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چکیده
هدف این پژوهش ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه فرهنگیان بر اساس مدل شکاف کیفیت خدمات در پردیسهای استان قم بود.
به این منظور از بین دانشجو-معلمان پردیس پسرانه آیت آهلل طالقانی و پردیس دخترانه حضرت معصومه قم به حجم  769نفر ،به روش
نمونهگیری طبقهای نسبتی و با استفاده از فرمول کوکران ،نمونهای به حجم  292نفر ( 182پسر و  73دختر) انتخاب شدند .برای گردآوری
دادهها از پرسشنامه سروکوآل متناسب با بافت دانشگاهی استفاده شد و دادهها در دو زمینه ادراک و انتظارات بدست آمد .داده های گردآوری
شده با استفاده از  tتک نمونه ای و  tوابسته تجزیه و تحلیل شد .یافته ها نشان داد که در ادراک و انتظارات دانشجو-معلمان از کیفیت
خدمات ،به جز بعد اطمینان ،بقیه ابعاد بیشتر از حد متوسط است .همچنین بررسی شکاف بین ادراک و انتظارات نشان داد که بین ابعاد
پاسخگویی و تضمین و همدلی شکاف معناداری بین ادراک و انتظارات وجود ندارد اما در ابعاد ملموسات و اطمینان ،بین انتظارات و ادراک
دانشجو-معلمان شکاف منفی معناداری وجود دارد.
کلیدواژه ها :کیفیت ،خدمات آموزشی ،دانشگاه فرهنگیان ،مدل شکاف کیفیت خدمات.
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 .3عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان ،تهران ،ایران.
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مقدمه
بهبود کیفیت در دنیای رقابتی امروز ،به عنوان یکی از فرصتهای پیش روی سازمانها در جهت بقا محسوب میشود .در این راستا بسیاری
از سازمانهای پیشرو به اهمیت نقش مشتری در بهرهوری کسب و کار خود پی بردهاند .بر این اساس مشتری محوری اصلی است که به طور
روزمره در سازمانها بدان توجه میشود ،به گونهای که هر روزه بر تعداد شرکتهایی که رضایت مشتری را به عنوان شاخص اصلی عملکرد
خود انتخاب کرده اند ،افزوده میشود (شفیعی و میرغفوری .)1389 ،اهمیت این موضوع تا آنجاست که دیگر خدمات بخش کوچکی از
اقتصاد به شمار نمیرود ،بلکه به عنوان قلب ارزش آفرینی در اقتصاد مطرح است (سهرابی و بختیاری .)2119 ،اغلب مبحث کیفیت خدمات
به عنوان تابعی از ادراک و انتظارات مشتریان مورد بحث قرار گرفته است .رضایت مشتری با مشخص کردن ادراک مشتری از کیفیت و
انتظارات او تعیین شده است (سیادت .)2118 ،وانگ ( )2114کیفیت خدمات را عبارت از قضاوت افراد از «فاصله بین انتظارات خود با درک
خود از خدمات دریافت شده» می داند .پاراسورامان ،زیتامل و بری 1نیز به عنوان اولین کسانی که در جهت تدوین روش های ارزیابی کیفیت
خدمات شناخته شده اند ،کیفیت خدمات را سنجش میزان اختالف موجود بین انتظارات و ادراک مشتریان از خدمات دریافتی تعریف کرده
اند (پاراسورامان ،زیتامل و بری.)1782 ،
خدمات آموزشی ،به ویژه خدماتی که در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ارائه می شوند ،نقش اساسی در توسعهیافتگی جوامع
دارند .بنابراین توجه به ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی مسئله ای ضروری به شمار می رود .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 و بهبود کیفیت بپردازد (قالوندی،
بهشتیراد و قلعهای .)1371 ،در این راستا ،ارزیابی کیفیت خدمات از جمله گام های اساسی در تدوین برنامه های ارتقاء کیفیت در دانشگاه
ها محسوب می شود .در نظام دانشگاهی ،یکی از عناصری که در رابطه با کیفیت خدمات آموزشی تاثیر و تاثر دارد ،دانشجو است .به زعم
یو )2118( 2دانشجو مهمترین مشتری نظام آموزش عالی محسوب میشود .به عبارت دیگر در ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی ،ادراک و
انتظارات دانشجویان غیرقابل چشمپوشی است .در این بین یکی از حوزه های بسیار مهم در نظام آموزش عالی هر کشوری ،تربیت معلم است.
تربیت معلم نقشی حیاتی در اصالح و تقویت نظام آموزشی کشورهای مختلف دارد (دلشاد و اقبال)2111 ،3؛ از این رو کیفیت خدمات
آموزشی عاملی تعیینکننده در فرایند تحصیل دانشجو-معلمان به شمار میرود .هرچند که در دو دهه اخیر افزایش چشمگیری در بعد کمی
آموزش عالی را شاهد بودهایم که این امر در نظام تربیت معلم نیز صادق است ،اما افزایش میزان ثبت نام دلیلی بر کیفیت آموزش عالی
نیست ،بلکه اداره صحیح ،حفظ کردن و رضایتمندی دانشجویان نیز از وظایف اصلی دانشگاههاست )صادقی .)1372 ،مطالعات نشان میدهند
که بین انتظارات و ادراک دانشجویان از کیفیت خدمات آموزشی ،شکاف منفی وجود دارد و مراکز آموزش عالی نتوانستهاند انتظارات
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دانشجویان را برآورده نمایند که این امر موجب کاهش انگیزه و نارضایتی دانشجویان میگردد (قالوندی ،بهشتیراد و قلعهای1371 ،؛ صادقی،
.)1372
همانطور که اشاره شد ،ارزیابی کیفیت خدمات ،به عنوان گام ابتدایی و اساسی در تدوین برنامه های کیفیت مطرح است .به همین
دلیل در جهت ارزیابی کیفیت خدمات ،مدل های متعددی از قبیل سروکوآل 1و سروپرف 2ارائه شده اند .جستاری در ادبیات این موضوع
نشان می دهد که مدل سروکوآل از جمله قوی ترین و پرکاربردترین مدل ها برای ارزیابی کیفیت خدمات به شمار می رود که توسط
پاراسورامان و همکارانش ارائه شده است .در مدل سروکوآل رضایت مشتریان از کیفیت خدمات ارائه شده سنجیده می شود و همچنین
شکافی که بین انتظارات مشتری از خدمات ارائه شده و ادراک آنان از خدمات وجود دارد ،تعیین می شود .به عقیده پاراسورامان به کمک
این مدل چارچوبی ارائه می شود که کلیه ابعاد کیفیت خدمت را در بر می گیرد (پاراسورامان ،زیتامل و بری .)1782 ،مدل سورکوآل پنج
بعد مختلف را مورد بررسی قرار می دهد که عبارتند از بعد ملموسات ،3بعد اطمینان ،4بعد پاسخگویی ،2بعد تضمین 6و بعد همدلی .9بعد
ملموسات وجود تسهیالت و تجهیزات ،ظاهر فیزیکی کارکنان و وسایل ارتباطی را شامل می شود .بعد اطمینان عبارت است از توانایی ارائه
خدمات وعده داده شده بطور دقیق و مطمئن .بعد پاسخگویی شامل میل و رغبت کارکنان برای کمک به مشتریان و فراهم کردن فوری
خدما ت است .بعد تضمین ،شایستگی و دانش کارکنان و توانایی آنها برای ایجاد اطمینان است .بعد همدلی نیز عبارت از دقت و توجه و
درک از سوی افراد سازمان به مشتریان و تالش در جهت قانع کردن آنهاست (دانلی ،کر ،ریمر و شیو.)2116 ،8
بنا به ویژگیهای مدل سروکوآل از قبیل امکان تطابق ابعاد آن با انواع مراکز خدماتی ،روایی و اعتبار مطلوب آن در مقایسه ادراک و
انتظار مشتریان ،توانایی مقایسه دوباره امتیازهای مدل ،اهمیت نسبی ابعاد پنج گانه آن در ادراک کیفیت خدمات و همچنین سهولت استفاده
آن ،در دهههای اخیر ارزیابی کیفیت خدمات در حوزه های مختلفی اغلب به واسطه این مدل صورت گرفته است .استفاده از این مدل در
ارزیابی کیفیت خدمات در زمینه های مختلفی همچون بانکداری ،خدمات بورس ،خدمات اطالع رسانی ،خدمات بهداشتی ،کشتیرانی،
نگهداری ساختمان مورد توجه پژوهشگران بوده است (آرامبوال و هال )2116 ،که در موارد بسیاری حوزه آموزش عالی را نیز در بر می گیرد
(یونگ ،مترکو ،مهر ،شوآرتز و لین2117 ،7؛ بارنس .)2119 ،11در ادامه به نتایج برخی پژوهشها که با هدف ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی
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با استفاده از مدل سروکوآل صورت گرفته است پرداخته می شود .برادلی )2116( 1در پژوهش با استفاده از مدل سروکوآل به تعیین ادراک
و انتظارات دانشجویان چینی پرداخته است .نتایج این پژوهش نشان می دهد که در کلیه ابعاد خدمات ،شکاف منفی وجود دارد .یودو ،باگچی
و کریس ) 2111( 2در ارزیابی کیفیت یادگیری الکترونیکی در دانشگاه با استفاده از مدل سروکوآل گزارش کرده اند که به جز بعد اعتبار،
بقیه ابعاد در سطح مطلوبی قرار داشته و در کیفیت یادگیری الکترونیکی تاثیر معنادارا دارند .عنایتی نوینفر ،یوسفی افراشته ،صیامی و جواهری
دانشمند ( ) 1371در مطالعه خود که با هدف ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه پیام نور همدان بر اساس مدل سروکوآل انجام شده
است ،گزارش کرده اند که ادراک دانشجویان از کیفیت خدمات آموزشی در همه ابعاد مدل ،منفی است و بیشترین شکاف مربوط به بعد
همدلی است .ابوالقاسم گرجی ،طباطبایی ،اکبری ،سرخوش و خراسانی ( )1372در پژوهش خود به بررسی شکاف کیفیت خدمات در مجتمع
آموزشی درمانی امام خمینی (ره) پرداخته اند و در یافته های خود گزارش کرده اند که در تمامی ابعاد کیفیت مدل سروکوآل ،شکاف منفی
بین انتظارات و ادراک وجود داشت .همچنین بین متغیرهای جمعیت شناختی به استثنای مقاطع تحصیلی در جنسیت ،گروه تحصیلی و دانشکده
محل تحصیل دانشجویان تفاوت معناداری مشاهده نشده است .همچنین نجفی ،خراسانی ،محمدی و گلوی ( )1373در پژوهش مشابهی که
در دانشگاه شهید بهشتی صورت گرفته است گزارش کرده اند که در تمام ابعاد کیفیت شکاف منفی وجود داشت و بیشترین میانگین شکاف
نیز در بعد پاسخگویی بود .نتایج پژوهش آرامبوال و هال ( )2116نیز نتایج مشابهی به دست داده است .ایشان گزارش می کنند که در دانشگاهی
در استرالیا در کیفیت خدمات آموزشی شکاف منفی در تمامی ابعاد وجود دارد .پژوهش خانچیپل )2114( 3نیز نتایج مشابهی را نشان می دهد.
نتایج پژوهش فروپن ،سیپل و کرباچ )2113( 4نشان می دهد که انتظارات دانشجویان در یکی از دانشگاه های امریکا در سه بعد همدلی،
تضمین و پاسخگویی برآورده شده و شکاف موجود مثبت است .یافته های پژوهش چویی و بناحمد )2116( 2در دانشگاه های خصوصی
مالزی نیز نشان داد که در ابعاد همدلی و اعتماد بین انتظارات دانشجویان و ادراک آنها شکاف منفی وجود دارد اما در دیگر ابعاد شکاف
مثبت است.
با وجود اینکه پژوهشهای چندی در داخل و خارج از ایران در حوزه کیفیت خدمات در آموزش عالی صورت گرفته است ،اما بررسی
پیشینه پژوهش ،مطالعهای که کیفیت آموزش را در نظام تربیت معلم مدنظر قرار داده باشد به دست نمی دهد .به عبارت دیگر این نظام تربیتی
مهم کشور از این منظر مورد غفلت پژوهشگران واقع شده است .این درحالی است که دیدگاه دانشجویان دانشگاه تربیت معلم ،به عنوان بخش
مهم و موثری در نظام آموزش عالی کشور میتواند اقدامی در جهت شناسایی شکافهای موجود در خدمات تربیت معلم به شمار آید و به
تبع آن گامی به سوی تدوین برنامههای کیفیت خدمات در این دانشگاه به شمار رود  .از این رو در این پژوهش در صدد آن هستیم تا با عنایت
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به مدل سروکوآل به ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی در دانشگاه فرهنگیان (پردیسهای استان قم) بپردازیم .این پژوهش در صدد
پاسخگویی به سواالت زیر است:
-1ادراک دانشجو-معلمان مراکز تربیت معلم قم از کیفیت خدمات آموزشی چگونه است؟
-2انتظارات دانشجو-معلمان مراکز تربیت معلم قم از کیفیت خدمات آموزشی چگونه است؟
 -3آیا بین ادراک و انتظارات دانشجو-معلمان مراکز تربیت معلم قم از کیفیت خدمات آموزشی تفاوت وجود دارد؟
روش تحقیق
پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع پژوهشهای کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری داده ها جزء پژوهشهای توصیفی و از نوع پیمایشی
است .جامعه آماری عبارت بود از کلیه دانشجو-معلمان دانشگاه فرهنگیان استان قم (پردیس پسرانه آیتاهلل طالقانی (ره) و پردیس دخترانه
حضرت معصومه (س)؛  )N:769که در سال تحصیلی  79-1376مشغول به تحصیل بودند .روش نمونهگیری مورد استفاده عبارت از روش
تصادفی طبقهای نسبتی بود .حجم نمونه الزم با استفاده از فرمول کوکران  292نفر ( 182پسر و  73دختر) به دست آمد .همچنین از بین نمونه
انتخاب شده 77 ،نفر در رشته علوم تربیتی (آموزش ابتدایی) 73 ،نفر در رشته الهیات 83 ،نفر در رشته آموزش عربی بودند .برای گردآوری
دادهها از پرسشنامه سروکوآل استفاده شد .این پرسشنامه توسط عنایتی نوینفر و همکاران ( )1371برای ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی در
بافت دانشگاه بر اساس طیف لیکرت هفت درجهای (کامال مخالفم تا کامال موافقم) طراحی و استفاده شده است و دارای  31گویه میباشد.
پرسشنامه مذکور در واقع ادراک و انتظارات دانشجویان را در رابطه با کیفیت خدمات آموزشی و در پنج بعد ملموسات (گویههای  1تا ،)6
اطمینان (گویههای  9تا  ،)12پاسخگویی (گویه های  13تا  ،)18تضمین (گویه های  17تا  )24و همدلی (گویه های  22تا  )31مورد ارزیابی
قرار میدهد .پایایی کلی این ابزار در پژوهش عنایتینوینفر و همکاران ( )1371تایید شده و مقدار آن  1/97گزارش شده است .همچنین
همتینژاد و همتینژاد ( )1373در پژوهش خود ضریب پایایی این پرسشنامه را  1/71گزارش کردهاند .در پژوهش حاضر نیز با استفاده از
آلفای کرانباخ پایایی هر یک از ابعاد پرسشنامه به ترتیب برای ابعاد ملموسات ،اطمینان ،پاسخگویی ،تضمین و همدلی،1/68 ،1/97 ،1/66 ،
 1/96و  1/97و ضریب پایایی کل ابزار 1/72بدست آمد .برای تجزیه و تحلیل دادهها از  tتک نمونهای و  tوابسته استفاده شد.
یافتهها
در ادامه ،یافتههای پژوهش به ترتیب سوالهای پژوهش آمده است:
 -1ادراک دانشجو-معلمان مراکز تربیت معلم قم از کیفیت خدمات آموزشی چگونه است؟
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در جدول ( )1تعداد نمونه ،میانگین ،انحراف معیار ،مقدار  tتک نمونهای و سطح معناداری دادهها آمده است .بر اساس مندرجات
جدول ،به جز بعد اطمینان ،باقی ابعاد تفاوت معناداری از میانگین نظری جامعه ( )4دارند و لذا با اطمینان بیش از  1/72میتوان نتیجه گرفت
که ادراک دانشجو-معلمان از کیفیت خدمات آموزشی بیشتر از حد متوسط است.
جدول ( )1آمارههای توصیفی و استنباطی  tتک نمونه ای ادراک دانشجو-معلمان بر اساس ابعاد پنجگانه مدل شکاف کیفیت خدمات

متغیر

تعداد

میانگین

ملموسات

292

انحراف

t

درجه

معیار

معناداری

آزادی

359636

1521366

-35226

294

.000

اطمینان

292

357922

1512784

-.384

294

.100

پاسخگویی

292

453212

1519716

45744

294

.000

تضمین

292

459679

1514294

125216

294

.000

همدلی

292

452317

1521344

25819

294

.000

-2انتظارات دانشجو-معلمان مراکز تربیت معلم قم از کیفیت خدمات آموزشی چگونه است؟
در جدول ( )2تعداد نمونه ،میانگین ،انحراف معیار ،مقدار  tتک نمونهای و سطح معناداری دادهها آمده است .بر اساس مندرجات
جدول ،به جز بعد اطمینان ،باقی ابعاد تفاوت معناداری از میانگین نظری جامعه ( )4دارند و لذا با اطمینان بیش از  1/72میتوان نتیجه گرفت
که انتظارات دانشجو-معلمان از کیفیت خدمات آموزشی بیشتر از حد متوسط است.
جدول ( )2آمارههای توصیفی و استنباطی  tتک نمونهای انتظارات دانشجو-معلمان بر اساس ابعاد پنجگانه مدل شکاف کیفیت خدمات

متغیر

تعداد

ملموسات

292

میانگین

انحراف معیار

t

درجه

معناداری

آزادی
452422

1533248

65993

294

.000

اطمینان

292

451782

1517122

15368

294

.011

پاسخگویی

292

454479

1517923

65972

294

.000

تضمین

292

459636

1523718

115217

294

.000

همدلی

292

453917

1526421

35731

294

.000
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 -3آیا بین ادراک و انتظار دانشجو-معلمان مراکز تربیت معلم قم از کیفیت خدمات آموزشی تفاوت وجود دارد؟
بر اساس مندرجات جدول ( )3بین ابعاد پاسخگویی و تضمین و همدلی شکاف معناداری بین انتظارات و ادراک وجود ندارد .اما با
اطمینان بیش از  ،1/72در ابعاد ملموسات و اطمینان بین انتظارات و ادراک دانشجو-معلمان شکاف منفی معناداری وجود دارد و انتظارات
دانشجو-معلمان بیش از ادراک آنها است.
جدول ( )3آماره توصیفی و استنباطی  tوابسته و شکاف بین ادراک و انتظارات دانشجو-معلمان بر اساس ابعاد پنجگانه مدل شکاف کیفیت

انحراف

متغیر

ابعاد

میانگین

ملموسات

انتظارات

452422

1533248

ادراک

359636

1521366

انتظارات

451782

1517122

ادراک

357922

1512184

انتظارات

454479

1517923

ادراک

453212

1519716

انتظارات

459636

1523718

ادراک

459679

1514294

انتظارات

453917

1526421

ادراک

452317

1521344

t

معیار

اطمینان
پاسخگویی
تضمین
همدلی

درجه

معناداری

آزادی
75473

25741
15241

294
294

.000

.000

294

.021

-.114

294

.909

15614

294

.001

بحث و نتیجهگیری
هدف این پژوهش ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه فرهنگیان بر اساس مدل شکاف کیفیت خدمات در پردیسهای استان قم بود.
یافتهها نشان داد که در ادراک و انتظارات دانشجو-معلمان از کیفیت ،به جز بعد اطمینان ،باقی ابعاد تفاوت معناداری از میانگین نظری جامعه
دارند و ادراک و انتظارات دانشجو-معلمان از کیفیت خدمات آموزشی بیشتر از حد متوسط است .همچنین یافتهها نشان داد که بین ابعاد
پاسخگویی و تضمین و همدلی شکاف معناداری بین انتظارات و ادراک وجود ندارد .این یافته با پژوهش یودو ،باگچی و کریس)2111( 1
همسو است .ایشان گزارش کردهاند که ابعاد ملموسات ،پاسخگویی ،همدلی و تضمین شکاف معناداری بین انتظارات و ادراک وجود ندارد.
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این یافته همچنین کامال مطابق با یافته فروپن ،سیپل و کرباچ )2113( 1است .پژوهش وی نشان داد که انتظارات دانشجویان در یکی از دانشگاه
های امریکا در سه بعد همدلی ،تضمین و پاسخگویی برآورده شده و در این ابعاد شکاف منفی وجود ندارد .در راستای این یافته ،پژوهش
چویی و بناحمد ) 2116( 2در دانشگاه های خصوصی مالزی نیز نشان داد که در ابعاد همدلی و اطمینان بین انتظارات دانشجویان و ادراک
آنها شکاف منفی وجود دارد اما در ابعاد ملموسات و پاسخگویی و تضمین شکاف مثبت است.
یافته های این پژوهش همچنین نشان داد که در ابعاد ملموسات و اطمینان بین انتظارات و ادراک دانشجو-معلمان شکاف منفی
معناداری وجود دارد و انتظارات دانشجو-معلمان بیش از ادراک آنها است .این یافته با پژوهش های برادلی ،)2116( 3عنایتی نوینفر و دیگران
( ،)1371ابوالقاسم گرجی ،طباطبایی ،اکبری ،سرخوش و خراسانی ( ،)1372نجفی و دیگران ( ،)1373نتایج پژوهش آرامبوال و هال (،)2116
پژوهش خانچیپل )2114( 4و همچنین با بخشی از یافته های نتایج پژوهش فروپن ،سیپل و کرباچ )2113( 2و چویی و بناحمد )2116( 6همسو
بوده و با بخشی از یافته های باگچی و کریس )2111( 9ناهمسو است.
اگر چه نتایج این پژوهش با برخی پژوهشهای خارجی مبنی بر نبود شکاف منفی بین ادراک و انتظارات دانشجویان در برخی ابعاد
همسویی دارد اما در قریب به اتفاق پژوهشگران داخلی ،بین کلیه ابعاد کیفیت خدمات وجود شکاف منفی را گزارش کرده اند .نتایج این
پژوهش نشان میدهد که انتظارات دانشجو-معلمان در ابعاد پاسخگویی و تضمین و همدلی برآروده شده است .در بعد پاسخگویی ،نتایج
بیانگر این است که دانشجویان به سهولت می توانند با مدیریت ارتباط برقرار کرده و نظرات ،پیشنهادات و انتقادات خود را در باره مسائل
آموزش به مدیریت انتقال دهند؛ منابع مناسب برای مطالعه دانشجو-معلمان موجود بوده و در دسترس آنها قرار دارد؛ استادان در دسترس
دانشجو-معلمان قرار دارند و نسبت به خواستههای آنها حساسیت نشان میدهند.
نتایج این پژوهش در بعد تضمین بیانگر این است که پردیس های مورد مطالعه در عواملی همچون ایجاد حس امنیت و آرامش در
دانشجویان و ایجاد اطمینان در آنها موفق بوده است .در بعد همدلی نیز نتایج نشان داد که شکاف منفی بین انتظارات و ادراک دانشجو-معلمان
وجود ندارد و دانشگاه توانسته است در مواردی چون آگاهی و حساسیت نسبت به احتیاجات ،پرسشها و انتقادات دانشجو-معلمان ،پیش
بینی سازوکاری در جهت دریافت نظرات دانشجویان در رابطه با خدمات دانشگاه ،انتظارات دانشجو-معلمان را برآورده کند.
همانطور که گزارش شد ،در این پژوهش در ابعاد ملموسات و اطمینان شکاف منفی وجود دارد .در بعد ملموسات ،دانشگاه در مواردی
مانند تجهیزات کارآمد و کافی ،امکانات و خدمات فیزیکی و ظاهر کارکنان نتوانسته است خواستههای مورد انتظار دانشجویان را برآورده
کند .در بعد اطمینان نیز دانشگاه در ارائه خدمات به موقع و تالش و اشتیاق کامل در جهت حل مشکالت دانشجویان باشد نتوانسته است
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انتظارات دانشجویان را برآورده کند .در همین راستا و در جهت بهبود کیفیت خدمات آموزشی پردیسهای دانشگاه فرهنگیان در قم پیشنهاد
می شود که ضمن اهتمال درجهت جذب و بکارگیری نیروهای توانمند ،برای مدرسان و به ویژه برای کارکنان بخش خدمات پردیسهای
مذکور دورههایی در زمینه روشهای موثر ارائه خدمات برگزار شود .چرا که کیفیت خدمات تا حد بسیار زیادی به توانمندیها مهارتهای
ارائه دهندگان خدمات بستگی دارد .به سرپرستان و مدیران پیشنهاد میشود که بیش از پیش در جهت تهیه تجهیزات مدرن آموزشی و خدماتی
برای مراکز تحت مدیریت خود تالش کنند .همچنین پیشنهاد میشود که سرپرستان و مدیران پردیسها ،هر ساله از کیفیت خدمات آموزشی
ارزیابی به عمل آورند تا بتوانند از نتایج آن در جهت برنامه ریزی و اولیتبندی تخصیص منابع و به تبع آن بهبود کیفیت خدمات آموزشی
بهره گیرند .در پایان به پژوهشگران پیشنهاد میشود که برای استفاده از مدل شکاف کیفیت خدمات در بافت دانشگاه ،عالوه بر دانشجویان
که یکی از ذینفعان کیفیت خدمات آموزشی محسوب میشوند ،از نظرات استادان ،مدرسان و کارکنان نیز استفاده کنند.
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