
مقاله پژوهشی

 ،١٣٩٢ ،۲۴۲-۲۳۳

1390ارزیابی درونی گروه فیزیولوژي دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 

6زادهعلی شمسی، 5، فاطمه امین4، حمید بخشی3، محمدرضا رحمانی2، علی روحبخش1توکلی... محمد ا

25/11/91: پذیرش مقاله7/11/91:دریافت اصالحیه از نویسنده8/10/90:ارسال مقاله به نویسنده جهت اصالح3/7/90:دریافت مقاله

چکیده
داده اسـت کـه بـا    مطالعات گذشته نشان . کندمیایفاارزیابی درونی نقش مهمی در بهبود کیفیت آموزشی :نه و هدفزمی

آموزشـی گـام بـر    پی برد و بر اساس آن در جهـت بهبـود کیفیـت   هامطلوب به کاستیتوان به نحومیانجام ارزیابی درونی 
هدف این مطالعه انجام ارزیابی درونی گروه فیزیولوژي دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان به منظـور گـام برداشـتن در    . داشت

. جهت تقویت و گسترش کیفیت آموزشی گروه بوده است
بر اساس عوامل پنجگانه امور ام شد ودر گروه فیزیولوژي انج1390در سال مقطعی-فیاین مطالعه توصی:هامواد و روش

جامعه مورد ارزیابی شامل اعضاء. نامه تهیه شدها، تجهیزات و فضاي آموزشی پرسشآموزشی، پژوهشی، ساختار و مسئولیت
. بودنـد ) نفـر 38(1388سـال روديو دانشـجویان پزشـکی و  ) نفـر 4(، دانشجویان کارشناسـی ارشـد   )نفر4(ت علمی أهی

ضریب همبستگی بین آزمون جامع علوم پایه و ي گورمن مقایسه شدند وهابا معیارهانامهامتیازات به دست آمده از پرسش
. درس فیزیولوژي پزشکی طی ده سال گذشته تعیین گردید

. را کسب کرده اسـت "بسیار قوي"ور پژوهشی رتبه و در ام"قوي"نتایج نشان داد که گروه در امور آموزشی رتبه :هایافته
فضـاي فیزیکـی   ، "بیش از رضـایت بخـش  "پژوهشی -از امکانات آموزشی) بر اساس رتبه بندي گورمن(رتبه به دست آمده 

همچنین، بین نمره آزمون علوم پایه با نمـره درس فیزیولـوژي   . بود"مرزي"ها، و ساختار و مسئولیت"غیر رضایت بخش"
.)001/0p< ،39/0=r(داري وجود داشتپزشکی طی ده سال بررسی همبستگی مثبت و معنیرشته

ت علمی و دانشجویان در مجموع رتبه أي این پژوهش، گروه فیزیولوژي از دیدگاه اعضاء هیهابا توجه به یافته:گیرينتیجه
.ضعف استدارايهارا داشته، اما در زمینه فضاي فیزیکی و ساختار و مسئولیت"خوب"

ارزیابی درونی، بهبود کیفیت، گروه فیزیولوژي، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان:ي کلیديهاواژه
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مقدمه
ي آموزشــی و هــایکــی از محورهــاي فعالیــت ســازمان

باشـد  مـی دانشگاهی، باال بردن کیفیت آموزشی و پژوهشی 
که در دو دهه اخیر در اغلب کشورهاي جهان مـورد توجـه   

براي ارتقاء هر واحد آموزشی و در جهـت  . استقرار گرفته
اداره شـود، الزم  هـا اینکه واحد مربوطـه بـه بهتـرین روش   

. ]1-2[است بـه طـور مسـتمر مـورد ارزیـابی قـرار گیـرد        
م آمـوزش پزشـکی نیـز از اهمیـت     آموزشی در نظاارزیابی

این نظام بایـد نیـروي انسـانی    زیرابرخوردار است، ايویژه
ي هـا ه مراقبـت ضـ فیت مطلـوب را بـراي عر  کارآزموده باکی

ارزیـابی بهتـرین وسـیله و    . تربیـت کنـد  بهداشتی درمانی
تـوان ضـمن بـه دسـت آوردن     مـی ابزاري است کـه بـا آن  

ص و کمبودهـاي  ینقـا اطالعات مربـوط بـه هـر واحـد، بـه     
ص، برنامـه ریـزي   یاحتمالی آن پـی بـرد و بـراي رفـع نقـا     

.]3[د مناسبی انجام دا
ی که به صورت به کارگیري شـاغلین یـک   ارزیابی درون

ي آن سـازمان  هـا سازمان به عنوان ارزیابی کنندگان برنامه
شود، یک فعالیت پژوهشی کاربردي است کـه از  میتعریف 

از آنجا کـه  . نمایدمیتوسعه و یادگیري در سازمان حمایت 
باشـد،  مـی این فرآیند تا حـد زیـادي مشـارکتی و تعـاملی     

سـازد تـا تئـوري و    مـی کارمندان را قادر بنابراین مدیران و 
ارزیـابی درونـی   . یشان را بهتر درك کننـد هاعملکرد برنامه

ی بیرونـی  همچنین باعث کاهش اضـطراب ناشـی از ارزیـاب   
مناسب با شـرایط هـر سـازمان را    کارهايشده، انتخاب راه

سـازد و نتـایج آن بهتـر از ارزیـابی بیرونـی      میامکان پذیر 
.]4-5[شود میپذیرفته 

لیاز قبياز عناصریآموزشکه هر واحدنیبا توجه به ا
شده اسـت لیتشکامکانات، پرسنل، دانشجو ویعلمأتیه

همـه  یابیـ ت ارزیـ نهادروییبـه تنهـا  بخشهـر یابیبا ارز
يهـا توان گـام مییآموزشمجموعهکیعناصر موجود در 

از آن جا که تـاکنون  . برداشتآن واحدشرفتیدر پيمؤثر
ــوژي ارز ــروه فیزیول ــابی گ ــکی  ی ــوم پزش ــگاه عل درز دانش

هاي خـارجی  دانجام نشده است و اعمال استانداررفسنجان
هاي آموزشی داخلی چندان مناسب بـه نظـر   نیز در محیط

رسد، ارزیابی درونی گروه با هدف شناخت نقاط ضـعف  نمی
و تقویـت نقـاط   هـا و قوت به منظور اصالح و بهبود ضـعف 

، اسـاس نیـ بـر ا . بی ایجاد خواهد کـرد قوت بازخورد مطلو
هدف این مطالعه ارزیابی درونی گروه آموزشی و پژوهشـی  
فیزیولوژي دانشـگاه علـوم پزشـکی رفسـنجان بـه منظـور       
رسیدن به راهکارهاي اساسی جهت ارتقاء کیفیت آموزشی 

.باشدمی
هاروشومواد

بـر روي  1390مقطعی در سـال  -این مطالعه توصیفی
سـال ورودي،علوم پزشکی رفسـنجان زشکیدانشجویان پ

، اســاتید و دانشــجویان کارشناســی ارشــد در گــروه 1388
. فیزیولوژي دانشگاه علـوم پزشـکی رفسـنجان انجـام شـد     

بـدین معنـی   . نمونه پژوهش برابر با کل جامعه پژوهش بود
، دانشـجویان  )نفـر 4(ت علمـی گـروه   أکه کلیه اعضاء هیـ 

سالجویان پزشکی وروديو دانش) نفر4(کارشناسی ارشد 
. وارد مطالعه شدند) نفر38(1388

:فارماکولوژيوفیزیولوژيگروهدرونیارزیابیروند
ت علمـی بـا فرآینـد ارزیـابی     أآشنا شدن اعضاء هی-1

تعیـین مالکهـاي ارزشـیابی،    -3تدوین اهداف، -2درونی، 
هاي مشخص نمودن داده-5تعریف و تدوین نشانگرها، -4

-6یاز براي قضاوت در خصوص هر کـدام از عوامـل،   مورد ن
انتخاب و تـدوین ابزارهـاي مـورد نیـاز بـراي جمـع آوري       

، هـا تجزیـه و تحلیـل داده  -8، هاگردآوري داده-7، هاداده
ــري،   ــه گیـ ــث و نتیجـ ــه  -9بحـ ــزارش و ارائـ ــه گـ تهیـ

.]6-7[پیشنهادات
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یابتـدا طـ  : ارزیـابی مـورد عواملنشانگرهايتدوین
وه رگـ یعلمـ أتیهءتلف نشانگرها توسط اعضاجلسات مخ

مـورد ند و بـه دفعـات  دشـ نیـی با مطالعـه کارشناسـانه تع  
یی ت بـه صـورت نهـا   یـ نظر قرار گرفتنـد، تـا در نها  دیتجد
مـورد يهاکه مالكگردیدیهر چند سع. دندیگردمیتنظ
به اهـداف فـوق   یانتخاب شوند که دسترسيابه گونهنظر

در تیـ موفقزانیـ تواننـد م مـی ها نشـانگر نیا. باشدسریم
.نشان دهندینظر را به صورت نسبمورداهدافبهدنیرس

در این مطالعه از الگوي اعتبار بخشی استفاده شـده اسـت   
اهداف ارزیابی درونی بر اساس چهار دسته اهـداف  . ]7،4[

و فضـاهاي  ) وسایل آموزشی(آموزشی، پژوهشی، تجهیزات 
.تنظیم گردیدهافیزیکی، ساختار و مسئولیت

جهت ارزیابی وضعیت مـدیر گـروه بـه عنـوان یکـی از      
شــاخص از جملــه نحــوه انتخــاب، 12عوامــل ارزیــابی، از 

چگونگی تشکیل جلسات، مدت مسـئولیت و رتبـه علمـی    
ها و عملکرد مدیر گروه از جمله توانـایی  مدیر گروه، ویژگی

مدیریت و رهبري، داشتن روحیه همکاري با اعضـاء گـروه،   
در زمینـه مـالك مـدیر گـروه     . مورد بررسی قـرار گرفتنـد  

اي مطلـوب  ي مربوطه بر مبناي مقیاس دو گزینههاشاخص
اي خوب، متوسط و ضعیف، تعیـین  و نامطلوب و سه گزینه

.]7[و تدوین شدند 
هـا ساختار و مسئولیت: علمیهیأتارزیابیهايمالك

رکیـب  تت علمـی فعـال در گـروه،   أشامل تعداد اعضاء هیـ 
ت أعملکرد پژوهشی اعضاء هیـ اساس رتبه علمی،اعضاء بر

مجري طرح تحقیقاتی، میانگین سـابقه کـار،   : علمی شامل
همکاري در طرح تحقیقاتی، تعداد مقـاالت چـاپ شـده در    

در فـرم  . هـا مجالت فارسی و انگلیسی و شرکت در کنگـره 
، )پژوهشی و ساختار(ت علمی أچک لیست مالك اعضاء هی

اي مربوطه بر مبناي سـه گزینـه مطلـوب، نسـبتاً     نشانگره
ــدوین شــد   ــامطلوب تعیــین و ت کیفیــت . ]7[مطلــوب و ن

ت علمـی نشـانگرهایی ماننـد نـوآوري و     أتدریس عضو هیـ 
نشانگر مورد ارزیـابی  12که جمعاً با ... ابداع، رعایت نظم و 

قرار گرفت و بر مبناي چهار گزینه ضعیف، متوسط، خـوب  
در زمینـه بررسـی تجهیـزات    . ]7[ي شـد  گیرو عالی اندازه

ــک     ــایل کم ــات و وس ــه امکان ــی ب ــی و اداري، دسترس فن
آموزشی، فضاي مورد استفاده، در اختیار بودن لوازم تحریر 

. نشانگر مورد ارزیابی قرار گرفتند5جمعاً در ... آموزشی، و 
نشانگرهاي مربوطه بر مبناي سـه گزینـه مطلـوب، نسـبتاً     

. ]7[ین و تدوین شد مطلوب و نامطلوب تعی
هـاي عملـی و   نظرات دانشـجویان در مـورد آزمایشـگاه   

دروس مختلــف تئــوري مقطــع علــوم پایــه بــا اســتفاده از 
در این هابعضی از مالك. نشانگرها مورد ارزیابی قرار گرفت

برگزاري آزمایشگاه در زمان تعیـین  : زمینه عبارت بودند از
از وسایل سـمعی  شده، قدرت بیان و تسلط علمی، استفاده

ها و ارتبـاط محتـوا بـا اهـداف     بندي فعالیتو بصري، زمان
مالك نظر دانشجویان در آموزش نظري و عملـی  . آموزشی

بر مبناي چهار گزینه ضعیف، متوسط، خوب و عالی تعیین 
اي در ارتباط با منابع کتابخانه. گیري واقع شدو مورد اندازه

صصـی فارسـی و   عواملی همچون وجود کتب و مجالت تخ
نشـانگر  9التین در ارتباط با گروه فیزیولـوژي و جمعـاً بـا    

این مالك بر مبناي سـه گزینـه   . مورد ارزیابی قرار گرفتند
گیري شد مطلوب، نسبتاً مطلوب و نامطلوب تعیین و اندازه

]7[ .
آوريجمع: هادادهتحلیلوتجزیهوآوريجمعنحوه

یر گروه، اعضاء هیأتبه تناسب موضوع توسط مدهاداده
کننده قبالً افراد تکمیل. ان صورت گرفتعلمی و دانشجوی

ها در زمینه اهداف طرح و لزوم نامهو پرسشهاچک لیست
ابزار مورد . توجیه شدندهادقت در جمع آوري داده
هاي وضع مطلوب و ویژگیهااستفاده با توجه به مالك

. ه و تنظیم گردیدورد ارزیابی تهیبراي هر یک از عوامل م
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هاي ارزیابی مدیر گروه فرم: این ابزار شامل موارد زیر بودند
هاي نظرخواهی از دانشجویان و و اعضاء هیأت علمی، فرم

ي مربوط به ارزیابی وسایل و تجهیزات و هاچک لیست
ت علمی و أي ارزیابی اعضاء هیهانیروي انسانی گروه، فرم

ط دانشجویان امکانات آموزشی پژوهشی گروه توس
کارشناسی ارشد، چک لیست تعیین نمرات آزمون جامع 
علوم پایه طی ده سال گذشته و نمرات درس فیزیولوژي 

چک لیست آخر . دانشجویان پزشکی طی ده سال گذشته
توسط کارشناس گروه و کارشناسان آموزش دانشگاه تهیه 

ي فوق پس از آموزش و توجیه هاکلیه فرم. گردید
ساعت 24وهش در اختیار آنان قرار گرفت و ي پژهانمونه

ي کیفی درصدگیري شد و هابراي داده. آوري شدبعد جمع
اي در مقیاس لیکرت به پنج دسته به هاي رتبهدر داده
: ترتیب

خـوب  ،2، متوسـط نمـره   1به موارد ضعیف نمره ) الف
به موارد ضعیف ) ب. داده شده است4و عالی نمره 3نمره 
) ج. داده شده است3و خوب نمره 2سط نمره ، متو1نمره 

و مطلـوب  2، نسبتاً مطلوب نمره 1به موارد نامطلوب نمره 
و 1بـه مـوارد نـامطلوب نمـره     ) د. داده شده اسـت 3نمره 

، 1کامالً مخـالفم نمـره   ) ه. داده شده است2مطلوب نمره 
و 4، مـوافقم نمـره   3، نظـري نـدارم نمـره    2مخالفم نمره 

دسـت بـه اطالعـات . داده شـده اسـت  5ق نمره کامالً مواف
تبـدیل کمـی کیفـی بـه  حالـت ازگروهاعضاءتوسطآمده
اسـاس و برآمددستبهمتغیرهاازیکهرمیانگین،شده
.]7،2[گردید بنديرتبهگورمنروش

بـر اسـاس   : گورمنجدولاساسبرامتیازاتبنديتقسیم
قـوي،  4-5/4، بسیار قـوي 51/4-5این مقیاس، نمره بین 

-99/2بخـش،  رضـایت ازبـیش 3-59/3خوب، 99/3-6/3
غیـر  2مرزي و نمره کمتر از 2-50/2بخش، رضایت51/2

هم چنین، همبستگی بـین  . بندي شدبخش تقسیمرضایت

متغیر نمره آزمون جامع علوم پایه، به عنـوان یـک آزمـون    
استاندارد، و نمره نهـایی فیزیولـوژي دوره علـوم پایـه کـه      

شـده بـود، تعیـین    اعضاء هیـأت علمـی گـروه داده    سطتو
چک لیستی بود شامل کلیه هاآوري دادهابزار جمع. گردید

دانشجوي رشـته پزشـکی دانشـگاه    366اطالعات و نمرات 
در 1375-85ي هـا علوم پزشکی رفسنجان که طی سـال 

هـا ایـن داده . آزمون جامع علوم پایه شـرکت کـرده بودنـد   
سال امتحـان جـامع علـوم پایـه،     : بودشامل متغیرهاي زیر

نمره آزمون جامع علوم پایه، نمره درس فیزیولوژي، جنس، 
حجم نمونه برابـر بـا کـل    . سن و معدل کل دوره علوم پایه

. جامعه پژوهش بود که مبتنی بر هدف انتخاب شده بودنـد 
افـزار  از نرمو پس از کدگذاري وارد کامپیوتر گردید هاداده

هـا  دادهتجزیـه و تحلیـل   جهت 5/11خهنسSPSSآماري
، پـس از تعیـین   هـا براي تجزیه و تحلیل داده. استفاده شد

ــا اســتفاده از ضــریب همبســتگی   پارامترهــاي توصــیفی ب
پیرسون، همبستگی بین نمره آزمون جـامع علـوم پایـه بـا     

. نمره درس فیزیولوژي در مقطع علوم پایه تعیین گردید

نتایج
علمـی گـروه از نظـر    ت أاعضاء هیيهامیانگین توانایی

همچنـین  . باشـد می"قوي"بندي گورمن همکاران با رتبه
ي مدیر گروه نشان داد هاي حاصل از ارزیابی مالكهایافته

در ). 1جــدول (گــورمن قـرار دارد  "خـوب "کـه در رتبــه  
ــایی  ــانگین توان ــوع، می ــامجم ــروه  ه ــدیر گ ــاء و م ي اعض

جـدول  (باشـد  مـی "قوي"بندي گورمن فیزیولوژي با رتبه
1.(

ــدول  ــایی-1ج ــانگین توان ــیمی ــاي علم ــاتی -ه ــاء تحقیق و اعض
هاي مدیر گروه مالك

گورمنامتیازتعداد مالكموارد ارزیابی
اعضاء توانایی هاي 

هاي مدیر گروهتوانایی
12
12

61/4
91/3

بسیار قوي
خوب

قوي2425/4جمع و میانگین
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فیـت تـدریس دروس تئـوري   نتایج بـه دسـت آمـده از کی   
فیزیولوژي توسط اساتید کـه توسـط دانشـجویان پزشـکی     

رتبـه  درارزیابی شده بود نشان داد که امتیاز کسـب شـده  
همین ارزیابی از درس فیزیولوژي عملـی  . باشدمی"خوب"

اسـت و در  "قوي"نشان داد که امتیاز کسب شده در حد 
رار دارد قـ "قـوي "مجموع دروس تئوري و عملی در رتبـه  

کیفیت تدریس دروس تئوري کارشناسی ارشد ). 2جدول (
ــین   ــوژي و همچن ــا    فیزیول ــاط ب ــروه در ارتب ــرد گ عملک

که توسط دانشجویان ارشد ارزیابی شـده  ارشدانیدانشجو
"قوي"که نشان دهنده رتبه آمده است 2است در جدول 

.است
کیفیــت تــدریس دروس تئــوري و عملــی فیزیولــوژي -2جــدول 

ابی شده توسط دانشجویان پزشکی و کارشناسی ارشدارزی
گورمنامتیازتعداد مالكموارد ارزیابی

پزشکی
ارائه دروس تئوري
ارائه دروس عملی

22
14

91/3
11/4

خوب
قوي

قوي3601/4جمع و میانگین
کارشناسی ارشد

ارائه دروس تئوري
ارائه دروس عملی

18
4

58/4
38/4

بسیار قوي
قوي

قوي2248/4ع و میانگینجم
مالك عملکرد پژوهشـی در نظـر   6نتایج حاصل از ارزیابی 

هاي ارزیابی اعضاء گـروه و مـدیر   گرفته شده در پرسشنامه
گروه نشـان داد کـه اعضـاء گـروه فیزیولـوژي از وضـعیت       

. پژوهشی مناسبی برخوردار هستند
ت علمـی  أمیانگین نمره به دست آمده در مورد اعضـاء هیـ  

و در "بسـیار قـوي  "است که بر مبناي جدول گورمن66/4
است  که بر مبناي جـدول گـورمن   49/4مورد مدیر گروه 

"قويبسیار"است و با توجه به امتیازات فوق رتبه "قوي"

).3جدول (ده است کسب کر

ـ -3جدول  علمـی و مـدیر گـروه    اعضـاء هیـأت   ی عملکرد پژوهش
فیزیولوژي

گورمنمتیازاتعداد مالكموارد ارزیابی
اعضاء

مدیر گروه
6
6

66/4
49/4

بسیار قوي
قوي

بسیار قوي1257/4جمع و میانگین

پژوهشـی و فضـاهاي فیزیکـی توسـط     -تجهیزات آموزشی
. ارزیابی شده است) پزشکی و ارشد(مدرسین و دانشجویان 

5مالك امکانـات فیزیکـی و   7هاي حاصل از ارزیابی یافته
پژوهشـی نشـان داد کـه گـروه از    -شیمالك امکانات آموز

بوده امـا از نظـر   "غیر رضایت بخش"نظر امکانات فیزیکی 
قرار دارد و بـا  "خوب"پژوهشی در رتبه -امکانات آموزشی

کسـب کـرده   "رضایت بخش"توجه به امتیازات فوق رتبه 
).4جدول (است 

پژوهشی - ارزیابی امکانات فیزیکی و امکانات آموزشی- 4جدول 
فیزیولوژيگروه 

تعداد موارد ارزیابی
گورمنامتیازمالك

امکانات فیزیکی
-امکانات آموزشی

پژوهشی

7
5

61/1
48/3

بخشرضایتغیر
بخشبیش از رضایت

رضایت بخش1254/2جمع و میانگین
ــل  ــایج حاص ــارزنت ــه یابی ــوط ب ــاختار و 5مرب ــالك س م

گـروه  نشان داد که گروهیعلمأتیهءاعضايهاتیمسئول
را بـه  25/2نمـره  هـا هاي ساختار و مسئولیتاز نظر مالك

"بنــدي گــورمن در رتبــه دســت آورده و لــذا طبــق رتبــه

). 5جدول (قرار دارد "مرزي
اعضـاء  ارزیابی مربوط به مالك ساختار و مسئولیت هاي -5جدول 

علمی گروه فیزیولوژيهیأت 
گورمنامتیازتعداد مالكموارد ارزیابی

مرزي525/2هامسئولیتار وساخت
مرزي525/2جمع و میانگین
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-ي آموزشــیهــامیــانگین کــل امتیــازات حاصــله فعالیــت
ت علمی، ساختار أي مدیرگروه، اعضاء هیهاپژوهشی، مالك

ها، تجهیزات و فضاي فیزیکی گروه فیزیولـوژي  و مسئولیت
بر اساس سیستم . باشدمی71/3محاسبه گردید که معادل 

بنــدي گــورمن، گــروه فیزیولــوژي درمجمــوع در رده رتبــه
).6جدول (آید میبه حساب "خوب"

-میانگین کل امتیازات حاصله از فعالیت هاي آموزشی-6جدول 
علمی، ساختار و اعضاء هیأت پژوهشی، مالك هاي مدیرگروه، 

ها، تجهیزات و فضاي فیزیکی گروه فیزیولوژيمسئولیت

میانگینهاكمیانگین مالموارد ارزیابی
گورمنامتیاز

خوب1971/3گروه فیزیولوژي

همبستگی بین متغیر نمره آزمـون جـامع علـوم پایـه، بـه      
عنوان یک آزمون استاندارد و نمره نهایی فیزیولـوژي دوره  
علوم پایه که توسط اعضاء هیأت علمی گروه داده شده بود، 

ــد  ــین گردی ــی   . تعی ــوژي ط ــره درس فیزیول ــانگین نم می
بـین نمـره   . بـود 14±6/1برابر بـا  1375-1385ي هالسا

داري تفـاوت معنـی  درس فوق با سن، جنس و سـال ورود  
مشاهده نشد، اما بین نمره آزمون جامع علوم پایـه و نمـره   

داري درس فیزیولوژي در دوره علوم پایه همبستگی معنـی 
. )001/0p< ،39/0=r(مشاهده گردید 

بحث
ر دنیا جهت افـزایش امکـان   ي آموزشی در سراسهاسیستم

رقابت در سطح جهانی در حال انجـام تغییـرات سـاختاري    
ي خوب جهت بررسـی عملکـرد   هایکی از شاخص. هستند

ارزشـیابی  . یک سیستم آموزشی انجام ارزیابی درونی است
هـا و  کند تـا بتـوان در بـاره توانـایی    یک سیستم کمک می

ــع نقــاط قــوت و ضــعف آن قضــاوت کــرد و در جهــت  رف
مطالعـه حاضـر در   . ریزي کـرد ها و اشکاالت برنامهنارسایی

مین همین اهداف در گروه فیزیولـوژي دانشـگاه   أراستاي ت
. ]8-9[علوم پزشکی رفسنجان انجام شد 

نشـان داد کـه   بخـش  ایـن  در یدرونـ یابیارزیینهاجینتا
-ي آموزشــیهــامیــانگین کــل امتیــازات حاصــله فعالیــت

ت علمی، ساختار أدیرگروه، اعضاء هیي مهاپژوهشی، مالك
ها، تجهیزات و فضاي فیزیکی گروه فیزیولـوژي  و مسئولیت

در . آیدمیبه حساب "خوب"برآورد شده که 71/3معادل 
مطالعه مشابهی که در دانشگاه سمنان در گروه فیزیولوژي 

ي ولوژیزیشده به بخش فءکل رتبه اعطاانجام شد میانگین 
ود که بر اساس رتبه بندي گـورمن، در  ب53/3این دانشگاه 

. ]2[قرار داشت بخشتیرضاازشیبرده
64داده شـده بـه   يهـا پاسـخ ی، ازامور آموزشدر ارتباط با 

در زمینه کیفیت تـدریس دروس عملـی و تئـوري    پرسش 
کـه بـا   بـه دسـت آمـد    19/4توسط اساتید، میانگین نمره 

تیگــورمن نشــان دهنــده وضــعجــدولرتبــه توجــه بــه 
کـه از جملـه بـاالترین    استدر زمینه تدریس گروه"قوي"

ي ارزیـابی  هـا ي اکتسـابی گـروه در تمـامی حـوزه    هـا رتبه
نتایج ارزیـابی درونـی گـروه فیزیولـوژي دانشـگاه      .باشدمی

دهـد کـه در حـوزه امـور     مـی علوم پزشکی سمنان نشـان  
را بـه دسـت آورده   "بیش از رضایت بخـش "آموزشی رتبه 

ه مدارك پزشکی دانشگاه علـوم پزشـکی   در گرو. ]2[است 
اصفهان نیز در حوزه رسـالت و اهـداف آموزشـی وضـعیت     

ــده اســت   ــزارش ش ــوب گ ــرد . ]10[مطل ــین عملک همچن
جراحی این دانشگاه -آموزشی اعضاء گروه پرستاري داخلی

ي این پـژوهش  هابوده است که با یافته"قوي"نیز در رتبه 
اء کیفیـت تـدریس و   به منظور ارتقـ .  ]11[همخوانی دارد 

راهکارهـایی نظیـر   "بسـیار قـوي  "آموزش اعضاء به سطح 
ي تئوري در سـاعات  هابرقراري نظم دقیق، برگزاري کالس

تـر از وسـایل کمـک    اولیه روز، اسـتفاده مـؤثرتر و مناسـب   
آموزشی و نهایتاً ارزیابی دانشجویان در پایـان هـر مبحـث    

نشـجویان  تـر بـا دا  همچنین تعامـل سـازنده  . مطرح گردید
گروه و پیگیري هیات علمیکارشناسی ارشد توسط اعضاء
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آموزشی آنان توسط مـدیر گـروه بـه    -رفع مشکالت رفاهی
ي پیشنهادي جهت ارتقاء عملکرد گروه در هاعنوان راه حل

.ارتباط با این دانشجویان ارائه گردید
ي این پژوهش، بین نمـره آزمـون علـوم    هابا توجه به یافته

ره درس فیزیولوژي رشته پزشـکی طـی ده سـال    پایه با نم
داري وجـود داشـت کـه بیـانگر     بررسی همبسـتگی معنـی  

ء هیـأت علمـی   مناسب بودن کیفیت ارزشیابی توسط اعضا
مطالعـه مشـابهی در دانشـگاه علـوم     . باشدمیاین دانشگاه 

ــره درس     ــین نم ــه ب ــان داد ک ــز نش ــفهان نی ــکی اص پزش
داري مبستگی معنـی فیزیولوژي و آزمون جامع علوم پایه ه

. ]12[ي ما مطابقت دارد هاوجود دارد که با یافته
ي هـا تحقیقـاتی اعضـاء و مـالك   -ي علمیهااز نظرتوانایی

حاصـل شـده اسـت    "قوي"مدیر گروه که در مجموع رتبه 
ي حاصـل از ارزیـابی   هایافته. باشدمیکه در سطح مطلوبی 

علـوم  شناسـی دانشـگاه   شناسـی و قـارچ  درونی گروه انگـل 
. ]13[دهـد  مـی پزشکی ارومیه وضعیت مشـابهی را نشـان   
ي مـدیریتی  هـا پیشنهاد گردید اعضـایی کـه داراي پسـت   

تـر حضـور بیشـتري در گـروه     ریزي دقیـق هستند با برنامه
در . داشته و در زمینـه پـژوهش فعالیـت بیشـتري نماینـد     

مورد ارزیابی مدیریت گـروه، بـا تشـکیل جلسـات شـوراي      
نظم ماهانه و یا حداقل هر سه ماه یک بار گروه به صورت م

تـوان  مـی و نیز برگـزاري جلسـات ژورنـال کـالب هفتگـی      
-ي علمـی هـا توانـایی . مشکالت این مالك را مرتفع نمـود 

ه در این مطالعه بـا  و مدیرگروتحقیقاتی اعضاء هیأت علمی
یعنـی  01/4بندي گورمن در مجمـوع  نمـره   توجه به رتبه

یعملکـرد پژوهشـ  همچنـین  . دبه دسـت آمـ  "قوي"رتبه 
را 58/4ي امتیـاز  ولوژیزیگروه فریو مدیعلمأتیهءاعضا

در ارزیـابی  . دسـت آورد ه باشد، بمی"بسیار قوي"که رتبه 
ت علمی، گروه فیزیولوژي دانشگاه علوم پزشـکی  أحوزه هی

ي هـا سمنان نیز رتبه قوي را کسب کرده است که با یافتـه 

ه ارزیابی درونی گـروه بهداشـت   البت. ]2[ما همخوانی دارد 
که ایـن  ]4[دانشگاه فوق در سطح خوب قرار داشته است 

ي تحقیقـاتی متفـاوت دو   هـا تواند ناشی از زمینهمیتفاوت 
آنچه در این حوزه قابل تأمل است پایین بودن . رشته باشد

سطح خدمات دریافتی و کم بـودن پـاداش مقـاالت چـاپ     
) هـا ه بـا اکثـر دانشـگاه   در مقایسـ (شده توسط اعضاء گروه 

باشد که امیدواریم مورد توجه مسـئولین دانشـگاه قـرار    می
پژوهشـی  -از امکانـات آموزشـی  امتیاز کسـب شـده  .گیرد

بیش "بود که بر اساس جدول گورمن در دامنه رتبه 48/3
بیشترین ضعف و چالش پـیش  . باشدمی"از رضایت بخش

61/1ه امتیـاز  روي گروه در ارتباط با فضاي فیزیکی بود ک
"غیــر رضــایت بخــش"بــه دســت آمــد، یعنــی در دامنــه 

گـروه فیزیولـوژي دانشـگاه    . بندي گورمن قرار داشـت رتبه
علوم پزشکی سـمنان در ایـن زمینـه داراي رتبـه بـیش از      

-و گــروه پرســتاري داخلــی]2[باشــد مــیبخــش رضــایت
جراحی دانشگاه رفسنجان هـم رتبـه ضـعیف را بـه دسـت      

رسـد تفـاوت موجـود بـین     مـی به نظـر  . ]11[آورده است 
-وضعیت این حوزه در گروه فیزیولوژي و پرستاري داخلـی 

ناشـی از فضـاي   هـا جراحی این دانشگاه بـا سـایر دانشـگاه   
فیزیکی محدود و بعضاً نامناسب آموزشی تئـوري، عملـی و   

کی آزمایشگاهی در کل دانشگاه و به خصوص دانشکده پزش
اندازي سـایت جدیـد دانشـکده    راهالبته امیدواریم با. باشد

تر حل پزشکی مشکل فضاي فیزیکی دانشکده هرچه سریع
. شود

گــروه فیزیولــوژي دانشــگاه هــم اکنــون از نظــر ســاختار و 
ي اعضاء هیأت علمی با چـالش مواجـه بـوده و    هامسئولیت
گورمن قرار گرفته است که در مقایسه با "مرزي"در رتبه 

علوم پزشـکی سـمنان کـه رتبـه     گروه فیزیولوژي دانشگاه 
در وضعیت ]2[کسب کرده است "بیش از رضایت بخش"

شناسـی  شناسی و قارچالبته گروه انگل. نامطلوبی قرار دارد
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دانشگاه علـوم پزشـکی ارومیـه هـم از ایـن نظـر وضـعیت        
براي برطرف نمودن مشکالت . ]12[نامطلوبی داشته است 

مـی و تکمیـل   این مالك، افزایش تعـداد اعضـاء هیـأت عل   
ي خالی گروه، ایجاد شرایط و امکانـات الزم جهـت   هاردیف

ارتقاء سطح علمی اعضاء به مرتبه استادیاري و دانشیاري و 
ي هــاهمچنــین حمایــت از ادامــه تحصــیل اعضــاء در دوره

در . آینـد مـی ي اصلی بـه شـمار   هااز اولویتPhDتکمیلی 
ي هـا رسد اعضایی کـه داراي سـمت  میکوتاه مدت به نظر 

اجرایی در دانشگاه هستند برنامه منظمی جهت حضـور در  
گروه داشته باشند و مدیر گروه نیز جهت ارتقاء بـه مرتبـه   

. استادي اقدام نماید
از آنجا که گروه فیزیولوژي دانشگاه : هاي مطالعهمحدودیت

علوم پزشکی رفسـنجان در زمـان انجـام ایـن مطالعـه بـه       
حصـــیالت تکمیلـــی تربیـــت اولـــین دوره دانشـــجویان ت

پرداخـت و بـا توجـه بـه اینکـه ایـن       کارشناسی ارشد مـی 
دانشجویان در ترم اول تحصیل بودند شاید میزان آشـنایی  

.آنها با نقاط قوت و ضعف گروه به قدر کفایت نباشد
ج حاصله از ایـن  گروه فیزیولوژي بر اساس نتای: پیشنهادها

کیفیت را به شرح ذیل جهت ارتقاءپژوهش، پیشنهادهایی
:نمایدآموزشی پژوهشی گروه مطرح می

پیگیري جهت تسریع در امر ساخت سـاختمان جدیـد   -1
دانشکده پزشـکی بـه منظـور رفـع مشـکالت متعـدد       

مربوط به فضاهاي فیزیکی دانشکده و گروه
استخدام منشی و کارشناس براي گروه جهت تسـهیل  -2

در پیگیري امور پژوهشی و آموزشی 
أتیهمقـاالت معتبـر اعضـاء   پرداخت پاداش چـاپ بـه   -3

ها شود چرا که این موضـوع  علمی مشابه سایر دانشگاه
علمـی بـراي چـاپ مقالـه مـوثر      أتیهبر انگیزه اعضاء

أتیههمچنین ارائه تسهیالت بیشتر بـه اعضـاء  . است

هاي داخلی و خارجی از علمی جهت شرکت در کنگره
.راهکارهاي مناسب است

لـی بـه گـروه    تخصیص بودجه مستقل تحصیالت تکمی-4
جهت پیشبرد هرچه بهتر اهداف آموزشی و پژوهشـی  

در این خصوص
هاي تحقیقاتی و آموزشیتجهیز بیشتر آزمایشگاه-5

گیرينتیجه
که گـروه فیزیولـوژي دانشـگاه علـوم پزشـکی      با وجود این

"خـوب "رفسنجان در ارزیابی درونی خود در مجموع رتبه 

نیازمنـد تجدیـد   گورمن را کسب کرده است، اما همچنـان  
اگرچه در حوزه آموزشـی  . باشدمینظر و تغییرات بسیاري 

و پژوهشی امتیاز باالیی کسـب شـده اسـت امـا در زمینـه      
ــه ترتیــب  هــاســاختار و مســئولیت ــات فیزیکــی ب و امکان

را کسـب نمـوده   "غیر رضایت بخش"و "مرزي"ي هارتبه
م لذا عالوه بر مواردي که اعضـاء گـروه بـه آن اهتمـا    . است

خواهند ورزید، توجهاتی را نیز از سوي مسـئولین دانشـگاه   
ارزیابی درونی با روشی صحیح اولـین گـام   . نمایدمیطلب 

ارزشمند در جهت یافتن نقاط قوت و ضعف یـک سـازمان   
ي آن براي ارتقـاء سـازمان   هااست مشروط به آنکه از یافته

.]12[استفاده شود 

تشکر و قدردانی 
نی گروه فیزیولوژي مراتب تشکر و شوراي ارزیابی درو

قدردانی خود را نسبت به معاونت محترم آموزشی پژوهشی 
دانشگاه، ریاست و کارشناسان محترم مرکز مطالعات و توسعه 
آموزش پزشکی دانشگاه و کلیه دانشجویان عزیز پزشکی و 

ح همکاري و مشارکت کارشناسی ارشد که در اجراي این طر
. داردمیالم اند، اعصمیمانه داشته
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Internal Evaluation of Physiology Department of Rafsanjan University of

Medical Sciences

M. Allahtavakoli1, A.Roohbakhsh2, M.R. Rahmani3, H. Bakhshi4, F. Amin5, A.Shamsizadeh6

Received: 25/09/2011 Sent for Revision: 29/12/2011 Received Revised Manuscript: 26/01/2013 Accepted: 13/02/2013

Background and Objectives: Previous studies have reported that internal evaluation can play a key role in

improving the quality of education. The purpose of this study was an internal evaluation in the physiology

department at Rafsanjan University of Medical Sciences (RUMS).

Materials and Methods: This cross- sectional study was performed (during 2010-2011) in the department of

physiology at RUMS. Questionnaires were made based on five different factors namely education, structure and

responsibilities, research, facilities and teaching spaces. The population consisted of faculty members (4

persons), graduate students (4 persons) and medical students (38 persons). Results were categorized using

Gourman scoring scale. Also, the correlation between basic evaluation grades and physiology course grades

during the past 10 years was performed.

Results: The results revealed that the department of physiology in the education field was "strong", in research

"very strong", in facilities "more than satisfactory", in teaching spaces "non-satisfactory", and in structure and

responsibilities was in the "border line". Also, there was a significant positive association between basic

evaluation grades and physiology course grades during the past 10 years (r=0.39, p<0.001).

Conclusion: This study demonstrated that in some areas (academic faculty and students’ views) the physiology

department is considered to be in a good level. But, in the teaching space and structure and responsibilities it is

considered in weak level.

Key words: Internal evaluation, Quality development, Physiology department, Rafsanjan University of Medical

Sciences
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