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زمینه و هدف :آموزش عالی و تحصیالت تکمیلی از عناصر کلیدی توسعه انسانی در هر کشور به شمار میرود .این پژوهش با هدف تعیین میزان
رضایتمندی دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان از شرایط فعلی و همچنین دیدگاه این دانشجویان در خصوص میزان
توجه و تالش مسؤولین دانشگاه در برآورده کردن رضایت دانشجویان صورت گرفت.
روش کار :پژوهش توصیفی -تحلیلی حاضر بر روی  495دانشجوی تحصیالت تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام شد .اطالعات مورد نیاز با
استفاده از پرسشنامه بررسی رضایتمندی دانشجویان ( Student satisfaction inventoryیا  )SSIجمعآوری گردید .این پرسشنامه رضایت
دانشجویان را به تفکیک از خدمات استادان راهنما ،خدمات آموزشی ،کمک آموزشی ،رفاهی ،دانشجو محور و خدمات کلی مورد ارزیابی قرار میدهد.
افتهها :در مجموع  18/8درصد دانشجویان ( 14/6درصد پسران و  19/8درصد دختران) از خدمات ارایه شده ابراز رضایت کردند .بیشترین رضایت
ی 
دانشجویان از خدمات استادان راهنما و کمترین آن مربوط به خدمات رفاهی بود .از طرف دیگر 92/9 ،درصد دانشجویان ( 96/6درصد پسران و 14/3
درصد دختران) میزان توجه مسؤولین به خدمات ارایه شده را مطلوب ارزیابی کردند .از نظر دانشجویان ،بیشترین توجه مسؤولین به خدمات استادان راهنما
و کمترین توجه آنان به خدمات رفاهی ارایه شده بود .
نتیجهگیری:در مجموع دانشجویان رضایت پایینی از شرایط فعلی داشتند و تالش مسؤولین دانشگاه در فراهم نمودن رضایتمندی آنان ،کم ارزیابی شد .با

توجه به افزایش روزافزون پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیلی باالتر و به منظور ارتقای سطح کیفی این بخش ،مسؤولین دانشگاهی باید توجه بیشتری را
در برآورده کردن نیازهای دانشجویان تحصیالت تکمیلی که نقش عمدهای را در آینده کشور ایفا مینمایند ،مبذول دارند .
واژهها :دانشجو ،تحصیالت تکمیلی ،رضایتمندی ،دانشگاه علوم پزشکی
کلید 
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مقدمه 

حقدوست و همکاران

قضاوت اصلی در این خصوص بر عهده دانشجویان میباشد.

آموزش عالی یکی از عناصر کلیدی توسعه انسانی در هر

از آن جایی که رضایت دانشجویان با پذیرش و ماندگاری آنها

کشور به شمار میرود .در واقع آموزش عالی معرف شکل

ارتباط تنگاتنگی دارد ،بنابراین بررسی رضایتمندی دانشجویان

مهمی از سرمایهگذاری در منابع انسانی است که با فراهم
آوردن و ارتقا بخشیدن دانش ،مهارت و نگرش مورد نیاز در
نیروی انسانی ،به توسعه همه جانبه کشور کمک مینماید.

موضوعی است که باید به طور منظم مورد توجه مسؤولین قرار
گیرد .از طرف دیگر ،تنها بررسی سطح رضایت کافی نیست و
شناخت عوامل مؤثر بر رضایت دانشجویان نیز بسیار مهم

بنابراین آموزش عالی نقش مهم و غیر قابل انکاری را در

است؛ چرا که میتواند موجب شناسایی فعالیتهای الزم جهت

پیشرفت جوامع و به خصوص سازمانها ایفا میکند (.)4

ارتقا و ماندگاری رضایت آنان شود (.)7

دانشگاهها به عنوان متولی امر آموزش و یادگیری باید

دوره دکتری و کارشناسی ارشد در میان سطوح مختلف

شرایط الزم برای ایجاد تغییرات مثبت و سازنده در نگرش

دانشگاهی با توجه به مسؤولیتهایی که این دانشجویان در

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

آینده عهدهدار خواهند شد ،از اهمیت و حساسیت ویژهای

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

برخوردار است ( .)4مدیریت مراکز آموزشی به خصوص در

به این که دانشجویان از ارکان اصلی دانشگاهها به شمار

سطح دانشگاهها نقشی مهم و اساسی را در تحقق و پیشبرد

میروند و در آینده پیکره اصلی سازمانها و ارگانهای مختلف

اهداف آموزشی ایفا میکند و سهلانگاری مدیران و کارکنان

جامعه را تشکیل خواهند داد ،رضایت آنان از کلیه فعالیتهای

این مراکز در ارایه خدمات به فراگیران در نهایت متوجه جوامع

انجام شده در دانشگاه میتواند در نگرش آنها به رشته

میگردد (.)2

تحصیلیشان در جهت ایجاد انگیزش و حفظ و ارتقای کیفیت
آموزشی تأثیرگذار باشد (.)9

پژوهشهای پیشین ( )3-44نتایج متفاوتی را از رضایتمندی
دانشجویان از سیستمهای آموزشی و بخشهای متفاوت آن

رضایتمندی موضوع مهمی برای بررسی هم در محیطهای

نشان داده است .نتایج پژوهش  Hassonحاکی از آن بود که

دانشگاهی و هم غیر دانشگاهی (کاری) میباشد .بررسی

درصد باالیی از دانشجویان از خدمات ارایه شده در دانشگاه

رضایت دانشجویان در محیطهای دانشگاهی میتواند در
ارتقای کیفی دوره تحصیلی و تطبیق آن با نیازهای دانشجویان
بسیار مؤثر باشد ( .)1مطالعات زیادی موضوعات مرتبط با

محل تحصیلشان رضایت داشتند .بیشترین رضایت دانشجویان
شرکت کننده در پژوهش او از خدمات کتابخانهای بود (.)3
نتایج بررسی رضایت ساالنه دانشجویان دانشگاه فنی Curtin

رضایتمندی دانشجویان را مورد بررسی قرار داده و بیشتر آنها

از خدمات ارایه شده توسط این دانشگاه نیز نشان داد که

به این نتیجه رسیدهاند که در شرایط یکسان بودن عوامل دیگر،

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

احتمال تالش بیشتر (مانند حضور منظم و درگیری بیشتر در
فعالیتهای کالسی) و ادامه و اتمام موفق تحصیل در
دانشجویانی که رضایت باالتری دارند ،بیشتر است (.)5 ،6

شده ابراز رضایت کردند ( )46که با یافتههای تحقیق Hasson

( )3مطابقت دارد.
در مطالعه  Bordenمشخص شد که بخشی از رضایت

به منظور ایجاد انگیزه و وفاداری در دانشجویان ،افزایش

دانشجویان در سال اول تحصیل مربوط به ارتباط آنها با استاد

رضایت و کاهش نارضایتی آنها باید مورد توجه قرار گیرد و

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

این امر تنها در صورتی حاصل میشود که تمام خدمات مرتبط
با «زندگی دانشگاهی» به حد مطلوب و استانداردی برسد و

956

همچنین مطالعه  Pascarellaگزارش کرد که هر چه ارتباط
دانشجویان با هیأت علمی بیشتر باشد ،تعهد آنها به دانشگاه

دوره دوازدهم شماره دوم

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

بیشتر خواهد بود ( .)48مطالعه دیگری بر در دسترس بودن

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

استادان به عنوان عامل مهمی در افزایش رضایت دانشجویان و

این دانشجویان استفاده کرد.

ایجاد احساس مثبت نسبت به دانشکده تأکید داشت (.)49
در کشور ما مطالعات پراکنده با نتایج متفاوتی در این رابطه



روشکار 

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

این پژوهش توصیفی -تحلیلی در سال تحصیلی 4923-36

خود بر روی  72نفر از دانشجویان تحصیالت تکمیلی و 65

در دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام گرفت .نمونه پژوهش را

نفر از مدرسان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،میزان رضایت

 495نفر از دانشجویان مقطع دکتری و کارشناسی ارشد

آنان از عملکرد مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه را مورد

دانشگاه علوم پزشکی کرمان که حداقل یک ترم تحصیلی را در

بررسی قرار دادند .نتایج مطالعه آنان نشان داد که دانشجویان

این دانشگاه سپری کرده بودند ،تشکیل دادند .به منظور

بخش تحصیالت تکمیلی و استادان آنها رضایت چندانی از

جمعآوری اطالعات ،لیست نام دانشجویان و دانشکده محل

خدمات آموزشی ارایه شده نداشتند ( .)4محمدی و وکیلی

تحصیل آنان از واحد تحصیالت تکمیلی دانشگاه دریافت شد

میزان رضایتمندی دانشجویان تمام مقاطع تحصیلی دانشگاه

و سپس با مراجعه به دانشکدههای مربوط ،هماهنگیهای الزم

علوم پزشکی زنجان را بررسی نمودند که نتایج حاکی از

با مسؤولین دانشکدهها به عمل آمد .ترکیب دانشجویان مورد

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

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

دانشجویان به دلیل شرایط سنی و روحی خاص ،با نگاه

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

متفاوتی به مسایل مینگرند که شاید این دیدگاه برای مسؤولین

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

دانشگاهی غریب و ناآشنا باشد .بنابراین جهت همسو نمودن

 )Education development center( EDCبود.

این دیدگاه به سوی مشکالت و موانع ،باید از نظرات

ابزار مورد استفاده در پژوهش حاضر ،پرسشنامه بررسی

دانشجویان مطلع شده ،با هماهنگ نمودن نیروهای فیزیکی و

رضایتمندی دانشجویان (Student satisfaction inventory

فکری موجود در جهت رفع موانع کوشیده ،رضایت

یا  )SSIبود .این پرسشنامه دارای دو بخش اصلی شامل

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

بخش اول اطالعاتی درباره سن ،جنس ،وضعیت تأهل،

ساالنه دانشجویان در مقاطع تحصیالت تکمیلی و سطح باالی

دانشکده محل تحصیل ،مقطع تحصیلی و ترمهای تحصیلی

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

گذرانده شده و بخش دوم شامل  18سؤال بسته میباشد که

فراهم کردن امکانات الزم و جلب رضایت این دانشجویان باید

پاسخهای آن به صورت طیف لیکرت (کامالً راضی ،راضی،

مورد توجه مسؤوالن قرار گیرد .این امر تنها با شناخت نیازها،

نظری ندارم ،ناراضی و کامالً ناراضی) در جلوی هر سؤال قرار

توقعات و رضایتمندی این افراد از شرایط کنونی امکانپذیر

میگیرد .پرسشنامه به گونهای طراحی گردیده است که به

است.

صورت همزمان از یک سو میزان رضایت دانشجویان از شرایط

پژوهش حاضر با هدف بررسی سطح رضایتمندی

فعلی دانشگاه و از سوی دیگر ،میزان رضایتمندی دانشجویان

دانشجویان مقطع دکتری و کارشناسی ارشد گرایشهای

از تالشهای مسؤوالن دانشگاه برای جلب رضایت دانشجویان

تحصیلی مختلف دانشگاه علوم پزشکی کرمان از خدمات ارایه

را مورد ارزیابی قرار میدهد (.)45

شده توسط دانشگاه و دیدگاه این دانشجویان در مورد میزان

مجموع  18سؤال در  6زیرگروه و در حیطههای خدمات

توجه مسؤولین دانشگاه به جلب رضایت آنان طراحی گردید

استادان راهنما ( 1سؤال) ،خدمات آموزشی ( 46سؤال)،
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رضایتمندی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه علوم...

خدمات کمک آموزشی ( 5سؤال) ،خدمات رفاهی ( 5سؤال)،

پژوهش از آنها استفاده میشود .همچنین به آنان گفته شد که

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

شرکت در پژوهش داوطلبانه میباشد و عدم شرکت آنها

دستهبندی گردید .پرسشنامه پس از ترجمه به زبان فارسی و

برایشان نتیجه منفی در پی نخواهد داشت.

بازگردانی مجدد به زبان اصلی ،به منظور بررسی روایی در

اطالعات پس از جمعآوری در نرمافزار آماری SPSS

اختیار  5نفر از استادان گروه آمار و اپیدمیولوژی دانشگاه علوم

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

پزشکی کرمان قرار گرفت و نظرات آنان در پرسشنامه اعمال

استفاده از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و

شد.
از ضریب  Cronbachs alphaبه منظور تعیین پایایی

آزمونهای

،Kruskal–Wallis

Mann–Whitney

و

همبستگی  Spearmanمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

پرسشنامه استفاده گردید .ابتدا پایایی قسمتهای مختلف



پرسشنامه به صورت جداگانه تعیین و در انتها پایایی کل

یافتهها 


محاسبه شد ( .)6/25با توجه به اینکه پرسشنامه دارای

از مجموع  495نفر دانشجوی شرکت کننده 71 ،نفر

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

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

نظر گرفته شد که جهت تسهیل در درک و گزارش نتایج ،این

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

دامنه توسط پژوهشگران به  6-86تبدیل گردید (نمره 6-5

در مقطع دکتری به تحصیل اشتغال داشتند .میانگین سنی کل

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

دانشجویان 87 ± 9/7 ،سال و میانگین ترمهای تحصیلی

 46-45رضایت متوسط از خدمات و نمره  45-86رضایت

گذرانده شده  8/2 ± 4/4بود.

کامل از خدمات).

بیشترین میزان رضایت دانشجویان از خدمات ارایه شده

پس از آماده شدن پرسشنامه ،محققان با حضور در

توسط استادان راهنما ( 56/9درصد) و کمترین میزان رضایت نیز

دانشکدههای محل انجام پژوهش با دانشجویان مورد مطالعه

مربوط به خدمات رفاهی ( 45/6درصد) بود .در قسمت دیگر

گفتگو کردند و پس از ارایه توضیحات الزم در مورد پژوهش

پرسشنامه که دیدگاه دانشجویان در خصوص میزان توجه

و اهداف آن ،از دانشجویان جهت شرکت در پژوهش دعوت

مسؤولین دانشگاه در برآورده کردن نیازهای آنان را مورد بررسی

به عمل آوردند .به دانشجویان شرکت کننده در پژوهش

قرار میداد ،به ترتیب بیشترین توجه مسؤولین به خدمات

اطمینان داده شد که اطالعات به دست آمده در تمام مراحل

استادان راهنما ( 17/1درصد) و کمترین توجه به خدمات رفاهی

پژوهش محرمانه باقی خواهد ماند و تنها با توجه به اهداف

( 43/8درصد) اختصاص داشت (شکلهای  4و .)8
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شکل  :8میزان توجه مسؤولین به خدمات ارایه شده از دیدگاه دانشجویان

به منظور تعیین بیشترین و کمترین میزان رضایت

است .بر اساس یافتهها ،در بیشتر موارد رضایتمندی دانشجویان

دانشجویان در هر کدام از زیرگروههای پرسشنامه ،تکتک

با دیدگاه آنان در خصوص میزان توجه مسؤولین به خدمات

سؤاالت مورد بررسی قرار گرفت که نتایج در جدول  4آمده

ارایه شده ارتباط تنگاتنگی داشت.
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جدول  :4چگونگی رضایتمندی دانشجویان در رابطه با حیطههای مختلف
میزان

میزان توجه

شماره

رضایت

مسؤولین

(درصد)

(درصد)

9

استاد راهنمای من همیشه در دسترس است.

56/8

19/7

استاد

7

استاد راهنمای من در تعیین اهداف جهت کارهای آینده به من کمک میکند.

16/7

19/6

راهنما

46

استاد راهنمای من از نیازهای من در زمینه آموزشی آگاه است.

13/6

97/4

86

استادان راهنما وقت کافی را برای دانشجویان اختصاص میدهند.

54/2

97/2

81

محتوای دروس ،دانش و مهارتهای کلیدی من را به حد کافی افزایش میدهد.

92/5

82/8

86

استادان به موقع وضعیت تحصیلی دانشجویان را به آنها بازخورد میدهند.

16/5

97/6

84

استادان در زمان تدریس تفاوتهای میان دانشجویان را در نظر میگیرند.

97/2

96/1

91

استادان بعد از کالسها و در ساعات اداری در دسترس هستند.

15/3

96/9

11/5

16/6

93

از نظر رشتههای تحصیلی مختلف ،دانشکده رشتههای گوناگون و خوبی را ارایه کرده است.

65/3

56/9

4

کالسهای درسی همیشه به طور منظم برگزار میگردد.

51/4

13/6

6

واحدهای درسی عملی در برنامه آموزشی من گنجانده شده است.

19/7

96/9

5

کالسها به گونهای زمانبندی شدهاند که برای من مناسب است.

66/6

11/1

98

ارزیابی پایان ترم توسط استادان متناسب با محتوایی است که آموزش دادهاند.

17/1

92/6

16

استادان در حین تدریس روشهای متنوع آموزشی را به کار میگیرند.

16/6

97/4

96

فضای کالسها متناسب با محتوای دروس است.

93/8

91/6

82

دانشکده تمام تالشش را در رسیدن من به اهداف آموزشیام انجام میدهد.

85/4

82/3

95

دروس پیشنیازی که دانشکده ارایه میدهد ،منطقی و متناسب است.

83/6

91/4

14

ژورنال کالپها در سطح دانشکده با کیفیت و کمیت خوبی برگزار میشود.

97/6

96/9

18

کارگاههای آموزشی در سطح دانشکده با کیفیت و کمیت خوبی برگزار میگردد.

91/2

97/6

2

کارکنان کتابخانه در ارایه خدمات در دسترس هستند و عملکرد مثبتی دارند.

19/6

97/6

خدمات

44

هم منابع و هم خدمات کتابخانه کافی است.

94/4

82/4

کمک

49

امکانات از نظر دسترسی به کامپیوتر و اینترنت کافی است.

74/2

66/6

آموزشی

42

تجهیزات سختافزاری و آزمایشگاهی موجود در دانشکده به روز است.

19/7

16/7

85

در اینجا سالنهای مطالعه کافی برای مطالعه وجود دارد.

98/6

97/2

87

سرویسهای مشاورهای به صورت فعال خدمات خود را ارایه میدهند.

43/9

88/9

55/6

12/4

43

روند ثبت نام و انتخاب واحد کامالً واضح بود و به راحتی انجام شد.

61/1

66/7

8

کارکنان قسمت آموزش به خوبی عمل میکنند.

53/9

13/6

45

استادان و هیأت علمی در طرز برخورد با دانشجویان منصف و بیطرف هستند.

19/6

94/4

43/8

86/7

زیرگروه

سؤال در

سؤال

پرسشنامه

94

خدمات
آموزشی

47
خدمات
دانشجو
محور
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تمام استادان و هیأت علمی دانشکده تا حدودی در زمینه تخصصی خود از دانش باالیی
برخوردار هستند.

در روز ثبتنام ،کارکنان مسؤول راهنماییهای الزم جهت رفع مشکالت ثبتنامی را به
دانشجویان ارایه میکردند.

خدمات آشناسازی و معارفه که به دانشجویان جدیدالورود ارایه میشود به آنها جهت
سازگاری سریعتر کمک میکند.

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

خدمات
رفاهی

دوره دوازدهم شماره دوم

رضایت کلی

1

کمک هزینههای کافی برای بیشتر دانشجویان موجود است.

88/9

42/6

88

بوفه دانشکده برای گذراندن اوقات فراغت دانشجویان یک مکان آرام و مناسب است.

84/1

84/5

83

امکانات رفاهی دانشگاه مناسب است و به اندازه کافی نیازهای دانشجویان را برآورده میکند.

86/6

88/8

89

فضای سبز در نظر گرفته شده برای دانشجویان کافی و مناسب است.

41/4

47/4

46

در فضای دانشگاه خدمات مناسبی جهت تأمین خوابگاه و مسکن دانشجویان فراهم میباشد.

86/6

87/3

48

استادان با من به عنوان یک فرد محترم رفتار میکنند.

73/9

52/5

96

مدیران دانشکدهها در دسترس دانشجویان قرار دارند.

97/6

97/7

41

دانشجو بودن در این دانشگاه یک تجربه لذتبخش است.

96/1

81/5

3

دانشکده در قبال دانشجویان احساس مسؤولیت میکند.

99/9

98/6

97

دانشجویان به راحتی میتوانند شکایتهای تحصیلی خود را به مراجع مربوط گزارش کنند.

88/3

85/8

92

در مجموع دانشگاه به خوبی مدیریت میشود.

43/9

85/3

در مجموع  18/8درصد دانشجویان از خدمات ارایه شده

ارتباط آن با میزان رضایت از خدمات دانشجو محور معنیدار

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

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

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

خدمات داشتند.

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

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

حیطه مورد بررسی ،فقط میزان رضایتمندی از خدمات کمک

دانشکدههای مختلف و رضایت دانشجویان از خدمات کمک

آموزشی در دو جنس با هم تفاوت آماری معنیداری داشت

آموزشی ،خدمات کلی و دانشجو محور نیز ارتباط معنیداری

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

وجود داشت؛ به طوری که در هر کدام از این زمینهها به ترتیب

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

بیشترین و کمترین میزان رضایت مربوط به دانشجویان

درصد بود.

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

در کل بین رضایتمندی دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد
و دکتری با هم تفاوت معنیداری مشاهده نشد ( )P = 6/586و

بهداشت ( )P = 6/646و داروسازی و بهداشت ()P = 6/669
بود.

در حیطههای مورد بررسی نیز فقط «رضایت از خدمات

بر اساس نتایج مطالعه حاضر ،فقط  92/9درصد دانشجویان

آموزشی» در دو مقطع تفاوت معنیداری با هم داشت

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

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

مسؤولین به خدمات ارایه شده رضایت داشتند ،اما این اختالف

مقطع دکتری و  11/4درصد دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

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

از خدمات آموزشی ارایه شده ابراز رضایت کردند.

فقط در زمینه خدمات کمک آموزشی نظر دانشجویان با هم

در مطالعه حاضر با افزایش سن ،میزان رضایتمندی از

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

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

 11/9درصد افراد مذکر و  97/2درصد افراد مؤنث از میزان

عبارت دیگر دانشجویانی که سن باالتری داشتند ،رضایت

توجه مسؤولین رضایت داشتند.

بیشتری را از خدمات ارایه شده ابراز کردند .بر اساس نتایج

آزمون همبستگی  Spearmanارتباط مستقیم و معنیداری

آزمون  ،Mann-Whitneyارتباط معنیداری بین وضعیت تأهل

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

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

تحصیلی طی شده ( )P = 6/667 ،r = 6/89با دیدگاه کلی
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رضایتمندی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه علوم...

دانشجویان در خصوص میزان توجه مسؤولین به خدمات ارایه

تحصیالت تکمیلی از خدمات ارایه شده به آنها رضایت کمی

شده نشان داد .البته تفاوت معنیداری بین نظر دانشجویان

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

مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در هیچ کدام از حیطههای
مورد بررسی مشاهده نشد (.)P < 6/656
در نهایت نتایج آزمون همبستگی بین دو بخش پرسشنامه

قالوندی و همکاران به بررسی وضعیت کیفیت خدمات
آموزشی بر اساس مدل  SERVQUALاز دیدگاه دانشجویان
تحصیالت

تکمیلی

دانشگاه

ارومیه

پرداختند.

مدل

نشان داد که ارتباط بسیار باالیی بین میزان رضایتمندی

 SERVQUALشامل پنج زیرمقیاس فیزیکی ،قابلیت اطمینان،

دانشجویان از خدمات ارایه شده و دیدگاه آنان در خصوص

ضمانت ،مسؤولیتپذیری و همدلی است و فعالیتهای

میزان توجه مسؤولین به این خدمات وجود دارد؛ به این

عمدهای از سازمان را نشان میدهد که ادراک از کیفیت را

صورت که بیشترین همبستگی مربوط به خدمات آموزشی

تحت تأثیر قرار میدهد ( .)45این مدل مدیران را قادر میسازد

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

تا شکافهای خدماتی را شناسایی و برای رفع آنها

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

برنامهریزی نمایند .نتایج پژوهش قالوندی و همکاران نشان



داد که انتظارات دانشجویان تحصیالت تکمیلی بسیار فراتر از

نتیجهگیری 
بحثو 

درک آنها از وضعیت موجود میباشد و در هیچ یک از ابعاد

پژوهش حاضر که به ارزیابی رضایت دانشجویان تحصیالت
تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی کرمان از خدمات آموزشی و

کیفیت خدمات انتظارات آنها برآورده نشده است ( )45که با
یافتههای پژوهش حاضر همخوانی دارد.

تسهیالت این دانشگاه پرداخت ،نشان داد رضایت این

پورداداش و فهیمنیا میزان رضایت دانشجویان تحصیالت

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

تکمیلی پردیس دانشکدههای فنی دانشگاه تهران را از پایگاههای

درصد دانشجویان از خدمات ارایه شده ابراز رضایت کردند؛ به

علمی -تخصصی که دانشگاه برای آنها فراهم نموده بود ،مورد

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

بررسی قرار دادند .نتایج پژوهش آنان نشان داد که در مجموع

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

رضایت دانشجویان از خدمات ارایه شده به آنها در حد متوسط

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد از خدمات رضایت داشتند.

و تا حدودی مطلوب قرار دارد ( )46که با یافتههای پژوهش

بیشترین رضایت از خدمات استادان مشاور و کمترین آن

حاضر مغایرت دارد .تفاوت بین یافتههای دو مطالعه میتواند

مربوط به خدمات رفاهی ارایه شده بود.

دالیل مختلفی داشته باشد .اول این که مطالعه پورداداش و

پژوهشهای پیشین در رابطه با رضایتمندی دانشجویان

فهیمنیا تنها رضایت دانشجویان را در رابطه با بخش محدودی از

تحصیالت تکمیلی از خدمات ارایه شده به آنها در محیط

خدمات ارایه شده به آنان مورد ارزیابی قرار داد (پایگاههای

دانشگاه بسیار محدود میباشد .سیادت و همکاران در اصفهان

علمی -تخصصی که دانشگاه برای آنها فراهم نمود) و این در

به بررسی رضایتمندی دانشجویان و استادان دوره تحصیالت

حالی است که در پژوهش حاضر تمام جنبههای خدمات

تکمیلی در رابطه با خدمات آموزشی دانشگاه علوم پزشکی در

آموزشی و رفاهی مورد ارزیابی قرار گرفت .تفاوت در محل

این شهر پرداختند و رضایتمندی دانشجویان در چهار حیطه

انجام دو پژوهش نیز میتواند دلیل دیگری بر تفاوت در یافتهها

آموزشی ،اداری ،کیفیت پاسخگویی و راهنمایی را مورد بررسی

باشد؛ چرا که به احتمال زیاد خدماتی که در دانشگاههای مادر

قرار دادند .نتایج مطالعه آنان نشان داد که دانشجویان

مانند دانشگاه تهران به دانشجویان تحصیالت تکمیلی ارایه
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میشود ،به مراتب بیشتر از خدماتی است که به دانشجویان

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

مشغول به تحصیل در دانشگاههای دیگر ارایه میگردد.

که این موارد به آسانی قابل اصالح میباشد و باید مورد توجه

نتایج پژوهشها در بین دانشجویان سایر مقاطع تحصیلی نیز

مسؤولین قرار گیرد.

نتایج مشابه و در برخی موارد نتایج مغایر با نتایج پژوهش

الزمه برنامهریزی جهت رفع و بهبود خدمات ارایه شده به

حاضر را نشان میدهد .پژهان و همکاران به بررسی

دانشجویان ،دانستن چگونگی رضایتمندی آنها از شرایط

رضایتمندی دانشجویان از خدمات و امکانات آموزشی دانشگاه

موجود و عوامل تأثیرگذار بر آن میباشد .نتایج پژوهش حاضر

علوم پزشکی سبزوار پرداختند .نتایج مطالعه آنان نشان داد که

نشان داد که سطح رضایتمندی دانشجویان مشغول به تحصیل

دانشجویان از رضایتمندی متوسطی در رابطه با خدمات ارایه

در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه علوم پزشکی

شده به آنها برخوردار بودند ( )47که با یافتههای به دست

کرمان از خدمات ارایه شده به آنها در سطح مطلوبی قرار

آمده در پژوهش حاضر همخوانی ندارد .انتظارات دانشجویان

ندارد .همانگونه که از یافتههای مطالعه حاضر مشخص است،

مقاطع باالتر نسبت به دانشجویان مقاطع پایینتر از دانشگاه

بسیاری از موارد تعیین شده که سبب کاهش رضایتمندی

بیشتر است و در صورت عدم برآورده شدن نیازهای آنان،

دانشجویان در مطالعه شده بود ،به آسانی توسط مسؤولین

رضایتمندی آنها نیز بیشتر تحت تأثیر قرار میگیرد که این

مربوط قابل رفع و اصالح میباشد .مواردی مانند کمبود فضای

موضوع میتواند یکی از دالیل تفاوت بین یافتههای مطالعه

سبز ،کمبود منابع کتابخانهها ،ضعف فعالیت سرویسهای

حاضر و مطالعه پژهان و همکاران ( )47باشد.

مشاوره ،ارایه خدمات بیشتر به دانشجویان جدیدالورود ،بهبود

در مطالعه حاضر در حیطه خدمات استادان راهنما تا

فضای فیزیکی خوابگاهها و ارتباط بیشتر و صمیمیتر مدیران

حدودی رضایت دانشجویان جلب شده بود و دانشجویان

بخشهای مختلف با دانشجویان از جمله موارد قابل اصالح با

بیشترین رضایت را از خدمات ارایه شده توسط استادان راهنما

برنامهریزی صحیح و هزینه اندک بود.

داشتند که این امر ناشی از در دسترس بودن استادان راهنما،

جهت پژوهشهای آینده با توجه به کمبود مطالعات ،توصیه

آگاهی آنان از نیازهای آموزشی دانشجویان و تخصیص زمان

میشود رضایتمندی دانشجویان سایر مقاطع تحصیلی دانشگاه

کافی برای دانشجویان بود .با این وجود ،دانشجویان میزان

علوم پزشکی کرمان نیز مورد ارزیابی قرار گیرد .همچنین تأثیر

کمک استادان راهنما در تعیین اهداف آموزشیشان را ناکافی

برنامههای منجر به بهبود شرایط دانشجویان مانند ارایه مشاوره

دانستند .بنابراین با توجه به اینکه داشتن اهداف آموزشی

به دانشجویان در سطوح بهتر و باالتر بر سطح رضایتمندی

مشخص در تمام مقاطع تحصیلی و به ویژه تحصیالت تکمیلی

آنها مورد بررسی قرار گیرد .انجام مطالعات در این زمینه با

میتواند باعث ساماندهی و مدیریت مناسب فعالیتهای

روش کیفی میتواند نتایج مفیدی را ایجاد کند که باید مد نظر

دانشجویان شود ،این موضوع باید به طور جدیتر مورد توجه

پژوهشگران قرار گیرد.

استادان راهنما قرار گیرد.

محدودیتها

در مطالعه حاضر مشخص شد که کمترین سطح رضایت

مهمترین محدودیت مطالعه حاضر ،در دسترس نبودن برخی

دانشجویان مربوط به خدمات رفاهی ارایه شده بود که با

از دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی به عللی از جمله انجام

مطالعه  Johnsonدر آفریقای جنوبی ( )42همخوانی دارد.

بررسیهای مربوط به پایاننامه بود .البته از کم بودن تعداد

هرچند که دانشجویان از خوابگاه و خدمات ارایه شده در این

دانشجویان مقطع دکتری و همچنین روش نمونهگیری

زمینه رضایت نسبی داشتند ،اما بوفه دانشکدهها و میزان فضای

(نمونهگیری در دسترس) نیز میتوان به عنوان دیگر
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.تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمان بود

...رضایتمندی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه علوم

.محدودیتهای مطالعه نام برد

پژوهشگران بر خود الزم میدانند تا از معاونت پژوهشی و
کمیته تحقیقات دانشجویی این دانشگاه و همچنین دانشجویان
.شرکت کننده در پژوهش تشکر و قدردانی نمایند
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Background & Objective: Higher education and postgraduate programs characterize one of the
key components of human development in any country. The present study was carried out at
Kerman University of Medical Sciences, Iran, with the aim of investigating MSc and PhD
students’ level of satisfaction with their present situation and their view of the amount of
attention and effort the university authorities exercise to meet the students’ expectations.
Methods: The target population of the present descriptive analytical study consisted of 135
postgraduate students of Kerman University of Medical Sciences. Data were gathered using the
Student Satisfaction Inventory (SSI). This inventory evaluates the students’ satisfaction with
services provided by supervisors, and educational, educational assistance, campus facilities,
student-centered, and general services.
Results: In total, 42.2% of students (41% male and 43.2% female) were satisfied with the
services. The maximum level of satisfaction of students was with services provided by
supervisors and the lowest level was with campus facilities. On the other hand, 38.3% of students
(36% male and 41.9% female) were satisfied with the amount of attention from the university
authorities to the services. In their view, maximum attention was given to the services provided
by supervisors and the minimum was given to campus facilities.
Conclusion: In conclusion, students’ level of satisfaction with their current situation and the
level of effort made by authorities to meet their needs were rated low. In view of the growing
increase in admittance of students into higher education and to promote the quality of this sector,
university authorities should pay more heed to meeting the needs of postgraduate students who
play a significant role in building the country’s future.
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