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پاییـز 1397، دوره 27، شماره 3، صفحه 157 تا 168

تدوین شاخص های رصد عملکرد گروه های آموزشی علوم پایه برای تهیه داشبورد عملکردی 

تحصیالت تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی کرمان  

کبرحقدوست3،فریباشریفیفر4 * بتولتیرگری1،مجیدفصیحیهرندی2،علیا

کشورهابسیرفیعوموردتوجهملتهاودولتهابودهوهست.در زمینه و هدف:جایگاهآموزشعالیدرفرایندتوسعه

بیندورههایمختلفآموزشعالی،تحصیالتتکمیلیوظیفهتربیتنیرویانسانیمتخصصدرعرصهآموزش،پژوهش

کنونبعد کمیتحصیالتتکمیلیدرایرانروندیروزافزونداشتهوا وخدماترابرعهدهدارد.درسالهایاخیر،رشد

کیفیآنموردتوجهسیاستگزارانوتصمیمگیراننظامآموزشعالیاست.هدفپژوهشحاضربررسیوضعیتفرایندهاو

کرمانمیباشد. گروههایآموزشیواجددورههایتحصیالتتکمیلیدانشگاهعلومپزشکی بروندادهای

ازنوعتوصیفیبودهاستوبااستفادهازچکلیستانجامشدهاست.جامعهآماری روش بررسی:تحقیقحاضر

کارشناسیارشدودکترایتخصصیدر گروههایآموزشیعلومپایهدارایدورهتحصیالتتکمیلیدردومقطع تحقیق

کندگیمرکزیموردتجزیهوتحلیلقرار کرمانبودهاند.دادههایحاصلهبااستفادهازسنجههایپرا دانشگاهعلومپزشکی

گرفتهاند.

یافته ها:امتیازکسبشدهداشبوردآموزشیتعدادیازگروههایآموزشیموردبررسیدراینمطالعهنشانمیدهدکهبا

گروههابیشاز50%امتیازداشبوردراکسبنمودهاند.بیشترینامتیازکسب کزیمم72داشبورد،%39.1 لحاظکردننمرهما

شدهبهترتیبمربوطبهگروههایآمارواپیدمیولوژی)63.88%(،انگلشناسی)62.5%(وعلوماعصاب)62.5%(میباشد.

کلیدیعملکرد، کهباامکانآنالیزوتحلیلشاخصهای نتیجه گیری:داشبوردازجملهابزارهایمدیریتینوینمیباشد

تصمیمگیریرابرایدستیابیبهاهدافمیسرمیسازد.ارائهتصویرصحیحازسیستم،شناسایینقاطضعفوقوت،تشخیص

گاهانه مسیراستراتژیهایاخذشدهودستیابیبهدیدکلیازعملکردزیرمجموعهباعثافزایشتوانمندیدرتصمیمگیریآ

خواهدداشتوقدرتنظارتبرعملکردراافزایشمیدهد.

کلمات کلیدی:آموزشعالی،تحصیالتتکمیلی،داشبورد

batool.tirgary@gmail.comکرمان،ایران کرمان، دانشیار،مرکزتحقیقاتپرستاری،دانشکدهپرستاریمامایی،دانشگاهعلومپزشکی .1
majid.fasihi@gmail.comکرمان،ایران کرمان، کیستهیداتید،دانشکدهپزشکی،دانشگاهعلومپزشکی استاد،مرکزتحقیقات .2

ahaghdoost@gmail.comکرمان،ایران کرمان، استاد،مرکزتحقیقاتمدلسازیدرسالمت،پژوهشکدهآیندهپژوهیدرسالمت،دانشگاهعلومپزشکی .3
fa.sharififar@gmail.comکرمان،ایران کرمان، کوگنوزی،دانشکدهداروسازی،دانشگاهعلومپزشکی گروهفارما نویسندهمسئول،استاد، .*4

چکیده

تاریخدریافــت:1397/05/23
تاریخپذیرش:1397/09/13
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تدوین شاخص های رصد عملکرد گروه های آموزشی علوم پایه برای تهیه داشبورد ...

 مقدمه

برترییککشورپیشازآنکهبهمنابعطبیعییاظرفیتهای

موجودصنعتیآنمتکیباشد،بهپویایینظامآموزشعالیآن

کشــــورهایپیشـــرفتهودرحــــال کشــــوربستگیدارد.درغالب

برعهده ملی توسعه نیازمندیهای رفع و توسعهحلمسائل

کشورهایجهان دانشگاههاودانشگاهیاناستوامروزهبیشتر

سومبراینباورندکهپایهاصلیتوسعهملی،گسترشکمیوکیفی

فرصتهایآموزشیاست)1(.

طیهفتـادسالاخیرآموزشعالیدرایرانرونـــدروبهرشد

کمیقابلتوجهیدرمقاطعورشتههایمختلفتحصیلیداشته

است.یکــــیازمهــــمتریننقـــاطقـــوتآمــــوزشعالـــیدراین

کهنسبتبــــهبقیــه مدترشــــدتحصیالتتکمیلیبودهاست

تحصیالت است. بوده برخوردار بیشتری پیشرفت از دورهها،

تکمیلـــیبـــهدلیـــلتوامـــانساختــنآمـــوزشوپژوهــش،منبــع

مهمیبرایتولیددانشمحسوبمیشود.عالوهبراین،دانش

آموختگاندورههایتحصیالتتکمیلیمسئولیتتربیتنیروی

انسانیمتخصصبرایتصدیامـــورمدیریتیونقشفعـــالدر

سیاستگزارینهـــادهایآموزشی،علمـــی،اقتصادیوسیاســی

کهتحققایناهدافاساسیمستلزم جامعهرانیزبرعهدهدارد

کیفیبودنایندورههاست)2(.

درمقاطعتکمیلـــی،درحالحاضـــردانشگاهعلومپزشـــکی

گروهآموزشیعلومپایه،در کرمانتعداد1357دانشجورادر47

کارشناسیارشد،24رشتهدرمقطعدکتری 32رشتهدرمقطع

و11رشتهدردورهMPHودانشجویاندکترایپژوهشیرادر15 

گرایشپوششمیدهد.

کارآیــــی،ادامـــه کاهش آموزشفعلـــیدانشگاههامتهــــمبه

شـــیوهسنتیومقاومتدربرابرنوآوریاست،درحالــــیکهاصالح

کیفیتآنهمــوارهمـــوردتوجـــه برنامــههایآموزشـــیوبهبـــود

مسئولینواساتیدبودهاست)3(.

ارزیابـــیآموزشــیآیینـــهخواهدبودتاتصمیمگیــرانودست

اندرکارانفعالیتهایآموزشی،تصویریازچگونگیفعالیتهای

با و آورند بهدست وطراحیهایپیشبینیشده انجامشده

استفادهازاینتصویر،ازنظامهایآموزشی،مراقبتبیشتریبه

عملآورند)4(.

ارزیابـــینظامآمـــوزشعالـــیرامیتوانبراساسمدلهاو

رویکردهایمتعددوازمنظرهایمختلفباتمرکزبرسنجههای

گونانانجامداد.برخیدرارزیابـــی،براجزاینظامآموزش گونا

و وپیامدتمرکزنموده برونداد فرایند، ازجمله:درونداد، عالی

کهسابقهایچنـــدانطوالنیندارد،بر برخیدیگردررویکردی

دوبعـــدبرنامههایمصوب)برنامٔهدرســـیدورههایتحصیالت

کردهاند تکمیلی(وارزیابیبرنامههایدرسیآموزشعالیتوجه

.)4(

مطالعهحاضربراساسرویکـــرداجزاینظامآموزشی،ضمن

توجهبهاجزاینظامآموزشی،فرایندهاوبروندادهایآموزشی

کرمانرا دورههایتحصیالتتکمیلیدردانشگاهعلومپزشـــکی

درقالبداشبوردمدیریتیتحصیالتتکمیلیموردبررسیقرار

دادهاست.

باتوجهبهمطالبپیشگفت،آموزشعالیدرجهتتربیت

نیرویانسانیمتخصصدرمقاطعتحصیالتتکمیلینیازمند

کارشناسی ایجادفرایندهایمدیریتیدقیقومتفاوتازسطح

میباشد.اینساختــــاروســــازماناداریبایدازرویــــهها،روال،

شیوهها،ابزارهاواصولومبانیودههاوبلکهصدهافعالیتو

برخوردار تکمیلی بامقاطع وهماهنگ مرتبط موازین و قاعده

کیفـــی کمـــیو باشد)3(.همچنینباتوجـــهبهاینــــکهبهسازی

گروشناخت دورههایتحصیالتتکمیلی،دردرجهنخستدر

وضعیتفعلیایندورههامیباشدلذاپژوهشحاضرباهدف

تهیهواعتبارسنجیشاخصهایپایاوقابلاندازهگیریجهت

گروههایآموزشیانجامشدهاستوبه پایشوارزیابیعملکرد

گــــروههایآموزشــــیعلومپایـــــهدارای صورتمطالعهموردیدر

کرمانمورد دورههایتحصیالتتکمیلیدانشگاهعلومپزشکی
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بتول تیرگری و همکاران

گرفتهاست.تهیهشاخصهایپایاومعتبروقابل استفادهقرار

کهبایدبراســاس کاربرایرصــــداست اندازهگیــــریسختترین

شــــرایطهرسازمانوواحــــدتهیــهشـــوند.داشبوردتحصیالت

گروههایآموزشیومدیـــرانمجموعــهاین تکمیلیبهمدیران

کهارزیابیفوریومستمرازمجموعهتحت توانمندیرامیدهد

مدیریتخودداشــــتهباشــــندواینانگیــــزهمضاعفیرادرتیم

میکند.ارزیابی ایجاد داشبورد تدوین دانشگاهجهت مدیریتی

کیفیتآموزش،ســـنجهمناسبیجهــــتتخصیصمنـــابعمالی

گروههانیزمیتواندباشد.کارهایانجامشــــدهدرکشوردقیقابااین

هدفنبودهاست.باتوجــــهبهتوضیحاتدادهشدهدراینمقاله

مراحلتهیهواعتبارسنجــــیشاخصهایمناســــببرایپایش

گروههایآموزشیدارایتحصیالتتکمیلیدر وارزیابیعملکرد

دانشگاهعلومپزشکیکرمانتهیهوبهصورتیکمطالعهموردی

کرمانمورداستفاده گروههایآموزشیدانشگاهعلومپزشکی در

قرارگرفتواثربخشیاینشاخصهاتعیینشد.

روش بررسی

کهبررویفراینـــدهاو مطالعهحاضرازنوعتوصـــیفیاست

گروههایآموزشــــیدارایتحصیالتتکمیلــــیدر بروندادهای

کرماندرســـال1395وبااستفادهازچک دانشگاهعلومپزشکی

گرامشماره1(. لیستپژوهشگرساختهدر15فازاجراشدهاست)دیا

لذادرابتداطراحیواعتبارسنجیچکلیستطی3مرحلهبه

گرفت: شرحذیلصورت

مرحله اول:سنجههایچکلیستبراساسبررسیمتون

ارزیابـــیدرونی،برنامـــهاستراتژیک ازتجـــربه مرتبـــط،استفاده

گروههایآموزشیدانشگاه،استفادهازالگوریتممصوباتداخلی

گردید.چکلیست شورایتحصیالتتکمیلیدانشـــگاهتدوین

کهبهبررسیفرایندهاو اولیهدراینمرحلهشامل32سنجهبود

بروندادهامیپرداخت.

مرحله دوم:چکلیستتهیهشدهجهتبررسیواظهارنظر

گروههایمربوطهبهشورایتحصیالتتکمیلی وتاییدرواییدر

گــــروههاتوســـطمدیـــــران دانشــــکدههاارسالونقطهنظــــرات

گروههایآموزشــــیوتحصیالتتکمیلیدانشــــکدههابهشورای

تحصیالتتکمیلیدانشــــگاهارجــــاعشـــــد.پسازجمعبنــــدی

گردیدکه نظراتدرشورا،درچکلیستنهایی،18سنجهتأیید

12سنجهفرایندهاو4سنجهبروندادهایآموزشی-پژوهشی

ارزیابیقرارمیدهد)جدولشماره1(.چکلیستبر رامورد

اساسمقیاسلیکرت5درجهاینمرهگذاریشدونمره4-0به

متوسط، نامطلوب، نامطلوب، کاماًل وضعیت قالب در ترتیب

کلیازجمع گردید.نمره کاماًلمطلوبتعریف نسبتًامطلوبو

نمرات18سنجهمحاسبهوامتیازنهایی72-0میباشد)جدول

شماره1(.

مرحله سوم:بهمنظوربررســـیپایایـــیچکلیست،ازروش

پایایــــیارزیاباناستفادهشدبهاینصــــورتکهبهطورتصـــادفی

گروههایآموزشـــیتوسطدومدیــــرتحصیالت وضعیتیکــــیاز

نهایتضریبهمبستگی ودر گرفت قرار بررسی تکمیلیمورد

گردید.پسازتأییدرواییوپایایی بیندوارزیاب0/75تعیین

نیم دو در آموزشی گروههای اطالعات چکلیست،جمعآوری

سال)نیمسالدومسالتحصیلی1393ونیمسالاول1394(

دردستورکارقرارگرفت.انتخابایندونیمسالبهدلیلتکمیل

ثبتنمرهدربازهیکسالهاخیربودهاست.سایرمستنداتچک

لیستدرطییکدوره3سالهقابلدستیابیبودهاست.

گروههایآموزشــــیوبامشارکتاعضـــــای چکلیستهادر

گرامشماره1(.اطالعاتچکلیستهایتکمیل تکمیلگردید)دیا

کسلشدهوبااستفادهازآمارتوصیفیورسم شده،واردنرمافزارا

نمودارهاتجزیهوتحلیلاطالعاتصورتگرفت.
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تدوین شاخص های رصد عملکرد گروه های آموزشی علوم پایه برای تهیه داشبورد ...

دیاگرام شماره 1: مراحل تدوین،  اعتبارسنجی  و تکمیل چک لیست داشبورد گروه های آموزشی علوم پایه دارای تحصیالت تکمیلی 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
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بتول تیرگری و همکاران

جدول شماره 1: چک لیست مورد استفاده در تهیه داشبورد گروه های آموزشی علوم پایه دارای تحصیالت تکمیلی
 دانشگاه علوم پزشکی کرمان

سنجهردیفحیطه
نمره

43210

فرایند

گروه1 تعدادجلسات
بیشاز

 12جلسه
0جلسه3-1جلسه7-4جلسه11-8جلسه

گروه2 کالب تعدادژورنال
بیشاز12  

جلسه
0جلسه3-1جلسه7-4جلسه11-8جلسه

گزارشنشدهدربازهتعیینشده3 کاملدرصدنمره
بیشاز
%75

کمتراز25%بیشاز25%بیشاز%50

4
درصددانشجویانمتقاضیتمدیدسنواتدر

بازهتعیینشده
کامل

بیشاز
%75

کمتراز25%بیشاز25%بیشاز%50

5
دانشجویان برابر ارشد+3 دانشجویان تعداد

دکتریتقسیمبهتعدادعضوهیأتعلمی
بیشاز5677کمتراز4

6
به پایاننامه میانگینسرانه از معیار انحراف

ازایهرعضوهیأتعلمی
بیشاز12344

7
تعدادواحــــدارائــــهشدهدرمقطعارشــــد+3 
ازای به دکتــــری مقطع در شده ارائــــه واحد

هیأتعلمیدرسال
بیشاز8/19-7/19-6/18-7کمتراز6

8
اساتید با مشترک های نامه پایان درصد
گروه+خارجازدانشکده2+خارجاز خارجاز

دانشگاه3

برابروبیش
از%50

کمتراز%40-49%30-39%20-29%20

1ضریبهمبستگینمراتدانشجویان9
-0/75
0/99

0/74-0/50/25-0/04
کمتراز
0/25

10
از اساتیدخارج با برگزارشده تعدادسخنرانی

دانشگاه
بیشازدو
باردرسال

1باربیشاز1بار
هر2سال

1بار
0

11
گزارشارسالشدهازحضوردانشجویان تعداد

دکتری
کامل

بیشاز
%75

کمتراز25%بیشاز25%بیشاز%50

12
استفادهمدیــــرانواعضـــــایهیــــأتعلمــــی

گروهازاتوماسیون
کامل

بیشاز
%75

کمتراز25%بیشاز25%بیشاز%50

13
سرآمدیگروه)دانشجویاندارایرتبــــهدرآزمون

مقاطعباالتر،جایزهبینالمللیوالمپیاد(
کامل

بیشاز
%75

کمتراز25%بیشاز25%بیشاز%50

14
حضوردانشجویاندرکنگــــرههاوسمینـارهای

داخلی+سمینارخارجی2
کامل

بیشاز
%75

کمتراز25%بیشاز25%بیشاز%50
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تدوین شاخص های رصد عملکرد گروه های آموزشی علوم پایه برای تهیه داشبورد ...

یافته ها

گروهآموزشیدانشگاه،مستنداتمربوطبه23  ازبین47

گرفت گروهآموزشیبهدلیلتکمیلمستنداتمــــوردارزیابیقرار

گــــروهموردارزیابــــیمربوطبه کهازاینتعداد،بیشترینتعداد

گروه،30/43%(وبعـــدازآنبهترتیب دانشـــــکدهپزشـــــکی).7

گروه، مربوطبهدانشکدههایمدیریت،بهداشتوپرستاری)4

طـــــب و پیراپزشکی و گروه،%8/69( 2( داروسازی ،)%39.17

گروه،4/34%(بودهاست)نمودارشماره1(. سنتی)یک

نتایجحاصلازبررسیوضعیتتعدادیازگروههایآموزشی

کالبدرنمودار گروهوژورنال ازنظرسنجههایبرگزاریجلسات

تعداد وضعیت بررسی از حاصل نتایج است. آمده 2 شماره

آموزشی گروههای در شده برگزار کالب ژورنال و گروه جلسات

گروهو گروههاازنظربرگزاریجلسات که%33.3 نشانمیدهد

کاماًلمطلوبمیباشندو%21.7 کالبدارایوضعیت یاژورنال

گروههایآموزشیدر گروههاوضعیتنسبتًامطلوبدارند.%25

کالب ژورنال وجلسات آموزشی گروههای تعداد هردوسنجه

کاماًلمطلوبرانشانمیدهند. وضعیت

گروههای گزارششدهدرتعدادیاز نتایجوضعیتنمرات

نمره گزارش نظر از گروهها %30.4 که میدهد نشان آموزشی

دروسدرموعدتعیینشدهدارایوضعیتمطلوبو%34.8

گروههایآموزشیدارایوضعیتنسبتًامطلوبمیباشند.نتایج

از گروهه بررسیمیزاناستفادهمدیرانواعضایهیأتعلمی

گروهاموزشیمورد کهبین23 اتوماسیونادارینشانمیدهد

گروههااستفادهازاتوماسیوناداریرادردستور بررسی،%43.8

کاملقراردادهاندومدیرانواعضایحدود کارخودبهصورت

30.5%گروههایآموزشیبهصورتنسبتًامطلوبیازاتوماسیون

اداریاستفادهنمودهاند.

نتایجبررسیمیزانضریبهمبستگینمراتدانشجویاندر

گروهآموزشیمورد کهبین23 گروههایآموزشینشانمیدهد

گروهها گروههادارایوضعیتمطلوبو%12.8 بررسی،%4.3

دارایوضعیتنسبتًامطلوبمیباشند.حدود47.8%گروههادر

اینحیطهوضعیتمتوسطرانشانمیدهند)نمودارشماره3(.

براساسیافتههاسنجهمربوطبهحضوردانشجویاندکتری

گروههادرآننمــــره3و4  که%45/83 نیزازسنجههاییبود

کاماًلمطلوبونسبتًامطلوب کسبنمودندودارایوضعیت

بودهاند.

گــــروهآموزشی درمجموعنتـــــایجنشـــانمیدهــدازبین23

گروهآمارواپیدمیولوژی موردبررسیدردانشکدههایمختلف،

ادامه جدول شماره 1: چک لیست مورد استفاده در تهیه داشبورد گروه های آموزشی علوم پایه دارای تحصیالت تکمیلی
 دانشگاه علوم پزشکی کرمان

سنجهردیفحیطه
نمره

43210

برونده

15
مقاله به تبدیلشده نامههای پایان درصد

گروه در
کمتراز%90-100%70-89%69-50%30-49%30

کمتراز30%49-30%50-69%89-70%100-90%درصدقبولیدانشآموختگاندرمقاطعباالتر16

17
رشتههاینوگشاییشدهدرگروه+تاسیسرشته

برایاولینبار+2برابردورههایبینرشتهای
43210

گروه18 داردنداردرشتههایفاقداعتباردر
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بتول تیرگری و همکاران

نمودار شماره 2: وضعیت تعدادی از گروه های آموزشی علوم پایه دارای دوره های تحصیالت تکمیلی
از نظر برگزاری تعداد جلسات گروه و ژورنال کالب

نمودار شماره 1: تعداد گروه های آموزشی علوم پایه دارای تحصیالت تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی کرمان  مورد بررسی در داشبورد 
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تدوین شاخص های رصد عملکرد گروه های آموزشی علوم پایه برای تهیه داشبورد ...

ازدانشکدهبهداشتبیشترینامتیازراازمجموع18سنجهمورد

این در بررسیشده آموزشی گروه بین4 در نمود. کسب بررسی

گروهبهداشتحرفهای گروهآمارواپیدمیولوژی، دانشکده،بعداز

بیشترینامتیازرانشاندادهاست)41(.ازبین7گروهآموزشیمورد

بررسیدردانشکدهپزشکیگروههایفیزیولوژی،انگلشناسیوعلوم

اعصابدارایباالتریننمرهبودند)جدولشماره2(.دردانشکده

و کولوژی فارما و فارماسیوتکس بررسی مورد گروه داروسازی2

کردند گروهفارماسیوتیکسنمرهمطلوبرااخذ سمشناسیو

گروه ازبین4 )بهترتیبامتیاز42و40(دردانشکدهمدیریت

گــــروهمدیریت،سیاستگذاری،اقتصـــادمدیریت موردبررسی

گروهپرستاریداخلیجراحیازبین کرد. کسب نمرهمطلوبرا

گروهدانشکدهپرستارینمرهباالتریرابهدستآورد.امتیاز 4

آموزشی گروههای از تعدادی آموزشی داشبورد شده کسب

لحاظکردن با که میدهد نشان مطالعه این در بررسی مورد

گروههابیشاز50%امتیاز کزیمم72داشبورد،%39.1 نمرهما

کسبشدهمربوط کسبنمودهاند.بیشترینامتیاز داشبوردرا

اعصاب علوم و انگلشناسی اپیدمیولوژی، و آمار گروههای به

کهبهترتیب63.88%،62.5%و62.5امتیازنهاییرا میباشد

کسبنمودهاند)جدولشماره2(.

نمودار شماره3:  میزان ضریب همبستگی نمرات دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
درتعدادی از گروه های آموزشی علوم پایه 
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بتول تیرگری و همکاران

بحث و نتیجه گیری

کالنآموزشعالیدرفرایند دانشگاههابهعنوانزیرنظامهای

کهبهتربیتوآمادهساختن کزی کشوربهعنوانمرا توسعهیک

کارآمد،شایستهودارایمهارتجهتپاسخگویی نیرویانسانی

بهنیازهایواقعیجامعهدرزمینههایمختلفمیپردازندنقش

تدوین اینخصوص، در .)5( دارند عهده بر را کلیدی و حیاتی

کیفیمدیریتییکمجموعه،زوایایپنهان کمیو شاخصهای

کردهودیدجامعیبهمدیران کاستیهارامشخص نقاطضعفو

و توسعه جهت الزم اصالحات و برنامهریزی جهت مجموعه

بهینهسازیبرنامهریزیآموزشیمیدهد.فلسفهاصلیتحصیالت

درجهت پژوهش و وتخصصی پیشرفته علوم آموزش تکمیلی،

توسعهمرزهایعلومبنیادی،کاربردی،توسعهایوفنیاست)6(.

نتایجتهیهوتدوینداشبوردتحصیالتتکمیلیدانشگاه

گــروه کهشاخصمربــــوطبهتعـــــدادجلسات نشانمیدهـــــد

وضعیت دارای گروهها همــــه در برگــــزارشده کالب ژورنـــــال و

مطلوبمیباشد.شــــایانوهمکاران)1389(دربررسیتدوین

شاخصهایبرنامههایآموزشیدورههایتحصیالتتکمیلی

)کارشناسیارشد(Ph.Dبراساسالگـــــویدرونداد-فرآینــــــدو

برونداددردانشکدهبهداشتدانشــــگاهعلومپزشکیاصفهــــان

گـــــروههای تکمیلی کمیتهتحصیالت تشـکیلمنظمجلسات

آموزشــــیوجلســاتشــورایتحصــیالتتکمیلــیدانشــــکدهو

کارکنـانرابه جلساترسمیمدیریتبااعضایهیأتعلمـیو

کردهاست)7(. عنوانیکیازنقاطقوتذکر

براساسماده39آییننامهمدیریتدانشگاههاوموسسات

جلسات منظم تشکیل گروه مدیر وظایف از یکی عالی آموزش

گروهمیباشدوتشکیلمنظم آموزشی،پژوهشیواجراییشورای

اینجلساتیکیازانتظاراتاعضایگـــروهازمدیرگروهمیباشد)8(.

و اساتید حضور با کالب ژورنـال جلسات در ســـویـی از

دانشجویانبهمرورمحتواوروششناسیمقاالتمجالتمعتبـــر

پایــــهحلمشکل بر یادگیــــری پرداختهمیشودوچارچوبآن

کهدرآنتعاملیساختاریافتهبامخاطبانبرقرارمیشود. است

کالب،ارتقــــاء ازمهمتریندستاوردهایبرگزاریجلساتژورنال

گاهیدرموردطراحی مهارتهایارزیابینقادانهمقاالت،افزایشآ

کاربردآمارحیاتیومدلهایتصمیمگیری پروژههایپژوهشی،

اطالعات بهروزرسانی علم، تولید سرعت به توجه با میباشد.

برگزاری و بوده امریمشکل دنیا روز مقاالت تمامی وخواندن

امتیاز کسب شده از امتیاز کل )72(گروهدانشکده

46آمارواپیدمیولوژیبهداشت1

41بهداشتحرفهای

45انگلشناسیپزشکی2

45علوماعصاب

41فیزیولوژی

42فارماسیوتکسداروسازی3

کولوژیوسمشناسی 40فارما

41پرستاریداخلیجراحیپرستاری4

40مدیریت،سیاستگذاری،اقتصادمدیریتمدیریتواطالعرسانی5

جدول شماره 2- وضعیت امتیاز کسب شده توسط تعدادی از گروه های آموزشی دارای دوره های تحصیالت تکمیلی
در دانشگاه علوم پزشکی کرمان را در سنجه های مورد بررسی 
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تدوین شاخص های رصد عملکرد گروه های آموزشی علوم پایه برای تهیه داشبورد ...

جلساتژورنالکالببهآموزشپزشکیمبتنیبرشواهدوارزیابی

برگزاری کمکشــــایانیمیکنـــــد.وضعیتمطلوبدر نقــــادانه

کیفیت گروههایآموزشیدرارتقا اینجلسات،یکیازنقاطقوت

گرچهامروزهعقیدهبرآن دورههایتحصیالتتکمیلیمیباشد.ا

کهآموزشپزشکیمبتنیبرشواهد،نبایددرژورنالکالبها است

محصوروایزولهبماند،بلکهبایددرسایرعرصههایآموزشمانند

آموزشدربخشهایبستریوکلینیکهایسرپایینیزبهگونهای

تلفیقیافتهباکارعملیآموزشدادهشود)نمودارشماره2(.سایر

گروههایعلومپایهدانشگاهضریب کثر کهدرا یافتههانشانداد

همبستگینمراتدانشـــجویاندارایوضعیتمطلـــوبمیباشد.

اعتبـــارارزشـــیابیپیشرفتتحصیلییکیازمهمترینشـــاخصهای

سنجشعملکردآموزشمحسوبمیشودواعتباردرونینمرات

دانشجویانیکیازسادهترینوقابلدستیابیترینشاخصهای

یک نمــــرات هرچه میباشد. سما نرمافــــزار از محاســـبه قابل

دانشجودردروسمختلفبهیکدیگرنزدیکترباشدنشاندهنده

ارزشیابیمناسبوهمگندریکدورهآموزشیمیباشد)نمودار

شماره3(.ازدیگرنقاطقوتبررسیداشبوردتحصیالتتکمیلی

گــــروههای در نشده گزارش نمـــــرات درصد شاخص دانشگاه،

گــروههاوضعیت کثــــر کهدرآنا آموزشیعلــــومپایــــهمیباشـــد

آموزشی برقرارینظم و انجاممقــررات رانشاندادند. مطلوبی

مسئولیتهای به آمــوزش اولیــــای دادن اهمیت نشاندهنده

گزارش حرفــــهایمیباشــــد.یکـــیازشاخصهاینظمآموزشی،

کهازبسیاریازمشکالت نمـــرهدروسدرموعـــدمقــــررمیباشد

آموزشـــی فراینـــدهای ومسیر دانشــــجویانپیشگیریمیکنــــد

گزارشنمره، دانشجوراباشفافیتبهتصویرمیکشد.ازسوییبا

تخلفاتازآئیننامهدورهبهحداقلمیرسد.وضعیتاستفاده

ازاتوماسیوناداریمبینوجود مدیرانواعضایهیأتعلمی

از وضعیتمطلوبوقابلقبولدردانشگاهمیباشد.استفاده

اتوماسیوناداریدقتوسرعتارتباطاتاداریدریکمجموعه

راافزایشمیدهد)اطالعاتنشــــاندادهنشـــدهاست(.شایانو

دانشگاه بهداشت دانشکده در درمطالعهای )1389( همکاران

کهمیانگینسنوات علومپزشکیاصفهانبهایننتیجهرسیدند

کارشناسـیارشـد3سـالودر تحصیلیدانشآموختگاندرمقطع

مقطـعدکتـریمیانگینسنواتتحصیلیدانشآموختگان6سال

بودهاست.

اجتماعی، فرهنگی، توسعه و دررشد عالی آموزش اهمیت

تحصیالت دوره و نیست پوشیده کسی بر کشور اقتصادی و

کهوظیفهتربیتنیرویانسانیسطحباالومتخصص تکمیلی

رابرعهدهدارد،ازاهمیتمضاعفیبرخورداراست.بااینوجود

کیفیتآموزشعالی،بهویژهدوره بحثدرموضوعبهبودارتقاء

ضروری حال عین در و دشوار بسیار کاری تکمیلی تحصیالت

بودهوبرایاینمنظور،بایدعواملمتعددیراموردبررسیقرار

کهبا داد.داشبوردازجملهابزارهایمدیریتینوینمیباشــــد

کلیدیعملکرد،تصمیمگیری امکانآنالیزوتحلیلشاخصهای

رابرایدستیابیبهاهدافمیسرمیســــازد.ارائهتصویرصحیح

ازسیستم،شــــناســــایینقــــاطضعفوقــــوت،تشخیصمسیر

زیر عملکرد از کلی دید به ودستیابی اخذشده استراتژیهای

گاهــــانــــه مجموعـــــهباعثافزایشتوانمنــــدیدرتصمیمگیریآ

با افزایشمیدهد. را برعملکرد نظارت وقدرت خواهدداشت

توجهبهنقشدورههایتحصیالتتکمیلیدرتولیدعلموفنآوری

وتولیدثروت،لذابایدمنصفانهوازرویعقلومنطقوباتوجه

بهروشهایمناسبوواقعبینانه،اقدامبهارزشیابیعملکــــرد،

کارایـــی،اثربخشیومطلوبیتآنهــــانمود.درایــــنخصوصانجام

یكپژوهشعلمــــیومعتبربرایارائهیكالگویارزشیابیجامع

وامکانسنجیاستفادهازآنبسیارقابلاهمیتمیباشد.این

پژوهشهامیتواندوضعیتموجودرابهطورهمهجانبهبررسی

کمی نمایدوضمنهمخوانیباشرایطملیوبینالمللیبهارتقاء

کمكمینماید)6(.ایننخستینتجربهتحصیالت کیفیدوره و

تکمیلیدرتهیهوتدوینداشبوردمدیریتیبودهوبیشکبابه

کهارزیابیدقیقتروواقعیترازفرایندها روزنمودنشاخصهایی

به و ارزیابی را اهداف تحقق مسیر آن استمرار و بروندادها و

سیاستگزارانتوانتصمیمگیریهایمتفاوتیراخواهدبخشید.
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تدوین شاخص های رصد عملکرد گروه های آموزشی علوم پایه برای تهیه داشبورد ...

Developing performance indicators in basic science departments to provide a post 

graduate performance dashboard at Kerman University of Medical Sciences

Batool Tirgari1, Majid Fasihi Harandi2, AliAkbar Haghdoost3, Fariba Sharififar4* 

Abstract:
Background and Objective: The place of higher education in the process of development of countries has 

been very high and it is highly appreciated by nations and governments. Between different higher education 
courses, Postgraduate education is responsible for training a human resource specialist in the field of education, 
research and services. There has been a growing trend in the quantitative growth of postgraduate education in 
Iran and now its qualitative aspect is of interest to policy-makers and decision makers of higher education. The 
purpose of this study is to investigate the status of processes and outcomes of educational departments with 
postgraduate courses at Kerman University of Medical Sciences.

Methods and Materials: The study employed a descriptive design and was conducted by checklist. The 
statistical population of the study was the basic science education departments with postgraduate education 
(Master of Science and PhD degrees) in Kerman University of Medical Sciences. The data have been analyzed 
using central dispersion measures.

Results: Score obtained from educational dashboard for a number of educational departments shows taking 
into account the maximum score of 72 dashboards, 39.1% groups have got more than 50% dashboard score. The 
highest score is belonging to Biostatistics and Epidemiology (63.88%), Parasitology (62.5%) and Neuroscience 
(62.5%) departments respectively. 

Conclusion: The dashboard is one of the new management tools. It makes it possible to analyze key 
performance indicators, and allows decision making to achieve the goals. It provides the correct image of the 
system, Identify weaknesses and strengths, diagnosis of the path of the strategies, achieving an overview of 
function of subgroups performance. It will increase the ability to make informed decisions and increase the 
power of monitoring performance.

Keywords: Higher education, Postgraduate studies, Dashboard
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