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چكيده
ســابقه وهدف: امروزه بهبود کيفيت ســازمان ها از دغدغه هاي اصلي آنها مي باشــد. شناســايي نقاط ضعف و قوت و تالش 
براي بهبود وضع مطلوب از اهم وظايف سازمان ها و از جمله دانشگاهاست.ارزشيابي فعاليتي است که درطي آن با جمع 
آوري اطالعات و بررسي عملکردهاي گوناگون، در باره کفايت و شايستگي شخص يا فرايندي قضاوت مي شود. هدف 
اصلي ارزشيابي، تقويت فعاليت ها و روش هاي اثر بخش و رفع نقاط ضعف مي باشد. ارزشيابي واحد هاي آموزش عالي 
وسيله اي جهت ايجاد تغييرات براي بهبود کيفيت آموزش است. ارزشيابي انجام شده فوق يک ارزشيابي دروني- بيروني 
اســت.دروني از اين نظرکه افراد ارزشــيابي کننده، در اين دانشــکده به تدريس پرداخته و بيروني از اين منظر که اين افراد 
متعلق به دانشکده مورد ارزشيابي نبوده و در ساير دانشکده ها و دانشگاه ها نيز مشغول به تدريس مي باشند. هدف اصلي 

اين ارزشيابي، تعيين وضعيت موجود دانشکده پيراپزشکي آجا و مقايسه آن با ساير دانشگاهها مي باشد.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع توصيفي – مقطعي بوده و مقطع زماني انتخاب شــده نيمســال اول ســال تحصيلي 
90-89  مي باشــد. جامعه پژوهش اســاتيد مدعو دانشــکده پيراپزشــکي بوده که از ســاير دانشگاه ها جهت تدريس به اين 
دانشــکده مراجعه مي نمايند. نمونه انتخابي شــامل 20نفر ازاســاتيد مدعو مي باشــد که بصورت تصادفي انتخاب شده اند. 
ابزار گردآوري اطالعات دو پرســش نامه بوده و روش گردآوري پاســخ مکتوب نمونه مي باشــد. پرســش نامه اصلي داراي 

21 پرسش بوده که در دو بعد درون دانشکده اي و مقايسه با ساير دانشگاهها جواب داده شده است.
يافته ها: در اين پژوهش يافته ها نشان مي دهد که از نظر اساتيد مدعو وضعيت پوشش و رفتار دانشجويان، نظم و انضباط، 
آرامش محيط، ارتباط مديران گروهها و مسئولين با اساتيد، احترام و حفظ شئونات اساتيد، نحوه برخورد پرسنل با اساتيد 
و نســبت فضا به تعداد دانشــجويان در ســطح بســيار خوبي قرار داشــته و نسبت به ساير دانشگاهها بهتراست. در ارتباط با 
دونشــانگر ميزان حق التدريس و زمان پرداخت آن وضعيت بســيار ضعيف بوده و نســبت به ســاير دانشگاه ها نيز وضعيت 

ضعيف تر مي باشد.در رابطه با ساير نشانگرها وضعيت نسيتا خوب بوده و نسبت به ساير دانشگاهها تفاوتي ندارد
نتيجه گيري: لزوم تغييرات درنحوه و زمان پرداخت حق التدريس ها احســاس مي شــود. همچنين دربســياري از زمينه ها و 

فرايندها نياز به بازنگري وجود دارد.
کلمات کليدي: ارزشيابي آموزشي، اساتيد، دانشکده پيراپزشکي، دانشگاه علوم پزشکي
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دکتر پرويزدباغي و همکاران 37ارزشيابي نظام آموزشي دانشکده پيراپزشکي و مقايسه آن با ساير دانشگاه ها از ديد اساتيد مدعو

مقدمه
آنها  اصلي  دغدغه هاي  از  سازمان ها  کيفيت  بهبود  امروزه 
مي باشد. شناسايي نقاط ضعف و قوت و تالش براي بهبود 
وضع مطلوب از اهم وظايف سازمان ها و از جمله دانشگاهاست.
ارزشيابي فعاليتي است که درطي آن با جمع آوري اطالعات 
و بررسي عملکردهاي گوناگون، در باره کفايت و شايستگي 
شخص يا فرايندي قضاوت مي شود. هدف اصلي ارزشيابي، 
تقويت فعاليت ها و روش هاي اثر بخش و حذف نقاط ضعف 
مي باشد.ارزشيابي آموزشي فرايند سنجش ميزان تحقق اهداف 
از قبل تعيين شده مي باشد. ارزشيابي آموزشي مي تواند باعث 
بهبود کيفيت آموزش گردد.ارزشيابي آموزشي را مي توان به 
مفهوم جست و جوي نظم يافته براي قضاوت يا توافق درباره 
ارزش يا اهميت يک پديده آموزشي )برنامه يا فعاليت( به 
منظور بهبود آن در جهت کاهش فاصله ميان نتايج جاري و 
نتايج مطلوب، دانست. اعضاي هيات علمي به عنوان رکن 
اصلي در تدوين برنامه آموزش عالي از اعتبار زيادي جهت 
ارزشيابي  برخوردارميباشند.  هايآموزشي  برنامه  ارزشيابي 
انجام شده فوق يک ارزشيابي دروني بيروني است.دروني از 
اين نظرکه افراد ارزشيابي کننده، در اين دانشکده به تدريس 
پرداخته و بيروني از اين منظر که اين افراد متعلق به دانشکده 
مورد ارزشيابي نبوده و در ساير دانشکده ها و دانشگاه ها نيز 
مشغول به تدريس مي باشند. هدف اصلي اين ارزشيابي، تعيين 
وضعيت موجود دانشکده پيراپزشکي آجا و مقايسه آن با ساير 

دانشگاهها مي باشد.

موادوروشها
پژوهش حاضر از نوع توصيفي – مقطعي بوده و مقطع زماني 
مي باشد.  تحصيلي 89-90  اول سال  نيمسال  انتخاب شده 
جامعه پژوهش اساتيد مدعو دانشکده پيراپزشکي ارتش بوده 
که از ساير دانشگاه ها جهت تدريس به اين دانشکده مراجعه 
مي نمايند. نمونه انتخابي شامل 20نفر ازاساتيد مدعو مي باشد 

که بصورت تصادفي انتخاب شده اند.
ابزار گردآوري اطالعات دو پرسش نامه مي باشد. پرسش نامه 
اصلي شامل 21 پرسش بسته پنج و سه گزينه اي بوده که در دو 
بعد درون دانشکده اي و مقايسه با ساير دانشگاهها جواب داده 
شده است. پرسشنامه دوم شامل 15 سوال باز و بسته مربوط به 
اطالعات هويتي نمونه 20 نفري اعضاي هيات علمي مي باشد.

روش گردآوري پاسخ مکتوب نمونه مي باشد. 

يافتهها
يافته هاي پژوهش حاکي از آن است که سطح علمي دانشجويان 
در سطح خوب متمايل به متوسط، انگيزه دانشجويان جهت 
ادامه تحصيل در سطح خوب متمايل به متوسط، وضعيت 
ظاهري، پوشش در مجموع ورفتار دانشجويان در سطح خوب 
متمايل به باال، نظم و انضباط دانشجويان سطح بسيار خوب، 
ميزان مراجعه دانشجويان به اساتيد در سطح خوب متمايل به 
متوسط، وضعيت کلي کالسها و وسايل کمک آموزشي خوب 
متمايل به باال، آرامش کالسها بسيار خوب، امکانات کپي و 
تکثير خوب رو به پايين، وضعيت بازرسي آموزشي خوب به 
سمت باال مي باشد. همچنين ارتباط مديران گروهها، مسئولين 
و نحوه برخوردپرسنل با اساتيد بسيار خوب اعالم شده است 
و در زمينه حق التدريس ها اين دانشکده بسيارضعيف عمل 
نموده است. در مجموع اين پژوهش نشان مي دهد که از نظر 
نظم و  دانشجويان،  رفتار  اساتيد مدعو وضعيت پوشش و 
انضباط، آرامش محيط، ارتباط مديران گروهها و مسئولين با 
اساتيد، احترام و حفظ شئونات اساتيد، نحوه برخورد پرسنل 
با اساتيد و نسبت فضا به تعداد دانشجويان در سطح بسيار 
خوبي قرار داشته و نسبت به ساير دانشگاهها بهتراست. در 
ارتباط با دونشانگر ميزان حق التدريس و زمان پرداخت آن 
وضعيت بسيار ضعيف بوده و نسبت به ساير دانشگاه ها نيز 
وضعيت ضعيف تر مي باشد.در رابطه با ساير نشانگرها وضعيت 

نسيتا خوب بوده و نسبت به ساير دانشگاهها تفاوتي ندارد.
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نتيجهگيري
لزوم تغييرات درنحوه و زمان پرداخت حق التدريس ها احساس 
مي شود. همچنين در اطالع رساني به اساتيد، نحوه برگزاري 
امتحانات، هماهنگي جهت برگزاري کالسها، وضعيت کالس و 

امکانات کمک آموزشي نياز به بازنگري وجود دارد.البته شايان 
ذکر است که توسعه فضاي فيزيکي دانشکده اخيرا به اتمام 
رسيده است و فضاي اضافه شده تاحدودي کمبود تجهيزات 

داشته که مسئولين درصدد رفع آن مي باشند.
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