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  چكيده
و جامع  كيستماتيس، منظم يدانشگاه است كه بازنگر يابيارز يبرا يابزار ** )IEQM( آموزش تيفيك تيريمد يرانيا مدلمقدمه: 

كار بر اساس مدل  يرويتمركز بر ن طهيآموزش در ح تيفيك يابيهدف ارز با مطالعهاين سازد.  مي را فراهم ها دانشگاه يها تياز فعال
  انجام شد. مشهد يآموزش در دانشگاه علوم پزشك تيفيك تيريمد يرانيا

به  1393مشهد در سال  يدانشگاه علوم پزشك يها و كاركنان دانشكده دينفر از اسات 150، يمقطع -يفيمطالعه توص نيدر اها:  روش
آموزش  تيفيك تيريمد يرانيپرسشنامه مدل ا لهيبه وس ازيمورد ن يها داده ساده مورد مطالعه قرار گرفتند. يو تصادفاي  صورت طبقه

 بود. اي نمره 5 كرتيل فيانتخاب شامل ط يموجود برا يها نهيگز .آوري شد جمعپس از تاييد روايي و پايايي، وزارت بهداشت و درمان 
  شد. ليتحل 05/0 يمعناداردر سطح  مستقل يطرفه  و ت كي انسيوار زيآنال يها آزمونو  يفيبا استفاده از آمار توص هاداده

به  ميانگين نمرهمربوط  نيتر پايينو مربوط به دانشكده بهداشت  باالترين ميانگين نمره تحليل شد.پرسشنامه  125در مجموع، نتايج: 
) و بدترين نمره مربوط به حيطه 82/2±82/0بهترين نمره مربوط به حيطه شرايط محيط كار (مد. آبه دست  يدانشكده پرستار

امتياز اين  85از  ازيدرصد امت 55كار برابر با  يرويتمركز بر ن طهينمره ح يكلبه طور ) به دست آمد. 65/2±73/0(سازي كاركنان  توانمند
هاي مورد  و در بين دانشكده  )=6/0p( و جنسيت افراد مورد پژوهش) =5/0pميانگين نمره اين حيطه با تحصيالت (محاسبه شد.حيطه 
  نداشت.رابطه معناداري وجود ) =6/0p( مطالعه
 طيشرا ها يآمد. طبق بررس در حد متوسط به دست يكار يرويتمركز بر ن طهيمشهد در ح يدانشگاه علوم پزشك تيوضعگيري:  نتيجه

  .است تيكاركنان در دانشكده اولو يمناسب اما توجه به توانمندساز بايتقر ها اعضا دانشكده دياز د يكار طيمح
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 فهيوظ يآموزش عال زين رانيكند و در ا مي فايا يفرهنگ
 يها بخش ازيمتخصص مورد ن يانسان يروين تيترب

و خدمات را  يصنعت، كشاورز  ي نهيمختلف جامعه در زم
خدمات در  تيفيرسالت مهم، ك نيا لي). به دل2بر عهده دارد(
اي به خود  ندهيتوجه فزا ريدو دهه اخ يدر ط يآموزش عال

از  يرقابت تيكسب مز يها برا جلب نموده است. دانشگاه
). 4و3(ندينما كسب شهرت تالش مي وآموزش  تيفيك قيطر

به نرخ رشد  دنيدر سرعت بخش ينقش مهم يآموزش عال
 يتحقق هدف آموزش برا يبرا نيچنداشته و هم ياقتصاد

  ).5است( يهمه و اهداف توسعه هزاره سوم اساس
ها قرار دارد و  امروزه در رأس امور سازمانت، يفيك ءارتقا

آنها است. بهبود مستمر  ياصل يها از دغدغه تيفيبهبود ك
 يمستمر است. نظام دانشگاه يابيارزش ازمندين تيفيك
عوامل  تيبه طور مستمر به قضاوت درباره مطلوب يستيبا

 آنو حاصل  زدپردابو برون داد خود  نديدرون داد، فرآ
و عرضه خدمات  يپژوهش، يجهت بهبود امور آموزش

. رديار گقر رانيگ ميبه جامعه مورد استفاده تصم يتخصص
) كه در مطالعه 6وجود دارد( يابيمختلف ارزش يها مدل

  آموزش  تيفيك تيريمد يرانيحاضر، از مدل ا
)Iranian Education Quality Managementي) برا 

  شده است. تفادهآموزش اس تيفيك يابيارز
 يها تيقابل شيكشور ما به منظور افزا يها دانشگاه

و  يكه به سمت تعال رنديدر جهان امروز ناگز يرقابت
 نيتواند بهتر مدل مي نيبهبود مستمر حركت كنند. لذا ا

. با توجه به اشدبما  يمؤسسات آموزش عال يانتخاب برا
سازي وجود دارد الزم است  ادهيپ نهيكه در زم يموانع

و  ازيموردن يازهاين شيپ يقبل از اجرا به بررس
 يها مدل نيپرداخت. عالوه بر ا يموانع احتمال ييشناسا

 يسازمان رييمدل مورد مطالعه با تغ رينظ تيفيسنجش ك
قطع نظر از اين كه تا  رييآوردن تغ ديو پد هستند همراه

  ).7دشوار است( شهيچه حد نافع باشد هم
 يها از جمله طرح IEQM رانيآموزش ا تيفيك تيريمدل مد 

 يو علم ياست كه با استفاده از اصول اساس يسازمان يتعال
و  يبوم، يمل طيو توجه به شرا يسازمان يتعال يها اكثر مدل

شده است كه ضمن  ياي طراح كشور به گونه يفرهنگ
اي  هيپا يميبر مفاه، يو بوم يمل يها يژگياز و يبرخوردار

و ثبات در  يرهبر، يتمركز بر مشتر، ييگرا جهيچون نت
 توسعه وها،  تيو واقع ندهايفرآ يبر مبنا تيريهدف، مد

و بهبود مستمر، توسعه  ينوآور، يريادگيمشاركت كاركنان، 
 ديدر قبال جامعه استوار است. تاك تيها و مسؤول دانشگاه
به  يابيخود ارز نديسازي و استقرار فرآ ادهيپ IEQM ياساس

 IEQM گريها است. به عبارت د دانشگاه يمنظور تحول درون
منظم،  يها است كه بازنگر دانشگاه يابيارز يبرا يابزار
ها را فراهم  دانشگاه يها تيو جامع از فعال كيستماتيس
دهد به صورت  ها اجازه مي به دانشگاه يابيارز نيسازد. ا مي

 ييقابل بهبود خود را شناسا يها نهيشفاف نقاط قوت و زم
  .دينما نيجهت بهبود ابعاد مختلف خود تدو ييها كند و برنامه

 شيو افزا تيفيك ءارتقا يمدل دو هدف كل نيا يطور كل به
   كند. ها را دنبال مي دانشگاه يريرقابت پذ

  ل شام طهيح 7 رندهي) در برگIEQM( مدل
  كاستراتژيريزي  برنامه )،Leadership(ي رهبر

(Strategic Planning)، هاي  گروه دانشجويان و تمركز بر
 )،Student, stakeholder, and market focus( نفع ذي

   گيري، آناليز و مديريت دانش اندازه
)Measurement, analysis, and knowledge management،( 
)، مديريت Workforce focus( بر نيروهاي كاري مركزت

) Results( )، نتايجProcess management( فرآيندها
هستند.  ييها طهيح ريشامل ز طهيح نياست. هر كدام از ا

 يها طهيرحيز يكار دارا يرويتمركز بر ن طهيح
ها  تيو كاركنان، قابل رانيمد شرفتيسازي كاركنان، پ توانمند
  )8كار است.( طيمح طيكار و شرا يروين يها تيو ظرف

لذا به ست، يگو ن پاسخ گريد تيفينسبت به ك يسنت كرديرو
ها الزم است كه  و مورد انتظار برنامه حيصح يمنظور اجرا

در مواقع لزوم  يدانشگاه يو واحدها ندهايها، فرآ ستميس
 يها . مدلرنديقرار گ يابيمناسب مورد ارز يو به صورت

نگر  كل يبا نگرش يسنت يتك بعد يها برخالف مدل يتعال
سطح  نييبه تع يسازمان يابينظام جامع ارز جاديو با ا

آن در ابعاد مختلف پرداخته  يندهايسازمان، واحدها و فرآ
 يبهبود و اقدامات اصالح يها نهيمو نقاط ضعف و قوت، ز

). وزارت بهداشت، درمان و آموزش 9كنند( را استخراج مي
 جينمودن مدل بالدر يجهت بوم يراتييتغ جاديبا ا يپزشك

)Baldrigeيرانيآموزش ا تيفيك تيري) آن را با نام مد 
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مدل بر اساس مدل كيفيت مالكوم  ني). ا10نمود( يمعرف
هاست كه  بالدريچ ابزاري براي خودارزيابي دانشگاه

هاي  بازنگري منظم، سيستماتيك و جامع از فعاليت
سازد. اين خودارزيابي به  ها را فراهم مي دانشگاه
به طور شفاف نقاط قوت و  دهد ميها اجازه  دانشگاه
هايي  و برنامه هاي قابل بهبود خود را شناسايي كنند زمينه

  ).11جهت بهبود ابعاد مختلف خود تدوين نمايند(
اين راستا معاونت آموزشي وزارت متبوع، در قالب طرح  در

)IEQMهايي از  ) اين برنامه را جهت اجرا به دانشكده
دانشگاههاي علوم پزشكي شهيد بهشتي، ايران، مازندران، 
اصفهان، جهرم، چهارمحال و بختياري، همدان، قزوين و تبريز 

). 12است( نمودهاند واگذار  كه داوطلب اجراي اين طرح بوده
متأسفانه در كشور  كنياست ول يمدل بوم كي، IEQMمدل 
مدل انجام نگرفته و  نيدر رابطه با ا ياديز يها وهشپژ

مطالعات مشابه انجام شده در رابطه با مدل مورد مطالعه تنها 
  بوده است.  نيو قزو رانيا يعلوم پزشك يها در دانشگاه

شود و در  استفاده مي EFQMاز مدل  گريد يكشورها در
همچون انگلستان، مصر،  ياديز يكشورها يها دانشگاه

به عنوان  EFQMمدل  ايو استرال ايسنگاپور، اسپانه، يترك
 نيو همچن يتعال يو حركت به سو يابيخود ارز يبرا يابزار

  ).7آموزش مورد استفاده قرار گرفته است( تيفيارتقاي ك
 يابيمطالعه با هدف ارز نيامر ا نيتوجه به ضرورت ا با
كار بر اساس مدل  يرويتمركز بر ن طهيآموزش در ح تيفيك
در دانشگاه علوم  IEQMآموزش  تيفيك تيريمد يرانيا

باشد به دليل ابعاد الزم به ذكر مي .مشهد انجام شد يپزشك
زياد اين مدل، حجم زياد پرسشنامه و زمان بر بودن بررسي 
تمام ابعاد مدل، بررسي تمام ابعاد امكان پذير نبود و بعد 

  خاب شد.نيروي انساني كه ارتباط مستقيم با آموزش دارد انت

  ها روش
 ينفر اعضا 920از ، يمقطع-يفيمطالعه توص نيدر ا

دانشكده دانشگاه علوم  7 يو كاركنان ادار يعلم أتيه
، يداروساز، يدندانپزشك، يمشهد (پزشك يپزشك

، )يطب سنت، ييو ماما يپرستار، بهداشت، يراپزشكيپ

مورد مطالعه قرار گرفتند.  1393نفر در سال  150تعداد 
و به دست آمدن  يمقدمات مطالعه كيحجم نمونه با انجام 

 ازيمورد ن ريمقاد ريو سا 0,395جامعه برابر با  انسيوار
)96/1, Z= 920, N= 1/0d= (فرمول نسبت  با استفاده از
سال در  كياز  تر مكمحاسبه شد. افراد با سابقه  نيانگيم

در مرحله اول گيري  نمونه يبرا مطالعه شركت داده نشد.
طبقه)  كي(هر دانشكده به عنوان اي  طبقه ياز روش احتمال

 ها ساده در طبقه يو در مرحله دوم از انتخاب تصادف
پرسشنامه  لهيبه وس ازيمورد ن يها استفاده شد. داده

آموزش كه توسط وزارت  تيفيك تيريمد يرانيمدل ا
آن  ييابالغ شده و روا ها بهداشت و درمان به دانشكده

 قيابزار از طر ييايا). پ12شد( آوري جمعشده بود  دييتا
 لوتيمطالعه پا لهيو به وس 86/0برابر با ، كرونباخ يآلفا

و كاركنان سه  علمي هيأت ينفر از اعضا 20 يبر رو
 نيو بهداشت به دست آمد. ا يپزشك، يدانشكده پرستار

و  كيپرسشنامه شامل دو بخش مشخصات دموگراف
 ش. بخاست ذكر شده طهيح يابيت مربوط به ارزسؤاال

، تي(شامل جنس كياطالعات دموگراف سؤال 9اول شامل 
نوع ، التيتحص زانيم، تأهل تيوضع، يسابقه كار، سن

دانشكده محل ، يرتبه دانشگاه، نوع شغل، استخدام
 طهيدر چهار ح سؤال 47خدمت) و بخش دوم شامل 

و  رانيمد شرفتيپ، )سؤال 12كاركنان ( سازي توانمند
كار  يروين يها تيو ظرف ها تيقابل، )سؤال16( كاركنان

 يها نهي) بود. گزسؤال 5كار ( طيمح طي) و شراسؤال 14(
، 5=شهي(هم كرتيل فيانتخاب شامل ط يموجود برا

بودند.  )1هرگز=، 2به ندرت=، 3اوقات= يگاه، 4اغلب=
برابر با  IEQMكار در مدل  يرويتمركز بر ن طهيح ازيامت
بندي بر اساس امتياز بندي (امتياز مشخص شده است 85

در دانشكده و  رپژوهش پس از حضو ميت. باشد) مدل مي
و كسب رضايت  يارائه توضيح در خصوص ابزار گردآور

به افراد  ليمورد نظر را جهت تكم پرسشنامه، كنندگان شركت
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همراه با فرد مورد مطالعه در محل  ايو  ليمورد مطالعه تحو
شدن  ريپذامكان يكردند. برا آوري جمعسپس  و ليتكم
به صورت  ها افتهي، اتمطالع ريمطالعه با سا يها افتهي سهيمقا

) طهيحزيراز نمره كل در هر  نيانگي(درصد هر م ازيدرصد امت
آمده از  به دست يها داده فيتوص يشده است. براارائه 
آن  ليتحل يبرا نيو همچن يفيو آمار توص SPSS18افزار   نرم

) Anovaطرفه ( كي انسيوار زيآنال كيپارامتر يها از آزمون

) در سطح Independent T testمستقل ( يو آزمون ت
  استفاده شد. 05/0 يمعنادار

  نتايج
. )درصد 83تكميل شد (پاسخ دهي پرسشنامه  125 در مجموع

 1 جدول مشخصات دموگرافيك افراد مورد پژوهش در
  آورده شده است.

  
  

 افراد مورد پژوهشمشخصات دموگرافيك : 1 جدول

  فراواني(درصد)  متغير رديف
  )42(%52 مرد  جنسيت 1

  )58(%73 زن
  )16(%16 سال5تا1  سابقه كار 2

  )31(%31 سال10تا6
  )25(%25 سال15تا11
  )11(%11 سال20تا16
  )7(%7 سال25تا21
  )10(%10 به باال26

  )76(%94 تأهلم  تأهلوضعيت  3
  )24(%29 مجرد

  )34(%42 دكترا وضعيت تحصيالت 4
  )30(%37 فوق ليسانس

  )27(%34 ليسانس
  )9(%11 فوق ديپلم

  )51(%63 رسمي  نوع استخدام 5
  )36(%45 قراردادي
  )13(%16 طرحي

  )43(%52 علميهيأت  حيطه كار 6
  )57(%69  اداري

  

 طهيآمده در ح به دست يها نمرهميانگين  2 جدولدر 
هر دانشكده آورده شده  كيكار به تفك يرويتمركز بر ن

مربوط به دانشكده بهداشت  زايدرصد امت نيتر بيشاست. 
مربوط به دانشكده  ازيدرصد امت نيتر كم%) و 2/63(

  مد.آ به دست%) 50( يپرستار
  

  كار يرويتمركز ن طهيهر دانشكده در ح يها نمره: 2 جدول
  درصد امتياز  ميانگين±انحراف معيار  نام دانشكده

  )85(از امتياز كل 
  2/55  76/2±65/0  پزشكي

  58  9/2±45/0  دندانپزشكي
  4/55  77/2±95/0  داروسازي
  2/63  16/3±6/0  بهداشت
  50  5/2±53/0  پرستاري
  2/53  66/2±48/0  پيراپزشكي
  6/54  73/2±58/0  طب سنتي
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ي مختلف در ها ي به دست آمده از حيطهها نمرهميانگين 
آورده شده است. بهترين نمره مربوط به حيطه  3جدول

و بدترين نمره مربوط به  )82/2±82/0(شرايط محيط كار 
آمده  به دست) 65/2±73/0(كاركنان  سازي حيطه توانمند

است. به طور كلي نمره حيطه تمركز بر نيروي كار برابر 
 به دستنمره كلي  ميانگين محاسبه شد. )75/2±63/0(با 

مورد  و با جنسيت افراد )=5/0p(آمده با تحصيالت 
ي مورد مطالعه ها و در بين دانشكده) =6/0p( پژوهش

)6/0p= ( ي وجود نداشت. معناداررابطه  
  

  
ي بخش تمركز بر ها : ميانگين و امتياز زير حيطه2 جدول

 نيروي كار

انحراف   حيطهزير 
  ميانگين±معيار

  درصد امتياز 
  )85(از امتياز كل 

  53  65/2±73/0  توانمندسازي كاركنان

  8/55  79/2±69/0  پيشرفت مديران و كاركنان

  2/55  76/2±68/0  هاي نيروي كار ها و ظرفيت قابليت

  4/56  82/2±87/0  شرايط محيط كار

  55  75/2±63/0  كل

  بحث
 طهيآموزش در ح تيفيك يابيمطالعه با هدف ارز نيا

 تيفيك تيريمد يرانيكار بر اساس مدل ا يرويتمركز بر ن
مشهد انجام  يدر دانشگاه علوم پزشك IEQMآموزش 

  گرفت. 
كار دانشگاه  يروين تيفيموجود و مطلوب ك تيوضع

 85از  يآموزش تيفيك نهيمشهد در زم يعلوم پزشك
 ازيدرصد امت 55كار جمعاً  يرويتمركز بر ن طهيح ازيامت

استنباط  نطوريتوان ا مي حاصله ازيكسب كردند. از امت
مذكور (پرسنل  يها گروه يآموزش تيفيكرد كه احتماالً ك

باالتر از حد متوسط قرار دارد.  ي) در سطحعلمي هيأتو 
كار و همكاران در  در مطالعه گندم يابينمرات خودارز

 ينشگاه علوم پزشكدا يها هفت دانشكده از دانشكده
ي ها از نمرات خود ارزيابي دانشكده تر شبي) 13(رانيا

مورد مطالعه در اين پژوهش بود. نمرات حاصل از 
 يعلوم پزشك شگاهدان يها در دانشكده ها يابيخودارز

  بوده است.  75 يكار يرويدر بحث تمركز بر ن، رانيا
پژوهش بر خالف مطالعه حاضر چك ليست  نيدر ا

IEQM  ي ها ه در دانشكدهمؤسستوسط كميته ارزشيابي
مدل  نيابعاد ا يدر تمام دانشگاه علوم پزشكي ايران و

  تكميل شد.
نمراتي كه از انجام خود ارزيابي دانشگاه علوم  اما

) به 10(يتوسط عالم IEQMمدل  هيبر پا نيقزو يپزشك
از ميانگين نمرات به دست آمده در اين  تر كمدست آمد 

بود. گروه هدف تمامي كاركنان آموزشي و اداري  مطالعه
 نيقزو يو تعدادي از اعضاي هيأت علمي دانشكده پزشك

نمره اخذ  نيتر كمنشان داد عالمي پژوهش  جيبودند. نتا
درصد  2/13با  يكار يرويتمركز بر ن طهيشده در ح

 مطالعه نشان داد پياده سازي اين مدل نيبود. ا ازيامت
رضايتمندي بيشتر ، وري بهرهايش تواند باعث افز مي

و كاركنان دانشكده شود.  علمي هيأتاعضاي ، دانشجويان
به صورت  نيانجام گرفته در دانشگاه قزو مطالعه
 يدر تمام يداخل كننده يابيارز ميو توسط ت يابيخودارز

مدل انجام گرفته اما مطالعه حاضر به صورت  يها طهيح
(تمركز  بعد از مدل كيپژوهش و در  ميتوسط ت، يدانيم

 تواند از علل مي نيانجام شده است و ا كار) يرويبر ن
  با پژوهش حاضر باشد. طالعهم نيتفاوت ا

كه مطالعات مشابه انجام شده در رابطه با مدل  ييآنجا از
تنها در دانشگاه علوم   IEQMآموزش  تيفيك تيريمد يرانيا

مطالعات  ريلذا سا ،انجام گرفته است نيو قزو رانيا يپزشك
كاركنان  جينتا طهيح ازاتيامت سهيمورد بحث در رابطه با مقا

 European Foundation for Quality Managementمدل در

(EFQM) است.  
مطالعات مختلفي در خصوص خود ارزيابي در ايران  

بر اساس مدل  ها مراكز بهداشتي درماني و بيمارستان
EFQM  انجام گرفته است كه نتايج مختلفي به دست آمده

در  يليكائيم يبينمرات خود ارزيابي در مطالعه مج است.
عملكرد سازمان آموزش و پرورش استان  يابيارز نهيزم

كمتر از نمرات خود  48 ازيدرصد امت ) با14(نمازندرا
ي مورد مطالعه در اين پژوهش بود. ها ارزيابي بيمارستان
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اصفهان كه  يم شده در دانشگاه علوم پزشكمطالعه انجا
عملكرد  يابيارز نهي) در زم15توسط اقبال و همكاران(

پرسشنامه و  كرديكه با دو رو يمنابع انسان تيريمد
) انجام گرفت نشان داد درصد Proformaپروفرما (

بر اساس  بيكاركنان در مدل به ترت جيعامل نتا ازيامت
 نيبوده است كه ا 29و  30، پرسشنامه و پروفرما افتيره

در پژوهش  طهيح نيا ازاتياز درصد امت زينمرات ن
 ازيامت، مطالعات نيدر ا اريمع ازياست. امت تر كممذكور 

 يخود ارزيابي بن جامبوده است. اما نمراتي كه از ان 90
در  ارانيآموزش دست تيفيك يابيارز نهيدر زم يداوود

 ازيبا درصد امت) 16شهر اهواز( يدرمان يمراكز آموزش
 يابي) در رابطه با ارز17و همكاران( انيديو مطالعه ام 62
 يدانشگاه آزاد اسالم يآموزش يها گروهعملكرد  تيفيك

از ميانگين  باالتر، به دست آمد 59 ازيدزفول با درصد امت
در  اريمع ازينمرات به دست آمده در اين مطالعه بود. امت

  بود. 100 ازيامت، مطالعات نيا
 يي آموزشها در بيمارستان يمطالعه صادق نتايج

نيز نزديك به نتايج اين  5/53 ازي) با درصد امت18بجنورد(
در  اريمع ازيمطالعه بوده است. الزم به ذكر است كه امت

  بوده است. 90 ازيامت، مطالعه نيا
خارج كشور نيز مطالعات مختلفي در خصوص خود  در

گرفته است كه از انجام  EFQMارزيابي بر اساس مدل 
 تزيناب اشاره كرد: ليتوان به مطالعات ذ مي آن جمله

)Nabitz آمستردام  مارستانيدر ب يمطالعه مورد كي) در
 53كاركنان  جينتا طهيرا در ح ازي) نمرات امت19هلند(

مطالعه مورد پژوهش  جيكه به نتا ددرصد به دست آور
كه به  )Moeller)()20 است اما در مطالعه مولر كينزد
مدل  نيبر اساس ا يسازمان خدمات بهداشت 17 يابيارز

كاركنان  جينتا طهيدر ح يابيارز جينتا، پرداخت كايدر امر
   يآسار- اوسه او نيهمچن درصد گزارش شد. 46

)(Osseo Asare )يمطالعه مورد كي) در 21و همكاران 
 جي) نتاKingdomدام ( نگيك التيا يه آموزشمؤسسدر 

درصد اعالم كرد. و  27كاركنان را  طهيدر ح يابيخود ارز
در  ي) كه بصورت مورد22و همكاران( يدر پژوهش جوه

 جينتا، ) دانمارك انجام گرفتDanish( شيدان مارستانيب
، ازاتيدرصد امت نيدرصد گزارش شد. ا 37كاركنان 

  نمرات به دست آمده در اين مطالعه بود. يناز ميانگ تر كم
، كيو اطالعات دموگراف ازاتيامت نيارتباط ب نهيزم در

 يبررس"با عنوان اي  ) در مطالعه23كشتكار و همكاران(
 يياروپا اديبن تيفيك تيريمدل مد يارهايمع يامكان سنج

نشان  "تهران يدانشگاه علوم پزشك يها در كتابخانه
دادند كه بين نظرهاي كاركنان در مورد امكان استقرار 

، كيفيت بنياد اروپايي بر اساس جنسيت ريتمدل مدي
رشته تحصيلي و مدرك تحصيلي تفاوت معناداري ، سمت

به  ينمره كل نيب، وجود داشته است. اما در مطالعه حاضر
 تيافراد مورد پژوهش و جنس التيآمده با تحص دست

وجود  يمعنادارمختلف رابطه  يها و دانشكده شانيا
مطالعات، اختالف در  علت امتياز باالتر در اين نداشت.

جامعه آماري است. مثال در مطالعه اميديان و همكاران،  
فقط ارزيابي عملكرد گروه هاي آموزشي بررسي شده در 
حاليكه در مطالعه حاضر هم اساتيد گروه هاي آموزشي 

 و هم كارمندان مورد بررسي قرار گرفته اند.

مطالعه عدم مطالعه مشابه در  نيا يي اصلها تيمحدود از
از  يكي نهيتنها در زم يبود. مطالعه فعل نهيزم نيا
 يكار يرويبا عنوان تمركز بر ن IEQMمدل  يها طهيح

گردد  مي شنهاديپ كنيانجام شد ول طهيح ريبا پنج ز
 IEQMمدل  يها طهيح يدر رابطه با تمام يمطالعات آت

توان گفت  مي با نقاط قوت مطالعه ابطهانجام شود. در ر
 تيفيك يابيارز يبرا يرانيو ا يمدل بوم كيكه استفاده از 

آموزش به صورت محدود تنها در چند شهر از كشور و 
  مورد پژوهش قرار گرفته است. مطالعه نياز جمله در ا

  
  گيري نتيجه

 طيدهد كه با وجود شرا مي به دست آمده نشان جينتا
كار و  طيمح تيشامل سالمت و امن، كار مطلوب طيمح
آموزش در حد انتظار نبوده  تيفيك، و خدمات ها استيس

و پرسنل عملكرد  علمي هيأت ياعضا يو به عبارت
كردند.  يابيارز باالتر از متوسطخود را در حد  يآموزش

 نهيدر زم ييها شود تالش مي هيتوص جيبا توجه به نتا
، يكار طيدر مح ينوآور، يارتباطات اثربخش مشاركت

بهبود ، ارياخت ضيتفو، و افكار كاركنان ها دهياستفاده از ا
و  علمي هيأت ياعضا يتمام يعملكرد برا تيريمد ستميس
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 تيفيك يتا بتواند موجب ارتقا رديپرسنل صورت گ
  آنان شود. يآموزش

  
  قدرداني

 تيفيك يابيبا عنوان ارز يقاتيمقاله حاصل طرح تحق نيا
كار بر اساس مدل  يرويتمركز بر ن طهيآموزش در ح

در دانشگاه علوم  IEQMآموزش  تيفيك تيريمد يرانيا
مقاله  سندگانياست. نو 911127مشهد با كد  يپزشك

 علمي هيأت يخود را از پرسنل و اعضا يمراتب قدردان
مشهد كه وقت  يپزشك علومدانشگاه  يها دانشكده

 اريپرسشنامه در اخت ليارزشمند خود را جهت تكم
  كنند. مي اعالم ،پژوهشگران قرار دادند
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Abstract 
 
Introduction: IEQM Model is a tool for evaluating universities that provides regular, systematic and 
comprehensive review of university activities. The aim of this study was to evaluate the quality of education 
in the field of focus on workforce based on IEQM model in Mashhad University of Medical Sciences. 
Methods: This descriptive cross-sectional study was performed on 150 faculty members and employees of 
Mashhad University of Medical Sciences in 2014. Subjects were selected through stratified random 
sampling. Data were collected using Ministry of Health’s IEQM model 5-point Likert scale questionnaire 
whose validity and reliability were confirmed. The data were analyzed by means of descriptive statistics, 
one-way ANOVA and independent t-test at the significance level of 0.05. 
Results: A total of 125 questionnaires were analyzed. The highest and lowest means scores were related to 
faculties of health and nursing respectively. The best and worst scores were related to the fields of working 
conditions (82.82±2.0) and employees’ empowerment (65.73±2.0). In general, the score of focus on 
workforce was 55% of the total points (85). The mean score of this field was not significantly related to 
education (p=0.5), gender (p=0.6) and the faculties under study (p=0.6). 
Conclusion: The status of Mashhad University of Medical Sciences in the field of focus on workforce was at 
an average level. Results indicated that the working condition was almost appropriate from the perspective 
of faculty members but employees’ empowerment in the faculties was a priority. 
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