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بررسی ارتباط کیفیت آموزشی با عدالت آموزشی در بین دانشجویان مقاطع تخصصی و فوق 

 تخصصی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی ایران
 2مهشید دارابیگی ، 1پریسا ایران نژاد

 واحد کرج ایران -استاد یار دانشگاه آزاد اسالمی  -1

 واحد کرج ایران -آزاد اسالمی  دانشجوی دکتری مدیریت آموزش دانشگاه -2
 

 چکیده:

مهمی در آموزش افراد جامعه به عهده دارند. اما این آموزش باید به شکلی باشد که عالوه دانشگاه و مراکز آموزش عالی  نقش 

بر  اهداف کمی به کیفیت مطلوب نظر ویژه ای داشته باشد زیرا کیفیت آموزشی مطلوب سبب می شود تا از هدر رفتن سرمایه 

یشه یکی هم و دسترسی به فرصت های برابر که دری شود و در ضمن به پیشرفت مملکت یاری برسانهای انسانی و مادی جلوگی

ری آموزشی براب فرصت هایاز آرمانهای آموزشی در هر مقطع و کشوری می باشد و سعی می شود در بین تمامی اقشار تحصیلی 

ی مقاطع تخصصارتباط کیفیت آموزشی با عدالت آموزشی در بین دانشجویان را در اختیار زنان و مردان قرار دهد. در این مقاله 
 گرفت.مورد بررسی قرار  و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی ایران

دانشجویان مقاطع تخصصی و فوق  شاملمی باشد. جامعه آماری  )همبستگی(یک مطالعه مقطعی توصیفین پژوهش روش: ای

دانشجویان فوق تخصصی  نمونه و 272دانشجو مقطع تخصصی  1301تخصصی دانشگاه علوم پزشکی ایران می باشد. که از میان 

لیل و برای تجزیه و تح اند و انتخاب شده طبقه ای  ساده تصادفی  به شکل  هانمونه  اندنفر نمونه انتخاب شده  22نفر که  133

وبا استفاده از نرم  Mann-Whitney وKolmogorov-Smirnov وSpearman’s Correlation ات از آزموناطالع

   است.spss23افزار 

 20درصد در مقطع تخصصی و  77در پژوهش  کنند گاناز میان شرکت یافته ها :یافته های حاصل از پرسشنامه نشان میدهد 

کیفیت  بودند. میانگیندرصد مجرد  4/02درصد متاهل و 2/21 کنند گاندر مقطع فوق تخصصی است. از بین شرکت درصد 

از نظر آماری اختالف معناداری در بین دو گروه مشاهده نشد  داشتند ووضعیت مطلوبی قرار هر دو مقطع  در آموزشی از دیدگاه 

(545/3 p= )، ( رضایت بیشتری نسبت به دانشجویان 42/27 ± 17/ 12دانشجویان مقطع تخصصی) آموزشیا از نظر عدالت ام 

ضمناً از نظر آماری بین دانشجویان مقطع تخصصی رابطه معناداری .  = P) 332/3 ( داشتند)  52/23 ± 54/17فوق تخصص) 

از حمایت اجتماعی با  احساس عدالت  ادراکاز استقالل نقش و  ادراکاز تدریس و  ادراکبین زیر معیار کیفیت آموزشی شامل 

از حمایت اجتماعی)   ادراکو   = P) 331/3از استقالل نقش)   ادراکو   = P) 331/3از تدریس)   ادراکآموزشی وجود داشت.) 

324/3 (P = ).  های کیفیت آموزشی و عدالت آموزشی وجود  مؤلفهبین زیر اما  در مقطع فوق تخصصی هیچ رابطه معناداری

 351/3از حمایت اجتماعی)   ادراکو  = P) 322/3از استقالل نقش)   ادراکو   = P) 212/3از تدریس)   ادراکنداشت .) 

(P =  .)ایج تحقیق نشان می دهد که بین نظرات پاسخ گویان برحسب مقطع تحصیلی و جنسیت و وضعیت تاهل و محل نت

 .ورد کیفیت آموزشی و عدالت آموزشی تفاوت معنی داری وجود نداردسکونت در م

با توجه به یافته های پژوهش با توجه به رضایت نسبی دانشجویان از نظر کیفیت آموزشی توصیه می گردد مدیران و نتایج: 

ا توجه به ا عدالت آموزشی بدر رابطه ب نمایند ومسئولین با نیاز سنجی از دانشجویان به کیفیت آموزشی توجه بیشتری مبذول 

کم در محیط آموزشی باید سعی نمود عالوه بر حفظ شرایط موجود سعی در ارتقا ارضایت دانشجویان از عدالت آموزشی ح

 وضعیت موجود داشت. 

 کیفیت، نظام های آموزشی) آموزش و پرورش، آموزش عالی(، عدالت آموزشی.  واژه های کلیدی:
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 مقدمه 

ـــگاه شـ ـــالت های انجام با می رود انتظار که است نوآور و متفکر نهادی دان  جامعه در پیشرفت مؤثری گام بتواند خود رسـ

 فناوری، گسترش متخصص، نیروی تربیت دانش، تولید چون رسالت هایی عهده دار ( دانشگاه ها127: 1014بردارد.)نیکخواه، 

ستادان که است قابلیت هایی طریق از خالقیت، نوآوری و شجویان و ا شگاه دان :  1014)مصطفی زاده،.نمایند می کسب ها دان

177) 

صالحی عمران و همکاران معتقد هستند؛که رقابت جهانی و رقبای داخلی و خارجی موجب می شوند تا انتظارات از دانشگاهها 

 (1012وهمکاران،به منظور کسب ارزش های جهانی، در راستای بهترین کیفیت، رشد چشم گیری داشته باشند.) امیدیان 

امروزه کیفیت مهمترین عامل موفقیت در عرصــه رقابت جهانی  به شــمار می رود، بطوری که در بازارهای جهانی از آن بعنوان 

:  1027عامل مهم و تعیین کننده برای ادامه حیات یا مرگ واحدهای تولیدی و خدماتی یاد می کنند.)ســـماوی و همکاران، 

است که هویت، هدف، ارزش و رفتار مشترک ایجاد کرده و افراد را به تالش جمعی و کارگروهی ( کیفیت یک نگرش فراگیر 22

ند قانی و همکاران،.برای نیل به کیفیت برتر فرا می خوا ( ارزیابی کیفیت خدمات آموزشـــی یکی از مهمترین 1: 1022)طال

ــد و بهبود کیفیت خدما ــتای ارتقای کیفیت این خدمات می باش ــتر آموزش اقدامات در راس ــبب خالقیت بیش ــی س ت آموزش

دیدگان می شود و در صورتیکه به بعد کیفی خدمات آموزشی توجه نشود، شاهد افت محسوس تحصیلی و کاهش خالقیت در 

ــکری و همکاران ، ــیدعس ــرورت 123: 14بین دانش آموختگان خواهیم بود.)س (  برخورداری از آموزش در جهان امروز یک ض

 (Strawinski،2311 :20رابری در برخورداری از آموزش حائز اهمیت است )است و به این دالیل ب

سانی کارآمد به  صلی را در تربیت و تامین نیروی ان سانی نقش ا سرمایه گذاری نیروی ان آموزش عالی به عنوان بارز ترین نمود 

و منزلتی واالتر اســت. زیرا وفیفه رو بین گروه های مختلف آموزش عالی، تحصــیالت تکمیلی دارای نقش  عهده دارد و از این

 (122: 1022تربیت نیروی انسانی متخصص در عرصه آموزشی، پژوهشی و خدماتی را به عهده دارد.)مدهوشی و همکاران، 

شی شی و پژوه شه نظامدغدغه جمله از کیفیت آموز ست که همی شگاهی هایهایی ا ستیابی به آن تالش  برای دان   .دمیکنند

ـــوزش عالی مستلزم استفاده از ارزیابی آموزشی است.کوششارتقای مستم ـــیفیت آمـ  های قابل توجهی در دو دهه اخیرر کـ

در بســـیاری از کشـــورها به عمل آمده  دانشـــگاهی هایهای نظامکیفیت آموزش عالی و دســـتیابی به هدف ارتقای جهت

 (75: 1072)بازرگان،.است

اً دو روی یک ســکه هســتند، هر گاه یکی از این دو افزایش یابد بطور خودکار آن عدالت آموزشــی و بی عدالتی آموزشــی دقیق

را  بخصوص برابری های آموزشی ،یکی کاهش می یابد و چنانچه یک جامعه بخواهد به تکامل و پیشرفت نائل شود باید برابری

 افزایش دهند.

شود که درآ ساوی برای آموزش، این واژه به موقعیتی اطالق می  صت م ضو فر سب و ثروت و یا ع ن، حتی افراد فاقد پایگاه منا

گروه هایی که از امکانات و امتیازات ویژه برخوردار نیسـتند، امکان تحرک اجتماعی با توسـل به تحصـیل را داشـته باشـند. به 

سیت، پایگاه اجتماعی، اقلیت یا اکثریت بودن، نژاد و مانند آن، بتوان صوعبارت دیگر، بدون در نظر گرفتن جن ساوی ند به  رت م

 (42: 1020اجتماعی باال در جامعه برخوردار باشد.)دهقان، –از امکان دستیابی به یک پایگاه اقتصادی 

هر  صنیاز به افراد متخص زمینه های بسیار تخصصی،پیشرفت شگرف در  وپزشکی  رشته هایبا توجه به گسترش روز افزون 

برتر در  زیرا کیفیت، برتر دارد ینیاز به کیفیت، امر آموزش در این گروه نخبه  .استافزایش  کنونی ایران رو به  در جامعهلحظه 

جامعه گسترده  نیازهای به پاسخگوی.برای آنان فرفیت کامل یادگیری  به دستیابی در دانشجویان مشارکت مشوق آموزش،

 شود.ایران می 

 بدون جانب برخورد انصاف، بر مبتنی عملکرد شیوه و رفتارها و تعامالت وجود به که اشاره عدالت آموزشی اما از سوی دیگر  

سب راهنمایی داری، شجویان، توانایی با متنا  انتقال حس باعث تواند می که دارد امتیازها ارایه و ارزیابی در رعایت عدالت دان
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ورت روز افزون بیشتر نموده بصتعامالت مناسب با اساتید ،دیگر دانشجویان و بخصوص بیماران را  و دانشجویان به ارزشمندی

با مطالعه حاضر با هدف بررسی و ارزیابی دیدگاه دستیاران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران درباره  است.

کیفیت خدمات آموزش ارایه شــده و  احســاس عدالت آموزشــی انجام گرفته اســت. چرا که اطالا داشــتن از وضــعیت کیفیت 

شی می توان ساس عدالت آموز شده و اح شی ارایه  ست گذاری و ارتقای کیفیت خدمات آموز سیا د مبنایی برای برنامه ریزی، 

 آموزشی  و عدالت آموزشی باشد. 

 

 بیان مسئله:

شـناسـایی و  در اغلب کشـورهای جهان بوده اسـت.ی عالی های آموزشـهای اصـلی نظاماز جمله دغدغه در آموزشـی،کیفیت 

کیفیت نظام آموزشی و عناصر اساسی آن اعم از رهبری و مدیریت  تشخیص عواملی، که در فرایندی دائمی و پیوسته در بهبود

یادگیری، فعالیت های پژوهشــی و  –آموزشــی، پرســنل، منابع و مواد آموزشــی، موقعیت ها و جریان ها و اســتراتژی یاددهی 

به  وزشی و نیلتسهیالت سازمانی، و سرویس های خدماتی و پشتیبانی کمک می کند تا در راستای تحقق و توسعه اهداف آم

 مراتب باالتری از توسعه یافتگی نظام آموزشی رهنمون گردد.

ستم بویژه حوالی دهه  شگاه و آموزش عالی در جهان، به یک جهت از نیمه دوم قرن بی شدت گرفته  23بحث کیفیت برای دان

تعریف نقش دولت، جهانی شــدن اســت. چرا که علت وجودی دانشــگاه و آموزش عالی )بر اثر عواملی مانند شــرایط رقابتی، باز

بایســتی اهداف خود را )بویژه با توجه به تحوالت علمی در عصــر فهور اقتصــاد و دانش و ....( عمیقاً در حال تحول بود و می

ــاهای نوپدید جهان کار(، از نو تعریف بکند و جور بودن عملکردش را با این اهداف، به طور  فناوری اطالعات و ارتباطات و تقاض

 (Brennan and Shah, 2000, 20-24)وم  پایش و ارزیابی بکند.  مدا

از  tasو  tatبه معنی چه نوا( و  poiotes)ترجمه واژه یونانی qualitasو  qualitatاز ریشـــه التینی  qualityواژه کیفیت

شه لغوی به عنوان چه نوا خصوصیاتی به  quiریشه التینی شد. در واقع واژه کیفیت از نظر ری به معنی کی و چه کسی می با

 (12: 1070کار رفته است.)قورچیان،

  ( معتقد اســـت در واقع واژه کیفیت به اشـــکال مختلف همچون درجه تعالی، درجه انطباق با اســـتاندارد،1075خورشـــیدی)

صفات م صفات ویژه و  صیات و  صو ست لذا دارای ماهیت چند خ شی ا شود. از آنجا که کیفیت یک واژه ارز طلوب اطالق می 

 (222: 1013)حیدری تفرشی و همکاران،.بعدی است و از آن برداشت های متفاوتی می شود

سور فیلیپ گو ست. کیفیت درجه ت 1پروف شگران علوم و علوم تربیتی آورده ا ستر این معانی را از قول پژوه ی، عالدر فرهنگ وب

ستانداردهایی ستیابی به ا ستانداردها کیفیت، جهت د  شده از پیش تعیینکه  نوا ویژگیهای درونی و ذاتی و درجه انطباق با ا

شوند و بطور مستمر این استاندارد ها مورد تجدید  است و این استانداردها با توجه به نیازها وانتظارات مشتری ها مشخص می

 این تعریف متضمن تصمیمباشد.  انجام دادن درست را بار اول درست انجام دادن در دفعات بعد بهترنظر قرار می گیرند تا کار 

و باید به نیازها و انتظارات منطقی مشــتریها پاســخ دهد تا زیر بنای  گیری کیفی، اجرای کیفی وارتقای مســتمر می باشــد.

 (12: 1070تحوالت اساسی در سازمانهای ارائه خدمات گردد.)قورچیان،

ــیلور) ( کیفیت به معنای محظوظ کردن مشــتری، حذف خطاها و اجتناب از ضــایعه، ارائه ســرویس کامل به وســیله 1111س

موسسه و کادر آموزشی، بهبود دائمی جریان تدریس و یادگیری توانایی در ارضای نیازهای دانش آموزان و اولیای آنها، تضمین 

ــی، اثربخشــی و اعتبار برنامه ه ــترس ای آموزشــی و درنهایت به معنای برتری، تمرکز بر نیازهای مشــتری، انعطاف قابلیت دس

 پذیری، مرتبط بودن، اثربخشی، کارایی و مطابقت با استانداردهاست.

                                                           
1 Philip gove 
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ــیابی می (می گوید2331دیویس ) ــشگاهها ارزشـ ــه دانـ  کنند تا بتوانند بهتر مدیریت کنند،بهشوند و خود را ارزشیابی میکـ

سن خود اهداف سؤال که،چگونه میبر شند و بــــه این  شان را تحقق بخ در آموزش عالی بهترین کیفیت را  توانندد،مأموریتهای

   .(Dubois,2001, p4)داشته باشند پاسخ دهند

 آشنایی ،به دلیل عدم بالینی در بیمارستانهای آموزشی صورت می گیرد، مقطع تخصصی و فوق تخصصی بخشهای در آموزش

ستادان شهای با ا شتی درمانی خدمات تفکیک قابل غیر تداخل نیز و گروهی، و تدریس بالینیجدید در   رو  آموزش، با بهدا

با مقطع به دلیل کار با بیماران ،  نمی  توان کیفیت آموزش را مورد ســـنجش دقیق قرار داد. زیرا محیط آموزشـــی این دو

  . روبرو هستند کالس در آموزش متفاوت از و خشن نسبتاً و پر استرس  محیطی

یکی از مشکالت اساسی آموزش بخصوص که باید دانشگاه علوم پزشکی کشور به آن توجه داشته باشند، ایجاد سیستم منسجم 

شی با  ست. کیفیت خدمات آموز ستفاده از روش های راهبردی جهت افزایش کیفیت خدمات ا جهت ارائه خدمات مطلوب و ا

شکاف بین انتظارات )وضع مطلوب شکاف میان بررسی  شود. هرچه  شده )وضع موجود( تعیین می  ( و خدمات آموزشی ارایه 

سید  ست. ) شده ا شی ارایه  شان دهنده کیفیت مطلوب خدمات آموز شد. ن شده کمتر با شی ارایه  انتظارات و خدمات آموز

   (123: 1014عسکری،

ــبخت و لطیفیان پژوهش نتایج ــان (1013) خوش  و آموزان دانش یادگیری دار معنی یبین پیش توان معلم، رفتار داد نش

 .انجامد می آنها تحصیلی پیشرفت را دارد و به آموزشی کیفیت

ستفاده با عمومی پزشکی دوره آموزشی کیفیت برنامه ارزیابی در (1021)آزاد  خواجه  به ها شاخص و مالکها سری یک از ا

 دانشجویان در نظر از و مطلوب سطح در اساتید نظر از ملی استاندارد براساس آموزشی برنامه حوزه رسیدکیفیت نتیجه این

در سطح  دانشجویان شد و نظر ارزیابی« کیفیت و پایه بین « استانداردهای از نظر اساتید در سطح اساس بر و ضعیف سطح

 ارزیابی شد.«کمتر از پایه»

شمی شی با2337کاترمن ) وِن و سیتاالک  آموزش های برنامه در " TQM سازی پیاده برای چارچوبی" عنوان ( در پژوه

شان "عالی سناریوی بر که داد ن سفه صنعت، خالف  صورت عالی آموزش در موفق کاربرد برای باید TQM ی فل سب ب  منا

شود تغییر  در .دارد عالی وجود آموزش در کیفیت ارتقاء برای صرفه به مقرون و عملی مند، نظام چارچوب یک به نیاز .داده 

 و آموزش فرهنگ، متولی نهاد به عنوان پرورش و آموزش خدمات کیفیت ارتقاء جهت که کرد گیری نتیجه توان می نهایت

سنل آموزش کیفیت افزایش جامعه، سازان آینده تربیت ست امری بدیهی پر سئوالن خاص توجه مورد باید که ا  قرار امر م

 .باشد فایده به مفید تواند می فراگیر کبفیت مدیریت سازی پیاده ها سایردانشگاه ی تجربه به توجه با راه این در گیرد،

ضی مطالعات شان( 1113وهمکاران) ،رایان،(2333همکاران) و ، پاتریک(1022) همکاران و عری  سر با معلم رفتارهای داد، ن

نشان  ) 1025 (زاده قلی حسین و ورکی شعبانی پژوهش دارد و نتایج معناداری رابطه دانش آموزان، درونی انگیزش و زندگی

 کننده تعیین های مقایسه شاخص .دارد وجود داری معنی تفاوت ضرورت سطح و موجود سطح در تدریس کیفیت بین داد،

شیابی تدریس، اجرای درس، طرح( تدریس کیفیت ضعیت دو در )بین فردی روابط و تدریس ارز  نیز انتظار مورد و فعلی و

 شاخص هاست ازاین یک هر بین دار معنی تفاوت وجود بیانگر

 ـهب غـالبا که خواهانه را با خود همراه داردو عدالت گرایانهانـسان ها در بـعد کالن نـوعی نـگاه برابری فـرصت و از طرف دیگر،

ــاه و آزادشود.جامعهیافته درنظر گرفته می توسعه یک شاخص جامعه عنوان  بریعدالت و برای، ای که در آن مردم در کنار رفـ

ــن تعبیر،برابری فرصت کرد.در خواهند را هم تجربه ــکها و عدالتایـ ــحسوب خواهی یـ  هایبرابری فرصتو شودمی ارزش مـ

ر طوهمه بـه شده و امکان پرورش قابلیت را برای های خـالقکاری است که موجب شکوفا شدن انـدیشه و آموزشی،ابزار و ساز

ـراهم می ـساوی ف ـالق میفر .سازدم ـوقعیتی اط ـه از پایگاه ثروت برخوردار صت مساوی به م ـرادی ک شود که در آن حتی اف

جتماعی، گـرفتن جنسیت،پایگاه ا درنـظر دارا باشند.به عبارت دیگر،بدون نیستند،امکان تحرک اجتماعی را با توسل به تحصیل
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ـکان دنژادی و امثال آن،بتوانند بهموقعیت ـساوی از ام ـگاهستطور م ـه پای ـاالیی برخوردار شوند.این امر در  یابی ب اجتماعی ب

 (125: 1021)سرخ،.پیشرفت شخصی افراد جامعه است مـرحله اول نیازمند رفع موانع

شد. عدالت براى ترقی آرمان و ارزش واالترین عدالت، سانها می با سی نیاز یک عنوان به ان سا سانها جمعی زندگی برای ا  ان

شه ست بوده مطرح طول تاریخ در همی سانها، زندگی اجتماعی در سازمانها جانبه همه و فراگیر نقش به توجه با امروزه .ا  ان

 (75: 1022است .)ایران نژاد، شده آشکارتر پیش از بیش سازمانها در نقش عدالت

 مطابق افراد حقوق رعایت را فیثاغورث عدالت . است شده تبیین گوناگونی های نظریه تاریخ طول در عدالت مفهوم پیرامون

 عدالت افالطون دیدگاه از است؛ هماهنگی و تناسب نوعی رعایت سقراط عدالت نظر از داند؛ می ها آن طبیعی های استعداد

 (44: 1023برابرند.)جمشیدی،  انسانها همة رواقیون زعم به است؛ امور در و تعادل تناسب نوعی

 انواا توانایی، مهارت، دانش، در افراد زیرا. دارد اشاره فرد هر ویژة ای نیازه با متناسب برابر، های فرصت سازی مهیا به برابری

 (  0: 1024نیازهای آموزشی شان با هم متفاوتند)دهقانی، و فرهنگی پیشینة و یادگیری

برابری  به اغلب که است دانشجویان برای آموزشی های برابری فرصت آوردن فراهم معنای به 2آموزشی عدالت کلی، طور به

ستاد برخوردهای در شجویان با ا شجویان بین زیادی تفاوت و که تنوا هایی کالس در ویژه به دان  می مربوط دارد، وجود دان

 .شود

صت از منظور سیت، لحاظ از افراد بین تبعیض یا کاهش حذف جلوگیری، برابر فر ضعیت نژاد، جن سمانی، و  زبانی، سنی، ج

 Bennett, Both & Yeandle, 2001:27 )باشد.) می طبقة اجتماعی

به معنای فراهم آوردن فرصــت های آموزشــی برابر برای دانشــجویان اســت که اغلب برابری در برخوردهای  موزشآدر  عدالت

شودکه  شجویان می  سطح عملکرد دان شکل از عدالت را می تواند باعث ارتقای  شود. این  شامل می  شجویان را  ساتید با دان ا

 (102: 1010جاللوندی و همکاران،)ت در زمینه های تحصیلی، فرهنگی، اقتصادی واجتماعی هستند.دارای تفاو

شان ( در یافته1012مرزوقی و همکاران ) شان های شی عدالت بهبود که دادند ن سودگی کاهش موجب آموز صیلی فر  در تح

 (022: 1012)مرزوقی،گردد. می )تحصیلی ناکارآمدی و تحصیلی گی عالقه بی هیجانی، خستگی( ابعادمختلف

Salmela-Alo می و دانشجو، استاد بین عادالنه ارتباطات و استاد سوی از تشویق دانشجویان که باورند این بر همکاران و 

 Salmela-Alo) ، 2008: (12. گردد دانشجویان فرسودگی کاهش به منجر تواند

 Eldridge ست معتقد شی، می عدالت وجود که ا شجویانی عملکرد سطح ارتقای به منجر تواند آموز  که دارای گردد دان

  (Eldridge. هستند فرهنگی و اقتصادی اجتماعی، طبقه تحصیلی، عملکرد، مانند مختلفی های زمینه در فردی های تفاوت

،2012: (25 

تنها دو در صــد از (در دانشــگاه گلســتان بعمل آورده نشــان داده اســت که 1010در تحقیقی که توســط آزادیخواه و همکاران)

سبی تجربه نموده اند شی را در حد ن شجویان درک از عدالت آموز ضعیت  دان شی از و شجویان از نظر عالت آموز و دیدگاه دان

ستادان باید مورد توجه  شگاه به ویژه ا سوی دان ضرورت ایجاد فرصت های عادالنه آموزشی از  چندان مطلوبی برخودار نبوده و 

افراد در کنار استعداد ذاتی که دارند  ی دیگر سبزواری و همکاران نشان دادند که از بعد عدالت آموزشی،و در تحقیق قرار گیرد.

در طی هر یک از مراحل از احترام  تنها در گرو کار و فعالیت خود می توانند از حقوقی برخوردار شـــوند. و باید تالش کنند

شتن، سایی و گذا سخ همگی  شنا ضاوت و پا ست و در این ارائه تا درک ق شی بوده ا ستیابی به عدالت آموز بیانگر تالش برای د

 (025: 1010)آزادیخواه،فرآیند استاد و دانشجو هر دو باید در این فرایند کوشش نمایند.
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منظور ما از مفهوم عدالت آموزشی این است که افرادی که استعداد یکسان دارند امکان مساوی برای رشد و موقعیت در نظام 

داشــته باشــند و نیز افراد حق دارندکه نه به لحاظ تبار خانوادگی، بلکه بر اســاس اســتعداد تحصــیلی خود از پایگاه  آموزشــی

 (  15: 1023اجتماعی مناسب با درک و قابلیتهای درونیشان برخوردار گردند.)مسعودی،

ضای کافی برای پذیرش  ساختن ف سه جزء دارد: از بین رفتن تبعیض، اطمینان از کمک مالی و فراهم  صت  صل، برابری فر درا

    (  1075کلیه داوطلبان مستعد و واجد شرایط)اوه،فولستن،

سانی ستای تربیت نیروی ان سنگینی ، در را سیار  شور ما وفیفه ب شکی ، در ک شت ، درمان و آموزش پز ص وزارت بهدا ص متخ

ـــد کمی بخوبی در جذب  برعهده دارد که هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی باید به کل کشـــور ارائه  خدمات دهند. رش

رشته تخصصی شروا به جذب نیرو نموده اند، محروم در دانشجویان همه ساله بخوبی مشهود است حتی در بعضی از استانها 

ست اینست که  رشد د سیار مهم ا صورت موزون و هماهنگ رشد یابد .زیرا اما آنچه که ب ر هر دو بعد کمیت و کیفیت باید به 

سیستم آموزشی هنگامی می تواند به کارایی برسد که عالوه بر رشد کمی ، وفیفه اصلی خود را که همانا بعد کیفی میباشد را 

منابع دانشــگاه می باشــد ؛ اما تمامی آموزشــی ،منوط به اســتفاده بهینه از  کیفیت به دســتیابی چند به خوبی انجام دهد. هر

سروکار دارند آموزش نظام پویایی سالمت مردم  شکی که با جان و  صوص در گروههای پز ساس عدالت  ،عالی بخ شتن اح دا

آموزشی سبب می شود که فرد دانشجو عالوه برخورداری از تعهد و وفاداری باال نسبت به اهداف و رسالت دانشگاه  سعی نماید 

   به خود شکوفایی و برخورد انسانی با بیماران وسایرین برسد.حس برابری با ادارک 

گام  بهتر و بیشتر کارآیی برای خویش توان تمام بستن کار به با سالم و پویا محیطیدانشجویان دستیاری باید سعی نمایند در 

آموزشــی پاســخ خوبی را به محیط اطراف دارد که با احســاس عدم وجود عدالت یا همان برابری  وجود امکان این ولی بردارد؛

 تا شود می انجام تحقیق لذا این ، خود ندهد. و سبب شود از نظر کارایی و اثربخشی )بهره وری( دانشگاه با مشکل روبرو شود

شی و مطالعه ضمن سخ کیفیت آموز شی پا سبی برای عدالت آموز شی و عدالت  آیا .کند پیدا سوال این منا بین کیفیت آموز

 دانشجویان مقاطع تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی ایران وجود دارد؟ در آموزشی

 سوال های اساسی پژوهشی

صی  ص صی و فوق تخ ص شجویان مقاطع تخ شی در دان شی و عدالت آموز سی ارتباط کیفیت آموز ضر با هدف برر مطالعه حا

 می باشد.ی به سوال های ذیل گویدانشگاه علوم پزشکی ایران در صدد پاسخ

 

 رضایت دارند؟کیفیت آموزشی آیا دانشجویان مقاطع تخصصی دانشگاه علوم پزشکی ایران از  .1

 دارند؟ یترضا یآموزش یفیتاز ک یرانا یدانشگاه علوم پزشک یتخصصفوق مقطع  یاندانشجو یاآ .2

 وجود دارد؟ یتفاوت یآموزش یفیتک یافتدر در یو فوق تخصص یتخصص یاندو گروه دانشجو یسهمقا در یاآ .0

 دارند؟ یترضا یآموزش عدالتاز  یرانا یدانشگاه علوم پزشک یمقطع تخصص یاندانشجو یاآ .4

 دارند؟ یترضا یاز عدالت آموزش یرانا یدانشگاه علوم پزشک یتخصصفوق مقطع  یاندانشجو یاآ .5

 وجود دارد؟ یتفاوت یعدالت آموزش احساسدر  یو فوق تخصص یتخصص یاندو گروه دانشجو یسهمقا در یاآ .2

 وجود دارد؟ یو عدالت آموزش یآموزش یفیتو ک یتجنس ینب یرابطه ا  یاآ .7

2.  

ش یفیتارتباط ک .1 ش یآموز شجو یو عدالت آموز ص یاندر دان ص ص یمقاطع تخ ص شک یو فوق تخ شگاه علوم پز  یدان

 باشد؟ یچگونه م یرانا

 روش تحقیق :

الگو و ماهیت تحقیق علمی در علوم انســـانی و تربیتی، از علوم مادی و فیزیکی گرفته شـــده و هدف آن، حقیقت یابی و فهم 

جویی در کنه مطالب بوده و هسـت. به عبارت دیگر تحقیق را می توان کوشـش های سـازمان یافته تلقی کرد که محقق را در 
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بار نتایج هر تحقیقی در بعد وســیعی متاثر از روش انتخاب شــده برای روشــن ســازی حقیقت یک موضــوا ،یاری می کند. اعت

تحقیق مورد نظر می باشــد و انتخاب این روش به عواملی همچون ماهیت و اهداف تحقیق، ســئوال ها و فرضــیه های تحقیق، 

 ابزار تحقیق، جامعه آماری، تعداد نمونه و غیر بستگی دارد. 

 نوا تحقیق:

تحقیق بســتگی به معیارهای بســیاری همچون اهداف، ماهیت تحقیق و امکانات اجرایی آن دارد. بنابر این انتخاب روش و نوا 

هنگامی می توان در مورد تحقیق تصــمیم گرفت که ماهیت موضــوا تحقیق، هدف ها و نیز وســعت  دامنه تحقیق مشــخص 

 (151: 1020باشد.)نادری و سیف نراقی،

وری اطالعات جاری و شناسایی و بررسی مسائل و شرایط موجود است و سعی دارد وجود با توجه به اینکه هدف محقق جمع آ

رابطه را بین متغیرهای تحقیق کشف و مورد بررسی قرار دهد این روش تحقیق همبستگی است. زیرا محقق سعی دارد عالوه 

ست که با ب صیف می نماید. در این تحقیق امید ا شرایط موجود را تو  کار بردن نتیجه تحقیقات بتوان در روندبر اینکه ماهیت 

 تصمیم گیریهای مناسب مدیران را یاری نمود.  

 واحد تحلیل 

( 101: 1025واحد بررسـی به سـطح تجمع داده ها به هنگام تحلیل بعدی اشـاره دارد.)سـکاران، ترجمه  صـائمی و شـیرازی،

در این تحقیق ،با توجه به ســـواالت تحقیق، واحد  (102ماهیت ســـئوال پژوهش واحد مطالعه را معین می کند)همان منبع: 

 تحقیق افراد هستند.

 قلمرو تحقیق

مشــخص نمودن افق زمانی در انجام تحقیقات علمی بســیار حائز اهمیت می باشــد. برخی از مطالعات به گونه ای صــورت می 

سئوال  گیرند که دادهای مربوط به آنها تنها یک مرتبه مثال در خالل چند روز، چند هفته و شود تا  یا چند ماه گردآوری  می 

 (101: 1025پژوهشی از نوا طولی است.)سکاران، ترجمه  صائمی و شیرازی،

رابطه کیفیت آموزشــی با عدالت آموزش دانشــجویان مقاطع تخصــصــی و فوق  این تحقیق مشــخص نمودن قلمرو موضــوعیالف(

 تخصصی دانشگاه علوم پزشکی ایران

 می باشد 10-14تحقیق شامل نیمسال دوم سال تحصیلی  قلمرو زمانیب(

 : شامل  کلیه بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران قلمرو مکانیج(

ران/ پزشــکی ایبیمارســتان شــفایحیائیان/ شــهید اکبرآبادی/ کودکان شــهید حســین فهمیده/ لوالگر/ شــهدای یافت آباد/ روان

ضرت فاطمه )س( سول اکح ضرت ر ضرت علی /رم )ص(/ ح شهدای هفتم تیر/ ح صغر )ا(فیروزگر/ فیروزآبادی ری/  شهید ا  /

 هاشمی نژاد/ شهید مطهری/ قلب شهید رجایی
 جامعه آماری 

ستند. در تحقیق  شترک ه صفت یا ویژگی م شیا یا حوادث که حداقل دارای یک  ست از گروهی از افراد، ا جامعه آماری عبارت

 (20: 1023دی اطالق می شود که عمل تعمیم پذیری در مورد آنها صورت بگیرد)دالور،مفهوم جامعه به کلیه افرا

شاغل در مق شجویان  شتی ، اجامعه آماری این تحقیق دان شگاه علوم پزشکی و خدمات بهدا طع تخصصی و فوق تخصصی دان

 در این دانشگاه مشغول به تحصیل بوده اند. 10-14درمانی ایران  که در نیمسال دوم 

از ویژگی های مهم جامعه آماری تحقیق باال سطح معلومات و تحصیالت اعضای جامعه آماری می باشد. تعداد جامعه آماری بر 

 نفر است. 133و در مقطع فوق تخصصی  1301اساس آمار دانشگاه علوم پزشکی ایران در مقطع تخصصی 
 نمونه و روش نمونه گیری:
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ات کشــف اصــولی و آگاهی های معتبری اســت که قابل تعمیم به جامعه اصــلی)یعنی از آنجا که یکی از هدفهای عمده تحقیق

شامل  ست(. نمونه گیری این تحقیق که  شیاءا ضای حقیقی و حقوقی مجموعه افراد ،وقایع یا ا شامل همه اع    1301جامعه که 

 .فوق تخصصی این دانشگاه می باشند133نفر دانشجویان تخصصی و 
 :فرمول کوکرانمحاسبه حجم نمونه با 

 .ها برای محاسبه حجم نمونه آماری استفرمول کوکران یکی از پرکاربردترین روش

 
 درصد صورت می گیرد 5تذکر :این محاسبه با سطح خطای 

 280.65916633853 پاسخ این فرمول:

شد  شخص  صی   1301که از میان و با توجه به جدول مورگان م ص شجو مقطع تخ نفر  102نمونه  که نفر به عنوان  272دان

شجویان فوق تخصصی  144مرد و  شده که از این گروه  22نفر که  133نفر زن  و دان زن می  20مرد و  51نفر نمونه انتخاب 

 باشد نمونه گیری به شکل  تصادفی طبقه ای  ساده  انتخاب شده اند.
 ابزار جمع آوری داده ها 

شنا س ست و چابزار جمع آوری داده ها ،در این تحقیق ،پر شده مه ا ستفاده  شنامه ا س ون با توجه به ماهیت تحقیق  دو نوا پر

 است.
 روش مطالعه پژوهش:

انجام شده  PHEEM4با استفاده از نسخه فارسی  پرسشنامه کیفیت آموزشی را  بوده که0 این یک مطالعه توصیفی مقطعی

ر د) روش کتابخانه ای و روش میدانیگل پرور  مورد بررسی قرار گرفته است.در مجموا از و پرسشنامه عدالت آموزشی  است.

 استفاده شده است. (روش میدانی از دو پرسشنامه

 
 روش تجزیه و تحلیل  داده ها 

ساس الگوی  سه زیر معیار  PHEEMابزار جمع آوری اطالعات برا سخه فارسی( که گویه هایی را در    از: )ادراک دستیاران )ن

ستقال تدریس، شنامه تهیه و لحمایت اجتماعی وا س صورت پر سته ب نقش( مطرح نموده، به  ست.)پیو شده ا ( 1کار گرفته 

شده اند. سئواالت سه حیطه با کد تفکیک  گویه منفی( بوده که  4گویه مثبت،  02گویه) 43ابزار مذکور دارای  )گویه ها(در  

ه است و به ترتیب از کامال موافقم شروا و به کامال مخالفم ختم شده و امتیاز ی طراحی شداگزینه  5براساس  مقیاس لیکرت 

 برای گویه های مثبت به صورت زیر می باشد: ومفهوم امتیاز 3-4آن 

صورت جمله بیانی  4کامالموافقم:  به این گزینه حداکثر امتیاز یعنی  ضوا  گویه که ب ست. بدین معنی که مو صاص یافته ا اخت

 محیط آموزشی مورد ارزیابی  کامال مصداق دارد. مطرح شده در

                                                           
3  - Descriptive Cross-Sectional Study 
 
4 - Postgraduate hospital Educational Environment Measure 
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اختصــاص یافته اســت. بدین معنی که موضــوا  گویه که بصــورت جمله بیانی مطرح شــده در  0موافقم:  به این گزینه امتیاز 

 و جا برای ارتقاء در این موضوا وجود دارد. محیط آموزشی مورد ارزیابی  تا حدودی مصداق دارد.

اختصاص یافته است. بدین معنی که  در ارزیابی موضوا  گویه که بصورت جمله بیانی  2این گزینه امتیاز مطمئن نیستم:  به 

 مطرح شده در محیط آموزشی مورد ارزیابی  از منظردستیار تردید وجود دارد.

صورت جمله بیانی 1مخالفم:  به این گزینه امتیاز  ضوا  گویه که ب ست. بدین معنی که مو صاص یافته ا شده، در  اخت مطرح 

 محیط آموزشی مورد ارزیابی  خیلی کم مصداق دارد.

کامالمخالفم:  به این گزینه امتیاز صفر اختصاص یافته است. بدین معنی که موضوا  گویه که بصورت جمله بیانی مطرح شده  

 در محیط آموزشی مورد ارزیابی  اصال مصداق ندارد.

ـــت برعکس اختصـــاص امتیاز به گویه های مثبت بوده  (  نحوه7،2،11،10در مورد گویه های منفی) اختصـــاص امتیاز درس

 است.برای مثال در مورد گویه های منفی به گزینه کامال موافقم امتیاز صفر اختصاص یافته است. 

( برای یک محیط آموزشــی کامال ایدال که شــرکت کننده فرضــی ما برای گویه های PHEEMدر الگوی ما)نســخه فارســی 

بت گزی یاز ممکن یعنی مث حداکثر امت ند  خاب می ک خالفم راانت نه کالمال م های منفی گزی نه  کامال موافقم و برای گزی نه 

صاص می یابد.123 شرایط دیگر، امتیاز  و اخت صفر خواهد بود. در این طرح برای   سبه  شی، امتیاز مکت در بدترین محیط آموز

 مکتسبه و تفسیر آنها به شرح  جدول ذیل بوده است.

 تفسیر امتیاز مکتسبه محیط و زیر معیارهای آن کل

 بسیار بد)محیط آموزشی(    3-43 آیتم( 43نمره کل پرسشنامه)

 دارای چالش و مشکالت فراوان  23-41

 بیشتر مثبت درک می شود تامنفی و جا برای ارتقاء دارد   21 -123

 عالی 123-121

 بسیار پائینکیفیت تدریس  3-15 زیر معیار ادراک از تدریس

 مدرسین بالینی نیاز به باز آموزی دارند 03-12

 )کیفیت تدریس نسبتا خوب( در مسیر مناسب 45-01

 معلمین بالینی نمونه 23-41

 بسیار بد 3-14 زیر معیار ادراک از استقالل نقش

 نمای منفی از نقش فرد 22-15

 درک مثبت از شغل فرد 42-21

 درک عالی از شغل فرد 52-40

 عدم وجود)نظام حمایتی و پشتیبانی از دستیاران در محیط آموزشی( 3-11 معیار ادراک از حمایت اجتماعیزیر 

 مکان خوشایندی نیست22-12

 بیشتر مثبت درک می شود تا منفی)محیط از بعد حمایت اجتماعی( 00-20

 محیط خوب و پشتیبانی کننده44-04

 

 

شتر  شنامه که پی س شگاه تعیین اعتبار و پایایی ابزار: پر مورد تایید  21/3های ایران با آلفای کرونباخ  روایی و پیایی آن در دان

   قرار گرفته بود استفاده شد.
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سی منظور بهو  شی عدالت برر شگاه، این در آموز سش دان شی عدالت سنجش نامه ازپر  مقیاس لیکرت بر که پرور گل آموز

سخ ای درجه هفت ستفاده شود، می داده پا سش .شد ا شگاه بومی فرهنگ پایه بر ای گویه 14 نامه این پر ایران  های دان

  .است شده ساخته

  .شود می انجام (1 مخالفم کامال و 7 کامال موافقم( یک به هفت از سؤال هر گذاری نمره

 ،(آموزشی عدالت میزان بیشترین) 12 نامه نمره پرسش حداکثر

  .است )آموزشی عدالت میزان کمترین( 14 نمره وحداقل 52 میانگین 

سیار نامه پرسش روایی این  به Cronbach's alpha   22/3 ضریب اساس بر آن نیز پایایی و است شده گزارش مطلوب ب

 است. نامه پرسش این مناسب پایایی از نشان که دست آمد

 مکتسبهتفسیر امتیاز  کل محیط و زیر معیارهای آن

  نامه نمره پرسش حداکثر 12 آیتم( 14نمره کل پرسشنامه)

 میانگین 52

 حداقل نمره پرسشنامه 14

 
 یافته ها:

تحقیق حاضر در صدد است تا ارتباط کیفیت آموزشی با عدالت آموزشی در بین دانشجویان مقاطع تخصصی و فوق تخصصی  

شتی ، درمانی ایر شگاه علوم پزشکی و خدمات بهدا   وشتهن توصیفی آمار نتایج ابتدا فصل این در. ان مورد بررسی قرار دهددان

شده  پرداخته فرضیات و سواالت پژوهش تحلیل و با استفاده از روش مناسبی از آمار استنباطی به تجزیه سپس و است شده

 است.

 بررسی اهداف و سواالت توصیفی پژوهش -

 : (سکونت تیوضع ،التیتاهل، تحص تیوضع سن، )جنس، عیین توزیع متغیرهای دموگرافیکت -1

شود. که جداول و نمودار های زیر به تفکیک برای هر  ستفاده می  صیفی ا ضیه فوق از روش های آمار تو سی فر به منظور برر

 متغیر دموگرافیک ارئه شده است.

 

 
 جنسیت:

 

 توزیع افراد مورد مطالعه بر اساس جنسیت -1جدول 

 درصد تعداد جنسیت

 4/50 111 مرد

 2/42 127 زن

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

4052 
 

 
 نمودار دایره ای جنسیت -1شکل 

ست که تقریباً  صد از افراد مورد مطالعه را مردان و  50نتایج جدول و نمودار باال بیانگر این ا شکیل  47در صد را نیز زنان ت در

 می دهند.

 
 

 گروه سنی:

 توزیع افراد مورد مطالعه بر اساس گروه های سنی -2جدول 

 درصد تعداد گروه سنی

 1/27 17 سال 03کمتر از 

 2/53 122 سال 03تا  03

 1/22 71 سال 03تا  03

53%
47%

جنسیت

مرد

زن

132

59

144

23

تخصص فوق تخصص

مرد زن
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 نمودار دایره ای گروه های سنی -2شکل 

 

 سال قرار دارند. 05تا  03درصد از افراد مورد مطالعه در گروه سنی  51بیانگر این است که تقریباً  2-4نتایج جدول و شکل 

 
 وضعیت تاهل:

 نفر به قرار زیر می باشد: 051نفر مورد مطالعه به این سوال پاسخ داده اند که نتایج وضعیت تاهل برای این  052از نفر  051

 توزیع افراد مورد مطالعه بر اساس وضعیت تاهل -0جدول 

 درصد تعداد وضعیت تاهل

 4/02 105 مجرد

 2/21 212 متاهل

 

27%

51%

22%

سال03کمتر از 

سال05تا 03

سال43تا 05
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 نمودار دایره ای وضعیت تاهل -0شکل 

 

 درصد از افراد مورد مطالعه متاهل اند و بقیه افراد مجرد می باشند. 22بیانگر این است که تقریباً  0-4جدول و نمودار نتایج 

 
 مقطع تحصیالت:

 توزیع افراد مورد مطالعه بر اساس سطح تحصیالت -4جدول 

 درصد تعداد مقطع تحصیالت

 1/77 272 تخصص

 1/22 22 فوق تخصص

 

 

 

38%

62%

مجرد

متاهل

77%

23%

تخصص

فوق تخصص
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 دایره ای سطح تحصیالتنمودار  -4شکل 

 

درصد بقیه در مقطع فوق تخصص  20درصد از افراد مورد مطالعه در مقطع تخصص و  77بیانگر این است که  4نتایج جدول 

 می باشند.
 محل سکونت:

 توزیع افراد مورد مطالعه بر اساس محل سکونت -5جدول 

 درصد تعداد محل سکونت

 2/3 2 خوابگاه متاهلی

 2/2 01 خوابگاه مجردی

 2/13 025 منزل

 

 
 نمودار دایره ای محل سکونت -5شکل 

 درصد افراد مورد مطالعه در منزل سکونت دارند. 13همانطور که در جدول و نمودار باال قابل مشاهده است بیش از 

 بررسی اهداف و سواالت تحلیلی پژوهش -2

 مناسبی از آمار تحلیلی به آن پاسخ داده خواهد شد.در این قسمت سواالت پژوهش مطرح و پس از آن به وسیله روش 

 دارند؟ یترضا یآموزش یفیتاز ک یرانا یدانشگاه علوم پزشک یمقطع تخصص یاندانشجو یاآ -1

 نمره کیفیت آموزشی از منظر دانشجویان مقطع تخصص -2جدول 

 انحراف معیار میانگین بیشترین مترین ک 

 11/17 42/113 145 53 کیفیت آموزشی

 

0%

9%

91%

خوابگاه متاهلی

خوابگاه مجردی

منزل
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شتر درک مثبتی وجود  ست که از کیفیت آموزش بی صورت ا شود که میانگین نمرات بدین  شاهده می  با توجه به جدول باال م

صل می گردد که همین نتیجه را بیان  دارد تا منفی و جا برای ارتقاء وجود دارد، که بعد از گروه بندی این متغیر جدول زیر حا

 می کند.

 

 از منظر دانشجویان مقطع تخصص نمره کیفیت آموزشی -7جدول 

 
چا لش و مشکککالت  دارای 

 فراوان

بیشککتر مت ت درم می شککود تا 

 منفی و جا برای ارتقاء دارد
 عالی

 17(  1/05)  173(  2/21)  1(  0/0)  کیفیت آموزشی

 

 دارند؟ یترضا یآموزش یفیتاز ک یرانا یدانشگاه علوم پزشک یتخصصفوق مقطع  یاندانشجو یاآ -2

 نمره کیفیت آموزشی از منظر دانشجویان مقطع فوق تخصص -2 جدول

 انحراف معیار میانگین بیشترین کمترین  

 45/17 42/132 107 50 کیفیت آموزشی

 

شتر درک مثبتی وجود  ست که از کیفیت آموزش بی صورت ا شود که میانگین نمرات بدین  شاهده می  با توجه به جدول باال م

صل می گردد که همین نتیجه را بیان دارد تا منفی و جا برای  ارتقاء وجود دارد، که بعد از گروه بندی این متغیر جدول زیر حا

 می کند.

 نمره کیفیت آموزشی از منظر دانشجویان مقطع تخصص -1جدول 

 
چالش و مشکککالت  دارای 

 فراوان

بیشککتر مت ت درم می شککود تا 

 منفی و جا برای ارتقاء دارد
 عالی

 15(  0/12)  21(  5/24)  2(  0/7)  کیفیت آموزشی

 

 وجود دارد؟ یتفاوت یآموزش یفیتک یافتدر در یو فوق تخصص یتخصص یاندو گروه دانشجو یسهدرمقا یاآ -0

 آزمون نرمالیتی برای نمره کیفیت آموزشی:

 استفاده شد.  Kolmogorov-Smirnovی نرمال است یا خیر از تست آموزش یفیتکبرای آزمون اینکه آیا نمره 

ـــد لذا از آزمون  = P 331/3و   = 327/3Test Statisticچون  نابراین توزیع این نمره نرمال نمی باش ـــد ب -Mannش

Whitney .استفاده خواهد شد 

استفاده شد  Mann-Whitneyجهت مقایسه نمره کیفیت آموزشی در دو گروه دانشجویان تخصص و فوق تخصص از آزمون

 زیر می باشد. که نتایج آن به صورت

 نتایج آزمون -13جدول 

 نتیجه آزمون متوسط رت ه تعداد گروه

 = Z– 235/3 03/121 272 دانشجویان تخصص

 = P 545/3 40/170 22 تخصصفوق  یاندانشجو
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صص و   = 545/3P valueچون  13-4با توجه به این نتایج جدول  شجویان تخ شی در دان یعنی میانه ی نمره کیفیت آموز

 تخصص متفاوت نمی باشد ) اختالف معنی دار ندارد (.فوق 

به منظور بررسی ارتباط بین دو نمره کیفیت آموزشی و عدالت آموزشی در دانشجویان مقطع فوق تخصص از آزمون همبستگی 

 اسپیرمن استفاده گردید که نتایج آن به صورت زیر می باشد:

 نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن -11جدول 

 ه آزمونآمار نتایج

171/3 Spearman’s Correlation 

113/3 P-Value 

 

شدت  ستگی مثبت با  شود که همب شخص می  ساس عدالت  172/3با توجه به نتایج م شی و اح ضعیف( بین کیفیت آموز (

بدست آمده است  35/3آموزشی وجود دارد و این همبستگی از لحاظ آماری معنی دار نمی باشد ) سطح معنی داری بیش از 

.) 

و عدالت آموزشی در دانشجویان از آزمون همبستگی اسپیرمن  ادراک دستیاران از تدریسبه منظور بررسی ارتباط بین دو نمره 

 استفاده گردید که نتایج آن به صورت زیر می باشد:

 نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن -12جدول 

 آماره آزمون نتایج

217/3 Spearman’s Correlation 

331/3 > P-Value 

 

شدت  ستگی مثبت با  شود که همب شخص می  ضعیف( بین 217/3با توجه به نتایج م سبتاً  ستیاران از تدریس)ن و  ادراک د

 35/3احساس عدالت آموزشی وجود دارد و این همبستگی از لحاظ آماری نیز معنی دار می باشد ) سطح معنی داری کمتر از 

 بدست آمده است (.

ــی ارتباط ــتقالل نقشبین دو نمره  به منظور بررس ــتیاران از اس و عدالت آموزشــی در دانشــجویان مقطع از آزمون  ادراک دس

 همبستگی اسپیرمن استفاده گردید که نتایج آن به صورت زیر می باشد:

 نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن -10جدول 

 آماره آزمون نتایج

217/3 Spearman’s Correlation 

331/3 > P-Value 

 

 ادراک دستیاران از استقالل نقش)نسبتاً ضعیف( بین 217/3با توجه به نتایج مشخص می شود که همبستگی مثبت با شدت 

و احسـاس عدالت آموزشـی وجود دارد و این همبسـتگی از لحاظ آماری نیز معنی دار می باشـد ) سـطح معنی داری کمتر از 

 بدست آمده است (. 35/3

و عدالت آموزشـی در دانشـجویان مقطع از آزمون  ادراک دسـتیاران از حمایت اجتماعیدو نمره  به منظور بررسـی ارتباط بین

 همبستگی اسپیرمن استفاده گردید که نتایج آن به صورت زیر می باشد:
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 نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن -14جدول 

 آماره آزمون نتایج

103/3 Spearman’s Correlation 

310/3 P-Value 

 

شخص م یجبه نتابا توجه  ستگ یم شدت  یشود که همب ضع103/3مثبت با  ستیاران از حمایت اجتماعی و  ین( بیف) ادراک د

 35/3کمتر از  یدار یباشد ) سطح معن یدار م یمعن یزن یاز لحاظ آمار یهمبستگ ینوجود دارد و ا یاحساس عدالت آموزش

 بدست آمده است (.

 نتایج دانشجویان مقطع تخصص :

و عدالت آموزشی در دانشجویان از آزمون همبستگی اسپیرمن  ادراک دستیاران از تدریسبه منظور بررسی ارتباط بین دو نمره 

 استفاده گردید که نتایج آن به صورت زیر می باشد:

 نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن -15جدول 

 آماره آزمون نتایج

263/3 Spearman’s Correlation 

331/3 > P-Value 

 

شدت  ستگی مثبت با  شود که همب شخص می  ضعیف( بین 223/3با توجه به نتایج م سبتاً  ستیاران از تدریس)ن و  ادراک د

 35/3احساس عدالت آموزشی وجود دارد و این همبستگی از لحاظ آماری نیز معنی دار می باشد ) سطح معنی داری کمتر از 

 بدست آمده است (.

ستقالل نقشبه منظور بررسی ارتباط بین دو نمره  شجویان از آزمون همبستگی  ادراک دستیاران از ا و عدالت آموزشی در دان

 اسپیرمن استفاده گردید که نتایج آن به صورت زیر می باشد:

 نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن -12جدول 

 آماره آزمون نتایج

203/3 Spearman’s Correlation 

331/3 > P-Value 

 

 ادراک دستیاران از استقالل نقش)نسبتاً ضعیف( بین 205/3با توجه به نتایج مشخص می شود که همبستگی مثبت با شدت 

و احسـاس عدالت آموزشـی وجود دارد و این همبسـتگی از لحاظ آماری نیز معنی دار می باشـد ) سـطح معنی داری کمتر از 

 بدست آمده است (. 35/3

 

و عدالت آموزشی در دانشجویان از آزمون همبستگی  ادراک دستیاران از حمایت اجتماعیسی ارتباط بین دو نمره به منظور برر

 اسپیرمن استفاده گردید که نتایج آن به صورت زیر می باشد:
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 نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن -17جدول 

 آماره آزمون نتایج

122/3 Spearman’s Correlation 

302/3 > P-Value 

 

شدت  ستگی مثبت با  شود که همب شخص می  ضعیف( بین 122/3با توجه به نتایج م ستیاران از حمایت اجتماعی) و  ادراک د

 35/3احساس عدالت آموزشی وجود دارد و این همبستگی از لحاظ آماری نیز معنی دار می باشد ) سطح معنی داری کمتر از 

 بدست آمده است (.

 فوق تخصص : نتایج دانشجویان مقطع

و عدالت آموزشی در دانشجویان از آزمون همبستگی اسپیرمن  ادراک دستیاران از تدریسبه منظور بررسی ارتباط بین دو نمره 

 استفاده گردید که نتایج آن به صورت زیر می باشد:

 نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن -12جدول 

 آماره آزمون نتایج

117/3 Spearman’s Correlation 

296/3   P-Value 

 

شدت  ستگی مثبت با  شود که همب شخص می  ضعیف( بین 117/3با توجه به نتایج م ستیاران از تدریس) ساس  ادراک د و اح

بدست آمده  35/3عدالت آموزشی وجود دارد و این همبستگی از لحاظ آماری معنی دار نمی باشد ) سطح معنی داری بیش از 

 است (.

ستقالل نقشبه منظور بررسی ارتباط بین دو نمره  شجویان از آزمون همبستگی  ادراک دستیاران از ا و عدالت آموزشی در دان

 اسپیرمن استفاده گردید که نتایج آن به صورت زیر می باشد:

 نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن -11جدول 

 آماره آزمون نتایج

193/3 Spearman’s Correlation 

311/3   P-Value 

شدت  ستگی مثبت با  شود که همب شخص می  ضعیف( بین 113/3با توجه به نتایج م ستقالل نقش) ستیاران از ا و  ادراک د

سطح معنی داری بیش از  شد )  ستگی از لحاظ آماری معنی دار نمی با شی وجود دارد و این همب ساس عدالت آموز  35/3اح

 بدست آمده است (.

و عدالت آموزشی در دانشجویان از آزمون همبستگی  ادراک دستیاران از حمایت اجتماعیدو نمره به منظور بررسی ارتباط بین 

 اسپیرمن استفاده گردید که نتایج آن به صورت زیر می باشد:

 نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن -23جدول 

 آماره آزمون نتایج

122/3 Spearman’s Correlation 

331/3 > P-Value 
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شدت  ستگی مثبت با  شود که همب شخص می  ضعیف( بین 122/3با توجه به نتایج م ستیاران از حمایت اجتماعی) و  ادراک د

سطح معنی داری بیش از  شد )  ستگی از لحاظ آماری معنی دار نمی با شی وجود دارد و این همب ساس عدالت آموز  35/3اح

 بدست آمده است (.

 

 دارند؟ یترضا یآموزش عدالتاز  یرانا یاه علوم پزشکدانشگ یمقطع تخصص یاندانشجو یاآ -4

 نمره عدالت آموزشی از منظر دانشجویان مقطع تخصص -21جدول 

 انحراف معیار میانگین بیشترین کمترین  

 12/17 42/27 12 12 آموزشی عدالت

 

قرار گرفته است که نشان دهنده این  52با توجه به جدول باال مشاهده می شود که میانگین نمرات باالتر از میانگین استاندارد 

 امر است که عدالت آموزشی از نظر دانشجویان مقطع تخصص تقریبا از وضعیت مطلوبی برخوردار می باشد.

 دارند؟ یترضا یاز عدالت آموزش یرانا یدانشگاه علوم پزشک یتخصصفوق مقطع  یاندانشجو یاآ -5

 آموزشی از منظر دانشجویان مقطع فوق تخصص عدالتنمره  -22جدول 

 انحراف معیار میانگین بیشترین کمترین  

 54/17 52/23 12 12 آموزشی عدالت

 

 ینقرار گرفته است که نشان دهنده ا 52استاندارد  یانگیننمرات باالتر از م یانگینشود که م یبا توجه به جدول باال مشاهده م

 باشد. یبرخوردار م یمطلوب یتاز وضع یباتخصص تقرفوق مقطع  یاناز نظر دانشجو یامر است که عدالت آموزش

 وجود دارد؟ یتفاوت یعدالت آموزش احساسدر  یو فوق تخصص یتخصص یاندو گروه دانشجو یسهدرمقا یاآ -2

 آموزشی: عدالتآزمون نرمالیتی برای نمره 

 استفاده شد.  Kolmogorov-Smirnovی نرمال است یا خیر از تست عدالت آموزشبرای آزمون اینکه آیا نمره 

ـــد لذا از آزمون  = P 331/3و   = 322/3Test Statisticچون  نابراین توزیع این نمره نرمال نمی باش ـــد ب -Mannش

Whitney .استفاده خواهد شد 

ساس  سه نمره اح صص ا عدالتجهت مقای صص و فوق تخ شجویان تخ شی در دو گروه دان   Mann-Whitneyز آزمونآموز

 استفاده شد که نتایج آن به صورت زیر می باشد.

 نتایج آزمون -20جدول 

 نتیجه آزمون متوسط رت ه تعداد گروه

 = Z– 102/0 24/122 272 دانشجویان تخصص

 = P 332/3 35/142 22 تخصصفوق  یاندانشجو

 

آموزشــی در دانشــجویان تخصــص و  عدالتیعنی میانه ی نمره   = 332/3P valueچون  13-4با توجه به این نتایج جدول 

 فوق تخصص متفاوت می باشد ) اختالف معنی دار دارد (.

 وجود دارد؟ یو عدالت آموزش یآموزش یفیتو ک یتجنس ینب یرابطه ا  یاآ -7
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 متغیر کیفیت آموزشی به صورت خام:

 

 آماره آزمون نتایج

323/3 Spearman’s Correlation 

709/3   P-Value 

 

)بسیار بسیار ضعیف( بین مرد و زن وجود دارد و این 325/3با توجه به نتایج مشخص می شود که همبستگی مثبت با شدت 

 بدست آمده است (. 35/3همبستگی بسیار ضعیف از لحاظ آماری نیز معنی دار نمی باشد ) سطح معنی داری بیش از 

 بندی شده:متغیر کیفیت آموزشی به صورت گروه 

 

 آماره آزمون نتایج

330/3 Spearman’s Correlation 

960/3   P-Value 

 

 با توجه به نتایج مشخص می شود که همبستگی بدست آمده از حالت گروه بندی نشده نیز بسیار کمتر می باشد.

 متغیر عدالت آموزشی :

 

 آماره آزمون نتایج

311/3- Spearman’s Correlation 

192/3  P-Value 

 

)بسیار بسیار ضعیف( بین مرد و زن وجود دارد و این 311/3با توجه به نتایج مشخص می شود که همبستگی منفی با شدت 

 بدست آمده است (. 35/3همبستگی بسیار ضعیف از لحاظ آماری نیز معنی دار نمی باشد ) سطح معنی داری بیش از 

  یرانا یدانشگاه علوم پزشک یمقاطع تخصص یاندانشجودر  یو عدالت آموزش یآموزش یفیتک مقایسه -2

شجویان  سه نمره کیفیت آموزشی در دو گروه دان ستفاده شد که نتایج آن  Mann-Whitneyاز آزمون مرد و زنجهت مقای ا

 به صورت زیر می باشد.

 نتایج آزمون -24جدول 

 نتیجه آزمون متوسط رت ه تعداد گروه

 = Z– 230/2 11/122 111 دانشجویان مرد

 = P 331/3 72/114 127 زن یاندانشجو

 

یعنی میانه ی نمره کیفیت آموزشــی در دانشــجویان مرد و زن   = 331/3P valueچون  14-4با توجه به این نتایج جدول 

 متفاوت می باشد ) اختالف معنی دار دارد (.
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ساس  سه نمره اح شجویان مرد و زن از آزمون عدالتجهت مقای شی در دو گروه دان شد که  Mann-Whitneyآموز ستفاده  ا

 نتایج آن به صورت زیر می باشد:

 نتایج آزمون -25جدول 

 نتیجه آزمون متوسط رت ه تعداد گروه

 = Z– 107/3 23/123 111 دانشجویان مرد

 = P 211/3 73/172 127 زن یاندانشجو

شجویان مرد   = 211/3P valueچون  15-4 با توجه به این نتایج جدول یعنی میانه ی نمره احساس عدالت آموزشی در دان

 و زن متفاوت نمی باشد ) اختالف معنی دار ندارد (.

 باشد؟ یچگونه م یرانا یدانشگاه علوم پزشک یمقاطع فوق تخصص یاندر دانشجو یو عدالت آموزش یآموزش یفیتارتباط ک -1

سی ارتباط ستگی  به منظور برر صص از آزمون همب شجویان مقطع تخ شی در دان شی و عدالت آموز بین دو نمره کیفیت آموز

 اسپیرمن استفاده گردید که نتایج آن به صورت زیر می باشد:

 نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن -22جدول 

 آماره آزمون نتایج

213/3 Spearman’s Correlation 

331/3 > P-Value 

 

)نسبتاً ضعیف( بین کیفیت آموزشی و احساس عدالت 215/3مشخص می شود که همبستگی مثبت با شدت  با توجه به نتایج

سطح معنی داری کمتر از  شد )  ستگی از لحاظ آماری نیز معنی دار می با شی وجود دارد و این همب ست آمده  35/3آموز بد

 است (.

 بحث و نتیجه گیری:

 مطالعهمورد های پژوهش در ادامه مورد بحث قرار می گیرد توزیع جنســـی گروهیافته های ،با توجه به هدف مطالعه حاضـــر 

درصد آن را زنان تشکیل داده اند و بیشترین گروه سنی شرکت  47درصد افراد مورد مطالعه را مردان و 50نشان می دهد که 

درصد آنان در مقطع تخصصی  77و در صد آنان متاهل وبقیه مجرد بوده  22و  سال قرار  دارد 05تا 03کنندگان در محدوده 

 درصد آنان در منازل مسکونی شخصی اقامت دارند.13و بیش از  درصد در مقطع فوق تخصصی20مشغول به تحصیل بوده و 

شی  شان می دهند که با توجه به اینکه آنان از  از نظر کیفیت آموز صی ن ص صی و فوق تخ ص یافته های در هر دو  مقطع تخ

و در مقایســـه بین دو گروه باشـــند ولی تمایل به ارتقاء در امر آموزش در آنان دیده می شـــود کیفیت آموزشـــی راضـــی می

شجویان خانم بیش از  ست دان شود.اما آنچه جالب ا شاهده نمی  صی اختالف معنا داری م ص صی و فوق تخ ص شجویان تخ دان

باشــد که دانشــجویان خانم تقریباً با  دانشــجویان آقا از کیفیت آموزشــی راضــی بودند.این وضــعیت می تواند نشــان دهنده آن

 امکانات موجود خود را وقف می دهند و آقایان تالش در بهبود وضعیت کنونی دارند.

شی شان می دهد که  با توجه به زیر معیارها در کیفیت آموز صی رابطه از  یافته ها ن ص شجویان مقطع تخ نظر آماری بین دان

ــا ــی ش ــتقالل نقش و ادراک از حمایت اجتماعی با  معناداری بین زیر معیار کیفیت آموزش مل ادراک از تدریس و ادراک از اس

 دارد. احساس عدالت آموزشی وجود 

ضعیت  شی در و شان می دهند که آنان از عدالت آموز صی ن ص صی و فوق تخ ص شی در هر دو  مقطع تخ از نظر عدالت آموز

صی رابطه  ص شجویان تخ شود یمطلوبی قرار دارند و در بین دان شاهده می  صی از معناداری م ص شجویان مقطع تخ عنی دان
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دانشجویان مقطع فوق تخصصی بیشتر عدالت آموزشی احساس می نماند.اما در خصوص جنسیت در هر دو  هیچگونه اختالف 

 معنا داری مشاهده نشده است.

شان صی ن ص صی و فوق تخ ص شی در هر دو  مقطع تخ شی و عدالت آموز سه کیفیت آموز می دهد که هیچگون رابطه  در مقای

 معناداری در بین دانشجویان مرد و زن مشاهده نشده است

 منابع

ولین ا گلستان. پزشکی علوم دانشگاه مامایی دانشجویان دیدگاه از آموزشی عدالت (، بررسی1010زادیخواه،فاطمه و همکاران.)آ

 .همایش کشوری روشهای یاددهی و یادگیری در حوزه و دانشگاه

سدی سلیمان، نژاد ایران شودگی سازمانی عدالت و مدنی رفتار رابطه بررسی (،1022) نازل. ا شگاه کارکنان شغلی با بخ  دان

 13سوم،شماره  سال مدیریت، تبریز،فراسوی اردبیلی، محقق

اسالمی واحد (.ارزیابی کیفیت عملکرد گروه های آموزشی دروه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 1012امیدیان فرانک و همکاران)

ــاس الگوی تعالی بنیادی مدیریت کیفیت اروپایی ) ــال EFQMدزفول بر اس ــلف12(در س ــعه ص نامه ی مرکز مطالعات و توس

 .1014تابستان  2آموزش پزشکی سال ششم شماره ی 

ــــازرگان، خلیجی و های ملی و بین المللی.در محسـن نگاهی به تجربه آموزش عالی: (.کیفیت و ارزیابی آن در1072عباس) بـ

ـران، ـشگاه  محمد مهی فرقانی)ویراستاران(.مجموعه مقاالت نخستین سمینار آموزش عالی در ای ـهران:انتشارات دان جلد اول.ت

 .عالمه طباطبایی

مازیارو همکاران.) لت آموزشـــی از دیدگاه دانشـــجویان دانشـــکده پیراپزشـــکی 1010جاللوندی، (.ارزیابی وضـــعیت عدا

 کرمانشاه.شانزدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی و جشنواره آموزشی شهید مطهری 

 تشارات فرهنگ سبز.(.تئوریهای سازمان و مدیریت در دنیای پسامدرن.تهران.ان1013)وهمکاران. حیدری تفرشی،غالمحسین

 در عمومی پزشــکی دوره آموزشــی برنامه کیفیت ارزیابی ، (1021 ســرخابی، محمد.) دوزی یمینی آزاد ،مجتبی . خواجه

 . زمستان پزشکی، در علوم آموزشی ایرانی (مجلهWFME جهانی) و ملی استاندادردهای اساس بر )عج(بقیه اهلل دانشگاه

خمینی  امام پژوهشکده :تهران .صدر شهید خمینی و امام فارابی، دیدگاه از عدالت نظریه (.1023 حسین.) محمد جمشیدی،

 07شماره دهم، سال اجتماعی، رفاه پژوهشی  علمی فصلنامة .اسالمی انقالب )ره( و

 .   24(.انواا نابرابریها آموزشی. مجله رشد علوم اجتماعی .پائیز، شماره 1020دهقان، حسین)

سماعیل) ضایی در بعد قومی و منطقه ای )مطالعه موردی دوره ابتدایی  (1021سرخ،ا شی و نابرابری های ف نابرابری های آموز

 11شماره  - 1022پاییز  ،مجله تعلیم و تربیت  1023 – 21استان آذربایجان غربی درسال تحصیلی (

ستمر بهبود ، 1027 همکاران، و سماوی،حمیده شاورزی عالی آموزش نظام در آموزش فرآیند م  کیفیت مدیریت کاربرد:ک

 2 ،شماره4 ایران،جلد کشاورزی آموزش ترویج و علوم پژوهشی علمی ی فصلنامه فراگیر،

(، ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی به دستیاران در بیمارستان آموزشی دانشگاه 1014سید عسکری، سید مصطفی وهمکاران)

(،مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دوره دوازدهم، SERVQUALعلوم پزشکی کرمان بر اساس مدل سروکوال)

 .1ویژه نامه شماره 

 برنامه و فصلنامه پژوهش علمی، دانشگاه در تدریس کیفیت بررسی (1025رضوان.) زاده، قلی حسین بختیار، ورکی، شعبانی

 23ص 1،شماره12 دوره عالی، آموزش در ریزی

ضا طالقانی، سانی منابع نگرش با مدیریت نقش ، 1022همکاران، و غالمر سازی اجرای و بهبود در ان ستم به  مدیریت سی

ــازمان در فراگیر کیفیت ــویلیکا،مرجع . MBA المللی بین کنفرانس اولین :تهران ها، س ــرکننده :دانش پایگاه س  منتش

 کشور علمی های کنفرانس
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ضا؛ ضی،حمیدر  آموزان، دانش  -درونی انگیزش و سرزندگی با معلم رفتارهای (رابطه1022) تاجی،مریم احمد؛ عابدی، عری

 10-22ششم،زمستان،صص ،سال 20 آموزشی،شماره های نوآوری فصلنامه

 

قورچیان، نادرقلی، تحلیلی بر مکعب کیفیت در نظام آموزش عالی، فصـــلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی: پاییز و 

 .2و7شماره – 1070زمستان 

 با ریاضی برای یادگیری کالس جو و معلم تدریس کیفیت پیشبینی قدرت (بررسی1013فریبا) مرتضی؛خوشبخت، لطیفیان،

 تربیتی علوم مجله ابتدایی، پنجم دانش آموزان کالس در خودنظمدهی یادگیری راهبردهای و انگیزشی باورهای واسطه گری

 127 ،صص2 -ششم،شماره دوره اهواز، چمران شهید دانشگاه

بررسی رابطه عدالت آموزشی با فرسودگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و  (.1012و همکاران) اله مرزوقیرحمت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان  .نشریه علمی پژوهشی گام های توسعه در آموزش پزشکی .توانبخشی

 . 0شماره 13.جلدـ مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

(.طراحی الگوی دسترسی یکسان به فرصتهای آموزشی علمی کاربردی؛رساله دکتری، تهران:دانشگاه 1023مسعودی،عصمت)

 می واحد تحقیقات و دکتری.   آزاد اسال

( تشـــکیل خانه کیفیت در نظام آموزش عالی.)مطالعه موردی : مقطع دکتری مدیریت 1022مدهوشـــی مهرداد وهمکاران)

 ،بهار.  51دانشگاه دولتی، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی،شماره 

صطفی سماعیل.)  م  کنفرانس معلم، دومین تربیت کیفیت ارتقا در تامل قابل ضرورتی چندفرهنگی؛ ( ، آموزش1014زاده، ا

 دانشگاهی های نظام کیفیت ارزیابی همایش نهمین و ملی

 

عالی،  آموزش برنامه درسی های ازنتیجه ارزیابی شاخصهای کاربرد ممکن و موجود وضعیت ( تحلیل1014نیکخواه،محمد. .) 

 دانشگاهی های نظام کیفیت ارزیابی همایش نهمین و ملی کنفرانس دومین
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