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چکیده
اهدف دانشگاه ها و مراکز آموز عا ی ،بهعنوان نهادهای دانش محور نقجش کليجدی در توسج ة کشجورها دارنجد و
عملکرد آنها در حوزههای مختلف باید ارزیابی شود .رتبهبندی یکی از ابزارهای ارزیجابی عملکجرد ،رقابجتپجذیری و
موفقيت دانشگاهها به شمار میآید .بنابراین رتبهبندی مطلوب خواهد بود که برگرفته از رسا ت ،مأموریت و وظجایف
کليدی نظام آموز عا ی باشد بهگونهای که با اجرای آن ،شجاهد ت ييجر رفتجار مسسسجاد در مسجير اهجداف کجالن
باشيم .هدف پژوهش حاضر شناسایی شاخصهای رتبهبندی دانشگاههای علوم پزشکی ایران است.
مواد و روشها این پژوهش مطا های آميخته با رویکرد تحليل محتواست .فرایند جمعآوری دادههجا مشجتمل بجر
 22مصاحبه نيمه ساختار یافته با اعضاء هيئتعلمی و افراد صاحب نظردانشگاه هجای علجوم پزشجکی شجمال شجر
کشور(مشهد ،بجنورد ،بيرجند) بوده که بر اساس رو نمونهگيری هدفمند انتخاب شدند و تحليل دادهها بجه رو
آنا يز محتوی کيفی انجام گرفت.
یافتهها با استفاده از تکنيک تحليل محتوا شاخصهای رتبهبندی دانشگاههای علوم پزشکی شناسایی شجد کجه در
نهایت  126شاخص 27 ،مقو ه در  3ب د احصاء و شناسایی شدند .در ادامه بهمنظور ت ميم نتایج پژوهش بجه دیگجر
دانشگاههای علوم پزشکی کشور جام ة آماری بخش کمی از طریق رو نمونهگيجری خوشجهای ت جداد 1623نفجر
انتخاب که از طریق فرمول کوکران  919بهعنوان حجم نمونه شناسایی و شاخصهای احصاء شده در مرحلة کيفجی
در قا ب پرسشنامه محقق ساخته در م رض قضاود اعضاء هيئتعلمی دانشگاههای علوم پزشکی (سنندج ،کرمجان،
هرمزگان و مشهد) قرار گرفت.
نتیجهگیری نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد تأثيرگذارترین اب اد و شاخصها به ترتيب :آموز  ،منابع انسجانی،
بهداشت عمومی ،بودجه بهداشت ودرمان ،پژوهش ،منابع ما ی دانشگاهی ،بهسازی محيطی بوده است و از آنجا کجه
ب د آموز و منابع انسانی از مهمترین و تأثيرگذارترین شاخصها در رتبهبندی دانشگاههای علجوم پزشجکی اسجت،
به مسئو ين توصيه می شود توجه بيشتری به این دو شاخص مهم داشته باشند که بتوانيم شاهد تکامل و پيشجرفت
بيشتر و سریعتر دانشگاههای علوم پزشکی باشيم.

مقدمه
امروزه رقابت بسيار بزرگی بين دانشگاهها برای جذب دانشججو

وجود دارد .از طرف دیگر در سالهای اخير نيز آمجوز عجا ی
به تجارتی جهانی تبدیل شده و بخش زیادی از درآمد برخی از
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سیدرضا آل طه و همکاران

این است که تحقيقجاد زیجادی در خصجوص رتبجه بنجدی ایجن
دانشگاهها ارائه نشده است و نظامهای رتبهبنجدی مت جددی در
حوزة آموز و پژوهش دانشگاهها است و با عنایت به مس فههجا
و شاخصهای متفاود رتبهبندی دانشجگاههجای علجوم پزشجکی
حلقه مفقوده این نظام های رتبهبنجدی بجيشازپجيش احسجاس
میشود.
با توجه به مطا ب بيان شده از آنجا که فلسفة شکلگيجری
دانشگاههای علوم پزشکی عالوه برمبحث آموز و پژوهش که
حوزة مشترک با دیگر حوزههای آموز عا ی اسجت وظجایف و
مأموریت هایی همچجون( :بهداشجت ،درمجان ،امنيجت غجذایی و
توس ه مدیریت و منابع) ضرورد زوم وجود نظام رتبهبنجدی و
شناسججایی شججاخصهججای آن بججهعنججوان نقشججة راه و م يججاری
استاندارد برای متو يان حوزة سالمت امری ضروری اسجت ].[5
ازاین رو با توجه بجه مطا جب بيجان شجده و اینکجه ارتقجاء رتبجة
دانشگاه و توس ة همکاریها ،مستلزم داشتن برنامههای مجدون
است؛ دانشگاه علوم پزشکی هر منطقه باید درصدد دستيابی به
شاخصهای مدون بومی باشد ،اقدامی که هنوز صورد نگرفتجه
و باعث می شود در ارائة رتبجة دانشجگاههجا ،دانشجگاههجایی کجه
کيفيت عملکرد باالیی دارند در ردههای آخجر قجرار بگيرنجد ،در
این پژوهش با ارائة مدل رتبهبندی دانشگاههای علجوم پزشجکی
س ی می شود نتایج آن در قا ب ارزیابی داخلجی دانشجگاههجای
علوم پزشکی ارائه شود و در نهایت این سسال مطجرح مجیشجود
که :شاخصهای رتبهبندی دانشگاههای علوم پزشکی چيست؟

کشورها نيز از همين راه تجأمين مجیشجود .گذشجته از موضجو
درآمدهای حاصل از جذب دانشجو ،باید به این نکته توجه کرد
که دانشجویان عامل بسط و گستر نفجو فرهنگجی کشجورها
هستند .امروزه موضو رتبه بندی دانشجگاههجا اهميجت زیجادی
دارد زیرا دانشگاهی که در جدول رتبهبندیها در صجدر باشجد،
دانشجویان بيشتری را هم جذب میکنجد .ا بتجه بایجد در نظجر
داشت که هم اکنون ت داد زیادی نظام رتبهبندی در دنيا وجود
دارد که هرکدام از آنها با توججه بجه رو هجا و شجاخصهجای
گوناگون ،عملکرد دانشگاه ها و مسسساد آموزشی و پژوهشی را
ارزیابی میکنند .ا بته در هرکدام از نظامهای رتبهبندی ،برخی
شاخص ها ،اهميت و ضریب تأثير بيشتر و برخی از شاخصهجا،
اهميت کمتری دارند و به این ترتيب نتيجة رتبهبندی در ایجن
نظامها با یکدیگر متفاود است ] .[1پدیدة رتبهبندی همراه بجا
افزایش تقاضا برای آموز عا ی رشد و توس ه داده شده اسجت.
در اغلب مواقع رتبهبندی ،روشی برای سادهسجازی و شجفافيت
روا ی پيچيده است که بجرای دانشججویان و دیگجر بخجشهجای
ینفع صورد میگيرد .بهعبارددیگر رتبهبندی تالشجی بجرای
اندازهگيری کيفيت آموز و پجژوهش عجا ی اسجت ] .[2نقطجة
آغازین رتبهدهی در جهان مربجو بجه سجال  1316اسجت .در
رابطه با رتبهبندی دانشگاهی ،سه موضو کليدی مطرح اسجت.
چه کسی رتبهبندی کند؟ چرا رتبهبندی میکند؟ و مخاطبجان
رتبهبندی چه کسانی هستند؟در پاسخ به این پرسش کجه چجرا
رتبهبندی صورد میگيجرد؟ بایجد گفجت کجه هجدف اصجلی آن
عبارد است از دادن اطالعاد به مشتری بهمنظور کمک بجه او
در انتخاب مسسسه آموز عا ی .همچنين هدف مهم دیگجر از
رتبهبندی ،عبارد است از عمل کردن آن بجهعنجوان اسجتراتژی
بازاریجابی آموزشجی و ایجن هجدف اشجاره بجه ارتقجای کيفيجت
مسسسههای آموزشی و ایجاد انگيزه بين آنان دارد .موضو سوم
که در رابطه با رتبهبنجدی دانشجگاهی مطجرح اسجت مخاطبجان
رتبجهبنجدی اسجت .دانشججویان از بيشجترین اهميجت در بجين
مشتریان آموز عا ی برخوردارند .وا دین ،دیگر گروه کليجدی
هستند از آن حيث که آنها هزینههای تحصيل دانشججویان را
میپردازند .سایر مشتریان آموز عا ی ،عبارداند از :دو جت و
مسسسههای دو تی مسئول سياستهجای آموزشجی ] [9مسجئلة
اصلی در رتبهبندی دانشگاههای علوم پزشکی ،نبود اطالعاد از
تمامی ف ا يت ها ،حوزهها و شاخص ها در زمينههای مختلجف و
بهروزرسانی آنها در امر ارتقاء سيستم سالمت کشور است کجه
با بررسی سوابق و مرور آن ها متوجه کمبود یا عجدم دسترسجی
به آخجرین اطالعجاد شجدیم ] .[8آنچجه در پيشجينه و ادبيجاد
تحقيق در راستای رتبهبندی دانشگاههای علوم پزشجکی اسجت

مواد و روشها
ازآنجایی که پژوهش حاضر ،مطا ه ای آميخته است و نتایج آن
به صورد پيشنهاد های اجرایی برای دانشگاه مورد مطا ه قابجل
اجرا و به کارگيری خواهد بود ،تحقيقی کاربردی است .در ایجن
پجژوهش از رو کيفجی تحليجل محتجوا )(analysis content
استفاده شد .رو تحليل محتوا بجه دنبجال درک تجربجههجای
زندة افراد در زندگی روزمره آنهاست و بجه درک پدیجدههجا در
موق يتهای طبي ی و به همان شکلی میپجردازد کجه رد داده
است] .[7پس از کسب مجوز انجام مطا ه از دانشگاههای علوم
پزشکی (بجنورد ،مشهد و بيرجند) و بيجان هجدف پجژوهش بجه
مصاحبه شوندگان ،از اعضای هيئتعلمی و صاحب نظجر دعجود
به عمجل آمجد .قبجل از شجرو پجژوهش توضجيحاتی مبنجی بجر
اختياری بودن شرکت در پژوهش ،محرمانه مانجدن اطالعجاد و
در صورد تمایل دردسترس قرار گرفتن نتایج اطالعجاد بجرای
مشارکتکنندگان پژوهش بيان شد .در این مطا جه از جام جة
آماری دانشگاه های علوم پزشکی شمال شر کشور ت جداد 22
نفر (  6نفر بجنورد16 ،نفر مشجهد 6 ،نفجر بيرجنجد) از اعضجای
80
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شناسایی شاخصهای رتبهبندی دانشگاههای علوم پزشکی ایران ...

داشتن زمان کافی و روند مصاحبه به طول انجاميد .مصاحبه با
سججساالد کلججی آغججاز و سججسالهججای ب ججدی بججر اسججاس پاسججخ
شرکتکنندگان به سجسال نخسجت و بجهمنظجور روشجن کجردن
موضو مورد مطا ه مطرح شد .مطا ب از طریجق ضجبط صجدا
جمع آوری شد و موارد ضبط شده و دستنجویس در نجرمافجزار
 Wordتایپ شده و با نرمافزار  One Noteت داد  126شجاخص
اسججتخراج و شناسججایی شججد .سججاس بججر اسججاس  126شججاخص
پرسشنامه محقق ساخته رتبه بندی دانشگاههای علوم پزشجکی
کشور در اختيار  18نفر از متخصصان و اعضجای هيئجتعلمجی
خبره بهمنظور اعتبار ( CVRنسبت روایی محتوا) قجرار گرفجت.
نتيجه  CVRمحاسبه شده نشان داد سساالتی که مقجدار CVR
محاسبه شجده کمتجر از  ./51بجود ،بجه علجت اینکجه بجر اسجاس
شاخص ،روایی محتوایی قابجل قبجو ی نداشجت از آزمجون کنجار
گذاشته شد و از  126سسال فقط  59شاخص بجاقی مانجد .و در
نهایت با بررسی شاخص  CVIبا سه م يار (مرتبط بودن ،واضح
بودن و ساده بودن)  81شاخص برای تدوین پرسشنامه مرحله
کمی تأیيد نهایی شد .در ادامه بهمنظور ت ميم نتجایج پجژوهش
به دیگر دانشگاههای علوم پزشکی کشور جام ة آمجاری بخجش
کمی از طریق رو نمونهگيجری خوشجهای ت جداد  1623نفجر
انتخاب که از طریق فرمول کوکران 919بهعنوان حججم نمونجه
شناسایی و شاخصهای احصاء شده در مرحلة کيفجی در قا جب
پرسشنامه محقق ساخته در م رض قضاود اعضاء هيئتعلمجی
دانشگاه های علوم پزشکی (سنندج ،کرمان ،هرمزگان و مشهد)
قرار گرفت.

هيئتعلمی ،باتجربه و صاحب نظر بر اساس رو نمونهگيجری
هدفمند و بر اساس مصاحبة نيمه ساختار یافته تا اشبا نظری
دادهها ی نی تا زمانی که در مصاحبه پایجانی کجدهای جدیجدی
حاصل نشد ادامه یافت .نحوة جمع آوری اطالعاد ،پاسجخهجای
آنان به سسالهای باز پاسخ به شرح یل بود:
 به نظر شما چه شاخصهجایی مجیتوانجد بجر رتبجهبنجدیدانشگاه علوم پزشکی مسثر باشد؟
 آیا عوامل خارج از دانشگاه هم مجیتوانجد بجر رتبجهبنجدیدانشگاه علوم پزشکی تأثير داشته باشد؟ آن عوامل کدامند؟
 عوامل داخلی در دانشگاه علوم پزشکی که باعث میشودبر رتبهبندی دانشگاه تأثير داشته باشند کدامند؟
 به نظر شما منابع دیگجری مجیتجوان جهجت رتبجهبنجدیدانشگاه علوم پزشکی استفاده کرد؟ کدامند؟
 از چه سياستهایی میتوان برای شناسایی شاخصهجایرتبهبندی دانشگاههای علوم پزشکی استفاده کرد؟
و در صورد نياز از سساالد کاوشی نيز استفاده شجد .بجرای
مثال «امکان دارد منظورتان را واضح تر بيان کنيد؟» مصجاحبة
نيمهساختار یافته در رو جمعآوری دادههجا نجوعی گفتگجوی
عميق و ژرفبين محقق و مشارکتکنندگان درباره پدیدة مورد
بررسی است .در این رو  ،محقق بدون اینکه بکوشد تا جهجت
خاصی به گفتگو بدهد ،س ی می کند تا به دنيای غيررسجمی و
تجربيجججاد زنجججدگی فجججرد دسجججت یابجججد ،بجججهطجججوریکجججه از
مشارکتکنندگان درخواست میشود تجربجة خجود را از پدیجده
بهطور شفاهی توصيف کنند ،بهطوریکجه مصجاحبههجای نيمجه
ساختار یافته در عين حجال کجه درصجدد پاسجخ بجه سجسال یجا
سسالهای خاصی است ،این امکان را برای مصاحبهشونده ایجاد
می کند که بر اساس تمایل و توانایی بيان خود به سسال پاسجخ
دهد .ی نی در عين حال که مشارکتکننده درصجدد پاسجخ بجه
سسال است ،از آزادی خاصی در زبان آوردن تجربياد خود نيجز
برخوردار است] .[7مدد زمان هر جلسه مصاحبه بين سجی تجا
چهل وپنج دقيقه برحسب تحمل و تمایجل شجرکتکننجدگان و

یافتههای پژوهش
الف) بخش کیفی
بر اساس دادههای جدول از بين  22نفر مصاحبهشجونده ت جداد
 9نفر م ادل  6/89درصد دکتری و  8نفر م ادل  6/57درصجد
ارشد( مسنث) و ت داد  3نفر م جادل  6/66درصجد دکتجری و 6
نفر ارشد م ادل  6/86درصد (مذکر) بودهاند.

جدول  .8آمار جمعیت شناختی مصاحبهشوندگان بخش کیفی

گروه علمی(هدف)

ت داد

شل

ميانگين سابقه مرتبط

دانشگاه علوم پزشکی خراسانشما ی

6

عضو هيئتعلمی

6

دانشگاه علوم پزشکی خراسانجنوبی

6

عضو هيئتعلمی

7

دانشگاه علوم پزشکی خراسانرضوی

16

عضو هيئتعلمی

12
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آموزشی ،بهداشت محيط ،ابتال به بيماریها ،مدیریت خجدماد
درمانی ،منابع فيزیکی ،توس ة مدیریت و منابع انسجانی ،منجابع
ما ی ،شاخصهای مرکب ،عوامل اجتماعی ،تحقيقاد در حجوزة
سالمت آموز  ،را در بر میگيرد.

بر اساس پاسخهای خبرگان و متخصصان در مرحلة کيفجی
عالوه بر استخراج مس فهها و شجاخصهجا و تجدوین پرسشجنامه
محقق سجاخته ،مجد ی پجارادایمی رتبجه بنجدی دانشجگاه علجوم
پزشکی نيز ترسيم می شود .ایجن مجدلهجا شجاخص جم يتجی،
ميزانهای مرگومير ،مجدیریت خجدماد بهداشجتی ،مشجاوره و

جدول  .0نتایج تحلیل محتوای مصاحبهها و کدگذاری باز ،مفاهیم و مقوالت فرعی و اصلی در رتبهبندی دانشگاه

مقو ههای اصلی

مفاهيم
دسترسی به آب
نسبت دسترسی جم يت به تسهيالد بهداشتی بهسازی شد
فاضالب بهداشتی
اماکن بهسازی شده
دفع زبا ه و فضوالد حيوانی
نظارد و ارزیابی بر مراکز و کارگاهها
ت داد مراکز آموز عا ی علوم پزشکی
مراکز بهداشتی درمانی ،پایگاهها و خانههای بهداشت
ت داد مراکز و واحدهای مراقبتهای بهداشتی او يه
ت داد مراکز توانبخشی
بيمارستان
داروخانه
ت داد داروخانهها
ت داد آزمایشگاهها
مراکز امدادی و اورژانس

بهداشت محيط

منابع فيزیکی

کادر پرستاری و مامایی و پيراپزشک
پزشک ،دندانپزشک ،داروساز ،رادیو وژیست و متخصص علوم آزمایشگاهی
نسبت آگاهی اعضای هيئتعلمی و غير هيئتعلمی از رسجا تهجا و اهجداف دانشجگاه و واحجدهای تحجت
پوشش
انجام ارزیابی عملکرد مدیران واحدهای استانی و شهرستانی دستگاه بر اساس دستورا مل مربوطه
نسبت نيروی انسانی شاغل به پستهای سازمانی
نسبت نيروی انسانی تخصصی درمانی شاغل در بيمارستانها به تخت ف ال
سهم هزینههای وزارد بهداشت از بودجه عمومی دو ت
سهم کل هزینههای بهداشت و درمان از تو يد ناخا ص داخلی
سهم هزینههای وزارد بهداشت به کل هزینههای بخش سالمت
نسبت کل هزینههای بهداشت و درمانبخش دو تی به کل هزینههای بهداشت و درمان
سهم مسسساد غيرانتفاعی خصوصی از هزینههای مصرفی نهایی بهداشت و درمانبخش خصوصی
سرانة تو يد ناخا ص داخلی برحسب دالر امریکا
سهم هزینههای بهداشت و درمان تأمين اجتماعی از تو يد ناخا ص داخلی
سهم هزینههای بهداشتی او يه به کل هزینههای سالمت
81
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مفاهيم
سهم هزینههای دارویی به کل هزینههای سالمت
نسبت درآمد اختصاصی به کل اعتباراد وزارد بهداشت و درمان
سهم هزینههای بيمه همگانی درمان از کل هزینههای سالمت
مدیریت منابع ما ی
نسبت رشد ت رفههای بيمه خدماد درمانی به رشد سطح عمومی قيمتها
ت داد مجالد علمی -پژوهشی در حوزه سالمت
ت داد نشریاد علوم پزشکی ایرانی نمایه شده در پایگاههای بينا مللی م تبر
ت داد اختراعاد و اکتشافاد به ثبت رسيده با موضو سالمت
منابع فيزیکی تحقيقاد در حوزة سالمت
ت داد مراکز تحقيقاتی ف ال در حوزة سالمت
ت داد پارکهای تحقيقاتی (علم و فناوری) در حوزة سالمت
ت داد مراکز رشد واحدهای فناوری در حوزة سالمت
درصد برنامههای آموزشی بازنگری شده
درصد برنامههای مصوب جدید (رشته ) در یک سال تحصيلی
نسبت رشتههای بينرشتهای از ت داد کل رشتههای مصوب در یک سال تحصيلی
ت داد دورههای علمی مشترک با دانشگاههای م تبر خارج از کشور در یک سال تحصيلی
نسبت دانشجویان خارجی به کل دانشجویان
نسبت دانشجویان غيربومی به کل دانشجویان
نسبت جمع استاد و دانشيار به کل اعضاء هيئتعلمی
نسبت ت داد دانشجویان به اعضای هيئتعلمی
نسبت مجالد علمی پژوهشی به کل مجالد آن دانشگاه
نسبت مقاالد علمی پژوهشی به ت داد اعضای هيئتعلمی
ميزان افزایش حضور دانشجویان ،استادان و کارمندان در جشنوارههای فرهنگی و قرآنی
ميزان افزایش مشارکت دانشجویان در مسابقاد قهرمانی و ا ماياد
کافی بودن ت داد کالسها به نسبت دانشجویان
وجود تابلوهای راهنما برای ساختمانها و محوطة عمومی
امکان دسترسی آسان م لوالن به قسمتهای مختلف ساختمان
وجود فضای مناسب برای انتظار مراج ان
وجود نمازخانه در ساختمانها
مناسب بودن نور ،تهویه ،حرارد و برودد ساختمان
شاخصهای شناسایی شده همان گزارههای کالمی هسجتند
که از پاسخ به سساالد حاصل آمدند که ب د از استخراج تمامی
این گزاره های کالمی ،برخی دارای اشتراک بودند که بر اساس
ادبياد و مبانی نظری موجود دستهبندی شدند و بر اسجاس آن
مفاهيم ثانویه شکل گرفتند و در دستهبنجدی دیگجری مفجاهيم
ثانویه بر اساس ادبياد موجود ،مفاهيم محوری را شکل دادند.

مقو ههای اصلی

تحقيقاد در حوزه سالمت

ارزیابی ف ا يتهای
آموزشی

الف)بخش کمی
در بخش کمجی و از آنججا کجه بتجوان نتجایج پجژوهش را بجرای
رتبهبندی به دیگر دانشگاههای علجوم پزشجکی کشجور بسجط و
ت ميم داد بجا اسجتفاده از رو نمونجهگيجری خوشجهای چهجار
دانشججگاه بججهصججورد پججایلود از چهججار سججوی کشججور شججامل
دانشگاه های علوم پزشکی (سنندج ،هرمزگان ،مشهد و کرمان)
به ت داد  1623نفجر کجه بجا اسجتفاده از فرمجول زیجر  919نفجر
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شدند و نتایج حاصل از بخش کيفی در م رض قضاود جام جة
آماری بخش کمی کار قرار گرفت.

بهعنوان حجم نمونه که از 7دانشکدة دانشگاههای بخش کمجی
براساس رو نمونهگيری طبقهای به دست آمده است انتخاب

جدول  .9آمار بخش کمی

محل ف ا يت

نفر

درصد فراوانی

درصد فراوانی تجم ی

دانشکدة پزشکی

211
85
18
1
12
18
3
919

67/81
18/91
8/87
2/56
9/19
8/87
2/11
166

67/81
11/73
16/26
11/12
32/65
37/12
166

دانشکدة دندانازشکی
دانشکدة داروسازی
دانشکدة پيراپزشکی
دانشکدة پرستاری و مامایی
دانشکدة بهداشت
دیگر موارد (طب سنتی ،مدیریت و اطال رسانی پزشکی ،م اونتها و )...
جمع کل

برای داده های به دست آمده از پرسشنامههای رتبجهبنجدی
دانشگاههای علوم پزشجکی بجر اسجاس نتجایج حاصجل از بخجش
کيفی روی  81شاخص شناساییشده تحليل عجاملی اکتشجافی
انجام شد .از آنجا که اشتراکاد تمامی گویجههجا بيشجتر از 6/5
بود و هيچ گویه ای به د يل مقادیر اشجتراکی نامناسجب حجذف
نشد.
در جداول تبيين واریانس کل سه قسمت مشاهده میشود:
قسمت نخست شامل مقادیر ویژة او يه ،مربو به مقادیر ویجژه
است و ت يينکننجدة عامجلهجایی اسجت کجه در تحليجل بجاقی
میمانند عاملهایی که دارای مقادیر ویژه کمتر از یک هستند،
از تحليل خارج میشوند .عوامل خارج شجده از تبيجين عجواملی
هستند که حضور آنها باعث تبيين بيشتر واریانس نمیشجوند.
قسمت دوم شامل مجمو مربع بارهای استخراج شده ،مربجو
به مقادیر ویژه عوامل استخراجی بدون چرخش است و قسمت
سوم مربو به مجمو مربع بارهای چجرخش یافتجه اسجت .در
جججدول تبيججين واری جانس شججاخصهججای مججسثر بججر رتبججهبنججدی
دانشگاههای علوم پزشکی نه عامل نخست دارای مقجادیر ویجژة
بزرگتر از یک است و در تحليل باقی میمانند .این عوامجل تجا
حدود  13درصد واریانس شاخصهای موجود مت ير مورد نظجر
را تبيين میکند .از آنجا که ماتریس به دست آمده ،تک عاملی
و یکه نيست ،خروجی به دست آمده ،برای ت يجين مت يرهجای
مورد نظر نياز به چرخش دارد.
نتایج حاصل از تحليل اکتشافی نشان میدهد کجه از ميجان
 81شاخص موجود 3 ،عامل اصلی(ب د) قابلشناسایی است که
برای هر یک از این اب اد با نظر استادان آگاه به موضو تحقيجق
نامگذاری صورد گرفت و در نهایت  3ب جد :ارزیجابی و نظجارد،

در بخش کمجی از آمجار اسجتنباطی (آزمجون تجک مت يجره
کو موگروف-اسميرنف ،آزمون عاملی تأیيدی و آزمون م ادالد
ساختاری) برای تجزیه وتحليل اطالعجاد موججود در دادههجای
نمونه و سنجش عدم قط يت در استنبا ها استفاده مجیشجود.
در این راستا سساالد تحقيق بجا رو هجای مناسجب آمجاری بجا
نرمافزار  SPSSنسخه  13سنجيده شدند.

 .1مؤلفهها و شاخصهای رتبهبنددی دانشدگاههدای
علوم پزشکی کدامند؟
برای بررسی و پاسخ گویی به این سسال پجژوهش از پرسشجنامة
محقق ساخته رتبه بنجدی کجه در مرحلجة کيفجی تجدوین شجد،
بهعنوان ابزار گردآوری دادهها در بخش کمی پژوهش اسجتفاده
شد .نخست کفایت نمونجه و همبسجته بجودن آنهجا بجا آزمجون
 KMOو بارتلت بررسی شد و ساس از تحليل عاملی اکتشجافی
برای شناسایی مس فهها و تحليل عاملی تأیيدی برای م نجاداری
رابطة بجين مت يرهجا اسجتفاده شجد .بجرای تشجخيص کفایجت و
شرایط الزم داده ها بجرای اججرای تحليجل عجاملی اکتشجافی ،از
آزمون های تناسب کایزر-مایر-ا کين 1و بارتلت 2اسجتفاده شجد.
آمارة  KMOشاخص کفایت مت يرهاست و مقدار بجاالتر از 6/7
برای اجرای تحليل عاملی مناسب اسجت .آزمجون  Bartlettنيجز
برای تشخيص مناسب بودن دادهها است و بجرای اینکجه مجدل
تحليججل عججاملی مفيججد و دارای م نججا باشججد ،الزم اسججت کججه
مت يرهای آن همبسته باشند.

1. Kaiser-Meyer-OlkinMeasure of Sampling Adequacy
2. Bartlett's Test
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نهایت ب جد عوامجل درونجی بجا تبيجين  9/8درصجد از ت ييجراد
واریانس رتبهبندی دانشگاهها کماهميتترین ب د است.
نهایتاً بر اساس پاسخ های اعضای هيئتعلمی و صاحب نظر
در مرحلة کيفی عالوه بر استخراج اب جاد و مس فجههجا و تجدوین
پرسشنامه محقق ساخته ،مدل پارادایمی رتبجهبنجدی دانشجگاه
علوم پزشکی نيز ترسيم می شود که بجه شجرح یجل اسجت .در
رو داده بنياد ،شاخصها ،مقو هها و اب اد بجه دسجت آمجده را
در سلسله روابطی به یک مدل مرتبط میسازیم که به آن مدل
رتبهبندی گویند ،و این مدل به ترتيجب شجامل اب جاد آمجوز ،
منابع انسجانی ،بهداشجت عمجومی ،بودججه بهداشجت و درمجان،
پژوهش ،منابع مجا ی دانشجگاهی ،بهسجازی محيطجی ،سجاختار
فيزیکی ،برنامهریزی داخلی است.

منابع انسانی متخصص ،بهسجازی محيطجی ،برنامجه بهداشجت و
درمان ،افزایش خدماد درمانی ،برنامجه ریجزی داخلجی ،عوامجل
محيطی ،منابع ما ی و عوامل درونی شناسایی شد.

 .2اهمیت هر یک از این مؤلفدههدا و شداخصهدای
رتبهبندی چگونه است؟
همان طور که در جدول  8مشجاهده مجیشجود ،ب جد ارزیجابی و
نظججارد بججا تبيججين  25درصججد ت ييججراد واریججانس رتبججهبنججدی
دانشگاه های علوم پزشکی بيشترین اهميت را داشته و پجس از
آن بججه ترتيججب ب ججدهای منججابع انسججانی متخصججص ،بهسججازی
محيطی ،برنامه بهداشت و درمجان ،افجزایش خجدماد درمجانی،
برنامه ریزی داخلی ،عوامل محيطی ،منابع ما ی قرار دارند و در

جدول  .0اهمیت ابعاد مؤثر بر رتبهبندی دانشگاههای علوم پزشکی

ردیف

بد

درصد تبيين واریانس

1
2
9
8
5
6
7
1
3

ارزیابی و نظارد
منابع انسانی متخصص
بهسازی محيطی
برنامه بهداشت و درمان
افزایش خدماد درمانی
برنامهریزی داخلی
عوامل محيطی
منابع ما ی
عوامل درونی

252233
112663
162763
162237
12797
62686
62836
62669
92936

کوواریانس ضمنی را نشان میدهد.
تمامی شاخصهای براز به کار رفته نشان مجیدهجد کجه
این مدل دارای براز خوبی است .بنابراین نتيجه مجی گيجریم
که مدل تحقيق دارای توانایی باالیی در اندازه گيری مت يرهای
اصلی تحقيق دارد .با توجه به استاندارد بودن مدل ،یافتههجای
يزرل قابليت اعتماد را دارد.
شاخصهای براز نشان میدهند که نسجبت خجی دو بجه
درجة آزادی برابر 1/537و ( )p=6/625م نادار اسجت .شجاخص
نيکویی براز ( )GFIبرابجر بجا  ،6/611شجاخص هنججار شجده
برازندگی( )NFIبرابر  ،6/36شاخص براز تطبيقی( )CFIبرابر
 6/31و شججاخص جججذر بججرآورد واریججانس خطججای تقریججب
( (RMSEAبرابر  6/676است که همگی در حد بسيار مطلوبی
قرار دارند.

 .3الگوی مناسب برای رتبه بندی دانشگاه های علوم
پزشکی کدام است؟
پس از تخمين پارامترهای مدل ،سسا ی که مطرح میشجود
این است که تا چه حد مدل مجورد نظجر بجا دادههجای مربوطجه
سازگاری دارد؟ پاسخ به این سسال تنها از طریق بررسی براز
مدل امکان پذیر است .منظور از براز مدل این اسجت کجه تجا
چه حد یک مدل با داده های مربوطه سجازگاری و توافجق دارد.
همانطوری که قبالً نيز بيان گردید در فرایند تخمين در برنامه
 LISRELماتریسجججی تحجججت عنجججوان مجججاتریس کوواریجججانس
ضمنی(ماتریس کوواریانس تخمينی آماری) به دست میآیجد و
به ميزانی که این ماتریس به ماتریس کوواریانس جام ه نمونجه
نزدیک تر باشد ،مدل از براز بهتری برخوردار خواهد بود .این
بججراز در واقججع ميججزان نزدیکججی مججاتریس  Sبججه مججاتریس
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نزدیک تر باشد ،مدل از براز بهتری برخوردار خواهد بود .این
بججراز در واقججع ميججزان نزدیکججی مججاتریس  Sبججه مججاتریس
کوواریانس ضمنی را نشان میدهد.
تمامی شاخصهای براز به کار رفته نشان مجیدهجد کجه
این مدل دارای براز خوبی است .بنابراین نتيجه مجی گيجریم
که مدل تحقيق دارای توانایی باالیی در اندازه گيری مت يرهای
اصلی تحقيق دارد .با توجه به استاندارد بودن مدل ،یافتههجای
يزرل قابليت اعتماد را دارد.
شاخصهای براز نشان میدهند که نسجبت خجی دو بجه

پس از تخمين پارامترهای مدل ،سسا ی که مطرح میشجود
این است که تا چه حد مدل مجورد نظجر بجا دادههجای مربوطجه
سازگاری دارد؟ پاسخ به این سسال تنها از طریق بررسی براز
مدل امکان پذیر است .منظور از براز مدل این اسجت کجه تجا
چه حد یک مدل با داده های مربوطه سجازگاری و توافجق دارد.
همانطوری که قبالً نيز بيان گردید در فرایند تخمين در برنامه
 LISRELماتریسجججی تحجججت عنجججوان مجججاتریس کوواریجججانس
ضمنی(ماتریس کوواریانس تخمينی آماری) به دست میآیجد و
به ميزانی که این ماتریس به ماتریس کوواریانس جام ه نمونجه
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شناسایی شاخصهای رتبهبندی دانشگاههای علوم پزشکی ایران ...

علمجی پجژوهش بجا پجژوهش جنجدقی و همکجاران ( )1938بججه
نورمحمدی و صفری ( )1932قادری شيخیآبادی و همکارانش
( )1932پيتججرزک )2615(1موسججکوکين و همکججاران)2615( 2
م رفی شده میتوان اشاره کرد.

درجة آزادی برابر 1/537و ( )p=6/625م نادار اسجت .شجاخص
نيکویی براز ( )GFIبرابجر بجا  ،6/611شجاخص هنججار شجده
برازندگی( )NFIبرابر  ،6/36شاخص براز تطبيقی( )CFIبرابر
 6/31و شججاخص جججذر بججرآورد واریججانس خطججای تقریججب
( (RMSEAبرابر  6/676است که همگی در حد بسيار مطلوبی
قرار دارند.

نتیجهگیری
نتایج نشان میدهد که نظامهای رتبهبندی موجود جامع نبوده
و عمدتاً اب اد آموز و پژوهش دانشگاهها را در نظر گرفتهانجد.
ذا با عنایت به رسا ت و مأموریت دانشگاههجای علجوم پزشجکی
که دارای وظایف و رسا تهای متنوعی در حوزههای بهداشجت
و درمان و  ...است زوم نظام رتبهبندی این دانشگاهها احساس
می شود که نتایج نهایی پژوهش نشان میدهجد تأثيرگجذارترین
اب اد و شاخصها به ترتيب :آمجوز  ،منجابع انسجانی ،بهداشجت
عمججومی ،بودجججه بهداشججت و درمججان ،پججژوهش ،منججابع مججا ی
دانشگاهی ،بهسجازی محيطجی بجوده اسجت .از ایجن رو پيشجنهاد
میشود برای هر یک از این مقو هها شاخصهایی کمی و قابجل
سنجش طراحی و در اختيار خبرگان عا ی قرار گيرد .همچنين
پيشنهاد میشود با توجه به م يارهای حاصله از ایجن پجژوهش،
پژوهشهای آتی مد ی مفهومی را برای رتبهبندی دانشگاههای
ایران طراحی نمایند .کدهای بازی که به منز ة مفاهيم ا زامآور
مستخرج از نظریاد خبرگان هستند میتوانند مبنای شجاخص
سازی آن مدل قجرار گيرنجد .بجرای دسجتهبنجدی دانشجگاههجا و
مقياس آنها هم میتوان اوزان متفاوتی را برای هر شاخص در
نظر گرفت .همچنين پيشنهاد میشود در هر یجک از محورهجا،
تأثيرگذارترین مفجاهيم در رتبجهبنجدی دانشجگاههجا بجر اسجاس
برنامه ریزی بر مبنای سناریو ،شناسایی و تحليجل شجود .شجاید
یکی از مهمترین مسائلی که میتواند رتبهبنجدی را بجه ابجزاری
برای ارتقای کيفيت عملکرد دانشجگاههجا تبجدیل نمایجد ،نحجوة
استفاده از نتایج رتبهبندی ،و نظجام پجادا (مثبجت یجا منفجی)
مبتنی بر آن است که توسط وزارد بهداشت ،درمان و آمجوز
پزشکی اجرا میشود.

 .4درجة تناسب الگوی رتبهبندی دانشگاههدا علدوم
پزشکی کشور چگونه است؟
نتایج آزمون م ادالد ساختاری نشان میدهد که نسبت خیدو
بر درجة آزادی کمتر از  9است .تقریب ریشجه ميجانگين مربجع
خطای برآورد کمتر از  6/61محاسبه شجد کجه بيجانگر مناسجب
بودن مدل است .همچنين در همة شاخصهجای خجوب بجودن
مدل ،مقادیر باالی  6/3محاسبه شد کجه نشجاندهنجدة بجراز
مناسب مدل هستند .بنابراین مدل ارائهشجده ،مناسجب بجوده و
ارتبا بين مت ير اصلی با مس فهها با یکدیگر مثبجت و م نجادار
است.

بحث
امروزه رتبه بندی دانشگاه ها و مسسسجاد آمجوز عجا ی ،ججزء
جداییناپذیر از نظامهای آموز عا ی محسوب مجیشجود زیجرا
تنها با پجایش هدفمنجد ،سجاختاریافته و دقيجق عملکجرد آنهجا
می توان به ارتقاء مداوم کيفيت دست یافت .بنابراین میتوان با
طراح جی دقي جق و همججهجانبججه شججاخصهججای عملکججردی ،بججه
رتبهبندی این مسسساد پرداخت و با ایججاد محيطجی رقجابتی،
پيشرفت سریع و دستيابی به اهداف آمجوز عجا ی را تسجهيل
کرد .در دهههای اخير ،مدلهجای مت جددی بجرای رتبجهبنجدی
دانشگاهها ،توسط مسسساد و پژوهشگران مختلف ارائهشده که
هر کدام با رویکردی خاص عمل میکنند .با توجه بجه اهميجت
موضو و هدف و ماهيت متفاود دانشگاههجای علجوم پزشجکی
نسبت به دیگر دانشگاه ها ،و نيز پيشرفت سریع علوم و امکاناد
و تجهيزاد ،به نظر می رسد مدلهجای موججود رتبجهبنجدی در
سنجش رتبهبندی واق ی دانشجگاههجای علجوم پزشجکی کشجور
چندان کارآمد نيسجتند .زیجرا جزوم وججود ایجن شجاخصهجای
رتبهبندی بهعنوان یک نقشة راه و یک م يجار اسجتاندارد بجرای
اقججداماد و ف ا يججتهججای دانشججگاه از ضججروریاد رتبججهبنججدی
دانشگاه هجای علجوم پزشجکی اسجت و در تحقجق اهجداف نظجام
آموز عا ی کشور و جهتدهی دانشگاههجا بجه سجمت اهجداف
مذکور از اهميت فراوانی برخوردار است .نتایج ایجن پجژوهش از
نظر بهکارگيری شاخص و رتبهبندی با برخجی از پجژوهشهجای
انجام شده در این زمينه قابل بحث است .بجرای مقایسجة تجوان

تشکر و قدرانی
این مقا ه برگرفته از رسا ة دکترای مدیریت آموزشی اینجانجب
با کد 67321212362661است .همچنجين در پایجان از تمجام
مدیران ،مسئوالن ،کميتة تحقيقاد دانشجویی دانشجگاه علجوم
پزشکی خراسان شما ی و تمام کسانی که ما را در رسجيدن بجه
تکميل این مطا ه کمک کردند تشکر و قدردانی میکنيم.

1 Pietrzak
2 Moskovkin
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Abstract
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Background Universities and higher education institutions, as Accepted: 2018/07/11
knowledge-based institutions, play a key role in the development of
countries and their performance in different fields. Ranking is one of
the tools to evaluate the performance, competitiveness and success of
universities. Therefore, a desirable ranking is based on the Prophecy,
mission and duties of the higher education system. As with running it,
we can see the change in the behavior of enterprises on the way to
macro goals. The purpose of this study is to identify the ranking
indices of medical universities.
Materials & Methods The scientific paradigm of this study was
based on a mixed method and based on qualitative interviews with
faculty members and experts in northeastern universities of medical
sciences (Mashhad, Bojnourd, Birjand). A sample of 22 individuals
was selected based on the purposeful sampling method. Using content
analysis technique, ranking indices of medical universities was
identified. 126 indicators of 27 categories were identified and
identified in 9 dimensions. In order to generalize the results of the
research to other medical universities of the country, a quantitative
part was obtained through cluster sampling of the identified indicators
in the form of a researcher-made questionnaire, which was subject to
the judgment of the faculty members of medical sciences universities
(Sanandaj, Kerman, Hormozgan and Mashhad).
Results The results show that the existing rating systems are not
comprehensive and mainly consider the dimensions of education and
research of universities. Therefore, in view of the Prophecy and
mission of medical universities that have duties and responsibilities in
the field of health care, the need for a ranking system for these
universities is felt. The final results of the research show that the most
Keywords: education, index, Medical
influential dimensions and indicators are respectively: education, Sciences universities, ranking.
resources human, public health, health budget, research, academic
funding, and environmental improvement.
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