
 به نام خدا

در دانشکده پرستاری و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی  92/11/1921در تاریخ  تجزیه و تحلیل آماری داده های پژوهشیکارگاه 

برگزار شد. از  تجزیه و تحلیل داده های پژوهشیی افراد در حوزه سازدر جهت توانمند حمیدرضا دولتخواهجهرم توسط جناب آقای 

انجائیکه ارزشیابی هر برنامه از دیدگاه شرکت کنندگان در شناخت مسائل و نارسائیهای آن اهمیت بسزایی دارد و شناخت مشکالت 

و توسط افراد  در جهت بررسی میزان رضایت شرکت کنندگان، طراحیاولین گام در رفع آنهاست، به همین دلیل پرسشنامه ای 

 که در زیر به تحلیل آماری آن می پردازیم.شرکت کننده تکمیل، 

 

و در سالن  خدمات سمعی و بصریکمترین میانگین مربوط به با توجه به آنالیز انجام شده و میانگین های بدست آمده، نارضایتی:

 می باشد.کارگاه کمیت مطالب مطرح شده در نارضایتی از 

 خواهیم بود. تشکالدر کارگاههای آتی در صدد مرتفع کردن این مرفع مشکل:

 کمیت مطالب مطرح شده در کارگاهنارضایتی: 

شرکت کنندگان می باشد، اقدام به شکستن و با توجه به این که دانشگاه درصدد برگزاری کارگاه با کیفیت و به دور از خستگی :دلیل

 تعدیل کارگاه به دو یا سه کارگاه با مدت زمان کمتر کرده است.

 خدمات سمعی و بصری سالن  :نارضایتی

با توجه به استقبال شرکت کننده گان و کمبود سیستم و قطعی اینترنت در گاهی اوقات از علل نارضایتی شرکت کننده گان رفع مشکل:

 می باشد که در جلسات آتی این مشکالت برطرف خواهد شد.

طالب جهت شرکت کنندگان بیشترین رضایتمندی را دارا از نظر محتوای برنامه و کاربردی بودن م کارگاه برگزار شدهنقطه قوت:

 می باشد.

3.79

3.74

3.63

3.84

3.79

4.00

3.84

3.84

4.00

3.63

4.00

3.74

3.68

3.79

3.403.503.603.703.803.904.004.10

تناسب محتوای کارگاه با موضوع برنامه اعالم شده

کیفیت برنامه از نظر ارائه مطالب جديد علمي  

کمیت مطالب مطرح شده در کارگاه  

متناسب بودن محتوای برنامه با نیازهای شغلي شما 

نظر کلي شما پیرامون درس 

میزان رضايت شما از زمان برگزاری 

تناسب زمان کارگاه با محتوای برنامه کارگاه  

کاربردی بودن مطالب ارائه شده در کارگاه  

میزان رضايت شما از مکان برگزاری

خدمات سمعي و بصری سیستم صوتي ارائه شده

کیفیت نور در سالن 

توانايي مديريت در برقراری نظم در جلسات

میزان رضايت شما از بکارگیری وسايل کمك آموزشي

ارائه همه مطالب طبق برنامه


