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ابوالفضل قاسمزاده علیشاهی ،1روحاله مهدیون ،1پریسا زارعزاده ،*2فاروقه آرغده
 .1دکتری مدیریت آموزشی ،استادیار ،گروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،تبریز ،ایران
 .2کارشناس ارشد مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،تبریز ،ایران

دریافت مقاله39/22/12:

آخرین اصالح مقاله39/1/21:

پذیرش مقاله39/1/21:

زمینه و هدف :گسترش کمی نظام آموزش عالی بدون توجه به کیفیت ،پیامدهای نامطلوبی به همراه دارد .دانشجويان مشتريان اصلی دانشگاهها هستند و
تعیین ادراک آنها از کیفیت خدمات آموزشی ،میتواند اطالعات با ارزشی را جهت ارتقای کیفیت خدمات آموزشی در اختیار برنامهريزان قرار دهد .پژوهش
حاضر به بررسی وضعیت کیفیت خدمات آموزشی بر اساس مدل  SERVQUALاز ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی تبريز پرداخت.
روش کار :جامعه آماری اين مطالعه را  9409نفر از دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی تبريز تشکیل دادند که  144نفر از آنان به صورت تصادفی با استفاده از
روش توصیفی -همبستگی انتخاب شدند .جهت جمعآوری دادهها ،از پرسشنامه استاندارد  SERVQUALشامل ابعاد پنجگانه کیفیت خدمات آموزشی
(فیزيکی ،پاسخگويی ،همدلی ،اطمینان و تضمین) که دارای  17سؤال بود ،استفاده گرديد .روايی پرسشنامه با استفاده از روش روايی محتوا و پايايی آن با
استفاده از ضريب  Cronbachs alphaمورد تأيید قرار گرفت .دادههای حاصل شده به کمک شاخصهای آمار توصیفی و آزمون  tتک نمونهای تجزيه و
تحلیل گرديد.
یافتهها :يافتهها حاکی از ارزيابی مثبت دانشجويان پژوهش حاضر از ابعاد فیزيکی ،پاسخگويی ،قابلیت اطمینان و همدلی بود.
نتیجهگیری :نتايج نشان داد ،کیفیت در هر پنج بعد خدمات آموزشی ،باالتر از میانگین بود .کمترين و بیشترين میانگین به ترتیب در بعد پاسخگويی و
اطمینان مشاهده شد.

کلید واژهها :ادراک ،کیفیت ،خدمات آموزشی ،دانشگاه علوم پزشکی تبريز ،مدل SERVQUAL
*نویسنده مسؤول :دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید مدنی آذربايجان ،تبريز ،ايران
تلفن  4929-9917144:نمابر4929-9917199:
Email: zarezadeh.pari@gmail.com
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مقدمه

قاسمزاده علیشاهی و همکاران

آموزشی گردد ( .)1ارتقای مستمر کیفیت آموزش عالی مستلزم

يکی از عوامل مؤثر در موفقیت و بقای هر سازمان از جمله

استفاده از ارزيابی آموزشی است .در دو دهه اخیر کوششهای

آموزش عالی ،توجه به کیفیت خدمات است .نظام آموزش

قابل توجهی در جهت ارتقای کیفیت آموزش عالی و دستیابی

عالی به عنوان يک نظام پويا و هدفمند ،با چالشهای جديدی
روبهرو میباشد .توسعه پايدار اين نظام ،مستلزم رشد موزون و
متعادل ابعاد کمی و کیفی به موازات يکديگر است .کیفیت در

به اهداف نظامهای دانشگاهی از کشورها به عمل آمده و
ابزارهای زيادی برای سنجش کیفیت خدمات ايجاد شده است
(.)6

آموزش عالی مفهومی چند بعدی است که تا حد زيادی به

اولین گام اساسی در تدوين برنامههای ارتقای کیفیت،

وضعیت تحصیلی ،نظام دانشگاهی ،مأموريت ،شرايط و

شناسايی ادراک دريافت کنندگان خدمات يا کاالها از کیفیت

استانداردهای رشته دانشگاهی بستگی دارد (.)2

آنها است .امروزه بسیاری از سازمانهای پیشرو به اهمیت

کیفیت خدمات تنها توسط سازمان تعريف نمیشود ،بلکه

نقش مشتری در کارامدی و اثربخش بودن کسب و کار خود

عواملی همچون نیازها ،خواستهها و انتظارات مشتريان نیز در

پی بردهاند ( .)7بنابراين ،تحقیق حاضر با هدف ارزيابی کیفیت

اين میان نقش عمدهای ايفا میکنند ( .)1دانشجويان ،کارکنان،

خدمات آموزشی از ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی

اعضای هیأت علمی ،جامعه و صنايع ،مشتريان آموزش عالی

تبريز انجام شد.

هستند و دانشجويان به عنوان اصلیترين مشتريان ،میتوانند در

ارزيابی از نظامهای آموزشی يکی از ضروريات پويايی اين

بهبود کیفیت خدمات نقش بسزايی داشته باشند ( .)9نظامهای

نظامها به شمار میرود .به عبارت ديگر ،عدم وجود فرايند

آموزش عالی به عنوان بارزترين نمود سرمايهگذاری نیروی

ارزيابی مستمر در نظامهای آموزشی ،موجب رکود آنها

انسانی ،نقش تعیین کنندهای را در ابعاد گوناگون اقتصادی،

میگردد .کیفیت آموزشی و پژوهشی از جمله دغدغههايی

اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی جامعه ايفا میکنند .از اينرو،

است که همیشه نظامهای دانشگاهی برای دستیابی به آن تالش

اطمینان از کیفیت مطلوب عملکرد اين نظامها به منظور

میکنند .ارتقای مستمر کیفیت آموزش عالی ،مستلزم استفاده از

جلوگیری از هدر رفتن بخش عمدهای از سرمايههای ملی و نیز

ارزيابی آموزشی میباشد (.)0

داشتن توانايی رقابت در دنیای آينده که در آن کیفیت مهمترين
مؤلفه برای ادامه حیات هر سازمان است ،ضرورتی انکارناپذير
میباشد (.)9

مطالعهای ،هدف اصلی ارزشیابی را تعیین ارزش يا
شايستگی موضوع مورد ارزشیابی بیان کرد ( .)3همچنین،
تحقیق ديگری گزارش کرد که مهمترين و مطلوبترين هدف

آموزش علوم پزشکی بخشی از نظام آموزش عالی است که

ارزشیابی در زمینه آموزش و نظام آموزشی ،آگاهی از وضعیت

با حیات انسانها سر و کار دارد و توجه به جنبههای کیفی و

مطلوب و میزان فاصله آن با وضعیت مطلوب پديده يا موضوع

کمی آن ،از اهمیت ويژهای برخوردار است و بايد اين

مورد ارزشیابی میباشد و با اتکا به دادههای حاصل از فرايند

آموزشها با استفاده از پیشرفتهای سريع علم و فنآوری،

ارزشیابی و يک برنامهريزی جامع و راهبردی ،میتوان به بهبود

پاسخگوی نیازهای جامعه در حال تغییر باشد .از اينرو ،تعلیم

وضعیت و حداکثر استفاده از امکانات و منابع موجود برای

و تربیت در اين رشته نیز بايد حالت متحولی داشته باشد .يکی

رسیدن به مقاصد و اهداف مورد نظر کمک نمود (.)24

از عوامل عمدهای که میتواند آموزش را از حالت ايستا به

هماکنون ديدگاه دانشجويان در سطح جهان و در مورد همه

مسیری پويا و متحول هدايت نمايد ،ارزشیابی میباشد .بديهی

جنبههای آموزشی ارايه شده در مؤسسات بررسی میگردد و به

است که نتايج ارزشیابی میتواند موجب اصالحاتی در برنامه

عنوان عامل ضروری پايش کیفیت در دانشگاهها در نظر گرفته
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روش کار

نیروی انسانی متخصص مورد نیاز بخشهای مختلف را برای

پژوهش توصیفی -تحلیلی حاضر در سال  2939در دانشگاه

تأمین خودکفايی در علوم و فنون ،صنعت ،کشاورزی و ...بر

علوم پزشکی تبريز انجام گرفت .جامعه آماری مطالعه را 9409

عهده دارد .شواهد گوناگون حاکی از آن است که اين نظام در

نفر از دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی تبريز تشکیل دادند که

صورتی از عهده وظايف و اهداف خود بر میآيد ،که از نظر

متناسب با حجم نمونه 144 ،نفر به صورت تصادفی انتخاب

کیفیت آموزشی در وضعیت مطلوبی قرار داشته باشد .با توجه

شدند .برای تعیین حجم نمونه مورد نظر با توجه به حجم

به اين موضوع ،ضرورت يافتن راههايی که بتوان کیفیت

جامعه آماری ،از فرمول  Cochranاستفاده گرديد.

آموزش عالی را افزايش داد ،آشکار میشود (.)22

دادهها با استفاده از پرسشنامه استاندارد SERVQUAL

يکی از روشهايی که در بیشتر موارد برای ارزشیابی کیفیت

که دارای  1بعد و  17سؤال میباشد ،جمعآوری شد .در بخش

خدمات آموزشی مورد استفاده قرار میگیرد ،مدل

اول پرسشنامه ،مشخصات فردی دانشجويان و در بخش دوم،

 SERVQUALاست .اين مقیاس به عنوان روش برتر و با

ابعاد پنجگانه فیزيکی ( 9سؤال در مورد شرايط و فضای

هدف اندازهگیری ادراک مشتريان از کیفیت خدمات ،شامل پنج

فیزيکی محیط ،ارايه خدمت از جمله تسهیالت ،تجهیزات،

مقیاس (فیزيکی ،قابلیت اعتماد ،قابلیت پاسخگويی ،تضمین و

کارکنان و کانالهای ارتباطی) ،تضمین ( 9سؤال در مورد

همدلی) میباشد (.)21

شايستگی و توانايی کارکنان برای القای حس اعتماد و اطمینان

پژوهشهای انجام شده بیانگر آن است که کیفیت در ابعاد

به مشتری) ،پاسخگويی ( 9سؤال در مورد تمايل همکاری و

مختلف از ديدگاه گروههای جمعیتی گوناگون متفاوت

کمک به مشتری) ،قابلیت اطمینان ( 1سؤال در مورد توانايی

میباشد .مطالعه  Chuaدر مورد کیفیت خدمات آموزشی در

انجام خدمت به شکل مطمئن و قابل اعتماد) و همدلی (9

دانشکده مديريت بازرگانی دانشگاه ( Ryersonتورنتو کانادا)

سؤال در مورد احساس تعلق و تعهد کارکنان نسبت به کلیه

صورت گرفت و بر اساس نتايج آن ،بیشترين نارضايتی در بعد

دانشجويان) مورد پرسش قرار گرفت.

تضمین مشاهده شد ( .)29تحقیق  Bradleyنیز به روش

سؤاالت پرسشنامه بر اساس مقیاس پنج درجهای لیکرت

 SERVQUALو به منظور تعیین ادراک دانشجويان چینی از

(کامالً مخالفم تا کامالً موافقم) سنجیده شد .روايی پرسشنامه

کیفیت خدمات آموزشی در دوره تحصیالت تکمیلی انجام شد

به صورت محتوايی با نظر استادان و پايايی آن نیز با محاسبه

و گزارش کرد که دانشجويان از عدم کیفیت خدمات در تمام

ضريب  ،Cronbachs alphaتأيید گرديد ( .)r = 4/32دادهها

ابعاد ،ناراضی بودند ( .)29پژوهشی به منظور تعیین کیفیت

با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی در نرمافزار SPSS

خدمات آموزشی در اياالت متحده آمريکا انجام گرديد و

( )SPSS Inc., Chicago, ILمورد تجزيه و تحلیل قرار

نتیجهگیری کرد که خدمات با کیفیت به افراد ارايه نمیشود

گرفت.

( .)21مطالعات عباسیان و همکاران در دانشگاه علوم پزشکی
قم ( )26و توفیقی و همکاران در دانشگاه علوم پزشکی تهران
( )27حاکی از عدم رضايت دانشجويان از تمام ابعاد خدمات
آموزشی بود.

یافتهها
در پژوهش حاضر  144نفر از دانشجويان شرکت داشتند که
 214نفر ( 64/4درصد) را زنان و  04نفر ( 94/4درصد) را
مردان تشکیل دادند 69/1 .درصد دانشجويان در مقطع دکتری،
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 9/1درصد در مقطع کارشناسی ارشد 94/9 ،درصد در مقطع

 1/4درصد در رشته علوم تشريح و  91/0درصد در رشته

کارشناسی و  2/4درصد در مقطع کاردانی به تحصیل اشتغال

پزشکی بودند .میانگین نمرات عوامل مورد مطالعه طبق مدل

داشتند .نمونهها به تفکیک رشته تحصیلی 20/3 ،درصد در

 SERVQUALدر جدول  2ارايه شده است.

رشته داروسازی 24/9 ،درصد در رشته هوشبری 6/1 ،درصد
در رشته علوم آزمايشگاهی 26/9 ،درصد در رشته راديولوژی،
جدول  :2میانگین و انحراف معیار نمرات عوامل مورد مطالعه طبق مدل  SERVQUALدر دانشجويان مورد بررسی
عوامل

فراواني

حداقل

حداكثر

میانگین  ±انحراف معیار

عامل فیزیكي

022

4

1

9/84 ± 2/44

عامل پاسخگویي

022

4

1

9/89 ± 2/77

عامل همدلي

022

4

1

9/84 ± 2/71

عامل اطمینان

022

4

1

9/44 ± 2/48

عامل تضمین

022

4

1

9/42 ± 2/71

عامل كل

022

0

1

9/19 ± 2/44

نخستین عامل« ،مشکالت فیزيکی» نظام آموزش عالی بود و

عامل «اطمینان» در نظام آموزش عالی به عنوان چهارمین

با چهار پرسش مورد بررسی قرار گرفت .سؤال اول با ،9/00

عامل ،با هفت پرسش ارزيابی گرديد .سؤال هجدهم با ،9/06

بیشترين میانگین و سؤال چهارم با  ،9/10کمترين میانگین را به

بیشترين میانگین و سؤال شانزدهم با  ،9/19کمترين میانگین را

دست آورد.

کسب کرد.

«پاسخگويی» در نظام آموزش عالی به عنوان دومین عامل ،با

پنجمین عامل «تضمین» در نظام آموزش عالی با پنج پرسش

پنج پرسش مطرح گرديد .سؤال هفتم با  ،9/14بیشترين میانگین

مورد بررسی قرار گرفت .سؤال بیست و ششم با  ،9/02بیشترين

و سؤال پنجم با  ،9/96کمترين میانگین بود.

میانگین و سؤال بیست و سوم با  ،9/92کمترين میانگین را

«همدلی» در نظام آموزش عالی ،سومین عامل بود و با شش
پرسش بررسی شد .سؤال دهم با  ،9/39بیشترين میانگین و
سؤال پانزدهم با  ،9/94کمترين میانگین را به خود اختصاص داد.

داشت.
برای حصول اطمینان از نتايج توصیفی مذکور ،از آمار
استنباطی استفاده گرديد که در جدول  1آمده است.

جدول  :1نتايج دادههای توصیفی و آزمون  tتک نمونهای برای آزمون سؤال اول
سؤاالت
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فاصله اطمینان  31درصد
بزرگتر

کوچکتر

اختالف میانگینها

P

درجه آزادی

t

سؤال 2

4/64

4/91

4/90

> 4/442

233

7/6

سؤال 1

4/19

4/91

4/99

4/442

233

7/0

سؤال 9

4/10

4/97

4/90

4/442

233

0/3

سؤال 9

4/77

4/13

4/60

4/442

233

29/0

سؤال 1

4/77

4/13

4/60

4/442

233

29/0
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در مورد سؤال اول t ،به دست آمده در سطح P > 4/442

معنیداری بین  tمحاسبه شده و  tجدول به دست آمد .پس

معنیدار و اختالف بین  tمحاسبه شده و  tجدول نیز معنیدار

میتوان نتیجه گرفت که دانشجويان طبق اظهار نظر خودشان،

بود .از اينرو ،میتوان استنباط نمود که دانشجويان طبق اظهار

کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه را از ديدگاه اطمینان ،در حد

خودشان ،کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه را از منظر امکانات

باالتر از میانگین و مطلوب ارزيابی نمودند.

فیزيکی در حد باالتر از میانگین و مطلوب ارزيابی کرده بودند.

دادههای سؤال پنجم نشان داد که  tبه دست آمده در سطح

در مورد سؤال دوم ،مقدار  tحاصل در سطح P > 4/442

 P > 4/442معنیدار میباشد و همچنین ،اختالف معنیداری

معنیدار بود و اختالف بین  tمحاسبه شده و  tجدول

بین  tمحاسبه شده و  tجدول مشاهده شد .از اينرو ،میتوان

معنیدار به دست آمد .پس میتوان گفت که دانشجويان طبق

استنباط نمود که دانشجويان طبق اظهار نظر خودشان ،کیفیت

گفته خودشان ،کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه را از منظر

خدمات آموزشی دانشگاه را از نظر تضمین ،در حد باالتر از

امکانات پاسخگويی در حد باالتر از میانگین و مطلوب

میانگین و مطلوب ارزيابی کردند.
بر اساس يافتههای حاصل شده ،میانگین نمرات میزان

ارزيابی نمودند.
نتايج آزمون در ارتباط با سؤال سوم نشان داد که  tحاصل

کیفیت خدمات آموزشی در دانشجويان مرد  9/97 ± 4/19و

در سطح  P > 4/442معنیدار بود و اختالف بین  tمحاسبه

در دانشجويان زن  9/16 ± 4/69بود .نتايج آزمون

شده و  tجدول معنیدار میباشد .بنابراين ،میتوان استنباط

 Independent tدر جدول  9آمده است و تفاوت معنیداری

نمود که دانشجويان طبق اظهار خودشان ،کیفیت خدمات

بین دو گروه در سطح  4/41وجود نداشت.

آموزشی دانشگاه را از منظر امکانات همدلی در حد باالتر از
میانگین و مطلوب ارزيابی کردند.
يافتهها در مورد سؤال چهارم بیانگر معنیدار بودن مقدار t

به دست آمده در سطح  P > 4/442میباشد .بنابراين ،اختالف
جدول  :9آزمون  tمستقل برای بررسی میزان کیفیت خدمات آموزشی به تفکیک جنسیت (مرد و زن)
درجه آزادی
میزان عوامل

230

آماره t

P

F

سطح معنی داری

2/42

4/924

9/1

4/469

2/41

4/134

آزمون  Leveneبرای برابری واريانسها

میانگین نمرات میزان کیفیت خدمات آموزشی در دانشجويان

آزمون تحلیل واريانس ،تفاوت معنیداری بین سه گروه در

مقاطع لیسانس ،کارشناسی ارشد و دکتری به ترتیب

سطح  4/41مشاهده شد (جدول .)9

 9/64 ± 4/13 ،9/13 ± 4/99و  9/69 ± 4/66بود و طبق
جدول  :9آزمون تحلیل واريانس برای بررسی تفاوت میانگین خدمات آموزشی با توجه به تحصیالت دانشجويان
میزان عوامل

منبع تغییرات

SS

درجه آزادی

MS

F

P

بین گروهی

1/760

9

2/34

1/1

4/442

درون گروهی

60/249

236

4/91

کل

79/074

233

SS: Sum of squares; MS: Mean square
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ادراک دانشجويان از کیفیت خدمات آموزشی...

تجهیزات ،کارکنان و اعضای هیأت علمی در دانشگاهها و

بحث و نتیجهگیری
هدف از انجام مطالعه حاضر ،بررسی ادراک دانشجويان از

همچنین ،اختالف در مشخصههای فرهنگی و اجتماعی و ...در

کیفیت خدمات آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی تبريز بود.

جوامع مختلف ،ديدگاه گیرندگان خدمت نسبت به کیفیت

سنجش کیفیت خدمات ،پیش شرط اساسی بهبود کیفیت است
و تا زمانی که نیازهای کیفی مشخص نشود ،خدمات اصالح
نمیگردد .همانگونه که نتايج نشان داد ،کیفیت خدمات در هر

خدمات و ادراک آنها متفاوت خواهد بود.
نتايج مطالعه حاضر قابل تعمیم به دانشگاههای ديگر نیست و
توصیه میشود که چنین پژوهشهايی در هر دانشگاهی به

پنج بعد خدمات آموزشی ،باالتر از میانگین بود و کمترين و

صورت مجزا انجام گیرد و در اين صورت میتوان الگويی با

بیشترين میانگین به ترتیب در بعد پاسخگويی و اطمینان

درجه انطباق بیشتر برای هر دانشگاه به دست آورد و به منظور

مشاهده شد .بیشترين میانگین نمره کیفیت نیز به بعد اطمینان

بهبود کیفیت خدمات آموزشی در آن دانشگاه ،برنامهريزی بهتر

اختصاص داشت که با نتايج برخی مطالعات ( )20همسو

و اساسیتری را انجام داد.

میباشد و با بعضی تحقیقات ( )23 ،14مطابقت ندارد.

با تمرکز بر ابعادی که دارای میانگین کمتری در کیفیت

همچنین ،کمترين نمره میانگین کیفیت در بعد پاسخگويی

خدمات هستند و همگام با کاهش ضعف اين ابعاد ،کیفیت

و

ساير ابعاد از ديدگاه ياد گیرندگان خدمت بهبود میيابد؛ چرا

 )20( Komboli-Kodovazenitiهمخوانی داشت ،اما

که وجود نقص در يک بعد ،اثر تشديد کنندگی دارد و باعث

مشابهتی را با برخی مطالعات ديگر ( )12نشان نداد.

افت در ساير ابعاد میشود (.)19

مشاهده

شد

که

با

نتايج

مطالعه

Karydis

نتايج مطالعات عباسیان و همکاران در دانشگاه علوم پزشکی

با توجه به اينکه از نظر دانشجويان ،کیفیت در هر پنج بعد

قم ( )26و توفیقی و همکاران در دانشگاه علوم پزشکی تهران

خدمات آموزشی هست ،اما همچنان با کیفیت کامالً مطلوب

( )27حاکی از عدم رضايت دانشجويان از تمام ابعاد خدمات

فاصله وجود دارد .پیشنهاد میشود تا در طول سال برای

آموزشی بود .يافتههای تحقیقات کبريايی و همکاران در

کارکنان دورههايی در زمینه شیوههای مؤثر ارايه خدمات

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ( )11و آقاماليی و همکاران در

آموزشی و برقراری ارتباط اثربخش با دانشجويان برگزار گردد.

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ( )19در مورد کیفیت خدمات
آموزشی گزارش کرد که کمترين میانگین مربوط به بعد
پاسخگويی و بیشترين میانگین مربوط به بعد اطمینان میباشد

همچنین ،در خصوص استفاده از روشهای آموزشی نوين،
مهارتهای مشاوره و ارتباط با دانشجو نیز کالسهای آموزش
برای اعضای هیأت علمی دانشگاه تشکیل شود .ضمن

که با نتايج پژوهش حاضر همخوانی داشت .اين مقايسه نشان

اطالعرسانی کافی به دانشجويان و برنامهريزی صحیح برای

میدهد که از ديد مشتريان يک سازمان خاص ،کیفیت ابعاد

کالسهای درسی استادان ،ساعات مناسب و معینی جهت

پنجگانه خدمت با يکديگر برابر نیست و مشتريان سازمانهای

مراجعه دانشجويان به استادان راهنما و مشاور در نظر گرفته

مختلف نیز از کیفیت يک بعد خاص درک يکسانی ندارند.

شود .همچنین ،از طرف مديريت نیز ساعات مشخصی برای

نتايج پژوهشهای انجام شده ،پايین بودن کیفیت خدمات را در

پاسخگويی به سؤاالت دانشجويان و طرح مشکالت آنها

تمامی يا تعدادی از ابعاد پنجگانه خدمات آموزشی نمايان

اختصاص داده شود.

میسازد و اين نتايج با برخی از مطالعات داخلی و خارجی

در نهايت ،با توجه به اين که ارايه خدمت به مشتری،

مشابه بود و با برخی نیز همخوانی نداشت .به نظر میرسد به

فلسفه وجودی هر سازمان به شمار میرود و هدف نهايی،

دلیل تفاوت در دورهها و سطوح آموزشی ،امکانات و

جلب رضايت مشتری میباشد ،پیشنهاد میگردد تا از نظرات
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، طراحی،سازنده دانشجويان در مراحل مختلف برنامهريزی

بدينوسیله از معاونت و مديريت محترم پژوهشی دانشگاه

، همچنین.ارايه و ارزيابی خدمات آموزشی بیشتر استفاده شود

علوم پزشکی تبريز و تمامی اعضای هیأت علمی و

مطالعات مشابه در ساير دانشگاهها صورت گیرد و در کنار به

دانشجويانی که در اجرای اين تحقیق نهايت همکاری را

 از،SERVQUAL کارگیری روشهايی مانند روش

. تشکر و قدرانی به عمل میآيد،نمودند

رويکردهای کیفی نیز برای دستیابی به نتايج غنیتر بهره گرفته
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Background & Objective: The quantitative development of higher education, regardless of quality,
will lead to undesirable consequences. The main clients of universities are students. Determination
of their perception of educational services’ quality can provide policy maker with valuable
information in order to improve educational services quality. This study was conducted in order to
investigate educational services quality based on the SERVQUAL model from the perspective of
students of Tabriz University of Medical Sciences, Iran.
Methods: The statistical population of this study included 3084 students of Tabriz University of
Medical Sciences. In order to perform this descriptive-correlational study, 200 students were
randomly selected. For data collection the SERVQUAL questionnaire was used. This questionnaire
consists of five dimensions (tangibility, reliability, empathy, responsiveness, and assurance) of
educational services quality with 27 questions. The validity of the questionnaire was approved
through content validity methods and its reliability using Cronbach's alpha coefficient. The data
were analyzed using descriptive statistics and one sample t-test.
Results: The study results indicated students’ positive evaluation of tangibility, responsiveness,
reliability, and empathy dimensions of educational services quality.
Conclusion: The results showed that, in general, in all dimensions of educational services, quality of
service was higher than average. The lowest and highest means were observed in the responsiveness
and reliability dimensions, respectively.
Key Words: Perception, Quality, Educational services, Tabriz University of Medical Sciences,
SERVQUAL model
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