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چکیده
آموزش یکی از راحتترین ،بهترین و سریعترین شیوههای توانافزایی جامعه به شمار میآید .آموزش مدیران
روستایی نیز از این قاعده مستثنی نیست برای رسیدن به توسعه پایدار روستایی ،توانمندسازی دهیاران از
طریق آموزش و برگزاری دورههای آموزشی مسئله اساسی است .بر این اساس برای بهبود عملکرد دهیاران
دورههای آموزشی متعددی توسط سازمانهای مختلف مرتبط به امور روستایی در طول خدمت برگزار می-
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شود .لذا سنجش کیفیت خدمات آموزش ،پیششرط اساسی بهبود کیفیت خدمات آموزشی آتی و به دنبال
آن عملکرد دهیاران است .در این مطالعه برای بررسی مسئله از روش تحقیق توصیفی -تحلیلی بهره
گرفتهشده است .جامعه آماری تحقیق کلیه دهیاران بخش نصرآباد تربتجام بوده که به علت محدود بودن
انتظارات و ادراکات با ویژگیهای فردی دهیاران رابطهای مثبت و معنادار برقرار ساختند .همچنین نتایج
آزمون  Tتک نمونهای نشان داد که میانگین نظر پاسخگویان در دو بخش ادراکات و انتظارات از خدمات
آموزشی در حد متوسط به باال است .یافتههای حاصل از کاربست مدل سرکوال بهمنظور انجام فرآیند تحلیل
شکاف در تمام ابعاد کیفیت خدمات آموزشی نشان داد که میان انتظارات و ادارکات دهیاران از خدمات
آموزشی ،نوعی شکاف منفی وجود دارد.
کلید واژگان :کیفیت خدمات آموزشی ،توسعه پایدار روستایی ،دهیاران روستایی ،سروکوال ،نصرآباد.
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 . 1نویسنده مسئول :مشهد ،دانشاه فردوسی ،گروه جغرافیا،
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جامعه ،از شیوه تمام شماری استفاده شده است .مطابق نتایج حاصل از آزمون همبستگی ،هر دو بخش
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هر سازمانی به افراد آموزشدیده و متخصص که یکی از مؤثرترین عوامل در توسعه اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی هر کشور به شمار میرود ،نیاز دارد (صبرکش و همکاران .)108 :1392 ،درعینحال رسیدن به اهداف
سازمان بستگی به توانایی کارکنان در انجام وظایف محوله و انطباق با محیط متغیر دارد (جلیلوند.)68 :1388 ،
به همین جهت در زمینه اهمیت آموزش بانک جهانی بیان میکند که آموزش یکی از قویترین ابزار برای
کاهش فقر و نابرابری است ( .)Gille, 2012: 5در عین حال حیات سازمانها نیز تا حدود زیادی به دانش و
مهارتهای مختلف کارکنان ،خصوصاً مدیریت ،بستگی دارد که هر چه این زمینه بهموقع و بهتر باشد ،قابلیت
سازگاری سازمان با محیط متغیر نیز بیشتر میشود .مدیریت روستایی و آموزش دهیاران نیز از این قاعده
مستثنی نیست .چراکه آموزش میتواند ،نقش مهم و پایداری بر ارتقاء سطح آگاهی علمی و شغلی دهیاران
داشته باشد (رجبصالحی و همکاران .)62-61 :1390 ،زیرا در فرآیند برنامهریزی و توسعه روستایی مدیران،
جایگاه و نقش بسیار مهمی دارند و بدون یک مدیر کارآمد و آگاه اهداف توسعه روستایی تحقق نخواهد
یافت(محمدی و عبدالهی.)2 :1395 ،
درگذشته افرادی مانند مالک یا کدخدا میتوانستند امور عمومی روستاها را اداره کنند؛ اما امروزه به دلیل
پیچیدگی مسائل و پیدایش نیازهای متعدد و ضرورت دستیابی به توسعه ،نیاز به سازمان تخصصی و
بوروکراتیک در عرصه مدیریت محلی مانند «دهیاری» است (فیروزآبادی و ایمانی جاجرمی )62 :1391،که
دارای آگاهی و دانش در حوزه مدیریت روستایی باشند .لذا در حال حاضر دهیاران مهٌمترین نقش را در
پایداری روستاها ایفا میکنند که عالوه بر نقشی که در توسعه دارند دارای وظایفی در حوزههای مختلف
اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و زیستمحیطی مناطق روستایی نیز میباشند (فراهانی و رستمخانی:1391 ،
)196؛ بنابراین رسیدن به این اهداف ،بستگی به توانایی و مهارت دهیاران در انجام وظایف محوله و انطباق با
محیط دارد (قدیریمعصوم و همکاران .)97 :1393 ،چراکه روستاها به علت کمبود دسترسی به زیرساختها
دچار مشکالت زیادی بوده و مدیران محلی آگاه میتوانند از فرصتها و قوتهای پیش روی سکونتگاههای
روستایی بهره مفیدی ببرند ()Mahmood, 2005: 205؛ بنابراین آموزش ،خصوصاً آموزش دهیاران ،سبب
میشود تا این افراد بتوانند متناسب با تغییرات سازمانی و محیطی ،بهطور مؤثر فعالیتهای خود را ادامه داده و
بر کارایی خود بیفزایند .این امر بدون آگاهی و دانش در حوزههای مختلف وظایف و اختیارات امکانپذیر نبوده
و سطح مطلوبیت مناسبی برخوردار نیستند .تحقق چنین امری مستلزم افزایش آگاهی دهیاران نسبت به شرح
وظایف از طریق آموزشهای مرتبط میباشد .این مسئله ،امروزه به دلیل افزایش پیچیدگیهای مدیریتی،
توسعه فناوریهای جدید ،افزایش سطح آگاهیهای عمومی افراد و غیره ضروری به نظر میرسد .به همین دلیل
تاکنون در مطالعات متعدد به نقش آموزش در امور مدیریتی روستایی و آگاهی بخشی روستاییان توجه شده
است که از جمله می توان به این موارد اشاره کرد :ادهم ( )1389در پژوهش خود به این نتیجه رسیده است که
بین آموزش دهیاران و توسعه روستاهای بخش سرخه رابطه معناداری وجود دارد و این ارتباط مستقیم و مثبت
میباشد ،یعنی هر چه آموزشها با کمیت و کیفیت بیشتری صورت میگیرد ،دستیابی به توسعه روستایی نیز از
شتاب بیشتری برخوردار میگردد .همچنین نتایج بهدستآمده از تحقیق مبین آن است که بین سه نوع اصلی
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آموزش (توجیهی ،شغلی و عمومی) در اثرگذاری بر عملکرد دهیاران هیچگونه تفاوتی وجود ندارد .رجبصالحی
و همکاران ( )1390در پژوهش خودشان نشان دادند که دورههای آموزشی دهیاران اثربخشی مؤثر و قابلتوجهی
در ارتقای سطح آگاهی آنان داشته است ،روشنی و همکاران ( )1390مطالعهشان به این نتیجه رسیده است که
آموزش دهیاران و تحصیالت باالی دهیاران ،باعث باال رفتن بهبود کیفیت کار آنها میشود ،همچنین میتوان
به این نتیجه دستیافت که رابطۀ مستقیمی بین آموزش و بهبود کیفی کار دهیار درزمینه شاخصهای
اجتماعی وجود دارد .همچنین تقی پور و همکاران ( )1395در مطالعهشان به این نتیجه رسیده اند که میزان
رضایتمندی دانشجویان از کیفیت خدمات آموزشی ارائه شده به آنها بر حسب رشته تحصیلی ،معدل کل نمره
ها و جنسیت تفاوت معنی داری وجود دارد .آدریانا النا و آدال )2010( 2در پژوهششان که یک تحقیق میدانی
در  61روستای رومانی با هدف بررسی ویژگیهای خاص مؤسسات آموزشی روستایی است به یک دستورالعمل
برای آموزش بهتر روستاییان رسیدهاند؛ که عبارتاند از سازماندهی تجهیزات مدارس روستایی درزمینه
کتابخانه ،دستگاههای مدرن ،آزمایشگاهها ،سیستمهای کامپیوتری و آموزش حرفهای مربیان مدارس روستایی
است ،بریسکو و بابایت )2014( 3در پژوهش خود تأکید دارد که آموزش یکی از عوامل مهٌم در توسعه منطقهای
است .این پژوهش یک برنامه اطالعاتی را پیشنهاد داده است که قادر است عملکرد سیستم آموزش منطقه را
مورد تجزیهوتحلیل قرار دهد ،پاندا )2015( 4در پژوهشی با عنوان آموزش کشاورزان و درآمد خانوارهای
کشاورزی در هندوستان نشان میدهد که آموزش کشاورزان بر درآمد خالص کشاورزی آنها اثر مثبت
میگذارد و آموزش زنان بی سواد سبب اطمینان از حصول درآمد برای آنها میشود .آموآکا منسا و همکاران5
( )2016در بررسی خود به این نتیجه رسیدهاند که آموزشوپرورش باعث افزایش کیفیت اشتغال و رفاه افراد در
مناطق شهری و روستایی خواهد شد درنهایت به این نتیجه میرسد که آموزش در تصمیمگیری برای مهاجرت
نقش مهٌمی را ایفا میکند .اکسی آو و همکاران )2017(6در پژوهشی با عنوان آموزشوپرورش رایگان :اثرات
بلندمدت یک اصالحات آموزشی اجباری رایگان در چین روستایی به بررسی اثرات بلندمدت اصالحات آموزشی
بر روی پیشرفت تحصیلی در روستاهای چین می پردازد .این اصالحات اجباری و رایگان بوده است و تأثیر آن بر
روی افرادی که دارای پدران با تحصیالت کمتر بودهاند قویتر بوده است.
با توجه به آنچه در پیشینه مالحظه میشود ،اغلب مطالعات در حوزههای غیر از مطالعات روستایی و آموزش
دهیاران بوده است .لذا با توجه به اهمیت آموزش در توسعه و برنامهریزی ،به نظر میرسد آموزش دهیاران بر
بهبود عملکرد آنها به عنوان نیروی ستادی در روستاها اثر مثبت میگذارد .آموزش دهیاران میتواند یک عامل
مؤثر در موفقیت دهیاران باشد که کمتر موردتوجه قرارگرفته است و نیاز به پژوهشهای بیشتری دارد .لذا با
عنایت به اهمیتی که مدیریت روستایی در تحقق اهداف توسعه روستایی دارد و نیز با در نظر داشتن اینکه
توسعه پایدار در شرایط فعلی جهان بر اساس داناییمحوری است .مدیریت توسعه پایدار روستایی ایران از قائده
مستثنی نیست و باید بسترهای الزم برای این امر در روستاهای کشور فراهم شود(حاجینژاد و همکاران،
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امروزه کیفیت را خواسته مشتری تعریف میکنند و انتظارات و ادراکات مشتریان را اصلیترین عامل تعیین
کننده کیفیت میدانند(ابراهیمزاده و کماسی .)155-154 :1393 ،بررسی موضوع کیفیت از دهه 1980
موردتوجه بسیاری از دانشگاهیان بوده است( )Tsinidou, et al., 2010: 228بهطوریکه تحقیقات در مورد
کیفیت خدمات در اوایل دهه  1980بهشدت افزایش یافت .تعدادی از محققان کیفیت خدمات را مقایسه
انتظارات با عملکرد میدانند .لوئیس و بووم ( )1983معتقد بودند که کیفیت خدمات ،اندازهگیری میزان
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 .)137 :1393بدین لحاظ ،ارتقای سطح دانش ،مهارت و اطالعات تخصصی دهیاران از ضروریات مدیریت
روستایی کشور محسوب میشود و شناسایی نیازهای دهیاران ،تهیه محتوای آموزشی مورد نیاز ،طراحی و
اجرای دورهها و همچنین تهیه متون تخصصی و در دسترس قرار دادن آنها مواردی است که باید به آن توجه
شود (قدیری معصوم وهمکاران .)97 :1393 ،مطالعات نشان میدهد که امروزه ،دهیاران بهعنوان مدیران
روستایی از عملکرد مؤثری برخوردار نیستند و عواملی مانند سطح آگاهی پایین دهیاران نسبت به وظایف،
تحصیالت پایین دهیاران ،نبود برنامه مصوب پنجساله در دهیاریها ،ضعف مشارکت مردم در طرحهای عمرانی
و مشکالت مالی و اعتباری دهیاریها در ناکارایی عملکرد آنها تأثیرگذار بوده است (رضوانی و همکاران،
 .)199 :1392این امر نیاز آنها را به آموزش دوچندان کرده است بهطوریکه در سال  1383نظامنامه آموزش
دهیاران که شامل  420ساعت آموزش توجیهی ،شغلی و عمومی دهیاریها می باشد و در آن به افزایش
کارایی ،سطح دانش و مهارت ،توسعه آگاهیهای عمومی ،بهبود وظایف مدیریتی و رشد فضایل اخالقی و
فرهنگسازمانی دهیاران توجه شده است( ،نائیجی .)2 :1388 ،بااینوجود در حال حاضر در هر یک از استان-
های کشور دورههایی برای آموزش دهیاران توسط دفتر امور روستایی کشور تدارک دیدهشده است؛ که محور
این دورههای آموزشی در خصوص مدیریت پسماندهای روستایی ،نحوه جذب مشارکتهای مردمی در روستاها،
نحوه جذب اعتبارات دولتی ،تعامل با ادارات و نهادهای دولتی و غیردولتی و بالعکس ،مدیریت منابع روستایی،
صدور سند و غیره باشد که زیر نظر دفتر امور روستایی استانداریهای هر استان برگزار میگردد؛ اما مسئله
اساسی این است که باوجود برگزاری دورههای آموزشی تعریفشده برای دهیاران ،در اغلب موارد همچنان در
روستاها شاهد ادامه چالشها و مشکالت روستایی بوده و اغلب دهیاران در عمل از برخی قوانین و وظایف اظهار
بیاطالعی میکنند؛ بنابراین در تحقیق حاضر با توجه به اهمیت امر آموزش در امور مدیریت خوب و کارآمد ،به
بررسی وضعیت آموزش فعلی دهیاران بهعنوان مدیران اجرایی روستایی در روستاهای بخش نصرآباد شهرستان
تربتجام بهعنوان نمونه پرداختهشده است .تا مشخص شود ،آموزشهای ارائهشده به دهیاران بهعنوان عضوی از
محیطهای روستایی و مدیریت محلی ،بر اساس مدل ارزیابی کیفیت خدمات سرکوال تا چه میزان منطبق با
انتظارات آنها در انجام خدمت و پاسخگویی به نیازهای جامعه روستایی در شرایط واقعی میباشد .جامعه آماری
پژوهش را دهیاران روستاهای بخش نصرآباد شهرستان تربت جام تشکیل میدهند که در دورههای آموزشی که
هرساله برای آنها برگزار میشود ،شرکت کردهاند؛ بنابراین پژوهش حاضر سعی در پاسخ به این سؤال است که
آموزشهای دهیاران تا چه میزان از کیفیت قابل قبولی برخوردارند؟ و میزان شکاف موجود در خدمات آموزشی
ارائه شده به دهیاران با ادراکات صورت گرفته چه مقدار میباشد؟
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پاسخگویی خدمات ارائهشده به انتظارات مشتریان است( .)Yousapronpaiboon, 2014: 1089با این حال ،مفاهیم
متنوع دیگری از کیفیت خدمات ارائه گردیده که برخی از مهمترین آنها به قرار زیر است:

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09
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 میزان سازگاری سطوح مختلف خدمت با انتظارات مشتریان؛
 قضاوت همهجانبه مشتری درباره ماهیت برتر خدمت نسبت به خدمات مشابه با مزیتهای برجسته؛
 سازگاری پایدار با انتظارات مشتری و شناخت این انتظارات از منظر خدمت خاص ،پاراسورامان میگوید:
کیفیت خدمت ،درجه و جهت تفاوت بین ادراکات و انتظارات مشتریان از خدمت است.
دالیل متعددی را میتوان برشمرد که بدان جهت سازمانها باید به دنبال ارائه خدمات باکیفیتتر به مشتریان
خود باشند؛ که ازجمله آنها به مواردی از قبیل افزایش انتظارات مشتریان ،فعالیت رقبا ،عوامل محیطی،
ماهیت خدمات ،عوامل درونسازمانی و مزایای ناشی از کیفیت خدمات میباشد(ابراهیمزاده و کماسی:1393 ،
 ،160یحییپور و هاشمی .)1390 ،در این میان نیز کلید ارائه خدمات اثربخش به مشتریان ،تعیین صحیح
نیازها و خواستههای مشتریان و سپس پاسخگویی به آنها به شکل صحیح میباشد ( .)Krana, 2003: 29در
اغلب مواقع سازمانها و نهادها تالش میکنند از طریق آموزش کارکنان برای ارائه خدمات صحیح ،سطح
پاسخگویی و برآورد انتظارات مشتریان را افزایش دهند .بنابراین از مهٌمترین حوزههای خدماتی در هر جامعه که
دارای نقشی بیبدیل در توسعهیافتگی جوامع دارد ،کیفیت خدمات آموزشی است .پس توجه به ارتقای کیفیت
خدمات آموزشی بهطور مستمر ،امری ضروری به نظر میرسد ،چراکه در اکثر نظامهای آموزشی ،به یکی از
مفاهیم اساسی در سیاستگذاریهای کالن آموزشی تبدیلشده است و در حال حاضر یکی از محورهای اصلی
همه مباحث آموزشی است و ارتقای آن مهٌمترین وظیفه نهادهای آموزشی است (باقری و باقری .)3 :1395 ،لذا
با توجه به اینکه خدمات آموزشی یکی از مهٌمترین حوزههای خدماتی در جامعه محسوب میشود که در
توسعهیافتگی جوامع نقشی بیبدیل دارد (نجفی و همکاران .)12 :1393 ،میتوان بیان کرد که کیفیت خدمات
در آموزش نقش مهٌمی ایفا میکند (مشرفجوادی و همکاران)2 :1391 ،؛ زیرا که آموزش نوعی سرمایهگذاری
مفید و یک عامل کلیدی در توسعه محسوب میشود که چنانچه بهدرستی و شایستگی برنامهریزی و اجرا شود،
میتواند بازده اقتصادی قابلمالحظهای داشته باشد .همچنین ارائه آموزش و برنامههای آموزشی اثربخش
مستلزم تفکر جدید ،مدلهای بروز ،رویکردهای نوین و ابزارهای مکانیزه و پیشرفته است .اهمیت این امر تا
آنجاست که مطابق استانداردهای ایزو  9001بایستی روشهای اجرایی برای مدیریت تحصیالت ،آموزش و
شایستگی کارکنان تعیین و مدون شده ،به اجرا درآمده و نگهداری شود تا بدینوسیله توسعه نظاممندی در
شایستگی افراد ایجاد شود؛ بنابراین یک سازمان باید نیازهای آموزشی را شناسایی نموده ،امکانات آموزشی را
فراهم آورده و اثربخشی آن را ارزیابی نماید .این امر تضمین میکند که کلیه فعالیتهای تأثیرگذار بر کیفیت
خدمات ،توسط افراد شایسته انجام میشود (رجب صالحی و همکاران)62 :1390،؛ بنابراین کیفیت خدمات
آموزشی بیانگر فرآیندی است که طی آن افراد مهارت ،دانش و گرایشهای مناسب را جهت ایفای نقش خاص
خود میآموزند .کیفیت در آموزش بهعنوان یک مفهوم چندبعدی مطرح است که تمامی وظایف و فعالیتهای
زیر را دربرمی گیرد شکل(.)1
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مأخذ :باقری و باقری5 :1385 ،
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محیطهای روستایی نیز بهعنوان آخرین سلسلهمراتب از تقسیمات کشوری و سازماندهی سیاسی فضا و
دهیاران بهعنوان مدیران اجرایی محلی ،نقش کلیدی در پیشرفت و توسعه روستا دارند .برخورداری روستاها از
دهیاران آگاه و بادانش میتواند از برتری بیشتری نسبت به سایر روستاها داشته باشد .بر این اساس دهیار
بهعنوان یکی از ارکان مهٌم مدیریت روستایی بهعنوان مجری تمام قوانین و مصوبات محیطهای روستایی
میباشند که اجرای قوانین توسط آنها نیاز به دانش و آگاهی الزم میباشد .اما اغلب دهیاران به جهت
برخورداری از سطح سواد پایینتر باوجود تجربه باالتر و برخورداری از مقبولیت عمومی ،در اجرای قوانین و
همچنین افزایش سطح رضایتمندی روستاییان بهعنوان مشتریان اصلی دچار مشکل میباشند .بااینوجود
آموزشهای متناسب به دهیاران میتواند یکی از راهکارهای مناسب برای برطرف کردن این چالشها باشد؛
بنابراین یکی از موارد مهٌم ی که نیاز است به بررسی کیفیت خدمات در حوزه آموزش آن پرداخت ،حوزه
مدیریت روستایی است .لذا مسئله مهمی که مطرح میشود ،بحث آموزش دهیاران است ،که نتایج آن تمامی
جوانب توسعه روستایی و ازجمله توسعه پایدار روستایی را که هدف نهایی هر توسعهای میباشد ،تحت تأثیر قرار
خواهد داد و این باید از دغدغههای اصلی مسئولین باشد تا دهیاران را که مدیران اجرایی در روستاها محسوب
میشوند ،در چه زمینهای آموزش دهند تا بتوانند جامعه روستایی را به هدف نهایی آن یعنی توسعه پایدار
روستایی ،نزدیکتر کنند.
بر طبق ماده  51آییننامه اجرایی تشکیالت انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسالمی روستا و نحوه انتخاب
دهیار مصوب  1378و ماده آییننامه استخدامی دهیاریهای کشور مصوب  ،1383دفتر آموزش و مطالعات
کاربردی این حوزه با همکاری حوزه معاونت امور دهیاریها ،نظامنامه آموزش دهیاران را تدوین کرده است ،این
نظامنامه شامل  420ساعت آموزش توجیهی ،شغلی و عمومی دهیاریها است و در آن به افزایش کارایی ،سطح
دانش و مهارت ،توسعه آگاهیهای عمومی ،بهبود وظایف مدیریتی و رشد فضایل اخالقی و فرهنگسازمانی
دهیاران توجه شده است (ادهم .)6 :1389 ،بر همین اساس آموزش دهیاران بهعنوان مدیران روستایی نقش
مهٌمی در توسعه روستاها خواهد داشت و سبب میشود تا بتوانند متناسب با شرح وظایف محوله ،بهطور مؤثر
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شکل( .)1ابعاد کیفیت خدمات آموزشی
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روش تحقیق
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 -7مدل سرکوال ( ،)Servqualبهعنوان یک مدل شکافشناسی خدمات ،مبنایی برای اندازهگیری رضایت مشتری بهحساب میآید
(.)Susie et al, 2017: 433
8
- Parasuraman

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1399.20.57.6.9

در پژوهش حاضر بهمنظور جمعآوری اطالعات ،از پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات بر اساس مؤلفههای
استاندارد مدل سروکوآل( 7متناسب با محیط روستا و دهیاران) استفادهشده است؛ بنابراین بر اساس پیشینه و
ادبیات موضوع مرتبط و همچنین ابعاد سرکوال و همچنین ابعاد مدل سرکوال ،در این پژوهش برای بررسی
کیفیت خدمات آموزشی دهیاران از پنج بٌعد (ملموس ،اطمینان ،تضمین ،همدلی و پاسخگویی) و  27گویه در
دو بخش انتظارات و ادراکات در قالب مدل سرکوال و طیف لیکرت استفاده شد .از اینرو ،جهت سنجش ادراک
و انتظارات دهیاران در مورد کیفیت خدمات آموزشی از ابزار سرکوال طراحیشده توسط پاراسورامان8
استفادهشده است .این مدل چارچوب پایهای ارائه مینماید که تمامی ابعاد کیفیت خدمات را در برمیگیرد.
همچنین این مدل تالش میکند تا فعالیتهای عمده سازمان که ادراک از کیفیت را تحت تأثیر قرار میدهند
را نمایان سازد .در این مدل پنج شکاف ،موردبررسی قرار میگیرد شکل( )2که عبارتاند از ملموسات (شرایط و
فضای فیزیکی محیط ارائه خدمت) ،اعتماد و اطمینان (توانایی انجام خدمت به شکل مطمئن مقابل اعتماد)،
پاسخگویی (تمایل به همکاری و کمک به مشتری) ،همدلی (برخورد ویژه با هر یک از مشتریان) و تضمین
(شایستگی و توانایی کارکنان) که بر اساس مقیاس لیکرت اندازهگیری میکند (کاوسی و همکاران:1393 ،
)165؛ بنابراین هدف نهایی این مدل رهنمون ساختن سازمان بهسوی تعالی عملکرد است ( & Bodvarsson
)Gibson, 2002: 473
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فعالیتهای خود را ادامه داده و بر کارایی خود بیفزایند .همچنین توسعه آموزش دهیاران که بهعنوان
اصلیترین ارکان مدیریت روستایی شناخته میشوند ،میتواند در ارتقاء سطح آگاهی شغلی آنها مؤثر بوده و
آموزشهای مذکور را در محیط عمل بهکارگیرند و از بروز مشکالت ناخواسته جلوگیری به عملآورند (موسوی
و رزندی .)41 :1392 ،چراکه دهیاران زبان گویای روستاییان و بازوی اجرایی دولت به شمار میروند؛ بنابراین
نیاز است این افراد درزمینه وظیفههایی که برعهدهگرفتهاند ،متخصص پرورش یابند (نائیچی .)55 :1389 ،بر
این اساس ارزیابی و بررسی سطح کیفیت خدمات آموزشی ارائهشده به دهیاران عالوه بر ارائه اطالعات الزم در
ارتباط با میزان شکاف موجود بین آموزشهای رسمی و واقعیتهای اجرایی در مدیریت روستایی ،یک آسیب-
شناسی مناسب برای بازنگری در محتوای آموزشی برای افزایش رضایتمندی دهیاران از دورههای آموزشی
خواهد شد و زمینههای افزایش کیفیت عملکرد را فراهم خواهد کرد.
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جدول( .)1شاخصهای تحقیق

بٌعد

گویه

اطمینان

عمل به وعدههای دادهشده ،ارائه خدمات بهموقع ،ارائه مطالب به شیوهای که برای دهیاران قابلدرک باشد،
ارائه مطالب آموزشی هر جلسه کالس به شکلی منظم و مرتبط با یکدیگر ،آگاه کردن دهیاران از نتیجه
ارزشیابی تکالیف انجامشده توسط وی.

تضمین

تسهیل بحث و تبادلنظر درباره موضوع درس در کالس توسط مدرس ،آماده ساختن دهیاران برای انجام
بهتر وظایفشان با ارائه آموزشهای نظری و عملی ،وجود منابع مطالعاتی کافی برای افزایش آگاهی تخصصی
دهیاران ،برنامههای آموزشی باکیفیت باال ،تنوع برنامههای آموزشی (دورههای کارگاهی ،سفرهای کوتاه-
مدت ،آموزشهای کوتاهمدت و ،)...برخورداری مدرسین از دانش تخصصی کافی ،اختصاص وقت خارج از
ساعات کالس برای پاسخ به سؤاالت دهیاران از سوی مدرس ،متناسب بودن دورهی آموزشی با نیاز آموزشی
دهیاران ،وجود روابط مناسب مدرسین و دهیاران.

] [ DOI: 10.29252/jgs.20.57.147

ملموس

ظاهر آراسته و حرفهای مدرسین ،جذابیت ظاهری و تسهیالت فیزیکی (ساختمان ،کالس ،صندلی و،)...
توانایی و مهارت حرفهای مدرس ،کارآمدی و جدید بودن تجهیزات و مواد آموزشی (اینترنت کتابخانه ویدئو
پروژکتور و ،)...جذابیت ظاهری وسایل (کتاب ،جزوه و )...آموزشی.

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1399.20.57.6.9

بر اساس ابعاد ذکرشده پرسشنامه ،پژوهش حاضر مشتمل بر  54سؤال است که در دو بخش ادراکات و
انتظارات و در قالب پنج بٌعد سرکوال تنظیمشده است .این بٌعدها در دو بخش ادراکات و انتظارات شامل :بٌعد
ملموسات ( 10گویه) ،بٌعد اطمینان ( 8گویه) ،بٌعد تضمین ( 8گویه) ،بٌعد همدلی ( 8گویه) و بٌعد پاسخگویی (8
گویه) میباشد جدول(.)1
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شکل( .)2مدل تحلیل شکاف کیفیت ()Luk & Layton, 2002: 117
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مناسب بودن زمان برگزاری کالسها ،مناسب بودن برخورد کارکنان برگزاری دورهها با دهیاران ،رفتار توأم
با احترام مدرس با دهیاران ،انعطافپذیری مدرسین در مواجهه با شرایط خاص هر دهیار ،توجه خاص به
تکتک افراد.

مأخذ :محقق ،1397،قالوندی و همکاران ،1392،رجب صالحی و همکاران ،1390،حاجی نژاد و همکارانTsinidou, ،1393،
Gerogiannis & Fitsilis, 2010

انتظارات مشتریان =  Eij؛ ادراکات مشتریان =  Pij؛ میزان اهمیت مؤلفهها =  Wij؛ نمره کیفیت خدمات = SQ

جهت عملیاتی سازی شاخصهای موردمطالعه به علت دارا بودن اکثر روستاها از دهیار و حضور فعال آنها در
کالسهای آموزشی ،بخش نصرآباد بهعنوان منطقه موردبررسی شکل( )3انتخاب گردید .این بخش در استان
خراسان رضوی و در بخش غربی شهرستان تربت جام واقع شده است .بنابر سرشماری مرکز آمار ایران ،جمعیت
بخش نصرآباد شهرستان تربت جام در سال  1385برابر با  37600نفر بودهاست و درسرشماری نفوس و مسکن
سال  1395جمعیت این بخش به  40400نفر رسیده است.

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1399.20.57.6.9

در ادامه شکاف کیفیت خدمات آموزشی با تفاضل نمرات سطح ادراک و سطح مورد انتظار خدمات به دست
آمد.
شکاف کیفیت خدمات = نمرات سطح ادراک  -نمرات سطح انتظار.
نمره مثبت کیفیت نشانگر آن است که خدمات آموزشی ارائهشده فراتر از حد انتظارات دهیاران بوده و نمره
منفی کیفیت حاکی از آن است که شکاف کیفیت وجود دارد ،به عبارتی سطح خدمات آموزشی ارائهشده
پایینتر از حد انتظارات دهیاران بوده است .به این صورت که در تمامی مؤلفههای سروکوآل ،ادراکات و
انتظارات مشتریان مورد ارزیابی قرار میگیرد .اما ازآنجاییکه مؤلفههای کیفیت خدمات از دیدگاه مشتریان،
اهمیت یکسانی ندارد ،میزان اهمیت مؤلفهها ( )wiنیز در رابطه( )1وارد میشود؛ بر این اساس ،نمره کیفیت
خدمات در هر مؤلفه به دست میآید).(Galeeva, 2016: 335
نمره کیفیت خدمات= ادراکات مشتریان (میزان اهمیت مؤلفهها  -انتظارات مشتریان)
رابطه()1

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

پاسخگویی اعمال نظرات و پیشنهادات دهیاران درباره مسائل آموزشی در برنامههای آموزشی ،ارائه منابع مطالعاتی
مناسب به دهیاران جهت مطالعه بیشتر ،وجود نظام بازخورد برای بهبود عملکرد کیفیت خدمات ،اعالم
ساعاتی که دهیار میتواند برای مسائل آموزشی به مدرسین مراجعه کند.

] [ DOI: 10.29252/jgs.20.57.147
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شکل( .)3موقعیت روستاهای موردمطالعه در شهرستان تربتجام و در استان خراسان رضوی
ترسیم :نگارندگان بر اساس نقشه پایه استانداری خراسان رضوی1397 ،

جدول ( :)2روستاهای نمونه بخش نصرآباد ()1395
1390

1395

1395

95

95-90

ابدال اباد

2382

2296

673

3/41

-0/73

اغل کمر

103

108

29

3/72

0/95

اندای

91

87

27

3/22

-0/89

بردو

538

451

139

3/24

-3/47

بیدستان

109

121

33

3/67

2/11

تقی اباد

636

592

168

3/52

-1/42

جعفراباد

1372

1393

396

3/52

0/30

چشمه جوهر

252

241

55

4/38

-0/89

چنار

141

155

45

3/44

1/91

حسن اباد

961

985

253

3/89

0/49

نام آبادی

جمعیت

] [ DOI: 10.29252/jgs.20.57.147

خانوار

بعد خانوار

نرخ رشد

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1399.20.57.6.9

برای انتخاب تعداد دهیار از روش تمام شماری استفادهشده است و دهیاران تمام روستاهای بخش نصرآباد که
تعداد آنها  30نفر میباشند ،مورد ارزیابی قرارگرفتهاند .در جدول( )2جمعیت ،خانوار ،بعد خانوار و نرخ رشد
5ساله( )1395-1390روستاهای مورد مطالعه را می توان مشاهده نمود .بیشترین بعد خانوار متعلق به روستای
چشمه جوهر و کمترین بعد نیز متعلق به روستای حسنک می باشد .همچنین بیشترین نرخ رشد متعلق به
روستای قزقاوه و کمترین نرخ رشد نیز متعلق به روستای بردو می باشد.
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2/95

-2/42
-0/27
-0/52

خرم اباد

1174

1158

332

3/49

خیراباد

4560

4442

1257

3/53

رباط سمنگان

5898

6299

1652

3/81

1/32

زوادرعلیا

69

69

21

3/29

0/00

سماخون

1100

1094

326

3/36

-0/11

سمسرای سفلی

185

212

56

3/79

2/76

سمسرای علیا

126

163

46

3/54

5/28

علی اباد

584

587

177

3/32

0/10

قزقاوه

148

222

62

3/58

8/45

قلعه سرخ

1450

1411

400

3/53

-0/54

قلعه شیر

1309

1514

427

3/55

2/95

کاریزان

219

244

69

3/54

2/19

کاریزنو

2379

2107

617

3/41

-2/40

کالته اقامحمد

160

181

54

3/35

2/50

کالته بزرگ

1389

1591

436

3/65

2/75

کالته صوفی

1528

1718

413

4/16

2/37

کالته فاضل

574

646

162

3/99

2/39

مخالفگاه

120

131

40

3/28

1/77

مومن اباد

2218

2056

678

3/03

-1/51
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حسنک

494

437

148
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در رابطه( )1دهیاران در سالهای خدمت خود توسط سازمانهای ذیربط ازجمله سازمان دهیاریها و
شهرداریها ،استانداری و  ...آموزشهای مختلفی میبینند ازجمله دورههایی که توسط این سازمانها برگزار
گردیده میتوان به دورههای استانداری (نیازسنجی درزمینه برنامهها ،طرحها و پروژههای عمرانی در روستا،
مکانیابی برای طرحها و پروژههای عمرانی ،نظارت و ارزیابی عملکرد پروژههای عمرانی ،قوانین و مقررات
مرتبط با صدور پروانه ،قانون نظاممهندسی ساختمان ،فرآیند تهیه و تصویب طرحهای هادی روستایی ،نحوه
برخورد با ساختوسازهای غیرمجاز در روستاها) و دورههای سازمان دهیاریها و شهرداریها (دورههای
آموزشی مکاتبهای دهیاران کشور که مواد آموزشی شامل :آشنایی با وظایف ،تشکیالت و جایگاه قانونی دهیاری
و شوراهای اسالمی ،قوانین و مقررات امور مالی و معامالتی دهیاری و شورای اسالمی ،قوانین و مقررات ملی
ساختمان و ساختوساز در روستا ،مدیریت بحران در نواحی روستایی و مدیریت پسماند روستایی) اشاره نمود.
که با توجه به مصاحبههای انجامشده با دهیاران بخش نصرآباد دهیاران مذکور از بین دورههایی که برای آنها
گذاشتهشده است در دورههای مدیریت بحران ،آموزش تعاونی ،ADSL ،کارآفرینی ،شبکه دولت ،فنی دامداری،
حسابداری ،ساختوساز غیرمجاز ،مالی دهیاری و نامهنگاری شرکت کردهاند .همچنین برای روایی بٌعدها از
روش استفاده از پیشینههای مطالعاتی و پانل تخصصی متشکل از استاد دانشگاهی و کارشناس مطالعات
روستایی استفاده گردید .جهت ارزیابی پایایی دادهها از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد ،نتایج نشان از بسیار
خوب و رضایتبخش بودن دادهها برای انجام تحقیق میباشد جدول(.)3
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جدول( .)3پایایی بٌعدهای تحقیق در قالب پرسشنامه
بٌعد

آلفای کرونباخ

بٌعد

آلفای کرونباخ

ملموس

0/73

همدلی

0/78

اطمینان

0/78

پاسخگویی

0/77

تضمین

0/79

مجموع

0/92

برای تجزیهوتحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن ،تی دو نمونه
مستقل و تحلیل کیفیت خدمات) در نرمافزار  ،SPSSاز ضریب تغییرات برای بررسی همگونی میزان پاسخدهی
مدیران در ابعاد مختلف و از مدل سرکوال برای بررسی میزان شکاف خدمات استفادهشده است.
نتایج
از بین  30پاسخگو در بخش مورد بررسی  29نفر مرد و یک نفر زن هستند .اغلب دهیاران دارای تحصیالت
دیپلم و کارشناسی بودهاند؛ و میانگین سنی دهیاران  34سال میباشد و همچنین میانگین سابقه خدمت پنج
سال و سه ماه میباشد و  23.3درصد از دهیاران  7سال سابقه خدمت داشتهاند .اغلب دهیاران دورههای
آموزش کامپیوتر ،کارآفرینی ،ADSL ،حسابداری ،شرکت تعاونیها ،نامهنگاری ،ساختوسازهای غیرمجاز و
شبکه دولت را گذراندهاند.

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09
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بررسی ضریب تغییرات بٌعدهای کیفیت خدمات در دو بخش انتظارات و ادراکات
] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1399.20.57.6.9

برای بررسی میزان نزدیکی نظرات پاسخگویان درباره بٌعد های تحقیق در دو بخش ادراکات و انتظارات ،ضریب
تغییرات هر بٌعد از طریق تقسیم انحراف معیار بر میانگین به دست آمد که نتایج ضریب تغییرات هر بٌعد را
میتوان در جدول( )4مشاهده نمود .با توجه به آنچه در جدول( )4و شکل( )4قابلمشاهده است کمترین ضریب
تغییرات در هر دو بخش انتظارات و ادراکات مربوط به بٌعد تضمین به ترتیب با  0/155و  0/105میباشد که
نشاندهنده این است که نظر پاسخگویان در بٌعد تضمین در هر دو بخش ادراکات و انتظارات به هم نزدیک و
اختالفنظر کمتری نسبت به سایر بٌعدها دارند .بیشترین ضریب تغییرات در بخش انتظارات مربوط به بٌعد
پاسخگویی با ضریب تغییرات  0/258و در بخش ادراکات مربوط به بٌعد اطمینان با ضریب تغییرات 0/120
میباشد که نشاندهنده این است که نظر پاسخگویان در این بٌعدها نسبت به سایر بٌعدها از هم دور و
اختالفنظر بیشتری نسبت به سایر بٌعدها دارند .بنابراین می توان بیان کرد که نظرات پاسخگویان در بخش
انتظارات در بعد پاسخگویی و در بخش ادراکات در بعد همدلی همگونی بیشتری دارند.

] [ DOI: 10.29252/jgs.20.57.147
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جدول( .)4میانگین ،انحراف معیار و ضریب تغییرات بٌعدهای تحقیق در دو بخش ادراکات و انتظارات
ادراکات

انتظارات
ملموس

3/353

0/537

0/160

ملموس

4/340

0/507

0/117

اطمینان

3/308

0/845

0/255

اطمینان

4/275

0/514

0/120

تضمین

3/485

0/540

0/155

تضمین

4/267

0/446

0/105

همدلی

4/033

0/667

0/165

همدلی

4/033

0/667

0/165

پاسخگویی

3/167

0/818

0/258

پاسخگویی

4/183

0/478

0/114

مأخذ :یافتههای پژوهش1397 ،

بررسی رابطه ویژگیهای فردی دهیاران با میزان انتظارات و ادراکات دهیاران

] [ DOI: 10.29252/jgs.20.57.147

برای بررسی رابطه ویژگیهای فردی دهیاران با میزان انتظارات و ادراکات دهیااران باا توجاه باه نرماال باودن
شاخصها و با توجه به اینکه دو شاخص سابقه خدمت و سان دارای مقیااس فاصالهای هساتند از همبساتگی
پیرسون و شاخص تحصیالت که دارای مقیاس ترتیبی است از همبستگی اسپیرمن استفادهشده است .بناابراین
همانطور که در جدول( )5مشاهده میشود سابقه خدمات با آماره پیرسون  ،0/5سان باا آمااره پیرساون 0/37
تحصیالت با آماره اسپیرمن  0/02با انتظارات دارای رابطه ای مستقیم با شدتی ضاعیف تاا متوساط میباشاند.
بدین معنی که کسانی که دارای سابقه خدمت بیشتر ،سان بیشاتر و تحصایالت بایشتاری هساتند انتظاارات
باالتری دارند و با توجه به میزان معناداری بهدستآمده برای این شاخصها که برای دو شاخص سابقه خادمات
و سن معنادار میباشد .بدین معنی که در منطقه موردمطالعه با اطمینان  95درصد این رابطه تصادفی نیسات و
واقعی است .همچنین درزمینه میزان ادراکات دهیاران شاخص سابقه خدمات باا آمااره پیرساون  0/61سان باا
آماره پیرسون  0/46و تحصیالت با آماره اسپیرمن  0/43با ادراکات دارای رابطهای مستقیم باا شادتی متوساط
میباشند .بدین معنی که کسانی که دارای سابقه خدمت بیشتر ،سن باالتر و تحصیالت بیشتری هستند نسابت

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1399.20.57.6.9

شکل( .)4ضریب تغییرات بٌعد های تحقیق در دو بخش ادراکات و انتظارات

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

بٌعد

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرات

بٌعد

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرات
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جدول( .)5رابطه ویژگیهای فردی دهیاران با میزان انتظارات و ادراکات دهیاران
نوع همبستگی

پیرسون

بخش
انتظارات
ادراکات

اسپیرمن

سابقه خدمت

سن

تحصیالت

آماره

0/50

0/37

0/02

میزان معناداری

0/01

0/05

0/92

آماره

0/61

0/46

0/43

میزان معناداری

0/00

0/01

0/02

مأخذ :یافتههای پژوهش1397 ،

ارزیابی وضعیت انتظارات و ادراکات کیفیت خدمات آموزشی بخش موردمطالعه

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1399.20.57.6.9
] [ DOI: 10.29252/jgs.20.57.147

برای ارزیابی وضعیت کیفیت خدمات آموزشی بخش موردمطالعه ،توجه به نرمال بودن بٌعدهای کیفیت خدمات
آموزشی (میزان معناداری حاصل از آزمون کولوموگراف اسمیرنوف برای این بٌعدها بیشتر از  0/05میباشد) از
آزمون  Tتک نمونهای استفادهشده است .در این آزمون ،چنانچه سطح معنیداری کمتر از مقدار خطا باشد
چنین استنباط میشود که میانه نظری در جامعهی موردمطالعه؛ مقدار آزمون شده (میانه نظری  )3نیست .در
آزمون  Tتک نمونهای چنان چه حد باال و حد پایین هر دو مثبت باشند ،بدین معنی است که میانگین جامعه
در مورد آن متغیر بیشتر از مقدار مورد آزمون میباشد .همچنین چنانچه اولی مثبت و دومی منفی باشد،
میانگین جامعه بهدستآمده مقدار آزمون (میانه نظری  )3است .منفی بودن این دو مقدار ،بدین معنی است که
میانگین متغیر موردنظر در جامعه کمتر از مقدار آزمون است و این متغیرها در جامعهی موردبررسی در سطح
پایینی قرار دارند .بنابراین میانگین محاسبهشده ابعاد کیفیت خدمات آموزشی (انتظارات ادراکات) با میانگین
فرضی ( )3سنجش شده و ثابت میشود که میانگین واقعی نظر کل پاسخگویان در دو بخش ادراکات و
انتظارات ،تمام بٌعد ها بهجز انتظارات دو بٌعد اطمینان و پاسخگویی از  3بزرگتر و در حد متوسط به باال است و
با توجه به میزان معناداری بهدستآمده برای تمام بٌعدها؛ که کمتر از  0/05است معنادار میباشد و قابلتعمیم
بهکل جامعه موردمطالعه را دارد .همچنین حد باال و پایین تمام بٌعدها بهجز انتظارات دو بٌعد اطمینان و
پاسخگویی حد پایین منفی است که نشان میدهد میانگین در این دو بعد برابر با مقدار موردنظر است و در
مابقی بٌعدها حد باال و پایین مثبت است بدین معنی که میانگین جامعه در این بٌعد بیشتر از مقدار مورد آزمون
میباشد که این نتیجه گویای این میباشد که دهیاران در مورد کیفیت خدمات آموزشی انتظارات بیشتری
دارند .در بحث ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی نیز میانگین جامعه درحد نسبتاً مطلوب میباشد که نشان از
تفاوت آماری بین کیفیت خدمات آموزشی و متوسط نظری  3میباشد جدول( .)6بدین معنی که آموزشهای

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

به آموزشهای ارائهشده به آنها درک و رضایت باالتری دارند و با توجه به میزان معنااداری بهدساتآمده بارای
این شاخصها که برای هر سه شاخص (سابقه خدمات ،سن و تحصیالت) معنادار میباشد .بادین معنای کاه در
منطقه موردمطالعه با اطمینان  95درصد این رابطه تصادفی و از روی شاانس نیسات و واقعای اسات .بناابراین
سابقه بیشتر و تحصیالت بیشتر در افراد مسن تر سبب می شود که ادراک باالتری نسبت به وظایف خود داشته
باشند و انتظارات آنها باالتر برود و عملکرد بهتری داشته باشند.
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ارائهشده ،فضای ارائه آموزش و مدرسین به دهیاران توانسته نیازهای آنها را در حد نسبتاً مطلوبی برطرف
نماید و آموزشهای ارائهشده برای دهیاران مفید بوده است ،اما با توجه به میزان انتظارات دهیاران انتظارات
آنها در تمام ابعاد موردبررسی بهجز بعد اطمینان باال بوده و انتظارات آنها در این بعد به علت ارائه
آموزشهای مفید ،پایین میباشد.

متغیر تحقیق
بعد ملموسات
بعد اطمینان
بعد تضمین
بعد همدلی
بعد پاسخگویی
بخش ادراکات

انحراف

میزان

اختالف از

فاصله اطمینان %95

معیار

معناداری

میانگین

پایینتر

باالتر

ادراکات

14/48

4/34

0/51

0/00

1/34

1/15

1/53

انتظارات

3/60

3/35

0/53

0/001

0/35

0/15

0/55

ادراکات

13/58

4/28

0/51

0/00

1/28

1/008

1/14

انتظارات

1/99

3/30

0/84

0/055

0/30

-0/007

0/62

ادراکات

15/56

4/27

0/45

0/00

1/27

1/10

0/143

انتظارات

4/92

3/48

0/54

0/00

0/48

0/28

0/68

ادراکات

8/49

4/03

0/67

0/00

1/03

0/78

1/28

انتظارات

8/49

4/03

0/66

0/00

1/03

0/78

1/28

ادراکات

13/57

4/18

0/48

0/00

1/18

1/00

1/36

انتظارات

1/11

3/16

0/81

0/274

0/16

-0/13

0/47

ادراکات

16/19

4/21

0/41

0/00

1/21

1/06

1/37

انتظارات

4/58

3/46

0/53

0/00

0/46

0/27

0/66

بخش

آماره
تی

میانگین
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در این بخش از تجزیهوتحلیل دادهها ،شکاف موجود در ابعاد مختلف کیفیت خدمات درزمینه کیفیت آموزش
دهیاران بخش نصرآباد شهرستان تربتجام بر اساس مدل تحلیل شکاف موردبررسی قرار میگیرد .به این
منظور ابتدا نمرات ادراکات و انتظارات مراجعان از پرسشنامهها استخراج سپس شکاف کیفیت خدمات که
حاصل تفاوت بین ادراکات و انتظارات مراجعان بود محاسبه گردید .نمره منفی شکاف کیفیت خدمات مؤلفهها،
نشاندهنده این مطلب است که در مؤلفههای مزبور ،سازمان آموزشدهنده دهیاران نتوانسته است انتظارات
آنان را برآورده نماید .در نظر گرفتن شکاف کیفیت بهتنهایی ،نمیتواند راهگشا باشد؛ زیرا مؤلفههای کیفیت
آموزشی ازنظر مراجعان اهمیت یکسانی نداشته و باید متغیر میزان اهمیت مؤلفهها را در ارزیابی کیفیت
خدمات وارد نمود .از اینرو ،در جدول( )7میزان اهمیت هر مؤلفه آورده شده است .بر اساس معادله مدل
سروکوآل میزان اهمیت هر مؤلفه در میزان شکاف کیفیت همان مؤلفه ضرب شده تا نمره کیفیت هر مؤلفه به-
دست آید .هرچقدر نمره کیفیت مؤلفهای منفیتر (کوچکتر) باشد ،نشاندهنده این مطلب است که اوالً میزان
اهمیت آن مؤلفه از دیدگاه دهیاران بیشتر بوده و ثانیاً بر اساس ادراکات پاسخگویان ،سازمان در آن مؤلفه
نتوانسته است انتظارات دهیاران را برآورده نماید .بنابراین آن مؤلفه برای انجام اقدامات اصالحی ،اولویت
بیشتری دارد .همانطور که از ستون آخر جدول پیداست ،مؤلفهها در این نگاره بر اساس اولویت آنها جهت
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انجام اقدامات اصالحی رتبهبندی شدهاند تا راهگشای مسئوالن آموزشدهنده دهیاران جهت انجام اقدامات
اصالحی در آن زمینه باشند .بر اساس میزان اهمیت مؤلفهها و با توجه به شکاف کیفیت خدمات ،نمره کیفیت
خدمات بهصورت جدول( )7قابلمشاهده است.

ادراکات

ارائه خدمات بهموقع

3/03

4/30

0/035

-1/26

-0/044

9

ارائه مطالب به شیوهای که برای دهیاران قابلدرک باشد

3/56

4/23

0/036

-0/66

-0/024

19

ارائه مطالب آموزشی به شکلی منظم و مرتبط با یکدیگر

3/40

4/40

0/028

-1/00

-0/028

15

آگاه کردن دهیاران از نتیجه ارزشیابی

3/23

4/16

0/039

-0/93

-0/036

13

تسهیل بحث و تبادلنظر

3/43

4/20

0/016

-0/76

-0/012

23

ارائه آموزشهای نظری و عملی

4/10

4/23

0/027

-0/13

-0/004

27

وجود منابع مطالعاتی کافی برای افزایش آگاهی

3/16

4/40

0/040

-1/23

-0/049

4

برنامههای آموزشی باکیفیت باال

3/13

4/26

/042

-1/13

-0/047

6

تنوع برنامههای آموزشی

3/16

4/33

0/062

-1/16

-0/073

1

برخورداری مدرسین از دانش تخصصی کافی

3/70

4/16

0/028

-0/46

-0/013

22

اختصاص وقت اضافه برای پاسخ به سؤاالت دهیاران

3/03

4/03

0/045

-1/00

-0/045

8

متناسب بودن دورهی آموزشی

3/83

4/40

0/019

-0/56

-0/011

26

وجود روابط مناسب مدرسین و دهیاران

3/46

4/36

0/029

-0/90

-0/027

16

مناسب بودن زمان برگزاری کالسها

3/10

4/10

0/043

-1/00

-0/043

11

مناسب بودن برخورد کارکنان

3/73

4/10

0/032

-0/36

-0/012

24

رفتار توأم با احترام مدرس با دهیاران

3/76

4/23

0/031

-0/46

-0/014

20

انعطافپذیری مدرسین

3/46

4/13

0/038

-0/66

-0/026

18

توجه خاص به تکتک افراد

3/13

3/60

0/100

-0/046

-0/047

7

اعمال نظرات و پیشنهادات دهیاران

3/36

4/23

0/030

-0/086

-0/026

17

مؤلفهها

جذابیت ظاهری وسایلی(کتاب،جزوه و )...آموزشی

2/96

3/96

0/049

-1/00

-0/049

5

خدمات

کارآمدی و جدید بودن تجهیزات و مواد آموزشی

3/00

4/43

0/036

-1/43

-0/051

3

خدمات

جذابیت ظاهری و تسهیالت فیزیکی

3/40

4/67

0/028

-1/06

-0/030

14

اقدامات

انتظارات

میزان اهمیت

شکاف کیفیت

اصالحى
نمره کیفیت

اولویت جهت

توانایی و مهارت حرفهای مدرس

3/63

4/46

0/017

-0/83

-0/014

21
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ظاهر آراسته و حرفهای مدرسین

3/76

4/36

0/020

-0/60

-0/012

25
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مؤلفهها
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ارائه منابع مطالعاتی مناسب به دهیاران

3/10

4/16

0/037

-1/06

-0/04

12

وجود نظام بازخورد برای بهبود عملکرد کیفیت خدمات

3/16

4/23

0/041

-1/06

-0/044

10

اعالم ساعات اضافه برای آموزش

3/03

4/10

0/053

-1/06

-0/056

2

ابعاد

اطمینان

3/30

4/27

/035

-0/96

-0/033

2

تضمین

3/44

4/26

0/034

-0/81

-0/031

4

همدلی

3/44

4/03

0/049

-0/59

-0/028

5

پاسخگویی

3/16

4/18

0/040

-1/01

-0/04

1

مأخذ :یافتههای پژوهش1397 ،

نتیجهگیری و پیشنهادها
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آموزش ،نقش مهٌم و پایداری بر ارتقاء سطح آگاهی علمی و شغلی دهیاران دارد بر همین اساس ارائه آموزش و
برنامههای آموزشی موجب توانمند ساختن دهیاران برای انجام وظایف و تکالیف آنان میشود .لذا سنجش
کیفیت خدمات آموزش ،پیششرط اساسی بهبود کیفیت است و تا زمانی که نیازهای کیفی مشخص نشود،
خدمات اصالح نمیگردد .بر این اساس هدف این مطالعه تحلیل و ارزیابی از کیفیت خدمات آموزشی بر
دهیاران بود .نتایج حاصل از آزمون همبستگی هر دو بخش انتظارات و ادراکات با ویژگیهای فردی دهیاران
رابطهای مثبت و معنادار دارد .همچنین بحث ارزیابی وضعیت کیفیت خدمات آموزشی دهیاران بخش
موردمطالعه ،نشان داده میانگین جامعه به لحاظ رضایتمندی از دورههای آموزشی در حد نسبتاً مطلوب
میباشد .اما در بحث انتظارات بهجز دو بعد اطمینان و پاسخگویی ،میانگین جامعه در این بٌعد بیشتر از مقدار
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با توجه به مقادیر ادراکات و انتظارات ،بیشترین میزان شکاف به ترتیب در مؤلفههای تنوع برنامههای آموزشی،
اعالم ساعات اضافه برای آموزش ،کارآمدی و جدید بودن تجهیزات و مواد آموزشی ،وجود منابع مطالعاتی کافی
برای افزایش آگاهی ،جذابیت ظاهری وسایلی (کتاب ،جزوه و )...آموزشی ،برنامههای آموزشی باکیفیت باال،
توجه خاص به تکتک افراد ،اختصاص وقت اضافه برای پاسخ به سؤاالت دهیاران و ارائه خدمات بهموقع
مشاهدهشده است که نشاندهنده این است که در این مؤلفهها فاصله بین ادراکات و انتظارات زیاد میباشد و
انتظارات دهیاران در حد مطلوب برآورده نشده است .در بین ابعاد هم بعد پاسخگویی بیشترین میزان شکاف را
دارا بوده و نیاز به اصالحات بیشتری نسبت به سایر مؤلفهها و ابعاد را دارد .همچنین با توجه به نمره کیفیت
خدمات ،ارائه مطالب به شیوهای که برای دهیاران قابلدرک باشد ،رفتار توأم با احترام مدرس با دهیاران،
توانایی و مهارت حرفهای مدرس ،برخورداری مدرسین از دانش تخصصی کافی ،تسهیل بحث و تبادلنظر،
مناسب بودن برخورد کارکنان ،ظاهر آراسته و حرفهای مدرسین ،متناسب بودن دورۀ آموزشی ،ارائه آموزشهای
نظری و عملی ،در اولویتهای آخر جهت اقدامات اصالحى قرار میگیرند .چراکه میزان شکاف بین خدمات در
این مؤلفهها کم میباشد و دهیاران از دورههای آموزشی نسبتاً راضی میباشند.
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3/35

4/34

0/030

-0/98

-0/031
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مورد آزمون میباشد که این نتیجه گویای این میباشد که دهیاران در مورد کیفیت خدمات آموزشی انتظارات
بیشتری دارند .همانگونه که نتایج نشان داد ،بهطورکلی ،در هر پنج بٌعد خدمات آموزشی ،شکاف منفی کیفیت
وجود دارد .شکاف منفی بیانگر این است که انتظارات دهیاران فراتر از ادراکات آنها از وضعیت موجود است .با
توجه به نتایج حاصل از آزمونها میتوان بیان کرد که در روستاهای مورد مطالعه دهیاران نیاز به آموزشهای
بیشتری دارند که انتظارات آنها کاهش پیداکرده و سبب باالرفتن ادراکات آنها شود که بتوانند عملکرد بهتری
داشته باشند .هرچند مطالعه مستقیمی در ارتباط با موضوع مطالعه برای بررسی همسویی و ناهمسویی وجود
ندارد ،اما مطالعات مرتبطی در زمینه ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی در حوزه های دیگر وجود دارد که بلحاظ
نتایج کلی می تواند امکان مقایسه نتایج را فراهم سازد .به عنوان نمونه در مطالعه آقا مالیی و همکاران ()1385
بهمنظور تعیین ادراک و انتظار دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از کیفیت خدمات آموزشی و
تحلیل شکاف کیفیت که به روش  SERVQUALانجام شد .در تمام ابعاد خدمات شکاف منفی وجود داشت و
همچنین در مطالعه کاوسی و همکاران( ،)1393مرادی و همکاران ( )1394در تمام ابعاد شکاف منفی وجود
دارد که نتایج هر دو مطالعه با نتایج مطالعه حاضر مطابقت دارد.
بطور ویژه در این پژوهش کمترین میانگین شکاف کیفیت در بعد همدلی مشاهده شد .بعد همدلی یعنی نشان
دادن و اعمال توجه خاص و گرم به مشتریان ،برخورد مناسب با مشتری و حساس بودن نسبت به نیازهای
مشتری از ویژگیهای همدلی میباشد و لذا نتایج نشاندهنده آن است که در دورههای آموزشی دهیاران به این
بعد توجه بیشتری شده است و شاید بتوان آن را یکی از نقاط قوت دورههای آموزشی دانست .لذا نتایج
بیشترین میانگین شکاف کیفیت درمولفه تنوع برنامه آموزشی و در بعد پاسخگویی مشاهده شد .این نتایج
حاکی از آن است که نظرات ،انتقادات و پیشنهادات دهیاران موردتوجه قرار نمیگیرد .لذا در این بعد و شاخص
خوب عمل نشده و بخش آموزش دهیاران نتوانسته انتظارات آنان را برآورده نماید که همراستا با نتایج مطالعه
کاوسی و همکاران  1393میباشد .کمترین ضریب تغییرات در هر دو بخش انتظارات و ادراکات مربوط به بٌعد
تضمین به ترتیب با  0/155و  0/105میباشد که نشاندهنده این است که نظر پاسخگویان در بٌعد تضمین در
هر دو بخش ادراکات و انتظارات به هم نزدیک و اختالفنظر کمتری نسبت به سایر بٌعدها دارند .بیشترین
ضریب تغییرات در بخش انتظارات مربوط به بٌعد پاسخگویی با ضریب تغییرات  0/258و در بخش ادراکات
مربوط به بٌعد اطمینان با ضریب تغییرات  0/120میباشد که نشاندهنده این است که نظر پاسخگویان در این
بٌعدها نسبت به سایر بٌعدها از هم دور و اختالفنظر بیشتری نسبت به سایر بٌعدها دارند .بر این اساس نتایج این
مطالعه می تواند به عنوان الگو و نمونه ای ویژه برای آسیب شناسی خدمات آموزشی به دهیاران مورد توجه
سیاستگذاران ،مدیران و برنامه ریزان قرار گرفته و از طریق طراحی ،اجرا و تقویت نظام آموزشی دهیاران،
تاثیرگذاری باالیی بر ارتقاء کمیت و کیفیت عملکرد دهیاران داشته باشد .متناسب با نتایج بهدستآمده میتوان
موارد زیر را پیشنهاد نمود:
 کارگاههای آموزشی برای مدرسین بهمنظور بهکارگیری روشهای آموزشی نوین و برقراری ارتباط
مناسبتر با دهیاران برگزار گردد .و همچنین برنامه کاری مدرسین به نحوی تنظیم شود که ساعاتی را
برای پاسخگویی به سؤاالت دهیاران داشته باشند.

ارزیابی و تحلیل کیفیت خدمات آموزشی ارائه شده به مدیران روستایی...



جهت اثرگذاری بیشتر ،تنوعبخشی به دورههای آموزشی مانند سفرهای کوتاهمدت و دورههای مجازی
و...رعایت شود.
برای استمرار بیشتر دورههای آموزشی دهیاران ،مکان مناسبی را با امکانات و تجهیزات الزم مانند ویدئو
پروژکتور ،کتابخانه و غیره برای برگزاری کالسها فراهم نمایند.
همچنین پیشنهاد میشود نظرات و خواستههای دهیاران در برنامهها گنجانده شود و در برگزاری
دورههای آموزشی از دهیاران نظرخواهی شود .لذا با توجه به درخواست دهیاران برخی دورهها مانند
دورههای آموزش اشتغالزایی برای جوانان در روستا و دورههای آموزش مبانی کامپیوتر ،مدیریت بحران،

امداد و نجات ،بازاریابی ،آشنایی با توانمندسازی روستا و فرهنگآموزی نیز به دورههای آموزشی
آنها اضافه شود.


درنهایت پیشنهاد میشود ،برای کاهش شکاف پاسخگویی دورههای آموزشی درزمینه نحوه ارائه خدمت

به دهیاران و برقراری ارتباط با آنان برگزار گردد.
منابع
ابراهیمزاده ،عیسی و کماسی ،حسین .)1393( ،ارزیابی و تحلیل کیفیت خدمات شهرداری بر اساس مدل
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سرکوال؛ مطالعه موردی :شهرداری شهر سنقر ،فصلنامه مطالعات برنامهریزی شهری.172-153 :)6(2 ،
ادهم ،اسماعیل .)1389( ،بررسی نقش آموزش دهیاران در توسعه روستایی مطالعه موردی بخش سرخه،

باقری ،لیال و باقری ،مریم .)1395( ،ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه کارآموزان فنی و حرفهای
زنجان :مدل سروکوال ،پنجمین همایش ملی و چهارمین همایش بینالمللی مهارتآموزی و اشتغال ،سازمان فنی
و حرفهای کشور ،تهران ،ایران.
تقی پور ،میالد ،عباسی ،عنایت و نعیمی امیر .)1395( ،ارزیابی کیفیت خدمات آموزشثی در نظام آموزش
عالی کشاورزی با استفاده از مدل کیفیت خدمات آموزشی (( )SERVQUALمورد مطالعه :دانشکده
کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس) ،نامه آموزش عالی ،دوره جدید.95-73 :)36(9 ،
جلیلوند ،محمدامین .)1388( ،ضرورت و نقش آموزش در بهسازی نیروی انسانی و توسعه ،ماهنامه ارتباط با
مدت دانشگاه تهران.70-68 :72 ،
حاجی نژاد ،علی؛ فضل علی ،زینب .)1393( ،مهارت رایانهای دهیاران شهرستانهای بهشهر و گلوگاه،

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1399.20.57.6.9

پایاننامه کارشناسی ارشد ،استاد راهنما زینب کرکه آبادی ،رشته جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشگاه آزاد
اسالمی واحد سمنان ،دانشکده علوم انسانی ،سمنان.

فصلنامه جغرافیا.295-279 :)41(12 ،
رجب صالحی ،حسین ،موسوی ،سید عارف ،جاهدی ،یوسف و رسولی ،صمد ،)1390( ،بررسی و تحلیل
سامخانیان ،محمد .)1384( ،برنامهریزی آموزشی منابع انسانی (مبانی و فرآیندها) ،انتشارات مهریرنا ،تهران

] [ DOI: 10.29252/jgs.20.57.147

اثربخشی آموزش بر توانمندسازی دهیاران ،مجله مدیریت شهری.79-61 :)29(10 ،
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صبرکش ،علیرضا و مزینانی ،حبیباهلل و نور محمدی ،هادی .)1392( ،آموزش و توسعه منابع انسانی در
سازمان ،فصلنامۀ مطالعات مدیریت بر آموزش انتظامی.134-107 :)6(4 ،
فراهانی ،حسین و رستمخانی ،احمد .)1391( ،بررسی و ارزیابی نقش دهیاریها باکیفیت زندگی در روستاها؛
مطالعه موردی :دهستان کرسف شهرستان خدابنده ،فصلنامۀ مدیریت شهری.206-195 :30 ،
از عملکرد دهیاریها ،مطالعه موردی :روستاهای استان قزوین ،فصلنامۀ پژوهشهای روستایی.91-61 :1 ،
قدیری معصوم ،مجتبی ،طالقانی ،غالمرضا و کوهستانی ،حسین .)1393( ،آسیبشناسی دهیاریهای استان
آذربایجان شرقی :مطالعه موردی شهرستان بستانآباد ،فصلنامه روستا و توسعه.112-93 :)1(16 ،
قالوندی ،حسن ،قلعهای ،علیرضا ،بهشتی راد ،رقیه .)1392( .بررسی ادراکات و انتظارات دانشجویان از
کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه ارومیه و رابطه آن با ارزشیابی از عملکرد اساتید ،مجله اندیشههای نوین
تربیتی.145-119 :)4(9 ،
کاوسی ،زهرا ،رحیمی ،حامد ،قنبری ،پروین ،حیدری ،الله و بهمنی ،جمشید .)1393( ،بررسی شکاف کیفیت
خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز سال ( .)1392مجله علوم پزشکی
صدرا.161-172 :)2(2 ،
مشرف جوادی ،محمدحسین ،ثمنگویی ،بتول و تنهایی ،محمدحسن .)1391( ،ارزیابی کیفیت خدمات یک
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فیروزآبادی ،سید احمد و ایمانی جاجرمی ،حسین .)1391( ،وضعیت رضایت روستاییان و عوامل مرتبط با آن

موسسه آموزشی با استفاده از مدل سرکوال ،اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستمها ،دانشگاه آزاد
اسالمی واحد نجفآباد .نجف آباد.
مدیریت نوین روستایی ،ماهنامه پژوهشی ،آموزشی و ترویجی دهیاریها.47-41 :35 ،
نائیچی ،مصطفی .)1389( ،نقش آموزش دهیاران در توسعه روستایی ،مطالعه موردی :دهیاریهای بخش
چمستان ،شهرستان نور ،دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا ،تهران ،دانشگاه تهران.
نجفی ،رامین ،خراسانی ،اباصلت ،محمدی ،رضا ،گلوی ،میترا .)1393(،ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی بر اساس
مدل سرکوال ،مطالعات اندازهگیری و ارزشیابی آموزشی.11-27 :)6(4 ،
یحیی پور ،مهدی ،هاشمی ،سید مناف .)1390( ،اصول و مبانی مدیریت خدمات شهری در شهرداری ،چاپ
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Adriana Elena, T. & Adela, M. (2010). Rural education in Romania: Present and
perspectives, Procedia Social and Behavioral Sciences, 2: 402–406
Amuakwa-Mensah, F. Boakye-Yiadom, L. & Baah-Boateng, W. (2016). Effect of
education on migration decisions in Ghana: a rural-urban perspective, Journal of
Economic Studies, 43 (2): 336-356
Biriescu, s. & Babaita, c. (2014). Rural education, an important factor of regional
development in the context of local government strategies, Procedia - Social and
Behavioral Sciences, 124: 77-86
Bodvarsson, O. & Gibson, W. (2002). Tipping and service quality: a reply to Lynn,
The Social Science Journal, 39: 71–476

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1399.20.57.6.9

موسوی ،سید عارف و رزندی ،الناز .)1392( ،نقش و تناسب آموزش و توانمندسازی دهیاران در توسعهی

[ DOI: 10.29252/jgs.20.57.147 ]

[ DOR: 20.1001.1.22287736.1399.20.57.6.9 ]

[ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09 ]

167

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

...ارزیابی و تحلیل کیفیت خدمات آموزشی ارائه شده به مدیران روستایی

Galeeva, R. (2016). SERVQUAL application and adaptation for educational service
quality assessments in Russian higher education, Quality Assurance in Education,
24(3): 329-348
Gille, V. (2012). Education spillovers: empirical evidence in rural India, Indian
Growth and Development Review, 5 (1): 4-24
Luk, S. T. K. & Layton, R. (2002). Perception Gaps in customer expectations:
Managers versus service providers and customers. The Service Industries Journal,
22(2): 109-128
Mahmood, KH. (2005). Multipurpose community telecenters for rural development
in Pakistan. The Electronic Library, 23(2): 204-220
Panda, P. (2015). Farmer education and household agricultural income in rural
India, International Journal of Social Economics, 42(6): 514-529
Susie, K. Huong Ha & S. McGregor, S. (2017). Service quality and student/customer
satisfaction in the private tertiary education sector in Singapore. International Journal
of Educational Management, 31(4): 430-444
Tsinidou, M. Gerogiannis, V. & Fitsilis, V. (2010). Evaluation of the factors that
determine quality in higher education: an empirical study. Quality Assurance in
Education, 18(3): 227 – 244
Xiao, Y. Li, L. Zhao, L. (2017). Education on the cheap: The long-run effects of a free
compulsory education reform in rural china. Journal of Comparative Economics,
45(3): 544-562
Yousapronpaiboon, KH. (2014). SERVQUAL: Measuring higher education service
quality in Thailand. Procedia Social and Behavioral Sciences, 116: 1088 – 1095.

