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 مقدمه

سال قبل با تشویق و هدایت 5ارزشیابی درونی در گروههاي آموزشی دانشگاههاي علوم پزشکی کشور از حدود 

اعضاي هیأت علمی این گروهها بویژه در گروههاي بالینی و پایه  ط مدیران وو ارزشیابی و توس دفتر نظارت

هاي پرستاري و مامائی ،بهداشت و دندانپزشکی آغاز و تا به امروز  دانشکده پزشکی و پس از آن برخی دانشکده

گروهها بوده نیز الگوي اولیه اي که راهنماي انجام ارزشیابی درونی در .ادامه یافته و همچنان رو به گسترش است 

روز سعی داشته اند ن طرح نیز تا امآتوسط این دفتر تهیه و در اختیار دانشگاهها قرار گرفته بود و گروه هاي مجري 

مجریان اظهار انجام این ارزشیابی طبق بررسی هاي بعمل آمده و .وي ارائه شده فعالیت نمایند گدر چهارچوب ال

راه داشته که برایند تمام آنها در جهت هدف اصلی انجام این طرح یعنی ارتقاء نتایج و دستاوردهاي مثبتی به هم ,آن

اما با بررسی .شناسائی شده که بر مجریان آن پوشیده نمی باشدنیز هائی  همچنین کاستی .کیفیت آموزشی بوده است

مده از این عمل آه هاي باي آموزشی و همچنین در طی بازدیدطرح هاي ارزشیابی درونی در گروه گزارشهاي

یا ناظر بر عدم شناخت و آگاهی کامل و دقیق مجریان  "یم که عمدتاوشمی  گروهها متوجه مشکالت و نقایصی

در قسمتهاي بعدي به برخی از این . ها و اشکاالت ساختاري در الگوي ارائه شده می باشدألو یا ناشی از خ است

وان با ارائه الگوي بازنگري شده اي که از وضوح و را می ت هر دو این مواردنقایص اشاره شده و  مشکالت و

شتر در منابع یاز این رو بر آن شدیم تا با مطالعه ب.تا حدود زیادي برطرف نمود  شفافیت بیشتري برخوردار باشد

موجود این حوزه و بهره گیري از فعالیت هاي انجام شده در جهان ،تطبیق آن با شرایط موجود و رفع نواقص قبلی 

ضمن برخورداري از پایه علمی مناسب بتواند براي انجام ارزشیابی درونی در  که یمیلی ارائه نماعممایی ،راهن

در اینجا جادارد از خدمات سرکار خانم نرگس لیالزپور که در . د و قابل استفاده باشدگروههاي آموزشی سودمن

 .تایپ این متن همکاري صمیمانه داشته اند تقدیر و تشکر بعمل آید
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 ارزشیابی درونی مبتنی بر هدف در گروههاي آموزشی

 

کیفیت یک ارزش هسته اي در آموزش عالی بوده ،ضمن ابهام خاصی که همواره در مورد آن وجود داشته ،مفاهیم 

متعددي براي آن متصور است که هر یک از منظري مورد توجه قرار گرفته و هر کدام مورد استفاده خاصی نیز 

 د شودنیز بایاز کیفیت درآموزش عالی بکار گرفته می )  evaluation(براي ارزشیابی یا ارزشیابی  روشی که.دارد

 .انتخاب کرده و به آن توجه داریم   در جهت همان مفهوم از کیفیت باشدکه

ست که یک تعریف علمی از کیفیت ا این مواجه می شویم آن ایکی از مهمترین نکاتی که در بررسی کیفیت ب

وجود ندارد و "کیفیت عام"بعبارت دیگر "یعنی کیفیت چیزي براي یک هدف خاص"ه باید اختصاصی باشدهموار

یک برنامه "مثال .معرفی می کند) fitness for purpose("تناسب با هدف "این همان تعریفی است که کیفیت را

افرادي که در آن حرفه  تحصیلی ممکن است براي تربیت افرادي محقق بسیار خوب باشد ولی نه براي تربیت

 .شوند می مشغول به کار

مناسب بودن خود اهداف نیز مورد توجه واقع  دالبته براي بکار بردن این مفهوم از کیفیت در ارزشیابی آموزشی بای

 .شده تا ارزشیابی بتواند تضمین کننده ارتقاء باشد

آموزشی رویکرد مبتنی بر هدف می باشد که  همانطور که مالحظه می کنید یکی از رویکرد هاي علمی در ارزشیابی

در این راهنما سعی شده الگوي مناسبی براي اجراي ارزشیابی درونی مبتنی بر هدف در سطح گروههاي آموزشی 

در این قسمت ابتدا معرفی کوتاهی از این الگو ارائه شده و .در اختیار عالقمندان و مجریان این طرح قرار گیرد

 :ي اجراي آن به ترتیب مورد بحث قرار می گیردی برالسپس گامهاي عم

هدف اصلی از چنین ارزشیابی ارتقاء کیفیت بوده و این مهم از طریق فرایندي انجام می گیرد که منجر به قضاوت یا 

    بطور معمول ماهیت چنین.کیفیت آموزش در گروه مربوطه می گردد توصیه ها و پیشنهاداتی در خصوص

توسط (و بیرونی )خود ارزشیابی(البته هر ارزشیابی داراي دو بعد درونی . کیفی است هایی بیشتر ارزشیابی
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پس از  می باشد ،که در این مورد نیز در صورتی که گروه الزم بداند می تواند)کارشناسان خارجی یاهیأت همگنان

ناسان خارج از این انجام ارزشیابی و به منظور اطمینان از صحت کار و استفاده از نظرات متخصصین و کارش

مجموعه در جهت شناخت بهتر نقاط قوت و ضعف و دریافت پیشنهادات مناسب براي بهبود،در خواست انجام 

 .ارزشیابی بیرونی نماید

 به"عهده یک تیم خود ارزشیابی یا همان کمیته ارزشیابی درونی و ترجیحاه مسئولیت و هدایت ارزشیابی درونی ب

براي رسیدن به اهداف ارزشیابی درونی ،کارکردن بر مبناي راهنما و چهار چوب ارائه .رهبري مدیر گروه می باشد

البته در این راهنما با .بسیار حائز اهمیت است ,شده که بیشتر عوامل مقتضی و سئواالت اصلی را پوشش می دهد

انتخاب  وجود معرفی عوامل یا حوزه هاي مشخص براي ارزشیابی سعی شده است دست مجریان طرح براي

 .   مالکهائی که با اهداف خود گروه هماهنگی داشته باشد باز گذاشته شود

گروه عوامل موثر در آموزش را بررسی کرده و وضعیت موجود آن را با استفاده از ابزار  ,بطور خالصه در این الگو

          به قضاوت مناسب بدست می آورد سپس این وضعیت را با وضعیت مطلوب آن مقایسه کرده و درباره آن

ارزشیابی بدست آورده و بر اساس یافته هاي ارزشیابی مورد تجزیه و تحلیل و  در نقاط قوت و ضعف را. می نشیند

از آن جایی که ارزشیابی ،مبتنی .اما نکته اصلی چگونگی تعیین وضعیت مطلوب است.بحث و بررسی قرار می دهد

و مالکها به گونه اي تعریف شود که اهداف گروه را برآورده  بر هدف است ،باید وضعیت مطلوب براي عوامل

وضعیت مطلوب یا به عبارت به عبارت دیگر .شد،مشخص شده با"اهداف کلی گروه کامال دبدین منظور بای سازد،

فته شد وضعیت گکه ین می کنیم که ناظر به اهداف کلی گروه باشد و همانطور عیرا براي هر عامل ت دیگر اهدافی

روشن است مقایسه  "بدین ترتیب کامال.ب مالکهاي هر عامل را با توجه به اهداف آن عامل تعیین می کنیممطلو

به ما می گوید که تا چه اندازه به اهداف گروه  , وضع موجود با وضعیت مطلوبی که بر اساس اهداف تعیین شده

در صورتی که گروه برنامه  مثال. دف استزشیابی مبتنی بر هرسیده ایم و یا از آن فاصله داریم و این همان ار

آموزش دستیار نیز دارد بهتر است براي نتیجه گیري بهتر و قضاوت صحیح تر ارزشیابی در دو سطح انجام شود 

تعیین و  یکی در سطح آموزش پزشک عمومی و یکی در سطح آموزش دستیاري،و اهداف براي هر کدام جداگانه

ر باره آن براي هر سطح تفکیک شود ،زیرا ممکن است میزان موفقیت گروه در به اهداف و قضاوت د رسیدنمیزان 

 .آموزش هر یک از این سطوح تفاوت داشته باشد



 ٤

از مزایاي دیگر این تفکیک  اینست که با وجود اینکه این ارزشیابی تنها ارزشیابی یک قسمت از برنامه آموزش 

یک ارزشیابی کامل برنامه براي مقطع منجر به مدرك "بایراي تربیت پزشک عمومی است ولی تقدانشکده پزشکی بر

       تمام دوره آموزشی براي این مقطع توسط گروه مربوطه برنامه ریزي و اجراء "تخصصی می باشد زیرا تقریبا

باید نه تنها یک  گزارش آن تهیه شود ،گزارش ارزشیابی به هر حال پس از اتمام مراحل ارزشیابی باید.می شود

شود و یا در  می ر گروهمنجر به آغاز فعالیت هاي ارتقاء دباشد زیرا این گزارش  که تحلیلی لش توصیفی بگزار

گزارش هاي ارزشیابی درونی گروه همچنان محرمانه بوده و در  . شود می تیم ارزشیابی بیرونی ارائه صورت نیاز به

دون رش این است که گروه بمانه بودن گزامحر حسن.تیار دیگران قرار داده می شودصورت تمایل گروه در اخ

 .ده و در مورد آن بحث می کند وراطالعات بدست آمده را در گزارش آتمام احساس خطر 

حداقل این زمان باید بگونه اي . زمان انجام ارزشیابی درونی یعنی شروع آن تا انتشار گزارش نیز حائز اهمیت است

بحث هاي داخلی در خصوص چهار چوب و گزارش حاصله و آماده باشد که وقت کافی براي انجام ارزشیابی ،

مورد بحث واقع شده باشد،وجود داشته باشد، طوالنی شدن بیشتر از حد این  "کردن یک گزارش تحلیلی که قبال

 6تا 3زمان بین به نظر می رسد . زمان موجب کاهش صحت و تناسب اطالعات و بحث هاي انجام شده می گردد

 .ه گزارش نهائی ارزشیابی درونی زمان مناسبی باشدماه براي ارائ
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 مراحل انجام ارزشیابی درونی 

 براي اجراي صحیح فعالیت هاي مربوط به ارزشیابی درونی مراحل آن به شکل گام هاي جداگانه مطرح می شود که

  :است  به ترتیب زیر این گام ها

   )اعضاء هیأت علمی با ارزشیابی درونی  آشنایی  (معرفی ارزشیابی درونی : گام اول

 تشكیل كمیته ارزشیابي دروني در گروه هاي آموزشي :  گام دوم

 تدوین یا تصریح رسالت و اهداف آموزشي : گام سوم

 تعیني حوزه هاي ارزشیابي و مالكهاي هریك از آا:  گام چهارم

 تعیني وضعیت مطلوب متناسب با هر یك از مالكها :  گام پنجم

تعیني روش هاي مجع آوري داده ها و تدوین ابزار اندازه  :  گام ششم

 گريي
 حتلیل و تفسري داده ها  ,مجع آوري  : گام هفتم

 تهیه گزارش مقدماتی و بحث پیرامون داده ها :  گام هشتم

تهیه گزارش نهایی و ارائه پیشنهادها :گام نهم  
 

  پیگیري نتایج  :گام دهم
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   )آشنایی اعضاء هیأت علمی با ارزشیابی درونی   (عرفی ارزشیابی درونیم :گام اول 

از آنجا که ارزشیابی و به ویژه ارزشیابی درونی در شکل نوین خود براي بسیاري از واحـدهاي آموزشـی ناشـناخته    
        الزم اسـت کـه  است و اکثریت اعضاء هیأت علمی به واسطه ماهیت رشته خود با این فرایند آشنا نیستند بنا بـراین  

 : در این راستا اطالع رسانی بشرح ذیل می تواند راه گشا باشد . هیأت علمی با این علم آشنا گردند   در ابتدا اعضاء

 یشرکت در کارگاه هاي ارزشیابی درون _
  استفاده از جزوات و متون ارزشیابی _

 داده انداستفاده از تجارب گروه هایی که ارزشیابی درونی را انجام  _

 تشکیل جلسات درون گروهی واستفاده از رهنمودهاي کارشناسان ارزشیابی دراین جلسات _
  

تشكیل كمیته ارزشیابي دروني در گروه هاي :  گام دوم 

 آموزشي
این کمیته بعد از توجیه اعضاء هیأت علمی و آشنایی آنها با فرایند ارزشیابی درونی با مشارکت اعضاء هیأت علمی 

از یک کارشـناس بـا تجربـه    ) هیات علمی(پیشنهاد می شود در این کمیته عالوه بر اعضاي اصلی. می گرددتشکیل 
اسـتفاده شـود و بـا توجـه بـه نقـش       ) کارکنان   ,دانشجو  (آموزشی و حتی المقدور نمایندگانی از گروه هاي ذینفع 

بـه منظـور حمایـت    در رأس این کمیتـه   مدیر گروه, حساس و حیاتی مدیریت در فرایند ارزشیابی و پیگیري نتایج
                                                                                                                        .گروه قرار دارد 

:وظایف کمیته ارزشیابی درونی عبارتند از   
 

  جهت اجراي طرحارائه برنامه زمانبندي  _1
 ین نقش هریک از اعضاء و تشکیل کمیته هاي کاريتعی _2
 آشکارسازي اهداف ارزشیابی و لزوم انجام آن براي تمام دست اندر کاران و جلب مشارکت آنان _3

 تعیین حوزه ها و مالکهاي مرتبط با آنها _4
 تدوین وضعیت مطلوب براي هریک از مالکها  _5
 تدوین ابزار و جمع آوري داده ها  _6
 تفسیر و ارائه پیشنهادات اجرائی ,ل تحلی _7
 تدوین گزارش ارزشیابی درونی  _8
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 پیگیري پیشنهادات   _9
 ایت طرح ارزشیابی درونی تا پایانهد -10

 
 :ذیل باشد  ویژگیهاي کمیته ارزشیابی درونی هر گروه باید داراي

 .اصل مهم مشارکت اکثریت اعضاء هیأت علمی گروه می باشد 

 .اطالعات کافی داشته باشند  )مؤسسه, برنامه آموزشی  (سبت به واحد مورد نظر این افراد باید ن

  .بهتر است کمیته شامل نمایندگان همه دست اندرکاران درون سیستم باشد

 .صرف وقت و انرژي الزم توسط هر یک از اعضاي کمیته براي این امر ضروري است

.  

 

  زشيتدوین یا تصریح رسالت و اهداف آمو: گام سوم 

باشد و تدوین وضعیت هاي مطلوب نیز باید متناسب با  با توجه به اینکه ارزشیابی درونی مبتی بر اهداف گروه می
 .در ابتدا باید رسالت و اهداف گروه را مدون و یا تصریح نماید هدفها صورت پذیرد بنابراین کمیته ارزشیابی درونی

پزشک عمومی   در مقطع  آموزشی  برنامه هاي  از   ي اجراي هر یککلی گروه برا  اهداف باید   بدین منظور ابتدا
بـه عبـارتی   و احتماال دوره هاي فوق تخصصـی آشـکار شـده باشـد     ) دستیاران ( و تخصصی ) دانشجو و انترن ( 

در ابتداي تأسیس گروه    رسالت و اهداف کلی. مأموریت گروه و اهداف کلی و جزئی آن مشخص و مدون گردد 
هیأت علمی که صاحبنظر و متخصص در رشـته خـود مـی باشـند       و بر اساس آنها اعضاء نوشته شده است احتماالً

اهداف آموزشی گروه را تصریح و تدوین می نمایند البته ممکن است که این اهداف بـه صـورت مـدون در گـروه     
ر ارزشیابی درونی به عنوان اولین وجود داشته باشد که مجدداً بازبینی و در صورت لزوم تصحیح می گردد و نهایتاً د

 .حوزه مورد ارزشیابی قرار خواهد گرفت 
 

  

   تعیین حوزه هاي ارزشیابی و مالکهاي هریک از آنها: گام چهارم 

                            
ر هیأت علمی مشخص می کنند که چه جنبه هایی از نظام آموزشـی را مـورد ارزشـیابی قـرا      در این مرحله اعضاء 

یعنی به بررسی و مرور حوزه هاي ارزشیابی پرداخته و براي هریک از آنها تعدادي از مالکهاي مرتبط . خواهند داد 

که یک برنامـه را   ,که با توجه به تجارب ملی و بین المللی چندین حوزه و مالکهاي آنها . می گردد  و مهم انتخاب

 .:پوشش می دهند را می توان نام برد
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 ت و اهداف آموزشی حوزه رسال_1

رسالت ها یا  رسالت هاي یک گروه هدف نهایی تشکیل آن را نشان داده و فلسفه وجودي گروه را نمایان می سازند
که   هدفهاي گروه مقاصدي هستند . مأموریتهاي یک واحد درهنگام تأسیس آن به وسیله متخصصان تعیین می شود

د ین مالکهایی کـه در ایـن حـوزه مـور    مهمتر. به آنها دست یابد  گروه قصد دارد از طریق فعالیت هاي جاري خود
  :ارزشیابی قرار می گیرند عبارتند از 

 
 وجود رسالت ها و اهداف مدون  _1

 مشارکت دست اندر کاران در تدوین اهداف  _2

   )مهارت ونگرش,دانش (رعایت قواعد هدف نویسی و طبقه بندي_3
 میزان آگاهی دست اندرکاران _4

  ازنگري رسالت و اهداف آموزشی گروهب_5
  

 

 حوزه مدیریت و سازماندهی _٢
 

ي مختلف گروه مورد در این حوزه مالکهاي مربوط به چگونگی مدیریت گروه و نحوه سازماندهی فعالیت ها
 :شیابی قرار می گیرند عبارتند ازمالکهایی که در این حوزه مورد ارز.  بررسی قرار می گیرد

 اب و وظایف مدیر گروه نحوه انتخ _2_1

دوره هـاي آموزشـی ومطالعـه دربـاره     , سـابقه مـدیریت   ,سابقه آموزشـی  , علمی (ویژگی هاي مدیر گروه  _2_2
 )پیگیري مشکالت گروه, اطالع از قوانین اختیارات وآیین نامه ها ,مدیریت 

 میزان استقالل گروه در برنامه ریزي و سازماندهی فعالیت ها  _2_3

 )فرصتهاي مطالعاتی-برنامه براي افزایش توان آموزشی(هیأت علمی  ه هاي توسعه اعضاءبرنام _2_4

 و اجراي آن)کفایت-میزان آگاهی دست اندر کاران-شفافیت(آئین نامه هاي داخلی گروه  _2_5

 هزینه هاي گروه و نحوه هزینه آن , بودجه : وجود ساز وکار مشخص براي تعیین _2_6

    ) داخل و خارج ازگروه( ارتباطات برنامه مشخص براي_2_7
 برنامه هاي تشویق و توبیخ _2_8

  )سایر کارکنان(نحوه گزینش و استخدام هیات علمی_2_9
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حوزه برنامه آموزشی _3  

  
در یک گروه باید ابتـدا بـه   ) دانشجویان رشته هاي مختلف و یا سطوح مختلف ( به متعدد بودن مخاطبین  با توجه

یک گروه آموزشی ممکن است تسبت به یک .  وزشی را در ارتباط با مخاطبین خاص آن شفاف نموددقت برنامه آم
بالینی داخلی برنامه آموزشی رزیدنت هـاي  مثال در گروه ( اداره کننده تقریبا کل برنامه درسی آن رشته باشد , رشته 

همـین گـروه ذاخلـی    ( مه درسی باشد بخشی از برناو نسبت به گروه دیگري از دانشجویان هدایت کننده ) داخلی 
نسبت به دانشجویان دوره کاراموي و کارورزي رشته پزشک عمومی هدایت کننـده بخشـی از برنامـه درسـی مـی      

 )باشند
 .در این حوزه برنامه هاي درسی و فعالیت هاي آموزشی با توجه به مالکهاي ذیل مورد ارزشیابی قرار می گیرد 

 
  (what/ whom/ who/ where/ when)                    ي آموزشیتعریف دقیق فعالیت ها _3_1

                                                            
     تناسب محتواي برنامه آموزشی با اهداف _3_2

 مشارکت در برنامه ریزي درسی _3_2

راند , شی اعم از گزارش صبحگاهی در این بخش موقعیت هاي مختلف آموز(  اجراي برنامه آموزشی _3_4
هر یک به تفکیک بررسی شده و میزان حضور و استفاده دانشجویان از این موقعیت ها ..... , کنفرانسها , آموزشی 

  . ) ارزشیابی می شود 
 روش هاي تدریس ومیزان استفاده از طرح درس _3_5
     یکپارچگی علوم پایه و بالینی _3_6
  
  
 میحوزه هیات عل _4

نظر به اینکه در این بخش هیأت علمی به عنوان جزء مهمی از سیستم آموزشی با هدف ارتقاء کیفیت آموزش در 
ارزشیابی مورد بررسی قرار می گیرد در این حوزه ارزشیابی هیأت علمی کامالً متفاوت از ارزشیابی فردي و سنتی 

:است می باشد و مالکهاي ذیل مد نظر   یا روش هاي در حال اجراء  
 

نسبت تمام -وضعیت استخدامی-درجه علمی–مرتبه دانشگاهی -تعداد( ترکیب و توزیع اعضاء هیأت علمی  _4_1
  )وقت به پاره وقت

پـروژه یـا فعالیـت مـرتبط     , ترجمـه , تالیف - گارگاه روش تدریس- سابقه تدریس( توانمندي هاي آموزشی_4_2
                                                                                        ) باآموزش

گـزارش  :آمـوزش در سـه بخـش   )بر حسب زمان اختصـاص یافتـه  (توزیع فعالیت هاي اعضاء هیأت علمی  _4_3
ــد _ صــبحگاهی ــد_ران ــد ران ــرانس  _گران ــال کــالب _. mort. & morbکنفــرانس  _کنف ــدریس  _ژورن ت

فعالیـت هـاي   :  درمـان  .  هدایت پایان نامه–ت در مراکز پژوهشی فعالی: پژوهش )مشاوره _تدریس نظري_عملی
 درمانی فاقد جنبه آموزشی
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 نوآوري و خالقیت اعضاء هیأت علمی _4_4

 میزان رضایت هیأت علمی از امکانات رفاهی و خدمات _4_5
 

 

 :یان حوزه دانشجو _5

 :سنجیده می شود که عبارتند از بسیاري از مالکها که در ارتباط با دانشجویان می باشد در این حوزه 

 
 )بومی بودن-جنس-سن-تعداد(ترکیب و توزیع دانشجویان  _5_1

 )عالیق تحصیلی-نمرات امتحانی قبلی _دوره هاي پیش نیاز (حیتهاي وروديصال _5_2

 ارتباط دانشجویان با اعضاء هیأت علمی و مدیر گروه _5_3

 اجرا و ارزشیابی, مشارکت در برنامه ریزي  _5_4

 پیشرفت وافت تحصیلی _5_5
 آگاهی دانشجویان از حقوق و وظایف خود  _5_6

، اشـتغال  ) غیـر آمـوزش   (این زمینه بررسی ساعت کاري درمانی غیر ضروري در  میانگین زمان مطالعه _5_7

 . دانشجویان در خارج از دانشگاه و تعیین دقیق متوسط زمان مطالعه درنظر گرفته شده است

 ي پژوهشی دانشجوفعالیت ها _5_8
 پیشرفت و افت تحصیلی _5_9

  

 

  حوزه منابع آموزشی _6

 تجهیزات و امکانات آموزشی با توجه به هدفهاي گـروه و نیـز دوره هـاي   , در این حو زه عمدتاً میزان کفایت فضا 
ه و آموزشی موجود مورد بررسی قرار می گیرد که از ایـن طریـق کاسـتیها و امکانـات بـال اسـتفاده مشـخص شـد        

  :مالکهاي آن عبارتند از . چگونگی استفاده مؤثر از فضا و تجهیزات تعیین می گردد 

 
 )…آزمایشگاه , درمانگاه , بخشها , کالسها (تعداد و تنوع فضاهاي آموزشی ,کیفیت  _6_1

     میـزان دسترسـی   –جدید بودن منـابع  -تعداد اشتراك مجالت علمی -تعداد کتب مرجع -وسعت(  کتابخانه _6_2
 )کتابدار-

 تجهیزات اطالع رسانی کامپیوتري _6_3

 وسایل کمک آموزشی و تناسب آنها با نیازها _6_4

 میزان استفاده از وسایل کمک آموزشی _6_5

 تجهیزات بالینی موثر در آموزش _6_6
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 تنوع , کفایت بیماران از لحاظ تعداد  _6_7

 سازي منابع آموزشیبرنامه و خط و مشی گروه براي تأمین و بهینه  _6_8

 

 حوزه پژوهش _7

به عنوان حوزه اي مستقل به وسیله مالکهاي ذیل , با توجه به اهمیت پژوهش در ارتقاء کیفیت آموزش در گروه 
    .                                                                                                     مورد سنجش قرارمی گیرد 

شرکت در _نامهراهنمایی پایان  _مقاله_ترجمه  _تالیف( انفرادي اعضاء هیأت علمی آثار و فعالیت هاي  _7_1
 )پروژه هاي تحقیقاتی

 خط مشی و برنامه هاي مشخص گروه براي پژوهش  _7_2
در این خبش پروژه هاي پژوهشي ,  )بین المللی/ ملی (پروژه هاي پژوهشی گروه  _7_3

مدنظر مي    گروهي توسط اعضا هیات علمي تعهد شدهكه به صورت 

ابعاد   )كاربردي –علمي (تعداد ، عناوین ،   باشد و از جهات

 ..مورد بررسي قرار مي گريد  )ملي  –اي  منطقه (
 سمینارها و همایش هاي برگزار شده توسط گروه   _7_4
دجه در این خبش امكانات پژوهشي از جهات بو : امکانات پژوهشی _7_5

مستقیم و یا غري مستقیم از طریق جذب امكانات مايل خارج از (

میزان دسرتسي و آموزش  نوع خط ،(دسرتسي به اینرتنت ) سیستم 

و سایر امكانات احتمايل كه ممكن است تسهیل ) استفاده از اینرتنت

 كننده پژوهش هاي گروه باشد مورد بررسي قرار مي گريد
 
  

 
 

 بیحوزه سنجش و ارزشیا  _8

با توجه به . این حوزه بررسی و ارزشیابی انواع روش هاي ارزشیابی موجود در گروه آموزشی را مورد نظر دارد 

روش ارزشیابی  یکدر بررسی پیشرفت تحصیلی دانشجویان و علیرغم اینکه خود ) سنجش(اهمیت امتحانات 

وزه را در دو بخش بررسی می موده و لذا این حآن را به طور مجزا بررسی ن ,ا توجه به گستره استفاده از آن است، ب

 . گردد

 , وجود برنامه ریزي مشخص جهت سنجش ,  تنوع روش هاي سنجش : (  )امتحانات(سنجش  _1-8
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 )تناسب سنجش با اهداف آموزشی 

در این خبش كلیه ,   وجود سایر برنامه هاي ارزشیابی در حوزه هاي مختلف و کیفیت آنها _8_2

مورد ) به جز امتحانات ( ارزشیابي هاي به عمل آمده در گروه 

هیات علمي ،   ارزشیابي هاي مدیرگروه،(بررسي قرار مي گريد 

 تنوع وجود ،این برنامه هاي ارزشیابي از حلاظ  ....) دانشجو

ارزشیابي ها، تناوب اجنام آا و میزان اعتماد به هر یك از 

نتایج هر یك از ارزشیابي ها مورد  ا بازخوردروش ها و خصوص

  .بررسي قرارمي گريد
 

  

 

 حوزه دانش آموختگان _9

 کسب باز خورد از دانش آموختگان و اهمیتی که این افراد به عنوان محصول نهایی و برآیند سیستم آموزشی دارند 
 .یرندمورد ارزشیابی قرار گ, ایجاب می نماید که براي قضاوت در باره برنامه 

تفاوت میان آنچه در دوره هاي آموزشی تدریس می شود و آنچه نیازهاي جامعه و شغلی و حرفه اي از خدمات 

ارزشیابی دانش آموختگان در . پزشکی می باشد موضوعی است که سال ها مورد بحث محافل پزشکی بوده است 

علیرغم این اهمیت          .خاصی برخورداراست بررسی این تفاوت و پیدا کردن نواقص برنامه هاي آموزشی از جایگاه 

 : علت نسبت داد  2عدم بررسی این حوزه را می توان به . تا کنون ارزشیابی از این حوزه در دسترس نمی باشد 

با توجه به رویکرد فعلی ارزشیابی در گروه هاي آموزشی بسیاري از نواقص برنامه آموزشی پزشکی عمومی  -الف

وه آموزشی نبوده و این ارزشیابی از جهت یافتن نواقص این برنامه از ارزش زیادي برخوردار      مربوط به یک گر

 .نمی باشد

 مشکل بودن دسترسی به دانش آموختگان  -ب

 برنامه هايبا توجه به مسائل فوق و با لحاظ نمودن اهمیت دانش آموختگان تاکید می گردد بررسی این حوزه در 

 الزامی بوده و اطالعات بسیار مفیدي جهت اصالح برنامه هاي) مثل برنامه رزیدنتی ( آموزشی منجر به مدرك

اگرچه اذعان مي . آموزشي در اختیار گروه آموزشي قرارمي دهد

شود كه با توجه به مشكل بودن دسرتسي به این دانش آموختگان، 
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باید گروه آموزشي از محایت كايف از سوي دانشكده پزشكي براي 

 .به این هدف برخوردار  باشددستیابي 

 .:مالکهاي مورد نظر عبارتند از  

 وجود سازو کار مشخص در گروه براي ارتباط با دانش آموختگان  _9_1

 بازنگري در برنامه آموزشی با استفاده از بازخورد دانش آموختگان _9_2

 توانایی هاي شناختی و مهارتی دانش آموختگان و تناسب با نیازها _9_3

 سرنوشت شغلی دانش آموختگان  _9_4

 آثار علمی دانش آموختگان  _9_5
 نحوه ادامه تحصیل دانش آموختگان _9_6
 میزان استفاده از دانش آموختگان در گروه   _9_7
 تناسب اهداف آموزشی با نیازهاي شغلی_9_8

 
و اجزاء باید مورد ارزشیابی طرح تمام حوزه ها الزم به ذکر است که با توجه به تجارب کارشناسان در اجراي این 

.زیرا حذف هر یک از حوزه ها یا بخشی از اجزاء آنها در تحلیل نهائی تأثیر بسزایی خواهد داشت . قرار گیرد    

   . 

  

 هاتعیین وضعیت مطلوب متناسب با هر یک از مالک :  گام پنجم

حوزه ها و مالکها به گونـه اي تعریـف   وضعیت مطلوب براي  از آن جایی که ارزشیابی ،مبتنی بر هدف است ،باید
یعنی اعضا هیات علمی گروه با توجه به شناختی که از اهـداف ورسـالتهاي   . شود که اهداف گروه را برآورده سازد
زیرا .وضعیت مطلوب هر یک از مالکها رابراي قضاوت نهایی تدوین نمایند, خود دارندو براي رسیدن به آن اهداف

       محدودیتها وشرایط گـروه دارنـد بـه بهتـرین وجـه ممکـن       , به شناختی که از امکانات  اعضا هیات علمی با توجه
در حـوزه  )مشارکت اعضاء هیأت علمـی در تـدوین اهـداف   (به عنوان مثال براي مالك.می توانند آنرا تدوین نمایند

در تدوین یا تصریح  %)90(اکثریت اعضا هیات علمی  :اهداف ورسالتها وضعیت مطلوب اینگونه تعریف شده است
متناسـب و   اعضا هیات علمی در این گام براي همه مالکها وضعیت مطلـوب .اهداف آموزشی مشارکت داشته باشند

  .واقعی تدوین می نمایند
 
 
 
 

تعیین روش هاي جمع آوري داده ها و تدوین ابزار اندازه گیري : گام ششم  
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ن وضعیت مطلوب براي هر مالك جهت بررسی وضعیت پس از مشخص شدن حوزه ها و مالك هاي آنها و تدوی

         .ها تعیین و تدوین می گردد هوب ابزار و روش هاي جمع آوري دادموجود و مقایسه آن با وضعیت مطل

براي جمع آوري داده ها در یک ارزشیابی سیستماتیک روش هاي متنوعی وجود دارد که در ذیل مورد بحث قرار 

 .می گیرند

 پرسشنامه 

از پرسشنامه . پرسشنامه مجموعه اي از سوال هاست که پاسخ دهنده با مالحظه آنها پاسخ الزم را ارائه می دهد

سوال هاي پرسشنامه ممکن . زمانی که بخواهیم اطالعات فراوانی را آسان و سریع بدست آوریم استفاده می شود

شتر از پرسشنامه هایی که داراي سواالت بسته است بازپاسخ بوده و یا بسته پاسخ باشد در ارزشیابی آموزشی بی

به طور کلی سوال هاي . پاسخ هستند به دلیل سهولت تجزیه و تحلیل و صرفه جویی دروقت استفاده می شود

سوال هاي مبتنی بر واقعیت و سوال : پرسشنامه را با توجه به نوع داده هاي حاصل می توان به دو دسته تقسیم کرد 

و نظر افراد پاسخ دهنده در سوال هاي مبتنی بر واقعیت ، ارزشیابی کننده می تواند با مشاهده  هاي مبتنی بر نگرش

اما در سوال هاي نگرش ، پاسخ دهنده با توجه به طرز تلقی و برداشت . واقعیت صحت پاسخ ارایه شده تعیین کند

. مقیاس لیکرت می باشد   ي نگرش ،یکی از رایج ترین مقیاس هاي اندازه گیر. شخصی خود پاسخ را ارائه می کند

در این مقیاس افراد نظر خود را برروي یک پیوستار که از کامال موافقم تا کامال مخالفم یا خیلی زیاد تا خیلی کم و 

نمرات فرد را پس از دادن پاسخ .نمره گذاري می شود  5تا 1بخش داشته و از  5مشخص می کنند که معموال ... 

رین حد نمره و پایین ترین حد آن مقایسه می کنیم تا براساس  آن نسبت به وضعیتی که مورد جمع زده و با باالت

 .پرسش قرارگرفته است قضاوت نماییم 

 :در تنظیم پرسشنامه موارد ذیل باید رعایت شود

 پرسشنامه باید کوتاه بوده و اطالعات ضروري را فراهم نماید-1

 .ز ابهام باشدسوال هاي پرسشنامه باید روشن وخالی ا-2

 .دستورالعمل پرسشنامه باید کوتاه حاوي کلیه اطالعات مورد نیاز پاسخ دهنده باشد-3

چون براساس سوال هاي پرسشنامه وضعیت موجود در ارتباط با وضعیت مطلوب سنجیده می شود بنابراین   -4

 .سوال هاي پرسشنامه باید براساس و با دید به وضعیت هاي مطلوب تدوین شود
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 اهدهمش

در این روش یک یا چند نفر در محیط طبیعی رویدادها . یکی از روش هاي جمع آوري داده ها مشاهده است

مشاهده عبارت است از شناسایی ، .استقراریافته و در مدت تعیین شده به مشاهده آنچه رخ می دهد می پردازند 

در انجام مشاهده تعریف دقیق و کامل چیزي  اولین مرحله. توصیف و ثبت آنچه رخ می دهد  نامگذاري ، مقایسه ،

سپس باید شیوه انجام مشاهده را مشخص نمود که می تواند سازمان یافته و .است که مورد مشاهده قرارمی گیرد 

تعدادمشاهده ، مدت زمان آن و افرادي که باید مشاهده را انجام دهند را مشخص نموده و . غیر سازمان یافته باشد

نتایج مشاهده با توجه به محیط خود مورد بررسی قرار   . افراد مشاهده گر باید آموزش داده شود حتی االمکان به

در استفاده از . باید به اثر حضور مشاهده گر و انتظار مشاهده گر توجه نمود.می گیرد و نمی توان آن را تعمیم داد

 .ی و سیستماتیک اجرا شودروش مشاهده بهتر است که ابزار آن از قبل تهیه شده و به صورت علم

 مصاحبه

در این روش ارتباط مستقیم بین مصاحبه کننده و . مصاحبه یکی از روش هاي جمع آوري داده ها می باشد 

مصاحبه شونده برقرارشده و ارزشیابی عمیقی از عقاید و ادراکات فرد در رابطه با موضوع مورد مصاحبه به دست 

عات پیچیده و پیگیري پاسخ ها و یافتن علل آنها و اطمینان از درك سوال از مصاحبه امکان بررسی موضو. می آید 

براي انجام مصاحبه ابتدا باید هدف هاي مصاحبه تصمیم گیري نمود که به شکلی . سوي آزمودنی را فراهم می کند 

به بکار رود و یا به سازمان یافته که در آن سوال ها از قبل طراحی شده و به صورت یکسان درباره افراد مورد مصاح

باید . صورت غیر سازمان یافته که به شکل گفتگو ، پرسش هایی از مصاحبه شونده صورت می گیرد به کار می رود

توجه داشت که توالی پرسش ها در مصاحبه سازمان یافته باید از نظم منطقی  برخوردار باشد و سرانجام باید 

 .را استخراج نموداطالعات حاصله را خالصه و داده هاي الزم 

الزم به ذکر است که مصاحبه بهتر است در محیطی دوستانه انجام شده و مصاحبه گر در ارایه سوال هاي منظم ، 

 .توجه و عالقه خود را نشان دهد تا منجر به پاسخ هاي واقعی شده و نتایج مفیدي کسب گردد

 روش بررسی اسناد و مدارك

در ارزشیابی به شمار می رود زیرا از این طریق بسیاري از اطالعات مورد بررسی اسناد و مدارك یک گام اساسی 

نیاز براي قضاوت که می تواند همراه اطالعات تکمیلی از سایر روش ها به کار رود به دست آید که نهایتا در بحث 
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ه در ارتباط با اسناد و مدارك به سادگی شکلی از شواهد هستند ک. و نتیجه گیري و ارایه راهکار ها مفید است 

این شواهد ارزشیابان را قادر می . نتایج سایر روش ها کارآیی الزم را داشته و می توانند مورد استفاده قرارگیرند 

به . سازند درباره تاریخچه ، اهداف و رسالت ها و پیامدهاي برنامه هاي مورد اجرا اطالعات مفیدي کسب کنند

یافته ها ي طرح  صورت جلسات گروه، گزارش ها ، ، برنامه هاي آموزشی ، اهداف عنوان مثال همه آیین نامه ها ،

هاي قبلی ، کارنامه هاي فراگیران و اطالعات قابل مالحظه اي با توجه به نوع داده هایی که باید جمع آوري گردد 

 .در اختیار ارزشیابان قرارمی دهند

 چک لیست 

بزار دیگري جهت گردآوري اطالعات وجود دارد که عبارتست از ا در ارزشیابی آموزشی عالوه بر روش هاي قبلی ،

چک لیست ها از . چک لیست یا فرم هاي اطالعاتی که اطالعات مفیدي به وسیله آنها جمع آوري می گردد

مجموعه از سوال ها تشکیل شده است که پاسخ دهنده یا مشاهده گر با توجه به آنها پاسخ مثبت یا منفی خود را بر 

مانند کارنامه ها و (با استفاده از چک لیست می توان اطالعات زیادي از مدارك سازمانی . عالمت می زنند روي آن 

ههاي ناد و مدارك انتشاریافته و پایگااس) مدارك تحصیلی فراگیران و مدارك مربوطه به پرداخت هاي مالی

 .اطالعاتی موجود در واحد بدست آورد

ارزشیابی ابزار مورد نیاز، مطابق با هریک از روش ها را تهیه نموده و در  با توجه به روش هاي فوق تیم خود

طراحی ابزار باید این نکته را مورد نظر قراردهد که آیا ابزار مورد نظر دقیقا آن چیزي را که مدنظر است می سنجد؟ 

ابزار ضروري  ربابه عبارت دیگر بحث روایی و اعتسوال هاي آن تا چه حد هماهنگ و درست طراحی شده اند؟ 

 که در این زمینه استفاده از یک متخصص آمار می تواند راه گشا باشد. است و باید مورد توجه قرارگیرد

 

 

 

.  

 تحلیل و تفسیر داده ها  ,جمع آوري : گام هفتم
 
تـیم  .ند در گردآوري داده ها باید به این امر توجه نمود که چه داده هایی براي ارزشیابی مفیـد بـوده و مهـم هسـت     

ارزشیابی درونی باید یک برنامه زمانبندي شده جهت جمع آوري داده ها ارائه نموده و با توجه به شـرایط سـازمان   
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براي جمع آوري داده هـا از افـراد آمـوزش    . داده ها را در زمان هایی که موثر و مفید است جمع آوري نماید ,خود
قبال منابعی که اطالعات باید از آنها جمع .ن آنها را افزایش دهید دیده استفاده نمایید تا صحت اطالعات و مفید بود

 .آوري شود را مشخص نموده و جمع آوري آن را برنامه ریزي کنید

به یاد داشته باشید که فقط اطالعاتی را که مورد استفاده قرارمی دهید جمع آوري نماییـد و همـه اطالعـاتی را کـه     
در ارزشیابی هاي علمی و سیستماتیک تجزیه و تحلیـل  .قرارداده و به کار بندیدجمع آوري نموده اید مورد استفاده 

اطالعات با هـر  . داده هاي کمی و کیفی بسیار اساسی بوده و براساس اصول خاصی اطالعات دسته بندي می گردد
برآن اسـاس داده   روشی که به دست آمده باشد در تجزیه و تحلیل آنها باید نظري به اهداف اولیه ارزشیابی داشته و

ها و اطالعات باید توصیف ، تحلیل ، تفسیر و مورد قضاوت قرارگیرد که در مرحلـه تجزیـه و تحلیـل داده هـا از     
 .برخی تکنیک ها براي تجزیه و تحلیل داده ها استفاده می شود که در ذیل به اجمال مورد بحث قرارمی گیرد

 

 تجزیه و تحلیل کمی داده ها _1

داده ها را پس از جمع . که عموما از آن براي سازمان دادن داده ها استفاده می شود علم آمار است یکی از وسایلی 
تجزیه و تحلیل یعنی دسـته بنـدي ،   .آوري می توان به کمک روش هاي آماري طبقه بندي ، مرتب و تلخیص نمود

خالصه کردن داده هـا بـه صـورت    دستکاري ، و خالصه کردن داده ها و مقصود اصلی از آن تنظیم و  مرتب کردن ،
تفسیر یعنی توضیح و تبیین و یافتن معناي یافتـه هـا و بـدون    .اطالعاتی روشن ، خوانا ، مستدل و تفسیر پذیر است

پس نخست باید این نتـایج را تحلیـل کـرد و سـپس مـورد تفسـیر       . تحلیل آماري این امر مشکل و ناممکن است 
ل از انجام تحقیق به صورت کمی یعنی اعداد و رقم جمـع آوري شـود   در مواردي که داده هاي حاص. قرارداد

به عنوان مثال چنانچه متغیـر  . تحلیل کمی روي داده ها صورت می گیرد) مانند پرسشنامه ها و چک لیست ها (
ن شده داراي توزیع به هنجار باشد و آزمودنی ها به وسیله نمونه گیري تصادفی تعیی مورد مطالعه کمی پیوسته بوده ،

در داده هـاي حاصـل از ارزیـابی کـه     . باشند براي تحلیل داده ها می توان پارامتري مانند میانگین را درنظر گرفـت 
درصدها  بوسیله پرسشنامه به دست می آید نتایج را پس از استخراج از پرسشنامه ها می توان با استفاده از میانگین ،

ها یک میانگین درنظر گرفت و با توجه بـه اهـداف و وضـعیت هـاي     و غیره تحلیل نموده و براي درجه ها و رتبه 
 .مطلوب که توسط اعضاي هیات علمی از قبل تدوین شده درباره آنها قضاوت نمود

  تجزیه و تحلیل داده هاي کیفی_2

 مقایسـه و مقابلـه و تفسـیر    روش هاي کیفی تجزیه و تحلیل داده ها راه هایی براي توصیف ، امتحـان و بررسـی ،   
یک تجزیه و تحلیل کیفی ممکن است ارزش زیاد و بیشتري از اطالعات کمـی  . الگوهاي معنی دار فراهم می کنند 

.  چنانچه داده ها به صورت واژه به توصیف واقعیت ها بپردازند آنها را داده هاي کیفی می نامنـد . داشته باشد 
در این گـام  .سناد و مدارك و امثال آن گردآوري می شونداستخراج از ا مشاهده ، این گونه داده ها از طریق مصاحبه ،

 .ریشه یابی وتفسیر می شود,تحلیل ,توصیف , یافته هاي حاصل از ارزشیابی پس ازمقایسه با وضعیتهاي مطلوب

 
 

تهیه گزارش مقدماتی و بحث پیرامون داده ها: گام هشتم  
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یعنی براي هـر حـوزه   .  عیت خواهد نمود تدوین میگرددتب در این گام متن گزارش اولیه که از حوزه هاي ارزشیابی
مدون شده ونقاط قوت وضـعف بـه وضـوح    )ریشه یابی وتفسیر,تحلیل ,توصیف (به صورت مجزا نتایج گام هفتم 

به نحوي که یک پیش نویس جهت بحث در گروه تهیه گرددکه بر اساس آن اعضا هیات علمی بتوانند  ذکر میگردد
 .یی راتدوین نموده وپیش نویس گزارش نهایی را آماده نمایندپیشنهادات عملی واجرا

 
 
 

تهیه گزارش نهایی و ارائه پیشنهادها: گام نهم  
  

الزم به ذکر است که از گزارش هاي ارزشیابی درونی گروه و اطالعات آن براي امتیازدهی و مقایسه کیفیت گروه ها 
بود کیفیت در گروه تلقی می شود و گروه مـی توانـد بهتـرین    آن تنها آغازي بر فعالیت هاي به و استفاده نمی شود

اکنون مشخص است که تدوین یک گزارش کلیشه اي یـا صـرفا توصـیفی بـدون     .استفاده را در این را ه از آن ببرد 
نقادي و موشکافانه منطقی و یا احیانا خودداري از ارائه اطالعات صحیح و هرچه مطلوب تر نشـان دادن وضـعیت   

یک گزارش نه تنها مزیتی ندارد بلکه موجب نادیده گرفتن اهداف اصلی از انجام ارزشیابی و به هدر رفتن گروه در 
گزارش ارزشیابی درونی توسط تیم ارزشیابی کننده تدوین و به تایید یا امضا مدیرگروه .وقت و هزینه گروه می شود

تهیـه شـده و مسـئولیت پیگیـري نتـایج و      می رسد تا این اطمینان حاصل شود که گـزارش بـا نظـر و آگـاهی وي     
همچنین مدیر گروه تصمیم مـی گیـرد گـزارش در اختیـار چـه افـراد دیگـري        .گیرد  می پیشنهادات آن را به عهده

گذاشته شده و یا در صورت درخواست گروه براي ارزشیابی بیرونی و استفاده از نظرات کارشناسان و متخصصـین  
 .شیابی بیرونی قرارگیردخارج از گروه در اختیار تیم ارز

ورد ارزشـیابی بـراي خواننـده    به هر حال گزارش ارزشیابی درونی بایـد ضـمن ارائـه یـک دیـد کلـی از واحـد مـ        
تصویر روشن و واضحی از وضعیت موجود گروه در کلیه حوزه هاي مورد بررسی ارائه داده ، نقاط ضعف  ،گزارش

یک گزارش خوب ارزشیابی درونی باید بـه گونـه   . ل قراردهدو قوت را آشکار کرده و مورد بحث و تجزیه و تحلی
اي تدوین شود که خواننده اي که عضو این گروه یا تیم ارزشیابی نباشد بتواند با مطالعه آن ضمن آگاهی از اهداف 

رفـی  از ط. گروه امکان تجزیه و تحلیل اطالعات ارائه شده را یافته و خود بتواند به یک استنباط منطقی دست یابد 
بـه طـور کلـی یـک گـزارش      . تجزیه و تحلیل و بحث و نتیجه گیري در گزارش باید کامال مسـتند باشـد  ,یافته ها 

 :را شامل می شود ارزشیابی قسمت هاي ذیل
 ضمیمه-5بحث و نتیجه گیري          -4متن گزارش          -3مقدمه         -2عنوان     -1

 :عنوان 

آن نوع گروه یا واحدي که مورد ارزشیابی داراي یک صفحه عنوان باشد که در گزارش ارزشیابی درونی باید 

نام واحد و سازمانی که به آن وابسته است بیان ) مثال ارزشیابی درونی گروه داخلی(قرارگرفته است ذکر شده 

 .گردیده و تاریخ انجام ارزشیابی و مجري یا مجریان آن عنوان گردد



 ١٩

 :مقدمه 

شیابی درونی باید شرح مختصري از واحد مورد ارزشیابی شامل تاریخچه تاسیس ، وسعت ، در مقدمه گزارش ارز

به طوري که هر فرد خارج از آن واحد با خواندن آن ذکر گردد..... تعداد اعضاي هیات علمی و فراگیران و 

شرح فرایند  سپس به. اطالعات مفیدي نسبت به آن دریافت نموده و دید روشنی نسبت به آن واحد کسب کند 

انجام ارزشیابی، اعضاي کمیته ارزشیابی درونی و افرادي که در گروه با آنها همکاري داشتند پرداخته و درباره میزان 

بحث در گروه بر روي گزارش ارزشیابی درونی و همچنین عوامل موثر و مثبت و مشکالت و موانع موجود که بر 

 .تصرا توضیحاتی ارائه گرددفرایند ارزشیابی درونی تاثیر داشته است مخ

 :متن گزارش ارزشیابی درونی 

یعنی براساس حوزه هایی که مورد .متن گزارش ارزشیابی درونی از حوزه ها و مالك هاي آنها تبعیت می نماید 

 نقطه آغازین. صورت منفک هر حوزه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیردارزشیابی قرارگرفته است و به 

در متن گزارش هر حوزه به صورت جدا مورد تجزیه .  و تحلیل و اولین حوزه اهداف و رسالت ها می باشدتجزیه 

تجزیه و تحلیل قوت ها و ضعف هاي هر حوزه را مشخص می کند و  .و تحلیل قرار گرفته و توصیف می گردد

 .نقاط قوت و ضعف مورد بحث و ریشه یابی قرارگرفته و علت آنها مشخص می گردد

 : تیجه گیرين

در نتیجه گیري قوت ها و ضعف ها در ارتباط با هم و به صورت کلی در همه حوزه ها مورد بحث و تجزیه و 

یک نتیجه گیري مفید . تحلیل قرارگرفته و برنامه اجرایی براي جبران ضعف ها و گسترش نقاط قوت ارائه می گردد

 :ویژگی هاي ذیل را داراست

 هبود کیفیت مستمر است ؛ ارزشمند آن است که تا آنجا که ممکن است آزاد بـوده و  چون هدف یک ارزشیابی ب -1

بـه ویـژه   . بنابراین قوت ها و ضعف ها نیازمند آن است که صراحتا بیان شـود  . منعکس کننده وضعیت خود باشد 

 .ارزشمند است که از اهمیت ضعف ها کاسته نشده و یا پرده پوشی نشود

در بخش اصلی گزارش بحث  نشده ، نباید ناگهان در نتیجه گیري بیایـد زیـرا صـحت    قوت و ضعف هایی که  -2

 .آنها اثبات نمی شودو نتیجه گیري به یک سخنرانی از جانب دپارتمان تبدیل خواهد شد
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 .قوت و ضعف هایی که در بخش اصلی گزارش بحث می شوند دوباره در نتیجه گیري عنوان خواهد شد -3

 .بران ضعف ها در نتیجه گیري به شکل برنامه هاي اجرایی ارایه خواهند شدطرح هایی براي ج -4

 

 

 

  :ضمیمه گزارش

چک لیست ها، و کلیـه مسـتنداتی کـه در ارزشـیابی درونـی مـورد        در ضمیمه گزارش ارزشیابی درونی پرسشنامه ،

مـورد نظـر نیـز در ضـمیمه     الزم به ذکر است که اهداف آموزشی برنامه . استفاده قرارگرفته است پیوست می گردد

 . ش لحاظ می شودگزار

    پیگیري نتایج: دهمم گا

در این مرحله گروه یا واحدي که ارزشیابی را انجام داده است باید پیشنهادات را پیگیري نموده واز اطالعات    

از آنجا .استفاده نمودتطابق ویا ایجاد تغیرات اساسی در ساختار و فرایند برنامه ,مفیدي که بدست آمده براي بهبود 

کیفیت نگردد بواقع تمام فعالیتهاي انجام شده قبلی ‘ که اگر ارزشیابی منجر به هیچگونه تغییر در جهت بهبود و ارتقا

بدون نتیجه و بیهوده باقی خوا هد ماند این گام از اهمیت اساسی برخوردار میباشد چرا که در این مرحله تمامی 

بدیهی است .هاي اجرایی مطرح شده وتا حصول نتیجه و ایجاد تغییر دنبال خواهد شدپیشنهادات حاصله و برنامه 

که این پیگیري دو جنبه داخلی و خارجی داردجنبه داخلی مربوط به واحدآموزشی است یعنی هر واحد در حوزه 

عف وتقویت اختیارات خود باید نقاط قوت و ضعف را پس از شناسایی مورد بررسی قرار داده و تا رفع نقاط ض

نقاط قوت پیشنهادات را پیگیري نماید اما جنبه خارجی که مربوط به تغییراتی است که از محدوده اختیارات واحد 

که در این .باید براي آن اقدام نمایند) وزارت بهداشت _ دانشگاه(گیري  آموزشی خارج بوده و سطوح باالتر تصمیم

الزم به ذکر است که مدیریت گروه باید تا حصول نتیجه .د شدزمینه پیشنهادات به سطوح باالتر ارجاع خواه

 .مطلوب پیشنهادات را پیگیري نماید
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