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Abstract 
Introduction: Students' satisfaction as clients of the educational system plays a major role in evaluating the 
performance and educational activities of the university. The purpose of this study was to evaluate the 
satisfaction of students with educational services and facilities of Kurdistan University of Medical Sciences 
and its related factors in academic year 2016- 2017. 
Methods: In a cross-sectional descriptive-analytical study, 292 students of Kurdistan University of Medical 
Sciences in 2017 were selected by stratified random sampling. The data were collected using a two-part 
satisfaction of educational services and facilities questionnaire. Data were analyzed by SPSS version 23 and 
descriptive statistics (mean, frequency and frequency) and statistical interference (T-test and ANOVA and 
Pearson correlation) tests. 
Results: This study showed that the satisfaction level of educational facilities and services of Kurdistan 
University of Medical Sciences in the 7 studied areas was at an average level. Satisfaction was related to the 
factors of age, semester and number of units. Satisfaction with university educational services and facilities, 
in terms of physical status of classes and educational level (P = 0.02), practical dimension and field of study 
(P = 0.01). There was a significant statistical correlation between the number of units obtained and the two 
visual and vehicle audiovisual dimensions. 
Conclusions: Students' overall satisfaction with educational services and facilities was moderate. The 
lowest level of satisfaction was with the Department of Education's services, which requires that relevant 
authorities, such as the use of efficient and young staff in the department, devote more time to improving 
student satisfaction as Clients implement the education system. 
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مقدمه

آموزش عالی و مراکز علمی و دانشگاهی به جهت این که مؤسسات 

مختلف را بر عهده دارند،  یهاوظیفه پذیرش و تربیت دانشجو در رشته

. خدمات [1] شوندیاز مهمترین عوامل رشد یک کشور محسوب م

ها و مؤسسات آموزش دانشگاهآموزشی به ویژه خدماتی که از طریق 

خدماتی در هر جامعه است.  یهاحوزه نیتر، از مهمشودیعالی ارائه م

بنابراین پیشرفت جوامع وابستگی انکار ناپذیری به سطح آموزش و 

. [2]تحصیالت و گسترش کمی و کیفی به ویژه نظام آموزش عالی دارد 

 یدسترسی به امکانات جدید و به روز همانند کامپیوتر و اینترنت برا

 ها محسوبانجام تحقیق، پژوهش و مطالعه یکی از ضروریات در دانشگاه

به همراه  یدیجدید همواره مشکالت جد یما ارائه هر تکنولوژ، اشودیم

 یها را شناسایی و برطرف نمود. روش اصولی برادارد که بایستی آن

صحیح جهت حل  یزیها و برنامه ررفع مشکالت تعیین اولویت آن

معیار  تواندیاز خدمات م یتمندی. بررسی میزان رضاباشدیمشکل م

ها برای اثبات مشارکت . دانشگاه[3]باشد ارزیابی سیستم  یخوبی برا

 چکیده
 یآموزش یتهایعملکرد و فعال یابیدر ارز یانقش عمده ،ینظام آموزش انیبه عنوان مشتر انیدانشجو یتمندیرضا زانیم یبررس مقدمه:

تان کردس یدانشگاه علوم پزشک یاز خدمات و امکانات آموزش انیدانشجو یتمندیرضا زانیم یمطالعه بررس نیدانشگاه دارد. هدف از ا
 بود. 1396-1397 یلیحصو عوامل مرتبط با آن در سال ت

با روش نمونه گیری  1396نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال  292در یک مطالعه مقطعی  روش کار:
از خدمات و امکانات  ها با استفاده از پرسشنامه دو قسمتی رضایتمندیمورد بررسی قرار گرفتند. جمع آوری داده یاطبقهتصادفی 

)میانگین، فراوانی و درصد  یفیآماری توص یهاو آزمون 23نسخه  SPSSحاصل با استفاده از نرم افزار  یهاآموزشی انجام شد. داده
 و آنالیز واریانس یکطرفه و همبستگی پیرسون(، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.)تی مستقل  یلیفراوانی( و تحل

حیطه مورد  7این پژوهش نشان داد که میزان رضایتمندی از امکانات و خدمات آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کردستان در  ها:یافته
و تعداد واحدهای اخذ شده مرتبط بود. رضایتمندی از بررسی، در سطح متوسط بود. میزان رضایتمندی با عوامل سن، ترم تحصیلی 

(، بعد پراتیک و رشته تحصیلی P=02/0ها و مقطع تحصیلی )خدمات و امکانات آموزشی دانشگاه، در بعد وضعیت فیزیکی کالس
(01/0=pاختالف آماری معناداری را نشان داده است. بین تعداد واحدها ،)رمتنیلیه، همچنین باخذ شده و دو بعد سمعی بصری و نق ی 

 (.P<05/0تحصیلی و دو بعد سمعی بصری همبستگی آماری معناداری وجود داشت )
از  میزان رضایتمندی نیترمیزان رضایتمندی کلی دانشجویان ازخدمات و امکانات آموزشی در سطح متوسط بود. کم نتیجه گیری:

تا مسئولین مربوطه اقداماتی نظیر، استفاده از نیروی کارآمد و جوان و همچنین  کندیخدمات اداره آموزش بود، که این مسئله ایجاب م
به کار گیری نیروی بیشتر در این اداره را، جهت بهبود سطح رضایتمندی دانشجویان، به عنوان مشتریان نظام آموزشی، مد نظر قرار 

 دهند.

 ، امکانات آموزشی، کردستاندانشجویان علوم پزشکی، رضایتمندی، خدمات آموزشی ها:یدواژهکل
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، به طوری که باشندیم یاندهیخود در توسعه جوامع، تحت فشار فزا

پاسخ گویی در برابر تحقق یا عدم تحقق اهداف آموزشی تبدیل به یک 

 .[4]ضرورت شده است 

درسال های اخیر مفهوم رضایتمندی دانشجویان به عنوان یکی از 

. در [5]آموزشی مورد توجه قرار گرفته است  یهااهداف اصلی موسسه

 نیاولین اقدام به سوی تحقق تأم تواندیواقع بررسی رضایتمندی م

رضایت و بهبود خدمات سازمان باشد، در صورتی که دانشجویان 

خدمات آموزشی سازمان را در حد ضعیف تا متوسط ارزیابی نمایند، 

نی نیاز برای افزایش رضایتمندی دانشجویان در تمامی ابعاد خدمات یع

بنابراین بررسی رضایتمندی دانشجویان . [6] گرددیآموزشی احساس م

در ارزیابی عملکرد  یاه مشتریان نظام آموزشی هستند و نقش عمدهک

و فعالیتهای آموزشی هر دانشگاهی دارند، اطالعات الزم را در زمینه 

 .[7] دهدیارتقای کمی و کیفی این مراکز در اختیار ما قرار م

در زمینه ارزیابی میزان رضایتمندی مطالعات مختلفی در ایران و سایر 

تحت عنوان بررسی  یاکشورها انجام گرفته است، از جمله در مطالعه

میزان رضایتمندی دانشجویان از خدمات و امکانات آموزشی که در سال 

در دانشجویان دانشکده علوم کامپیوتر، در کشور مالزی انجام  2018

گرفت، نتایج نشان داد که فاصله بین توقعات دانشجو و میزان امکانات 

. از نظر دانشجویان این شودیدریافتی باعث کاهش رضایتمندی م

دانشگاه امکانات آزمایشگاهی، خدمات کامپیوتر و اینترنت به ترتیب 

 .[8]کمترین امکاناتی بودند که رضایت دانشجویان را حاصل نمودند 

( نشان داد که درک کلی 2018و همکارانش ) Hongkanنتایج مطالعه 

. [9]بود  "در سطح متوسط "دانشجویان تایلندی از محیط آموزشی 

نشان داد که میزان رضایتمندی  (1387پژهان و همکارانش )مطالعه 

 خدمات و امکانات آموزشی در سطح متوسط بود کلی دانشجویان از

، علی [11] (1394. در مطالعاتی دیگر که توسط جعفری راد )[10]

انجام شد، مشخص شد که  (1394اکبر حق دوست و همکارانشان )

ز حد ا ترنییرضایت از کیفیت خدمات دانشگاه به شکل معنی داری پا

 .[12]متوسط بوده است

اهمیت خدمات آموزش پزشکی از آن جهت است که آموزش پزشکی 

ست تا با گزینش و جذب اعضای هیات علمی و کارشناسان در صدد ا

مستعد و عالقه مند به مسائل پیچیده آموزش پزشکی در دنیای شتابان 

امروز، فارغ التحصیالنی را تربیت نماید که توانایی شناسایی مشکالت 

منطقی و قابل  یهاآموزشی از طریق تحقیقات مناسب، ارائه راه حل

وزشی، مساعدت در امر برنامه ریزی و مدیریت ارزیابی برای مسائل آم

و  هایعلوم پزشکی و انتقال تکنولوژ یهامسائل آموزشی دانشگاه

اعضاء هیات  یهاتیمناسب آموزشی به منظور ارتقای قابل یهاروش

علمی را داشته باشند و همچنین قادر باشند با شناسایی نقاط قوت و 

ان جه یهاها و شناخت عوامل پیشرفت و توسعه دانشگاهضعف دانشگاه

علوم پزشکی کشور ایفای نقش نماید  یهادر ارتقای وضعیت دانشگاه

[9]. 

مطالعات متعددی در زمینه رضایتمندی دانشجویان از علی رغم اینکه 

علوم پزشکی کشور  یهاخدمات و امکانات آموزشی و رفاهی در دانشگاه

اوت متف یهاانجام گرفته است، اما به دلیل وجود نتایج متفاوت، در زمان

و همچنین به علت متفاوت بودن فضای فیزیکی، امکانات آموزشی و 

طرفی نگرش دانشجویان مشغول به تحصیل در رفاهی، آزمایشگاه و از 

علوم پزشکی مناطق مختلف کشور، این خأل وجود دارد که  یهادانشگاه

حداقل در طی چند سال اخیر در دانشگاه علوم  یاچرا چنین مطالعه

اصلی در غرب کشور  یهاپزشکی کردستان، به عنوان یکی از دانشگاه

جامع در  یاعدم انجام مطالعه انجام نگرفته است؟ درمجموع با توجه به

دانشگاه علوم پزشکی کردستان که رضایتمندی دانشجویان تمامی 

ها نسبت به امکانات و خدمات آموزشی را سنجیده باشد و لزوم رشته

، پژوهشگر در نظر باشدیکه دارای ضعف م ییهامشخص کردن جنبه

 از خدمات دارد در این مطالعه به بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان

و امکانات آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کردستان بپردازد، تا بر اساس 

در زمینه بهبود  نتایج بدست آمده بتوان برنامه ریزی الزم را

رضایتمندی، انجام داده و در صورت لزوم به اتخاذ راهکارهای مناسب 

در جهت اخذ باالترین میزان رضایتمندی از خدمات و امکانات آموزشی 

انشگاه علوم پزشکی کردستان، پرداخت. هدف از انجام این پژوهش د

بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان از خدمات و امکانات آموزشی 

 بود. 1396-97دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال تحصیلی 

 روش کار

مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی بود که در دانشجویان دانشگاه علوم 

انجام شد. جامعه آماری  96-97سال تحصیلی پزشکی کردستان در 

 یهااین مطالعه شامل تمام دانشجویان مشغول به تحصیل در رشته

پزشکی، دندانپزشکی، پرستاری، مامایی، اتاق عمل، هوشبری، علوم 

پزشکی، رادیولوژی و رادیوتراپی در  یهاتیآزمایشگاهی، بهداشت، فور

های ورود به مطالعه شامل دانشگاه علوم پزشکی کردستان بود. معیار

تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی کردستان بود و معیارهای خروج از 

 مطالعه عدم تمایل به همکاری و تکمیل نبودن پرسشنامه بود.

=  %06/0و P=  %8/60، با در نظر گرفتن [11]بر اساس مطالعه پیشین

d  264با استفاده از فرمول زیر حجم نمونه برابر  %95و سطح اطمینان 

نفر مورد بررسی قرار گرفتند.  300نفر بود که به منظور افزایش دقت 

از مطالعه خارج  هایاقص توسط آزمودنپرسشنامه بعلت تکمیل ن 8

 شدند.

𝑛 =
(𝑍1−𝛼 2⁄ )

2 ∗ 𝑝(1 − 𝑝)

𝑑2
 

بود، بدین شکل که هر  یاروش نمونه گیری به صورت تصادفی طبقه

ها دانشکده یک طبقه منظور شد و از هر دانشکده بر اساس شماره کالس

ها انتخاب شدند، سپس بر اساس به صورت تصادفی تعدادی از کالس

و غیاب دانشجویان، دانشجوهایی که دارای شماره زوج در لیست حضور 

 لیست بودند، انتخاب شدند.

ها از پرسشنامه محقق ساخته که قبالً توسط برای جمع آوری داده

مشابه تهیه شده بود، استفاده شد  یهاپژوهشگران و با اتکا به پژوهش

. پرسشنامه شامل دو قسمت اطالعات دموگرافیک و رضایتمندی [10]

سؤال )مثال: ترم  7دانشجویان بود، بخش اول پرسشنامه دارای 

سؤال )مثال:  35تحصیلی( و بخش دوم آن دارای  تحصیلی و رشته

وسایل موجود در  -تشکیل شده یهامحل و موقعیت کالس

حیطه، وضعیت فیزیکی  7( بود. قسمت دوم آن شامل هاشگاهیآزما

 2) یسؤال(، سمعی بصر 10سؤال(، اداره آموزش ) 10ها )کالس

سؤال( و  5) شگاهیسؤال(، آزما 3) یسؤال(، کارآموز 2) کیسؤال(، پرات

برای تعیین حد نصاب  100سؤال( بود. نمرات بین صفر تا  2) هینقل

درصد  33رضایت مندی استفاده گردید. مقدار عددی رضایت مندی تا 
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در  "خوب"درصد به باال  67و  "متوسط"درصد  34 -66، "ضعیف"

 نظر گرفته شد.

تعدادی از  ها از نظراتبرای تعیین روایی و پایایی ابزار جمع آوری داده

اعضای هیئت علمی صاحب نظر استفاده شده است و جهت تعیین 

بعد  (.α=82/0پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد )

کمیته اخالق دانشگاه و اخذ مجوز نمونه گیری، محقق به هر  دییاز تأ

ها مراجعه نموده، ضمن معرفی خود و طرح تحقیقاتی، کدام از دانشکده

اهنگی الزم را انجام دادند. بعد از توضیح هدف انجام پژوهش و کسب هم

ها به طور مستقیم و رضایت آگاهانه کتبی از دانشجویان، پرسشنامه

به منظور رعایت  حضوری به آنها داده شد و سپس جمع آوری گردید.

مسائل اخالقی، اجازه نامه رسمی از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم 

 یهاگرفته شد و طی هماهنگی با رؤسای دانشکدهپزشکی کردستان 

دانشگاه علوم پزشکی کردستان اقدام به نمونه گیری شد. جهت حفظ 

حریم و امنیت اطالعات شخصی شرکت کنندگان، اطمینان داده شد 

ها به صورت بی نام و با ، پرسشنامهماندیکه اطالعات محرمانه باقی م

ایت ها با رضمیل کردن پرسشنامهها توزیع شد، تککدگذاری بین نمونه

حاصل با  یهادر نهایت داده پژوهش انجام شد. یهاشخصی نمونه

 یفیآماری توص یهاو آزمون 23نسخه  SPSSاستفاده از نرم افزار 

)برای مقایسه میزان  یلی)میانگین، فراوانی و درصد فراوانی( و تحل

ستقل، تی م رضایتمندی کلی دانشجویان به تفکیک جنسیت، از آزمون

برای مقایسه میزان رضایتمندی کلی دانشجویان به تفکیک رشته 

تحصیلی و مقطع تحصیلی از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه و برای 

توصیف شدت رابطه بین متغیرها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون 

استفاده شد(. تجزیه و تحلیل شدند. ضریب همبستگی پیرسون درجه 

+ 1و مقدار آن بین دو عدد  دهدیو متغیر را نشان مرابطه خطی بین د

. مقدار قدر مطلق ضریب همبستگی، شدت یا درجه کندیتغییر م _1و 

رابطه بین دو متغیر و عالمت آن )مثبت یا منفی( جهت رابطه )مستقیم 

. سطح معنی داری برابر و کمتر از [6] دهدییا معکوس( را نشان م

 تعیین شد. 05/0

 هاافتهی

نفر دانشجو در این مطالعه شرکت نمودند، میانگین  292تعداد 

ها ( نمونهنفر 187درصد ) 64بود.  04/22±14/3ها سنی نمونه

نفر( پسر بودند. میانگین تعداد  105درصد ) 36دختر و 

 بود. 48/76 ±18/31اخذ شده  یواحدها

امکانات و  تیاز وضع ـانیدانشـجو یتمندیرضـا ـزانیم یبررس

نشان  1مختلف در جدول  طهیح 7دانشگاه در  یخدمات آموزش

که بیشترین میزان  دهدیداده شده است. نتایج این جدول نشان م

)رضایتمندی زیاد( به ترتیب در دو بعد کارآموزی و  یتمندیرضا

ها و بیشترین میزان رضایتمندی کم به وضعیت فیزیکی کالس

پراتیک و وضعیت  یهاترتیب در ابعاد خدمات واحد نقلیه، اتاق

 آزمایشگاه بود.
 

دانشگاه علوم پزشکی کردستان از امکانات و  انیدانشجو یتمندیرضا زانیم: 1جدول 

 نوع خدمات کیبه تفک یخدمات آموزش

 زیاد متوسط کم نوع خدمات

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد 

 7/51 151 6/47 139 7/0 2 هاوضعیت فیزیکی کالس

 4/41 121 1/54 158 5/4 13 خدمات سمعی بصری

 6/36 107 2/56 164 2/7 21 وضعیت آزمایشگاه

 2/44 129 3/48 141 5/7 22 پراتیک یهااتاق

 1/53 155 2/43 126 8/3 11 وضعیت کارآموزی

 9/33 99 4/65 191 7/0 2 خدمات اداره آموزش

 1/42 123 7/49 145 2/8 24 خدمات واحد نقلیه

 37 108 3/62 182 7/0 2 جمع

 

)خدمات سمعی بصری، اداره آموزش،  یتمندیابعاد هفت گانه رضا

ها( بین دو گروه دختران و پراتیک و وضعیت فیزیکی کالس یهااتاق

 (.P>05/0پسران تفاوت آماری معنی داری نشان نداد )

پژوهش در ارتباط با رضایتمندی دانشجویان به تفکیک رشته  یهاافتهی

یک و پرات یهاتحصیلی نشان داد که، بین رضایتمندی از وضعیت اتاق

(، اما P=01/0رشته تحصیلی ارتباط آماری معنی داری وجود داشت )

تفاوت آماری معنی داری بین رشته تحصیلی و میزان رضایت مندی 

 (.P=423/0دانشجویان وجود نداشت )

نتیجه آزمون آنالیز واریانس یکطرفه نشان داد که بین رضایتمندی از 

دانشجویان تفاوت آماری ها و مقطع تحصیلی وضعیت فیزیکی کالس

 (.P=02/0معنی داری وجود داشت )

آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین ابعاد هفت گانه 

رضایت مندی با تعداد واحدهای اخذ شده و ترم تحصیلی، در 

تعدادی از بعدها، همبستگی آماری معنی داری وجود دارد 

(05/0>P 2()جدول.) 

 

 اخذ شده یبا سن، ترم تحصیلی و تعداد واحدها یاز امکانات و خدمات آموزش انیدانشجو یتمندیرضا همبستگی بین: 2جدول 

 نقلیه آموزش کارآموزی پراتیک آزمایشگاه سمعی بصری وضعیت فیزیکی متغیر

        تعداد واحد اخذ شده

P 175/0 03/0 383/0 547/0 411/0 06/0 005/ 

r 08/- 12/- 00/ 006/ 49/- 10/0- 016/ 

        ترم تحصیلی

P 08/0 05/0 382/0 873/0 439/0 141/0 02/0 

r 103/- 114/- 053/- 009/ 046/- 086/- 131/- 

        سن

P 445/0 999/0 719/0 213/0 367/0 183/0 782/ 

r 045/ 000/ 022/- 073/0 053/ 078/ 0016/ 

 

 



 و سعیدی یضیف 
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بحث

در این مطالعه میزان رضایتمندی دانشجویان علوم پزشکی کردستان از 

خدمات و امکانات آموزشی دانشگاه به تفکیک نوع خدمات، جنسیت، 

 یسن، رشته تحصیلی، مقطع تحصیلی، ترم تحصیلی و تعداد واحدها

 اخذ شده مورد بررسی قرار گرفت.

 ضایتمندی دانشجویاننتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که میزان ر 

از خدمات و امکانات آموزشی دانشگاه در ابعاد هفتگانه مورد بررسی در 

که مسئولین جهت بهبود ارائه  دهدیحد متوسط بود، این نشان م

خدمات آموزشی در هر بعد باید تالش بیشتر و امکانات بیشتری را 

 تحت عنوانپژهان و همکاران نیز در مطالعه خود اختصاص دهند. 

بررسی میزان رضایت مندی دانشجویان از خدمات و امکانات آموزشی "

به نتایجی مشابه با مطالعه حاضر دست  "دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

که در کشور تایلند تحت عنوان درک از محیط  یامطالعه. [10]یافتند 

آموزشی در بین دانشجویان پزشکی، انجام شد، نشان داد که درک 

دانش آموزان پزشکی نسبت به محیط یادگیری خود در حد متوسط 

. دانشجویانی باشدیبود. که نتایج این مطالعه، همسو با مطالعه حاضر م

، نسبت به دندیدیش ممختلف تدریس، آموز یهاکه در زمینه روش

محیط یادگیری خود درک متفاوتی داشتند، اما همچنان میزان رضایت 

 در مطالعاتی دیگر که توسط جعفری راد [9]در سطح متوسط بود 

و همکارانشان انجام شد، مشخص  [12]، علی اکبر حق دوست [11]

 ترنییشد که رضایت از کیفیت خدمات دانشگاه به شکل معنی داری پا

از حد متوسط بوده است. نتایج این مطالعات، متناقض با مطالعه حاضر 

این مطالعات، دانشجویان  یها. با توجه به اینکه نمونهباشدیم

اند، این احتمال وجود دارد که نگرش و توقعات تحصیالت تکمیلی بوده

ها دانشجویان در این سطح از تحصیالت بر میزان رضایت مندی آن

تأثیر گذار بوده و باعث عدم رضایت مندی شده یاشد. از سویی این 

مل است مطالعات در شهرهای تهران و کرمان انجام شده است و محت

 مادر بیشتر از یهاکه انتظار دانشجویان از خدمات دانشگاه در دانشگاه

باشد. حسین زاده و همکاران در مطالعه خود  3و  2درجه  یهادانشگاه

مورد بررسی،  یهاطهینشان دادند که سطح رضایت مندی در تمام ح

دیگر که توسط حاتمی  یادر مطالعه ،[13]در حد متوسط بوده است 

تهران انجام شد، مشخص شد که میانگین  ( در1392فر و همکاران )

و این  شودیارزیابی م "کم"مشتری محوری دانشگاه پیام نور در سطح 

بدان معناست که دانشجویان رضایت کمی از نحوه ارائه خدمات 

. نتایج این مطالعه در جهت مخالف با [14]آموزشی دانشگاه دارند 

 یهااینگونه بحث و تحلیل کرد که دانشگاه توانیمطالعه ما بود. م

علوم پزشکی در امر رضایت مندی از  یهادولتی، باالخص دانشگاه

، ریزی اند. همچنین برنامهکیفیت خدمات آموزشی بهتر وارد عمل شده

علوم  یهاآموزشی در دانشگاه یهامقررات آموزشی و انسجام برنامه

. هدف باشدیپیام نور و آموزش از راه دور م یهاپزشکی، بهتر از دانشگاه

از مقایسه دانشجویان پزشکی با غیر پزشکی این است که، بررسی شود 

که دیدگاه دانشجویان در زیر شاخه پزشکی و غیر پزشکی نسبت به 

ها دمات ارائه شده و توانایی دانشجویان مختلف در سازگاری با چالشخ

که درصد درگیری  ییهابه چه صورت است، و آیا تحصیل در رشته

، بر میزان تواندیتئوری م یهابالینی بیشتر است، نسبت به رشته

 گذار باشد. ریرضایتمندی در ابعاد مختلف تأث

ها رضایتمندی از وضعیت فیزیکی کالسنتایج مطالعه نشان داد که بین 

و مقطع تحصیلی تفاوت آماری معنی داری وجود دارد. در این زمینه 

که انجام دادند، نظری موافق با نتایج  یاپژهان و همکاران در مطالعه

و  Hongkan که توسط یا. مطالعه[10]مطالعه حاضر داشتند 

همکاران در کشور تایلند انجام شد، نشان داد که محیط آموزشی 

زد ساتوانسته است که در حد متوسط انتظارات دانشجویان را برآورده 

. حسین زاده و همکاران در مطالعه خود [9]و نسبتاً سازگار بوده است 

بررسی میزان رضایت مندی دانشجویان از برنامه و فرآیندهای "با عنوان 

، نشان دادند که نتایج مطالعه "آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان

. این مطالعه در در نه بعد [13]مطالعه حاضر است  دییها در جهت تأآن

صورت گرفته است، که از بین آنها، پنج بعد آن با ابعاد هفتگانه مطالعه 

حاضر، مشابه است. بر خالف این نتایج، امینی و همکاران در مطالعه 

دانشجویان علوم آزمایشگاهی از  یتمندیبررسی رضا"خود تحت عنوان 

راپزشکی دانشگاه علوم خدمات آموزشی، پژوهشی و رفاهی دانشکده پی

 "1391سال درمانی شهید صدوقی یزد در _پزشکی و خدمات بهداشتی

نشان دادند که بین میانگین نمره رضایتمندی دانشجویان از خدمات 

آموزشی و پژوهشی و رفاهی با مقطع تحصیلی، تفاوت آماری معنا داری 

این باشد که در این  تواندی. دلیل این تناقض م[7]مشاهده نشده است 

مطالعه جامعه آماری فقط دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی بودند، و 

همچنین دو مقطع کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته مورد 

، عالوه بر آن دو بررسی قرار گرفته است، در حالی که در مطالعه حاضر

نیز در نظر  یامقطع، مقاطع کارشناسی ارشد، دکتری و دکتری حرفه

گرفته شده است. بنابراین بهتر است نظر سنجی در بین سایر 

 مختلف و مقاطع مختلف نیز انجام شود. یهادانشجویان در رشته

با توجه به اینکه این مطالعه در دانشگاه علوم پزشکی کردستان انجام  

و با توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی دانشجوهای این دانشگاه  شده

به عنوان یک دانشگاه غرب کشور، امکان تعمیم این نتایج به سایر 

که این  شودیعلوم پزشکی کشور وجود ندارد. پیشنهاد م یهادانشگاه

ولتی غیر د یهامطالعه در سایر نقاط جغرافیایی کشور و در بین دانشگاه

 نیز انجام شود.

 گیرینتیجه

میزان رضایتمندی کلی دانشجویان در سطح متوسط بود. میزان 

اخذ شده  یرضایتمندی با عوامل سن، ترم تحصیلی و تعداد واحدها

تا مسئولین مربوطه اقداماتی را  کندیمرتبط بود. این مسئله ایجاب م

احد نقلیه، در جهت بهبود سطح رضایتمندی در زمینه خدمات و

ها، وضعیت آزمایشگاه و سایر ابعادآن، به عنوان وضعیت فیزیکی کالس

 مشتریان نظام آموزشی اجرا نمایند.

 سپاسگزاری

بدین وسیله نویسندگان این مقاله مراتب تقدیر و تشکر خود را از کلیه 

دانشجویانی که صادقانه در انجام این پژوهش همکاری نمودند، از 

انشگاه و دانشکده پرستاری و مامایی و رؤسای معاونت پژوهشی د

. مقاله حاضر دارندیدانشگاه علوم پزشکی کردستان ابراز م یهادانشکده

برگرفته از پژوهش مصوب در شورای تخصصی پژوهش دانشگاه علوم 

پزشکی کردستان و کمیته اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 
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به کد اخالق شماره  27/4/96کردستان مورخ 

IR.MUK.REC.1396/61 این پژوهش با حمایت مالی . باشدیم

معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه علوم پزشکی کردستان انجام شده 

 است.
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