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 .71-62 ؛ صفحات1400 ستانمز؛ چهارمشماره ؛ هفتمرسانی پزشکی نوین؛ دوره مجله اطالع

 دهیچک

 یل. به دلشودیمدانشگاه  ییو شکوفا یشرفتامر موجب پ ینآن است و هم یاندانشجو یتدر گرو رضا یآموزش یهاسازمان یتوفقم :هدف

مراکز  ینند، ااتباطرابا سالمت جامعه در  یممستق صورت بهکه  یییروهاآن در آموزش ن یرخط یتو مسئول یدانشگاه علوم پزشک یگاهجا یتحساس
 یتمندیبر رضا مؤثرپژوهش با هدف شناخت عوامل  ینمنظور ا ینخود انجام دهند. بد یاندانشجو مندییترضا هتمضاعف ج یتالش یدبا

 .هرمزگان انجام شد یدانشگاه علوم پزشک یاندانشجو

از  یارمعبراساس هدفمند و  هانمونهانجام شد.  یفیک یمحتوا یلو روش پژوهش تحل یفیک یشناسروشبا  ی،پژوهش کاربرد ینا :هاروش

 افزارنرم با هاانجام شد. داده یافتهساختاریمهمصاحبه ن یدانشجو 13پژوهش با  ینشدند. در ا ینشهرمزگان گز یدانشگاه علوم پزشک یاندانشجو
 .شد تحلیل و یهتجزدآ کیومکس

خدمات "و  "یعوامل رفاه"، " یعوامل ادار"، "یریتیعوامل مد" ،"یمل پژوهشاوع"، "یعوامل آموزش"شامل  یمحور یهمادرون 7 نتایج:

 .آنان استخراج شد یتمندیبر رضا مؤثراز عوامل  یانتجربه و درک مشترک دانشجو یانگرب که آنطبقات  یربا ز "یتیحما

 یاندانشجو یدگاهاز د یتیو خدمات حما یاهفرعوامل  ی،عوامل ادار یریتی،مد ی،پژوهش ی،عوامل آموزش یتبا توجه به اهم :گیرییجهنت

 یهمت گمارند که پاسخگو ییهابرنامه ین، به تدویانامر با در نظر گرفتن اقتضائات و انتظارات دانشجو یانو متول گذارانیاستساست  یستهشا

 .باشد هاینهزم یندر ا یانمغفول مانده دانشجو ییازهان

 . یاندانشجو دی،نمیترضا ،یرگذارتأث عواملها: کلیدواژه

 پژوهشی نوع مقاله:

 30/9/1400پذیرش مقاله:                4/8/1400اصالح نهایی:         20/7/1400 دریافت مقاله:

 :7(4) ؛1400 .نوین پزشکی یرساناطالعمجله . یفیمطالعه ک یک :هرمزگان یدانشگاه علوم پزشک یاندانشجو یتمندیبر رضا مؤثرشناخت عوامل . قلینادر یانقورچ، یمهد یباقر، یوشپر یجعفر، یدناه یسلطان ارجاع:

62-71.  

  

  مقدمه:
و  یمدار مشتری هارقابت در سازمان یاز ارکان اساس یکیامروزه 

که به  هاییدر سازمان یمحرک اصل یرااست؛ ز یمشتر یتکسب رضا

آن  یانهستند، مشتر یشخو یشرفتپ یرعمده در مس یدنبال بهبودها

 یاتاز سازمان دارند، تجرب یشتریب یتکه رضا یانیهستند. مشتر ناسازم

 یغتبل یلهوس ترتیب ینا بهو  کنندیم یانب یگراند یمثبت خود را برا

. دهندیم یشرا افزا یانجذب مشتر یجهنت درکه  شوندیمسازمان  یبرا

  [.1] است یتحائز اهم یاربس یدر نظام آموزش عال یژهو بهمطلب،  ینا

بخش نهاد آموزش و  ترینیافتهسازمان عنوان به یآموزش عال مانظ

خود که عمدتاً مشتمل بر  یرسالت اساس یلپژوهش، همواره به دل

کارآمد، متخصص و  یانسان یروین یتو پژوهش، ترب یقآموزش، تحق

 یگاهجا ،باشدیمو ...  یاحرفهجامعه، رشد  یازهایحل ن یمتعهد برا
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 همکارانو  سلطانی                                                                                                                                                         یاندانشجو یتمندیثر بر رضاؤعوامل م

 1400زمستان، چهارمدوره هفتم، شماره  ین،نو یپزشک یرسانمجله اطالع 

 یرا  در جامعه به خود اختصاص داده است و مسئوالن دانشگاه یایژهو

 [. 2] دارند بر عهده هارسالت یندر تحقق ا یو راهبرد ینقش اساس

خدمات توجه به  یفیتو بهبود ک یبررس یبرا هاراه یناز مؤثرتر یکی

 از .دانشگاه هستند یدیکل یانمشتر عنوان به یاناست. دانشجو یانمشتر

 یازهایبر برآورده کردن انتظارات و ن یادیز یدتأک یعال آموزش ،ور ینا

ارائه  هاینهزم یرا در تمام یفیتیک بادارد تا بتواند خدمات  یاندانشجو

 [.3] یدنما

عمل کردن است که با  یانخدمات فراتر از انتظارات مشتر کیفیت

 ادراک یفیتو ک شودیم ییناز خدمات تع یمشخص شدن ادراک مشتر

دو واحد  ینا یننشان داد که نقاط ماب یفط یکدر  توانیمرا  هدش

ادارک شده  یفیتک[. 1] دهدیرا نشان م یفیتاز ک یدرجات متفاوت

امر، کنترل عملکرد  یانمتول مؤثر گیرییمتصم ررا د یاتینقش ح تواندیم

 .منابع فراهم کند یصو تخص

 هایها و فرودزاخود از فر یشینهدر پ یزن یرانا یآموزش عال نظام

شده است.  یمیدچار تحوالت عظ یر،اخ یدهه یعبور کرده و ط یمختلف

 یزن نامثبت یزانو م شده یستأس یدجد یآموزش مؤسسات یادیتعداد ز

 بهآشکارا  یی،دانشجو یتدر جمع یرشد کم یدو با تشد یافته یشافزا

 نامتثب یزانم یشالبته افزا. کرده است یرمفرط س ییتمرکزگرا یسو

 ی،در بازار رقابت که آنجا از یست،ن یخدمات آموزش عال یفیتبر ک یلیدل

عامل  یاندانشجو یترضا یناست، بنابرا یزاز خدمات، عامل تما یترضا

 روندیمبه شمار  یآموزش عال مؤسسات یابیارز یبرا ایکنندهیینتع

[4،5.] 

سطوح مختلف خدمات  یفیو ک یکم یارتقا ،راستا ینهم در

همراه  یدرمان یدر مراکز آموزش یمارانکه با درمان ب یاه علوم پزشکگشدان

امر آموزش  یانمهم مسئوالن و متول یهااز دغدغه یکیبه عنوان  ،است

و حفظ سالمت افراد جامعه نقش  ینتأم که یاز آنجائ یناست. همچن

 یفیتک یارتقا جوامع دارد و یو اجتماع قتصادیدر توسعه ا یایژهو

کشور است،  یافتگیمهم در توسعه یاز فاکتورها یدرمان یشتادخدمات به

انجام  جهت اداره و یازمورد ن یانسان یروین یتترب یتوجه به چگونگ

 یدباشد و بایبرخوردار م یایژهو یتاز اهم یدرمان یخدمات بهداشت

علوم  یهادانشگاه یاندانشجو برایرا  یمناسب یمندیترضا یطشرا

 یاندانشجو یمندیتدر رضا یمتعدد عوامل [.6]فراهم نمود  یپزشک

در مطالعات داخل و خارج  یان،دانشجو یترضا یتگذار هستند. اهمیرتأث

 [. 7-14] قرار گرفته است یمختلف مورد بررس یهایدگاهکشور از د

 یرتواند تحت تاثیمختلف م یهاها و زماندر مکان یمندیترضا

از عوامل اثرگذار بر  یاندانشجو کباشد و بافت بر ادرا یعوامل متفاوت

دانشگاه علوم  یگاهجا یتتوجه به نقش و اهم رو با ینباشد، از ا یترضا

آن در سالمت جامعه  یانو نقش دانشجو یانسان یروین یتدر ترب یپزشک

دانشگاه  یاندانشجو یترضا یجهت ارتقا یارائه نشدن مدل ینو همچن

 یبه ارائه مدل ژوهشپ ینا ردتاکنون، محقق بر آن است که  یعلوم پزشک

 هرمزگان بپردازد.  یدانشگاه علوم پزشک یاندانشجو یترضا یجهت ارتقا

 

 ها:مواد و روش

که در سال  است یفیآن ک شناسیو روش یپژوهش حاضر کاربرد

با انتظارات  تواند¬یم ییهر دانشجو که ی. از آنجائانجام شده است 1398

دانشگاه شود و از آن استفاده  طیخاص خود وارد مح یشخص یدگاهو د

تجارب  یبه بررس یریو تفس یفیتوص یپژوهشگران با نگاه ینکند، بنابرا

 ییو استقرا اکتشافی یکردهایپرداختند؛ در واقع رو یاندانشجو یذهن

مذکور کمک  یدهابعاد پنهان پد ییبه کشف و شناسا یفیک یشناسروش

 یقرارداد یمحتوا یلتحل با استفاده از روش یقتحق یات. عملیدنمایم

 یهااز داده ینانقابل اطم یجاستخراج نتا یبرا یانجام شد که روش مناسب

ها داده یهاطبقه یانآشکار و پنهان از م یهایهدرون ما ییو شناسا یمتن

 [.15] باشدیم

و هدفمند انتخاب شدند.  یگلوله برف یریگدانشجو با نمونه 13

کدها و طبقات  یگرکه د یها زمانهدااطالعات تا اشباع د یآورجمع

 یمهمصاحبه ن یقها از طر. دادهیافتادامه  ،یامدبه دست ن یدیجد

و  یو بر محرمانه ماندن اطالعات فرد یدگرد یآورساختارمند جمع

شروع  یمصاحبه با سؤاالت محور .شد کیدأضبط شده ت یهامصاحبه

 یتبه هداحاکنندگان روند مصمشارکت یهاپاسخبراساس سپس  ،شد

 یقشده عم یانب یهاجنبه یاکتشاف یهاو با استفاده از پرسش یدگرد

 .قرار گرفت یمورد بررس

کنندگان بود و با موافقت مشارکت یقهدق 75تا  45ها مصاحبه طول

 یلها به هنگام اجرا ضبط شد و بعد از اتمام به صورت فاکل مصاحبه

شده و  یبار بازخوان نچندی هاشد. سپس مصاحبه یسازیادهپ یمتن

 یهاگفته یان( از بییهاپاراگراف یا)کلمات، جمالت و  ییمعنا یواحدها

ثر بر ؤنکات مهم در مورد عوامل م یکه حاو دگانشونمصاحبه

 یکدگذاربراساس شد و  یینتع ،از دانشگاه بود یاندانشجو یتمندیرضا

 ینبد و مقوالت در آمدند. یمصورت مفاهه ب ینشیو گز یباز، محور

ها، عنوان به برچسب ییمعنا یواحدها یلمتن )تبد یکدگذار یبترت

کدها با  یشده باشد(، بازنگر بواحد انتخا یمعنا یانگرکه ب یاخالصه

و  یکدیگرها با کدها از نظر تشابهات و تفاوت یسهمجدد، مقا )مرور متن

تشابه و براساس و توسعه طبقات  یبندمشابه(، دسته یادغام کدها
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 همکارانو  لطانیس                                                                                                                                                         یاندانشجو یتمندیثر بر رضاؤعوامل م

1400دوره هفتم، شماره چهارم، زمستان ، رسانی پزشکی نویناطالعمجله   

 

از  یناناطم یها برامجدد با داده یسهها و مقاطبقه یب، بازنگرساتن

 یسهو مقا یقعم یق،دق ملها با تأیهمادرون ییاستحکام کدها، شناسا

 .ها نوشته شدیافتهگزارش  یتو در نها یکدیگرطبقات با 

، 1 یریاعتبارپذ یاردر چهار مع یشهمطالعه حاضر ر یاییو پا روایی

از  یریاعتبارپذ یدارد. برا 4 ییدپذیریو تأ 3 یریپذلاق، انت2 یریاعتمادپذ

از متن  یبخش یعنی) استفاده شده است ءاعضا یکنترل از سو یارمع

 یزانو م یدکنندگان رسمشارکت یتؤبه ر یهاول یمصاحبه همراه با کدها

کنندگان ها با نظر مشارکتاستخراج شده محقق از داده یهایدها تجانس

 یرنمایمس" یک یهبه ته یریاعتمادپذ ته( جیدگرد یسهمقا

از  یکیتوسط  یرسحساب یرنمایمس ینا .اقدام شد "یرسحساب

شد. به منظور  یآموزش، مرور و بازرس یریتخبرگان حوزه مد

از بستر پژوهش، نحوه انتخاب و  یروشن یفضمن توص یریپذانتقال

 دنیآداده و فر یآورکنندگان، جمعمشارکت یکدموگراف یهایژگیو

 یها)نقل و قول یمتن یفاتها و توصشد مجموعه داده یسع یل،تحل

ارائه شود تا خواننده بتواند در  یکامل و غن یکنندگان( به نحومشارکت

 ،یت. در نهایدنما تقضاو یگرد یهایتها در موقعیافتهکاربرد  یتمورد قابل

باره  ینو چند یقدق یهاینیمرور و بازب یقاز طر ییدپذیریأت یتقابل

 .مطالعه حاصل شد یهایافتهو  یرهاتفس

 

 :هایافته

 یاننفر از دانشجو 13 شناختییتمشخصات جمع 1در جدول 

سال، در مقاطع  19-32 یهرمزگان با دامنه سن یدانشگاه علوم پزشک

و از هر دو جنس دختر و  یو دکتر ارشدیکارشناس ی،کارشناس یلیتحص

 در کنندهتا افراد مشارکت پسر، منعکس شده است. تالش شده است

 یهمه ساختارها ییتا امکان بازنما ندانتخاب شو ایگونه به مصاحبه

  .فراهم شود یلیهل، مقطع تحصأت یتی،جنس ی،سن
 

 شوندگانمشخصات مصاحبه -1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشجو منجر به استخراج  13حاصل از مصاحبه با  هاییافته یلتحل

)به علت تعداد فراوان  یهشده است. کدهای اول یاصل هایو مقوله یممفاه

کد  یکبه  یلتبد یهشدند. چند کد ثانو یلتبد یهآنها( به کدهای ثانو

 شد.  یمفهوم

 میکدهای مفهو یه،کدگذاری باز براساس کد ثانو یجنتا 2جدول  رد

 .باشدیم یلو مقوالت ارائه شده است. که به شرح ذ

 مقوالت و مفهومی کدهای دهیشکل و ثانویه کدگذاری -2 جدول

 فراوانی کدهای ثانویه کدهای مفهومی مقوالت

 آموزشی

 سبک آموزش مباحث تئوری

 علمی مرتبط وتخصصی  مطالب کامل آموزش

 های آموزشی، پاورپوینت .....(استفاده از شیوهای آموزش تصویری ) فیلم

 تأکید بر آموزش به شیوه حل مسأله در قالب سوال و پرسش جهت آمادگی برای دروس بالینی

 های کالسیایجاد زمینه مشارکت دانشجو در بحث

21 

 سبک آموزش بالینی
 بالینی آموزش روی بر بیشتر ای در محیط بالینی تمرکزفهرحهای مطالب برای کسب مهارت ارائه

 افزایش کیفیت محیط بالینی )تناسب تعداد اساتید و دانشجو ....، تعداد ساعات حضور، تجهیزات الزم و مکفی ....(
32 

 استفاده از خوابگاه محل سکونت مقطع تحصیلی رشته تحصیلی تأهلوضعیت  سن جنس کد مصاحبه

 بله کرج ارشد ژنتیک انسانی اهلتم 23 مونث 1

 خیر بندرعباس کارشناسی پرستاری مجرد 23 مونث 2

 بله بندرلنگه 11ترم پزشکی مجرد 24 مذکر 3

 بله شیراز 6ترم  پزشکی مجرد 22 مونث 4

 بله مرودشت ارشد بیوشیمی بالینی مجرد 25 مذکر 5

 رخی بندرعباس دکتری حرفه ای دندانپزشکی مجرد 23 مذکر 6

 بله ساری 6سال  پزشکی مجرد 32 مذکر 7

 بله همدان ارشد ژنتیک مجرد 26 مونث 8

 بله تهران ارشد ژنتیک مجرد 29 مذکر 9

 بله بندرعباس دکتری تخصصی آموزش بهداشت متاهل 31 مونث 10

 بله کرمان دکتری تخصصی دندانپزشکی متاهل 20 مونث 11

 هبل بستک 11ترم پزشکی مجرد 25 مذکر 12

 بله یاسوج 7سال  پزشکی مجرد 24 مذکر 13

64 
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 بالینی آموزش مشکالت رفع و ای از دانشجویان برای شناختنظرسنجی دوره

 بالینی هایدوره طریق برگزاری از مباحث بالینی بر پایه مدانشجویان مقطع علو آگاهی افزایش

 امکانات آموزشی

 کیفیت فضای آموزشی

 آموزش برای کافی فضای افزایش

 مناسب آموزشی فضای تعبیه

 ها رسیدگی به تعمیرات کالسی، نظیر پروژکتور، وسایل گرمایشی و سرمایشیکالس در عیوب رفع

32 

 تجهیزات آموزشی

 های هوشمند، پروژکتور،.وزشی الزم )تختهمآامکانات 

 کتابخانه منابع بودن کافی

 به روز داخل کتابخانهمنابع 

 منابع دیجیتال متنوع و در دسترس

 

76 

چابکی و شایستگی 

 اساتید

 

 دانش و اطالعات تخصصی اساتید

 کارگیری اساتید دارای دکترای تخصصیبه 

 تسلط اساتید به مباحث مربوطه

 تید در پاسخ به سئواالت علمی دانشجویاناستوانایی ا

 آموزشی هایفایل به اساتید وابستگی عدم

28 

 به روز بودن دانش و اطالعات اساتید

 به روز بودن اطالعات اساتید

 ها و موارد درسیآموزش اساتید مطابق با جدیدترین روش

 م نظور تحقیق و پژوهشارائه مباحث جدید توسط اساتید به

39 

 پذیری اساتیدتیلمسؤ

 یکسان طوربه  دانشجویان به اساتید وقت اختصاص

 اختصاص وقت بیشتر برای پاسخگویی به سواالت دانشجویان

 حضور منظم و به موقع اساتید

 های و سایر تحقیقات دانشجویان توسط اساتیدپیگیری پروپوزال

39 

 

 عوامل پژوهشی

خدمات مشاوره ای در زمینه تحقیق و 

 پژوهش

 های دانلودهای معتبر و در اختیار قرار دادان لینکی ژورنالفرمع

 راهنمایی و مشاوره استادان جهت پیشبرد پایان نامه و تولیدات علمی

 راهنمایی دانشجویان جهت گرفتن پذیرش مقاالت

28 

 امکانات پژوهشی

 منظور تأمین تجهیزات آزمایشگاهتهیه استاندارد بین المللی به 

 واحد پژوهشی دانشگاه وتوسعه مرکز 

 هاامکانات و تجهیزات الزم جهت برگزاری همایش

 مقاالت گاهیبا پا دانشگاه اشتراک

 یو آسان به منابع علم عیسر یدسترس

 افزایش حجم اینترنت برای دانشجویان

 تامین اینترنت پرسرعت برای دانشجویان

12 

 عوامل مدیریتی

مدیریت منابع انسانی با رویکرد 

 شایستگی

 های چندگانه در دانشگاه برای یک استادحذف پست

 کار گماردن راهنمای مناسب جهت ثبت نام دانشجویان به

 اداری کادر تکمیل جهت کارآزموده و مجرب افراد گزینش و استخدام

 رئیس دانشگاه از کارکنان اداری ارزشیابی و نظارت

 های مرتبطاستخدام اساتید با دانش و تجربه و تخصص

 باتجربه و شایسته مدیرگروه انتصاب و باانتخ

93 

 مدیریت سیستم الکترونیکی آموزش

 برنامه آموزشی مدون برای هر دوره

 کاربر پسند بودن سیستم

 تعبیه راهنمای پیشرفت تحصیلی در سیستم

 وجود راهنمای شفاف و دقیق در مورد پیش نیازهای دروس کارورزی و رعایت مراحل بالینی

 های آموزشی، پژوهشی و خدمات دانشجویینی پویا و سریع در همه زمینهاسرسیستم اطالع

 نظرسنجی از دانشجویان سیستم کامال ً محرمانه

68 

 عوامل اداری

 تکریم دانشجویان

 برخورد مناسب کادر اداری دانشگاه

 مثبت جهت در کارکنان برخورد اصالح

 حمایت کادر اداری از دانشجویان

36 

سخگویی کارکنان اپمسؤلیت پذیری و 

 اداری

 گروه یا آموزش به مشکالت دانشجویان همکاری کارکنان در انعکاس

 ی دانشگاهصنف یشوراپیگیر بودن 

 دانشجویان به دانشگاه اداری کادر پاسخگویی حضوری

 اداری پرسنل توسط دانشجویان کارهای به رسیدگی

 اطالعات کافی کارکنان جهت پاسخگویی به سواالت

78 

و کمیت امور  کیفیت

 هاخوابگاه
 هاافزایش کیفیت رفاهی خوابگاه

 خوابگاه ساکن دانشجویان برای مناسب کتابخانه مکان تعبیه

 خوابگاه سوئیت در موجود هایاتاق تعداد کاهش

 خوابگاه هایاتاق در ساکن نفرات تعداد کاهش

 هاسوئیت آشپزخانه و حمام بهداشتی، سرویس ساختن مجزا

 داشتی مناسبهبارائه خدمات 

81 

5 
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 پردیس سبز فضای افزایش

 هاخوابگاه درون ورزشی امکانات مینتأ و ایجاد

 تعبیه مکانی آرام برای مطالعه دانشجویان در خوابگاه

 ساخت خوابگاه مناسب جهت دانشجویان متاهل

 هاموقعیت مکانی خوابگاه 

 نزدیک بودن خوابگاه به دانشگاه

 رهشنزدیک بودن خوابگاه به مرکز 

 عدم ساخت خوابگاه در خارج از شهر

26 

کارایی در ارائه خدمات 

 بهداشتی درمانی

هزینه خدمات بهداشتی درمانی به 

 دانشجویان

 عدم دریافت هزینه از دانشجویان

 دانشجویان بهداشتی هایهزینه جهت هاییکارت تأمین

 ی رایگان به دانشجویاندرمان یخدمات بهداشتارائه 

18 

بهداشتی درمانی به  تاتوسعه خدم

 دانشجویان

 دانشجویان برای جداگانه درمانی خدمات گرفتن در نظر

 دانشجویان برای خاص خدمات گرفتن در نظر

 های به درمانگاهدرمان یخدمات بهداشتعدم محدود بودن 

 ای برای دانشجویانتوسعه خدمات بیمه

 امورتغذیه دانشگاه

 تنوع غذایی
 ی دانشگاهیاهای غذتنوع در برنامه

 ارائه برنامه هفتگی دارای تنوع مناسب به دانشجویان
14 

کمیت و کیفیت غذای سلف با تأکید 

 بر تغذیه سالم

 افزایش کیفیت غذای سلف دانشگاه

 های پخت مناسب برای غذاهای سلف دانشگاهاستفاده از روش

 دانشگاه صنفی شورای طریق از غذایی برنامه رسانیاطالع

 سلف غذای کنار در ساالد یا خوردن سبزی گرفتن غذا، در نظر کیفیت میزان تعیین برای نجیسردر نظ شرکت

 دانشگاه

 سرو میوه به همراه شام

71 

کیفیت امور تربیت 

 بدنی

 استفاده از مربیان شایسته

 بدنی تربیت کارآزموده مربی گزینش

 ایحرفه و مبتدی شرایط آموزش برای دانشجویان گرفتن در نظر

 مناسب ورزشی تجهیزات و امکانات مربی، رگیریاک به

16 

زمان بندی مناسب و کافی برای 

 های تربیت بدنیکالس

 دانشجویان برای ورزش در نظر گرفتن ساعات مناسب

 ورزش برای شده تعیین روزهای افزایش

 افزایش وقت کالس شنا

14 

 امکانات و تجهیزات ورزشی مناسب

 دانشجویان برای یشورز هایسالن تعداد افزایش

 افزایش امکانات ورزشی

 استفاده از تجهیزات ورزشی با کیفیت

9 

تسهیل امور ایاب و 

 ذهاب

افزایش وسایل حمل و نقل جهت 

 تأمین مسیرهای ضروری دانشجویان

 سیپرد افزایش سرویس حمل و نقل برای خوابگاه

 سرویس حمل و نقل از خوابگاه به دانشگاه

 و نقل مناسب لمافزایش تعداد وسایل ح

 بدنی تربیت دانشکده به دانشجویان آمد و رفت سرویس

31 

بندی درست و اصولی حرکت زمان

 هاسرویس

 بدنی تربیت دانشکده به دانشجویان آمد و رفت زمان حرکت سرویس

 هارسانی مناسب در مورد تغییر زمان حرکت سرویساطالع

 هاکنترل زمان حرکت سرویس

21 

-اردوهای علمی

 ریحیفت

 گردشگری_های تفریحیبرنامه

 

 رشته تفکیک به جداگانه اردوهای تدوین جهت ریزیبرنامه

 و مکان مناسب زمان در دانشجویی اردوهای برگزاری

 تلگرام شوراها یهاکانال قیاز طر ی اردوهارساناطالع

18 

 های علمیکیفیت  برنامه

 مرکزی و دانشجویان شورای اعضای دسازینمتوان جهت علمی هایاردوی تدارک و برگزاری اصولی

جهت اردوهای  دانشگاه یهاکانال قیاز طر یرساناطالع علمی اردوهای برگزاری تداخل ریزی جهت عدمبرنامه

 علمی

12 

 صندوق رفاه دانشجویی

افزایش کمیت  و تسهیل اعطای وام 

 تحصیلی

 تسهیل اعطای وام تحصیلی در هر ترم

 خرید وام اعطای

 مقدار وام معمولی دانشگاه با توجه به نرخ تورم افزایش

63 

 اعطای وام ضروری

 تحصیل دوران طی در ضروری هایوام تعداد افزایش

 اجاره خانه جهت مسکن وام میزان افزایش

 مسکن هایوام تعداد افزایش

27 

 تامین بودجه تسهیالت

 بودجه کافی برای تحقیقات علمیتأمین 

 لیاستر یهاکینکتبودجه جهت رعایت تأمین 

 رفاهی و آموزشی امکانات برای مناسب بودجهتأمین 

68 
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 ی،شامل عوامل آموزش یطبقه اصل 7 ،دهدینشان م 3جدول  یجنتا

 یانگرطبقات آن که بیربا ز یتیحما ی،رفاه یریتی،مد اداری، ی،پژوهش

 یتمندیثر بر رضاؤاز عوامل م یانتجربه و درک مشترک دانشجو

 . استخراج شد ،تاس یاندانشجو

 مقوالت از کلی طبقات دهیشکل -3 جدول

 مقوالت طبقات اصلی

 عوامل آموزشی

 سبک آموزشی تئوری

 سبک آموزش بالینی

 تجهیزات و کیفیت فضای آموزشی

 عوامل پژوهشی

 ایخدمات مشاوره

 های پژوهشیتسهیل روند ارائه و اجرای طرح

 امکانات پژوهشی

 ای متناسب با نیاز دانشجویانههای آموزشی و همایشکارگاه

 عوامل مدیریتی

 مدیریت منابع انسانی با رویکرد شایستگی

 مدیریت سیستم الکترونیکی آموزش

 عملکرد مدیر گروه

 عوامل اداری

 های ارتباطی کارکنان با دانشجویانمهارت

 چابکی ساختار اداری

 پذیری و پاسخگویی کارکنان اداریمسؤلیت

 عوامل رفاهی

 هاو کیفیت امور خوابگاه کمیت

 کارایی در ارائه خدمات بهداشتی

 دانشگاه امور تغذیه

 کیفیت امور تربیت بدنی

 تسهیل امور ایاب و ذهاب

 خدمات حمایتی

  دانشجویی رفاه صندوق

 تسهیالت

 تفریحی -اردوهای علمی

 

 گیری:بحث و نتیجه

 ثر بر رضایت دانشجویانؤپژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل م

های پژوهش نشان داد، از دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان انجام شد.. یافته

لفه شامل سبک ؤمقوله یا م 3دیدگاه دانشجویان بعد آموزشی به همراه 

آموزشی تئوری، سبک آموزش بالینی، تجهیزات و کیفیت فضای آموزشی 

نقش مهمی در رضایت دانشجویان دارد؛ در مدل کیفیت خدمات و 

، آموزش(و  یریادگهای ارائه شده )ینیز بر کیفیت آموزش یرضایت هارو

که منجر به ارتقاء  های آموزشی به عنوان عواملیطی، محیریادگی طیمح

 [. 16] شود، اشاره شده استدانشجویان میرضایت 

Wooten  و همکاران، Zhou و Cole، Vázquez  هم و همکاران

های کنندهپیشبینیین رتتدریس را به عنوان مهم کیفیت آموزش و سبک

 مطالعه و Julin و Kärnäدر تحقیق [. 17-19] دانشجویان معرفی کردند

Hanssen و  Solvoll به امکانات آموزشی در جلب رضایت دانشجویان

 [. 20،21] استبسیار تأکید شده 

و  Wilkins از مطالعات انجام شده توسط یاریبسهمچنین نتایج 

-García  و همکاران، Kärnä ، همکاران و Maxwell-Stuart همکاران،

Aracil، Yusoffاساتید دانشگاهی را یکی از کیفیت  که و همکاران

دانند، از  یو در آموزش عالبر میزان رضایت دانشج گذارتأثیرفاکتورهای 

 کندتحقیق پشتیبانی می لفه چابکی و شایستگی اساتید در اینؤم

[1،13،20،22،23 .] 

تحقیق خود استفاده از کادر  راستا، دهقانی و همکاران، در در همین

آموزشی مجرب برای ارایه دروس، القای اعتماد به نفس توسط اساتید و 

مسئوالن و ارتباط مناسب همراه با احترام متقابل بین دانشجویان با اساتید 

مندی تحصیلی از دیدگاه ترین عوامل تأثیرگذار در رضایترا مهم

 [. 24] بیان نمودند دانشجویان

Alexander  طور خاص مشخص نمودند که  نیز بهو همکارانش

های آموزشی و کیفیت محتوای آموزشی بر دسترسی به تکنولوژی

 [. 11] رضایت دانشجویان تأثیر مثبتی دارد

 کیفیت که داد نشان و همکاران Chuنتایج حاصل از تحقیق 

یر معناداری بر رضایت تأث درسی، مطالب بر اساتید تسلط آموزش،

مقوله شامل خدمات  4همچنین بعد پژوهشی با  .دانشجویان دارد

های پژوهشی، امکانات ای، تسهیل روند ارائه و اجرای طرحمشاوره

های متناسب با نیاز دانشجویان های آموزشی و همایشپژوهشی و کارگاه

و  Zhai .[25] گذار بر رضایت دانشجویان بودتأثیریکی دیگر از عوامل 

ترین مکانات دانشگاه از جمله امکانات پژوهشی را از مهمهمکاران ا

 [.26] دانندهای رضایت دانشجویان میکنندهپیشبینی

Elliott و  Shinبعد عوامل رضایت  11یکی از  2002 سال در

دانشجویان را، بعد امکانات و خدمات دانشگاه معرفی کرد که در 

بر امکانات کارگاهی، آزمایشگاهی و  دهای مربوط به این بعشاخص

 [. 27] ای و حمایتی به دانشجویان تأکید شده استخدمات مشاوره

Wooten دانشگاه، از جمله امکانات  منابع و ، امکاناتو همکاران

پژوهشی را به عنوان یکی از عوامل رضایت دانشجویان معرفی کرده 

 امکانات د عاملهدمیهای طبیبی و کیهان، نشان یافته [.17]است

 یادگیری و تحصیلی رضایت بر را تأثیر بیشترین پژوهشیو  آموزشی

 [. 9] داردیان دانشجو

زاده و همکاران، حاکی از آن است که رضایت از یافته تحقیق حسین
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های رضایت از کتابخانه، رضایت از کالس مشاوره و راهنمایی اساتید،

ی و کارورزی، رضایت از زکارگاهی و آزمایشگاهی، رضایت از کارآمو

شود، به موجب ارتقا رضایت دانشجویان می های روش تحقیق،کارگاه

 [.28] ید نتایج تحقیق حاضر استؤنوعی م

مقوله معرفی شدند: مدیریت منابع انسانی با  3در بعد مدیریتی 

رویکرد شایستگی، مدیریت سیستم الکترونیکی آموزش و عملکرد مدیر 

و همکاران نیز نشان داد که  Zhaiآمده در تحقیق  گروه؛ نتایج به دست

، عملکرد کادر مدیریتی دانشکده و علمی تأهیعملکرد و رفتار اعضای 

های رضایت کنندهپیشبینیترین وجود امکانات الزم در دانشگاه مهم

 [. 26] دانشجویان هستند

Papastavrou  ی در ارائه از فناور استفاده مؤثر مدیریتو همکاران

 یاصل کنندهیینعوامل تع یکی از عنوان را به مات به دانشجویاندخ

 & Elliott ،در همین راستا [.29] کردند ییشناسا یاندانشجو یترضا

Shinرضایت  ءیکی عوامل اصلی ارتقا نام، راثبت ، اثربخشی سیستم

زاده و همکاران نیز رضایت از حسین[. 27] دانشجویان قرار داد

آموزش، رضایت ارزشیابی دانشجو و رضایت از مدیر  های اداریفعالیت

 [.28] رضایت دانشجویان برشمردند ءرا از عوامل مهم در ارتقا گروه

های مقوله مهارت 3نتایج همچنین گویای آن است بعد اداری با 

پذیری و ارتباطی کارکنان با دانشجویان، چابکی ساختار اداری و مسؤلیت

ثر است. ؤدر رضایتمندی دانشجویان م زپاسخگویی کارکنان اداری نی

طبیبی و همکاران، در تحقیق خود نشان دادند عوامل مدیریتی و اداری 

زاده و همکاران، یکی از شش عامل اصلی رضایت دانشجویان است. حسین

های اداری را از عوامل اصلی رضایت در تحقیق خود رضایت از فعالیت

 اداری، کارکنان خدمات یتفنیز کی Vossدانشجویان معرفی کردند. 

 ءدانشگاهی را از عوامل اصلی ارتقا کارکنان از بازخورد و نظارت کیفیت

 [.9،28،30] داندرضایت دانشجویان می

ها، مقوله معرفی شدند: کمیت و کیفیت امور خوابگاه 5در بعد رفاهی 

 تدانشگاه، کیفیت امور تربی کارایی در ارائه خدمات بهداشتی، امور تغذیه

و   Lovenheimخواه و همکاران وبدنی و تسهیل امور ایاب و ذهاب. باقری

Reynolds  در بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب دانشگاه به این نتیجه دست

داخل محوطه دانشگاه تأثیر مثبت و یافتند که وجود امکانات اقامتی در 

ی و فرجع در مطالعه[. 31،32] گذاردداری بر انتخاب دانشگاه میمعنی

دار و همکاران نیز امکانات رفاهی یکی از عواملی است که تأثیر معنی

 مثبتی بر انتخاب دانشگاه از سوی متقاضیان تحصیالت تکمیلی دارد

[33.] 

 رفاه مقوله، صندوق 3نتایج نشان داد بعد خدمات حمایتی با 

نیز در رضایتمندی  یتفریح -دانشجویی، تسهیالت و اردوهای علمی

یندهای پرداخت آو همکاران در بررسی فر Beyerثر است. ؤم اندانشجوی

های شیلی گزارش کردند که به دلیل پایین وام به دانشجویان در دانشگاه

به رو شده و بهتر  ها با متقاضیان بسیار زیادی روبودن نرخ بهره، این وام

یندهای آالتحصیل در فراست به جای بازپرداخت، از نیروی کار فارغ

گلدسته و همکاران نیز به اهمیت امکانات  [.34] ی استفاده شودیدتول

عنوان یک راهکار مناسب برای  های بلندمدت دانشجویی بهرفاهی و وام

 [.35] اندافزایش رضایت دانشجو اشاره کرده

توان نتیجه گرفت، دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس به در مجموع می

ان الزم است عوامل آموزشی، ویمنظور باال بردن رضایتمندی دانشج

های آن را لفهؤپژوهشی، رفاهی، اداری، مدیریتی، حمایتی، و تمامی زیرم

ثر در افزایش سطح رضایتمندی آنان ؤکه از دیدگاه دانشجویان از عوامل م

سزایی با توجه به نقش بهدر دستور کار خود قرار دهند. همچنین  ،است

، الزم است به طور دارد خدماتت که رضایت دانشجویان در بهبود کیفی

مستمر جهت از بین بردن یا کاهش شکاف بین وضعیت موجود و 

دست آمده از ه نتایج ببراساس وضعیت مطلوب از آنان نظرخواهی شود و 

 .انجام شوداز سوی مسئولین ذیربط ریزی جامع نظرات آنان برنامه

 

 تشکر و قدردانی:

م پزشکی هرمزگان که در ارائه لووسیله از دانشجویان دانشگاه عبدین

اطالعات و نظرات ارزشمند در طول این پژوهش نویسندگان را یاری 

 . آیدنمودند، تشکر و قدردانی به عمل می

 

 اخالقی: ییدیهتأ

ییدیه اخالقی به شماره تأاین مطالعه دارای 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد از  1144819916004881397162284978

 .داشببندرعباس می

 

 تعارض منافع:

 .در این مقاله تضاد منافع وجود ندارد

 

 سهم نویسندگان:
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نویس مقاله، گردآوری ناهید سلطانی )نویسنده اول( تهیه پیش

مسئول( دوم و )نویسنده  دکتر پریوش جعفری ؛درصد40 هاداده

یید نسخه نهایی مقاله، آنالیز آماری، تأها، نظارت و گردآوری داده

مهدی باقری )نویسنده سوم( همکاری در ویرایش مقاله و ر دکت ؛درصد40

)نویسنده چهارم(  پروفسور نادرقلی قورچیان ؛درصد 10آنالیز آماری 

 . درصد 10ویرایش مقاله و نظارت بر روند مقاله 

 حمایت مالی:

  این پژوهش با حمایت مالی دانشگاه آزاد اسالمی انجام شده است.
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Abstract 
 

Aim: The success of educational organizations depends on their students' satisfaction, which leads to the 

university's progress and prosperity. Due to the vital position of a university of medical sciences and its 

serious responsibility in educating the forces directly related to the community's health, these centers 

must redouble their efforts to satisfy their students. For this purpose, this study was conducted to identify 

factors affecting students' satisfaction with Hormozgan University of Medical Sciences. 

Methods: This applied research was conducted with qualitative methodology and qualitative content 

analysis. The samples were purposefully selected from the Hormozgan University of Medical Sciences 

students. In this study, semi-structured interviews were conducted with 13 students. Data were analyzed 

using MAXQDA software. 

Results: Seven central themes, including "educational factors", "research factors", "managerial factors", 

"administrative factors ","welfare factors", and "support services" along with its sub-categories that 

express students' shared experience and understanding of factors which influence their satisfaction were 

extracted. 
 

Conclusion: Considering the importance of educational, research, managerial, administrative, welfare, 

and support services factors from the students' point of view, it is appropriate for policymakers and 

trustees to take into account the needs and expectations of students to develop programs that meet 

neglected needs of the students in these fields. 
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