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 زانیم نییتع هدف با پژوهشاین  رود. یم شمار به کشور هر در یانسان توسعه یدیکل عناصر از یلیتکم التیتحص و یعال آموزشهدف:وزمینه

 زانیم خصوص در انیدانشجو نیا دگاهید نیهمچن و یفعل طیشرا از کرمان یپزشک علوم دانشگاه یدکتر و ارشد یکارشناس مقاطع انیدانشجو یتمندیرضا

 .گرفت صورت انیدانشجو تیرضا کردن برآورده در دانشگاه نیولؤمس الشت و توجه

 با ازین مورد اطالعات .انجام شد کرمان یپزشک علوم دانشگاه یلیتکم التیتحصی دانشجو 495 بر روی حاضر یلیتحل -یفیتوص پژوهش کار:روش

 تیرضا نامه . این پرسشدیگرد یآور جمع( SSIیا  Student satisfaction inventory) انیدانشجو یتمندیرضا یبررس نامه پرسش از استفاده

 .دهد قرار می یابیارز مورد یکل خدمات و محور دانشجو ،یرفاه ،یآموزش کمک ،یآموزش خدمات راهنما، استادان خدمات از کیکتف به را انیدانشجو

 تیرضا نیشتریب کردند. تیرضا ابراز شده هیارا خدمات از (دختران درصد 8/19 و پسران درصد 6/14) انیدانشجو درصد 8/18 مجموع درها:افتهی

 3/14 و پسران درصد 6/96) انیدانشجو درصد 9/92 دیگر، طرف از بود. یرفاه خدمات به مربوط آن نیکمتر و راهنما استادان خدمات از انیدانشجو

 راهنما ستادانا خدمات به نیولؤمس توجه نیشتریب دانشجویان، نظر از کردند. یابیارز مطلوب را شده هیارا خدمات به نیولؤمس توجه زانیم دختران( درصد

بود. شده هیارا یرفاه خدمات به آنان توجه نیکمتر و

 با .شد یابیارز کم آنان، یتمندیرضا نمودن فراهم در دانشگاه نیولؤمس تالش و ندداشت یفعل طیشرا از ینییپا تیرضا انیدانشجو مجموع در:گیرینتیجه

 را یشتریب توجه دیبا یدانشگاه نیولؤمس بخش، نیا یفیک سطح یارتقا منظور به و باالتر یلیتحص مقاطع در دانشجو رشیپذ روزافزون شیافزا به توجه

دارند. مبذول ند،ینما یم فایا کشور ندهیآ در را یا عمده نقش که یلیتکم التیتحص انیدانشجو یازهاین کردن برآورده در

 یپزشک علوم دانشگاه ،یتمندیرضا ،یلیتکم التیتحص دانشجو، :هاواژهکلید



 همکاران وحقدوست  ...علوم دانشگاه یلیتکم التیتحص انیدانشجو یمندتیرضا

956 

مقدمه
 هر در انسانی توسعه کلیدی عناصر از یکی عالی آموزش

 شکل معرف عالی آموزش واقعدر  رود. می شمار به کشور

 فراهم با که است انسانی منابع در گذاری سرمایه از مهمی

 در نیاز مورد نگرش و مهارت دانش، بخشیدن ارتقا و آوردن

 نماید. می کمک کشور جانبه همه توسعه به انسانی، نیروی

 در را یانکار قابل غیر و مهم نقش عالی آموزش بنابراین

 .(4) کند می ایفا ها سازمان خصوصه ب و جوامع پیشرفت

 دبای یادگیری و آموزش امر متولی عنوان به ها دانشگاه

 نگرش در سازنده و مثبت تغییرات ایجاد برای الزم شرایط

 بیشتر، رغبت ایجاد و تشویق با تا نمایند مهیا را دانشجویان

 توجه با .(8) آورند فراهم را مستمر و پایدار یادگیری موجبات

به شمار  ها دانشگاه اصلی ارکان از دانشجویان که  این به

 مختلف های ارگان و ها سازمان اصلی پیکره آینده در و روند می

 های فعالیت کلیه از آنان رضایت داد، خواهند تشکیل را جامعه

 رشته به ها آن نگرش در تواند می دانشگاه در شده انجام

 کیفیت یارتقا و حفظ و انگیزش ایجاد جهت در شان تحصیلی

 .(9) باشد تأثیرگذار آموزشی

 های محیط در هم بررسی برای مهمی موضوع رضایتمندی

 بررسی باشد. می )کاری( دانشگاهی غیر هم و دانشگاهی

 در تواند می دانشگاهی های محیط در دانشجویان رضایت

 دانشجویان نیازهای با آن تطبیق و تحصیلی دوره کیفیی ارتقا

 با مرتبط موضوعات زیادی مطالعات .(1) باشد ثرؤم بسیار

 ها آنبیشتر  و  داده قرار بررسی مورد را دانشجویان رضایتمندی

 ،دیگر عوامل یکسان بودن شرایط در که اند رسیده نتیجه این به

 در بیشتر درگیری و منظم حضور انند)م بیشتر تالش احتمال

 در تحصیل موفق اتمام و ادامهو  (کالسی های فعالیت

 .(5، 6) است بیشتر دارند، باالتری رضایت که دانشجویانی

 افزایش دانشجویان، در وفاداری و انگیزه ایجاد منظور به

 و گیرد قرار توجه مورد باید ها آن نارضایتی کاهش و رضایت

مرتبط  خدمات تمام که شود حاصل می صورتی در تنهاامر  این

 و برسد یاستاندارد و مطلوب حد به« دانشگاهی زندگی» با

 باشد. می دانشجویان عهده بر خصوص این در اصلی قضاوت

 ها آن ماندگاری و پذیرش با دانشجویان رضایت که جایی  آن از

 دانشجویان رضایتمندی بررسی بنابراین ،دارد تنگاتنگی ارتباط

 قرار ولینؤمس مورد توجه منظم طوره ب باید که است موضوعی

 و نیست کافی رضایت سطح بررسی تنها دیگر، طرف از گیرد.

 مهم بسیار نیز دانشجویان رضایت بر ثرؤم عوامل شناخت

 جهت الزم های فعالیت شناسایی موجب تواند می را کهچ ؛است

 .(7) شود آنان رضایت ماندگاری و ارتقا

 مختلف سطوح میان درارشد  کارشناسی و دکتری دوره

 در دانشجویان این که هایی یتمسؤول به توجه با دانشگاهی

 ای ویژه حساسیت و اهمیت از شد، خواهند دار عهده آینده

 در خصوصه ب آموزشی مراکز مدیریت .(4) است برخوردار

 پیشبرد و تحقق در را اساسی و مهم نقشی ها دانشگاه سطح

 کارکنان و مدیران انگاری سهل و کند می ایفا آموزشی اهداف

 جوامع متوجه نهایت در فراگیران به خدمات هیارا در مراکزاین 

 .(2) گردد می

 رضایتمندی از را متفاوتی نتایج (3-44) پیشین های پژوهش

 آن متفاوت های بخش و آموزشی های سیستم از دانشجویان

 که حاکی از آن بود Hasson پژوهش نتایج .داده است نشان

 دانشگاه در شده هیارا خدمات از دانشجویان از باالیی درصد

 دانشجویان رضایت بیشترین .داشتند رضایت تحصیلشان محل

 .(3) بود ای کتابخانه خدمات ازاو  پژوهش در کننده شرکت

 Curtin فنی دانشگاه دانشجویان ساالنه رضایت بررسی نتایج

نشان داد که  نیز دانشگاه این توسط شدهارایه  خدمات از

 هیارا خدمات از درصد( 6/75) دانشجویان از باالیی درصد

 Hassonهای تحقیق  که با یافته (46) کردند رضایت ابراز شده

  .( مطابقت دارد3)

 رضایت از بخشی که شد مشخص Borden مطالعه در

 استاد با ها آن ارتباط به مربوط تحصیل اول سال در دانشجویان

 .(44) باشد می علمی هیأت کلیدی اعضای از یکی یا و مشاور

 ارتباط چه هر که گزارش کرد Pascarella مطالعه همچنین

 دانشگاه به ها آن تعهد باشد، بیشتر علمی هیأت با دانشجویان
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 بودن دسترس در بر یدیگر مطالعه .(48) بود خواهد بیشتر

 و دانشجویان رضایت افزایش در یمهمعامل  عنوان بهاستادان 

 .(49)داشت  تأکید دانشکده به نسبت مثبت احساس ایجاد

 رابطه این در یمتفاوت نتایج با  پراکنده مطالعات ما کشور در

 پژوهش در همکاران و سیادت .(4، 41) استگرفته  انجام

 65و نفر از دانشجویان تحصیالت تکمیلی  72بر روی  خود

 رضایت میزان، اصفهان پزشکینفر از مدرسان دانشگاه علوم 

 موردرا  دانشگاه آموزشی خدمات مدیریت عملکرد ازآنان 

 دانشجویان که داد نشان ج مطالعه آناننتای دادند. رارق بررسی

 از چندانی رضایت ها آناستادان  و تکمیلی تحصیالت بخش

 وکیلی و محمدی .(4) ندشتندا شده هیارا آموزشی خدمات

 دانشگاه تحصیلی مقاطع تمام دانشجویان رضایتمندی میزان

حاکی از  نتایج که نمودند بررسی را زنجان پزشکی علوم

 .(41)بود  شده هیارا خدمات از دانشجویان رضایت متوسط

 نگاه با خاص، روحی و سنی شرایط دلیل به دانشجویان

 ینمسؤول برای دیدگاه این شاید که نگرند می لیمسا به یمتفاوت

 نمودن همسو جهت. بنابراین باشد ناآشنا و غریب دانشگاهی

 نظرات از دبای موانع، و مشکالت سوی به دیدگاه این

 و فیزیکی نیروهای نمودن هماهنگ با ،شده مطلع دانشجویان

 رضایت ،کوشیده موانع رفع جهت در موجود فکری

 پذیرش افزایش به توجه با .(41) آورد فراهم را دانشجویان

 یباال سطح و تکمیلی تحصیالت مقاطع در دانشجویان ساالنه

 کشور، آینده در آنان مهم نقش همچنین و افراد این توقعات

 باید دانشجویان این رضایت جلب و الزم امکانات کردن فراهم

 نیازها، شناخت با تنها امر این گیرد. رارق نمسؤوال توجه مورد

 پذیر امکان کنونی شرایط از افراد این رضایتمندی و توقعات

  .است

 رضایتمندی سطح بررسی هدف با حاضر پژوهش

 های گرایش ارشد کارشناسی و دکتری مقطع دانشجویان

 هیارا خدمات از کرمان پزشکی علوم دانشگاه مختلف تحصیلی

 میزان مورد در دانشجویان این دیدگاه و دانشگاه توسط شده

 گردید طراحی آنان رضایت جلب به دانشگاه ینمسؤول توجه

 به خدمات بهتر سازماندهی و هیارا جهت آن نتایج از بتوان تا

 کرد. استفاده دانشجویان این



کارروش
 4923-36 تحصیلی سال در تحلیلی -توصیفی پژوهشاین 

 را پژوهش نمونه .گرفت انجام کرمان پزشکی علوم دانشگاه در

 ارشد کارشناسی و دکتری مقطع دانشجویان از نفر 495

 در را تحصیلی ترم یک حداقل که کرمان پزشکی علوم دانشگاه

 منظور به .ندداد تشکیل ،بودند کرده سپری دانشگاه این

 محل دانشکده و دانشجویان نام لیست ،اطالعات آوری جمع

 شد دریافت دانشگاه تکمیلی تحصیالت واحد از آنان تحصیل

 الزم های هماهنگی مربوط، های دانشکده به مراجعه با سپس و

 مورد دانشجویان ترکیب آمد. عمل به ها دانشکده ینمسؤول با

 دانشکده از نفر 89 بهداشت، دانشکده از نفر 93 شامل بررسی

 دانشکده از نفر 8 پزشکی، دانشکده از نفر 99 مدیریت،

 دانشکده از نفر 7 و پرستاری دانشکده از نفر 94 داروسازی،

EDC (Education development center ).بود 

 بررسی نامه پرسش ،حاضر پژوهش در استفاده مورد ابزار

 Student satisfaction inventory) دانشجویان رضایتمندی

 شامل اصلی بخش دو دارای نامه پرسش این بود. (SSIیا 

 ،هلأت وضعیت جنس، سن، درباره اطالعاتی اول بخش

 تحصیلی های ترم و تحصیلی مقطع تحصیل، محل دانشکده

 که باشد می بسته الؤس 18 شامل دوم بخش و شدهگذرانده 

 راضی، راضی، )کامالً طیف لیکرت صورت به آن های پاسخ

 قرار الؤس هر جلوی در ناراضی( کامالً و ناراضی ندارم، نظری

 به که است گردیده طراحی ای گونه به نامه پرسش گیرد. می

 شرایط از دانشجویان رضایت میزان سو یک از زمان هم صورت

 دانشجویان رضایتمندی میزان ،دیگر سوی از و دانشگاه فعلی

 دانشجویان رضایت جلب برای دانشگاه نمسؤوال های تالش از

  .(45) دهد می قرار ارزیابی مورد را

 خدمات های و در حیطه زیرگروه 6 در الؤس 18 مجموع

 (،الؤس 46) آموزشی خدمات (،الؤس 1) راهنما استادان
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 (،الؤس 5) رفاهی خدمات (،الؤس 5) آموزشی کمک خدمات

 (الؤس 6) کلی خدمات و (الؤس 6) محور دانشجو خدمات

 و فارسی زبان به ترجمه از پس نامه پرسش .دیگرد  بندی دسته

 در روایی بررسی منظور به اصلی، زبان به مجدد بازگردانی

 علوم دانشگاه اپیدمیولوژی و آمار گروه استادان از نفر 5 اختیار

 اعمال نامه پرسشان در آن نظرات و گرفت قرار کرمان پزشکی

  .شد

 پایایی تعیین منظور به Cronbachs alphaضریب  از

 مختلف های قسمت پایایی ابتدا. گردید استفاده نامه پرسش

 کل پایایی انتها در و تعیین جداگانه صورت به نامه پرسش

  دارای نامه پرسش که این به توجه با .(25/6) شد محاسبه

در  18-846 بین الؤس هر برای امتیازات دامنه بود، الؤس 18

 این ،نتایج گزارش و درک در تسهیل جهت کهنظر گرفته شد 

 6-5 )نمرهگردید  تبدیل 6-86 به پژوهشگران توسط دامنه

 نمره خدمات، از کم رضایت 5-46 نمره خدمات، از ناراضی

 رضایت 45-86 نمرهو  خدمات از متوسط رضایت 45-46

 خدمات(. از کامل

 در حضور با محققان ،نامه پرسش شدن آماده از پس

 مطالعه مورد دانشجویان با پژوهش انجام محل های دانشکده

 پژوهش مورد در الزم توضیحات هیارا از پس ند وکرد گفتگو

 دعوت پژوهش در شرکت جهت دانشجویان از ،آن اهداف و

 پژوهش در کننده شرکت دانشجویان به آوردند. عمل به

 مراحل تمام در به دست آمده اطالعات که شد داده اطمینان

 اهداف به توجه با تنها وخواهد ماند  باقی محرمانه پژوهش

 که شد گفته آنان به همچنین .شود می استفاده ها آن از پژوهش

 ها آن شرکت عدم و باشد می داوطلبانه پژوهش در شرکت

 داشت. نخواهد پی در منفی نتیجهبرایشان 

 SPSS آماری افزار نرم در آوری جمع از پس اطالعات

 باو  (version 19, SPSS Inc., Chicago, IL) 43نسخه 

 و معیار( انحرافو  )میانگین توصیفی آمار از استفاده

 و Kruskal–Wallis، Mann–Whitney های آزمون

 گرفت. قرار تحلیل و تجزیه مورد Spearman همبستگی


هایافته
  نفر 71، کننده شرکت دانشجوی نفر 495 مجموع از

از  درصد( 3/22) نفر 486 .بودند مؤنث درصد( 2/51)

 درصد( 4/44نفر ) 45 و ارشد کارشناسی مقطع دردانشجویان 

 کل یسن میانگین .اشتغال داشتند تحصیل به دکتری مقطع در

 تحصیلی های ترم میانگین وسال  87 ± 7/9 ،دانشجویان

 بود. 2/8 ± 4/4 شده گذرانده

 شده هیارا خدمات از انیدانشجو تیرضا زانیم نیشتریب

 زین تیرضا زانیم نیکمتر ودرصد(  9/56) راهنما استادان توسط

 گرید قسمت در. بوددرصد(  6/45) یرفاه خدمات به مربوط

 توجه زانیم خصوص در انیدانشجو دگاهید که نامه پرسش

 یبررس مورد را آنان یازهاین کردن برآورده در دانشگاه نیمسؤول

 خدمات به نیمسؤول توجه نیشتریب بیترت به داد، یم قرار

 یرفاه خدماتتوجه به  نیکمتر ودرصد(  1/17) راهنما استادان

 (.8 و 4 یها شکلداشت ) اختصاصدرصد(  8/43)
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 مختلف های حیطه در شده هیارا خدمات از دانشجویان رضایتمندی :4 شکل

 

 
 دانشجویان دیدگاه از شده هیارا خدمات به ینمسؤول توجه میزان :8شکل 

 

 رضایت میزان کمترین و بیشترین تعیین منظور به

 تک تک نامه، پرسش های زیرگروه از کدام هر در دانشجویان

 آمده 4 جدول در نتایج که گرفت قرار بررسی مورد االتؤس

 دانشجویان رضایتمندی مواردبیشتر  درها،  . بر اساس یافتهاست

 خدمات به ینمسؤول توجه میزان خصوص در آنان دیدگاه با

  .شتدا تنگاتنگی ارتباط شده هیارا
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 مختلف های حیطه با رابطه در دانشجویان رضایتمندی چگونگی :4 جدول

 زیرگروه

 شماره

 در الؤس

 نامه پرسش

 الؤس

 میزان

 رضایت

 )درصد(

 توجه میزان

 ینمسؤول

 )درصد(

 استاد

 راهنما

 7/19 8/56 .است دسترس در همیشه من راهنمای استاد 9

 6/19 7/16 .کند می کمک من به آینده کارهای جهت اهداف تعیین در من راهنمای استاد 7

 4/97 6/13 .است آگاه آموزشی زمینه در من نیازهای از من راهنمای استاد 46

 2/97 2/54 .دهند می اختصاص دانشجویان برای را کافی وقت راهنما استادان 86

 خدمات

 آموزشی

 8/82 5/92 .دهد می افزایش کافی حد به را من کلیدی های مهارت و دانش ،دروس محتوای 81

 6/97 5/16 .دهند می بازخورد ها آن به را دانشجویان تحصیلی وضعیت موقع به استادان 86

 1/96 2/97 .گیرند می نظر در را دانشجویان میان های تفاوت تدریس زمان در استادان 84

 9/96 3/15 .هستند دسترس در اداری ساعات در و ها کالس از بعد استادان 91

94 
 باالیی دانش از خود تخصصی زمینه درتا حدودی  دانشکده علمی تأهی و استادان تمام

 .ندهست برخوردار
5/11 6/16 

 9/56 3/65 .است کرده هیارا را خوبی و گوناگون های رشته دانشکده مختلف، تحصیلی های رشته نظر از 93

 6/13 4/51 .گردد می برگزار منظم طور به همیشه درسی های کالس 4

 9/96 7/19 .است شده گنجانده من آموزشی برنامه در عملی درسی واحدهای 6

 1/11 6/66 .است مناسب من برای که اند شده بندی زمان ای گونه به ها کالس 5

 6/92 1/17 .اند داده آموزش که است محتوایی با متناسب استادان توسط ترم پایان ارزیابی 98

 4/97 6/16 .گیرند می کار به را آموزشی متنوع های روش تدریس حین در استادان 16

 6/91 8/93 .است دروس محتوای با متناسب ها کالس فضای 96

 3/82 4/85 .دهد می انجام ام آموزشی اهداف به من رسیدن در را تالشش تمام دانشکده 82

 4/91 6/83 .است متناسب و منطقی ،دهد می هیارا دانشکده که نیازی پیش دروس 95

 9/96 6/97 .شود می برگزار خوبی کمیت و کیفیت با دانشکده سطح در ها کالپ ژورنال 14

 6/97 2/91 .گردد می برگزار خوبی کمیت و کیفیت با دانشکده سطح در آموزشی های کارگاه 18

 خدمات

 کمک

 آموزشی

 6/97 6/19 .دارند مثبتی عملکرد وهستند  دسترس در خدمات هیارا در کتابخانه کارکنان 2

 4/82 4/94 .است کافی کتابخانه خدمات هم و منابع هم 44

 6/66 2/74 .است کافی اینترنت و کامپیوتر به دسترسی نظر از امکانات 49

 7/16 7/19 .است روز به دانشکده در موجود آزمایشگاهی و افزاری سخت تجهیزات 42

 2/97 6/98 .دارد وجود مطالعه برای کافی مطالعه های سالن جا این در 85

 خدمات

 دانشجو

 محور

 9/88 9/43 .دهند می هیارا را خود خدمات فعال صورت به ای مشاوره های سرویس 87

47 
 به را نامی ثبت مشکالت رفع جهت الزم های راهنمایی مسؤولکارکنان  نام، ثبت روز در

 .کردند می هیارا دانشجویان
6/55 4/12 

 7/66 1/61 .شد انجام راحتیه ب و بود واضح کامالً واحد انتخاب و نام ثبت روند 43

 6/13 9/53 .کنند می عمل خوبی به آموزش قسمت کارکنان 8

 4/94 6/19 .هستند طرف بی و منصف دانشجویان با برخورد طرز در علمی تأهی واستادان  45

99 
 جهت ها آن به شود می هیارا جدیدالورود دانشجویان به که معارفه و آشناسازی خدمات

 .کند می کمک تر سریع سازگاری
8/43 7/86 
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 خدمات

 رفاهی

 6/42 9/88 .است موجود دانشجویانبیشتر  برای کافی های هزینه کمک 1

 5/84 1/84 .است مناسب و آرام مکان یک دانشجویان فراغت اوقات گذراندن برای دانشکده بوفه 88

 8/88 6/86 .کند می برآورده را دانشجویان نیازهای کافی اندازه به و است مناسب دانشگاه رفاهی امکانات 83

 4/47 4/41 .است مناسب و کافی دانشجویان برای شده گرفته نظر در سبز فضای 89

 3/87 6/86 .باشد می فراهم دانشجویان مسکن و خوابگاه مینأت جهت مناسبی خدمات دانشگاه فضای در 46

ت
ضای

ر
 

لی
ک

 

 5/52 9/73 .کنند می رفتار محترم فرد یک عنوان به من بااستادان  48

 7/97 6/97 .دارند قرار دانشجویان دسترس در ها دانشکده مدیران 96

 5/81 1/96 .است بخش لذت تجربه یک دانشگاه این در بودن دانشجو 41

 6/98 9/99 .کند می یتمسؤول احساس دانشجویان قبال در دانشکده 3

 8/85 3/88 .کنند گزارش مربوط مراجع به را خود تحصیلی های شکایت توانند می راحتی به دانشجویان 97

 3/85 9/43 .شود می مدیریت خوبی به دانشگاه مجموع در 92

 شده هیارا خدمات از دانشجویاندرصد  8/18 مجموع در

  پسران در میزان این که داشتند کامل( و )متوسط رضایت

 این اما ،به دست آمددرصد  8/19 دختران در و درصد 6/14

 6 بین از (.P=  956/6) نبود دار معنی آماری نظر از اختالف

 کمک خدمات از رضایتمندی میزان فقط بررسی، مورد حیطه

 داشت یدار معنیآماری  تفاوت هم با جنس دو در آموزشی

(646/6  =P)این از مذکر افراددرصد  8/13 که طوری به ؛ 

 5/96 نثؤم جنس در میزان این و داشتند رضایت خدمات

 بود.درصد 

 ارشد کارشناسی مقاطع دانشجویان رضایتمندیبین  کل در

 و (P=  586/6)مشاهده نشد  داری معنی تفاوت هم با دکتری و

 خدمات از رضایت» فقط نیز بررسی مورد های حیطه در

  داشت هم با یدار معنی تفاوت مقطع دو در «آموزشی

(686/6  =P)دانشجویاندرصد  6/26 که صورت این به ؛ 

 ارشد کارشناسی مقطع دانشجویاندرصد  4/11 و دکتری مقطع

 .کردند رضایتابراز  شده هیارا آموزشی خدمات از

 از رضایتمندی میزان ،سن افزایش باحاضر  مطالعه در

 به (؛r ،664/6 > P=  87/6) یافت افزایش شده هیارا خدمات

 رضایت ،داشتند باالتری سن که دانشجویانی دیگر عبارت

 نتایج اساس بر کردند. ابراز شده هیارا خدمات ازرا  بیشتری

 تأهل وضعیت بین داری معنی ارتباط ،Mann-Whitney آزمون

 اما ،(P=  266/6) نشدمشاهده  دانشجویان کلی رضایتمندی با

 دار معنی محور دانشجو خدمات از رضایت میزان با آن ارتباط

 این از بیشتری رضایت متأهل دانشجویانو  (P=  696/6) بود

  داشتند. خدمات

 در تحصیل بین که حاکی از آن بود نتایج این، بر عالوه

 کمک خدمات از دانشجویان رضایت و مختلف های دانشکده

 یدار معنی ارتباط نیز محور دانشجو و کلی خدمات آموزشی،

 ترتیب به ها زمینه این از کدام هر در که طوری به ؛شتدا وجود

 دانشجویان به مربوط رضایت میزان کمترین و بیشترین

 و پرستاری (،P=  616/6) مدیریت و پزشکی های دانشکده

 (P=  669/6) بهداشت و داروسازیو  (P=  646/6) بهداشت

 بود.

 دانشجویاندرصد  9/92 فقط ،مطالعه حاضر نتایجبر اساس 

 توجه میزان از دختران(درصد  3/14 و پسران درصد 6/96)

 اختالف این اما ،داشتند رضایت شده هیارا خدمات به ینمسؤول

 نیز قسمت این در. (P=  366/6) نبود دار معنی آماری نظر از

 هم با دانشجویان نظر آموزشی کمک خدمات زمینه در فقط

 که طوری به؛ (P=  616/6)را نشان داد  یدار معنی تفاوت

 میزان از نثؤم افراددرصد  2/97 و مذکر افراددرصد  9/11

 داشتند. رضایت ینمسؤول توجه

 داری معنی و مستقیم ارتباط Spearman همبستگی آزمون

 های ترم همچنین و (r ،667/6 > P=  89/6) سن متغیر بین

 کلی دیدگاه با( r ،667/6  =P=  89/6) شده طی تحصیلی
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 هیارا خدمات به ینمسؤول توجه میزان خصوص در دانشجویان

 دانشجویان نظر بین داری معنی تفاوت البته داد. نشان شده

 های حیطه از کدام هیچ در دکتری و ارشد کارشناسی مقاطع

  (.P > 656/6) نشدمشاهده  بررسی مورد

 نامه پرسش بخش دو بین همبستگی آزمون نتایج نهایت در

 رضایتمندی میزان بین باالیی بسیار ارتباط که داد نشان

 خصوص در آنان دیدگاه و شده هیارا خدمات از دانشجویان

 این به؛ دارد وجود خدمات این به ینمسؤول توجه میزان

 آموزشی خدمات به مربوط همبستگی بیشترین که صورت

(26/6  =r ،664/6 > P )به مربوط همبستگی کمترین و 

  بود.( r ،664/6 > P=  78/6) آموزشی کمک خدمات



گیرینتیجهوبحث
 تحصیالت دانشجویان رضایت ارزیابی به که حاضر پژوهش

 و آموزشی خدمات از کرمان پزشکی علوم دانشگاه تکمیلی

 این رضایت داد نشان پرداخت، دانشگاه این تسهیالت

 8/18 فقط و است پایین شده هیارا خدمات از دانشجویان

 بهکردند؛  رضایت ابراز شده هیارا خدمات از دانشجویاندرصد 

 و دختراندرصد  8/19 و پسران درصد 6/14 که طوری

درصد  1/59 و دکتری مقطع دانشجویاندرصد  2/16 همچنین

 داشتند. رضایت خدمات از ارشد کارشناسی مقطع دانشجویان

 آن کمترین و مشاور استادان خدمات از رضایت بیشترین

 .بود شده هیارا رفاهی خدمات به مربوط

 دانشجویان رضایتمندی با رابطه درپیشین  های پژوهش

 محیط در ها آن به شده هیارا خدمات از تکمیلی تحصیالت

 اصفهان در همکاران و سیادت .باشد می محدود بسیار دانشگاه

 تحصیالت دوره استادان و دانشجویان رضایتمندی بررسی به

 در پزشکی علوم دانشگاه آموزشی خدمات با رابطه در تکمیلی

 حیطه چهار در دانشجویان رضایتمندیو  پرداختند شهر این

 بررسی مورد را راهنمایی و پاسخگویی کیفیت اداری، آموزشی،

 دانشجویان که داد نشان مطالعه آنان نتایج ند.داد قرار

 کمی رضایت ها آن به شده هیارا خدمات از تکمیلی تحصیالت

 .دارد همخوانی حاضر پژوهش نتایج با که (4) دارند

 خدمات کیفیت وضعیت بررسی به همکاران و قالوندی

 دانشجویان دیدگاه از SERVQUAL مدل اساس بر آموزشی

 مدل پرداختند. ارومیه دانشگاه تکمیلی تحصیالت

SERVQUAL اطمینان، قابلیت فیزیکی، زیرمقیاس پنج شامل 

 های فعالیتو  است همدلی و پذیری یتمسؤول ضمانت،

 را کیفیت از ادراک که دهد می نشان را سازمان از ای عمده

 سازد می قادر را مدیران مدل این (.45) دهد می قرار ثیرأت تحت

 ها آن رفع برای و شناسایی را خدماتی های شکاف تا

 نشان همکاران و قالوندی پژوهش نتایج نمایند. ریزی برنامه

 از فراتر بسیار تکمیلی تحصیالت دانشجویان انتظارات که داد

 ابعاد از یک هیچ در و باشد می موجود وضعیت از ها آن درک

 با که (45) است نشده برآورده ها آن انتظارات خدمات کیفیت

  دارد. همخوانی حاضر پژوهش های یافته

 التیتحص انیدانشجو تیرضا زانیم این میفه و پورداداش

 یها گاهیپا ازرا  تهران دانشگاه یفن یها دانشکده سیپرد یلیتکم

مورد  ،ه بودنمود فراهم ها آن یبرا دانشگاه که یتخصص -یعلم

 مجموع در که داد نشان آنان پژوهش جینتاقرار دادند.  یبررس

 متوسط حد در ها آن به شده هیارا خدمات از انیدانشجو تیرضا

 پژوهش یها افتهی( که با 46) دارد قرار مطلوب یحدود تا و

 تواند یم مطالعه دو یها افتهی نیب تفاوت. دارد رتیمغا حاضر

 و پورداداش مطالعه که نیا اول. باشد داشته یمختلف لیدال

 از یمحدود بخش با رابطه در را انیدانشجو تیرضا تنها این میفه

 یها گاهی)پا داد قرار یابیارز مورد آنان به شده هیارا خدمات

 در نیا و( نمود فراهم ها آن یبرا دانشگاه که یتخصص -یعلم

 خدمات یها جنبه تمام حاضر پژوهش در که ستا یحال

 محل در تفاوت. گرفت قرار یابیارز مورد یرفاه و یآموزش

 ها افتهی در تفاوت بر یگرید لیدل تواند یم زین پژوهش دو انجام

 مادر یها دانشگاه در که یخدمات ادیز احتمال به که چرا باشد؛

 هیارا یلیتکم التیتحص انیدانشجو به تهران دانشگاه مانند
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 انیدانشجو به که است یخدمات از شتریب مراتب به شود، یم

 .گردد یم هیارا گرید یها دانشگاه در لیتحص به مشغول

 نیز تحصیلی مقاطع سایر دانشجویان بین در ها پژوهش نتایج

 پژوهش نتایج با مغایر نتایج موارد برخی در و مشابه نتایج

 بررسی به همکاران و پژهان دهد. می نشان را حاضر

 دانشگاه یآموزش امکانات و خدمات از دانشجویان رضایتمندی

 که داد نشان آنان مطالعه جینتا .پرداختند سبزوار یپزشک علوم

 هیارا خدمات با رابطه در یمتوسط یتمندیرضا از انیدانشجو

 دسته ب های یافته با که (47) ندبود برخوردار ها آن به شده

 انیدانشجو انتظارات .ندارد همخوانی حاضر پژوهش در آمده

دانشگاه  از تر نییپا مقاطع انیدانشجوبه  نسبت باالتر مقاطع

 آنان، یازهاین شدن برآورده عدم صورت در و است شتریب

 نیا که ردیگ یم قرار ریتأث تحت شتریب زین ها آن یتمندیرضا

 مطالعه یها افتهی نیب تفاوت لیدال از یکی تواند یم موضوع

 باشد. (47) همکاران و پژهان مطالعه و حاضر

 تا راهنما استادان خدمات حیطه در حاضر مطالعه در

 دانشجویان و بود شده جلب دانشجویان رضایت حدودی

 راهنما استادان توسط شده هیارا خدمات از را رضایت بیشترین

 راهنما، استادان بودن دسترس در از ناشی امر اینکه  داشتند

 زمان تخصیص و دانشجویان آموزشی نیازهای از آنان آگاهی

 میزان دانشجویان وجود، این با بود. دانشجویان برای کافی

 ناکافی را شان آموزشی اهداف تعیین در راهنما استادان کمک

 آموزشی اهداف داشتن که این به توجه با بنابراین دانستند.

 تکمیلی تحصیالت ویژهه ب و تحصیلی مقاطع تمام در مشخص

 های فعالیت مناسب مدیریت و ساماندهی باعث تواند می

 توجه مورد تر جدی طور به باید موضوع این ،شود دانشجویان

 گیرد. قرار راهنما استادان

 رضایت سطح کمترین که شد مشخص حاضر مطالعه در

 با که بود شده هیارا رفاهی خدمات به مربوط دانشجویان

 دارد. همخوانی (42) جنوبی آفریقای در Johnson مطالعه

 این در شده هیارا خدمات و خوابگاه از دانشجویان که هرچند

 فضای میزان و ها دانشکده بوفه اما ،داشتند نسبی رضایت زمینه

 کند تأمین را آنان رضایت بود نتوانسته شده گرفته نظر در سبز

 توجه مورد باید و باشد می اصالح قابل آسانی به موارد این که

 گیرد. قرار ینمسؤول

 به شده هیارا خدمات بهبود و رفع جهت ریزی برنامه الزمه

 شرایط از ها آن رضایتمندی چگونگی دانستن دانشجویان،

 حاضر پژوهش نتایج باشد. می آن بر گذارثیرأت عوامل و موجود

 تحصیل به مشغول دانشجویان رضایتمندی سطح که داد نشان

 پزشکی علوم دانشگاه دکتری و ارشد کارشناسی مقاطع در

 قرار مطلوبی سطح در ها آن به شده هیارا خدمات از کرمان

 ،است مشخص حاضر مطالعه های یافته از که گونه همان ندارد.

 رضایتمندی کاهش سبب که شده تعیین موارد از بسیاری

 ینمسؤول توسط آسانی به ،بود شده مطالعه در دانشجویان

 فضای کمبود مانند مواردی باشد. می اصالح و رفع قابل مربوط

 های سرویس فعالیت ضعف ها، کتابخانه منابع کمبود سبز،

 بهبود جدیدالورود، دانشجویان به بیشتر خدمات هیارا مشاوره،

 مدیران تر صمیمی و بیشتر ارتباط و ها خوابگاه فیزیکی فضای

 با اصالح قابل موارد جمله از دانشجویان با مختلف های بخش

 .بود اندک هزینه و صحیح ریزی برنامه

 توصیه مطالعات، کمبود به توجه با آینده های پژوهش جهت

 دانشگاه تحصیلی مقاطع سایر دانشجویان رضایتمندی شود می

 ثیرأت همچنین گیرد. قرار ارزیابی مورد نیز کرمان پزشکی علوم

 مشاوره هیارا مانند دانشجویان شرایط بهبود منجر به های برنامه

 رضایتمندی سطح بر باالتر و بهتر سطوح در دانشجویان به

 با زمینه این در مطالعات انجام گیرد. قرار بررسی مورد ها آن

 نظر مد باید که کندایجاد  را مفیدی نتایج تواند می کیفی روش

 گیرد. قرار پژوهشگران

 ها محدودیت

 برخی نبودن دسترس درحاضر،  مطالعه محدودیت ترین مهم

 انجام جمله از عللی به تکمیلی تحصیالت مقاطع دانشجویان از

 تعداد بودن کم از البته بود. نامه پایان به مربوط های بررسی

 گیری نمونه روش همچنینو  دکتری مقطع دانشجویان

 دیگر عنوان به توان می نیز دسترس( در گیری )نمونه
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 برد. نام مطالعه های محدودیت

 

سپاسگزاری
 کمیته در مصوب تحقیقاتی طرح نتیجه حاضر مقاله

 .بود کرمان پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی تحقیقات

 و پژوهشی معاونت ازتا  دانند می الزم خود بر پژوهشگران

 دانشجویان همچنین و دانشگاه این دانشجویی تحقیقات کمیته

  نمایند. قدردانی تشکر و پژوهش در کننده شرکت
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