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Abstract
Introduction: Determining of student satisfaction level is considered as the most important
indicators to reach the desired quality. Therefore this study was performed with purpose of
Evaluation of student satisfaction at educational and research processes in Lorestan medical
sciences schools.
Methods: This cross - sectional study was conducted in Lorestan University of Medical
Sciences at 2013. 240 students selected from all schools based on stratified method. To
measure student satisfaction a questionnaire consisted of 71 questions related to various
aspects of educational services (9 compasses) was used. Obtained data were analyzed
using SPSS16, Mann-Whitney and Kruskal-Wallis statistical tests
Results: Most of the participants (24.9%) were 20 years old. 67.1 percent of students
were female. Most of students were at the undergraduate level (70.5%) and physician
(24.5%). Level of satisfaction for all compasses was at moderate level apart from
chairman. Based on statistic result only in internships and apprenticeships compasses
satisfaction level showed a significant correlation with students age (0.012), studying
duration (P<0.0001) and education field (0.022).
Conclusion: The results showed that the student’s satisfaction from educational processes is
at moderate level, generally. Library, Educational office, chairman, practical and
experimental classes, as well as educational and research workshops compasses need to
restructure of educational strategy in order to promote the quality and the satisfaction level of
educational services.
Keywords: Student satisfaction, Educational process, Lorestan University of Medical
Sciences.
.

03

سال هجدهم ،شمـــــــاره  3و 4
پاییز و زمستان ،2331پي در پي 12

بررسی رضایتمندی دانشجویان از برنامهها و فرآیندهای آموزشی

بررسی رضایتمندی دانشجویان از برنامهها و فرآیندهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال
2931
(ادریس حسینزاده  ،1یداهلل حمیدی ،2پریسا طه ،3عبدالرحیم یوسف زاده ،4محمد امین فقیه ،1مهدی صفری،5
محمودرضا طاهریان ،5عباس فراهانی) 5
()TAHA.P1988@YAHOO.COM

چکیده
مقدمه :تعیین سطح رضایتمندی دانشجویان به عنوان یکي از مهمترین شاخصهای دستیابي به کیفیت مطلوب در نظر گرفته مي
شود .لذا این مطالعه به منظور بررسي رضایتمندی دانشجویان از برنامهها و فرآیندهای آموزشي و پژوهشي در دانشکدههای
دانشگاه علوم پزشکي لرستان انجام شد.
روش کار :این مطالعه توصیفي -مقطعي در سال 2331در دانشگاه علوم پزشکي لرستان انجام شد 142 .دانشجو با روش تصادفي
طبقهای از همه دانشکدهها انتخاب شدند .برای سنجش میزان رضایتمندی از پرسشنامه محقق ساخته شامل  12سوال از جنبههای
مختلف خدمات آموزشي که دارای  3زیرحیطه بود استفاده شد .تجزیه و تحلیل دادهها با نرمافزار  SPSS16و با استفاده از آزمون
من ویتني و کروسکال والیس انجام شد.
یافتهها :سن اکثر شرکتکنندگان در محدوده  12سال ( 14/3درصد) قرار داشت 71/2 .درصد دانشجویان شرکت کننده در
طرح ،دختر بودند .بیشتر دانشجویان در مقطع کارشناسي پیوسته ( 12/5درصد درصد) و دکترای عمومي ( 14/5درصد) قرار
داشتند .بر اساس نتایج به دست آمده سطح رضایتمندی برای تمام حیطههای مورد بررسي بجز مدیر گروه در حد متوسط بوده
است .تجزیه و تحلیل آماری انجام شده برای نمره رضایتمندی بر اساس سن دانشجو( ،)P=2/221مدت زمان حضور در
دانشگاه( )P>2/2222و رشته تحصیلي( )P=2/211اختالف معنيداری وجود دارد.
نتیجهگیری :نتایج نشان داد که سطح رضایتمندی دانشجویان از فرآیندهای آموزشي در سطح متوسط است .حیطههای
کتابخانه ،فعالیتهای اداره آموزش ،مدیر گروه ،کالسهای عملي و آزمایشگاهي و کارگاههای آموزشي و روش تحقیق از جمله
حیطههایي بودند که برای جلب رضایت بیشتر به بازنگری و برنامه ریزی مجدد نیاز دارند.
کلید واژهها :رضایتمندی دانشجویان ،فرآیندهای آموزشي ،دانشگاه علوم پزشکي لرستان.

 .1مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقا سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ،بندرعباس ،ایران.
 .2مرکز تحقیقات علوم بهداشتی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران.
 .3نویسنده مسئول ،گروه تغذیه ،بیمارستان شهید رحیمی ،دانشگاه علوم پزشکی لرستان،لرس تان ،ایران.
 .4دانشگاه آزاد اسالمی واحد سردشت ،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،سردشت ،ایران.
 .5مرکز تحقیقات بهداشت تغذیه (  )NHRCگروه بهداشت عمومی ،دانشکده بهدشت ،دانشگاه علوم پزشکی لرستان .
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مقدمه

نظام آموزش عالی یكی از عناصر كليدی توسعه انسانی در
هر كشور به شمار میرود .مشخصه مهم آموزش عالی در
چهار دهه گذشته ،گسترش سریع مؤسسات آموزش عالی
در كشورهای در حال توسعه ،از جمله ایران بوده است .به
عبارت دیگر آموزش عالی معرف سرمایه گذاری در منابع
انسانی است كه با فراهم آوردن و ارتقای دانش ،مهارتها و
نگرشهای مورد نياز در نيروی انسانی ،به توسعه همه
جانبه كشور كمك میكند .نظام آموزش عالی نقش غير
قابل انكاری در پيشرفت سازمانهای پذیرنده نيروی
متخصص و تربيت شده توسط آنها و بطور كلی ارتقای
جوامع را به عهده دارد[ .]2 ,1در مراكز آموزش عالی،
دانشجویان به عنوان مخاطب و مشتری اصلی فرآیند
آموزشی محسوب میشوند] .[3برای ایجاد تغييرات
سازنده در هر نظام آموزشی موجود ،وجود اطالعات
توصيفی در مورد وضع موجود و ميزان رضایتمندی
دانشجویان از خدمات ارائه شده ضروری است .با استفاده
از این اطالعات میتوان عالوه بر تقویت عوامل مثبت و
اصالح عوامل منفی ،رضایت هر چه بيشتر دانشجویان را
فراهم آورد].[4در صورتيكه خدمات آموزشی ارائه شده از
سوی دانشگاه در مقایسه با خدمات آموزشی ارائه شده از
سوی دیگر مراكز آموزش عالی یا دانشگاههای مشابه،
نتواند رضایت دانشجو را جلب نماید از تمایل دانشجویان
جدید برای انتخاب آن دانشگاه كاسته خواهد شود[ .]5در
اهميت توجه به خواستههای مشتری بر اساس پژوهش-
های صورت گرفته ،هر كدام از مشتریان ناراضی نقطه نظر
خویش را به  9نفر ابراز میكنند .حال اگر این نارضایتی
فراگير شود و با افزایش تصاعدی همراه باشد ،عمال وجود
سازمان بی معنا خواهد بود[ ]6و فلسفه وجودی هر
سازمانی ،خدمت به مشتری میباشد .به عقيده نهرینگ
دانشجویان به عنوان دریافت كنندگان خدمات حرفهای
مدرسان ،بهترین منبع برای شناسایی رفتارهای آموزشی
مدرسان خود هستند .شناسایی مسایل موجود در فرآیند
آموزشی و مهارتی دانشجویان و سپس اقدام در جهت رفع
و اصالح آن موجب بهبود دستيابی به اهداف آموزشی و در
نهایت تربيت افراد ماهر و ارائه خدمات پزشكی و مراقبتی
با كيفيت باال میگردد[ .]7 ,6عدم تعيين اولویتهای
درست توسط تصميم گيران و برنامهریزان در نظام
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آموزشی در اثر فقدان ارتباط مناسب با دانشجو ایجاد می-
شود و این امر موجب ناتوانی عملكرد خدمت در جوابگویی
به انتظارات مشتریان میگردد و در نتيجه شكاف كيفيت
ایجاد میشود[ .]8بر همين اساس اندازهگيری ميزان
رضایتمندی دانشجویان و تحليل نتایج بدست آمده
بعنوان یك امر ضروری برای موسسات آموزشی محسوب
میگردد[ .]6 ,5در تحقيقی مشخص شده است كه
عملكرد مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه علوم پزشكی
اصفهان در حيطههای اداری ،آموزشی ،كيفيت پاسخگویی،
نظارت و راهنمایی از دیدگاه مدرسان و دانشجویان دوره
تحصيالت تكميلی رضایت بخش نبوده است و الزم است
مدیران ارشد دانشگاه در این امر نظارت و ارزیابی بيشتری
داشته باشند تا عملكرد مناسبتری فراهم شود[ .]2در
بررسی ميزان رضایت دانشجویان از عملكرد واحدهای
مختلف دانشگاه علوم پزشكی اردبيل توسط محمدیان و
همكارانش ( )1388نتایج نشان داد هيچكدام از واحدهای
دانشگاه نمره باالتر از متوسط كسب ننمودهاند وبه غير از
دو واحد آموزش دانشكدهها و مدیریت آموزشی ميانگين
نمره رضایتمندی بقيه واحدها پایينتر از حد متوسط
استخراج بوده است[ .]4حيدری و همكاران ( )1377در
پژوهشی توصيفی  -مقطعی نگرش دانشجویان علوم
پزشكی همدان نسبت به عوامل مرتبط با تحصيل در
دانشگاه را بررسی نمودند .نتایج مطالعه آنها نشان داد
اغلب دانشجویان پسر و دختر سال اول و سال آخر دارای
نگرش خوب و بسيار خوب بودند .بطور كلی دانشجویان
مورد مطالعه چه در سال اول و چه در سال آخر از نگرش
خوبی برخوردار بودند اما در پایان تحصيل این نگرش
تغيير كرده و ميزان نگرش خوب و بسيار خوب آنها كاهش
یافته است [.]9
با توجه به اهميت آگاهی از ميزان رضایتمندی
دانشجویان در مراكز آموزش عالی و این كه در نظامهای
دانشگاهی برای دستيابی به كيفيت برتر باید به طور
مستمر رضایتمندی دانشجویان اندازه گيری شود[ ،]6لذا
در این مطالعه ميزان رضایت دانشجویان دانشگاه علوم
پزشكی لرستان از فرآیندهای آموزشی و پژوهشی بررسی
گردید تا با شناسائی ميزان رضایت دانشجویان رشتههای
مختلف تحصيلی موجود در دانشگاه از حيطههای مختلف
آموزشی نظير تدریس اعضاء هيات علمی ،مشاوره و
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راهنمائی اساتيد ،خدمات اداره آموزش ،كار آموزیها،
واحدهای عملی و آزمایشگاهی و  ...و همچنين تحليل
عوامل موثر در آن ،تصميم گيری و برنامه ریزی درست در
حيطه آموزشی انجام شود.
مواد و روش ها
این مطالعه در سال تحصيلی  1391-92در دانشگاه علوم
پزشكی لرستان به صورت توصيفی -مقطعی انجام شده
است .جامعه مورد پژوهش دانشجویان مشغول به تحصيل
در كليه رشتهها و مقاطع تحصيلی در دانشگاه علوم
پزشكی لرستان را شامل میشد .تعداد نمونه مورد نياز
تحقيق شامل  232دانشجو بود كه  242نمونه انتخاب شد
و به ترتيب از دانشكدههای بهداشت ( 46نفر
19/4،درصد) ،پرستاری و مامائی ( 48نفر 22/3،درصد)،
پزشكی( 74نفر 31/2،درصد) و پيراپزشكی ( 69نفر
29/1،درصد) به روش تصادفی طبقهای متناسب با تعداد
دانشجویان شاغل به تحصيل در هر دانشكده انتخاب شدند
كه در نهایت  237پرسشنامه كامل جمعآوری شد.
پرسشنامهها پس از مراجعه مستقيم به دانشجو و ارائه
توضيح مختصر در مورد اهداف پژوهش و بخشهای
مختلف پرسشنامه ،در اختيار دانشجویان قرار داده شد و
پس از تكميل توسط دانشجو جمعآوری شد .شرط ورود
به مطالعه گذراندن حداقل  2ترم تحصيلی بود و
پرسشنامه در انتهای نيمسال تحصيلی قبل از شروع
امتحانات تكميل شدند.
جمعآوری اطالعات بوسيله پرسشنامه محقق ساخته كه
دارای  9بخش(حيطه) مشتمل بر فرآیند تدریس،
فعاليتهای اداره اموزش ،فرآیند مشاوره و راهنمایی اساتيد،
فرآیند ارزشيابی دانشجو توسط اساتيد ،فعاليتهای
كتابخانه دانشكده ،مدیر گروه ،كالسهای كارگاهی،
آزمایشگاهی و عملی ،كيفيت دوره كارورزی و كارآموزی و
همچنين كارگاههای روش تحقيق صورت گرفت .با
استفاده از روش روایی محتوایی و با توجه به تحقيقات
انجام شده ،منابع كتابخانهای و دیدگاه صاحب نظران
آموزشی و مدیریتی ،روایی پرسشنامه تهيه شده مورد
تایيد قرار گرفت .همچنين پایایی پرسشنامه با استفاده از
ضریب آلفای كرونباخ محاسبه گردید كه ضریب پایایی
برابر  2/81به دست آمد .پرسشنامه از دو بخش اصلی
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تشكيل شده است؛ بخش اول پرسشنامه مربوط به
مشخصات عمومی و بخش دوم آن سنجش ميزان
رضایتمندی دانشجویان از حيطههای مختلف آموزشی و
پژوهشی بود كه به صورت زیر حيطههایی تقسيمبندی
شده بودند :روش تدریس مشتمل بر  9سوال ،فعاليتهای
اداره آموزش مشتمل بر  9سوال ،مشاوره و راهنمایی
اساتيد مشتمل بر  9سوال ،شيوه ارزشيابی دانشجو
مشتمل بر  4سوال ،كتابخانه مشتمل بر  7سوال ،مدیر
گروه مشتمل بر  6سوال ،كالسهای كارگاهی و
آزمایشگاهی مشتمل بر  8سوال ،دوره كارآموزی مشتمل
بر  12سوال ،كارگاههای روش تحقيق مشتمل بر  9سوال.
پاسخگویی دانشجویان به سواالت پرسشنامه با استفاده از
مقياس  5امتيازی ليكرت (كامال موافق تا كامالً مخالف)
نمره دهی شد .ميزان رضایتمندی از سطح رضایت خيلی
كم تا سطح رضایت خيلی زیاد با نمره گذاری در  5دامنه
( 1-1/79تا  )4/2-5تقسيم بندی شد .دادههای جمع-
آوری شده با استفاده از نرمافزار  SPSS16و برای تجزیه
و تحليل از آزمونهای نانپارامتری من ویتنی و كروسكال
واليس استفاده شد .در همه آزمونها سطح معنیداری
 2/25در نظر گرفته شده است.
یافتهها
بيشترین درصد شركتكنندگان این مطالعه در محدوده
سنی  22سال ( 24/9درصد) قرار داشتند .همچنين درصد
شركت كنندگان در گروههای سنی كمتر از ،22 ،21 ،19
 24 ،23و بيشتر ،به ترتيب  9/7 ،21/1 ،23/2 ،11و 9/3
درصد بودند .بطور كلی ميانگين سنی دانشجویان شركت
كننده در این مطالعه  21/42±2/23سال میباشد.
همچنين از نظر جنسيت  67/1درصد ( 159نفر)
دانشجویان مورد مطالعه را دختران تشكيل داده بود .مدت
زمان حضور در دانشگاه برای  22/5درصد
دانشجویان(53نفر) مورد بررسی كمتر از یكسال51/7 ،
درصد ( 122نفر) بين  1تا  3سال و بقيه بيش از  3سال
بوده است ( 61نفر یا 25/8درصد) .بيشتر دانشجویان مورد
بررسی در مقطع كارشناسی ( 72/5درصد) و دكترای
حرفهای ( 24/5درصد) مشغول به تحصيل بودهاند.
همچنين درصد فراوانی مقاطع كارشناسی ارشد و كاردانی
به ترتيب  1/7و  3/4درصد بوده است .ميزان رضایتمندی
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كلی دانشجویان از حيطههای آموزشی در جدول  1آورده

شده است.

جدول  :1میزان رضایتمندی کلی از حیطههای آموزشی مورد بررسی
حيطه مورد سنجش

انحراف معيار نمره تفسير نمره
رضایتمندی رضایتمندی

ميانگين نمره
رضایتمندی

رضایت از فرآیند تدریس
رضایت از فعاليتهای اداره آموزش
رضایت از مشاوره و راهنمایی اساتيد
رضایت از ارزشيابی دانشجو
رضایت از كتابخانه
رضایت از مدیر گروه
رضایت از كالسهای كارگاهی و آزمایشگاهی
رضایت از كارآموزی و كارورزی

2/88
2/66
2/68
2/95
2/87
2/56
2/98
3/22

2/54
2/66
2/76
2/53
2/72
2/49
2/6
2/64

متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
كم
متوسط
متوسط

رضایت از كارگاههای روش تحقيق
رضایتمندی كلی از فرآیندهای آموزشی

2/84
2/86

2/48
2/31

متوسط
متوسط

بر اساس جدول  ،1رضایتمندی كلی از فرآیندهای
آموزشی با توجه به حيطههای مورد بررسی در سطح
متوسط بوده است و در تمام حيطهها نيز رضایتمندی در
سطح متوسط بوده است .همچنين در بين حيطههای
مورد سنجش ،رضایتمندی از حيطه مدیر گروه در سطح
كم بوده است.
با توجه به جدول  2ميزان رضایتمندی دانشجویان از
حيطههای مورد بررسی بر اساس جنسيت (دختر یا پسر)
برای تمامی حيطهها در سطح متوسط بوده است و از

نظر آماری فقط برای ميزان رضایتمندی از دو حيطه مدیر
گروه و كالسهای كارگاهی و آزمایشگاهی ،نمره
رضایتمندی بر اساس جنسيت دارای تفاوت معنیداری
بوده است (به ترتيب  P=2/241و  .)P=2/21بر اساس
مقطع تحصيلی نيز تفاوت معنیداری در سطح
رضایتمندی از حيطههای آموزشی مورد بررسی وجود
نداشته است؛ اگرچه رضایتمندی از دو حيطه كتابخانه و
مدیر گروه به سطح معنیدار شدن بسيار نزدیك میباشد
(به ترتيب  P=2/281و .)P=2/258
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جدول  3ميزان رضایتمندی دانشجویان از حيطههای آموزشی مورد بررسی بر اساس نوع رشته تحصيلی را نشان میدهد.

تجزیه و تحليل آماری انجام شده بر روی نمره
رضایتمندی بدست آمده برای هر حيطه بررسی شده بر
اساس رشته تحصيلی نشان داد كه بين حيطههای رضایت
از كتابخانه ،مدیر گروه ،كالسهای كارگاهی و آزمایشگاهی
و كارورزی و كار آموزی اختالف معنیداری وجود دارد
( .)P>2/25همچنين ميزان رضایتمندی كلی از
فرآیندهای آموزشی بر اساس رشته تحصيلی دارای
اختالف معنیداری بوده است (.)P=2/222
جدول  4نتایج ميزان رضایتمندی از حيطههای آموزشی
مورد بررسی بر اساس سن دانشجو و همچنين مدت زمان
حضور در دانشگاه را نشان میدهد .نتایج آناليز آماری
انجام شده روی نمره رضایتمندی بر اساس سن
دانشجویان فقط برای سه حيطه ارزشيابی دانشجو ،مدیر
گروه و كار آموزی و كارورزی دارای اختالف معنیداری
میباشد ( .)P<2/25نتایج آناليزهای آماری نشان میدهد
كه نمره بدست آمده برای ميزان رضایتمندی از حيطههای
بررسی شده بر اساس مدت زمان حضور در دانشگاه به
03

جزدو حيطه فعاليتهای اداره آموزش و ارزشيابی دانشجو
( ،)P>2/25همه حيطهها دارای اختالف معنیداری
هستند (.)P<2/25
جدول  5نمره بدست آمده برای رضایتمندی دانشجویان
بر اساس دانشكدههای دانشگاه را نشان میدهد .تجزیه و
تحليل آماری انجام شده بر روی نمره رضایتمندی بدست
آمده برای هر حيطه بررسی شده بر اساس دانشكدهها
نشان داد كه فقط نمره بدست آمده برای سه حيطه
فعاليتهای اداره آموزش ،كتابخانه و كالسهای كارگاهی و
آزمایشگاه دارای اختالف معنیداری بوده است ()P>2/25
بحث و نتیجه گیری
در این مطالعه ميزان رضایت دانشجویان دانشگاه علوم
پزشكی لرستان از برنامهها و فرآیندهای آموزشی موجود
بررسی گردید .بطور یقين ،بررسی نظر دانشجویان در
رابطه با وضعيت سيستم آموزشی موجود ،میتواند در
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راستای جلب نظر و افزایش رضایت آنها موثر بوده و
مشكالت یا نقاط ضعف تعيين و شناسایی گردد.
با توجه به اینكه مطالعهای با گستردگی حيطههای مطالعه
حاضر صورت نگرفته است یا در صورت وجود ،در منابع
اطالعاتی موجود به آنها دسترسی نداشتهایم لذا نتایج این
مطالعه كمتر با نتایج مطالعات دیگر مطابقت داده شده و
بيشتر به تبيين نتایج بدست آمده پرداخته شد.
با توجه به نتایج تحقيق ميزان رضایت دانشجویان دانشگاه
به طور كلی برای هر  9حيطه مورد بررسی به غير از
حيطه مربوط به مدیر گروه ،در سطح متوسط بوده است.
البته نمره كلی ميزان رضایتمندی در سطح متوسط
راداشته است .این یافتهها با نتایج مطالعه محمدیان و
همكاران كه ميزان رضایت دانشجویان از عملكرد
واحدهای مختلف دانشگاه علوم پزشكی اردبيل را بررسی
كردند همخوانی دارد[ ،]4به نحوی كه محقق مذكور تاكيد
داشته كه هيچكدام از واحدهای دانشگاه نمره باالتر از
متوسط كسب ننمودند .با توجه به جدول  1كمترین سطح
رضایتمندی در بين حيطهها به مدیر گروه اختصاص دارد.
مدیر گروه وظایف مشخص و معينی دارد كه عدم اطالع
دقيق دانشجویان از وظایف هيئت علمی بطور عام و مدیر
گروه بطور خاص میتواند ميزان انتظارات را بيش از آنچه
كه باید باشد باال برده و بطور كاذب باعث كاهش ميزان
رضایتمندی گردد؛ البته عكس مورد مذكور هم صادق
است زیرا در این مطالعه دانشجویان تحصيالت تكميلی نيز
شركت داشتند كه میتوان گفت به وظایف دقيق مدیر
گروه آگاه هستند و ميزان رضایت كم در این حيطه به
عملكرد ضعيف مدیر گروها در قبال وظيفه شان مربوط
باشد .قابل ذكر است كه در رشته پزشكی با توجه به تعدد
مدیر گروهها در دورههای مختلف آموزشی شاید ارزیابی
درستی از ميزان رضایت از مدیر گروه با پرسشنامه موجود
ارائه نشده باشد .همچنين یافتههای ارائه شده در جدول 2
نشان داد كه بين دانشجویان دختر و پسر فقط برای
رضایتمندی از دو حيطه رضایت از مدیر گروه و
كارگاههای روش تحقيق تفاوت معنی دار وجوددارد كه با
نتایج مطالعه محمدیان همخوانی دارد[ .]4پيش از اجرای
مطالعه فرض بر این بود كه ميزان رضایتمندی دانشجویان
غير بومی و خوابگاهی با دانشجویان بومی و غير خوابگاهی
دارای تفاوت معنیداری باشد ،زیرا كه دانشجویان در
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محيط خوابگاه فرصت بيشتری برای اظهار نظر و بحث
پيرامون موضوعات مختلف آموزشی دانشگاه دارند ،اما
نتایج بدست آمده عكس فرض مذكور را نشان داد (جدول
)2؛ یعنی بين نمره رضایتمندی دانشجویان بومی و غير
بومی ،خوابگاهی و غير خوابگاهی تفاوت معنیداری وجود
ندارد.
در این مطالعه نتایج (جدول  )2نشان داد رضایتمندی
كلی دانشجویان در كليه مقاطع تحصيلی موجود در
دانشگاه از هر  9حيطه آموزشی مورد سنجش در سطح
رضایتمندی متوسط قرار دارد .بيشترین نمره
رضایتمندی برای حيطه مدیر گروه و مقطع كارشناسی
ارشد بدست آمده است ( )3/71± 2/16در حاليكه
كمترین نمره رضایتمندی برای حيطه كارگاههای روش
تحقيق و مقطع كاردانی ( )2/52± 2/22وجود دارد.
مقاطع تحصيلی مختلف از نظر محتوای برنامه آموزشی با
همدیگر متفاوت بوده و شاید تعدد و تنوع برنامههای
عملياتی و در نتيجه برگزاری كالسهای كارگاهی و
آزمایشگاهی در مقاطع باالتر بيشتر باشد لذا در ابتدای
مطالعه بر اساس مقطع تحصيلی تفاوت ميزان رضایتمندی
دانشجویان فرض شده بود؛ بر اساس جدول  2نتایج آزمون
آماری نيز نشان داد كه ميزان رضایتمندی دانشجویان با
مقطع تحصيلی دارای ارتباط معنیداری نمیباشد .البته
برای دو حيطه رضایت از كتابخانه و مدیر گروه مقدار
احتمالی به سطح معنیداری بسيار نزدیك میباشد(به
ترتيب  P=2/281و .)P=2/258
با توجه به سطح انتظارات دانشجویان گروههای مختلف و
همچنين سطح مدیریتی كه در هر یك از رشتههای
تحصيلی موجود وجود دارد ،ميزان رضایتمندی بر اساس
رشته تحصيلی دانشجویان هم سنجيده شد .همانگونه كه
نتایج مندرج در جدول  3نشان میدهد نمره كلی ميزان
رضایتمندی برای همه رشتهها در محدوده  2/6تا 3/39
یعنی رضایتمندی سطح متوسط قرار دارد و بيانگر نزدیك
بودن انتظارات دانشجویان و خدمات ارائه شده برای همه
رشتههای تحصيلی میباشد .اگرچه تجزیه و تحليل آماری
نشان میدهد كه برای نمره رضایتمندی  4حيطه
كتابخانه ،مدیر گروه ،كالسهای كارگاهی و آزمایشگاهی و
كارآموزی و كارورزی تفاوت معنیداری وجود دارد
( ،)P>2/25لذا مدیران ارشد بایستی برای این  4حيطه
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مذكور برنامه ریزی داشته و نسبت به شناسایی نقاط
ضعف اقدام و در راستای رفع آن چاره اندیشی نمایند.
بایستی به این نكته دقت شود كه هر  4حيطه تقریباً به
امكانات و تجهيزات موجود برای دانشجویان مرتبط است و
شاید به نحوی به مدیر گروه ختم شود .در راستای تعيين
نمره رضایتمندی بر اساس رشته تحصيلی برای تجميع
نتایج نمره رضایتمندی بر اساس هر دانشكده نيز تعيين
گردید .با توجه به نتایج ارائه شده در جدول ،5
رضایتمندی بر اساس هر  4دانشكده در سطح متوسط قرار
دارد كه بيشترین نمره رضایتمندی برای دانشكده پزشكی
و كمترین برای دانشكده پيراپزشكی میباشد .تجزیه و
تحليل آماری انجام شده بر روی نمره رضایتمندی بدست
آمده برای هر حيطه بررسی شده بر اساس دانشكدهها
نشان داد كه فقط نمره بدست آمده برای سه حيطه
فعاليتهای اداره آموزش ،كتابخانه و كالسهای كارگاهی و
آزمایشگاه دارای اختالف معنیداری بوده است ()P>2/25
و بطور كلی در هر  3حيطه نمره كسب شده برای
دانشكده پيراپزشكی حداقل میباشد.
در بخش دیگری از مطالعه نتایج نشان داد كه افزایش
مدت حضور در دانشگاه باعث پراكندگی سطوح
رضایتمندی در همه حيطههای مورد بررسی میشود،
بطوریكه نمره رضایتمندی دانشجویان بر اساس مدت
زمان حضور در دانشگاه برای همه حيطههای بررسی شده
به غير از رضایت از فعاليتهای اداره آموزش ( )P=2/663و
ارزشيابی دانشجو ( )P=2/112دارای تفاوت معنیداری
میباشد (( )P>2/25جدول  .)4همانگونه كه در جدول 4
نيز مشهود است نمره كلی رضایتمندی دانشجویان برای
مدت حضور  1تا  3سال در دانشگاه بيشتر از دو گروه
دیگر (كمتر از یك سال و بيشتر از  3سال) میباشد اما
سطح رضایتمندی برای هر سه گروه متوسط میباشد .با
افزایش زمان حضور دانشجو در دانشگاه و به ویژه
دانشجویان ترم آخر برای انجام پایان نامه ،پروژه درسی و
یا طرح تحقيقاتی بطور مستقيم به مشاوره و راهنمایی
اساتيد راهنما نياز دارند لذا نظر دانشجویان سال آخری -
البته نه لزوما -میتواند درصد بيشتری از واقعيت سطح
رضایتمندی از مشاوره و راهنمایی اساتيد را بيان كند.
مشاركت اساتيد در فرآیند آموزشی ،طرح درس اثر بخش
و ارزیابی مستمر باعث ارتقای كيفيت برنامه آموزشی می-
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شود[ .]6وكيلی و همكاران در مطالعه خود به این نتيجه
رسيدند كه كيفيت سيستم آموزشی به عواملی چون
اساتيد و ویژگيهای تدریسی او ،منابع مادی و فيزیكی
(كتاب ،وسایل و تجهيزات آموزشی ،كتابخانه و فضای
آموزشی مناسب) و عوامل فرآیندی چون فعاليتهای
مدرسان و دانشجویان در كالس درس بستگی دارد[ .]6در
مدیریت سيستم آموزشی ،شاخص ارزشيابی در صدر قرار
دارد و بيانگر توجه دانشجویان به نتيجه و نحوه ارزشيابی
است[ .]12محتوای دوره آموزشی و در نتيجه نحوه
ارزشيابی و مقایسه آن با روش اساتيد دیگر رشته یا
گروههای آموزشی موجود از سوی دانشجو ،میتواند باعث
تغيير ميزان رضایت آنها از نحوه ارزشيابی گردد.
بایستی دقت كرد كه برخی از سواالت موجود در حيطه-
های مورد بررسی مثل كارآموزی یا كارورزی ،دانشجو در
سالهای اول حضور در دانشگاه با آنها برخورد ندارد و نتایج
بدست امده نيز موید این موضوع میباشد همچنين با
توجه به جدول  4نتایج آناليز آماری نشان داد كه ميزان
رضایتمندی فقط برای حيطه رضایت از كارورزی و
كارآموزی با مدت حضور در دانشگاه ،دارای رابطه معنی-
داری است (.)P>2/221
نتیجه گیری
با توجه به اینكه در نظام دانشگاهی برنامهها و فرآیندهای
آموزشی در تعامل مستقيم با دانشجویان قرار دارد،
مدیریت سيستم آموزشی دانشگاه از مدیریتهای مهم
محسوب میگردد .رضایت دانشجویان از سيستم آموزشی
بطور كل ،میتواند تأثير زیادی در ایجاد یك نگرش مثبت
نسبت به مدیریت دانشگاه داشته باشد .در این مطالعه
بطور كلی ميزان رضایتمندی از برنامه و فرآیندهای
آموزشی موجود در حد متوسط بوده است .مقطع
تحصيلی ،مدت زمان حضور دانشجو در دانشگاه بر ميزان
رضایتمندی او از برنامه و فرآیندهای آموزشی تاثير گذار
است و برنامه ریزان آموزشی بایستی به این نكات توجه
داشته باشند .حيطههای كتابخانه ،فعاليتهای اداره آموزش،
مدیر گروه ،كالسهای عملی و آزمایشگاهی و كارگاههای
آموزشی و روش تحقيق از جمله حيطههایی بودند كه
برای جلب رضایت بيشتر به بازنگری و برنامه ریزی مجدد
نياز دارند.

4  و3  شمـــــــاره،سال هجدهم
12  پي در پي،2331پاییز و زمستان

نویسندگان مقاله حاضر بدینوسيله از حمایتهای معنوی
این مركز و حمایت مالی معاونت تحقيقات و فناوری
.دانشگاه تشكر و قدردانی مینمایند

بررسی رضایتمندی دانشجویان از برنامهها و فرآیندهای آموزشی

تشکر و قدردانی
: این مطالعه بخشی از نتایج طرح پژوهشی به شماره
 مصوب كميته آموزش در پژوهش مركز222/82637
)E.D.C( مطالعات و توسعه آموزش پزشكی دانشگاه
 بوده و1391/28/17 علوم پزشكی لرستان در مورخ
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