
 
  

  1  1392مهر / هفتمشماره /9سال /سالمته تحقيقات نظام مجل

 انيو دانشجو يعلم أتيه ياعضا دگاهياز د دياسات يابيارزش يها تياولو يا سهيمقا يبررس
 لرستان يدانشگاه علوم پزشك

  3كامران زيعز، 2راد يفي، غالمرضا شر1يدريحشمت اله ح
  

  
  چكيده 
هاي يك دانشگاه و از وظايف مهم اعضاي هيأت علمي بوده و ارتقاء كيفيت آن، منجر به ارتقاء كيفيت  ترين رسالت آموزش از عمده :مقدمه

 سهيمطالعه با هدف مقا نيا. گردد ارزشيابي مدرس است از فرآيندهايي كه به منظور اين ارتقاء كيفيت انجام مي. گردد آموزش دانشگاه مي
 .ديانجام گرد 1390لرستان در سال  يدانشگاه علوم پزشك انيو دانشجو دياسات دگاهياز د نيمدرس يابيارزش يها تياولو

هر  تيآن، اهم قيابزار مورد استفاده پرسشنامه محقق ساخته بود كه از طر. ديانجام گرد يمقطع يليتحل يفيمطالعه به صورت توص نيا: ها روش
دانشگاه علوم  يعلم أتينفر از اعضا ه 116و تعداد  انينفر از دانشجو 299 نيدر ب يا نهيگز 4 كرتيبه صورت ل دياسات يابيارزش طهيح 5سؤوال از 

و  18نسخه  SPSSافزار  آوري شده، با استفاده از نرم اطالعات جمع. قرار گرفت يابيمورد ارز يا چند مرحله يريگ لرستان به روش نمونه يپزشك
 .قرار گرفت ليو تحل هيمورد تجز 05/0 يدار يبا سطح معن طرفه كي انسيوار زيو آنالمستقل  يو آزمون مجذور كاي، ت يفيآمار توص

 يها مهارت طهيداشتن اعتماد به نفس، در ح ،يفرد يها يژگيو طهيتسلط استاد بر موضوع درس، در ح س،يتدر يها مهارت طهيدر ح :ها افتهي
 طهيكالس و در ح انيشروع و پا قيزمان دق تيرعا ،يآموزش نياصول و قوان تيرعا طهيبا دانشجو، در ح مانهيارتباط صم يبرقرار ،يارتباط
 ديو اسات انينظرات دانشجو. موارد انتخاب شد نيبه عنوان مهمتر انيترم توسط دانشجو انيدر پا قيامتحان جامع و دق يبرگزار ،يابيارزش يها مهارت

 دار ياختالف معن يدر دو جنس از نظر آمار انيدر دانشجو ها طهيح تينظرات افراد در اكثر. با هم تفاوت داشت يابيموارد ارزش تيدر مورد اهم
 ).P= /001( نشان داد 

را به  دياسات يابيعوامل مهم در ارزش انيدارند، گرچه دانشجو يگاهاً اساس ييها تفاوت انيو دانشجو دياسات دگاهياز د يابيموارد ارزش :يريگ جهينت
 تواند يكه م رنديپذ يم ريتاث يليمقطع و رشته تحص ،يليمعدل تحص ت،يجنس رينظ ييبه موارد از فاكتورها يده تياما در اولو دهند يم صيتشخ يخوب

  .قرار دهد ديتوسط دانشجو  را مورد ترد ها يابيارزش اعتبار
  لرستان ياستاد، دانشجو، دانشگاه علوم پزشك ،يابيارزش: يديكل يها واژه

              

 ياعضا دگاهياز د دياسات يابيارزش يها تياولو يا سهيمقا يبررس .كامران عزيز راد غالمرضا، ريفيش، اله يدري حشمتح: ارجاع
  ؟؟): 7(9؛ 1392مت مجله تحقيقات نظام سال. لرستان يدانشگاه علوم پزشك انيو دانشجو يعلم أتيه
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  دياسات يابيارزش يهاتياولو

  مقدمه
هاي يك دانشگاه و از وظايف مهم  ترين رسالت آموزش از عمده

قاء كيفيت آن، منجر به ارتقاء كيفيت علمي بوده و ارت أتياعضاي ه
از فرآيندهايي كه به منظور اين ارتقاء . گردد آموزش دانشگاه مي
در واقع ). 2،1(گردد ارزشيابي مدرس است كيفيت انجام مي

ارزشيابي مدرس فرآيندي است كه از آن حداقل براي دو منظور 
ي هاي شغل گيري ارتقاء و بهبود كيفيت تدريس، آموزش و تصميم

. گردد مانند انتخاب، گزينش، تداوم اشتغال و ارتقاء استفاده مي
بنابراين ترديدي نيست كه اين ارزشيابي اقدامي ضروري و سازنده 

 بههاي آموزشي و  ارزشيابي مدرس يكي از انواع ارزشيابي. است
ترين انواع آن بوده و علت اين پيچيدگي  عبارتي از پيچيده

گيري و سنجش  هاي اندازه يل و روشدقتي وسا اعتباري و بي كم
مورد استفاده در اين نوع ارزيابي است زيرا هيچ يك از منابع 

اي را  غرضانه هاي ذكر شده اطالعات دقيق و بي اطالعاتي و روش
دهد و در  است به دست نمي ريكه براي يك ارزشيابي سالم ضرو

  ).2( عين حال نتايج حاصل از اين نوع ارزشيابي داراي اهميت است
كننده اعتبار و سودمندي  ارزشيابي به عنوان عامل تعيين امروزه

از اين رو از ارزشيابي مداوم براي . شود عملكردها محسوب مي
سنجش كيفيت عملكرد مدرسين و آگاهي از نقاط قوت و ضعف 

شود  هاي آموزشي استفاده مي آنها به منظور ارتقاء و پويايي فعاليت
عملكرد آموزشي اساتيد  زشيابيراي ارهاي مختلفي ب روش). 3(

ترين آنها، ارزشيابي اساتيد توسط دانشجويان  متداول. وجود دارد
)Student Evaluation of Teaching(  است كه در

در اين مدل . ها رايج گرديده است هاي اخير در دانشگاه سال
ارزشيابي، معموالً با استفاده از پرسشنامه، حاوي سؤاالت چند 

نظرات دانشجويان را پيرامون رفتار و فعاليت  باز،اي يا  گزينه
  ).1(دهند  آموزشي اساتيد مورد تجزيه و تحليل قرار مي

چند ارزشيابي امري منطقي و ضروري است و با انجام آن  هر
ها و عملكردها پي برد، اما  توان به نكات منفي و مثبت برنامه مي

يح، حساس و الزمه آن وجود يك سيستم و ابزار سنجش صح
دقيق است تا ارزشيابي به نحو صحيح صورت گيرد و تبعات منفي 

ضعيف ارزشيابي،  راياز پيامدهاي منفي اج. آن به حداقل برسد
تفاوتي آنها به وظايف  كاهش رضايت پرسنل، كم شدن انگيزه، بي

خود و نهايتاً كاهش بازدهي سيستم است كه در جاي خود مسائل 
  .)4(بسيار مهمي هستند 

در مورد نظرات دانشجويان و اعضاي  Bergmanبررسي  در
هاي مدرسين باليني ممتاز و آموزش  هئيت علمي در مورد ويژگي

پژوهي و از نظر دانشجويان، توانايي  موثر، از نظر مدرسين دانش
در  يا به عالوه مطالعه). 5(برقراري ارتباط از معيارهاي عمده بودند 

داده است مهمترين معيار از نظر  شانن دانشگاه علوم پزشكي اهواز
هاي  دانشجويان رفتار و عملكرد آموزشي بوده و از نظر آنان ويژگي

شخصيتي و آكادميك مدرسين و طريقه ارزشيابي دانشجويان نيز 
دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي ). 6(داراي اهميت متوسط است 

دانشجو،  اب قزوين، داشتن اعتماد به نفس، برقراري ارتباط نزديك
احترام به زمان شروع و خاتمه كالس، استفاده از سؤاالت دقيق و 

هاي مطلوب در تدريس  جامع در امر ارزشيابي دانشجو را از ويژگي
  ).7(دانند  يك مدرس مي

الزمه ارزشيابي مناسب و صحيح مدرس مشخص بودن  بنابراين
 هاي موثر در آموزش مطلوب است چرا كه با معيارها و مالك
هاي ارزشيابي جهت سنجش و  ها فرم ها و شاخص استفاده از مالك

امر  نيا تيبا توجه به اهم. گردند ارزيابي مدرسين طراحي مي
از  نيمدرس يابيرزشا يها تياولو سهيمطالعه حاضر با هدف مقا

لرستان در سال  يدانشگاه علوم پزشك انيو دانشجو دياسات دگاهيد
  .ديانجام گرد 1390

  
  ها روش

است كه در  يمقطع يليتحل - يفيتوص يمطالعه پژوهش نيا
جامعه پژوهش را اعضاء . دانشگاه علوم پزشكي لرستان انجام شد

اي از دانشجويان دانشگاه در  علمي دانشگاه و نمونه أتيه
و  يا هاي موجود در دانشگاه در مقاطع تحصيلي دكتري حرفه رشته

از سنوات  اليكسكارشناسي كه مشغول به تحصيل بودند و مدت 
آوري  روش جمع. دادند ليتحصيلي آنها سپري شدهبود، تشك

اطالعات در گروه اساتيد به صورت سرشماري و در گروه 
شده  يتصادف يا هيو سهم يا ازچند روش طبقه يقيدانشجويان تلف

طبقه در نظر گرفته شد و  كيصورت كه هر دانشكده  نيبود به ا
طبقه در  ريز كيبه صورت  كدهانشموجود در هر د يها تعداد رشته

 انينظر گرفته شده و با توجه به حجم كل نمونه و تعداد دانشجو
به آنها  يليدر هر دانشكده و هر ترم تحص ليمشغول به تحص

افراد  يسپس به صورت كامال تصادف. تعلق گرفت يخاص هيسهم
جهت شركت در پژوهش و  يانتخاب شدند كه بعد از اعالم آمادگ

آنها قرار گرفته و به آنها  اريالزم، پرسشنامه در اخت حاتيضدادن تو
  . كنند ليفرصت الزم داده شد كه به روش خود پرسشنامه را تكم
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   اله حيدري و همكاران حشمت                  

ترم سوم و باالتر در مقاطع  يدانشجو 1200حجم نمونه،  درمورد
بهداشت، پرستاري و  ،يهاي پزشك در دانشكده يليمختلف تحص

بودند كه با استفاده از  ليمامايي و پيراپزشكي مشغول به تحص
نفر عضو  150نفر در نظر گرفته شد و در گروه اساتيد  300فرمول 

 نياز ب. وارد مطالعه شدند يعلمي به صورت سرشمار أتيه
نكرده بود  لينفر به صورت كامل پرسشنامه را تكم كي انيدانشجو

  . ديكه حذف گرد
كه  محقق ساخته يا اطالعات شامل پرسشنامه يابزار گردآور 

با مطالعه كتب و  يو محتو يروايي پرسشنامه به روش اعتبار صور
مقاالت مرتبط و اعمال نظرات ده نفر از اساتيد دانشگاه علوم 

انجام و پايايي آن به روش  يو كم يفيلرستان بصورت ك يپزشك
پرسشنامه . آمد بدست 83/0آزمون مجدد با ضريب همبستگي 

شخصات دموگرافيك قسمت بود كه در بخش اول م 6شامل 
در  دياسات سيتدر يها در بخش دوم مهارت ان،يو دانشجو دياسات

در  دياسات يفرد يها يژگيقسمت دوم مربوط به و تم،يآ 13قالب 
در  يارتباط يها مهارت يابيقسمت سوم مربوط به ارز تم،يآ 9قالب 
در  يآموزش نياصول و قوان تيچهارم رعا تقسم تم،يآ 4قالب 
 دياسات يابيارزش يها و قسمت پنجم مربوط به مهارت تميآ 4قالب 

 اسيبا مق دياسات يابيارزش يها تيالو تم،يآ 8است كه در قالب 
داشت  4تا  1از  يازيامت نهيهر گز. شد يابيارز يا نهيگز 4 كرتيل

 2و  1 ازيمتموضوع و ا تيدهنده اهم نشان 4و 3ازيكه امت
ت و در كل هر فرد مورد نظر اس تميدهنده مهم نبودن آ نشان

و  76 ازيكسب امت. كسب كند ازيامت 152تا  38 نيب تواند يم
مورد استفاده در  يها نهيدهنده نامناسب بودن گز نشان تر نييپا

و باالتر  100 ازيو كسب امت دياسات يابيپرسشنامه جهت ارز
پس از . بود دياسات يابيجهت ارز ها نهيگزدهنده مناسب بودن  نشان
و با 18نسخه  SPSSيافزار آمار اطالعات با نرم ،يآور جمع

نظير آزمون مربع  يليو تحل يفيتوص يآمار يها استفاده از آزمون
 يدار يبا در نظر گرفتن سطح معن انسيوار زيمستقل و آنال  tكاي،

 .قرار گرفت ليو تحل هيمورد تجز 05/0
  

  ها يافته
نفر  69كننده در مطالعه از جنس مرد با تعداد  شركت دياسات تياكثر

%) 8/57(نفر  67سال با تعداد  40 يباال يو در گروه سن%) 5/59(
و %) 6/52نفر ،  61(  ينيبال طهيافراد در ح تياكثر نيبودند همچن

 تيحائز اكثر%) 68,1(نفر  79با تعداد  ياريدر مرتبه استاد دياسات
كننده از جنس پسر با  شركت انيتعداد دانشجو نيشتريب. تعداد بودند

همه  بايتقر. زن بودند%) 47,8(نفر  143و %) 52,2(نفر  156تعداد 
سال و  20–25 ياز گروه سن%) 3/98نفر،  294تعداد (  انيدانشجو

 نيدر ا ياز دانشكده پرستار%) 5/47نفر،  142( انيدانشجو تياكثر
 16 يبلق يليبا معدل ترم تحص انيدانشجو.. مطالعه شركت داشتند

 14با معدل  انيو سپس دانشجو%) 5/39(نفر  118با تعداد  18 يال
تعداد را به خود تعلق  نيشتريب%) 4/27(نفر  82با تعداد  16 يال

  . دادند
، )تميآ 12( سيتدر يها قسمت مهارت 5در  يابيارزش يها تميآ
 تي، رعا)تميآ 4( يارتباط يها ، مهارت)تميآ 10( يفرد يها يژگيو

) تميآ 4( يابيارزش يها و مهارت) تميآ 4( يآموزش نيقواناصول و 
 يها تميدر مورد آ ديو اسات انينظرات دانشجو سهيشد و مقا يبررس

تسلط استاد  دياز اسات%  6/83داد  نشان سيتدر يها مهارت طهيح
% 1/37كه  يمهم گزارش دادند در حال يليبر موضوع درس را خ

 دياسات% 6/77 نيهمچن. كردند يابيمهم ارز يليآن را خ انيدانشجو
كه  ينمودند در حال يمهم معرف يليرا خ يارائه مطالب كاربرد

 1جدول  ههمانطور ك. را داشتند دهيعق نيا انياز دانشجو% 9/59
ارائه  تميآ تياهم يابيدر ارز ديو اسات انيدانشجو دهد ينشان م

 يها تميدر مورد آ. توافق نظر داشتند بايتقر يعلم ديمطالب جد
داشتند  دهيعق دياسات% 5/84 ،يفرد يها يژگيو طهيدر ح يابيارزش

 دهيعق هم انيدانشجو% 9/77مهم بوده و  يليكه اعتماد به نفس خ
معتقد بودند نگرش استاد نسبت  انيدانشجو% 9/74. ندبود ديبا اسات
 دياسات% 62كه  يمهم است در حال يليخ يابيدر ارزش سيبه تدر

 ان،يدانشجو% 39و  دياسات% 59 نيهمچن. راز كردندرا اب دهيعق نيا
. مهم اعالم كردند اريرا بس يابيدر ارزش ياسالم يها ارزش تيرعا

 طهيمربوط به ح يها تميآ در دهد ينشان م 2طور كه جدول  همان
و  انيدانشجو نيب ياختالف نظرات اساس ،يارتباط يها مهارت

 س،يتدر انيدر جر انياستمرار ارتباط با دانشجو يها تميدر آ دياسات
ارتباط  يو برقرار انينسبت به رفتار دانشجو يريپذ انعطاف

 تياختالف نظر در اهم نيا. با دانشجو وجود داشت مانهيصم
 دهيد زين يآموزش نياصول و قوان تيرعا طهيمربوط به ح يها تميآ
  ).2و  1جدول (  شود يم
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  دياسات يابيارزش يهاتياولو

  هاي فرم ارزشيابي كيفيت تدرس تئوري آيتمدر پاسخ به اهميت انشجويان دو اتيد آمار توصيفي اس :1جدول 
  بي اهميت

اساتيد 
 )دانشجويان(

  كم اهميت
اساتيد 

 )دانشجويان(

  مهم
اساتيد 

 )دانشجويان(

  خيلي مهم
اساتيد 

 )دانشجويان(

  
 آيتم ارزشيابي

   تسلط استاد بر موضوع درس  )1/37( 6/83 )5/46( 4/16 )4/12( 0 )4( 0
  
  
  
  
  

هاي  حيطه مهارت
 تدريس

واالت ؤسصرف وقت جهت حل مشكالت و  )2/59( 3/48 )8/37(8/38 )3/1( 3/10 )7/1( 6/2
 دانشجويان

 نوع منابع مورد استفاده استاد جهت تدريس )1/42(1/37 )8/42( 7/51 )11( 2/11 )4( 0

 ارائه مطالب كاربردي )9/59( 6/77 )8/34( 6/20 )3,3( 0/98 )2( 0/9

 داشتن طرح درس و بيان آن )5/36(5/40 )8/40( 3/54 )4/17( 2/5 )4/5( 0

0  
)1( 

7/26  
)12( 

9/56  
)5/40( 

4/16  
)5/46( 

 كننده بودن كالس سرگرم

 استفاده از وسايل كمك آموزشي )9/49( 7/39 )5/38( 4/47 )4/9( 3/10 )3/2( 6/2

 ت هر درس در شروع آنبيان اهمي )92( 9/50 )7/5( 1/49 )7/0( 0 )7/1( 0

فراهم كردن موقعيت براي تفكر دانشجويان  )5/51( 5/40 )5/37( 2/55 )7/6( 3/4 )3/4( 0
 در خصوص موضوع درسي

پرسش و پاسخ از دانشجويان در جريان  )1/35( 6/52 )8/40( 8/44 )4/12( 6/2 )7/11( 0
 تدريس

  لب جديدارائه مطا  )9/63( 3/60  )4/31( 7/39  )7/3( 0  )1( 0
   داشتن اعتماد به نفس )9/77(5/84 )1/17( 5/15 )3/4( 0 )7/0( 0

  
  

 هاي فردي ويژگي

 نگرش استاد نسبت به تدريس )9/74( 9/62 )1/25( 5/34 )0( 6/2 )0( 0

 نگرش استاد نسبت به رشته )2/70( 69 )8/27( 31 )2( 0 )0( 0

 ا و لهجه استادصد )2/47( 5/29 )4/32( 2/61 )4/14( 9/12 )6( 0

 طرز لباس پوشيدن و ظاهر استاد )1/39( 6/33 )8/40( 8/63 )4/11( 6/2 )7/8( 0

 هاي اسالمي رعايت ارزش )1/35( 2/55 )8/39( 8/32 )12( 9/6 )13( 6/2

 داشتن سابقه طوالني تدريس )8/31( 1/18 )4/34( 4/46 )7/20( 7/26 )13( 6/8

 رتبه دانشگاهي مدرس )1/39(7/20 )1/41( 2/55 )7/15( 5/15 )4( 6/8

  
  هاي فرم ارزشيابي كيفيت تدرس تئوري آيتمدر پاسخ به اهميت و دانشجويان تيد اسا آمار توصيفي :2جدول 

  بي اهميت
اساتيد 

 )دانشجويان(

  كم اهميت
اساتيد 

 )دانشجويان(

  مهم
اساتيد 

 )دانشجويان(

 خيلي مهم
اساتيد 

 )دانشجويان(

 
 يآيتم ارزشياب

7/3 )0( 5 )4/16( 7/24 )44( 6/66)7/39( برقراري ارتباط صميمانه با دانشجو  
هاي  مهارت

 ارتباطي
7/0 )0( 3/4 )6/21( 1/31 )6/46( 9/63)9/31( پذيري نسبت به رفتار دانشجويانانعطاف
0 )0( 7/3 )8/7( 1/36 )6/52( 2/60)7/39( ريساستمرار ارتباط با دانشجويان در جريان تد
6 )3/5( 7/22 )7/45( 1/38 )8/38( 1/33)3/10( شناخت دانشجويان به اسم
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4/8 )0( 4 )0( 1/44 )4/53( 5/43)5/46( رعايت زمان دقيق شروع و پايان كالس و  رعايت اصول
 قوانين آموزشي

8 )0( 4/24 )7/26( 1/41 )7/39( 4/26)6/33( هاي آموزشينامهرعايت دقيق مفاد آيين
7/11 )0( 1/29 )2/11( 5/41 )44( 7/17)8/44( الزام دانشجويان به رعايت مقررات آموزشي
1/26 )6( 7/22 )7/20( 1/31 )2/36( 1/20)1/37( انجام حضور غياب دقيق در كالس
4/7 )0( 7/16 )1/12( 4/25 )1/43( 5/50)8/44( برگزاري امتحان جامع و دقيق در پايان ترم  

  
هاي  مهارت

 ارزشيابي

7/17 )0( 8/31 )3/35( 4/31 )3/54( 1/19)3/10( اي در پايان هر كالس و در طولمرحلهانجام ارزشيابي
 ترم

7/16 )6/2( 1/22 )2/23( 8/37 )2/55( 4/23)19( خواستن تكاليف تحقيقي از دانشجويان

4/14 )0( 1/31 )4/16( 8/34 )9/56( 7/19)7/26( ي از دانشجويانانجام ارزشيابي ورود

 ارائه نحوه ارزشيابي )8/44(1/39  )4/41( 8/40  )2/11( 7/11 )6/2( 4/8

 بيان انتظارات از دانشجو )9/50(1/43  )4/41( 8/39  )2/5( 7/7 )6/2( 4/9

 
 طهيكننده در مطالعه در ح شركت دياسات ازاتيامت نيانگيم

اصول و  طهي، در ح6/3 اريبا انحراف مع 2/24 ،يابيارزش يها مهارت
 يها مهارت طهي، در ح1/2 اريبا انحراف مع 9/12 ،يقواعد آموزش

 ،يفرد يژگيو طهي، در ح2/2 اريو با انحراف مع 1/12 ،يارتباط
انحراف با  1/43 سيتدر يها ارت، مه 0/3اريبا انحراف مع8/29
بود  7/10 اريبا انحراف مع 3/122 ازاتيو در جمع كل امت 9/3 اريمع
كننده در مطالعه در  شركت انيدانشجو ازاتيامت نيانگيم). 3جدول (
   طهي، در ح9/4 اريبا انحراف مع 8/22 ،يابيارزش يها مهارت طهيح

  
 طهيدر ح ،9/2 اريبا انحراف مع 1/11 ،ياصول و قواعد آموزش

 يژگيو طهي، در ح9/1 اريو با انحراف مع 6/13 ،يارتباط يها مهارت
با  3/42 سيتدر يها ، مهارت9/3 اريبا انحراف مع 6/29 ،يفرد

 اريبا انحراف مع 7/119 ازاتيو در جمع كل امت 4/6 اريانحراف مع
دو  نيكننده در مطالعه ب شركت ديگروه اسات در ).3جدول (بود  6/13

نشد و  دهيد يدار يختالف معنا يجنس مرد و زن از نظر آمار
  .داشتند دهيدو جنس با هم اشتراك عق بايتقر

  
  هاي ارزشيابي حيطهكننده در مطالعه بر حسب  شركتو دانشجويان جمع امتيازات اساتيد  :3جدول 

  ميانگين انحراف معيار حداقل حداكثر

 هاي ارزشيابي مهارت اساتيد 2/24  6/3  15  32

 دانشجويان 8/22 9/4 9 32 

 اصول و قواعد آموزشي اساتيد 9/12  1/2  8  16

 دانشجويان 1/11 9/2 4 16 

 هاي ارتباطي مهارت اساتيد 1/12  2/2  8  16

 دانشجويان 6/13 9/1 8 16 

 ديويژگي فر اساتيد 8/29  3  25  36

 دانشجويان 6/29 9/3 15 36 

 هاي تدريس مهارت اساتيد 1/43  9/3  37  51
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  دانشجويان 3/42 4/6 13 82

 اساتيد 3/122  7/10 104  146
  جمع كل امتيازات

 دانشجويان 7/119 6/13 85 162

 
 انيدانشجو ازاتيدر جمع امت دهد ينشان م 4همانطور كه جدول 

 كيبه تفك يابيارزش يها طهيكننده در مطالعه بر حسب ح شركت
وجود دارد و در  يدار يمعن يدو جنس اختالف آمار نيب تيجنس

  .  را كسب كرده است ازيامت نيشتريجنس زن ب ها طهيهمه ح
  

  هاي ارزشيابي به تفكيك جنسيت حيطهكننده در مطالعه بر حسب  شركتجمع امتيازات دانشجويان  :4جدول 
P-value 

 متغيير جنسيت تعداد ميانگين انحراف معيار 
 

01/0 

7/4 4/41 156  مرد
 هاي تدريس مهارت

 
7/7 3/43 143  زن
4/6 3/42 299 كل

001/0 

7/3 7/27 156  مرد
 فردي ويژگي

 
1/3 6/31 143  زن
9/3 6/29 299 كل

001/0 

2 1/13 156  مرد
 هاي ارتباطي مهارت

 
5/1 2/14 143  زن
9/1 6/13 299 كل

001/0 

9/2 9/9 156  مرد
 اصول و قواعد آموزشي

 
2/2 5/12 143  زن
9/2 1/11 299 كل

009/0 

4/4 1/22 156  مرد
 هاي ارزشيابي مهارت

 
2/5 6/23 143  زن
9/4 8/22 299 كل

001/0 

9/11 4/114 156  مرد
 جمع كل امتيازات

 
9/12 5/125 143  زن
6/13 7/119 299 كل

را در  ازيامت نيشتريب 18با معدل باالتر از  انيدانشجو نيهمچن
 نيانگيداشتند كه اختالف در م دياسات سيتدر يها مهارت طهيح

  ).5جدول (بود  دار يمعن ينمرات از نظر آمار
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 هاي ارزشيابي به تفكيك معدل تحصيلي حيطهكننده در مطالعه بر حسب  شركتجمع امتيازات دانشجويان  :5جدول 

P-value 
 

انحراف معيار  حداكثر حداقل  ميانگين
  معدل
 تحصيلي

 متغيير

 

001/0 

  هاي تدريس مهارت 18> 4/45 3/4 52 38

29 82 1/7 4/42 
18-16 

33 52 4/4 5/41 
16- 14 

13 44 9/13 1/33 
14-11 

13 82 7/6 2/42 
 كل

042/0 

هاي حيطهجمع امتيار در همه  18> 5/123 9/12 147 98
 ارزشيابي 

85 162 6/14 5/119 
18-16 

86 147 2/12 117 
16- 14 

103 123 8 7/112 
14-11 

85 162 5/13 9/118 
 كل

  
  بحث

ارزشيابي امري منطقي و ضروري است كه اگر بدرستي انجام گيرد، 
ها و عملكردها در  اي را جهت اصالح برنامه رزندهرهنمودهاي ا

اما اگر به طور صحيح انجام نگيرد و يا از نتايج آن . گذارد اختيار مي
. باري به دنبال خواهد داشت استفاده مناسب نشود، عواقب زيان

يكي از اركان مهم ارزشيابي، محتوا و ميزان اهميت سؤاالت 
  .ارزشيابي است

 طهيدر ح تميآ نيدرس به عنوان مهمتر تسلط استاد بر موضوع
را در  آن تياهم انيدانشجو تيانتخاب و اكثر سيتدر يها مهارت
و  يدر مطالعه رئوف. مهم اعالم نمودند ارياستاد بس يابيارزش

  همكاران نيز از نظر دانشجويان تسلط بر موضوع درس و قدرت 

  
فرم بررسي كيفيت  هاي هاداره و رهبري كالس، جزء بهترين گوي

  ).8(تدريس نظري شناخته شد 
بر تسلط علمي استاد بر موضوع درس، تالش استاد در  عالوه

  تفهيم مطالب علمي به دانشجو و قدرت بيان استاد از اهميت بسيار 
  
  

باال و يكساني براي دانشجويان در ارزشيابي اساتيد برخوردار است، 
وجود اين كه استاد  شود با به طوري كه گاهي اوقات مشاهده مي

ولي در قدرت بيان و انتقال  ارد،تسلط علمي بر موضوع درس د
به همين دليل ارزشيابي وي توسط . مفاهيم دچار مشكل است

بنابراين، يك . يابد دانشجويان را تحت تاثير قرار داده و كاهش مي
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استاد عالوه بر توانايي علمي بايد قدرت بيان و انتقال مطالب 
  و  قربانيدر تاييد اين نظر مطالعات . ي نيز داشته باشددرسي مناسب

ترين خصوصيات يك استاد دانشگاهي  همكاران نشان داد مهم
خوب از ديدگاه دانشجويان دانشكده پرستاري دانشگاه علوم 
پزشكي سمنان به ترتيب تسلط علمي استاد بر درس مورد تدريس، 

مندي به  القهدهي و تنظيم درس و ع بيان، نحوه سامان ييشيوا
 انينظرات دانشجو نيب عهمطال نيدر ا) 9(تدريس بوده است 

 دايپ يدار ياختالف معن ها تمياز آ كي چيمختلف در ه يها رشته
بود كه در آن در بين  يهم راستا با مطالعه معز جينتا نيا.  نشد
هاي مختلف نيز در مورد معيار ارتباط مناسب مدرس با  رشته

به محتواي درس، قدرت بيان و تفهيم دانشجو، تسلط مدرس 
استفاده مدرس از منابع جديد در تدريس، رفتار  ،مطالب درسي

اجتماعي مدرس با دانشجو، تاثير مثبت مدرس بر دانشجو و پذيرش 
دار وجود نداشت  پيشنهادات و انتقادات دانشجويان اختالف معني

)10.(  
صرف وقت جهت  سيتدر يها مهارت طهينشان داد كه در ح جينتا

و اعتبار منابع مورد استفاده  انيبه سؤواالت دانشجو ييپاسخگو
 يليدر مطالعه وك. قرار داشتند يبعد يها تيدر اولو سيجهت تدر

بخش زيادي از دانشجويان اظهار داشتند كه صرف وقت جهت  زين
توسط استاد تاثير  يانحل مشكالت و سؤواالت درسي دانشجو

بنابران استادي كه وقت ). 11(زيادي در نمره ارزشيابي اساتيد دارد 
و زمان كافي براي رفع مشكالت درسي و غير درسي دانشجو 

نمايد از ديدگاه دانشجو پنهان نمانده و تاثير مهمي در  صرف مي
گيري استاد در كالس  سخت ياز طرف. ارزشيابي استاد خواهد داشت

شد كه با  يدر كم شدن نمره ارزشيابي او مهم دمعرف انمتحيا ا
 نيمطالعه ب نيدر ا) 12(مطالعه اميني و همكاران همسو است 

از  كيهر  تيدر اهم انيدو جنس دختر و پسر دانشجو ديعقا
در همين راستا . وجود داشت دار يفوق، اختالف معن يها تميآ

مليت عوامل  و داند سن، جنسيت، نژا مطالعات قبلي نشان داده
). 13،14( گذارند يم ريهاي اساتيد تاث مهمي هستند كه در ارزشيابي

گرا و  به طور كلي، دانشجويان به اساتيدي كه صميمي، برون
  ).14(دهند  عالقمند به تدريس هستند نمره ارزشيابي باالتري مي

و قديمي بودن مطالب درسي در موضوع تدريس از ديدگاه  جديد
زشيابي اساتيد بسيار با اهميت و تاثيرگذار تلقي دانشجويان در ار

دهد ارائه اطالعات علمي جديد و  هانشان مي اين يافته. شده است
مهم و  يبه روز در موضوع درس از طرف استاد يكي از متغيرها

است كه بايد اساتيد دانشگاه به آن  دتاثيرگذار در ارزشيابي اساتي
  . تري نمايند توجه بيش

استاد، داشتن اعتماد به نفس، نگرش  يفرد يها يژگيو طهيح در
 بيو عالقه استاد نسبت به رشته به ترت سياستاد به موضوع تدر

استاد در رتبه آخر  ييانتخاب و سمت اجرا يها تياولو نيمهمتر
 يارهاياكثر دانشجويان به مع زين يليقرار داشت كه در مطالعه وك

خوش اخالقي اهميت يكسان  نت،اعتماد به نفس، شخصيت و متا
اين بيانگر آن است ). 11(در ارزشيابي اساتيد قائل بودند  يو باالي

هاي تدريس استاد، اعتماد به نفس و شخصيت  كه عالوه بر مهارت
بسيار مهم ديگري است كه در ارزشيابي اعضاي  ياستاد از متغيرها

   .علمي بسيار تأثيرگذار است أتيه
 قيزمان دق تيرعا تياهم ،يآموزش نياصول و قوان تيرعا طهيح

 اريبس ان،يدانشجو% 4/46توسط  يكالس آموزش انيشروع و پا
حضور به  انيدانشجو% 4/60 يشد كه در مطالعه نواب يابيمهم ارز

مدرس مطلوب  يموقع مدرس در كالس درس را عامل مهم برا
موقع در كالس  بهحضور  زين يليوك قيدر تحق) 15(مطرح كردند 

  ). 11(مطرح شده بود  انيدانشجو دگاهيمهم از د اريسعامل ب
با دانشجو،  مانهيارتباط صم يبرقرار ،يارتباط يها مهارت طهيح در

استمرار ارتباط با  ان،ينسبت به رفتار دانشجو يريپذ انعطاف
به اسم به  انيو شناخت دانشجو سيتدر انيدر جر انيدانشجو

دانشجويان % 76 ينيدر مطالعه ام. شدند يبند رتبه بيترت
دانستند  آنان مؤثر مي شيابيهاي ارتباطي اساتيد را در ارز مهارت

در مطالعه سيف و همكاران نتايج نشان داد ارزشيابي ). 12(
شاگردان از معلم كمتر تحت تأثير كيفيت درسي و يادگيري آنان و 

در مطالعه ). 16(بيشتر متأثر از طرز عمل و روش كار معلم است 
وهش گرجي اشاره شده بود كه در آن بين نمراتي كه سيف به پژ

سنج استادي به استادان  دانشگاه در يك فرم محبوبيت شجوياندان
خوب دادند و نمراتي كه به عنوان ارزشيابي از كيفيت آموزش در 

گرفتند ضريب همبستگي  هاي نظرخواهي براي آنان در نظر مي فرم
امر آموزش نه تنها نحوه رسد در  به نظر مي). 16(وجود داشت % 75

و منش و رفتارها او در  شخصيتتدريس و آموزش استاد، بلكه 
تواند در افزايش شور و شوق و انگيزه دانشجو براي  كالس مي

. يادگيري و آموزش و نهايتا ارتقاء و كيفيت آموزش بسيار موثر باشد
در اين رابطه نشان داده شده است اساتيد سرزنده، با شور و شوق و 

فراهم  يانترين يادگيري را در دانشجو توانند بيش پر انگيزه مي
اساتيد معتقد بودند % 76در پژوهشي در جهرم، ). 17(نمايد 
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دانشجويان بيش از آن چه به محتوا و روش تدريس استاد توجه 
پردازند  داشته باشند، به ارزيابي اخالق، رفتار و شخصيت مدرس مي

)18.(  
است كه دانشجويان به دليل عدم آگاهي الزم اساتيد بر اين  اعتقاد

از فرآيند تدريس از قضاوت كاملي براي ارزشيابي برخوردار نيستند، 
ها ندارند  از اين رو اعتقادي به نتايج حاصل از اين گونه ارزشيابي

برخي معتقدند دانشجويان نظرات شخصي خويش را در ). 19(
  ).18( هندد ارزشيابي دخالت مي

نتايج و مطالعات ذكر شده و هم راستا با نظر دانكين، توجه به  با
معموالً ارزشيابي استاد توسط دانشجو از صحت الزم برخوردار 

ارتقا، تشويق و تنبيه و (ها  باشد و نبايد مبناي تصميم گيري نمي
بهتر است از ساير روش ) . 20(قرار گيرند ...) تعيين استاد نمونه و
كه تعيين كننده ميزان يادگيري  روش هايي ژههاي ارزشيابي بوي

باشد نيز بهره  دانشجويان در نتيجه درس و آموزش استاد مي
توان از تجربه كشورهاي خارجي كه در  در اين راستا مي. گرفت

ارزشيابي بيشتر از ميزان يادگيري فراگير استفاده شده به عهده 
يك  حيتجربه دانشگاه سنگاپور در اين خصوص در طرا. گرفت

ديد سنجش بر مبناي توانايي و تعيين حداقل توانايي، روش ج
حداكثر توانايي و توانايي متوسط استاد در اين رابطه مفيد است 

)21.(  
  

  گيري نتيجه
گاهاً  ييها تفاوت انيو دانشجو دياسات دگاهياز د يابيارزش يها تميآ

را  دياسات يابيعوامل مهم در ارزش انيدارند و گرچه دانشجو ياساس
از  ها تميبه آ يده تياما در اولو دهند يم صيتشخ يبه خوب
 يليمقطع و رشته تحص ،يليمعدل تحص ت،يجنس رينظ ييفاكتورها

توسط دانشجو را  ها يابيتواند اعتبار ارزش يكه م رنديپذ يم ريتاث
با توجه به نتايج و مطالعات ذكر شده و هم . قرار دهد ديمورد ترد

معموالً ارزشيابي استاد توسط دانشجو از  راستا با نظر دانكين،
ارتقا، (ها  گيري باشد و نبايد مبناي تصميم صحت الزم برخوردار نمي

 شنهاديپ. قرار گيرند...) تشويق،  تنبيه و تعيين استاد نمونه و
  كشور  يعلوم پزشك يها جامع در سطح دانشگاه يا مطالعه گردد يم

فرم  يو طراح نيتدو يبرتر برا انيو دانشجو ديبا حضور اسات
تا ارزشيابي واقعي  رديمكمل انجام گ يها و روش دياسات يابيارزش

  .از عملكرد آموزش اساتيد تسهيل گردد
  

  ها محدوديت
بودن آن است كه  يمطالعه حاضر مقطع يها تياز جمله محدود

 نيهمچن كند يبدست آمده را دچار مشكل م جينتا نيارتباط ب جاديا
با توجه به اين كه بخشي از اين مطالعه در سطح دانشجويان انجام 
گرفته است، كه دقت و اشرافيت كافي به مسائل آموزشي را ندارند 

در ارائه نظرات استفاده كرده  يرآموزشيو ممكن است از مسائل غ
گردد كه در مطالعات بعدي از نظرات فارغ  لذا پيشنهاد مي. باشند

  .گيري شود التحصيالن نيز بهره
  

  تشكر و قدرداني
مورخه  1245مصوب به شماره  يمقاله حاصل طرح پژوهش نيا

و  قاتياز معاونت محترم تحق لهيوس نيكه بد باشد يم 18/4/1390
 يو علم يمال تيحما يلرستان برا يدانشگاه علوم پزشك يفناور

  ميينما يطرح تشكر م نيا
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A Comparative Study of Teacher Evaluation Priorities from Viewpoint 
of the Faculty Members and Students of Lorestan University of Medical 

Sciences 
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Abstract 
Background: Education is the most important task of a university and the mission of faculty members and 
improving of its quality lead to improve education quality. Evaluation of teacher is one of the processes 
that are carried out to this quality improving. This study was conducted to compares the priorities of 
evaluation items from view of teachers and students of Lorestan University of Medical Sciences, in 2012. 
Methods: This study was cross sectional. Data was collected by Self- administered questionnaire; the 
Importance of each question of 5 areas of teacher evaluation was evaluated by 4 Likert among the 299 
students and 116 faculty members in Lorestan University of Medical Sciences. Participants selected by 
Multi-stage sampling method. Collected data were analyzed with SPSS-18 software, descriptive statistics, 
and t-test. ANOVA and chi-square test.  
Findings: In the area of teaching skills, Master control on lessons subjects, self-confidence in the area of 
Personal characteristics, intimate relationships with students in the areas of communication skills, class 
starting on exact time in the area of educational concepts and roles, in the area of evaluation skills, 
comprehensive exam at the end of the semester, by students were selected as the most important items. 
Students and teachers had different viewpoint about the importance of evaluation items. There was 
statistically significant difference between tow sexes in the evaluation areas, (P <0.001). 
Conclusion: Sometimes evaluation items are fundamental differences between lecturers and students. 
Although the students clearly recognize important factors in faculty evaluation but to prioritize items are 
affected from factors such as gender, school grade, school and field which can be put into question the 
validity evaluations by student. 
Keywords: Evaluation, Teacher, Student, Lorestan University of Medical Sciences 
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