رتبهبندی دانشکدههای دندانپزشکی واجد دورهی تخصصی در ایران
سعید عسگری ،1معصومه مهدی پور* ،2،شهرام یزدانی ،3مریم

صفرنواده4

زمینه و هدف :بهبود كیفیت ارائه خدمات آموزشی بهعنوان یکی از الویتهای نظام آموزش عالی محسوب
میشود .بههمین منظور در این مطالعه ،رتبهبندی دانشکدههای دندانپزشکی واجد دورههای تخصصی ،جهت
مقایسهی وضعیت علمی و شناسایی نقاط قوت و ضعف آنها با یکدیگر انجام شده است .هدف از این مطالعه
طراحی الگوی جدید رتبهبندی بر حسب امتیازات ترازشده عملکرد فعالیتهای آموزشی ،پژوهشی ،وضعیت
تجهیزات و امکانات بوده است.
روش بررسي :با تشکیل یك كمیتهی تخصصی و با استفاده از روش بارش افکار ،رتبهبندی طراحی شد .از
هر انجمن تخصصی دندانپزشکی نمایندهای معرفی شد تا ضمن بازدید از هر دانشکده ،با تکمیل
پرسشنامههایی در زمینهی بررسی وضعیت آموزشی ،پژوهشی ،تجهیزات و امکانات تخصصی ،اطالعات الزم را
جمعآوری نمایند .پس از جمعآوری اطالعات ،امتیاز هر دانشکده در هر معیار محاسبه گردید .برای آنالیز
نهایی نیز از یك نرم افزار كامپیوتری كه به همین منظور طراحی شده بود استفاده شد.
يافتهها :با تعیین وزن  3٩٣معیار در قالب نمودار شاخه درختی با فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ،حیطههای
مورد نظر در دانشکدههای دندانپزشکی بررسی و مقایسه شدند كه رتبهی  1١دانشکدهی واجد دورهی
تخصصی تعیین گردید.
نتیجهگیري :با انجام این طرح نقاط قوت و ضعف وضعیت آموزشی ،پژوهشی ،تجهیزات و امکانات در
رشتههای تخصصی دندانپزشکی مشخص شد و بهعنوان الگویی عملی برای اصالح و ارتقای كمی و كیفی،
منتشر گردید و در اختیار مسئولین قرار گرفت.
کلید واژهها :رتبهبندی ،شاخصهای آموزشی ،دانشکدهی دندانپزشکی

 -1استاد رشتهی اندودانتیکس ،مركز تحقیقات علوم دندانپزشکی ،دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
* -2دانشیار گروه بیماریهای دهان ،دانشکدهی دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
 -3استاد و ریاست مركز توسعهی آموزش پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
 -4استادیار و عضو هئیت علمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی.
*نويسندهي مسؤول:

Email: mehdipourf@gmail.com
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مقدمه

اصالح مشکالت برخی فرصتها و تهدیدهای موجود،

دانشگاهها بهعنوان مهمترین نهادهای ارائه خدمات

مورد توجه قرار گیرند (.)3
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آموزشی و پژوهشی محسوب میشوند .گسترش كمی

در این بررسی تعیین رتبهی دانشکدههای

این مراكز آموزشی بدون توجه به توان و ظرفیت

دندانپزشکی واجد رشتههای تخصصی با ارائه الگویی

آموزشی آنها به همراه كثرت تعداد دانشجویان در

جدید بر حسب امتیازات تراز شده عملکرد فعالیتهای

سالهای اخیر بهعنوان دگرگونیهای پُرشتاب و

آموزشی و پژوهشی و وضعیت تجهیزات و امکانات

چالشهای عدیدهای تلقی میشوند كه كیفیت نظام

دندانپزشکی صورت پذیرفته است.

آموزش عالی را تحت تأثیر قرار دادهاند.
نقش و جایگاه نظام آموزش عالی هر كشور مرهون

مواد و روش بررسی

اصالح و ارزیابی مستمر زیرساختهای آموزشی و

پژوهش حاضر از نوع كاربردی و در زمرهی مطالعات

پژوهشی آن میباشد .بیتردید بهرهگیری مناسب از

توصیفی و مقطعی صورت گرفته است .جامعهی

یافتههای آموزشی و پژوهشی در سطح كالن كشوری

پژوهش شامل دانشکدههای دندانپزشکی واجد

مستلزم بازنگری در اهداف ،راهبردها و تطبیق آنها با

دورههای تخصصی بوده است كه به تعداد 1١

شرایط و نیازهای اجتماعی است (.)1

دانشکدهی مورد مطالعه قرار گرفتند .اولین گام جهت

ضرورت ارزیابی عملکرد دانشگاهها در تمام سطوح،

ارزیابی فرایند رتبهبندی دانشکدههای دندانپزشکی ،با

بهمنظور بهبود اثربخشی فعالیتها و فراهم ساختن

تشکیل كمیته تخصصی و با بررسی استانداردهای

امکان پاسخگویی درون و برون سازمانی ،كمتر جای

آموزش تخصصی دندانپزشکی و معیارهای طرحهای

تردید دارد .مقایسهی وضعیت علمی دانشگاههای

متفاوت رتبهبندی انجام شد و ابزار گردآوری دادهها با

مختلف در سطح ملی و جهانی تحت عنوان رتبهبندی

توجه به هدف طرح یعنی ارزیابی خدمات آموزشی و

دانشگاهها اعالم میگردد .رتبهبندی یکی از شیوههای

پژوهشی و وضعیت امکانات و تجهیزات ،بهصورت دو

كارآمد ارزیابی فعالیتهای آموزشی این مراكز میباشد

پرسشنامه و یك چك لیست تهیه و طراحی شدند.

كه سالهای متمادی در كشورهای پیشرفته جهان

مجموعه معیارهای مورد سنجش در این فرمها در

بهطور گسترده مورد استفاده قرار میگرفته است (.)2

بخش آموزشی و پژوهشی بهصورت پرسشنامه فراهم

براساس

گردید و در مورد وضعیت امکانات و تجهیزات ،برای هر

سازوكارهای

ارزشیابی

آكادمیك

پارامترهای متعدد و مختلف انجام میگیرد .استفاده از

رشتهی تخصصی بهصورت متفاوت ،تهیه و طراحی

نتایج ارزیابی آموزشی میتواند زمینهی مساعد برای

شدند .سپس برای اطمینان از كامل بودن مجموعه

اهتمام به تحقیق و نوآوری علمی را ایجاد نماید و در

معیارها و شاخصها و تعیین سایر شاخصهای مؤثر ،از

جهت اثر بخشی و ارزش برنامه آموزشی ،بهبود فرآیند

روش بارش افکار ( )Brain Stormingاستفاده شد.

آموزش ،تحکیم نقاط قوت و اصالح نقاط ضعف سیستم

شاخصهای اصلی در حیطهی آموزشی شامل

آموزشی بهكار گرفته شود و بهعنوان ابزار مدیریتی به

ساختار نظام آموزشی ،ساختار اجرایی ،ارزیابی پیشرفت

افراد و مسؤولین برنامه كمك كند تا با ارائه

تحصیلی با بررسی وضعیت ثبت و دفاع پایاننامه و

پیشنهادات ،تصمیمات صحیح را اتخاذ نمایند و برای

ارزیابی وضعیت دورهی دستیاری و خوداظهاری بودند

عسگری و همکاران

آمده از فرمهای ارزشیابی رشتههای تخصصی محاسبه

كه به  1١زیر شاخه تقسیم شدند.
و تعداد هئیت علمی ،تعداد دستیاران تخصصی به

بر حسب رشتهی تخصصی در حوزههای مورد بررسی

تفکیك سال تحصیل ،تعداد مقاالت بر حسب نمایه و

تعیین گردید .وزن هر شاخص برای هر رشته ،در

فعالیتهای پژوهشی بودن كه به  1١زیر شاخه تقسیم

تمامی دانشکدههای مورد بررسی بهطور ثابت اعمال

شدند.

شدند .الزم به ذكر است كه امتیاز بهدست آمده برای

شاخصهای اصلی در حیطهی تجهیزات و امکانات
شامل فضای آموزشی مرتبط با رشته تخصصی،

هر رشته ،برآیند امتیازات حاصله در تمامی معیارهای
مورد بررسی بوده است.

تجهیزات آموزشی – درمانی مرتبط با رشته تخصصی،

در این راستا برای نخستین بار در ایران طرح

تجهیزات آموزشی تخصصی مرتبط با امکانات عمومی

رتبهبندی و ارزیابی دانشکدههای دندانپزشکی با دعوت

دانشکده ،تجهیزات كمك آموزشی در ارتباط با رشته،

و مشاركت انجمنهای تخصصی رشتههای دندان

نیروی انسانی اختصاصی و تجهیزات البراتواری بودند.

پزشکی صورت پذیرفت كه صاحب نظران  11رشتهی

در این حوزه به لحاظ تخصصی بودن وسایل برای هر

تخصصی دندانپزشکی جهت تشکیل كمیتهی اجرایی

رشته شاخصهای آن بهصورت جداگانه مورد بررسی

طرح رتبهبندی دانشکدهها ،منتخب و نمایندهی

قرار گرفت.

انجمنهای تخصصی كشور بودند.

در مراحل بعدی مجموعه شاخصها در هر رشته

در آذرماه و دی ماه  13٩3با برگزاری دو جلسه در

تخصصی با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله

دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی،

مراتبی ()Analytic Hierarchy Process= AHP

اعضای كمیته اجرایی طرح با مراحل مختلف طرح،

طبقهبندی شدند (.)4

اهداف آن و مجموعه فعالیتهایی كه باید در كمیته

بعد از طراحی معیارها ،مجموعهی آنها در قالب

صورت گیرد ،آشنا شدند.

یك نمودار شاخهی درختی و به تناسب حیطهی مورد

بعد از تدوین جدول زمانبندی بازدید از هر

بررسی ،در زیر مجموعههای متناسب با رشتهی

دانشکده و اعالم به دانشکدههای مشمول طرح،

تخصصی مرتب شدند.

نمایندگان انجمنهای تخصصی به دانشکدهها عزیمت

در این مرحله ،مقایسههای زوجی بین معیارهای
ارزیابی توسط چهار نفر از خبرگان هر رشته تخصصی

نمودند تا ضمن بازدید از محل ،فرمهای اطالعات جمع
آوری شده را تکمیل و تصحیح كنند.

انجام گرفت كه درجداول از پیش تعیین شدهای
وزنهای پیشنهادی خود را بر اساس جدول

Bipolar

( Scaleجدول  )1وارد نمودند .تمامی محاسبات مربوط
به وزنهای پیشنهادی نمایندگان هر رشته با استفاده

یافتهها
یافتههای پژوهش حاضردر سه حیطهی آموزش،
پژوهش ،تجهیزات و امکانات اعالم گردید:

از نرم افزار كامپیوتری كه به همین منظور انجام گرفت
و وزن هر شاخص در هر رشته بهطور جداگانه تعیین

 -معیارهاي زير مجموعهي وضعیت آموزشي

گردید .در این بخش ،تجزیه و تحلیل اطالعات بهدست

چهار گروه معیار اصلی نمودار شاخهی درختی به همراه

بهار  - 6931دوره  - 61شماره 6

چهار شاخص اصلی در حوزهی پژوهشی شامل رتبه

شد و بدین ترتیب امتیاز و رتبهی نهایی هر دانشکده
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جدول 1
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امتیاز

تعريف

1
3
٣
7
٩
2، 4، ١، ١

اهمیت مساوی
اهمیت اندكی بیشتر
اهمیت بیشتر
اهمیت خیلی بیشتر
اهمیت مطلق
امتیازات میانی نشان دهندهی حالتهای میانی هریك از حاالت مقایسهای فوق است

وزنهای آنها در حیطهی آموزشی در جدول 2
آورده شده است.

اهمیت برتری برخوردار بود .در حیطهی ارزیابی
پیشرفت تحصیلی ( )1نیز وزن  1/1٣3برای دو معیار

در حیطهی ساختار نظام آموزشی رتبهی طول

وجود تائیدیهی مقالهی منبعث از پایاننامه و وجود یك

دورهی آموزشی ( ،)1/123در حیطهی ساختار اجرایی

مقاله بهعنوان شرط دفاع پایاننامه ،نشان دهندهی

رتبهی معاون آموزشی تخصصی با وزن  1/1١٩از

اهمیت برتر این دو معیار بود.

جدول  -2شاخصهاي بررسي حیطه آموزشي
زير شاخه

شاخص اصلي

وزن

ساختار نظام آموزشی

سالی-واحدی بودن نظام آموزشی
طول دوره آموزشی
تمام وقت بودن دستیار
عدم اشتغال به كار دستیار

1/142
1/123
1/171
1/1١3

ساختار اجرایی

رتبه معاون آموزشی تخصصی
وضعیت صدور حکم معاون تخصصی هر گروه
تركیب شورای تخصصی
مرتبه استاد راهنما

1/1١٩
1/1٩٩
1/1١7
1/1١7

زمان ثبت پایان نامه تخصصی
رعایت مراحل تصویب پایان نامه
وجود تائیدیه مقاله منبعث از پایاننامه جهت برگزاری جلسه دفاع

1/13١
1/141
1/1٣3

وجود یك مقاله به عنوان شرط دفاع از پایان نامه

1/1٣3

سپردن تعهد دستیاری
تعداد دستیاران اخراجی در یك سال گذشته
تعداد مردودیها در امتحان ارتقاء
تعداد مردودیها در امتحان بورد

1/123
1/121
1/134
1/13١

ارزیابی پیشرفت تحصیلی ()1
(مراحل ثبت و دفاع پایان
نامه)
ارزیابی پیشرفت تحصیلی ()2
(ارزیابی وضعیت دوره
دستیاری)

در حیطهی ارزیابی پیشرفت تحصیلی ( )2وزن 1/13١
تعداد مردودیها در امتحان بورد ،نشان دهنده اهمیت برتر
این معیار بود.
نتایج حاصل از اعمال این معیارها در بخشهای تخصصی
دانشکدههای دندانپزشکی در جدول  3گنجانده شده است.

 معیارهاي زير مجموعه وضعیت پژوهشيدر این حیطه نیز چهار گروه معیار اصلی نمودار شاخه
درختی به همراه وزنهای آنها در جدول  4آورده شده
است.

عسگری و همکاران

جدول  -٣رتبهبندي دانشکدههاي واجد دورههاي تخصصي بر پايهي وضعیت آموزشي
آسیب شناسي بیماريهاي
دانشکده  ⁄رشته ارتودانتیکس اندودانتیکس دهان و فک و دهان و فک
صورت

وصورت

پروتزهاي
دنداني

جراحي
پريودانتیکس دهان و فک
و صورت

دندانپزشکي

دندانپزشکي

ترمیمي

کودکان

راديولوژي
دهان و فک
وصورت

آزاد خوراسگان

11

11

9

14

-

6

12

٣

11

4

اصفهان

1٣

6

5

4

8

5

6

11

٣

1

اهواز

5

1٣

-

-

6

11

8

4

12

6

بابل

14

11

7

1

11

4

11

1٣

5

12

تبريز

1

4

11

7

٣

1٣

7

7

4

11

تهران

12

7

٣

٣

4

9

2

8

6

11

زاهدان

-

15

-

11

-

-

-

-

-

-

شاهد

15

16

-

1٣

11

15

-

15

15

-

شهید بهشتي

8

1

2

2

7

1

٣

2

2

2

شیراز

٣

5

8

8

5

7

4

9

9

9

قزوين

11

14

-

-

-

11

-

5

14

-

کرمان

2

8

-

9

12

12

11

12

11

-

مشهد

7

٣

14

12

1

٣

5

1

1

٣

همدان

9

9

6

5

9

8

9

11

1٣

8

يزد

6

12

1

11

1٣

14

1٣

14

7

7

 معیارهاي زير مجموعه وضعیت پژوهشيدر این حیطه نیز چهار گروه معیار اصلی نمودار شاخه

جدول در این حیطه بسنده میشود و از نوشتن اجزای
شاخصهای این حیطه در سایر رشتههای تخصصی اجتناب

درختی به همراه وزنهای آنها در جدول  4آورده شده است.

شده است .پنج گروه معیار اصلی نمودار شاخه درختی به

در حیطهی رتبه و تعداد هئیت علمی ،معیار استاد با وزن

همراه وزنهای آنها در حیطهی تجهیزات و امکانات در

 1/237اولین رتبه را كسب نمود .در حیطهی تعداد دستیاران

جدول شماره  ١آورده شده است.

تخصصی معیار دستیاران سال سوم با وزن  1/1١١و در

در حیطه تجهیزات آموزشی مرتبط با رشته تخصصی

حیطهی تعداد مقاالت بر حسب نمایه وزن  1/173داشتن

معیار دستگاه پخت تحت فشار اكریل با وزن  1/13٩و در

مقاله در نمایه  ،Iنشان دهندهی اهمیت برتر این معیار بود .در

قسمت تجهیزات عمومی كمك آموزشی در ارتباط با رشتهی

حیطهی فعالیتهای پژوهشی كسب رتبه در جشنوارهی

تخصصی تایپودنت با وزن  1/13١از اهمیت برتری برخوردار

علمی با وزن  1/1٣١نشان از برتری این معیارداشت.

بودند .در بخش تجهیزات آموزشی تخصصی مرتبط با امکانات

نتایج حاصل از اعمال این معیارها در بخشهای تخصصی
دانشکدههای دندانپزشکی در جدول  ٣گنجانده شده است.

عمومی دانشکده ،اطاق رایانه پُرسرعت با وزن  1/1١1و در
حوزهی خدمات و تجهیزات عمومی معیار تکنیسین پروتزهای
دندانی با وزن  1/1١٣حائز رتبهی اول بودند.

 معیارهاي زير مجموعه وضعیت تجهیزات و امکاناتدر این حیطه پنج شاخص اصلی در نظر گرفته شد كه در
برخی از رشتهها نظیر جراحی دهان و فك و صورت تعداد آن
افزایش یافت .به لحاظ محدودیت فضا تنها به ارائهی یك

نتایج حاصل از اعمال معیارهای تجهیزات و امکانات در
بخشهای تخصصی دانشکدههای دندانپزشکی در جدول 7
گنجانده شده است.
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آزاد تهران

4

2

-

6

2

2

1

6

8

5
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جدول  -4شاخصهاي بررسي حیطهي پژوهشي
شاخص اصلي

زير شاخهها

رتبه و تعداد هئیت علمي
بهار  - 6931دوره  - 61شماره 6

تعداد دستیاران تخصصي

تعداد مقاالت بر حسب نمايه

فعالیتهاي پژوهشي

وزن

تعداد استاد
تعداد دانشیار
تعداد استادیار
تعداد مربی

1/237
1/11٩
1/1٣7
1/123

دستیار تخصصی سال اول

1/13١

دستیار تخصصی سال دوم
دستیار تخصصی سال سوم
دستیار تخصصی سال چهارم
دستیار تخصصی سال پنجم

1/1١٣
1/1١١
1/137
1/137

مقاله نمایه I
مقاله نمایه II
مقاله نمایه III
مقاله نمایه VI
مقاله نمایه V

1/173
1/143
1/12١
1/121
1/11١

كسب رتبه در جشنواره علمی
عضو مركز تحقیقاتی

1/1٣١
1/121

اختراع/اكتشاف
اخذ پایان نامه

1/13٣
1/113

جدول  -5رتبهبندي دانشکدههاي واجد دورههاي تخصصي بر پايه وضعیت پژوهشي
دانشکده

ارتودانتیکس اندودانتیکس آسیب شناسي بیماريهاي پروتزهاي پريودانتیکس
دهان ،فک و

دهان ،فک

صورت

و صورت

دنداني

جراحي
دهان ،فک

دندانپزشکي دندانپزشکي

راديولوژي

ترمیمي

کودکان

آزاد تهران

4

15

-

6

9

9

1

11

9

5

آزاد خوراسگان

9

11

8

11

-

12

11

7

12

8

و صورت

دهان ،فک و
صورت

اصفهان

8

4

4

9

1

5

6

4

11

٣

اهواز

11

14

-

-

-

4

11

12

14

2

بابل

11

11

٣

4

11

11

11

9

6

11

تبريز

11

٣

5

7

٣

٣

٣

2

7

11

تهران

٣

9

6

٣

6

6

٣

8

٣

11

زاهدان

-

1٣

-

8

-

-

-

-

-

-

شاهد

14

8

-

11

12

1٣

-

1٣

8

-

شهید بهشتي

2

2

7

2

٣

1

2

5

2

4

شیراز

5

6

2

9

5

8

7

6

4

1

قزوين

12

16

-

-

-

11

-

14

11

-

کرمان

1٣

5

-

4

11

14

9

6

1٣

-

مشهد

1

1

1

1

4

2

4

1

1

7

همدان

6

7

11

5

7

11

5

٣

9

6

يزد

7

11

9

12

11

7

8

11

5

9

عسگری و همکاران

جدول  -6شاخصهاي بررسي حیطهي تجهیزات و امکانات
مؤلفهها

شاخص

وزن

تریمر
موتور پرداخت

1/11٩
1/113

هندپس البراتوری
امکانات تریسینگ
پالیر
تایپودنت

1/11٣
1/133
1/134
1/13١

الیت كیور
اسپات ولدر

1/122
1/111

پالیر 13٩
پالیر Adams

1/124
1/114

تجهیزات آموزشي تخصصي مرتبط با

ست باندینگ
امکانات فتوگرافی حرفهای
تجهیزات جهت تکثیر و انتشارات
مجالت اختصاصی

1/12٣
1/122
1/111
1/12١

امکانات عمومي دانشکده

تجهیزات سمعی و بصری اتاق

1/111

رایانه پرسرعت
كتب منابع درسی
تکنیسین پروتزهای دندانی

1/1١1
1/12١
1/1١٣

پرستار
ست اورژانس

1/14١
1/121

اولتراسونیك
دوربین دیجیتال

1/134
1/143

فضاي آموزشي مرتبط با رشتهي
تخصصي

تجهیزات آموزشي مرتبط با رشتهي
تخصصي

تجهیزات عمومي کمک آموزشي در
ارتباط با رشتهي تخصصي

خدمات و تجهیزات عمومي

بحث و نتیجهگیری
مطالعهی حاضر به بررسی سه حیطهی آموزش،
پژوهش و تجهیزات در مقطع تخصصی ده رشتهی

مورد ارزیابی قرار گرفت .رتبهی دانشکدههای واجد
دورههای تخصصی به تفکیك در سه حیطهی یاد شده
اعالم گردید.

دندانپزشکی با ارزیابی  3٩٣شاخص پرداخت و نتایج

در مورد نحوهی رتبهبندی و یا بهعبارتی وضعیت

حاصل از این پژوهش با استفاده از روش سلسله مراتبی

علمی دانشگاهها ،دیدگاههای متفاوتی وجود دارد و در

بهار  - 6931دوره  - 61شماره 6

فضای فیزیکی بخش
فضای نگهداری پرونده
اطاق مواد
البراتوار تخصصی
اطاق سمینار
رختکن خانمها
رختکن آقایان
هندپس و انگل روی یونیت
دستگاه پخت تحت فشار اكریل
ویبراتور

1/1١١
1/112
1/13١
1/134
1/177
1/124
1/112
1/13١
1/13٩
1/12١
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اغلب مطالعات در این زمینه انتخاب شاخصها و

بود .از جمله میتوان به ارزیابی وضعیت هئیت علمی،

معیارهای بررسی به وضوح تبیین نشده است .وضعیت

رعایت قوانین آموزشی و برون داد دانشجویان اشاره

علمی دانشگاهها را در كشورهای اروپایی مانند

داشت .در مقابل حیطهی تجهیزات بسیار محدود مورد

انگلستان و هلند ،تعدد نشریات و مقاالت تعیین

ارزیابی قرارگرفته بود كه در چهار زیر شاخه خالصه

مینماید در حالی كه این امر در آمریکا تحت تأثیر

میشد .در مطالعهی حاضر حیطهی تجهیزات با توجه

سیستم پذیرش دانشجو میباشد ( .)٣رایجترین

به هر رشتهی تخصصی مورد ارزیابی قرار گرفت كه

سیستمهای رتبهبندی در جهان حول دو سیستم

جزئیات بیشتری را شامل میگشت .همچنین باید

شانگهای و تایمز میباشد كه به لحاظ فقدان روایی

متذكر گردید كه مطالعهی فوق در مقطع آموزش

ساختار در تمام كشورها قابل اجرا نمیباشد (.)١

عمومی دندانپزشکی انجام گرفت .اما نظیر مطالعهی

برخی از شاخصهای مورد استفاده در بررسی حاضر

حاضر با روش سلسله مراتبی نتایج را بهدست آورده و

با سایر مطالعات اندک در این زمینه كه در ایران

به تفکیك در هر حیطه رتبهی دانشکدهها را مشخص

صورت گرفته است ،مشابهت دارد كه به مقایسه آنها

نموده بود (.)١

پرداخته میشود:

در سال  13١4نیز مجدداً رتبهبندی آموزشی

اولین رتبهبندی در بین دانشکدههای پزشکی در

دانشکدههای پزشکی انجام شد كه نتایج به شکل

سه حیطهی آموزش ،پژوهش و امکانات و تجهیزات

تجمیع از هفت گروه معیار شامل سطح ورودی

صورت گرفته است كه توسط معاونت آموزشی و امور

دانشجویان ،اعضای هیات علمی ،امکانات و تجهیزات،

دانشجویی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در

مدیریت ،سیستم حمایت و مشاوره ،برونداد

سال  137٩انجام شد .در این رتبهبندی  24٩معیار در

دانشجویان و برونداد اعضای هیئت علمی استفاده شد

بین دانشکدههای پزشکی در مقطع آموزش عمومی

( .)٩به گفته محققین ،نتایج خواست معاونت آموزشی

پزشکی مورد بررسی قرار گرفت (.)7

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی برای

دو نکته حائز اهمیت در این بررسی فقدان سازوكار

رتبهبندی ساالنه دانشگاهها را برآورده نمیساخت.

جمع آوری دقیق و كامل اطالعات و عدم آشنایی

انجام این تحقیقات بهعنوان اقدامی سازمان یافته

دانشکدهها با رتبهبندی بود كه توسط محققین مورد

صورت نگرفته است و نتایج حاصل از این بررسیها

تاكید قرار گرفت.

امکان تعمیم را برای انجام مطالعات دورهای كمتر مهیا

دومین بررسی در این زمینه در سال  13١1توسط

میسازد .فرآیند استانداردسازی به لحاظ تفاوتهای

معاونت آموزشی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش

عدیده در ارایهی اهداف برنامهی عملیاتی تحقیقات

پزشکی در  11گروه پزشکی ،دندانپزشکی ،داروسازی،

كمتر امکانپذیر بوده است.

پرستاری ،مامایی ،علوم تغذیه ،مدیریت و اطالع رسانی،

در سال 13١١در پژوهشی دیگر  ١3معیار بهصورت

پیراپزشکی ،توانبخشی و بهداشت صورت پذیرفت.

یك نمودار شاخهی درختی در رتبهبندی آموزشی

معیارهای مورد بررسی در هفت گروه استفاده شد .در

دانشکدههای پزشکی مورد استفاده قرار گرفت.

این مطالعه برخی ازمعیارهای مورد بررسی دارای

معیارهای تعداد و وضعیت هئیت علمی و همچنین

مشابهت با شاخصهای مورد سنجش در تحقیق حاضر

امکانات و تجهیزات آموزشی بهعنوان شاخصهای

مشترک در هر دو مطالعه بیانگر تفاوتهایی نیز بود كه

اخالق حرفهای در آموزش را مورد بررسی قرار دادند

در پژوهش حاضر بهصورت گستردهتری به این مقوالت

(.)12

پرداخته شده است (.)11

پژوهشگران دیگری نیز در سال  13٩2به بررسی و

نظیر كسب رتبه در جشنوارهی علمی نیز توجه شده

اطالعات در مورد مفهوم رتبهبندی آموزشی دانشگاهها

است .همچنین به كسب امتیازات بر حسب تعداد

در ایران و در جهان پرداختند .ورود موضوعات و

مقاالت با درجه نمایهی چاپ شده اهمیت داده شده

مباحث استخدام در كوریکولوم و توجه به تعادل

است.

جنسیتی دانشجویان بهعنوان استانداردهای پیشنهادی
آموزشی

در تدوین رتبهبندی دانشگاهها در نتیجهگیری این

دانشگاههای علوم پزشکی در سال  13٩4توسط

مطالعه قید شد تا دستیابی به جایگاه مناسب جهانی

معاونت آموزشی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش

تسهیل گردد (.)13

آخرین

بررسی

جهت

رتبهبندی

پزشکی انجام شده است كه در چهار حیطهی توسعهی

بازنگری نظامهای رتبهبندی در سایر كشورها

آموزش ،حاكمیت ،مدیریت آموزش ،توسعهی كیفی

میتواند پارامترهای تأثیرگذار را بهعنوان ابزار مشترک

آموزش و حركت در راستای برنامههای كالن علمی

بررسی مشخص نماید تا در آینده دستیابی به

كشور مورد بررسی قرار گرفتهاند (.)11

استانداردهای آموزش میسر گردد .اما به اذعان

این ارزیابی براساس تعاریف استاندارد شده در

مستندات در این زمینه ،شاخصهای رتبهبندی

طرحی موسوم به طرح راد صورت گرفت .بخشی از

آموزشی ارائه شده بیشتر جنبهی اداری و اجرایی دارد

معیارهای مورد سنجش در این مطالعه نظیر تعداد

و فرایندهای آموزشی سنجیده نمیشود (.)12

اعضای هئیت علمی و قبولی دانشجویان مشابه پژوهش
حاضر بود .اما بعضی از شاخصها نیز مانند رشته یا

نتیجهگیری

مقطعهای نوگشایی شده در بررسی حاضر قابل

اهداف مورد نظر در رتبهبندی دانشکدههای واجد
رشتههای تخصصی دندانپزشکی را شاید بتوان در چند
عبارت خالصه نمود:
 -1مدیریت بهینهی استعدادهای نیروی انسانی و
افزایش روحیهی همکاری در فضایی رقابتی پویا
بهمنظور تسریع بالندگی این دانشکدهها در سطح
كشور بلکه در ابعاد جهانی ،مهمترین پیامد این پروژه
تلقی می شد .نتایج حاصل از انجام این طرح حاكی از
آن است كه وضعیت آموزش دستیاری در بعضی از
دانشکدهها در وضعیت مطلوب و در برخی در شرایط
نازل قرار دارد.
 -2نتایج حکایت از آن دارد كه برخی از دانشکدهها
در شهرهای دیگر به غیر از تهران ،برنامهریزی خود را
بر مبنای برطرف سازی نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت

اندازهگیری نبود.
در ایران ،محققینی درصدد تبیین اصول و تدوین
شاخصهای رتبهبندی آموزشی در دانشکدههای
مختلف بهصورت طراحی مدلهایی برآمدهاند تا امکان
دستیابی جهت مقایسهی وضعیت علمی دانشگاهها با
كیفیت مطلوب میسر گردد.
محققین در سال  13١٩شاخصهایی نظیر تعداد
رشتههای موجود و نوگشایی شده و غیرمعتبر شناخته
شده ،شکل و مدل مدیریت مالی و توزیع بودجه
آموزشی ،ثبات مدیریتی در حوزهی آموزش ،شفافیت و
جامعیت اطالعات در وب سایتها و در نهایت توجه به
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سیستم آموزشی خود هدایت نمودهاند كه در
زمینههای م ورد بررسی ،ارتقای بارزی در عملکرد خود
داشتهاند و رتبهی مطلوبی را كسب نمودهاند.
-3شركت انجمنهای تخصصی دندانپزشکی برای
نخستین بار در اجرای طرح رتبهبندی كشوری ،نشان
از تشویق و ترغیب مسؤوالن و سیاستگذاران نظامهای
آموزش عالی در همکاری با نهادهای غیر دولتی دارد
تا با تالش منسجم و هماهنگ ،فعالیتها در ابعاد ملی
در نظارت بر نظام آموزش علوم پزشکی كشور به اجرا
درآید.
 -4بدون تردید تبیین شاخصهای جامع رتبهبندی
و جنبههای اثر گذار آن بر استقرار نظام آموزش
تخصصی دندانپزشکی مبتنی بر نیازهای جامعه و
ارائهی خدمات سالمت محور در تعیین مراتب كمی
سیستم آموزشی حائز اهمیت میباشد .ارائهی نتایج
تالش اقدامات سازندهی مسؤوالن را در ارتقاء این مهم،
طلب مینماید.
 -٣طبق مستندات ،اكثر رتبهبندیها حول محور
معیارهای پژوهشی بوده است و معیارهای آموزشی
كمتر مد نظر قرار گرفتهاند .در پژوهش حاضر برخی از
معیارهای مربوط به وضعیت آموزش از آئین نامه
وكوریکولوم تخصصی دندانپزشکی انتخاب شده بود .لذا
قابل اندازهگیری بودن و سهولت استفاده از معیارهای
این تحقیق بخشی از این مهم را برآورده میسازد.
 -١در كنار این امر ،شناسایی نقاط ضعف و ارائهی
بازخورد مناسب و راهکارهای عملی برای تقویت نقاط
قوت به دانشکدههای كه در شرایط نامطلوب قرار دارند،
موجب میگردد این دانشکدهها به سمت اجرای دقیق
نقشهی جامع علمی هدایت شوند .بدون شك با اقدام و
تالش مجدانه خود برای حل مشکالت میتوانند در
پیشرفت كشور نقش به سزایی ایفا كنند.
 -7نظر به ضرورت ارزیابی دانشکدههای
دندانپزشکی واجد دورهی تخصصی با هدف شناسایی
وضعیت موجود ،بازبینی این دانشکدهها بهطور منظم و
مستمر در بازههای زمانی معین توصیه میشود.
 -١دستیابی به كیفیت مطلوب ،مستلزم بررسی
همه جانبهی ابعاد و اهداف مختلف ساختاری در

دانشکدههای واجد دورههای تخصصی است .رتبهبندی
به منزله سنجش مرتبهی كمی تلقی میشود .امید
است در آینده با اجرای برنامهی اعتبارسنجی بهعنوان
راهكاری برای ارتقای كیفی مراكز آموزش عالی ،دو
مقولهی سنجش كمی و كیفی دانشکدههای
دندانپزشکی بهعنوان یك الگوی ارزیابی دقیق
درسنجش برترینهای كشوری لحاظ گردد.
اعالم نتایج رتبهبندی و پیگیری بازخورد حاصل از
این نتایج به دانشکدههای دندانپزشکی دارای دورههای
تخصصی توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی اجرا میشود.
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Abstract
Background: Improving educational quality is considered as one of the priorities of higher educational system. From this point of view, ranking of dental schools with postgraduate courses was
done to evaluate and compare scientific level and Strengths and weaknesses of these centres.The purpose of this study was to evaluate and design a new pattern of ranking of dental
schools according to the level of their education, research and equipment.
Methods An expertise committee was formed and ranking design was performed with brainstorming method. A representative was chosen from each specialist’s organization for observation
of dental schools and completing the questionnaires related to educational, research and equipment’s status. Data were collected and scores were calculated in each index. For the final analysis of the data, a specialized-designed software for ranking purpose was used.
Results: No According to Analytical Hierarchy process the considered indices in dental schools
were assessed and compared. 395 criterions were determined and the tree diagram was created
and 16 dental schools with postgraduate course were ranked.
Conclusion: Strengths and weaknesses of education, research and equipment were determined
in postgraduate courses in each dental school and were delivered to the university rectors as a
practical pattern for improving quality and quantity of education.
Keywords: Ranking, Educational Indices, Dental School
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