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  مدل سروکوال ياز ديدگاه دانشجويان و طراح يآموزشت خدمات يفيک

  (بابل مراکز آموزش عالي شهرستان: مطالعه )مورد

 
 **د فالحيوح، مرتضي ولي اله پور

 

 كاري كسب و چه در اينكه از مستقل صنايع تمامي. درويم شمار به امروز زندگي الينفك ءجز خدمات: چکيده

 هاداده يگردآور هنحو به توجه با و يكاربرد هدفاز نظر  حاضر قيتحقدارند.  كار و سر خدمت مفهوم با دارند، فعاليت

 نام جهت سنجش و ارزيابيآوري اطالعات شامل يك پرسشنامه بيابزار جمع. است يماشيپ -يفيتوص قاتيتحق نوع از

اي ليكرت براساس طيف پنج درجهو  توزيع شدبين دانشجويان در در يك مرحله پرسشنامه  .باشدمي سواالت تحقيق

 حجم نمونه. است شهرستان بابل يآموزش عالان مراكز يدانشجوق شامل ين تحقيا يجامعه آمار .تنظيم گرديده است

گانه بر متفاوت ابعاد پنج يگذارتأثيرميزان  يبه طور كل قيج تحقيبراساس نتاباشد. يم نفر 291 در مجموع نظر مورد

ها به طور خالصه نشانگر اين است كه يافتهو  است. ان شدهيان نمايدانشجوبا توجه به نظرات  يآموزشت خدمات يفيك

 .اندداشته بعد كيفيت خدمات آموزشي براري ادمعن اثرات گانهپنج ابعاد تمامي

 سروكوال مدل، يآموزشخدمات كيفيت ، دانشگاهصنعت  ها:د واژهيکل

 ان مسئلهيب، مقدمه

 براي بسياري هايتالش نوجوان، و جوان نسل بالندگي و جوامع توسعه در تربيت و تعليم اهميت و نقش شدن نهادينه با زمان هم

مهم  هاسازمان يآنچه برا .()فالح و همكاران گرديد تقسيم متعددي انشعابات به تربيت و تعليم و شد آغاز خطير فرايند اين قانونمندكردن

ار كبيهر چند وقت  يالمللنيك استاندارد متعارف بي ك مبنا ويبراساس ها باشد. سازمانيم يبه مشتر يرسانن شيوه خدمتيبهتراست 

ت كسب سهم يدر نها ( ويسازمان)خدمات  هاسازمان يتلف از سوخد. ارائه محصوالت مندهيش را مورد سنجش قرار ميخدمات خو تيفيك

 ير ذهنياز تصو يآگاهو عف و ارتقاي سطح عملكرد به منظور شناخت نقاط قوت و ضن يبنابرا ت است.ين اهميانگر اي، باز بازار رقابت شتريب

 و هادانشگاه قيطر از كه يخدمات ژهيوبه يآموزش خدمات ها است.سازمان يهاتياولو نيترمهمسنجش خدمات از  مشترينزد  سازمان

 جوامع يافتگيتوسعه در ليبديب ينقش از كه است جامعه هر در يخدماتي هاحوزه نيترمهم از شود،يم ارائه يعال آموزش مؤسسات

 روزافزون توسعه عالوه، به. رسديم نظر به يضرور يامر مستمر، طور به يآموزش خدمات تيفيكي ارتقا به توجه ن،يبنابرا. است برخوردار

. است يآموزش مؤسسات عملكرد تيفيك ليتحل و يابيارزي برا كارآمد يابزار يطراح ضرورت انگريب محور،دانش جوامع در يآموزش مراكز

 حوزة در منطقه يكشورها سرآمد به شدن ليتبد يبرا آن درازمدت اندازچشم به توجه با ژهيو به رانيا كشور يآموزش نظام در امر نيا

 دانش، يارتقا موجبات توانديم كه استي انسان منابع بر يذار هيسرما از ينوع معرف يعال آموزش .است تياهم زئحا توسعه و قيتحق

 يوابستگ جوامع شرفتيپ نيبنابرا. سازد فراهم را يتيريمد و ياحرفه ،يفن از اعم هاسازمان كاركنان ازين مورد يهانگرش و هامهارت

 كه اندازه هر رو نيا از. دارد يعال آموزش نظام ژهيو به و يآموزش نظام يفيك و يكم گسترش و التيتحص و آموزش سطح به يريانكارناپذ

                                                                                                                     
 تخصصی مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل، بابل، ایران ادانشجوی دکتری 

 رانیا ،ساری ،ساری واحد یاسالم آزاد دانشگاه یعلم هيأت عضواستاد راهنمای پژوهش،  **
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 اجتماع در آن اتتأثير هدامن كند، نفوذ جامعه از يترقيعم يژرفا و ترگسترده سطوح در بتواند آن يخصوص و يدولت اشكال در يعال آموزش

 نيمهمتر از شود،يم ارائه يعال آموزش مؤسسات و هادانشگاه قيطر از كه يخدمات ژهيو به ،يآموزش خدمات. بود خواهد رتريگچشم

 به مربوط امور دادن انجام در دانشگاه ييتوانا و ييايپو كشور جانبه همه توسعه مقدمات از يكي رايز. است هرجامعه در يخدماتي هاحوزه

لذا  (.2191نژاد و همكاران، ي)همت رسديم نظر به يضرور يامر مستمر طور به يآموزش خدمات تيفيك يارتقا به توجه نيبنابرا. است خود

آموزش  م.يرا بشناس يآموزشت خدمات يفياز است تا ابعاد مختلف كيرسد و نيبه نظر م ينه ضرورين زميدر ا هر چه بيشتر يمطالعه و بررس

تواند يمبه طور گسترده  كشور است. از آنجا كه ارائه خدمات يماتخد يهان بخشيتراز مهم يع آن در جامعه، يكيوس گاهيجال يبه دل يعال

 ن صنعت داشته است.يا يرو ياريبس تأثير

 

 ادبيات پژوهش

، 2د )الوالکيآ يبان به وجود ميل گر وپشتيتسه ياست كه با استفاده از كاالها ييايپنهان از منافع و مزا آشكار و يخدمت مجموعه ا

 دانشجويانح يصر يازهايا خدمت است كه قادر به برآوردن نيت عبارت از مشخصات محصول يفيك يف كليتعر (.2131 ،ترجمه فروزنده

 (.2191 ،ياست )زاهد

افته در يتوسعه يهااز مدل يكيكردند.  ياريت خدمات تالش بسيفياز ك دانشجويانادراكات  يرياندازه گ يصاحب نظران مختلف برا

با استفاده  1يبر و لئوناردپاراسورامان ، تامليز 2933است. در سال  (1111) و همكارانش تامليزت خدمات متعلق به يفيك يكم يريگاندازه

ن ابزار يكرد. ا يابيارز يت خدمات را از نظر مشتريفيتوان كياند كه با استفاده از آن مرابه وجود آورده ي، ابزارت خدماتيفيلفه كؤاز پنج م

كردند كه  ييمالک را شناسا ده (2931)پاراسورامان و همكارانش  يدر مدل اصل .ده استيمعروف گرد 1ت با نام سروكواليفيدر ك

باطات، مالحظه، ارت ،ي، دسترسيستگي، شاييت پاسخگويت اعتماد، قابليقابل كنند: به كمك آنها كيفيت خدمات را ارزيابي مي دانشجويان

ن روابط يتعي يبرا يل عمليه و تحليك تجزيپس از ( 2933)و ملموسات. پاراسورامان و همكارانش  يت، درک مشتري، امنرشيت پذيقابل

و  گذاشتند ير باقيبدون تغي را ييت پاسخگويت اعتماد و قابليموارد ملموس، قابل يعني يمورد از ده مورد اصلن ابعاد، سه يان ايمتقابل م

در زمينه ابعاد  يينها يبندن طبقهيبنابرا .دندينام ينان و همدليشدند كه آنها را اطم يبندتر دستهيمانده به دو بعد كل يهفت مورد باق

 .آمدكيفيت خدمات به شرح زير بدست 

 .ملموسات: شكل ظاهري تسهيالت، تجهيزات، پرسنل و ابزار ارتباطي -2 

 .قابل اطمينان و دقيق يشده به شكلوعده داده  ت اعتماد: توانايي انجام خدماتيلقاب -1 

 .و ارائة خدمات به آنها دانشجويانپاسخگويي: تمايل به كمك به  -1

 .جاد اطمينان و اعتماديآنها براي ااطمينان: آگاهي و ادب كاركنان و توانايي  -4 

 ش.دانشجويانو توجه فردي سازمان به  يهمدلي: دلسوز -1 

 

                                                                                                                     
7 Lovelock 
2 Parasuraman A., Zeithaml V.A. & Berry L.L. 
3 Service Quality 
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 مدل پژوهشابعاد ن ييتب

 يمجراهاا  تاا  يسازمان، ظااهر كاركناان و نها   يعموم يالت، فضايزات، تسهيه تجهيرنده كلين شاخص دربرگي: ا)ظواهر( يكيزيابعاد ف

 يارينان معيت اطميوعده داده شده است. قابل يكه به مشتر يارائه خدمت يي: توانا)محتوا( نانيت اطميقابل رسد.يشود. به نظر م يم يارتباط

 رساان ارائه شده توسط خدمت يو محتوا هينان عمل كردن به تعهدات اوليت اطميگر قابليد يو معنا ن انتظارات است.يجهت تام يياز توانا

 د. يبه آن عمل نما يستيبايدهد ميم مشترياننه خدمات به يدر زم يهاي، وعدهياگر سازمان خدمات يعنياست. 

داشاتن   يت خادمات بار رو  يا فين بعاد از ك يا و ارائه خدمت به موقع. ا يل به كمك كردن به مشتري: تما(ييگو)پاسخ يريپذتيمسئول

ت يف مسئوليار تعريواقع مع د دارد. دريكأت ،مشتريان يهاار بودن در قبال درخواستيت از طرف كاركنان نسبت به انجام خدمت، هشيحساس

ز يا ن و يبا در نظر گرفتن حساس بودن محصول خادمات  .ست منتظر بمانديبا يافت كننده خدمت ميدر ياست كه مشتر يمدت زمان يريپذ

جااد  يا يمشاتر  را در يشاتر يت بيتار باشاد رضاا   ن مدت زمان كوتااه يچه ا د پر واضح است كه هرين خط توليدر ا يم مشتريحضور مستق

خادمات،   يفا يد كننده سطح كييرا به عنوان عامل مهم تا يت مشتريزان رضايت، ميفيانه از كيعمل گرا يريا تعبيو مرات ن يابطح كند.يم

 .(2131، همكارانو  ي)ابطحكنند يه ميتوص

و ناان  يپرسنل سازمان در انتقاال حاس اعتمااد و اطم    يستگيو شا ييزان تواناينشان دهنده من شاخص ي: ا(تضمين) شدهريسك درک

، خادمات  ير خدمات درمانيقرار دارد. نظ ييت بااليدرجه اهم يع خدماتياست. در صنا ينسبت به انجام خدمات به مشترسك درک شده، ير

در  2و تورباان  يلا قات صورت گرفته توسط يتحقسروكوال به  شاخصن يرسد ايبه نظر مار مهم است. يت بسيفين بعد از كيا. و ...  يحقوق

 كه: ك است،يت خدمات نزديفيكچارچوب 

در  يبه عنوان هسته مركز يريب پذيوجود دارد به آس يدگاهياعتماد، دقابليت در حوزه و توربان  يلقات صورت گرفته توسط يدر تحق

قرار  يريب پذيت آسيفرد در موقع يبودن معنا شده است، و زمانر يپذبين به آسيتضمن معنا اعتماد، يدر ا. مفهوم اعتماد توجه شده است

دا يتبلور پ يباشد. به عبارت بهتر اعتماد تنها زمانيتوسط اعتماد كننده م يريپذبيرفته باشد. اعتماد شامل قبول آسيرا پذ يسكيرد كه ريگيم

 از نظرسك باشد. يرفتن ريا به عبارت بهتر پذيركردن خودش و يپذبيكننده حاضر به آسط نامطمئن و پرخطر بوده و اعتماديكند كه محيم

باشد. لذا  يم يزيا از دست دادن چيك شخص در خصوص احتمال به دست آوردن ويد يعقا يسك درک شده به معنير( 1111) 1پاولو

 .(1112، همكارانو توربان  ،يل) است يسك وجود دارد، وجود اعتماد ضروريكه ر يهنگام

شود متناساب باا    يم يكه باهر مشتر يورداست كه برخ ين معنين شاخص به اي، اي: توجه خاص به مشتر(يهمدلرفتاري )تمايالت 

كاه باه آن مراجعاه     يسازمان خادمات  يرند كه برايبپذ مشتريانكه  يباشد، به گونه ا يو يتيشخص يها يژگيو يخلق و خو و به طور كل

ژانا  و  قات صاورت گرفتاه توساط    يتحقسروكوال به  شاخصن يرسد ايبه نظر مها را درک نموده است. كرده اند مهم بوده و سازمان آن

 كه: ك است،يت خدمات نزديفيكدر چارچوب باتوک  يپر

مرتبط با  يت خدمات مشتريفيك يساختارها يعنيكند  ينيبشيممكن است رفتار را پ يالت رفتاريباتوک نشان دادند كه تما يژان  و پر

 .(2111، 1باتوک يژان  و پرالندورم، )هستند  يالت رفتاريتما
 

 صورت ذيل نمايان است.به  يآموزشت خدمات يفيككننده عوامل تعيين مدلپژوهش  يات نظريبا نگاه در ادب

                                                                                                                     
1 Lee M., Turban, E. 
2 Pavlou P. A. 
3 Landrum, Zhang & Prybutok  
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 پژوهش مفهومي مدل: 1 شکل

 

 

 

 

  

 

 

 

 هاهيفرض

 باشد:هاي پژوهش به شرح زير ميبراساس مدل نظري فرضيه

 است. مؤثر يآموزشكيفيت خدمات در  يكيزيف ابعاد -2

 است. مؤثر يآموزشت خدمات يفيدر ك نانياطم تيقابل -1

 است. مؤثر يآموزشخدمات ت يفيدر ك يريپذتيمسئول -1

 است. مؤثر يآموزشخدمات ت يفيدر ك شدهسك درکير -4

 است. مؤثر يآموزشخدمات ت يفيدر ك يالت رفتاريتما -1

 گردآوري اطالعاتابزار ، روش پژوهش

از  روش پژوهش توصيفي را مورد مطالعه قرار دهد بنابراين يآموزشت خدمات يفيگذار بر كتأثيرعوامل مند است چون پژوهشگر عالقه

محقق همچنين . بندي شده استدر قالب پنج فرضيه طبقه يآموزشت خدمات يفيكبر  مؤثرباشد. در اين پژوهش، عوامل نوع پيمايشي مي

دانشجويان به نظرسنجي از كيفيت خدمات آموزشي بر  مؤثرنظريات و الگوهاي موجود عوامل  يعالوه بر مطالعه منظور اجراي پژوهش،به 

ابزار  است. آوري اطالعات مورد نياز از روش ميداني استفاده شدهدر اين پژوهش جهت جمع. پرداخت هانامهپرسش ستفاده ازابا  ،دانشگاه

بين در در يك مرحله پرسشنامه . باشدمي سواالت تحقيق نام جهت سنجش و ارزيابياطالعات شامل يك پرسشنامه بيآوري جمع

 .اي ليكرت تنظيم گرديده استبراساس طيف پنج درجهو  توزيع شددانشجويان 

هاي از ها است كه با توجه به ويژگياي از دادهآوري، محاسبه و نمايش مجموعه( آمار يك ابزار براي جمع1122) 2استين و همكاران

ها را دهد. و دادههاي از پيش تعيين شده به سوي ابزار به كار گرفته شده تمايل نشان مياند. اين ويژگيبندي شدهپيش تعيين شده طبقه

                                                                                                                     
1 Steyn et al, 2111 

آموزشيخدماتكيفيت

فيزيكيابعاد

اطمينانقابليت

مسئوليت پذيري

درک شدهريسك

رفتاريتمايالت
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گيري ذهني دارند. آمار ممكن است مفيد باشد، اما نياز به ها كه قبل از انتخاب بستگي به فرايند تصميماندهند، همتحت تأثير قرار مي

تواند به ما تاييدش داريم كه آن هدف مورد انتظار نيست. صرفا  هدف در يك چارچوب است كه بصورت ذهني ساخته شده است. و مي

هاي خواهيم گوش فرا دهيم. آمار فرايند انتخاب داده است به عبارتي دادهو آنچه كه ما ميبگويد آنچه كه ما آن را مجبوريم بيان نماييم 

 براي توجيه درستي هرتواند مورد استفاده قرار گيرد كند و در نهايت، نتايج آماري ميها را تفسير و ارائه ميدهد، دادهتاثيرگذار را گزارش مي

 (.2191)ولي اله پور،  موقعيتي

 شيوه تجزيه و تحليل، نمونهاري و جامعه آم

. (2192، و همكاران )آذر جامعه آماري عبارت است از تعدادي عناصر مطلوب مورد نظر كه حداقل داراي يك صفت مشخصه باشند

و  دانايي فردصفت مشخصه، صفتي است كه بين همه عناصر جامعه آماري مشترک و متمايز كننده جامعه آماري از ساير جوامع باشد )

جامعه آماري (. 2191برداري، فرايند گزينش و انتخاب تعداد محدودي از اعضاي جامعه است )اوماسكاران، نمونه. (2191، همكاران

تحقيق شامل دانشجويان مراكز آموزش عالي شهرستان بابل است. با توجه به اينكه دانشجويان مراكز آموزش عالي شهرستان بابل، 

حجم نظر تعيين گرديد.  فرمول محاسباتي حجم جامعه نامحدود، نمونه مورد از طريق دادند، جامعه آماري اين تحقيق را تشكيل مي

در اين تحقيق آمار  استفاده شده است. SPSSافزار آماري ها از نرمداده توصيفي ليجهت تحل باشد.مي نفر 291ر نظ مورد نمونه

هاي تحقيق به كار گرفته آمار استنباطي براي تحليل و توضيح يافتهو  مورد مطالعه ها و خصوصيات جامعهتوصيفي براي ارائه ويژگي

 استفاده شده است.  LISREL v3.3ارزيابي مدل ازها و جهت بررسي صحت فرضيه .شده است

  ابزار 2و پايايي 1روايي

براي افزايش روايي پرسشنامه  تنظيم و محتواي پرسشنامه كه براساس مباني نظري سنجي ابزار آزمون،در اين پژوهش جهت روايي

از طريق   1پرسشنامه ضريب آلفاي كرونباخبه منظور سنجش پايايي و  از نظر اساتيد متخصص راهنما و مشاور استفاده شد

خوبي بوده و  كه ضريب نسبتا  باشدمي %11.4محاسبه شد كه براي اين پرسشنامه ضريب آلفاي كرونباخ برابر با مقدار   SPSSافزارنرم

 .باشددهنده پايابودن پرسشنامه براي كاربرد موردنظر و ارزيابي متغيرها مينشان

  هابررسي فرضيهو  هاي تحقيقافتهي

 4يفيآمار توص

 
ند )آذر و يگو يفيرد آن را آمار توصيگيعناصر آن انجام م يتمام يبا استفاده از سرشمار يآمار يهار و شاخصيچنانچه محاسبه مقاد

 (.2192، همكاران

 

 
                                                                                                                     

1 Validity 
2 Reliablity 
3 Cronbach  
4 Descriptive Statistics 
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يفيآمار توص .1جدول  

 هادانشگاه جنسيت

 درصد فراواني  درصد فراواني 

 11.1 212 دولتي 41.3 34 مرد

 41.4 92 خصوصي 11.1 213 زن

 211 291 کل 211 291 کل

 قيتحق يهاافتهيماخذ: 

 زندرصد  11.1و  مرددرصد پاسخگويان،  41.3دهد نشان مي دانشگاهت يفعالو  هاي پژوهش بر حسب جنسيتتحليل يافته وه تجزي

  .باشنديم يخصوصسازمان  دانشجويان درصد 41.4و  يدولت سازمان دانشجوياندرصد  11.1كه ضمن آن اند.بوده

اند ها را به طور جداگانه پركردهكه پرسشنامه يخصوص ودولتي توان تفاوت ابعاد را در دو حالت مختلف يم 1همچنين در جدول 

 .(2) مشاهده كرد

 يو دولت يخصوص هايدانشجويان دانشگاه يگويگانه به تفکيک پاسخميان ابعاد پنج يتوصيف يامقايسه .2جدول 

 دولتي خصوصي و خصوصي دولتي
 

هگانابعاد پنج  

 

نميانگي  
درصد 

يدهتأثير  

 

گانهابعاد پنج  
 

نميانگي  
درصد 

دهيتأثير  

 

هگانابعاد پنج  
 

نميانگي  
درصد 

دهيتأثير  

 12.11 1.11 فيزيكي ابعاد 12.41 1.31 فيزيكي ابعاد 19.19 1.14 فيزيكي ابعاد

 21.11 1.11 اطمينان قابليت 21.31 1.11 اطمينان قابليت 21.11 1.11 اطمينان قابليت

 12.11 1.31 پذيريمسئوليت 12.11 1.31 پذيريمسئوليت 12.11 1.13 پذيريمسئوليت

 11.11 1.13 شدهدرک ريسك 11.11 1.12 شدهدرک ريسك 11.19 1.11 شدهدرک ريسك

 23.14 1.42 رفتاري تمايالت 23.41 1.41 رفتاري تمايالت 23.31 1.41 رفتاري تمايالت

 211 1.19 کل 211 1.19 کل 211 1.19 کل

 قيتحق يهاافتهيماخذ: 

و  يدولت هادانشگاه يبرا دانشجويانمطابق با نظرات  يآموزشت خدمات يفيكگانه را بر بعد ابعاد پنج يگذارتأثيرجدول فوق ميزان 

با  پذيريمسئوليتبعد  هادانشگاه يبرا دانشجويانگويي پاسخشود با توجه به يسازد. همانطور كه مشاهده ميكامال  نمايان م يخصوص

 هايدانشگاه يبرادانشجويان  از ديدگاه بعدبندي طيف ليكرت اين بر اساس درجهو  ه استمهمترين معيار تشخيص داده شد 12.11درصد 

و  يدولت هادانشگاه ابعاد پنجگانه در يگذارتأثير يداراست. درصدهاگانه نسبت به ساير ابعاد پنجرا  ياهميت بيشتر و دولتي يخصوص

ك ينزد يدهتأثير يدرصدهاميانگين و با  ادعبادولتي و خصوصي  يهادانشگاه دانشجوياننظرات با مطابق . ز استيبحث برانگ يخصوص

را به خود اختصاص  دومت جايگاه ياهمدرجه از نظر ها دانشگاه دانشجويانبر اساس نظرات  فيزيكي ابعادبعد  نيهمچن بدست آمده است.
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 11.11 يدهتأثيربا ها دانشگاه دانشجويانبه نظرات با توجه  شدهدرک ريسكباشد. بعد يدرصد م 12.11آن  يدهتأثيرزان يداده است و م

را به خود  چهارمجايگاه  23.14دهي با تأثير رفتاري تمايالت بعدرا به خود اختصاص داده است.  سومگاه ين ابعاد پنجگانه، جايدر ب درصد

هاي دانشگاه است و برايدرصد  21.11دهي آن تأثيرميزان است كه  اطمينان قابليتپنجم مربوط جايگاه  و در نهايت اختصاص داده است

 باشد. ميو خصوصي درصد تأثيردهي آن به صورت معكوس نسبت به ساير ابعاد مدل دولتي 

 1يتحليل استنباط

آزمون ها با استفاده از نرمال بودن دادهاستفاده شده است. قبل از بررسي مدل يابي لمد ريماآ تكنيكاز در تحقيق استنباطي 

پژوهش پاسخ دهد بررسي ساختار مدل  فرضياتاسميرنوف تعيين شد. در اين تحقيق از آنجا كه محقق تنها قصد دارد به  -كلوگروف

 شود.ارتباط بين ابعاد و خود متغير پرداخته مي به يل عامليتحلدر  مناسب است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     
1 Inferential Analysis 
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 ضرايب معناداري. تحليل عاملي تائيدي در حالت 2شکل 

 
 1.112مجموع مجذورات ميانگين =  ي، خطا1.111=  يدار ي، سطح معن111=  ي، درجه آزاد2111.9اسكور=  يكا

 111بخش بر  2111.9حاصل عدد (. 2192باشد )هومن،  1اسكور تقسيم بر در جه آزادي كوچكتر از  -بهتر آن است كه نسبت كاي

در نمودار فوق نمايان  ها و متغيرهاثر از شاخصأخريد اينترنتي متمناسب  يدهد مدل طرح شده برازش مناسب دارد. بنابراين مدلنشان مي

 .دارد كه روابط همبستگي مثبت و معناداري بين ابعاد وجود دهدمينتايج تحليل عاملي تاييدي نشان  .(1)است
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 بررسي فرضيات تحقيق 

به  تحقيق هايهيرضآزمون ف (.2192، كند )آذر و همكارانيها را محاسبه مر نمونه آمارهيمحقق با استفاده از مقاد ياستنباطتحليل در 

 :شود ينوشته م ريز يصورت گزاره آمار

 .معنادار وجود ندارد اثرات صفر: يهيفرض

 .وجود دارد اثرات معنادار مقابل: يهيفرض

 ل مدليج حاصل از تحلي. نتا3جدول 

 نتيجه تي آماره ابعاد کيفيت خدمات آموزشي فرضيه

 اثر معنادار وجود دارد. 1.12 > 2.91 فيزيكي ابعاد اول

 اثر معنادار وجود دارد. 1.11 > 2.91 اطمينان قابليت دوم

 اثر معنادار وجود دارد. 9.11 > 2.91 پذيريمسئوليت سوم

 اثر معنادار وجود دارد. 1.13 > 2.91 شدهدرک ريسك چهارم

 اثر معنادار وجود دارد. 1.19 > 2.91 رفتاري تمايالت پنجم

 

 هاي تحقيقماخذ: يافته

بر . گردديم رد صفر هيفرض باشد، -91/2 از تر كم اي 91/2 از بزرگتر يمعنادار بيضرا حالت در ريمتغدو  نيب رابطه كه يصورت در

معنادار به عبارتي اثرات گردد. يد مييتأ مقابلرد و فرض  صفرفرض هاي تحقيق در تمامي فرضيهجدول فوق، در  معناداريضرايب اساس 

 .وجود دارد

  نتايج

ن يب ايند تركيبرآ .دارند يآموزشت خدمات يفيكبعد  بر يارادمعن تأثير گانهپنج ابعاد يتمام ن است كهيها به طور خالصه نشانگر اافتهي

 مؤثر يآموزشت خدمات يفيكم بر يتواند به طور مستقيشتر ميب ،عواملر ينسبت به سا ،پذيريمسئوليت شاخصدهد كه يها نشان مافتهي

با  يآموزشت خدمات يفيكگانه بر متفاوت ابعاد پنج يگذارتأثيرميزان ن ياين عوامل دارد. همچن يگذارتأثيراز  ينتايج حاكهمچنين  باشد.

پذير را در تأثير يها، شرايط و وضعيتشتر به عوامل اثرگذاريبا توجه ب بايستيمها سازمانلذا  توجه به نظرات افراد مشخص شده است.

باشد. يز روبرو مين ييهاييت و نارسايمحدود يك سريارد با ار ديكه در اخت يدر كنار فرصت ها و امكانات يقيشك هر تحقيب نظر بگيرند.

حات ين توضيبا ااالت پرسشنامه بود. ؤبه س يين پاسخگويدر ح افراد يحوصلگيو ب يزگيانگيق بيقتح يهاتين محدودياز بزرگتر يكي

ن در يبنابرا انجام شده است. دانشگاه دانشجويانن يتنها در ب ،ييو اجرا يزمان يهاتيمحدودل يدل به ق حاضريداشت كه تحق د توجهيبا

بهتر  فهم يآموزشكيفيت خدمات توسعه  اط را حفظ نمود.يد جانب احتيها باو سازمان نهادهار ين پژوهش به سايج حاصل از ايم نتايتعم

به آن نشان  يو چه واكنش ، انتظارات آنانرا چگونه ادراک نموده يآموزش مؤسسات، خدمات دانشجويانسازد كه يم ين نكته را ضروريا

 رفتاري تمايالت، شدهدرک ريسك، پذيريمسئوليت، اطمينان قابليت، فيزيكي ابعاد، يآموزشت خدمات يفيهمانند ك هاييشاخص .دهنديم

سسات، ؤم براي ثمربخشيو  ط متفاوتيمح ،گذارتأثير هايمؤلفهچرا كه اثرات رند يقرار گ يمورد بررس ستييبا اين ابعاداز  يناش اثراتو 

 آورد.يفراهم م هانهادها، سازمان
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 نوشتيپ

 صورت در نمره حاصل. نمودند سازيمدل فروشنده و يمشتر نيب شكاف عنوان به را خدمات تيفيك متفاوت، سطوح در همكارانش و پاراسورامان. 2

 شده ارائه خدمات كه است آن از يحاك بودن يمنف صورت در و باشديم مشتريان انتظارات حد از شتريب شدهارائه خدمات است نيا انگريب بودن مثبت

 از هاآن ادراک) خدمات تيفيك موجود تيوضع به دانشجويان نمره. در اين پژوهش دارد وجود تيفيك شكاف و كندينم برآورده را مشتريان انتظارات

 مورد خدمات تيفيك شكاف نييتعبراي  (خدمات تيفيك از هاآن نتظارا) خدمات تيفيك مطلوب تيوضع به هاآن نمره با ،(شده ارائه خدمات تيفيك

ش يكمابو  تيفيك شكاف وجود عدم يمعن بهكه  محاسبه شد، صفرنزديك به  به صورت تقريبي براي تمامي ابعاد حاصل نمره .گرفت قرار سهيمقا

 .باشديم شده ارائه خدمات بودن انتظار حد در دهندهنشان
 

محاسبه شد  1.13، اين شاخص كمتر از 2برازش مدل وجود دارد. از جمله شاخص خطاي مجموع مجذورات ميانگينهاي ديگري نيز براي شاخص. 1

-و شاخص بنتلر 1هاي نيكويي برازشنزديك به صفر و شاخص 1هاشد كه نشان از برازش مناسب مدل دارد. همچنين ريشه ميانگين مجذور باقيمانده

 شد. محاسبه 1.9بزرگتر از  4بونت و مشابه آن

                                                                                                                     
1 Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 
2 Root Mean Square Residual (RMR) 
3 Goodness of fit index(GFI), Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 
4 Comparative Fit Index (CFI), Non-Normed Fit Index(NNFI), Normed Fit Index (NFI) 


