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  علمينامه 
 

و بهداشت دانشگاه علوم  يراپزشكيپ يها دانشكده انيدانشجو يمند رضايت
  1390درسال  خود يليتحص گلستان از رشته يپزشك

  
  يميرح سجاد، *يشم حشمتها  پور، بهنام ناصر

  
 618تا  616): 8(12؛ 1391آبان / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي

  مقدمه 
با توجه  ياز طرف .)1(كند مي فايجامعه ا يسطح سالمت يدر ارتقا يمند و متعهد، نقش اساس هكارآمد، عالق يانسان يروين

 انيدانشجو تيدر امر آموزش و موفق ثرؤم عوامل نيتر مهماز  يكي يلياز رشته تحص تيو رضا مندي عالقه كه نيبه ا
 اند كه مطالعات نشان داده). 2(رديقرار گ يآموزش يريز برنامه يها تيدر صدر اولو ديموضوع با نيتوجه به ا ؛است
 تيرضا زانيم نيب .)3(است شتريب ،خود دارند يلياز رشته تحص يكمتر تيكه رضا يانيمشروط شدن در دانشجو ميزان

 يباال اريبس يشغل تيبا توجه به حساس .)4(ارتباط وجود دارد انيدر دانشجو يليتحص شرفتيو پ يليتحصرشته 
 آنها دوچندان يتوانمندساز تيجامعه، اهم يو سالمت ها با جان انسان ميارتباط مستق ليبه دل ،يعلوم پزشك يها گروه
 تيلذا با توجه به اهم .برخوردار است ييباال تيدهد از اهم شيرا افزا يتوانمند نيكه بتواند ا يشود و هر عامل مي

 در شان يلياز رشته تحص انيدانشجو يمند رضايت بررسي نهيدر زم يمطالعات كاف تاكنون كه نيموضوع و نظر به ا
 انيدانشجو يمند تيرضاتعيين  مطالعه با هدف نيا ،است انجام نشده ،گلستان يدانشگاه علوم پزشك انيدانشجو
  .و اجرا شد يطراح خود يليگلستان از رشته تحص يو بهداشت دانشگاه علوم پزشك يراپزشكيپ يها دانشكده
 يو بهداشت دانشگاه علوم پزشك يراپزشكيپ يها دانشكده انينفر از دانشجو 150 مقطعي، يفيمطالعه توص نيدر ا : روش

 زيپژوهش نانجام  و در زمان بودند گذرانده اين دانشگاه كامل را در يليترم تحص كيكه حداقل  ،1390گلستان در سال 
روش . از مطالعه خارج شدند ،و ميهمان انتقالي انيدانشجو .ندشدوارد مطالعه  ،بودند ليدانشگاه مشغول به تحص نيا در

 قياز طر ها داده .انجام شد انيدانشجو يكالس فهرستبوده كه با استفاده از  كيستماتيبه صورت س يريگ نمونه
مورد  يانيآشت يزيپرسشنامه قبالً در مطالعه چنگ نيا. شد ليتكم يآموزش يها حضور در كالس قيپرسشنامه و از طر

 .)5(قرار گرفته بود دييأمورد ت) α=83/0( كرونباخ يآلفا بيضرمحاسبه  آن با ييايو پا ييروا استفاده قرار گرفته و
 يليتحص تيو عوامل مرتبط با رضا كياطالعات دموگرافآيتم داشت و  12 بخش بوده؛ بخش اول 2مشتمل بر  پرسشنامه

 ،پدر التيتحص و، شغل شده تعداد واحد گذرانده ،يليصترم تح ،يليتأهل، رشته و مقطع تحص تيسن، جنس، وضع(
بررسي ميزان بخش دوم پرسشنامه مربوط به  .كرد مي را بررسي )اشتغال، مشروط شدن تيوضع ،ياقتصاد تيوضع

 ،)5تا  1بين  تيازبا ام اديز يليكم تا خ يلياز خ( يمتقس 5 سؤال 7شامل  ،خود يلياز رشته تحص انيدانشجو يمند رضايت
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 تا 19كم،  18 تا 13 كم، يليخ تيدهنده رضا نشان 12 تا 7نمرات  .به دست آمد 35تا  7 نيدامنه نمرات ب بيترت نيبد، بود
و  هيمورد تجز SPSS-15 افزار نرم ازبا استفاده  ها داده. بود اديز اريبس تيرضا 35 تا 31و  اديز 30 تا 25متوسط،  24
 التيشغل پدر، تحص ،يليبا ترم تحص يليتحص يمند رضايتنمره  نيانگيم نيب تفاوت يبررس يبرا .قرار گرفت ليتحل

با  يليتحص يمند رضايتنمره  نيانگيم نيب تفاوت يو به منظور بررس انسيوار زياز آزمون آنال ياقتصاد تيپدر و وضع
 تي، جنس، وضع)سال 20 يسال و كمتر، باال 20( يسن يها ، گروه)واحد 50از  شيو ب 50كمتر از ( واحد گذرانده دتعدا

در نظر گرفته  ها آزمون يدارابه عنوان سطح معن >05/0α. مستقل استفاده شد ياز آزمون ت ،اشتغال و مشروط شدن
  .شد

درصد (نفر تجريه و تحليل شد 150يها پرسشنامه حضور داشتند كه قيدانشجو در تحق 150در مجموع  :نتايج
 زانيم. زن بودند يمورد بررس اندانشجوي %)42(نفر 63. سال بود 20/22±12/2 آنها يسن نيانگيم .%)100دهي پاسخ
 32متوسط، %)7/46(دانشجو  70، كم) %7/18(دانشجو  28كم، يليخ%) 7/4(دانشجو  7ي درلياز رشته تحص تيرضا

بر با مندي برا ميانگين و انحراف معيار نمره رضايت. بود اديز اريبس %)7/8(دانشجو  13و اديز )%3/21(دانشجو 
ميانگين و انحراف . شان بود دهنده ميزان رضايت متوسط دانشجويان از رشته تحصيلي بود، كه نشان 66/5±28/22

 48/20±35/5، 3و  2ترم  26/23±62/5ي تحصيلي مختلف به ترتيب عبارت بود از ها معيار نمره رضايت دانشجويان ترم
 نيو كمتر 3و 2 يها مربوط به ترم تيرضا زانيم نيكه باالتر يبه طورو باالتر و  6ترم  33/21±78/5و  5و  4ترم 

ي ها مندي در ترم بر اساس آزمون آماري تحليل واريانس بين ميانگين نمرات رضايت .بود 5و 4 يها مربوط به ترم
در مندي  تيرضاميانگين و انحراف معيار نمره ). =p=98/3f ,02/0(معناداري وجود داشت آماري مختلف تفاوت

واحد گذرانده  50از  شيبود كه ب يانياز دانشجو شتريب) 13/23±57/5(واحد گذرانده بودند  50كه كمتر از  يانيشجودان
از  تيرضاميانگين نمره  ).=p=26/2t ,02/0( بر اساس آزمون تي مستقل اين تفاوت معنادار بود .)03/21±62/5( بودند

 از شغل آزاد شيب يبه طور معنادار ،)65/23±57/5( بود كه شغل پدرشان كارمند يانيدر دانشجو يليرشته تحص
 يانيدر دانشجو يليحصاز رشته ت تيرضاميانگين نمره  .)=p=70/3f ,02/0( بود) 57/19±25/6( كار يو ب) 71/5±47/21(

كمتر از  يبه طور معنادار ) 57/20±92/5( داشتند ييابتدا التيتحص ايو  )72/17±94/4( بوده سواد يكه پدر آنها ب
ميانگين ). =p=50/4f ,002/0( بود) 34/24±05/6(و دانشگاهي ) 46/23±74/4(، ديپلم )82/21±23/5(تحصيالت راهنمايي 
 يدارابه طور معنبود كه  55/17±12/7 برابردر دانشجويان مشروط  يرضايت از رشته تحصيل و انحراف معيار نمره

ميانگين و انحراف معيار نمره رضايت از . )=p=6/2t ,009/0( دبو) 61/22±46/5(از دانشجويان غير مشروط كمتر
 97/21±00/6سال برابر  20و در گروه سني باالي  25/23±37/4 سال برابر 20رشته تحصيلي در گروه سني كمتر از 

 نشداما از نظر آماري تفاوت معناداري بين ميانگين نمره رضايت از رشته تحصيلي در دو گروه سني مشاهده  ،بود
)240/0, p=17/1t=( . و در مردان  47/22±00/6ميانگين و انحراف معيار نمره رضايت از رشته تحصيلي در زنان برابر

بود اما از نظر آماري تفاوت معناداري بين ميانگين نمره رضايت از رشته تحصيلي در دو جنس  13/22±44/5برابر 
دانشجويان داراي معيار نمره رضايت از رشته تحصيلي در  ميانگين و انحراف). =p=360/0t ,720/0(مشاهده نشد 

بود اما از نظر آماري  61/23±25/6و خوب برابر  48/21±95/4، متوسط برابر 83/21±87/6وضعيت اقتصادي ضعيف برابر 
شد ي اقتصادي ضعيف، متوسط و خوب مشاهده نها تفاوت معناداري بين ميانگين نمره رضايت از رشته تحصيلي در وضعيت

)095/0, p=39/2f= .(و در  82/23±98/5شاغل برابر  ميانگين و انحراف معيار نمره رضايت از رشته تحصيلي در دانشجويان
از نظر آماري تفاوت معناداري بين ميانگين نمره رضايت از رشته تحصيلي در  .بود 00/22±58/5دانشجويان غير شاغل برابر 
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  ).=p=42/1t ,15/0(نشددانشجويان شاغل و غير شاغل مشاهده 
مطالعه  جيكه با نتا نيست يدر مطالعه حاضر در سطح مطلوب يلياز رشته تحص يمند رضايت :گيري و نتيجه بحث
 جيخود عالقه داشتند كه با نتا يليبه رشته تحص انياكثر دانشجو) 2(ياما در مطالعه فتاح. دارد يخوان هم) 4(يادراك

از  انيدرصد از دانشجو 90از  شيب زين) 7(يو رجال) 6(نسب ييدر مطالعات سنا نيهمچن .ندارد يخوان مطالعه حاضر هم
  .خود داشتند يلينسبت به رشته تحص يداشتند و نگرش مثبت تيخود رضا يليرشته تحص

 نيعلل ا رياز سا. باشد ها دانشگاه يآموزش طيو محها  مربوط به سطح دانشگاه ها تفاوت نياز ا يرسد بخش مي به نظر
بر بهبود نگرش  ديو اسات يآموزش يها ، گروهها و نقش دانشكده ها دانشگاه يآموزش يها توان به برنامه ها مي تفاوت

 يمطلوب يمند رضايتمطالعه حاضر  انيدانشجو. اشاره نمود يلياز رشته تحص يمند رضايتو  يلينسبت به رشته تحص
واحد تعداد و  يليپدر، ترم تحص التيمانند شغل و تحص يملكه عوا نيبا توجه به ا .شان نداشتند يلياز رشته تحص

مشروط  انيدر دانشجو يمند تيكه رضا نيبا توجه به ا نيدارند و همچن رياز رشته تأث يمند رضايتدر  شده گذرانده
 ييخود داشته باشد شناسا يلياز رشته تحص يكمتر تيكه احتمال دارد رضا يانيدانشجو ؛شود مي شنهاديپ ،هكمتر بود

  .انجام شودعالقه به رشته در آنها  و يمند رضايت شيجهت افزا الزمشده و مداخالت 
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