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 ه چکید
ارزیـابی درونـی    . بهبود کیفیت امـور اسـت      ،ها هدف اساسی ارزیابی درونی در تمام موارد و زمینه        : سابقه و هدف  

سازد برنامۀ اجرا شده تا چه        بازخورد مطلوبی ایجاد خواهد کرد که مشخص می        ،وضعیت موجود در حین اجرای فرآیند     
یابی به اهداف از پیش تعیین شده موفق بوده است و باعث خواهد شـد تـا شـناخت صـحیح و کـافی از                          حد در دست  

گروه بهداشت محیط دانشکده    .  فراهم گردد  ،دست آید و زمینه برای انجام اصالحات       هالی ب اشکاالت و کمبودهای احتم   
 .  ارزیابی درونی گروه را انجام داده است،بهداشت دامغان برای نیل به این اهداف

 وضعیت مطلوب و وضعیت موجود از دیـدگاه         یها  مالکدر این طرح ابتدا اهداف و سپس معیارها و          : ها مواد و روش  
 حیطۀ کیفیت آموزشی، ارزیـابی دانشـجویان، ارزیـابی سـاختار            4 پرسشنامه در    14سپس  . عضاء گروه تعیین گردید   ا

بنـدی بـر اسـاس     هـا رتبـه   که برای این پرسشنامه، سازمانی، ارزیابی فضاهای بخش آموزشی و تجهیزات طراحی شد     
هـا منظـور     برای آن ) 1-5(فته و امتیاز    صورت عالی، خوب، متوسط، ضعیف و خیلی ضعیف صورت گر          همقیاس لیکرت ب  

 . گردید
 درصـد   84/79، ارزیـابی دانشـجویان بـا        )وضعیت خوب ( درصد   3/70 کیفیت آموزشی با     ،در این ارزیابی  : ها یافته

، )وضـعیت متوسـط  ( درصد 66/66، مدیر گروه با )وضعیت خوب( درصد 5/73، ارزیابی هیأت علمی با    )وضعیت خوب (
کشـی   ، کارگاه لوله)وضعیت خوب( درصد  4/71، واحد انتشارات با     )وضعیت متوسط ( درصد   60 با   نیروهای انسانی دیگر  

 درصـد   50بصری با   و  ، واحد سمعی    )وضعیت متوسط ( درصد   5/66، واحد آزمایشگاه با     )وضعیت خوب ( درصد   2/76با  
ـ  ، کارگـاه نصـب و راه      )وضعیت متوسط ( درصد   8/63، واحد کامپیوتر با     )وضعیت متوسط (  درصـد   4/51دازی پمـپ    ان
 درصـد و    4/26، کتابخانه و فضاهای دیگر به ترتیب با         )وضعیت ضعیف ( درصد   7/45، کالس درس با     )وضعیت متوسط (
 . باشند  درصد دارای وضعیت خیلی ضعیف می1/21

وضـعیت  ( درصـد    3/70ارزیابی انجام شده مشخص نموده است که در حیطه ارزیابی کیفیت آموزشی             : گیری نتیجه
 درصـد   9/70، در حیطـه سـاختار سـازمانی بـا           )وضعیت خـوب  ( درصد   84/79 در حیطه ارزیابی دانشجویان      ،)بخو

طور کلـی ارزیـابی     ه  و ب ) وضعیت متوسط ( درصد   5/51 در حیطه فضاهای بخش آموزشی و تجهیزات         ،)وضعیت خوب (
 .  درصد در وضعیت متوسط قرار گرفته است4/64درونی گروه با 

 
 دانشـگاه علـوم پزشـکی       ، دانشکده بهداشت دامغان   ،رزیابی درونی گروه، گروه بهداشت محیط     ا:  کلیدی های هواژ

 سمنان 
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 مقدمه
 فرآیندی است بسیار پیچیده و حساس کـه         ،تعلیم و تربیت  

 بنابراین همه افرادی که     ،ا سر و کار دارد    ه با جان و روح انسان    
ـ    در این حیطـه فعالیـت مـی        دهنـدگان   ویـژه آمـوزش    هکننـد، ب

 . مسئولیت عظیم و خطیری بر عهده دارند
اجرای موفق و مطلوب فرآیند تعلیم و تربیت مسـتلزم آن            

ریـزی   است که دارای اهداف و مراحل کامالً مشخص و برنامـه   
هـای تعریـف     ق به اهداف و برنامه    شده باشد و نیز با توجه دقی      

عالوه بر این،   . شده، امکانات و تجهیزات الزم فراهم شده باشد       
ارزیابی وضعیت موجود در حـین اجـرای فرآینـد، بـازخورد            

سـازد برنامـه اجـرا       مطلوبی ایجاد خواهد کرد که مشخص می      
یابی اهداف از پیش تعیین شده، موفق   تا چه حد در دست   ،شده

چنین ارزیـابی درونـی باعـث خواهـد شـد تـا              هم. بوده است 
شناخت صحیح و کـافی از اشـکاالت و کمبودهـای احتمـالی             

دست آید و زمینۀ الزم برای انجام اصـالحات فـراهم گـردد              هب
هـا   هدف اساسی ارزیابی درونی در تمام مـوارد و زمینـه          . ]3[

  ].1[بهبود کیفیت امور است 
زشی دانشـکده  های آمو  یکی از گروه،گروه بهداشت محیط 

های تحت پوشـش دانشـگاه        یکی از دانشکده   ،بهداشت دامغان 
 . باشد علوم پزشکی سمنان می

هـدف ایــن گـروه، تربیــت افـرادی اســت کـه بتواننــد در     
اجتماعات کوچک مستقر شـده و پـس از مطالعـه و بررسـی               

های مستقر در    مشکالت بهداشت محیط منطقه، با همکاری رده      
، )کمـی و کیفـی    ( تأمین آب مشـروب      های شهرستان، در زمینه  

بهسازی منابع آب، دفع فاضالب، دفع زبالـه، بهسـازی امـاکن            
عمومی، بهداشت مواد غذایی، مبارزه بـا حشـرات و نـاقلین و             

 ].4[آموزش بهداشت فعالیت نمایند 
گروه بهداشت محیط دانشـکده بهداشـت دامغـان در حـال         

 5 از ایـن      علمی ثابت است که    هیأت نفر عضو    5حاضر دارای   
، یک نفـر دانشـجوی مقطـع        Ph.Dنفر، یک نفر دارای مدرک      

Ph.D    ،نفر کارشناس ارشد بهداشت محیط و       2 بهداشت محیط 
یک نفر کارشناس ارشـد عمـران محـیط زیسـت و یـک نفـر                

 . باشد  علمی میهیأتکارشناس ارشد غیر 

داد  در بررسی کیفیـت آمـوزش عـالی بایـد کیفیـت درون            
برنامـه  (، فرآینـد آموزشـی      ) علمـی  هیأتدانشجویان، اعضاء   (

هـا و    آموزشی، بخش آموزشی، امکانات و وسایل آزمایشـگاه       
  ].2[مورد نظر قرار گیرند ) فارغ التحصیالن(داد  برون

-1: ارزیابی درونی گروه بهداشت محیط در چهـار حیطـه         
-3 ،ارزیابی دانشجویان -2 ،ارزیابی محتوی و کیفیت آموزش    

ارزیــابی فضــاهای بخــش -4  ونیارزیــابی ســاختار ســازما
 ،برای انجام ارزیابی  .  صورت گرفته است   ،آموزشی و تجهیزات  

های ارزیـابی، انتخـاب      تعیین هدف : مراحل زیر طی شده است    
گر وضـع    های وضع مطلوب و نشان     ی ارزیابی، ویژگی  ها  مالک

 . موجود جهت مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب
های مورد ارزیابی در     حیطه و   ها  مالکبندی   ارزیابی و رتبه  

 های مختلف براساس امتیازبندی زیر صورت گرفته است        بخش
 . )1جدول (

 بندی بر اساس درصد امتیازات کسب شده  رتبه.1جدول 
 رتبه بر اساس درصد امتیازات کسب شده

 100 تا 90
 درصد

 90 تا 70
 درصد

 70 تا 50
 درصد

 50 تا 40
 درصد

 40کمتر از 
 درصد

 خیلی ضعیف ضعیف وسطمت خوب عالی
 

  ها مواد و روش
های زیـر صـورت      ارزیابی درونی در چهار حیطه به روش      

 . گرفته است
ارزیـابی   . ارزیابی محتـوی و کیفیـت آموزشـی        )الف

 مـالک  131ای بـا   محتوی و کیفیت آموزش با طرح پرسشنامه  
ــابی ــر اســاس سرفصــل تــدوین شــده توســط  ،مــورد ارزی  ب

ی در نظر   ها  مالکطراحی گردیده که     ،ریزی عالی برنامه  شورای
گرفته شده در این بخش شامل بازدیـد از منـابع آب بهسـازی      

برداری از منابع    شده و بهسازی نشده، بهسازی منابع آب، نمونه       
آب و فاضالب، انجام آزمایشات شـیمیایی و میکروبـی آب و            

 بوده کـه بـرای هـر مـالک مـورد            …فاضالب، مواد غذایی و     
 1ضـریب   (ه به اهمیت موضوع ضرایب خاصی       ارزیابی با توج  

  ].3[منظور گردیده است ) 5تا 
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ــابی دانشــجویان)ب ــابی دانشــجویان در دو  . ارزی ارزی
ارزیابی دانشجویان هنگام ورود به دورۀ آموزشی کـه         : Ιبخش  

سـن، جـنس، وضـعیت      ( مالک شامل    7ای با    توسط پرسشنامه 
)  بـومی بـودن  تأهل، معدل دیپلم، نوع دیپلم، وضعیت اشتغال و     

 . مورد ارزیابی قرار گرفتند
ارزیابی دانشجویان در حین تحصیل و بعد از فراغـت          : ∏

غیبـت از   ( مالک شامل    6ای با    از تحصیل که توسط پرسشنامه    
ــول دوره  ــالس در طـ ــدل  ،کـ ــی، معـ ــروطی، اخراجـ  مشـ

مـورد  ) التحصیلی، ادامه تحصیل در مقطع باالتر و اشتغال        فارغ
  ].3 [ارزیابی قرار گرفتند

ارزیابی ساختار سازمانی    . ارزیابی ساختار سازمانی   )ج
 )Ш  و مـدیر گـروه   ) ∏ اعضاء هیأت علمی،     )I: در سه بخش  
 :  دیگر به شرح زیر صورت گرفته استینیروهای انسان

Ι(      13ای بـا     ارزیابی اعضاء هیأت علمی توسط پرسشنامه 
 نوع مدرک تحصیلی، کارهـای پژوهشـی، معـدل     (مالک شامل   

 . صورت گرفت ) …التحصیلی، مرتبه علمی و  فارغ
 مـالک   6ای بـا     ارزیابی مدیر گروه توسط پرسشـنامه      ∏)
سابقه آموزشی، رشته تحصیلی، مرتبـه علمـی، فعالیـت    (شامل  

) پژوهشی، نحـوه انتخـاب مـدیرگروه و وضـعیت اسـتخدامی           
 . صورت گرفت

Ш (     ارزیابی نیروهای انسانی دیگر بر اساس مالک وجـود
 مـورد ارزیـابی     ،و کاردان بهداشت محیط در گـروه      کارشناس  
 ].3 [قرار گرفت

 .ارزیــابی فضــاهای بخــش آموزشــی و تجهیــزات) د
ــابی ایــن حیطــه در  ــه، ( بخــش 9ارزی کــالس درس، کتابخان

کامپیوتر، واحد سمعی و بصری، انتشارات، آزمایشگاه، کارگـاه       
لوله کشی، کارگاه نصب و راه اندازی پمپ و فضاهای آموزشی     

 . انجام گرفته است) یگرد
Ι ( 14ای بـا     های درس توسـط پرسشـنامه      ارزیابی کالس 

 دانشجو، نـور، صـدا      25 فضا برای    ،تعداد کالس (مالک شامل   
 .  صورت پذیرفت) …و

 مـالک   14ای بـا     ارزیابی کتابخانه توسـط پرسشـنامه      ∏)
 ،هـا  بنـدی سیسـتماتیک کتـاب      مسئول کتابخانه، طبقـه   (شامل  

 با انتشارات معتبر، وجود مجالت خـارجی و         کامپیوتر، ارتباط 
 . صورت گرفت) …داخلی و
Ш ( مالک 7ای با  ارزیابی واحد کامپیوتر توسط پرسشنامه 
مسئول کامپیوتر، تعداد کـامپیوتر، ارتبـاط بـا اینترنـت           (شامل  

 . صورت گرفت) …و
(IV       ای بـا     ارزیابی واحد سمعی و بصری توسط پرسشنامه

 ضــبط و پخــش، ، ویــدئو،وپــک ا،اورهــد( مــالک شــامل 21
 آموزشـی، مسـئول     یهـا  تلویزیون، امکانات تهیه اسالید، فیلم    

 . صورت گرفت) …واحد و فضای سمعی و بصری و
(V       5ای بـا      ارزیابی واحد انتشارات که توسط پرسشـنامه 

دستگاه زیراکس، دستگاه کپی، قابلیت تهیه کپـی        (مالک شامل   
 . صورت گرفت) رنگی، انجام عمل صحافی، مسئول واحد

VI (    26ای بـا     ارزیابی واحد آزمایشگاه توسط پرسشنامه 
های میکروبی   مسئول آزمایشگاه، بخش آزمایش   (مالک شامل   

هـای مـورد نیـاز بخـش آزمایشـات           آب و فاضالب، دستگاه   
میکروبی آب و فاضـالب، بخـش شـیمیایی آب و فاضـالب،             

هـای مـورد نیـاز بخـش آزمایشـات شـیمیایی آب و               دستگاه
انجـام  ) …هـای مختلـف و     الب، وسـایل و لـوازم بخـش       فاض

 . گرفت
VII (     16ای با    ارزیابی کارگاه لوله کشی توسط پرسشنامه 

 مسـاحت کارگـاه     ،وجـود کارگـاه در دانشـکده      (مالک شامل   
) …هـای گـالوانیزه و      انواع لولـه   ،حدیده برقی، قالویز، لوله بر    

 . صورت گرفت
VIII (    هـا توسـط     ی پمـپ  انداز ارزیابی کارگاه نصب و راه
وجـود کارگـاه مربوطـه در       ( مالک شـامل     21ای با    پرسشنامه

هـای سـانتریفوژ حلزونـی،       دانشکده، فضای اختصاصی، پمـپ    
) …پمپ شناور چند طبقـه، پمـپ حلزونـی بـرش خـورده و             

 . صورت گرفت
IX (        5ای بـا     ارزیابی فضـاهای دیگـر توسـط پرسشـنامه 

دیر گروه، اتـاق    اتاق اعضاء هیأت علمی، اتاق م     (مالک شامل   
هـا، اتـاق مسـئول آمـوزش در          اساتید در محل تشکیل کالس    

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 k

oo
m

es
hj

ou
rn

al
.s

em
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               3 / 5

http://koomeshjournal.semums.ac.ir/article-1-206-en.html


 1382، پائیز و زمستان نامه آموزش پزشکی ویژه، 5جلد                                                         مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان 

 76

صـورت  ) ، سالن کنفـرانس و امتحانـات      اه محل تشکیل کالس  
  ].3[گرفت 
 

 نتایج 
نتایج کلی ارزیابی واحدهای مختلف مورد ارزیـابی گـروه          

 .  آورده شده است2بهداشت محیط در جدول 
 ختلف مورد ارزیابی گروه بهداشت محیط نتایج کلی ارزیابی واحدهای م.2جدول 

  رتبه بر اساس درصد امتیاز قابل کسب ارزیابی وضعیت
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         کیفیت آموزش
       درصد8/78 6/27 35 ارزیابی دانشجویان ورودی به دوره آموزشی

       درصد1/82 32/12 15 ارزیابی دانشجویان در حین و بعد از فارغ التحصیلی
       درصد5/73 4/121 165 ارزیابی اعضاء هیأت علمی گروه

       درصد66/66 60 90 ارزیابی مدیر گروه
       درصد60 3 5 ارزیابی نیروهای انسانی دیگر

       درصد7/45 32 70 های درسی ارزیابی کالس
       درصد4/26 70 265 ارزیابی کتابخانه

       درصد8/63 67 105 ارزیابی واحد کامپیوتر
       درصد50 80 160 ارزیابی واحد سمعی و بصری

       درصد4/71 25 35 ارزیابی واحد انتشارات
       درصد5/66 233 350 ارزیابی آزمایشگاه

       درصد2/76 61 80 ارزیابی کارگاه لوله کشی
       درصد1/54 176 325 اندازی پمپ ارزیابی کارگاه نصب و راه

       درصد1/21 18 85 ارزیابی فضاهای دیگر

 
 گیری  بحث و نتیجه

هدف از ارزیابی نظام آموزشی، بررسی میزان موفقیـت آن          
های درسی، امکانات و فضای آموزشی،       دهی برنامه  در سازمان 

. باشـد   مـی  …هـای آموزشـی و     اعضای هیـأت علمـی، روش     
ارزیابی درونی نقش بسیار مهمی در ارتقـاء کیفیـت آموزشـی            

  ].2[کند  بازی می
زیـابی وضـعیت موجـود در حـین اجـرای           که ار  از آنجائی 

 بازخورد مطلـوبی ایجـاد خواهـد کـرد کـه مشـخص              ،فرآیند
یابی به اهداف از     سازد برنامه اجرا شده تا چه حد در دست         می

کـه ارزیـابی     پیش تعیین شده موفق بوده است و نیز از آنجائی         
درونـی باعـث خواهـد شــد تـا شـناخت صـحیح و کــافی از       

دست آید و زمینه الزم برای       همالی ب اشکاالت و کمبودهای احت   
انجام اصالحات فراهم گردد، لذا گرچـه نتـایج کلـی ارزیـابی             
واحدهای مختلف مـورد ارزیـابی گـروه بهداشـت محـیط در             

گیری کلی از چهار حیطـه        اما نتیجه  ؛ آورده شده است   2جدول  
باشد که حیطه کیفیت آموزشـی       مورد ارزیابی بدین صورت می    

 در وضـعیت    1یاز کسب شده مطابق جدول       درصد امت  3/70با  
 84/79حیطه ارزیابی دانشـجویان بـا       . گیرد  قرار می  "خوب"

.  قرار گرفته است   "خوب"درصد امتیاز کسب شده در وضعیت       
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در حیطه ارزیابی ساختار سازمانی، ارزیابی هیأت علمی گروه         
، "خـوب " درصـد امتیـاز کسـب شـده در وضـعیت             5/73با  

ارزیابی نیروهای انسانی دیگر به ترتیـب       ارزیابی مدیر گروه و     
ــا  ــعیت   60 و 66/66ب ــده در وض ــب ش ــاز کس ــد امتی  درص

در ارزیابی حیطه فضاهای بخـش      .  قرار گرفته است   "متوسط"
آموزشی و تجهیزات، واحد انتشارات و کارگاه لوله کشـی بـه            

 درصد امتیـاز کسـب شـده در         2/76 و   4/71ترتیب با کسب    
 ، واحد سـمعی و بصـری      ،شگاه و واحد آزمای   "خوب"وضعیت  

واحد کامپیوتر و واحد کارگاه نصـب و راه انـدازی پمـپ بـه               
 درصد امتیاز کسب    1/54  و 8/63،  50،  5/66ترتیب با کسب    

هـای درس بـا     و واحدهای کـالس "متوسط"شده در وضعیت  
 و "ضــعیف" درصــد امتیــاز کســب شــده در وضــعیت 7/45

 و  4/26 بـا    واحدهای کتابخانه و فضـاهای دیگـر بـه ترتیـب          
ــعیت   1/21 ــده در وضــ ــب شــ ــاز کســ ــد امتیــ   درصــ
 ،که تدریس و آموزش از آنجائی. اند  قرار گرفته"خیلی ضعیف"

فرایندی است که عوامل و فاکتورهای مختلفـی در کیفیـت آن            
هـای انجـام شـده توسـط         باشند، با توجه به ارزیـابی      مؤثر می 

شورای ارزیـابی درونـی گـروه بهداشـت محـیط دانشـکده از              
ی مـورد   هـا   مـالک احدهای مختلف، در برخی از واحـدها و         و

ارزیابی فاصله زیادی تا حد مطلوب مشاهده شده است، لذا به           
منظور نیل بـه حـد مطلـوب جهـت ارتقـاء کیفیـت آمـوزش                

 : گردد پیشنهادات زیر جهت بهبود وضعیت ارائه می
ــاب   - ــناس کت ــرفتن کارش ــر گ ــناس  در نظ داری، کارش

 و بصـری مـاهر و آمـوزش دیـده و            کامپیوتر، مسئول سـمعی   
 .  در بعد نیروهای انسانی…کارشناس بهداشت محیط و

کشی و کارگاه نصب و      تأمین و تجهیز نمودن کارگاه لوله      -
 . ها اندازی پمپ راه

در نظر گـرفتن محـل مناسـب بـا فضـای کـافی بـرای                 -
هــا و اختصــاص  بنــدی سیســتماتیک کتــاب کتابخانـه و طبقــه 
احد و ارتباط بـا انتشـارات معتبـر داخلـی و     کامپیوتر به این و  

 . خارجی
در نظر گرفتن سالن کنفرانس و اجتماعـات بـا فضـا و              -

  . …امکانات مناسب و

 شورای ارزیابی درونی گـروه بهداشـت محـیط          ،در نهایت 
دانشکده اعتقـاد دارد بـرای رفـع مشـکالت اساسـی گـروه و               

انشکده دانشکده بایستی یک دانشکده مطابق ضوابط تأسیس د       
صورت مجتمع با فضـاهای مناسـب آموزشـی، دانشـجویی           ه  ب
 .  در نظر گرفته شود…و

 
 قدردانی تشکر و

شورای ارزیابی درونی گروه بهداشت محیط از همه کسانی         
که به نحوی در تهیه و تدوین ایـن طـرح همکـاری و عنایـت                 

خصوص از ریاست محترم دانشـگاه جنـاب آقـای           هاند ب  داشته
،  دانشگاه  معاونت محترم آموزشی و پژوهشی     ؛ورپ دکتر رشیدی 

 ، جنـاب آقـای      EDC مسئول محترم    ؛جناب آقای دکتر ملک   
ـ         حاجی عمـل   هآقاجانی و مسئولین محترم دانشکده قـدردانی ب

 .آورد می
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