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 دوفصلنامه آموزش پزشکی
 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل

 13-94 ، صفحه3149بهار و تابستان ، 2، شمارة سومدوره 

 
 ميزان رضايتمندي دانشجويان دندانپزشكي نسبت به رشته تحصيلي  مقايسه

 خود در مقطع علوم پايه و باليني
 

 
 PhD(2(شیما سام،  *3 )DDS(صفورا سیفی

 

 بابل، ایران، بابل دانشگاه علوم پزشکی، مرکز تحقیقات سالمت و بهداشت دهان -3

 بابل، ایران، لگروه پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی باب -2

 

 29/9/49، پذیرش: 22/9/49، اصالح: 33/7/41 دریافت:

 

 خالصه
مندي دانشرجویان هاي آموزشی قررار گیرردر رضرایتریزيرضایت دانشجویان به عنوان ارکان اصلی دانشگاه باعث افزایش کارایی شده و باید در صدر برنامه سابقه و هدف:

 شودر می اي از احساسات سازگار و ناسازگار فرد نسبت به رشته تحصیلی  اطالق، عملی بوده و به مجموعهشی از لحاظ علمیهاي آموزنشانگر مؤثر بودن تمام حیطه

 369برین  ،اي پژوهشگر ساخته که روایی و پایایی آن تأیید شده بودپرسشنامه، به روش سرشماري ،34-49در این مطالعه توصیفی ر مقطعی در نیمسال دوم  مواد و روشها:

مندي در زمینره علرل انتخراش رشرته و علرل مندي بودر سؤاالت رضایتاي و مرتبط با رضایتدانشجو در مقطع بالینی و علوم پایه توزیع شدر سؤاالت شامل دو بخش زمینه

 اي لیکرت طراحی شدر نتایج به آنالیزهاي آماري تجزیه و تحلیل گردیدردرجه 4مندي به رشته بوده و به روش عالقه

، برتر بودن آن کردندر بیشترین علل انتخاش رشتهدانشجویان مطرح کردند که در صورت شرکت مجدد در کنکور سراسري رشته دندانپزشکی را انتخاش می %1/43 یافته ها:

در دوران علوم پایه  ،میزان رضایتمندين موقعیت اجتماعی و تشویق سیستم آموزشی بودر بیشتریمندي ترین علل رضایتترین و ناشایعدر سطح دانشگاهی بودر شایع

 مشاهده شدر

رضایتمندي کمتري نسبت به رشته تحصیلی خود داشتند که نیاز به کمی تأمل و بررسی داردر نقش دانشگاه و در مقطع بالینی نسبت به علوم پایه دانشجویان  نتیجه گیري:

 طلبدربیشتري را میتشویق سیستم آموزشی تأثیر کمی در رضایتمندي داشته که بررسی 

 ، بالینیر، علوم پایه، رضایتمنديدانشجویان دندانپزشکی واژه هاي کلیدي:   

 

                                                           
 مسئول مقاله:نویسنده  *

  E mail: sf_seify@yahoo.com                                                           933-12344442تلفن: انشکده دندانپزشکی، گروه آسیب شناسی، بابل، دانشگاه علوم پزشکی، دآدرس: 

 مقدمه 
عنوان نیروي جوان و کارآمد و دانشجویان از ارکان اصلی دانشگاهها بوده و به

باشند لذا رضایتمندي آنها در زمان تحصیل در دانشگاه نقش هوشمند جامعه می

ایشان و بهداشت و درمان و  هاي آیندهارتقاء دانش آنان و فعالیت مهمی در زمینه

اي چند عاملی بوده و بیانگر موثر (ر رضایتمندي در حقیقت واژه3آینده کشور دارد )

هاي آموزشی از لحاظ علمی و علمی استر فاکتورهاي متعدد بودن تمام حیطه

(ر رضایت 2اثر دارد)فردي، اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و محیطی بر روي آن 

عنوان عنصر پاسخ مشتري به موفقیت سازمان است و رضایت دانشجویان به

(ر رضایت دانشجویان از 1کلیدي در کسب برتري و موفقیت سازمان نقش دارد)

اي از احساسات سازگار و ناسازگار فرد نسبت به رشته تحصیلی عبارتند از: مجموعه

گردد و باید در و احساس رضایت فردي می رشته بوده که باعث افزایش کارایی

اي است که (ر دانشگاه موفق موسسه9ریزي آموزشی قرار گیرد)صدر اولویت برنامه

 ها بوده و به دنبال تامین نیازها و انتظارات همواره در حال رشد و شکوفایی توانایی

جویان و رسد توجه به عقاید دانشدانشجویان و رضایتمندي آنها باشدر به نظر می

 عنوان یکی از ابزارهاي قابل قبول جهت ارزیابی تواند بهارائه بازخورد به ایشان می

 

هاي مختلف هاي بخش(ر امروزه باید تمام تالش4کیفیت مراکز آموزشی باشد)

دانشگاه به منظور ایجاد تغییرات مطلوش در رفتار و عملکرد دانشجویان و تربیت 

(ر تربیت دندانپزشکانی کارآمد، متعهد و 4و6گیرد) نیروي عالقمند و متعهد قرار

عالقمند در دانشکده دندانپزشکی نیازمند مدیریت صحیح جهت ارتقاء کیفیت 

الوصول جهت ارتقاي کیفیت آموزش دندانپزشکی، آموزش استر از راههاي سهل

هاي توجه به انگیزه و عالقه دانشجویان نسبت به رشته تحصیلی و تقویت انگیزه

( لذا شناسایی علل رضایتمندي و 6هاي منفی است)رنگ کردن انگیزهت با کممثب

عدم رضایتمندي دانشجویان و تجزیه و تحلیل آن در مجموع بر روي پیشرفت و 

بوده ورضایتمندي مشتري  نشان دهنده کیفیت خدمات کارایی افراد جامعه موثر 

آن و پیدا کردن نقاط توسط سیستم مربوطه است به طوریکه ارزیابی ارائه شده 

(ر با وجود 7ضعف و قوت می تواند بر روي موفقیت آموزشی دانشجویان موثر باشد)

اهمیت داشتن رضایت از رشته تحصیلی در دانشجویان، تحقیقات اندکی در این 

رسد که نوع رشته زمینه بویژه در رشته دندانپزشکی صورت گرفته استر به نظر می

تایج حاصل از رضایتمندي موثر باشدر مطالعه ادراکی و تحصیلی و شرایط بر روي ن
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دانشجوي پرستاري شیراز بیانگر ارتباط رضایت تحصیلی و  337همکاران بر روي 

پیشرفت تحصیلی بوده و میزان رضایت از تحصیل در حد متوسط مطرح شد و در 

هش محمدي و همکاران کا( اما شاه3داري نشان داد)هاي مختلف تفاوت معنیپایه

انگیزه و رضایتمندي دانشجویان پزشکی نسبت به رشته و آینده حرفه پزشکی را 

دانشجویان پزشکی نسبت  %34(ر در مطالعه رضاپور و همکاران 4گزارش کردند)

(ر مطالعه شکیبایی و همکاران بیانگر 39به آینده شغلی خود ابراز نگرانی نمودند)

خود بوده و میزان رضایتمندي با  رضایتمندي دانشجویان پزشکی از رشته تحصیلی

طوریکه محققان ارتباط نارضایتی شغلی و افزایش مقاطع تحصیلی کاهش یافت به

مندي (ر فتاحی و همکاران عالقه33فرسودگی شغلی را در پزشکان گزارش کردند)

دانشجویان دندانپزشکی را در طی دوره و افزایش آن در مقاطع باالتر را نسبت به 

ترین عامل انتخاش رشته خود اعالم نمودندر در مطالعات اصلی رشته تحصیلی

( اما دانشجویان 9دندانپزشکی دستیابی به موقعیت اجتماعی مناسب مطرح شد)

(ر به 39پزشکی مهمترین عامل را عالقه شخصی به رشته پزشکی گزارش کردند)

به هرز رسد در صورت داشتن عالقه به رشته تحصیلی، نیروي جوانی کمتر نظر می

کند که با امکانات جسمی و روانی شود و جوان راهی را انتخاش میرفته و نابود می

 (ر 32او با نیازهاي جامعه تطبیق داشته باشد)

مهمترین عامل موفقیت بعد از توانایی، انگیزه و کیفیت آموزشی است و 

شتري را هاي آموزشی، فعالیت و تکالیف بیدانشجویان با رضایتمندي باال طی دوره

رود و در نهایت رضایتمندي انجام داده و در نتیجه سطح موفقیت آنها نیز باالتر می

(ر با توجه به 6گردد)منجر به اعتماد به نفس و پیشرفت تحصیلی دانشجویان می

حساسیت شغلی بسیار باالي گروههاي پزشکی به دلیل ارتباط مستقیم با جان و 

و احساس رضایت در آنها دو چندان می شود سالمت جامعه اهمیت توانمند سازي 

توانمندي و در نهایت رضایت آنها شود، از اهمیت  منجر به افزایش و هر عاملی که

 (ر31ویژه اي برخوردار است)

ریزي آموزشی و مطالعات بندي برنامهبدلیل اهمیت موضوع در اولویت 

 در محدود صورت گرفته در زمینه رضایتمندي نسبت به رشته تحصیلی

هاي دندانپزشکی و وجود متغیرهاي مختلف موثر بر رضایتمندي بر حسب دانشکده

شرایط و فراهم نمودن بستر مناسب آموزشی در دانشکده، لذا هدف مطالعه حاضر 

تعیین و مقایسه میزان رضایتمندي دانشجویان دندانپزشکی بابل نسبت به رشته 

ایسه رضایتمندي با برخی از تحصیلی خود در مقطع علوم پایه و بالینی و مق

 باشدرمتغیرهاي دموگرافیك می

 

 

 مواد و روشها
به  34-49مقطعی است که در نیمسال دوم  -این مطالعه از نوع توصیفی

منظور تعیین رضایتمندي دانشجویان دندانپزشکی بابل در مقاطع علوم پایه و 

جویان سال اول بالینی از رشته تحصیلی خود صورت گرفتر در زمان پژوهش دانش

از طریق سرشماري دانشجو 369تا پنجم دندانپزشکی شرکت کرده و به تعداد 

دانشجو پرسشنامه را پر کرده و  394پرسشنامه داده شدر در نهایت  انتخاش و

تحویل دادندر دانشجویان تکمیلی، انتقالی از خارج کشور و بهداشتکاران دهان و 

اي پژوهشگر ساخته ها پرسشنامهآوري دادهجمعدندان در مطالعه وارد نشدندر ابزار 

اي و نیز )با استفاده از منابع معتبر علمی( بود که در دو بخش شامل سواالت زمینه

سواالت مرتبط با رضایتمندي دانشجو طراحی گردیدر سواالت مرتبط با 

سوال بوده است که در دو زمینه علل انتخاش رشته  34رضایتمندي دانشجو شامل 

اي لیکرت از )خیلی کم تا خیلی زیاد( درجه 4ل عالقمندي به رشته به روش و عل

 طراحی شده بودر 

تعیین گردید و  1/49نظران ضریب روانی محتوي آن با نظرخواهی از صاحب

نامه از فرمول آلفا کرونباخ استفاده شد که براي سنجش پایایی ثبات درونی پرسش

جهت مقایسه نمرات حاصل از بدست آمدر  7/9ضریب آلفاي کرونباخ 

 Man-whitenyنامه دو گروهی از آزمون هاي طرح شده در پرسشپرسشنامه

و براي پی بردن به همبستگی و ارتباط بین برخی از متغیرها از آزمون رگرسیون، 

 استفاده شدر  T.testو  ANOVAضریب همبستگی اسپیرمن، و آزمونهاي 

 

 

 هایافته
در علوم پایه و  %4/13کننده در مطالعه شکی شرکتدانشجوي دندانپز 394از 

 %9/4مونث و تنها  %9/49در دوره بالینی مشغول به تحصیل بودندر  3/63%

بوده و اکثریت  6( و ترم %7/26) 3137متاهل بودندر بیشتر دانشجویان ورودي 

(ر تحصیالت مادر بیش از یك سوم از آنان %3/39داشتند ) 37آنان معدل باالي 

م بوده است و این در حالی است که بیش از یك سوم از پدرانشان تحصیالت دیپل

کردند و بیش از در خوابگاه زندگی می %4/99کارشناسی ارشد به باال داشتندر 

اند که از آنان تاکنون به انصراف فکر کرده %9/4نیمی از آنان بومی بودندر تنها 

ان کردند که در صورت شرکت عنو %1/43دلیلی براي این تمایل مطرح نکردندر 

مجدد در کنکور سراسري تمایل به انتخاش مجدد این رشته دارند که خود بیانگر 

میزان رضایتمندي آنان استر غریب به اتفاق معتقد بودند که مشکالت موجود بر 

عالقه آنان نسبت به این رشته تاثیرگذار نبوده است و بعد از پایان تحصیل تمایل 

ساله تعهد خدمت  2دندانپزشکی اشتغال پیدا کنندر گذراندن دوره دارند در رشته 

 آنان موجب کاهش عالقه نسبت به رشته نشده استر  %6/42نیز در 

بیشترین علت انتخاش رشته دندانپزشکی توسط آنان برتر بودن رشته در 

 (ر 3سطح دانشگاهی بوده است )نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دندانپزشکی توسط دانشجویان دانشکده دندانپزشکی : علل انتخاش رشته 3نمودار 
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 همکاران وصفورا سیفی ؛ رضایتمندي دانشجویان دندانپزشکی نسبت به رشته تحصیلی خود

 

از دانشجویان در زمینه علل رضایتمندي از رشته دندانپزشکی پرسیده شد که 

بیشترین علت مطرح شده موقعیت اجتماعی مناسب و عالقمندي به دروس بالینی 

راز از دانشجویان اب %2(ر این در حالی است که تنها 3این رشته بوده است )جدول 

داشتند که تشویق سیستم آموزشی دانشگاه منجر به افزایش عالقه دانشجویان به 

 (P=.001, t = 4.22) این رشته گردیده استر نتایج نشان داد که بطور معناداري

اندر میزان دانشجویان علوم پایه رضایتمندي بیشتري از این رشته داشته

یالت باالتري برخوردار بودند باالتر مادرانشان از تحصرضایتمندي در دانشجویانی که 

هاي آنالیز رگرسیون نشان داد که سال یافته (P=.02, F=3.005)بوده است 

و  =992/9p) و سن 993/9p= ،931/9() تحصیلی )در مقطع علوم پایه بودن(

973/9 ) اندر میزان رضایتمندي دانشجویان بودهکننده از عوامل پیشگویی 

 

ندي دانشجویان دانشکده دندانپزشکی بابل نسبت به رشته : علل رضایتم3جدول 

 دندانپزشکی

 

 زیاد متوسط کم علل رضایتمندي

 1/42( 73 6/14( 44) 1/42( 73 وضعیت اقتصادي و درآمد باال

 1/99( 69) 6/93( 62) 3/33( 27) آینده شغلی مناسب

 6/33( 312) 9/4( 39) 2( 1) موقعیت اجتماعی مناسب

 6/14( 41) 1/13( 47) 2/26( 14) سانی به مردمرامکان خدمت

 6/93( 62) 3/29( 19) 2/13( 47) حجم نسبتاً کم دروس تئوري

 4/19( 42) 4/27( 93) 6/17( 46) انگیزه معنوي در انتخاش رشته

 9/69( 46) 4/27( 93) 3( 32) عالقه شخصی

 3/29( 22) 4/23( 91) 9/46( 39)  مندي به دروس علوم پایهعالقه

 3/76( 339) 3/37( 26) 3/6( 4)  مندي به دروس بالینیعالقه

 3/6( 39) 1/92( 61) 4/49( 76) سطح باالي علمی اساتید

 2( 1) 4/23( 12) 4/76( 339) تشویق سیستم آموزشی

 

نتایج این پژوهش بیانگر آن بوده است که در مجموع دانشجویان سال باالتر 

اند که نیاز به کمی تامل و ز این رشته داشتهرضایتمندي کمتري ا دندانپزشکی

شودر همچنین در این بررسی بیشتر داردر لذا بررسی دقیق این امر پیشنهاد می

مطالعه نقش دانشگاه و سیستم آموزشی و نیز سطح علمی اساتید در عالقمندي 

دانشجویان با تاثیر کمی نمود پیدا کرده است که نیاز به بررسی بیشتري را 

 بدرطلمی

 

 

 بحث و نتیجه گیري
رسد که دانشجویان دندانپزشکی رضایت از نتایج مطالعه حاضر به نظر می

در صورت شرکت مجدد در کنکور  %2/43مناسبی از رشته تحصیلی خود داشتند و 

سراسري تمایل به انتخاش مجدد این رشته را بیان کردند همچنین اکثراً معتقد 

طرح موجب کاهش عالقمندي آنها نشده و بعد از ساله  2( که دوره %6/42بودند )

 %9/4پایان تحصیل تمایل به اشتغال در رشته دندانپزشکی داشته و فقط 

دانشجویان به انصراف از تحصیل فکر کردند که همگی نشاندهنده عالقمندي آنها 

 %6/3باشدر در مطالعه شکیبایی و همکاران در رشته پزشکی به رشته تحصیلی می

( که به نوعی در توافق با 39ویان به انصراف از تحصیل فکر کردند)از دانشج

به  %9/33دانشجوي پزشکی  199مطالعه مذکور است اما در مطالعه دیگر بر روي 

انصراف از تحصیل فکر کرده و عقیده داشتند بعد از پایان تحصیالت تمایل به 

 (ر39خوانی ندارد)هماشتغال در رشته تحصیلی خود را ندارند که با مطالعه مذکور 

به نظر می رسد که دانشجویان دندانپزشکی با سرعت بیشتري جذش بازار کار شده 

اما طوالنی بودن دوره پزشکی عمومی و سپس تخصص زمان زیادي را می طلبد 

 لذا شاید یکی از دالیل کاهش رضایتمندي دانشجویان پزشکی مطرح شودر

Sadeghi میزان رضایتمندي اساتید و همکاران در یك مقاله مروري  و

بررسی کرده و بیان  2932تا  3443دانشجویان پزشکی مقطع بالینی را از سالهاي 

نمودند که میزان رضایتمندي متوسط تا پایین بوده و فاکتورهاي مرتبط با عدم 

رضایتمندي دانشجویان را عدم اطمینان از آینده شغلی و احتمال انتقال بیماري به 

  (ر34دند)آنها مطرح نمو

دانشجویان در طی دوران تحصیلی براي ارتقاي دانش تخصصی و مهارت 

باشند عدم توجه خود نیازمند برخورداري از وضعیت مناسب آموزشی و پژوهشی می

تواند پوشی از آن باعث نارضایتی مشتریان شده و میبه این موضوع و چشم

( بنابراین آشنا شدن با 1)ناپذیري به جایگاه دانشگاه وارد نمایدخسارت جبران

تواند دیدگاه دانشجویان و نظرات آنها، رضایتمندي، عدم رضایتمندي و علل آن می

کننده در جهت بهبود کمی و کیفی امور آموزشی و پژوهشی در دانشگاهها کمك

باشدر در این مطالعه دانشجویان دندانپزشکی بیشترین علت انتخاش رشته را برتر 

دانشگاهی و عالقمندي به دروس بالینی رشته دندانپزشکی و  بودن رشته در سطح

 کمترین دلیل را تشویق نزدیکان مطرح نمودندر 

طور ناخودآگاه نیاز عمیقی به تایید اعمالشان همه انسانها در طول حیاتشان به

دارند و داشتن موقعیت اجتماعی مناسب و نیاز به تایید شدن مانند نیاز به غذا و 

طور مداوم به دنبال فرصتی براي تایید دیگران ی است و آنها که بهآرامش همیشگ

(ر رواقی و 36گیرند)در کسب موقعیت اجتماعی باال هستند مورد استقبال قرار می

رسانی به جامعه را از همکاران نیز دستیابی به موقعیت اجتماعی مناسب و خدمت

(ر در مطالعه 37دند)هاي انتخاش رشته دندانپزشکی مطرح کرعلل مهم انگیزه

winter  و همکاران احترام اجتماعی از مهمترین علل رضایت شغلی مطرح شده

( در مطالعه اکثر دانشجویان پزشکی مهمترین علت انتخاش رشته را 33است)

عالقه شخصی خود به علم پزشکی و کمترین امتیاز را به روشن بودن وضعیت 

 (ر 3)استخدامی این شغل در آینده اختصاص دادند

در مطالعه مذکور کمترین علت انتخاش رشته در زمینه تشویق نزدیکان مطرح 

رسد که نسل جدید کمتر به القاء نظرات خانواده توجه شده استر به نظر می

مندي فرزندان کنند اما امروزه والدین توجه و درك بیشتري نسبت به عالقهمی

ن تشویق نزدیکان را بیانگر تضعیف اند البته برخی از محققان پایین بودنشان داده

ارتباط خانوادگی میان فرزندان و والدین داشته و یا آن را منوط به عدم شناخت 

(ر در مطالعه انجام شده توسط فتاحی و 37دانند)والدین از نیازهاي فرزندان می

دانشجویان دندانپزشکی علت رضایتمندي از رشته خود را امکان  %76همکاران 

 (ر 9به جامعه و موقعیت اجتماعی مناسب دانستند) رسانیخدمت

مندي به دروس بالینی در مطالعه حاضر نیز موقعیت اجتماعی مناسب و عالقه

دندانپزشکی از علل رضایت نسبت به رشته تحصیلی بیان گردیدر احترام و اعتبار 

یید هاي مثبت حرفه دندانپزشکی بوده و مطالعه پیشین آن را تااجتماعی از ویژگی

اندر نیروي انسانی کارآمد و متعهد نقش اصلی در تامین سالمت فردي و کرده
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کند، حتی داشتن امکانات پیشرفته نیز جوابگوي اجتماعی یك جامعه ایفا می

مسائل بهداشتی و سالمت مردم نخواهد بودر استفاده از نتایج مطالعات رضایتمندي 

ردن به مشکالت آموزشی و ارائه عنوان تالش جهت پی بتواند بهدانشجویان می

اندرکاران حل مناسب شده که باید همراه با مشارکت بیشتر مسئولین و دستراه

(ر با وجود عالقمندي مشاهده شده در 2مسائل آموزشی دانشجویان باشد)

دانشجویان دندانپزشکی به رشته تحصیلی خود اما در مطالعه حاضر میزان 

تا بالینی کاهش نشان داد دانشجویان در بدو ورود عالقمندي از دوران علوم پایه 

با امید و آرزو وارد دانشگاه شده اما با گذشت زمان بدلیل آنکه شرایط موجود در 

دانشگاه را مطابق با رویاهاي خود ندانسته و بدلیل افزایش حجم دروس عملی و 

ت از افزایش نیاز به توانایی بدنی و تحمل شرایط محیطی دیگر و کمبود حمای

 Pejhanیابدرسوي کادر آموزشی و برخی از اعضاء دانشگاه انگیزه آنها کاهش می

و همکاران میزان رضایتمندي دانشجویان را از تسهیالت و خدمات آموزشی 

فیلد مورد بررسی  7دانشگاه بررسی کرده و میزان رضایتمندي را در حد متوسط در 

ر دانشجویان کاردانی بیشتر از گزارش کرده به طوریکه میزان رضایتمندي را د

  (ر 34کارشناسی مطرح نمودند)

در مطالعه ایروانی و همکاران نگرش منفی نسبت به رشته پزشکی در 

گردد و میزان رضایتمندي آنها از دوران علوم پایه تا بالینی دانشجویان مشاهده می

مطالعه فتاحی  ( که در توافق با نتایج مطالعه مذکور استر اما در29یابد)کاهش می

( 9و همکاران میزان رضایتمندي از دوران علوم پایه تا بالینی افزایش یافته است)

که برخالف نتایج مطالعه مذکور استر در دوران علوم پایه اکثر دروس تئوري بوده 

و دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی اکثرًا درسخوان و متعهد بوده و با خواندن 

 گیرند اما در دوران بالینی دروس عملی شده ویدروس تئوري نمره خوبی م

کارهاي عملی نیازمند تکرار و تمرین و مهیا بودن شرایط جهت کار بر بالین بیمار 

باشدر کسب مهارت در زا میباشد و براي دانشجویان در ابتداي کار استرسمی

انجام فعالیتهاي بالینی مستلزم صرف زمان و شکیبایی در یك بستر مناسب استر 

نیازمند دقت و تمرکز باال در حین کار هاي دندانپزشکی مانند اندو برخی از رشته

کندر بوده و فشار و استرس مضاعفی را به دانشجو و در حین تحصیل وارد می

پور و همکاران در دانشکده دندانپزشکی اصفهان طوریکه در مطالعه اسالمیبه

کمترین میزان رضایتمندي از بخش اندوو پروتز گزارش شد و علل عدم 

ه موقع اساتید براي تبادل اطالعات میان دانشجویان و رضایتمندي، عدم حضور ب

اساتید در محیط علمی، معیار ارزشیابی نامشخص و برخورد اساتید بر بالین بیمار 

(ر در این مطالعه کمترین علل رضایتمندي دانشجویان دندانپزشکی 23دانستند)

ح نسبت به رشته خود تشویق سیستم آموزشی و سطح باالي علمی اساتید مطر

 شده است که نیاز به بررسی و تامل بیشتر داردر 

رضایت دانشجو در حقیقت واکنش احساسی است که از تعامل با سازمان 

گرددر رضایت از درك تفاوت بین انتظارات مشتري و کننده حاصل میعرضه

دهنده آن است که شود و نشانعملکرد واقعی سازمان در ارایه خدمات حاصل می

مات ارائه شده بوسیله یك سازمان تا چه سطحی نیازها و محصوالت یا خد

سازدر رضایت، قضاوت مشتري درباره اثرات انتظارات مشتري را برآورده می

(ر در مطالعه ایزدي و همکاران در ارتباط با رضایتمندي 1باشد)خدمات می

 دانشجویان دانشگاه مازندران از رشته تحصیلی خود با معیار نتایج مشتري همدل

EFQM  کننده از خدمات آموزشی ارائه شده رضایت از افراد شرکت %99تنها

(ر دهقانی و همکاران مطرح نمودند که استفاده از کادر 22خود را اعالم کرد)

آموزشی مجرش،القاي اعتماد به نفس توسط اساتیدو مسئوالن ، ارتباط مناسب 

ري عامل رضایتمندي در همراه با احترام متقابل بین دانشجویان با اساتید مهمت

داشتن بار علمی باالي اساتید و وجدان مسئولیت پذیر،  (ر21دانشجویان است )

فراهم نمودن محیط آموزشی مناسب توسط دانشگاه سبب افزایش رضایتمندي 

در این مطالعه توان علمی باالي اساتید نمره پایینی را در  اما دانشجویان می شود

ه به نظر می رسد که آنچه دانشجویان در مقطع اینگون رضایتمندي کسب کردر

بالینی احتیاج دارند توجه به نیاز هاي آینده شغلی شان و دادن اطالعات کاربردي 

( متاسفانه دانشجوي دندانپزشکی بدلیل کم 29توسط اساتید در دوران بالینی است)

ممارست زیاد بودن زمان، فقط پایه کار را یاد گرفته ولی کار عملی نیاز به تمرین و 

 داشته و دانشجو طی این دوره نمی تواند تجربه الزم را کسب نمایدر

زا و خشك آموزشی را در اکثر دانشجویان ایجاد محیط پرتنش و استرس

رسد پیشرفت کاهش میزان عالقه خود به رشته تحصیلی موثر دانستند به نظر می

ت روحی و اقتصادي دانشجویان با توجه به شرایط دوري از خانواده و مشکال

باشد که جهت این موضوع در موجود نیازمند حمایت و تشویق سیستم آموزشی می

هاي مشاوره و حمایتی الزامی استر اگر چه محیط منضبط دانشکده وجود سیستم

پذیر و و آرام جهت رشد و شکوفایی دانشجویان ضروري است اما محیطی انعطاف

ندي دانشجویان موثر واقع شود که حل این تواند در افزایش رضایتمنه خشن می

مشکل منوط به بازنگري و تامل در سیستم آموزشی و نحوه برخورد با دانشجویان 

هاي فردي مانند جنس، قومیت، سن، انتظارات فردي، تعداد افراد استر ویژگی

(ر در این مطالعه با 7کالس از عواملی است که بر رضایتمندي دانشجو موثر است)

رسد کاهش قواي فتن سن کاهش رضایتمندي دیده شده که به نظر میباال ر

فکري و استرس مربوط به مسائل زندگی و تمایل به اتمام رساندن سریع دروس 

 مندي و انگیزه گرددر تواند باعث کاهش عالقهمی

در مطالعه مذکور دانشجویانی که مادر آنها تحصیالت باالتري داشتند، 

ت به رشته تحصیلی داشته و پیشرفت تحصیلی بیشتري رضایتمندي بیشتري نسب

داشتند برخی از مطالعات نیز سطح تحصیالت مادر را موثر در میزان پیشرفت و 

 (ر 24کنند که در توافق با این مطالعه است)رضایت تحصیلی مطرح می

بعضی از محققان معتقدند که بین رضایت از تحصیل، تالش، دستاوردها و 

وار ارتباط دوطرفه وجود دارد به عبارتی افزایش میزان ت دایرهصورپیامدها به

هاي بیشتري بدست آورد و شود که فرد دستاوردها و پیشرفتتالش فرد سبب می

هاي گرددر رضایت در کنار پیشرفتدر نتیجه منجر به افزایش رضایتمندي می

تالش فرد  دانشجو، محیط دوستانه و حمایتی را ایجاد کرده و منجر به افزایش

رسد که رضایتمندي نظر می(ر به26شده و رضایت بیشتر وي را دربر خواهد داشت)

دانشجویان نسبت به رشته تحصیلی خود مرتبط با زمان و مکان پژوهش باشد 

طوریکه در مطالعه امین و همکاران افزایش رضایتمندي دانشجویان پزشکی در به

افزایش مهارت دانشجویان در سالهاي سالهاي پایانی دوران تحصیل و به دنبال 

(ر که در توافق با مطالعه فتاحی و 27پایانی دوران تحصیل گزارش نمودند)

 ( و در تضاد با نتایج مطالعه حاضر استر 9همکاران )

در مطالعه ما میزان آشنایی دانشجویان از رشته خود، قبل انتخاش آن تقریبًا 

رسانی تقریباً نامناسب دانشگاه براي دهنده اطالعدر حد متوسط بود که نشان

رسانی انتخاش این رشته تحصیلی است که براي بهینه شدن این موضوع، اطالع

نظر  مناسب توسط مسئولین دانشگاهی در ارتباط با انتخاش رشته ضروري به

رسدر در مطالعه سنایی نسب و همکاران نیز میزان آشنایی دانشجویان از رشته می
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 همکاران وصفورا سیفی ؛ رضایتمندي دانشجویان دندانپزشکی نسبت به رشته تحصیلی خود

 

( اما در مطالعه نائلی و همکاران در دانشگاه علوم 27گزارش شد،)مدیریت متوسط 

(ر در 23نسبت به رشته قبل انتخاش آن آشنایی داشتند) %24/42پزشکی ایران، 

دانشجویان وضعیت اقتصادي و درآمد باال را از  %2/42بررسی نتایج مطالعه حاضر، 

انگیزه  %4/19لیکه عوامل رضایتمندي نسبت به رشته تحصیلی بیان کردندر در حا

معنوي را موثر بر رضایتمندي نسبت به رشته دندانپزشکی گزارش نمودندر مطابق 

رسد دانشجویان دندانپزشکی تمایل و همکاران به نظر می zaikبا مطالعه 

هاي کمك به مردم از زایی این شغل داشته و جنبههاي درآمدبیشتري به جنبه

(ر در مطالعه حاضر چهارمین علت 24اهمیت کمتري برخوردار بوده است)

رضایتمندي نسبت به رشته دندانپزشکی درآمد اقتصادي باال مطرح شد، اما در 

( در علل رضایتمندي از رشته در نظر 37( و رواقی)9(ر فتاحی)19مطالعه اسداللهی)

 تر از مادي گزارش گردیدر  هاي معنوي پررنگدانشجویان انگیزه

دهد که دانشجویان دندانپزشکی بابل داراي شان میهاي مطالعه حاضر نیافته

رضایتمندي باالیی نسبت به رشته تحصیلی خود در بدو ورود، در دوران علوم پایه 

یابد که بوده و طی این دوران، میزان رضایتمندي آنها در سالهاي باالتر کاهش می

مسیر و تا نیازمند کمی تامل و بررسی بیشتر و یافتن مشکالت موجود در طی این 

حد امکان برطرف کردن آنها باشدر در این مطالعه نقش دانشگاه و سیستم آموزشی 

و نیز سطح علمی اساتید در رضایتمندي و عالقمندي دانشجویان با تاثیر کمی 

 رسدر نظر می نمود پیدا کرده است که در این مورد بررسی بیشتر ضروري به

سیستم آموزشی و ارتباط مناسب و اینگونه به نظر می رسد در صورت حمایت 

محترمانه با دانشجویان ودرك مشکالت آنها و تالش در جهت رفع  دوستانه و

موانع، توجه به نیازهاي شغلی آینده دانشجویان در آینده و تدریس کاربردي 

مطالب بر اساس کوریکولوم آموزشی و در اختیار گذاشتن تجارش ضروري توسط 

 ش رضایتمندي دانشجویان نقش به سزایی داشته باشدراساتید میتواند در افزای

 

 

 تقدیر و تشکر
دانشکده دندانپزشکی بابل که در پرکردن بدینوسیله ازکلیه دانشجویان 

 پرسشنامه ها همکاري نمودند، تقدیر و تشکر می گرددر
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ABSTRACT 

BACKGROUND AND OBJECTIVE: Consent of the students - as one of the fundamental elements of the 

universities- can make more competence and should be notified in the priority setting of the educational programs. 

Students consent is an indicator of the effectiveness of all educational areas, scientific and practical, and refers to 

individual's compatible and incompatible emotions regarding to the study course. 

METHODS: In this cross-sectional study with census approach, a self-made questionnaire with confirmed reliability 

and validity, was distributed among 160 dentistry students at clinical and basic academic levels. The questionnaire was 

included two sections related to demographic characteristics and students consent .Consent questions was related to the 

reasons of selection and being interested to the course and designed in 5-point Likert scales.  Data was analyzed using 

SPSS software. 

FINDINGS: The results showed that 91.3% of the students declared that if they were re-participated in the entrance 

exam, they would select the dental course, again. The significant reason of this selection was the outrank of dentistry 

among the academic courses. The most common and uncommon reasons of the course consent were social situation 

and educational system encouragement, respectively. The highest consent was observed at the basic academic level. 

CONCLUSION: Senior students had a lower satisfaction about their academic course which needs more research and 

consideration. The university and educational system encouragement had a little impact on students' consent which 

needs more attention. 

 

KEY WORDS: Dental students, Consent, Basic academic level, Clinical academic level 
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