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. 63-74صفحات 95و زمستانپاییزدومشمارهسوم، دوره راهبردهاي توسعه در آموزش پزشکیمجله 

چکیده
ضرورت کیدانشگاهها يبرایو پژوهشیآموزشتیفیجهت ارتقاء ککیستماتیسيندیبعنوان فرآیدرونیابیارز:و هدفمقدمه

دانشگاه علوم هیعلوم پایآموزشيهادر گروهیدرونیابیموجود ارزتیوضعیضر با هدف بررسمطالعه حا. شودیمحسوب م
.مازندران انجام شدیپزشک
هاي دانشگاه علوم پزشکی مازندران هاي آموزشی علوم پایه دانشکدهتحلیلی از نوع مقطعی در گروه- این پژوهش توصیفی: هاروش

ها در رابطه با آوري شده و وضعیت دانشکدهها جمعو پرسشنامهها از طریق چک لیستهادادهابتدا. به انجام رسید1394در سال 
با تاکید بر آمارهاي توصیفی مورد تجزیه و تحلیل 18نسخه SPSSنتایج با استفاده از نرم افزار . گانه تعیین شداستانداردهاي هشت

.آماري قرار گرفت
در وضعیت نسبتاً مطلوب، دانشکده % 56امتیاز، دانشکده پزشکی با کسب امتیاز % 100نتایج نشان داد که از مجموع :هایافته 

در وضعیت نامطلوب، دانشکده % 48، در وضعیت نسبتاً مطلوب، دانشکده دندانپزشکی با کسب امتیاز % 70داروسازي با کسب امتیاز
در وضعیت نسبتاً % 64داشت با کسب امتیازدر وضعیت نسبتاً مطلوب، دانشکده به% 59مامایی ساري با کسب امتیاز- پرستاري

.در وضعیت نسبتاً مطلوب قرار داشتند% 55مطلوب و دانشکده پیراپزشکی ساري با کسب امتیاز 
شود ها، پیشنهاد میهاي آموزشی دانشکدهبا توجه به امتیازات کلی حاصل از ارزیابی درونی انجام شده توسط گروه:گیرينتیجه

تدوین و تصریح اهداف استراتژیک و برنامه عملیاتی متناسب با هاي آموزشی اقدام بهت آموزش، کلیه گروهکه براي بهبود کیفی
.نیازهاي گروه نمایند

هاي آموزشی علوم پایه، مازندرانوضعیت ارزیابی درونی، گروه:هاکلیدواژه

ژوهشیپ: نوع مقاله
15/9/95: رش مقالهپذی18/8/95: اصالح نهایی24/7/95:دریافت مقاله

راهبردهاي توسعه در .زیتبریدانشگاه علوم پزشکانیدانشجونیدر بشرفتیپزشیبا انگیسالمت رواننیرابطه بیبررس. زاده اصغر، ملکدیسعیشوطياریمحمد باقر ، خدایاکبرپور زنگالن: ارجاع
.63-74):2(3؛1395.آموزش پزشکی
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و همکارانیمحلیفروزان صادقهیعلوم پایآموزشيهادرگروهیدرونیابیارز

1395و زمستان ی، دوره سوم شماره دوم پاییزمجله راهبردهاي توسعه در آموزش پزشک64

مقدمه
مهم يهااز دغدغهیکیهمواره یو پژوهشیآموزشتیفیک

است و جهانيدر اکثر کشورهاینظام آموزش عال
اثر تیفیتواند کیاست که میتیفعالیآموزشیابیارزش
کند نییرا تعیدرسيهاو برنامهندیبرنامه، فرآکییبخش

نیانیتوسط مسئولحیصحيریگمیو منجر به تصم
ساز و کار مناسب و کارآمد حادیا). 1(ها شودبرنامه

تیاهم. استیآموزشتیفیراه حل بهبود ک،یابیارز
که يزیچتیفیکایتیدر آن است که واقعیابیارز

بخش یدرونیابیارز. شودنییتعابد،یخواهد تحقق یم
و مهم هر سازمان از جمله وزارت بهداشت ریناپذکیتفک

است و یراپزشکیو پیآموزش پزشکيباشد که مجریم
در کشور را یدرمانیاز خدمات بهداشتيابخش گسترده
یراپزشکیو پینظام آموزش پزشک. برعهده دارد

يهادر حوزهیفراوانيها و کمبودهایدستخوش کاست
یعلوم پزشکيدر واحدهایدرونیابیمختلف است و ارز

کند و ییشناسایموجود را به خوبيتواند چالشهایم
یابیارز). 2(آموزش و درمان شود تیفیکودباعث بهب

ياست که پس از جمع آوریمشارکتیابیارزینوعیدرون
انیاطالعات مناسب، مرتبط و به روز از مدرسان، دانشجو

دهنده واحد لیو دانش آموختگان درباره عوامل تشک
يزیرو برنامهتیفیآموزش و به منظور قضاوت درباره ک

در ارزیابی درونی ). 3(ردیگیمتصوردر جهت بهبود آن
خود اعضاي هیات علمی گروه آموزشی با انتخاب عوامل، 

در این گونه . پردازندها و نشانگرها به ارزیابی میمالك
علمی و بر اساس ارزیابی با مشارکت فعال اعضاي هیئت

آوري شده از کلیه ذینفعان نظام مورد هاي جمعداده
دانشجویان، دانش آموختگان ی،ممدیران، هیئت عل(ارزیابی 

ها و عوامل ها، فرصتها، ضعفقوت) و کارفرمایان آنان
بازدارنده توسعه واحد سازمانی آموزش، آشکار و 
پیشنهادهاي مناسبی براي بهبود کیفیت مستمر عوامل 
تشکیل دهنده واحد آموزش، به صورت گزارش ارزیابی 

ارزیابی درونی داز این رو فرآین). 4(شوددرونی عرضه می
که با جلب مشارکت کلیه اعضاي ذیربط و ذینفع در جهت 

ها و نقاط ضعف و قوت تعیین میزان تحقق اهداف، نارسائی
ها و افزایش بازدهی انجام و اخذ آگاهانه براي بهبود روش

هاي ارتقاي کیفیت شود، راهی است تا با تدوین سیاستمی
و مسئولیت خگوییاسو اجراي آن به اهدافی چون افزایش پ

پذیري و بهبود فرآیند خودتنظیمی در نظام آموزش عالی 
این نوع ارزیابی در واقع بازتاب درونی ). 6, 5(نزدیک شد 

وضعیت سازمان توسط عناصر درون سازمانی است و 
هاي ناشی از اجراي صحیح این فرآیند که به صورت داده

اطمینانی لشود، منبع قابگزارش ارزیابی درونی عرضه می
ریزي استراتژیک و نیز بهبود کیفیت هر واحد براي برنامه

دانشگاهی است، بنابراین فرآیند ارزیابی درونی بواسطه 
نتایج و پیامدهایش، نقش بسیار مؤثري در بهبود و ارتقاء 

شیبعنوان مثال باعث افزا. هاي آموزشی داردکیفیت گروه
آموزش، ارائه تیفینسبت به ارتقا کیعلمئتیتعهد اعضا ه

نقاط ییجامع از عملکرد گروه بر اساس شناسالیتحلکی
يشنهادهایو پییاجرايقوت، ضعف و ارائه راهکارها

یسازمانيریادگیفرهنگ تیسازنده در سطوح مختلف، تقو
یآمادگتیمطلوب و در نهاتیقیبه آموزش با کیابیو دست

طالعات مربيمرور). 4(شود یمیرونیبیابیارزيبرا
یدرونیابیاست که وضعیت ارزنیاز ایانجام شده حاک

هاي پرستاري بهداشت جامعه، گروهریها نظاز گروهیبرخ
پرستاري داخلی جراحی، پرستاري کودکان و پرستاري 

همدان،  برحسب یروانی و مدیریت دانشگاه علوم پزشک
لیکن ). 1(امتیازات حاصل در ارزیابی درونی مطلوب بود 

چهار گروه مورد بررسی باید به استانداردهاي دانش هر
جیکه نتایدر حال. آموختگان توجه بیشتري داشته باشند

هیعلوم پایآموزشيهاگروهیدرونیابیمطالعه ارز
است که نیاز ایسبزوار حاکیدانشگاه علوم پزشک

که يبه طور. مطلوب استتیوضعيدارایدرونیابیارز
یبه عامل رسالت و اهداف بوده ولوطمرببیشترین امتیاز 

هیآن، توصتیفیجهت بهبود ککیبرنامه استراتژکینیتدو
یي پزشکهیگروه علوم پایدرونیابیارزجینتا). 7(شد 

نشان داد که بجز 3پیتیهاي علوم پزشکاز دانشگاهیکی
که در نارهایو سمیهاي مطالعاتها، فرصتنامهانیعامل پا

ي عوامل شش گانهریقرار دارند، سایبطلونامتیوضع
به طوري که . مورد مطالعه در حد مطلوب قرار دارند

گاهیمربوط به عامل رسالت، اهداف و جاازیامتنیشتریب
متعلق به عامل ازیامتنیوکمتر) 3از 3(یسازمان
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و همکارانیمحلیفروزان صادقهیعلوم پایآموزشيهادرگروهیدرونیابیارز

139565و زمستان مجله راهبردهاي توسعه در آموزش پزشکی، دوره سوم شماره دوم پاییز

) 3از 66/1(نارهایو سمیهاي مطالعاتها، فرصتنامهانیپا
و اعتبارسنجی دانشگاههاي علوم ابیطرح ارزی). 8(بود 

پزشکی در سومین دوره پنج ساله توسعه ایران مورد 
تصویب قرار گرفته و در این راستا اولین طرح وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ارزیابی درونی هدف 

هاي آموزشی محور و سپس ارزیابی بیرونی گروه
یرونهاي علوم پزشکی بر اساس ارزیابی ددانشگاه

با عنایت به سرعت تغییر و تحول و رشد و ) .1(باشد می
ها و هاي آموزشی و لزوم بازبینی این برنامهتوسعه برنامه

در ارتقاء بهبود کیفیت یبا توجه به اهمیت ارزشیابی درون
وارتقاء هیعلوم پایآموزشيهاآموزش دانشجویان گروه

درونی ابیرزیها، پس از اتمام فرآیند اسطح علمی دانشکده
یعلوم پزشکيهادانشکدههیعلوم پایهاي آموزشدرگروه

یاقدام به بررس،یابیگیري از نتایج ارزمازندران و با بهره
تیآن با وضعسهیو مقایدرونیابیموجود ارزتیوضع

درست براساس يزیراست با برنامهدیام. میمطلوب نمود
الياعتموجود بتوان شاهد پیشرفت و يرفع چالشها

.باشیمهیهاي آموزشی علوم پاگروه

کارروش
بوده که در یاز نوع مقطعیلیتحل- یفیمطالعه توصنیا

یدانشگاه علوم پزشکهیعلوم پایآموزشيهاگروه
جامعه مورد پژوهش . انجام شد1394مازندران در سال

يهاگروهیعلمئتیاعضاء ههیها، کلگروهریشامل مد
، دانش آموختگان )یصورت تصادفب(انیدانشجو،یآموزش

که دانش يشامل افرادانیفرماارو ک) یبصورت تصادف(
. باشدینظر آنها مشغول کار هستند، مریآموختگان ز

هاي مراحل کار بدین گونه بود که در گام اول مدیران گروه
هوم کلی ارزیابی درونی آموزشی و اعضاء هیئت علمی با مف

رانیمتشکل از مدیدرونیابیارزتهیسپس کم. آشنا شدند
ابتدا . شکل گرفتیآموزشيهاروهگیعلمئتیهيو اعضا

. دیگرديآورجمعیدرونیابیارزستیها توسط چک لداده
هشت ياست که استانداردهاییشامل بخشهاستیچک ل

کند که عبارتند از حوزه یمیابیرا ارزش) عامل(حوزه 
یآموزشيهادورهحوزه،یسازمانگاهیرسالت، اهداف، جا

حوزه ،یعلمئتی، حوزه هیدرسریو غیدرسيهاو برنامه

حوزه امکانات ،یاددهی/يریادگیيدانشجو، حوزه راهبردها
يها، حوزه فرصتهانامهانیحوزه پا،یآموزشزاتیو تجه

از کیهر. و حوزه دانش آموختگاننارهایو سمیمطالعات
يکها دارااز مالکیمالکها و هريعوامل دارانیا

و اهداف رسالتعامل اول، . باشدیمژهیوينشانگرها
تیریرسالت و اهداف گروه، مديمالکها: شاملیسازمان

گروه، توسعه و گسترش مقاطع گروه، توسعه منابع گروه، 
یعلمئتیهينامه و مصوبات گروه، مشارکت اعضانییآ

برون يتهایگروه و فعالیآموزشيزیردر برنامه
و یآموزشيهاعامل دوم، دوره. باشدیگروه میهدانشگا
يهادوره: يشامل مالکهایدرسریو غیدرسيهابرنامه

با یلیتحصيهاو اهداف آن، تناسب رشتهیآموزش
يو ضرورت بازنگریعلمئتیهيتخصص اعضا

: که شاملیعلمئتیعامل سوم، ه. استیدرسيهابرنامه
يتهایفعال،یپژوهشيتهایفعال،یآموزشيتهایفعاليمالکها

يو روند ارتقایعلمئتیهيضااعيهایژگیو وییاجرا
: يعامل چهارم، دانشجو که شامل مالکها. باشدیآنان م

عیو توزبیدانشجو، ترکیلیتحصشرفتیو پرشیپذ
تعامل ،یدانشجو، مشارکت دانشجو در برنامه آموزش

انینشجودایعالقه و آگاه،یعلمئتیهيدانشجو با اعضا
و گروهدرباره انینظر دانشجو،یلیبه رشته تحص

يریادگیعامل پنجم، . باشدیدانشجو میپژوهشيتهایفعال
استفاده از منابع س،یتدريالگوهايمالکها: شامل،یاددهی

و استفاده از یلیتحصشرفتیپیابیارزش،یآموزش
. باشدیمیابیارزشجیبازخورد نتا

يفضاهايمالکها: شامل،یشعامل ششم، امکانات آموز
،ياانهیامکانات را،یرسانو اطالعهگروه، کتابخانیآموزش

. باشدیميبصریو امکانات سمعشگاههایکارگاهها و آزما
نارها،یو سمیمطالعاتيهانامه و فرصتانیعامل هفتم، پا
يشهایو همانارهایها، سمنامهانیپاتیفیک: يشامل مالکها

عامل هشتم . باشدیگروه میپژوهشيهاگروه و قرارداد
دانش لیادامه تحصيمالکها: که شاملگاندانش آموخت

یآثار علم،یلیآموختگان، تعامل با گروه پس از فارغ التحص
يهاییدر خصوص توانارانیو نظر مدالنیفارغ التحص

ستیچک لنیاز سواالت ایبعض. باشدیآموختگان مدانش
مطابق ییو رواییایاز نظر پااست کهییسوالهايحاو
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يهاکه مورد قبول وزارتخانهیدرونیابیافزار ارزنرم
و قاتیو علوم تحقیبهداشت، درمان و آموزش پزشک

). 9(هستند دیاست مورد تائيآورفن
يآلفابیبا ضرستیچک لنیسواالت اییایبرآورد پا

ئتیو اعضاء هانیسواالت مختص دانشجويکرونباخ برا
قبولمحاسبه شده است که قابل 84/0و 96/0بیبترتیمعل

).10(باشد یماجرا 
از مالکها بر اساس کیهر ينشانگرهایدهنمرهاریمع
نامطلوب، يصفر برايازهایبا امتکرتیلياسه درجهفیط
ستیمطلوب در چک ليبرا2نسبتاً مطلوب و يبرا1

فته شد و از وزارت بهداشت و درمان در نظر گریارسال
يآورعپس از جم. محاسبه شدستیطبق همان چک ل

ها، استخراج آنها گروهریاز مدکیهر يها از سوداده
. از نشانگرها محاسبه شدکیهر ازیابتدا امت. صورت گرفت

مالك ينشانگرهاازیجمع امتقیمالکها از طرازیسپس امت
جمعقیعامل از طرازیامتتیمربوطه محاسبه و در نها

درو نییمربوطه تعيکسب شده از مالکهايازهایامت
. قضاوت درباره عوامل انجام شدت،ینها

يهادر گروه) عامل(موجود هر حوزه تیسپس وضع
نسبت به ک،یدر هر دانشکده به تفکهیعلوم پایآموزش

با انیدر پا. مشخص شد) مطلوبتیوضع(استانداردها 
یینها) نمره(ازیامتنیانگیهشت عامل، مازیاستفاده از امت

بصورت مجموع یآموزشيهاکل گروهیدرونیابیارز
ازیها بر اساس امتدادهتیسطح مطلوب. دیمحاسبه گرد

% 50کسب شده کمتر از ازیامت. کسب شده بوده است
حداکثر نمره، نسبتاً % 75تا 50نیحداکثر نمره، نامطلوب، ب

ب در نظر گرفته حداکثر نمره، مطلو% 75از شتریمطلوب و ب
18نسخه SPSSافزار رمحاصل با استفاده از نجینتا. شد

و محاسبه درصد نیانگیم(یفیتوصيبر آمارهادیبا تاک
يهاتعداد گروه. قرار گرفتلیو تحلهیمورد تجز) ازاتیامت

آورده1جدولدرهادانشکدهکیبه تفکهیعلوم پایآموزش
.استشده

هادانشکدهکیبه تفکهیعلوم پایآموزشيهاتعداد گروه-1جدول

نام دانشکده
گروه هاي آموزشی علوم پایه

تعداد

7پزشکی ساري
6بهداشت

6داروسازي ساري
4دندانپزشکی ساري

6مامایی ساري-پرستاري
5پیراپزشکی ساري

34جمع کل

هایافته
هر یآموزشيهاکسب شده گروهازیامتنیانگیم

شده انیحوزه محاسبه و به درصد بدانشکده در هشت
حوزه ها بر اساس نیاتیمطلوبزانیاست و سپس م

. دگردیگزارشهادانشکدهکیدرصد به تفک

نیانگمیاساسبرهادانشکدهیکلتیوضعنیعالوه بر ا
یوندریابیکسب شده حاصل از ارزازیکل امت

تیهر دانشکده محاسبه و مطلوبیآموزشيهاگروه

نشان داد که دانشکده جینتا. شدانیدرصد بآنها به 
ازیاز کل امت% 56ازیدر مجموع با کسب امتیپزشک

. نسبتاً مطلوب قرار داردتیدر وضع%) 100(
مربوط به استاندارد حوزه % 71ازیدرصد امتنیشتریب

ازیدرصد امتنیو کمتریاددهی- يریادگیيراهبردها
يدوره هامربوط به استاندارد حوزه% 35کسب شده  

). 2جدول(باشد یمیآموزش
از % 70ازیدر مجموع با کسب امتيدانشکده داروساز

. نسبتاً مطلوب قرار داردتیدر وضع%) 100(ازیکل امت
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و همکارانیمحلیفروزان صادقهیعلوم پایآموزشيهادرگروهیدرونیابیارز

139567و زمستان مجله راهبردهاي توسعه در آموزش پزشکی، دوره سوم شماره دوم پاییز

مربوط به استاندارد حوزه % 87ازیدرصد امتنیشتریب
% 52کسب شده ازیامتصددرنیو کمتریعلمئتیه

باشد یان ممربوط به استاندارد حوزه دانش آموختگ
در مجموع با کسب یدانشکده دندانپزشک). 3جدول(

نامطلوب تیدر وضع%) 100(ازیاز کل امت% 48ازیامت
مربوط به %59ازیدرصد امتنیشتریب. قرار دارد

درصد نیو کمتریآموزشيهااستاندارد حوزه دوره
مربوط به استاندارد حوزه % 23کسب شده ازیامت

).4جدول(باشد یمیزشآموزاتیامکانات و تجه
در مجموع با کسب يسارییماما- يدانشکده پرستار

نسبتاً تیدر وضع%) 100(ازیاز کل امت% 59ازیامت
مربوط % 72ازیدرصد امتنیشتریب. مطلوب قرار دارد

و یاددهی- يریادگیيبه استاندارد حوزه راهبردها
مربوط به% 39کسب شده ازیدرصد امتنیکمتر

). 5جدول(باشد یه دانش آموختگان ماستاندارد حوز
از کل % 64ازیدانشکده بهداشت در مجموع با کسب امت

. نسبتاً مطلوب قرار داردتیدر وضع%) 100(ازیامت
مربوط به استاندارد حوزه % 80ازیدرصد امتنیشتریب

ازیدرصد امتنیو کمتریاددهی- يریادگیيراهبردها
دانش مربوط به استاندارد حوزه% 29کسب شده 
).  6جدول(باشد یآموختگان م

در مجموع با کسب يساریراپزشکیدانشکده پ
نسبتاً تیدر وضع%) 100(ازیاز کل امت%  55ازیامت

مربوط % 85ازیدرصد امتنیشتریب. مطلوب قرار دارد
و یاددهی- يریادگیيبه استاندارد حوزه راهبردها

مربوط به % 35کسب شده ازیدرصد امتنیکمتر
).7جدول(باشد یها منامهانیدارد حوزه پااستان

وضعیت ارزیابی درونی کل گروه هاي آموزشی - 2جدول
علوم پایه دانشکده پزشکی ساري

استانداردهاي مورد ردیف
بررسی

)حوزه ها(

حداکثر امتیاز 
کسب شده به 

درصد

میزان 
مطلوبیت 
کسب شده

رسالت، اهداف و جایگاه 1
سازمانی

وبنسبتاً مطل60%

دوره هاي آموزشی و 2
برنامه هاي درسی و غیر 

درسی

نامطلوب35%

نسبتاًمطلوب%68هیئت علمی3
نسبتاًمطلوب%57دانشجو4
- راهبردهاي یادگیري5

یاددهی
نسبتاًمطلوب71%

امکانات و تجهیزات 6
آموزشی

نسبتاًمطلوب59%

پایان نامه ها، فرصت هاي 7
مطالعاتی و سمینارها

نسبتاًمطلوب62%

نامطلوب%38دانش آموختگان8
نسبتاًمطلوب%56وضعیت کل دانشکده9

وضعیت ارزیابی درونی کل گروه هاي آموزشی - 3جدول
دانشکده داروسازي ساري

استانداردهاي مورد بررسیردیف
)حوزه ها(

حداکثر امتیاز 
کسب شده به 

درصد

میزان مطلوبیت 
کسب شده

جایگاه رسالت، اهداف و1
سازمانی

نسبتاً مطلوب69%

دوره هاي آموزشی و برنامه 2
هاي درسی و غیر درسی

مطلوب79%

مطلوب%87هیئت علمی3
نسبتاًمطلوب%64دانشجو4
نسبتاًمطلوب%70یاددهی- راهبردهاي یادگیري5
نسبتاًمطلوب%71امکانات و تجهیزات آموزشی6
پایان نامه ها، فرصت هاي 7

طالعاتی و سمینارهام
نسبتاًمطلوب66%

نسبتاًمطلوب%52دانش آموختگان8
نسبتاًمطلوب%70وضعیت کل دانشکده9

وضعیت ارزیابی درونی کل گروه هاي آموزشی دانشکده دندانپزشکی ساري- 4جدول
استانداردهاي مورد بررسیردیف

)حوزه ها(
حداکثر امتیاز 
کسب شده به 

درصد

وبیت میزان مطل
کسب شده

رسالت، اهداف و جایگاه 1
سازمانی

نسبتاً مطلوب58%

دوره هاي آموزشی و برنامه 2
هاي درسی و غیر درسی

نسبتاًمطلوب59%

نامطلوب%41هیئت علمی3
نامطلوب%43دانشجو4
نسبتاًمطلوب%56یاددهی- راهبردهاي یادگیري5
بنامطلو%23امکانات و تجهیزات آموزشی6
پایان نامه ها، فرصت هاي 7

مطالعاتی و سمینارها
نسبتاًمطلوب54%

- نداشتنددانش آموختگان8
نامطلوب%48وضعیت کل دانشکده9
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انو همکارفروزان صادقی محلیهیعلوم پایآموزشيهادرگروهیدرونیابیارز
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مامایی ساري- وضعیت ارزیابی درونی کل گروه هاي آموزشی دانشکده پرستاري- 5جدول
استانداردهاي مورد بررسیردیف

)حوزه ها(

حداکثر امتیاز

کسب شده به 

درصد

میزان مطلوبیت 

کسب شده

رسالت، اهداف و جایگاه 1
سازمانی

نسبتاًمطلوب61%

دوره هاي آموزشی و برنامه 2
هاي درسی و غیر درسی

نسبتاًمطلوب69%

نسبتاًمطلوب%67هیئت علمی3
نامطلوب%47دانشجو4
نسبتاًمطلوب%72یاددهی- راهبردهاي یادگیري5
نسبتاًمطلوب%57ت و تجهیزات آموزشیامکانا6
پایان نامه ها، فرصت هاي 7

مطالعاتی و سمینارها
نسبتاًمطلوب63%

نامطلوب%39دانش آموختگان8
نسبتاًمطلوب%59وضعیت کل دانشکده9

وضعیت ارزیابی درونی کل گروه هاي آموزشی دانشکده بهداشت ساري- 6جدول

ردیف
استانداردهاي مورد 

بررسی
)حوزه ها(

حداکثر امتیاز 
کسب شده به 

درصد

میزان 
مطلوبیت 
کسب شده

رسالت، اهداف و جایگاه 1
نسبتاًمطلوب%73سازمانی

2
دوره هاي آموزشی و 

برنامه هاي درسی و غیر 
درسی

نسبتاًمطلوب71%

مطلوب%83هیئت علمی3
نسبتاًمطلوب%63دانشجو4

- راهبردهاي یادگیري5
مطلوب%80ییادده

امکانات و تجهیزات 6
نسبتاًمطلوب%72آموزشی

پایان نامه ها، فرصت هاي 7
نامطلوب%44مطالعاتی و سمینارها

نامطلوب%29دانش آموختگان8
نسبتاًمطلوب%64وضعیت کل دانشکده9
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و همکارانیمحلیفروزان صادقهیعلوم پایآموزشيهادرگروهیدرونیابیارز

139569و زمستان مجله راهبردهاي توسعه در آموزش پزشکی، دوره سوم شماره دوم پاییز

وضعیت ارزیابی درونی کل گروه هاي آموزشی دانشکده پیراپزشکی ساري- 7جدول

ردیف
استانداردهاي مورد 

بررسی
)حوزه ها(

حداکثر امتیاز 
کسب شده به 

درصد

میزان 
مطلوبیت 
کسب شده

رسالت، اهداف و جایگاه 1
نسبتاًمطلوب%54سازمانی

2
دوره هاي آموزشی و 

برنامه هاي درسی و غیر 
درسی

نسبتاًمطلوب59%

نسبتاًمطلوب%63هیئت علمی3
نسبتاًمطلوب%56دانشجو4

- راهبردهاي یادگیري5
مطلوب%85یاددهی

امکانات و تجهیزات 6
نامطلوب%49آموزشی

پایان نامه ها، فرصت هاي 7
نامطلوب%35مطالعاتی و سمینارها

نامطلوب%42دانش آموختگان8
نسبتاًمطلوب%55وضعیت کل دانشکده9

و نتیجه گیريبحث
کمینظرازگذشتهبیست سالطیپزشکیعالیآموزش

ارتقاء کیفیتامااستتوسعه یافتهايمالحظهقابلطوربه
). 11(است بیرونیوارزیابی درونیازاستفادهمستلزمآن

ها وظیفه ارائه خدمات گسترده بهداشتی چرا که دانشگاه
درمانی را بر عهده دارند و بایستی نیروهاي توانمند را 

نمایند هاي بهداشتی و درمانی تربیت براي ارتقاء مراقبت
در پژوهش حاضر، پس از به اتمام رساندن ارزیابی ). 12(

هاي آموزشی هر دانشکده، امتیازات درونی از سوي گروه
هاي آموزشی دانشکده کسب شده در مجموع در کلیه گروه

بصورت میانگین امتیاز کل محاسبه و بصورت شاخص 
از سوي دیگر وضعیت . وضعیت کل دانشکده گزارش گردید

ردهاي هشت حوزه ارزیابی درونی از طریق استاندا
هاي دانشکده مربوطه در هر محاسبه امتیازات کل گروه

حوزه به تفکیک، مشخص و با استفاده از آمار توصیفی 
. بررسی شد

در واقع هدف از ارزیابی درونی، خودارزیابی عملکرد 
هاي آموزشی بوده است نه مقایسه عملکرد گروه

ین مطالعه، نقاط ضعف و قوت عملکرد با انجام ا. هادانشکده
نتایج نشان داد که دانشکده . ها شناسایی گردیدگروه

بطوریکه یت کلی نسبتاً مطلوب قرار داشت، پزشکی در وضع
-باالترین امتیاز مربوط به حوزه راهبردهاي یادگیري

هاي یاددهی و کمترین امتیاز مربوط به حوزه دوره
در وضعیت کلی نسبتاً دانشکده داروسازي . آموزشی بود

مطلوب قرار داشت که بیشترین امتیاز مربوط به حوزه 
هیئت علمی و کمترین امتیاز مربوط به حوزه دانش 

دانشکده دندانپزشکی در وضعیت . آموختگان بوده است
کلی نامطلوب قرار داشت که بیشترین امتیاز مربوط به 

وزه هاي آموزشی و کمترین امتیاز مربوط به ححوزه دوره
دانشکده . امکانات و تجهیزات آموزشی بوده است

کلی نسبتاً مطلوب مامایی ساري در وضعیت-پرستاري
بیشترین امتیاز مربوط به حوزه راهبردهاي قرار داشت که 

یاددهی و کمترین امتیاز مربوط به حوزه دانش -یادگیري
دانشکده بهداشت در وضعیت کلی . آموختگان بوده است

رار داشت که بیشترین امتیاز مربوط به نسبتاً مطلوب ق
یاددهی و کمترین امتیاز مربوط -حوزه راهبردهاي یادگیري

دانشکده پیراپزشکی . به حوزه دانش آموختگان بوده است
ساري در وضعیت کلی نسبتاً مطلوب قرار داشت که 

- بیشترین امتیاز مربوط به حوزه راهبردهاي یادگیري
ط به حوزه پایان نامه ها بوده یاددهی و کمترین امتیاز مربو
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و همکارانیمحلیفروزان صادقهیعلوم پایآموزشيهادرگروهیدرونیابیارز

1395و زمستان ی، دوره سوم شماره دوم پاییزمجله راهبردهاي توسعه در آموزش پزشک70

دانشکده دندانپزشکی علی رغم اهمیت وجود رسالت . است
ها و ضرورت وجود هاي آموزشی در گروهو اهداف دوره

شوراها جهت تدوین و تصریح رسالت و اهداف، این مهم 
شی این دانشکده به خوبی اجرا هاي آموزدر گروه

این  دانشکده و نوپابودن شود، عالوه بر این به علتنمی
همچنین ضعیف ارزیابی شدن عاملهاي دانشجو، امکانات و 

ها، برگزاري نامهتجهیزات آموزشی، وضعیت پایان
سمینارها، وسایل کمک آموزشی، کم تجربه بودن اعضاي 
هیئت علمی که اکثر آنها جوان و متعهد به خدمت هستند و 

در . استداراي شرایط ارتقا نیستند، نامطلوب ارزیابی شده 
ها در وضعیت مقابل دانشکده داروسازي در بیشتر حوزه

نسبتاً مطلوب تا مطلوب قرار داشت که علت آن وجود 
رسالت و اهداف تدوین شده و نیز داشتن استراتژي و 

هاي مدون مطلوب آموزشی، داشتن اساتید باتجربه، برنامه
ارتقا اساتید، امکانات و تجهیزات مناسب آزمایشگاهی و 

الزم به ذکر است که در . چنین ماهیت رشته بوده استهم
هاي مختلف مطالعات مختلف معیار مطلوبیت در محدوده

در مطالعه حاضر درصد امتیاز کسب . تعریف شده است
مطلوب در نظر گرفته شده در حالیکه در % 75شده باالتر از 

در . مطلوب در نظر گرفته شد% 70بعضی از مطالعات باالي 
توان گفت ها به تفکیک دانشکده ها میوبیت حوزهمورد مطل

که در حوزه رسالت و اهداف گروه، کلیه دانشکده ها در 
وضعیت نسبتاً مطلوبی قرار داشتند و در این میان، وضعیت 
دانشکده بهداشت نسبت به سایر دانشکده ها در این حوزه 

وضعیت . بهتر بوده و توانست امتیاز باالتري کسب نماید
هاي آموزشی در دانشکده داروسازي مطلوب، ورهحوزه د

هاي بهداشت، پرستاري، دندانپزشکی و در دانشکده
پیراپزشکی نسبتاً مطلوب و در دانشکده پزشکی نامطلوب 
بوده است که علت آن نامطلوب بودن نسبت تعداد اعضاي 
هیئت علمی به دانشجویان، عدم بازنگري برنامه درسی و 

می، در حوزه هیئت عل. اشدبهاي آموزشی میدوره
هاي هاي داروسازي و بهداشت مطلوب، دانشکدهدانشکده

پرستاري، پیراپزشکی و پزشکی ساري نسبتاً مطلوب و 
دندانپزشکی نامطلوب ارزیابی گردید که علت آن عدم وجود 
شرایط ارتقاء اعضاء هیئت علمی بدلیل جوان بودن، متعهد 

حوزه دانشجو . باشدبه خدمت بودن و تازه کار بودن می 

پس از ارزیابی در دانشکده هاي داروسازي، بهداشت، 
پیراپزشکی و پزشکی در وضعیت نسبتاً مطلوب قرار گرفت 

هاي پرستاري و دندانپزشکی در حالیکه در دانشکده
آوري تواند عدم جمعنامطلوب بود که از جمله علل آن می

یر گروه اطالعات از دانشجویان در مورد نظر سنجی از مد
و فعالیتهاي آموزشی گروه مربوطه، نامطلوب بودن ترکیب 

هاي و توزیع دانشجویان، عدم مشارکت دانشجو در برنامه
. آموزشی و عدم تعامل آنان با اعضاي هیئت علمی باشد

یاددهی -به راهبردهاي یادگیريحوزه پنجم که مربوط
مطلوب و هاي پیراپزشکی و بهداشتباشد در دانشکدهمی

وضعیت حوزه . ها نسبتاً مطلوب قرار گرفتمابقی دانشکده
امکانات و تجهیزات آموزشی پس از تجزیه و تحلیل در 

هاي داروسازي، بهداشت، پرستاري و پزشکی دانشکده
هاي پیراپزشکی و دندانپزشکی نسبتاً مطلوب و در دانشکده

ها در این دانشکده. بعلت نوپا بودن نامطلوب گزارش شد
و منابع آموزشی جهت اعضاء هیئت علمی و فضاها 

دانشجویان در حد مطلوب نبوده و الزم است با توجه به 
ه فضاها و اجراي برنامه و توسعه، دانشگاه اقدام به توسع

.منابع آموزشی نماید
هاي داروسازي، ها وضعیت دانشکدهنامهدر حوزه پایان

پرستاري، دندانپزشکی و پزشکی نسبتاً مطلوب ولی 
انشکده هاي بهداشت و پیراپزشکی نامطلوب بوده است که د

علت آن نداشتن دانشجویان تحصیالت تکمیلی و 
ها و عدم داشتن برنامه ها در بعضی از گروهنامهپایان

ها وسمینارها، تک نفره مدون و منظم براي برگزاري همایش
هاي آموزشی بودن عضو هیئت علمی در بعضی از گروه

در آخرین حوزه، وضعیت . باشداپزشکی میدر دانشکده پیر
دانش آموختگان پس از فارغ التحصیل شدن مورد ارزیابی 
قرار گرفت و در واقع میزان ارتباط و تعامل آنان با گروه و 

هاي نیز پیگیري وضعیت فارغ التحصیالن از سوي گروه
نتایج نشان داد که . آموزشی بررسی و سنجیده شد

دانشکده داروسازي نسبتاً وضعیت این حوزه فقط در
. مطلوب و در سایر دانشکدها بسیار نامطلوب بوده است

الزم به ذکر است که در دانشکده دندانپزشکی، دانشجویان 
بنابراین حوزه . اندهنوز به مرحله فارغ التحصیلی نرسیده

دانش آموختگان در بین هشت حوزه کمترین مطلوبیت را 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 d

sm
e.

hu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
17

 ]
 

                             8 / 12

http://dsme.hums.ac.ir/article-1-122-en.html


و همکارانیمحلیفروزان صادقهیعلوم پایآموزشيهادرگروهیدرونیابیارز

139571و زمستان مجله راهبردهاي توسعه در آموزش پزشکی، دوره سوم شماره دوم پاییز

باید تالشهاي جمعی .ها بدست آورددر بین دانشکده
وسیعی در زمینه افزایش استانداردهاي دانش آموختگان 

نشان ) 1(نتایج مطالعه محمدي و همکاران . صورت پذیرد
ها در داد که دانشکده پرستاري همدان در تمامی حوزه

وضعیت مطلوب ولی در حوزه دانش آموختگان در 
در مطالعه کواري و . وضعیت نسبتاً مطلوب قرار داشت

نیز وضعیت دانش آموختگان رضایت بخش ) 13(همکاران 
) 14(در تحقیق دیگر که بوسیله فرزین پور و همکاران . نبود

براي نه گروه علوم پایه در 1385لغایت 1383طی سالهاي 
دانشگاه علوم پزشکی تهران در هشت حوزه انجام شد، 
نتایج کسب شده تقریباً مشابه با نتایج پژوهش حاضر بوده 

هاي آموزشی علوم پایه در ت، بطوریکه وضعیت گروهاس
در مطالعه مشابه دیگر . حد نسبتاً مطلوب تشخیص داده شد

انجام شد نتایج ارزیابی ) 12(که توسط رایگان و همکاران 
هاي آموزشی دانشکده بهداشت یاسوج نشان درونی گروه

ها داد که در مجموع وضعیت دانشکده در اکثر حوزه
یابی شده است ولی در حوزه عملکرد اعضاء نامطلوب ارز

هیئت علمی و تجهیزات آزمایشگاهی در وضعیت نسبتاً 
در مطالعه دیگر که بوسیله میرزایی و . مطلوب قرار داشت

هاي انجام شد، نتایج ارزیابی درونی گروه) 15(همکاران 
آموزشی منتخب دانشکده پزشکی ایالم نشان داد که 

اف، مطلوب و وضعیت سایر وضعیت حوزه رسالت و اهد
ها مشابه نتایج مطالعه حاضر، نسبتاً مطلوب ارزیابی حوزه

شاید بتوان گفت، از دالیل متفاوت بودن نتایج . شده است
ز ابزارهاي متفاوت ارزیابی ارزیابی درونی، استفاده ا

هاي آموزشی در دانشگاهاي مختلف و توسط گروهدرونی
بطور . هاي مختلف باشدیپها در تگیري دانشگاهنیز قرار
توان گفت که از نتایج این مطالعه ارزیابی درونی از کلی می

هاي آموزشی، یکی از وظایف مهم و اصلی کلیه برنامه
پزشکی کشور است و میزان دانشگاههاي علوم 

هاي آموختگان رشتههاي شغلی و کار آیی دانشتوانمندي
پژوهشی و هاي آموزشی،علوم پزشکی جهت عرضه برنامه

خدمات بهداشتی درمانی به منظور تامین و ارتقاي سطح 
ان تحقق اهداف سالمت افراد و جامعه بستگی به میز

هاي آموزشی به هاي آموزشی دارد و چنانچه برنامهبرنامه
تواند خسارات خوبی طراحی و اجرا نشده باشد می

ناپذیر و آثار زیان بار اجتماعی، اقتصادي و فرهنگیجبران
بر افراد جامعه، دانش آموختگان و نیز مدیریت و اعتبار 

. دانشکده و باالخره دانشگاه بر جاي گذارد
هاي به دست آمده از تحقیق حاضر، در بر اساس یافته
ها از جمله دانشکده داروسازي که به تمامی دانشکده

وضعیت استاندارد بسیار نزدیک بود، بارزترین ضعف در 
. یت دانش آموختگان گزارش گردیدحوزه ارزشیابی وضع

هاي ها، سیاستها و برنامهشود که گروهلذا پیشنهاد می
اي به منظور ادامه تحصیل، ارتقاء سطح علمی و ویژه

تولیدات علمی دانش آموختگان، افزایش تعداد جذب و 
استخدام دانش آموختگان تدوین کنند و براي آگاهی از اثر 

هاي آموزشی، میزان ، گروههاي درسیبخشی اجراي برنامه
رضایت کارفرمایان از دانش، نگرش و مهارت دانش 

در دانشکده پزشکی، . ایندآموختگان را ارزیابی نم
هاي هاي درسی و دورههاي مربوط به برنامهحوزه

شود که لذا پیشنهاد می. آموزشی، ضغیف گزارش شد
متناسب نمودن هایی را در جهتهاي مربوطه برنامهگروه

هاي تعداد اعضاء هیئت علمی و کارشناسان با برنامه
هاي آموزشی مناسب ها و برگزاري دورهتوسعه گروه

هاي درسی و جهت ارتقاء کارآیی آنان و بازنگري برنامه
در دانشکده . هاي آموزشی اتخاذ و اجرا نماینددوره

دندانپزشکی، حوزه هیئت علمی نامطلوب گزارش شد، 
ها سیاستهایی را در جهت یشود که گروهبنابراین پیشنهاد م

ارتقاء اعضاي هیئت علمی، استخدام رسمی آنان از طریق 
هاي فراخوان، جلب مشارکت بیشتر اعضاء در طرح

پژوهشی، تدوین مقاالت، شرکت در مجامع علمی و 
. فعالیتهاي اجرایی درون دانشگاهی  تدوین و اجرا نمایند

-انپزشکی و پرستاريهاي دندحوزه  دانشجو در دانشکده
مامایی ضعیف ارزیابی شد از اینرو پیشنهاد میشود که در 

یی اهتمام بیشتري در جهت ماما-دانشکده پرستاري
آوري اطالعات مربوط به این حوزه داشته باشند و در جمع

هاي مربوطه هایی توسط گروهدانشکده دندانپزشکی برنامه
، ترکیب و در جهت پذیرش و پیشرفت تحصیلی دانشجویان

توزیع مناسب دانشجویان، تعامل دانشجو با اعضاء هیئت 
هاي آموزشی گروه و علمی، مشارکت دانشجو در برنامه

حوزه . فعالیتهاي پژوهشی گروه تدوین و اجرا گردد
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امکانات و تجهیزات آموزشی در دانشکده دندانپزشکی و 
هاي پیشنهاد میشود که گروه. پیراپزشکی نامطلوب بود

هاي عملیاتی مناسبی در جهت توسعه طه برنامهمربو
فضاهاي آموزشی و اداري گروه، تجهیز امکانات 
آزمایشگاهی جدید و متناسب براي فعالیتهاي پژوهشی، 
تهیه کتابهاي مرجع جدید و تناسب مجالت علمی داخلی و 
خارجی مطابق با نیاز دانشجویان، تجهیز امکانات و خدمات 

ها، و امکانات سمعی و و آزمایشگاهها اي، کارگاهرایانه
ها و برگزاري سمینارها نامهحوزه پایان. بصري ارائه نمایند

و فرصتهاي مطالعاتی در دانشکده پیراپزشکی نامطلوب 
افزایش :تواند شاملپیشنهادات قابل ارائه می. گزارش شد

مشاوره و راهنمایی هر یک از اعضاي هیئت علمی در 
ئه سیاستهایی در جهت برگزاري همایشها و ها، ارانامهپایان

سمینارها، افزایش تولیدات علمی، فراهم آوردن تسهیالت 
وهشی با سایر سازمانهاي مناسب براي عقد قراردادهاي پژ

.باشدذیربط می
يهاتواند به دانشکدهیمطالعه حاضر مجینتانیبنابرا

و یاتیلعميهابرنامهحیو تصرنیمذکور، در تدو
ئتیاعضاء ههیاز مشارکت کليریگبا بهرهکیاستراتژ

موجود با در نظر يرفع چالشهايو کارشناسان، برایعلم
. دیها، کمک نماها و دانشکدهرشتهتیگرفتن تفاوت در ماه

اريزسپاسگ
و همکاران محترم رانیدانند از مدیپژوهشگران الزم م

انیو دانشجوEDCها، دانشکدهیوزشآميهاگروه
که در يافرادهیمازندران و کلیدانشگاه علوم پزشک

ینمودند تشکر و قدردانيپژوهش همکارنیانجام ايراستا
شده بیتصویقاتیپژوهش برگرفته از طرح تحقنیا. ندینما

يو فناورقاتیدر معاونت تحق28/7/94مورخ 7:با کد
.باشدیزندران ممایدانشگاه علوم پزشک
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Original Article

Abstract
Introduction: Internal evaluation as a systematic process for improvement of education or research is a
necessity in universities. The aim of this study was investigation of status of internal evaluation in
Departments of Basic Science in Mazandaran University of Medical Science.

Methods: This cross-sectional study was conducted in Departments of Basic Science in Mazandaran
University of Medical Science in 2015. At first, data was gathered by checklists and questionnaires which
were based on eight standards. The results of this study were processed by use of descriptive tests by SPSS
16 software.

Results: Results  showed that  a total of 100 points, school of medicine with a score of 56% , in a relatively
good state, Faculty of Pharmacy  with a score of 70%, in a relatively good state, school of Dentistry with a
score of 48%, in disadvantage state, Nursing and Midwifery with a score of 59%, in a relatively good state,
School of Public Health with a score of 64%, in a relatively good state, Faculty of paramedical with a score
of 55%, in disadvantage state, were.

Conclusion: By considering the total scores of internal evaluation conducted by the groups of schools, it is
suggested that to improve the quality of education, all educational groups develop clear strategic objectives
and action plan appropriate to the needs of their groups.
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