
 76تا  69صفحات / 1390 پائیز و زمستان/ 2شماره /  هشتمدوره / بویه گرگان مجله علمی دانشکده پرستاري و مامایی

 

 

  

  

  عملکرد نظام آموزشیدیدگاه فارغ التحصیالن در خصوص  بررسی 
  1386گلستاندانشگاه علوم پزشکی 
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  2محمد رضا یوسفیدکتر

  
دانشگاه علوم  سعه آموزش پزشکیعضو هیات علمی مرکز مطالعات وتو -2.استادیار گروه جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشکی گلستان -1

عضو هیات علمی مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی  -4.پزشک عمومی شاغل در دانشگاه علوم پزشکی مازندران -3.پزشکی گلستان
  .دانشگاه علوم پزشکی گلستان

  چکیده
 بررسی این تحقیق به دنباللذا  ؛اشته باشددر فارغ التحصیالن تبلور عینی د تواندعملکرد نظام آموزشی می :زمینه و هدف          

  .بوده استعملکرد نظام آموزشی دانشگاه از نگاه فارغ التحصیالن 
 دانشگاه علوم پزشـکی 1385-86نیم سال دوم سال تحصیلی) نفر 159(تمامی فارغ التحصیالن مطالعه دراین :روش بررسی         

در ارتباط با فاکتورهاي  سؤال بسته 36اي پایا وروا، مشتمل بر  پرسشنامه ده ها،دا ابزارگردآوري. مورد پرسش قرارگرفتندگلستان 
 همانها را تکمیل نموده ودر ، پرسشنامهفارغ التحصیالن پس از شناسایی و انجام هماهنگی الزم .عملکردي در نظام آموزشی بود

  .تجزیه وتحلیل شدند ،و شاخص هاي آماري spssر ها پس از جمع آوري با استفاده از نرم افزا داده. نددادزمان تحویل 
 -فـارغ . درصـد دختـر بودنـد    78درصـد پسـر و   22نفر فارغ التحصیل شرکت کننده در ایـن پـژوهش،    159 از :یافته ها       

. بودنـد  ، بهداشت محیط و بهداشت خـانواده اتاق عملالتحصیالن از رشته هاي پزشکی ، پرستاري ، مامایی، علوم آزمایشگاهی، 
با توجه به رشته تحصـیلی و براسـاس عوامـل عملکـردي      دیدگاه هاي فارغ التحصیالن نتایج به دست آمده، نشان دهنده تفاوت

هاي تحصـیلی   -رشته رابطه بین رضایت فارغ التحصیالن از عملکرد نظام آموزشی دانشگاه و .مختلف در سطح دانشگاه می باشد
فارغ التحصیالن دو رشته پزشکی و مامایی از عملکـرد   این موضوع بیشتر تحت تأثیر نارضایتی. ار شددمعنی )p> 001/0(آنان با

  .نظام آموزشی و مدیریت آموزش عالی بوده است
 آموزشـی  گویاي این مطلب است که کارکردها در قسمت هاي مختلف نتایج به دست آمده از این پژوهش، :گیري نتیجه         

  .است اي که بازتاب هاي متفاوتی در بین فارغ التحصیالن داشتهگونهسب با انتظارات نبوده است؛ بهدانشگاه متنا
 دیدگاه فارغ التحصیالن، عملکرد نظام آموزشی، رضایت :ها کلید واژه      

 Ghanbarimr@yahoo.com :، پست الکترونیکیمحمد رضا قنبري: نویسنده مسئول *           

  .لستان، گرگان، مجتمع آموزشی فلسفی، انشگاه علوم پزشکی گلستانگ: نشانی     
  19/11/90:پذیرش مقاله ، 24/5/90:وصول مقاله     
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 /قنبري و همکاران                                    ...                                                                                                                           دیدگاه فارغ التحصیالن در خصوص بررسی

     مقدمه
انسـانی   توسـعه  کلیـدي عناصـر  از یکـی  عالی، آموزش   

 مهـم  مشخصه هـاي  یکی از. رود می شمار به درکشورها
 رچهـا  توسـعه در  حـال  در کشـورهاي  عالی در آموزش
بـوده   آموزشـی  مؤسسـات  سـریع  گسـترش  گذشـته،  دهه
 -ازسـرمایه  نـوعی  معـرف  عـالی  آمـوزش  واقع،در. است

 آوردن وارتقـاء  فراهم با کهاست انسانی منابعدر گذاري

 نیـازدر  مـورد  نگرش هـاي  و مهارت ها دانش، بخشیدن

 -کمـک مـی   کشـور  جانبـه  همه توسعه به انسانی، نیروي
در  انکـاري قابـل  غیـر  نقـش  عـالی  آمـوزش بنـابراین  .کند

   ).1(دارد ها سازمان به خصوص وجوامع پیشرفت
 تا فراگیـران  شود ارائه ايگونهبه باید آموزشیدماتخ    

 گونـه و بدیندارندقرار امن محیط یکدر کهکننداحساس
 بیشــتر فــراهم یــادگیري بــراي آن هــاروانــی آمـادگی 
   ).2(گردد

 -ویـژه  از حساسـیت آموزشی هايسازمان بر مدیریت     
 سروکار با انسان سازمان ها این زیرا است؛برخوردار اي

 بـه  شـدن  براي تبدیل آن ها دادن پرورش حالدرودارند

 کـه نقشــی هســتند آگـاه وخــالق مبتکـر،  انسـان هــاي 

  ). 3(کنندمی ایفا جوامع در را استراتژیک
 رانجـام د مؤسسـات و هـا  سازمانانگاري سهل عواقب     

 خـود سـازمان هـا    متوجه بیشتر خدمات، ارائه و وظایف

 سـهل انگـاري مسـئوالن    برنامـه،  نداشتن اما ،)4(می شود

 فراگیـران  بـه  خدمات ارائه در آموزشی مراکزوکارکنان

 سـطح مراکـز   در مـدیریت  بنـابراین  .است جامعه متوجه

 تا از دانشکده (دانشگاه ها سطح دربه خصوص آموزشی،
 پیشـبرد وتحقـق   در حساسـی  و حیـاتی  نقش )هوزارتخان

آموزشی از  اطالع مسئوالن نظام). 5(دارد آموزشیاهداف
ثر ؤآموزش دانشگاه مـ  يموجود در راستاي ارتقا وضعیت
 و اصـالح  مثبـت با تقویت عوامـل توانندها می آن.می باشد

زمینه پیشـرفت عملکـرد آموزشـی را فـراهم     ، عوامل منفی
  .نمایند

  

بهتـرین   ،جویان به عنـوان عناصـر اصـلی آمـوزش    دانش     
 یبه منظور تعین عملکرد آموزشـ  مورد نیاز منبع اطالعات
وجـود   ،بـراي ایجـاد تغییـرات سـازنده     .رونـد  به شمار می

اطالعــات توصــیفی در مــورد وضــع موجــود و اطــالع در  
. ستمورد نگرش آنان نسبت به عملکرد آموزشی ضروری

ــجویان    ــاط بــا نظــر دانش در خصــوص عملکــرد   در ارتب
 6(مطالعات متعددي انجـام شـده اسـت    ،آموزشی دانشگاه

در رابطه بـا نظـر فـارغ التحصـیالن در ایـن       اما). 9و 8و 7و
 .سوابق زیادي مشاهده نمی شود خصوص

ــی     ــرین مازیک ــابعبهت ــام     ن ــرد نظ ــابی عملک ــراي ارزی ب
 -هـا همـان ورودي   آن. فارغ التحصیالن هستند ،آموزشی

دانشگاه بوده کـه درون نظـام آموزشـی تربیـت      اولیه هاي
لـذا عملکـرد نظـام    ؛ هاي الزم را دیده انـد  شده و آموزش

آموزشی می تواند در فارغ التحصیالن تبلـور عینـی داشـته    
 -بـه مــوارد اشـاره شــده و موقعیـت فــارغ    توجــهبـا  . باشـد 

ــه دلیــل اتمــام دوران تحصــیل  کــهالتحصــیالن ــارغ از  ،ب ف
؛ االت باشـند ؤپاسخگوي سـ  توانند اي می هرگونه دغدغه

این تحقیق به دنبال این موضوع است که عملکرد نظام  لذا
ــارغ التحصــیالن بررســی    آموزشــی دانشــگاه را از نگــاه ف

هـاي   -دردانشـگاه کـه چنـین مطالعـاتی   جـایی  آناز. نماید
به فـرض وجـود    ،از یکدیگر دارند یمختلف ارزش مستقل

اي در دانشـگاه علـوم    انجام چنـین مطالعـه  مشابه  مطالعات
  .دیپزشکی گلستان نیز ضروري به نظر می رس

 -ریـزان و سیاسـت   توانـد برنامـه   می نتایج این پژوهش    
  . گذاران دانشگاه را در بهبود وضعیت موجود کمک کند

  بررسیروش      
 1386تحلیلـی در تابسـتان سـال     -این مطالعه توصـیفی      

 ، تمامی فارغمطالعهن جامعه آماري درای. انجام شده است
 85-86تحصــیلی ســالدومنــیم ســال)نفــر 159(التحصــیالن

  .بودنددانشگاه علوم پزشکی گلستان 
  راي پایا وروا، مشتمل بـ پرسشنامه داده ها، گردآوريابزار        
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سؤال بسته در ارتباط با فاکتورهـاي عملکـردي در نظـام    36
از جملـه   سؤاالت پیرامون محورهاي مختلف. بود آموزشی

هــا،  مــدیریت آمــوزش عــالی در دانشــگاه، اجــراي برنامــه 
گرفتـه از پرشسـنامه   کارکنان واساتید دانشگاه و بر عملکرد

 وزارت بهداشـت،  ارسالی از سـوي هاي پنج گانه ارزشیابی
ــان ــوده اســت  درم ــوزش پزشــکی ب ــس. وآم ــایی ازپ  شناس

ــارغ التحصــیل  ــجویان ف ــدیریت دانش ــق م ــی از طری  آموزش
یا پس از اداري انجام امورحینفارغ التحصیالن در دانشگاه،
 -آموزشی،پرسشنامهیا محیطدر محیط خوابگاهیشناسایی،

ها را دریافت و پس از تکمیل در حضور پرسشگر عـودت  
 با اسـتفاده از نـرم افـزار    شده، جمع آوري يداده ها. دادند

spss وآزمون آماري کاي توصیفی آماريشاخص هايو
که از آزمون در مواردي .وتحلیل شدند تجزیه و دو، تفسیر

درصـد   90هاي آماري استفاده شده است، ضریب اطمینان 
  .است گرفته شدهدر نظر 5/0وخطاي نوع اول نیز 

     یافته ها             
کننــده در ایـــن  نفــر فــارغ التحصـــیل شــرکت   159از     

ــژوهش، ــر و 22پـ ــد پسـ ــد  78درصـ ــر بودنـ ــد دختـ  .درصـ
 از فــارغ التحصــیالن در رشــته هــاي پزشــکی،درصــد 2/18
  درصد 9/11مامایی، درصد رشته 1/15،رشته پرستاري 2/13
  

رشته اتـاق عمـل،   ازدرصد9/11 آزمایشگاهی،از رشته علوم
درصد از رشـته  7/15محیط و  درصد از رشته بهداشت8/13

   .بهداشت خانواده بودند
 کـرد یکی از محورهاي مورد پرسـش، رضـایت از عمل        

نشان داده  1چنان که در جدول . عالی بودمدیریت آموزش
باشـد؛ بـه    شده است رضایت بر اساس رشـته متفـاوت مـی   

که در دو رشته پزشکی و مامـایی میـزان نارضـایتی    ايگونه
مقررات برکارکنان خصوص تسلطدر .تر می باشدمحسوس

 التحصــیالن ایــن وضــعیت را درصــد فــارغ3/40آموزشــی، 
 درصــد6/17وحــد متوســط درصــد آن را در 1/42خــوب، 
کارکنــان را ضــعیف بیــان  آموختگــان میــزان تســلطدانــش
  .ند ا نموده
بررسی مشکالت آموزشی دانشجویان، یکی ازوظایف          

ــی باشــد   . تعریــف شــده کارشناســان در نظــام آموزشــی م
ــعیف،    9/18 ــد را ض ــن فرآین ــان ای ــش آموختگ درصــد دان
 درصـد ایـن فرآینــد را  4/31درصـد در حـد متوسـط و   7/49

نتایج بـه دسـت آمـده در خصـوص     . مناسب ذکر کرده اند
 چگونگی اجـراي برنامـه هـا توسـط کارکنـان آموزشـی و      
 -نحوه مشارکت دادن دانشجویان در تدوین واجراي برنامه

 .آورده شده است 3و2ها در جداول 

   
  

  پزشکی گلستانتوزیع فراوانی نظرات فارغ التحصیالن دانشگاه علوم :  1جدول 
  در خصوص رضایت از مدیریت آموزش عالی دانشگاه به تفکیک رشته هاي تحصیلی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

  توزیع فراوانی
 بسیار کم  رشته

  تعداد درصد
  کم

  تعداد درصد
  متوسط

  تعداد درصد
  زیاد

  تعداد درصد
 بسیار زیاد

  تعداد  درصد
  جمع

  تعداد درصد
علوم 

    آزمایشگاهی
0          0  

  
0          0  

  
6         6/31  

  
11     9/57  

  
2        5/10  

  
19   100  

  100     21  3/14         3  6/28         6  6/28         6  19        4  5/9        2  پرستاري
  100   29  0          0  6/9         2  1/24         7  27           6  3/48     14  پزشکی
  100   19  3/5          1  1/42         8  4/47         9  3/5          1  0          0  اتاق عمل
بهداشت 
  100     22  0          0  5/45      10  9/40         9  1/9         2  5/4          1  محیط

بهداشت 
  100     25  0          0  40        10  48      12  12        3  0          0  خانواده
  100     24  0          0  3/8         2  2/29       7  2/29       7  3/33       8  مامایی
  100   159  8/3         6  8/30    49  2/35   56  5/14    23  7/15    25  جمع
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  توزیع فراوانی نظرات فارغ التحصیالن دانشگاه علوم پزشکی گلستان: 2جدول 
  ه برگزاري امتحانات پایان ترم در طول دوره تحصیلدر خصوص نحو

  اوانیتوزیع فر
  محتواي سؤال

  تا حدودي  خیر  بلی
  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  روند منطقی
  46.5  74  14.5  23  39  62  اجراي امتحانات

اجراي امتحانات بر 
اساس برنامه تعریف 

  شده
100  62.9  16  10.1  43  27  

ید حضور همیشگی اسات
در محل برگزاري 

  امتحانات
27  17.1  55  34.8  76  48.1  

  از نحوه برگزاري رضایت
  41.5  66  15.1  24  43.4  69  پایان ترم امتحانات

  توزیع فراوانی نظرات فارغ التحصیالن دانشگاه علوم پزشکی گلستان:  3جدول 
  برنامه هاي آموزشی در خصوص برنامه هاي دا نشگاه براي مشارکت دانشجویان در تدوین و اجراي

  
 

 

 

 

 

 

 

نظر فارغ التحصیالن در خصوص توانمندي علمـی اسـاتید   
 یندرصــد در بهتــر82در ارائــه برنامــه آموزشــی بــا حــدود

   بـه دسترسـی فـارغ التحصـیالن    ومیـزان داشـته قرار وضعیت
  

 درصد پاسخ مثبت 64حدوددرس کالسازخارجدراساتید

سـایرنتایج مربـوط   . داشته استتري قرار در وضعیت پایین
 .ارائه شده است 4به عملکرد آموزشی اساتید در جدول 

  
  

  ن دانشگاه علوم پزشکی گلستانتوزیع فراوانی نظرات فارغ التحصیال:  4جدول 
در خصوص عملکرد اساتید دانشگاه در طول دوران تحصیل                     

 

 
 
 

 

 

 
 
 

         

  توزیع فراوانی
  محتواي سؤال

  بسیار زیاد  زیاد  متوسط  کم                    بسیار کم

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد
توجه و رسیدگی نظام 

  آموزشی
به اعتراضات آموزشی 

  دانشجویان

16  1/10  27  17  87  7/54  27  17  2  3/1  

پیشنهادات و  استقبال از
  انتقادات

  دانشجویان

15  4/9  49  8/30  74  5/46  19  9/11  2  3/1  

مشارکت دادن دانشجویان 
  در 

  تصمیم گیري هاي آموزشی

17  8/10  65  1/41  60  38  14  9/8  2  3/1  

  توزیع فراوانی
  محتواي سؤال

  بسیار زیاد  زیاد  متوسط  کم  بسیار کم
  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  رعایت نظم و حضور به موقع 
  9/6  11  39  62  4/43  69  4/9  15  3/1  2  آموزش عملیدر کالس یا محل 

  انگیزه و عالقه
  9/6  11  5/36  58  5/36  58  2/13  21  9/6  11  اساتید براي تدریس 

  استفاده اساتید از 
  9/1  3  8/35  57  3/45  72  2/13  21  8/3  6  وسایل کمک آموزشی

  پاسخگویی به 
  8/3  6  8/41  66  6/38  61  8/10  17  1/5  8  نیاز هاي آموزشی دانشجویان

  رضایت دانشجویان از 
  9/6  11  3/40  64  6/35  63  9/6  11  3/6  10  توان علمی اساتید
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 -که از دیـدگاه دانـش  آیدنتایج این مطالعه چنین بر میاز
-درصـد مـوارد، سـر    3/40آموختگان اساتید دانشـگاه در 

درصـد  1/10شـده،  کامـل رعایـت  صـورت بـه دروسفصل
 درصد تاحدودي سرفصـل  7/49یت نشده و درموارد رعا

  .هاي آموزشی رعایت شده است
کـه در  انـد آموختگان اذعـان داشـته  درصد دانش8/72     

 انـد، طول تحصیل داراي استاد مشاور تعریـف شـده بـوده   
درصد دانش آموختگان از این شرایط خـوب  7/32 لیکن

-نمـوده درصدفارغ التحصیالن ذکـر 5/24استفاده نموده و

  .نداحدودي از وجود اساتید مشاور استفاده کردهکه تااند
  بحث

 -ازمـدیریت  دانشگاه، سطحدرآموزش عالیمدیریت    
 شـده  ارائـه  خـدمات  زیـرا  گردد؛می محسوب مهم هاي
 .گیردمی قرار دانشجویان با مستقیم ارتباط در آنان

بخـش   بـا  زیـاد  ارتبـاط  علـت  بـه  دانشـجویان  معموالً    
جـز   دانشـگاه بـه   کـل  از خـود  ارزیـابی  عـالی،  آموزشی
بخـش   کارکنـان  عملکـرد  اسـاس  بر را تدریس ارزیابی

توانـد  مـی  موضـوع  همـین  و مـی دهنـد   انجـام  آموزشـی 
را  بخـش  ایـن  کارکنـان عملکـرد  حساسـیت  و مسئولیت
 دقیـق،  موقع، به خدمات ارائه صورت در. دهد افزایش

 مـی تـوان   دانشـجویان،  بـا  مناسـب  وبرخـورد  صـحیح 

  . داد افزایش دانشگاهاز را دانشجویان رضایت احساس
رضایت  ارزیابیکه بهحاضرپژوهش یکی از محورهاي   

 علوم دانشگاه آموزش عالی مدیریت از التحصیالن فارغ

 فـارغ التحصـیالن   نگاه داد نشانپرداخته، گلستانپزشکی
مطلوب نبوده اسـت؛ بـه عبـارتی بـا انتظـارات همخـوانی       

   .نداشته است
این یافته بـا نتـایج بـه دسـت آمـده از مطالعـه کبرایـی            

وهمکاران دردانشگاه علـوم پزشـکی زاهـدان همخـوانی     
 ومطلـوب موجودوضعیتبین مطالعه، دارد؛ چراکه در آن

  بـین  رابطـه ). 9(داشتوجودمنفیشکافآموزشیخدمات
  

 موزشـــیآعملکـــرد نظـــامازالتحصـــیالنرضـــایت فـــارغ
گاه و رشته هاي تحصیلی آنان با اسـتفاده  دانشدانشجویان 
موضوع  این). p >001/0(معنی دار شد کاي دواز آزمون

ازنارضـایتی فـارغ التحصـیالن دو رشـته     بیشتر تحت تـأثیر 
مـدیریت   پزشکی و مامایی از عملکـرد نظـام آموزشـی و   

  . آموزش عالی بوده است
 همچنــین دیــدگاه فــارغ التحصــیالن ازعملکردهــاي     

 پزشکی با توجه به رشته علوم دانشگاه آموزشی تمدیری
 چنـان کـه بیشـترین میـزان     .تحصیلی متفاوت بـوده اسـت  

مربــوط بـه فــارغ التحصــیالن  ) درصـد 68حــدود(رضـایت 
) درصـد 7حـدود ( رشته علوم آزمایشگاهی وکمتـرین آن 

این نتیجـه مـی توانـد    . است بوده مربوط به رشته پزشکی
مـورد رشـته هـاي     تحت تأثیر ظرفیـت هـاي دانشـگاه در   

  ).1جدول(مذکور باشد
برنامه ریـزي منطقـی    زمینه نظرات فارغ التحصیالن در    
 و نظـارت  دانشـگاهی  درون امتحانـات  صحیح اجراي و

گویاي عملکرد مطلوب تر دانشـگاه در  آن،اجرايبرحسن
  ). 2جدول(این خصوص بوده است

دت این نتیجه با اطالعات به دست آمده از مطالعه سـیا     
 وهمکاران در دانشگاه علوم پزشـکی اصـفهان همخـوانی   

ومقررات شـفاف   به نظر می رسد وجود قوانین). 10(دارد
وزارت  سـوي ارسـالی از  ودستورالعمل هاي تعریف شـده 

پزشکی از جمله دالیـل تشـابه    بهداشت، درمان وآموزش
گویاي این این مطالعه،نتایج . نتایج در این زمینه  می باشد

ست که دانشگاه بـه نحـو شایسـته وبایسـته اي از     حقیقت ا
و اجــراي آموختگــان دانشــگاه در تــدویندانــش نظــرات

-برنامـه هـاي آموزشـی در سـطح دانشـگاه اسـتفاده نمــی      

به نظـر مـی رسـد ایـن نتیجـه بـا باورهـاي        ). 3جدول(کند
با استناد بـه نتـایج   .موجود در جامعه همخوانی داشته باشد

ــ  ــده از ایــن مطالع ــه دســت آم ــشدرصــد از8/72ه، ب -دان

   منـد شـده بهـره   تعریف آموختگان، از داشتن استاد مشاور
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در مطالعه ادهمـی وهمکـاران در    کهصورتیاند؛ دربوده    
 دانشـجویان  درصـد  2/94دانشگاه علوم پزشکی کرمـان، 

  ). 11(استاد مشاور داشته اند کهنمودند بیان
 تاد مشـاور درصد از کسانی کـه اسـ  8/42دراین مطالعه     

در مطالعـه  . داشته اند از خدمات آنان استفاده نکـرده انـد  
 اسـاتید راهنمـایی  ازدانشـجویان  کـم ادهمـی نیـز رضـایت   

 در ايهــزاوه مطالعــهدر). 11(مشــاورگزارش شــده اســت
 دیـده شـده   نیـزاین نتیجـه   همـدان  پزشکی علومدانشگاه

 از دانشـجویان  رضـایت منـدي   نمره کهطوري به است؛

 اسـت  بـوده  قبـول قابل غیراساتید راهنمایی ومشاوره ارائه
)12(.   

 دو هـر  می رسد به نظر آمده به دست نتایج به توجه با    

مشاوره،  جایگاه وراهنما استاد وظایف با مشاوره گروه در
 خود وظایف به اساتید به دالیلی یا ندارند را الزم آشنایی

  .نمی کنند خوبی عمل به
خصوص  بهاساتیدامدادي، آگاهیوهزاوه اي مطالعهدر     

فیزیوپاتولوژي  پایه، مقاطع علومدرراهنماغیروراهنمااساتید
 نداشته قبولی سطح قابل و دندانپزشکیپزشکی -بالینی و

سازي وافزایش حمایـت هـاي   آموزش وشفاف). 13(است
 مادي ومعنوي اساتید مشاور می تواند درافـزایش کـارآیی  

 .تید مشاور در دانشگاه ها مؤثر باشدبرنامه اسا

 اسـاتید  بـین  در برنامـه مشـاوره   ارزیـابی وبررسـی  در     

 درپزشکی سال چهارم دانشجویان و آموزش دیدهمشاور

 عـالوه  کهیافتند نتیجه دست این به Ruchپزشکی کالج

 مشاوره ارائه خدمات زمان طی در مشاور اساتید کهبراین

 نیـز  در برنامـه  دائمی کنترلند،دار خاص آموزش به نیاز

 درصورتوعملکرد در نقص کهبه طوري می باشد، الزم

  ).14(شود داده تشخیص فوري آنرد تغییرنیاز
وتلفیق دو مقیاس کم و  4با توجه به داده هاي جدول     

 بسیار کم از پاسخ هاي ارائه شده در مورد سـؤاالت مطـرح  
ه عملکـرد آموزشـی   ، چنین می توان اسـتنباط کـرد کـ   شده

ایـن  . اساتید از نگـاه فـارغ التحصـیالن مناسـب بـوده اسـت      

نتیجه با مطالعات انجام شده به وسـیله جوادیـان وهمکـاران    
در دانشگاه علـوم پزشـکی بابـل و کریمـی و همکـاران در      

  ).16و15(دارد دانشگاه علوم پزشکی یزد همخوانی
      گیرينتیجه 

کـه بیـان کننـده    ن پـژوهش نتایج به دسـت آمـده از ایـ        
 نظرات یک دوره ازفارغ التحصـیالن دانشـگاه مـی باشـد،    

موجـود   وضـعیت ازمذکورکه افراداست این مطلبگویاي
  .آموزش عالی در دانشگاه رضایت کامل نداشته اند

ــاي          ــدگاه ه ــاوت دی ــده تف ــان دهن ــایج، نش ــارغ نت  -ف
امـل  التحصیالن با توجه بـه رشـته تحصـیلی و براسـاس عو    

مجموع  در. می باشد عملکردي مختلف در سطح دانشگاه
نتایج بـه دسـت آمـده، گویـاي عملکـرد مثبـت آموزشـی        

برنامه ریزي مناسب و . اساتید در محیط آموزشی می باشد
تواند در بهـره  فراهم نمودن انگیزه هاي الزم در اساتید می

ــوان منــدي اســاتید مشــاور    ــري بیشــتر دانشــجویان از ت گی
  . باشداثرگذار 

 تـوان مطالعـه مـی   هـاي  به یافتـه  توجه با عالوه براین،     

 ملکـرد ع سطح دانشـگاه، درآموزشیعملکرد اداريگفت

 را خود مراجعه کنندگان رضایت و نتوانسته نبوده مناسبی
 آموزشـی، خـدمات اداري،  کـه بـه ایـن  توجـه بـا .کندجلب

 سـازمان  توسـط راهنمـایی  ونظارت وپاسخ گویی کیفیت

 خـدمات  کارکنـان  براي کشور و استخدامی اداري امور

 خـدمات  هسـتند  موظـف  آنـان  و تعریف شـده  آموزشی

 نماینـد،  ارائه کنندگان به مراجعه مطلوب نحو به را فوق

 عمـل  بـه طورمناسـب   خـود  وظـایف  انجـام  در آنـان  اما

 این به ارشد دانشگاه مدیران است نیاز بنابراین. اند نکرده

   .باشند داشته بیشتري توجهموضوع
 آموزشـی هـاي  دوره انجـام  بیشـتر،  وارزیـابی  نظارت      
 تشویق و رجوع ارباب تکریم طرح خدمت، اجرايضمن

 خـدمات  کیفیـت بـاالبردن  در توانـد شایسـتهمی  کارکنان

  .مؤثر باشد کارکنانآموزشی
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تشکر و قدردانی   
  ما  هککسانیکلیهواز معاونت محترم پژوهشیوسیلهبدین   
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Abstract 
Background and Objective: Since performance of educational services can be objectively 
represented by graduates’ perspective; we decided to assess performance of educational 
services of Golestan University of medical sciences from the viewpoint of graduates. 
Materials and Methods: In this descriptive study, 159 of students who graduated in the 
second semester of 2006-2007 academic year were asked to fill out  a valid and reliable 
research-made questionnaire with 36 closed questions relating to functional factors. To 
analyze the data, we use descriptive and inferential statistics using SPSS software. 
Results: Of 159 subjects, 35 (22%) are males and 124 (78%) females. Their majors are 
medicine, environmental health, Nursing, midwifery, Laboratory sciences, and Public health. 
The results show various viewpoints in different majors. There is significant correlation 
between graduates’ satisfaction with the performance of educational system and their course 
of study (p<0.001).The intense of this result is further due to medical and midwifery 
graduates’ dissatisfactory with the performance of high educational services and management. 
Conclusion: Based on the results, the functions in different educational sections of university 
are not in line with graduates’ expectations.  
Keywords:Satisfactory,Viewpoint,Educational system, Educational Services, Management 
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