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   فیزیولوژی ، بخش  پزشکی ، دانشکده  سمنان  پزشکی  علوم دانشگاه
 

  چکیده
   به  نحو مطلوب  به توان  می  آموزشی  در هرگروه  درونی  ارزیابی  با انجام  که  داده  نشان  گذشته  مطالعات:  هدف و    سابقه
 و   مـالک   هـیچ   تاکنون جا که  آنزا.   برداشت  گام مور آموزشی ا  بهبود کیفیت  در جهت  آن و بر اساس  برد ها پی کاستی

 نیـز در    خـارجی   اسـتانداردهای   و اعمـال   اسـت   نشده  مطرح  فیزیولوژی ویژهه ب  ،بخش   ارزیابی  برای معیار مشخصی
   فیزیولوژی   آموزشی   گروه   درونی   ارزیابی   مطالعه   این  رسند، هدف    نظر نمی    به   مناسب   چندان  داخلی   آموزشی  های  محیط

 .باشد  می  آموزشی  ارتقاء کیفیت  در جهت اساسیکارهای   راه  به منظور رسیدن  به  سمنان  پزشکی  علوم دانشگاه
   عوامل،)CIPP ( گیری  تصمیم  تسهیل  و الگوی  اعتباربخشی  از الگوی  ابتدا با استفاده  مطالعه در این: ها مواد و روش  

 و اسـتاندارد و       مطلـوب    وضـعیت   هـای    ویژگـی    شـد و سـپس       شناسایی   گروه   علمی  هیأت اعضاء     توسط  ابیارزی مورد
 و    آموزشی   و فضای   ، تجهیزات   ، پژوهشی   فرایند آموزشی :  هان چهارگ   عوامل   بر اساس   سپس . شد   تدوین   آن  گرهای نشان

 و   ، ضعیف   ، متوسط   ، خوب    عالی  های   رتبه   لیکرت   مقیاس  راساسها ب   پرسشنامه در.  شد   تهیه   پرسشنامه  ، گروه  تشکیالت
   اعضـای    کلیـه    شـامل    مورد ارزیابی   جامعه. ها منظور گردید    آن  برای )1-5 (  شد و امتیازات     در نظر گرفته     ضعیف  خیلی
 و    و فراینـد آمـوزش      لـوژی  فیزیو   بخـش    فیزیکی  امکانات ،) نفر 86 (  پزشکی   دوره 3  ، دانشجویان ) نفر 6 (  علمی  هیأت

 بـا     و سـپس     قرار گرفت   مورد سنجش  ها  از آن    آمده  دسته   ب  ها امتیازات    پرسشنامه   از تکمیل   پس.   است   بوده  پژوهش
 =  بخـش    از رضـایت    بـیش ( ، )6/3 - 99/3 =  خـوب (،  )4 - 5/4 =  قوی(،  )51/4 - 5 =  بسیار قوی ([   گورمن  معیارهای

 . شد  مقایسه])2کمتر از  =  بخش غیررضایت(و ) 2 - 50/2 =  مرزی(، )51/2 - 99/2 =  بخش  رضایت(، )3 -59/3
% 21   علمی  هیأت و اعضاء      در مورد دانشجویان     ترتیب   به   فرایند آموزشی  ،  در گروه   د که نده   می   نشان  نتایج: ها  یافته

بـا  .  بـود   "ضعیف"% 10و  % 18 و    "متوسط"% 23و  % 20 و    "خوب"% 8/38و  % 39،    "عالی"ها    پرسشنامه از% 6/26و  
  بـه  ( "بخـش   از رضـایت  بـیش "   رتبـه   و استادان   از نظر دانشجویان    امور آموزشی   در  ، گروه    گورمن  بندی   رتبه   به  توجه
 و   در مـورد تجهیـزات    .   اسـت    کـرده    را کسب  "قوی"، 26/4   نمره   امور پژوهشی   و در خصوص  ) 74/3 و   43/3  ترتیب

  "متوسط"% 21،    "خوب"% 38،    "عالی" %8/12   دهنده  ها، نشان    از پرسشنامه    شده   کسب   امتیازات ،  آموزشی  فضاهای
) 43/3 ( "بخش   از رضایت   بیش"   رتبه   فوق   از نظر هر دو گروه       گورمن  بندی  رتبه   بر اساس   باشد، که    می  "ضعیف"% 18و  
  رتبـه    فیزیولوژی   بخش   کل  در بررسی .  است )63/3 ( "خوب"   گروه   تشکیالت ،  از نظر دانشجویان  .   است   آمده  دسته  ب
 . نماید  می  کسب" بخش  از رضایت بیش" 

  "خـوب "   وضـعیت    گـروه    علمی  هیأت   و اعضای    از دید دانشجویان    دهند که    می   نشان   فوق  های  یافته:  گیری  نتیجه
 .  خود نیز دارد های  ضعف  نقطه  و جبران  آموزش  ارتقاء سطح  نیاز به  فیزیولوژی موارد بخش  در برخی ، ولی داشته
 

    سمنان  پزشکی  علوم ، دانشگاه  فیزیولوژی ، بخش  درونی ، ارزیابی ارزیابی:   کلیدی های واژه

 Email: rashidy-pour@sem-ums.ac.ir ،0231-3331551:، نمابر0231-3332080: تلفن.  نویسنده مسئول *
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  مقدمه
و در جهت این کـه        آموزشی  هر واحد    کیفیت   ارتقای  یبرا

   است   الزم ، شود   اداره  ها و اصول    روش  بهترین    به  واحد مربوطه 
   بهترین ، ارزیابی. ]1،4[  قرار گیرد   مورد ارزیابی  طور مستمر ه  ب

ـ    ضمن  توان   می   با آن    که  است    و ابزاری   وسیله    آوردن  دسـت  ه ب
   احتمـالی    و کمبودهای    نقایص  هر واحد، به     به  مربوط  اطالعات

  داد   انجـام    مناسـبی   ریزی  برنامه  ، نقایص   رفع   برد و برای    پی  آن
 و معمـوالً      اجرا است    قابل   در هر واحدی     ارزیابی  انجام .]4،8[

   و ارزیـــابی گروهـــی  درون  ارزیـــابی دو صـــورت  بـــه
، افـراد     گروهـی   درون  در ارزیابی . گیرد   می  صورت  گروهی برون
   و مـدارک     اطالعـات    آوردن  دسـت ه   با ب    گروه  همان  در  شاغل

   و بـه    هـا پرداختـه     آن   و تحلیـل     و تجزیه    بررسی  به مورد نیاز 
اما . برند   می   پی   موجود در بخش     احتمالی  کمبودهای  و  نواقص

 شود کـه     می   استفاده   معموالً از افرادی   ، گروهی   برون  ارزیابی در
 .]4،9[  هسـتند    از مجموعـه     و خارج    نبوده   بخش   آن   به  بوطمر  

ـ    فـوق    از دو ارزیـابی      حاصله   نتایج   هرچه   است  بدیهی  هـم ه   ب
تر   آگاهانه تر،  دقیق   ارزیابی   دارد که    از این   تر باشد نشان   نزدیک  

  اعتمـاد بیشـتری     نیـز از     حاصـله    و نتایج    شده  تر انجام   و سالم 
   در مراکز آموزشـی     خصوص هب    ارزیابی  امروزه. برخوردار است 

   بـه    بـا توجـه      کـه    است  متداولی  و   رایج   دنیا از مسایل    در تمام 
   هر واحد آموزشی   ، سراسر گیتی   در   و دانش    علم   پیشرفت  لزوم
 و بتوانـد پـا        داده   روز تطبیق   اطالعات  تا خود را با      است  ملزم
   رقابـت    در یـک     همـواره   گر کـه   دی  عالی   مراکز آموزش    پای  به

 اظهـار نظـر و        و دانـش     علـم   در عرصه   هستند   و سازنده   سالم
   به های  روش  از بهترین  یکی  که  است  بدیهی .اظهار وجود نماید  

   و برطـرف     و ضـعف     قـوت    نقاط   یافتن  ،واحدی  هر  روز کردن 
   کـه   اسـت    قوت   از نقاط    و حمایت    و تقویت   ضعف   نقاط  نمودن
پـذیر نیسـت      امکان   و اصولی    درست  ارزیابی به غیر از      امر  این

]4،11،12،13[. 
   و اسـتفاده     آمـوزش    بهبود کیفیـت   ،  آموزشی   ارزیابی  هدف

  هـر واحـد     کـه   ایـن    به  با توجه .   موجود است    از امکانات   بهینه
دانشـجو و    ،  ، پرسنل    علمی  هیأت   از قبیل    از عناصری   آموزشی

 و    تنهـایی    هرعنصر به    و با ارزیابی     است   شده   تشکیل  اتامکان

   مجموعــه در یــک  عناصــر موجــود  همــه  ارزیــابی در نهایـت 
 واحـد     آن  پیشـرفت   در   مـؤثری   هـای    گـام   تـوان    می  آموزشی
 مـوارد     از همه    بیش  آموزشی   محیط   در یک    که  چه آن.  برداشت
   واحـد نصـیب      از آن   کـه    اسـت   ای  نتیجه آید   می   چشم  دیگر به 
  باشند کـه     می   مجموعه   آن  آموختگان دانش   شود یعنی    می  جامعه

 از    و پژوهش    از نظر آموزش    خصوص ه ب ، جوانب  باید از جمیع  
 .  برخوردار باشند خوبی  کیفیت

  و گـروه     در هـر سیسـتم       درونـی    ارزیـابی    انجـام   بنابراین
  اساس   بر این . رسد  ر می نظه   ب   خطیر و ضروری     امری  آموزشی  

 و   تجهیـزات  ،  ، پژوهشـی     آموزشـی    فراینـدهای    ارزیابی  در این 
   علـوم    دانشگاه  فیزیولوژی    گروه   و تشکیالت    فیزیکی  فضاهای
 .قرار گرفتند   مورد مطالعه  سمنان پزشکی

  
   پژوهش روش

  پزشـکی    علـوم   دانشـگاه  . واحـد آموزشـی      معرفی -1
و     شـده    تشـکیل    دانشکده 4 از     که   است  وپایی ن   دانشگاه  سمنان  

،   بهداشت ،  ، پزشکی ) ارشد  کارشناسی (  فیزیولوژی   رشته 19در  
  دانشـکده . کنـد   مـی    دانشـجو تربیـت      و پیراپزشکی   بخشی توان

 کار    به   شروع  پزشکی   دانشجوی   با پذیرش  67   از سال   پزشکی
   داشته  التحصیل  فارغ  ،پزشکی    در رشته    دوره 7   و تا کنون    نموده
   پـذیرش    به   اقدام   تخصصی   رشته 4 نیز در  1372  از سال .  است

 از    پزشـکی    دانشـکده    فیزیولـوژی   گـروه  .  اسـت   دستیار نموده 
  دهبـو  کـار      بـه   مشـغول  طور مستمر      به  دانشگاه    تشکیل  ابتدای
   کارشناسـی    دانشجوی 3   سالیانه  حاضر آموزش    در حال .  است
  دانشـجو در   250 و     پزشـکی    دانشجوی 40،    فیزیولوژی ارشد
  بهداشت  و ، پیراپزشکی ، پرستاری بخشی  توان  مختلف های رشته
   از یـک    متشـکل    گـروه    علمی  تأ هی  اعضای.  دارد   عهده  را به 

   و سـه    بورسـیه     دکتـری    دو دانشـجوی   ، استادیار  دانشیار، یک 
  چنین هم. باشند  می   پژوهش  و   تدریس   به   مشغول   که   است  مربی
 نفـر     و یـک     فیزیولوژی  آزمایشگاه   کارشناس   عنوان   نفر به   یک

 و   اساتید را در روند آموزشی  ، آزمایشگاه   تکنسین   عنوان  نیز به 
   ضمن   گروه   این   علمی  تأ هی  اعضای. نمایند  می   یاری  پژوهشی
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 ، در    عملی  و   تئوری   فیزیولوژی   دروس   واحدهای  تمام  تدریس
ارشد،    کارشناسی   فیزیولوژی   با دانشجویان    تحقیقاتی  های  زمینه

  راهنمـایی   و   داشـته    نزدیـک    همکـاری   بخشـی   و توان   پزشکی
  مـدیر گـروه  . دهند می   را انجام  مختلف  های   دوره  های  نامه پایان

   و پـژوهش   تـدریس  سابقه   سال13 و     دانشیار بوده   فیزیولوژی
  ، آموزشی   و فضاهای   فیزیکی  ساختار  از لحاظ . باشد  یرا دارا م  
 یـک  بـر      مشتمل  باشد که    می   مترمربع 2425   گروه   کل  مساحت

   آزمایشـگاه   ، یـک     کنفـرانس   اتاقیک  ،     اختصاصی   کالس  باب
   آزمایشـگاه  شـش  اسـاتید،     اتاق هفت   ،   رایانه   اتاق  ، یک   بزرگ

 انبـار     و دو بـاب     قـاتی  تحقی  های  پروژه   انجام   جهت  اختصاصی
 . باشد  می و وسایل  مواد  نگهداری جهت
  از   طـرح   در ایـن   .  مورد ارزیـابی     و عوامل    اهداف -2
بر    طرح   این  اهداف. ]5[   است   شده   استفاده   اعتباربخشی  الگوی
  وسـایل  ( ، تجهیـزات    ، پژوهشی    آموزشی   اهداف   دسته 4  اساس

  گــروه   ســازمانی  تشــکیالت،  فیزیکــی و فضــاهای)  آموزشــی
  وضـعیت     تعیـین    برای  و  گردید   تنظیم   و دانشجویان   فیزیولوژی

   تنظیم  جداگانه  طور   به   و جزئی    کلی   اهداف   به   در رسیدن   گروه
 .  قرار گرفت و مورد سنجش

   فیزیولـوژی    در بخش    آموزشی   اهداف .  آموزشی   اهداف -
  فیزیولـوژی    در دروس   شـی  روند آموز    از بررسی    است  عبارت
،    و الکترولیت   آب  و  ، کلیه   ، تنفس   ، گوارش    و عروق   ، قلب   سلول

 . باشد  می عملی   و فیزیولوژی ریز، اعصاب  غدد درون
  گردیـد    تنظیم   پرسشنامه 22  ، فرایند آموزش    ارزیابی  برای

  هیـأت   و نیـز اعضـای     دانشـجویان   ها توسط    پرسشنامه   این  که
  پرسشـنامه  11:  شـدند    تقسـیم    گروه 2   به   شد که   تکمیل  علمی  

  و)  مالک106(   فیزیولوژی  در مورد دروس    استادان  نظرخواهی
  مــورد دروس  در  دانشــجویان  نظرخــواهی  پرسشــنامه11

 . بوده است)  مالک106 ( فیزیولوژی
 ،   تحقیقـاتی   هـای    طـرح    قسمت  در این .   پژوهشی   اهداف -

  در سـطوح     دانشـجویی   هـای   نامـه    پایـان   شـاوره  و م   راهنمایی
کـادر     توسط   که   علمی   و کتب   ، انتشار مقاالت     تحصیلی  مختلف  

 .  شدند  ارزیابی  گرفته  انجام  و پژوهشی آموزشی

  دو   در قالـب     کـه    مـالک  14 از     قسـمت    این   ارزیابی  برای
  رگروه و مـدی     علمـی   هیأت   اعضای   ارزیابی   برای   که  پرسشنامه

 .  شد  بود استفاده  شده نظرگرفته در
 کلیـه  .  فیزیکـی    و فضاهای    آموزشی   و وسایل    تجهیزات -

،   بصـری   و   سـمعی    وسـایل   ها شامل    موجود در بخش    امکانات  
مـورد  ... و    عملـی    فیزیولوژی   مورد نیاز در درس     های دستگاه
،   تجهیـزات    ارزیـابی   بـرای  .]7[  قرار گرفتند    و بررسی   ارزیابی
 . شد  استفاده  پرسشنامه6 از  آموزشی   و اهداف  آموزشی وسایل
  قسـمت    در ایـن   .  فیزیولـوژی    گروه   سازمانی  تشکیالت -

  چاپ  ، از جمله  علمی تأ هی  اعضای  و پژوهشی  آموزشی سابقه 
 در   سـخنرانی   و  ، شـرکت     و خـارجی     داخلی   در نشریات   مقاله
، تعـداد   ... و  کتاب    و تألیف   ، چاپ   خارجی و     داخلی  های  کنگره

 . قرار گرفت   مورد ارزیابی  و پشتیبانی کادر آموزشی
،  ، تأهل  ورودی نیز از نظر معدل   دانشجویان . دانشـجویان  -
 مورد ارزیابی  ... و   بودن  ، بومی    کنکور، سن   ، رتبه   ورودی   سهمیه

 . قرار گرفتند 
 3  بـه    گردید که    تنظیم  شنامه پرس 6   بخش   این   ارزیابی  برای

ورود و    در بدو    علمی  تأ هی  اعضای  ارزیابی:  شدند   تقسیم  دسته
 در   دانشـجویان    ، ارزیـابی  )  پرسشـنامه  3( کار     به   از شروع   پس

)   پرسشنامه 2 ( فیزیولوژی    دروس   از گذراندن   بدو ورود و پس   
 54  یـق ؛ مجموعـاً از طر    ) پرسشـنامه  1 (  مدیر گروه   و ارزیابی 

   کلیـه   ارزیابی    برای  در نهایت . قرار گرفتند     مورد ارزیابی   مالک
   از دانشجویان    مالک   یازده   شامل  دو پرسشنامه    فوق  فرایندهای
 . شد  نظرخواهی

در  .  مـورد ارزیـابی      عوامـل   گرهای  نشان   تدوین - 3
ـ    اعضـای   گرهـا توسـط     نشان   مختلف   جلسات  طی ابتدا   تأ هی

  دفعـات    و بـه   ند گردید   تعیین   کارشناسانه   با مطالعه   روه گ  علمی
  نهـایی    صـورت    بـه    تا در نهایت   ،نظر قرار گرفتند   مورد تجدید   
مـورد     یهـا   مالک   که   است   شده  چند سعی  هر.  گردیدند  تنظیم  

 میسر   فوق    اهداف   به   دسترسی   شوند که    انتخاب  ای   گونه  نظر به 
   اهداف  در رسیدن     موفقیت  توانند میزان   یگرها م   نشان  این. باشد

 مـورد    گرهـای  نشان. دهند    نشان   نسبی   صورت  مورد نظر را به   
   حـداقل   کسـب :  از نـد  بود  عبارت   آموزشی  نظر در فرایندهای  
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 و    تـرم    در پایـان     شـده   تعیـین   یهـا   مالک   بر اساس   نمره% 70
  در فراینـدهای   مورد نظر     گرهای نشان . پایه   علوم   جامع  آزمون

: ند از  بود  عبارت   بخش  و ساختار فیزیکی     ، تشکیالت   پژوهشی
  یها  مالکامتیاز از   % 70 کسب (  ممکن  های  حداقل   به  یابی دست
  مـورد نظـر در      یهـا   مـالک    براسـاس    ترتیـب   بـه )  شـده   تعیین

 .باشد  می  مربوطه های پرسشنامه
  کلیـه   شـامل .   مـورد مطالعـه     هـای    و نمونـه     جامعه -4

  کـه )  نفـر  86(   دوره 3   تحصـیل    بـه    شاغل   پزشکی  دانشجویان  
 18  سـن ( پسر بودنـد       آن   سوم   دختر و یک     آن  دو سوم  حدوداً

  جـامع    امتحـان    داشتند و بـه      فیزیولوژی  و درس )   سال 25  الی
  علمـی   هیـأت   و اعضای )  نفر 56( بودند     شده   معرفی   پایه  علوم  

 .   شدند مطالعه  وارد  سرشماری  صورت  به که   گروه  وقت تمام
  از  پس .ها   داده   و تحلیل    و تجزیه   آوری   جمع   نحوه - 5
  متغیرهـای    حـاوی   ای   پرسشـنامه   ، مورد مطالعـه     جامعه  توجیه

 24  از   و پس    قرار گرفت    مورد مطالعه   مذکور در اختیار جامعه     
  چنـدین  ، ابهـام    هرگونـه   رفـع   بـرای .  گردید  آوری   جمع  ساعت
 .   شد  مذکور مطرح  باز در پرسشنامه سئوال

   کیفی  از حالت  گروه  اعضای  توسط  آمده دسته  ب  اطالعات
 و   آمـد    دست ه از متغیرها ب     هر یک   ، میانگین    شده   تبدیل   کمی  به

 از   اسـتفاده   و با  ]2،6[  گردید  بندی  رتبه   گورمن   روش  بر اساس 
 .  شد ی بررس آمار توصیفی

   گورمن  جدول  بر اساس  امتیازات  بندی تقسیم
    بسیار قوی

   قوی
   خوب
   بخش  از رضایت بیش

   بخش رضایت
   مرزی

   بخش غیررضایت

5 - 5/4 
51/4 - 4 
99/3 - 6/3 

59/3 - 3 
99/2 - 51/2 

50/2 - 2 
 2کمتر از 

 
  نتایج
  از  آمــده دســت ه بــ هــای یافتــه .  آموزشــی بخــش)  الــف
  گردیـده    تنظیم   پرسشنامه 11، در      آموزشی   مالک 106 ارزیابی

 در    شـده   کسب    میانگین  د که نده   می   نشان 2 و   1  جداول .است  
 از نظـر    کـه  اسـت  " خـوب "   گـورمن  بنـدی   با رتبه  دروس  کل

   گـوارش  فیزیولوژی    درس   به   مربوط   رتبه  ، باالترین   دانشجویان
  تـرین   کم   ولی ؛  است  درس    همین   به  وط مرب  و از نظر اساتید هم    

   فیزیولـوژی    درس   بـه    مربـوط    فـوق   گروه  دو  امتیاز از دیدگاه  
 .  است تنفس

   دروس  تفکیک  به  دانشجویان  از دیدگاه  آموزشی  اهداف بررسی. 1  جدول
   گورمن امتیاز  تعداد مالک   موارد ارزیابی
 :  فیزیولوژی

   سلول
  قلب

  خون  گردش
  گوارش
  خون
   تنفس
    و الکترولیت  و آب کلیه

  ریز  غدددرون
   حسی اعصاب
   حرکتی اعصاب

    عملی فیزیولوژی

 
9 
9 
9 
11 
4 
11 
12 
11 
11 
10 
9 

 
82/3 
40/3 
45/3 
10/4 
15/3 
60/2 
82/3 
56/3 
67/2 
74/3 
52/3 

 
  خوب
   بخش  از رضایت بیش
   بخش  از رضایت بیش
  قوی
   بخش ت از رضای بیش

   بخش رضایت
  خوب
   بخش  از رضایت بیش

   بخش رضایت
  خوب
   بخش  از رضایت بیش

   بخش  از رضایت بیش 43/3 106    و میانگین جمع
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   دروس  تفکیک  به  آموزشی  در مورد اهداف  مدرسین دیدگاه. 2  جدول
   گورمن امتیاز  تعداد مالک    موارد ارزیابی
 : فیزیولوژی

   لسلو
  قلب

   خون گردش
  گوارش
  خون
   تنفس
    و الکترولیت  و آب کلیه

  ریز  غدددرون
   حسی اعصاب
   حرکتی اعصاب

   عملی فیزیولوژی

 
9 
9 
9 
11 
4 
11 
12 
11 
11 
10 
9 

 
63/3 
79/3 
98/3 
08/4 
1/4 
26/3 
88/3 
82/3 
32/3 
8/3 
51/3 

 
  خوب
  خوب
  خوب
  قوی
  قوی
   بخش  از رضایت بیش
  خوب
  خوب
   بخش  از رضایت بیش
  خوب
   بخش  از رضایت بیش

  خوب 74/3 106    و میانگین جمع

 
  شده   در نظر گرفته     مالک 12  بررسی . پژوهشی  بخش)  ب

   و مـدیرگروه   علمـی   هیـأت   اعضای  ارزیابی های در پرسشنامه   
 برخوردار  مناسبی   پژوهشی  از وضعیت  که   است   این  دهنده نشان

ـ   مـورد اعضـای     در   آمـده   دست ه ب   نمره  میانگین. ستنده   تأ هی
 و در   " قـوی "  گـورمن     جـدول    بر مبنای    که   است 26/4  علمی

 " قـوی "   گـورمن   جـدول     بر مبنای   ، که 33/4  مورد مدیر گروه  
   کرده  کسب" قوی"   رتبه گروه   فوق  امتیازات  به  و با توجه است
 .  است
  در   کـه    طـوری   همان . فیزیکی  اهای و فض   تجهیزات)  ج
 مورد نظر    یها  مالک  شود از مجموع     می   مالحظه 4 و   3  جداول
 از نظـر    " بخـش   رضایت  از  بیش"   رتبه ،  گروه   خصوص  در این 

 .  است کرده  و از نظر اساتید کسب دانشجویان
 

 و   فیزیکی  امکانات  در خصوص  دانشجویان نظریه. 3  جدول
   بخش  تفکیک  به  فیزیولژی  گروه زشی آمو تجهیزات

ــداد     موارد ارزیابی تعـ
    مالک

    گورمن امتیاز  

   فیزیکی امکانات
   آموزشی تجهیزات

12 
19 

24/3  
30/3 

    بخش  از رضایت بیش
    بخش  از رضایت بیش

    بخش  از رضایت بیش 27/3 31   کل

 و   فیزیکی  امکانات  در خصوص  مدرسین نظریه. 4  جدول
   بخش  تفکیک  به  فیزیولژی  گروه  آموزشی تجهیزات

ــداد     موارد ارزیابی تعـ
    مالک

    گورمن امتیاز  

   فیزیکی امکانات
   آموزشی تجهیزات

12 
19 

44/3  
38/3 

    بخش  از رضایت بیش
    بخش  از رضایت بیش

    بخش  از رضایت بیش 42/3 31   کل
 
ـ    نتـایج   براسـاس :  ه گـرو   تشکیالت) د   از   آمـده   دسـت ه   ب

سایر     به   نسبت  ، مدیر گروه     قسمت   این   به   مربوط  های  پرسشنامه
   کسـب  " خوب"   رتبه   کادر آموزشی    و کل    رتبه  اعضاء باالترین 

 . است  کرده
 

   گــروه  تشــکیالت  در خصــوص  دانشــجویان نظریــه. 5  جــدول
  یفیزیولوژ

   موارد ارزیابی
 

تعـــداد 
     مالک

 امتیاز   
 

    گورمن
 

   مدیر گروه
 اعضاء

 26  
26 

75/3  
51/3 

    خوب
  بخش  از رضایت بیش

    خوب 63/3  52    و میانگین جمع
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  در مـورد تمـام       دانشـجویان    دیـدگاه    منظور بررسـی    به) ذ
  مـالک     بـا دوازده    ای   پرسشنامه   اجمالی   صورت   به   فوق  اهداف  

 در   آن    نتـایج    شـد کـه      قـرار داده    تیار دانشجویان  و در اخ    تهیه
 . است   شده  داده  نشان6  جدول
 

،   آمــوزش  در مـورد رونـد کلـی     دانشـجویان  نظریـه . 6  جـدول 
     گروه  و ساختار تشکیالتی تجهیزات

     گورمن امتیاز        تعداد مالک   موارد ارزیابی
    خوب  80/3   12     فیزیولوژی گروه

 
  بحث
  در   کـه    فیزیولـوژی    در بخـش     درونی   ارزیابی   نهایی  نتایج
هـا و     طرح   و قوت    ضعف   نقاط   و ارزیابی    ارتقاء کیفیت   راستای
   ذیـل   شـرح     بـه    در مـوارد مختلـف      اسـت     شده  ها انجام   برنامه
  :باشد می

،    پرسـش  106   بـه    شده   داده  های  پاسخ.  امور آموزشی  -
   بـه    بـا توجـه      کـه  ،دهـد    می   نشان  زمینه  ا در این   ر 58/3  رتبه

 "بخـش    از رضـایت    بیش"   وضعیت  دهنده  نشان  گورمن  جدول
   بوده   ناموفق  ، گروه    آموزشی  یها  مالک% 28اما در    .  است  گروه
  ایـن    گویای ها  مالک   دقیق  بررسی). 2تر از     و کم  2  رتبه(  است

  فیزیولـوژی    درس   بـه   مربـوط   ، رتبه   باالترین   که   است  موضوع
ــرین و کــم)  قــوی = 06/4 ( گــوارش  ــوط  آن ت ــه  مرب   درس  ب
   ایـن   بـرای .  اسـت )  بخـش   رضـایت  = 6/2 (  تنفس  فیزیولوژی  

 : ذکر نمود توان  زیر می  شرح  را به ها عللی رتبه
  نوع  و   تدریس  ، نحوه    مربوطه   مدرس   ارتباط   برقراری  نحوه

فرآینـد    در   دانشـجویان    نارضـایتی    موجـب   احتمـاالً    که  درس
. گـذارد   می   در روند آموزش     خود تأثیر منفی     که   شده  آموزشی

   شرح   به  تدابیری   ، فیزیولوژی  ، گروه    فوق   مشکالت   جبران  برای
 :   است اتخاذ نموده زیر

   دقیق  نظم  برقراری-1
  روز  اولیه  در ساعات  تئوری های  کالس  برگزاری-2
  با عملی  تئوری  درس  در تلفیق  استادان  تالش-3
    آموزشی  کمک  از وسایل  استفاده-4

   بهبــود روش  در جهــت  مربوطــه  مــدرس  بــه  توصــیه-5
   تدریس

    مناسب  ارتباط  برقراری-6
 : مانند  تدریس  تجدید نظر در نحوه-7

    درس  طرح  و داشتن  صحیح ریزی برنامه) الف
    کالس  در شروع  مورد بحث  عناوین ارائه) ب
    در کالس  شده  گفته  مطالب  تداوم حفظ) ج
    مطالب  بیان  برای  مناسب سرعت) د
 در    از دانشـجویان     امتحـان    و یا گرفتن     کردن  سئوال) ه

   مختلف  های زمان
 . درسی  نظر مطالب  و تبادل  بحث  برای ایجاد زمینه) و
  و   دانشـجویان   هـای    دیـدگاه    بر اساس   یج نتا   این  بندی جمع
  ایـن     در دیـدگاه    ای   عمده   تفاوت   که   است  گر این   نشان ، استادان

فراینـد     صـاحبان   گرایانه   واقع   نگرش   که ، وجود ندارد   دو گروه 
  اعضـای     تـالش    دهنـده    نشـان   دهد و این     می   را نشان   آموزش
 .   ت اس  آموزش  ارتقاء کیفیت  در جهت گروه

   تهیـه   های   پرسشنامه  یها  مالک از    بخشی. امور پژوهشی 
   رتبـه    میـانگین    کـه    اسـت    بـوده   امور پژوهشی     به   مربوط  شده

  دهنـده   باشـد و نشـان      مـی )  قوی (26/4ها   آن  از   آمده  دست هب
  رغـم  ، علی    پژوهشی  های   فعالیت   به   علمی  تأهی    اعضای  تمایل
   کـه    ذکر است    به  الزم.   است  تدریس و     درسی  واحدهای وجود

  موجبات   توان   می   در بخش    پژوهشی   مناسب  ارتقاء امکانات  با
 . نمود  را فراهم  بخش  پژوهشی  رتبه باال رفتن

   مـالک  64   بخـش   در ایـن   .  گـروه    و تجهیزات   امکانات
 27/3   شده   کسب   رتبه  میانگین .  است   قرار گرفته   مورد ارزیابی 

 " بخـش   از رضـایت    بـیش "  گورمن    جدول   بر طبق   اشد که ب  می
 و    آموزشی   تجهیزات   به   مربوط  رتبه    باالترین   بین  در این .  است
   بـر مبنـای      کـه    است   فیزیکی   امکانات  به   مربوط   آن  ترین  پایین
 نظـر     بـه   باشد ولـی     می " بخش  از رضایت   بیش"   گورمن  جدول

 تجهیـز    چنـین  تـر و هـم       مـدرن   انـات امک   نیـاز بـه     رسد که   می
 از    و تجهیـزات     امکانـات    ارزیـابی  . اسـت   روری ضـ   آزمایشگاه

 و  در      گرفته   صورت   پرسش 31 با    دانشجویان  اساتید و   دیدگاه
 .   است  تقریباً یکسان  هر دو گروه دیدگاه  مورد نیز این
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 " خـوب "   مدیر گروه    رتبه   زمینه  در این .  گروه  تشکیالت
  است) 51/3 (" بخش  از رضایت   بیش"  گروه  و اعضای ) 75/3(

 .باشد  می  بخش  مطلوب وضعیت  دهنده و نشان
 منظـور    بـه  . وتشکیالت  ، تجهیزات    آموزش  روند کلی 

   بـدون   فـوق     اهـداف    از لحاظ    گروه   کلی   وضعیت   به  یابی دست
   مطرح   مالک 12   در خصوص    دانشجویان  ها، نظرات  تفکیک آن 

   آن  تـرین    پایین  دهد که   می   نشان را) 80/3 (" خوب"   رتبه  شده
 و تعـداد      و بصـری    سـمعی     امکانـات    بـودن    پـایین    بـه   مربوط
   خـاطر تعـدد تشـکیل       بـه  مسـلماً  .باشـد    می   درس  های  کالس
 سـایر    هـا بـه      از کـالس     برخـی   برگـزاری  ،  زمان   هم  های  کالس
   دانشـجویان    نارضـایتی   ب موج  شود که   می    داده  ها سوق   بخش
   و بصـری     سـمعی    پیشـرفته    کمبود امکانـات    چنین هم .گردد  می

 .دارد وجود
 

   گیری نتیجه
  بـه   مربـوط   رتبـه  ، بـاالترین   شده  مطرح  مالک420  از کل 

 و) 60/3 (" خــوب"   بــا رتبــه  آموزشــی  اهــداف یهــا مــالک 
  درجه  با   آموزشی   و امکانات    تجهیزات   به   مربوط   آن  ترین  پایین

   رتبـه    کل  میانگین .  است  بوده) 43/3 (" بخش  از رضایت   بیش"
) 53/3 (" بخش  ازرضایت بیش"   فیزیولوژی  بخش  به اعطا شده 

 هـر دو      دیدگاه   که   است   این  دهنده   نشان   نتایج  مقایسه. باشد  می
،    آموزشـی    از نظـر اهـداف       گـروه   ارزیـابی    در خصوص   گروه
 و   اسـت  یکـدیگر      بـه    نزدیک ، و تشکیالت  ، تجهیزات   شیپژوه
توانـد    اسـاتید مـی     و   دانشـجویان   هـای   دیـدگاه     بـودن   سان  هم

 . نماید  را حل زیادی  مشکالت
  

   تشکر و قدردانی
  علـوم    دانشگاه   و پژوهشی    آموزشی   از معاونت   وسیله بدین

  دانشـگاه     پزشکی   آموزش   و نیز از مرکز توسعه       سمنان  پزشکی  
 داشـتند    مبذول  را   الزم  های   مساعدت   پژوهش   این   در انجام   که

  .شود  می تشکر و قدردانی
 

  منابع
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