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 دهيچک
گروه علوم  توسط مطالعه حاضر ،التحصیالن آن در تولید علم و ثروت برای جامعه فارغبا توجه به اهمیت آموزش تحصیالت تکمیلی و  :و زمينه هدف

ی علوم پزشکی طیی  ها دانشگاههای آموزشی برای آموزش دانشجویان تحصیالت تکمیلی در  گروه با هدف بررسی توان پایه فرهنگستان علوم پزشکی

 .انجام گرفت( 1331تا  1311)یک دوره هفت ساله 

یرهای آن عبیارت  تکمیلی و زیر متغ های تحصیالت های دارای رشته وضعیت گروه: در این مطالعه توصیفی، متغیر اصلی پژوهش عبارت بود از: روش

 امکانیات و فرایند ییاددهی و ییادگیری، چگیونگی     علمی، چگونگی هیئتچگونگی اهداف و جایگاه سازمانی گروه آموزشی، وضعیت اعضای : بودند از

 . ها نامه های پژوهشی و پایان ، چگونگی وضعیت طرحتجهیزات آموزشی دانشکده

تهیران   ،اییران، مشیهد   ،شهید بهشتی: یک از چهار دانشگاه علوم پزشکی تیپ یک کشور شامل گروه آموزشی برخوردار از تحصیالت تکمیلی از هر 3

 .در نظر گرفته شدند 1331تا  1311گروه به عنوان نمونه معرف پژوهش برای بازه زمانی  33 مجموعاً

اما با توجه به امکانات و  ؛ستاقابل قبول تحت مطالعه  یها دانشگاه تیاز آن است که در مجموع وضع یمطالعه حاک نیا یها افتهی یطورکل هب: ها یافته

 التیتحص یها رشته تیوضع یگفت وقت دیبا در مجموع. کنند یرا برآورده نم کی رتبه یها دانشگاهانتظارات  دارند اریاخت ها در که همه آن یا بودجه

 پیت یها دانشگاه از ها دانشگاه نیرا نسبت به ا یبهتر تیتوان وضع یرسد نم یدرصد باشد به نظر م 07کشور کمتر از  کیچهار دانشگاه رتبه  یلیتکم

 .دو و سه توقع داشت

بایست به دنبال راهکارهای اساسی به منظور ارتقا کیفیت آموزش تحصیالت تکمیلی  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور می :گيری نتيجه

 .ارم باشدی نسل سوم و بلکه چهها دانشگاهمتناسب با ماموریت 
 

 گرایی ، مدرکعالی آموزشفراگیر در صیالت تکمیلی، کیفیت تحهای  دورهآموزش عالی، : ها کليد واژه

 

 مقدمه

: آموزش عالی "خود تحت عنوان 1331سال  بانک جهانی در مطالعه

را مسئول تربیت رهبیران   ها دانشگاهنکه ایضمن  " یی از تجربهها درس

های فنی سیط  بیاب بیرای     دهنده ظرفیت سعهآینده دنیا و نیز موجد و تو

کشیورهای در حیال رشید    : دارد اظهیار میی   داند رشد اقتصادی جهان می

و مؤسسات  ها دانشگاهگذاری هنگفتی در  درخالل دو دهه گذشته، سرمایه

با این حال در بسیاری از کشیورهای در حیال   . اند آموزش عالی خود کرده

 .ایم بودهرشد شاهد کاهش کیفیت آموزش عالی 

از یک فراینید   می همچنین تحصیالت تکمیلی و کارهایشان بخش مه

پژوهشی مسیتمر هسیتند کیه میا را در درک دنییایی کیه در آن زنیدگی        

بنابراین نه تنها این دانشجویان با مشارکت خیود  . کنند کنیم کمک می می

مسییایل و  ،هییا در یییک فراینیید اجتمییاعی، جامعییه را متوجییه پیچیییدگی 

بلکه از حیث فردی هم برای بهبود زندگی خود از  ؛کنند ی آن میها زیبایی

هیدف آمیوزش   . کننید  طریق گسیترش بصییرت و ییادگیری تیالش میی     

بایست تربیت افرادی خود راهبر، چالشگر، و جوینده  میتحصیالت تکمیلی 

میداری و مشیارکتی    که این افراد روحییه هیدف   طوری و پرسشگر باشد به

 .خویش را افزایش دهند

 

 ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 پیوسته گروه علوم پایه فرهنگستان علوم پزشکیعضو . 1

 رییس گروه علوم پایه فرهنگستان علوم پزشکیعضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی، . 2

 عضو گروه علوم پایه فرهنگستان علوم پزشکی: نویسنده مسئول*. 3
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 سابقه
نقشیی بسییار اساسیی در میدیریت دانیش و نییز گسیترش         ها انشگاهد

 یحیاک  جامعیه  دیمطالبات جد. کنند میخبرگی همه منظوره در جامعه ایفا 

نشیان  اجرا و  ،یساز یاتیعمل ،در توسعه بایست می ها دانشگاه از آن است که

 خیود  تیی مأمور نیسیوم ی دیگردرو بیه عبیارت   جامعیه  خیود بیا   روابط دادن

به  گذشته یها دهه یط ،سوم تیمأمور. آشکارتر شوند و رت ر، فعالت راهبردی

عیالوه   ،با جامعهها  دانشگاه یمعاهده اجتماع ایقرارداد از   میمهبخش  عنوان

. اسیت  آمیده  دیی پد پیژوهش و  آمیوزش یعنیی  هیا   آن یاصل تیدو مأمور بر

 یعنیی اراییه  هیا   دانشیگاه  و میبهم  یسینت  ماموریت نیگزیجا سوم تیمأمور

 ونید یپهیا   دانشیگاه کیه   اسیت  نآ امر مستلزم نیاو  شده ،به جامعه اتخدم

 بیا  تعامیل  قیاز طر، یو اقتصاد یاسیمطالبات س با خود را یاصل یها تیفعال

. رندیبگ برعهده ولیتئیک مس به عنوان، جامعه یو فرهنگ یاجتماع یازهاین

 یهیا  در چیارچو   دیی با دشیو برای آنکیه بیه موفقییت ناییل      تیمسئول نیا

در میورد هیر سیه     باید اساس نیبر او  شود دهیگنجان ها دانشگاه کیاستراتژ

ی هیا  دانشیگاه ازنمونه  نیچند(. 1، 1، 3، 2، 1) دشو و اجرا نیتدو ،تیمامور

 .دارنید  منیاطق مختلی    کیفیتمهم در بهبود  یکه نقش اند ثابت کرده موفق

ای  نیه یزم ینیدها یفرآ ریشدن و سیا  یجهان ریتأث تحت ،مناطق یریپذ رقابت

 سیزاوار توجیه   لیدل نیو به همباشد  میساختار منطقه  دهنده است و شکل

درهیم   شیافیزا  لیی کنید کیه بیه دل    یاقتضا می  ،نینو یاقتصاد توسعه .است

. شیود  ها متنیوع  آن یسنت یها تیفعال ،جامعه و اقتصاد باها  دانشگاه تنیدگی

وجیود   ،یه اقتصیاد درتوسیع  هیا  آن لیاز پتانس نهیبه یبردار تحقق بهره یبرا

نسییل اول )نیسییت  یامییا کییاف ؛دارد ترضییرو ،برجسییته یفرهنییآ آموزشیی

 یاسیتانداردها  با کیفیت مبتنی بیر  قاتیتحق به وجود همچنین (.ها دانشگاه

 جیبیه نتیا   یابیدست و استنیاز  (ها دانشگاهنسل دوم کننده  تبیین) بابسط  

ضیرورت   (هیا  گاهدانشی  نسل سیوم ) ی محلیاقتصاد در توسعه قابل مالحظه

 دوم و سیوم کیه   ،نسل اول یها دانشگاه شناخته شده یشناس نوع یورا. دارد

هیا   دانشیگاه  "نسل چهارم"مفهوم  ،ستها اهداف هر یک از آنکننده   یتوص

میورد   در را یجیالب  یهیا  تیی شده کیه واقع  داریپد یالملل نیب اتیادب درنیز 

ای ییا   منطقیه  یاقتصیاد  توسیعه  از حییث  ها دانشگاهی قابل توجه ها تیفعال

 .گذارد می شیبه نما تر گسترده

شده است و بیه عنیوان موتیور     لیتبد دیتول یاصل هیبه سرما دانش امروزه

 ،نقیش دانیش   دیی رو با نیی از ا. شیود   میدر نظر گرفته  یتوسعه اقتصاد دیجد

از  یتوانید ناشی   میی امر  نیا نیهمچن. شود یبازنگر یریادگیو  یفناور ،ینوآور

 نییی منیاطق را تع  یریپیذ  رقابیت  قاعیدتا  یباشد که وجیود نیوآور   تیقعوا نیا

 .باشید  میی  ازیی میداوم ن  یبه سرحد رقابت به نیوآور  یابیدست یبرا لذاکند و می

 ،موجیود اسیت   مختلی   یهیا  بیه روش  ،افتیه ی در مناطق توسیعه  یچون نوآور

 یهیا  یاسیتراتژ  دیمناطق خاص با است که ینکته ضرور نیبر ا دیتأک نیبنابرا

توسیعه   یرقابیت کشیورها   ،جیه یدر نت .رنید یرا به کار گ یخاص توسعه اقتصاد

 .شود می یناش نشو استفاده از دا جادیها در ا آن ییاز توانا افتهی

شیده   نیتفکیر تضیم   کیبه  دیبا افتهیمناطق کمتر توسعه  یها دانشگاه

بیه گسیترش    ازیی ن ،جیذ  منیابع   طیدر شیرا  رییتغ لیبه دل رایآورند ز یرو

از دولیت   هلصی توانید سیود حا   میی دارنید کیه    ییهیا  تیی خود با فعال لیفاپرو

 ،(ثبیت اختیراع   قاستفاده ازحی )ینیکارآفر ،(اروپا هیواتحاد یمل یها مناقصه)

بیه   یابیدسیت  یبیرا . کنید  جیاد یارا ( یفرهنگی  یها تیفعال)  یسود اجتماعو

 تضیرور  .سخت را رهیا کننید   یسازمان یساختارها دیبا ها دانشگاه ،تیموفق

 یابیقابیل دسیت   کیاسیتراتژ  کیرد یبا رو "نسل چهارم" یها دانشگاهوجودی 

و  یساز یجهان یندهایفرا ،جامعه ،که اقتصاد میهست یما در عصر رایاست ز

 دیی با هیا  دانشگاه امروزه .برخوردار هستند یا ژهیو تیاطالعات از اهم یفناور

. قرار دهنید  یو جهان یمل/یا منطقه ،یدر سط  محل یشتریخود را با دقت ب

از  هیا  در شیبکه  و مشیارکت  ینیوآور  جیاستفاده از نتا ،یکار عال یروین جادیا

توانیید  مییی (Triple Helix) مییارپیس سییه گانییه اتصییابت. عوامییل مهییم اسییت

 .شوند میشمار  یب ها یهمکار نیبنابرا ،به وجود آورد را یمساعد یندهایفرآ

پرتحیرک و   یوسیعه اقتصیاد  ت ،و استفاده از دانیش  قیتحق ،عالوه بر آموزش

 .(17، 3، 1، 0، 3) است "نسل چهارم" یها دانشگاههدف  زینگر ن ندهیآ

دانشیگاه نسیل سیوم بیه      کیاست که  یضرور زینکته ن نیتوجه به ا

در . سیت یبا دانشگاه نسیل دوم ن  سهیدر مقا یدانشگاه تیفیافت ک یمعنا

 ،تیی فیکبیا   یالمللی  نیبی  یلیتکم التیتحص آموزش ستمیس کی ،قتیحق

عملکیرد کارکنیان   و نیز در ایین دوره  سیو تیدر  یدکتر قاتیتحق تیفیک

 .کند می نیتضم رادانشگاه 

تیوان   میی اند که  کرده نیرا تدو ییها روش یلیتکم التیتحص یها سیستم

توسیعه   در راسیتای و   میی عمیق عل  بیا  انیرا بیه دانشیجو   یاختصاص یها دوره

. ارائیه داد  شیده  متعیادل  خیوبی  هی آکادمییک بی  ها دورهبا هدف ارائه  یشخص

 یبررسی  از طرییق  یطیور انتقیاد   و آمیوزش بیه   قیی تحق یها طرح ،حال نیدرع

. شیوند  میی  یابیارز ،تیفیک یاز استانداردها نانیاطم یبرا یالملل نیب کارانهم

 موضیوع میورد   در یریی گ میدرتصیم  انیدانشیجو  یاستقالل نسیب  ،نیعالوه برا

انتخیا    ،خیود  های پژوهشیی  طرح پیشبرد و راهنماهاانتخا   ،خود یقاتیتحق

میوارد   هیکل ،یاحتمال ییکاربران نها یریدرگ زانیو م پژوهش، حیطم ،ها روش

مسیتقل و   ،برجسیته  پژوهشیگرانی بیه   جویانشیدن دانشی   تبدیل یبرارا بزم 

 .(17) کند میعلم و جامعه نقش دارند فراهم  عرصهکه در بازتاباننده

 انیدانشیجو  ،دیی گو میی ( 2772) چیل یهمانطورکه م ،دانشگاه یبرا

 تیی مأمور شیرفت یبیه پ  هیا،  درپیژوهش  هیا  مورچیه  شارتی ماننید  دکترا 

 انیاز دانشگاه یاریکه بس و این درحالی استند نک میکمک  یقاتیتحق

میدرک   یداشتن قیدرت اعطیا  . رو هستند هروب نیسنگ یها تیبا مسئول

و  سیت ا یو اعتبیار دانشیگاه   گاهدانشی  تیوضیع  ینشیانه اصیل   یپژوهش

کننید خیود را در اون نردبیان     میی دکترا اعطا  که پژوهشی یها دانشگاه

 .(11، 11، 13، 12، 11) دهند میقرار  یلیمدارک تحص

به آمیوزش مجموعیه ای از دروس سیودمند     دوره تحصیالت تکمیلی،

. شیود  میاند گفته  برای دانشجویانی که دوره کارشناسی را به پایان رسانده
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و  اسیتقالل ییادگیری بیشیتر،    ،یاز به یک درک عیالی این دوره آموزشی ن

ی کاردانی و ها دانش تخصصی در دانشجویان در مقایسه با دانشجویان دوره

 .(11)کارشناسی دارد

ایجاد تکریم دانش و فراهم کردن  ،ی تحصیالت تکمیلیها هدف رشته

ی تحصییالت  هیا  در رشیته . محرک عقالنی بیرای مطالعیات بیشیتر اسیت    

در خیالل ییک بحیث دوجانبیه مییان اسیتاد و         میی زش علتکمیلی، آمیو 

ی طبیعیی میرتبط بیا    هیا  و پدییده  ،مفاهیم ها، دانشجویان در مورد فلسفه

ی هیا  آموزش تحصیالت تکمیلی در زمینیه . شود میجامعه جهانی ترغیب 

علیوم،   ،مختل  برای دانشجویانی که میخواهند اثربخشی خود را در هنرها

 .(13)شود  میو صنعت افزایش دهند توصیه  ،تتجار ،امور دولتی ،آموزش

رود تیا عیالوه برتحصییل و     میی از دانشجویان تحصیالت تکمیلی انتظار 

بیه درک و تولیید پیژوهش     ،های تحلیل گرانه و مفسیرانه  کارگیری مهارت هب

خاطر عشیق بیه ییادگیری و مکاشیفه بیه      ه بسیاری از افراد ب .(10) بپردازند

 ثیرأشیوند و برخیی دیگیر تحیت تی      میی وارد  ی تحصییالت تکمیلیی  ها دوره

. پردازنید  میی های خانوادگی به این نوع آمیوزش   ی فرهنگی و سنتها انگیزه

دهند کیه   میبعضی از افراد هم به این نوع آموزش به این خاطر رغبت نشان 

برخیی  . ها به مدارک کارشناسی ارشد و دکترا نیاز دارد حرفه مورد عالقه آن

هیای عیالی    ی شغلی و کسب موقعیت بهتر برای فرصتهم به تغییر مسیرها

این انگیزه به هرصورت که باشد هدف آموزش تحصییالت  . (10)اندیشند  می

بایست تربیت افرادی خود راهبر، چالشیگر، جوینیده و پرسشیگر     میتکمیلی 

مداری و مشارکتی خویش را افزایش  که این افراد روحیه هدف طوری هباشد ب

ی هیا  تکمیلی در مقایسه بیا دوره  ی تحصیالتها الن دورهالتحصی فارغ. دهند

 از های بابی اجتماعی تواناتر هسیتند و  کارشناسی ازحیث استفاده از مهارت

 .(11)و تجار  زیستی بیشتری برخوردارند  نظر وسعت

ی تحصییالت تکمیلیی بیا    ها دانشجویان دوره ،ی پژوهشیها در برنامه

ابت و حیل مسیایل رشیته    ؤسی  ای و پاسیخگویی بیه   هدف توسعه حرفیه 

ایین  . پردازنید  میی و بابخره گسترش مرزهای دانش به تحقییق   ،تحصیلی

ترغییب بیه    ،بایست تحت نظارت سیسیتم آموزشیی خیود    میدانشجویان 

اجرای مطالعاتی عمیق و مفصل با تکیه بر روحیه خالق و قوه تصور زییاد  

از ییک    میی شان بخش مه دانشجویان تحصیالت تکمیلی و کارهای. شوند

فرایند پژوهشی مستمر هستند که ما را در درک دنیایی که در آن زندگی 

بنابراین نه تنها این دانشجویان با مشارکت خیود  . کنند میکنیم کمک  می

مسییایل و  هییا، در یییک فراینیید اجتمییاعی، جامعییه را متوجییه پیچیییدگی 

خود از  کنند بلکه از حیث فردی نیز برای بهبود زندگی میی آن ها زیبایی

محییط آمیوزش   . کننید  میی طریق گسترش بصییرت و ییادگیری تیالش    

ی کیاردانی و  ها طور قابل مالحظه ای با آموزش دوره هتحصیالت تکمیلی ب

 این نوع آموزش با سه خصیصه پیشیرفته بیودن  . کارشناسی متفاوت است

 ،(گییرد  میی ته است زیرا بر پایه آموزش کارشناسی شکل فآموزشی پیشر)

ی ها متمرکز است زیرا به ورود تخصصی و مفصل به حوزه) دن متمرکز بو

 در اسییاس)، و دانییش محییور بییودن در ماهیییت (کنیید میییکییید أدانشییی ت

هیا   محور است زیرا نه تنها به سادگی بیه تحصییل دانیش و مهیارت     دانش

پردازد بلکه بیه تحلییل نقادانیه دانیش موجیود وخلیق دانیش جدیید          می

 .(10) شود میمشخص ( پردازد می

: آموزش عیالی "خود تحت عنوان 1331سال  بانک جهانی در مطالعه

ول تربیت رهبران آینده ئرا مس ها دانشگاهضمن آنکه  "یی از تجربهها درس

های فنی سیط  بیاب بیرای رشید      ظرفیت دهنده دنیا و نیز موجد و توسعه

کشورهای در حال رشد درخیالل  ": دارد میداند اظهار  میاقتصادی جهان 

سسات آمیوزش  ؤو م ها دانشگاهگذاری هنگفتی در  سرمایه ،گذشته دو دهه

گذاری در کشورهای با درآمد پایین و کمتر  این سرمایه. اند عالی خود کرده

درصد و در کشورهای در حال رشد با درآمد بابی متوسط  2/3از متوسط 

با این حال در بسیاری از کشورهای در حیال رشید    .درصد بوده است 3/0

 .(13) ".ایم عالی بوده کاهش کیفیت آموزششاهد 

کیه انقیال  فرهنگیی     1332تیا   1313 یهیا  از سال پیشدر ایران تا 

متولی آمیوزش عیالی    ،انجام گرفت  میگیری جمهوری اسال اساس شکلبر

بیر مبنیای مصیوبات     1331بیود و از سیال    "وزارت علوم و آموزش عالی"

 ،آن بیه وزارت بهداشیت   شورای انقال  فرهنگی، وزارت بهداشت کیه نیام  

ی علوم ها ولیت آموزش رشتهئنیز مس درمان و آموزش پزشکی تغییر یافت

در تولیت آموزش عالی کشور مشیارکت   پزشکی کشور را بر عهده گرفت و

 .(27) دکر

 یآمیوزش عیال   یزیی ر سسه پژوهش و برنامیه ؤگزارش م نیبنا به آخر

اییران  و در واقع  د دارددانشگاه در کشور وجو 2133 رانیدر ا ،وزارت علوم

و هند  نیچ که درحالی. (21) دانشگاه دارد ایدن شرفتهیپ یبرابر کشورها 1

و  111هیزار و   2 که حداقل ده برابرکشور ایران جمعیت دارند بیه ترتییب  

 CISC ییایگیزارش مؤسسیه اسیپان   . اند کرده ریدانشگاه دا 327هزار و یک 

 ریی جهیان ز  شیرفته یپ یکشیورها در اغلب  ها دانشگاهتعداد  دهد ینشان م

، 323 ، کانیادا 231 سی، انگلی 112که آلمیان   یطور دانشگاه است؛ به 177

 هیعلم یها راستا اگر حوزه نیدر هم. دارد شگاهدان 123و هلند  233 ایتالیا

 رانیی گفیت ا  تیوان  یم می یاضیافه کنی   رانیی ا یهیا  دانشگاه ستیرا هم به ل

 یسینا، ابیه گیزارش   [. 22] اسیت  یلیمدرک تحصی  دکنندهیتول نیتر گبزر

است که نه تنها برای نظام آموزشی بلکه برای  ازآفات بزرگیگرایی  مدرک

 17برابیر آمارهیا بییش از    . شود کل جامعه یک آسیب جدی محسو  می

دهند  التحصیالن دانشگاهی تشکیل می فارغکشور را  درصد جمعیت بیکار

بیمیاری   بیه شیکل   گرایی در جامعه است که مدرک تمایل بهو این پیامد 

 .(21، 23)های ایرانی را درگیر کرده است مزمن خانواده

ی گونیاگون علیوم پزشیکی در مقیاطع     ها رشته ها طی این سال

سییس شیده و   أکارشناسیی ارشید و دکتیرا ت    ،کارشناسیی  ،کاردانی

کیار و تیالش بیه     یهیا  التحصیل برای شرکت در عرصه فارغهزاران 

توجه به اهمیت آموزش تحصیالت با . جامعه تحویل داده شده است 
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 ،التحصیالن آن در تولید علم و ثیروت بیرای جامعیه    فارغتکمیلی و 

مطالعه حاضر توسط گروه علوم پایه فرهنگستان علیوم پزشیکی بیا    

هیای آموزشیی بیرای آمیوزش دانشیجویان       گروه هدف بررسی توان

ی علوم پزشکی طی یک دوره هفت ها دانشگاهتحصیالت تکمیلی در 

 . انجام گرفت( 1331تا  1311)ساله 

 

 طراحی پژوهش
وضیعیت  : اصیلی پیژوهش عبیارت بیود از     متغییر  ،در این مطالعه توصیفی

متغیرهیای آن عبیارت    ی تحصییالت تکمیلیی، و زییر   ها های دارای رشته گروه

وضیعیت اعضیای    ،چگونگی اهداف و جایگاه سازمانی گیروه آموزشیی  : بودند از

 امکانییات وچگییونگی  اددهی ویییادگیری،، چگییونگی فراینیید ییی میییعل هیئییت

ی پژوهشییی و هییا چگییونگی وضییعیت طییرح ،تجهیییزات آموزشییی دانشییکده

گروه آموزشی برخوردار از تحصیالت تکمیلی از هر یک از چهیار   3. ها نامه پایان

 ،مشیهد  ،اییران  ،شیهید بهشیتی   :دانشگاه علوم پزشکی تیپ یک کشور شیامل 

 1311نه معرف پژوهش برای بازه زمیانی  گروه به عنوان نمو 33 تهران مجموعاً

آوری اطالعات به طرق مختلی  از آن   برای جمع. نظر گرفته شدند در 1331تا 

برگیزاری   ،مطالعه مستندات موجود، توزییع پرسشینامه طراحیی شیده     :جمله

منیدرن در  ) در ایین تحقییق از ییک پرسشینامه    . جلسات مصاحبه اقیدام شید  

فاده شد که روایی آن از طرییق روش  است پرسش111 مشتمل بر( پیوست یک

بیا اجیرای روش آزمیون     همچنیین پاییایی پرسشینامه   . یید شدأاعتبار محتوا ت

ی علیوم پزشیکی بیر    هیا  دانشیگاه   میعل هیئتعضو  27کارگیری  همجدد و با ب

ابت آن بیر اسیاس پینج عامیل     ؤس. یید قرار گرفتأمورد ت 10/7مبنای نتیجه 

 :دشت تکمیلی به شرح يیل تهیه تحصیال یها ثر در وضعیت رشتهؤم

 اهداف، جایگاه سازمانی: 1عامل 

 (پرسش 1)اهداف گروه : 1-1مالک 

 (پرسش 3)مدیریت گروه : 1-2مالک 

 (پرسش 3)برنامه توسعه گروه : 1-3مالک 

ریزی آموزشیی و   هیئت علمی در برنامهمشارکت اعضای : 1-1مالک 

 (پرسش 1)پژوهشی 

 علمی هیئت: 2عامل 

 (پرسش 1)علمی  هیئتترکیب اعضای : 2-1مالک 

 (پرسش 1)ی آموزشی ها فعالیت: 2-2مالک 

 (پرسش 3)ی پژوهشی ها فعالیت: 2-3مالک 

 (پرسش 1)علمی و روند ارتقا  هیئتی اعضای ها ویژگی :2-1مالک 

 (پرسش 1)علمی  هیئتفعالیت اجرایی اعضای  :2-1مالک 

 یادگیری -فرآیند یاددهی: 3عامل 

 (پرسش 17)روش تدریس کالسی  :3-1مالک 

 (پرسش 0)استفاده از منابع و وسایل آموزشی : 3-2مالک 

 (پرسش 1)ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و بازخورد آن  :3-3مالک 

 دانشکده  امکانات و تجهیزات آموزشی: 1عامل 

 (پرسش 1)فضای آموزشی و اداری گروه  :1-1مالک 

 (پرسش 1) رسانی کتابخانه و سیستم اطالع :1-2مالک 

 (پرسش 17)ای  امکانات و خدمات رایانه :1-3مالک 

 (پرسش 1) ها آزمایشگاه: 1-1مالک 

 (پرسش 0)وسایل کمک آموزشی  :1-1مالک 

 ها نامه پایان ،پژوهشیی ها طرح: 1عامل 

 (پرسش 3)ی دانشجویی ها نامه کیفیت پایان: 1-1مالک 

 

 ها داده ليروش تحل
 کیارگیری  هب. استاندارد گورمن استفاده شد از جدول ها برای تحلیل داده

 تیوضیع  نییی تع و میالک  هیر  بیه  دادن نمره یبرا گورمن استاندارد جدول

 اریی مع، "مطلیو  " نیه یگز بیه  پاسی   تعداد شاخص، نیا در. است آن یینها

به مجموع تعیداد   "مطلو " نهیگز تعداد پاس  به ،یعنی است؛ سهیمقا یاصل

 دسیت  بیه  یا نمرهاساس،  نیو بر ا شود یم میتقس "مالک"هر  یها پرسش

 آمیده  دسیت  بهنمره  نکهیو بر اساس ا شود یم نییسپس، سه بازه تع. دیآ یم

 رد،یی گ یم، در کدام بازه قرار (ها پاس از کل  "مطلو "سهم پاس  به  یعنی)

 نییی تع( رمطلیو  یغ ایی مطلیو ، نسیبتاً مطلیو ،    )مالک مربوطیه   تیفیک

گیروه   فاصیله هیر   زانیی کیه م  دهد یمن نشان جدول گورم درواقع،. شود  یم

مختلی  از حید    یهیا  میالک در عوامیل و  ( دانشکده و دانشیگاه  ای) یآموزش

 زانیی م خصیوص  در یینهیا  یفیقضاوت ک یبرا توان یم. مطلو  چقدر است

و  یبنید  میتقسی  ییهیا  بازهرا در  آمده دست به یها نمرهفاصله از حد مطلو ، 

هر مالک را  تیفیک ها، پاس از کل  " مطلو"به  سپس براساس سهم پاس 

 تا 01صورت ه ب( scale)ی انجام شده در مقیاس ها یبند دسته. مشخص کرد

 :درصید  17 از کمترو  ،مطلو  نسبتاً :درصد 01 تا 17 ،مطلو  :درصد 177

داده موجیود،   گاهیبخش اول، در پا حاتیاساس توضبر .تلقی گردید نامطلو 

 :از دتنییعبارسییش وجییود دارد کییه   پاسیی  بییه هییر پر   یحالییت بییرا  1

 ."رمرتبطیغ"،"ییپاسخگو عدم"،"نامطلو "، "مطلو نسبتاً "،"مطلو "

 

 ها یافته
 :نوع مقایسه انجام داد توان دو می 1براساس جدول 

. ی مختل ها و مالک ها مقایسه وضعیت کلی هر دانشگاه از نظر عامل .1

ع  و قیوت  هیا ضی   هیا و میالک   یعنی اینکه هر دانشگاه در کدام عامل

 .بیشتری دارد

ی ها و مالک ها با یکدیگر از نظر عامل ها دانشگاهمقایسه وضعیت کلی  .2

مختل  یعنی اینکه از نظر عوامل گوناگون، رتبه هر دانشیگاه بیه چیه    

 .تری قرار دارند صورت است و کدام یک در موقعیت بهتر یا ضعی 

بررسی و  دست آمده برای پنج عامل مورد همیانگین نمرات ب -1جدول

 .دهد میرا نشان  ها ی آنها مالک
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 کننده های ارزیابی و عوامل و مالک ها دانشگاهگين درصد مطلوب به تفکيک مقایسه ميان -1جدول 

 مالک/عنوان عامل

 نام دانشگاه 

 مشهد. پ.ع

 (گروه آموزشی 3)

 ع پ بهشتی

 (گروه آموزشی 3)

 ع پ تهران

 (گروه آموزشی 3)

 ع پ ایران

 (موزشیگروه آ 3)

 21/81 88/11 56/65 22/56 اهداف، جایگاه سازمانی: 1عامل 

 23/33 77/17 01/13 21/31 (پرسش 1)اهداف گروه : 1-1مالک 

 11/31 22/12 22/02 30/31 (پرسش 3)مدیریت گروه : 1-2مالک 

 21/01 11/11 10/23 13/11 (پرسش 3)برنامه توسعه گروه : 1-3مالک 

 77/01 30/01 17/32 01/31 (پرسش 1)ریزی آموزشی و پژوهشی  در برنامه میعل هیئتای مشارکت اعض: 1-1مالک 

 58/55 52/14 11/54 45/52 علمی هيئت: 2عامل 

 12/02 33/33 31/13 77/17 (پرسش 1) میعل هیئتترکیب اعضای : 2-1مالک 

 11/31 30/01 77/17 77/31 (پرسش 1)های آموزشی  فعالیت: 2-2مالک 

 30/11 13/31 17/30 17/32 (پرسش 3)های پژوهشی  فعالیت: 2-3مالک 

 00/17 30/11 17/32 17/10 (پرسش 1)و روند ارتقا  میهای اعضای هیئت عل ویژگی: 2-1مالک 

 33/10 30/01 01/31 21/13 (پرسش 1) میعل هیئتفعالیت اجرایی اعضای : 2-1مالک 

 16/61 68/61 66/65 25/56 یادگيری – فرآیند یاددهی: 5عامل 

 00/17 33/10 17/12 77/27 (پرسش 17)روش تدریس کالسی  :3-1مالک 

 21/11 13/32 10/13 77/17 (پرسش 0)استفاده از منابع و وسایل آموزشی : 3-2مالک 

 32/11 30/17 77/37 77/11 (پرسش 1)ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و بازخورد آن  :3-3مالک 

 64/54 18/64 11/51 25/51 دانشکده  جهيزات آموزشیامکانات و ت: 5عامل 

 32/23 30/11 21/31 17/30 (پرسش 1)فضای آموزشی و اداری گروه  :1-1مالک 

 32/31 13/11 77/17 13/13 (پرسش 1)رسانی  کتابخانه و سیستم اطالع :1-2مالک 

 11/13 77/13 17/30 77/31 (پرسش 17)ای  امکانات و خدمات رایانه :1-3مالک 

 32/11 33/11 77/17 77/11 (پرسش 1)ها  آزمایشگاه: 1-1مالک 

 21/10 37/11 10/21 11/32 (پرسش 0)وسایل کمک آموزشی  :1-1مالک 

     ها نامه پژوهشی، پایانهای  طرح: 6عامل 

 85/61 51/55 55/68 11/51 (پرسش 3)های دانشجویی  نامه کیفیت پایان             

 

 هاگيری و پيشنهاد نتيجه ،بحث

ی این مطالعه مطرح ها فرض ی درست یا پیشها آنچه به عنوان داشته

بایسیت مبنیای بحیث قیرار گییرد، افیزایش کمییت پیذیرش          میی است و 

ی علوم پزشیکی کشیور در بیازه    ها دانشگاهدانشجویان تحصیالت تکمیلی 

باشد که در برنامه توسعه پنجم کشور در بخش  می 1331تا  1311زمانی 

بودجییه آموزشییی  میییو همچنییین ک ،ده اسیت شییمیوزش عییالی تصییری   آ

 ،ی علوم پزشکی کشور در مقایسه با کل بودجه وزارت بهداشیت ها دانشگاه

درمان و آموزش پزشکی و در مقایسه با بودجه تخصیص یافته برای حوزه 

 .باشد میدرمان 

هیای آموزشیی    ی مربوط به اهداف و جایگیاه سیازمانی گیروه   ها یافته

نمایید و آن   میتوجهی را مطرح  دار از تحصیالت تکمیلی نکات قابلبرخور

های تحت مطالعه از لحاظ مدیریت و مشارکت اعضیای   اینکه اگرچه گروه

های آموزشی و پژوهشی در سطحی قابل قبیول و   در فعالیت  میت علئهی

قابل قبول قرار دارنید ولیی از حییث مشیخص بیودن اهیداف و        نیز نسبتاً

افیزایش تعیداد   . ای هسیتند  مالحظیه  وسعه دارای ضع  قابیل ی تها برنامه

؛ و نییز کیم اطالعیی    1331تیا   1311های  پذیرش دانشجو در خالل سال

ده تیا  شی ی نسیل سیوم موجیب    هیا  دانشیگاه درباره موجودیت و ماموریت 

های آموزشی مذکور نسبت به روزآمد کیردن اهیداف و تهییه برنامیه      گروه

ی نسیل سیوم غفلیت    ها دانشگاهماموریت توسعه خود متناسب با اهداف و 

التحصیل نمودن دانشجویان تحصیالت  فارغورزند و بیشتر به تسریع در امر 

 .تکمیلی با هر سطحی از کیفیت اقدام کنند

آن   میی ت علئی همچنین اطالعات حاصله درمورد وضعیت اعضیای هی 

امیا بیا    ؛نسبت قابیل قبیول اسیت   به ها بیانگر برخورداری از سطحی  گروه

تیوان دریافیت    مییادگیری  –ی مربوط به فرایند یاددهی ها مالحظه یافته

های تحت مطالعه پتانسییل خیود را درقالیب     گروه میت علئکه اعضای هی

به نظر . کنند میوری و نتایج قابل قبول ن ریزی درسی تبدیل به بهره برنامه

 رسد علت این مشکل افزایش تعداد دانشجویان تحصیالت تکمیلی کیه  می

نییز   شیود و  میی منجر  میت علئبه افزایش بارکاری اعضای هی به دنبال آن

 .ی علوم پزشکی باشدها دانشگاهعدم نظارت مراکز توسعه آموزش 

ی تحیت  ها ی مربوط به امکانات و تجهیزات آموزشی دانشکدهها یافته

های مالی  کمک میتواند ک میدهند که دبیل آن  می بررسی از مضیقه خبر

ی سازمان ملیل و  ها ی علوم پزشکی و نیز وجود تحریمها انشگاهددولت به 
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ی این پژوهش که بایستی مورد ها از دیگر یافته. آمریکا بر علیه ایران باشد

ی هیا  ی پژوهشیی و پاییان نامیه   هیا  توجه قرار گیرد چگونگی کیفیت طرح

های آموزشیی تحیت    دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا در گروه

. باشید  میی قابل قبول  که بیانگر برخورداری از سطحی نسبتاً بررسی است

 موثق باشد زیرا تواند کامالً میای ن نکته قابل يکر این است که چنین یافته

اسیت بیرای تعییین     مبتنی براظهارات پرسش شیوندگان اسیت و بیدیهی   

ای  بایسیت مطالعیه   میی ی دانشیجویان ارشید و دکتیرا    ها نامه کیفیت پایان

ی ها نامه ن بتواند بر سودمندی نتایج پایانی آها تر که یافته قیقتر و د عمیق

ی مختل  ها انجام شده از لحاظ توسعه مرزهای دانش و حل مسایل حوزه

 .علوم پزشکی صحه بگذارد انجام شود

ی این مطالعه حاکی از آن است که در مجموع ها طورکلی یافته هب

 مشیهد و  یهیا  انشیگاه دی تهران و ایران نسبت به ها دانشگاهوضعیت 

تر است اما با توجه به امکانات  قبول شهید بهشتی با اندک تفاوت قابل

 ی رتبیه ها دانشگاه انتظارات ها در اختیار دارند ای که همه آن و بودجه

در مجمییوع باییید گفیت وقتییی وضییعیت  . کننید  میییییک را بییرآورده ن 

از  کشیور کمتیر   چهار دانشگاه رتبه یک ی تحصیالت تکمیلیها رشته

توان وضعیت بهتری را نسبت بیه   میرسد ن میدرصد باشد به نظر  07

بنیابراین  . سیه توقیع داشیت    ی تییپ دو و ها دانشگاهاز ها دانشگاهاین 

بایست بیه دنبیال    میدرمان و آموزش پزشکی کشور  ،وزارت بهداشت

ارتقا کیفیت آموزش تحصیالت تکمیلیی   راهکارهای اساسی به منظور

نکته . چهارم باشد ی نسل سوم و بلکهها دانشگاه متناسب با ماموریت

زمینه ساز تبیین اساسی ترین پیشنهاد ایین مطالعیه    که  میبسیار مه

 1331 ایران از یک سو از سیال  باشد این است که وزارت بهداشت می

بخش علوم پزشکی کشور  ولیت مدیریت آموزش عالی درئدار مس عهده

و  ،درمییان ،پیشییگیری یهییا دیگییر در حییوزه شییده اسییت و از طییرف

 ایین تعیدد  . ی بسیار خطیر استها انجام ماموریت دار توانبخشی عهده

بهداشییتی کشییور  بییا عنایییت بییه وضییعیت و سییط    ماموریییت کییه

ایین   ده تیا تمرکیز  شی شان مامورییت درمیان اسیت موجیب      ترین مهم

 ،ی درمیان هیا  ای کیه بیرای حیوزه    وزارتخانه بر حوزه آموزش به اندازه

بخشی وجود دارد شکل نگیرد و لذا کیفیت شایسته و پیشگیری و توان

همیاهنگی  . بایسته آموزشی به ویژه در تحصیالت تکمیلی تحقق نیابد

ضمن حل برخیی   ،تحقیقات و فناوری ،وزارت بهداشت با وزارت علوم

صورت میوازی کیاری   ه که خود را ب ها سیس رشتهأمربوط به ت مسایل

تمرکیز   توانید  میی نمایانید؛   میی آموزش عالی کشور  دو سازمان متولی

بایسته را برای صرف تمیام تیوان بیالقوه وزارت بهداشیت در راسیتای      

د شیو  میهمچنین موجب  تحقق کیفیت آموزش آکادمیک فراهم کند

هیای   ی علیوم پزشیکی تابعیه آن مطیابق بیا مامورییت      هیا  دانشیگاه تا 

ی نسل سوم و چهارم و با رویکرد همگرایی به تولید دانیش  ها دانشگاه

سیس ییک سیازمان   أگیری و ت شکل. و خرد در جامعه ایرانی بپردازند

دار  ی میان ایین دو وزارتخانیه را عهیده   ولیت هماهنگئمشترک که مس

چنیین  . (20)باشید  میی ترین پیشینهادات تحقییق حاضیر     شود از مهم

سازمانی به مثابه یک اندام مشترک مثال مانند پل مغزی کیه ارتبیاط   

کنید عمیل    میی فیراهم   هیا  به قصد تبادل دادهمیان دو نیمکره مغز را 

تردید آموزش عالی کشور را از طریق تمرکزبخشی و  خواهد کرد و بی

 .دهد میبرنده در مسیر کیفیت قرار  فزایی با سرعتی پیشا هم

نکته بسیار قابل توجه در حوزه کیفیت آن اسیت کیه بیرخالف    

مقایسیه   لپدیده کمیت هم وزن و قاب ،تصور شایع و رایج در جوامع

ییا صیفات    هیا  با پدیده کیفیت نیست بلکه به عنوان یکیی از مولفیه  

دهنده آن است و لذا کاهش یا افزایش بدون محاسبه کمیت  تشکیل

 .شود میموجب تنزل کیفیت 

بدون در نظیر گیرفتن تناسیب آن بیا تعیداد       ها دانشگاهافزایش تعداد 

ییژه در مقیاطع   ی دانشیگاهی بیه و  هیا  و نیز افزایش تعداد رشیته  ،جمعیت

. تحصیالت تکمیلی باعث کاهش کیفیت آموزش عالی کشیور شیده اسیت   

ه جییای کارآمییدی گرایییی در جامعییه بیی  کییه تقویییت مییدرک  طییوری هبیی

به عنوان  زا آموختگان به وضوح قابل مالحظه است و این پدیده آفت دانش

کید و أپژوهشی کارشناسان کشور مورد ت های یک مشکل جدی در گزارش

 .(23، 21)ر گرفته است تقبی  قرا

موجیب شیده تیا ایین      هیا  دانشیگاه همچنین نادییده گیرفتن اسیتقالل    

نفسی کیه از   ثر در پیشرفت جامعه نتوانند با اعتمادبهؤی متفکر و مها سازمان

گردد برای حل مسایل جامعیه و پیشیبرد آن در    میخوداتکایی شان حاصل 

بر کاهش کیفیت آموزش  از دیگر عواملی که .اندیشی کنند مسیر تعالی چاره

نادییده گیرفتن    ،سزایی دارد هعالی به ویژه در مقاطع تحصیالت تکمیلی اثر ب

و همچنیین   ،در حوزه وزارت بهداشیت  اندازی شده ی راهها همپوشانی رشته

در عرصیه   هیا  تکیراری بیودن آن   و در برخی میوارد  ها مشابهت فراوان رشته

وری؛ اارت علوم تحقیقات و فنوز)تحت نظارت دو متولی آموزش عالی کشور 

بیه    میی ی علهیا  همچنین نادیده گرفتن نقش انجمن. است( وزارت بهداشت

ه ئی آموختگیان بیه جامعیه بیرای ارا     ثر درمعرفی دانیش ؤعنوان یک میانجی م

خدمات حرفه ای، و نیز به عنوان یکی از عوامل مهم در نیازسنجی شیغلی و  

باعیث شیده تیا ارزییابی      ،هیا  دانشیگاه ی تحصییلی  هیا  ای رشته توسعه حرفه

ی شیغلی  هیا  آموختگیان در عرصیه   گیری از دانیش  ای و بهره صالحیت حرفه

تجیاری انجیام    -و نییز خصوصیی    ،خدمات دولتی، مختل  اعم از آکادمیک

بتوانند از عهیده نقیش     میی علها البته بدیهی است برای آنکه انجمن. نشود

 میی ت علئی حضور اعضیای هی بزم است از طریق  ،مهم و بایسته خود برآیند

ت مدیره خود نه تنها با متن جامعه ارتباط برقیرار  ئدر مجموعه هی ها دانشگاه 

 .نیز مرتبط شوند ها دانشگاهکنند بلکه با 

نکته مهم دیگر که از هوشمندی سیستم آمیوزش عیالی کشیور میا     

کاسته است کم توجهی به لزوم محاسبه بهره وری و عملکیرد از طرییق   

اسییاس وضییعیت بییه ویییژه بر ،ی مسییتمر درونییی و بیرونیییهییا ارزیییابی
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آموختگان از لحاظ برخورداری از شغل مرتبط با رشیته تحصییلی    دانش

هییا و  خییود ؛ و میییزان موفقیییت شییغلی ایشییان دراسییتفاده از کارآمییدی

فقییدان  .هییای مکتسییبه در خییالل آمییوزش دانشییگاهی اسییت  مهییارت

ود برخیی ارتباطیات   ی اطالعاتی بهم پیوسته؛ و همچنیین نبی  ها سیستم

و  ،ارتباط دانشگاه با صینعت و بیازار تولیید و خیدمت     :مهم از آن جمله

از طریق یک بخش  آموختگان که معموبً فقدان ارتباط دانشگاه با دانش

شیود تیا پیایش     میی آیید موجیب    میی پدیید   بیه  Alumniکاری موسیوم  

 .دوری آکادمیک ناممکن شو و ارزیابی بهره آموختگان در جامعه دانش

 

 تقدیر و سپاس

ها و افراد نامبرده  ثر سازمانؤهای م ها و کمک به این وسیله از مساعدت

 :دشو  الذکر قدردانی می شده يیل
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تهران، شهید بهشتی، و مشهد، دانشیگاه شیهید بهشیتی و دانشیگاه تربییت      

رت بهداشت؛ درمان؛ و آموزش پزشیکی، دبییران   مدرس، معاون آموزشی وزا
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Graduate Education in Iran and Quality Path 

 
Seyed Hasan Moghaddam-Nia1, Moslem Bahadori2, Hamid Moghaddasi3* 

 

Abstract 
Background: The World Bank in its 1994 study entitled "Higher Education: Lessons from Experience" states that 

universities are responsible for training future world leaders as well as creating and developing high-level technical 

capabilities for global economic growth. It declares that countries over the past two decades have invested heavily in 

universities and higher education institutions. However, in many developing countries we have seen a decline in the 

quality of higher education. 

Graduate education and its works are an important part of a continuous research process that helps us understand the 

world in which we live. Therefore, the students by participating in a social process not only make society aware of its 

complexities, issues, and beauties, but they also work individually to improve their lives by expanding insight and 

learning. The purpose of graduate education should be to train self-guided, challenging, seeking, and questioning 

individuals so that they can increase their goal-oriented and participatory spirit. Given the importance of graduate 

education and its graduates in the production of science and wealth for society, the present study was conducted by 

the Department of Basic Sciences of the Academy of Medical Sciences with the aim of examining the ability of 

educational groups to educate graduate students in medical universities over a seven-year period (1388 to 1395). 

Methods: In this descriptive study, the main variable of the research was: the status of the departments with graduate 

courses, and the sub-variables were: the goals and organizational position of the educational department, the status of 

faculty members, the teaching and learning process, the status of facilities and the educational equipment of the 

faculty, the research projects and theses. Nine educational departments with graduate courses from each of the four 

universities of medical sciences, including: Shahid Beheshti, Iran, Mashhad, Tehran, a total of 36 departments were 

considered as the sample of study for the period 1388 to 1395. 

Results: The findings of this study indicate that in general, the situation of the universities under study is acceptable, 

but due to the facilities and budget that all of them have, they do not meet the expectations of the first-ranked 

universities. Totally, it seems that when the status of graduate courses in four first-ranked universities is less than 

70%, we cannot expect more outputs from lower-ranked universities. 

Conclusion: The Ministry of Health, Treatment and Medical Education should seek basic solutions to improve the 

quality of graduate education in line with the mission of third and fourth generation universities. 
 
Keywords: Credentialism, Education-Graduate, Post graduate Education, Quality of Education 
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