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  هاي علوم پزشكي هاي سنجش كارآيي دروني در دانشگاه شاخص
  

  ٭رضا يوسفي، محمدحسين يارمحمديان، ميترا دادمان علي
  
  

  چكيده
هـا   هاي كارآيي دروني در آموزش عالي قادر خواهند بود با سنجش تعامل درون دادها، فرايندها و بروندادها، كيفيـت  شاخص :مقدمه

هاي كشور مورد اسـتفاده   ارزيابي دانشگاه برايو به عنوان يك نظام ارزشيابي مدون، علمي و نهادينه  ها نشان داده يرا در قالب كم
  .هاي علوم پزشكي انجام گرديده است هاي سنجش كارآيي دروني دانشگاه اين پژوهش با هدف تدوين شاخص. قرار گيرند

سـپس  . بنـدي گرديـد   اسـاس بررسـي متـون اسـتخراج و طبقـه     هاي عملكردي بر ابتدا كليه شاخص ،در اين مطالعه توصيفي :ها روش
اي بـه   براساس مطالعات طراحي آموزشي و با استفاده از مدل تعريف نظري و بـا نظرخـواهي از ميزگـرد متخصصـين، پرسشـنامه     

زشـكي  نظران آموزشي دانشگاه علـوم پ  نفر از صاحب 50شاخص تهيه گرديد و در اختيار  152حوزه و  8ليست، شامل  صورت چك
صـورت درصـد در جـداول توزيـع     ه بـ  SPSSافـزار   ها بـا نـرم   داده. قرار گرفت ،كه به صورت هدفمند برگزيده شده بودند ،اصفهان

  .فراواني محاسبه گرديد
قابليـت   ،مـالك اصـلي يـك شـاخص، يعنـي      4كـه داراي   ،نظـران  حوزه تـدوين شـده از نظـر صـاحب     8شاخص در  152كليه  :نتايج
در سـطح مطلـوب ارزيـابي شـده و بـراي سـنجش كـارآيي درونـي در          ،كيفيـت بودنـد   يگيري و ارتقـا  يابي، اندازهريزي، ارز برنامه

  .نددهاي علوم پزشكي و اعتباربخشي مناسب تشخيص داده ش دانشگاه
ي و مطـابق بـا شـرايط سياسـي، اجتمـاع      ،ها، معرفي شده در ايـن مطالعـه   هاي سنجش كارآيي دروني دانشگاه شاخص :گيري نتيجه

عنوان يك ابـزار بـراي مقايسـه وضـعيت مطلـوب نسـبت بـه وضـعيت موجـود، عـالوه بـر ارزشـيابي و             ه تواند ب فرهنگي كشور مي
  .كيفيت آموزشي ياري رساند يريزان را در جهت ارتقا اعتباربخشي، برنامه

  .هاي علوم پزشكي كارآيي دروني، شاخص، سنجش، اعتباربخشي، دانشگاه :هاي كليدي واژه
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   مقدمه
و  عنـوان يـك نظـام پويـا، بـاز، پيچيـده      ه بـ  ،نظام آموزش عالي

داراي دو بعـد كمـي و كيفـي اسـت و رشـد ايـن نظـام         ،هدفمند
مستلزم رشـد هـر دو بعـد بـه مـوازات يكـديگر بـوده و بـراي         
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اصالح  9/7/86به دفتر مجله رسيده، در تاريخ  2/2/86اين مقاله در تاريخ 
  .پذيرش گرديده است 10/8/86شده و در تاريخ 

در ). 1(باشـد  دقيق ارزشـيابي مـي  ارزيابي آن نياز به يك فرايند 
 ،هاي جهـان سـوم   ريزي آموزشي در دانشگاه برنامه ،هاي اخير سال

بيشتر از نظر بعد كمي رشد يافته و امكـان تربيـت تعـداد كثيـري از     
له جهاني شـدن  أولي مس ،)2(آموختگان را فراهم نموده است دانش

ــران و   آمــوزش،  ــزايش فراگي گســترش مراكــز آمــوزش عــالي، اف
هاي تحصـيلي، محـدوديت منـابع مـالي و بودجـه و پيشـرفت        هرشت

را  هـا  تكنولوژي، ضرورت ارزيـابي كـارآيي و اثربخشـي دانشـگاه    
  .سازد نمايان مي

سـه   با توجه به اهداف آموزشـي،  ،ارزيابي كارآيي و اثربخشي
) 3(دهـد  مي مقوله درونداد، فرايند و برونداد را مورد توجه قرار

هـاي درونـداد و فراينـد توجـه شـود،       كه وقتي به شـاخص  بطوري
برونـداد نهـايي و    هـاي  ارزيابي كارآيي است و وقتي بـه شـاخص  

اي توجه شود، اثربخشـي مـورد بررسـي قـرار      برونداد واسطه
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هاي آموزشـي از دو ديـدگاه    كارآيي نظام ،بنابراين). 4(گيرد مي
كه به سنجش تعامل نشانگرهاي كارآيي دروني : قابل تحليل است

و كـارآيي   ،پـردازد  اد و فرايند نسبت به بروندادهاي نظام مـي دروند
گويي بروندادهاي نظـام   بيروني كه پيامدهاي حاصل از ميزان پاسخ

  ).5(دهد با نيازهاي جامعه و بازار اشتغال را مورد بررسي قرار مي
هـا   دانشـگاه گيري كارآيي و تحقق بخشيدن به رسالت  اندازه

هـا،   شـاخص  .هاسـت  و شـاخص  نيازمند مشخص نمودن معيارهـا 
هـا   در قالب كميترا  ها و اصولي هستند كه خصوصيات كيفي مالك

ميانگين، (عددي قابل فهم  هاي صورت ارزشه بيان نموده و آنها را ب
  ).6(دهند نشان مي) نسبت و يا نرخ
 دهنـده  - هاي بهداشـتي ارائـه   هاي عملكردي در سازمان شاخص

المللـي و همچنـين    گويي بين يك استراتژي و راهبرد براي پاسخ
گيري توافق شده از قبل  ها و ابزارهاي كمي و قابل اندازه ميزان

هستند كه بايد اهداف سازمان را منعكس نموده، عوامل حيـاتي  
  ).8و7(يك سازمان را مشخص كرده و كليد موفقيت آن باشند

از . خصوصـيات و كاربردهـاي فراوانـي دارنـد     ،ها شاخص
مـورد  خص بايد مشـخص، معـرف واقعيـت    كه يك شا جمله آن

ريــزي،  - گيــري، قابــل ارزيــابي، قابــل برنامــه مطالعــه، قابــل انــدازه
المللـي،   بين هاي برخوردار از صحت و صراحت، منطبق با شاخص

 يها، و مناسب براي ارتقـا  اريذگ داراي قابليت اجرا در سياست
  ).10و9(كيفيت آموزشي باشند

مبنــي بــر اســتفاده از هــايي  پــژوهش ،در ده ســال گذشــته
كـارآيي   عنوان مكانيسمي ساده در تحليـل ه ب ،نشانگرهاي آموزشي

ــا و مراكــز آمــوزش عــالي  دانشــگاه ــران صــورت ،ه ــه  در اي گرفت
ــه). 11(اســت ــا اســتفاده از   مطالع ــران ب ــام اي در اي ــزاي نظ اج

 14هـاي عملكـردي نظـام آمـوزش عـالي را در       آموزشي، شـاخص 
ــي  ــي معرف ــا را ،شــاخص كيف ــه  8در  و آنه ــامل نظري ــت ش : كيفي

مدار، اسـتانداردمدار، توليدمـدار،    مدار، مصرف مدار، قيمت تعالي
مـدار تشـريح نمـوده     گرايـي  گرايي و فـرد  مدار، جامعه شايستگي

هـاي   برخي تحقيقات ديگر نيز با استفاده از شـاخص ). 12(است
هاي طول مـدت   همچون ميانگين ،هاي آموزشي موجود در نظام
ــرخ   ــيل، ن ــاالنه     تحص ــد س ــيل، رش ــرك تحص ــرخ ت ــرار، ن تك
بـه بررسـي    ،... مـردودي، نـرخ افـت تحصـيلي و    دانشجويان، نرخ 

  ).14و13(اند هاي دولتي و آزاد اقدام كرده كارآيي دروني در دانشگاه
ــر يدر پژوهشــ هــاي عملكــردي پيشــنهادي   شــاخص ،ديگ

 نظـران  هاي علـوم پزشـكي، پـس از نظرسـنجي از صـاحب      دانشگاه
اصـلي و   همؤلف 16در  ،براساس اهميت و اولويت ،آموزش عالي

ــه شــده اســت، در ايــن مطالعــه   216  ،شــاخص كمــي و كيفــي ارائ
اطالعـاتي در دانشـگاه،    هـاي  هـايي همچـون وجـود پايگـاه     شاخص

برنامـه و   اهداف، عامل فوقو  انتشارات كتب دانشگاه، عامل رسالت
تـرين   بااهميـت  وهيـأت علمـي را بـه ترتيـب جـز      عامل كاركنان غير

ــدا هــا معرفــي نمــوده مؤلفــه ديگــر كــه در  اي در مطالعــه و )15(ن
ــين   دانشــكده ــاي پزشــكي براســاس اســتانداردهاي ب ــي  ه الملل

با سيسـتم اداري  اعتباربخشي انجام گرفته، محقق با انطباق آنها 
حوزه و تعدادي نشانگر و اسـتاندارد   10آموزش پزشكي در ايران، 

ــت  ــوده اسـ ــنهاد نمـ ــي را پيشـ ــي در  .)16(كيفـ ــاتبرخـ  ،مطالعـ
هاي آمـوزش،   هاي مختلف ايران در سه حيطه شاخص دانشكده

اســاس  بــر ،در بانــك اطالعــاتي ،تجهيــزاتپــژوهش، امكانــات و 
  ).17(اند بندي شده رتبه معيارهاي مشخص

كيفيـت  به منظور ارزيـابي   ،در كشورهاي مختلف جهان نيز
اسـتفاده   تلفـي ها از معيارها و اسـتانداردهاي متعـدد و مخ   دانشگاه

 World(بهداشـت  جهـاني  سـازمان   ،از آن جملـه . شـده اسـت  

Health Organization-WHO(     اقيـانوس  بخـش دفتـر غـرب
ــه پزشــكي  ــوم پاي ــراي آمــوزش عل ــه  8 ،آرام، ب حيطــه از جمل

ريـزي آموزشـي، ارزشـيابي     مأموريت و اهداف عينـي، برنامـه  
ــه و ــه   ...  برنامـ ــز بـ ــه را نيـ ــر حيطـ ــوده و هـ ــي نمـ را معرفـ

  ).18(هايي تقسيم نموده است يرمجموعهز
ــ ــالوهه ب ــگاه ،ع ــه  دانش ــا مؤلف ــري در دني ــاي معتب ــا و  ه ه

هاي عملكردي مختلفي را مطابق با شـرايط فرهنگـي و    شاخص
ــدوين    ــود تــ ــورهاي خــ ــالي كشــ ــوزش عــ ــعيت آمــ وضــ

  ).29تا19و9(اند نموده
منظور ه ب) LCME(آموزش پزشكي آمريكا  ،كميته وابسته

از جملــه حــوزه اهــداف،  ،حــوزه 6 ،كيارزيــابي آمــوزش پزشــ
اعطـاي مـدرك    ،الي، برنامه آموزشـي عاري مديريت ذگ سياست

ــكي و ــدادي    ... پزش ــوزه تع ــر ح ــراي ه ــوده و ب ــي نم را معرف
اســتاندارد پايــه و اســتاندارد ارتقــاي كيفيــت مشــخص نمــوده 

ه ، بـ )WFME(همچنين فدراسيون آموزش پزشـكي  ). 30(است
ر آمريكا مجموعـه اسـتانداردهاي   عنوان دومين نهاد ارزيابي د

 36حــوزه و  9جهـاني در امــر آمــوزش پزشــكي را بــر مبنــاي  
هـاي   عنـوان بخـش  ه ها بـ  اين حوزه. كرده استزيرحوزه پيشنهاد 

هـايي   حـوزه  اصلي ساختار، فرايند و پيامد آموزش پزشكي بوده و
چون برنامه آموزشـي كـادر هيـأت علمـي، منـابع آموزشـي و       

  ).31(دهد ا پوشش ميسازي مداوم ر تازه
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توان مشاهده نمـود كـه در    مي ،با عنايت به موارد ذكر شده
ــابي     ــه ارزي ــواردي ب ــران، در م ــه در اي ــام گرفت ــات انج مطالع

ــر ،هــاي موجــود شــاخص ــوارد ديگ ــي   ،و در م ــه معرف ــا ب تنه
هـا و   هـاي قابـل ارزيـابي پرداختـه شـده و اغلـب حـوزه        حوزه

و توصـيفي ارائـه    صورت كيفيه هاي مربوط به آنها ب شاخص
  .شده است

توان دريافت  با بررسي مطالعات خارجي مي ،از طرف ديگر
هـاي مطـرح شـده بـا نيازهـا و منـابع و        ها و مـالك  كه شاخص

هايي منطبـق   شاخص امكانات ايران همخواني نداشته و الزمست
فرهنگـي ايـران تـدوين و مـورد      با شـرايط سياسـي، اجتمـاعي و   

بـا توجـه بـه ارتبـاط تنگاتنـگ       ،اينبنـابر . بررسي قـرار گيرنـد  
هاي علـوم پزشـكي بـا سـطح سـالمت جامعـه و ارائـه         دانشگاه

خدمات درماني به مردم، وجود يك سيسـتم جـامع و مـدون و    
و همچنـين تـدوين    ،منطبق بـا شـرايط آموزشـي كشـور ايـران     

گيري، قابل ارزيابي،  هاي قابل اندازه هاي اصلي و شاخص حوزه
 بـراي كيفيـت آموزشـي،    يمناسب براي ارتقـا ريزي و  قابل برنامه

هــا، امــري بســيار ضــروري و  ســنجش كــارآيي درونــي دانشــگاه
هـاي سـنجش    تدوين شاخص ،هدف اين مطالعه. ناپذير است اجتناب

با اين اميد كـه  . پزشكي است هاي علوم كارآيي دروني در دانشگاه
را ريزان كشـور   اران و برنامهزنتايج اين مطالعه بتواند سياستگ

اطالع در جهت اعتباربخشي، ارزيابي دروني، سنجش كارآيي و 
  .ها ياري رساند هاي انجام شده در دانشگاه از فعاليت
  ها روش

بنـدي،   مقطعي با هـدف تعيـين، طبقـه    -اين مطالعه توصيفي
 بـراي هـاي مناسـب    تـدوين شـاخص   ،طراحي، گزينش و نهايتـاً 

 نجـام گرديـده  هاي علـوم پزشـكي ا   سنجش كارآيي دروني دانشگاه
با توجه بـه هـدف اصـلي،     ،جامعه آماري پژوهش حاضر. است

نظـر يـا    عنـوان صـاحب  ه هيأت علمي است كه ب يشامل كليه اعضا
. شـوند  مـي  كارشناس در آموزش عالي و آموزش پزشكي شناخته

سال  5اشتغال حداقل  ،نظر عنوان صاحبه شدن ب مالك شناخته
قات مـرتبط بـا آمـوزش    هاي مديريتي و يا داشتن تحقي در پست

  .دوپزشكي در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ب
با توجه به نوع مطالعه و بـه دليـل تخصصـي بـودن موضـوع،      

تصادفي و مبتني بر هدف بـوده و   صورت غيره گيري ب شيوه نمونه
نظـران فـن و كارشناسـان     نفر از صاحب 50حجم نمونه مشتمل بر 
هـا،   ها، دانشكده ارستانكه شامل رؤساي بيم ،امور آموزش پزشكي

اداري، پشـتيباني،   - معاونين آموزشي و پژوهشي، دانشجويي، مالي

هاي عمراني در دانشـگاه   تشكيالت و بودجه، منابع و امكانات و طرح
هـاي   هاي علوم پزشكي اصفهان و همچنين مديران گـروه  و دانشكده

كـه   ،نظـر  هيـأت علمـي و كارشناسـان صـاحب     يآموزشي و اعضا
  .دواند، ب تحقيق در امر آموزش پزشكي داشته 3حداقل 

. فرايند اجرايي پژوهش در سه مرحله صورت پذيرفته است
كليـه مقـاالت، تحقيقـات و مطالعـات نظـري و       ،پژوهشـگر  ،ابتدا

عملي در رابطه با اهداف استراتژيك، كارآيي، ارزيابي دروني و 
آوري كـرده و پـس از    اعتباربخشي در ايـران و جهـان را جمـع   

هاي موجود را استخراج و  ها و شاخص تجزيه و تحليل دقيق، حوزه
آموزشـي، بانـك    بنـدي نمـود و براسـاس مطالعـات طراحـي      طبقه

شاخص كمي و كيفي را تبيين  493حوزه و  25اطالعاتي شامل 
 .نمود

هـاي   هـا و تركيبـي از شـاخص    علت حجم زياد شـاخص ه ب
 2يار واسـتاد  5كمي و كيفي، ميزگردي از متخصصـين شـامل   

 3آمـوزش پزشـكي و   كارشناس ارشد پژوهشي مركز تحقيقات 
مامايي دانشگاه علـوم  و مربي عضو هيأت علمي دانشكده پرستاري 

در طي دو جلسه چهار سـاعته و  . گرديد پزشكي اصفهان تشكيل
هــر ضــمن بررســي و بحــث، در مــورد چهــار ويژگــي اصــلي  

ي بـودن،  گيـري بـودن، قابـل ارزيـاب     قابل اندازه«يعني  ،شاخص
» كيفيـت  يارتقـا ريزي بودن و مناسـب بـودن بـراي     قابل برنامه

  .سنجش هر شاخص توافق نظر حاصل گرديد براي
سپس با استفاده از مدل تعريف نظري، اين چهار مالك هـم  
وزن در نظر گرفته شده و بـا توجـه بـه اهـداف و عملكـرد هـر       

ورد اي تـدوين گرديـد و روايـي آن مـ     پرسشنامه ،نهايتاً ،حوزه
  .پذيرش قرار گرفت

حـوزه و   8ليستي مشتمل بر  صورت چكه اين پرسشنامه ب
بـراي سـهولت در    .شاخص مربوط به هر حوزه تهيه شـد  152
گيري و  قابل اندازه«دهي، چهار مالك اصلي در دو ستون  پاسخ

كيفيـت شـاخص    يريزي و ارتقـا  براي برنامه«و  »قابل ارزيابي
نوشتن  برايو يك ستون نيز . ، ادغام گرديد»قابل توجهي است

ــه شــد  ايــن  .نظــرات و پيشــنهادات متخصصــين در نظــر گرفت
، حوزه هيأت علمـي  )شاخص 11(ها شامل حوزه مديريت  حوزه

، )شـاخص  17(، حوزه كاركنان غير هيـأت علمـي   )شاخص 20(
، )شـاخص  18(، حـوزه پـژوهش   )شـاخص  20(حوزه آمـوزش  

ابع و امكانات ، حوزه من)شاخص 20(حوزه خدمات دانشجويي 
  .بودند) شاخص 15(حوزه آموزش باليني و ، )شاخص 26(
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ها توسط پژوهشگر توزيع و در طي مـدت   پرسشنامه در نهايت،
  .عمل آمده ها اقدام ب آوري پاسخ گيري و جمع زمان دو ماه براي پي

ه بـ  SPSSافزار آماري  آوري شده توسط نرم هاي جمع داده
فراوانـي بـه شـكل نسـبي     صورت ميـانگين در جـداول توزيـع    

صورت كامالً مناسب، نسبتاً مناسـب و نامناسـب   ه و ب) درصد(
كـه در صـورت   بـود  به اين صورت روش محاسبه  .محاسبه گرديد

معيـار كـامالً    )چهار مالك اصلي يك شـاخص (تأييد هر دو ستون 
در صـورت تأييـد تنهـا يـك      ،)درصد تأييـد  100برابر (مناسب 
برابر (مناسب   معيار نسبتاً) اخصدو مالك اصلي يك ش(ستون 

هـاي يـك    كـدام از مـالك   كـه هـيچ   و زمـاني  ،)درصد تأييـد  50
گرفت، معيار نامناسب  نظر قرار نمي شاخص مورد تأييد صاحب

برگزيـده شـد و ميـانگين درصـد      ،)برابر صـفر درصـد تأييـد   (
درصـد   50هايي كه به نظر  كليه شاخص. تأييدها گزارش گرديد

صـورت كـامالً يـا نسـبتاً مناسـب      ه شـي بـ  نظران آموز صاحب
عنوان شـاخص مطلـوب كـارآيي درونـي،     ه انتخاب شده بود، ب

  .مورد تأييد قرار گرفت
  

  نتايج
 .پرسشنامه برگشت داده شـد  46 ،پرسشنامه ارسالي 50از 

دهنـدگان را   -درصد پاسخ 67درصد بود كه  92ميزان برگشت 
تـايج پـژوهش   ن. دادنـد  درصد را زنان تشـكيل مـي   33مردان و 

حـوزه مـورد    8شـاخص انتخـابي در    152نشان داد كه تمامي 
درصد آن را  50بيش از (نظران مناسب  بررسي از نظر صاحب

هـاي   و براي سنجش كارآيي درونـي در دانشـگاه  ) تأييد نمودند
  .آيند علوم پزشكي حائز اهميت به شمار مي

 هاي مربوط هاي پژوهش بيانگر آن بود كه در شاخص يافته
 ،شاخص معرفي شده 20از ميان  ،به حوزه اعضاي هيأت علمي

شاخص ديگر نيـز   9درصد و  100شاخص مورد تأييد  9تعداد 
نظـران آموزشـي قـرار    - درصد صاحب 90مورد تأييد بيش از 

يعني نسبت بودجه اختصاص يافته بـه   ،شاخص 2و تنها  هگرفت
 هيأت يهيأت علمي به كل بودجه و متوسط سن اعضا ياعضا

نظـران،   درصـد صـاحب   80با تأييد بـيش از   ،علمي هنگام ارتقا
  ).1جدول (كمترين امتياز را بخود اختصاص داده است 

 اســتفاده از شــاخص ،نظــران همچنــين در پيشــنهادات صــاحب
هاي حوزه  در شاخص. سابقه كار در تدريس پيشنهاد شده بود

مـورد آن مـورد    6تنهـا   ،شاخص پيشنهادي 25آموزش از بين 
جدول (بود قرار گرفته نظران  درصد صاحب 100أييد كمتر از ت
2.(  

ــين   در مــورد شــاخص ــز از ب ــژوهش ني  18هــاي حــوزه پ
درصـد تأييـد    100شاخص بطور  12تعداد  ،شاخص پيشنهادي

نظـران   درصد صـاحب  90شاخص نيز مورد تأييد بيش از  6و 
  ).3جدول (بود 

 خصشــا 15از  ،هـاي آمــوزش بـاليني نيــز   در حـوزه شــاخص 
مـورد   شـاخص  7درصـد و   100شاخص مورد تأييد  8 ،پيشنهادي

پيشـنهادات   ).4جـدول  (نظران بـود   درصد صاحب 90تأييد بيش از 
 ارداز مــو عنــوان شــده در رابطــه بــا ايــن حــوزه دال بــر اســتفاده

اختصاص يافته به بجاي بيمار، افزايش بودجه ) Case(آموزشي 
ــرپايي     ــاران س ــابي بيم ــاليني، ارزي ــوزش ب ــاه آم هــا و  و درمانگ

  .بود ها ها عالوه بر بيمارستان پژوهشكده
 3تعــداد  ،شــاخص پيشــنهادي 11در حــوزه مــديريت از ميــان 

ــه : شــاخص شــامل ــاه از اهــداف و برنام ــديران آگ هــاي  نســبت م
استراتژيك دانشگاه علوم پزشكي به كل مديران، نسبت مديران آگاه 

ران دانشـگاه علـوم   وظايفشان به كل مدي از حدود اختيارات و شرح
ــا   و نســبت ،پزشــكي مــديراني كــه ســوابق كــاري و علمــي آنهــا ب

هاي محوله ارتباط نزديك دارد بـه كـل مـديران دانشـگاه      وليتؤمس
نسبت مديراني : شاخص شامل 6و  ،درصد 100علوم پزشكي بطور 

پزشكي را در دفـاتر   كه رونوشت اهداف استراتژيك دانشگاه علوم
هيـأت   يديران، نسـبت مشـاركت اعضـا   كارشان دارند به كل م

هاي مدون و ارزشيابي دانشگاه علـوم   نامه ينيعلمي در تدوين آ
آگـاه از   هيـأت علمـي، نسـبت مـديران    ي پزشكي به كـل اعضـا  

هاي داخلي و مقررات عمومي دانشـگاه علـوم پزشـكي     نامه ينيآ
كاركنـان،  (تفكيـك   به كل مديران، درصد رضـايتمندي افـراد بـه   

از عملكـرد مــديران،  ) لمـي، دانشــجويان، مراجعـان  هيـأت ع  ياعضـا 
از بودجه كل دانشـكده و   ها درصد آگاهي مديران و رؤساي دانشكده

 2و  ،درصد 90مصرف آن، بيش از  ، و چگونگي)به تفكيك(دانشگاه 
نســـــــــــــــــبت: شـــــــــــــــــاخص شـــــــــــــــــامل

  
  هاي حوزه اعضاي هيأت علمي بودن شاخص درصد فراواني ميزان مناسب :1جدول 

 نامناسب مناسب  نسبتاًً كامالً مناسبهيأت علمي يزه اعضاهاي حو شاخص
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  0  4/23  6/67  هيأت علمي از نحوه استخدام و ارتقا در دانشگاه علوم پزشكي يدرصد اطالع اعضا
به كل ) استاد، دانشيار، استاديار، مربي(هيأت علمي به تفكيك  ينسبت تعداد اعضا

  هيأت علمي ياعضا
100  0  0  

به تعداد كل ) استاد، دانشيار، استاديار، مربي(هيأت علمي به تفكيك  يانسبت تعداد اعض
  دانشجويان

100  0  0  

به ميزان واحد ) استاد، دانشيار، استاديار، مربي(هيأت علمي به تفكيك  ينسبت تعداد اعضا
  درسي

7/86  10  3/3  

  0  7/6  3/93  )پايه، باليني(هيأت علمي در هفته به تفكيك ي ميانگين ساعات تدريس اعضا
هيأت علمي در دانشگاه علوم  يكتاب به كل اعضا مؤلفهيأت علمي  ينسبت اعضا

  پزشكي
90  10  0  

هيأت علمي در دانشگاه علوم پزشكي به كل  ينسبت تحقيقات پايان يافته توسط اعضا
  هيأت علمي ياعضا

3/93  7/6  0  

ت علمي هيأ يخارجي توسط اعضا يا تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت داخلي
  سال دانشگاه علوم پزشكي در يك

90  10  0  

  7/6  7/16  6/76  هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي يهيأت علمي مدعو به تعداد اعضا ينسبت اعضا
هيأت علمي به كل بودجه دانشگاه علوم  ينسبت بودجه اختصاص يافته به اعضا

  پزشكي
6/76  7/6  7/16  

هاي ساليانه در دانشگاه علوم  ارزشيابي هيأت علمي رضايتمند از نحوه يدرصد اعضا
  پزشكي

6/86  7/6  7/6  

رساني، فرايندهاي  ارزشيابي، اطالع(هيأت علمي نسبت به  يدرصد رضايتمندي اعضا
  در دانشگاه علوم پزشكي ...)و تشويقي

90  7/6  3/3  

هاي  هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي با شبكه يكار اعضاارتباط و درصد ساعات 
  رساني در طول يك هفته طالعجهاني ا

3/73  4/23  3/3  

  3/13  10  7/76  هيأت علمي در دانشگاه علوم پزشكي هنگام ارتقا يمتوسط سن اعضا
اند به كل  وام مسكن دريافت نموده يا هيأت علمي كه زمين، مسكن يدرصد اعضا

  هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي ياعضا
6/66  4/23  10  

  0  33  67هيأت علمي در دانشگاه علوم پزشكي يمتوسط ميزان حقوق اعضا
  7/6  7/36  6/56  مرد در دانشگاه علوم پزشكي يا هيأت علمي زن ينسبت اعضا

هيأت علمي كه مشاوره و راهنمايي دانشجويان را به عهده دارند  ينسبت تعداد اعضا
  هيأت علمي در هر دانشكده يبه كل اعضا

90  10  0  

 يهاي مطالعاتي به كل اعضا استفاده كننده از فرصتهيأت علمي  ينسبت تعداد اعضا
  هيأت علمي در دانشگاه علوم پزشكي

6/86  7/6  7/6  

 يكننده در سمينارهاي خارجي به كل اعضا هيأت علمي شركت ينسبت تعداد اعضا
  هيأت علمي در دانشگاه علوم پزشكي

6/86  7/6  7/6  

  وزه آموزشهاي ح بودن شاخص درصد فراواني ميزان مناسب :2جدول 
 نامناسب مناسب  نسبتاًً كامالً مناسب هاي حوزه آموزش شاخص

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             5 / 15

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-700-fa.html


  رآيي درونيهاي سنجش كا شاخص  رضا يوسفي و همكاران علي
 

http://journals.mui.ac.ir    414/   )2(7؛ 1386پاييز و زمستان / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

  0  4/13  6/86نسبت اعتبارات آموزش به كل اعتبارات دانشگاه علوم پزشكي
  0  7/36  3/63  هاي مختلف تحصيلي در دانشگاه علوم پزشكي ميانگين سني دانشجويان رده

اسي، كارشناسي ارشد، كارشن(آموختگان  هاي تحصيلي دانش نسبت جمع سال
  )كارشناسي، ارشد، دكتري(آموختگان  به تعداد كل دانش) دكتري

6/66  30  4/3  

  3/3  7/16  80  ها در دانشگاه علوم پزشكي ميانگين مدت تحصيل به تفكيك رشته
  0  0  100  ها در دانشگاه علوم پزشكي نرخ افت تحصيلي به صورت كلي و به تفكيك رشته

  3/3  3/3  4/93  ها در دانشگاه علوم پزشكي كلي و به تفكيك رشتهنرخ مردودي به صورت 
  7/6  3/3  90  ها در دانشگاه علوم پزشكي نرخ ارتقا به صورت كلي و به تفكيك رشته

  0  4/13  6/86  ها در دانشگاه علوم پزشكي نرخ ترك تحصيل به صورت كلي و به تفكيك رشته
  10  4/13  6/76  ها در دانشگاه علوم پزشكي شتهآموختگي به صورت كلي و به تفكيك ر ضريب دانش

  0  0  100  ها در دانشگاه علوم پزشكي نرخ استاد به دانشجو به تفكيك رشته
  0  20  80  ميانگين واحدهاي درسي ارائه شده در هر ترم در دانشگاه علوم پزشكي

  0  4/13  6/86  ميانگين معدل ساالنه دانشجويان در دانشگاه علوم پزشكي
به كل دانشجويان دانشگاه علوم ) مهمان، انتقالي، جابجايي(شجويان نسبت دان
  پزشكي

6/76  4/23  0  

به كل دانشجويان دانشگاه علوم ) مشروط، انصرافي، اخراجي(نسبت دانشجويان 
  پزشكي

90  10  0  

  0  4/23  6/76  اي به كل دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي نسبت دانشجويان سهميه
  0  7/26  3/73  به كل دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي) ي، غير بوميبوم(نسبت دانشجويان 
  0  4/23  6/76  به كل دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي) روزانه، شبانه(نسبت دانشجويان 

  0  10  90  به كل دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي) به باال 18معدل (نسبت دانشجويان ممتاز 
  0  30  70  يان دانشگاه علوم پزشكينسبت دانشجويان متأهل به كل دانشجو

در ) دانشكده، دانشگاه(به كل دانشجويان به تفكيك ) دختر، پسر(نسبت دانشجويان 
  دانشگاه علوم پزشكي

3/63  7/36  0  

  0  20  80  اند به كل دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي نسبت دانشجوياني كه تكرار واحد داشته
به تفكيك مقطع تحصيلي در دانشگاه علوم ) نظري، عملي(متوسط ساعات تدريس دروس 

 پزشكي

90  3/3  7/6  

  0  7/6  3/93  ها هاي دانشگاه علوم پزشكي به كل كتاب نسبت كتب تخصصي در كتابخانه
  0  10  90  هاي دانشگاه علوم پزشكي به كل مجالت نسبت مجالت تخصصي در كتابخانه

تعداد كل دانش آموختگان در  اند به نسبت دانشجوياني كه در مقاطع باالتر قبول شده
  دانشگاه علوم پزشكي

3/93  7/6  0  

  
هــاي منتخــب  هيــأت علمــي، گــروه يافــراد آگــاه بــه تفكيــك اعضــا

هاي دانشگاه علوم پزشكي بـه كـل    كاركنان از رسالت و دانشجويان
هـاي انتصـاب در هـر يـك از      افراد و نسبت مـديران آگـاه از مـالك   

 90پزشـكي بـه كـل مـديران،      هاي مديريتي دانشـگاه علـوم   سيستم
  .نظران بوده است درصد مورد تأييد صاحب

هـاي ديگـر كيفـي     اما بايد اذعان داشت اين حوزه بيش از حوزه
گيري درصد آگاهي و رضـايتمندي مـديران و رؤسـا     بوده و اندازه
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همچنين بعضـي از اسـاتيد معتقـد    . رسد چندان هم ساده به نظر نمي
هايي چون نظارت، راهنمايي و  به مقوله دبودند در حوزه مديريت باي

  .كنترل نيز پرداخته شود

 4 ،هاي حوزه كاركنان غيـر هيـأت علمـي    در مورد شاخص
كاركنـان   نسبت بودجه اختصاص يافته به آموزش: شاخص شامل

هيـأت   به بودجه كل دانشگاه علوم پزشكي، نسبت كاركنان غير
  ديپلم،(علمي به تفكيك مدرك تحصيلي 

  
  هاي حوزه پژوهش بودن شاخص درصد فراواني ميزان مناسب :3جدول 

 نامناسب مناسب  نسبتاًً كامالً مناسب هاي حوزه پژوهش شاخص

بودجه ريالي اختصاص يافته به پژوهش به كل بودجه دانشگاه علوم پزشكي در هر 
 دانشكده

3/93  7/6  0  

يلي به كل بودجه ريالي پژوهشي اختصاص يافته براي دانشجويان تحصيالت تكم
  بودجه پژوهشي در دانشگاه علوم پزشكي

3/93  7/6  0  

  0  0  100  نسبت اعتبارات پژوهشي به كل اعتبارات دانشگاه علوم پزشكي
درصد بودجه اختصاص يافته به خريد كتاب و مجالت جديد به كل بودجه دانشگاه 

  علوم پزشكي
100  0  0  

تخصصي در دانشگاه علوم  درصد بودجه اختصاص يافته به انتشار كتب و مجالت
  پزشكي

100  0  0  

درصد بودجه مصرف شده براي فرصت هاي مطالعاتي و سفرهاي علمي خارج از 
  كشور در دانشگاه علوم پزشكي

3/93  7/6  0  

نسبت تعداد طرحهاي تحقيقاتي پايان يافته در دانشگاه علوم پزشكي به كل تحقيقات 
  آموزش عالي

6/86  7/6  7/6  

  10  7/6  3/83  ه تفكيك دانشگاه يا دانشكده در دانشگاه علوم پزشكيتعداد محققين ب
  0  10  90  سال هاي پژوهشي در دست اقدام در دانشگاه علوم پزشكي در يك تعداد طرح

  3/3  7/26  70  نسبت تعداد كاركنان پژوهشي به كل كاركنان دانشگاه علوم پزشكي
ها به كل  كنگره يا ارهاهاي علمي، سمين نسبت بودجه اختصاص يافته به همايش

  بودجه دانشگاه علوم پزشكي
90  10  0  

  3/3  10  7/86  هيأت علمي در دانشگاه علوم پزشكي يهاي علمي چاپ شده به كل اعضا نسبت كتاب
  3/3  7/6  90  سال در دانشگاه علوم پزشكي هاي علمي چاپ شده در يك تعداد كتاب
  0  3/13  7/86  شده در دانشگاه علوم پزشكيهاي چاپ  هاي فروش رفته به كل كتاب نسبت كتاب

سال در دانشگاه علوم  خارجي در يك و تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت داخلي
  پزشكي

90  10  0  

  0  7/6  3/93  سال در دانشگاه علوم پزشكي ها در يك سمينارها، كنگره و هاي علمي تعداد همايش
 يا ط دانشجو، هيأت علميهاي اطالعاتي توس ميانگين ساعات استفاده از بانك

 كاركنان در هفته در دانشگاه علوم پزشكي

90  10  0  

رساني در دانشگاه علوم  اي و اطالع درصد رضايتمندي افراد از خدمات كتابخانه
  پزشكي

80  3/13  7/6  
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به كل كاركنان در دانشگاه ) فوق ليسانس و فوق ديپلم، ليسانس
...) ب انتشـار يافتـه و  علوم پزشكي، نسبت تحقيقات، مقاالت، كتـ 

توسط كاركنان غير هيأت علمي به كل كاركنان دانشـگاه علـوم   
اختصـاص يافتـه بـه    ... پزشكي، تعداد كامپيوتر، خطوط تلفـن و 

دانشگاه علـوم پزشـكي، مـورد تأييـد     كاركنان در هر دانشكده در 
نسبت كاركنـان  : شاخص شامل 12و  ،نظران درصد صاحب 100
هيأت علمـي در دانشـگاه علـوم     يكل اعضا هيأت علمي به غير

پزشــكي، نســبت تعــداد كارشناســان آموزشــي بــه كــل تعــداد  
هيأت علمي در دانشگاه علوم پزشكي، متوسط حقـوق  كاركنان غير 

كاركنـان   ماهيانه كاركنان در دانشگاه علوم پزشكي، متوسـط سـن  
 هيأت علمي در دانشگاه علوم پزشكي، نسبت كاركنان غيـر  غير

در دانشگاه علـوم پزشـكي بـه     مرد و ي به تفكيك زنهيأت علم
كل كاركنان، نسبت كاركنان رسمي، قراردادي، شركتي، تعـديل  

به كل كاركنان در دانشگاه علوم پزشكي، نسبت تعداد ... شده و
كاركنان غير هيأت علمي به تعداد دانشجويان در دانشگاه علوم 

كنند به كـل   يكاري دريافت م پزشكي، نسبت كاركناني كه اضافه
درصد رضايتمندي كاركنان  كاركنان در دانشگاه علوم پزشكي،

در دانشـگاه  ... عزل و نصب، تشويق و ،از نحوه استخدام، ارتقا
هـاي   اتـاق ) متراژ(علوم پزشكي به كل كاركنان، نسبت مساحت 

اختصاص يافته به كاركنان بـه كـل مسـاحت هـر دانشـكده در      
ــوم ــگاه علـــــــــــــــــــــــــــ دانشـــــــــــــــــــــــــــ

  هاي حوزه آموزش باليني بودن شاخص اواني ميزان مناسبدرصد فر :4جدول 
 نامناسب مناسب  نسبتاًً كامالً مناسبهاي حوزه آموزش باليني شاخص

هاي مختلف باليني  دانشجويان رشتهتعداد هاي بيمارستاني به تفكيك  نسبت تخت
 در دانشگاه علوم پزشكي... ) و مامايي ،پرستاري ،پزشكي(

7/96  3/3  0  

ودجه هزينه شده دانشگاه براي آموزش باليني به كل بودجه دانشگاه علوم درصد ب
  پزشكي

80  7/16  3/3  

  0    100  نسبت تعداد بيماران به تعداد دانشجويان باليني دانشگاه علوم پزشكي
نفر دانشجوي باليني  10هر  يدهنده باليني تمام وقت به ازا نسبت حداقل فرد آموزش
  در دانشگاه علوم پزشكي

3/93  7/6  0  

دهنده باليني به  آموزش )هيأت علمي، غير هيأت علمي(نسبت تعداد مربيان باليني 
  تعداد دانشجويان در دانشگاه علوم پزشكي

100  0  0  

هاي آموزشي به كل  روزي در بيمارستان هاي مطالعه شبانه نسبت مساحت سالن
  ها در دانشگاه علوم پزشكي مساحت بيمارستان

3/83  7/16  0  

هاي آموزشي در دانشگاه علوم  بت مساحت پاويون به كل مساحت بيمارستاننس
  پزشكي

6/86  4/13  0  

كننده در هر  هاي بيمارستاني به تعداد دانشجويان مراجعه نسبت كتابداران كتابخانه
  بيمارستان آموزشي

7/86  10  3/3  

ها و  انتعداد كامپيوترهاي قابل استفاده براي دانشگاه علوم پزشكي در بيمارست
  ها درمانگاه

6/86  7/6  7/6  

هاي  در بيمارستان غير هيأت علمي و نسبت پزشكان شاغل به تفكيك هيأت علمي
  هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي به تعداد تخت

80  7/16  3/3  

  0  4/13  6/86  هاي آموزشي نسبت پرستاران شاغل در دانشگاه علوم پزشكي به تعداد تخت
هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي به كل مساحت  وهنسبت مساحت دفاتر گر

  ها بيمارستان
80  7/16  3/3  

  3/3  7/16  80هاي  هاي مجهز براي آموزش به كل مساحت بيمارستان نسبت مساحت كالس
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  دانشگاه علوم پزشكي
  0  30  70  هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي هيأت علمي در بيمارستان يمتوسط سن اعضا

هاي دانشگاه علوم پزشكي به تفكيك  هيأت علمي بيمارستان ياعضانسبت مربيان و 
  )دختر، پسر(به تعداد دانشجويان باليني به تفكيك ) زن، مرد(

6/86  7/6  7/6  

  
 - نفـر (هاي آموزشـي   كننده در كالس پزشكي، تعداد كاركنان شركت

ــيابي   ) ســاعت ــان در ارزش ــت كاركن ــال، درصــد موفقي ــر س در ه
كنان در دانشگاه علوم پزشكي مـورد تأييـد   هاي آموزشي كار كالس

ــيش از  ــد 90ب ــاعت      ،درص ــر س ــوق ه ــط حق ــاخص متوس و ش
درصـد امتيـاز را بخـود     90كاري در دانشگاه علوم پزشـكي   اضافه

هـاي   شـاخص  دپيشنهادات حاكي از آن بود كـه بايـ   .اختصاص داد
  .در حد استاندارد تعريف شوند... كامپيوتر، تلفن و

ــ ــدمات دانشـ ــوزه خـ ــداد در حـ شـــاخص  20جويي از تعـ
نسبت مسـاحت اختصـاص يافتـه بـه     : شاخص شامل 8 ،پيشنهادي

به كل مساحت هر دانشـكده  ...) تايپ، زيراكس و(خدمات دانشجويي 
در دانشگاه علوم پزشكي، نسبت دانشجوياني كـه طـي مـدت زمـان     

ســال  3ســال كارشناســي ارشــد،  2ســال كارشناســي،  4(رســمي 
هاي همان مقطـع   اند به تعداد ورودي آموخته شده دانش) دكتري

سال قبل در دانشگاه علوم پزشكي، نسبت مساحت ) 3-2-4(در 
هــاي ورزشــي مجهــز بــه امكانــات ورزشــي بــه تعــداد   ســالن

در دانشگاه علـوم پزشـكي،    پسر و دانشجويان به تفكيك دختر
ها به كل دانشجويان به تفكيـك   نسبت مساحت و تعداد خوابگاه

نشگاه علوم پزشكي، نسبت تعداد مقـاالت علمـي   داپسر در  و دختر
به تعـداد كـل دانشـجويان دانشـگاه علـوم پزشـكي،       دانشجويي 

 يـا  نسبت تعداد مقاالت دانشجويي چاپ شده در مجالت داخلـي 
خارجي به كل مقاالت چاپ شده در دانشگاه علوم پزشكي، ميـانگين  

 قطـع مدت زمان استفاده از اينترنت توسط هر دانشجو بـه تفكيـك م  
روز در دانشـــگاه علـــوم پزشـــكي، درصـــد  تحصـــيلي در شـــبانه

دانشجوياني كه پست الكترونيكي دانشگاه علوم پزشكي را دارند بـه  
: شـاخص شـامل   12و  ،درصـد  100دانشجويان مورد تأييـد   كل

به خدمات دانشجويي به كل بودجه  نسبت بودجه اختصاص يافته
وام  يـا  ز وام مسكنپزشكي، نسبت دانشجوياني كه ادانشگاه علوم 

كنند به كل دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي،  مياستفاده  تحصيلي
خارجي  و هاي داخلي تعداد مقاالت دانشجويي ارائه شده در همايش

ــك ــكي   در ي ــوم پزش ــگاه عل ــال در دانش ــجويان   ،س ــبت دانش نس
هـاي دانشـجويي، وسـايل     كننده از خوابگاه، سلف سـرويس  استفاده

گاه به كـل دانشـجويان دانشـگاه علـوم پزشـكي،      اياب و ذهاب دانش

و  كننـده در مسـابقات علمـي، المپيادهـا     نسبت دانشـجويان شـركت  
 ، به كل دانشجويان در يـك )به تفكيك(مسابقات علمي داخل و خارج 

كننـده در   سال در دانشگاه علوم پزشكي، نسبت دانشجويان شـركت 
جويان در ، بـه كـل دانشـ   )بـه تفكيـك  (هاي ورزشـي   مسابقات و تيم

ــگاه ــركت    دانش ــجويان ش ــبت دانش ــكي، نس ــوم پزش ــده در  عل كنن
، بـه كـل   )بـه تفكيـك  (هـاي هنـري    برنامـه و كـالس   فـوق  هاي كالس

دانشجويان در دانشگاه علوم پزشكي و درصـد بودجـه اختصـاص    
 سـياحتي  -دانشگاه علوم پزشكي به اردوهـاي زيـارتي  يافته در 

ــك  ــجويي در ي ــيش از   دانش ــال ب ــورد  90س ــد م ــد  درص تأيي
شــده حــاكي از آن بــود كــه  نظــرات ارائــه .نظــران بــود صــاحب
تنـوع   هـا،  هايي چون تعداد دانشجو در يك اتاق در خوابگاه شاخص

ها، مسائل مربوط به  كيفيت و ارزش مواد غذايي سلف سرويس
كميته انضباطي دانشجويان، درصد وقوع رفتارهاي پرخطر در 

  .رددنيز بهتر است اضافه گ... دانشجويان و
هاي پيشنهادي حوزه منـابع و امكانـات از بـين     در شاخص

نسبت بودجه جـذب  : شاخص شامل 19 ،شاخص پيشنهادي 26
شده از منابع غير دولتي به بودجه كل دانشـگاه علـوم پزشـكي    

كننـده از اينترنـت بـه تفكيـك     - در هر سال، نسبت افراد استفاده
گاه علــوم روز در دانشــ كارمنــد در شــبانه يــا اســتاد، دانشــجو

هـا، سـالن    پزشكي به كل افراد، نسبت مراكز كامپيوتر، كتابخانه
هـاي همـايش،    هـاي ورزشـي، سـالن    ها، سـالن  مطالعه، خوابگاه

هاي  محلهاي غذاخوري، فضاهاي سبز و  فضاهاي اداري، سالن
، بـه  )بـه تفكيـك  (ها، خانـه سـازماني    ها، آزمايشگاه استراحت، كالس

هـاي   شـكي، نسـبت مسـاحت سـالن    پز مساحت كل دانشگاه علوم
هــاي  هــاي اســتراحت، خانــه غــذاخوري، فضــاهاي ســبز، محــل
، بـه تعـداد كـل    )بـه تفكيـك  (سازماني و وسايل ايـاب و ذهـاب   
دانشجو در دانشـگاه علـوم    يا كاركنان به تفكيك استاد، كارمند

نسبت بودجه دانشگاه : شاخص شامل 7و  ،درصد 100پزشكي 
وزش عالي، نسبت افراد كه پست علوم پزشكي به كل بودجه آم

دانشـجويان   يا الكترونيكي دارند به تفكيك هيأت علمي، كاركنان
هـاي   نسبت مساحت سـالن  ،علوم پزشكيبه كل افراد در دانشگاه 

بـه كـل   ) بـه تفكيـك  (نمازخانه، دفـاتر پسـتي    ورزشي، پاركينگ،
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مســاحت دانشــگاه علــوم پزشــكي، نســبت مســاحت پاركينــگ،  
، به تعداد كل )به تفكيك(پستي، فضاهاي اداري  نمازخانه، دفاتر

دانشجويان در دانشگاه علوم پزشكي، نسـبت تعـداد    و كاركنان
هيـأت   يبه كل كاركنان به تفكيك اعضا... خط تلفن، كامپيوتر و

كاركنان غير هيـأت علمـي در دانشـگاه علـوم      و علمي، دانشجو
نظـران بـوده    درصـد مـورد تأييـد صـاحب     90پزشكي بيش از 

  .است
  

  بحث
كـارآيي  هـاي سـنجش    اين مطالعه با هدف تـدوين شـاخص  

. هاي علوم پزشكي كشور طراحي گرديـده اسـت   دروني در دانشگاه
نظران اين مطالعه گوياي آن بود كه وجود يك  نظرسنجي از صاحب

هاي از قبل تعيـين   استفاده از شاخصآموزشي، با  سيستم ارزيابي
 152حــوزه و  8هــا، در  شــگاهگيــري كــارآيي دان شــده بــراي انــدازه

مطالعه در سطح كامالً مناسبي قادر بـه  شاخص پيشنهادي در اين 
  .گويي خواهد بود پاسخ

بايد ذكر در مقام مقايسه اين تحقيق با مطالعات مشابه قبلي 
هـاي   نمود كه مطالعات قبلي تنهـا در مـورد خصوصـيات شـاخص    

يين شـده  هاي آموزشي از قبل تع شاخص عملكردي و يا ارزيابي
هـا   هـا و شـاخص   و يا در پـي تعيـين اهميـت و اولويـت حـوزه     

  ).15تا11(اند بوده
ــدها،     ــي باي ــازي، معرف ــي استانداردس ــم در پ ــاتي ه مطالع

در حـالي  ) 17و16(اند ها بوده بندي دانشكده اعتبارگذاري و رتبه
هـاي كمـي، جـامع و     كه هدف اين مطالعه صرفاً تدوين شاخص

نگي كشور ايران بوده است كـه ايـن   عيني منطبق با شرايط فره
ترين نقطه قوت پـژوهش فعلـي بـا مطالعـات مشـابه       تفاوت مهم

  .باشد خارجي نيز مي
كـه  مطالعات مشابه در كشورهاي خارجي گوياي آن اسـت  

دانشـگاه  كـه   انـد، همچنـان   هاي مجزا ذكر نشده ها در حوزه شاخص
 University of Texas )Health Science تگـزاس هوسـتون  

Center at Houston( هايي چون اساتيد كارآمد،  آمريكا شاخص
ريــزي  برنامــه بــرايرا  منــابع اطالعــاتي و تجهيــزات كــامپيوتري

همچنـين در كشـورهايي چـون    ). 19(آموزشي ذكر كرده اسـت 
هـايي چـون نـرخ تـرك      شـاخص  ،آلمان، هلند، فنالند و فرانسـه 

... ل وها، عملكرد تـدريس، مـدت تحصـي    تحصيل، مطالعه برنامه
در ) 9(انـد  هاي مختلف و بـدون انسـجام عنـوان شـده     در حوزه

هـاي جداگانـه    ها در حوزه كه در مطالعه فعلي شاخص صورتي
  .صورت هماهنگ تدوين شده استه و مرتبط و ب

هــا بــه ســه دســته  بنــدي شــاخص بــا تقســيم ،در انگلســتان
اي، درونــداد و درآمــد تحقيقــاتي، بطــور  هــاي هزينــه شــاخص
ــامع ــر ع ج ــوده ت ــل نم ــد م ــورگ   ). 21و20(ان ــن ب ــگاه ادي دانش

)Edinburgh (ــاخص ــون ورودي  ش ــايي چ ــه  ه ــاي منطق اي،  ه
و در دانشـــگاه لنـــدن  ،وقـــت هـــا، دانشـــجويان پـــاره انتقـــالي
هايي چون ميزان ورود دانشجويان معلول به آمـوزش   شاخص

هـاي تحقيقـاتي و    عالي، بورس دكتراي اعطـايي و ميـزان طـرح   
ــد شــد  ــا اعضــاقراردادهــاي منعق ــأت علمــي را جــز  يه ب  وهي

طور كـه   اما همان). 25تا22(اند هاي اصلي مطرح نموده شاخص
هــا بــا سيســتم آموزشــي ايــران  ايــن شــاخص ،مشــهود اســت

هاي مناسب با شرايط آموزشـي و   همخواني نداشته و شاخص
در مطالعه حاضر  ،گيري نيز باشند فرهنگي ايران كه قابل اندازه

  .اند معرفي شده
هاي عملكردي، مالك اختصاص بودجه  تراليا شاخصدر اس

هــايي چــون طــول  بــه مؤسســات آموزشــي بــوده و شــاخص 
هــاي تحصــيلي، رقابــت، تحقيــق و ارزشــيابي و همچنــين  دوره

پـس   آموختگـان - دانشميزان رضايت دانشجويان و سرنوشت 
ــز   ــيل را ج ــت از تحص ــاخص واز فراغ ــر    ش ــلي ذك ــاي اص ه

في شده اين مراكز آموزشي هاي معر شاخص). 27و26(اند دهكر
كه در مطالعه  در صورتي. گيري هستند كيفي و غير قابل اندازه

هاي كمـي بـا در نظـر     شاخصكوشش محققين بر تدوين  ،حاضر
هاي اصلي يـك شـاخص    و مالك گرفتن مراحل طراحي آموزشي

  .بوده است
در دو دسـته  ) Murdoch(هاي دانشـگاه مـورداك    شاخص

واقعيـات  بنـدي شـده كـه بـا      هش طبقهو پژو ،يادگيري -تدريس
رسد تنهـا در نظـر گـرفتن     اما به نظر مي). 28(نزديكي بيشتري دارد

هـاي اصـلي    حـوزه  در مطالعـه كنـوني  . اين دو حوزه كـافي نباشـد  
كليت و جامعيـت پيـدا    ها ديگري نيز در نظر گرفته شده تا شاخص

  .كنند
هايي چـون   شاخص) Memorandum(دانشگاه مموراندوم 

شـدگان   هاي تحصيلي، تنوع پذيرفته اد و مقدار دالري بورستعد
ــزاري آزمــون ــاليني را جــز  و برگ ــي ســاختارمند ب  وهــاي عين

هـاي عملكـردي خـود معرفـي نمـوده اسـت كـه در آن         شاخص
، ولي اين )29(هاي كمي و كيفي موجود است تركيبي از شاخص
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هــاي آموزشــي ايــران  هــا قابــل اســتفاده در سيســتم شــاخص
  .دباشن نمي

هـاي علـوم    دانشـگاه  نتايج اين مطالعـه گويـاي آن اسـت كـه    
پزشكي نياز به يك سيسـتم جـامع و مـدون و هماهنـگ بـا اهـداف       

وضـعيت موجـود    ،استراتژيك ايران دارد تا بتواننـد بطـور مسـتمر   
از (آموزش عالي و عملكرد نظام را در چگونگي جـذب دانشـجويان   

منـدي از   گي بهـره ، چگـون ...)لحاظ، سـن، جـنس، رشـته تحصـيلي و    
، چگــونگي ...)و وســايل و امكانــات، تجهيــزات(فضــاهاي آموزشــي 
ترك تحصيل، نرخ ارتقا، نرخ مردودي، ميـزان  (جريانات دانشجويي 

اي، چگـونگي   هاي جاري و سرمايه چگونگي هزينه ،...)تكرار درس و
هيـأت علمـي، كاركنـان، فراينـدهاي      عضـاي عملكرد نظام در حيطه ا

شـي، گـرايش نظـام در تربيـت نيـروي انسـاني و       آموزشي و پژوه
ــته ــه و    رش ــاز جامع ــورد ني ــاي م ــشه ــا دان ــب آموختگ ن، در قال
هـاي آتـي و    ريـزي  برنامـه  برايهاي كمي ارزيابي نموده تا  شاخص

  .سطح كيفي آموزش مؤثر واقع شود يارتقا
تــوان بــه دشــواري تبــديل  از جملــه اشــكاالت ايــن مطالعــه مــي

هــا،  ور دقيــق در برخــي از حــوزههــا بطــ هــا بــه كميــت كيفيــت
هـا و   اسناد و مدارك مـورد نيـاز، حجـم زيـاد شـاخص      گستردگي

هـاي نهـايي    شـاخص بر بودن فرايند توافق نسبي و تصـويب   زمان
  .اشاره نمود

 بـراي اي متشكل از كارشناسان فـن   شود كميته پيشنهاد مي
ها، در يك دانشكده يـا دانشـگاه    سنجش و ارزيابي اين شاخص

، تشـكيل شـده و بـا    )Pilot(صورت مقـدماتي  ه رزيابي با براي
هاي تدوين شده اقدام بـه سـنجش كـارآيي     استفاده از شاخص

ها و مقايسه وضعيت موجود نسبت به وضعيت  دروني دانشگاه
  .مطلوب نمايد

تواند توانايي اين ابزار را بـراي سـنجش    مطالعات بعدي مي
 ،ايـن اسـاس   ها مشـخص نمايـد تـا بـر     كارآيي دروني دانشگاه

ها، نقاط قوت و ضـعف   ضمن تعيين وضعيت آموزشي دانشگاه
ريزان آموزشـي   به برنامه. اين ابزار بطور عملي مشخص گردد

گــردد كــه از ايــن ابــزار بــراي ارزيــابي درونــي،   پيشــنهاد مــي
ســطح كيفــي  يهــا، اعتباربخشــي و ارتقــا بنــدي دانشــگاه رتبــه

  .استفاده نمايند
  گيري نتيجه

هاي سنجش كـارآيي درونـي    با معرفي شاخصاين مطالعه 
ــا شــرايط   152حــوزه و  8هــا در  دانشــگاه موضــوع مطــابق ب

سياســي، اجتمــاعي و فرهنگــي كشــور ابــزاري بــراي مقايســه  
سنجش  .وضعيت مطلوب نسبت به وضعيت موجود فراهم نمود

ــا اســتفاده از شــاخص   ــي ب ــارآيي درون ــل   ك ــي و قاب ــاي كم ه
آموزشـي كشـور و در تمـامي    گيري، منطبـق بـا شـرايط     اندازه
هاي اصلي، براساس سه زيرمجموعه درونـداد، فراينـد و    حوزه

ن و اتواند عالوه بـر ارزيـابي مسـتمر، سياسـتگزار     برونداد، مي
، اعتباربخشـي،  ينـده هـاي آ  ريـزي  -برنامـه  بـراي ريـزان را   برنامه
هاي علوم پزشكي  سطح كيفي دانشگاه يارتقا ،بندي و در نهايت رتبه

  .ساندياري ر
  

  قدرداني
در  كننـده  نظـران شـركت   نويسندگان از تمامي اساتيد و صاحب

هـاي دقيـق و    ييهاي صميمانه و راهنمـا  به سبب همكاري ،پژوهش
  .نمايند مي ارزشمندشان نهايت تشكر را
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Internal Efficiency Evaluation Indicators in Universities of Medical Sciences 
 

Yousefi A, Yarmohammadian M, Dadman M. 
 

Abstract 
 
Introduction: Internal efficiency indicators will be able to present the quality of higher education, quantitati-
vely through assessing the interaction between inputs, processes, and outputs. This could be used as a 
compiled, scientific, and institutionalized evaluation system in universities. This study was carried out to 
compile internal efficiency indicators in Medical Sciences Universities. 
Methods: In a descriptive study, at first all performance indicators were collected and categorized through 
liter َAutre review. Then, a checklist including 8 areas and 152 indicators was developed based on instruct-

tional design studies and using theoretical definition model and focus group discussion. The checklist was 
delivered to 50 educational experts in Isfahan University of Medical Sciences who were selected purpose-
fully. Data was analyzed by SPSS software using frequency distribution tables. 
Results: In experts' viewpoints, all 152 indicators in 8 compiled areas had four essential criteria of an 
indicator including possibility of planning, evaluation, measurement, and quality promotion, and were 
assessed as desirable. They were identified appropriate for the evaluation of internal efficiency in universi-
ties of medical sciences.  
Conclusion: In accordance with the country's political, social, and cultural situations, internal efficiency 
evaluation indicators, introduced in this study, could be used as a tool for comparing present and optimal 
situation in universities. More over, they can be used for the evaluation and accreditation of medical 
universities and help the managers to promote educational quality. 
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