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: راناي يپزشك علوم دانشگاه باليني يشناس روان گروه هاي برنامه كيفيت دروني ارزشيابي
  اساتيد و دانشجويان ديدگاه از ها گيري جهت و تنگناها موجود، وضعيت بررسي
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   چكيده

 .بوده است ايراندانشگاه علوم پزشكي  شناسي باليني درسي گروه روان هاي برنامه اجراي كيفيت دروني ارزشيابيهدف اين تحقيق،  :زمينه و هدف

ـتفاده شـده ا   گيري پرسش آوري اطالعات از ابزار اندازه براي جمع. هاي توصيفي است از نوع پژوهش مطالعه موردياين  :ها مواد و روش سـت و  نامه اس
، دانشگاه علوم پزشكي پزشكي تهران انستيتو روانشناسي باليني  جامعه آماري شامل دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد، دكتري تخصصي، اساتيد گروه روان

  .بودند 1388- 1389در سال تحصيلي  ايران
ـاي   گروه در حد مطلـوب و در حـوزه   و سنجش و ارزيابي جويانمديريت و سازماندهي، دانش هاي نتايج اين پژوهش بيانگر آن بود كه در حوزه :ها يافته ه

ـاي گـروه بـه     اولويت. رسالت و اهداف آموزشي، برنامه آموزشي، هيأت علمي، منابع آموزشي و پژوهشي گروه در حد نسبتاً مطلوب ارزشيابي شده است ه
ختصاص امكانات مالي و نيروي انساني بيشتر جهت ارتقا وضعيت پژوهش گروه؛ تر، ا برنامه دقيق - 2توجه بيشتر به آموزش مبتني بر برنامه درسي  - 1: ترتيب

برآوردن نيازهاي دانشجويان  - 5ايجاد امكانات رفاهي و خدماتي اعضا هيأت علمي؛  - 4ريزي جهت ارتقا وضعيت استخدامي اعضا هيأت علمي؛  برنامه –3
برگزاري جلسات ساليانه گروه با مسؤولين  - 6امرار معاش؛  كارهاي غيرآموزشي براي از نظر مسكن و كمك هزينه تحصيل الزم جهت جلوگيري از انجام

  .دانشكده و دانشگاه جهت تعامل بيشتر و حل مسايل گروه
زشي هاي آمو ارزيابي ساير گروه جهتحاضر به عنوان مطالعه مقدماتي  پژوهشنتايج  كه شود پيشنهاد ميهاي پژوهش حاضر  بر اساس يافته :گيري نتيجه

   .هاي ديگر منتقل گردد و تجارب عملي الزم به گروه شدهمشابه در كل كشور قلمداد 
   شناسي باليني يابي دروني، روانشارز :ي كليديها واژه
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                ...گروه هاي برنامه كيفيت نيدرو ارزشيابي  

  مقدمه
نظام آموزش عالي هر كشور يكي از عوامل مؤثر در تحقق 

هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن كشور  سياست
هاي عمده  ها به عنوان زير نظام دانشگاه. )1( رود شمار مي به

نظام آموزش عالي در فرايند توسعه يك كشور، به شكل 
 و كارآمد انسانينيروي مراكزي كه به تربيت و آماده ساختن 

 واقعي نيازهاي به پاسخگوي مهارت داراي و پرداخته شايسته
حياتي و كليدي را بر عهده  نقش هستند، زمينه اين در جامعه
ها با بروندادهاي خود به جامعه، عمالً در  چرا كه دانشگاه. ددارن

بنابراين، آموزش عالي با توجه به . دارند ميراه توسعه گام بر 
هاي خاص آموزشي، پژوهشي، خدماتي،  اهداف و رسالت

اي، به عنوان يكي از اركان نظام  انتشاراتي و رشد حرفه
نبه كشور به جا آموزشي، جايگاه خاصي در رشد و توسعه همه

تغيير و تحوالتي كه امروزه با رشد . خود اختصاص داده است
باشند،  هاي اطالعاتي در حال وقوع مي تكنولوژي و فناوري

اي  هاي عمده ها، با چالش آموزش عالي را مانند ديگر نظام
هاي دانشگاهي با افزايش تقاضا  اكثر نظام. مواجه كرده است

ها و منابع مالي، افزايش  براي عرضه خدمات، كاهش حمايت
تر تقاضا  رقابت، پيشرفت در تكنولوژي و فناوري و از همه مهم
   ).2- 4( از سوي دولت و مردم براي پاسخگويي روبرو هستند

الزام پاسخگويي در قبال بروندادها و پيامدها با توجه به 
كيفيت را به ميان  مسألهدروندادهاي نظام، ضرورت توجه به 

هاي اصلي  فيت و بهبود آن، به يكي از دغدغهكشيده است و كي
در اين ميان، مديران . نظام آموزش عالي تبديل شده است

سطوح باالي سازمان به عنوان نقطه كليدي و عامل تأثيرگذار، 
گيرند و ارتقا كيفيت و بهبود آن به  مورد توجه خاص قرار مي

 هاي مديران مراكز آموزش عالي مطرح عنوان يكي از فعاليت
، متوليان اين نظام مسألهواضح است مطرح شدن اين . شود مي

در . اي بسيار سنگين و دشوار روبرو خواهد ساخت را با وظيفه
ست كه ايجاد سازوكاري جهت ارزيابي نظام الزم ا اين جا

آموزشي، مديران اين نظام را در انجام هر چه بهتر وظايف خود 
توان كيفيت آموزش و  بنابراين، مي. )5- 6( ياري خواهد رساند

هاي  هايي دانست كه هميشه نظام پژوهش را از جمله دغدغه
كنند و در اين  يابي به آن تالش مي دانشگاهي براي دست

هاي قابل توجهي در زمينه ارتقاي مستمر  خصوص نيز كوشش
هاي  يابي به اهداف نظام كيفيت آموزش عالي و دست

عمل آمده  كشورها به دانشگاهي در دو دهه اخير، در بسياري از
  . )7- 8( است

در صورتي كه كيفيت مراكز آموزش عالي مطلوب نباشد، آينده 
كيفيت پايين . بخش نخواهد بود علمي و فني كشور اطمينان

چنين به فقر نيروي انساني متخصص و ماهر  ، همشآموز
هاي رشد و توسعه  انجامد و در نتيجه اهداف برنامه مي

 اي عديدهرهنگي كشورها با مشكالت اقتصادي، اجتماعي و ف
ها و مؤسسات آموزش  خواهد شد و اين امر، دانشگاه اجهمو

ها،  خواهد برد، چرا كه نقش اساسي دانشگاه سؤالعالي را زير 
هاي سنجيده جهت توسعه منابع انساني  اتخاذ استراتژي

باشد؛ بنابراين  متخصص و ماهر جهت رشد و توسعه كشور مي
عنوان نظامي پويا و هوشمند نيازمند توجه  ي بهنظام آموزش عال

باشد، كه توجه به هر  و گسترش در هر دو بعد كمي و كيفي مي
ها بدون در نظر گرفتن ديگري منجر به ايجاد و  كدام از آن

ل و مشكالتي براي نظام آموزشي كشور خواهد شد و يمسا
تواند  تمامي اين بياناتي كه در اين بحث عنوان شد مي

باشد كه چرا مؤسسات آموزش  سؤالترين پاسخ به اين  بمناس
عالي بايد درگير فرايندهاي بهبود و تضمين كيفيت باشند؟ يكي 

، سنجش و ارزيابي ترين ابزارها جهت تضمين كيفيت از مهم
  ).5، 9- 13( كيفيت در آموزش عالي است

هاي آموزشي  از جمله موارد مهمي كه در تدوين و اجراي برنامه
گرديده و يا به فراموشي سپرده  يبه آن كم توجه معموالًَ

ها همان كاري  در بيشتر اوقات سازمان. شود، ارزشيابي است مي
دهند كه بارها تجربه كرده و حتي وقتي برنامه  را انجام مي

كنند  نمايند به همان راهبردهايي تكيه مي جديدي طراحي مي
كه  رغم اين علي. اند قبالً مورد استفاده قرار داده تكه به كرا

هاي  ترين بخش يك سيستم ارزشيابي جامع از ضروري دايجا
ها به داليل  گردد ولي اكثر سازمان يك برنامه محسوب مي

عديده از كاربرد منسجم و موثر ارزشيابي سرباز زده و به همين 
دانند  شوند و نمي دليل در بهبود عملكرد برنامه دچار مشكل مي

اند موفق بوده يا خير؟ تجربه نشان  نجام دادهكه آيا اقداماتي كه ا
ها را از  توان كارايي برنامه داده است كه مؤثرترين روشي كه مي
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  مجتبي حبيبي و همكاران

چرا كه فرايندي است . آن طريق بهبود بخشيد، ارزشيابي است
 كلياتآوري اطالعات در مورد  نظام يافته و اصولي كه با جمع

ري و كارايي گي تواند هدايت، تصميم برنامه و عملكرد آن مي
دامنه اين . اجزاي مختلف آموزش را مورد تحليل قرار دهد

گاهي ممكن است به . باشد فرايند گسترده و قابل انعطاف مي
هاي غير رسمي صورت  اي ساده و طي يك سلسله بررسي شيوه

گيري از نظريه  گيرد و گاه طي فرايندي پيچيده، از طريق بهره
رهاي استاندارد شده به اجرا در كارگيري ابزا طراحي شده و با به

چه كه بايد به آن توجه داشت آن است كه عموماً  اما آن. آيد
كارگيري  هاي ارزشيابي دشوار بوده و به كاربردي كردن نظريه

ها به شيوه نامناسب نه تنها مشكلي را حل نخواهد كرد،  آن
رغم  علي. حتي ممكن است بر مشكالت موجود نيز بيفزايد

ثر آن ؤلي، نبايد از توجه به ارزشيابي و اجراي ميمساوجود چنين 
زيرا اوالً به عمل درآوردن نظريه، در عين . شانه خالي كرد

شود حتي  دشواري، ناممكن نيست و ثانياً تجاربي كه حاصل مي
در صورت نامناسب بودن، متضمن نكاتي است كه موجب بهبود 

واند ت شود و همواره مي هاي آموزشي مي ها و روش روش
بازخوردهاي مناسبي را براي بهبود برنامه و تحقق منافع 

هاي انجام  براي پاسخگويي بايد فعاليت. سازمان به وجود آورد
هاي حاصل از ارزشيابي،  يافته. شده مورد ارزشيابي قرار گيرد

چه كه انجام گرفته و رخ داده است، در  يعني عملكردها يا آن
 سؤالامه مطالعه شده را مورد اختيار كساني قرار گيرد كه برن

فرايند . اند، در واقع ارزشيابي وسيله پاسخگويي است قرار داده
تواند بازخوردهايي را فراهم آورد كه مشخص  ارزشيابي مي

سازد چه چيزهايي خوب انجام شده و چه چيزهايي به  مي
گيرندگان به منظور كنترل  تصميم. اصالح و بهبود احتياج دارند

ها  هاي سازمان و در صورت لزوم تغيير جهت آن ليتعملكرد فعا
براي رسيدن به هدف مورد نظر و يا تعيين سودمندي بازده از 

 ).5، 14( كنند ارزشيابي نهايي استفاده مي
: از قبيل هايي سؤالتواند به  تحقيقات انجام گرفته مي مطالعه

؟ از كجا بايد انجام شودچه كارهايي انجام شده و چه كارهايي 
شناسايي، . دهد بايد آغاز كرد و چگونه بايد پيش رفت؟ پاسخ مي

بررسي و ارزشيابي تحقيق و مشاهدات علمي گزارش شده و 
عقايدي كه با موضوع تحقيق مرتبط هستند در پيشينه ادبيات 

دهد كه  نشان مي ها نتايج بررسي. باشند تحقيق مطرح مي
ال حاضر اهميت ارزيابي كيفيت در نظام آموزش عالي در ح

هاي  ها و گروه دانشگاه. )15( بيش از پيش احساس شده است
آموزشي نياز دارند براي آگاهي از كيفيت وضعيت موجود، توان 
رقابت در دنياي صنعتي و بازدهي بيشتر به ارزيابي از خود 

رسد سنجش  از اين رو به نظر مي). 14، 16- 18( بپردازند
ه رهنمودهايي براي ارتقاي وضع موجود، از يكيفيت و ارا

  .گردد ديران دانشگاهي محسوب ميهاي م ترين دغدغه مهم
با توجه به موارد طرح شده در باال پژوهش حاضر براي 

  :گرديديابي به اهداف زير طراحي  دست
شناسي  روان  تعيين وضعيت موجود برنامه آموزشي گروه - 1

  باليني و مقايسه آن با وضعيت مطلوب
  يادگيري گروه - تعيين وضعيت موجود فرايند ياددهي  - 2

  شناسي باليني و مقايسه آن با وضعيت مطلوب  روان
ت موجود استفاده از مواد آموزشي و كمك يتعيين وضع - 3

  آموزشي و مقايسه آن با وضعيت مطلوب
تعيين وضعيت موجود فعاليت دانشجويان و مقايسه آن با  - 4

  وضعيت مطلوب
تعيين وضعيت موجود نحوه امتحانات و سيستم ارزشيابي و  - 5

  وضعيت مطلوب مقايسه آن با
ها و مقايسه آن  تعيين وضعيت موجود فعاليت مديران گروه - 6

  با وضعيت موجود
تعيين وضعيت موجود محتواي برنامه درسي و مقايسه آن  - 7

  با وضعيت مطلوب
  

  ها مواد و روش
. پيمايشي است- هاي توصيفي اين پژوهش از نوع پژوهش

نامه استفاده  رسشگيري پ آوري اطالعات از ابزار اندازه براي جمع
 جامعه كليه روي و سرشماري صورت به حاضر مطالعه .شده است

 تخصصي دكتري و ارشد كارشناسي دانشجويان كليه شامل آماري
 تحصيلي سال در شناسي روان گروهاعضاي هيأت علمي  و

براي تجزيه و تحليل اطالعات از . شد انجام 1389 - 1388
وصيفي شامل فراواني، درصد، هاي آمار ت و شاخص spssافزار  نرم



 

  

  

 1392/ 6شماره / 11دوره /يعلوم رفتار قاتيتحق  496

                    ...گروه هاي برنامه كيفيت دروني ارزشيابي  

درصد تراكمي، ميانه و ميانگين وزني در قالب جدول و نمودارها 
   .استفاده گرديد

  
  ها شاخص به امتيازدهي روش
كه مقياس سنجش اكثر متغيرهاي موجود در  ييجا از آن

اي  اي و فاصله هاي آموزشي عمدتاً رتبه ارزيابي دروني گروه
از  هتحليل اطالعات گردآوري شد باشند، لذا براي تجزيه و مي

هاي كيفي به مقادير  گيري و تبديل پاسخ طريق ابزارهاي اندازه
جهت سنجش نظر و ) گذاري ارزش(دهي  كمي از روش وزن

به منظور استخراج . پاسخگويان از مقياس ليكرت استفاده گرديد
هاي  ها نخست فراواني هر كدام از گزينه ها و تحليل آن داده

مشخص گرديده و سپس جهت محاسبه امتياز  ها سؤال مربوط به
دهد،  ترين وضع را نمايش مي اي كه مطلوب به گزينه سؤالهر 

ترين وضعيت را ترسيم  اي كه نامناسب و به گزينه) 3(امتياز باال 
در نهايت ميانگين . اختصاص داده شد) 1(ترين امتياز  كند كم مي

وط به هر مالك را نشان امتياز مرب) ها شاخص(امتياز نشانگرها 
هاي مربوط به يك حوزه  چنين ميانگين امتياز مالك هم. دهد مي

كند و سرانجام ميانگين  امتياز مربوط به آن حوزه را مشخص مي
. امتياز نه حوزه مورد ارزشيابي، امتياز كل را مشخص نموده است

چه امتياز  بر اساس توافق نظر اعضا كميته ارزيابي دروني چنان
تا  7/1باشد وضعيت نامطلوب و بين  6/1تا  1دست آمده بين  هب

  .باشد مطلوب مي 3تا  4/2نسبتاً مطلوب و بين  3/2
  اجرا روش و گيري اندازه ابزار

كميته ارزشيابي  ،ها آوري داده قابل ذكر است كه پس از جمع
بعد از  در نهايت،. را بررسي نمودند نقاط قوتو  نقايص يدرون

همه موارد مرتبط را در حوزه مختلف،  هاي حوزه جمع بندي نتايج
  . گيري نهايي را اتخاذ كردند مورد نظر وارد و نتيجه

 چند شده تعيين هاي مالك ارزيابي و گيري اندازه جهت
  .است گرفته قرار استفاده مورد زير روش

  )الف( واقعيت بر مبتني نامه پرسش
 هيارا مدارك رمرو با دروني ارزشيابي كميته اعضا مورد اين در
پزشكي  روان انستيتو رياست و گروه مدير( ولينؤمس توسط شده

  .كنند مي تعيين را ها داده) تهران
   نظر و نگرش بر مبتني نامه پرسش

 هيأت اعضا توسط شده پر هاي نامه پرسش) اول بخش(
  )ب( علمي
 دانشجويان توسط شده پر نامه پرسش) دوم بخش(

  )ج( دكترا و ارشد كارشناسي
  )د( گروه مدير توسط شده پر نامه پرسش) سوم بخش(

   وارسي فهرست طريق از مشاهده
 آموزش افراد يا دروني ارزشيابي كميته اعضا مورد اين در
  ).ه( كنند مي پر را وارسي فهرست نظارت با ديده

 د ج، ب، الف، عالمت با گيري اندازه روش مالك هر كنار در
  .است شده مشخص ه يا

  ارزشيابي دمور ها شاخص
  آموزشي اهداف و رسالت حوزه

  )د ب،( مدون پژوهشي و آموزشي اهداف وجود) 1
 تصويب يا تدوين در گروه علمي هيأت اعضا مشاركت) 2
 )ب( اهداف
 اساس بر ها آن بندي طبقه و نويسي هدف قواعد رعايت) 3
  )ه( نگرش و مهارت دانش،
 ب،( وياندانشج و گروه علمي هيأت اعضا به اهداف ابالغ) 4

 )ج
 )ج ب،( اهداف با دوره آموزشي محتوي تناسب) 6
 )ب،ج( دوره آموزشي اهداف با دوره مدت تناسب) 7

 )ب( اهداف بازنگري جهت مدون و منظم برنامه )1
  سازماندهي و مديريت حوزه

   گروه مدير انتخاب مدت و نحوه - 1
 )ب( انتخاب نحوه) الف
  )ب( انتخاب مدت طول) ب
  گروه رمدي هاي ويژگي - 2

 )الف( آموزشي و علمي سابقه) الف
 )الف( مديريت سابقه) ب
 )ب( ها نامه ينيآ و اختيارات قوانين، از اطالع) ج
 )ب( اعضا به وظايف ابالغ) د

 )ب( گروه مشكالت پيگيري  ) ج
  )ب( گروه مدير با ارتباط و بودن دسترس در) و
  سازماندهي و ريزي برنامه در گروه استقالل ميزان - 3



 

 

  
 497  1392 /6شماره / 11دوره /يعلوم رفتار قاتيتحق

  مجتبي حبيبي و همكاران

 )ب( گروه مدير هاي فعاليت بر ظارتن) الف
  )ب( سازماندهي استقالل) ب
  علمي هيأت اعضا توسعه هاي برنامه - 4

 )ب( آموزشي توان افزايش برنامه) الف
 )ب( مطالعاتي هاي فرصت مناسب توزيع و ايجاد برنامه) ب
 )ب( علمي هيأت اعضا استخدام و گزينش نحوه) ج
  )ب( علمي هيأت ااعض رتبه ارتقا جهت ريزي برنامه) د
  گروه داخلي هاي نامه آيين - 5

 )ب( شفاف و مدون هاي نامه آيين وجود) الف
 از اندركاران دست و علمي هيأت اعضا آگاهي ميزان) ب
 )ب( ايشان به ابالغ و موجود هاي نامه آيين

 )ب( ها نامه آيين كفايت) ج
  )ب( ها نامه آيين اجراي بر نظارت) د
  مدون مالي برنامه - 6
 )د ب،( گروه هاي هزينه و بودجه تعيين) لفا

  )د ب،( بودجه كردن هزينه نحوه) ب
  گروه جلسات تشكيل - 7

 )ب( جلسات تشكيل جهت منظم برنامه) الف
 )ب( گروه جلسات مصوبات پيگيري) ب
  )ب( گروه ريزي برنامه جهت اعضا نظرات از استفاده) ج
  گروه در گروه مدير حضور - 8

 )ب( گروه جلسات هدايت و تشكيل ميزان) الف
 )ب( علمي هيأت فعاليت از نظارت و ارزيابي ميزان) ب
 )ب( توبيخ و تشويق هاي برنامه) ج

  آموزشي برنامه حوزه
  ريزي برنامه در مشاركت - 1

 گروه ريزي برنامه تدوين در علمي هيأت اعضا مشاركت) الف
 )ب(

 ياجرا و تدوين در مختلف مقاطع دانشجويان مشاركت) ب
  )ج( گروه ريزي مهبرنا

  آموزشي برنامه اجراي - 2
 در شده هيارا مقاله يا هفتگي هاي كنفرانس كيفيت و تعداد) الف
 )ج( ماه در كالب ژورنال

 درمان و تشخيص در عملي هاي آموزش اثربخشي)  ب
 )ج( بيماران
 )ج( آموزشي نيازهاي برآورد در اساتيد حضور بودن مؤثر) ج
 عملي و تئوري درس هاي السك رد اساتيد منظم حضور) د

 )ج(
  )ج( عملي هاي آموزش كميت) ه
 درس طرح از استفاده ميزان و تدريس هاي روش - 3

 )ج( اساتيد تئوري تدريس شيوه از دانشجو رضايت) الف
 )ج( اساتيد عملي تدريس شيوه از دانشجو رضايت) ب
 )ج( آموزشي جديد هاي شيوه از استفاده) ج
 )ج( دانشجويان آموزش بر جديد هاي شيوه تأثير) د
 هاي آزمون تفسير و اجرا براي كافي آموزش دريافت) ح
 )ج( شناختي روان
 آموزش عملي هاي مهارت كيفيت از دانشجويان رضايت) و
  )ج( شده داده

 دانشجويان آموزش برنامه حوزه - 4
 )ج( دانشجويان حضور زمان بودن مدون و مشخص) الف
 )ه و د( وزشيآم اهداف نبود مدون و مشخص) ب
 )ج( آموزشي اهداف و آموزش نحوه از دانشجويان اطالع) ج
 )ب( آموزشي اهداف از علمي هيأت اطالع) د
 براي) كمي حضور( علمي هيأت بودن دسترس در) ه

 )ج( دانشجويان
 هاي چهارچوب در علمي هيأت اعضا فعاليت كيفيت) و

 )ج( سخنراني  جلسات و  كالب  ژورنال  آموزشي، 
 مقاطع و ها سال براي ارشد دانشجويان بودن دسترس رد) ز
 )ج( تر پايين

  علمي هيئت حوزه
  علمي هيأت توزيع و تركيب - 1

 )ه( اعضا تعداد) الف
 )الف( اعضا رتبه) ب
 )الف( استخدامي وضعيت )ج
  )الف( فعاليت نحوه) د
  اعضا آموزشي هاي توانمندي - 2

 )الف( تدريس سابقه) الف



 

  

  

 1392/ 6شماره / 11دوره /يعلوم رفتار قاتيتحق  498

                    ...گروه هاي برنامه كيفيت دروني ارزشيابي  

 )الف( ستدري روش كارگاه) ب
 )الف( كتاب ترجمه يا تأليف) ج
 )الف( مقاالت هيارا) د
 )الف( تحقيقاتي هاي طرح) ه
 )ب( خارجي و داخلي سمينارهاي در سخنراني) و
 المللي بين و ملي تخصصي و علمي هاي انجمن در عضويت) ز

  )ب(
  اعضا هاي فعاليت توزيع - 3

  )ج،د( مركز در حضور) الف
  )ب( كالب ژورنال و كنفرانس آموزشي جلسات در شركت) ب
  خدماتي و رفاهي امكانات از اعضا رضايت ميزان - 4

  )ب( رفاهي امكانات از علمي هيأت اعضا رضايت) الف
 )ب( خدماتي امكانات از رضايت)ب

  دانشجويان حوزه
  دانشجويان توزيع و تركيب - 1

  )د،ج( مقطع و دوره هر دانشجويان تعداد بودن مناسب) الف
  )ه( دانشجويان سن نبود مناسب) ب
  )ج( دانشجويان اسكان وضعيت بودن مناسب) ج
  گروه مدير و علمي هيأت اعضا با ارتباط - 2

  )ج( دانشجويان توسط مشكالت طرح امكان) الف
  )ج( علمي هيأت اعضا و گروه مدير به دسترسي امكان) ب
  ارزشيابي و اجرا ريزي، برنامه در مشاركت - 3

  )ج ب،( درسي زيري برنامه در مشاركت) الف
  )ج ب،( برنامه اجراي در مشاركت) ب
  )ج ب،( برنامه ارزشيابي در مشاركت) ج
  )ج( گروه مدير و علمي هيأت اعضا بازخورد بودن مناسب) د
  وظايف و حقوق اهداف، از آگاهي - 4

  )ج( دوره اهداف از آگاهي) الف
  )ج( خود حقوق از آگاهي) ب
  )ج( وظايف شرح از آگاهي) ج
  روز طول در درسي مطالعه زمان مدت - 5

 اشتغال به توجه با روز طول در علمي مطالعه زمان مدت) الف
  )ج( علمي غير

  )ج( معاش امرار جهت آموزشي غير فعاليت) ب

  )ج( دانشجو پژوهشي فعاليت انگيزه) ج
  ورودي هاي صالحيت  - 6

  )ج( ورودي امتحانات نمرات) الف
  )ج(تحصيلي عاليق) ب
  زشيآمو منابع حوزه 

 آموزشي برنامه پوشش جهت بيماران الزم تنوع و تعداد وجود
 )ج(

 د،( آموزشي منابع سازي بهينه براي گروه مشي خط - 1
 )ج

 كامپيوتر رساني اطالع تجهيزات - 2
  )ب( كامپيوتر مناسب تعداد - الف
  )ب( گروه در رساني اطالع سايت وضعيت - ب
  )ج( مقاالت پرينت امكان و اينترنت به اتصال - ج

  مطالعه فضاهاي و كتابخانه توضعي - 3
  )ب،ج( وقت تمام كتابخانه– الف
  )ب،ج( مطالعه سالن بودن مناسب - ب
  )ب،ج( كتابخانه هواي بودن مناسب - ج
  )ب،ج( رنو بودن مناسب - د
  )ب،ج( يعلم جديد و مرجع كتب كيفيت و ميزان - و
  ) ب،ج( يتخصص و خارجي معتبر مجالت با اشتراك ميزان - ز
  )ب،ج( يبصر عيسم تجهيزات - ح
  )ب،ج( تمقاال زيراكس امكان - ط
 دسترسي امكان و شناختي روان هاي آزمون كيفيت و تعداد - ي
  )ب،ج( اه آن به آسان

 سمعي و فضا مناسب امكانات با درسي هاي كالس وجود - ك
  )ب،ج( يبصر

  جانبي و رفاهي امكانات - 4
  )ج( غذاخوري مناسب وضعيت - الف
  )ج( ندانشجويا ادهاستف جهت مجهز اتاق وجود - ب
  )ج( هدانشگا محيط در مناسب سبز فضاي وجود - ج

  پژوهش حوزه
  علمي هيأت اعضا انفرادي هاي فعاليت و آثار - 1

 )الف( كتب ترجمه و تأليف) الف
 )الف( خارجي و داخلي مقاالت چاپ)ب
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 )ب( نامه پايان مشاوره و راهنمايي)ج
 )الف( مصوب تحقيقاتي طرح اجراي)د
  گروه پژوهشي هاي برنامه و مشي خط - 2

  )ب( گروه در مشخص پژوهشي استراتژي) الف
  )الف( اعضا بين مشترك تحقيقاتي هاي طرح اجراي) ب
  گروه پژوهشي هاي پروژه - 3

 و ملي همايش و سمينار برگزاري جهت مدون برنامه وجود) الف
 )ب( المللي بين

 )ب( گروه توسط المللي بين يا ملي پژوهش پروژه هيارا)ب
  پژوهش امكانات - 4

 )ب( تحقيقاتي هاي پروژه به رسيدگي مدت) الف
 )ب( كافي بودجه اختصاص )ب
 دانشگاهي سيستم خارج از تحقيقاتي بودجه دريافت امكان) ج

 )ب(
 آموزشي هاي سايت و الكترونيك هاي ژورنال به دسترسي) د

 )ب(
  ارزيابي و سنجش حوزه

  دانشجو سنجش - 1
 )ج( دانشجويان براي يابيارز نحوه بودن مشخص) الف
 براي فردي خصوصيت ارزيابي نحوه بودن مشخص)ب

 )ج( دانشجويان
 )ب( ارزيابي نحوه از علمي هيأت اعضا بودن مطلع)ج
 )ب،ج( دانشجو سنجش روش تنوع)د
  )ج( آموزشي اهداف با ها  آزمون نوع تناسب) ه
 درسي هاي برنامه ارزيابي در علمي هيأت اعضا بودن دخيل) و

  )ب(
  )ج( درسي هاي برنامه ارزيابي در دانشجويان بودن دخيل) ز
  )الف( امتحانات در دانشجويان موفقيت ميزان) ح
 سنجي كيفيت و ارزشيابي هاي برنامه - 2

 )ب،د( علمي هيأت ارزيابي نحوه بودن مكتوب و مشخص) الف
 گروه مدير و علمي هيأت ارزيابي در دانشجويان بودن دخيل )ب

 )ج(
 علمي هيأت اعضا توسط گروه مدير ارزشيابي فرم تكميل )ج

 )ب(

 )ب،د( گروه مدير وظايف با ارزشيابي فرم تناسب )د
 )ب( گروه مدير توسط علمي هيأت اعضا منظم ارزشيابي )ه
 )ب،د( علمي هيأت اعضا وظايف با ارزشيابي فرم تناسب )و
 بازخورد هاي برنامه وجود - 3

  )ب( علمي هيأت اعضا به ارزشيابي نتايج مكتوب هيارا) الف
  

  ها يافته
هاي تكميل شده  نامه در اين بخش كليه اطالعات حاصل از پرسش

. گردد ه مييعلمي و دانشجويان ارا هيأتتوسط مدير گروه، اعضا 
علمي و  هيأتالزم به ذكر است كه با توجه به تعداد محدود اعضا 

كليه  ها توسط نامه شناسي باليني پرسش دانشجويان گروه روان
ارشد و دكترا و  دانشجويان مشغول به تحصيل در مقاطع كارشناسي

در . علمي و مدير گروه تكميل گرديد هيأتچنين كليه اعضا  هم
 8مرحله بعد اطالعات وارد كامپيوتر و نتايج حاصل از آن به صورت 

ترسيم شده است، ولي با توجه به حجم باالي اطالعات  جدول مجزا
بندي  نهايت اين اطالعات در دو جدول جمع موجود در جداول در
اطالعات مربوط به موارد مورد  8 تا 1 جداولگرديده است؛ لذا 

بخش  1جدول ( 9بررسي در هر حوزه و در نهايت جداول شماره 
بندي از  طور كلي يك جمع به )ها بخش يافته 2جدول ( 10 و )ها يافته

شود  يادآوري مي جا در اين .دهد وضعيت تمامي حوزه را نمايش مي
توانند  كه در صورت نياز به جزئيات اين جداول، خوانندگان مي

محتواي اين جداول را از طريق نويسنده مسؤول مكاتبه و دريافت 
  .كنند

  توان گفت كه بر اساس بررسي نتايج مي
 آموزشي اهداف و رسالت حوزه در - 1

، مدون پژوهشي و آموزشي اهداف وجود: هاي مطلوب مالك
 ابالغ، اهداف تصويب يا تدوين در گروه علمي هيأت اعضا مشاركت
 هر شروع در توجيه و معارفه جلسه تشكيل با دانشجويان به اهداف
 دوره آموزشي اهداف با دوره مدت تناسب و دوره

 بندي طبقه و نويسي هدف و قواعد رعايت: مطلوب هاي نيمه مالك
 هيأت اعضا به اهداف ابالغ نگرش، و مهارت دانش، اساس بر ها آن

  آموزشي محتوي و اهداف تناسب و جلسه تشكيل با علمي
  برنامه منظم و مدون جهت بازنگري اهداف :هاي نامطلوب مالك
 سازماندهي و مديريت حوزه در - 2
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نحوه انتخاب (نحوه و مدت انتخاب مدير گروه : هاي مطلوب مالك
وه هاي مدير گر ويژگي ،طول مدت انتخاب مدير گروه ،)مدير گروه

اطالع از قوانين و اختيارات ، سابقه مديريت، )سابقه علمي و آموزشي(
در  ،پيگيري مشكالت گروه، ابالغ به وظايف اعضا، ها ين نامهيآ و

ميزان استقالل گروه در ، دسترس بودن و ارتباط با مدير گروه
ميزان  ،)هاي مدير گروه نظارت بر فعاليت(ريزي و سازماندهي  برنامه

هاي موجود  نامه ينياز آ اندركاران دستعلمي و  هيأت آگاهي اعضا
تشكيل جلسات  ،ها نامه ينينظارت بر اجراي آ، و ابالغ به ايشان

پيگيري مصوبات ، )برنامه منظم جهت تشكيل جلسات گروه(گروه 
ميزان تشكيل (حضور مدير گروه در جلسات گروه و  جلسات گروه

  )و هدايت جلسات گروه
هاي توسعه  برنامه ،استقالل و سازماندهي: وبمطل هاي نيمه مالك
برنامه ايجاد و  ،)برنامه افزايش توان آموزشي(علمي  هيأتاعضا 

نحوه گزينش و استخدام اعضا ، هاي مطالعاتي توزيع مناسب فرصت
، علمي هيأتريزي جهت ارتقا رتبه اعضا  برنامه ،علمي هيأت

، )مدون و شفاف هاي نامه ينيوجود آ(هاي داخلي گروه  نامه ينيآ
 هيأتميزان ارزيابي و نظارت از فعاليت اعضاي ، ها نامه ينيكفايت آ
  هاي تشويق و توبيخ برنامه و علمي
تعيين بودجه و و  برنامه مالي مدون گروه :هاي نامطلوب مالك
  نحوه هزينه كردن بودجهو  هاي گروه هزينه

 آموزشي برنامه حوزه در - 3

مشاركت (ريزي آموزشي  امهمشاركت در برن: هاي مطلوب مالك
اجراي برنامه ، )ريزي گروه علمي در تدوين برنامه هيأتاعضا 

ه يهاي ارا هاي هفتگي و يا مقاله تعداد و كيفيت كنفرانس(آموزشي 
هاي عملي در تشخيص  اثربخشي آموزش، )شده در ژورنال كالب

مؤثر بودن حضور اساتيد در برآورد نيازهاي  ،و درمان بيماران
، هاي درس تئوري و عملي حضور منظم اساتيد در كالس ،يآموزش

مشخص و مدون بودن زمان حضور ( برنامه آموزش دانشجويان
، اطالع دانشجويان از نحوه آموزش و اهداف آموزشي، )دانشجويان

در دسترس بودن و  علمي از اهداف آموزشي هيأتاطالع اعضاء 
  براي دانشجويان) حضور كمي(علمي  هيأت
روش تدريس  ،هاي عملي آموزش تكمي: مطلوب ي نيمهها مالك

رضايت (علمي از طرح درس  هيأتو ميزان استفاده اعضاي 

رضايت دانشجو از ، )علمي هيأتدانشجو از شيوه تدريس اعضاء 
هاي  استفاده از شيوه، علمي هيأتشيوه تدريس عملي اعضاي 

هاي جديد بر آموزش  تأثير استفاده از شيوه، جديد آموزشي
هاي  دريافت آموزش كافي براي اجرا و تفسير آزمون، دانشجويان

كيفيت ، مشخص و مدون بودن اهداف آموزشي، شناختي روان
هاي آموزشي يا ژورنال  علمي در چارچوب هيأتفعاليت اعضا 

در دسترس بودن دانشجويان ارشد و  كالب و جلسات سخنراني
  تر ها و مقاطع پايين براي سال

مشاركت دانشجويان مقاطع مختلف در  :بهاي نامطلو مالك
  ريزي گروه تدوين و اجراي برنامه

 علمي هيأت حوزه در - 4

وضعيت استخدام ، علمي هيأترتبه اعضا : هاي مطلوب مالك
اعضا ، )علمي رسمي آزمايشي هيأتاعضا (علمي   تأاعضا هي

 ، علمي هيأتنحوه فعاليت اعضا  ،ت علمي رسمي قطعيأهي
سابقه تدريس اعضا (علمي  هيأتاعضا  آموزشي هاي توانمندي

تأليف يا ترجمه اعضا ، گذراندن كارگاه روش تدريس ،)علمي هيأت
هاي  پروژه،  علمي هيأتوضعيت مقاالت اعضا ،  علمي هيأت

وضعيت سخنراني در مجامع علمي ،  علمي هيأتتحقيقاتي اعضا 
هاي علمي و تخصصي  فعاليت اعضا در انجمن،  علمي هيأتاعضا 
حضور (علمي  هيأتهاي اعضا  توزيع فعاليت، المللي و بين ملي

شركت در و  )علمي هيأتفيزيكي منظم و مطابق برنامه اعضا 
   )كنفرانس، ژورنال كالب(جلسات آموزشي 

تعداد اعضا (علمي  هيأتتركيب و توزيع  :هاي نامطلوب مالك
ميزان رضايت اعضا از امكانات رفاهي و خدمات ، )علمي هيأت

رضايت از امكانات و  )رفاهي  امكانات علمي از هيأتت رضاي(
  خدماتي
 دانشجويان حوزه در - 5

مناسب بودن (تركيب و توزيع دانشجويان : هاي مطلوب مالك
، مناسب بودن سن دانشجويان، )تعداد دانشجويان هر دوره و مقطع

 هيأتارتباط با اعضا ، مناسب بودن وضعيت اسكان دانشجويان
علمي  هيأتامكان طرح مشكل دانشجويان با (علمي و مدير گروه 

 ، علمي هيأتامكان دسترسي به مدير گروه و اعضا ، )و مدير گروه
آگاهي از  ،علمي و مدير گروه هيأتمناسب بودن بازخورد اعضا 
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  مجتبي حبيبي و همكاران

آگاهي از وظايف ، )آگاهي از اهداف دوره(اهداف، حقوق و وظايف 
 زمان مطالعه درسي در طول روز مدت ،دانشجو  عنوان  به خود

هاي ورودي  صالحيت ،)دت زمان مطالعه علمي در طول روزم(
  عاليق تحصيلي و )هاي ورودي نمرات امتحان(

ريزي، اجرا و ارزشيابي  مشاركت در برنامه: هاي نيمه مطلوب مالك
 ،مشاركت در اجراي برنامه ،)ريزي درسي مشاركت در برنامه(

فعاليت  ،آگاهي از حقوق خود ،نامهمشاركت در ارزشيابي بر
انگيزه فعاليت پژوهشي و طرح  ،معاش امرار  غيرآموزشي جهت

نامه در قالب طرح تحقيقاتي  نامه يا پايان تحقيقاتي غير از پايان
  مصوب
 يآموزش منابع حوزه در - 6

، سازي آموزشي خط مشي گروه براي بهينه: هاي مطلوب مالك
مناسب و ) تعداد مناسب كامپيوتر( ررساني كامپيوت تجهيزات اطالع
  بودن نور كتابخانه

وجود تعداد و تنوع الزم بيماران جهت : مطلوب هاي نيمه مالك
 گروه، در  رساني  وضعيت سايت اطالع، پوشش برنامه آموزشي

مناسب ، )كتابخانه تمام وقت( وضعيت كتابخانه و فضاهاي مطالعه
مناسب بودن  ،نهمناسب بودن هواي كتابخا ،بودن سالن مطالعه

 تجهيزات  بودن  مناسب ،ميزان و كيفيت كتب مرجع و جديد علمي
هاي  وجود كالسو  امكان زيراكس مقاالت، بصري و  سمعي 

  درسي با امكانات مناسب فضا و سمعي بصري
، مقاالت پرينت  امكان و  اينترنت  به  اتصال: هاي نامطلوب مالك

 ،عتبر خارجي و تخصصيمناسب بودن ميزان اشتراك با مجالت م
شناختي و امكان  هاي روان مناسب بودن تعداد و كيفيت آزمون

وضعيت مناسب (امكانات رفاهي و جانبي ، ها دسترسي آسان به آن
 وجود اتاق مجهز و مناسب جهت استفاده دانشجويان، )غذا خوري

  وجود فضاي سبز مناسب در محيط دانشگاهو 
 پژوهش حوزه در - 7

علمي  هيأتهاي انفرادي اعضا  آثار فعاليت: هاي مطلوب مالك
چاپ ، )سال اخير 5علمي در  هيأتتأليف و ترجمه اعضاي (گروه 

راهنمايي و مشاوره پايان نامه توسط ، مقاالت داخلي و خارجي
اجراي طرح تحقيقاتي مصوب در ، علمي در سال اخير هيأتاعضا 

هاي  تهاي الكترونيك و ساي دسترسي به ژورنالو  سه سال اخير
  آموزشي
وجود برنامه (هاي پژوهشي گروه  پروژه: مطلوب هاي نيمه مالك

 و )المللي مدون جهت برگزاري سمينارها و همايش ملي و بين
  امكان دريافت بودجه تحقيقاتي از خارج سيستم دانشگاهي

 گروه پژوهشيهاي  خط مشي و برنامه: هاي نامطلوب مالك
هاي تحقيقاتي  اجراي طرح، )استراتژي پژوهشي مشخص در گروه(

، المللي توسط گروه هاي ملي يا بين ه پروژهيارا، مشترك بين اعضا
و  )هاي تحقيقاتي مدت رسيدگي به پروژه(امكانات پژوهش 

  اختصاص بودجه كافي
 ارزيابي و سنجش حوزه در - 8

مشخص بودن نحوه ارزيابي (سنجش دانشجو : هاي مطلوب مالك
 هيأتمطلع بودن اعضا ، )ياندانش نظري و عملي براي دانشجو
علمي  هيأتدخيل بودن اعضا ، علمي از نحوه ارزيابي دانشجويان

پذيرفته شدن ، هاي تئوري و عملي دانشجو در ارزيابي برنامه درس
، )موفقيت دانشجويان در امتحانات(دانشجويان در امتحان جامع 

مشخص و مكتوب بودن نحوه (برنامه ارزشيابي و كيفيت سنجي 
علمي توسط  هيأتارزشيابي منظم اعضا ، )علمي هيأتابي ارزي

و  علمي هيأتتناسب فرم ارزشيابي با وظايف اعضا ، مدير گروه
علمي بر  هيأته بازخورد به اعضا يارا(هاي بازخورد  وجود برنامه

  )ها اساس ارزشيابي
 مشخص و مكتوب بودن نحوه ارزيابي :مطلوب هاي نيمه مالك

تنوع روش ارزيابي ، فردي  وصياتخص  زمينه در دانشجو 
، منطبق بودن نحوه ارزيابي دانشجو با اهداف آموزشي، دانشجويان

، علمي و مدير گروه هيأتدخيل بودن دانشجويان در ارزيابي 
تناسب و  علمي هيأتتكميل فرم ارزشيابي مدير گروه توسط اعضا 

  فرم ارزشيابي با وظايف مدير گروه
بودن دانشجويان در ارزيابي برنامه دخيل : هاي نا مطلوب مالك
  هاي تئوري و عملي درسي

شاخص بيان  هر هاي مالك به مربوط نتايج بندي جمع 1 جدولدر 
  . شده است
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                    ...گروه هاي برنامه كيفيت دروني ارزشيابي  

  شاخص هر هاي مالك به مربوط نتايج بندي جمع .1 جدول

  نتيجه ارزيابي  امتياز  هاي مورد ارزيابي مالك  شاخص

نسبتاً   مطلوب      
  مطلوب

  نامطلوب

رسا
ت
ل

 و 
اهداف
 

آموزش
  ي

      *  85/2  وجود اهداف آموزشي و پژوهشي مدرن

      *  71/2  علمي گروه در تدوين يا تصويب اهداف هيأتمشاركت اعضا 

    *    2  ها بر اساس دانش مهارت و نگرش رعايت قواعد هدف نويسي و طبقه بندي آن

    *    26/2  علمي گروه و دانشجويان هيأتابالغ اهداف به اعضا 

    *    96/1  ناسب اهداف و محتواي آموزشيت

      *  47/2  تناسب مدت دوره با اهداف آموزشي دوره

  *      28/1  برنامه منظم و مدون جهت بازنگري اهداف

ت
مديري

 و 
سازماندهي

  

      *  92/2  نحوه و مدت انتخاب مدير گروه

      *  78/2  هاي مدير گروه ويژگي

      *  35/2  سازماندهي ميزان استقالل گروه در برنامه ريزي و

    *    13/2  علمي هيأتهاي توسعه اعضا  برنامه

    *    21/2  هاي داخلي گروه نامه آيين

  *      42/1  برنامه مالي مدون گروه

      *  78/2  تشكيل جلسات گروه

      *  65/2  حضور مدير گروه در جلسات گروه

برنامه
 

آموزشي
  

    *    14/2  مشاركت در برنامه ريزي آموزشي

    *    21/2  جراي برنامه آموزشيا

    *    87/1  علمي از طرح درس هيأتهاي تدريس و ميزان استفاده اعضا  روش

      *  40/2  برنامه آموزش دانشجويان

يه
ت
ئ

 
علمي

  

      *  48/2  علمي هيأتتركيب و توزيع 

      *  90/2  علمي هيأتهاي آموزشي اعضا  توانمندي
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  نتيجه ارزيابي  امتياز  هاي مورد ارزيابي مالك  شاخص

      *  34/2  علمي هيأتهاي اعضا  توزيع فعاليت

  *      07/1  علمي از امكانات رفاهي و خدماتي هيأتميزان رضايت اعضا   

دانشجويان
  

      *  66/2  تركيب توزيع دانشجويان

      *  49/2  علمي و مدير گروه هيأتارتباط اعضا 

    *    11/2  مشاركت در برنامه ريزي، اجرا و ارزشيابي

    *    25/2  آگاهي از اهداف، حقوق و وظايف

      *  36/2  ن مطالعه درسي در طول روزمدت زما

      *  84/2  هاي ورودي صالحيت

منابع
 

آموزشي
  

      *  34/2  وجود تعداد و تنوع الزم بيماران جهت پوشش برنامه آموزشي

      *  3  خط مشي گروه براي بهينه سازي آموزشي

    *    96/1  تجهيزات اطالع رساني كامپيوتر

    *    86/1  وضعيت كتابخانه و فضاهاي مطالعه

  *      39/1  امكانات رفاهي

پژوهش
  ي

      *  85/2  گروه علمي هيأتاعضا  انفرادي  هاي فعاليت و آثار

  *      1  هاي پژوهشي گروه خط مشي و برنامه

  *      56/1  هاي پژوهشي گروه پروژه

    *    92/1  امكانات پژوهش

ش
سنج

 و 
ارزشيابي

  

    *    10/2  سنجش دانشجو

      *  33/2  كيفيت سنجي هاي ارزشيابي و برنامه

      *  85/2  هاي بازخورد وجود برنامه
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                    ...گروه هاي برنامه كيفيت دروني ارزشيابي  

  ها شاخص هب مربوط هاي داده از حاصل نتايج.2 جدول
  نتيجه ارزيابي  امتياز  هاي مورد ارزيابي مالك

  نامطلوب  نسبتاً مطلوب  مطلوب    
    *    21/2  رسالت و اهداف آموزشي

      *  4/2  مديريت و سازماندهي
    *    25/2  برنامه آموزشي

    *    97/1  علمي هيأت
      *  45/2  دانشجويان

    *    11/2  منابع آموزشي
    *    83/1  پژوهشي

      *  42/2  سنجش و ارزشيابي
  

  گيري بحث و نتيجه
  گروهدر اين بخش با عنايت به نتايج حاصل از ارزشيابي دروني 

سعي خواهد شد كه راهكارها و پيشنهادات  باليني شناسي روان
رطرف كردن نقاط ضعف و نحوه تداوم و پيشرفت اجرايي جهت ب

  .ه گرددينقاط قوت در اين گروه ارا
دست آمده از بررسي مطلوبيت عوامل مورد نياز گروه  نتايج به

  :شناسي باليني روان
گردد در حوزه رسالت و  مشاهده مي 2طور كه در جدول  همان

ترين نقطه ضعف در بخش داشتن برنامه  اهداف آموزشي عمده
باشد كه در اين راستا  ظم و مدون جهت بازنگري اهداف ميمن

طرحي را  EDOگردد كه مدير گروه با همكاري دفتر  پيشنهاد مي
  .ه نمايديدر خصوص نحوه بازنگري اهداف ارا

ها  بندي آن نويسي و طبقه چنين در رابطه با رعايت قواعد هدف هم
ي بر اساس دانش، مهارت و نگرش و تناسب اهداف و محتوا

باشد  در حد نسبتاً مطلوب مي كه هرچندآموزشي وضعيت گروه 
گردد با هماهنگي با مدير گروه  پيشنهاد ميبا وجود اين  ولي

دانشگاه بازنگري در  EDCحداكثر در طي يك سال با همكاري 
چنين در رابطه با  هم. ها صورت گيرد اهداف و طبقه بندي آن
گروه و دانشجويان به  علمي هيأتاعضا وضعيت ابالغ اهداف به 

ولين گروه و انستيتو ؤرسد كه با بازخورد مناسب به مس نظر مي
البته . پزشكي بتوان آن را به وضعيت مطلوب رساند روان
گردد به طور كلي وضعيت  مشاهده مي 2طور كه در جدول  همان

به نظر . حوزه رسالت و اهداف آموزشي در حد نسبتاً مطلوب است
مشكالت اصلي در اين زمينه نبود پست رسد كه يكي از  مي

باشد كه  مي پزشكي تهران روان معاونت آموزشي در چارت انستيتو
هاي مؤثري در اين زمينه  شايد با تخصيص اين پست بتوان گام

  .برداشت
در رابطه با حوزه مديريت و سازماندهي هر چند كه با نگاه اجمالي 

وضعيت مطلوب  توان مشاهده نمود كه گروه در مي 2به جدول 
ولي مشكل اصلي در اين زمينه در برنامه مالي مدون  ،قرار دارد
هاي  رسد كه با توجه به محدوديت باشد كه به نظر مي گروه مي

ه بودجه مستقيم به يه شده از طرف دانشگاه در زمينه ارايارا
. باشد له به راحتي قابل برطرف شدن نميأها اين مس گروه
نامه داخلي  و آيين علمي هيأتاعضا سعه هاي تو چنين برنامه هم

باشد كه با هماهنگي با رياست  مطلوب مي گروه نيز در حد نيمه
اعضا هاي توسعه  توان جهت تنظيم برنامه انستيتو و مدير گروه مي

انستيتو جهت تدوين  EDOو با هماهنگي با  علمي هيأت
  .هايي برداشته شود هاي داخلي گام نامه آيين

مشاهده  2طور كه در جدول  مه آموزشي نيز هماندر حوزه برنا
گردد به طور كلي گروه در وضعيت نسبتاً مطلوب قرار دارد كه  مي

اعضا  هاي تدريس و ميزان استفاده عمدتاً مربوط به بخش روش
ريزي آموزشي و  از طرح درس مشاركت، در برنامه علمي هيأت

وجه به گذراندن در اين رابطه با ت. باشد اجراي برنامه آموزشي مي
هاي آموزشي در اين زمينه توسط همه اعضا گروه پيشنهاد  دوره
در  EDCهاي تكميلي توسط  هاي آموزش گردد كه كارگاه مي

ها مجدداً جهت اين  دانشگاه تدوين و اعضا ضمن شركت در آن
  .له آموزش ببينندأمس

توان  مي 2 جدولعلمي نيز با نگاه اجمالي به  هيأتدر حوزه 
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ه نمود كه گروه در وضعيت نسبتاً مطلوب قرار دارد و با مشاهد
گردد كه اين مشكالت بيشتر در  مشخص مي 1نگاه به جدول 

از امكانات رفاهي و  علمي هيأتاعضا حوزه ميزان رضايت 
رسد با هماهنگي با دانشگاه و  خدماتي است كه به نظر مي

اشت زيرا در چنين وزارتخانه شايد بتوان گامي در اين راستا برد هم
معتقد بودند كه در مقايسه با  علمي هيأتاعضا اين خصوص 

هاي وزارت بهداشت از  هاي وزارت علوم و ديگر دانشگاه دانشگاه
تواند بر  له ميأه بالطبع اين مسك ،رفاه كمتري برخوردارند

  . هاي ديگر نيز تأثيرگذار باشد حوزه
ختانه در مجموع كه خوشب در حوزه دانشجويان نيز با توجه به اين

وضعيت مطلوب گزارش شده است ولي در مشاركت در 
ريزي، اجرا و ارزشيابي و آگاهي از اهداف حقوق و وظايف  برنامه

رسد با  در حد نسبتاً مطلوب ارزيابي شده است كه به نظر مي
توان با تهيه جزوات در اين خصوص و  هماهنگي با مدير گروه مي

يشتر دانشجويان اين مورد را نيز ريزي در جهت مشاركت ب برنامه
  .به حد مطلوب رساند

بيانگر وضعيت در حد نسبتاً  2 جدولدر حوزه منابع آموزشي نتايج 
ترين نقطه ضعف در امكانات رفاهي و  باشد كه بزرگ مطلوب مي

در مرحله دوم تجهيزات اطالع رساني، كامپيوتر و وضعيت 
ه با توجه به ك ،كتابخانه و فضاهاي مطالعه گزارش شده است

كه در اين مركز دو گروه دانشجويان تحصيالت تكميلي  اين
باشند و  شامل كارشناسي ارشد و دكترا مشغول به تحصيل مي

 گروه اين براي وزارتخانهمناسب تعيين شده توسط  نسبتاً بودجه
 هاي هزينه بتوان اداري بروكراسي كاهش با كه رسد مي نظر به

 منابع براي هزينه صرف مستقيماً هرابط اين در يافته تخصيص
  .آموزشي گردد

  2در حوزه پژوهشي نيز با توجه به جدول 
حد نسبتاً مطلوب گزارش شده است كه  نتيجه ارزيابي گروه در 

هاي پژوهشي و  عمدتًا مشكالت در حوزه خط مشي و برنامه
باشد كه پيشنهاد  هاي پژوهشي مشترك در گروه مي پروژه
اي در اين خصوص با همكاري معاون  كميتهگردد كه تشكيل  مي

  . له را تسهيل بخشدأپژوهشي گروه بتواند اين مس
در حوزه سنجش و ارزشيابي نيز هر چند وضعيت به  در نهايت،

طور كلي در حد مطلوب گزارش گرديده است ولي سنجش 
باشد كه بازنگري مجدد در اين  دانشجو در حد نسبتاً مطلوب مي

تواند  هاي تكميلي جهت اعضا گروه مي رگاهحوزه و برگزاري كا
 .مناسب باشد

هاي مشابه  هاي ديگر كه از نتايج پژوهش طبق روال پژوهش
جهت حمايت از نتايج پژوهش استفاده مي شود، در اين پژوهش 

هاي ديگربه اين علت كه پژوهش حاضر يك  ارايه پژوهش
ر هاي ديگ باشد عملي نيست چرا كه پژوهش مطالعه موردي مي

ها،  در اين حوزه هر كدام با گروهي خاص، عوامل، مالك
ها به  هاي آن اند و ارايه يافته نشانگرها و اهدافي خاص انجام شده

اكثر . نوعي كه حامي نتايج پژوهش حاضر باشد منطقي نيست
بخش در  )24- 19, 17(هاي انجام شده در اين حوزه  پژوهش
از طرف . اند گيري طبق روال پژوهش حاضر عمل نموده نتيجه

جا كه اين پژوهش به نوعي يك مطالعه ارزيابي است  ديگر، از آن
و منطق مطالعات ارزيابي عدم امكان تعميم نتايج پژوهش 

هاي  توان نتايج اين پژوهش را به ديگر گروه باشد، لذا نمي مي
فرايند اجرايي اين پژوهش  ولي. شناسي باليني تعميم داد روان
شناسي  تواند به عنوان الگويي براي ساير گروه هاي روان مي

  .كار رود باليني به
هاي انجام شده در خصوص ارزيابي دروني اين  با مرور طرح

 نامطلوب سطح در را خود ،ها شود كه اكثر گروه واقعيت آشكار مي
پژوهشي در اين  ديگر منابع .اند نموده يابيارز مطلوب نسبتا اي و

 بيترت نيهم به يآموزش يها گروه يدرون يابيارز در حوزه نيز
 كي مطلوب تيوضع واقع در. )17- 18، 20، 25( اند نموده عمل
 گروه كند، يم جاديا حركت زهيانگ كه يآرمان است، آرمان
 نيا نيتدو در تهران پزشكي روان تويستيان ينيبال يشناس ن روا
 را ها آن و نموده توجه مهم نيا به طلوبم وضع يارهايمع

 مطلوب كامال را خود تيوضع كه است نموده نيتدو يا بگونه
 انجام گروه نيا كه يگريد يها يابيارز در مطمئنا .دينما يابيارز

 يا گونه هب ار خود مطلوب وضع يارهايمع مجددا داد، خواهد
 و حركت به اجياحت ها آن به يابيدست كه كرد خواهد نيتدو
 كه است يامر مطلوب تيفيك. داشت خواهد يشتريب تيفعال
 در تيفيك وجود عدم. كرد مشخص را آن يينها نقطه توان ينم
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                    ...گروه هاي برنامه كيفيت دروني ارزشيابي  

 به تنها توان ينم را هاي مورد ارزيابي هاي گروه مؤلفه از يبرخ
 نايدانشجو اشتغال عدم مثال عنوان به .داد نسبت گروه عملكرد
 نهيزم نيا در گروه نامطلوب عملكرد علت به توان ينم را گروه
 جامعه در يشغل يها فرصت نبود امر نيا علت واقع در. داد نسبت
 ديبا شود يم مربوط يشناس روان گروه به كه ييجا آن تا اما است،

 يداتيتمه يابيارز مورد عوامل موجود وضع بهبود خصوص در
 به ها لفهؤم و عوامل از يبرخ در ضعف كه چرا شود، دهيشياند
 - سيتدر نديفرا در پژوهش، در ضعف. شود يم مربوط گروه خود

ي، فرايند آموزش يها دوره ،يسازمانده و تيريمد نديفرا ،يريادگي
 يعملي، زير برنامه با ،يابيارز مورد يها گروه در يزير برنامه
 جبران قابل يابيارز از حاصل شنهاداتيپ و راهكارها ساختن
  .است

هاي  تحوالت شگرف و عظيمي كه در سه دهه اخير در رشته
علوم پايه و باليني تحقق يافته است، همزمان با توجه سازمان 

ها به امر سالمت براي همه و  بهداشت جهاني بهداشت و دولت
تأكيد وافر بر پيشگيري، سبب شده است كه به دگرگوني و تغيير 

از طرف . عطوف گردددر آموزش علوم پزشكي توجه بيشتري م
ديگر، يكي از اهداف برنامه پنج ساله دوم كشور، توجه به 

هاي كيفي و ارتقاي كيفيت آموزش در بخش آموزش  شاخص
هاي  عالي و در نهايت، تربيت نيروهايي است كه از قابليت

از طرفي، رشد . اخالقي، علمي، و عملي كارامدي برخوردار باشند
نظامي از جمله نظام بهداشت و  و توسعه در هر كشور و يا هر

درمان كشور، بدون يك سيستم ارزشيابي كارامد فاقد مفاهيم و 
مديران و . ابزار الزم و اساسي براي تحقق اهداف آن نظام است

هاي  ريزي گذاران، در چنين نظامي جهت برنامه سياست
- 28(استراتژيك به اطالعات جامع، صحيح و به موقع نياز دارند 

26 ،23 ،12 (.  
آوري  درماني، جمع - نقش سيستم ارزشيابي در خدمات بهداشتي

ها، مقايسه با استانداردها، ارزشيابي و  ها، محاسبه شاخص داده
ها، تفسير و تحليل نتايج، گزارش دهي، دادن  اعتبارسنجي سازمان

ه براي خدمات كارامد و دست آمد بازخورد، استفاده از اطالعات به
ريزي استراتژيك بسيار  گذاران و برنامه اثربخش از طريق سياست

در مجموع، ارزشيابي دروني جهت حصول به . حايز اهميت است

اهداف آگاهي از ميزان تناسب مأموريت و اهداف گروه با نيازها و 
ربط، ذي عالقه و ضرورت تجديد نظر  نفع، ذي انتظارات افراد ذي

ها، فراهم كردن زمينه و بستر جهت انجام ارزيابي  بيني آنو باز
بيروني و برانگيختن افراد شاغل در گروه جهت كوشش بيشتر 

، 29- 31(پذيرد  منظور ارتقا كيفيت گروه و تعالي آن انجام مي به
شناسي باليني دانشگاه علوم پزشكي  گروه روانطور كلي  به) . 18

ن در زمان اجراي برنامه دانشگاه علوم پزشكي ايرا( ايران
تالش كرد با بررسي ميزان اهداف تحقق يافته گروه از ) ارزشيابي

ديدگاه دانشجويان كارشناسي ارشد، دكتري تخصصي و اساتيد 
گروه به شكل سرشماري به بررسي وضعيت گروه آموزشي 

شناسي باليني بپردازد و نتايج را در قالب گزارش ارزشيابي  روان
يك سند علمي و معتبر در اختيار مخاطبين قرار  موردي به عنوان

اكنون كه اين مقاله در دست تأليف است، به لحاظ زماني . دهد
 توجه در حال حاضر، با. گذرد حدود دو سال از زمان ارزشيابي مي

هاي  دانشگاه ادغام ارشد، كارشناسي مقطع درسي برنامه تغيير به
تر و  تمع بزرگدر قالب يك مج ايرانعلوم پزشكي ايران و 

پزشكي  روان انستيتو اداري ساختار تغيير چنين هم و يكپارچه،
اي در روند آموزشي حاكم صورت پذيرفته  تغييراتي عمده تهران
 رئيسه انستيتو هيأتشناسي باليني و  گروه روان با همت. است
قابل توجه از بعد آموزشي و برخي تحوالت ، پزشكي تهران روان

براي . ه استصورت گرفتها  كيفيت برنامه پژوهشي در محتوا و
ها تغييرات اساسي  ترم گذشته و بر اساس اين يافته دودر مثال، 

تجربي دانشجويان در  - موزشيآامكانات  ،در خصوص كار عملي
لي اجرا شده يهاي كارورزي در مقاطع تحص كار باليني و برنامه

روه اميد است كه همه تحوالت خرد و كالن در سطح گ و ؛است
ها و تهديدها و استفاده از  و دانشگاه در جهت رفع نقطه ضعف

وري گروه در  ها پيش برود و سطح بهره ها و فرصت نقطه قوت
  .هاي دروني و بيروني آتي ارتقا يابد ارزشيابي

شناسي باليني در  هاي روان گردد كه گروه در پايان پيشنهاد مي
امكان مدنظر قرار كارگيري الگو مواد ذيل را نيز در صورت  به

بررسي و طراحي الگوهاي جديد جهت تصريح اهداف ) 1: دهند
ها و نشانگرهاي جديد جهت  بررسي و طراحي مالك)2گروهي 

استفاده از )3دادي،  دادي، فرايندي و برون ارزيابي عوامل درون
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خصوص ارزيابي عامل فرايند  ابزار مشاهده در جريان ارزيابي به
 قيدق يابيارز جهت يسميمكان هيته )4 ي، وريادگي - تدريس

  .يشغل انيجر در آموختگان دانش
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Abstract 
Aim and Background: The aim of this study was to examine the quality curriculum of the Department of 
Clinical Psychology of Iran University Medical Science. 
Methods and Materials: It is a descriptive case study and the sampling comprises MA, PhD students and 
attending professors of the Department of Clinical Psychology Tehran University of Medical Sciences in 
the academic year of 2010-2011 evaluating with an inventory. 
Findings: Evaluation indicated that fine performances were for management and organizations but not for 
educational goals such as curricula, educational research, and resources, or faculty members. The list of 
priorities of the aforementioned program is: 1- to consider primary curricula 2- to allocate more properties 
and broaden comprehensive plan to develop clinical psychological studies 3- Go ahead with detailed plan 
to recruit intellectual faculty members 4- Promote social welfare states for faculty 5- To provide sufficient 
facilities such as monthly salary, mortgage, and so forth for students to avoid carrying out regular menial 
jobs out of university thanks to well paying which can be adequate for their cost of living 6- Annual 
meeting with other clinical psychological school mates and masters for not only better communication but 
also looking for a solution. 
Conclusions: We suggest that the current achievement should be considered as a pilot study to evaluate 
other educational departments, so that we are quite an experience being involved in Iran. 
Keywords: Internal Evaluation, Quality of Programs, Clinical Psychology 
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