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هاي تحصيالت تكميلي  هاي آموزشي دوره هاي برنامه تدوين شاخص
داد در  فرآيند و برون -داد براساس الگوي درون Ph.D) -كارشناسي ارشد(
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  چكيده
شود فاقد بخش ارزشيابي است و بـراي ايـن منظـور     تكميلي كه از وزارت متبوع ابالغ مي هاي تحصيالت هاي آموزشي دوره مهنظر به اينكه برنا :مقدمه

داد، فرآيند  هاي برنامه آموزشي در قالب سه دسته عوامل درون هايي طراحي نشده است، اين پژوهش در نظر داشته است با تدوين شاخص تاكنون شاخص
  .هاي تحصيالت تكميلي دانشكده بهداشت فراهم نمايد هاي دوره موزشي، زمينه را براي انجام ارزشيابي دروني برنامهداد نظام آ و برون
نظران  تكميلي از طريق بررسي منابع مختلف و تفسير صاحب هاي برنامه آموزشي دوره تحصيالت با استفاده از تكنيك دلفي شاخص :ها روش

آوري اطالعات از طريق پرسشنامه و مرور متـون و   جمع.هاي مشخص شده، تبيين شده است ه به شاخصتعيين و سپس وضعيت موجود با توج
  .اسناد و مدارك صورت پذيرفته و در قالب جداول و نمودارها ارائه شده است

داد در  ينـد و بـرون  داد، فرآ شاخص مرتبط با برنامه آموزشي مشخص شده كه براساس سه عامـل درون  100در اين بررسي در مجموع  :نتايج
هـاي اداري، فضـا و تجهيـزات،     هاي تشكيالتي و ظرفيت علمي، برنامه آموزشي، دانشجو، اعتبارات، امكانات، شاخص هاي اعضاي هيأت حيطه

  .تخصصي عرضه شده، مورد بررسي واقع شده است آموختگان و دانش توليد شده و خدمات علمي مديريت برنامه، دانش
ها نسبت به چهار سال گذشته، ضـمن   آمده از وضعيت موجود و امكان مقايسه آن در برخي از شاخص به دسته به نتايج با توج :گيري نتيجه

از نظر تعداد و تنوع و مرتبه علمي، و نيز فضاي فيزيكي مناسب موجـود،    علمي هايي نظير اعضاي هيأت شناسايي نقاط قوت دانشكده در حيطه
هاي آموزشـي مجـازي،    هاي جديد، توجه به دوره اندازي  و تأسيس رشته تكميلي دانشكده بهداشت از نظر راه  هاي تحصيالت لزوم تقويت دوره

هـاي   ها و همچنين تقويت پايگـاه  و مالي دانشگاه  ها در راستاي تحقق استقالل علمي ناپذير دانشگاه مدت و آزاد به عنوان ضرورت اجتناب كوتاه
هـاي ارتبـاط    دهي به وضعيت بودجه و اعتبارات دانشكده در ابعاد آموزش و پژوهش، تقويت زمينـه  ن ن و سامااطالعاتي مورد استفاده دانشجويا

هـاي ضـمن خـدمت در قالـب آمـوزش مـداوم و        دانشكده با صنعت با توجه به توانمندي بالقوه موجود در دانشكده، همچنين برگزاري آموزش
همگـي  .... هاي آموزشي ويژه مديران و  هاي كادر مديريتي با برگزاري دوره تقويت توانمندي هاي مطالعاتي و نيز هاي آموزشي و فرصت كارگاه

  .جزو مواردي است كه بايستي مورد توجه قرار گيرد
  

  آموزشي، شاخص، تحصيالت تكميلي برنامه :هاي كليدي واژه
  1005تا  994 :)5(10؛ 1389زمستان /  )نامه توسعه آموزش ويژه(در علوم پزشكي مجله ايراني آموزش 
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)mohammadzadeh@hlth.mui.ac.ir(دكتر محمدحسن انتظاري  ؛)استاديار( ،
. گروه تغذيه دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
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  هاي تحصيالت تكميلي هاي برنامه آموزشي دوره شاخص  و همكاران شهرام شايان
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  مقدمه
هاي اخير در  هاي تحصيالت تكميلي در سال اندازي دوره راه

دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي اصـفهان رونـد رو   
 3سال گذشته در  3به رشدي داشته است چنانچه در ظرف 
رشـته ديگـر نيـز     2رشته جديـد دانشـجو پذيرفتـه شـده و     

بـا  . سـب نمـوده اسـت   تأييديه شوراي آموزش دانشگاه را ك
توجه به مسائل و مشكالتي كـه در مراحـل مختلـف برنامـه     

هـاي   هاي تحصيالت تكميلـي فـراروي گـروه    آموزشي دوره
باشد، لزوم پـرداختن بـه ايـن برنامـه از ابعـاد       آموزشي مي

رسد از طرفي ارزشيابي يكي از  مختلف ضروري به نظر مي
كـه در  ). 1(شـود  اجزاي چهارگانه يك سيستم محسـوب مـي  

كننـدگان در   غياب آن بازخورد مناسب براي طراحان و اجرا
هـدف از ارزشـيابي   . جهت اصالح برنامه فراهم نخواهد شد

برنامه قضاوت در باره ارزش تمام برنامـه و گـاه قضـاوت    
دربــاره مــؤثر  بــودن يــك برنامــه بــراي گــروه خاصــي از 

ارزشيابي برنامه آموزشي عبـارت اسـت   ). 2(فراگيران است
آوري اطالعات و قضاوت مبتني بر اطالعـات   جريان جمع از

آموزشي، كه از ايـن   درباره خصوصيات و كيفيت يك برنامه
گيـري در بـاره ادامـه، گسـترش،      توان به تصـميم  رهگذر مي

  ).3(قطع يا تغيير برنامه كمك كرد
هاي تحصيالت تكميلـي   هاي آموزشي دوره متأسفانه برنامه

ــوع ا  ــه از طــرف وزارت متب ــيك ــالغ م ــد بخــش   ب شــود فاق
هاي آموزشي را  گروه هارزشيابي است و اين موضوع وظيف

ارزشـيابي  (هـاي ارزشـيابي حـداقل     براي طراحـي شـاخص  
كند تا از ايـن طريـق بـه طـور مسـتمر       تر مي سنگين) دروني

بتوان خصوصيات و كيفيت برنامه را منصفانه و بـه دور از  
، نقــاط تعصــب گروهــي و صــنفي مــورد قضــاوت قــرار داد

                                                                                 
كارشناس گروه بهداشت محيط، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، بهداشت محيط، 

  )Falahati@hlth.mui.ac.ir. (ايران
اصالح شده و در  2/11/89به دفتر مجله رسيده، در تاريخ  12/9/89اين مقاله در تاريخ 

  .پذيرش گرديده است 260/11/89تاريخ 

تاريك برنامـه را روشـن كـرد و شـواهدي بـراي برقـراري       
به طور كلي نقـص  . آورد به دستتحول مناسب در آموزش 

هـاي آموزشـي،    مانند عدم تنظـيم هـدف  (در فرآيند آموزش 
ها با نيازهاي جامعـه، عـدم شـناخت نيـاز      عدم ارتباط هدف

جامعه، نامتناسب بودن محتواي آموزشي، فقـدان نيروهـاي   
از (، نقــص در اجــراي برنامــه آموزشــي )مــد آموزشــيكارآ

شــرايط و تــوان اســتاد و معلــم گرفتــه تــا روش تــدريس و 
، نارسايي و ناتواني در ارزيابي آموزشي، )يادگيري دانشجو

هاي  هاي كاربردي در زمينه توان، كمبود پژوهش مديريت كم
مختلف آموزشي و تعداد زياد دانشجو، از جمله نقاط ضعف 

  ).4(رود روي انساني به شمار ميتربيت ني
براي كارآمد كردن و شفافيت هر نظام آموزشي جهت تحقق 

هاي مورد نظر بايد يـك زيـر نظـام ارزيـابي بـراي آن       هدف
كـه از ابتـداي انديشـيدن در بـاره      منظور داشت بـه طـوري  

طراحي و استقرار نظام آموزشي به نمايـان سـاختن ميـزان    
ارزيـابي آموزشـي بـه    ). 5(مطلوبيت اجرايي امـور پرداخـت  

عنوان يكي از وظايف اساسـي مـديريتي اسـت كـه بـر ايـن       
اساس مدير ابعاد گوناگون يك سيستم آموزشي را بررسي 

هـاي   سنجد و زمينه نموده و ميزان دستيابي به اهداف را مي
هـا، بهسـازي نتـايج و     برطرف نمودن موانع و اصالح روش

ــت و ر   ــر، حرك ــل ديگ ــودن مراح ــاً پيم ــراهم  نهايت ــد را ف ش
در نتيجه كاركرد ارزيابي به عنوان يكي از وظايف . نمايد مي

مديريتي بايد بر ساير كاركردهاي مديريت نظام دانشـگاهي  
گـردد بـا    اشراف داشته باشد چرا كـه ايـن امـر موجـب مـي     

هاي مطلوب و  گيري هر چه بيشتر از منابع، تحقق هدف بهره
نظام دانشگاهي بايد به از اين رو . پذير شود مورد نظر امكان

داد،  طور مستمر به قضاوت در باره مطلوبيت عوامـل درون 
داد خود پرداخته و حاصـل آن جهـت بهبـود     فرآيند و برون

امر آموزش، پژوهش و عرضه خدمات تخصصي به جامعـه  
  .مورد استفاده قرار گيرد
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  و همكاران شهرام شايان  هاي تحصيالت تكميلي هاي برنامه آموزشي دوره شاخص
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بنـدي   ارزيابي آموزشي بـه عنـوان پايـه اساسـي بـراي رتبـه      
بهبود كيفيت، از اهميت اساسي و ضروري  مراكز آموزشي و

پـردازي در   هر چند انگاره. ناپذير برخوردار شده است اجتناب
باره ارزيابي آموزشـي طـي چنـد دهـه گذشـته، تحـول قابـل        

هــاي  تــوجهي داشــته اســت، اســتفاده از ارزيــابي در فعاليــت
هاي آموزشي قدمت دارد، امـا   آموزشي به اندازه خود فعاليت

ن ارزيابي آموزشي به عنـوان بـازخوردي جهـت    به كار گرفت
هاي آموزشي امري نسبتاً جديد است به طـوري   بهبود فعاليت

هـاي آموزشـي بـه     كه در كشورهاي پيشرو، ارزيابي فعاليـت 
 100كمتـر از  صورت سيستماتيك و با روش علمي، تاريخچه 

  ).5(سال را دارا است
كه مـا  هايي است  هدف از انجام اين پژوهش، تدوين شاخص

هاي دوره تحصيالت تكميلـي   را در ارزشيابي دروني برنامه
داد  داد، فرآيند و برون دانشكده بهداشت در سه حيطه درون

علت انتخاب اين سـه حيطـه امكـان اصـالح يـا      . ياري رساند
حيطــه مربوطــه پــس از  يتغييــر تمــام يــا بخشــي از اجــزا 

  .باشد ها مي آوري اطالعات بر مبناي شاخص جمع
  

  ها روش
پيمايشـي بـا اسـتفاده از     -اين مطالعه يك پژوهش توصيفي

باشد نوع مطالعه تحقيق پيمايشي كه يكـي از   تكنيك دلفي مي
رود، عبـارت   هاي تحقيق اجتماعي رايج بـه شـمار مـي    روش

اي از پاسـخگويان   ها روي نمونـه  است از اجراي پرسشنامه
ــان جمعيتــي انتخــاب مــي  اگــر برنامــه ). 6(شــوند كــه از مي

موزشي را همچون يك سيستم در نظر بگيـريم كـه بنـا بـه     آ
اي از اجزاء به هم پيوسته است كـه   تعريف سيستم مجموعه

 يبراي تحقق هدف معينـي اسـتقرار يافتـه اسـت پـس اجـزا      
 ، فرآينــد)input( داد اصــلي ايــن سيســتم عبارتنــد از  درون

)process( ــرون ــد    )output( داد و بـ ــك واجـ ــر يـ ــه هـ كـ
  : باشد يهاي زير م شاخص

هاي فرآينـد  شاخص) ب      داد درون هاي شاخص) الف
  داد هاي برون شاخص) ج    

هاي هر يك  اين پژوهش در نظر دارد در مرحله اول شاخص
از موارد فوق را از طريق استفاده از منابع مختلف، و تفسير 

نظران تعيين نموده و سپس در مرحله دوم اقدام بـه   صاحب
بـه  هاي  توجه به شاخص مشخص كردن وضعيت موجود با

استفاده از تكنيك دلفي بـراي  . آمده در مرحله اول نمايد دست
اي  نظران با توجه به وجود نـوآوري ويـژه   تجميع نظر صاحب

ــع   ــراي جم ــن روش ب ــه در اي ــرات و   ك ــيص نظ آوري و تخل
كـار  ه وجـود دارد، بـ  ) در يك حيطه معـين (هاي افراد  قضاوت

هـا و   بررسـي نگـرش   اين روش بـه منظـور  . گرفته شده است
هـا، بـدون الـزام حضـور افـراد در       هاي افراد و گروه قضاوت

ه محل معيني، از پرسشنامه يـا ابزارهـاي ديگـري اسـتفاده بـ     
هـا   بندي و ايجاد توافق ميان ديـدگاه  آيد سپس با جمع عمل مي

اي از موارد به عنوان نتيجه برحسـب   و نظرات افراد، مجموعه
هـا يـا    تواند مبناي تدوين برنامه ميآيد كه  مي به دستاولويت 

در ايـن مطالعـه   ). 7(گيري ديگر را تشكيل دهد هرگونه تصميم
علمـي دانشـكده    جامعه پژوهش مشتمل بر كليه اعضاي هيأت

علمـي   در حال حاضر تعداد اعضـاي هيـأت  . باشد بهداشت مي
گــروه  5باشــد كــه در قالــب  نفــر مــي 38دانشــكده بهداشــت  

 تغذيه، خـدمات بهداشـتي، بهداشـت    آموزشي بهداشت محيط،
  ).8(باشد مشغول به فعاليت مي آمار حياتي  اي و حرفه 

ــه    ــداف مطالع ــوع و اه ــه ن ــه ب ــا توج ــر از اعضــاي  10ب نف
هـاي تـدريس در مقـاطع تحصـيالت      بـا ويژگـي   علمـي   هيأت

ــه مســايل    ــز ســابقه فعاليــت و اطــالع در زمين ــي و ني تكميل
  .اند آموزشي انتخاب گرديده

داد،  هـاي درون  اول مطالعه و براي تعيين شـاخص در بخش 
هـاي تحصـيالت    داد برنامـه آموزشـي دوره   فرآيند و بـرون 

هـاي اطالعـاتي داخـل و خـارج      گيري از پايگـاه  تكميلي بهره
هـاي اساســي در ســه حيطــه   كشـور بــراي تعيــين شــاخص 

خصـوص   در علمـي   هيأت يالذكر و نيز اظهارنظر اعضا فوق
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ي تدوين شده مد نظر بوده است و ها لزوم و اهميت شاخص
كردن وضـعيت   در بخش دوم مطالعه كه مشتمل بر مشخص

باشـد   دسـت آمـده مـي   ه هـاي بـ   موجود با توجه به شاخص
محيط پژوهش، مشتمل بر دانشكده بهداشت دانشـگاه علـوم   

  .باشد پزشكي اصفهان مي
هـاي   متغيرهاي مورد مطالعه در اين پژوهش شامل شاخص

داد نظـام   هاي برون هاي فرآيند و شاخص داد، شاخص درون
تكميلي دانشكده بهداشـت  هاي تحصيالت  آموزشي در دوره

باشد، اين متغيرهـا جـزو    دانشگاه علوم پزشكي اصفهان مي
باشـد و از   اي مـي  رتبـه  -متغيرهـاي اصـلي و از نـوع كيفـي    

  .اند گيري شده طريق پرسشنامه اندازه
هـاي   منـابع و پايگـاه   در اين پـژوهش در ابتـدا بـا اسـتفاده از    

داد،  هـاي مـورد نظـر در سـه حيطـه درون      اطالعاتي شـاخص 
داد نظام آموزشي استخراج گرديده و سپس بـا   فرآيند و برون

بندي شـده در اختيـار    هاي جمع استفاده از پرسشنامه شاخص
نظران قرار گرفت تا براسـاس مقيـاس مشـخص شـده      صاحب

از بسيار (ان اهميت براي هر شاخص، نظر خود را در باره ميز
با اهميت، با اهميت متوسط و با درجـه اهميـت كـم ولـي قـرار      

آن بيـان   وجود و عدم وجـود و نيز ) ها گرفتن در بين شاخص
هاي ارائه شده  ها با توجه به پاسخ تك شاخص نمايند سپس تك

بـا اهميـت   ، )درجـه اول اهميـت  ( اهميت زيـاد به چهار دسته با 
و ) درجه سوم اهميـت ( اهميت كم ،)درجه دوم اهميت( متوسط

  .بندي شدند رتبه حذف شاخص
بنـدي بـه    هـا در طبقـه   بندي شاخص بندي و دسته مبناي رتبه

  :قرار زير است
هـــا توســـط  اگـــر فراوانـــي درصـــدي انتخـــاب شـــاخص

و بيشـتر در   درصـد  60نظران از نظر ميزان اهميـت   صاحب
ــرار داشــت شــاخص مــذكور جــزو   بســيار مهــمســتون  ق
  .قرار گرفت اهميت زيادبا هاي  شاخص

هـــا توســـط  اگـــر فراوانـــي درصـــدي انتخـــاب شـــاخص
و بيشـتر در   درصـد  60نظران از نظر ميزان اهميـت   صاحب

قرار داشت شـاخص مـذكور جـزء     با اهميت متوسطستون 
  .قرار گرفت اهميت متوسطهاي با  شاخص

نظران  ها توسط صاحب اگر فراواني درصدي انتخاب شاخص
كم اهميـت  و بيشتر در ستون  درصد 60ميت از نظر ميزان اه

قرار داشت شاخص مذكور  ها منظور شود ولي جزو شاخص
و نهايتـاً در   .قـرار گرفـت   اهميـت كـم  هـاي بـا    جزو شـاخص 

هـا توسـط    صورتي كه فراواني درصـدي انتخـاب شـاخص   
و بيشـتر در   درصـد  60نظران از نظر ميزان اهميـت   صاحب
اشـت شـاخص   قـرار د  اهميـت و حـذف شـاخص    بـي ستون 

  .قرار گرفت حذف شده هاي مذكور جزو شاخص
عمالً براساس اظهارنظر اكثريـت مطلـق نمونـه     درصد 60مبناي 

  .ها منظور شده است به هر يك از شاخص) يك+نصف(پژوهش 
در مرحله دوم پژوهش از طريق مشاهده، مصاحبه و بررسـي  

هـاي اسـتخراج    مدارك و شواهد اقدام به تعيين ميزان شاخص
  .هاي مربوطه شد از مرحله اول و تعيين نسبت شده

آوري اطالعـات الزم بـود كـه هـدف از كـار و       در آغاز جمع
هـاي برنامـه آموزشـي بـراي      ضرورت لزوم تعيين شاخص

همكاران پژوهش توضيح داده شود و سپس بـا همكـاري و   
آوري شـوند و در   مشاركت تالش شـود تـا اطالعـات جمـع    

آوري  مبنـاي اطالعـات جمـع   جداول مربوطه قـرار گيرنـد بر  
شده نمودارهايي براي تشخيص وضعيت گذشته و موجـود  

هاي مربوط بـه برنامـه    رسم گرديد و براساس آنها شاخص
  .آموزش مشخص شد

ــات الزم از      ــب اطالع ــور كس ــه منظ ــوق و ب ــل ف ــه مراح در كلي
پرسشـنامه يـاد شـده     .نظران از تكنيك دلفي استفاده شـد  صاحب

مقدماتي با جامعه پژوهش و نيز بررسي پس از برگزاري جلسات 
  .بندي نظرات تهيه شده است مدارك و شواهد و براساس جمع

ــون مــرتبط و   : روايــي پرسشــنامه ــه مــرور مت ــا توجــه ب ب
دست آمده ه نظران تأمين شد و اطالعات ب اظهارنظر صاحب

با اسـتفاده از آمـار توصـيفي مـورد تجزيـه و تحليـل قـرار        
  .نمودار ارائه شدگرفت و در قالب جداول و 
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  نتايج
هــاي ارســالي بــراي  در بخــش اول، از مجمــوع پرسشــنامه

ــأت ــر    علمــي اعضــاي هي دانشــكده بهداشــت كــه مشــتمل ب
داد برنامـه آموزشـي    داد، فرآيند و برون هاي درون شاخص

هــاي تحصــيالت تكميلــي دانشــكده بهداشــت بــود، بــا   دوره

د نظـر  هاي مـور  هاي زير مجموعه شاخص بندي مولفه الويت
  .تعيين گرديد

تــدوين شــده و هــاي  در بخــش دوم بــا توجــه بــه شــاخص
وضــعيت هــاي مبــين  بنــدي شــده در بخــش اول، داده رتبــه

هاي تحصيالت  دانشكده بهداشت در خصوص دوره موجود
  .تكميلي گزارش شده است

  
  هاي تحصيالت تكميلي دانشكده بهداشت هاي تعريف شده در هر شاخص در دوره هاي ارزيابي برنامه آموزشي و تعداد مولفه شاخص: 1جدول

تعداد  داد هاي درون شاخص
  مولفه

تعداد  هاي فرآيندشاخص
  مولفه

تعداد   داد هاي برون شاخص
  مولفه

  علمياعضاي هيأت:الف
  نامه آموزشيبر: ب
  دانشجو: ج
  اعتبارات: د
  امكانات: ه
  هاي اداري و تشكيالتي ظرفيت: و
  فضا و تجهيزات: ز

8 
11  
7  
11  
8  
9  
7  

 دانشجو:الف
  مديريت برنامه: ب

7  
13  
  
  
  
  

  

  دانش آموختگان: الف
دانش توليد شده و خدمات : ب

  تخصصي عرضه شده/علمي

8  
10  
  
  
  
  

  
  

مـورد تعريـف شـد و     61داد جمعاً  هاي حيطه درون تعداد مؤلفه
 80- 84هـاي   وضعيت موجود هر يـك از آنهـا در فاصـله سـال    

  .شود مورد زير اشاره مي 2فقط به د تعيين گرديد كه از اين تعدا
علمــي دانشــكده بهداشــت  توزيــع تعــداد اعضــاي هيــأت: الــف

هـاي مختلـف تحصـيالت     برحسب رتبه علمي به تفكيك گـروه 

هـاي   تكميلي و مرتبه علمي و جنسيت به عنوان يكي از مولفـه 
داد در قالـب   علمي در حيطه درون زير مجموعه اعضاي هيأت

  .ه استاستخراج گرديد 2جدول 

  
  هاي مختلف تحصيالت تكميلي و جنسيت به تفكيك گروه  دانشكده بهداشت برحسب مرتبه علمي علمي توزيع تعداد اعضاي هيأت: 2جدول

 مرتبه علمي
هاي تحصيالت  آموزشي دوره هاي گروه

  تكميلي

  استاد  دانشيار  استاديار  مربي
  جمع كل

  جمع  مرد  زن  جمع  مرد  زن  جمع  مرد  زن  جمع  مرد  زن
  7  1  -  1  1  1  -  2  1  1  3  1  2 خدمات بهداشتي
  6  -  -  -  1  1  -  3  3  -  2  2  -  بهداشت حرفه اي
  10  1  1  -  4  4  -  3  2  1  2  1  1 بهداشت محيط

  9  3  2  1  -  -  -  3  3  -  3  2  1  آمار و اپيدميولوژي
  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             5 / 12

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-1592-en.html


   http://journals.mui.ac.ir)                         5(10؛ 1389زمستان ) / نامه توسعه آموزش ويژه(مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي /      999

همچنين در همين حيطه و از بعد كيفـي، مقايسـه درصـد    : ب
هــاي تحصــيالت  دوره اســتادياران، دانشــياران و اســتادان 

نشـان داد كـه در    1384تـا   1380تكميلي به تفكيك از سـال  
باشد كه نسـبت بـه    درصد مي 25نسبت استادي  1384سال 
نسبت دانشـياري  . درصد را داشته است 5رشد  1380سال 

دهنـده   درصـد دوره كـه نشـان    30به ميـزان   1384در سال 
وي كاهش پنج درصدي نسبت به سال گذشته و نسبت مسـا 

درصـدي نسـبت بـه     5و افزايش  1381و 1382هاي  در سال
داشته است همچنين مقايسه نسـبت اسـتادياري    1380سال 

سال گذشته مبين روند رو به نـزول ايـن نسـبت     5در طول 
نسبت اسـتادياري حـدود    1380بوده است چنانچه در سال 

درصـد   45بـه   1384درصد بوده كه اين نسبت در سال  60
اي بين نسـبت اسـتادياري،    بررسي مقايسه. ستتقليل يافته ا

دانشياري و استادي در هر سال نيز نشان داد كه روند ايـن  
سـال گذشـته بـه يـك شـكل بـوده اسـت         5نسبت در طـول  

چنانچـه بيشــترين ميــزان مربــوط بــه نســبت اســتادياري و  
  .باشد سپس دانشياري و نهايتاً نسبت استادي مي

مورد تعريـف شـد و    20معاً هاي حيطه فرآيند ج تعداد مؤلفه
تعيين  80-84ها در فاصله سالهاي  وضعيت هر يك از مؤلفه

  . شود مورد آن اشاره مي 2گرديد كه از اين تعداد فقط به 
وصـول  ميانگين مدت زمان تصويب پروپوزال پـس از  : الف

  به شوراي مربوطه در دانشكده
 نتايج نشان داد كه ميانگين مـدت زمـان تصـويب پروپـوزال و    

همچنين ميانگين مدت زمان . باشد روز مي 45اعالم به دانشجو 
هـاي آموزشـي    نامه بـه تفكيـك گـروه    تصويب پروپوزال پايان

دهد كه گروه خدمات بهداشتي اين فرآيند را در كمتر  نشان مي
روز، گــروه بهداشــت محــيط تقريبــاً يــك مــاه و گــروه   30از 

روز انجام  30ا ت 14اي و آمار اپيدميولوژي بين  بهداشت حرفه
  .دهند مي
علمـي در   هاي آموزشي براي اعضاي هيـأت  تعداد كارگاه: ب

اي  به تفكيـك دوره و گـروه آموزشـي بـه گونـه      1383سال 

هـاي آموزشـي خـدمات     است كه هر يـك از اعضـاي گـروه   
دوره  8اي در  بهداشتي، بهداشـت محـيط و بهداشـت حرفـه    

موزشـي  هـاي آ  انـد و كارگـاه   كارگاه آموزش شـركت كـرده  
  .دوره بوده است 5براي گروه آمار و اپيدميولوژي 

مورد تعريـف شـد    18داد جمعاً  هاي حيطه برون تعداد مؤلفه
 80-84هـاي   ها در فاصـله سـال   و وضعيت هر يك از مؤلفه

مـورد آن اشـاره    6فقـط بـه    تعيين گرديد كـه از ايـن تعـداد   
  .شود مي

نتـايج   آموختگـان  داد و زيـر مجموعـه دانـش    در حيطه برون
  :هاي مورد نظر به شرح زير است فهها در مول بررسي

تحصـيلي  ) Ph.Dبـه دوره  (درصد ارتقا به پايه بـاالتر  : الف
هاي  در بين دانشجويان دوره كارشناسي ارشد در بين سال

  .بوده است) هشت درصد(درصد  8حدود  1384تا  1380
در رابطه با درصد دانشجويان مشروطي به تفكيك مقطع : ب
هـاي   هاي آموزشي تحصيالت تكميلي در بـين سـال   گروه و

  .ود نداشته استموردي وج 1384تا  1380
در رابطه با ميانگين تعداد واحدهاي مردودي دانشجويان : ج

تحصيالت تكميلي برحسب رشته و مقطـع تحصـيلي در هـر    
رد دانشـجويان رشـته   نيمسال نتـايج نشـان داد كـه در مـو    

مقاطع كارشناسـي ارشـد   (خدمات بهداشتي، بهداشت محيط 
ــود   ) Ph.Dو  ــردودي وج ــد م ــدميولوژي واح ــار و اپي و آم

اي در دو  نداشــته اســت و در مــورد رشــته بهداشــت حرفــه
  .درس كارشناسي ارشد مردودي وجود داشته است

در رابطه با ميزان فراغـت از تحصـيل دانشـجويان دوره    : د
درصد بـوده اسـت و هـيچ     Ph.D ،100اسي ارشد و كارشن

ان موردي از ترك تحصيل، عـدم موفقيـت در امتحانـات پايـ    
  .وجود نداشته است..... دوره و

آموختگان در  در خصوص ميانگين سنوات تحصيلي دانش: هـ
 Ph.Dسـال و در مقطـع دكتـري     3مقطع كارشناسـي ارشـد   

  .بوده استسال  6آموختگان  ميانگين سنوات تحصيلي دانش
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داد و در رابطه بـا شـاخص دانـش توليـد      در حيطه برون: و
تخصصي عرضـه شـده   / اشاعه يافته و خدمات علمي/ شده

هــا و ســمينارهاي  نســبت مقــاالت ارائــه شــده در كنفــرانس

هـاي تحصـيالت    علمـي دوره  به تعداد كل اعضاي هيأت علمي
قالـب نمـودار    تكميلي در سال به تفكيك داخلي و خارجي در

  .شماره يك بوده است
  
  
  
  
  

  »داخلي ها و سمينارهاي علمي كنفرانس«
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هـاي تحصـيالت تكميلـي در     علمـي دوره  ها و سمينارهاي علمي به تعداد كل اعضاي هيـأت  نسبت مقاالت ارائه شده در كنفرانس :1نمودار 

  سال به تفكيك داخلي و خارجي
  

  »خارجي ارهاي علميها و سمين كنفرانس«
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نتايج نشان داده كه با توجه بـه تعـداد مقـاالت ارائـه شـده و      
بـه ازاي هـر عضـو     1380علمي در سـال   تعداد اعضاي هيأت

مقاله و در سال  1381،57/0مقاله و در سال  78/0 علمي  هيأت
سـال  علمـي و در   مقاله بـه ازاي هـر عضـو هيـأت     1382،5/0
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علمـي و نهايتـاً در    مقاله به ازاي هر عضـو هيـأت   1383،79/0
ــه بــه ازاي هــر عضــو   64/0ماهــه اول  6و در  84ســال  مقال
داخلـي ارائـه    -  ها و سمينارهاي علمي علمي در كنفرانس هيأت

وضـــعيت ارائـــه مقـــاالت در ســـمينارها و . گرديـــده اســـت
دهـد كـه در سـال     خارجي نيز نشان مـي - هاي علمي كنفرانس

ــال  18/0علمـــي  بـــه ازاي هـــر عضـــو هيـــأت  1380 در سـ
ــال  1381،31/0 ــال  1382،44/0در سـ و  1383،28/0و در سـ

مقاله  28/0علمي  به ازاي هر عضو هيأت 1384نهايتاً در سال 
  .هاي علمي خارجي ارائه شده است سدر سمينارها و كنفران

  
  بحث

ده هاي بعمل آمده نشان داد كه يكي از نقاط قوت دانشـك  بررسي
باشد  علمي از نظر تعداد و مرتبه علمي مي وضعيت اعضاي هيأت

كه باعث تثبيت نسبت قابل قبـولي بـين اسـتاد و دانشـجو شـده      
علمي جوان به بدنـه   است هر چند ضرورت ورود اعضاي هيأت

تواند در رشد و شـكوفايي هرچـه    هاي آموزشي مي علمي گروه
ور مسـتمر  هاي آموزشي كمك نمايد همچنين حضـ  بيشتر گروه

علمي در دانشكده و اختصاص سـاعات مشـخص    اعضاي هيأت
براي ارائه مشاوره و راهنمايي دانشـجويان بـه عنـوان يكـي از     

شود زيرا تعامل مثبت بـين   امتيازات ويژه دانشكده محسوب مي
استاد و دانشـجو بـه خصـوص در مقـاطع تحصـيالت تكميلـي       

اي  ت سـازنده تواند منشاء تحوال مي) Ph.Dكارشناسي ارشد و (
همچنين وضعيت سرانه فضـاهاي  . در بدنه نظام آموزشي گردد

نيز مبـين  ... آموزشي اعم از اتاق كار، كالس درس، آزمايشگاه و
باشـد كـه    وجود وضعيت مطلوب و قابل قبولي در دانشكده مـي 

نشانگر فراهم بودن زمينه مساعد براي تبلور دانش و توليد علـم  
بـر   تأكيدباشد اصوالً با  محور ميهاي دانايي  و توسعه شاخص

هاي آموزشي اعم از در اختيار داشتن اساتيد مجرب  زير ساخت
تـوان از    و كافي و نيز تجهيزات و امكانات فيزيكي قابل قبول مـي 

ترين ابزار جوامـع  مؤثرين و تر مهمآموزش و نقش آن به عنوان 
  .هاي هزاره سوم ياد كرد براي مقابله با چالش

هـاي حيطـه    تـوان برخـي از شـاخص    اط قوت مياز ديگر نق
مديريت برنامه اشاره نمود كه از آن جمله تشـكيل و خاتمـه   

هـاي نظـري در هـر نيمسـال و وجـود       يافتن به موقع كالس
طرح درس مدون و برنامه آموزشي مشخص و نيز تشـكيل  

هاي آموزشي و  منظم جلسات كميته تحصيالت تكميلي گروه
هــاي  نامــه در تــدوين پايــانوجــود رونــد شــفاف و روشــن 

ــي    تحصــيلي و تشــكيل جلســات شــوراي تحصــيالت تكميل
علمـي و   دانشكده و جلسات رسمي مديريت با اعضاي هيأت

هــاي  كاركنــان اشــاره نمــود همچنــين فــراهم نمــودن زمينــه
هاي فرصت مطالعاتي براي اساتيد به منظـور   گذراندن دوره

رب ساير گيري از تجا به روز كردن دانش تخصصي و بهره
ها  مراكز دانشگاهي در سطح دنيا، و نيز شركت در كنفرانس

و سمينارهاي علمي از ديگـر نقـاط قـوت برنامـه آموزشـي      
هاي تحصيالت تكميلي دانشكده بهداشت دانشگاه علوم  دوره

  .شود پزشكي اصفهان محسوب مي
هاي برنامه آموزشي  از طرفي يكي از مزاياي تدوين شاخص

ت موجود، روشن شـدن برخـي از   و مشخص نمودن وضعي
باشد كه از طريق  ها در برنامه آموزشي مي معايب و كاستي

توان به زوايـاي پنهـان نقـاط ضـعف يـك       اين ارزشيابي مي
نگـر بـه رفـع     برنامه آموزشي پي بـرد و بـا يـك ديـد جـامع     
  .مشكالت و تبديل آنها به نقاط ضعف اقدام نمود

هـاي   رش رشـته در اين رابطه توجه كردن به ضـرورت گسـت  
هاي  مختلف مقاطع تحصيالت تكميلي به خصوص در دانشگاه

بـه عنـوان يـك سياسـت كلـي نظـام آموزشـي        ) اصلي(مادر 
بايستي مورد توجه قرار گيرد كـه ايـن مهـم از طريـق ايجـاد      

هـاي   علمي و تجهيز گروه هاي اعضاي هيأت تنوع در تخصص
ه تحقق اين تواند منجر ب آموزشي از بعد امكانات و وسايل مي

هـاي جديـد بـه خصـوص      هدف باشد همچنين تأسيس رشته
 اي رشـــته بـــينهـــاي،  توجـــه ويـــژه بـــه گســـترش رشـــته

)Interdisiplinary(      با توجه بـه رشـد فزاينـده تكنولـوژي و
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هـا بايسـتي در    صنعت و نياز جوامع بشري به اين قبيل رشته
  .در سطح كالن دانشگاه قرار گيرد سر لوحه كار دانشكده و

تر شدن بازار كار،  ز طرفي رقابتي شدن ارتقاء دانش، تخصصيا
گسترش فنـاوري و افـزايش متقاضـيان آمـوزش عـالي اهميـت       

  .سازد توجه به آموزش غيرحضوري و مجازي را روشن مي
هـاي ايـران    هـا در دانشـگاه   نگاهي به روند ايجـاد ايـن دوره  

  .باشد ها مي نشان از كم توجهي به اين قبيل دوره
هاي انجام شده در مورد، كفايت و اثربخشي  ه به پژوهشبا توج

ها و ارائه راهكارهاي متعدد در بهينه كـردن آنهـا ذكـر     اين دوره
هـا نـاگزير از ارائـه     هـاي آتـي، دانشـگاه    اين واقعيت كه در دهـه 

آموزش غيرحضوري و مجازي هستند تـا بتواننـد دانشـجويان    
ن دور بسـياري از  اي نـه چنـدا   خود را حفظ كنند زيرا در آينـده 

ها سرباز خواهند  جوانان و عالقمندان دانش از حضور دركالس
هاي غيرحضوري، كيفيت آموزش خـود را   زد به ويژه اگر دوره

آموختگان اعطا كنـد و   به دانش باال برده و مدارك ارزشمند علمي
كه ورود بـه ايـن عرصـه     نهايتاً اين) 9(به اعتبارگذاري بپردازند

  .نده مثمرثمر واقع شودواند در آيت مي
بر كيفيت آموزش وجود اعتبـارات   مؤثريكي ديگر از عوامل 
باشـد كـه    هاي آموزشي و پژوهشي مي الزم در قالب بودجه

نگاهي به رونـد اختصـاص بودجـه در چهـار سـال گذشـته       
نشانگر افت محسوس تخصـيص اعتبـارات بـوده اسـت كـه      

بـود و در   تـأثير نخواهـد    مسلماً بر روند كيفيت آموزش بي
  .بلندمدت منجر به بروز مشكالتي در اين زمينه خواهد شد

در همين ارتبـاط فقـدان يـك تشـكيالت منسـجم در رابطـه بـا        
 مـؤثر هاي مشتق از دانشگاه و ارتباط  كارآفريني و ايجاد بنگاه

هـاي نسـبي دانشـكده بهداشـت در      با صنعت با توجه به مزيت
دمات از ديگـر  بـا بخـش صـنعت و خـ     مـؤثر برقراري ارتبـاط  

  .طور جدي مورد توجه قرار گيرده مواردي است كه بايستي ب
هاي مختلـف   حيطه مديريت برنامه توجه به برگزاري دوره در

سســه و افــزايش ؤشــغلي مــديران شــاغل در م يبــراي ارتقــا
هاي مـديريتي آنهـا بـراي بهبـود كيفيـت فرآينـدهاي        توانمندي

ي سـازمان، از  ريـزي در حيطـه رهبـر    گيري و برنامـه  تصميم
همچنين . مواردي است كه بايستي مورد توجه جدي قرار گيرد

آموختگـان   تر دانش فراهم شدن زمينه حضور پررنگتر و جدي
المللي از طريق شركت  هاي بين علمي در عرصه و اعضاي هيأت

هاي علمي، ارائه مقاالت معتبر و قابل اسـتفاده كـه    در كنفرانس
ر جهاني مورد قبول واقـع گـردد،   هاي معتب در مجالت و پايگاه

همچنين ضرورت توجه به توليد دانش از طريق تدوين كتـب و  
افزارهاي آموزشي و نيز فراهم شدن بستر بروز خالقيت و  نرم

ابداع و ارائه راهكارهاي عملي در رفع مشـكالت آموزشـي در   
كه  باشد هاي ديگري مي سطح منطقه و كشور از جمله شاخص

  .ه جدي نمودبايستي به آن توج
  

  گيري نتيجه
اطالعات مندرج در جداول و نمودارها مبـين ايـن اسـت كـه     

هــاي تحصــيالت تكميلــي دانشــكده  برنامــه آموزشــي دوره
بهداشت داراي نقاط قوت و ضعف در ابعاد مختلف با توجه 

فرآينـد و   -داد درون( به سه عامل  اصلي برنامـه آموزشـي  
تقويـت نقـاط قـوت و    باشد كـه در ايـن راسـتا     مي) داد برون
ريزي براي تبديل نقاط ضعف به نقاط قـوت بايسـتي    برنامه

ــرد  ــرار گي ــار دانشــكده ق هــاي  تقويــت دوره. در دســتور ك
انـدازي  و   تحصيالت تكميلي دانشـكده بهداشـت از نظـر راه   

هـاي آموزشـي    هـاي جديـد، توجـه بـه دوره     تأسيس رشـته 
ناپـذير   مدت و آزاد به عنوان ضرورت اجتناب مجازي، كوتاه

ــگاه ــالي     دانش ــي و م ــتقالل علم ــق اس ــتاي تحق ــا در راس ه
هـاي اطالعـاتي مـورد     ها و همچنـين تقويـت پايگـاه    دانشگاه

دهـي بـه وضـعيت بودجـه و      استفاده دانشجويان و سـامان 
اعتبــارات دانشــكده در ابعــاد آمــوزش و پــژوهش، تقويــت  

هاي ارتباط دانشكده با صنعت با توجـه بـه توانمنـدي     زمينه
هـاي   وه موجود در دانشكده، همچنين برگزاري آمـوزش بالق

هاي آموزشي  ضمن خدمت در قالب آموزش مداوم و كارگاه
هـاي كـادر    هاي مطالعاتي و نيـز تقويـت توانمنـدي    و فرصت
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.... هاي آموزشي ويژه مـديران و   مديريتي با برگزاري دوره
  .كه بايستي مورد توجه قرار گيرد همگي جزو مواردي است

  
  اداتپيشنه

آمده جنبه  به دستهاي  در پايان ضمن بيان اين كه شاخص
هـاي ديگـري را    قطعيت نداشته و ممكن است بتوان شاخص

نيز به اين مجموعه اضافه نمود پيشـنهاداتي بـه شـرح ذيـل     
  .گردد هاي آتي ارائه مي اي پژوهشبر
توان با تهيه يك الگوي  با استفاده از نتايج اين پژوهش مي -

هـاي   در ارزشيابي برنامه، امكان مقايسـه برنامـه  استاندارد 
  .هاي مختلف را فراهم نمود هآموزشي دانشكد

تـوان مبنـايي    آمده مي به دستهاي  با استفاده از شاخص -
هاي  هاي ملي و متعاقب آن تدوين مالك براي تدوين شاخص

هـاي   كشوري در راستاي انجـام اعتبارسـنجي در دانشـكده   
 .آورد به دستبهداشت 

ها و معيارهـاي ملـي جهـت انجـام      بهره گيري از شاخص -
ارزشــيابي درونــي و فــراهم شــدن زمينــه بــراي اقــدام بــه  

 بيروني در سطح دانشكده و دانشگاهارزشيابي 

گيـري از رويكـرد اسـتفاده شـده در ايـن پـژوهش بـه         بهره
هـاي آموزشـي در سـاير     هاي برنامـه  منظور تعيين شاخص

  ر سطح دانشگاهها و در بعد كالن د دانشكده
  

  قدرداني
دكتر بيژن : دانند از زحمات آقايان نويسندگان برخود الزم مي

بينا، دكتر عبدالرحيم پرورش، دكتر اردشير كالنتري، مهندس 
ــر حســن ــر غالمرضــا    اكب ــليماني، دكت ــرام س ــر به زاده، دكت

  .اي قدرداني نمايند مدمهدي هزاوهراد و دكتر سيدمح شريفي
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postgraduate program (input, process, outcome domains) in public 

health faculty. Isfahan 
 

Shahram Shayan،Zahra  Mohammadzadeh،Mohammad Hassan 
 Entezari ،Majid Falahati 

 
Abstract 
 
Introduction:This study has tried to design educational program indicators for internal evaluation of graduate 
courses in health school. 
Regarding the systemic approach in educational framework, the related indicators have been categorized in 
three groups as input, process and output. 
Method: First, indicators of graduate educational programs were defined based on different resources and 
scholars' comments through Delphi method and then the present educational status was revealed by the 
designed indicators. 
The data were collected by a questionnaire and through going over notes and evidences. The findings have been 
presented in form of charts and diagrams. 
Result: In this study, total of 100 indicators related to educational programs were defined and investigated, 
based on three elements of input, process and output, in fields of academic members, educational programs, 
students, grants, facilities, structural indicators, official capacities, space and equipments, program 
management, learners, produced knowledge and scientific professional services. 
Discussion: Regarding the findings related to the present condition and the possibility of comparing some 
indicators with those of four years ago, the following issues are suggested to be considered:  
Screening positive points of health school in domains of academic members regarding the number, variation and 
scientific rank, and present appropriate physical space, the necessity of conducting graduate education in health 
school and establishment of new courses, shifting attention to distant learning and online short term and open 
educational courses as a must for universities in direction of scientific and financial independency. 
There should also be reinforcement of data bases used by students, organizing the budget and school grants in 
dimensions of education and research, reinforcement of school interaction with industry with respect to school 
potentialities, holding refresher courses in form of continuing education programs, educational  workshops and 
sabbaticals. It is suggested to make reinforcement of managerial staffs' potentialities through holding 
educational courses specialized for managers and eventually to take actions to access main mission of the health 
school to produce knowledge and to distribute that through supporting students as well as provision of research 
culture and creativity among academic members to have a better scientific presentation through publications of 
articles in international ISI. 
 
Key words: Educational programs indicators , graduate courses, input, process, output pattern , health school of 
Isfahan University of Medical Sciences. 
 
Address: 
1 ( )MA in Educational Administration ,Ph D Candidate in Higher Educational Administration ,Medical 
Education Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran. E-mail: 
shayan@edc.mui.ac.ir 
2 Professor , Department of Biostatistics &Epidemiology, School of Health, Isfahan University of Medical 
Sciences, Isfahan, Iran. Email: mohammadzadeh@hlth.mui.ac.ir 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                            11 / 12

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-1592-en.html


 

 http://journals.mui.ac.ir   1005/      )5(10؛ 1389زمستان ) / نامه توسعه آموزش ويژه(مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي  

3 Assistant professor, Department of Nutrition, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, 
Isfahan, Iran. Email: entezari@hlth.mui.ac.ir 
4  Environmental Health Expert, Department of Environmental Health, School of Health, Isfahan University of 
Medical Sciences, Isfahan, Iran. Email: Falahati@hlth.mui.ac.ir  
 
 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            12 / 12

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-1592-en.html
http://www.tcpdf.org

