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 مقدمه
اياستکهبهطورپیوستهدردانشگاهموفق،مؤسسه

بهنوعیبهدنبالتواناییحالرشد و بوده استعدادها و ها

میزان افزایش و دانشجویان انتظارات و نیازها تأمین

باشد،تابتوانداینهاازکیفیتآموزشمیمنديآنرضایت

مرحله به را برسانداستعدادها شکوفایی ي هايفعالیت.

می را کشور هر سرمایهآموزشی برايتوان نسلی گذاري

د دانستنسل یگر مجموعه. آموزشی، سیستم ازیک اي

معینی هدف تحقق براي استکه پیوسته هم به اجزاي

می استقرار 1921موسوي)یابد مهم(. از مسایلیکی ترین

است کیفیت بحث عالی، آموزش نظام در توجه .مورد

فزاینده طور به کیفیت عواملرویکرد تأثیر تحت اي

هاياخیرباتوجهدرسال(.1912پورفرزیان)سازمانیاست

اجتماعیوهمچنینافزایشتعداد–ياقتصاديهابهبحران

اهمیتارتقايکیفیتنظامآموزشی دانشجویاندرکشور،

(.1921حقانی)ترشدهاستملموس

آموزشیداراياهمیتویژه نظام وکیفیتدر ايبوده

نیزاینکهتاچههدفآناستفادهبهینهازمنابعوامکاناتو

می آموزشی نظام برنامهحد با عواملتواند مناسب ریزي

مانعاز عواملیکه اهدافآموزشیو دستیابیبه مؤثردر

نزدیکبهسهدهه.گردندراشناسایینمایدهامیتحققآن

فعالیت قریباز اغلبکشورهايجهانو هايپژوهشیدر

آموز13 مستمر ارزیابی در تالش ایرانسال عالی شی

پیشرفتمی مدت، این در که درگذرد توجهی قابل هاي

حال کشورهايدر در نیز کشورهايصنعتیو بسیارياز

هايتوسعهبرايایجادسازوکارمناسبتضمینکیفیتنظام

(.1912خسروان)آموزشعالیحاصلشدهاست

نظامرایج در ارزیابی الگوي عالی،ترین آموزش هاي

در الگو این کاربرد در که است بخشی اعتبار الگوي

ارزیابی(1:کشورهايمختلف،بهدونوعرهیافتاشارهکرد

درارزیابیدرونی،نظامدانشگاهی.ارزیابیبرونی(9درونی،

کنداقدامبهارزیابیمی"خودرادرآینهدیدن"بهمنظور

دریابدوبهاتاجنبه صالحنقطههايقوتوضعفخودرا

-نظاميندیفرا،یابیارزش(.1919رفیعی)هابپردازدضعف

برا تفسلیتحل،يآورجمعيدار منظورریو به اطالعات

 (.1921حقانی)باشدیهامشدنهدفیعملزانیمیبررس

براي وضعیتموجود هدفاصلیارزیابیدرونیآگاهیاز

انشجویان،باتوجهبهاینکهد.بهبودوضعیتآموزشیاست

و عقاید به توجه هستند، آموزشی مؤسسات مشتریان

لقبولدرجهتـوانابزارقابـتواندبهعنهامیانتظاراتآن



ادراکی)ارزیابیکیفیتمراکزآموزشیدرنظرگرفتهشود

1921 که(. هستند فراشناخت نوعی داراي دانشجویان

(.1911نیامی)شودتاارزشیابیآنانصحیحباشدباعثمی

آموزشیمی ارزیابیکهاعضايهیأتعلمیگروه توانندبا

هايهاوهمچنینمشکالتیکهدرزمینهدانشجویانازآن

دهند انجام را اقداماتالزم است، موجود آموزشی نتایج.

روان و جامعه بهداشت پرستاري گروه درونی ارزیابی

میانگیندانشگاهعلومپزشکیگنابادحاکیازآناستکه

مالک از حاصل اینامتیازات در دانشجویان عامل هاي

(.1912خسروان)باشدارزیابی،مطلوبمی

مطالعه آنمیزاندر یارمحمدیاندر ايکهکلباسیو

از دانشجویان رضایت گروه، اهداف از دانشجویان آگاهی

قرار سنجش مورد را موارد دیگر و علمی هیأت اعضاي

مشخ رشتهدادند، در دانشجویان عامل که شد يص

بهداشتی خدمات –مدیریت کسب با از11/9درمانی

 محدوده3مجموع در داشتامتیاز قرار نامطلوب ي

( 1919کلباسی دوره(. دانشجویان رضایت يوضعیت

رشته بهداشتیکارشناسی خدمات مدیریت از–ي درمانی

ویانازدرصددانشج1/29محتوايکارآموزي،نشاندادکه

درصدازمحتواي23/21محتوايکارآموزيراضیوحدود

توجهبه.(1912سنایینسب)کارآموزيناراضیبودند با

ها،تربیتدانشجوياینکهمهمترینرسالتوهدفدانشگاه

هاهايآموزشیدانشگاهتوانمنداست،الزماستکهفعالیت

ویاننیزموردهايمختلف،ازدیدگاهدانشجعالوهبردیدگاه

بررسیقرارگیرد،تامشخصشودکهوضعیتآموزشفعلی

ازاینروپژوهشحاضر.درچهسطحیازکیفیتقراردارد

باهدفبررسیدیدگاهدانشجویاندرموردکیفیتآموزشی

بهداشتی خدمات مدیریت دانشکده–گروه يدرمانی

جندي پزشکی علوم دانشگاه سبهداشت در اهواز هشاپور

.انجامگرفت1921ياولسالماهه

 هامواد و روش
باشدمقطعیمی-يتوصیفیپژوهشحاضر،یکمطالعه     

کهبهبررسیدیدگاهدانشجویاندرموردکیفیتآموزشی

بهداشتی خدمات مدیریت دانشکده_گروه يدرمانی

شاپوراهوازدرسـهبهداشـتدانشگاهعلومپزشکیجـندي

سماهه اول ي پرداخت21ال شاملجامعه. پژوهش ي

_يمدیریـتخدماتبهداشتیيدانشـجویانرشـتهکلیه

سال وروديدر شاملسه 11هايدرمانیکه ،12 21و

-دادهنفروابزارگردآوري53تعداددانشجویانمذکور.بود

پرسش نامهها، با 93اي صورت به ايدرجه9سؤال



 ...دیدگاه دانشجویان در مورد کیفیت آموزشی و                                                                                                              48

   19311931تابستان و پاییز تابستان و پاییز   ،،11ی ی شمارهشماره  ،،  چهارمچهارمسال سال   ،،شاپورشاپور  جندیجندی  آموزشآموزش  یی  توسعهتوسعه  یی  دوفصلنامهدوفصلنامه

زیاد) و متوسط کم، بمی( توسط که ارزیابی"اشد مرکز

تهران است"کیفیتدانشگاه تدوینشده نامهاینپرسش.

پسازاصالحموردآزمونقرارگرفتوپایاییآنازطریق

نامهپرسش.محاسبهگردید(α=27)روشهمسانیدرونی

میزان:مالکبهشرحزیر1مذکور،نظراتدانشجویانرادر

گروه،میزانرضایتدانشجویانآگاهیدانشجویانازاهداف

استفاده میزان مدیریتگروه، ياعضايهیأتعلمیازاز

منابعووسایلآموزشی،میزاناستفادهاعضايهیأتعلمی

میزانتناسب ازارزشیابیپیشرفتتحصیلیدرطولترم،

تحوالتعلمیروز، و نیازهايجامعه با شده دروسارائه

انعطاف برناممیزان دورههپذیري درسی آموزشیهاي هاي

استفاده میزان و جامعه و دانشجویان نیازهاي به نسبت

.دهدبهینهازفضاهايآموزشیگروهراموردارزیابیقرارمی

وداده مطلوب نسبتاً مطلوب، معیارهاي اساس بر ها

موردSPSS 18افزارينامطلوبوبااستفادهازمحیطنرم

و1،(کم)برايکمترینامتیاز.رفتندتجزیهوتحلیلقرارگ

هايدرنظرگرفتهشدومیانگین9،(زیاد)بیشترینامتیاز

99/9بهصورتنامطلوب،1-53/1دستآمدهبینبه

مطلوبومیانگین55/1– به9–99/9بهصورتنسبتاً

.صورتمطلوبمدنظرقرارگرفت

 هایافته

 درصـداز9/55 دهـدکهـشنشـانمیهـايپژوهیافـته

يهمه.باشنددرصدپسرمی1/99دهندگان،دختروپاسخ

ازپاسخ و بودند کارشناسی تحصیلی مقطع در دهندگان

پاسخ کل میان ورودي5/92دهندگان، دانشجویان درصد

درصدورودي21و12درصدوروديسال11،2/93سال

بودند21سال . دردرص9/25همچنین دانشجویان از د

پایین91يسنیرده و سال و رده1/39تر در يدرصد

باالي داشتند91سنی قرار سال مالک. خصوص هايدر

مالکدر9مالک،1موردبررسی،مشخصشدکهازبین

مالکدیگردروضعیتنسبتاًمطلوب5وضعیتنامطلوبو

دارند قرار . کسبشده 31/1میانگینامتیاز که9از بود

يسطحنامطلوبدراینمالکبوددهندهنشان درمالک.

دومیعنیرضایتازمدیریتگروه،چهازنظررفتاروچهاز

بودکهوضعیت11/9يتعلقگرفتهنظرعملکردوي،نمره

مطلوبرانشانمی هايپژوهشهمچنینیافته .دهدنسبتاً

الگوهاوهايرضایتدانشجویانازمشخصکردکهمالک

يتدریساعضايهیأتعلمی،میزاناستفادهازمنابعشیوه

ارزشیابی از استفاده میزان آموزشی، کمک وسایل و

تحصی ترم،ـپیشرفت طول در انعـملی پذیريطافـیزان

بتبهـهانسیدورهـهايدرسبرنامه



نیازهايدانشجویانوجامعهودرمالکفضاهايآموزشی

وضعیتنسبتاً همچنینمالکتناسبدر مطلوببودندو

تحوالتعلمیروز، و نیازهايجامعه با شده دروسارائه

نمره میانگین شده کسب نشان51/1ي که يدهندهبود

 است مالک این نامطلوب )وضعیت 1جدول  ينتیجه(.

نهاییحاصلازاینپژوهشحاکیازآناستکهمیانگین

نمره کل شده، کسب 13/1ي نسبتاًمی9از که باشد

زمینه در دانشجویان دیدگاه بودن کیفیتمطلوب ي

درمانیرانشان_آموزشیگروهمدیریتخدماتبهداشتی

.دهدمی

 بحث 
وضعیتموجود از آگاهی کیفیت، بررسی اصلی هدف

گروه وضعیت بهبود اهدافبراي به نیل و آموزشی هاي

آموزشیاست به. بیانتایج ازدستآمده ایناستکه نگر

9مالکموردبررسیدرزمینهعاملدانشجویان،1مجموع

 وضعیتنامطلوبو وضعیتنسبتا5ًمالکدر مالکدر

دارند قرار مطلوب آگاهی. مالک بررسی از حاصل نتایج

این بودن نامطلوب از حاکی گروه اهداف از دانشجویان

ارزیابید وضعیتمشابهینسبتبه رونیمالکاستکه

بهداشتیگروه خدمات مدیریت آموزشی و_هاي درمانی

پزشکیاصفهانمی علوم کتابداريدانشگاه کلباسی)باشد

ايمشخصشدهاستکهیکیهمچنیندرمطالعه(.1919

گیريرضایتدانشجویانمؤثراست،ازعواملکهدرشکل

می اهداف شفاف نمودن بیان )باشد 1912یزدانی در(.

نتایجخصوصمالک مدیریتگروه، رضایتدانشجویاناز

پژوهشنشاندادکهمیزانرضایتدانشجویانازمدیریت

مطلوبمی باشددرحدنسبتاً نتایجحاصلازنقش. کهبا

فیزیوتراپی کیفیتآموزشیگروه بهبود ارزیابیدرونیدر

پایین وضعیت در سمنان پزشکی علوم قراردانشگاه تري

دستآمدهازتناسبنتایجبه(.1921خیصفويفر)دارند

تحوالتعلمیروز، و نیازهايجامعه با شده دروسارائه

دهد،کهنسبتبهوضعیتنامطلوباینمالکرانشانمی

مطالعه دورهنتایج دروس تناسب میزان آن در که ياي

رشته این دبیران شغلی نیازهاي با بدنی تربیت کاردانی

(.1912نصراصفهانی)است،مشابهتداردگیريشدهاندازه

درخصوصمالکفضاهايآموزشی،وضعیتنسبتاًمطلوب

مطالعهبه با که آموزشدستآمده يارزیابیدرونیگروه

پرستاريکودکاندانشگاهعلومپزشکیسمناندریکحد

 (.1919فخرموحدي)بود(رضایتبخش)
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همولینسبتبهمطالعه وضعیتيفرخیو کاراندر

 داشت قرار )پایین فرخی 1921صفوي درصد2/35(.

دانشجویانعنوانکردندکهمیزاناستفادهاساتیدازمنابع

مطلوبو درصدهم2/15ووسایلآموزشیدرحدنسبتاً

ولیدرکلوضعیتاین.معتقدبودنددرحدمطلوباست

است گزارششده مطلوب مالکنسبتاً مالکمیز. اندر

دستآمده،استفادهازارزشیابیپیشرفتتحصیلی،نتایجبه

نشانداد مطلوببودناینمالکرا نسبتاً دراینزمینه،.

اینمالک،يکیانهايمطالعهیافته در که نشانداد مهر

پایه علوم مهرکیان)يپزشکیمطلوباستوضعیتگروه

ید،يتدریساساتدرخصوصمالکتناسبشیوه(.1912

میانگیننمره 9يکسبشده، وضعیتمی9از که باشد

می نشان را مالک این مطلوب دهدنسبتاً پژوهشی. در

تناسبشیوه میزان که بامشخصشد تدریساساتید ي

 است مطلوب حد در شده، ارائه تپه)دروس حضرتی

هايدرسیپذیريبرنامهدرارتباطبامیزانانعطاف(.1912

بهنیازهايدانشجویانوجامعه،وضعیتاینهانسبتدوره

است شده گزارش مطلوب نسبتاً حد در مالک این. در

برنامه که بودند معتقد دانشجویان اکثر درسیزمینه، ي

میزانبرگزاريسمینارها مطلوب، دروضعیتنسبتاً فعلی،

نا وضعیت در آموزشی گروه داردتوسط قرار .مطلوب

د اکثر برنامههمچنین که بودند معتقد هايانشجویان

حالی در دارند، اهمیتخیلیباالییبرخورد کارآموزياز

 عملی و نظري واحدهاي بین کارآموزي)که تناسب(

ندارد وجود چندانی با. ارتباط در دیگر پژوهشی در

دانشجویانبرنامه کارآموزي خدماتمدیریتيرشتههاي

درمانیوبهداشتی عنوانشدهجنديدانشگاه اهواز شاپور

بخشیمطلوبهايکارآموزياینرشتهداراياثرکهبرنامه

مالـاعوديـج ريـبازنگد،لذاـاشـببخشینمیتـایـورض



























درکارآموزي،اجرايوریزيبرنامهدرالزماصالحات

رشتهایندانشجویانآموزشیاهدافتحققراستاي

(.1921ظهیري)رسدضروريبهنظرمی

 گیرینتیجه
گروه ضعف و قوت نقاط شناسایی با مطالعه این

می درمانی، بهآموزشیمدیریتخدماتبهداشتیو تواند

دست و گروهمدیران معضالت حل در آموزشی اندرکاران

کمکنماید اساسنتایجبه. کلیبر ازبهطور دستآمده

گر که مواردي در است الزم موردپژوهش، آموزشی وه

مطالعهوضعیتنسبتاًمطلوبیدارد،سعیدرحفظوارتقاي

شود موجود وضع وضعیت. در که مواردي خصوص در

می بانامطلوب تا شود بیشتري اهتمام و سعی باشند،

مناسب،برنامه امکانات برقراري و دقیق و صحیح ریزي

یابد ارتقا موجود وضعیت که. است ضروري همچنین

يآشناییبیشتردانشجویانبااهدافورسالتگروهزمینه

بهداشتی خدمات با_مدیریت تا شود فراهم درمانی

يتحصیلیخودراسپريحساسیتوتوجهبیشتريدوره

نظام مدیریت بهبود در را نقشخود آینده در و نموده

.سالمتبهخوبیایفانمایند

 تقدیر و تشكر 
علومدانشگاهصوبمیپژوهشطرححاصلمقالهنیا

تیریمديهمکارباکهاستاهوازشاپوريجندیپزشک

معاونتیمالتیحماویپزشکعلومآموزشتوسعه

استشدهانجامدانشگاهیپژوهش کارکنانوتیریمداز.

تیریمديرشتهانیدانشجونیهمچنومذکوريواحدها

درراماکهبهداشتيدانشکدهیدرمانیبهداشتخدمات

.گرددیمیقدرداننمودندياریمطالعهنیا
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میانگینامتیازکسبشدهگروهمدیریتخدماتبهداشتیدرمانیدرهرمالک:1جدول شماره 

 

 امتیاز مالک

  

 
 

 مالک های مورد بررسی

 مطلوب نسبتاً مطلوب نامطلوب

 میزانآگاهیدانشجویانازاهدافگروه   31/1

 یتدانشجویانازمدیریتگروهمیزانرضا  11/9 

 

9 

رضایتدانشجویانازالگوهاوشیوهتدریس 

 اعضايهیأتعلمی

 میزاناستفادهازمنابعووسایلآموزشی  11/1 

 

13/1 

میزاناستفادهازارزشیابیپیشرفتتحصیلی 

 درطولترم

 

51/1 

تناسبدروسارائهشدهبانیازهايجامعهو  

 یروزتحوالتعلم

 

51/1 

هايدرسیمیزانانعطافپذیريبرنامه 

هانسبتبهنیازهايدانشجویانودوره

 جامعه

 رضایتازمیزاناستفادهازفضاهايآموزشی  13/1 

میانگینکلامتیازکسبشده  13/1 
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Abstract: Successful University is steadily growing and using the talent and ability to 

meet the needs and expectations of the students and to increase their satisfaction of 

educational quality. This is a descriptive study that designed for measuring students' 

views about the quality of the Health Management Department - Health School in 

Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences. The study population consisted of 

all students in Health Services Administration – Health School is Jundishapur 

University of Medical Sciences. Data were collected via a questionnaire with 35 

questions that measured the educational quality of department. Data analyzing were 

done by applying descriptive statistics methods and SPSS software version 18. Results 

showed that students' satisfaction of Health Services Administration department 

manager was relatively desirable. Students' awareness of department purposes was 

undesirable. Based on results, it is important to provide the conditions for student 

awareness from aims of their department 
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