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  چکیده
. استآن  یآموزش يگروه ها یفیتآموزش هر دانشگاه وابسته به بهبود ک یفیتبهبود ک :زمینه و هدف

لذا  .خواهد بود ینظام آموزش عال یفیمؤثر در رشد ک یگام یآموزشهاي گروه  یدرون یابیارز ینبنابرا
 3تیپ علوم پزشکی هاي دانشگاه یکی از  علوم پایه ي پزشکیین مطالعه به منظور ارزیابی درونی گروه ا

     .شده است انجام 1389در سال 
 یأته ياعضا ي یهپژوهش شامل کل ي جامعه مقطعی و این پژوهش از نوع توصیفی: روش تحقیق

انجام  مبتنی بر هدفنمونه گیري به صورت  .بودمستندات و منابع  ،یپزشک ي یهگروه علوم پا یعلم
جهت جمع آوري داده ها از پرسشنامه استفاده شد که در تکمیل آن از مصاحبه، مشاهده و بررسی  .دگردی

و با به کارگیري روش هاي آمار توصیفی در قالب جداول توزیع فراوانی و  استفاده گردیدنیز اسناد 
  .و استنتاج صورت گرفت یرو پراکندگی، تفس يمرکز یلشاخص هاي تما
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  .بود) 3از  66/1( ینارهاو سم یمطالعات ينامه ها، فرصت ها یانعامل پا

که  ییعامل ها ارتقايجهت حفظ و باید  یگروه آموزش ،یدرون یابیارز یتبا توجه به اهم: نتیجه گیري
مسؤولین  .نمایدنموده و براي بهبود عواملی که نامطلوب بوده برنامه ریزي  تالش ،وضعیت مطلوبی دارد
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   مقدمه
 یــک نظــام آموزشــی سیســتمیرز یآموزشــ هــاي گــروه

 آمـوزش هـر دانشـگاه    یفیـت بهبـود ک  و محسوب مـی شـوند  
. )1( باشـد  یآن م یآموزشهاي  گروه یفیتوابسته به بهبود ک

مـؤثر در رشـد    یگام یدر گروه آموزش یدرون یابیارز بنابراین
   .خواهد بود ینظام آموزش عال یفیک

 یـأت ه ياست کـه در آن اعضـا   يفرآیند یدرون ارزیابی
قابـل   يها قضاوت ، دانشجویان و دانش آموختگانگروه یعلم

 گروه آموزشی مورد ارزیابیرا در خصوص عملکرد  يا مالحظه
 يبرا يکه در تفکرات جار کنند یم یینو تع آورند یبه عمل م

 یجاتــاز ن یــتقــرار دارنــد و در نها یگــاهیدر چــه جا یفیــتک
 هـت در ج یـزي ر برنامـه  يبرا ییها ده به عنوان دا شده حاصل

ـ  یـابی ارز .نماینـد  یاستفاده مـ  یندهآ هاي یتبهبود فعال ی   درون
 هایشـنهاد پ ي نقاط قوت و ضعف و ارائـه  یلتحل يبرا تنهانه 

بلکــه  ،اســت هــا حــل راه ياصــالح مشــکالت و اجــرا جهــت
و بـازخورد   یلاطالعات، تحل يآور با جمع برنامهاین همچنین 

  .)2( است یمدیریت هاي گیري یمآن، پشتیبان تصم
 یآگاه .استی مؤثر و مثبت یامدهايپ داراي یدرون یابیارز

 ياعضا یتعهد و دلبستگ یشافزا ،یاز اهداف گروه آموزش یقدق
جامع  یلتحل یک ي ارائه ،ینسبت به گروه آموزش یعلم یأته

 و نقـاط قـوت و ضـعف    ییو شفاف از عملکـرد گـروه و شناسـا   
 یمـی کمک به خـود تنظ  ،ییفرهنگ پاسخگو یتتقو ،ها فرصت

 یشافـزا و  یفیـت از بهبود مستمر ک یتحما ،یامور گروه آموزش
ایـن پیامـدهاي    ي از جملـه  ینظام آموزشـ  ییو کارا یاثربخش

بـه   یگـروه آموزشـ   یـک در  یدرون یابیارز .و مثبت است مؤثر
  جهـت را  یريمس می کند و کمک آن يها گروه و برنامهبهبود 

 یریتمد ،ها در برنامه گري یلو خود تحل یسنجش گروه آموزش
همچنـین  . یم مـی کنـد  ترسـ  صحیحي ها برنامه يها و اجرا آن

 گـروه  یو پژوهشـ  یآموزشـ  یـزي ر برنامـه  فرآیندجهت  ییمبنا
ـ  یـابی واقع هـدف ارز  در. است  ینولؤآن اسـت کـه مسـ    یدرون

و  یآموزشـ  يهـا  نسبت بـه هـدف  ) دانشگاه و گروه، دانشکده(
 ،هـا وجـود دارنـد    هـدف  یـن ا قکه در تحق یو مسائل یپژوهش

 یـن بـه ا  یابیدست یزانسپس م. دست آورنده ب یشتريب یآگاه
جهـت بهبـود    یزير تا براساس آن به برنامه یدهها را سنج هدف

  .)3( بپردازند یفیتک

به عنـوان   یندفرآ یندر ا یدينقش کل یعلم یأته ياعضا
ـ  ارزیـابی ). 4(دارنـد  آن  یعناصر اصـل  کـه بـا مشـارکت     یدرون

هـا،   عوامـل، مـالك   یـین تع هايفرآینـد در  یعلم یأته ياعضا
 يابــزار گــردآور ینو تــدو یــهنشــانگرها و الزامــات قضــاوت، ته

 ي قضـاوت دربـاره  در نهایت ها و  داده  یلو تحل یفها، توص داده
بـر توسـعه و    ینقش مهم ،شود یانجام م ینظام آموزش یفیتک

 یآمـوزش عـال   یپژوهشـ  و یآموزشـ  هاي یتفعال یفیتبهبود ک
 یـزه انگ توان یم ،در دانشگاه یابیارز یکردرو ینبا استقرار ا. دارد

در جهت مشارکت فعال  یعلم یأته يو رغبت الزم را در اعضا
 ینـه ضعف برنامـه و نهاد نقاط قوت و  یینو تع یابیارز فرآینددر 

 یجادا يمدار یفیتو ک یريپذ یتولؤمس یابی،کردن فرهنگ ارز
گـروه   یـک  يهـا  هـدف  کنـد  یکمـک مـ   یابیارز اياجر. نمود

هـا،   قـوت  ییشود و ضمن شناسـا  یانطور آشکار به ب یآموزش
مطلوب و موجود گـروه   یتوضع ،آن هاي یتها و محدود ضعف
ممکـن  مطلـوب   یتبه وضـع  یابیدست يمشخص و برا یآموزش
  . )5( دگرد یزير برنامه

پویا داشته و  یامروزه برنامه هاي آموزشی مطلوب، ماهیت
ب بـه طـور مرتـ    ،باید به دنبال بازخوردهاي محیطی و درونی

متناسب با نیازهاي ها د و اهداف برنامه شونبازنگري و اصالح 
یکـی از راه هـاي ارزشـیابی     .نـد گردیم تـدوین و تنظـ  جامعه 

 ارزشـیابی درونـی مبتنـی بـر     ،آموزش عالی ي برنامهکیفیت 
عوامـل   ،هدف است که در این نوع ارزشیابی توسط یک گروه

موجود آن با اسـتفاده   یتو وضع ی شدهدر آموزش بررس مؤثر
مطلـوب   یتسپس  با وضع ید وآ یدست مه از ابزار مناسب ب

نقاط  و ینندنش یآن به قضاوت مي ده و درباره ش یسهآن مقا
دست آورده و بر اســاس  ه ب یابیارزش طی و ضعف را در قوت
و بحـث و   یـلو تحل یهمورد تجـزآن را  ،یابیارزشـ يها یافته

وضــع موجـــود بــا  ي یســهمقا .)6( دنــده یقــرار مــ یبررســ
مشـخص  شــده،   یینکه بر اساس اهداف تع یمطلوب یتوضع

از آن  یـا و  یما یدهکه تا چه اندازه به اهداف گروه رس می کند
 .بـر هـدف اسـت    یمبتنـ  یابیهمان ارزشـ  ینم و ایفاصله دار
گناباد، سمنان، دانشگاه هاي علوم پزشکی در  همطالعچندین 

پیرامون ارزیابی درونی گروه هاي آموزشی تهران رفسنجان و 
لـذا بـه    .)7-13( انجام شده که داللت بر اهمیت موضوع دارد

آمـوزش   ي کیفیـت برنامـه   يور انجام این مهـم و ارتقـا  ظمن
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 دانشگاه یپزشک ي رشته ین کها و با توجه به پزشکی عمومی
و  یـده گرد یستأس 1389در سال مطالعه د مورعلوم پزشکی 

کـه دانشـجویان   آن آموزشـی  ي  دوره اول فازي مقتضا نا بهب
نسـبت بـه   ، محققـین  )14( علوم پایه را بگذرانند روسدباید 
دانشـگاه  آن  پزشکی ي علوم پایهآموزشی  ارزیابی گروه انجام

عمـومی  پزشـکی   ي مبتنی بر اهـداف رشـته  ، 1389در سال 
  .نمودنداقدام 

  
  تحقیقروش 

در ابتـدا  پژوهشگران توصیفی مقطعی ي در این مطالعه 
بهداشت، درمان و  وزارت یدرون یابیارزش يبا توجه به راهنما

ـ  یـابی ارز ابـزار  ینبه تدونسبت  آموزش پزشکی گـروه   یدرون
 ي مبتنـی بـر اهـداف و رسـالت رشـته      یپزشـک علوم پایه ي 

و با نگـاهی   با در نظر گرفتن شرایط موجود عمومی و پزشکی
مسـتندات و   شـامل  يآمـار ي جامعـه   .ندنمود اقدامبه آینده 

ـ  پزشکیي  یهگروه علوم پا یعلم یأته ياعضا و منابع  .دبودن
از  .دگردیـ انجـام   مبتنـی بـر هـدف   نمونه گیري بـه صـورت   

دو پزشـکی،  ي  یهگروه علوم پا یعلم یأته عضو 10 مجموع
امکـان مشـارکت    یتو مأمور یاستفاده از مرخص یلدله نفر ب
جهــت جمــع آوري داده هــا از . را نداشــتند یــابیارز یــندر ا

پرسشنامه استفاده شد که در تکمیل آن مصاحبه، مشـاهده و  
روش هـاي آمـار    استفاده ازو با  نیز به کار رفتبررسی اسناد 

تمایـل  توصیفی در قالب جداول توزیع فراوانی و شاخص هاي 
  .و استنتاج صورت گرفت یر، تفسو پراکندگی مرکزي

 ،عامـل رسـالت  شـامل  بـه ترتیـب    حوزه هاي ارزشـیابی 
مـدیریت گـروه، رونـد     مـالك  7اهداف و جایگاه سـازمانی بـا   

منابع گروه، آیین نامه ها و مصوبات گروه، مشارکت  ي توسعه
اعضاي هیأت علمی در برنامه ریزي آموزشـی، امکانـات مـالی    

  ؛ عامــل فعالیــت هــاي بــرون دانشــگاهی و مــورد نیــاز گــروه
 3بـا   دوره هاي آموزشی و برنامه هاي درسـی و غیـر درسـی   

تناســب تخصــص ، دوره هــاي آموزشــی و اهــداف آنمــالك 
ضرورت بازنگري  و می با رشته هاي تحصیلیاعضاي هیأت عل

 5با  عامل هیأت علمی ؛درسی و دوره هاي آموزشیي برنامه 
 فعالیـت هـاي آموزشـی   ، ترکیب اعضاي هیـأت علمـی  مالك 

هیـأت  اعضـاي  فعالیـت هـاي پژوهشـی    ، هیأت علمیاعضاي 

ویژگی هـاي  ، هیأت علمیاعضاي فعالیت هاي اجرایی ، علمی
مـالك   7بـا   عامـل دانشـجو   ؛رتقـا عضو هیأت علمی و رونـد ا 

ترکیـب و توزیـع   ، پذیرش و پیشـرفت تحصـیلی دانشـجویان   
، مشارکت دانشجو در برنامه هاي آموزشـی گـروه  ، دانشجویان

عالقـه و آگـاهی   ، تعامل دانشجویان با اعضـاي هیـأت علمـی   
دانشـجویان   نظـر ، تحصیلی و بازار کاري دانشجویان به رشته 

عامـل   ؛هـاي پژوهشـی دانشـجویان   فعالیت  و گروه ي درباره
 هاي الگوها و روشمالك  4با یادگیري  - یاددهیراهبردهاي 

ــدریس ــونگی   ت ــی، چگ ــایل آموزش ــابع و وس ــتفاده از من ، اس
اســتفاده از بــازخورد نتــایج  و ارزشــیابی پیشــرفت تحصــیلی

مـالك   5بـا   عامـل امکانـات و تجهیـزات آموزشـی     ؛ارزشیابی
گــروه بــا دوره و رشــته، تناســب فضــاهاي آموزشــی و اداري 

 کتابخانه و سیستم اطالع رسانی، امکانات و خدمات رایانـه اي 
عامـل   ؛امکانات سمعی و بصري، کارگاه ها و آزمایشـگاه هـا   و

مالك کیفیـت پایـان نامـه هـا،      3با  پایان نامه ها و سمینارها
ــروه    ــط گ ــده توس ــزار ش ــاي برگ ــایش ه ــمینارها و هم  و س

تعیـین  مـالك   34و  عامل 7با  مجموعاً قراردادهاي پژوهشی،
  .)15( شد

مشخص و مـدونی   ياستانداردهابراي این منظور جا که  از آن
 ،)3,4( کشــور در دســترس نمــی باشــد  یدر نظــام آمــوزش عــال

 يبر اساس اسـتانداردها  هاي مالك هاموجود نشانگر یتوضع
و  هــا نامــه یــین، اهــداف، آ رســالت مبتنــی بــرشــده  یــفتعر

ـ  یطدر نظـر گـرفتن شـرا   ها و با  بخشنامه  موجـود،  اتو امکان
هـر   یـت مطلوب میـزان  .گردیـد  مشـخص  توسط پژوهشـگران 

 در ســه ســطح مطلــوب، نســبتاً مطلــوب و نــامطلوبنشــانگر 
ي  علـوم پایـه   یگروه آموزش يها متناسب با اهداف و رسالت

بـراي هـر    ،با توافق جمعی گـروه  سپس .شد مشخصپزشکی 
از  یـک هـر   يبرا و )نشانگر 175 مجموعاً(چند نشانگر مالك 

. در نظـر گرفتـه شـد    يرتبـه ا  یاسدر مق یهسه گونشانگرها 
گانـه و سـطح    هفـت  عوامـل ي نمـره  طی سه گـام  در  نهایتاً

اول بـدین صـورت کـه در گـام      .ها تعیـین شـد   مطلوبیت آن
ارزش  ،و به سطح مطلوب سطح مطلوبیت هر نشانگر مشخص

 به سـطح و  2ددي به سطح نسبتاً مطلوب، ارزش ع ،3عددي 
داده هـا  میانگین داده شد و سپس  1عددي نامطلوب، ارزش 

در گـام دوم   .می باشـد مالك  ي د که همان نمرهتعیین گردی
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قرار داشت، به عنوان  1-66/1میانگین هایی که در حد فاصل 
بــه  67/1-32/2حــد فاصــل ، 1و بــا ارزش عــددي  نـامطلوب 

 حـد فاصـل   نهایتـاً  و 2و با ارزش عددي عنوان نسبتاً مطلوب 
ی وزن دهـ  3و بـا ارزش عـددي   به عنـوان مطلـوب    3-33/2

  میـانگین آن هـا تعیـین شـد کـه همـان       در گام سوم  .گردید
ي براساس نمره و سطح مطلوبیت آن می باشد عامل  نمره ي

  .)2( تعیین گردید دست آمده براي هر عامل و حدود فوقه ب
  

  یافته ها 
که عامل پایان نامه هـا،   دهدنشان می نتایج این ارزیابی 

 در وضعیت نـامطلوب قـرار   فرصت هاي مطالعاتی و سمینارها
 .در حد مطلوب قرار دارنـد  مورد بررسیسایر عوامل اما  ،دارد

طور جامع و کامل در جـداول  ه ارزیابی باز یافته هاي حاصل 
  کـــه ســـطح مطلوبیـــت  طـــوريه بـــ. ذیـــل آمـــده اســـت

  :می باشدمشخص کامالً ها  مالك ها و عوامل و نمرات آن
  هاي آن  سطح مطلوبیت مالكو بر مبناي امتیازات  اهداف، جایگاه سازمانی ،رسالت عاملتعیین امتیاز و سطح مطلوبیت : 1جدول 

  مطلوبیت عامل سطح  امتیاز عامل  مالك امتیاز  سطح مطلوبیت مالك  مالك 
  3  مطلوب  رسالت و اهداف گروه 1-1

  مطلوب  3

  3  مطلوب  مدیریت گروه 2-1
  3  مطلوب  منابع گروهي روند توسعه  3-1
  3  مطلوب  آیین نامه ها و مصوبات گروه 4-1
  3  مطلوب  مشارکت اعضاي هیأت علمی در برنامه ریزي آموزشی 5-1
  3  مطلوب  امکانات مالی مورد نیاز گروه 6-1
  3  مطلوب  یبرون دانشگاه يها تیفعال 7-1

  سطح مطلوبیت مالك هاي آن و بر مبناي امتیازات  دوره هاي آموزشی و برنامه هاي درسی و غیر درسی عاملتعیین امتیاز و سطح مطلوبیت : 2جدول 

  سطح مطلوبیت عامل  عامل امتیاز  مالك امتیاز  سطح مطلوبیت مالك  مالك
  3  مطلوب  دوره هاي آموزشی و اهداف آن  1-2

  2  مطلوب نسبتاً  تناسب تخصص اعضاي هیأت علمی با رشته هاي تحصیلی 2- 2  مطلوب  66/2
  3  مطلوب  درسی و دوره هاي آموزشی ي ضرورت بازنگري برنامه 2- 3

  سطح مطلوبیت مالك هاي آن و بر مبناي امتیازات  عامل هیأت علمیتعیین امتیاز و سطح مطلوبیت : 3جدول 

  سطح مطلوبیت عامل  عامل امتیاز  مالك امتیاز  سطح مطلوبیت مالك  مالك
  2  مطلوب نسبتاً  ترکیب اعضاي هیأت علمی 1-3

  مطلوب  4/2
  3  مطلوب  یعلم أتیهاعضاي  یآموزش يها تیفعال 2-3
  2  مطلوب نسبتاً  یعلم أتیهاعضاي  یپژوهش يها تیفعال 3-3
  2  مطلوب نسبتاً  یعلم أتیهاعضاي  ییاجرا يها تیفعال 4-3
  3  مطلوب  و روند ارتقا یعلم أتیعضو ه يها یژگیو 5-3

 
  سطح مطلوبیت مالك هاي آنو بر مبناي امتیازات  عامل دانشجوتعیین امتیاز  و سطح مطلوبیت : 4جدول 

  سطح مطلوبیت عامل  عامل امتیاز  مالك ازیامت  سطح مطلوبیت مالك  مالك 
  3  مطلوب  انیدانشجو یلیتحص شرفتیو پ رشیپذ 1-4

  مطلوب  4/2
  1  نامطلوب  انیدانشجو عیو توز بیترک 2-4
  3  مطلوب  گروه یآموزش يمشارکت دانشجو در برنامه ها 3-4
  3  مطلوب  یعلم أتیه يبا اعضا انیتعامل دانشجو 4-4
  2  مطلوب نسبتاً  و بازار کار یلیتحصي رشته  به انیدانشجو یعالقه و آگاه 4- 5
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   سطح مطلوبیت مالك هاي آن و بر مبناي امتیازات یاددهی - عامل راهبرد هاي یادگیريتعیین امتیاز و سطح مطلوبیت : 5جدول 

  سطح مطلوبیت عامل  عامل امتیاز  مالك امتیاز  سطح مطلوبیت مالك  مالك
  3  مطلوب  سیتدر هاي الگوها و روش 1-5

  3  مطلوب  استفاده از منابع و وسایل آموزشی 5-2  مطلوب  75/2
  3  مطلوب  چگونگی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 3-5
  2  طلوبم نسبتاً  استفاده از بازخورد نتایج ارزشیابی 4-5

  سطح مطلوبیت مالك هاي آنو مبناي امتیازات  بر امکانات و تجهیزات آموزشی عاملتعیین امتیاز و سطح مطلوبیت : 6جدول 

  سطح مطلوبیت عامل  عامل امتیاز  مالك امتیاز  سطح مطلوبیت مالك  مالك
  1  نامطلوب  تناسب فضاهاي آموزشی و اداري گروه با رشته 1-6

  مطلوب  6/2
  3  مطلوب  کتابخانه و سیستم اطالع رسانی 2-6
  3  مطلوب  امکانات و خدمات رایانه اي 3-6
  3  مطلوب  کارگاه ها و آزمایشگاه ها 4-6
  3  مطلوب  امکانات سمعی و بصري 5-6

 
  سطح مطلوبیت مالك هاي آنو مبناي امتیازات  بر پایان نامه ها، فرصت هاي مطالعاتی و سمینارهاعامل تعیین امتیاز و سطح مطلوبیت : 7جدول 

  سطح مطلوبیت عامل  عامل امتیاز  مالك امتیاز  سطح مطلوبیت مالك   مالك
  1  نامطلوب  نامه ها کیفیت پایان 1-7

  2  مطلوب نسبتاً  همایش هاي برگزار شده توسط گروهسمینارها و  7- 2  نامطلوب  66/1
  2  مطلوب نسبتاً  قراردادهاي پژوهشی 3-7

  

  بحث
آن چه از نتایج این ارزیابی بر مبناي امتیازات عامـل هـا   

د، این است که بجز عامـل هفـتم یعنـی    کرمی توان استنباط 
سـایر   ،مطالعاتی و سـمینارها عامل پایان نامه ها، فرصت هاي 
مطلـوب در   ي دامنـه چون  .عوامل در حد مطلوب قرار دارند

کافانه بــه موشــي ا مراجعــه بــ ،قــرار دارد 33/2-3 ي فاصــله
  از  یبعضــ یــازشــود کــه امت یمشــاهده مــیافتــه هــا جــداول 

امـا   ،مطلـوب و نـامطلوب قـرار دارد    ها در سطح نسبتاً مالك
 لـذا  . شـده اسـت   یابیطلوب ارزعامل در سطح م یازامت یندبرآ

که با انجـام آن بتـوان    ییاجرا هايیشنهادپي به منظور ارائه 
عوامـل را بـه اهـداف     در نتیجـه هـا و   مالك یتمطلوب حسط

هر یک به ارزیابی دقیق تر  ،دنموتر  یکنزد یآموزش ي برنامه
   .پرداخته می شودها و عوامل  مالكاز 

  درصـد   100نتایج به دست آمده نشـان مـی دهـد کـه     
مالك هاي عامل رسالت، اهداف و جایگاه سـازمانی مطلـوب   

نشانگر بررسی شـده    42مالك و  7در این عامل . بوده است
  بهتري نسبت به  يرتبه داراي عامل  ینا یابینتایج ارز. است

  

علـوم  و داخلی دانشـگاه   يفیزیولوژ هاي درونی گروه یارزیاب
گروه آموزشی پرستاري بهداشت جامعه  نیزو  پزشکی سمنان

ــاد   ــکی گناب ــوم پزش ــگاه عل ــد و روان دانش ــی باش    ).7-9(م
  کـه مـالك هـاي ایـن عامـل در حـد مطلـوب         رغم این لیع

ارتقاي آن پیشـنهاد مـی گـردد    حفظ و اما جهت  ،می باشند
اهـداف و   ینیجلسات اعضاي هیات علمی گـروه جهـت بـازب   

ي نماینــده . شــود یلتشــک ، بیشــتریرســالت گــروه آموزشــ
شوراي بازنگري اهداف گروه دعـوت  ي دانشجویان به جلسه 

هیـأت علمـی و دانشـجویان بـا      جهت آشنایی اعضاي. دگرد
مدیر گروه . جلسات مداوم تشکیل شود ،آموزشی گروه اهداف

  روه ارزیـابی درونـی گـ   . گردد خابعلمی باالتر انتي از مرتبه 
گزارش عملکـرد و فعالیـت هـاي    . طور مستمر انجام شوده ب

  .گروه مستند گردد و در گروه موجود باشد يآموزشی اعضا
  و  یدرســ يو برنامــه هـا  یآموزشـ  يدوره هــاعامـل  در 

نتـایج   .نشانگر بررسی شـده اسـت   13مالك و  3 یدرس یرغ
و مطلــوب  آندرصــد از مــالك هــاي  66/66نشــان داد کــه 

در وضعیت این نتایج  .بوده استنسبتاً مطلوب درصد  34/33
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گروه هاي پزشکی اجتمـاعی  ارزیابی درونی بهتري نسبت به 
گــروه  دانشــگاه علــوم پزشــکی ســمنان، اطفــال و پرســتاري

آموزشـی پرسـتاري بهداشــت جامعـه و روان دانشـگاه علــوم     
دانشـگاه  داخلی جراحـی  پرستاري نیز گروه و  پزشکی گناباد

 بـا توجـه    ).13,11,10,8(دارد  قـرار علوم پزشکی رفسنجان 
 نسبتاً مطلوبعامل مالك هاي این درصد  34/33 به این که

باالي سطح ي می باشد که با کرانه  66/2بوده و امتیاز عامل 
  جهت بهبـود شـرایط موجـود پیشـنهاد      ،مطلوب فاصله دارد

 يبرنامه هـا و دوره هـا   ،و منظم يصورت دوره اه بردد گ می
جامعـه و   یازاساس ن و کارگاه ها بر يآموزباز ی،آموزش یدجد

ي برنامـه  . شـود و برگـزار   ینتوسـط گـروه تـدو    یاندانشجو
علم روز مورد  يو کاربرد یعمل هاي یکاساس تکن بر یدرس
مهارت هـا   يو ارتقا یجاددر ا که يطوره ب .یردگ قرار ینیبازب

ــازنگر. و مــؤثر واقــع شــود یــدهــا مف یــتو قابل     يدوره ا يب
 یو انسـان  یاخالق ی،بر اصول اسالم یمبتن یآموزش ي برنامه

و  يتعهد، اخالق حرفه ا یجاددر ا که يطوره ب .یردصورت پذ
. الزم را داشـته باشـد   یـت کفا یاندانشـجو  یريپـذ  یتولؤمس

در  کـه باشد  يگونه اه عنوان الگو به ب یداسات يرفتار حرفه ا
و  يتعهــد، اخــالق حرفــه ا یجــادباعــث ا یاندانشــجو یــانم

 يالزم جهت استخدام اعضا یداتتمه. شود یريپذ یتولؤمس
صـورت   یلیتحصـ  يمتناسب با رشته هـا  یدجد یعلم یأته

گـردد   یشـنهاد پ یآموزش یزانتوسط گروه به برنامه ر. یردپذ
 يواحـدها  ءجـز  یقو روش تحق یپزشک یدروس اطالع رسان

  .باشد یرگذارشود و در معدل تأث قرار داده ياجبار
مـالك و   5 کـه در آن  عامل هیأت علمـی ارزیابی نتایج 

مـالك هـاي    درصد 60که  نشان دادنشانگر بررسی شده  23
آن هـا مطلـوب بـوده     درصـد  40این عامل نسبتاً مطلـوب و  

با نتـایج بـه دسـت آمـده از ارزیـابی درونـی گـروه        است که 
پزشکی اجتماعی دانشـگاه علـوم پزشـکی سـمنان مطابقـت      
داشته ولی با نتایج حاصل از ارزیابی درونی گـروه داخلـی آن   

گروه آموزشی پرستاري بهداشت جامعه و روان  نیزدانشگاه و 
بــا  ).13,9,8(مغــایرت دارد  دانشــگاه علــوم پزشــکی گنابــاد

مـالك هـاي ایـن عامـل نسـبتاً       درصد 60ه این که عنایت ب
جهت ارتقـاي وضـعیت    ،می باشد 4/2مطلوب و امتیاز عامل 

تمام وقـت در   یعلم یأتهي اعضاموجود پیشنهاد می گردد 

و  یـب ترغ ،ارتقـا  و یتوضع یلو مقررات تبد ینخصوص قوان
 یشـان ا یتوضـع  یلمناسب جهت تبـد  یرشوند و تداب یهتوج

 یـاز مـورد ن  یعلمـ  یـأت ه یازسـنجی، براسـاس ن . اتخاذ گردد
ي درجـه   يبه منظور ارتقـا  یعلم یأته ياعضا. جذب گردد

. آنان موافقت گـردد  حصیلتي و با ادامه  شوند یقتشو یعلم
 یبالزم جهت تصو یالتو تسه یژهو یازاتامت یطور مقطعه ب

 يطـرح هـا   یشبه منظـور افـزا   یپژوهش يطرح ها يو اجرا
و ترجمـه توسـط    یفرونـد تـأل  . گروه لحـاظ گـردد   یپژوهش

جهـت   يو معنـو  یو کمـک مـال   یلتسه یعلم یأتهي اعضا
 لمـی ع یـأت ه يچاپ مقاالت اعضا. یردچاپ کتب صورت پذ

 مـؤثر  يو مشـوق هـا   یازاتو امت یلدانشگاه تسهي در مجله 
معتبـر لحـاظ    یپژوهشـ  یجهت چاپ مقاله در مجالت علمـ 

مقـاالت در  ي جهت ارائه  مؤثر يو مشوق ها یازاتامت. گردد
 یلحاظ و تعداد مجـالت علمـ   یو خارج یداخل یمجامع علم
 یعلمــ ي مجلـه  یجـاد انســبت بـه  و افـزایش یابـد   دانشـگاه  

اقـدام   پزشـکی ي  یـه علوم پا یگروه آموزشي  یژهو یپژوهش
 یدر مجـامع علمـ   یتجهت عضـو  یعلم یأته ياعضا. دگرد
 یتبرتر و شاخص جهـت عضـو   یعلم یأته يو اعضا یبترغ
، منطقــه اي يهاینارســم یو علمــ یــیاجرا يهــا یــأته در

 مـؤثر  يهـا  مشوقو  یازاتو امت یمعرف یالملل ینو ب يکشور
 یتعضـو معرفـی و  گروه جهت  ياعضا. لحاظ شود آنجهت 

و دانشکده هـا  ها دانشگاه  یابیممتحنه و ارزش يها یأتدر ه
 ياعضـا  یتبا عضون دانشگاه یولؤمسهمچنین . شوند یقتشو

و دانشگاه  کدهخارج از گروه در سطح دانش يگروه در شوراها
 .یندموافقت نما

نشـانگر بررسـی شـده     33مـالك و   6 عامل دانشجودر 
عامـل  ایـن  هـاي   مـالك  درصد 60نتایج نشان داد که  .است

 هنامطلوب بـود  درصد 20نسبتاً مطلوب و  درصد 20مطلوب، 
 هـاي  گـروه  درونـی  ارزیـابی  که از نتایج بـه دسـت آمـده از   

علـوم  دانشگاه  کودکان اجتماعی و پرستاري پزشکی آموزشی
دانشگاه علوم داخلی جراحی  رستاريپ گروه ،سمنانپزشکی 

گروه آموزشی پرستاري بهداشت جامعـه  پزشکی رفسنجان و 
ــاد  ــکی گنابـ ــوم پزشـ ــگاه علـ    )13,11,10,8( و روان دانشـ

   درصــد 20کـه  بــا عنایـت بـه ایـن    . ضـعیف تـر بـوده اسـت    
نـامطلوب   درصـد  20مالك هاي این عامل نسبتاً مطلـوب و  
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پیشـنهاد مـی گـردد جهـت      ،می باشد 4/2امتیاز عامل ولی 
 گـروه برنامـه و   يتوسـط اعضـا  عامـل   ي اینبهبود مالك ها

 یرش،پـذ  یـت ظرف(دانشـجو   یرشانتخاب و پذ يها یاستس
و  ینتـدو ) ...دانشـجویان بهتـر و    مختلـف جـذب   يها روش

 .یابـد شـاخص ارتقـا    یروهـاي ن یـت سطح آموزش رشته و ترب
کنکـور   تر یینپا يرتبه ها ینداوطلب یشترب يندمجهت عالق

و  یجـاد ا یتباجـذ  ،مـورد مطالعـه   یبه دانشگاه علـوم پزشـک  
درخشــان  يهااســتعداد انشـجویان جهــت د یــژهو یالتتسـه 

در  یلیتحصي به رشته  یاندانشجوي و عالقه  یابداختصاص 
ـ  .شـود  یبدو ورود به دانشگاه بررسـ  پسـر و   یاندانشـجو  ینب

بـه موقـع تناسـب     یشـنهاد رشته بـا پ  یتاساس ماه دختر بر
در جلسات  یاندانشجو ي یندهامکان شرکت نما .برقرار گردد

در خصـوص   دانشـجویان بـه  و فـراهم   یآموزشـ  یزيبرنامه ر
گونــاگون و  يهــا روش هو بــازار کــار بــ یلیتحصــي رشــته 

 .الزم داده شود یب آگاهمناس
مـالك و   3 یـاددهی  -اي یـادگیري هعامل راهبردجهت 

 80یافتـه هـا نشـان داد کـه      .نشانگر بررسی شده اسـت  21
مطلـوب   هـا نسـبتاً  آن  درصـد  20مالك ها مطلوب و  درصد
بی درونی گـروه هـاي   با نتایج حاصل از ارزیااین نتایج  .است

ی دانشگاه علوم پزشـکی  و پزشکی اجتماع کودکان پرستاري
روه آموزشـی پرسـتاري بهداشـت جامعـه و روان     گو  سمنان

ــاد  ــوم پزشــکی گناب ــایرت دارد  دانشــگاه عل        ).13,11,8(مغ
 ،مـی باشـد   75/2با عنایت به نتایج حاصل و امتیاز عامل که 

 يکارگـاه هـا  وضعیت فعلی،  يپیشنهاد می گردد جهت ارتقا
گـروه برگـزار و    یعلمـ  یـأت ه يتحلیل آزمون جهـت اعضـا  

 یفـه وظ یـک عنـوان  ه متعهد شوند که ب یعلم یأته ياعضا
اسـاس نتـایج    و بـر دهنـد  تحلیل آزمون هاي پایانی را انجام 

هیأت علمـی، سـاز و کـار تشـویق مناسـب       يارزشیابی اعضا
 .گردد ینتدو

 29مـالك و   5عامل امکانـات و تجهیـزات آموزشـی    در 
 درصـد  75نشان داد کـه   یافته ها .نشانگر بررسی شده است

کـه بـا   ت نـامطلوب اسـ   درصد آن ها 25مالك ها مطلوب و 
نتــایج بــه دســت آمــده از ارزیــابی گــروه هــاي پرســتاري و  
ــد     ــه در ح ــمنان ک ــکی س ــوم پزش ــگاه عل ــوژي دانش   فیزیول

نتایج ولی با ). 11,7(است  یراغغیر رضایت بخش می باشد م

جامعـه و  ارزیابی درونی گـروه آموزشـی پرسـتاري بهداشـت     
پیشنهاد  .)8( دارد شابهتم روان دانشگاه علوم پزشکی گناباد

مطلوب و نـا  ي آنمـالك هـا   درصـد  25کـه   چونمی گردد 
متناسب فضاي اداري  ینتأم نسبت به است، 6/2امتیاز عامل 

فضاي آموزشـی مناسـب    ینبا نیازها و فعالیت هاي گروه، تأم
فضاي کتابخانـه   ي ، توسعه)، سالن امتحاناتسالن کنفرانس(

اساس استانداردها، فعال نمودن کتابخانـه و مرکـز اطـالع     بر
ـ  امکانـات پشـتیبانی    ینتـأم  ي،صـورت شـبانه روز  ه رسانی ب

امکانــات و ي  هیــه، ت)تایــپ و تکثیــر(تابخانــه مناســب در ک
مناسـب   ینـد فرآ ینخدمات رایانه اي با نیازهاي گـروه، تـدو  

ول ؤر تمام وقت مسآزمایشگاه ها، حضو جهت تجهیز به موقع
فرد خاص  یک، مشخص نمودن هایا کارشناس در آزمایشگاه 

 يفضـا  یجـاد به موقع وسایل کمک آموزشـی و ا  ینجهت تأم
نتـایج  ي ارائه  جهتمناسب  يبصر یو امکانات سمع یزیکیف

 .یردصورت پذ الزمپژوهشی جهت گروه اقدام 
عامـل پایـان نامـه هـا، فرصـت هـاي مطالعـاتی و        جهـت  

نتـایج   .نشـانگر بررسـی شـده اسـت     14مـالك و   3 سمینارها
مـالك هـا مطلـوب و    درصد از  66/66داللت بر این داشت که 

که ایـن نتـایج نسـبت بـه      هنامطلوب بود درصد آن ها 34/33
ــروه   ــی گ ــابی درون ــی جراحــی دانشــگاه  پرســتاري ارزی   داخل

ان که در مقیاس رتبه اي گـورمن بسـیار   رفسنجعلوم پزشکی 
  ولـی بـا نتـایج     .)10(ارش شده، ضعیف تر می باشـد  خوب گز

ارزیابی درونی گروه آموزشی پرستاري بهداشت جامعـه و روان  
بـا   .)8( تا حـدودي مشـابه اسـت    دانشگاه علوم پزشکی گناباد

مالك ها و امتیاز عامـل  درصد  34/33توجه به نامطلوب بودن 
و  یعلمـ  یـأت ه ياعضـا  يبـا همکـار  کـه  پیشنهاد مـی شـود   

سیاسـت هـاي گـروه در     بـراي ساز و کار مناسـب   ،یاندانشجو
الزم و  یــداتتمه ین وتــدو ،برگــزاري ســمینارها و کارگــاه هــا

اعضاي هیأت علمی و  یتمام يجهت همکار یقیتشو یازاتامت
. محققــین در برگــزاري ســمینارها و کارگــاه هــا اتخــاذ گــردد

و  یعلمـ  یـأت ه ياز اعضـا  یسـنج یازو ن ینظرسنجهمچنین 
 يدر خصوص موضوعات مورد عالقه جهت برگـزار  یانانشجود

تشـویق و   يسمینارها و کارگاه هـا و سـاز و کـار مناسـب بـرا     
ترغیب دانشجویان جهت برگـزاري همـایش هـاي دانشـجویی     

در خصـوص   یعلمـ  یأته يبه اعضا یاطالع رسان .دشو ینتدو
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 هــايو اجــراي قرارداد یبتصــو مربــوط بــه هــاينامــه  ینیــآ
 یاتخاذ گردد که بـا نظرخـواه   یداتیو تمهشود پژوهشی انجام 

و اجــراي  یبتصــو ین،و محققــ یعلمــ یــأته ياز اعضــا
ي  ینـه زم یجـاد در صورت ا. شود یلقراردادهاي پژوهشی تسه

. امر انجام شـود  ینانعقاد قرارداد پژوهشی با سایر سازمان ها، ا
بـا   یشـ براي استفاده از قراردادهـاي پژوه  یساز و کار مشخص

 یتـاً گردد و نها یهفرادست ته ینولؤگروه و مس ياعضا يهمکار
 يدادهـا تسـهیالت الزم بـه منظـور عقـد قرار     و ینهزم که ینا

  .فراهم شود ینگروه و محقق ياز اعضا یپژوهشی با نظرخواه
  

  تیجه گیرين
 یفیـت بهبود ک يدر ارتقا یدرون یابیارز یتتوجه به اهم با

 یـابی نظـام ارز و اسـتمرار  استقرار  ی،نظام دانشگاه ي و توسعه
 ،و نـاگزیر انجـام ایـن مهـم    اسـت   يدر دانشـگاه ضـرور   یدرون

اعضاي هیأت علمـی دانشـگاه را طلـب     ي همکاري همه جانبه

جهـت حفـظ و   بایـد  لذا گروه آموزشی مورد مطالعـه   .می کند
تـالش   ،ی که وضعیت مطلوبی داردو مالك های ارتقاي عامل ها

یـا   و که نسبتاً مطلوب عوامل و مالك هایی براي بهبود نموده و
نامطلوب بوده برنامه ریزي مدونی جهت ارتقاي آن ها به سطح 

ارزیابی درونـی  همچنین پیشنهاد می گردد . مطلوب انجام دهد
در دوره هاي زمانی مشخص و معینی تکرار  آموزشی هاي گروه

مسؤولین دانشگاه نیز با حمایت هـاي مـؤثر و بـه موقـع     شود و 
و موجـود  خود، شـرایط و منـابع الزم را بـراي بهبـود وضـعیت      

  .ندآوردستیابی به باالترین حد مطلوب فراهم 
 

  قدردانی تشکر و
هیأت علمی  ياعضا ي کلیههاي  مساعدتهمکاري و از 

و همکــاران محتــرم  مــدیرانپزشــکی، ي گــروه علــوم پایــه 
کسانی که به نحـوي در  و تمامی  پژوهشی و آموزشی تمعاون

  .میتقدیر و تشکر می نمای ،ندرا یاري نمودما این مسیر 
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