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بررسي ديدگاه دانشجويان شاهد و ايثارگر نسبت به ارائه خدمات
آموزشي به آنها در دانشگاههاي علوم پزشكي كشور در سال1392
چکيده
مقدمه :دانشجويان شاهد و ايثارگر تحت پوشش ستادهاي شاهد و ايثارگر دانشگاهها میباشند .شناخت نگرش
این دانش��جویان درخصوص خدمات آموزشی میتواند نتایج ارزشمندی را برای برنامه ریزان آموزشی فراهم آورد .در
این مطالعه دیدگاه این دانشجویان نسبت به خدمات آموزشی ارائه شده به آنها مورد ارزیابی قرار گرفت.
روش :پژوهش از نوع توصیفی مقطعي بود .جامعه آماری ش��امل کلیه دانش��جویان ش��اهد و ایثارگر ش��اغل به
تحصیل در مقاطع دکترای عمومی و کارشناس��ی بود .حجم نمونه  550نفر از دانش��جویان شاهد وایثارگر بودند که
با روش نمونهگیری تصادفی سیس��تماتیک انتخاب ش��دند .دادهها با اس��تفاده از پرسشنامه محقق ساخته که روایی
آن قبال توس��ط صاحب نظران تایید وپایایی آن توسط آزمون آلفای کرونباخ ( )0/89به اثبات رسیده بود ،انجام شد.
دادهها توسط نرم افزار  SPSS20مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .برای تعیین تفاوت بین گروهها ازآزمون تی مستقل
و تحلیل واریانس استفاده شد.
یافتهها :این پژوهش نش��ان داد بین دیدگاه دانش��جویان دختر و پسر نس��بت به آیین نامههای آموزشی تفاوت
معنیدار وجود دارد ( .)P= 0/03لیکن درفرایند ،منابع و پیامدهای آموزشی تفاوت معنی داری مشاهده نگردید .بین
دیدگاه دانشجویان بومی و غیربومی نسبت به آییننامهها ،فرایند ،منابع و پیامدهای آموزشی تفاوت معنیدار وجود
دارد ( . )P >0/05بین دیدگاه دانش��جویان مجرد و متاهل نسبت به آییننامهها ،فرایند ،منابع و پیامدهای آموزشی
تفاوت معنیدار وجود ندارد .بین دیدگاه دانش��جویان رشتههای مختلف نسبت به آییننامهها ()F=3/29 ،P >0/01
و فرایندهای آموزش��ی ( )F =2/87 ،P >0/02تفاوت معنیدار وجود دارد .اما در منابع و پیامدهای آموزش��ی تفاوت
معنیدار وجود ندارد .بین دیدگاه دانشجویان با گروه سنی مختلف نسبت به منابع آموزشی ()F= 5/987 ،P=0/003
تفاوت معنیدار وجود دارد ( . )P >0/05بین دیدگاه افراد ش��اغل به تحصیل در دانش��گاههای تیپ مختلف در منابع
آموزشی ( )F =4/21 ،P=0/01و پیامدهای آموزشی تفاوت معنیدار وجود دارد (. )F=3/51 ،P=0/03
نتیجه گیری :در مجموع دیدگاه دانش��جویان ش��اهدوایثارگر نسبت به خدمات آموزشی ارائه شده به آنها در حد
زیاد و میزان تعامل دانشجویان با ستاد در حد متوسط ارزیابی شد .میبایست این موضوع مورد توجه و بررسی دقیق
تری قرار گرفته و راهکارهای اجرایی ،علمی الزم برای افزایش تعامل دانشجویان شاهد وایثارگر با ستادها ارائه شود.
کلید واژه :خدمات آموزشی ،میزان رضایتمندی ،دانشجویان شاهد و ایثارگر

 .1کارشناس ارشد آموزش پزشکی ،معاونت آموزشي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكيbohlooli1618@yahoo.com ،
 .2دانشیار پزشکی اجتماعی ،عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 .3استادیار فوق تخصص خون كودكان ،عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
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مقدمه
در کشور ما ورود به دانشگاه براساس سهمیههای خاص
صورت میپذیرد .دانش��جويان شاهد و ايثارگر نیز گروهي از
دانشجويان ميباشند كه براس��اس سهميههای تعریف شده
(رزمن��ده ،آزاده ،جانباز ،ش��اهد ،همس��ران و فرزندان آنان)
وارد دانش��گاه میشوند .بسیاری ازكشورها درحافظه تاریخی
خ��ود ،تجربه حداقل یكبار جن��گ را ثبت كردهاند و به انحاء
مختلف ب��ه بازماندگان جنگ خدمات��ی مانند پذیرش بدون
آزمون در دانشگاه ،شرکت در کالسهای آموزشی به صورت
رای��گان و کمک هزینه تحصیلی ارائه مینمایند .در ایران نيز
نهادها و س��ازمانهایی نظير بنياد ش��هيد انقالب اسالمي به
فرم��ان حضرت ام��ام (ره) به وجود آمد ک��ه وظایف ،قوانین
ودس��تورالعملهایی جهت ارائه خدمت به بازماندگان جنگ
ب��رای آنان تعریف ش��ده اس��ت .از آن جمله تش��کیل دفاتر
ستادهای ش��اهد و ایثارگر در دانش��گاهها و موسسات عالی
کش��ور جهت ارائه خدمات به دانش��جویان ش��اهد و ایثارگر
میباش��د .دفاتر ستاد ش��اهدوايثارگر در دانش��گاههای علوم
پزش��کی تحت نظ��ارت اداره كل امور دانش��جويان ش��اهد
وايثارگر وزارت بهداش��ت فعالی��ت مینمایند و ارائه خدماتی
از قبی��ل خدمات آموزش��ی مانند طرح تقوي��ت بنيه علمي،
طرح اس��تاد مش��اور ،برگزاري كارگاههاي آموزشي ،مشاوره
تحصيل��ي ،نظارت و ارزيابي وضعيت آموزش��ي دانش��جويان
ش��اهد وایثارگر را درکنار دیگ��ر خدمات از بدو ورود تا زمان
فارغ التحصیلی دانشجویان برعهده دارند (. )1
از آنجا که آوردههاي تحصيلي دانشجويان شاهد و ايثارگر
مانند نمره و رتبه در بدو ورود به دانش��گاه عموماً نس��بت به
دانش��جويان س��هميه مناطق متفاوت ميباشد الزم است به
محض ورود به دانش��گاهها و در حين دوره تحصيل ،خدمات
مناس��ب و ويژهایی در راس��تاي كاهش تفاوتهاي تحصيلي
اين دانشجويان با ساير دانشجويان ارائه شود .ارائه این قبیل
خدمات نه تنها از بروز مش��كالت آموزشي جلوگيري ميكند
بلك��ه موجب ايجاد انگيزه در روند تكاملي تحصيل آنها براي
حضور در مقاطع باالتر علمي و دانشگاهي ميگردد.
آموزش عالی یکی از عناصر کلیدی توس��عه انس��انی در
هر کش��ور به شمار میرود .آموزش زمانی موثر است که ابتدا

طراحی و برنامه ریزی ش��ده باش��د و در طراحی آموزش��ی
وتحصیلی نیز ش��ناخت نیازمندیهای آموزش��ی دانشگاه و
نیازهای تحصیلی دانش��جویان ودس��ته بندی آنها الزم است
ت��ا بتوان ب��رای حل آنها اق��دام کرد ( . )2س��نجش ديدگاه
دانش��جويان يك��ي از اركان مه��م و الزم در ارزياب��ي كيفيت
خدمات آموزش��ي ارائه شده در دانشگاه است و نتايج به دست
آمده از اين نظرسنجيها عامل مهمي در بهبود كاركرد آينده
اين واحدها ميباش��د ( . )3يكي از مش��خصههای کيفيت در
دانشگاه ،برآورده شدن انتظارات دانشجويان از فرآيند خدمات
آموزش��ي است ،با بررس��ي ش��كاف بين انتظارات و ادراکات
دانش��جويان ،ميتوان کيفيت اي��ن فرآيند را تعيين نمود .كم
بودن ش��كاف بين انتظارات و ادراکات دانش��جويان ،نش��ان
دهنده كيفيت مطلوب خدمات آموزشي ارايه شده است .گام
اساس��ي براي جبران اين شكاف ،شناخت ادراكات و انتظارات
دانش��جويان از كيفيت خدمات آموزشي ،تعيين نقاط قوت و
ضعف و به دنبال آن ،اتخاذ راهبردهایی براي كاهش ش��كاف
و تامين نظر دانش��جويان اس��ت ( . )4به همین دلیل بررسي
ميزان رضايت مندي دانش��جويان به عنوان مش��تريان نظام
آموزش��ي نقش عمدهاي در ارزيابي عملك��رد و فعاليتهاي
آموزش��ي دانش��گاه دارد ( . )5بنا بر این يك��ي از ضروريات
بررس��ي و بهبود كيفيت آموزشي دانشگاهها ارزيابي خدمات
ارائه شده از ديد دانشجویان به عنوان گيرندگان خدمت است.
دانشجويان شاهد و ايثارگر نيز به عنوان مشتريان وگيرندگان
خدمت از ستادهاي ش��اهدوايثارگر تلقي ميشوند .شناخت
ديدگاه اين دانشجويان نسبت به عملكرد آموزشي ستادهاي
شاهدوايثارگردانش��گاههاي علوم پزشكي ميتواند يافتههای
ارزشمندي را براي مس��ئولين ،برنامهريزان ودستاندركاران
خدمات رس��اني به اين دانش��جويان را فراهم س��ازد .بررسي
نظرات دانش��جويان شاهد وايثارگر نس��بت به عملکرد ستاد
امور دانش��جویان ش��اهد و ایثارگر دانش��گاه فردوسی مشهد
نش��ان داد كه اين دانش��جويان به طور معناداري با ضرورت
وجود س��تاد و عملكردهاي آموزش��ي آن (تأثير وجود ستاد
بر آرامش و راحتي بيش��تر در محيط خوابگا ه و دانشكدههاي
محل تحصيل ،انتخاب اساتيد قوي بهعنوان استاد مشاور ،ارائه
ع آموزش��ي)
ي تقويتي ،تهیه و تكثير جزوات و مناب 
كالسها 

بهلولی و همكاران

روش پژوهش:
اي��ن پژوهش یک مطالعه توصیف��ی مقطعی بود .جامعه
پژوهش را  550نفر از دانش��جویان ش��اهد وایثارگر شاغل به
تحصیل در مقاطع دکترای عمومی (پزش��کی ،دندانپزشکی
وداروسازی) وکارشناسی دانش��گاههاي علوم پزشكي کشور
در س��ال تحصیلی  1392بودندکه میبایست حداقل دو ترم
را پش��ت سرگذاشته باش��ند .در این پژوهش از روش نمونه
گیری تصادفی سیسستماتیک استفاده شد .به منظور بررسی
دیدگاه دانش��جویان ش��اهد و ایثارگر نسبت به ارائه خدمات
آموزشی به آنان از پرسش��نامه محقق ساخته مشتمل بر دو
بخش مش��خصات فردی دانش��جویان و  25سئوال در چهار
محورآئيننامههای آموزشي ( 4سئوال)  ،فرايند آموزشي (8
سئوال)  ،منابع آموزشي ( 4سئوال)  ،پيامدهاي آموزشي (9
س��ئوال) استفاده شد .سئواالت پرسشنامه براساس مقیاس3
گزینهای (زیاد ،متوسط وکم) سنجیده شد .به منظور تعیین
روایی پرسش��نامه از نظرات صاحب نظران اس��تفاده شد که
پس از اعمال نظرات اصالحی پرسشنامه نهایی تدوین گردید.
برای تعیین پایایی واعتبار پرسش��نامه مذکور نیز در مطالعه
پایلوت تعداد  150نس��خه از پرسش��نامه توسط دانشجویان
جامعه آماری خارج از حجم نمونه تکمیل گردید که از طریق
محاس��به ضریب آلفای کرونباخ ،ضریب پایایی پرسش��نامه
 0/89بدست آمد .براساس نتايج حاصل از پايلوت و جمعیت
آماری دانش��جويان ش��اهد وايثارگر شاغل به تحصيل ،حجم
نمون��ه به تعداد  550نف��ر برآورد گرديد .پ��س از گردآوری
پرسش��نامه ها ،دادههای بدس��ت آمده با استفاده از نرم افزار
 SPSS 20مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .در این تحقیق از
آمار توصيفي (ارائه ش��اخصهای مركزي و پراكندگي نمرات
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نظر موافق داشته و نسبت به عملكرد ستاد در مقولههاي حل
ن امكانات
ي وتامي 
مشكالت اساسي آنها ،ارتقا س��طح فرهنگ 
ي مس��ابقات
ي فعاليتهاي اردوي 
رفاهي دانش��جويان ،برگزار 
ورزش��ي متناس��ب با نيازها و عاليق دانش��جويان و برگزاري
ي نگرش منفي داش��تند ( . )6دانش��جويان
برنامههاي مذهب 
از خدمات و تس��هيالت آموزشي ارائه ش��ده توسط ادارهكل
امور دانش��جويان ش��اهدوايثارگر راضي بوده و از نظرآنها اين
خدمات بر پيشرفت تحصيلي ،ارتقاي علمي و عالقه به ادامه
تحصيل دانش��جويان ش��اهد مؤثر بوده است ( . )7یافتههای
پژوهش محمديان نش��ان میدهد كه دانشجويان از خدمات
آموزش��ي دانش��كدهها و مديريت آموزشي دانش��گاه رضايت
متوس��ط دارند ( . )8در مطالعه ديگري تنها حدود  40درصد
از دانشجويان دانشگاه مازندران از خدمات آموزشي ارائه شده
رضايت داشتند ( . )9سيادت نيز در مطالعه خود نتيجه گرفت
كه دانش��جويان تحصيالت تكميلي در دانشگاه علوم پزشكي
اصفهان نس��بت به عملكرد مديريت آموزشي در چهار حيطه
اداري ،آموزش��ي ،كيفيت پاس��خگويي ،نظ��ارت و راهنمايي
رضايت ندارند و معتقدند كه مديريت آموزشي نتوانسته است
وظايف خود را حتی در حد متوسط انجام دهد (. )10
تاكن��ون مطالع��ات اندك��ی در زمينه بررس��ي ديدگاه
دانش��جويان و ميزان رضايتمندي آنها از خدمات آموزشي،
در دانش��گاههاي علوم پزش��كي انجام شده است و در همين
مطالعات محدود نيز ديده ش��ده اس��ت ك��ه درصد كمي از
دانش��جويان از خدمات آموزش��ي ارائه ش��ده رضايت دارند.
عليرغم انجام بررسيهاي محدود دانشگاهي تاکنون بررسي
جامعی درباره ديدگاه دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاههای
علوم پزشكي كشور نس��بت به خدمات و تسهيالت آموزشي
ارائه شده به آنها ،صورت نگرفته است پس از گذشت سالها
از ارائه این خدمات نیاز اس��ت که در ای��ن خصوص ارزیابی
انجام گیرد تا نظر آنها نس��بت به خدمات آموزشي ارائه شده
مشخص شود ،این دانشجویان نسبت به شرح وظایف ستادها
و مس��ئولين مربوطه در راستای خدمات آموزشی بیشتر آگاه
ش��ده ،نظارت دقیقتری بر امور تحصیلی آنان صورت پذیرد،
اولویتهای خدمات آموزشی مورد نیاز این دانشجویان و نقاط
قوت وضعف خدمات آموزشی ارائه شده از دیدگاه دانشجویان

مش��خص شود و درصورت لزوم برنامههای آموزشی ویژه این
دانشجویان اصالح ش��ده و برنامهریزی آموزشی بهتری برای
آنه��ا تدوین گردد .با عنایت به این موضوع ،هدف از پژوهش
حاضر بررسي ديدگاه دانش��جويان شاهد و ايثارگر نسبت به
خدمات آموزشی و همچنین بررسی ميزان تعامل دانشجویان
با س��تاد در دانشگاههاي علوم پزشكي كشور در سال 1392
بوده است.
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و جداول و نمودارها) و برای بررس��ی فرضیهها از آزمون تی
مس��تقل ،آزمون ( Fتحلیل واریان��س)  ،آزمون کالموگروف-
اسمیرنوف ،آزمون تعقیبی توکی و آزمون لوین استفاده شد.
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یافتهها
در این مطالعه دیدگاه  550نفراز دانش��جویان ش��اهد و
ایثارگر نسبت به خدمات آموزشی ارائه شده به آنها بر اساس
معیارهای ارزیابی درپرسش��نامه «زیاد»« ،متوسط» و»کم»
مورد بررس��ی قرار گرف��ت .از این تع��داد 343نفر ()%62/4
دخت��ر و 207نف��ر ( )%37/6پس��ربودندکه بیش��ترین تعداد
ش��رکت کننده مربوط به دختران بود .از نظر س��نی %71/8
دانش��جویان بین  21تا  25س��ال بودند %78/9 .دانشجویان
مج��رد و 21/1درص��د آنه��ا متاه��ل بودن��د 277 .نف��ر از
دانشجویان مورد مطالعه در مقطع دکترای عمومی (% 28/7
پزش��کی %13/6 ،دندانپزشکی ،و %8داروس��ازی) و 273نفر
درمقطع کارشناس��ی ( %17/7پرستاری ومامایی و %32سایر
رشتههای پیراپزشکی) مشغول به تحصیل بودند .از نظر نوع
س��همیه  %55/8فرزند جانباز %33/1 ،فرزن��دآزاده و%11/1
فرزند ش��هید بودند .درمجموع  64/9درصد دانشجویان مورد
مطالعه بومی و 35/1درصد آنها غیربومی بودند.
طب��ق نتایج بدس��ت آم��ده درمولف��ه آیی��ن نامههای
آموزش��ی ،بیش��ترین میانگین مربوط به دانش��جویان رشته
پرس��تاری و مامایی وکمترین میانگین مربوط به دانشجویان
رشته داروسازی میباشد .در مولفه فرایند آموزشی ،بیشترین
میانگین مربوط به دانش��جویان رش��ته پرس��تاری و مامایی
وکمترین میانگین مربوط به دانش��جویان رش��ته داروسازی
میباشد .درمولفه منابع آموزشی نیز بیشترین میانگین مربوط
به دانش��جویان رشته پرستاری و مامایی وکمترین مربوط به
دانش��جویان رشته دندانپزش��کی بوده و در مولفه پیامدهای
آموزش��ی ،بیش��ترین میانگین مربوط به دانش��جویان رشته
پرس��تاری و مامایی وکمترین مربوط به دانش��جویان رشته
دندانپزش��کی میباشد .از نتایج چنین برمی آید که باالترین
دیدگاه دانش��جویان در کلیه مولفههای خدمات آموزشی به
ترتیب مربوط به رشته پرس��تاری و مامایی ،سایر رشتههای
پیراپزشکی ،پزشکی ،دندانپزشکی وکمترین میانگین مربوط

به دانشجویان رشته داروسازی است (جدول . )1
براس��اس نتایج ،بین دیدگاه دانش��جویان دختر و پس��ر
نس��بت به آیین نامههای آموزش��ی تف��اوت معنی دار وجود
دارد ( )P >0/05و میانگین نمره دانشجویان دختر بیشتر از
پس��ران بود .لیکن بین دیدگاه آنها راجع به فرایند آموزشی،
منابع آموزشی و پیامدهای آموزشی تفاوت معنی دار مشاهده
نگردید (( )P >0/05جدول  . )2میانگین نمرات دانشجویان
بوم��ی م��ورد مطالع��ه در تمام��ی مقیاسهای پرسش��نامه
خدمات آموزش��ی بیش از دانش��جویان غیربومی میباش��د.
در نتیج��ه بین دیدگاه دانش��جویان بوم��ی و غیربومی راجع
به آیین نامههای آموزشی ،فرایند آموزشی ،منابع آموزشی و
پیامدهای آموزشی تفاوت معنی دار وجود دارد (. )P >0/05
دیدگاه دانشجویان نسبت به خدمات آموزشی به نسبت
وضعیت تاهل نش��ان داد که بین دیدگاه دانش��جویان مجرد
و متاهل راجع به آیین نامههای آموزش��ی ،فرایند آموزش��ی،
منابع آموزش��ی و پیامدهای آموزشی تفاوت معنی دار وجود
ندارد (. )P <0/05
انجام آزمون  Fبر روی میانگین نمره دانش��جویان مورد
مطالعه نش��ان داد که بین دیدگاه دانش��جویان مورد مطالعه
در رش��تههای مختلف نس��بت ب��ه آییننامههای آموزش��ی
( )F= 3/29 ،P >0/01و فراینده��ای آموزش��ی (،P >0/02
 ، )F= 2/87تف��اوت معن��ی دار وج��ود دارد .لیکن در منابع
آموزش��ی و پیامدهای آموزشی ،تفاوت معنی دار وجود ندارد
(( )P <0/05جدول  . )3انجام آزمون تعقیبی توکی ،نش��ان
داد که تفاوت دیدگاه دانشجویان رشته پرستاری و مامایی در
زمینه آیین نامههای آموزشی با دانشجویان رشته داروسازی
معنی دار میباشد ( . )P >0/05لیکن دیگر مقایسههای انجام
گرفته بین دیدگاه دو به دو دانشجویان رشتههای مختلف علوم
پزش��کی با یکدیگر ،تفاوت معنی دار نبوده است ()P <0/05
همچنین تفاوت دیدگاه دانشجویان رشته پرستاری و مامایی
در زمینه فرایندهای آموزشی با دانشجویان رشته داروسازی
معنی دار میباش��د ( . )P >0/05لیکن بین دیدگاه دو به دو
دیگر دانشجویان رش��تههای مختلف علوم پزشکی در زمینه
فرایندهای آموزش��ی با یکدیگر ،تفاوت معنی دار نبوده است
(( )P <0/05جدول. )4
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جدول  :1میانگین ،انحراف معیار ،کمترین و بیشترین میانگین مربوط به نمره دانشجویان مورد مطالعه در خرده مقیاسهای
پرسشنامه خدمات آموزشی به تفکیک رشته تحصیلی ()n=550
متغیرها

آیین نامههای آموزشی

فرایند آموزشی

منابع آموزشی

پیامدهای آموزشی

گروه

پرشکی
داروسازی
دندانپزشکی
پرستاری و مامایی
سایررشتههایپیراپزشکی
پرشکی
داروسازی
دندانپزشکی
پرستاری و مامایی
سایررشتههایپیراپزشکی

پرشکی
داروسازی
دندانپزشکی
پرستاری و مامایی
سایررشتههایپیراپزشکی
پرشکی
داروسازی
دندانپزشکی
پرستاری و مامایی
سایررشتههایپیراپزشکی

فراوانی

158
44
75
97
176
158
44
75
97
176
158
44
75
97
176
158
44
75
97
176

میانگین

4/08
3/93
4/47
4/79
4/42
8/16
7/45
8/13
9/20
8/62
5/09
5/04
4/95
5/62
5/58

12/96
12/11
11/94
13/40
13/25

انحراف معیار

1/90
1/52
1/69
1/77
1/65
3/25
2/56
3/05
3/38
3/47
2/45
2/82
2/30
2/07
2/22
4/53
4/67
4/43
4/32
4/10

کمترین میانگین

3/78
3/47
4/07
4/43
4/17
7/65
6/68
7/43
8/51
8/11
4/70
4/19
4/41
5/20
5/24

12/25
10/69
10/92
12/53
12/64

بیشترین میانگین

4/38
4/39
4/85
5/15
4/67
8/68
8/23
8/84
9/87
9/14
5/47
5/90
5/48
6/04
5/90

13/67
13/53
12/96
14/27
13/86
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بررس��ی دیدگاه دانشجویان شاهد و ایثارگر درگروههای
س��نی مختلف (20س��ال و کمتر 21-25 ،سال و  26سال و
بیشتر)  ،نس��بت به خدمات آموزشی دانشگاهها نشان دادکه
بین دیدگاه دانش��جویان گروه س��نی مختلف نسبت به آیین
نامههای آموزش��ی ،فرایند آموزش��ی و پیامدهای آموزش��ی
تف��اوت معنی دار وجود ندارد ( ، )P< 0/05لیکن نس��بت به
مناب��ع آموزش��ی ( )F= 5/987 ،P=0/003تفاوت معنی دار
وجود دارد .همچنین بین دیدگاه افرادگروه س��نی 26سال و
بیشتر با دوگروه سنی  21-25سال و 20سال و کمتر تفاوت
معنی دار وجود دارد .انجام آزمون تعقیبی توکی نش��ان داد
که بین دیدگاه افراد گروه سنی  26سال و بیشتر با دو گروه
سنی  21-25سال و  20سال و کمتر در زمینه متغیر منابع
آموزشی تفاوت معنی دار وجود دارد.
بررس��ی دیدگاه دانشجویان ش��اهد و ایثارگر دانشگاهها

با تیپ مختلف (تیپ ،1تیپ 2و تیپ ، )3نس��بت به خدمات
آموزش��ی دانش��گاهها داللت بر ای��ن دارد که بی��ن دیدگاه
دانش��جویان دانش��گاههای تیپ 1نس��بت به آیین نامههای
آموزش��ی و فرایند آموزش��ی ،تفاوت معن��ی دار وجود ندارد
( ، )P< 0/05لیکن دانش��گاههای با تیپ مختلف ،نس��بت به
منابع آموزش��ی ( )F =4/21 ،P=0/01وپیامدهای آموزش��ی
( )F =3/51 ،P=0/03تفاوت معنی دار وجود دارد .نتایج نشان
داد که بین دیدگاه افراد ش��اغل به تحصیل در دانشگاههای
تیپ  1با دانشگاههای تیپ  ،2در دو زمینه منابع آموزشی و
پیامدهای آموزشی تفاوت معنی دار وجود دارد .انجام آزمون
تعقیبی توکی نشان داد که بین دیدگاه دانشجویان شاغل به
تحصیل در دانش��گاههای تیپ  1با دانشگاههای تیپ  ،2در
دو زمینه منابع آموزش��ی و پیامدهای آموزشی تفاوت معنی
دار وجود دارد.
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متغیرها

جدول  :2نتایج آزمون  tمربوط به خرده مقیاسهای پرسشنامه خدمات آموزشی ()n=550

آیین نامههای آموزشی
پاییز و زمستان  -1393دوره  - 23شماره  3و 4

فرایند آموزشی

منابع آموزشی

پیامدهای آموزشی

میانگین

انحراف معیار

دختر ()n=343

4/57

1/86

پسر ()n=207

4/23

1/55

دختر ()n=343

8/57

3/44

پسر ()n=207

8/20

3/03

دختر ()n=343

5/34

2/34

پسر ()n=207

5/28

2/32

دختر ()n=343

13/06

4/52

پسر ()n=207

12/71

4/13

t

درجه آزادی

سطح معنی داری

2/17

548

0/03

1/30

548

0/20

0/31

548

0/76

0/92

548

0/36

جدول  : 3نتایج آزمون  Fمربوط به میانگین نمرات افراد رشتههای مختلف در پرسشنامه خدمات آموزشی
متغیرها

آیین نامههای آموزشی

فرایند آموزشی

منابع آموزشی

پیامدهای آموزشی

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معنی داری

بین گروهی

39/99

4

9/99

3/29

0/01

درون گروهی

1656/16

545

3/03

جمع

1696/14

549

بین گروهی

123/19

4

30/79

درون گروهی

5835/82

545

10/71

جمع

5959/01

549

بین گروهی

42/20

4

10/55

درون گروهی

2950/38

545

5/41

جمع

2992/58

549

بین گروهی

141/63

4

35/41

درون گروهی

10354/31

545

18/99

جمع

10495/94

549

2/87

1/95

1/86

0/02

0/10

0/12
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جدول  :4آزمون تعقیبی توکی جهت مقایسه دیدگاه دانشجویان مورد مطالعه درمتغیرهای آیین نامههای آموزشی وفرایندهای
آموزشی ()n=550

متغیر

گروههای مقایسه ای

پزشکی با پرستاری و مامایی

پرستاری و مامایی با سایررشته ها

0/37

دندانپزشکی با داروسازی

0/15

دندانپزشکی با سایر رشته ها

0/04

داروسازی با سایر رشته ها

0/49

پزشکی با دندانپزشکی

سایر رشتهها با پزشکی

پزشکی با پرستاری و مامایی

0/86
0/38
0/53
0/33
1/03

پرستاری و مامایی با دندانپزشکی

1/06

پرستاری و مامایی با سایررشته ها

0/57

دندانپزشکی با داروسازی

0/68

دندانپزشکی با سایر رشته ها

0/49

داروسازی با سایر رشته ها

1/17

داروسازی با پرستاری و مامایی

پزشکی با دندانپزشکی
داروسازی با پزشکی

سایر رشتهها با پزشکی

بحث و نتیجه گیری
نظامهاي آموزشي را میتوان مجموعه برنامهها ،روشها
و موادي دانس��ت كه به طور هماهنگ دستيابي شاگردان را
به اهداف آموزشي خاص تسهيل میكند ( . )11دانشجویان،
مشتریان اصلی سیستم آموزش در دانشگاهها هستند وکیفیت
خدمات آموزش��ی را ب��ا انتظارات و ادراکات خ��ود از خدمات
دریافت شده میسنجند ،از این رو اکنون در همه مراکز علمی
دنیا دیدگاه دانش��جویان را در م��ورد کلیه جنبههاي خدمات

1/74
0/03
0/71
0/46

0/22

0/06

0/31

0/01

0/27
0/22
0/24
0/29
0/33
0/24
0/19
0/29
0/42
0/50
0/59
0/41
0/45
0/62
0/56
0/45
0/35
0/55

0/74
0/44
0/52
0/98
0/49
1/00
0/39
0/46
0/11
0/22
0/03
0/64
1/00
0/81
0/73
0/80
0/70
0/21

آموزش��ی ارائه شده در موسسات آموزش عالی به عنوان عامل
ضروري در پایش کیفیت آموزش در نظر میگیرند .شواهد
نشان میدهد که نظام آموزشی هنگامی میتواند وظایف خود
را به درس��تی انجام دهد که از نظر کیفیت آموزش��ی در وضع
مطلوب باش��د با توجه به این موضوع ضرورت یافتن راههایی
که بت��وان کیفیت آموزش��ی را افزایش داد ،ض��روري به نظر
میرسد (. )12
س��تادهاي ش��اهد وايثارگ��ر دانش��گاهها نق��ش مهمي
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پرستاری و مامایی با دندانپزشکی

داروسازی با پزشکی

فرایندهای آموزشی

0/71
0/32

داروسازی با پرستاری و مامایی

آیین نامههای آموزشی

اختالف میانگین ها

خطای معیار اندازه گیری سطح معناداری
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بعنوان مرجع رسيدگي به امور ايثارگران دركيفيت آموزشي
دانش��جويان مربوطه برعهده دارند .ارائ��ه خدمات مورد نياز
در زمينههاي آموزشي به دانش��جويان معزز شاهد و ایثارگر
به منظور باال بردن س��طح علمي اين عزيزان با بهرهمندي از
كليه امكانات واعتبارات مش��ترك دانشگاهها و بنياد شهيد و
امور ايثارگران مطابق قوانين مصوب از جمله اموري است كه
در بهبود كيفيت آموزش��ي دانشجويان نقش بسزايي را ایفا
مینماید.
نتای��ج نش��ان میدهد ک��ه میانگی��ن نم��رات دختران
دانش��جو در تمامی مقیاسهای پرسشنامه خدمات آموزشی
(آییننامههای آموزش��ی ،فرایند آموزش��ی ،منابع آموزش��ی
و پیامدهای آموزش��ی) بیش از پس��ران میباش��د و دختران
دیدگاه بهتری نس��بت به پس��ران دارند .با این وجود تفاوت
معن��ی داری بین دیدگاه دختران و پس��ران درب��اره فرایند
آموزشی ،منابع آموزشی و پیامدهای آموزشی مشاهده نشد.
لیکن بین دیدگاه دانش��جویان دختر و پس��ر نسبت به آیین
نامههای آموزش��ی تفاوت معنی دار وجود دارد (. )P> 0/05
ای��ن نتایج با نتیجۀ پژوهش ابراهیمی پور همس��و و با نتیجه
پژوهش پژهان و همکاران ،رس��ول آب��ادی و محمدیان غیر
همس��و بوده است .س��ازگاری و همچنین دقت عمل بیشتر
در دختران نس��بت به پس��ران را میتوان به عنوان دلیل این
غیرهمسویی مطرح نمود (. )8 ،12 ،5 ،6
میانگی��ن نم��رات دانش��جویان بومی م��ورد مطالعه در
تمام��ی مقیاسهای پرسش��نامه خدمات آموزش��ی بیش از
دانش��جویان غیربومی بود و نش��ان میدهد که دانش��جویان
بومی دیدگاه بهتری نس��بت به دانشجویان غیر بومی دارند.
نتای��ج نیز بر ای��ن داللت دارد که بین دی��دگاه این دو گروه
در آیین نامههای آموزش��ی ،فرایند آموزشی ،منابع آموزشی
و پیامدهای آموزش��ی تفاوت معنیدار وجود داشت .نتیجه
پژوهش حاضر با نتیجه پژوهش برجیان و همکاران همس��و
و با نتایج پژوهش ابراهیمیپور غیرهمس��و میباشد (13و.)6
مولف�� ه بومی بودن و دسترس��ی به سیس��تمهای حمایتی از
قبیل خانواده میتواند درکاهش مش��کالت آموزشی و بهبود
عملکرد تحصیلی دانش��جویان نقش داش��ته باشد .میانگین
نمرات دانش��جویان متاهل در تمامی مقیاسهای پرسشنامه

خدمات آموزش��ی بیش از دانشجویان مجرد میباشد ،بدین
معنی که دیدگاه دانش��جویان متاهل نس��بت به دانشجویان
مجرد بهتر اس��ت .با این وجود بین دیدگاه دانشجویان مجرد
و متاهل راجع به آیین نامههای آموزش��ی ،فرایند آموزش��ی،
منابع آموزش��ی و پیامدهای آموزشی تفاوت معنی دار وجود
نداشت .پژوهشی همسو یا غیر همسو با نتیجه فوق پیدا نشد.
نتای��ج پژوه��ش حاضر نش��ان میدهد ک��ه درکل بین
دی��دگاه دانش��جویان رش��تههای مختلف نس��بت ب��ه آیین
نامههای آموزش��ی و فرایندهای آموزش��ی تفاوت معنی دار
وجود دارد .دیدگاه دانش��جویان رشته پرستاری و مامایی در
آیین نامههای آموزشی با میانگین نمره  4/79نسبت به دیگر
رشتهها بهتر بوده اس��ت .کمترین میانگین در آییننامههای
آموزش��ی مربوط به دانش��جویان رشته داروس��ازی ()3/93
میباش��د .همچنین در فرآیندهای آموزشی نیز دیدگاه گروه
پرس��تاری و مامایی با میانگین 9/20نسبت به دیگر رشتهها
بهت��ر بوده اس��ت .لیکن بین دیدگاه دانش��جویان ش��اهد و
ایثارگر در رش��تههای مختلف مورد مطالع��ه راجع به منابع
آموزشی و پیامدهای آموزشی ،تفاوت معنی دار وجود ندارد.
با وجود اینکه تفاوت معناداری در منابع آموزشی و پیامدهای
آموزش��ی در بین دانشجویان شاغل به تحصیل در رشتههای
مختلف دیده نش��د اما میانگین نمرات دانشجویان پرستاری
و مامایی ( )5/62نس��بت به بقیه رش��تهها باالتر بود و حاکی
از دیدگاه بهتر این گروه به منابع آموزش��ی بود .پایین ترین
میانگین در مولفه منابع آموزشی متعلق به گروه دانشجویان
رشته دندانپزشکی ( )4/95بود .همچنین در مولفه پیامدهای
آموزش��ی نیز دیدگاه دانشجویان رشته پرس��تاری و مامایی
( )13/40نسبت به دیگر رش��تهها بهتر بوده است .پژوهشی
همسو یا غیر همسوبا نتیجه فوق پیدا نشد.
یافتهها نش��ان میدهد که بین دیدگاه دانشجویان گروه
س��نی مختلف نس��بت به آیی��ن نامههای آموزش��ی ،فرایند
آموزش��ی و پیامدهای آموزشی تفاوت معنی دار وجود ندارد،
لیکن بین دیدگاه دانشجویان با گروه سنی مختلف نسبت به
منابع آموزشی تفاوت معنی دار وجود دارد .دانشجویان شاهد
و ایثارگر با گروه س��نی  26س��ال و بیش��تر با میانگین4/71
نس��بت به دو گروه سنی دیگر دیدگاه بهتری نسبت به آیین
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نامههای آموزشی داشتند .دانشجویان شاهد و ایثارگر با گروه
س��نی 20س��ال و کمتر با میانگین  8/49دیدگاه بهتری در
فرایند آموزش��ی داشتند ،دانشجویان شاهد و ایثارگر درگروه
س��نی  20س��ال و کمتر با میانگین  5/77در منابع آموزشی
دیدگاه بهتری نس��بت به س��ایر گروهها دارند .در پیامدهای
آموزشی ،دانشجویان گروه سنی  20سال و کمتر با میانگین
 13/78دیدگاه بهتری داش��تند .تحقیقات همسو یا ناهمسو
با نتیجه فوق یافت نشد .عدم تفاوت بین دیدگاه دانشجویان
گروههای س��نی مختلف را میتوان به دلیل همس��انی آیین
نامههای آموزشی برای تمامی گروههای سنی تبیین نمود.
یافتهه��ا نش��ان میدهد که بی��ن دیدگاه دانش��جویان
دانش��گاههای تیپ  1با دانش��گاههای تیپ  2و  3نسبت به
آیین نامههای آموزش��ی و فرایند آموزشی ،تفاوت معنی دار
وج��ود ندارد ول��ی در دو مولفه منابع آموزش��ی و پیامدهای
آموزش��ی تفاوت معنی دار وجود دارد .دیدگاه دانش��جویان
تیپ  3نس��بت به آیین نامههای آموزشی ( )4/73و فرایند
آموزشی ( )8/92بهتر از تیپ یک و دو بود .در منابع آموزشی
دیدگاه دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاههای تیپ
 2ب��ا میانگی��ن  5/68بهتر ب��ود و در پیامدهای آموزش��ی،
میانگین نمره دانشجویان در دانش��گاههای تیپ)13/41( 3
باالتر بود و نش��ان دهنده دیدگاه بهتر این دانشجویان نسبت
ب��ه دیگر تیپهای دانش��گاهی بوده اس��ت .ش��اید به دلیل
همسانی آیین نامههای آموزشی در کلیه دانشگاهها و فارغ از
تیپهای دانش��گاهها تفاوت معناداری در این مولفه مشاهده
نش��د .همچنین به نظر میرس��د که نحوه و کیفیت خدمات
مش��اورهای در هنگام انتخاب واح��د و درکل دوران تحصیل،
آموزش اس��اتید مش��اور و ارتباط خوب اساتید با دانشجویان
ش��اهد و ایثارگر تقریبا در تمامی س��ه تیپ یکس��ان بوده و
عملکرد رضایت بخش��ی داش��تهاند .لیک��ن در مولفه منابع
آموزش��ی که به نوعی نشان دهنده امکانات دانشگاه میباشد
ب��ا توجه به اینکه برخی از دانش��گاهها از امکانات آموزش��ی
وش��رایط بهتری برخوردارند ممکن است این موضوع دلیل
مش��اهده تفاوت معنادار بین دیدگاه گروهها باشد .همچنین
درپژوه��ش حاضر ،از دیدگاه دانش��جویان ش��اهد و ایثارگر
می��زان رضای��ت از آئین نامههای آموزش�ی درکل در حد

متوسط ارزیابی شد .این مولفه شامل :ميزان آشنايي با آئين
نامهها ومقررات آموزشي ،ميزان اطالع رساني به دانشجويان
درخصوص آئين نامهها ومقررات آموزشي ،ميزان كارايي آئين
نامهها ومقررات آموزش��ي و ض��رورت بازنگري واصالح آئين
نامهها ومقررات آموزش��ي خاص دانش��جويان شاهد وايثارگر
بوده اس��ت و تمامی آیتمها نیز از دیدگاه ش��رکت کنندگان
پژوهش همگی در حد متوس��ط ارزیابی شدهاند .براي بهبود
اطالع رس��اني بايد اقدامات جدي صورت گيرد و آئین نامهها
و مقررات جاری آموزش��ی شاهد و ایثارگر مورد بازبینی و به
روزرسانی شود.
از دیدگاه دانش��جویان ش��اهد و ایثارگر میزان رضایت
از فرآین�د آموزش�ی در کل در حد زیاد ارزیابی ش��د .این
مولفه شامل :ضرورت مشاوره وراهنمايي دانشجويان در زمان
انتخاب واحد ،ضرورت برگزاري كالسهاي تقويت بنيه علمي
براي دانشجويان ،ميزان تاثير مشارکت دانشجويان در طراحي
و برگزاري كالسهای تقويت بنيه علمي ،نقش استاد مشاور در
ارتقاء آموزشي و تاثير گذاري در پيشرفت تحصيلي ،برگزاري
كالسهاي ترم تابس��تاني ويژه دانشجويان شاهد وايثارگر بود
که میزان رضایت از آنها از دیدگاه ش��رکت کنندگان در حد
زیاد بود و بقیه آیتمهای این مولفه که شامل ميزان مشاركت
دانش��جويان در انجام برنامههای پژوهش��ي ،ميزان ارتباط و
مشاوره اس��اتيد مشاور با دانش��جويان ميزان ارتباط وتعامل
با دفتر س��تاد ش��اهد و ايثارگر بوده است که در حد متوسط
ارزیابی شدهاند .دانشجویان شاهد و ایثارگر تمایل به شرکت
در برنامههای پژوهشی داشته ولی این موضوع کمتر از سوی
ستادهای شاهد و ایثارگر مورد توجه قرارگرفته است که باید
برنامه ریزی جدی تری در این خصوص و طرح استاد مشاور
و ارتباط بیشتر دانشجویان با ستادها صورت گیرد .از دیدگاه
دانشجویان شاهدوایثارگر ،میزان رضایت از منابع آموزشی
درکل در حد زیاد ارزیابی شد .این مولفه شامل :ارائه جزوات،
كتب درسي مورد نياز و مرتبط با رشته تحصيلي دانشجويان
در پيش��رفت تحصيلي ،ضرورت وج��ود كتابخانه خاص براي
دانشجويان در محل ستاد شاهد وايثارگر دانشگاه ،دسترسي
ب��ه اينترنت در محل س��تاد و ارائه خدم��ات اينترنتي ،ارائه
خدمات آموزشي و وسايل كمك آموزشي (مانند جزوه)CD ،
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در بهبود وضعيت آموزشي بود.
از دیدگاه دانش��جویان ش��اهدوایثارگر ،می��زان رضایت
از پیامده�ای آموزش�ی در کل در حد زیاد ارزیابی ش��د.
ای��ن مولفه نیز ش��امل :اثربخش��ي كالس��هاي تقويت بنيه
علمي در ارتقاء وپيش��رفت تحصيلي دانش��جويان ،اثربخشي
آئين نامه تس��هيالت آموزش��ي دانشجويان ش��اهد و ايثارگر
در رفع مش��كالت آموزش��ي ،اثربخش��ي اجراي طرح استاد
مشاوردانشجويان شاهدوايثارگر در بهبود وضعيت تحصيلي،
اثربخشي طرح تشویق (ارتقاء معدل دانشجويان) در پيشرفت
تحصيلي ،اثربخش��ي برگزاري كالس��هاي ترم تابس��تاني در
جلوگيري از عقب ماندگي تحصيلي ،اثربخش��ي كالس��هاي
آمادگي تحصيالت تكميلي (دس��تياري ،كارشناس��ي ارشد،
كارشناس��ي)  ،اثربخشي كالس��هاي آمادگي آزمونهاي جامع
(علوم پايه وپيش كارورزي) و اثربخش��ي آزمونهاي آزمايشي
علوم پايه و پيش كارورزي بود .یافته دیگر حاصل از پژوهش
ارزیابی میزان تعامل دانش��جویان با س��تاد ش��اهد و ایثارگر
دانشگاه بود که از دیدگاه دانشجویان در حد متوسط ارزیابی
شده است .در کل نتایج پژوهش حاضر بیانگر این است که از
دیدگاه دانشجویان شاهد و ایثارگر میزان رضایت از خدمات
آموزش��ی ارائه شده توسط ستاد شاهد و ایثارگردرحد زیاد و

میزان تعامل دانشجویان با ستاد در حد متوسط میباشد.
پیش��نهاد میگرددکه در پژوهشه��ای آتی در جمعیت
دانشجویان ش��اهد و ایثارگر ،ابعاد کیفی خدمات آموزشی از
قبیل قابلیت اطمینان ،پاس��خگویی ،تضمی��ن و همدلی نیز
مورد بررس��ی قرار گیرد .همچنین ب��ا توجه به اینکه در این
پژوهش میزان تعامل ،ارتباط وهمدلی دانش��جویان با س��تاد
ش��اهد و ایثارگر از دید دانش��جویان در حد متوسط ارزیابی
شده است ،پیشنهاد میگردد این موضوع در مطالعات بعدی
مورد بررس��ی دقیق تری قرار گیرد وستادهای شاهدوایثارگر
وسایرمس��ئولین اجرایی به دنبال راهکارهای اجرایی -علمی
برای افزایش تعامل دانشجویان شاهد و ایثارگر باشند.
تقدی�ر و تش�کر :در پایان از تمامی مدیران ،کارشناس��ان
محترم ستادهای ش��اهد و ایثارگردانشگاههای علوم پزشکی
کشور و دانش��جویان ش��رکت کننده در پژوهش قدردانی و
سپاسگزاری میشود.
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Abstract:
Background and Objective: The witness and veteran’ students are covered by witness and veteran’center
at university. Indentify the students’ attitudes toward learning services can provide valuable outcomes for
educational planners. In this study, the students’ views about the educational services provided to them
was assessed.
Methods: This research was cross sectional- descriptive study. The population included all witness and
veteran’ students. Method was Systematic random sampling. Sample included 550 students who were
studying in schools of advanced education, bachelors and associate’s degrees. The data gathered were
analyzed by using SPSS20 software and research methods were independent t-test and ANOVA.
Results: The result showed the differences between male and female students to educational
implications (P=0/03) , but there were not the significant differences in the educational process, resources
and educational outcomes. There were Differences between native and non-native students, in educational
implications, process, resource and outcome (P<0/05) . There were not Differences between single and
married students, in educational implications, process, resource and outcome. There were the significant
difference between different disciplines students to educational implications (P<0/01,F=3/29) and
educational process (P<0/02,F=2/87) but there were no significant difference in resources and educational
outcomes. There were the significant difference between students with different age groups to educational
rocess (P=0/03, F=5/987) . Also there were differences between different types of university in resources
(P=0/01,F=4/21) and educational outcome (P=0/03,F=3/51) .
Conclusion: The satisfaction level about the educational services of witness and veteran’ students was
high and the level of communication with the witness and veteran’students was moderate. The subject
should be the list of interest to managers and be more accurate. Also, practical approaches need to be
provided for the student’s intraction.
Keywords: Educational services, degree of satisfaction, witness and veteran students
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