
 رضایت با مرتبط متغییرهای به نسبت جهرم پزشکی علوم دانشگاه اساتید نگرش ررسیب

 دانشجویان تحصیلی

 غابش راضی بی آرمیتا ،آبادی فرخ غفرو ،زارعی زهرا ،مهبودی لیال ،بهارلو رسول ، دهقانی علی

 جهرم پزشکی علوم دانشگاه مربی

    چکیده:

مقدمه و هدف : توجه به کیفیت آموزشی هدف اول مدیران، اساتید و سیاستگذاران در امر سیاستگذاری سالمت جامعه 

است. از اینرو دانشگاه ها بدنبال تامین نیازها و انتظارات دانشجویان هستند و با توجه به اینکه یکی از ارکان اصلی دانشگاه 

با هدف تعیین نگرش اساتید دانشگاه علوم پزشکی جهرم نسبت به متغییرهای  ها دانشجویان می باشند. لذا این مطالعه

 انجام گرفت. 1931مرتبط با رضایت تحصیلی دانشجویان در سال 

نفر از اساتید دانشگاه علوم پزشکی جهرم انجام گردید. ابزار جمع  84مقطعی با مشارکت  -روش ها : این مطالعه توصیفی 

سوالی بود که عوامل رضایتمندی تحصیلی را در شش بعد فردی، آموزشی،  88حقق ساخته آوری اطالعات پرسشنامه م

 SPSSاخالقی، مدیریتی، امکانات رفاهی و شغلی از دیدگاه اساتید بررسی می نمود. آنالیز اطالعات با استفاده از نرم افزار 

با رضایتمندی تحصیلی از دیدگاه اساتید به ترتیب و آزمون های مربوطه انجام گردید. نتایج : مهمترین متغیرهای مرتبط  16

شامل استفاده از کادر آموزشی مجرب جهت ارائه دروس، عالقمندی به رشته تحصیلی و القای اعتماد به نفس به 

دانشجویان توسط اساتید و مسئولین می باشد. نتایج مطالعه نیز نشان داد که بین بعد آموزشی و پژوهشی و متغیرهای 

 (.p  >50( و در سایر موارد ارتباط معنی داری مشاهده نشد )p <50پایه تحصیلی ارتباط معنی داری وجود دارد )رشته و 

نتیجه گیری : بر اساس نتایج مطالعه، بعد اخالقی و روانشناختی مهمترین متغیرهای مرتبط با رضایتمندی تحصیلی  

القی و روانشناختی در دانشگاه ها از جانب برنامه ریزان دانشجویان شناخته شدند. لذا توجه بیشتر به حیطه های اخ

 آموزشی و مدیران پیشنهاد می گردد.

 نگرش ،دانشجویان ،تحصیلی رضایتمندی: کلیدی هایواژه
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