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  :مقدمه

در هـاي دفتـر آمـوزش و ارتقـاي سـالمت وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـكي،           براساس سياسـت 
آمـوزش سـالمت، از    هـاي  و روش ها زشيابي رسانهرخصوص طراحي و پياده سازي يك نظام جامع ثبت اطالعات و ا

هاي صورت گرفتـه را   فعاليت ،و ادارات معاونت سالمت هاي علوم پزشكي با همكاري دانشگاه تالش شد 1381سال 
  . ها اقدام نمايد گردآوري و با رويه يكسان نسبت به ارزشيابي آن ،به صورت اطالعات قابل ارزشيابي طبقه بندي شده

هاي آموزش سالمت براساس  ها و ارزشيابي رسانه فرايندهاي گردآوري داده 1389تا  1387هاي  ربه سالدر خالل تج
  .شدبر اعتبار و پايايي آن افزوده  و اصالح و بازبيني ،هاي علمي اخصش

شـيابي خـارجي   رزا 88-87و  83-82و  82-81هـاي   در سـال هـا   دانشـگاه ي عملكـرد  جهت مقايسه و ارزيـاب  رو از اين
وجـود   هـاي بنيـادي بـين ارزشـيابي درونـي و ارزشـيابي خـارجي        براساس نتايج بدست آمده تفـاوت . تگرفصورت 
   .نداشت

هـاي   هـا و سـاير زيـر مجموعـه     انشگاهات آموزشي دتوليدتوسعه و بهبود كيفيت  منظور بهو با توجه به موارد پيشگفت 
هـاي آمـوزش    هـا و روش  رسـانه  فراينـد ارزشـيابي درونـي   ر اسـت  در نظ ،وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

   . توسط هر دانشگاه صورت گيرد سالمت
ت آموزشي خـود آشـنا كـرده و    طور حتم ارزشيابي انجام شده توسط هر دانشگاه، آنان را با وضعيت موجود توليدا به

هـاي آموزشـي و    و اجـراي برنامـه  ا هـ  عف خـود در زمينـه توليـد رسـانه    كند تا با آگاهي از نقاط قوت و ض كمك مي
  .هاي موجود كرده و اثربخشي توليدات آموزشي را باال ببرند ها سعي در بهبود شاخص اصالح كاستي

  . شرح زير تهيه شده است اي جهت ارزشيابي دروني توليدات آموزشي به نامه به اين منظور شيوه
سـبت بـه   طرفي كامـل ن  با بي رود همكاران گرامي و انتظار مينامه موارد زير مورد توجه قرار گرفته است  در اين شيوه

  . گرفته اقدام نمايند هاي صورت ارزشيابي فعاليت
 موارد الزام آور براي ارزيابان  -1

 ها يابي آنشها و شيوه ارز فعاليت -2

 آموزش سالمت  هاي و روش ها هاي ارزشيابي رسانه شاخص -3

  ها و امتياز دهي شيوه تكميل فرم -4

  آموزش و ارتقاي سالمت  دفترتايج به شيوه ارسال ن -5
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  موارد الزام آور براي ارزيابان
هـاي صـورت    و همچنين افزايش اعتبـار ارزشـيابي  ها  ي احتمالي نسبت به برخي از رسانهبراي پرهيز از هرگونه سوگير

 5رو حضـور حـداقل    از  اين. ارزياب به انتخاب دانشگاه براي اين منظور در نظر گرفته شده است 10تا  5گرفته، بين 
نمرات كسب شده بـراي هـر رسـانه اشـكالي     شيوه امتياز دهي و  در تعداد ارزيابان. ارزياب در اين فرايند الزامي است

  ). در مورد شيوه محاسبه در ادامه توضيح داده خواهد شد(ايجاد نخواهد كرد 

  

  ارزيابان انتخاب
اه علوم پزشكي مـورد  سالمت و با تائيد معاون فني يا بهداشتي دانشگآموزش و ارتقاي  دير گروهمان با انتخاب ارزياب

  . دنشو نظر منصوب مي

  

  ارزيابانويژگي 
 روهگـ  ديرماعضاي تيم ارزيابي با تشخيص . الزامي استسالمت و ارتقاي آموزش  گروهر ديم حضوردر تيم ارزيابي 

  :داراي حداقل دو ويژگي زير باشند بايدسالمت و ارتقاي آموزش 
هاي آموزش سالمت و نحوه تكميل چك ليست هـاي   ها و روش رگاه آموزشي ارزشيابي رسانهگذراندن كا .1

 يابيشارز

 داشتن سابقه فعاليت در گروه آموزش و ارتقاي سالمت .2

 كميته رسانه سابقه حضور و فعاليت در  .3

ارتباطـات،  رسـانه،  هاي آموزش بهداشت، تكنولـوژي آموزشـي،    تن مدرك دانشگاهي در يكي از رشتهداش .4
 سالمتو ارتقاي آموزش  دير گروهمبه تشخيص  ،هاي مرتبط و ساير رشته گرافيك

 هاي آموزشي قه فعاليت در توليد رسانهبسا .5

 ليد كننده رسانهگروه تو مسئولكارشناس  .6

7. .. 
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در تيم ارزيابي حضـور داشـته   سانه ، كارشناس مربوطه در زمينه آن رها بررسي انواع رسانهشود در  ميتوصيه 
  .باشد

   آموزش سالمت هاي و روش ها ابي رسانهيهاي ارزش شاخص
 .هـاي مختلفـي تشـكيل شـده اسـت      از قسـمت  آنآموزشي با توجه به نـوع  و يا روش رسانه هر يابي شچك ليست ارز

  رسـانه ، اجـراي  رسـانه ، مشخصات  فرآيند پيش رسانه(عنوان اصلي كه شامل  4يست ارزشيابي از چك لهر سواالت 
اي  پـيش رسـانه  عنـوان اصـلي فرآينـد    . شود را شامل ميچند زير عنوان  نيزو هر عنوان  تشكيلاست ) رسانهارزيابي و 

مداخلـه   / اطبين، انتخـاب رسـانه  بررسي وضعيت موجود، تدوين اهداف آموزشي،  شناسـايي مخـ  : زير عنوان 4شامل  
  . است

هـاي اصـلي اجـراي رسـانه و      عنوان. ل شده استيتشك رسانهو ساختار  رسانهزير عنوان محتوي  2از رسانه مشخصات 
/ در مواردي كه عناوين اصلي داراي زير عنوان نباشند سوالي بـه صـورت بلـي    .نيستندداراي زير عنوان  رسانه ارزيابي

ه دتوانند نسبت بـه امتيـاز دهـي مـوارد خواسـته شـ       صورت مثبت بودن جواب ارزيابان ميدر  خير طرح شده است كه
  . نندكاقدام 

 و شناسـايي مخـاطبين   ،تـدوين اهـداف آموزشـي   ، )نيازسـنجي ( بررسـي وضـعيت موجـود    :شاخص پيش رسانه شامل
  انتخاب رسانه و مداخله مناسب 

 س مواردي چون دقت، عدم تناقض و يكپارچگي، محتواي رسانه براسا :دو بخش مشخصات رسانه شامل
طراحي عنوان، شناسنامه رسانه، ساختار رسانه شامل  و شفافيت، مناسبت داشتن، جذابيت، خالقيت، مقبوليت

          ..،رسانه، كيفيت، پيش آزمون

 مكان  ،وزيعزمان ت ،در دسترس مخاطبان بودن ،تعداد رسانه توليد شدهو تيراژ  :توليد و اجراي رسانه شامل
              ..،توزيع

 يابي به اهداف آموزشي از طريق اين رسانه مورد سنجش قرار گرفته  كه آيا دست اين :ارزشيابي رسانه شامل
  . آيا تاثير بر تغيير آگاهي؛ نگرش و عملكرد مخاطبين را سنجيده است. است

  .شود وزشي فقط بخش پيش رسانه تكميل ميهاي آم در مورد روش: توجه
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  : شيوه تكميل فرم ها و امتياز دهي
عنـوان رسـانه،   : رسانه مورد نظر شـامل طراحي شده است كه در ابتداي هر فرم مشخصات مربوط به  اي به گونهها  فرم
و سـاير سـواالت در ادامـه    هـا درج   سانه و كد رسانه، براي تمامي فرممركز، تاريخ ارزيابي، سال توليد ر/ دانشگاه كد

  .رو براي تمامي ارزيابان درج اطالعات دقيق اين بخش بسيار مهم و ضروري است از اين .شود اضافه مي
  كد دانشگاه ها  -1جدول شماره 

  دانشگاه كد دانشگاه
  )بجنورد(دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي  10
  دانشگاه علوم پزشكي تهران 11
  دانشگاه علوم پزشكي همدان  12
  يالندانشگاه علوم پزشكي گ 13
  كرجدانشگاه علوم پزشكي   14
  دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي 15
  دانشگاه علوم پزشكي زنجان 16
  دانشگاه علوم پزشكي مركزي 17
  دانشگاه علوم پزشكي سمنان 18
  دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 19
  دانشگاه علوم پزشكي قزوين 20
  دانشگاه علوم پزشكي فم 21
  شكي سبزواردانشگاه علوم پز 22
  )مشهد(دانشگاه علوم پزشكي خراسان رضوي   23
  دانشگاه علوم پزشكي كاشان 24
  دانشگاه علوم پزشكي بابل  25
  دانشگاه علوم پزشكي بوشهر 26
  دانشگاه علوم پزشكي گناباد  27
  دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان 28
  دانشگاه علوم پزشكي بيرجند  29
  ازدانشگاه علوم پزشكي اهو 30
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  دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 31
  دانشگاه علوم پزشكي چهارمحال و بختياري 32
  دانشگاه علوم پزشكي تبريز  33
  دانشگاه علوم پزشكي ايالم 34
  دانشگاه علوم پزشكي سيستان  35
  دانشگاه علوم پزشكي كردستان 36
  هيدانشگاه علوم پزشكي كهكيلو  37
  دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 38
  دانشگاه علوم پزشكي زابل  39
  دانشگاه علوم پزشكي فارس 40
  دانشگاه علوم پزشكي جهرم 41
  دانشگاه علوم پزشكي فسا 42
  دانشگاه علوم پزشكي لرستان 43
  دانشگاه علوم پزشكي گلستان 44
  دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 45
  دانشگاه علوم پزشكي آذربايجان غربي 46
  م پزشكي رفسنجاندانشگاه علو 47
  دانشگاه علوم پزشكي كرمان  48
  دانشگاه علوم پزشكي مازندران 49
  دانشگاه علوم پزشكي يزد  50
  تربت حيدريهدانشگاه علوم پزشكي  51
  نيشابور دانشگاه علوم پزشكي  52
  دزفول دانشگاه علوم پزشكي 53
  جيرفت دانشگاه علوم پزشكي  54
  باسبندرع دانشگاه علوم پزشكي 55
  بم دانشگاه علوم پزشكي 56
  بهبهان دانشگاه علوم پزشكي 57
  آبادان دانشگاه علوم پزشكي 58
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  كد نوع رسانه -2جدول شماره 

  رسانه  كد رسانه
  بروشور-پمفلت  61
  پوستر  62
  مجله و بولتن  63
  كتاب و كتابچه  64
  مولتي مديا  65
  فيلم آموزشي  66
  برنامه تلويزيوني  67
  تيزر تلويزيوني  68
  تيزر راديويي  69
  كالس آموزشي  70
  كارگاه آموزشي  71
  همايش  72
  نمايشگاه  73
  اينترنت  74
  بسيج اطالع رساني  75

  
بـر اسـاس   (عنوان است كه متناسب با نوع رسانه طراحـي و تنظـيم شـده اسـت      15شامل ) جداول(ها  به طور كلي فرم

 اصـلي؛  شاخصها با استفاده از چهار  رسانههريك از اين طور كه در باال نيز اشاره شد  همان). 2عناوين جدول شماره 
 . شوند يابي ميش، ارزارزشيابي رسانهو  ي رسانهتوليد و اجرا، مشخصات رسانه، پيش رسانه
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  : مراحل تكميل اطالعات
ان انتخـاب شـده بـر اسـاس ايـن      هـا متناسـب بـا تعـداد ارزيابـ      دانشـگاه سالمت و ارتقاي آموزش  دير گروهم -1

بـراي عـدم همپوشـي    . دهـد  قـرار مـي   يابي را تكثيـر و در اختيـار ارزيـان   شـ ارزهـاي   هر يك از فرم ،نامه شيوه
 يك اطالع نداشته باشند ضـروري اسـت  ها توجه به اين نكته كه ارزيابان از امتياز داده شده توسط هر ارزيابي

 . كند يمبه رعايت اين نكته اقدام ها بر اساس تشخيص خود  دانشگاهسالمت و ارتقاي آموزش  دير گروهمو 

تكثيـر و در  ) نفـر  5مـثال  (فرم مربوط به كتاب و كتابچه به تعداد ارزيابـان   ،براي ارزيابي يك كتاب :عنوان مثال هب
ها نسبت بـه امتيـاز    هاي ارايه شده در فرم شاخصنامه و  هريك از ارزيابان براساس شيوه. دشو ها قرار داده مي اختيارآن

 . كند يمدهي اقدام 

اطالعـات آن در فايـل   ثبـت  هـا و   دانشـگاه مسـئول جمـع آوري فـرم    سـالمت  و ارتقاي آموزش  دير گروهم -2
Excel ها  نسبت به تجميع داده ديرمها،  پس از ارزيابي هر يك از رسانه. نامه خواهد بود پيوست به اين شيوه

 . واهد كردخبه تفكيك نوع رسانه اقدام 

مربوط بـه كتـاب    Excelسط هريك از ارزيابان به كتاب ذكر شده در فايل هاي داده شده توامتياز :عنوان مثال به
  . شود و كتابچه تجميع مي

) خيلـي كـم   1 –كم  2 –متوسط  3 –زياد  4 –به معني خيلي زياد  5امتياز (نحوه امتياز دهي بر اساس مقياس ليكرت 
  . ها اختصاص دهند امتياز به هريك از آيتم 5ا ت 1ز توانند ا ود ميهريك از ارزيابان متناسب با ديدگاه خ. خواهد بود

  
ايـن ضـرايب در امتيـاز     كـه  مشخصـي اسـت    )ضـرايب ( داراي  وزنو هر آيـتم  زير عنوان هر عنوان اصلي،  -3

تكميـل دقيـق اطالعـات بـر اسـاس       از ايـن رو . شود ده توسط هريك از ارزيابان ضرب مياختصاص داده ش
  .تهاي ذكر شده بسيار مهم و ضروري اس فرم

هـا در ايـن    فرمـول، ضـرايب بـراي هريـك از رسـانه     محاسبه امتياز نهايي هر رسـانه،  به همراه شيوه ضرايب مورد نظر 
نسبت به محاسبه دقيـق و امتيـاز دهـي آن     بايدهر دانشگاه سالمت و ارتقاي آموزش  دير گروهم. آمده است نامه شيوه

  . كندطبق فرمول ذكر شده اقدام 
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  يابي با ذكر يك مثالشست ارزشيوه امتياز دهي به چك لي
. هـاي مختلفـي تشـكيل شـده اسـت      يابي رسانه آموزشي توليد شده با توجه به نوع رسـانه از قسـمت  شچك ليست ارز

، فرآينـد پـيش رسـانه   (كـه شـامل    عنـوان اصـلي   4از  بروشـور، / چك ليست ارزشيابي پمفلـت سواالت  عنوان مثال به
اسـت  عنـوان    شدههر عنوان از چند زير عنوان تشكيل  ).بي پمفلت، اجراي پمفلت، ارزياربروشو/ مشخصات  پمفلت

بررسـي وضـعيت موجـود ، تـدوين اهـداف آموزشـي، شناسـايي        (زيـر عنـوان    4اصلي فرآيند پيش رسانه اي شـامل   
، )محتوي پمفلت و ساختار پمفلـت (زير عنوان  2و مشخصات پمفلت و بروشور از ) مداخله/ مخاطبين، انتخاب رسانه

است هاي مربوط به خود  هر زير عنوان  شامل آيتم. نيستهاي اصلي اجراي پمفلت و ارزيابي داراي زير عنوان  عنوان
كـه در صـورت پاسـخ      در نظـر گرفتـه شـده اسـت    خير / صورت بلي هپاسخ به اولين سوال  زير عنوان تعريف شده ب و

. گيـرد  هـا تعلـق نمـي    امتيازي به آنبودن جواب، در صورت منفي  شوند و ها بررسي و امتياز دهي مي مثبت، ساير آيتم
 3 –زيـاد   4 –به معني خيلي زيـاد   5امتياز (امتياز دهي  به هر آيتم توسط اعضاي كميته بر اساس مقياس ليكرت  شيوه

 عنـوان مثـال   داراي وزن اسـت بـه  هر عنوان اصلي و زير عنوان آن  .طراحي شده است) خيلي كم 1 –كم  2 –متوسط 
) 15(و ارزيابي پمفلت )  15(، اجراي پمفلت ) 40(، مشخصات پمفلت ) 30(پيش مداخله اي / ش رسانه ايفرآيند پي

در پايان هـر   .سوال وزن  داده شده استبا توجه به اهميت  ،همچنين  به هر آيتم مورد بررسي در هر زير عنوان .است
  .  ر گرفته شده استها در نظ زير عنوان و عنوان اصلي  رديفي جهت مجموعه امتياز آن

ابتدا توسط هر يك از  اعضـا كميتـه امتيـاز دهـي و       ،هاي آن در بررسي هر زير عنوان و آيتم :محاسبه امتياز شيوه
و در سـتون  ميانگين امتيازات اعضـا در وزن آن ضـرب    .شود ثبت مي سپس ميانگين امتيازات در ستون و خانه مربوط

هاي آن را جمـع و در وزن زيـر    از زير عنوان، امتياز نهايي آيتمسبه مجموعه امتيجهت محا. شود امتياز نهايي نوشته مي
در  آينـد نيـز از حاصـل ضـرب وزن فرآينـد     مجموعه امتيـازات هـر فر   .شود تقسيم مي 100بوطه  ضرب و بر ان مرعنو

ع امتيـاز چهـار عنـوان    با جم امتياز كلي رسانه .آيد دست مي هب 100هاي مربوطه، بخش بر  عنوان مجموعه امتيازات زير
  . اصلي فرآيند  بدست خواهد آمد

حداكثر امتياز آن خواهـد بـود و حـداقل امتيـاز هـر      % 70الزم به ذكر است حداقل امتياز مورد قبول در هر زير عنوان 
   .حداكثر امتياز متعلق به آن كمتر باشد% 80از وين اصلي فرآيندها نيز نبايد كدام از عنا
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  :پيش مداخله اي/ ي فرآيند پيش رسانه ا
، سـواالت تـدوين   30كـه بـه ترتيـب  وزن بررسـي وضـعيت موجـود       شـود  زير عنوان تقسيم مي 4ن  اصلي به اين عنوا

  .گرفته شده استدر نظر 20سانه و انتخاب ر 25،  شناسايي مخاطبين 25اهداف آموزشي
  بررسي وضعيت موجود  -الف

هاي موجود پرداخته  رقام و شاخصمخاطب با توجه به آمار و ا در بررسي وضعيت موجود به تحليل مشكل،  محيط و
ها مورد بررسـي قرارگيـرد بررسـي وضـعيت موجـود بـا        شود  الزم است مدارك و مستندات مربوط به اين فعاليت مي

در (كميتـه   ياعضـا .  آن در ستون مر بوطه  ثبت گرديـده  گيرد كه وزن هر سوال در مقابل آيتم صورت مي 4بررسي 
ا توجـه بـه بررسـي مسـتندات      بر اساس مقياس ليكرت به هر آيتم، امتياز مورد نظـر خـود را بـ   ) نفر 8ت بهداشتي معاون

ضرب و امتيـاز نهـايي آن محاسـبه    ، سپس ميانگين امتياز هر آيتم در ستون مربوطه ثبت و در وزن سوال كنند درج مي
  . شود مي

وزن هر  معيارها و سواالت
 سوال

 ميانگني آميتهامتيازدهي اعضاي 
امتياز 

 اعضا

امتياز 
 هنايي

1 2 3 4 5 6 7 8 
                       پيش مداخله اي/فرآيند پيش رسانه اي 

                        )نياز سنجي(بررسي وضعيت موجود:الف
نياز (آيا مدارك و مستندات بررسي وضعيت موجود- ١

بودن پاسخ به  در دسرتس مي باشد؟  در صورت مثبت)سنجي
                       .سواالت زير امتياز دهيد 

مشكل ) بروز/شيوع(در مطالعه اجنام شده تا چه حد وسعت- ٢
 40 مرتبط با سالمت بررسي شده است؟

A1  A2  A3  A4  A5 A6  A7  A8  A  
A  40 

B 1 B2  B3  B4  B5  B6  B7  B8   B B 30 ه است؟امهيت مشكل مرتبط با سالمت تا چه حد بررسي شد- ٣  30 
مجعيت حتت تاثري مشكل مرتبط با سالمت تا چه حد بررسي - ٤

 C1  C2  C3  C4  C5   C6  C7 C8   C 30  شده است؟
C  30 

 *                   30 )نياز سنجي(جمموع امتياز بررسي وضعيت موجود

*
100

30


D                    D=       303040  CBA                                

B=
N

BBBBBBBB 87654321         C=
N

CCCCCCCC 87654321 
      

A=
N

AAAAAAAA 87654321 
         N= اد اعضاء كميتهتعد  

  
  
  
  



 1390يزپاي: تهيه و تدوين                                                                                                       هاي آموزش سالمت شيوه نانمه ارزش يابي رسانه ها و روش               

١١ 
 

  وزارت بهداشت  ،آموزش و ارتقاي سالمت دفتربه  نتايجشيوه ارسال 
 .پذير خواهد بود تناسب با امكانات در دسترس امكانارسال اطالعات گردآوري شده به يكي از دو شيوه زير م

در  Excelتمـامي جـداول    ،هـا  دانشـگاه سـالمت  و ارتقاي آموزش  دير گروهمتوسط  ها پس از تجميع داده -1
 m.ardestani1361@yahoo.comبـه پسـت الكترونيكـي     rar.ده ترجيحـا بـا فرمـت    يك فايل فشـر 

 . شود ارسال مي

فايل الكترونيـك  (جداول تكميل شده به همراه ساير اطالعاتكترونيك، لدرصورت عدم دسترسي به پست ا -2
ذخيـره و بـه آدرس؛    (CD/DVD)بـر روي يـك لـوح فشـرده      )و مستندات هر رسانه و يا روش آموزشي

ران، خيابان جمهوري اسالمي، نبش خيابـان حـافظ، وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـكي، طبقـه        ته
 . شود ارسال ميسالمت آموزش و ارتقاي  دفترپنجم، 

نشـگاه  هـر دا سـالمت  و ارتقـاي  آمـوزش   دير گـروه مها،  ت هرگونه سوال در خصوص تكميل فرمدر صور -3
 . تماس حاصل نمايد 66701843ركار خانم منا سادات اردستانيمدير اجرايي پروژه ساند با شماره تو مي

  
  

  


