
 

  شاپور   ي آموزش جندي توسعه

ي آموزش علوم پزشکی                توسعهمرکز مطالعات و  يفصلنامه                                                                                                                                          

  93، بهار 1ي  سال پنجم ، شماره                                                                                                                                                                   

  

بررسی رضایتمندي دانشجویان علوم آزمایشگاهی از خدمات آموزشی، پژوهشی و رفاهی 

درمانی شهید صدوقی یزد در _زشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتیپیراپ يدانشکده

 1391سال 

شهید صدوقی  و خدمات بهداشتی درمانی دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکیکارشناسی ارشد،  :علی امینی

 .، یزد، ایرانیزد

و  زشکی، دانشگاه علوم پزشکیدانشکده پیراپ قات دانشجویی،یکمیته تحقدانشجوي کارشناسی،  :حسن عشوري

 .خدمات بهداشتی درمانی یزد، یزد، ایران

و خدمات بهداشتی درمانی یزد،  دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکیدانشجوي دکترا، : محمد رنجبر عزت آبادي

 .یزد، ایران

بهداشتی درمانی یزد، و خدمات  دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکیعضو هیأت علمی، :  حسین هادي ندوشن

 .یزد، ایران

و  ، دانشگاه علوم پزشکیکارشناسی ارشد، پژوهشگر مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت :*هادي اسالمی

 .خدمات بهداشتی درمانی یزد، یزد، ایران

شتی درمانی یزد، و خدمات بهدا دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکیکارشناسی ارشد آمار،  :عارفه دهقانی تفتی

  .یزد، ایران

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

، دانشگاه علوم کارشناسی ارشد، پژوهشگر مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت: ي مسؤول سندهینو*

  .ایران یزد، ،پزشکی شهید صدوقی یزد
  

(Email: hadieslami1986@yahoo.com  )  

 کشور فرهنگی هر و اجتماعی ادي،اقتص توسعه و رشد براي ايوسیله عالی آموزش مؤسسات و هادانشگاه امروزه: چکیده

این تحقیق، با هدف تعیین میزان رضایتمندي دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی . شوندمی محسوب

این پژوهش یک مطالعه  .دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد از خدمات آموزشی، پژوهشی و رفاهی انجام شد

تصادفی انتخاب _ايگیري طبقهفر از دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی بصورت نمونهن 150تحلیلی است که _توصیفی

ها با سپس داده. آوري شدالی در بین دانشجویان جمعؤس 60اطالعات مورد نیاز از طریق توزیع یک پرسشنامه . شدند

میانگین نمره  که تایج نشان دادن .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند ANOVA و t-test هاي آماري آزمون از استفاده

، خدمات 4/91رضایتمندي از خدمات آموزشی  يمیانگین نمره وبود  6/157رضایتمندي دانشجویان از مجموع خدمات 

درصد،  4/53سال  20نتایج همچنین نشان داد که در بین دانشجویان با گروه سنی زیر . بود 8، خدمات رفاهی 58پژوهشی 

ها رضایت باالیی نسبت به درصد آن 3/58سال  22درصد و در بین دانشجویان باالي  3/60سال  22تا  20در بین سنین

با توجه به این که میزان رضایت دانشجویان از خدمات آموزشی و پژوهشی در حد  ).P=0.00(اند مجموع خدمات داشته

حد متوسط  مندي از مجموع خدمات درخوب و باال و از خدمات رفاهی در حد پایین و کم بوده و همچنین میزان رضایت

به دانشجویان تالش در زمینه رفاهی  اًبایست در جهت بهبود هر چه بیشتر خدمات خصوصن میوالؤبوده است، بنابراین مس

  .بیشتري انجام دهند

 .رضایت دانشجویان، خدمات آموزشی و پژوهشی، علوم آزمایشگاهی، یزد :واژگان کلیدي
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   مقدمه

 ايوسیله لیعا آموزش مؤسسات و هادانشگاه امروزه    

 به فرهنگی و و اجتماعی اقتصادي،ي توسعه و رشد براي

 کشور هر توسعه و رشد هايقطب تریناساسی عنوان

سسات ؤم. )2010فعلی و همکاران، ( شوندمی محسوب

 به و جوامع در پیشرفت غیرقابل انکاري نقش، عالی آموزش

کبریایی و همکاران ( دارد عهده به هاسازمان خصوص

 براي هادانشگاه. )2006نصیري نیا و همکاران  ،2005

    فشار تحت جوامع، توسعه در خود مشارکت اثبات

 قبال در پاسخگویی که طوري باشند، بهمی ايفزاینده

 یک به تبدیل آموزشی اهداف عدم تحقق یا و تحقق

 بستر دانشگاه. )2011فعلی و همکاران ( است شده ضرورت

. رودمی شمار به کشور ره در انسانی يتوسعه اصلی

هاي علوم پزشکی کشور رسالت بزرگی در بنابراین دانشگاه

جهت تربیت نیروي انسانی کارآمد، متخصص و متعهد براي 

 عهده دارند رنیازهاي بهداشتی و درمانی مردم ب حل

. )2006، نصیري نیا و همکاران  2005کبریایی و رودبار (

استار فراگیري دانش در این راستا دانشجویان که خود خو

هستند، نقش برجسته اي در پیشبرد اهداف واالي دانشگاه 

سنجش دیدگاه دانشجویان یکی از ارکان مهم و الزم . دارند

در ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی ارائه شده در دانشگاه 

ها عامل مهمی دست آمده از این نظرسنجیه است و نتایج ب

پژهان و همکاران، ( این واحدهاست يدر کارکرد آینده

 که باشیم داشته نظر در هم باید را نکته البته این. )2010

 به وابسته ايزمینه هر افراد در رضایت عدم یا رضایت

 سطح تجارب، قومی، قبیل فرهنگ از گوناگون متغیرهاي

 اهداف به فرد دستیابی و میزان انتظارات سن، تحصیالت،

 نتیجه به نگرش عنو عوامل این يمجموعه .است مربوطه

 زمینه هر در رضایت میزان لذا تعیین .کندمی آشکار را کار

 هايکاستی و معضالت رفع بررسی و به شایانی کمک

  . )2002ساندو و همکاران، ( کرد خواهد موجود

 خدمات، اصلی از کنندگاناستفاده رضایت اصل امروزه    

 نندهکموضع استفاده زیرا، است جهان سطح در قبول مورد

 منطقی طور به تواندمی شده دریافت خدمات مقابل در

 پردازان نظریه .باشد شده ارائه خدمات کارآییي کنندهبیان

 معیارهایی باعث ایجاد را کاربران رضایت بررسی مدیریتی،

 حرکت عامل و دریافت شده واقعی خدمات نوع و زمینه در

 دانندمی هدف حفظ جامعه و سازمان يبقا و کمال سوي به

در دو  مداريدیدگاه مشتري. )2010پژهان و همکاران، (

هاي مختلف بهداشتی درمانی و اخیر وارد حوزه يدهه

امروزه نظر مشتري زمینه را براي . آموزشی شده است

اي براي کند و شیوهسنجش فرآیندها فراهم می

خدمات و  يتوانمندسازي مجموعه افراد درگیر در ارائه

محمدیان و خان ( هاي مهم استگیريمیممشارکت در تص

کنندگان اصوالً میزان رضایتمندي استفاده. )2009بابازاده، 

از یک مجموعه یا خدمت، در واقع پاسخی است که 

کند و این موفقیت آن مجموعه یا سازمان را مشخص می

رضایتمندي معیاري عمده در تعیین کیفیت خدمات ارائه 

هاي مختلف سازمان. )2009گوپتا و کومار، ( شده است

با باالبردن کیفیت خدمات و افزایش تا کنند تالش می

ها متمایز کنندگان، خود را از سایر سازمانرضایت استفاده

دهد که مطالعات نشان می. )2004برنت و برینک، ( کنند

کنندگان بین فرآیند مدیریت یک سازمان و رضایت استفاده

مودرن و ( یم وجود داردمستق يآن سازمان، یک رابطه

هدف نهایی هر سازمان راضی کردن . )2007همکاران، 

زیرا این امر بزرگترین منبع براي بقاي کوتاه  ،مشتریان است

صاحب  يمدت و بلند مدت آن سازمان است و به عقیده

مندي مشتریان از خدمات یک سازمان، نظران، باید رضایت

شچاندر و همکاران ، سور1999اوه (  سنجیده و بررسی شود

و اگر خدمات ارائه شده، انتظارات و نیازهاي . )2002

مشتري را برآورده نماید، باعث رضایت بیشتر مشتري 

هاي اخیر در سال. )2009اسماعیل و همکاران، ( خواهد شد

مفهوم رضایتمندي دانشجویان به عنوان یکی از اهداف 

 استآموزشی مورد توجه قرار گرفته  هايهسسؤاصلی م

این امر به این خاطر است که  ).2012تمیزر و تورکیلماز، (

ارزشیابی میزان رضایتمندي و کیفیت خدمات یک  اصوالً

ولیت بر دوش دانشگاه هاست که در اغلب کشورها این ؤمس

ولیت از طریق یک مرجع تضمین کیفیت مستقل انجام ؤمس

نظر  شود و یکی از معیارهاي مهم این ارزیابی، بازخورد ومی

زافیروپولوس ( آموزش عالی است يسسهؤدانشجویان آن م

دهد که براي اصالح مطالعات نشان می. )2008و وارنا، 

مداوم نظام دانشگاهی، ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی، 

فعلی و همکاران، ( پژوهشی و رفاهی امري ضروري است

تواند اولین اقدام به در واقع بررسی رضایت، می. )2011

مین رضایت و بهبود خدمات سازمان باشد، أتحقق تسوي 

در صورتی که دانشجویان خدمات آموزشی سازمان را در 

حد متوسط یا ضعیف ارزیابی نمایند، یعنی نیاز براي 

ابعاد خدمات  تمامیافزایش رضایتمندي دانشجویان در 

  .)2009محمدي و وکیلی، ( گرددآموزشی احساس می

 که رضایتمندي دانشجویان نمیزا بنابراین بررسی     

 ارزیابی در اينقش عمده و هستند آموزشی نظام مشتریان

 دارند، دانشگاهی هر آموزشی هايفعالیت و عملکرد

واحد  این کمی و کیفی ارتقاي يزمینه در را الزم اطالعات

  ضعف نقاط به شناسایی نیل براي دهد،می ما قرار اختیار در
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این تحقیق، با هدف تعیین . باشدمی نیاز فعالیت هر قوتو 

علوم آزمایشگاهی  يمیزان رضایتمندي دانشجویان رشته

پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی  يدانشکده

 جهت پژوهشی و رفاهی و در_یزد از خدمات آموزشی

کیفیت  بیشتر چه هر و بهبود موجود، شناسایی نقایص

  .دخدمات دانشکده به دانشجویان انجام ش

  هامواد و روش

تحلیلی با نتایج _توصیفی ياین پژوهش یک مطالعه   

بین  1391کاربردي است که به صورت مقطعی در سال 

علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم  يکلیه دانشجویان رشته

که از بین این . پزشکی شهید صدوقی یزد انجام شد

 ايگیري طبقهنفر به صورت نمونه 150دانشجویان تعداد 

 d= 1/0و  تصادفی بر اساس فرمول 

با توجه به اینکه این پژوهش بین دانشجویان . انتخاب شدند

نمونه از بین کل  150سال اول تا سال آخر انجام شد، این 

دانشجو، متناسب با حجم طبقات نمونه یا همان  169

هر  89/0نسبت (نسبت تعداد دانشجویان ورودي هر سال 

این مطالعه  در. صورت تصادفی انتخاب شدندبه ) ورودي

محقق ساخته  يآوري اطالعات از طریق پرسشنامهجمع

مذکور از نظر روایی توسط چند نفر  يپرسشنامه. انجام شد

کرونباخ  αو از نظر پایایی توسط آزمون مرتبط از اساتید 

)84/0  =α ( مورد بررسی قرار گرفته و سپس در اختیار

این پرسشنامه دو قسمتی بوده که . ه شددانشجویان گذاشت

مشخصات کلی و دموگرافیک  يقسمت اول درباره

سنجی رضایت يدوم در زمینه دانشجویان و قسمت

قسمت مربوط به رضایتمندي . باشددانشجویان می

 60دانشجویان از خدمات آموزشی، پژوهشی و رفاهی داراي 

دمات ال مربوط به خؤس 35اي شامل ال چهار گزینهؤس

سؤال  3سؤال مربوط به خدمات پژوهشی و  22آموزشی، 

  بدین ترتیب افراد . مربوط به خدمات رفاهی بوده است

راضی، (توانستند در پاسخ هر سؤال یکی از چهار گزینه می

. را انتخاب نمایند) ناراضی، رضایت متوسط و بی ارتباط

ال بدین صورت که گزینه راضی ؤدهی براي هر سنمره

و بی  2 ي، ناراضی نمره3 ي، رضایت متوسط نمره4 ينمره

آوري پس از تکمیل و جمع. بوده است 1 يارتباط نمره

شدند و با  SPSS 16افزار ها وارد نرمها، دادهپرسشنامه

نتایج  ANOVAو  t-test آماري هاياستفاده از آزمون

  .مورد تحلیل قرار گرفتند

  هایافته

  مندي ـع فراوانی و میزان رضایتـوزیربوط به تـهاي مداده   

  

  

 )آموزشی، پژوهشی و رفاهی(دانشجویان از مجموع خدمات 

در این جدول دانشجویانی که . آورده شده است 1در جدول 

 بوده در گروه 160ها باالي مندي آنرضایت يمجموع نمره

انشجویان با رضایت باال از مجموع خدمات در نظر گرفته د

ها مندي آنرضایت يجویانی که مجموع نمرهاند و دانششده

بوده در گروه با رضایت متوسط و  160تا  140بین

بوده  140ها کمتر از رضایتمندي آن يدانشجویانی که نمره

بندي در گروه با رضایت کم از مجموع خدمات تقسیم

  . شدند

مندي دانشجویان از توزیع فراوانی و میزان رضایت .1جدول 

بر اساس ) آموزشی، پژوهشی و رفاهی( مجموع خدمات

  .مشخصات دموگرافیک و بر حسب درصد
میزان رضایتمندي از مجموع خدمات   فراوانی  مشخصات دموگرافیک

  )درصد(
P.value  

تعداد 

  دانشجو

رضایت   درصد

  زیاد

)160>(  

رضایت 

  متوسط

)140 - 

160(  

رضایت 

  کم

)140<(  

  4/0  3/41  8/47  9/10  7/30  46  مذکر  جنسیت

    2/42  5/38  3/17  3/69  104  مونث

سن 

  )سال(

کمتر از 

20  

58  7/38  3/29  4/53  2/17  00/0  

بین 

  22تا20

68  3/45  9/2  8/36  3/60    

بیشتر از 

22  

24  16  7/16  25  3/58    

معدل 

  درسی

کمتر از 

15  

10  7/6  0  30  70  2/0  

    7/44  1/42  2/13  7/50  76  17تا15

    5/37  2/42  3/20  6/42  64  20تا17

وضعیت 

  اشتغال

  4/0  6/55  4/44  0  6  9  شاغل

    6/42  1/41  3/16  94  121  بیکار

وضعیت 

  تأهل

  5/0  2/44  9/41  14  86  129  مجرد

    1/38  1/38  8/23  14  21  متأهل

مقطع 

  تحصیلی

کارشناسی 

  پیوسته

127  7/84  15  3/43  7/41  5/0  

کارشناسی 

  ناپیوسته

23  3/15  4/17  4/30  2/52    

  

 7/30جدول یک نشان داده شده است همانطور که در 

در بین  .انددرصد دختر بوده 3/69درصد دانشجویان پسر و 

درصد، در بین  4/53سال  20دانشجویان با گروه سنی زیر 

درصد و در بین دانشجویان  3/60سال  22تا  20سنین

ها رضایت باالیی نسبت به درصد آن 3/58سال  22باالي 

هاي سنی این ارتباط بین گروهاند که مجموع خدمات داشته

دار او میزان رضایت از مجموع خدمات از لحاظ آماري معن

  ).1جدول ( )P=0.00( بوده است

مندي دانشجویان از رضایت يمیانگین نمره 2در جدول   

هر یک از خدمات آموزشی، پژوهشی و رفاهی بر حسب 

 . مشخصات دموگرافیک آورده شده است
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رضایتمندي دانشجویان از  يرهمیانگین نم .2جدول 

خدمات آموزشی، پژوهشی و رفاهی بر حسب مشخصات 

  دموگرافیک
  میانگین نمره رضایتمندي  مشخصات دموگرافیک

P.value  

  
خدمات 

  آموزشی

خدمات 

  پژوهشی

خدمات 

  رفاهی

مجموع 

  خدمات

  جنسیت
  9/0  5/157  3/8  8/56  2/92  مذکر

    6/157  8  5/58  91  مونث

سن 

  )سال(
ر از کمت

20  
7/84  1/55  8/7  7/147  00/0  

بین 

  22تا20
8/95  6/60  6/8  165    

بیشتر از 

22  
95  5/57  5/7  1/160    

معدل 

کمتر از   درسی

15  
6/100  63  3/8  9/171  01/0  

    158  1/8  6/57  61/92  17تا15

    8/154  1/8  58  1/89  20تا17

وضعیت 

  اشتغال
  2/0  6/163  6/8  60  95  شاغل

    2/157  1/8  8/57  2/91  بیکار

وضعیت 

  تأهل
  9/0  6/157  1/8  58  4/94  مجرد

    2/157  1/8  9/57  1/91  متأهل

مقطع 

  تحصیلی

  

کارشناسی 

  پیوسته
1/91  58  2/8  5/157  9/0  

کارشناسی 

  ناپیوسته
9/92  6/57  3/7  9/157    

  00/0  6/157  8  58  4/91  میانگین نمره رضایتمندي

مات آموزشی بر میزان رضایتمندي از خدنتایج نشان داد 

حسب معدل درسی باال بوده و از لحاظ آماري معنی دار 

اما میزان رضایتمندي از خدمات ). P=0.01(بوده است

آموزشی در گروه سنی متفاوت بوده است به طوري که در 

سال میان رضایتمندي پایین و در 20گروه سنی کمتر از 

سال میزان  22و بیشتر از  22تا20گروه هاي سنی بین 

رضایتمندي باال بوده است و این ارتباط معنی دار بوده 

  ).2جدول )(P=0.00(است

  بحث 

آموزشی  يکه در زمینهي نشان داد هاي این مطالعهداده    

شان رضایتمندي يسال نمره 20و پژوهشی افراد باالي 

 يسال بوده است و بیشترین نمره 20باالتر از افراد زیر 

سال بوده و در  22تا  20رادرضایتمندي مربوط به اف

سال رضایت  22تا  20مجموع دانشجویان گروه سنی

اند و این ارتباط بیشتري از مجموع خدمات دانشکده داشته

تواند این موضوع می. از لحاظ آماري نیز معنادار بوده است

سال به علت پایین  20این دلیل باشد که دانشجویان زیر  هب

ع باالتر نسبت به دانشجویان بودن سن و عدم تجربه و توق

سال، رضایت کمتري از کلیه خدمات در این  20باالي 

 22همچنین در مورد دانشجویان باالي . دارنددانشکده 

باشند دانشجویان کارشناسی ناپیوسته می سال که معموالً

توان گفت که دانشجویان کارشناسی پیوسته نسبت به می

هاي پژوهشی به فعالیتدانشجویان ناپیوسته تمایل بیشتري 

رفاهی میزان رضایت دانشجویان در  يالبته در زمینه. دارند

 يدر زمینه. هاي سنی مختلف به هم نزدیک استگروه

توان گفت که ارتباط رضایتمندي با معدل دانشجویان می

، رضایت باالتري از 15تر از دانشجویان با معدل پایین

اند و این هی داشتهمجموع خدمات آموزشی، پژوهشی و رفا

خدمات آموزشی و مجموع خدمات  يارتباط فقط در زمینه

رضایت بیشتر (شاید این رابطه . دار بوده استمعنا

عجیب به نظر برسد که این ) دانشجویان با معدل پایین

تواند به عدم صداقت دانشجویان در وارد کردن موضوع می

ر پاسخ به معدل در پرسشنامه یا عدم دقت کافی د ينمره

دهد که نتایج این بررسی نشان می. سؤاالت باشد

کار، رضایت دانشجویان شاغل نسبت به دانشجویان بی

اند که بیشتري از خدمات آموزشی، پژوهشی و رفاهی داشته

تواند به این دلیل باشد که دانشجویان شاغل این موضوع می

عات کنند و شاید اطالزمان کمتري را در دانشگاه سپري می

البته این  ،کمتري از خدمات ارائه شده توسط دانشگاه دارند

هاي همچنین داده. دار نبوده استرابطه از لحاظ آماري معنا

این پژوهش نشان داد که دانشجویان مجرد نسبت به 

دانشجویان متأهل رضایت بیشتري از خدمات آموزشی و 

تواند به علت تمایل بیشتر پژوهشی دارند و این می

هاي آموزشی و نشجویان مجرد جهت انجام فعالیتدا

دار پژوهشی باشد، البته این رابطه نیز از لحاظ آماري معنا

در کل میزان رضایت دانشجویان از خدمات . نبوده است

رضایتمندي بدین صورت  يآموزشی بر اساس میانگین نمره

است که میزان رضایتمندي از خدمات آموزشی و پژوهشی 

در حد خوب و باال و از خدمات رفاهی در حد پایین و کم 

همچنین میزان رضایتمندي از مجموع خدمات . بوده است

، محمدیان و همکاران(مطالعه . در حد متوسط بوده است

از  بیلارد پزشکی علوم نشان داد دانشجویان) 1388

دانشگاه  آموزشی مدیریت و هادانشکده آموزشی خدمات

. )2009محمدیان و خان بابازاده، ( دارند متوسط رضایت

. ما تا حدودي همخوانی دارد يبنابراین این نتایج با مطالعه

که در دانشگاه  1387در سال  پژهان و همکاران يمطالعه

 انمیز که داد نشان علوم پزشکی سبزوار انجام شد،

 4/41 دانشگاه آموزشی خدمات و امکانات از رضایتمندي

و پسران  9/20دختران  کلی رضایت همچنین .بود درصد

و  4/30میزان رضایت دانشجویان کاردانی. بود 4/34

در کل . درصد بوده است 8/18دانشجویان کارشناسی 

   و امکانات تـوضعی از جویانـدانش کلی منديـرضایت میزان
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پژهان و ( است متوسط حد در دانشگاه آموزشی خدمات

ما همخوانی  ياین مطالعه نیز با مطالعه. )2010همکاران، 

ما میزان رضایت کلی  ياما با این تفاوت که در مطالعه ،دارد

تواند به علت خدمات آموزشی باال بوده است و این میاز 

فعلی  يمطالعه. پرسشنامه باشد هايالؤوجود تفاوت در س

نشان داد که میزان رضایت  1390در سال  انو همکار

دانشجویان از کیفیت خدمات آموزشی در بین دختران 

 دار بوده استبیشتر از پسران است و این رابطه نیز معنا

ما میزان رضایت  ياما در مطالعه. )2011فعلی و همکاران، (

. دار نبوده استدر پسران بیشتر بوده و این رابطه نیز معنا

تواند ناشی از نگرش و تفکر متفاوت می وتاین تفا

 يمطالعه. دانشجویان نسبت به خدمات آموزشی باشد

 نشان داد که دانشجویان 1385در سال  سیادت و همکاران

 نسبت اصفهان پزشکی علوم دانشگاه در تحصیالت تکمیلی

 اداري، يحیطه چهار در آموزشی مدیریت به عملکرد

 رضایت راهنمایی و ارتنظ پاسخگویی، کیفیت آموزشی،

 است نتوانسته آموزشی مدیریت که هستند و معتقد ندارند

سیادت و ( دهد انجام متوسط حد در حتی را وظایف خود

 1389 در سال همکاران و پژوهش امانت. )2006همکاران، 

 کمترین که داد نشان نیز شیراز دندانپزشکیي هدر دانشکد

   امکانات و زاتیتجه به دانشجویان میزان رضایتمندي

 امانت و همکاران،( شودمی مربوط آموزشی هايخش

ما همخوانی ندارد و  ياما این نتایج با نتایج مطالعه. )2010

تواند به این علت باشد که در نظر سنجی ما این تفاوت می

هاي تحصیلی حضور نداشتند و فقط دانشجویان کلیه رشته

اند و نامه پاسخ دادهعلوم آزمایشگاهی به این پرسش يرشته

بنابراین بهتر است که در آینده این نظرسنجی در بین سایر 

دهی براي اساس میزان نمره بر. دانشجویان نیز انجام شود

االت پرسشنامه در این مطالعه، باالترین نمره مربوط به ؤس

برخورد کارکنان کتابخانه و میزان دسترسی  يسؤال نحوه

  االت ؤمربوط به س ،رین نمرهبه منابع کتابخانه و کمت

 يدانشجویان از قبیل نحوه يکارآموزي در عرصه يحوزه

معرفی شده براي  هايحوزهریزي واحد کارآموزي، برنامه

هاي کارآموزي کارآموزي و سطح علمی کارمندهاي بخش

بایست در ها میباشد و بنابراین توجه به این بخشمی

خدمات جهت ارائه به  هاي دانشکده براي بهبوداولویت

  . دانشجویان قرار بگیرد

  گیرينتیجه

توان بنابراین با توجه به نتایج حاصل این مطالعه، می    

نتیجه گرفت که خدمات ارائه شده به دانشجویان در حد 

بایست در جهت ن نیز میوالؤمطلوب و متوسط است و مس

 رفاهی به يدر زمینه اًبهبود هر چه بیشتر خدمات خصوص

دانشجویان تالش بیشتري کرده تا کیفیت این خدمات نیز 

  .  به حد بسیار خوب و عالی برسد

  تشکر و قدردانی 

این مقاله حاصل طرح پژوهشی مصوب در دانشگاه علوم     

وسیله از باشد که بدینپزشکی شهید صدوقی یزد می

. شودهاي به عمل آمده تشکر و سپاسگزاري میحمایت

دانشجویان محترم علوم آزمایشگاهی  يهمچنین از کلیه

زشکی که با همکاري صمیمانه خود گروه پپیرا يدانشکده

  .تحقیق را یاري رساندند، کمال تشکر و قدردانی را داریم
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Abstract: Nowadays, universities and higher education are considered as a means for 

economical, social, and cultural development of each country. This study aimed to determine 
the satisfaction of students of medical laboratory sciences from educational, research, and 
welfare services offered by paramedical faculty of Shahid Sadoughi University of medical 
sciences.This was a descriptive-analytical study included150 samples from medical laboratory 
students by stratified- random sampling. Information required were collected by distributing a 
questionnaire with 60 questions. Then the data were analyzed by t-test and ANOVA. 
Therefore, the results showed that mean score of students' satisfaction from all services was 
157.6 which mean score of educational, research, and welfare services were 91.4, 58.0, and 8.0 
respectively. Results also revealed that 53.4 %, 60.3, % and 58.3% of students between age 
group under 20 years, 20-22 years, and over 22 years have high- satisfaction from all services, 
respectively (P = 0.00). regarding to the satisfaction; educational and research services were 
high, welfare services was low, and total services were intermediate. Therefore, officials 
should improve all services specially welfare ones to the students.   
 

Keywords: Students' satisfaction, Educational and research services, Medical laboratory, 

Yazd. 
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