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 مندی دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز ساوهرضایت

 دانشگاه پژوهشیاز خدمات 

 
    فاطمه رادان  عباس طباطبایی حسینی سید 

 هچکید

مندی دانشجویان این این پژوهش به منظور تعیین رابطه بین خدمات پژوهشی دانشگاه پیام نور مرکز ساوه با میزان رضایت

روش تحقیق، توصیفی از نوع  صورت گرفته که از نظر هدف، کاربردی و از لحاط  12 - 2دانشگاه در سال تحصیلی 

 .های آن با روش پیمایشی جمع آوری شده استهمبستگی است و داده

نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز ساوه است که با استفاده از جدول مورگان و روش  0444جامعه آماری تحقیق شامل 

ها به وسیله پرسشنامه محقق اند و دادهنفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده  15ای نسبی، تعداد دفی طبقهگیری تصانمونه

محاسبه گردیده و روایی آن نیز به تایید خبرگان رسیده ( 47.5)آوری و پایایی پرسشنامه با آزمون آلفای کرونباخ ساخته جمع

و استنباطی ( های مرکزی و پراکندگیشاخص)در دو بخش توصیفی  SPSSار افزها  از نرمبرای تجزیه و تحلیل داده. است

دانشجویان از خدمات پژوهشی این دانشگاه رضایت ندارند،  نتایج تحقیق مبین این است  که. ایمبهره جسته( ایتک نمونهتی)

ن غیربومی نیز کمتر از رضایتمندی دانشجویان غیرشاغل کمتر از دانشجویان شاغل و میزان رضایتمندی دانشجویا و

 .دانشجویان بومی این دانشگاه است

 

 .مندیپژوهشی، پیام نور، خدمات، دانشجویان، دانشگاه، رضایت :های کلیدیواژه

                                                 

 
 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی  - 

 
         RadanFatemeh@yahoo.comنورپیام دکتری علوم اجتماعی استادیار دانشگاه  - 
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 مقدمه
 ،متخصص آموزش، تأمین و توسعه منابع انسانی با هدفجامعه است که  پژوهشی -نهاد آموزشی ازبخش مهمی عالی آموزش

های ارزیابی شورای انقالب چنانچه در شاخص .استارکردهای خاصی در راستای رشد و توسعه پایدار عهده دار وظایف و ک

. شوندمیعلم محسوب پژوهش و تولید  عنوان باالترین مرکز اندیشه،ها و موسسات آموزش عالی همواره بهفرهنگی، دانشگاه

جامعه بشری را با  ،های ارتباطات و اطالع رسانیدر زمینهگسترش روزافزون فناوری ( 131 دبیرخانه شورای انقالب فرهنگی،)

 .رودگویی به این نیازها انتظار میها برای پاسخاین شرایط نقش موثری از دانشگاه نیازهای جدیدی روبرو ساخته است و در

  (2  -4  : ..1  ،خواهفراست)

ها و اقشار مختلف جامعه ها، زبانها، فرهنگقومیت از از دانشجویان برخواسته طیف گسترده و متنوعیدانشگاه پیام نور با 

آیا که  است و در این راستا این سوال مطرح شدههای برون مرزی های کشور و برخی از دانشگاهدرصدد رقابت با دیگر دانشگاه

 ایتا چه اندازهتمندی دانشگاه رضایت دارند و این رضایارائه شده از  سوی از خدمات پژوهشی دانشگاه پیام نور دانشجویان 

 است؟ 

ویان  شجمندی دانبا رضایتدانشگاه پژوهشی بین خدمات شکل گرفته است که فرضیه این برای پاسخگویی به سوال پژوهش 

 .وجود داردمعناداری ارتباط 

 

 آموزش از راه دور
ا را به همراه دارد و یکی از ارکان توسعه علمی کشور گسترش آموزش است که رشد اجتماعی و شکوفایی استعداده

توجه . های متعارف و جاری به تنهایی برای برقراری این رکن مهم کافی نیستآموزش. های انسانی استساز خالقیت زمینه

هایی از قبیل آموزش نیمه حضوری آموزش باز و از راه دور و آموزش مجازی   های جدید آموزشی و اجرای  برنامهبه روش

گیری از ری نظامی آموزشی است که، با بهرهآموزش نیمه حضو. های توسعه بسیار ضروری استبرای دستیابی به هدف

های های درسی خودآموز و دانشجو محوری در یادگیری، ضرورت حضور دانشجو در کالسفناوری آموزشی، استفاده از کتاب

های مرور درس و رفع های تدریس را به کالستوان کالساقع، در این نوع آموزش  عمالٌ میو در و.  دهددرسی را کاهش می

ترین هدف و معنای آموزش باز کاهش موانع زمانی و  مهم (  2: 134  ،خدادادکاشی و همکاران) .اشکال گروهی تبدیل کرد

های ارائة آموزش عالی به  ای که زمینه به گونه. های مربوط به برخی مقررات نظام آموزشی متعارف استمکانی و محدودیت

های زمانی و شغلی و اقلیمی برای افرادی فراهم آید که به علت دوری یا دسترسی نداشتن به مراکز آموزشی و محدودیت

( ICT)اطالعات و ارتباطات   گیری از فناوری در این نوع آموزش، بهره .مندی از آموزش متعارف امکان کمتری دارند بهره

  (   : 135   دسترنج،). کند ان تسهیل میفرایند یادگیری را با مشارکت خود یادگیرندگ

 

 دانشگاه پیام نور
شورای عالی انقالب فرهنگی عمالً با  5/2/55 مورخ  .2و 3/55/. مورخ  20دانشگاه پیام نور براساس تصمیمات جلسات 

دانشجویی خود این دانشگاه پس از تأسیس، با پذیرش اولین گروه . تأسیس شد .15 پذیرش اولین گروه دانشجو در مهرماه 

-53مرکز باقیمانده از دانشگاه ابوریحان بیرونی و دانشگاه آزاد ایران از مهرماه سال تحصیلی  3 رشته تحصیلی و در  5در 

های مردمی و محلی و امکانات توسعه دانشگاه و تأسیس شعب جدید از محل کمک. آغاز کرد  فعالیت آموزشی خود را .15 

در کشور است که در  دانشگاه پیام نور بزرگترین شبکه آموزش عالی دولتی .شودانجام می مهیا شده از سوی هیأت مؤسس

 (4. : .13 عرفانی، ). های باز دنیا رتبه ششم و در آسیا رتبه دوم را داردمیان دانشگاه
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 دانشگاه پیام نور مرکز ساوه
های همراه با سایر دانشگاه .15 ان مرکزی است که از سال یکی از مراکز دانشگاه پیام نور در است: دانشگاه پیام نور مرکز ساوه

-پیام نور کشور آغاز به کار کرده و تنها دانشگاه باز و از راه دور در شهرستان است که از طریق آزمون سراسری و برگزاری دوره

یک رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی و  04هزار دانشجو در  چهارپذیرد و در حال حاضر حدود های فراگیر دانشجو می

 (پورتال دانشگاه پیام نور مرکز ساوه).در آن به تحصیل اشتغال دارند

 

 

  هجری شمسی 040 افق  انداز دربیانیه چشم

الهی، درراستای تحقق آرمان دسترسی به آموزشی عالی برای همه، در همه جا و در همه وقت با  با اتکاء به قدرت الیزال

انداز، دانشگاهی است اسالمی، ریزی دقیق و شفاف دانشگاه پیام نور درافق چشمعان و برنامهالش و کوشش همه ذینفت

های باز سطح دانشگاه ترین دانشگاه باز در دنیای اسالم با جایگاه اول علمی و فناوری درحد شاخص پیشرو، بالنده، جذاب در

گستره سرزمینی و فراسرزمینی و  نی، جامع و فراگیر درسطح جها منطقه آسیای جنوب غربی، درعین ممتاز و معتبربودن در

های مندی از خدمات اساتید دانشگاهی علم، آموزش و پژوهش و بهرهتولید و اشاعه منطبق با استانداردهای جهانی و ملی در

گان برای نیاز خصوصاً تربیت دانش آموخت های موردتربیت مؤثرترین دانشجویان درعرصهمعتبر داخلی و خارجی برای 

 .توسعه و تعالی مناطق کمتر برخوردار کشور

 مندیرضایت
به دو  هابندی، مدلبر اساس نوعی تقسیم .های مختلفی استفاده کردتوان از مدلرضایتمندی مشتری میگیری اندارهبه منظور 

 .شوندنوع عینی و ذهنی تقسم بندی می

هایی که به شدت با ده اند که رضایتمندی مشتری از طریق شاخصهای عینی بر اساس این ایمدل: های عینیمدل: الف

 .رضایتمندی مشتری همبستگی دارد قابل سنجش است

ها بر عبارت دیگر این مدلباشند بههای ذهنی بر اساس سطح رضایتمندی نیازهای مشتریان میمدل: ی ذهنیها مدل: ب 

. کنندها مستقیماً از عقاید مشتریان استفاده میاین مدل. مایندناساس ادراك خود مشتریان از رضایتمندی شان عمل می

  (.24 : 130 دیواندری، )

ندی مشتری بازخوردی عینی و تمسنجش رضایمندی به معنی احساس یا نگرش مشتریان از خدمات سازمان است و رضایت

سنجش . ورد آزان موفقیت سازمان به ارمغان مییدار در رابطه با انتظارات و ترجیحات مشتری ارائه داده و احساسی از ممعنی

ندی مشتریان معیاری را برای تعیین استاندارد فراهم کرده و مشخص کننده این موضوع است که چه چیزهایی تممیزان رضای

افق  ( 0 ص:  44 ، میشل) .کندوری ترغیب میطوح باالتر بهرهباید بهبود یابند و در نهایت افراد را برای دستیابی به س

ها باید سازمان. بینی کنندها را پیشکه بتوانند نیازهای پنهان آنها باید همانند افق فکری مشتریان باشد تا اینفکری سازمان

که بتوانند مشتریان را به سوی خود جذب ها را در آینده رهبری کنند تا اینهای مشتریانشان را حدس زده و آننیازمندی

هایی که در زمینه ارائه ن مفهوم مستلزم بازخورد به موقع از مشتریان است چون که ویژگی اصلی سازماندستیابی به ای. نمایند

بنجامین، . )های مشتریان و کارکنان ارایه کننده خدمات گوش دهندخدمات با کیفیت برتر شهرت دارند این است که به حرف

 (54ص: 225 

ا نگرش دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز ساوه در رابطه با نحوه ارائه خدمات مندی، احساس یمنظور از رضایت نوشتاردر این 

 -های علمیای، سایت اینترنتی، انجمنو خدمات پژوهشی شامل خدمات کتابخانه پژوهشی در این مرکز دانشگاهی است

 .پژوهشی است -های علمیها و نمایشگاهپژوهشی، برگزاری سمینارها، میزگردها، کنفرانس
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   الومدل سروک
در زمینه سنجش و ارزیابی کیفیت خدمات کاربرد دارد که کیفیت خدمات تابعی از تفاوت امتیازهای میان انتظارات این مدل 

ست بلکه در ماهیت بر مفاهیمی چند بعدی طراحی شده های تک معیاری نیهای تحلیل شکاف مدلمدل .و ادراکات است

 :ند ازاهای تحلیل شکاف عبارتدمات در مدلپنج معیار اساسی کیفیت خ .است

 ؛قابلیت اطمینان مشتریان به سازمان - 

 ؛گویی سازمان به مشتریانقدرت و توان پاسخ - 

 ؛تضمین و اطمینان به عملکرد سازمان -1

 ؛دردی و نزدیکی سازمان به مشتریانهم -0

 ؛ان جهت ارائه خدماتممعیار مرتبط با امکانات ملموس ساز -5

شود قدرت و نحوی مناسب و دقیق ارزیابی میبهتریان به سازمان از طریق توان سازمان در ارائه خدمات قابلیت ارزیابی مش

-ها مورد سنجش قرار میگویی از طریق تمایل ارائه دهندگان خدمات کمک به مشتریان و ارائه فوری خدمات به آنتوان پاسخ

اکید خود را بر قابلیت اعتماد و اطمینان و محرمانه نگاه داشتن اطمینان آن بخش از کیفیت خدمات است که ت وتضمین  .گیرد

دهنده خدمات به مشتری ارائه  که از طرز رفتار فرددردی بخشی از کیفیت خدمات است هم .امور مشتریان قرار داده است

ها و عناصر فیزیکی نبهخود را بر ج کیفیت خدمات تأکیدگیرد در نهایت معیار مرتبط با امکانات و عوامل ملموس نشأت می

  (50-.5: 130 انوری رستمی و همکاران،).دهدجهت ارایه خدمات قرار می

 

 

 شکاف کیفیت خدمات الگوی نوین تحلیل
توان به یکی از موارد زیر میزان شکاف میان دیدگاه ارائه دهندگان خدمات و مشتریان در خصوص کیفیت خدمات را می

 :منتسب کرد

 ؛از انتظارات مشتریان دم تطابق میان خدمات مورد انتظار مشتریان و درك سازمانمیزان ع :شکاف اول -

های ان و ادراکات تبدیل شده به مشخصهسازمان از انتظارات مشتری میزان عدم تطابق میان درك: شکاف دوم -

 ؛کیفیت خدمات

و خدمات ارائه شده از های کیفیت خدمات میان ادراکات تبدیل شده به مشخصهمیزان عدم تطابق : شکاف سوم -

 ؛سوی سازمان به مشتریان

 ؛هامیزان عدم تطابق میان میزان ارتباط با مشتری و خدمات ارائه شده از سوی سازمان به آن: شکاف چهارم -

 ست؛هاوسیله آنتظار مشتریان و خدمات درك شده بهمیزان عدم تطایق میان خدمات مورد ان :شکاف پنجم -

 ؛ات ارائه شده از سوی سازمانوسیله مشتریان و خدمبه  بق میان خدمات درك شده عدم تطامیزان : شکاف ششم -

 ؛سوی سازمان ات مشتریان و خدمات ارائه شده ازمیزان عدم تطابق میان درك سازمان از انتظار: شکاف هفتم -

این  .آیدشمار میات بهارزیابی کیفیت خدم ها جهتترین و پرکاربردترین مدلاز جمله قوی کوالشده توسط سرومدل ارائه 

مؤلفه    امکانات ملموس و  -دردیهم -تضمین واطمینان -گوییقدرت پاسخ -مدل بر اساس پنج بعد قابلیت اطمینان 

 .پردازدسنجش استاندارد شده از طریق مجموع امتیازات کیفی حاصل شده به ارزیابی کیفیت خدمات می

خدمات ز آن در ارزیابی کیفیت عنوان مثال ابهخدماتی برخوردار است از کاربردهای وسیعی در صنایع  کوالمدل سرو
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 ،انوری رستمی و همکاران) .های فراوانی را گرفتتوان بهرهها و آموزش عالی میبیمارستان، ایی زنجیرههافروشگاه، دندانپزشکی

 130 :5. -50) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آمار توصیفی

 جدول مشخصات نمونه آماری

 نمونه دتعدا وشجتعداد دان زشیهای آموگروه

 10  .55  انسانی

  3 210 پایه

 2   11 فنی مهندسی

 5 .5 کشاورزی

  15 0444 کل

 

 

 یتها بر اساس جنستوزیع فراوانی آزمودنی - 

 فراوانیدرصد فراوانی جنس

 دختر

 پسر

 10 

25 

 /.  

2/ 3 

 44  2 1 کل

 

، این رقم در (درصد  ./ یعنی ) دهندویان دختر تشکیل میشجنمونه را دان تر افراد گروهبر اساس اطالعات جدول باال بیش

 . درصد کاهش یافته است 3 /2خصوص دانشجویان پسر به 

 

 ها توزیع فراوانی وضعیت اشتغال آزمودنی - 

 درصد فراوانی وضعیت اشتغال

 شاغل

 بیکار

 بدون پاسخ

33 

 10 

. 

./ 5 

 /.  

 /  
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 44  2 1 کل

 

اند که بیکار شرکت کننده در این پژوهش اظهار داشته شجویان درصد از دان  ./ دهد جدول باال نشان می که اطالعاتچنان

 . اندها نیز به این پرسش پاسخی ندادهدرصد از آزمودنی  / . هستند "شاغل"ها درصد از آن 5 /.که تنها در حالی. باشندمی

 

 ها جدول  توزیع فراوانی محل سکونت آزمودنی  -1

 درصد فراوانی حل سکونتم

 ساوه

 سایر شهرها

 بدون پاسخ

 2. 

  3 

0 

2/52 

2/13 

 /  

 44  2 1 کل

 

ها نیز درصد از آن 2/13باشد، درصد از دانشجویان پیا نور، شهر ساوه می 2/52دهد که محل سکونت نتایج جدول باال نشان می

 .از سایر شهر هستند

 

 اساس رشته تحصیلیبر  ها توزیع فراوانی آزمودنی جدول-0

 درصد فراوانی رشته تحصیلی

 انسانی

 علوم پایه

 مهندسی -فنی

 کشاورزی

  . 

34 

 . 

5 

55 

1/ 0 

 /3 

5/  

 44  2 1 کل

 

است، در حالی که تنها  "علوم انسانی"ویان جشدرصد از دان 55اطالعات توصیفی جدول باال بیانگر آن است که رشته تحصیلی 

 "علوم پایه"های ویان رشتهشجاین رقم در مورد دان. اندعنوان نمونه انتخاب شدهبه "شته کشاورزیر"ویان شجدرصد از دان  /5

 .باشندمشغول به تحصیل می "مهندسی -فنی"های نیز در رشته  شجویاندرصد از دان 3/ . رسددرصد می 0 /1به 

 

 

 

 

 

 

 جدول  توزیع فراوانی دانشجویان بر اساس سال تحصیلی-5

 درصد فراوانی یسال تحصیل

 سال اول

 سال دوم

5  

 45 

5/ 5 

 /1  
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 سال سوم

 سال چهارم

 سال پنجم و بیشتر

 بدون پاسخ

.2 

54 

0  

  

 0 

 / 5 

5/   

5/4 

 44  2 1 کل

 

درصد    /5کنند، در حالی که ویان، دومین سال تحصیلی خود را سپری میشجدرصد از دان  1/ بر پایه اطالعات جدول باال 

و  5 /5ویان سال اول و سوم به ترتیب به شجاین رقم در مورد دان. سال است که مشغول به تحصیل هستند 0ز ها بیش اآن

نفر از افراد گروه   . اند که  در سال چهارم تحصیل خود هستندها نیز اظهار داشتهدرصد آزمودنی 5 / . رسددرصد می 0 

 .اندنمونه به این سوال پاسخ نداده

 

 ها نی دامنه سنی آزمودنیتوزیع فراوا -5

 درصد فراوانی دامنه سنی

 سال   تا  3 

 سال . تا  1 

 سال  1تا  3 

 سال  1باالتر از 

 بدون پاسخ

  1 

33 

 5 

   

  

./50 

./ 5 

5/0 

1/1 

5/4 

 44  2 1 کل

 

ین فراوانی مربوط به اند که باالترطبقه تقسیم شده 0ها از نظر سنی به شود، آزمودنیکه در جدول باال مشاهده میچنان

سن . سال است  1ها باالتر از درصد از آن 1/1در حالی که سن تنها (. درصد 50/.یعنی ) باشدسال می   تا  3 دانشجویان 

درصد  5/0سال به   1تا  3 ویان شجاین رقم در مورد دان. گزارش شده است . تا  1 ویان نیز بین شجدرصد از دان 5 /.

 .رسدمی

 

 

 ICDLمهارتجدول  توزیع فراوانی میزان آشنایی دانشجویان با - .

 درصد فراوانی میزان آشنایی

 کم

 متوسط

 زیاد

 52 

  5 

50 

5/03 

 /15 

5/ 5 

 44  3 1 کل

 

اند که به میزان کمی با ویان شرکت کننده در این مطالعه اظهار داشتهشجدرصد دان 5/03بر اساس اطالعات جدول باال 

ICDL گانه کامپیوتری .های ها با مهارتدرصد آن 5 /5ارند، تنها آشنایی د(ICDL)  درصد از  15/ . آشنایی زیادی دارند

 .اندافراد نیز گزینه متوسط را انتخاب کرده
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 جدول  توزیع فراوانی میزان آشنایی دانشجویان با سیستم گلستان -3

 درصد فراوانی میزان آشنایی

 کم

 متوسط

 زیاد

52 

 11 

 15 

 3 

5/04 

5/0  

 44  3 1 کل

 

 3 ها آشنایی باالیی با سیستم گلستان دارند، میزان آشنایی تنها درصد آزمودنی  5/0دهد که نتایج جدول باال نشان می

درصد دانشجویان نیز میزان آشنایی خود را با سیستم گلستان در حد  5/04. برآورد شده است "کم"ها در حد درصد آن

 .دانندمی "متوسط"

 

 

 

 

 

 

 با نرم افزارهای تخصصی ها جدول  توزیع فراوانی آشنایی آزمودنی -2

 درصد فراوانی میزان آشنایی

 کم

 متوسط

 زیاد

 بدون پاسخ

  1 

.5 

   

2 

3/5. 

 / 1 

0/5 

./  

 44  2 1 کل

 

یعنی )تحصیلی خود دارندهای مرتبط با رشته ویان آشنایی کمی با نرم افزارشجتر داندهد که بیشارقام جدول باال نشان می

. اند که یه میزان زیادی با این نرم افزارها آشنا هستندها اظهار داشتهدرصد آن 0/5،و این در حالی است که تنها (درصد .3/5

 .انددرصد افراد نیز گزینه متوسط را انتخاب کرده 1 / 

 

 نشگاهجدول توزیع فراوانی دسترسی دانشجویان به اینترنت در خارج از دا -4 

 درصد فراوانی دسترسی به اینترنت

 بلی

 خیر

 .1 

55 

31 

 . 

 44  2 1 کل
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ند، تنها اراه نیز به اینترنت دسترسی دشگویان اظهار داشته اند که خارج از دانشجدرصد از دان 31بر اساس اطالعات جدول باال 

 .ها امکان دسترسی به اینترنت را ندارنددرصد آن . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آماری هاییافته

 رضایت از خدمات پژوهشی

 (n=2 1)های مربوط به رضایت از خدمات پژوهشی دانشگاهجدول  میانگین و انحراف استاندارد سوال

 انحراف استاندارد میانگین سواالت

  /42  /05 اه رضایت دارید؟شگتا چه اندازه از خدمات کتابخانه دان -

  /41  / 2 اه رضایت دارید؟شگتا چه اندازه از خدمات سایت اینترنتی دان -

 هایاهشگها و نمایتا چه اندازه از برگزاری سمینارها، کنفرانس -

 اه رضایت دارید؟شگتخصصی دان
5 /   0/  

 

ترین دارای کم 2اه، سوال شگدان "رضایت از خدمات پژوهشی"سوال مربوط به  1ارقام جدول باال بیانگر آن است که از بین 

خدمات "تر از دیگر اه، پائینشگویان از خدمات اینترنتی دانشجتر رضایت دانبه عبارت صحیح(  / 2).باشندمیانگین می

های تخصصی، در حد ها و نمایشگاهها از برگزاری سمینارها، کنفرانسبا این وجود میزان رضایت آزمودنی. است "پژوهشی

 .باشدمتوسط می

 تحلیل نتایج

با   اه رضایت دارند؟شگویان دانشگاه پیام نور ساوه از خدمات پژوهشی دانشجآیا دان در پاسخ به سوال اصلی تحقیق که

  .دانشجویان دانشگاه پیام نور ساوه از خدمات پژوهشی دانشگاه رضایت ندارندتوان نتیجه گرفت که اشاره به جدول ذیل می

 

 جهت بررسی رضایت دانشجویان از خدمات پژوهشی دانشگاه tجدول  آزمون 

 دادتع
 میانگین

 فرضی

 میانگین

 تجربی

 انحراف

 استاندارد

 درجه

 آزادی

tمشاهده 

 شده

 سطح

 معنادار
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1 2 1  ./  .3/4 1 3 3/ 5- 4 /4 

 

 

اه پیام نور ساوه شگاز خدمات دان ویان دختر و پسرشجمندی دانبرای پاسخ به دیگر سوال این پژوهش که آیا رضایت

داری بین رضایت مندی دانشجویان دختر و پسر از توان نتیجه گرفت که تفاوت معنیبا اشاره به جدول ذیل می متفاوت است؟

 .خدمات دانشگاه پیام نور ساوه وجود ندارد

 

 مندی دانشجویان دختر و پسرمستقل برای مقایسه نمرات رضایت tجدول  آزمون 

 انحراف استاندارد میانگین تعداد هاگروه
درجه 

 آزادی
tادارسطح معن شده  مشاهده 

 3/5 1 /53 10  دختردانشجویان
1 . 5/    /4 

 2/5 0 /3 25 دانشجویان پسر

 

مندی دانشجویان شاغل و غیر شاغل از خدمات دانشگاه پیام نور برای پاسخ به سوال دیگر این پژوهش که آیا رضایت

گاه ندی دانشجویان شاغل از خدمات دانشممیزان رضایتتوان نتیجه گرفت که ساوه متفاوت است؟ با اشاره به جدول ذیل می

 .تر از دانشجویان غیر شاغل استپیام نور ساوه بیش
 

 

 مستقل برای مقایسه نمرات رضایت مندی دانشجویان شاغل و غیر شاغل tجدول  آزمون 

 سطح معنادار شده  مشاهدهt درجه آزادی انحراف استاندارد میانگین تعداد هاگروه

 5 0 /.2 33 دانشجویان شاغل
1 . .5/  40/4 

 3/5 1 /. 10  شاغلغیردانشجویان

 

مندی دانشجویان بومی و غیربومی از خدمات دانشگاه پیام نور برای پاسخ به سوال دیگر این پژوهش که آیا رضایت

خدمات دانشگاه مندی دانشجویان بومی از توان نتیجه گرفت که میزان رضایتساوه متفاوت است؟ با اشاره به جدول ذیل می

 .تر از دانشجویان غیر بومی استپیام نور ساوه بیش
 

 بومیو غیر بومیمستقل برای مقایسه نمرات رضایت مندی دانشجویان  tجدول  آزمون 

 سطح معنادار شده  مشاهدهt درجه آزادی انحراف استاندارد میانگین تعداد هاگروه

 3/5 0 /35 .2  دانشجویان بومی
1 1 1/1 4 /4 

 5/.   /. 3   غیر بومیدانشجویان

 یجه گیریتن

 از و بوده مدیریت هایترین مکانیزماساسی از خدمات ارائه نحوه از ها، آگاهیمحور همانند دانشگاه دانش هایسازمان در

 اعتالی و گشته هاآن پویایی باعث( هااهشگدان) هاسازمان این در( ویانشجدان)مشتری رضایت .است بسزایی برخوردار اهمیت

بهبود  موجب ،آن و اصالح ویانشجدان های پژوهشیفعالیت فرآیند در مسایل موجود شناسایی. دارد به دنبال را سازمانی اهداف
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 مورد در اطالعات وجود سازنده تغییرات ایجاد برای. گرددمی پژوهشگرافراد  تربیت نهایت در و پژوهشی اهداف به دستیابی

 ضمن توانمی اطالعات این از با استفاده. است ضروری شده ارائه خدمات از نگرش دانشجویان مورد در اطالع و موجود وضع

 .آورد فراهم را تر دانشجویانبیش چه هر رضایت منفی عوامل اصالح و عوامل مثبت تقویت

ی دانشگاه پیام نور پژوهش ماتاز خددانشجویان  مندیبا توجه به مطالب مذکور در این تحقیق به دنبال این بودیم که رضایت

 .کنیمبررسی  12 - 12 در سال تحصیلی را  مرکز ساوه

های پژوهش در یافته. گردآوری گرددها آزمودنیبا مروری بر مبانی نظری پژوهش، سعی گردید تا اطالعات جامعی درباره  

 372 افراد گروه نمونه را دانشجویان دختر و  درصد از  ./  که ، نشان داد(های افراد نمونه آماریویژگی)بخش آمار توصیفی 

-درصد در رشته 55ها باشند که از بین آنها شاغل میدرصد از کلیه آن 5 /.دهند و تنها درصد دانشجویان پسر تشکیل می

و   37 های فنی مهندسی و کشاورزی به ترتیب بههای علوم پایه و دانشجویان رشتهدرصد در رشته  071 های علوم انسانی، 

   تا  3 همچنین شرکت کنندگان در این پژوهش باالترین فراوانی از نظر سنی مربوط به دانشجویان . باشنددرصد می 75 

باشد و تنها به ترتیب درصد از دانشجویان پیام نور، شهر ساوه می 2/52در ادامه محل سکونت . باشددرصد می .507ساله با 

در . گانه کامپیوتری و سیستم گلستان آشنایی دارندهای هفتاند که با مهارتالم نمودهدرصد دانشجویان اع 75 0و  575 

ها های مرتبط با رشته تخصصی و میزان دسترسی به اینترنت در محیط خارج دانشگاه دادهنهایت از نظر آشنایی با نرم افزار

 .دهددرصد را نشان می 31و  0/5میزان

امروزه پژوهش . دانشجویان دانشگاه پیام نور ساوه از خدمات پژوهشی دانشگاه رضایت ندارند توان نتیجه گرفت کهمی همچنین

باشد عدم رضایت دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد ساوه از این ها میاز ارکان موفقیت و نشان دهنده سطح علمی دانشگاه

-طور مناسب برآورده نمیانشجویان در این دانشگاه بههای پژوهش دمقوله نشان دهنده این موضوع است که نیازها و خواسته

شود که البته قسمتی از این ضعف به امکانات پژوهشی و ساختار دانشگاه و حتی منابع مالی مورد نیاز و قسمتی نیز به رویکرد 

قمند به این حوزه را گردد که نتوانسته نیازهای پژوهشی دانشجویان عالدر این دانشگاه بر میو مدرسان و تفکر غالب مدیران 

 ..پوشش دهد

مندی دانشجویان دختر و پسر از خدمات دانشگاه پیام نور ساوه داری بین رضایتدهد که تفاوت معنینتایج آزمون نشان می

باشد و این موضوع در بین دانشجویان طور کلی سطح توقعات افراد در شرایط زمانی و مکانی مختلف متفاوت میبه. وجود ندارد

دهد که سطح توقعات دانشجویان پسر به دلیل هر چند که تحقیقات در این زمینه نشان می. ختر و پسر هم وجود داردد

باشد با این حال نتایج این تحقیق تفاوت معناداری را بین تر از دانشجویان دختر میشخصیت و ساختار فکری آنان پایین

 .دهدشگاه پیام نور ساوه نشان نمیمندی دانشجویان دختر و پسر از خدمات دانرضایت

  

این موضوع بیان . غیر شاغل استتر از دانشجویان میزان رضایتمندی دانشجویان شاغل از خدمات دانشگاه پیام نور ساوه بیش

تری برخورد کرده و ها بیشتری را برای امور تحصیلی خود صرف کنند با مشکالت و چالشهر چه افراد زمان بیش دکنمی

شود اما افراد شاغل به دلیل درگیرهای شغلی که دارند طبیعی است زمان کمتری ن مساله موجبات نارضایتی را شامل میهمی

های امور پژوهشی موجود موجبات رضایت آنان را در دانشگاه حضور داشته و با مشکالت زیاد درگیر نخواهند بود و حداقل

حس کرده و  بیشتردر محیط دانشگاه بوده و مشکالت را  زمان بیشتری غل دانشجویان غیرشادر صورتی که  کندبرآورده می

 .شودنارضایتی در سطح باالتری در آنان ایجاد می

. میزان رضایتمندی دانشجویان بومی از خدمات دانشگاه پیام نور ساوه باالتر از دانشجویان غیر بومی این دانشگاه می باشد

-تر به محیط شهر خود و دانشگاه مشکالت و نقاط ضعف دانشگاه شهر خود را بهق بیشدلیل حضور و تعلدانشجویان بومی به

کنند اما دانشجویان غیر بومی به دلیل داشتن پوشی میکنند و حتی در خیلی از مواقع از کمبودها چشمنمی احساسخوبی 

ه خدمات آن با خدمات دانشگاه محل های شهرهای خود و مقایسهای متفاوت و آشنایی با سایر خدمات در دانشگاهفرهنگ

البته باید توجه داشت . کندکرده و نارضایتی در بین آنها گسترش پیدا می حسهای را ها و کاستیتر تفاوتتحصیل خود بیش

انتظار دارند که  ودر بعضی مواقع اکثر دانشجویان غیر بومی ساکن مناطق روستایی و شهرهای کوچک تر از ساوه هستند 
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بیشتری در اختیار دانشجویان قرار دهد و نکته دیگر عدم تحقیقی امکانات  و مشکالت تردد، ها ه با توجه به محدودیتدانشگا

به دلیل که از سوی دانشجویان بومی است به منظور فعالیت های پژوهشی و کار گروهی پذیرش و برقراری روابط دوستانه 

 .اشدبمینیز ی فرهنگی ها تفاوت

 

 

 

 

 :عفهرست مناب
 

بررسی مقایسه ای کیفیت خدمات بانکی از دیدگاه )علی انواری رستمی، علی اصغر، ترابی، مریم، محمدلو، مسلم - 

 .130  ، 1مشتریان و کارکنان، فصلنامه مدرس علوم انسانی، ویژه نامه مدیریت، شماره 

 پیام دانشگاه فصلنامه (الکترونیکی آموزش مزایای اقتصادی و کارآیی) دور راه از و باز آموزش نظام حکیمه، دسترنج، - 

 135 . دوم، شماره چهارم، سال ،(  اقتصاد ویژه)انسانی علوم ،(نور پیک) نور

مندی مشتریان در صنعت بانکداری و تدوین و طراحی مدلی برای سنجش رضایت ،دیواندری، علی، دلخواه، جلیل -1

   .130  امه پژوهشنامه بازرگانیمندی مشتریان بانک ملت بر اساس آن، فصلناندازه گیری رضایت

 .131 دبیرخانه شورای انقالب فرهنگی: ی ارزیابی آموزش عالی، تهرانها شاخص ،انقالب فرهنگیعالی شورای  -0

 پیام دانشگاه تاسیس سالگرد بیستمین همایش مقاالت مجموعه دور، راه از آموزش نظام به نگاهی نصراله، عرفانی، -5

 ..13  نور

 ...1  عالیآموزش عالی در آستانه قرن بیست و یکم، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی آموزش  ،فراستخواه، مقصود -5
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Abstract 

This study was conducted with the aims of relationship between research services with 

Student satisfaction at Saveh Payame Noor University in the Academic Session 2013-14. 

This research was applied based on aim and descriptive-survey based on data collecting 

method. 

 The population of research was including 4000 people of students at Saveh Payame 

Noor University that among whom by Morgan table and sampling method of rational 

classification random, 351 trainees considered as sample size. Data collection was carried out 

through made research questionnaire with ten questions. Questionnaires reliability obtained 

0.75 by Cronbach's alpha. Also to measure of questionnaires validity, used Content validity 

that for this reason questionnaires confirmed by experts. Data analysis was carried out 

through SPSS software in two aspects of descriptive (dispersal and central index) and 

inferential (One-sample t test). The results showed that students of Saveh Payame Noor 

University had not satisfaction from research services; didn’t have significant differences 

between male and female students 'satisfaction from Saveh Payame Noor University services; 

the amount of employed students' satisfaction in saveh Payame Noor University was more 

than non-employed students; the amount of local students' satisfaction in saveh Payame Noor 

University was more than non-local students. 

 

Key words: Research services, Student satisfaction, Payame Noor University  
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