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 مقاله پژوهشی اصیل در آموزش

نظر اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پیرامون راهکار مناسب جهت ارزیابی عملکرد 

 ایشان در دانشگاه

Surveying Opinion’s of Faculty Members of Mashhad University of Medical Sciences 
Regarding the Appropriate Strategy Toward Their Academic Performance Evaluation 

 چکیده
ارزشیابی عملکرد اعضای هیات علمی به عنوان روشی برای ارتقای : مقدمه

با توجه به . مراکز آموزش عالی، سابقه ای طوالنی در مدیریت دانشگاه ها دارد
تنوع فعالیت های عضو هیات علمی، شاخصی که بتواند همه این فعالیت ها را 

مچنان مورد پوشش دهد و قضاوتی عادالنه و مبتنی بر واقعیت را ارائه دهد ه
هدف این مطالعه بررسی نظرات و پیشنهادات اعضای هیات علمی . سوال است

است که به این  سازوکاریپیرامون نحوه ثبت و ارزشیابی فعالیت های آنها توسط 
 . در دانشگاه علوم پزشکی مشهد طراحی و اجرا شده است 09منظور از سال 

ضای هیات علمی شاغل در بر روی اع 3101مطالعه حاضر در سال : کارروش
از طریق طراحی . بخشهای بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد

پرسشنامه ای جامع که پایایی و روایی آن تایید شده بود، نظر اعضای هیات 
علمی پیرامون سیستم های مختلف ارزیابی عملکرد آنها در سامانه فوق شامل 

HISنه آموزش مداوم، سامانه توانمند ، الگ بوگ الکترونیک، تایمکس، ساما
سازی اساتید و نظرسنجی از دانشجویان، دستیاران و همکاران، استفاده از روش 
خوداظهاری و یا به کارگیری کارشناسان آموزشی پرسیده شد و در قالب معیار 

وارد شده و مورد آنالیز  spssسپس اطالعات در نرم افزار . لیکرت ثبت گردید
 . قرار گرفت

از این میان . نفر عضو هیات علمی پرسشنامه را پر کردند 321تعداد : هاتهیاف
از نظر اعضای شرکت کننده، کارشناسان آموزش . زن بودند% 19مرد و % 19

بیشترین نارضایتی مربوط . دیده، بهترین گزینه برای ثبت فعالیت های آنها هستند
 به دستیاران و دانشجویان از نظرسنجی و تایمکس بوک، الگ به استفاده از

 . بود ارزشیابی معیار عنوان

 کلیت با علمی هیئت اعضای که داد نشان حاضر مطالعه های داده: گیرينتیجه
 الگ از استفاده)حوزه  سه در نظر تجدید. موافقند خود ارزشیابی برای ای سامانه
 سامانه، کیفیت ارتقای با (دستیاران و دانشجویان از نظرسنجی و تایمکس بوک،

 . بود خواهد همراه آن به علمی هیات اعضای اعتماد و رضایتمندی افزایش

الکترونیک علمی، الگ بوک هیأت ارزشیابی، عضو: هاي کلیديواژه

Abstract 

Introduction: Performance evaluation of faculty 
members, as a way to promote education centers, 
has a long history in the management of 
Universities. Given the diversity of faculty member’s 
activities, the index of covering all these activities 
and presenting a fair and factual judgement still 

remains ambiguous. The aim of this study was to 
investigate the comments and suggestions of 
faculties on how to register their activities by a 
system designed for this purpose in Mashad 
University of Medical Sciences since 2012.  
 Method: The present study was carried on faculty 
members of Clinical Departments of Mashhad 
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University of Medical Sciences in 2014.  A 
comprehensive questionnaire, whose reliability and 
validity was confirmed was applied to asses the 
faculty comments regarding the variety of 
evaluation systems such as hospital information 
system (HIS), electronic log book, timex, continuing 
education system, enabling teachers system, survey 
of students, residents and colleagues, self report or 
educational experts using likert scale. Data were 
analysed through SPSS software.  
Results: In this study 127 faculty members filled the 
questionnaire. Thirty percent of whom were male 
and seventy percent were female. According to 
attendees’ comments, using educational experts 

was reported as the best option to register faculty 
members’ activities. The most reported 
dissatisfaction was about applying log book, timex 
and residents and students’ surveying for 
evaluation.  
Conclusion: The results showed that faculty 
members generally agree with the whole idea of 
evaluation system. The revision in three areas (of 
applying log book, timex and students and 
residents’ surveying) will improve the system 
quality, increase faculty satisfaction, and make 
faculty members trust the system.  
 Key words: Evaluation, Faculty member, Electronic 
log book 

 
 

 مقدمه

ارزشیابی، فرایندی که عملکرد اعضای یک سازمان را بصورت منظم رصد 
کرده و در جهت ارتقای فردی و سازمانی به کار بندد سابقه ای دیرین در مدیریت 

هدف از ارزیابی، تشخیص شاخصهایی چون دانش، انگیزه و (. 3)منابع انسانی دارد 
تعهد افراد با نیل به بهبود و تعالی نیروی انسانی و نهایتا مجموعه ارگان و سازمان 

ارزشیابی عملکرد عبارتست از ارزیابی  ،در فرهنگ مدیریت(. 2)مربوطه است 
ستماتیک انجام میزان موفقیت مستخدم در کار که با فواصل معین و بصورت سی

دانشگاهها و مراکز آموزش عالی با تربیت نیروی متخصص و تولید (. 1)می شود 
علم زیرساخت های مهمی برای توسعه جوامع محسوب می شوند و طبعا ارزیابی 
از عملکرد اعضای هیات علمی شاغل و آشکار شدن نقاط ضعف و قوت آنان 

مجموعه متنوعی از فعالیتها هر عضو هیات علمی . اهمیتی مضاعف خواهد داشت
را دنبال می کند که در حوزه علوم پزشکی فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و درمانی 

تدریس از گذشته به عنوان مهمترین مسئولیت یک عضو هیات . را شامل میشود
علمی شناخته شده و انتظار می رود که فرد تمام تالش خود را معطوف به ارتقای 

با توجه به پررنگ شدن نقش پژوهش در فضای چندساله . (4)کیفیت تدریس کند 
اخیر دانشگاهها، تالش بیشتر در جهت انجام فعالیتهای پژوهشی حوزه دیگری از 
مسئولیت های یک عضو هیات علمی است و نهایتا حوزه ای که بیشترین زمان 
یک عضو هیات علمی بالینی در آن صرف می شود حوزه درمان بیماران در مطب 

ارزیابی چنین طیف وسیعی از . درمانگاههای آموزشی و اتاق های عمل استیا 
فعالیتها که هرکدام شاخصهای ارزیابی مخصوص به خود دارند در قالب یک فرایند 
ارزشیابی، کاری پیچیده است و برنامه ای جامع را می طلبد که جزئیات فعالیتهای 

بطور . قیق آنها را ارزیابی کنداعضای هیات علمی را لحاظ کرده و با معیارهایی د
کلی شاخصهایی که برای ارزیابی عملکرد به کار برده می شوند باید به گونه ای 
باشند که دقت، صحت و اثربخشی فرایند ارزیابی را افزایش دهند؛ یعنی بتوان به 
این شاخصها اعتماد کرد و قائم به فرد یا روش خاصی نباشند، تفاوت های میان 

خیص داده و آنها را از یکدیگر جدا نماید و برای افراد تحت ارزیابی اعضا را تش
با وجود آنکه سیستم ارزشیابی اعضای هیات علمی (. 6و  5)مورد قبول و باور باشد

از دیرباز در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی وجود داشته است اما پژوهش های 
هها توانسته اند آن را بصورت مختلف نشان می دهد که تنها تعداد اندکی از دانشگا

هر دانشگاهی به فراخور سوابق قبلی و  ،اغلب. جامع و سیستماتیک مدیریت کنند
انتظاراتش از اعضای هیات علمی نظام ارزشیابی مخصوص به خود دارد که گاه 

به . اجازه مقایسه اعضاء هیات علمی دانشگاههای مختلف با یکدیگر را نمی دهد
یتی های اعضاء هیات علمی دیده نشدن بسیاری از فعالیتهای عالوه یکی از نارضا

به عنوان مثال فعالیتهای افراد در حوزه . آنان با شاخص های ارزشیابی فعلی است
از . درمان علیرغم حجم باال در سیستم ارزشیابی فعلی به خوبی دیده نشده است

ار متولیان دانشگاه تدوین یک سامانه جامع ارزشیابی در دستور ک 09این رو از سال 
مطالعه حاضر، نظرات و پیشنهادات اعضای هیات علمی که هدف . قرار گرفته است

برنامه ارزشیابی فوق هستند را پیرامون نحوه ثبت فعالیتهای آن ها بررسی میکند 
 . تا بتواند آن را مبنایی جهت اصالح و ارتقای این سامانه قرار دهد

 
 روش کار

بر روی اعضای هیات علمی بخش های بالینی  3101مطالعه حاضر در سال 
به منظور ارزیابی نظرات و پیشنهادات . دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام گرفت

آنها در خصوص سیستم های ارزیابی عملکرد ایشان پرسشنامه ای طراحی شد 
ت علمی و قسمت اول اطالعات دموگرافیک اعضای هیا. که دارای دو قسمت بود

قسمت دوم سواالتی در خصوص سیستم های ارزیابی عملکرد ایشان در دانشگاه 
، الگ بوک الکترونیک، ثبت فعالیت های عضو هیئت علمی توسط HISشامل 

، ثبت فعالیت های عضو هیات علمی توسط کارشناس (خود اظهاری)خود فرد 
سان مناسب ثبت فعالیت های عضو هیات علمی توسط کارشنا آموزشی گروه،

موجود در بخش های بالینی با نظارت خود هیات علمی، ثبت فعالیت ها بر اساس 
اطالعات ارسال شده توسط مدیر گروه، استفاده از سامانه آموزش مداوم 

، انتقال اطالعات موجود از سامانه توانمند (سخنرانی و شرکت در باز آموزی)
دستیاران در خصوص کمیت و  سازی اساتید، سامانه نظرسنجی از دانشجویان و

کیفیت فعالیت های عضو هیات علمی، سامانه نظر سنجی از همکاران و پرسنل، 
در این . استفاده از اتوماسیون اداری و ایمیل، سامانه پژوهان و تایمکس بود

بسیار مناسب، مناسب، بی نظر، نا "سواالت از مقیاس لیکرت پنج تایی به صورت
روایی پرسشنامه تحت نظر کارشناسان . استفاده شد "مناسب، و بسیار نامناسب

 retestآموزشی و اعضای هیات علمی تعیین شد و پایایی آن توسط تست 
سپس این پرسشنامه برای کلیه اعضای هیات علمی بالینی دانشگاه . تعیین گردید

وارد شده  spss16علوم پزشکی مشهد ارسال شد سپس اطالعات در نرم افزار 
 . لیز قرار گرفتو مورد آنا

 
    یافته ها

 321این قسمت ابتدا به ارائه آمار مربوط به ویژگی های دموگرافیکی و تعداد در 
از این میان، . نفر از اعضای هیات علمی پرسشنامه را تکمیل و ارسال کردند

میانگین مدت زمان عضویت در هیات علمی . زن بودند% 3/19مرد و % 0/20
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% 5/45پیمانی، % K ،10، هیات علمی ضریب %4/35. سال بود 61/32 ± 10/0
استاد % 6/31دانشیار و % 4/14استادیار، % 44از لحاظ رتبه علمی . رسمی بودند

 3جدول . بود( نفر 22)بیشترین گروه شرکت کننده در طرح گروه داخلی . بودند

م های ثبت نتیجه نظرسنجی از اعضای هیات علمی بالینی را در مورد سیست
 . فعالیت ایشان نشان می دهد

 نظرات اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مورد سازوکار ثبت فعالیت آن ها -1 جدول

 
 

  بحث
بر اساس آیین نامه اداری و استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاهها، فعالیت 

حوزه شامل فعالیتهای آموزشی،  1های مورد انتظار از اعضای هیات علمی در 
اجرایی و فعالیتهای پژوهشی، فعالیتهای فرهنگی و توسعه فردی، فعالیتهای 

درمانی و ارتقاء سالمت و فعالیتهای تخصصی  –مدیریتی، ارائه خدمات بهداشتی
لذا یک سیستم ارزشیابی جامع می (. 1)در خارج از موسسه تعریف شده است 

بایست کلیه فعالیتهای اعضای هیات علمی در حوزه های برشمرده را پوشش دهد 
برای . و بر اساس آن قابلیت ثبت و مشاهده کلیه این فعالیتها وجود داشته باشد

ه این اهداف، سامانه ثبت فعالیتهای اساتید در دانشگاه علوم پزشکی رسیدن ب

اهداف این سامانه یکسان سازی، معادل سازی . راه اندازی شد 09مشهد از سال 
و امتیاز دهی کلیه فعالیتها بصورت هماهنگ و متمرکز در سطح دانشگاه، امکان 

بر اساس آیین نامه  بررسی فعالیتهای اساتید بصورت متمرکز، محاسبه امتیازات
های ترفیع و ارتقاء، محاسبه موظفی و مازاد بر موظفی فعالیتهای کلیه اساتید بر 
اساس مرتبه علمی و سمت های اجرایی شان در دانشگاه و تهیه آمار و گزارشات 
متنوع جهت استفاده اساتید، مدیران گروه و روسای دانشکده ها به فراخور نیاز می 

ه فوق به گونه ای است که اطالعات پژوهشی را از سامانه طراحی سامان. باشد
پژوهان، اطالعات مرتبط با فعالیتهای اعضای هیات علمی بالینی را از الگ بوک 

 HISالکترونیک، اطالعات مرتبط با ارائه خدمات بهداشتی و درمانی را از سیستم 

 

 سیستم های ثبت فعالیت اعضای هیئت علمی

 بسیار مناسب

% 

 مناسب

% 

 نظر بی

% 

 نامناسب

% 

 بسیار نامناسب
% 

جراحي، ویزیت و ) HIS سامانه از موجود در خصوص فعاليتهاي درماني انتقال اطالعات -6

...  ،،) 
1/21 3/42 6/11 9/17 1/8 

سامانه الگ  ازمربوط به فعاليتهاي آموزشي اعضاي هيات علمي اطالعات انتقال  -7
  (Log)الکترونيکي 

3/11 7/34 7/13 5/31 9/8 

ثبت امانه در سدرج ) (خود اظهاري)توسط خود فرد ت علمي اهيوثبت فعاليتهاي عض -8
 (ت علميافعاليتهاي آموزشي اعضاي هي

4/19 3/32 6/22 5/18 3/7 

ثبت امانه در سدرج )كارشناس آموزشي گروه توسط هيئت علمي وثبت فعاليتهاي عض -9
 (فعاليتهاي آموزشي اعضاي هيئت علمي

6/24 7/39 9/11 8/19 4 

دربخشهاي باليني  مناسب موجود كارشناسانت علمي توسط اهيوعضفعاليتهاي ثبت  -11
 (فعاليتهاي آموزشيدرج در سامانه ثبت )با نظارت خود هيات علمي 

2/31 4/34 16 8/16 6/1 

 8/4 2/19 4/18 2/35 4/22 اطالعات ارسال شده توسط مدیر گروهبر اساس ت علمي اهيوعضفعاليتهاي ثبت  -11

مربوط به سخنراني و شركت در )سامانه آموزش مداوم  از موجود اطالعات انتقال -11
 (بازآموزي ها

1/31 9/43 8/9 2/12 1/4 

مربوط به سخنراني یا شركت )توانمند سازي اساتيد سامانه  از موجود انتقال اطالعات-11
 (در برنامه هاي توانمندسازي

5/14 4/44 8/21 9/16 4/2 

و دستياران در خصوص كميت فعاليتهاي عضو هيات  دانشجویانسامانه نظر سنجي از -11
 علمي

8/8 6/29 8/21 28 8/12 

و دستياران در خصوص كيفيت فعاليتهاي عضو  سامانه نظر سنجي از دانشجویان-15
 هيات علمي

1/8 3/36 7/17 4/23 5/14 

در خصوص  و پرسنل اناطالعات ارائه شده از همکارگردآوري سامانه نظر سنجي و -16
 فعاليت عضو هيات علمي

5/9 4/25 4/21 31 7/12 

انتقال اطالعات مربوط به شركت در جلسات و سایر انواع مشاركت از سيستم -17
 اتوماسيون اداري و ایميل 

4/11 8/39 6/23 4/15 8/9 

 1/4 8/13 1/17 9/43 1/21 جهت فعاليتهاي پژوهشي پژوهانسامانه -18

 1/36 5/21 9/13 3/21 2/8 تایمکس-19
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یاب دریافت می و اطالعات مرتبط با ارزشیابی را از سیستم ارزشیابی و حضور و غ
کند و فعالیت های آموزشی، فعالیت های فرهنگی و توسعه فردی، فعالیتهای 
اجرایی و مدیریتی و فعالیتهای تخصصی خارج از دانشگاه به صورت خود اظهاری 

از آنجا که پس از گذشت (. 4)توسط اعضای هیات علمی وارد این سامانه میشود
در اعضای هیات علمی شکل گرفته و  سه سال تجربه اولیه کار با این سامانه

مزایا و نواقص آن تا حدودی بر آن ها روشن شده است، مطالعه حاضر طراحی 
گردید تا نظرات آنها را پیرامون روشهای متنوع ارزشیابی در این سامانه بسنجد و 
از آن به عنوان شاهدی برای ارتقای سامانه فوق که هدف نهایی آن ارتقای 

 . ر دانشگاه است استفاده کندآموزش و پژوهش د
الگ بوک یا دفترچه ثبت فعالیتها یکی از ابزارهای نظارت آموزشی و 

یادگیری است که در چندسال اخیر بر محور  –هدفمندسازی فرایند یاددهی
(. 0)اهداف آموزشی ملی طراحی و در دانشگاههای علوم پزشکی اجرا می شود 

. دید صحت اطالعات ثبت شده در آن استیکی از ایرادات وارده بر الگ بوک، تر
مطالعه ای در مشهد جهت بررسی اثربخشی الگ بوک کارآموزی انجام شده 

همچنین . است که نشان می دهد صحت اطالعات مندرج در آن ها پایین است
کارآموزان، موفقیت الگ بوک در دستیابی به اهداف مورد نظر را به طور 

اعضای % 49در مطالعه حاضر نیز (. 39)بی کردند معناداری کمتر از اساتید ارزیا
 . هیات علمی الگ بوک را یک روش ارزشیابی نامناسب عنوان کرده اند

3ارزشیابی استاد توسط دانشجو که در متون انگلیسی از ان به عنوان 
SET  نام

برده می شود روشی است که به وسیله پرسشنامه هایی که مشتمل بر سواالت باز 
(. 33)باشد از دانشجویان در مورد اساتید مربوطه سوال می شود و بسته می 

امروزه این روش از رایج ترین و در عین حال چالش برانگیزترین روشهای 
 توسط استاد اولیه ارزشیابی هدف. ارزشیابی اعضای هیات علمی به شمار می رود

. (تکوینی ابیارزشی) بود آنان آموزش بهبود جهت اساتید به بازخورد ارایه دانشجو
 مقاصد جهت) ارزشیابی تراکمی به را خود جای هدف این زمان گذشت با

 قریب تایید مورد تکوینی ارزشیابی در روش این از استفاده اگرچه. داد (مدیریتی
 برای) تراکمی ارزشیابی آن در نتایج از استفاده ولی است، صاحبنظران اتفاق به

 کشور داخل مطالعات. (32)است  سؤال زیر (مدیریتی چون ترفیع و ارتقا مقاصد
 مقوله به جدی های انتقاد اساتید از توجهی درصد قابل که است آن از حاکی

و  31)است  زیر سوال آن روایی این رو از و دارند دانشجو توسط استاد ارزشیابی
نیز نشان داد که بیشتر اعضای  02نتایج یک مطالعه مروری در سال (. 35و  34

هیات علمی با اصل ارزشیابی توسط دانشجو موافق هستند و آن را در جهت 
ارتقای کیفیت آموزش موثر می دانند اما معتقدند عوامل مداخله کننده باید 

 (. 36)ان تعیین شود شناسایی و تاثیر آن در صحت پاسخگویی دانشجوی
ارزشیابی عملکرد اعضای هیات علمی بر اساس خوداظهاری به صورت تعریف  

شده و مدون در قالب سامانه شناسایی عملکرد آکادمیک و ارزشگذاری عینی 
 41توسط معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال ( سیستم شعاع)

علمی موظفند تا در پایان هرماه کلیه  در این سیستم اعضای هیات. راه اندازی شد
واحد ارزشیابی این . فعالیتهای آموزشی و پژوهشی خود را در این سامانه ثبت کنند

دانشگاه نیز بصورت تصادفی در درصدی از اعضای هیات علمی مستندات مربوط 
به تعدادی از موارد خود اظهاری را در جهت افزایش دقت این سامانه کنترل 

اعضای هیات علمی ارزشیابی به روش خوداظهاری % 21مطالعه حاضر در . میکند
را روشی مناسب دانسته اند با توجه به مشغله اعضاء هیات علمی و طیف گسترده 
فعالیت آنها ثبت دقیق همه اقدامات آموزشی و پژوهشی ممکن است مستلزم 

                                                           
1
 student evaluation of teachers 

ن دوره دیده از این رو کارشناسان آموزشی گروه یا کارشناسا..  زمان زیادی باشد
معاونت پژوهشی جهت مستند کردن این فعالیتها در سامانه ثبت فعالیت های 

مدرسین شرکت کننده در % 65. آموزشی اعضای هیات علمی در نظر گرفته شدند
مطالعه حاضر،کارشناس آموزشی گروه یا معاونت پژوهشی را جهت ثبت 

 . فعالیتهای خود مناسب دانسته اند
یک نظام اطالعاتی جامع و یکپارچه می باشد  2ت بیمارستانیسیستم جامع اطالعا

این سیستم . که برای مدیریتهای اجرایی و بالینی بیمارستان طراحی شده است
کلیه فعالیتهای بیمارستانی اعم از اقدامات تشخیصی و درمانی بیمار را از پذیرش 

ه با بیمار اطالعات مرتبط با عملکرد پزشک در رابط. تا ترخیص پوشش می دهد
اعم از ویزیت، جراحی یا هرگونه اقدام درمانی غیر جراحی از این سیستم به 

با توجه به حجم باالی . سامانه عملکرد اعضای هیات علمی وارد می شود
فعالیتهای درمانی، استفاده از این روش باعث تسریع در جمع آوری داده ها و 

می از ثبت مکرر اقدامات افزایش صحت آنها و بی نیاز کردن عضو هیات عل
از اعضای هیات علمی در مطالعه ما با این شیوه % 61(. 34)متعدد روزانه می شود 

 . برای ثبت فعالیتهای درمانی خود موافق بوده اند
استفاده می شود  1در سامانه فعلی برای حضور و غیاب اساتید از دستگاه تایمکس

دالیل . ی اعضای هیات علمی استکه یکی از روشهای چالش برانگیز در ارزشیاب
نارضایتی آنها عدم وجود این سیستم در مراکز و بخشهای متعدد آموزشی و 
پژوهشی دانشگاه است که یک عضو هیات علمی در طول روز ممکن است 
ساعتی از وقت خود را در آن بگذراند، به عالوه آن ها این کار را دون شان یک 

ه ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده معتقدند تا عضو هیات علمی دانسته و بیشتر ب
اعضای % 56نتایج این مطالعه نیز نشان داد که . ثبت یک به یک کمیت آنها

 . هیات علمی استفاده از این روش برای ارزشیابی خود را نامناسب می دانند
 

 نتیجه گیري
داده های مطالعه حاضر نشان می دهد که اعضای هیئت علمی با کلیت سامانه 

بیشترین نارضایتی مربوط به استفاده از الگ . فوق برای ارزشیابی خود موافقند
بوک، تایمکس و نظرسنجی از دانشجویان و دستیاران به عنوان معیار ارزشیابی 

ارتقای کیفیت سامانه، به نظر می رسد تجدید نظر در این سه حوزه با . است
 . افزایش رضایتمندی و اعتماد اعضای هیات علمی به آن همراه خواهد بود

 
 :تشکر و قدرداني

سرکار خانم  مشهد از کارشناسان مرکز مطالعات و توسعه اموزش علوم پزشکی
 . بخاراییان و سرکار خانم عرفانی سپاسگزاری می شود

                                                           
2 Hospital Information System 
3
 timax 
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