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 به خود با را نامطلوبی پیامدهای آن کیفیت به توجه بدون عالی آموزش نظام کمی گسترش: چکيده

 کیفیت از آنان هایدیدگاه بررسی و هستند هادانشگاه اصلی مشتریان عنوان به دانشجویان. دارد همراه

 اختیار در خدمات اینگونه کیفیت ارتقای جهت را ارزشی با اطالعات تواندمی شده، ارائه آموزشی خدمات

 به شده ارائه آموزشی خدمات کیفیت ارزیابی هدف با حاضر پژوهش. دهد قرار ریزانبرنامه و مسؤالن

 هدف نظر از پژوهش این. شد انجام سروکوال مدل اساس بر مشهد واحد اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان

 ابزار و پیمایشی – توصیفی روش از استفاده با نیاز مورد اطالعات و است، کاربردی هایپژوهش جزو

 آزاد دانشگاه در تحصیل به مشغول دانشجویان تمامی شامل آماری، جامعه. اندشده آوریجمع نامهپرسش

 انتخاب ای¬طبقه تصادفی صورت به نفر 024 حجم به اینمونه میان این از که بود مشهد واحد اسالمی

 کلی طور به دانشگاه این در شده ارائه خدمات کیفیت وضعیت که داد نشان آمده دست به نتایج. گردید

 معناداری سطح با گوییپاسخ بعد تنها خدمات کیفیت بعد پنج میان از و دارد قرار مطلوبی سطح در

 قابلیت بعد. باشدمی ذیل شرح به نیز ابعاد این بندیاولویت    ترتیب. است نامطلوبی وضعیت در( 21/4)

 جایگاه در( 40/3) میانگین با تضمین بعد اول، جایگاه در( 72/3) میانگین بیشترین کسب با اطمینان

 چهارم جایگاه در( 8/2) میانگین کسب با محسوس عوامل بعد سوم، جایگاه در( 40/3) همدلی بعد دوم،

 جهت پیشنهاداتی نیز پایان در. دارند قرار اولویت پنجم جایگاه در( 31/2) گوییپاسخ   بعد نهایت در و

 .است شده ارائه مشهد واحد اسالمی آزاد دانشگاه در خدمات کیفیت وضعیت بهبود

 .کیفیت، خدمات آموزشی، دانشگاه آزاد، مدل سروکوال :يديکل واژگان

 

 مقدمه

 از جزئهی  آمهوختن . اسهت  یكهدیگر  بهه مهوازات   کیفی و کمی در تمامی ابعاد متعادل و موزون رشد مستلزم آموزشی نظام توسعه

 از یكی یافته و افزایش خدمات کیفیت به توجه اخیر هایسال در .دارد تاریخ قدمت به ایپیشینه و بوده بشری نیازهای نخستین

 قهرار  امهور  اغلب رأس در کیفیت گفت تواندیگر می از دیدی حتی. شودمی محسوب سازمانی هر بقای و موفقیت در مؤثر عوامل

 هادانشگاه .(1310رضاییان،  خادم و بزاز است )موسوی دانشگاه یا مؤسسه هر وظایف تریناز مهم خدمات ارائه شده بهبود و دارد

بهه   دارنهد،  عههده  را بهه  کشور فرهنگی و علمی سطح ارتقای و آموزش اهمیت وظیفه با که خدماتی هایسازمان از یكی عنوان به
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در  را خهود  موقعیهت  خویش خدمات کیفیت سطح با ارتقای بایستی خطیر، وظیفه این بر عالوه که اسالمی آزاد خصوص دانشگاه

 (.1381ببخشد )گرجی و همكاران،  بهبود و تثبیت کشور علمی یجامعه

 بهبهود  در مشهتریان  تهرین اصلی به عنوان های دانشجویاندیدگاه میان این در و هستند عالی آموزش عمده مشتریان دانشجویان

 ههای گهام  جملهه  از خهدمات،  ارزیهابی کیفیهت   (. ازاینرو،2446، 1داشت )سحنی و همكاران بسزایی خواهد نقش خدمات کیفیت

  (.2444، 2شود )لیم و تانگمی محسوب کیفیت ارتقا هایبرنامه   تدوین در اساسی

-مهی  همین دلیل به شود،می محسوب آن از جزئی طبیعتاً و است سرشت آن از بخشی چیزی هر کیفیت دانیم می که همانطور

 و بقها  بهرای  خهدمات  کیفیت ،(2447) 3زافیروفلوس اعتقاد به. است مبهم و کیفیت دشوار یواژه از دقیقی توصیف که گفت توان

 کهه  خهدمات  کیفیهت  از سهطحی  عنهوان  به که مشتری رضایت. است سازمان برای سودآور راهبردی و حیاتی دانشگاه سودآوری

(، 1170) 6( و گلیمهور 1171) 0، از دیهد کرازبهی  (2446، 0وانهگ و شهی  ) شهود مهی  سازد،تعریفمی برآورده را مشتریان انتظارات

( 1182) 7ریزی شهده، از نظهر پیتهرز و واتهرمن    کیفیت در آموزش یعنی انطباق خروجی آموزش و پرورش نسبت به اهداف برنامه

( کیفیت برابر است با برتهری  1180) 8کیفیت به معنای اجتناب از نقص در آموزش و پرورش است. از نظر پاراسورامان و زیتهامل

رو شدن و یا فراتر رفهتن از  (، کیفیت در آموزش و پرورش را به عنوان روبه1118) 1ه تنگ و زیریدر آموزش و پرورش، در حالیك

-( آن را به عنوان تناسب برای هدف تعریف می2411) 14کنند و جین و همكارانانتظارات مشتریان آموزش و پرورش تعریف می

 (.  1312کنند )شمس مورکانی و همكاران، 

 نامناسهب از  گیهری بههره  آموزشهی،  خهدمات  کیفیهت  بهبود و در ارزیابی علمی هایروش از استفاده عدم ذکرشده، مطالب باتوجه

 عهالی،  در آموزش کمّی توسعة با همگام. داشت خواهد پی در را امر آموزش در ضعیف گذاریسیاست و جامعه فكری هایسرمایه

 انجهام دادن  آن، اهمیت سهنجش  و عالی آموزش در کیفی رشد ضرورت به توجه با .است ضروری نیز کیفی هایشاخص به توجه

 بهه  شهده  ارائهه  آموزشهی  خهدمات  کیفیهت  لذا پهژوهش حاضهر بها ههدف ارزیهابی      .شوداحساس می بیشتر زمینه این در پژوهش

 سروکوآل انجام گرفت. مدل اساس بر مشهد واحد اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان

 پژوهش پيشينه و نظري مبانی

بهه   خهدمات  بخهش  در آن پهذیرش  و ساخته هایی مواجهچالش با را هاسازمان مدیریت خدمات، کیفیت موضوع کنونی دنیای در

 بهه عنهوان   و باشهد مهی  مانهدگاری سهازمان   و موفقیت رشد، برای مهمی عامل خدمات کیفیت. است افزایش یافته ایفزاینده طور

 خهدمات  تا کیفیت شده موجب شدید رقابت همچنین. است گرفته قرار مدیریت دستور کار در فراگیر و موثر راهبردی، موضوعی

مفههوم کیفیهت در بخهش آمهوزش،      .(1310باشد )گودرزوند چگینی و همكاران،  سازمان یک بقای و موفقیت برای کلیدی عامل

نش پژوهان، از منظر خاصی تر و تعاریف ارائه شده از آن، دارای تنوع بیشتری است و هر یک از داها، پیچیدهنسبت به سایر حوزه

(. کیفیت همچون سایر مفاهیم تعلیم و تربیت ماهیتی نسهبی داشهته و   1314اند )محمدهادی، این مفهوم را مورد توجه قرارداده
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توان برای آن لحاظ نمود. بر مبنای اصول کیفیت جامع، کیفیت به معنهای  های آموزشی تعاریف مختلفی را میبه تناسب موقعیت

ام آموزشی )دروندادها، فرایندها، بروندادها و پیامدها( با حداقل اسهتانداردهای تهدوین شهده و در صهورت عهدم وجهود       تناسب نظ

باشد. کیفیت بر تغییرات مههم در سیسهتم آموزشهی یها زیرسیسهتم آن، ماهیهت       های آموزشی میاستانداردها با اهداف و رسالت

درسهی، تكنولهوژی آموزشهی و محهیت اجتمهاعی،      ات و تدارکات(، اهداف، برنامهدادها )فراگیران، مدرسان، تسهیالت، تجهیزدرون

 (.  1312اقتصادی، فرهنگی و سیاسی آن نیز داللت دارد )شمس مورکانی و همكاران، 

 تهک  ههای مقیهاس  کهه  حهالی  در انهد، کرده گیریبعدی اندازه تک هایمقیاس از استفاده با را خدمات کیفیت پژوهشگران، برخی

( 2443) 11(. ههام و هیهدو   1313 همكهاران،  و نجفی) نیست مناسب کیفیت مانند مفهومی چند بعدی گیریاندازه برای بعدی

ای )اساتید( و مشتری )دانشهجو( ارزیهابی کهرده و نتیجهه     های آموزش عالی را از دیدگاه خدمات حرفهکیفیت خدمات در سازمان

(. در این میهان،  2443زیابی و فهم انتظارات دانشجویان ندارند )هام و هیدو ، مندی برای ارها روش نظامگرفت که اکثر دانشگاه

کهرد   جلهب  خهود  بهه  را زیادی توجه آموزش عالی در به ویژه اخیر هایسال در خدمات کیفیت گیریاندازه در 12سروکوال الگوی

 ههای روش سهایر  بها  در قیهاس  و بهوده  خهدمات  کیفیهت  ارزشهیابی  برای معتبری ابزار سروکوال، .(1314 همكاران، و حمودزاده)

 مقایسهه  در بهاال  و اعتبار پایایی خدماتی، هایمحیت مختلف انواع با ابعاد تطبیق جمله: امكان از مزایایی دارای کیفیت، ارزشیابی

 جمعیهت  ههای براسهاس ویژگهی   تحلیهل  توانایی و خدمات کیفیت در  در گانهابعاد پنج نسبی اهمیت مشتریان، و انتظار ادرا 

 (.2443، 13؛ هیل و لوماس2446باشد )زافیروفلوس، می هازمینه سایر و شناختی روان شناختی،

 ههای سهال  در متمهادی  تحقیقهات  از پهس  10همكهارانش  و پاراسورامان بازاریابی محققین تیم توست که است ابزاری مقیاس این

 (. 2414 ،10گالیفا و بتل)است شده تدوین( 1110،1113،1111،1114،1188،1180)

( در مطالعه خود پنج بعد راهبهردی کیفیهت شهامل ابعهاد فیزیكهی، قابلیهت اطمینهان، تضهمین،         1188پاراسورامان و همكاران ) 

پذیری و همدلی را معرفی کرد. درون مایه ثابت در تمامی این ابعاد این است که مشتریان ممكهن اسهت بهرای ارزیهابی     مسئولیت

(. در ادامه این ابعاد به تفضیل 1188ت ارائه شده را در نظر بگیرند )پاراسورامان و همكاران، کیفیت خدمات چیزی بیش از خدما

 توضیح داده شده است:

کننهد  شامل وجود تسهیالت و تجهیزات کاری و کاالهای ارتباطی است. تمام این ابعاد تصویری را فراهم می :16عوامل محسوس

 دهد. مانند امكانات رفاهی در محیت فیزیكی سازمان.   قرار می که مشتری برای ارزیابی کیفیت آن را مدنظر

به معنای توانایی انجام دادن خدمات به شكلی مطمئن و قابل اطمینان است به طوری که انتظارات مشهتری  : 17قابليت اطمينان

مات، شهیوه خهدمات و هزینهه    تأمین شود، در واقع قابلیت اطمینان، عمل به تعهدات است، یعنی اگر سازمان در زمینه ارائهه خهد  

 دهد، موظف است که به آن عمل کند.هایی میخدمات، وعده

پذیری تمایل به همكاری و کمک به مشتری است، این بعد از کیفیت خدمت، تأکید بر نشهان  منظور از مسئولیت: 18گوییپاسخ 

 ها، سواالت و شكایات مشتریان دارد.دادن حساسیت و هوشیاری در قبال درخواست

                                                           
11- Ham. &  Hayduk 

12- Servqual Model 

13- Hill. & Lomas 

14- Parasuraman. & Zeitham. & Berry  

15- Gallifa. & Batallé 

16- Tangibles 

17- Reliability  
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تضمین بیان کننده شایستگی و توانایی کارکنان در القای یک حس اعتماد و اطمینان به مشتری نسهبت بهه سهازمان     :19تضمين

 است. این بعد از کیفیت خدمت مخصوصاً در خدماتی مهم است که دارای ریسک باالتری باشند.

که با توجه به روحیات افراد، با هرکهدام  ی اینتوجه شخصی و اختصاص زمان کاری مناسب برای تمامی مشتریان، یعن: 20همدلی

ها را در  کرده اسهت و بهرای سهازمان مههم     ای رفتار شود، به طوری که مشتریان قانع شوند که سازمان آنها به طور ویژهاز آن

 (. 2414، 21هستند )مارتینز و مارتینز

ای است و اختالف نظرهایی درباره آن وجود حث  پیچیدهبحث کیفیت در آموزش عالی، مانند بسیاری از مسائل تعلیم و تربیت، ب

داننهد. برخهی دیگهر    نظران، کیفیت هر نظام آموزشی را مترادف با توانایی به دست آوردن نتایج مطلوب مهی دارد. برخی از صاحب

-داد، فرایند و برونداد ذکر میدانند و کارایی نظام را در ارتباط با سه مقوله درونکیفیت نظام آموزشی را مترادف با کارایی آن می

-دانند. به هر حال، هنگامی که صحبت از کیفیت دانشگاه به میهان مهی  دهی میوری و بهرهبهره کنند و کیفیت را سبب افزایش 

 (.1386گیرد )زوار و همكاران، آید، ارزشیابی نظام آموزشی مورد توجه قرار  می

 در بها اسهتفاده از مهدل سهروکوال     کیفیت خهدمات  بررسی به کشور خارج از درو چه  داخل چه در متعددی هایپژوهش تاکنون

 شود.می اشاره هامطالعات و نتایج حاصل از آن این از مورد چند که در اینجا به اندپرداخته پژوهش و آموزش حوزه

 دانشهجویان  دیدگاه از هادانشگاه کیفیت بر موثر عوامل ارزیابی و شناسایی" عنوان تحت ایمقاله در ،(1313) همكاران و کاظمی

 آمهاری  جامعه. پرداختند دانشجویان دید از دانشگاه کیفیت بر اثرگذار عوامل شناسایی به "AHP و Servqual مدل از استفاده با

 از پهژوهش  ایهن  در. بودند کاشمر دانشگاهی جهاد اقتصادی و اداری علوم گروه آخر ترم دانشجویان از نفر 88 شامل پژوهش این

 شهغلی  آینهده  دانشهجویان  دیهد  از که داد نشان تحقیق این نتایج. است شده استفاده اطالعات آوریجمع جهت سرشماری روش

 اجرایهی  و اداری خهدمات  و درسهی  برنامهه  سهاختار  موسسهه،  زیرساخت علمی، کادر و دارد خدمات کیفیت بر را تأثیر ترینبیش

 کیفیهت  ارزیهابی "(، در پهژوهش بها عنهوان    1312دارند. رسول آبهادی و همكهاران )   جای بعدی هایاولویت در ترتیب به موسسه

کند که بیشهترین شهكاف   بیان می "کردستان پزشكی علوم دانشگاه دانشجویان دیدگاه :SERVQUAL مدل با آموزشی خدمات

 پیراپزشهكی،  پزشهكی،  دةدانشهك  چههار  دانشهجویان  شامل آماری گویی است. جامعهکیفیت خدمات آموزشی مربوط به بعد پاسخ

 بهبود دانشجویان، بازنگری در شیوه آموزش و مدیریت و نظرات به توجه که داردوی بیان می. بودند کردستان مامایی و پرستاری

( کهه در  1388ههای محمهدی و وکیلهی )   شهود. در پهژوهش  دانشجویان می رضایت افزایش سبب آموزشی کیفیت خدمات مداوم

 و علمهی  هیهأت  اعضهای  دانشهجویان،  میهان  ( کهه در در 1312زنجان صورت گرفت و سهرابی و مجیهدی ) دانشگاه علوم پزشكی 

 گویی در وضهعیت نامناسهبی قهرار داشهت. در    تهران انجام شد، بعد پاسخ پزشكی علوم دانشگاه پزشكی دانشكده آموزشی مدیران

زیابی نقش اعضای هیئت علمی و کارکنهان اداری در  نگرش دانشجویان در ار"(، با عنوان 2410) 22همكاران و کاالجزیک تحقیق

داشت. از  وجود مثبت شكاف ابعاد در برخی شد، انجام بوسنی کشور بازرگانی و اقتصاد که در دانشكده "کیفیت خدمات آموزشی

دانشهگاه  کهه در دو   "ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی با استفاده از مهدل سهروکوال  "( در پژوهش 2413) 23نظر فرپن و همكاران

                                                                                                                                                                                       
18- Responsiveness  

19- Assurance  
20- Empathy 

21- Martínez. & Martínez  

22- Kalajdzic. & Cicic. & Maglajlic 

23- Foropon. & Seiple. & Kerbache 



 1-17، ص 1316 فروردین،  1، جلد 22علوم انسانی ، شماره 

 
ISSN: 1394-0036 
http://www.johs.jseas.ir 

 

5 
 

 ارزیهابی " مقالهه  در ،(2412) 20سهیری  واقع در آمریكا و فرانسه انجام شد ابعاد همدلی و تضمین در سطح مطلوبی قرار داشهتند. 

 کیفیهت  از دانشهجویان  انتظارات و ادرا  شناسایی به "Servqual شدة اصالح مقیاس از استفاده با عالی آموزش خدمات کیفیت

 اطمینهان،  قابلیهت  محسهوس،  عوامل که فرض این پژوهش این در. است پرداخته آلبانی دولتی دانشگاه پنج در شده ارائه خدمات

 شهكاف  بررسهی  چنهین هم. گرفت قرار تأیید مورد است برخوردار مطلوبی سطح از عالی آموزش در تضمین و پاسخگویی همدلی،

 همهدلی،  تضهمین،  ابعهاد  آن از پس و دارد وجود اطمینان قابلیت بعد در شكاف ترینبیش که داد نشان انتظارات و ادراکات میان

 .دارند قرار پاسخگویی و ملموس عوامل

ههای علهوم پزشهكی    با توجه به پیشینه پژوهش بیشتر تحقیقات انجام شده در زمینه ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی در دانشگاه

افزایش موسسات آموزش عهالی چهه در بخهش دولتهی و چهه در      صورت گرفته است. در حالی که با توجه به دنیای رقابتی امروز، 

ها در آینده، این امكان وجهود دارد کهه موجودیهت موسسهات آمهوزش      بخش خصوصی و امكان کاهش متقاضیان ورود به دانشگاه

شهی خهود   ها باید در صدد بهبود ههر چهه بیشهتر کیفیهت خهدمات آموز     عالی غیر دولتی به خطر افتد. بر این اساس، این دانشگاه

 باشند.

 فرضيات پژوهش

 :هستیم بررسی فرضیات ذیل درصدد پژوهش این در

 :فرضيه اصلی -

 .است برخوردار مطلوبی سطح از مشهد واحد اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان به شده ارائه خدمات کیفیت وضعیت

 فرعی: فرضيات -

 است. برخوردار مطلوبی سطح از مشهد واحد اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان به شده ارائه محسوس عوامل وضعیت

 است. برخوردار مطلوبی سطح از مشهد واحد اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان به شده ارائه اطمینان قابلیت وضعیت

 است. برخوردار مطلوبی سطح از مشهد واحد اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان به شده ارائه گوییپاسخ وضعیت

 است. برخوردار مطلوبی سطح از مشهد واحد اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان به شده ارائه تضمین وضعیت

 است. برخوردار مطلوبی سطح از مشهد واحد اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان به شده ارائه همدلی وضعیت

 روش پژوهش

پیمایشهی و ابهزار    –گیهرد، و بها اسهتفاده از روش توصهیفی     های کاربردی جای مهی پژوهش حاضر از نظر هدف در دسته پژوهش

در  1310-10دانشجویان مشغول بهه تحصهیل در سهال    نامه صورت گرفته است. جامعه آماری مورد بررسی شامل تمامی پرسش

 اسهالمی،  معهارف  و الهیهات  گلبههار،  آموزشهی  واحهد ) دانشهكده  11 شامل دانشگاه اند. ایندانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد بوده

 تربیتهی،  علهوم  پایهه،  علهوم  خهارجی،  ههای و زبهان  سیاسی علوم حقوق، مدیریت، و حسابداری بدنی، تربیت پیراپزشكی، پزشكی،

 .باشهد می  نفر 26364 زمانی مقطع این در تحصیل به مشغول دانشجویان کل تعداد که است متفاوت( معماری و هنر و مهندسی

 یها  و گهویی پاسهخ  عهدم  احتمهال  گهرفتن  نظهر  در بها  نفر در نظر گرفته شد که 300فرمول کوکران نمونه مورد بررسی بر اساس 

 مهورد  و شهده  شناخته معتبر نامهپرسش 318 تعداد این از شد، توزیع نامهپرسش 024 تعداد هانامهبرخی پرسش بودن مخدوش

 . است بوده ایطبقه تصادفی استفاده مورد گیرینمونه روش .گرفت قرار سنجش

                                                           
24- Cerri 
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ههای داخلهی و خهارجی    سروکوال و بررسی پژوهش ای محقق ساخته که با اقتباس از مدلنامهها از پرسشآوری دادهجهت جمع

ههای  سوال جهت شناسایی ویژگهی  0نامه شامل خبرگان رسیده است استفاده شد. این پرسش انجام شده طراحی شده و به تأیید

 بود. محقهق  (کم خیلی و کم زیاد، متوست، زیاد، خیلی)ای لیكرت ال با طیف پنج درجهسو 27دموگرافیک نمونه مورد بررسی و 

بعهد   0 نامهه را در خبرگهان سهواالت مطهرح شهده در پرسهش      نظرات از استفاده با سپس و اول گام در پیشینه مرور از استفاده با

 را آن مناسهب  پایهایی  14/4 ضریب که گردیده استفاده کرونباخ آلفای ضریب از نامهپرسش پایایی تعیین بندی نمود. جهتدسته

 استنباطی و توصیفی آمار  Minitab 17 و SpSS 22/0 آماری افزارهاینرم از استفاده با هاداده آوریجمع از پس. دهدمی نشان

 .گرفتند قرار تحلیل و تجزیه مورد والیس کروسكال و عالمت هایو آزمون

 هاي پژوهشیافته

 مهرد  نفهر  168 داشهتند،  مشهارکت  نامهه پرسش این تكمیل در که دانشجویی نفر 318 میان های به دست آمده ازیافته اساس بر

 سهن  سهال  34 از بهاالتر  بقیهه  و( %7/87) سال 34 زیر نمونه افراد نفر 301 سنی نظر از. بودند (%8/07زن ) نفر 234 و( 2/02%)

 ( دانشهجوی مقطهع  %1/74نفهر )  271کهاردانی،   مقطهع  دانشهجوی  ( نمونه آمهاری %1) نفر 0 تحصیلی مقطع لحاظ از و. داشتند

 اند.( نیز دانشجوی مقطع دکتری بوده%8/6نفر ) 27( دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد و %1/22نفر ) 88کارشناسی، 

 سطح   از مشهد واحد اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان به شده ارائه خدمات کيفيت فرضيه اصلی پژوهش: وضعيت

 .است برخوردار محلوبی

 آزمهون  از لهذا  است، غیرنرمال توزیع دارای آزاد دانشگاه در خدمات کیفیت ابعاد که آن به توجه (، با1بر اساس اطالعات جدول )

 خهود  بهه  را به را 0 تا 1 بین مقادیری عوامل، که این دلیل به. کردیم استفاده فرضیه آزمون برای اینمونه یک عالمت ناپارامتری

 در "مطلهوب  کیفیهت " عنهوان  بهه  را 3 از بهاالتر   و "نامطلوب کیفیت" عنوان به را 3 مساوی یا کمتر مقادیر دهند،می اختصاص

 اینمونهه  یهک  عالمهت  آزمهون  داریمعنی سطح مقدار و فوق جدول به توجه با .گرفتیم نظر در مشهد واحد اسالمی آزاد دانشگاه

 از مشههد  واحهد  اسهالمی  آزاد دانشگاه دانشجویان به شده ارائه خدمات کیفیت وضعیت" که فرضیه این که داشت اظهار توانمی

 دانشطجویان  بطه  شطده  ارائه خدمات کيفيت وضعيت"در نتیجه  (.P = 0.000) شودمی رد "نیست برخوردار خوبی سطح

 "است. برخوردار محلوبی سح  از مشهد واحد اسالمی آزاد دانشگاه

 

 مشهد واحد اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان به شده ارائه خدمات کیفیت وضعیت بررسی: (1) جدول

 N Sig نتيجه ميانه 

  27/3 444/4** 318 کيفيت خدمات
 

 در و مطلهوب  هها دانشهكده  برخهی  در دانشهجویان  به شده ارائه خدمات کیفیت وضعیت که دهدمی نشان هاتحلیل و تجزیه نتایج

-دانشهكده  در شده ارائه خدمات کیفیت است شده داده نشان 2 شماره جدول در که همانطور. است نامطلوب هاآن از کمی تعداد

 دیگهر  دیهد  از و دارد قهرار  نهامطلوبی  وضهعیت  در دانشهجویان  دیهد  از معمهاری  و هنر و تربیتی علوم پایه، علوم پیراپزشكی، های

 . است شده ارزیابی مطلوب شده ارائه خدمات ها،دانشكده سایر در دانشجویان
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 دانشكده هر تفكیک به مشهد واحد اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان به شده ارائه خدمات کیفیت وضعیت بررسی( 2)جدول

 نتيجه ميانه N Sig دانشکده

  06/3 444/4** 20 آموزشی گلبهار

  23/3 441/4** 24 الهيات و معارف اسالمی

  60/3 444/4** 20 پزشکی

 × 71/2 1 14 پيراپزشکی

  31/3 432/4* 11 تربيت بدنی

  11/3 4443/4** 80 حسابداري و مدیریت

هاي حقوق، علوم سياسی و زبان

 خارجی
31 **426/4 10/3  

 × 17/3 467/4 06 علوم پایه

 × 44/0 141/4 6 علوم تربيتی

  27/3 4441/4** 140 مهندسی

 × 130/3 200/4 00 هنر و معماري

 

 از مشطهد  واحطد  اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان به شده ارائه محسوس عوامل فرضيه فرعی اول پژوهش: وضعيت

 .است برخوردار محلوبی سح 

 عوامهل  وضهعیت " :0Hفرضهیه   داشت، اظهار توانمی اینمونه یک عالمت آزمون داریمعنی سطح مقدار و (3) جدول به توجه با

 = P) شهود مهی  رد ".نیسهت  برخهوردار  مطلهوبی  سهطح  از مشههد  واحد اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان به شده ارائه محسوس

 سطح   از مشهد واحد اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان به شده ارائه محسوس عوامل وضعيت"نتیجهه   و در(. 0.001

 ".است برخوردار محلوبی

 مشهد واحد اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان به شده ارائه محسوس عوامل وضعیت بررسی (:3جدول)

 N Sig نتيجه ميانه 

  20/3 441/4** 318 عوامل محسوس

 محسهوس  عوامل بود 40/4 از کمتر( Sig) آزمون معناداری سطح که موردی هر در گیریممی نتیجه (0) جدول نتایج به توجه با

 و حسهابداری  پزشهكی،  گلبههار،  آموزشهی  ههای دانشهكده  در تنهها  دانشهجویان  نظر از لذا. دارد قرار نامطلوبی سطح در شده ارائه

 نهامطلوبی  وضهعیت  از عوامهل  ایهن  هها دانشهكده  سهایر  در و. دارند قرار مطلوبی وضعیت در محسوس عوامل مهندسی و مدیریت،

 .برخوردارند
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 دانشكده هر تفكیک به مشهد واحد اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان به شده ارائه محسوس عوامل وضعیت بررسی (:0جدول )

 نتيجه ميانه N Sig دانشکده

  0/3 442/4** 20 آموزشی گلبهار

 × 3 0/4 24 الهيات و معارف اسالمی

  70/3 444/4** 20 پزشکی

 × 12/2 1 14 پيراپزشکی

 × 70/3 38/4 11 تربيت بدنی

  20/3 444/4** 08 حسابداري و مدیریت

 × 20/3 466/4 31 هاي خارجیسياسی و زبانحقوق، علوم 

 × 70/2 17/4 06 علوم پایه

 × 62/3 30/4 6 علوم تربيتی

  20/3 427/4* 140 مهندسی

 × 70/2 10/4 00 هنر و معماري

 از مشطهد  واحطد  اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان به شده ارائه اطمينان قابليت فرضيه فرعی دوم پژوهش: وضعيت

 .است برخوردار محلوبی سح 

  فرضهیه  داشهت،  اظههار  توانمی اینمونه یک عالمت آزمون داری معنی سطح مقدار و (0) جدول به نتایج ارائه شده در توجه با

0H :"رد ".نیسهت  برخهوردار  مطلوبی سطح از مشهد واحد اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان به شده ارائه اطمینان قابلیت وضعیت 

 (.  P = 0.000) شودمی

 محلطوبی  سطح   از مشطهد  واحد اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان به شده ارائه اطمينان قابليت وضعيت"نتیجهه   در

 ".است برخوردار

 مشهد واحد اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان به شده ارائه اطمینان قابلیت وضعیت بررسی (:0جدول )

 N Sig نتيجه ميانه 

  07/3 444/4** 318 قابليت اطمينان
 

بهوده و   40/4 از بیشهتر  هادر برخی دانشكده (Sig) آزمون معناداری سطح گیریممی نتیجه (6) جدول نتایج به توجه همچنین با

 پیراپزشهكی،  ههای دانشهكده  جهز  بهه  هها دانشكده تمامی در این نشان دهنده مطلوب بودن وضعیت بعد قابلیت اطمینان است، لذا

 .است برخوردار مطلوبی ازسطح اطمینان قابلیت تربیتی علوم و بدنی تربیت
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 دانشكده هر تفكیک به مشهد واحد اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان به شده ارائه اطمینان قابلیت وضعیت بررسی (:6جدول )

 نتيجه ميانه N Sig دانشکده

  71/3 4441/4** 20 آموزشی گلبهار

  0/3 4440/4** 24 الهيات و معارف اسالمی

  71/3 444/4** 20 پزشکی

 × 10/3 36/4 14 پيراپزشکی

 × 03/3 400/4 11 تربيت بدنی

  03/3 444/4** 80 حسابداري و مدیریت

  21/3 444/4** 31 هاي خارجیحقوق، علوم سياسی و زبان

  07/3 444/4** 06 علوم پایه

 × 0 11/4 6 علوم تربيتی

  07/3 444/4** 140 مهندسی

  07/3 444/4** 00 هنر و معماري
 

 سح  از مشهد واحد اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان به شده ارائه گوییپاسخ فرضيه فرعی سوم پژوهش: وضعيت

 .است برخوردار محلوبی

فرضیه  داشت، اظهار توانمی اینمونه یک   عالمت آزمون داریمعنی سطح مقدار و (7بر اساس مقادیر به دست آمده در جدول )

1H: "شودمی رد ".است برخوردار مطلوبی سطح از مشهد واحد اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان به شده ارائه گوییپاسخ وضعیت 

(P = 0.29  .) 

 دانشگاه دانشجویان به شده ارائه گوییوضعيت پاسخ"توان اظهار داشت: مورد پذیرش قرار گرفته و می 0Hبنابراین فرض 

 ".نيست برخوردار محلوبی سح  از مشهد واحد اسالمی آزاد

 مشهد واحد اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان به شده ارائه پاسخگویی وضعیت بررسی (:7جدول )

 N Sig نتيجه ميانه 

 × 3 21/4 318 گوییپاسخ

 ارائهه  گهویی بهود پاسهخ   40/4 از کمتر( Sig) آزمون معناداری سطح که جا هر گرفت نتیجه توان( می8جدول ) نتایج به توجه با

 گلبههار،  واحهد آموزشهی   هایدانشكده جز به هادانشكده تمامی در نتیجه در. دارد قرار نامطلوبی سطح در دانشجویان نظر از شده

 نامناسب تشخیص داده شده است. در گوییپاسخ وضعیت پزشكی و اسالمی معارف و الهیات
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 دانشكده هر تفكیک به مشهد واحد اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان به شده ارائه گوییپاسخ وضعیت بررسی (:8جدول )

 نتيجه ميانه N Sig دانشکده

  2/3 448/4** 20 آموزشی گلبهار

  2/3 408/4* 24 الهيات و معارف اسالمی

  6/3 444/4** 20 پزشکی

 × 0/2 11/4 14 پيراپزشکی

 × 3 70/4 11 تربيت بدنی

 × 1/3 21/4 80 مدیریتحسابداري و 

 × 3 802/4 31 هاي خارجیحقوق، علوم سياسی و زبان

 × 3 68/4 06 علوم پایه

 × 2/0 30/4 6 علوم تربيتی

 × 8/2 16/4 140 مهندسی

 × 1/2 88/4 00 هنر و معماري

 سطح   از مشطهد  واحد اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان به شده ارائه تضمين وضعيت: پژوهش چهارم فرعی فرضيه

 .است برخوردار محلوبی

 که بیان کننده 0Hفرضیه  داشت، اظهار توانمی اینمونه یک عالمت آزمون داریمعنی سطح مقدار و 1جدول شماره  به توجه با

 شودمی رد است، ".نیست برخوردار مطلوبی سطح از مشهد واحد اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان به شده ارائه تضمین وضعیت"

(P = 0.000 .)از مشهد واحد اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان به شده ارائه تضمين وضعيت" :توان گفتنتیجه می در 

 ".است برخوردار محلوبی سح 

 مشهد واحد اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان به شده ارائه تضمین وضعیت بررسی (:1جدول )

 N Sig نتيجه ميانه 

  0/3 444/4** 318 تضمين

 نظهر  از شهده  ارائهه  تضهمین  بهود  40/4 از کمتر( Sig) آزمون معناداری سطح که موردی هر دهد در( نشان می14جدول ) نتایج

 تربیهت  پیراپزشهكی،  اسالمی، معارف و الهیات هایدانشكده در تضمین بُعد بر این اساس .دارد قرار نامطلوبی سطح در دانشجویان

 مطلهوبی  سطح در دانشجویان این بعد نظر از هادانشكده سایر در و دارد قرار نامطلوبی وضعیت در تربیتی علوم و پایه علوم بدنی،

 .شودارائه می
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 دانشكده هر تفكیک به مشهد واحد اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان به شده ارائه تضمین وضعیت بررسی (:14جدول )

 نتيجه ميانه N Sig دانشکده

  0/3 440/4** 20 آموزشی گلبهار

 × 2/3 20/4 24 الهيات و معارف اسالمی

  6/3 4441/4** 20 پزشکی

 × 6/2 11/4 14 پيراپزشکی

 × 3 80/4 11 تربيت بدنی

  3/3 441/4** 80 حسابداري و مدیریت

  2/3 42/4* 31 هاي خارجیحقوق، علوم سياسی و زبان

 × 1/3 32/4 06 علوم پایه

 × 1/3 11/4 6 علوم تربيتی

  0/3 4441/4** 140 مهندسی

  3/3 443/4** 00 هنر و معماري
 

 سطح   از مشطهد  واحطد  اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان به شده ارائه همدلی وضعيت: پژوهش پنجم فرعی فرضيه

 .است برخوردار محلوبی

 وضهعیت ": 0H فرضهیه  دهد کهمینشان     اینمونه یک عالمت آزمون داریمعنی سطح مقدار ( و11جدول ) نتایج ذکر شده در

(. P = 0.000) شودمی رد ".نیست برخوردار مطلوبی سطح از مشهد واحد اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان به شده ارائه همدلی

 محلطوبی  سطح   از مشطهد  واحطد  اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان به شده ارائه همدلی وضعيت"توان گفهت:  لذا می

 ".است برخوردار

 مشهد واحد اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان به شده ارائه همدلی وضعیت بررسی (: 11جدول )

 N Sig نتيجه ميانه 

  33/3 444/4** 318 همدلی
 

 ارائه همدلی بود 40/4 از کمتر( Sig) آزمون معناداری سطح که موردی هر در گفت، توان نتیجه(می12) جدول نتایج به توجه با

 ههای دانشهكده  ههای انجهام شهده در   بنابراین با توجهه بهه تجزیهه و تحلیهل    . دارد قرار نامطلوبی سطح در دانشجویان نظر از شده

 سهطح  از دانشهجویان  نظهر  از همدلی بعد پایه علوم و خارجی هایزبان و سیاسی علوم حقوق، مدیریت، و حسابداری پیراپزشكی،

 .مطلوبی است وضعیت در هادانشكده بقیة در و است برخوردار نامطلوبی
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 دانشكده هر تفكیک به مشهد واحد اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان به شده ارائه همدلی وضعیت بررسی (:12جدول )

 نتيجه ميانه N Sig دانشکده

  0/3 441/4** 20 آموزشی گلبهار

  0/3 432/4* 24 الهيات و معارف اسالمی

  0/3 444/4** 20 پزشکی

 × 83/2 11/4 14 پيراپزشکی

  0/3 433/4* 11 تربيت بدنی

 × 17/3 20/4 80 حسابداري و مدیریت

 × 3 07/4 31 هاي خارجیحقوق، علوم سياسی و زبان

 × 17/3 27/4 06 علوم پایه

  16/0 416/4* 6 علوم تربيتی

  33/3 444/4** 140 مهندسی

  33/3 403/4* 00 هنر و معماري
 

( ارائهه  13بندی این پنج بعد پرداختیم کهه نتهایج حاصهل در جهدول )    آوری شده به اولویتبه اطالعات جمع در پایان نیز با توجه

 از و دارد قهرار  اول اولویهت  در میهانگین  ترینبیش با اطمینان قابلیت بعد گونه که در جدول قابل مشاهده است،شده است. همان

 عوامهل  بعهد  سهوم،  جایگهاه  در همهدلی  بعد دوم، جایگاه در تضمین بعد است؛ برخوردار ابعاد سایر به نسبت تریمطلوب وضعیت

 .دارد قرار اولویت پنجم جایگاه در گوییپاسخ بعد نهایت در و چهارم جایگاه در محسوس

 مشهد واحد اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان به شده ارائه خدمات مختلف ابعاد بندی اولویت (:13جدول )

 رتبه رتبهميانگين  ابعاد

 اول 72/3 قابليت اطمينان

 دوم 40/3 تضمين

 سوم 40/3 همدلی

 چهارم 8/2 عوامل محسوس

 پنجم 31/2 پاسخگویی
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 گيريبحث و نتيجه

هدف از انجام پژوهش حاضر، ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده به دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحهد مشههد بهود. در دنیهای     

های ارزیابی عملكرد حوزه آموزش و ضهامن بقهای ایهن بخهش     ترین شاخصخدمات آموزشی به عنوان یكی از مهمامروز، کیفیت 

اصالح  خدمات نشود، مشخص کیفی نیازهای که زمانی تا است و کیفیت بهبود اساسی شرط پیش خدمات، کیفیت است.سنجش

کیفیت خدمات ارائه شده از دید دانشجویان به طور کلی در سطح طور که نتایج به دست آمده نشان داد پنج بعد همان .گرددنمی

ها از جمله پیراپزشكی، علوم پایه، علوم تربیتی و هنهر  دانشگاه از سطح مطلوبی برخوردار است، در حالی که در برخی از دانشكده

جهه هرچهه بیشهتر مسهؤلین     و ایهن موضهوع تو   (Sig < 0/05)و معماری کیفیت خدمات ارائه شده از سطح مطلوب فاصهله دارد  

طلبد. با توجه به نتایج دیگر تحقیقات انجام شده در خصوص کیفیت خدمات ارائه شده بر اسهاس مهدل سهروکوال    دانشگاه را می

 هها، پهژوهش  های انجهام شهده همخهوانی دارد. از جملهه ایهن پهژوهش      توان گفت نتایج حاصل از این پژوهش با دیگر پژوهشمی

دهنهده بیشهترین   تههران انجهام گرفهت و نشهان     شهرق  بهداشهت  مرکز سالمت تیم کارکنان ( که روی1310)حیدرنیا و همكاران 

( کهه بها انجهام تحقیقهی در     1310زاده و همكهاران ) بود، همخوانی دارد؛ همچنین زارع مندی از کیفیت خدمات ارائه شدهرضایت

بوده  میانگین از باالتر آموزشی، خدمات بعد هر پنج در دماتخ دانشگاه علوم پزشكی تبریز به این نتیجه دست یافتند که کیفیت

( کهه در دانشهكده حقهوق    2441) 20( که در دانشگاه ارومیه انجام شد و لچسویچ1311است. نتایج پژوهش قالوندی و همكاران )

 کیفیهت  از کهه  دانشجویانی دهدمی نشان تحقیقات سایر نتایج که طوراوسجک صورت گرفت نیز مؤید این همخوانی است. همان

 (. همچنان که1387)نورالسناء و همكاران،  برخوردارند باالتری رشد و یادگیری سطح از دارند، بیشتری رضایت آموزشی خدمات

 منهدی رضهایت  و آموزشهی  خدمات کیفیت بین داریمعنی و مثبت رابطه اندداده نشان آموزشی هایدر    محیت هاپژوهش دیگر

 .(2440، 26دارد )جنسن و آرتز وجود مدرسان حتی و دانشجویان

براساس نتایج به دست آمده چهار بعد از پنج بعد کیفیت خدمات در این دانشگاه در سهطح مطلهوبی قهرار دارنهد کهه بها نتیجهه        

تههران  ( در دانشهگاه علهوم پزشهكی    1314نهژاد و همكهاران )  ( در دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم، گوهری1310مطالعات خواجه )

( بعد همدلی و تضمین در دانشگاهی در آمریكا کهه بهه عنهوان نمونهه     2413) 27همخوانی دارد. همچنین از نظر فرپن و همكاران

 مورد بررسی قرار دادند در سطح مطلوبی است.

-دارد و با یافتهه  رارق نامناسبی وضعیت در گوییپاسخ بعد تنها خدمات کیفیت گانهپنج ابعاد بین از مطالعه، این هاییافته مطابق

( که در دانشكده پزشكی مشهد انجام گرفت و نجفهی و  1310های به دست آمده از نتایج پژوهش موسوی بزاز و خادم رضاییان )

ههای  ( در دانشكده علوم اجتماعی و رفتاری دانشهگاه شههید بهشهتی همخهوانی دارد. همچنهین نتهایج پهژوهش       1313همكاران )

شهكاف   دارای کهه  ابعهادی  بهر  تمرکهز  باشد. با( تایید کننده این موضوع می2444لیم وتانگ ) و (2441) 28همكاران و کاریدیس

 خهدمت  گیرنهدگان  دیهدگاه  از نیهز  ابعهاد  سهایر  کیفیت این ابعاد، در شكاف کاهش با همگام هستند، خدمات کیفیت در بیشتری

 موجهب  کهه  معنی بدین دارد، اثر تشدیدکنندگی بعد، یک در( کیفیت افزایش بالعكس و) شكاف و نقص وجود زیرا .یابدمی بهبود

 (. 1314شود )حموزاده و همكاران، می ابعاد سایر در( بهبود کیفیت یا) کیفیت افت

 مشهتریان  شهكایات  و سهؤاالت  هها، درخواسهت    قبهال  در هوشهیاری  و حساسهیت  دادن نشهان  بهر ( گهویی پاسخ) کیفیت بعد این

 کمتهر  دانشهجو  نیهاز  هنگام به مشاور، و راهنما اساتید که است آن از حاکی بعد، این در نارضایتی جودو. دارد تأکید( دانشجویان)

                                                           
25- Legcevic  

26- Jensen. & Artz 

27- Foropon. Seiple. & Kerbache 

28- Karydis.  Komboli. & Pannis  
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 دسترسهی  مهدیریت  بهه  آسهانی  بهه  آموزشی مسایل درباره خود پیشنهادات و نظرات انتقال برای دانشجویان. هستند دسترس در

 منهابع  همچنهین . شهود مهی     اعمهال  آموزشی هایبرنامه در کمتر آموزشی مسائل درباره دانشجویان پیشنهادات و نظرات. ندارند

 بهه  آموزشهی،  و درسهی  مسایل برای توانندمی که را ساعاتی و شودنمی  ارائه دانشجویان به بیشتر مطالعه برای مناسب مطالعاتی

( کهه بهه منظهور    2446) 21در مطالعه برادلهی  .شودنمی اعالم هاآن به کنند، مراجعه استاد به مشاوره و راهنمایی گرفتن خصوص

گهویی در  تعیین ادرا  و انتظار دانشجویان چینی در دوره تحصیالت تكمیلی از کیفیت خدمات آموزشی انجهام شهد، بعهد پاسهخ    

 یها  سهؤاالت  برخی پاسخ یافتن برای دانشجویان طوالنی انتظار زمان دلیل به گفت توانمی سطح نامطلوبی وجود داشت. بنابراین،

 نهدادن  نشهان  نتیجهه  در و علمهی  هیهأت  اعضهای  کار زیاد حجم همچنین آموزشی، مسئوالن به خود هایدیدگاه و نظرات انتقال

 کهاهش  جههت  شهود مهی  لهذا پیشهنهاد  . دارد وجهود  نارضایتی بعد، این در دانشجویان انتقادات و هادرخواست قبال در حساسیت

بهرای   را معینهی  زمهان  ها،دانشكده سطح در چه و دانشگاه سطح در چه مسئوالن آموزش و مدیران گویی،پاسخ بعد در نارضایتی

. دهنهد  انتقهال  مسئوالن به را انتقادهای خود و پیشنهادها نظرها، این طریق دانشجویان از تا بگیرند نظر در دانشجویی دیدارهای

نماینهد )نجفهی و همكهاران،     نهادینهه  هها دانشكده سطوح در را محوری و دانشجو مداری مشتری فرهنگ باید مسئوالن همچنین

1313). 

 مسهئولین  امها  اسهت،  دانشهجویان  بهه  شهده  ارائهه  خدمات کیفیت در مطلوب وضعیت وجود بیانگر حاضر تحقیق نتایج که اگرچه

 و ایهم مواجهه  آن بها  ما که رقابتی دنیای در زیرا. کنند سیر خویش خیال در و بسته هاواقعیت روی بر را خود چشم نباید دانشگاه

 و موفقیهت  در کلیهدی  عهاملی  شهده  ارائهه  خهدمات  از مشتری رضایت حفظ خود، متعدد هایخواسته  با انسانی نیروی بخصوص

-روش بها  تهوان نمی دیگر. شد خواهیم گذاشته کنار رقابت گردونه از بزودی صورتغیر این در شودمی محسوب هاسازمان برتری

 بهبهود  دنبهال  بهه  مهداوم  طهور  بهه  بایسهت می هادانشگاه موفقیت، کسب برای بنابراین،. کرد مدیریت را دانشگاه امور سنتی های

 باشند. اصلی مشتریان عنوان به دانشجویان رضایت کسب برای خود هایخروجی و فرآیندها

 پيشنهادهاي کاربردي

 از مشههد  واحهد  اسهالمی  آزاد در دانشهگاه  دانشهجویان  به شده ارائه خدمات کیفیت وضعیت آمده دست به نتایج به توجه با .1

 نظهر  اعمهال  زمینه آن ارتقاء و مطلوب وضعیت ثبات جهت دانشگاه شودمی پیشنهاد بنابراین. است برخوردار مطلوبی سطح

 دروس سرفصهل  در را تغییراتهی  بهازار  نیازسهنجی  و تحقیقهات  انجام با یا و. آورد فراهم را آموزشی هایبرنامه در دانشجویان

 از عملی صورت به بتوانند تحصیل اتمام از پس دانشجویان که بگنجاند درسی برنامه در را کابردی هایآموزش و کرده ایجاد

 .باشند داشته خود شغلی آینده بابت کمتری دغدغه و گیرند بهره آن

-دانشهكده  مشهكل الزم اسهت در  گویی در وضعیت نامطلوبی قرار دارد، جهت کاهش و یا رفع این با توجه به اینكه بعد پاسخ .2

بهین   همچنهین  و گیهرد؛  قهرار  توجهه  مهورد  بیشهتر  اساتید توست درس درباره موضوع نظر تبادل و بحث مطالعه، مورد های

 گردد. ایجاد بیشتری هماهنگی دانشجویان به شده ارائه عملی و های نظریآموزش

 ارایه موثر هایشیوه زمینه در هاییتوانند با برگزاری دورهها میجهت بهبود هرچه بیشتر سایر ابعاد کیفیت خدمات دانشگاه .3

-روش با آشنایی هایدوره کارکنان و برگزاری برای ساالنه طور به دانشجویان با اثربخش ارتباط برقراری و آموزشی خدمات

                                                           
29- Bradley  
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دانشهگاه بهه بهبهود سهطح      علمی هیات اعضای برای دانشجو با ارتباط هایمهارت و مشاوره هایمهارت آموزشی، نوین های

 کیفی این خدمات بپردازند.

از معتبرترین ابزار سنجش کیفیت خهدمات اسهت و مسهؤالن دانشهگاه      "مدل سروکوال"مدل استفاده شده در این پژوهش  .0

ز ایهن  تهوان ا های آموزشی خود استفاده کنند. لهذا مهی  ریزیتوانند از این نتایج به عنوان مستنداتی قابل اعتماد در برنامهمی

ههای گذشهته   مدل به صورت ساالنه جهت سنجش کیفیت خدمات استفاده نمود و نتایج به دسهت آمهده را بها نتهایج سهال     

 مقایسه کرده و تدابیر الزم را اتخاذ نمود.  
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 .66-01 ،3(20توسعه، ) و مدیریت فرایند ،"سروکوال مدل اساس بر ارومیه



 1-17، ص 1316 فروردین،  1، جلد 22علوم انسانی ، شماره 

 
ISSN: 1394-0036 
http://www.johs.jseas.ir 

 

16 
 

 ،از هها دانشهگاه  کیفیهت  بهر  مهوثر  عوامل ارزیابی و شناسایی"(. 1313) فرهاد کن،کوه و آمنه؛ کیارزم، مصطفی؛ کاظمی 

 دانشهگاهی،  نظهام  در کیفیهت  ارزیابی ملی کنفرانس اولین. "AHP و Servqual مدل از استفاده با دانشجویان دیدگاه

 .تهران شریف، صنعتی دانشگاه

 ( 1381گرجی، محمدباقر؛ صیامی، سحر؛ و نورائی، فرهاد .)"ای وضعیت کیفیت خدمات در دانشگاه آزاد بررسی مقایسه

 .01-33، 1(0های روانشناسی صنعتی/سازمانی، )، فصلنامه تازه"اسالمی

 ( 1310گودرزوند چگینی، مهرداد؛ یوسفی، ثمین؛ و دلشاد، مهیار .)"      رابطه بین تعههد مهدیریت بهه کیفیهت خهدمات و

یریت توسهعه  ، مد"های استان گیالنگر مشارکت مؤثر کارکنان در بانکهای سازمانی با توجه به نقش  میانجیخروجی

 .04-31، 0(24و تحول، )

 (.              1314نژاد، سلیمه؛ ملكی، محمدرضا؛ خواجه کاظمی، راضیه؛ عباسی، علیرضا؛ و عطار جان نثار نوبری، فرنهاز ) گوهری

 -تههران  پزشهكی  علهوم  دانشهگاه  در تكمیلهی  تحصهیالت  دانشهجویان  دیدگاه از آموزشی خدمات کیفیت گیریاندازه "

 .  62-00، 0(6، فصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشكی، )"مته پردیس

 ( 1314محمدهادی، فریبرز .)" طراحی الگوی تضمین کیفیت آموزش منابع انسانی در چارچوب روش تحلیل اهمیهت-

 ی دکتری، دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی.  ، رساله"IPAعملكرد 

 و شهده  ارایهه  آموزشهی  خهدمات  از دانشهجویان  رضایتمندی بررسی"(. 1388مسعود ) محمدی، علی؛ و وکیلی، محمد 

 .01-08، 3(2، فصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشكی، )"کیفیت با آن ارتباط

 ( 1310موسوی بزاز، سید مجتبی؛ و خادم رضاییان، مجید .)"   شكاف کیفیت خدمات آموزشی براساس مهدل سهروکوال

 .23-17، 1(04، فصلنامه پژوهش در پزشكی، )"از دیدگاه دانشجویان در دانشكده پزشكی مشهد

 ،اسهاس  بهر  آموزشهی  خهدمات  ارزیابی کیفیت"(. 1313) میترا گلوی، و رضا؛ محمدی، اباصلت؛ خراسانی، رامین؛ نجفی 

 .27-11(، 6و ارزشیابی آموزشی، ) گیریاندازه مطالعات فصلنامه ،"سروکوآل مدل

 ،بهرای  مشهتری  رضهایت  گیهری انهدازه " (.1387یاسهر )  صهمیمی،  و فهائزه؛  شهادالویی،  عباس؛ ،سقایی رسول؛ نورالسناء 

عهالی،   آمهوزش  در ریهزی برنامهه  و پهژوهش  فصهلنامه  ،"عهالی  آموزش پژوهشی خدمات در بهبود هایفرصت شناسایی

(3)10، 17-111. 

 Bradley, R. B. (2006). "Analyzing service quality: The case of post-graduate Chinese students". 

Available From: URL: http: http://www.slideshare.net/BLAlib/bradley-barnes. 

 Cerri, Sephetim. (2012). "Assessing the quality of higher education service using a modified 

Servqual scale". Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, 14(2), 664-679. 

 Foropon, C. & Seiple, R. & Kerbache, L. (2013). "Using Servqual to Examine Service Quality in 

the Classroom: Analyses of Undergraduate and Executive Education Operations Management 

Courses". International Journal of Business and Management, 8(20), 105-116. 

 Gallifa, J. & Batallé, P. (2010). "Student perceptions of service quality in a multi-campus higher 

education system in Spain". Quality Assurance in Education, 18(2), 156-170. 

 Ham, L. & Hayduk, S. (2003). "Gaining Competitive Advantages in Higher Education: Analysing 

the Gap between Expectations and Perceptions of Service Quality". International Journal of 

Value_Based Management, 16(3), 223-242. 

 Hill, Y. & Lomas, L. (2003). "Student’s perceptions of quality in higher education". Quality 

Assurance in Education, 11(1), 15-20. 

http://www.slideshare.net/BLAlib/bradley-barnes


 1-17، ص 1316 فروردین،  1، جلد 22علوم انسانی ، شماره 

 
ISSN: 1394-0036 
http://www.johs.jseas.ir 

 

17 
 

 Jain, R. & Sinha, G. & Sahney, S. (2011). "Conceptualizing service quality in higher education", 

Asian Journal on Quality, 12(3), 296-314. 

 Jensen, John, B. & Artz, Nancy. (2005). "Using quality management tools to enhance feedback 

from student evaluations". Decision Sciences Journal of Innovative Education, 3(1), 47-72. 

 Kalajdzic, A. M. & Cicic, M. & Maglajlic, K. S. (2014). "Students’ Perceptions about Role of 

Faculty and Administrative Staff in Business Education Service Quality Assessment", Trziste, 

26(1), 93-108. 

 Karydis, A. & Komboli, M. & Pannis, V. (2001). "Expectation and perception of Greek patients 

regarding the quality of dental health care". International Journal Qual Health Care, 13(5), 409-

416. 

 Legcevic, J. (2009). "Quality gap of educational services in viewpoints of students", Journal of 

Economic Literature (JEL), 2(1), 279-298. 

 Lim, P. C. & Tang, N. (2000). "A study of patients' expectations and satisfaction in Singapore 

hospitals". International Journal of Health Care Quality Assurance, 13(7), 290-299. 

 Martínez, J. & Martínez, L. (2010). "Some insights on and measuring service quality", Journal of 

Retailing and Consumer Services, 17(1), 29-42. 

 Parasuraman, A. & Zeithaml, V. A. & Berry, L. L. (1985). "A Conceptual Model of Service 

Quality and Its Implications for Future Research", Journal of Marketing, 49(4), 41-50. 

 Parasuraman, A. & Zeithaml, V. & Berry, L. L. (1988). "SERVQUAL: A multiple item scale for 

measuring consumer perceptions of service quality". Journal of Retailing, 64(1), 12-40. 

 Sahney, S. & Banwet, D. K. & Karnues, S. (2006). "An Integrated Framework for Quality in 

Education: Application of Quality Function Deployment, Interpretive Structural Modeling and 

Path Analysis". Total Quality Management & Business Excellence, 17(2), 265-285. 

 Wang, I. M. & Shieh, Ch. J. (2006). "Relationship between service quality and customers 

satisfaction: the example of CJCU library". Journal of Information and Optimization Sciences, 

1(27), 193-209. 

 Zafiropoulos, C. (2006). "Students' attitudes about educational service quality". The Cyprus 

Journal of Sciences, 4, 13-23. 


