانشجویان و ایجاد اعتماد
تدریجی و امنیت در آنان تأکید دارد .چگونگی
تعامل و ارتباط کارکنان حوزه پژوهش با
دانشجویان بر ادراک دانشجویان اثر میگذارد.
احساس امنیت دانشجویان در تعامالتشان با
حوزه پژوهش میتواند موجب افزایش همکاری
آنان در امور پژوهشی و رضایت آنان شود.
در بررسی ادراکات (وضعیت موجود) دانشجویان
در حوزه پژوهشی دانشکده تربیت بدنی و علوم
ورزشی دانشگاه گیالن ،بُعد پاسخگویی در الویت
اول قرار گرفت و ابعاد اطمینان ،همدلی ،عناصر
عینی و اعتبار به ترتیب در رتبههای دوم تا
پنجم قرار گرفتند .باال بودن امتیاز این بُعد نشان
دهنده آمادگی کارکنان در پاسخگویی به
دانشجویان و ارتباط مداوم با آنان است.
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همانگونه که نتایج نشان داد ،در هر پنج بعد
کیفیت خدمات اماکن ورزشی دانشکده نیز
شکاف منفی وجود دارد .سویتا  )2542( 4نیز در
ارزیابی کیفیت خدمات باشگاههای ورزشی کشور
اوگاندا در همه ابعاد شکاف منفی گزارش کرد.
امامی و همکاران ( )4312در پژوهشی به ارزیابی
کیفیت اماکن تفریحی -ورزشی پارکهای استان
گلستان بر اساس مدل تحلیل شکاف پرداختند.
نتایج پژوهش آنها نشان داد در همه ابعاد
کیفیت میان ادراکات و انتظارات کاربران از
کیفیت اماکن تفریحی -ورزشی پارکهای استان
گلستان شکاف منفی وجود دارد .شکاف منفی
در تمام ابعاد کیفیت بیانگر وجود مسألهای در
ارائه خدمات است و ضرورت توجه به کیفیت
ارائه خدمات و بهبود آن ناگزیر میسازد (سویتا،
 .)2542با توجه به نتیجه تحقیق حاضر مبنی بر
وجود شکاف منفی در کیفیت خدمات اماکن
ورزشی ،میتوان گفت برنامههای ورزشی و
امکانات اماکن ورزشی دانشکده انتظارات
دانشجویان را برآورده نکرده است.
در این پژوهش از بین ابعاد پنجگانه مدل
سروکوال ،بُعد اطمینان (تضمین) با کسب
بیشترین امتیاز ( )1/051 ± 4/26بهترین
وضعیت موجود و کمترین شکاف منفی ()-4/17
را داشت .رمضانیان و همکاران ( )4315در
بررسی اماکن ورزشی دانشگاه گیالن نیز کمترین
شکاف را در بُعد اطمینان گزارش کردند ،که با
نتایج پژوهش حاضر همسو است .سویتا ()2542
نیز در ارزیابی کیفیت خدمات باشگاههای
ورزشی به نتیجه مشابهی دست یافت و گزارش
کرد که بُعد اطمینان کمترین شکاف منفی را در

1. Soita
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جامعه مورد مطالعه او دارد .بُعد اطمینان یا
تضمین ،صالحیت سیستم و حسن شهرت در
ارائه خدمات بهطور مؤدبانه و مطمئن را نشان
میدهد .با توجه به گویههای پرسشنامه
سروکوال در بُعد اطمینان میتوان گفت که
احتماال ً ،از دیدگاه دانشجویان ،کارکنانی که در
اماکن ورزشی دانشگاه خدمات ارائه میدهند
افرادی قابل اطمینان هستند و به گونهای
خدمات رسانی میکنند که دانشجویان به
عملکرد و نحوه ارائه خدمات آنها اطمینان
دارند .همچنین ،به نظر میرسد ،کارکنان اماکن
ورزشی با دانشجویان برخوردی صمیمانه و
دوستانه داشته و برای پاسخ به خواستهها و
سؤاالت دانشجویان از اطالعات و دانش کافی
برخوردار هستند.
در بین پنج بُعد بررسی شده ،بیشترین شکاف
منفی ( )- 2/01مربوط به بُعد عناصر عینی و
ملموس بود که با تحقیق سویتا ( )2542و
رمضانیان و همکاران ( )4312همخوانی دارد .با
توجه به گویههای مربوط به بُعد عناصر عینی به
نظر میرسد که از دیدگاه دانشجویان وضعیت
لوازم و دستگاههای ورزشی در اماکن ورزشی
دانشکده چندان مناسب نمیباشد .این احتمال
نیز وجود دارد که به دلیل قدمت چندین ساله
برخی از ساختمانها و طراحی قدیمی آنها،
وضع ظاهری این ساختمانها مورد طبع
دانشجویان نبوده و آزمودنیها در ارزیابی این
قسمت امتیاز پایینی را به آن اختصاص دادهاند.
در همین راستا ،ممکن است با بهرهبرداری از
سالنها ی ورزشی جدید االحداث و نیمه ساخته
دانشکده ،میانگین امتیاز بُعد عناصر عینی در
قسمت ساختمانها افزایش یافته و شکاف
موجود در این زمینه تا حدودی بهبود یابد .عدم
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وجود و یا وضعیت نامناسب کارتهای عضویت
دانشجویان در فعالیتهای فوق برنامه ورزشی
دانشگاه ،بلیطها ،کتابچهها و بروشورهای راهنما،
تابلوهای اعالنات و موارد مشابه از جمله مواردی
است که میتواند امتیاز بُعد عناصر عینی را
کاهش دهد .بنابراین ،برای کاهش شکاف منفی
بُعد عناصر عینی توجه به وضع ظاهری داخل و
خ ارج فضاهای ورزشی ،تجهیز این فضاها ،به
خصوص سالنهای بدنسازی ،به تجهیزات مدرن
همچون تردمیل و دوچرخههای ثابت ،تهیه و
توزیع کتابچهها و بروشورها ،کارتهای عضویت،
بلیطها و غیره و همچنین پوشش مناسب و
آراستگی ظاهر کارکنان اماکن ورزشی اعم از
مسئوالن ،مربیان ،ناجیان ،نیروهای خدماتی و
غیره میتواند مورد توجه قرار گیرد .به عقیده
خطیبی و همکاران ( )4315جذابیت ظاهری
تسهیالت فیزیکی و همچنین ظاهر آراسته و
حرفها ی کارکنان امری الزم و ضروری است و
احتماالً در ادراک مثبت دانشجویان در سایر
مسائل نیز تأثیر گذار خواهد بود.
بعد از بُعد عناصر عینی ،بُعدهای پاسخگویی
( ،)-2/05اعتبار ( )-2/31و همدلی ( )-2/30به
ترتیب در رتبههای بعدی شکاف منفی بودند .به
عبارت دیگر ،ارزیابی و ادراک دانشجویان از
وضعیتِ موجودِ ابعادِ پاسخگویی ،اعتبار و همدلی
بسیار ضعیفتر از وضعیت مورد انتظار بود.
هم دلی یعنی برخورد ویژه کارکنان سازمان با هر
یک از مشتریان ،با توجه به روحیات آنها به
طوری که مشتریان قانع شوند سازمان آنها را
درک کرده است .در مورد اماکن ورزشی
دانشکده ،همدلی مواردی همچون توجه مربیان
و دستاندرکاران به پیشرفت و بهبود عملکرد هر
یک از دانشجویان ،ساعات کار متغیر و متناسب

مهرعلی همتی نژاد ،محمد حسن قلیزاده ...

با گروههای مختلف دانشجو (کارشناسی،
کارشناسی ارشد و دکتری و نیز ساعات مجزای
مخصوص دانشجویان دختر و پسر) ،توجه
کارکنان به نیازها ،خواستهها و عالئق دانشجویان
استفاده کننده از اماکن ورزشی و مسائلی از این
قبیل را شامل میشود .برای بهبود شکاف بُعد
پاسخگویی در اماکن ورزشی دانشکده ،اطالع
رسانیهای دقیق و به موقع برنامهها ،در دسترس
بودن کارکنان و مربیان برای پاسخ به سؤاالت و
خواستههای دانشجویان و نیز ارائه سریع و به
موقع خدمات اماکن ورزشی از جمله موارد مهم
و قابل توجه است که مسئوالن ورزش دانشگاه
باید آنها را مد نظر داشته باشند .شکاف بُعد
اعتبار نیز از طریق ارائه خدمات ورزشی دانشکده
در زمانهای برنامهریزی شده ،رضایتمندی و
عالقه کارکنان و دست اندرکاران اماکن ورزشی
در ارائه خدمات و نیز عمل دستاندرکاران و
مسئوالن اماکن ورزشی دانشکده به وعدههای
خود قابل بهبود خواهد بود.
به طورکلی ،در بررسی وضعیت موجود کیفیت
خدمات (ادراکات) در اماکن ورزشی دانشکده
تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیالن ،ابعاد
اطمینان ،پاسخگویی ،اعتبار ،همدلی و عناصر
عینی به ترتیب در رتبههای اول تا پنجم قرار
گرفتند و به جز بُعد اطمینان که امتیاز باالتری
نسبت به سایر ابعاد داشت ،سایر ابعاد امتیازهای
مشابه و نزدیک به هم داشته و با توجه به اینکه
امتیاز آنها کمتر از میانگین بود ،نیاز به بهبود
در این چهار بُعد به شدت احساس میشود.
در نهایت ،با توجه به وجود شکاف در همه ابعاد
بنظر میرسد برگزاری آموزشهای الزم برای
آشنا ساختن کارکنان و اساتید با خصوصیات
خدمات و نحوه درست پاسخگویی و ارتباط با
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دانشجو و ارزیابی عملکرد و بهبود گروههای
کاری و جو سازمانی در راستای ایجاد احساس
مسئولیت بیشتر در اعضا الزم است و در برآورده
نمودن انتظارات دانشجویان مؤثر خواهد بود.
تأمین فضاهای آموزشی و بهینهسازی فضاهای
موجود ،آشنا نمودن اعضای هیأت علمی ،اساتید
مشاور ،کارکنان آموزشی ،پژوهشی و دانشجویان
با مقررات آموزشی و نگاه مشتریمحوری در ارائه
خدمات می تواند در افزایش رضایتمندی

دانشجویان مؤثر باشد.
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Abstract
Objective: By studying the gap between expectations and perceptions of students
from services, we can provide the base for developing appropriate programs for the
improvement of services. The purpose of this study was to investigate the service
quality of Faculty of Physical Education, University of Guilan from the perspective
of postgraduate students.
Methodology: This study was descriptive and the statistical population was all
postgraduate students of Guilan University, 108 students were randomly selected to
participate in the study and respond to the SERVQUAL questionnaire. These
questionnaires have three parts including quality of education, research and sport
facilities with a Likert scale of 7 (strongly disagree=1 to strongly agree = 7), which
evaluate the five dimensions of the services quality (visual elements, reliability,
responsiveness, confidence and empathy) in both the perceptions and expectations
sections. The visual justifiability tool was confirmed by experts and its reliability
was calculated using internal correlation coefficient in a pilot study.
Results: The results of data analysis using the Wilcoxon and Friedman Rankings
showed that students' perceptions rating of services quality (current situation) was
significantly lower than their expectations in all aspects of services quality
including education research and sport facilities of the Faculty of Physical
Education, University of Guilan, and in other words there was a negative gap in the
research section for all dimensions except responsiveness (P<0.05).
Conclusion: Since there was a negative gap in all aspects of the offered services
quality, it is suggested that the school administrators and officials could reduce or
eliminate the gap by creating formal and informal canals with students. In other
hand, right features of meeting students’ expectations as well as improving physical
environment, places and education, research and service facilities to reduce the
dimension’s gap.
Keywords: quality of services, educational services, research services,
SERVQUAL model.
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