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  چكيده

ن نظـام،  يـ خدمات ارائه شده ا يفيکه ارتقاي ک ياست، به طور يـ درمان  يبهداشت يها ت نظاميتحت حما يامروزه سالمت جوامع انسان

الزم و اجتنـاب   يهـا امـر   مارستانيب يابيت خدمات ارائه شده، ارزشيفيک يبررس براي. ن عوامل ارتقاي سالمت جامعه استيتر از مهم يکي

 يرتبـه بنـد   يهـا  طـرح . ر عوامل نظام اسـت ينش دانشجو و سايو گز يآموزش يها ، برنامهيات علمي، شامل عمليابين ارزشيا. ر استيناپذ

  . را اعمال خواهد کرد ير و قابل توجهيها اثر چشمگ بخش يو کمبودها ييتوانا يو معرف ييساها در شنا مارستانيب

 ي، آموزشياز نظر پژوهش) ره( ينيامام خم يمارستانيمجتمع ب يمختلف آموزش يها سه بخشيمقا و ين پژوهش، رتبه بنديهدف ما از ا

  .است يو درمان يپژوهشـ  يآموزش يها برنامه يفيو ک يک ارتقاي کميبه تفک يو درمان

، سـؤاالت  يئـت علمـ  يه يه اعضـا يکل. ديها تكميل گرد بخش يها پرسشنامه مخصوص توسط رؤسا بخش يعملکرد آموزش يبررس يبرا

از  يق پرسشـگر يـ از طر يـ درمـان   يرنـدگان خـدمات آموزشـ   يگ يت منـد يرضا يبررس. مربوط را در فرم مخصوص جواب دادند يپژوهش

  . مورد تحليل قرار گرفت SPSSافزار  شده با نرم ياطالعات جمع آور. ماران انجام شديکارآموزان و باران، کارورزان، يدست

رتبـه اول و کودکـان رتبـه دوم را کسـب      يرتبه دوم و در مؤلفه پژوهش بخش عفون يدر مؤلفه آموزش، بخش کودکان رتبه اول و عفون

رتبـه اول را   ۴و  ۳ يجراحـ  هـاي  بخـش  ب بخـش عمـومي و  يبه ترت يـ درمان يرندگان خدمات آموزشيگ يت منديدر مؤلفه رضا. نمودند

 ي، بخش عفونيت منديدرصد به مؤلفه رضا ۲۵درصد به مؤلفه پژوهش و  ۲۸درصد به مؤلفه آموزش،  ۴۷ يت با وزن دهيداشتند و در نها

  .عصر رتبه دوم و ارتوپدي رتبه سوم را کسب نمودنديرتبه اول، کودکان ول
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  ٣٠٤

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  مقدمه

سالمت  در اواخر دهه شصت با توجه به وضع نامطلوب بهداشت و

ــه، ترب ــجامع ــت ني ــروه پزشــک يانســان يروي ــوان در  يدر گ ــه عن ب

در  .دا کـرد يپ يا ژهيت وين راه حل موجود در کشور اهميتر دسترس

ت يـ ظرف ن، تعـداد و جهـا  ين برهه از زمان همانند اکثر کشـورها يا

در برنامه کار دولـت   يعلوم پزشک يها مختلف در دانشگاه يها رشته

  . قرار گرفت

، ش متناسب با امکانات موجود صورت نگرفـت ين افزاياز آنجا که ا

دولت به بخشي از اهداف خود مانند افزايش تعـداد   به رغم دستيابي

بودجه  چونهاي گروه علوم پزشكي  التحصيالن رشته پزشكان و فارغ

هـا بـراي آمـوزش متناسـب بـا       و امكانات اختصاص يافته به دانشگاه

افزايش ظرفيت آنها نبود، مراكز آموزشي مجبـور بـه ارائـه خـدمات     

اين امـر باعـث   . آموزشي بيشتر در قبال منابع محدود گذشته شدند

افت كيفيت آموزش و به تبـع آن افـت سـطح خـدمات ارائـه شـده       

حال بعد از گذشت چندين . اين مراكز گرديدالتحصيالن  توسط فارغ

سال، كمبودهاي قبلي مرتفع شده و احساس نياز بـه كميـت جـاي    

امـروزه  . خود را به احسـاس نيـاز بـه كيفيـت و كـارآيي داده اسـت      

درمـاني   ـ  هـاي بهداشـتي   نظامسالمت جوامع انساني تحت حمايت 

در  هاي شـگرفي  هاي جامعه از پيشرفت كه همانند ديگر بخش است

  . اند هاي اخير برخوردار بوده سال

هاي پيشرفته، رويكـرد مبتنـي بـر شـواهد در مواجهـه بـا        فناوري

  مســائل و نيــاز روزافــزون بــه ارتقــاي كيفيــت ارائــه خــدمات       

فعال در اين بخـش، بـه    كاركنانكند تا  درماني طلب مي ـبهداشتي  

منـد، منسـجم و پويـاي     ويژه پزشكان در قالـب يـك سيسـتم نظـام    

  . هاي الزم را فراگرفته و بكار گيرند وزشي دانش و مهارتآم

در مديريت مطلـوب نظـام دانشـگاهي، نخسـتين گـام ارزشـيابي       

ايـن ارزشـيابي شـامل ارزشـيابي     . هاي علوم پزشـكي اسـت   دانشگاه

هـاي درسـي و گـزينش دانشـجويان و سـاير       عمليات علمي، برنامـه 

  . است آموزشي عوامل نظام

هـاي وابسـته بـه     علوم پزشكي و بيمارسـتان  هاي هر چند دانشگاه

معظـم و   تادانآنها در چنـد سـال اخيـر بـا همـت و ايثـارگري اسـ       

انـد، امـا كيفيـت     مسئوالن محترم از نظر كمي و كيفي متحول شده

هـاي   يكي از جنبـه . ارزيابي نشده است نظام مندآنها تاكنون به طور 

هـاي   يـابي بخـش  هاي آموزشي، خود ارز مهم ارزشيابي از بيمارستان

 ،تـر باشـد   تر و كامل ها جامع هر چه ارزيابي بخش. ها است بيمارستان

تـر   دست آمده نيز به همـان نسـبت مفيـدتر و بـا ارزش    ه اطالعات ب

ها  بندي در شناسايي و معرفه توانايي هاي رتبه تأثير طرح. خواهد بود

هـا كـه    ايـن گونـه طـرح   . ها غيرقابل انكار اسـت  و كمبودهاي بخش

گيري  بندي را در سطوح مختلف تصميم ريزي و اولويت امي برنامهتم

  . دهد تحت تأثير قرار مي

بندي ايجاد رقابت مثبت بـين   مشخصاً يكي از نتايج قابل ذكر رتبه

كننـد تـا    ها سعي مـي  بخش است وسطح خود  يها براي ارتقا بخش

 خود ،آموزشي نظامبندي  متناسب با معيارهاي مورد بررسي در رتبه

  . اي تغيير دهند تا رتبه باالتر را كسب كنند را به گونه

ها، امكان اسـتفاده   بندي ضمن شناسايي وضعيت بخش انجام رتبه

ريـزي   هاي مراكز فوق و برنامـه  وري هر چه بيشتر از توانمندي و بهره

و بـا ايجـاد    هضـعف آنهـا را فـراهم آورد    بر طرف ساختن نقاط براي

آنهـا را در بهبـود وضـعيت     ،هـا  بين بخشرقابتي سازنده و مثبت در 

هـاي   ها و كمبودهـاي بخـش   آشنايي با توانايي نمايد ميخود ترغيب 

انگيزه دو چنـداني را بـراي   آنها مختلف و ايجاد رقابت مثبت در بين 

  .  نمايد بهبود وضعيت ايجاد مي

هـاي   رتبـه بخـش  ن يـي م تا بـا تع يکرد يسع ين بررسيز در ايما ن

  در سـال ) ره(تمـع بيمارسـتاني امـام خمينـي     مختلف آموزشـي مج 

رضـايت منـدي    و پژوهشـي ، آموزشـي  از نظر آنهامقايسه و  ۸۶-۸۵

كمي و كيفـي   يارتقا در جهت يـ درمان  گيرندگان خدمات آموزشي

هاي مختلف آموزشـي   درماني بخش ـپژوهشي   ـهاي آموزشي   برنامه

  .ميبردار يگام مؤثر )ره(مجتمع بيمارستاني امام خميني 

  

  كار  مواد و روش

 ١٣٨٥-١٣٨٦در سـال   است که يفيک مطالعه توصي ين بررسيا

 ينـ يامـام خم  يمارسـتان يمجتمـع ب  يـ درمان  يبخش آموزش ٢٦در 

، طـب اورژانـس،   ي، ارتوپـد ي، عفون)عج(عصر يشامل کودکان ول) ره(

ــاتولوژ  ي، جراحــيهوشــيب ــب، گــوارش، خــون، روم ، يمــي، ترميقل

، ١و  ٥ ياعصـاب، زنـان، جراحـ    ي، داخليمرکز ي، پاتولوژينفرولوژ

، ينـ ياعصاب، گوش و حلق و ب ي، غدد، جراح٣و  ٤ ينوزادان، جراح

 يک اورژانـس، پزشـک  يـ نيکل يشـگاه پلـ  يه، آزمايـ جنـرال، ر  يداخل

ر يـ ت زيـ جمع يو بـر رو  يقفسه صـدر  يو جراح ي، ارولوژيا هسته

  : رفتيانجام پذ

در مؤلفـه   )هـا  شمحترم بخ يرؤسا(يأت علمينفر از اعضاي ه ٢٤

دانشـگاه علـوم    يأت علمـ يـ نفـر از اعضـاي محتـرم ه    ١٥٥آموزش، 

ار، کارورز و کـارآموز  ينفر دست ٧٨٥تهران در مؤلفه پژوهش، يپزشک

 ٣٦٥و  يرندگان خدمات آموزشـ يگ يت منديها در مؤلفه رضا بخش
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  ٣٠٥

    و همكاران محمدرضا عباسي                                                                                                                          ...     هاي آموزشي رتبه بندي بخش

رندگان خـدمات  يگ يت منديها در مؤلفه رضا در بخش يمار بستريب

  . يدرمان

 يشده بـر مبنـا   يها از پرسشنامه طراح آوري داده ر جمعبه منظو

رنـدگان  يگ يتمنديو رضـا  يـ پژوهشـ   يعملکرد آموزشـ  يرتبه بند

ه يــته. اســتفاده شــده اســت يو خــدمات درمــان يخــدمات آموزشــ

 ٣٤ابتدا در مؤلفـه آمـوزش،   . رفتيپرسشنامه در دو مرحله انجام پذ

ه يـ کل( يمـ أت عليـ ه يبـا اعضـا   يسؤال به صورت مصاحبه حضـور 

مطـرح   )يبا سابقه کار آموزش يمارستان و افراديب يها بخش يرؤسا

 ١-٥شده و سپس بـر اسـاس نظـر اسـتادان،      يجمع آور و اطالعات

در . د قـرار گرفـت  ييـ از به هر سؤال اختصاص داده شد و مورد تأيامت

شـده،   يطراحـ  يآموزش يها بخش يمرحله بعد پرسشنامه رتبه بند

د، يـ برگـزار گرد  يأت علميه يه با حضور اعضاک يا اً در جلسهدمجد

 يال، بـر مبنـا  ؤسـ  ٢٨سؤال، تعداد  ٣٤از  و هقرار گرفت يابيمورد ارز

وجـود رتبـه در بـورد    (هـا   بخش يرگذار و رتبه بنديوجود عوامل تأث

ـ   ي، درصد قبوليو فوق تخصص يتخصص ، يرد تخصصـ ودر آزمـون ب

اران يورزان، دسـت در ماه در مورد کـار  ينيبال ي، راندهايفوق تخصص

، ي، ژورنــال کــالب، گــزارش صــبحگاهيو فــوق تخصصــ يتخصصــ

 يآموزشـ  يهـا  دوره ي، برگـزار يآموزشـ  يهـا  ها و کـالس  کنفرانس

م و يتنظـ ) هـا و غيـره   ن بخـش يب ي، همکاريرتخصصيو غ يتخصص

 ١-٥ک از سـؤاالت،  يـ در انتها به هر  قرار گرفته و ييد نهاييمورد تأ

  . تعلق گرفتاز يامت

ان نامه و يها از نظر پژوهش و تعداد پا بخش يامه رتبه بندپرسشن

در  يسـ يو انگل ي، مقاالت چـاپ شـده فارسـ   يف شده علميکتب تأل

  . ديل گرديمارستان تکميب يها بخش ي، توسط رؤسا١٣٨٥سال 

در  يدرمان و يرندگان خدمات آموزشيگ يت منديپرسشنامه رضا

زان راران، کـارو يتدس( يرندگان خدمات آموزشيدو بخش جداگانه گ

م يه و تنظـ يـ ته )مـاران يب( يرندگان خدمات درمانيو گ) و کارآموزان

 ١٦، يرنـدگان خـدمات درمـان   يگ يت منـد يپرسشنامه رضـا . ديگرد

نـدارم،   يموافقم، موافقم، نظر يليخ(کرت ياس ليمق يسؤال بر مبنا

، يپزشـک  يها که در ارتباط با نحوه مرافبت) مخالفم يليمخالفم و خ

بـه پزشـک و    يبرخورد پزشـکان و كاركنـان بخـش، دسترسـ    نحوه 

مـاران  يعتربود، توسـط ب يبهتـر و سـر   ييو پاسـخگو  يامکانات درمان

  . ها پاسخ داده شد مراجعه کننده به بخش

سـؤال   ٣٠، يرنـدگان خـدمات آموزشـ   يگ يت منديدر بخش رضا

 يت شده در طول سال، تعداد رانـدها يزيماران ويتعداد ب(مطرح شد 

ن يکه ا) ماران و غيرهيسطح آمورش همگام با ب يبرخوردار ،يآموزش

، يان پزشـک يکـرت توسـط دانشـجو   ياس ليمق يز بر مبناين سؤاالت

  .ديل گرديتکم) بخش ٢٦(ها  اران مستقر در بخشيکارورزان و دست

ربط، وزن دهـي انجـام شـده     يپس از جلسات متعدد با استادان ذ

 :راعمال شديرار زهاي مختلف ارزشيابي به ق براي زيرگروه

  درصد  ٢٨ يعملکرد پژوهش -١

 درصد  ٤٧ يعملکرد آموزش -٢

 درصد  ٢٥ يـ درمان يرندگان خدمات آموزشيگ يتمنديرضا -٣

ک ياس هر ين که مقيل ايها به دل عيبه منظور هم شکل کردن توز

ب شـده  يتصـو  يها، با توجه به تعداد سـؤاالت و وزن دهـ   از شاخص

) Transformation(ع يـ ل توزياست، از تبـد  آنها متفاوت بوده يبرا

ن يانگيـ با م يعيل به توزيها به منظور تبد ک از شاخصيدر مورد هر 

ن هـر  يب فاصله بـ ين ترتيبه ا. استفاده شد ١٧ار يو انحراف مع ١٠٠

کسـان و  ير اسـتاندارد از واحـد   يسه بـا مقـاد  يها در مقا ک از بخشي

   .است مشابه برخوردار شده

گر، يکـد يها از نظـر شـدت فاصـله بـا      ن رتبه بخشييبه منظور تع

ب شـاخص و وزن  يدر ترک .خواهد داشت يقابل قبول ين مبنايانگيم

ر استاندارد شده اثـر واحـد انـدازه    يآنها به علت استفاده از مقاد يده

انـدازه   يهـا  ک از شـاخص يـ ع در هـر  يـ اس و شکل توزيو مق يريگ

  . ، کنترل شدهشد يريگ

هـاي تعيـين    اي مجتمع بـر اسـاس وزن  ه مبناي محاسبه شاخص

ــال وزن  ــه و اعم ــه اول مطالع ــر شــاخص  شــده در مرحل ــا ب ــاي  ه ه

Transformed هاي تركيبي و سـپس اسـتاندارد    و محاسبه شاخص

بـه ايـن ترتيـب    . هاي جديد بوده است شاخص تبديل توزيع سازي و

مقياس و تفاوت اندازه گيري و تعداد سؤاالت در محاسبه رتبه بندي 

  .گرديدي كنترل نهاي

  

  ها يافته

ک ازاعضـاي  يـ ج حاصله نشان داد کـه در مؤلفـه آمـوزش، هر   ينتا

 ٢١٦٣متوسط نمره  با )عج(عصر يمارستان وليکودکان ب يأت علميه

 .از را کسب نمودندين امتي، باالتر١٢٥استاندارد شده  مقدار و

، يأت علمـ يه يدر مؤلفه آموزش بدون در نظر گرفتن تعداد اعضا

استاندارد  مقدار و ٢٣٧٩٥از يامت با )عج(عصر يمارستان وليب کودکان

رتبـه دوم را   ١٩٠٠٩از يـ بـا امت  ي، رتبه اول و بخش عفون١٥١شده 

  . کسب نمودند

ک از اعضـاي  يـ در بخش گوارش، هر  يعملکرد پژوهش يدر بررس

رتبـه اول و در  ١٢٩استاندارد شـده   مقدار و ٦٦، با نمره يأت علميه
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  ٣٠٦

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

، رتبـه دوم  ١٢٥استاندارد شده  مقدار و ٦١نمره  ، با٥ يبخش جراح

  .را کسب نمودند

 يأت علميه يدر مؤلفه پژوهش، بدون در نظر گرفتن تعداد اعضا

و  ١٥٧اسـتاندارد شـده    مقدار و ٧٤٩با نمره  يها، بخش عفون بخش

اسـتاندارد شـده    مقـدار  و ٤٩٠با نمـره  ) عج(عصر يبخش کودکان ول

  . ا کسب نمودنداول و دوم ر ي، رتبه ها١٣١

ق دو مؤلفـه  يـ ، در تلف)بخـش  ٢٤( يمورد بررس يها در کل بخش

، يأت علمـ يـ آموزش و پژوهش، با در نظر گـرفتن تعـداد اعضـاي ه   

اسـتاندارد شـده    مقدار و ٧/٧٠از يبا امت) عج(عصر يبخش کودکان ول

استاندارد  مقدار و ٤/٦٦از ين رتبه و بخش گوارش با امتي، باالتر١٣٠

اسـتاندارد شـده    مقـدار  و ٥/٦٥از يـ بـا امت  يو بخش عفون ١٢١شده 

  ).١جدول شماره (ب رتبه دوم و سوم را کسب نمودند يبه ترت ١١٩

، يأت علميبدون در نظر گرفتن تعداد اعضاي ه يگريد يدر بررس

. ميـ قرار داد يابيمورد ارز يدو مؤلفه آموزش و پژوهش را به طور کل

ن يبـاالتر  ١٤٦اسـتاندارد شـده    مقـدار  و ٢/٨١نمره  با يبخش عفون

اسـتاندارد   مقدار و ٧/٨٠با نمره ) عج(عصر ينمره و بخش کودکان ول

  .را به دست آوردند يرتبه بعد ١٤٥شده 

 يـ درمـان   يرنـدگان خـدمات آموزشـ   يگ يت منديرضا يابيدر ارز

ــروه گ( ــ يدر دو گ ــدگان خــدمات آموزش ــدگان خــدمات يو گ يرن رن

ت ين رضـا يشـتر ي، بيرنـدگان خـدمات آموزشـ   ير بخش گد) يدرمان

و ) ١٢٥اسـتاندارد   مقدار و ٣٥٦نمره (جنرال  ياز بخش داخل يمند

  . است) ١٢١استاندارد شده  مقدار و ٣٤٧نمره ( يسپس بخش عفون

، يمـاران از خـدمات درمـان   يب يت منـد يرضا ين در بررسيهمچن

و سپس ) ١٢٧د استاندار مقدار و ١٨٦با نمره ( ٣و  ٤ يبخش جراح

بـه  ) ١٢٦اسـتاندارد   مقـدار  و ١٨٥بـا نمـره   ( ١و  ٥ يبخش جراحـ 

، يدر محاســبه کلــ .اول و دوم را کســب نمودنــد يهــا ب رتبــهيــترت

ز يـ ن يـ درمـان   يرنـدگان خـدمات آموزشـ   يگ يت منـد يرضا يابيارز

 ي، بخـش عفـون  )١٢٥اسـتاندارد   مقـدار  و ٤٦٩نمـره  (بخش جنرال 

 مقـدار  ،٤٤٩نمـره  ( ي، ارتوپـد )١٢١رد اسـتاندا  مقدار و ٤٥٨نمره (

اول تـا سـوم را کسـب نمودنـد      يهـا  ب رتبهيبه ترت) ١١٨استاندارد 

  ).٢جدول شماره (

هـا بـر اسـاس اسـتاندارد      به کـل مؤلفـه   يدر انتها پس از وزن ده

، بخــش )١٤٣مقــدار اســتاندارد (رتبــه اول  ي، بخــش عفــونيســاز

و بخـش  ) ١٣٦ ارداسـتاند  مقـدار (رتبـه دوم  ) عصـر عـج  يکودکان ول

جـدول  (رتبه سوم را کسب نمودنـد  ) ١١٨ نمره استاندارد( يارتوپد

  ).٣شماره 

ـ متوسـط هـر عضـو ه    ـ  يو پژوهش يآموزش رتبه -۱جدول شماره  أت ي

  يعلم

 بخش

 آموزشي و پژوهشـي 

متوسـط هـر عضـو     ـ

 هيأت علمي

ــي   ــي و پژوهشــ آموزشــ

متوسط  ـ) استاندارد شده(

 هر عضو هيأت علمي

 ۱۳۰ ۷/۷۰ )عج( عصركودكان ولي

 ۱۲۱ ۴/۶۶ گوارش

 ۱۱۹ ۵/۶۵ عفوني

 ۱۱۶ ۲/۶۴ نوزادان

 ۱۱۶ ۱/۶۴ روماتولوژي

 ۱۱۴ ۶۳ ۵و  ۱جراحي 

 ۱۱۳ ۵/۶۲ ارتوپدي

 ۱۰۸ ۳/۶۰ داخلي اعصاب

 ۱۰۷ ۷/۵۹ غدد

 ۱۰۶ ۲/۵۹ زنان

 ۱۰۶ ۹/۵۸ طب اورژانس

 ۱۰۳ ۹/۵۷ ۴و  ۳جراحي 

 ۱۰۳ ۶/۵۷ جراحي قلب

 ۱۰۳ ۶/۵۷ خون

 ۱۰۲ ۲/۵۷ نفرولوژي

 ۹۵ ۵۴ ترميمي

 ۹۳ ۸/۵۲ اي پزشکي هسته

 ۹۳ ۷/۵۲ پاتولوژي مركزي

 ۹۰ ۷/۵۱ ريه

ــي  ــگاه پلـــ آزمايشـــ

 كلينيك اورژانس
۹/۴۹ ۸۷ 

 ۸۷ ۹/۴۹ جراحي اعصاب

 ۸۵ ۴۹ بيهوشي

 ۸۴ ۴/۴۸ گوش و حلق و بيني

 ۷۶ ۷/۴۴ جنرال

 ۶۶ ۹/۳۹ توراکس

 ۶۲ ۱/۳۸ ارولوژي
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  ٣٠٧

    و همكاران محمدرضا عباسي                                                                                                                          ...     هاي آموزشي رتبه بندي بخش

ــماره  ــدول ش ــنج ه -۲ج ــر س ــه نظ ــا يم ــدمات  ( ه ــان خ ــد گ   گيرن

  )آموزشي ـ درماني

 ها يهمه نظر سنج بخش
هـــا  يهمـــه نظـــر ســـنج

 )استاندارد شده(
 ۱۲۵ ۴۶۹ جنرال
 ۱۲۱ ۴۵۸ عفوني

 ۱۱۸ ۴۴۹ ارتوپدي
 ۱۱۷ ۴۴۸ ريه

 ۱۱۶ ۴۴۶ طب اورژانس
 ۱۱۵ ۴۴۲ كودكان وليعصر

 ۱۱۵ ۴۴۱ گوش و حلق و بيني
 ۱۱۴ ۴۴۰ نوزادان
 ۱۱۳ ۴۳۶ ينفرولوژ
 ۱۰۸ ۴۲۳ گوارش

 ۱۰۸ ۴۲۱ روماتولوژي
 ۱۰۷ ۴۲۱ داخلي اعصاب

 ۱۰۵ ۴۱۴ خون
 ۱۰۳ ۴۱۰ غدد

 ۱۰۲ ۴۰۷ ۵و  ۱جراحي 
 ۱۰۳ ۴۰۷ ۴و  ۳جراحي 

 ۹۸ ۳۹۵ زنان
 ۸۹ ۳۷۰ ارولوژي

 ۸۸ ۳۶۷ جراحي قلب
 ۸۸ ۳۶۶ بيهوشي
 ۸۴ ۳۵۶ توراکس
 ۸۲ ۳۵۰ ترميمي

ــي  ــگاه پلـــ آزمايشـــ
 كلينيك اورژانس

۳۴۱ ۷۹ 

 ۷۸ ۳۳۹ جراحي اعصاب
 ۶۶ ۳۰۴ پاتولوژي مركزي
 ۶۶ ۳۰۴ اي پزشکي هسته

  

  ها همه شاخصها بر اساس  رتبه كلي بخش -۳جدول شماره 

 بخش
ــي،   ــرد پژوهشــ عملكــ

 آموزشي، رضايتمندي

ــاخص  ــه شـ ــا  همـ هـ

 ) استاندارد شده(

 ۱۴۳ ۱۳۴ عفوني

 ۱۳۶ ۱۲۹ )عج( كودكان وليعصر

 ۱۲۰ ۱۱۶ ارتوپدي

 ۱۱۵ ۱۱۲ رژانسطب او

 ۱۱۳ ۱۱۰ گوارش

 ۱۰۶ ۱۰۵ نفرولوژي

 ۱۰۵ ۱۰۴ جنرال

 ۱۰۵ ۱۰۴ ريه

 ۱۰۴ ۱۰۴ نوزادان

 ۱۰۳ ۱۰۳ خون

  

  بحث و نتيجه گيري

رنـدگان  يسه مؤلفه آموزش، پـژوهش و گ  يمطالعه حاضر به بررس

مؤلفـه آمـوزش بـدون در نظـر      يخدمات پرداخته است که در بررس

و ) عـج (عصـر  ي، بخش کودکـان ول يلمئت عيگرفتن تعداد اعضاي ه

که بـا در نظـر    ياند؛ در حال را داشته ٢و ١ يها ب رتبهيبه ترت يعفون

و ) عـج (عصـر  ي، بخش کودکـان ول يئت علميگرفتن تعداد اعضاي ه

ن يـ رسـد ا  يبه نظر مـ  .را کسب نمودند ٢و  ١ يها ، رتبهيروماتولوژ

 يئـت علمـ  يه ياز نسبت تعداد اعضا يها ناش اختالف در رتبه بخش

   .نفر باشد)٤( يو روماتولوژ) نفر ١٣( يعفون يها شاغل در بخش

ت آمـوزش  يـ تواند نشان دهنده کم يم يشده تا حد يابيج ارزينتا

باشـد کـه بـه     يدر بخش روماتولوژ يئت علميارائه توسط اعضاي ه

را  يياز بـاال يبخش، امت يآموزش يابيرغم کم بودن تعدادشان، در ارز

از . خـود کسـب نمـوده اسـت     يئـت علمـ  يعضاي هبه نسبت تعداد ا

ران به وجود ير مطلوب در رفتار فراگييتواند تغ يکه آموزش م يآنجائ

ش تعـداد  يرسـد جهـت ارائـه آمـوزش بهتـر، بـاافزا       يبه نظر م ؛آورد

ت کــار يــفير مطلــوب در کييــو تغ يآموزشــ يئــت علمــياعضــاي ه

  . نمود يشتريدانشگاه کمک ب يآت يها استي، بتوان در سيآموزش

 يها با توجه به عوامل بررسـ  در بخش يعملکرد پژوهش يابيدر ارز

و کودکـان   يعفـون  يهـا  ن پژوهش نشان داد که بخـش يج ايشده نتا

  . اند را کسب نموده ٢و  ١ يها ب رتبهيبه ترت) عج(عصر يول

سـه مؤلفـه   يمطالعه حاضر نشان داد که در مقا يها افتهين يهمچن

و  يآموزشـ  يهـا  تيـ ن فعاليبـ  ينگآموزش و پـژوهش، عـدم همـاه   

ها وجود دارد؛ به نحـوي کـه بـه طـور مثـال بخـش        بخش يپژوهش

از يبا امت يو در رده پژوهش يشزرتبه اول آمو) ٣٥٦(از يجنرال با امت

و  يک بـازنگر يـ رسد بـا   يکه به نظر م ند،کسب نمود ٢٣رتبه ) ٤٢(

زات را بـه مـوا   يو پژوهشـ  يمجدد بتوان بـازده آموزشـ   يزيبرنامه ر

م ينه آموزش و تعلين زميز در اين Takaga Aglic. گر ارتقا داديکدي

 يـ درمـان   يدستياران توسط متخصصـان و ارتقـاء خـدمات بهداشـت    

ز يـ ن Wang w ].١[داند  يات اهداف آمورش مياران را از ضروريدست

 يت درمـان يـ فيها از جهـت ارتقـاء ک   ين بررسيکه ا نموده استان يب

  ]. ٢[موثر هستند 

ج مطالعـه  يرنـدگان، نتـا  يآموزش گ يکل يت منديرضا يراستا در

از را کسـب  يـ ن امتي، باالتريحاضر نشان داد که بخش جنرال و عفون

 يهـا  در بخـش  يپزشک يان تخصصين ارتباط، دانشجويدر ا. نمودند

 يدر مـورد خـدمات آموزشـ   ) عـج (عصـر  يو کودکـان ول  يرومـاتولوژ 

هـا داشـتند کـه از     ر گـروه ياز سا يشتريت بيافت شده، ابراز رضايدر
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  ٣٠٨

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

 يبرتر آموزشـ  يها د بتوان به کسب رتبهيشا يتمندين رضايعوامل ا

 يها و خـدمات آموزشـ   تي، فعاليئت علمي، تعداد اعضاء هيو پژوهش

هـا   ن تفـاوت يـ هـا اشـاره نمـود، کـه ا     ن بخشيشتر در ايارائه شده ب

. ديـ ا نـامطلوب نما يان مطلوب و يدانشجو يک بخش را برايتواند  يم

مـاران  ياز ب يرنـدگان خـدمات درمـان   يگ يت منـد يرضـا  يدر بررس

را  ياز بـاالتر يـ امت) ١و  ٥( يو جراحـ  ٣و  ٤ يها، بخش جراح بخش

  . کسب نمودند

تر درمان از نظر  عيها و روند سر بهتر بخش ييد بتوان پاسخگويشا

آنـان قلمـداد    يت منديها را از عوامل مؤثر بر رضا ن بخشيماران ايب

 يرنــدگان خــدمات درمــانيگ يز در بررســيــن RB Vukmir. نمــود

ت بهتـر درمـان و   يـ فياز پزشکان را الزمـه ک  يت مندياورژانس رضا

در مطالعه خـود ارتبـاط    Mayer TA]. ٣[داند  يماران ميب يبهبود

را  يت منـد يو رضـا  ين آموزش ارائـه دهنـدگان خـدمات درمـان    يب

فـوق، بـه رغـم     يها مطالعه حاضر بخش رد]. ٤[ گزارش نموده است

 يت منـد ي، رضـا يو پژوهشـ  ياز کمتـر از جنبـه آموزشـ   يکسب امت

 Mayerن کـه  يـ به رغـم ا . ن دو بخش باالتر بوده استيماران از ايب

TA  شـتر  يب يت منـد يآموزش ارائه دهندگان خدمات را عامل رضـا

 ين تناسبيم، چنيا که ما انجام داده يماران دانسته، در مطالعه فعليب

ز در يـ آمـوزش و درمـان ن   يرسد الگـو  يو به نظر مده نشده است يد

  . کنند يگر حرکت نميکدي يها در راستا ن بخشيا

هـا بـر    بـه کـل مؤلفـه    يج پس از وزن دهيذکر است که نتا شايان

 ٢٨(، پـژوهش  )درصـد  ٤٧(، مؤلفـه آمـوزش   ياساس استاندارد ساز

 ٢٥( يـ درمـان   يرنـدگان خـدمات آموزشـ   يگ يتمنديو رضا) درصد

نمـره اسـتاندارد   (رتبه اول  ير نظر گرفته شد و بخش عفوند) درصد

ــان ول)١٤٣ ــه دوم ) عــج(عصــر ي، بخــش کودک و بخــش ) ١٣٦(رتب

و  يکلــ يدر بررســ. رتبــه ســوم را کســب نمودنــد) ١١٨( يارتوپــد

 يت منديشده در سه مؤلفه آموزش، پژوهش و رضا ياستاندارد ساز

ودکــان و ک يبخــش عفــون يـ آموزشــ  يرنـدگان خــدمات درمــان يگ

رسد بتـوان   يبه نظر م. رتبه اول و دوم را احراز نمودند) عج(عصر يول

، بـا احـراز نمـرات بـاالتر     يکلـ  يان نمود که در جمع بنـد ين بيچن

 ين دو بخـش، الگـو  ي، در ا)عج(عصر يو کودکان ول يعفون يها بخش

ت يـ ها رعا ر بخشيآموزش، پژوهش و ارائه خدمات به نحو بهتر از سا

 يها ر بخشيها به سا ن بخشيا يم الگويصورت تعم شده است و در

 يهـا  به هدف يت آموزش عاليفيمارستان بتوان با ارتقاء مستمر کيب

  .دينائل گرد ينظام دانشگاه

 يهـا، بخـش عفـون    به عمل آمده در همـه شـاخص   يها در بررسي

رتبـه دوم و بخـش ارتوپـدي    ) عج(عصر يرتبه اول، بخش کودکان ول

  .ودندرتبه سوم را كسب نم
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  طرح يدر اجرا يهمکار: سيد رضا رئيس كرمي
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  تشكر و قدرداني

اران، ي، دسـت يئـت علمـ  يه يهـا، اعضـا   محتـرم بخـش   ياز رؤسا

ــارآموزان، خــانم کب  ــارورزان، ک ــک ــا يري ــ يو آق ــت د ينجف ر معاون

ن طـرح مـا را   يا يها که در اجرا بخش يآموزش يها ي، منشيآموزش

   .گردد نمودند سپاسگزاري مي يهمراه
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