مجلهی توسعهی آموزش جندیشاپور
فصلنامهی مرکز مطالعات و توسعهی آموزش علوم پزشکی
سال یلزدهم ،شماره  ،2تابستان 99

ارزشیابی دفاتر توسعه در دانشکدهها و بیمارستانهای آموزشی :یک ارزشیابی درونی
فاطمه کشمیری* :عضو هیأت علمی ،گروه آموزش پزشکی ،مرکز مطالعات و توسعهی آموزش علوم پزشکی،

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ،ایران.
امیرهوشنگ مهرپرور :عضو هیأت علمی ،گروه آموزشی طب کار ،مرکز تحقیقات بیماریهای ناشی از صنعت،
دانشکدهی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی ،یزد ،ایران.

چكيده :مطالعهی حاضر با هدف ارزیابی درونی عملکرد دفاتر توسعه وابسته به دانشگاه علوم پزشکی
شهید صدوقی یزد انجام شده است .این مطالعه در شش گام انجام شده است که شامل تدوین پالن
ارزشیابی ،طراحی ابزارهای آن ،گردآوری اطالعات و تحلیل دادهها ،تهیهی گزارش و بازخورد نتایج است.
در این مطالعه عملکرد  22دفتر توسعه در دانشکدهها و بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شهید
صدوقی یزد مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج نشان داد وضعیت شش دفتر توسعه در چارک دوم (متوسط
پایین) و وضعیت شش دفتر توسعه در چارک سوم (متوسط باال) قرار گرفته است .همچنین نتایج ارزیابی
دفاتر توسعه حاکی از آن است که میانگین نمرات دفاتر توسعه در چهار حیطه "ارزشیابی برنامه و دورهی
آموزشی"" ،دانشپژوهی" و "فعالیتهای دانشجویی در توسعهی آموزش" در چارک دوم (متوسط پایین)
و نمرات آنها در حیطهی "ارزشیابی اعضای هیأت علمی"" ،ارزیابی فراگیر"" ،برنامهریزی درسی"،
"توانمندسازی اعضای هیأت علمی" و "مدیریت توسعهی آموزش" در چارک سوم (متوسط باال) قرار
دارند .به طور کلی عملکرد دفاتر توسعه در حیطههای مورد بررسی در سطح متوسط ارزیابی شد .لذا لزوم
آشنایی کامل دفاتر توسعه با وظایف و نقشهای خود و رشد زیرساختهای توسعهای و ایجاد حمایت
مدیریتی جهت ایفای وظایف محوله آنها در دانشگاه مورد بررسی ضرورت دارد.
واژگان کليدی :ارزشیابی ،خودارزیابی ،ارزیابی درونی ،دفاتر توسعه ،توسعهی آموزش.

*نویسندهی مسؤول :عضو هیأت علمی ،گروه آموزش پزشکی ،مرکز مطالعات و توسعهی آموزش علوم پزشکی ،دانشگاه

علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ،ایران.

Email: Keshmiri1395@gmail.com
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آموزشی در سطح مثسسه و توانمندسازی اعضای هیأت

مقدمه
بهبود کیفیت یکی از دغدغههاای جادی در سیساتم-

علمی در نقش و مسثولیتهای آموزش و حمایتهای از

های آموزش علوم پزشکی است ،که باا توجاه باه سارعت

واحدهای تابعه در مسیر ارتقای آموزش در دانشگاههای

تغییر در سیستمهای آموزشی ،این موضوع اهمیت زیاادی

علوم پزشکی است (دیویس و همکاران2002 ،؛ آلبانیس و

یافته است .مأموریت اصلی آموزش علوم پزشکی ،تربیات

همکاران2002 ،؛ الوردی2003 ،؛ میرزازاده و همکاران،

کارکنان توانمند و شایستهای است کاه داناش ،نگارش و

.)2191

مهارتهای الزم برای حفظ و ارتقای سالمت آحاد جامعه

بهمنظور تسری فعالیتهای توسعه آموزش در کلیه ارکان

را داشاته باشاند ،بناابراین کارآمادی سیساتم آموزشای

آموزش دانشگاهها ،دفاتر توسعه آموزش بهعنوان مجریان

میتواند نقاش ماثرری در تحقا ایان امار داشاته باشاد

توسعه آموزش در دانشکدهها و مراکز آموزشی درمانی

(ح دوست و همکااران .)2191 ،باهمنظاور تساهیل ایان

تأسیس شدهاند (ممتازمنش و همکاران .)2139 ،وظایف

موضوع در دانشگاه های علوم پزشاکی ،مراکاز مطالعاات و

دفاتر توسعه آموزش عمدتاً در سطوح اجرایی و نظارتی

توسعه آموزش علوم پزشکی باهعناوان واحاد آموزشای و

تعریف شده است تا بتوانند توسعه آموزش را در

پژوهشی (خزائی )2192 ،با هدف ارتقای کیفیت آموزش

دانشکدهها و بیمارستانهای آموزشی هدایت کنند .در

از ساال  2169در دانشاگاههاای علاوم پزشاکی کشاور

آییننامه وظایف مراکز و دفاتر توسعه در سال ،2139

تشکیل شادند (ممتاازمنش و همکااران .)2139 ،مراکاز

نقش دفاتر توسعه در حیطههای برنامههای آموزشی،

مطالعات و توسعهی آموزش پزشکی در دانشگاههای علوم

پایش و نظارت عملکرد آموزشی دانشکده/بیمارستانها،

پزشکی ،اهداف متناوعی را دنباال ماینمایناد و وساعت

توانمندسازی اعضای هیأت علمی ،حمایت اعضای هیأت

فعالیتهای آنان در هر دانشگاه نسبت به دانشاگاه دیگار

علمی در اجرای طرحهای نوآورانه و پژوهش در آموزش و

میتواند متفاوت باشد ،اما بهطور ویژه به بهبود فعالیتهای

ایجاد

در

برنامهریزی درسای ،بهباود کیفیات روشهاای یااددهی-

دانشکدهها/بیمارستانهای آموزشی مورد توجه قرار گرفته

یاادگیری ،ارزیاابی فراگیاران و کاارآیی آماوزش کما

است .در دهههای اخیر در دانشگاههای علوم پزشکی نیاز

میکنند(خزائی .)2192 ،این مراکز همچنین ممکن است

فزایندهای به "بازنگری برنامههای درسی" بر اساس

در برنامهریزی ،اجرا و ارزشایابی اعضاای هیاأت علمای و

رویکردهای نوین برنامهریزی درسی وجود دارد .الزم است

برنامههای آموزش مداوم دخالت داشته باشند و از آنجایی

در برنامههای مراکز و دفاتر توسعه ،بازنگری کریکولوم

جزء مهام در فرایناد بهباود کیفیات

های آموزشی بر اساس رویکرد مبتنی بر توانمندی و

آموزش است ،توسعه پژوهش در آموزش از وظایف مراکاز

تدوین برنامههای آموزشی با هدف رشد مهارتهای مغفول

توسعه آموزش تعیین شده است (ممتازمنش و همکااران،

مانده در سیستمهای آموزشی علوم پزشکی مانند

 .)2139در مطالعه ممتاز منش به نقل از گزارش سازمان

برنامههای اخالق و رفتار حرفهای ،مهارت ارتباطی،

جهانی بهداشت ،وظایف مراکز مطالعات و توساعه آماوزش

استدالل و عملکرد مبتنی بر شواهد در نظر گرفته شود

در دانشگاهها در حیطههای برنامهریزی درسی ،ارزشایابی،

(چهرزاد و همکاران .)2193 ،عالوه بر این "توانمندسازی

آموزش اساتید ،آموزش مداوم پزشکی ،پژوهش در آموزش

اعضای هیأت علمی" ،به یکی از اجزای مهم توسعه در

تقسیمبندی شده است (ممتازمنش و همکاران.)2139 ،

سیستمهای علوم آموزش پزشکی مبدل گردیده است و

بنابراین میتوان گفت نقش اصلی مراکز مطالعات و توسعه

نقش حیاتی در ارتقای آموزش عالی و نوآوریهای

در دانشگاهها ،ایجاد فرهنگ دانشپژوهی و ارتقای

آموزشی ایفا میکند (استاینرت و همکاران2026 ،؛

که پژوهش نیز ی

کمیته

توسعه

آموزش
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استاینرت و همکاران .)2006 ،تبیین و توسعه نقش دفاتر

مهمی در حمایت و توانمندسازی اعضای هیأت علمی و

توسعه در فرایند توانمندسازی اعضای هیأت علمی

ایجاد زیرساختهای مناسب برای اجرای رویکرد دانشجو-

میتواند به طراحی مثرر برنامههای مبتنی بر نیازهای

محور و روشهای فعال یاددهی-یادگیری داشته باشند.

فردی و سیستمی ،متناسب با نقش اعضای هیأت علمی

همچنین فعالیتهای "دانشپژوهی آموزشی" به معنای

در دانشکدهها و بیمارستانهای آموزشی منجر شود .در

انجام فعالیتی بدیع در جهت حل مسأله ،گسترش مرزهای

حوزه ارزیابی فراگیر تغییر رویکرد "ارزشیابی یادگیری" به

دانش و ورود به عرصههای جدید است (میرزازاده و

"ارزشیابی برای یادگیری" و استقرار نظام ارزیابی اهمیت

همکاران )2196 ،که از راهکارهای توسعه آموزش در

یافته است (شوویرت و وان در ولوتن .)2022 ،در

دانشگاههای علوم پزشکی محسوب میشود و متولیان

سنجههای اعتباربخشی بیمارستانهای آموزشی و

توسعه آموزش در دانشگاهها و دانشکدهها میتوانند در

نظام ارزیابی فراگیر و

تسهیل توسعه این فعالیتها گام مثرری بردارند .یکی

ساماندهی فرآیند ارزیابی فراگیران تأکید شده است

دیگر از وظایف مورد تأکید ،جلب "مشارکت دانشجویان"

(الریجانی ،)2192 ،لذا دفاتر توسعه میتوانند همسو با

در فرآیندهای توسعه دانشکدهها/بیمارستانهای آموزشی

سیاستهای سازمانی در ایجاد بستر مناسب برای اجرای

است که از عوامل مثرر در تضمین کیفیت دانشگاهها

جامع و متناسب فرایندهای ارزیابی فراگیر در دانشکدهها

شناخته شده است .بدین منظور مثسسات آموزشی و

و بیمارستانهای آموزشی ،مثمر رمر باشند .یکی از عناصر

اساتید نیاز دارند تا دانشجویانی با توانمندیهای مناسب

برنامه آموزشی ،ارزشیابی میباشد که یکی از

آموزش دهند و فرصتهایی را برای رشد مهارتهای

مثلفههای مهم و حساس فرایند برنامهریزی آموزشی

ضروری آنها بهمنظور انجام فعالیتهای کارآمد فراهم

محسوب میشود (مثمنی مهموئی .)2133 ،در ارزشیابی

سازند (کواتس .)2002 ،دفاتر توسعه متولیان اصلی در

برنامه و دوره آموزشی ،عناصر اساسی سیستم آموزشی

هدایت ،اجرا و نظارت بر تحق

اهداف مذکور شناخته

شامل برنامه ،دروندادها ،فرآیندهای آموزشی ،بروندادها یا

شدهاند.

پیامدها باید مورد توجه قرار گیرد (میرزازاده و گندمکار،

با توجه به اینکه دفاتر توسعه دانشکدهها و بیمارستانها

 .)2192عالوه بر این عملکرد اعضای هیأت علمی ،به

در ارتقای کیفیت آموزش دانشگاهها نقش مهمی دارند

عنوان متولیان اصلی آموزش در دانشگاهها و ارزشیابی آنها

پایش مستمر آنها میتواند در بهبود عملکرد و تسریع

از اهمیت قابل توجهی برخوردار است .دفاتر توسعه در

فرایندهای توسعهی آموزش نقش مهمی داشته باشد.

دانشکده و بیمارستانهای آموزشی متولیان اجرا و نظارت

درحالیکه برنامهریزی مدون جهت ارزشیابی مراکز و دفاتر

و ارزشیابی محسوب میشود که میتوانند هدایتگر

توسعه آموزش در دانشگاههای علوم پزشکی کمتر مورد

توسعه آموزش از طری ارزشیابی و استفاده از نتایج آن

توجه مدیران آموزشی قرار گرفته است .با توجه به اهمیت

باشند.

ارزشیابی در فرایند تضمین کیفیت و برنامهریزی مبتنی بر

مثسسات آموزشی بر تحق

مهم ی

توسعه "روشهای یاددهی یادگیری" مثرر نیز از دیگر

عملکرد الزم است برنامهریزی مدون و مستمر برای این

وظایف دفاتر توسعه برشمرده شده است .با تغییر

امر وجود داشته باشد .ارزیابی درونی از طری

جلب

استراتژیهای آموزشی در سیستمهای آموزش علوم

مشارکت ذینفعان ،امکان پذیرش نتایج را فراهم میکند

پزشکی بر استفاده از رویکردهای دانشجو-محور و

(کارپا و آبندروت )2022 ،و میتواند مسثوالن آموزش را

روشهای یاددهی -یادگیری فعال تأکید شده است

در شناخت وضعیت موجود ،نقاط قوت و ضعف و

(هاردن و همکاران .)2931 ،دفاتر توسعه میتوانند نقش

برنامهریزی برای بهبود کیفیت آموزشی یاری دهد .لذا

فصلنامهی علمی_پژوهشی توسعهی آموزش جندی شاپور ،سال یازدهم ،شماره  ،2تابستان 99

861

کشميری و مهرپرور

مطالعه حاضر با هدف ارزیابی درونی عملکرد دفاتر توسعه

"فعالیتهای مدیریتی توسعه آموزش" تدوین گردید.

دانشکدهها و بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم

چ لیست  21سثالی در کمیته ارزیابی مورد بررسی و

پزشکی شهید صدوقی یزد انجام شده است.

تأیید نهایی قرار گرفت .بهمنظور آمادهسازی و

روش کار

اطالعرسانی جلسهای با مسثوالن درگیر در فرایند

مطالعه حاضر توسعهای است و در سال -2193

ارزیابی درونی متشکل از رؤسای دانشکدهها و مسثوالن

 2191انجام شد .فرایند ارزیابی درونی در شش گام انجام

دفاتر توسعه دانشکده/بیمارستانهای آموزشی برگزار شد

شده است که شامل تدوین پالن ارزشیابی ،طراحی ابزارهای

و در رابطه با فرایند ارزیابی درونی به آنان آموزش داده

آن ،گردآوری اطالعات و تحلیل دادهها ،تهیه گزارش و

شد.

بازخورد نتایج است.

-گردآوری اطالعات :گردآوری دادهها از طری تکمیل

-تدوین پالن ارزشيابی و اجزای آن :بهمنظور تسهیل

فرمهای خودارزیابی و بررسی مستندات انجام شد .در این

در امر تحلیل و گردآوری سثاالت از پالن ارزشیابی

مرحله فرمهای ارزیابی توسط مسئوالن ارزیابی دفاتر

ماتریکس است که در آن

توسعه تکمیل شد .همچنین مستندات دفاتر توسعه در

تمامی اطالعاتی که برای گردآوری الزم است ،تبیین

کمیته ارزشیابی با استفاده از چ لیست مورد ارزیابی

میشود (میرزازاده و گندمکار .)2192 ،پالن ارزشیابی

قرار گرفت .دادههای گردآوری شده در کمیته ارزشیابی

حاضر شامل هدف ،سثاالت ارزشیابی ،منبع اطالعاتی،

بررسی و امتیازدهی انجام شد .نحوه نمره دهی در طیف

روش گردآوری اطالعات و روشهای تحلیل داده است.

سهدرجهای بهصورت انطباق کامل ،انطباق مشروع و عدم

اجزای پالن ارزشیابی در کمیته ارزشیابی تدوین شده

انطباق تعیین شد.

است .در فاز اول سثاالت متعدد مطرح گردید (فاز

-تحليل و تفسير دادهها :دادهها با استفاده از

واگرایی) ،سپس بر اساس نظر اعضای کمیته و با در نظر

آزمونهای آماری توصیفی ( )Mean-SDآنالیز گردید.

گرفتن اسناد باالدستی و نیازهای مورد نظر سثاالت اصلی

نمرات دفاتر توسعه از مجموع نمرات  9حیطه محاسبه

تعیین شد (فاز همگرایی) .پس از تعیین سثاالت اصلی،

شد .همچنین میانگین نمرات حیطهها بر اساس نمرات

سایر اجزای پالن ارزشیابی بر اساس آن مشخص شد.

دفاتر توسعه تابعه دانشگاه محاسبه شد و جهت مقایسه

پالن ارزشیابی در جلسات متعدد توسط مدیران آموزشی

حیطهها از مقیاس درصد استفاده شده است .در مرحله

و مسئوالن دفاتر توسعه مورد ارزیابی نقادانه قرار گرفت.

بعد دادههای ارزشیابی تفسیر گردید و قضاوت در مورد

پیشنهادهای ارائه شده در کمیته ارزشیابی مورد بررسی

نقاط ضعف و قوت هری

از دفاتر توسعه در  9حیطه

قرار گرفت و پالن ارزشیابی نهایی شد.

انجام شد.

-طراحی و تعيين روشهای مناسب ارزیابی و

-تهيه گزارش :در این مرحله ،بر اساس نتایج حاصله

ابزارهای گردآوری اطالعات :چ لیست ارزیابی درونی

گزارش اجرایی و گزارش مبسوط تهیه شد .در این گزارش

 9حیطه شامل "توانمندسازی اعضای هیات

حیطهها مشخص و

استفاده شد .پالن ارزشیابی ی

به تفکی

وضعیت دفاتر توسعه به تفکی

علمی"" ،ارزشیابی اعضای هیات علمی"" ،ارزیابی

برنامههای توسعهای بهمنظور بهبود عملکرد به تفکی

فراگیر"" ،ارزشیابی دوره و برنامه آموزشی"" ،برنامهریزی

تدوین شد.

درسی"" ،دانشپژوهی آموزشی"" ،روشهای یاددهی-

-ارائه بازخورد نتایج :در این مرحله ،گزارش نتایج

یادگیری"" ،فعالیتهای دانشجویی در توسعه آموزش" و

ارزشیابی به ذینفعان مختلف بازخورد داده شد .برنامههای

فصلنامهی علمی_پژوهشی توسعهی آموزش جندی شاپور ،سال یازدهم ،شماره  ،2تابستان99

ارزشيابی دفاتر توسعه...

868

از دفاتر توسعه در پانل تخصصی

 )20/29ارزیابی شده است .دفتر توسعه شماره ( )6با

توسعهای به تفکی

هری

با حضور مدیران آموزشی در سطح دانشگاه و در سطح

کسب %61/21از کل نمره و دفتر توسعه شماره ( )2با

دانشکدهها و بیمارستانهای آموزشی تدوین شد.

کسب  %16/11از کل نمره ،به ترتیب باالترین و

یافتهها

پایینترین نمره را به خود اختصاص دادند .وضعیت
عملکرد دفاتر توسعه به تفکی

نتایج مطالعه نشان داد دفاتر توسعه مورد ارزیابی

حیطههای مختلف در

بهطور میانگین  %20/33از کل نمره را کسب کردند که در

جدول شماره ( )2گزارش شده است .همچنین درصد

سطح متوسط ارزیابی شده است .وضعیت دفاتر توسعه در

نمرات دفاتر توسعه به تفکی

حیطهها در نمودار شماره 2

دو سطح چارک دوم (متوسط پایین) ،در طیف (-20/29

نشان داده شده است.

 )10/23و چارک سوم (متوسط باال) در طیف (-60/22
جدول شماره  .1وضعیت عملکرد دفاتر توسعه به تفکیک حیطهها
نمرات دفاتر توسعه

بیشترین نمره کسب شده

کمترین نمره کسب شده

()%

()%

()%

ارزشیابی اعضای هیأت علمی

05/05

0/05

44/11

حیطههای مورد ارزیابی

ارزشیابی دوره  /برنامه آموزشی

0/44

15/01

55/5

ارزیابی فراگیر

11/05

00/45

57/74

برنامهریزی درسی

0/01

15

0

توانمندسازی اعضای هیأت علمی

77/57

55/11

75

توسعه روشهای یاددهی  -یادگیری

75

54/01

41/15

دانشپژوهی آموزشی

77

40

10

فعالیت دانشجویی در توسعه آموزش

40/75

40/50

5

فعالیتهای مدیریتی توسعه آموزش

14/54

0/04

77/10

نتایج نشان داد وضعیت دفاتر توسعه در حیطههای

(متوسط باال) قرار دارند .نتایج نشان داد که در مجموع

"ارزشیابی برنامه و دوره آموزشی"" ،دانشپژوهی

عملکرد دفاتر توسعه در سطح متوسط ارزیابی شده است.

آموزشی" و "فعالیت دانشجویی در توسعه آموزش" در

(نمودار شماره  .)2همچنین نمرات ارزشیابی عملکرد

چارک دوم (متوسط پایین) ،و حیطههای"ارزشیابی

دفاتر توسعه به تفکی

حیطه در نمودار شماره ( )2نشان

اعضای هیات علمی"" ،ارزیابی فراگیر"" ،برنامهریزی

داده شده است .الزم به ذکر است در این مطالعه جهت

درسی"" ،توانمندسازی اعضای هیات علمی" و

رعایت محرمانگی از کد بهجای نام دفاتر توسعه دانشکده

"فعالیتهای مدیریتی توسعه آموزش " در چارک سوم

یا بیمارستان استفاده شده است.
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کد دفاتر توسعه دانشکدهها و بیمارستانها
نمودارشماره .1نمرات ارزشیابی عملکرد دفاتر توسعه آموزش به تفکیک دانشکده/بیمارستان آموزشی

نمودار شماره  .1درصد نمرات ارزشیابی عملکرد دفاتر توسعه آموزش به تفکیک حیطههای مورد ارزیابی

در دانشگاهها محق سازد .نتایج ارزیابی درونی نشاان داد،
وضعیت عملکرد دفاتر توساعه در ساطح متوساط ارزیاابی
شااده اساات .بیشااترین نماارات دفاااتر توسااعه در حیطااه

بحث
عملکرد مطلوب دفاتر توسعه آموزش در دانشکدههاا و

توانمندسازی اعضای هیاات علمای و کمتارین نمارات در

بیمارستانهای آموزشی میتواند بهبود کیفیت آماوزش را

حیطه دانشپژوهی آموزشی بوده است .لذا توسعه اقدامات
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حمایتی و برنامه ریزی برای دستیابی به رسالتهای دفااتر

برنامههای توانمندسازی متناسب با پیشبرد سیاساتهاا و

توسعه ضروری به نظر میرسد.

برنامههای جدید در دانشکدهها و بیمارستانهای آموزشای

مشارکت در فرآیندهای بازنگری کوریکولومهای آموزشی و

تدوین میگردد ،لذا عملکرد مطلوب در ایان حیطاه مای-

تدوین برنامههای کارآماد و نوآوراناه بایاد در دانشاکدههاا

تواند بر نتاایج ساایر حیطاههاا تاأریر داشاته باشاد .ایان

مااورد توجااه قاارار گیاارد (هاااردن و کراساابی .)2000 ،در

درحالیست که یافتههای حاضر نشاان داد وضاعیت دفااتر

مطالعه حاضر در حوزه برنامه ریزی درسای ،فعالیاتهاایی

توسعه در این حیطه در چارک سوم (متوساط بااال) باوده

مانند نظاارت بار تادوین طارح درس/دوره در گاروههاای

است و نیازمند توجه جدی اسات .باا توجاه باه تخصصای

آموزشی ،وجود چارچوبی برای تدوین ،مشاوره و روزآمدی

شدن فیلد آموزش پزشکی و تغییرات روزافزون آن ،توسعه

طاارح درس /دوره و بااازنگری کوریکولااومهااای آموزشاای

برنامههای هدفمند توانمندسازی متناسب با سیاستهاای

ارزیابی شد .نتایج نشاان داد کاه وضاعیت عملکارد کلیاه

آموزشی دانشگاه میتواند در تحق اهداف نهاایی آماوزش

دفاتر توسعه در این حیطه در چارک دوم (متوسط پاایین)

در دانشااگاه نقااش مااثرری داشااته باشااد .همچناااین

قرار دارند .نبود دساتورالعمل مشاخص جهات نظاارت بار

غیرمتمرکزسازی باعث تساهیل دسترسای اعضاای هیاأت

بازنگری و تدوین برنامه های آموزشی به عنوان نقاط ضعف

علمی در برنامههای آموزشی میگردد و نقاش ماثرری در

مهم در حوزه برنامهریازی درسای در مطالعاه میارزازاده و

دستیابی به اهداف توانمندسازی اعضای هیأت علمای دارد

همکاران تعیاین شاد (میارزازاده و همکااران .)2191 ،در

(واتسون و گروسمن .)2991 ،با سیاست غیرمتمرکزسازی

مطالعه چنگیز وظیفه نظاارت بار طارح دروس باه دفااتر

برنامااههااای توانمندسااازی تااالش شااده اساات دورههااای

توسااعه در دانشااکدههااا واگااذار شااده اساات (چنگیااز و

آموزشاای بااا رعایاات تناسااب بااا نیازهااای تخصصاای در

همکاران .)2192 ،بنابراین الزم است مراکز و دفاتر توسعه

دانشکدههاا و بیمارساتانهاای آموزشای ،طراحای و اجارا

بااه عنااوان مجریااان توسااعه آمااوزش در دانشااکدههااا و

گردد .عادم تناساب دورههاای توانمندساازی باا نیازهاای

بیمارستانها ،در راستای تحق اهداف برنامهریزی درسای

دانشگاه در جهت ارتقای کیفیت آموزش به عنوان یکای از

اقدامات جادی را در برناماههاای عملیااتی خاود در نظار

چالشهای دانشگاههای علوم پزشکی تعیین شاد .باه نظار

بگیرند .عالوه بر آن توصیه میگردد توانمندسازی اعضاای

میرسد این سیاست موجب شده است بسته مناسبی برای

هیأت علمی و ایجاد مکانیسمهای مشااورهای و ارزشایابی

ایفای نقشهای مثرر دفاتر توسعه در حیطه توانمندساازی

برنامههای آموزشی در این حوزه مورد توجه قرار گیرد.

ایجاد شود که با حمایت دفاتر توسعه میتوان دستیابی باه

یکی از اهداف ایجاد مراکز و دفاتر توسعه آماوزش را مای-

اهاداف ایان حیطاه را در دانشاکدههاا و بیمارساتانهاای

توان توانمندسازی اعضای هیأت علمای دانسات (خزائای،

آموزشی تسهیل کارد (حا دوسات و همکااران.)2191 ،

 .)2192اعضااای هی اأت علماای نیازمنااد یااادگیری طیااف

همچنین فقدان برنامه نیازسنجی متناسب و برنامه نظاام-

وسیعی از استراتژیهای آموزش و یاادگیری هساتند کاه

منااد و جااامع در ارزشاایابی دورههااای توانمندسااازی از

میتواند در سیستمهای متفاوت مورد استفاده قرار بگیارد

مهمترین نقاط ضعف خودارزشیابی در مطالعه میارزازاده و

(استاینرت و همکاران .)2006 ،در مرکز مطالعات و توسعه

همکاران بوده است که با نتایج مطالعه حاضر مشابه اسات

آموزش علوم پزشکی در دانشگاه مورد مطالعه ،بار توساعه

(میرزازاده و همکاران .)2191 ،بناابراین ایجااد مکانیسام-

سیاساااتهاااای توانمندساااازی متناساااب باااا نیااااز و

های حماایتی و برناماهریازی جهات برگازاری دورههاای

غیرمتمرکزسازی دورههای آموزشی و برگازاری دورههاای

متناسب با نیاز شرکتکنندگان و ارزشیابی آن الزم اسات

تخصصی تأکید شده است .نظر به اینکه الزم اسات عمادتاً

در دفاتر توسعه مورد توجه قرار گیرد.
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برنامه نظااممناد ارزیاابی و ارزشایابی یکای از الزاماات در

(م اثمنی مهمااوئی .)2133 ،نتااایج مطالعااه حاضاار مثیااد

سیستمهای آموزشی محسوب میشود که میتواناد نقاش

عملکرد متوسط دفاتر توسعه در این حیطه اسات کاه باه

مثرری در کسب اهاداف آن داشاته باشاد .نظاام ارزیاابی

نظر میرسد نداشتن برنامه منظم و مساتمر در سیاسات-

فراگیر میتواند فرصت مناسبی برای اطمیناان سیساتم از

گذاری و هدایت برنامههای آموزشی ،لزوم وجاود سافارش

کسب توانمندیهای اساسای توساط فراگیاران و داناش-

دهنده برای انجام ارزشیابی ،هزینههای باال ،نیاز به نیاروی

آموختگان خود فراهم نمایاد .در ایان راساتا نقاش دفااتر

انسانی آموزش دیده و طوالنی بودن فرایند انجام ارزشیابی

توسعه در هدایت و نظارت بر نظاام ارزیاابی فراگیار قابال

برنامه/دوره موجب شده است که عملکرد دفاتر توساعه در

توجه میباشد .در این حیطه فعالیتهاایی مانناد تادوین،

این حیطه در چارک سوم (متوسط باال) بوده و تا وضاعیت

تصویب و اجرای برنامه ارزیاابی فراگیار در دفااتر توساعه،

مطلوب فاصله زیادی داشاته باشاد .در مطالعاه میارزازاده

برنامهریزی برای ارزیابی فراگیران ،تادوین بلوپریناتهاای

تفویض اختیار نظاارت بار روناد برناماهریازی ،باازنگری و

مبتنی بر توانمندی در گروههای آموزشی ،میزان اساتفاده

ارزشیابی برنامههاای آموزشای از ساوی وزارت متباوع باه

اساتید از روشهای ارزیابی در حوزه نگرشی ،عملکاردی و

دانشگاهها به عنوان فرصت مطلوب بارای توساعه آماوزش

دانشی ،استفاده از مکانیسم ارائاه باازخورد ،باه کاارگیری

تعیین شده است و اتخاذ رویکرد نظاممند ارزشایابی را باه

آزمونهای الکترونیکی و مکانیسم ارزیابی کیفیت ساثاالت

عنوان مهمترین راهکار قلماداد کارده اسات (میارزازاده و

سنجش شد .در دانشگاه ماورد بررسای طراحای و اجارای

همکاااران .)2191 ،همچنااین در مطالعااه حاا دوساات و

نظام ارزیابی فراگیر در مرکاز مطالعاات و توساعه آماوزش

همکاران نظاممند نبودن سیستم ارزشیابی یکی از چالش-

علوم پزشکی سیاستگذاری شده است و اقدامات حمایتی

های سیستمهای آموزشی تعیین شده است (ح دوست و

مانند تصویب آییننامهها و دستورالعملها ،برگزاری دوره-

همکاااران .)2191،اجاارای نظااام ارزشاایابی برنامااه/دوره

های آموزشی و توانمندسازی ،ایجاد مکانیسمهای مشاوره-

آموزشی به صورت مستمر نیازمند تغییر در سیاستگذاری

ای و حمایتی مورد اجرا شده است .اگرچه اقدامات اجرایی

مدیران آموزش در سطوح باال به عنوان سفارشدهندگان و

برای تحق نظام ارزیابی فراگیار در ساطح دانشاکدههاا و

استفادهکنندگان اصلی نتایج ارزشیابی اسات (میارزازاده و

گروههای آموزشی نیازمند نقش حمایتی و نظاارتی دفااتر

گندمکار .)2192 ،از سوی دیگر ایجاد تیمهاای توانمناد و

توسعه در دانشکدهها /بیمارستانهای آموزشی است .نتایج

متبحر در فرآیند ارزشایابی برناماه مایتواناد باه پیشابرد

مطالعه حاضار نشاان داد وضاعیت دفااتر توساعه در ایان

اهاااداف ایااان حیطاااه در توساااعه آماااوزش دانشاااکده-

حیطه در چارک سوم (متوسط باال) قرار دارد که مثید نیاز

ها/بیمارستانهای آموزشی کم

کند .بنابراین برنامهریزی

به برنامهریزی برای بهباود اقادامات ایان حاوزه اسات .در

برای اجرای ارزشیابیهای هدفمند ،توسعه توانمندیهاای

مطالعه میرزازاده و همکااران ایجااد مکانیسامی را جهات

ارزیابان و بهکارگیری نتایج ارزشیابی در تصمیمات مدیران

تحق نظام ارزیاابی و ارزشایابی ،باه عناوان یکای از راه-

آموزشی در تحق اهداف ارزشیابی برنامه/دوره آموزشی در

کارهای توسعه آموزش معرفای کارده اسات (میارزازاده و

دفاتر توسعه توصیه میگردد.

همکاران )2191 ،که الزم است در سیستمهاای آموزشای

در حیطه ارزشیابی اعضای هیاأت علمای ،عملکارد دفااتر

مورد توجه قرار گیرد.

توسعه در رابطه با عواملی مانند تحق اجرای برنامه جامع

ارزشیابی برنامه و دوره آموزشی از وظایف مهم هر مثسسه

ارزشیابی اعضای هیأت علمی ،استفاده از نتاایج ارزشایابی

آموزشی محسوب میشود که مایتواناد نقاش ماثرری در

در راستای تحق اهداف تکوینی و ارائاه باازخورد ارزیاابی

نظارت ،هدایت و کارآمدی سیستم آموزشی داشاته باشاد

شد .عملکرد دفاتر توسعه در این حیطاه در چاارک ساوم
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(متوسط باال) ،بوده است .تعیین متولی ارزشایابی اعضاای

محتوای آموزشی در زمان محدود کاالس ،افازایش زماان

هیأت علمی هنوز موضوع چالشی بسایاری از دانشاگاههاا

آمادهسازی ،دشواری استفاده از یادگیری فعال در کاالس-

ماایباشااد .معاوناات آموزشاای ،مراکااز مطالعااات و توسااعه

های بزرگ ،کمبود محتوای آموزشی مورد نیاز ،تجهیزات و

آموزش دانشگاهها و دفاتر توسعه ،متولیان پیشنهادی ایان

منابع (بونل و ایزن )2992 ،از چالشهای توسعه روشهای

مسثولیت هساتند (طااهری و شامس بخاش .)2192 ،در

یاددهی -یادگیری فعال است .به نظار مایرساد اقادامات

دانشگاه مورد مطالعه وظایف دفاتر توسعه در این حیطه به

باالدستی مانند سیاستگاذاری و حمایاتهاای ساازمانی،

طور شفاف مشخص نشده اسات و فراینادهای اجرایای آن

همچنین ایجاد زیرساختهای الزم در پیشبرد اهداف ایان

نیز دارای ابهاام اسات .لاذا سااماندهی و تعیاین متولیاان

حیطه ضروری است .عالوه بر ایان مراکاز و دفااتر توساعه

ارزشیابی اعضای هیاأت علمای در ایان دانشاگاه ضارورت

الزم اساات باار ایجاااد فرهنااگ یااادگیری مشااارکتی و

دارد .در مطالعااه میاارزازاده ،درگیااری مرکااز مطالعااات و

توانمندسازی اعضای هیأت علمی به منظور پیشبرد اهداف

توسعه دانشگاه در فرایندهای اجرایای ارزشایابی باه ویاژه

این حیطه متمرکز شوند .نتایج عملکارد دفااتر توساعه در

ارزشیابی هیأت علمای یکای از نقااط ضاعف تعیاین شاد

ایاان حیطااه را ماایتااوان در عواماال مختلااف سیسااتمی،

(میرزازاده و همکاران .)2191 ،به نظر میرسد با توجه باه

حمااایتی و ماادیریتی در کنااار ضااعف زیرساااختهااای

اهمیات تمرکااز زدایای و ارزشاایابی متناساب بااا عملکاارد

دانشکدهها و بیمارستانها جساتجو کارد .بناابراین توجاه

اعضای هیاأت علمای الزم اسات اقادامات حماایتی بارای

جدی به این مهم در برناماههاای اساتراتژی

و عملیااتی

ایفای نقش مثرر دفاتر توسعه در دانشگاهها صورت پاذیرد.

مراکز و دفاتر توسعه ضرورت دارد.

سیستم قابل درک

جایگاه و اهمیت دانشپژوهی آموزشی در نظام آموزشی و

عالوه بر این ،طراحی و پیادهسازی ی

ارزشیابی اعضای هیأت علمی به صاورت عادالناه و معتبار

پژوهشی دانشگاه بر همگان روشن بوده و حمایت از ایان

نیازمند مشارکت فعال مسثوالن و ارائه حمایاتهاای آنهاا

نوع فعالیتها از رسالتهای اصالی هار نظاام دانشاگاهی

در پیشاابرد ایاان اماار اساات (آرووال )2001 ،کااه بایااد در

اساات (تریگااول و همکاااران .)2000 ،وجااود مکانیساام

دانشگاه مورد بررسی مورد توجه جدی قرار گیرد.

حمایتی و ارزشیابی مناسب این فعالیتها میتواند سابب

رویکرد دانشجو-محور و یادگیری فعال عمدتاً بر مشاارکت

خل ارزشهای بدیع و آراری مفید در توسعه آماوزش در

فراگیر در فرایند یادگیری تأکید میکند و نیازمند توساعه

دانشگاههاا گاردد (میارزازاده و همکااران .)2196 ،نتاایج

معنادار فعالیتهاایی اسات کاه مشاارکت فراگیاران را در

ارزشایابی حیطااه دانااشپژوهاای نشااان داد دفاااتر توسااعه

جهت یادگیری مثرر هدایت کند (پرینس .)2001 ،میازان

کمترین نمره را از این حیطه کسب کاردهاناد .باه منظاور

اسااتفاده از اسااتراتژیهااای دانشااجو محااور ،روشهااای

گسترش دانشپژوهی آموزشی ،الزم است اقدامات ترویجی

یادگیری فعال (مانند یادگیری مبتنای بار تایم ،یاادگیری

مانند توانمندسازی اعضای هیأت علمی ،ارائاه مشااوره در

مبتنی بر مسأله و کالس وارونه) و امکاناات و زیرسااخت-

تدوین فرایناد داناشپژوهای ،در نظار گارفتن تساهیالت

های الزم ،استفاده از آموزش مجازی ،توانمندسازی اعضای

تشویقی برای صاحبان فرآیندهای داناشپژوهای آموزشای

هیأت علمی و دانشجویان برای همکاری در فرایند تدریس

(تریگول و همکاران )2000 ،توصیه شاده اسات کاه الزم

به عنوان وظایف مهم دفاتر توسعه در این حیطاه ،ارزیاابی

است در برنامهریزیهای آینده مراکز و دفاتر توسعه مدنظر

شد .در این حاوزه عملکارد دفااتر توساعه در چاارک دوم

قرار گیرد .لنینگ در مطالعاه خاود اذعاان کارد ،نیمای از

(متوسط پایین) گزارش شد .مقاومات باه تغییار و انگیازه

اعضااای هیااأت علماای درک ماایکننااد دانااشپژوهاای در

محادود اسااتید باارای تغییار ،دشااواری در پوشاش کلیااه

ارزشیابیهای آنها مفید است اما تعاداد محادودی از آنهاا
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کشميری و مهرپرور

اهمیاات دانااشپژوهاای را در افاازایش کیفیاات آمااوزش

ادامه فعالیتهای دانشکدهها و بیمارستانهاا ماورد توجاه

پذیرفتهاند و برای آن برنامهریزی کردهاند .لذا به نظر مای-

قرار گیرد .همچناین توانمندساازی دانشاجویان در حاوزه

رسد رفع ابهام در رابطه با نقش واقعی داناشپژوهای بایاد

آموزش علوم پزشکی با هادف افازایش مشاارکت آنهاا در

در دانشگاه مورد توجه ویژه قرار گیرد (لنینگ و همکاران،

فعالیتهای توسعه آموزش توصیه میگردد.

 .)2021کمبود نیروهاای تخصصای ،تغییار سیاساتهاای

فعالیتهای مدیریتی توسعه آموزشی ،برنامهریزی مادون و

وزارت در طول دورههای گذشته نسبت به دانشپژوهای و

مبتنی بر نیاز برای توسعه آموزش دانشکدهها/بیمارساتان-

ناآگاهی نسبت به دانش تخصصی در حاوزه داناشپژوهای

های آموزشی ضروری است .عالوه بر آن همسویی برناماه-

آموزش علوم پزشکی ،از عوامل رشد نیافتگی دانشپژوهای

های دفاتر توسعه با سیاستهای دانشاگاهی و نظاارت بار

در دانشگاه مورد مطالعه محسوب میشود .این مهام بایاد

فرآیندهای توسعه آماوزش دانشاکدههاا/بیمارساتانهاای

در سیاسااتهااای مراکااز و دفاااتر توسااعه لحاااگ گااردد و

آموزشی نیاز از عوامال مهام در حیطاه مادیریت توساعه

راهبردهای اجرایی آن در دفاتر توسعه پیگیری گردد .لاذا

آموزش است .عملکرد دفاتر توسعه در این حیطاه چاارک

ایجاد فرصتهای ترغیب و حمایت اعضای هیاأت علمای و

سوم (متوسط باال) ارزیابی شد و مثید ایان امار اسات کاه

مشاوره به منظور توسعه برنامههای نوآورانه و دانشپژوهی

الزم است ابعاد مدیریت آموزش در راستای هدایت توساعه

در دانشکده و بیمارستانهای مورد مطالعاه ضارورت دارد.

آموزش مورد توجه قرار گیرد .یکی از چالشهای مدیریتی

در مطالعه میارزازاده ،ظرفیات ایجااد انگیازه و عالقاه باه

در دفااتر توسااعه دانشااگاههاا ،عاادم شاافافیت در ساااختار

دانشپژوهی از طری هماایشهاای آموزشای و جشانواره

سازمانی ،عدم تناساب باین اختیاار و وظاایف و ابهاام در

شهید مطهری به عنوان یکی از فرصتهای توسعه آموزش

کارکرد دفاتر توسعه است .ضعف دفااتر توساعه در اجارا و

معرفی شده است که الزم اسات در دانشاگاههاا باا هادف

نظارت بر سیاستهاای توساعهای و ناکارآمادی مادیریتی

اشاعه فرهنگ دانشپژوهی معرفای و ماورد اساتفاده قارار

موجب نقص در چرخهی توساعه آماوزش در دانشاگاههاا

گیرد .در این مطالعاه ایجااد سااز و کاار تشاوی  ،ترغیاب

میگردد .این در حالیست که مدیریت قاوی و حمایاتهاا

اعضای هیأت علمی جهت مشارکت در فعالیتهای دانش-

سیستمی و شفافسازی اختیارات و وظایف دفااتر توساعه

پژوهشای و تکااریم آناان مااورد توجااه قاارار گرفتااه اساات

میتواند برنامههای رشد و ارتقای عملکرد دفاتر توساعه در

(میرزازاده و همکاران.)2191 ،

دانشااکدههااا و بیمارسااتانهااا ،را در پاای داشااته باشااد و

در دهههای اخیر مشارکت دانشجویان به عنوان ذینفعاان

دانشگاهها را به اهداف توسعه آموزش نزدی تر نماید.

اصلی سیساتمهاای آموزشای در فعالیاتهاای توساعهای

به طور کلی براساس نتایج مطالعاه حاضار عملکارد دفااتر

آمااوزش اهمیاات یافتااه اساات .هاادف از تشااکیل کمیتااه

توسعه در حیطههای"دانشپژوهی آموزشای"" ،ارزشایابی

دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی ایجاد پل ارتبااطی

برنامه و دوره آموزشی" و "فعالیت دانشاجویی در توساعه

بین دانشجویان و مسثوالن آموزشای دانشاگاه باه منظاور

آموزش" در کلیه دفاتر توسعه مورد ارزیابی در چارک دوم

انتقال ایدههای آنها و ایجاد فرهناگ مساثولیتپاذیری در

(متوسط پایین) گزارش شد و این امر نشااندهناده لازوم

برابر مسائل آموزشی در بین دانشجویان عنوان شده است.

توجه جدی به این حیطهها می باشد .در حیطه "ارزشیابی

عملکاارد دفاااتر توسااعه در ایاان حیطااه در چااارک سااوم

اعضای هیأت علمای"" ،ارزیاابی فراگیار"" ،برناماهریازی

(متوسط باال) گزارش شد .با توجاه باه اهمیات مشاارکت

درسی"" ،توانمندسازی اعضای هیأت علمی" و "فعالیات-

دانشجویان در فرآیندهای برنامهریزی ،آماوزش و ارزیاابی

های مدیریتی توسعه آموزش" عملکارد دفااتر توساعه در

الزم است حمایتهاای سیساتمی و مادیریتی باه منظاور

چارک سوم )متوسط باال( ارزیابی شده است .در متون بار
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نقش ستادی مراکز مطالعات و توسعه در دانشگاهها تأکیاد

به شمار میرود .به عالوه انجام برخی از وظایف محولاه در

شده است و درگیری در امور اجرایی را به عناوان یکای از

دفاتر توسعه منوط به ایجاد زیرساختهاایی باود کاه الزم

چالشهای اساسی مراکاز برشامردهاناد و از ساویی دیگار

است سیستم آموزشی در اختیار دفاتر توساعه قارار دهاد.

تقویت دفاتر توسعه با هدف تسهیل در اجرای سیاستهای

عدم توجه کافی باه ایجااد ایان زیرسااختهاا ،بار نتاایج

مراکااز مااورد توجااه قاارار گرفتااه اساات (ح ا دوساات و

عملکرد دفاتر توسعه تأریرگذار بوده است .بنابراین میتوان

همکاران2191 ،؛ میرزازاده و همکاران .)2191 ،لذا ضاعف

گفاات توسااعه آمااوزش ،موضااوعی چناادوجهی اساات کااه

عملکردی در دفااتر توساعه مایتواناد اخاتالل مهمای در

نیازمند حمایت سیستمی ،ایجاد زیرساختها ،برنامهریازی

تحق اهداف توسعهای دانشگاههاا ایجااد کناد .لاذا بارای

مدون و ارزشیابی مستمر است.

رسیدن به وضع مطلوب و تحق اهداف آماوزش دانشاگاه،

نتيجهگيری

ایجاد ساز وکارهای حمایتی از دفاتر توسعه در دانشکدههاا

نتایج ارزیاابی درونای مایتواناد در آگااهی مساثوالن

و بیمارستانهای آموزشی ضروری است.

آموزشی از وضعیت موجود دفاتر توسعه و تعیین خطمشی

در مطالعه حاضر با استفاده از ارزیاابی درونای باه بررسای

آینده آنها مثرر باشد .با نگاه کلی به نتایج ارزیاابی درونای

عملکرد دفاتر توسعه آموزش پرداخته شده است .بارتمن و

میتوان دریافت که وضعیت عملکرد دفاتر توسعه در اکثار

همکاااران در مطالعااه خااود بیااان داشااتند اسااتانداردهای

حیطههای آموزشی نیازمند بهباود اسات .ایان امار لازوم

کیفیت ،زمانی بیشترین تأریر را دارند که افراد نسابت باه

آشنایی کامل دفاتر توسعه از وظایف و نقاشهاای خاود و

فراینااد

ارتقای زیرساختهای توسعهای و حمایتهای سیستمی را

ارزشیابی درونی مورد استفاده قرار دهند .بنابراین در برابار

جهت ایفای وظایف محوله بر دفاتر توساعه ضاروری مای-

نتایج منفی احتمالی ارزیابی مقاومت کمتری نشاان مای-

سازد.

دهند (بارتمن و همکاران .)2001 ،مشارکت ذینفعاان در

مالحظات اخالقی

فرایند ارزیابی باعث میشود تا تمایال آنهاا در اساتفاده از

این پروژه در کمیتاه اخاالق دانشاگاه علاوم پزشاکی
شهید صدوقی یزد باا کاد IR.SSU.REC.1398.156
تأیید شده است.

آن حااس مالکیاات داشااته باشااند و آن را در یا

نتایج ارزیاابی افازایش یاباد (کارپاا و آبنادروت )2022 ،و
پذیرش بیشتر نتایج ارزیابی درونی میتواند به اصالح نقاط
ضعف ،رشد نقاط قوت دفاتر توسعه و تاالش بارای ایفاای
مثرر نقشها و انجام وظایف محوله و در نهایات باه بهباود
کیفیت آموزش در دانشگاهها منتهی شود .با توجه به جلب
مشارکت ذینفعاان مختلاف در فرایناد ارزیاابی حاضار و
تأکید بر کاربرد نتایج و تدوین برنامههای توساعه آماوزش
به تفکی

دفاتر توسعه ،امید اسات انجاام ارزیاابی بتواناد

نقش مثرری در بهبود عملکرد دفاتر توسعه داشاته باشاد.
پیشنهاد میشود که ارزشیابی مدونی به صورت مستمر در
دانشااگاه مااورد مطالعااه برنامااهریاازی شااود .ویژگاایهااا و
مشخصات دفاتر توسعه (مثل تعاداد گاروههاای آموزشای،
تعداد اعضای هیأت علمای و  )...در نتاایج ارزیاابی درونای
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Evaluation of Educational Development Offices (EDOs) at Schools
and Educational Hospitals: An Internal Evaluation
Fatemeh Keshmiri*: Faculty member, Medical Education Department, Educational
Development Center, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran.
Amir Houshang Mehrparvar: Faculty member, Occupational Medicine Department,
Industrial Diseases Research Center, Medicine Faculty, Shahid Sadoughi University of Medical
sciences, Yazd, Iran.

Abstract: The purpose of this study was to conduct an internal evaluation of
Educational Development Offices (EDOs) at Shahid Sadoughi University of
Medical Sciences. The study was conducted in six steps, including the development
of an evaluation plan, design of tools, data collection and analysis, reporting and
feedback. Twelve EDOs were evaluated in the present study. Afterward, the results
showed that the status of EDOs was classified at medium level (6 EDOs were at
second quarter meanwhile the other 6 offices were at third quarter). Moreover, it
indicated that the scores of domains of ‘program evaluation’, ‘educational
scholarship’ and ‘student participation in developmental activity’ were in the second
quarter, and ‘faculty evaluation’, ‘student assessment’, ‘curriculum development’,
‘faculty development’ and ‘management of developmental activities’ were in the
third quarter. In conclusion, familiarity of managers with their roles and
responsibilities, establishing of infrastructure and a systemic support was considered
vital to develop EDOs at the educational system.
Key words: Evaluation, Self-evaluation, Internal Evaluation, Educational
Development Centers, Education development.
.
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