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ظهیری و همكاران

مقدمه
دانشگاهموفق،مؤسسهاياستکهبهطورپیوستهدر
حالرشدتواناییهاواستعدادهابودهوبهنوعیبهدنبال
تأمین نیازها و انتظارات دانشجویان و افزایش میزان
رضایتمنديآنهاازکیفیتآموزشمیباشد،تابتوانداین
استعدادها را به مرحلهي شکوفایی برساند .فعالیتهاي
آموزشی هر کشور را میتوان سرمایهگذاري نسلی براي
نسل دیگر دانست .یک سیستم آموزشی ،مجموعهاي از
اجزاي به هم پیوسته است که براي تحقق هدف معینی
استقرار مییابد (موسوي .)1921یکی از مهمترین مسایل
مورد توجه در نظام آموزش عالی ،بحث کیفیت است.
رویکرد کیفیت به طور فزایندهاي تحت تأثیر عوامل
سازمانیاست(فرزیانپور.)1912درسالهاياخیرباتوجه
بهبحرانهاياقتصادي–اجتماعیوهمچنینافزایشتعداد
دانشجویاندرکشور،اهمیتارتقايکیفیتنظامآموزشی
ملموسترشدهاست(حقانی.)1921
کیفیت در نظام آموزشی داراي اهمیت ویژهاي بوده و
هدفآناستفادهبهینهازمنابعوامکاناتونیزاینکهتاچه
حد نظام آموزشی میتواند با برنامهریزي مناسب عوامل
مؤثردر دستیابی به اهداف آموزشی و عواملی که مانع از
تحققآنهامیگردندراشناسایینماید.نزدیکبهسهدهه
ازفعالیتهايپژوهشیدراغلبکشورهايجهانوقریب
 13سال تالش در ارزیابی مستمر آموزشی عالی ایران
میگذرد که در این مدت ،پیشرفتهاي قابل توجهی در
بسیاري از کشورهاي صنعتی و نیز در کشورهايدر حال
توسعهبرايایجادسازوکارمناسبتضمینکیفیتنظامهاي
آموزشعالیحاصلشدهاست(خسروان.)1912
رایجترین الگوي ارزیابی در نظامهاي آموزش عالی،
الگوي اعتبار بخشی است که در کاربرد این الگو در
کشورهايمختلف،بهدونوعرهیافتاشارهکرد)1:ارزیابی
درونی)9،ارزیابیبرونی.درارزیابیدرونی،نظامدانشگاهی
بهمنظور"خودرادرآینهدیدن" اقدامبهارزیابیمیکند
تاجنبههايقوتوضعفخودرادریابدوبهاصالحنقطه
ضعفهابپردازد(رفیعی.)1919ارزشیابی،فرایندينظام-
دار براي جمعآوري ،تحلیل و تفسیر اطالعات به منظور
بررسیمیزانعملیشدنهدفهامیباشد(حقانی.)1921
هدف اصلی ارزیابی درونی آگاهی از وضعیت موجود براي
بهبودوضعیتآموزشیاست.باتوجهبهاینکهدانشجویان،
مشتریان مؤسسات آموزشی هستند ،توجه به عقاید و
انتظاراتآنهامیتواندبهعنـوانابزارقابـلقبولدرجهت


48
ارزیابیکیفیتمراکزآموزشیدرنظرگرفتهشود(ادراکی
 .)1921دانشجویان داراي نوعی فراشناخت هستند که
باعثمیشودتاارزشیابیآنانصحیحباشد(امینی.)1911
اعضاي هیأت علمی گروه آموزشی میتوانند با ارزیابی که
دانشجویانازآنهاوهمچنینمشکالتیکهدرزمینههاي
آموزشی موجود است ،اقدامات الزم را انجام دهند .نتایج
ارزیابی درونی گروه پرستاري بهداشت جامعه و روان
دانشگاهعلومپزشکیگنابادحاکیازآناستکه میانگین
امتیازات حاصل از مالکهاي عامل دانشجویان در این
ارزیابی،مطلوبمیباشد(خسروان.)1912
در مطالعهاي که کلباسی و یارمحمدیان در آن میزان
آگاهی دانشجویان از اهداف گروه ،رضایت دانشجویان از
اعضاي هیأت علمی و دیگر موارد را مورد سنجش قرار
دادند ،مشخص شد که عامل دانشجویان در رشتهي
مدیریت خدمات بهداشتی–درمانی با کسب  9/11از
مجموع  3امتیاز در محدودهي نامطلوب قرار داشت
(کلباسی  .)1919وضعیت رضایت دانشجویان دورهي
کارشناسی رشتهي مدیریت خدمات بهداشتی–درمانی از
محتوايکارآموزي،نشاندادکه29/1درصددانشجویاناز
محتوايکارآموزيراضیوحدود 21/23درصدازمحتواي
کارآموزيناراضیبودند(سنایینسب .)1912باتوجهبه
اینکهمهمترینرسالتوهدفدانشگاهها،تربیتدانشجوي
توانمنداست،الزماستکهفعالیتهايآموزشیدانشگاهها
عالوهبردیدگاههايمختلف،ازدیدگاهدانشجویاننیزمورد
بررسیقرارگیرد،تامشخصشودکهوضعیتآموزشفعلی
درچهسطحیازکیفیتقراردارد.ازاینروپژوهشحاضر
باهدفبررسیدیدگاهدانشجویاندرموردکیفیتآموزشی
گروه مدیریت خدمات بهداشتی–درمانی دانشکدهي
بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جنديشاپور اهواز در سه
ماههياولسال1921انجامگرفت.

مواد و روشها
پژوهشحاضر،یکمطالعهيتوصیفی-مقطعیمیباشد
کهبهبررسیدیدگاهدانشجویاندرموردکیفیتآموزشی
گروه مدیریت خدمات بهداشتی_درمانی دانشکدهي
بهداشـتدانشگاهعلومپزشکیجـنديشاپوراهوازدرسـه
ماههي اول سال  21پرداخت .جامعهي پژوهش شامل
کلیهي دانشـجویان رشـتهي مدیریـت خدمات بهداشتی_
درمانی که شامل سه ورودي در سالهاي  12 ،11و 21
بود.تعداددانشجویانمذکور53نفروابزارگردآوريداده-
ها ،پرسشنامهاي با  93سؤال به صورت  9درجهاي
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(کم ،متوسط و زیاد) میباشد که توسط "مرکز ارزیابی
کیفیت دانشگاه تهران" تدوین شده است .این پرسشنامه
پسازاصالحموردآزمونقرارگرفتوپایاییآنازطریق
روشهمسانیدرونی()α=27محاسبهگردید.پرسشنامه
مذکور،نظراتدانشجویانرادر1مالکبهشرحزیر:میزان
آگاهیدانشجویانازاهدافگروه،میزانرضایتدانشجویان
از مدیریت گروه ،میزان استفادهي اعضاي هیأت علمی از
منابعووسایلآموزشی،میزاناستفادهاعضايهیأتعلمی
ازارزشیابیپیشرفتتحصیلیدرطولترم،میزانتناسب
دروس ارائه شده با نیازهاي جامعه و تحوالت علمی روز،
میزان انعطافپذیري برنامههاي درسی دورههاي آموزشی
نسبت به نیازهاي دانشجویان و جامعه و میزان استفاده
بهینهازفضاهايآموزشیگروهراموردارزیابیقرارمیدهد.
دادهها بر اساس معیارهاي مطلوب ،نسبتاً مطلوب و
نامطلوبوبااستفادهازمحیطنرمافزاريSPSS 18مورد
تجزیهوتحلیلقرارگرفتند.برايکمترینامتیاز(کم)1،و
بیشترینامتیاز(زیاد)9،درنظرگرفتهشدومیانگینهاي
بهدستآمدهبین1-1/53بهصورتنامطلوب9/99،
–  1/55بهصورتنسبتاًمطلوبومیانگین   9–9/99به
صورتمطلوبمدنظرقرارگرفت.
یافتهها
یافـتههـايپژوهـشنشـانمیدهـدکه 55/9درصـداز
پاسخدهندگان،دخترو 99/1درصدپسرمیباشند.همهي
پاسخدهندگان در مقطع تحصیلی کارشناسی بودند و از
میان کل پاسخدهندگان 92/5 ،درصد دانشجویان ورودي
سال93/2،11درصدوروديسال12و21درصدورودي
سال 21بودند .همچنین  25/9درصد از دانشجویان در
ردهي سنی  91سال و پایینتر و  39/1درصد در ردهي
سنی باالي 91سال قرار داشتند .در خصوص مالکهاي
موردبررسی،مشخصشدکهازبین 1مالک 9،مالکدر
وضعیتنامطلوبو5مالکدیگردروضعیتنسبتاًمطلوب
قرار دارند .میانگین امتیاز کسب شده  1/31از  9بود که
نشاندهندهيسطحنامطلوبدراینمالکبود.درمالک
دومیعنیرضایتازمدیریتگروه،چهازنظررفتاروچهاز
نظرعملکردوي،نمرهيتعلقگرفته 9/11بودکهوضعیت
نسبتاًمطلوبرانشانمیدهد .یافتههايپژوهشهمچنین
مشخصکردکهمالکهايرضایتدانشجویانازالگوهاو
شیوهيتدریساعضايهیأتعلمی،میزاناستفادهازمنابع
و وسایل کمک آموزشی ،میزان استفاده از ارزشیابی
پیشرفت تحصیـلی در طول ترم ،مـیزان انعـطافپذیري
برنامههايدرسـیدورههانسـبتبه


نیازهايدانشجویانوجامعهودرمالکفضاهايآموزشی
در وضعیت نسبتاً مطلوب بودند و همچنین مالک تناسب
دروس ارائه شده با نیازهاي جامعه و تحوالت علمی روز،
میانگین نمرهي کسب شده  1/51بود که نشاندهندهي
وضعیت نامطلوب این مالک است (جدول   .)1نتیجهي
نهاییحاصلازاینپژوهشحاکیازآناستکهمیانگین
کل نمرهي کسب شده 1/13 ،از  9میباشد که نسبتاً
مطلوب بودن دیدگاه دانشجویان در زمینهي کیفیت
آموزشیگروهمدیریتخدماتبهداشتی_درمانیرانشان
میدهد.

بحث
هدف اصلی بررسی کیفیت ،آگاهی از وضعیت موجود
براي بهبود وضعیت گروههاي آموزشی و نیل به اهداف
آموزشی است .نتایج بهدست آمده بیانگر این است که از
مجموع1مالکموردبررسیدرزمینهعاملدانشجویان9،
مالک در وضعیت نامطلوب و  5مالک در وضعیت نسبتاً
مطلوب قرار دارند .نتایج حاصل از بررسی مالک آگاهی
دانشجویان از اهداف گروه حاکی از نامطلوب بودن این
مالک است که وضعیت مشابهی نسبت به ارزیابی درونی
گروههاي آموزشی مدیریت خدمات بهداشتی_درمانی و
کتابداري دانشگاه علوم پزشکی اصفهان میباشد (کلباسی
.)1919همچنیندرمطالعهايمشخصشدهاستکهیکی
ازعواملکهدرشکلگیريرضایتدانشجویانمؤثراست،
بیان نمودن شفاف اهداف میباشد (یزدانی  .)1912در
خصوص مالک رضایت دانشجویان از مدیریت گروه ،نتایج
پژوهشنشاندادکهمیزانرضایتدانشجویانازمدیریت
درحدنسبتاًمطلوبمیباشد.کهبانتایجحاصلازنقش
ارزیابی درونی در بهبود کیفیت آموزشی گروه فیزیوتراپی
دانشگاه علوم پزشکی سمنان در وضعیت پایینتري قرار
دارند(صفويفرخی.)1921نتایجبهدستآمدهازتناسب
دروس ارائه شده با نیازهاي جامعه و تحوالت علمی روز،
وضعیتنامطلوباینمالکرانشانمیدهد،کهنسبتبه
نتایج مطالعهاي که در آن میزان تناسب دروس دورهي
کاردانی تربیت بدنی با نیازهاي شغلی دبیران این رشته
اندازهگیريشدهاست،مشابهتدارد(نصراصفهانی.)1912
درخصوصمالکفضاهايآموزشی،وضعیتنسبتاًمطلوب
بهدست آمده که با مطالعهي ارزیابی درونی گروه آموزش
پرستاريکودکاندانشگاهعلومپزشکیسمناندریکحد
(رضایتبخش)بود(فخرموحدي.)1919
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ولینسبت به مطالعهي فرخیو همکاراندر وضعیت
پایین قرار داشت (صفوي فرخی  35/2 .)1921درصد
دانشجویانعنوانکردندکهمیزاناستفادهاساتیدازمنابع
ووسایلآموزشیدرحدنسبتاًمطلوبو 15/2درصدهم
معتقدبودنددرحدمطلوباست.ولیدرکلوضعیتاین
مالک نسبتاً مطلوب گزارش شده است .در مالک میزان
استفادهازارزشیابیپیشرفتتحصیلی،نتایجبهدستآمده،
نسبتاًمطلوببودناینمالکرانشانداد.دراینزمینه،
یافتههاي مطالعهي کیانمهر نشان داد که در این مالک،
وضعیت گروهعلوم پایهي پزشکی مطلوب است (کیانمهر
.)1912درخصوصمالکتناسبشیوهيتدریساساتید،
میانگین نمرهي کسب شده 9 ،از  9میباشد که وضعیت
نسبتاً مطلوب این مالک را نشان میدهد .در پژوهشی
مشخص شد که میزان تناسب شیوهي تدریس اساتید با
دروس ارائه شده ،در حد مطلوب است (حضرتی تپه
.)1912درارتباطبامیزانانعطافپذیريبرنامههايدرسی
دورههانسبت بهنیازهايدانشجویانوجامعه،وضعیتاین
مالک در حد نسبتاً مطلوب گزارش شده است .در این
زمینه ،اکثر دانشجویان معتقد بودند که برنامهي درسی
فعلی،دروضعیتنسبتاًمطلوب،میزانبرگزاريسمینارها
توسط گروه آموزشی در وضعیت نامطلوب قرار دارد.
همچنین اکثر دانشجویان معتقد بودند که برنامههاي
کارآموزي از اهمیت خیلی باالیی برخورد دارند ،در حالی
که بین واحدهاي نظري و عملی (کارآموزي) تناسب
چندانی وجود ندارد .در پژوهشی دیگر در ارتباط با
برنامههاي کارآموزي دانشجویان رشتهي مدیریت خدمات
بهداشتی و درمانی دانشگاه جنديشاپور اهواز عنوان شده
کهبرنامههايکارآموزياینرشتهداراياثربخشیمطلوب
ورضـایـتبخشینمیبـاشـد،لذابازنگـري جـديواعـمال
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اصالحات الزم در برنامهریزي و اجراي کارآموزي ،در
راستاي تحقق اهداف آموزشی دانشجویان این رشته
ضروريبهنظرمیرسد(ظهیري.)1921

نتیجهگیری
 این مطالعه با شناسایی نقاط قوت و ضعف گروه
آموزشی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ،میتواند به
مدیران و دستاندرکاران آموزشی در حل معضالت گروه
کمک نماید .به طور کلی بر اساسنتایج بهدست آمده از
پژوهش ،الزم است در مواردي که گروه آموزشی مورد
مطالعهوضعیتنسبتاًمطلوبیدارد،سعیدرحفظوارتقاي
وضع موجود شود .در خصوص مواردي که در وضعیت
نامطلوب میباشند ،سعی و اهتمام بیشتري شود تا با
برنامهریزي صحیح و دقیق و برقراري امکانات مناسب،
وضعیت موجود ارتقا یابد .همچنین ضروري است که
زمینه يآشناییبیشتردانشجویانبااهدافورسالتگروه
مدیریت خدمات بهداشتی_درمانی فراهم شود تا با
حساسیتوتوجهبیشتريدورهيتحصیلیخودراسپري
نموده و در آینده نقش خود را در بهبود مدیریت نظام
سالمتبهخوبیایفانمایند.

تقدیر و تشكر
این مقاله حاصل طرح پژوهشی مصوب دانشگاه علوم
پزشکی جندي شاپور اهواز است که با همکاري مدیریت
توسعه آموزش علوم پزشکی و حمایت مالی معاونت
پژوهشی دانشگاه انجام شده است .از مدیریت و کارکنان
واحدهاي مذکور و همچنین دانشجویان رشته ي مدیریت
خدمات بهداشتی درمانی دانشکده ي بهداشت که ما را در
اینمطالعهیارينمودندقدردانیمیگردد.


دوفصلنامهی توسعهی آموزش جندیشاپور ،سال چهارم  ،شمارهی  ،1تابستان و پاییز 1931
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میانگینامتیازکسبشدهگروهمدیریتخدماتبهداشتیدرمانیدرهرمالک:1 جدول شماره
امتیاز مالک
نامطلوب

نسبتاً مطلوب

1/31

مالک های مورد بررسی
مطلوب
میزانآگاهیدانشجویانازاهدافگروه

9/11

میزانرضایتدانشجویانازمدیریتگروه


9

رضایتدانشجویانازالگوهاوشیوهتدریس
اعضايهیأتعلمی

1/11

میزاناستفادهازمنابعووسایلآموزشی


1/13

میزاناستفادهازارزشیابیپیشرفتتحصیلی
درطولترم
تناسبدروسارائهشدهبانیازهايجامعهو
تحوالتعلمیروز

1/51

1/51

میزانانعطافپذیريبرنامههايدرسی
دورههانسبتبهنیازهايدانشجویانو
جامعه

1/13

رضایتازمیزاناستفادهازفضاهايآموزشی

1/13

میانگینکلامتیازکسبشده
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Students' Views about the Educational Quality of Health Services Management
Department in AJUMS
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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
Keywords: Educational quality, Self-assessment, Students
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