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به شمار  یهای آموزش مستیمستمر در س تیفیک یروند ارتقا یو شرط اساس تیفیک نیتضم جهتها  روش نیثرترؤمجمله از  ،یابیارزش زمینه و هدف:

تهران  یدانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم پزشک هیمقطع علوم پا یپزشک رشته ت علمی و دانشجویانأبا هدف تعیین دیدگاه اعضای هی حاضر . مطالعهرود می

 توسط دانشجویان انجام شد. استاداننسبت به ارزشیابی 

سرشماری بود  به صورت گیری . روش نمونهگرفتانجام  یدر دانشکده پزشک 3151سال  زمستاندر  و بود یمقطع -یفیتوص از نوعپژوهش  نیا كار: روش

دانشجو )میزان پاسخدهی  122 ها، و از میان آننفر( مورد مطالعه قرار گرفتند  19) یعلم تأیه ینفر( و اعضا 119) هیعلوم پا انیکه در آن تمام دانشجو

 02 متشکل از ای نامه محقق ساخته پرسش تحقیق،ت نمودند. ابزار کدرصد( در مطالعه شر 0/51اسخدهی ت علمی )میزان پأعضو هی 11درصد( و  9/95

( CVRیا  Content validity ratioضریب نسبی روایی )]محتوا  ییروا ،یصور ییروا نییلیکرت بود که بعد از تع ای درجهپنج  اسیال بر اساس مقؤس

ضریب  کمکپایایی با  نییروایی سازه با استفاده از تحلیل عامل اکتشافی و تع ([ وCVIیا  Content validity index) و شاخص روایی محتوا

Cronbachs alpha ،آزمونبا استفاده از  ها مورد استفاده قرار گرفت. داده t افزار نرم در SPSS تجزیه و تحلیل گردید. 

ه شواهد پژوهشی توسط استاد در کالس و یمحبوبیت استاد، نمره و ارا عبارت ازانشجویان توسط د استادانثر بر ارزشیابی ؤترین عوامل م مهمها:  افتهی

بر . به دست آمد 22/99 ± 39/9 و 31/95 ± 95/33ترتیب ه ب استادانو  انیدانشجو دگاهینمره د نیانگیجنسیت و نوع درس بود. م ،ها ترین آن اهمیت کم

 (.P > 23/2)وجود نداشت و دانشجویان  استاداننمرات دیدگاه  نگینمیا بین داری یاختالف معن، Independent tی حاصل از آزمون ها اساس داده

باشد.  توسط دانشجویان می استادانت علمی و دانشجویان نسبت به ارزشیابی أابزار طراحی شده، ابزاری روا و پایا برای تعیین دیدگاه اعضای هی :گیری نتیجه

 توسطثر بر ارزشیابی ؤامل موترین ع اهمیت کم به عنوانامل و جنسیت و نوع درس وترین ع مهم به عنوانشواهد پژوهشی  هیمحبوبیت استاد، نمره و ارا

 بیان گردید. ت علمی و دانشجویانأاعضای هی

 یعلم تأیه یاعضا ان،یعوامل مؤثر، دانشجو ،استادان یابیارزش: ها كلید واژه

 



 دوم شماره چهاردهم دوره  پزشکی آموزش در توسعه های گام مجله

301 

 مقدمه
 جمله از ،آموزشی اهداف به رسیدن در موفقیت میزان تعیین

 دانشجویان توسطاغلب  که است مدرسان ارزشیابی های راه

 هم و شود آموزش کیفیت بهبود سبب هم تا گیرد می ورتص

 ارزشیابی (.3) گیرد قرار توجه مورد مدیریتی گیری تصمیم در

 انجام در وی عملکرد کیفیت مورد در جامع قضاوت استاد،

 دیگر و ها( شایستگی و ها توانمندی) آموزشی وظایف

مطالعات اعتقاد دارند  است. محول شده به او های ولیتؤمس

 درباره الزم اطالعات آوری جمع مستلزم ،کاری چنین انجام که

 مقایسه برای معیارهایی انتخاب و آموزشی های فعالیت

 این در قضاوت سپس و معیارها آن با آمده دست به اطالعات

 شده تعیین پیش از اهداف به میزان چه تا استاد که باشد می باره

 پویاییمنجر به  تواند می ارزشیابی نتایج است. یافته دست

 باعث و دبخش ارتقا را آموزشی یندهایافر وشود  آموزش

 صورت به اغلب گردد، اما نامدرس شغلی عملکرد افزایش

 گیرد. می صورت ناکافی مشاهدات اساس بر و فردی سرسری،

 اهداف پیشرفت در آن نقش و تدریس نحوه بهبود برای

 ارزشیابی مورد را تاداناس توان می دانشگاه، پژوهشی و آموزشی

ببرند  پی موارد این در خود ضعف و قوت نقاط به تا داد قرار

 مراکز نوالؤمس به ارزشیابی، همچنین بخشند. بهبود را ها آن و

 و استخدام مورد در درستی تصمیم تا کند می کمک آموزشی

 (.0-32) نمایند اتخاذ خود علمی تأهی اعضای ارتقای

 از ارزشیابی راه هترینباستادان،  از ای عدهباور  به

 نحوه مورد در دانشجویان دیدگاه ها، آن آموزشی های فعالیت

 اختالف با وجود است. دانشجویان توسط ارزشیابی و تدریس

 برای دانشجویان نظرات از استفاده مورد در که فراوان نظرهای

 هم هنوز روش این دارد، وجودتادان اس تدریس ارزشیابی

 سطوح در افراد این ارزشیابی برای و دارد زیادی کاربرد

 (.33) گیرد می قرار استفاده مورد کشور عالی آموزش مختلف

 دانشجویان توسط استادان ارزشیابی با نامحقق ازبرخی 

 در؛ ددانن می ثرؤم خود تدریس بهبود در را آن وهستند  موافق

 ذهنی را دانشجویان قضاوت روش، این مخالفان که حالی

 عوامل شخصیتی، صفات که ندهست عتقدم و ندپندار می

 با استاد برخورد طرز استاد، محبوبیت و شهرت محیطی،

 و کالس تشکیل زمان دانشجو، انتظار مورد نمره دانشجویان،

 و درك که است عواملیجمله  از ارزشیابی، اجرای زمان

 قرار خود ثیرأت تحت استاد ارزشیابی در را دانشجویان قضاوت

 نوع این اعتبار شدن مخدوش باعث ندتوا می و دهد می

 (.9، 6، 5، 32، 30-03د )شو ها ارزشیابی

 از درصد 5/92 که داد نشان هنردار و امینی مطالعهنتایج 

 و بودند راضی دانشجویان توسط ارزشیابی روش از استادان

 تدریس کیفیت در ارزشیابی نتایج که اعتقاد داشتند ها آنبیشتر 

بر این باور  استادان از نیمی به نزدیک و باشد می ثرؤم ها آن

 اغراض ارزشیابی های فرم تکمیل در دانشجویان کهبودند 

در  همکاران و آقامیرزایی (.00) برند می کار به را شخصی

 شیوه انندم عواملی به این نتیجه رسیدند که پژوهش خود

 عوامل ترین مهمء جز ،استاد علمی توان و بیان قدرت تدریس،

 بوده بررسی مورد دانشجویان دیدگاه از استاد رزشیابیا بر ثرؤم

تحقیق  در مطالعه مورد دانشجویان درصد 5/52 (.01) است

 از یکی عنوان به را استاد بیان قدرت ،علی اصغرپور و همکاران

 که اظهار داشتند ها آن د.نمودن معرفیوی  ارزشیابی عوامل

 به شجویاندان ودارد  تاثیر نمره بر استاد بودن گیر سخت

 مطالعه نتایج (.0) دهند می کمتری نمره گیر سخت استادان

 داد نشان یزد پزشکی علوم دانشگاه در همکاران وتفتی  دهقانی

 های ویژگی و درسی ضوعمو در استاد تسلط میزان که

 دهی نمره بر ثرؤم عوامل ترین مهماز جمله  ،او شخصیتی

 (.31) شود استادان محسوب می به دانشجویان

 بودن متداول و ارزشیابی توسط دانشجویان اهمیت وجود با

 و ها نگرانی بهتوجه  با و ایران های دانشگاه در شیوه این

 دانشگاه دانشجویان نارضایتی واستادان  شدید های مخالفت

 عملکرد ارزیابی نحوه از تهران پزشکی علوم واحد اسالمی آزاد

 علمی تأهی اعضای و دانشجویان دیدگاه بررسی موجود،

ضروری به نظر  دانشجویان توسطاستادان  ارزشیابی به نسبت

 زمینه ،استادان ارزشیابی بر ثرؤم عوامل شناسایی با .دیرس می
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 تاکنون شود. می فراهم دانشگاه آموزشی نظام کیفیت بهبود

 علوماسالمی واحد  آزاد دانشگاه در ها ویژگی این با ای مطالعه

 با بنابراین، پژوهش حاضر .است نشده انجام تهران پزشکی

 دانشجویان و علمی تأهی اعضای دیدگاه بررسی هدف

 علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه پایه علوم مقطع پزشکی

 دانشجویان توسطاستادان  ارزشیابی به نسبت تهران پزشکی

 علمی تأهی اعضای نظرات شناخت با تا گردید اجرا و طراحی

 ارزشیابی سیستم اصلیصر عن دو عنوان به دانشجویان و

فراهم  موجود مشکالت اصالح برای مفیدی راهنمای ،استادان

 در ضعف و قوت نقاط شناخت با بر این، عالوه و گردد

و ارتقای  در جهت اصالح آموزشی ریزان برنامه به ،ارزشیابی

 شود. کمککیفیت 

 

 كار روش
 دوم سال نیم در کهبود  مقطعی -توصیفیاز نوع  مطالعه این

 علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه در 3151-59سال تحصیلی 

 جامعه .شد انجام سرشماریگیری  نمونه روش به تهران پزشکی

 دانشجویانتمام  و نفر( 19) علمیهیأت  اعضای کلیه ،پژوهش

رشته  باالتر و دوم ترم پایه علوم مقطع در تحصیل به شاغل

 محقق نامه پرسش مطالعه، ابزار بودند. نفر( 119)پزشکی 

 توسعه کتاب و منابع مقاالت، از استفاده با که بود ای ساخته

 Developing a Comprehensive) تاداناس ارزشیابی سیستم

Faculty Evaluation System،) استادان  ارزشیابی برمؤثر  عوامل

 بخش گردید. تهیه نامه پرسشو این  استخراج دانشجو توسط

 برایهای آن  آیتم کهبود  افیکدموگرسؤاالت  نامه پرسش اول

 مدرك آخرین رتبه، جنسیت، سن،) علمیهیأت  اعضای

 سال جنسیت،) دانشجویان و (همکاری شروع سال و تحصیلی

 الؤس 02 شامل دوم بخش ( تفاوت داشت.تحصیلی ترم و تولد

 «مخالفم کامالً تا موافقم کامالً از»ای  پنج درجه لیکرت مقیاسدر 

 گرفت. قرار استفاده مورد پایایی و روایی یدتأی از بعد که بود

 دیدگاه دهنده نشانبیشتر  نمرات و بودند مثبتسؤاالت  تمام

  بود. تر مثبت

 محتوا روایی نسبی ضریب از محتوایی، روایی بررسی برای

(Content validity ratio یا CVR) محتوا روایی شاخص و 

(Content validity index یا CVI) نامه پرسش شد. استفاده 

 پزشکی دانشکدهاستادان  اتاق در پژوهشگر توسطاستادان 

 مناسبی فرصت در شد درخواست ها آن از و گردید توزیع

 با دانشجویان به مربوط نامه پرسش ارجاع دهند. و تکمیل

 و توزیع درس کالس دراستادان،  از اجازه و قبلی هماهنگی

و  آزاد مطالعه در شرکت گردید. آوری جمع دقیقه 02 از بعد

باقی  محرمانهبه صورت  اطالعات وبود  نام بدون ها نامه پرسش

 و اکتشافی عامل تحلیل از استفاده با ابزار ای سازه روایی .ماند

 ضریب  محاسبه طریق ازآن  درونی همسانی

Cronbachs alpha استفاده با ها داده گرفت. قرار ارزیابی مورد 

 انحرافو  میانگین نسبی، یفراوان )درصد توصیفی آماراز 

 ,version 19) 35نسخه  SPSS افزار نرمدر  t آزمون و معیار(

SPSS Inc., Chicago, IL) .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت 

 

 ها یافته
 میزانو  گردید تکمیل دانشجویان توسط نامه پرسش 122

 توسطنیز  نامه پرسش 11 .بود درصد 9/95آنان،  پاسخدهی

  پاسخدهی میزان کهشد  تکمیل علمی تأهی اعضای

بررسی را  مورد دانشجویانبیشتر  .را نشان داد یدرصد 0/51

مشارکت  سنی میانگین (.درصد 12/91) تشکیل دادند اندختر

 مربوط فراوانی درصد بیشترین وسال  99/02 ± 20/0 کنندگان

 مطالعه مورداستادان  اغلب (.درصد 11/11) بود پنجم ترم به

 ± 35/6استادان  یسن میانگین (.درصد 92/66) بودند زن

 رتبه بهرتبه عملی  فراوانی درصد بیشترین بود. سال 39/90

 مدرك فراوانی درصد بیشترین و (درصد 92/65) استادیاری

 (.درصد 92/66)ی اختصاص داشت دکترنیز به  تحصیلی

و  5/2 باالیبه ترتیب  ها لفهؤم تمامی CVR و CVIضرایب 

 روش کمک به اکتشافی عامل آنالیز با ردید.گ محاسبه 9/2

 عامل سهاز  اجزا شده داده دوران ماتریس کس،اواریم دوران

 ضریب محاسبه طریق از ها عامل درونی همسانی شد.تشکیل 
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Cronbachs alpha ضریبچنانچه  گرفت. قرار ارزیابی مورد 

 9/2 از باالتر یا برابر درونی( )همسانی یکنواختی پذیرش مورد

 ییدأت مورد وسیع سطح در تحقیق انجام برای نامه پرسش باشد،

 از ،سازه روایی از پس ابزار درونی همسانی گیرد. می قرار

متشکل  ای نمونه در Cronbachs alpha ضریب محاسبه طریق

 مقدار و گرفت قرار ارزیابی مورد استاد 11 و دانشجو 122از 

 سوم عامل و92/2 دوم عامل ،90/2 اول عامل برای کل آلفای

 (.3 )جدول به دست آمد 91/2

 
 های گویه از یک هر پایایی ضریب و شده استخراج عوامل: 3 جدول

 نامه پرسش

 Cronbachs alphaبیضر لفهؤم عامل

3 30، 39، 36، 39، 39، 35، 02 90/2 

0 9، 6، 9، 9، 5، 32، 33 ،31 92/2 

1 3، 0، 1، 1، 31 91/2 

 

 و استادان به ترتیب دانشجویان گاهدید کل نمره میانگین

 تفاوت کهبه دست آمد  22/99 ± 39/9 و 31/95 ± 95/33

 اختالف بررسی در .نداشت وجود دیدگاه دو بین زیادی

 نتایج ،بررسی مورد دانشجویان واستادان  های دیدگاه میانگین

 952/2)نداد  نشان را داری معنی اختالف Independent t آزمون

 =P ،91/2  =t.) 

 حاضر تحقیق از حاصل های داده آیا که این بررسی برای

 آماره دو از خیر، یااست  مناسب اکتشافی عاملی تحلیل برای

 Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) شاخص ابتدا .گردید استفاده

 قرار گرفت بررسیمورد  Bartlett آزمون نتیجه سپس و( 90/2)

[91/3966  =0
 ،352  =Degree of freedom (df ،)223/2 > 

P]. 

 ها داده روی بر اکتشافی عاملی تحلیل انجام امکان بررسی

 در تحقیق متغیرهای سنجش برای که ای گویه 02 که داد نشان

 عاملی تحلیل طریق از را پنهان متغیرهای است، شده گرفته نظر

 KMO شاخص که جایی آن ازدادند.  قرار تأیید مورد اکتشافی

 یک به نزدیک و 9/2 از بیشتر مقدار نای بود و 90/2 با برابر

 توان می و است کافی عاملی تحلیل برای نمونه تعداد ،باشد می

 زیربنایی های عامل تعدادی به تقلیل قابل تحقیق های داده گفت

به  223/2 از کمتر Bartlett آزمون P مقدار .باشد می بنیادی و

 جهت عاملی تحلیلدهنده مناسب بودن  نشان کهدست آمد 

 پذیر تفکیک فرض و باشد می عاملی مدل ساختار شناسایی

 شود. می رد همبستگی ماتریس بودن

 

 ها لفهؤم به دانشجویان واستادان  پاسخ نسبی و مطلق فراوانی توزیع مقایسه :0 جدول

 پاسخ

 لفهؤم

 مخالفم ندارم نظري موافقم

 دانشجو استاد دانشجو استاد دانشجو استاد

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد دتعدا درصد تعداد

1 12 7/71 139 9/12 1 0/9 24 0/11 4 1/19 93 7/13 

1 19 2/93 197 7/21 1 0/14 73 9/11 12 9/21 42 0/14 

9 3 1/17 119 7/97 10 9/90 79 9/12 12 2/21 112 0/94 

2 11 7/11 117 9/71 3 9/17 92 9/11 1 1/1 23 9/11 

9 11 9/17 11 7/13 11 2/91 191 0/22 0 2/91 101 9/99 

1 1 1/14 7/9 0/14 11 2/91 111 7/20 19 9/29 111 2/20 

7 19 2/93 70 9/19 11 2/12 79 0/19 4 1/12 199 7/91 

4 1 1/11 12 2/11 14 9/90 119 0/21 12 9/97 119 7/97 

3 10 1/10 114 0/91 9 1/3 93 0/19 10 9/90 41 7/90 
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10 11 1/1 91 9/17 17 2/21 79 9/12 0 9/91 179 2/94 

11 19 0/9 91 0/17 10 2/91 19 0/11 0 1/10 141 0/11 

11 11 7/11 117 7/99 9 1/3 20 9/19 4 1/12 39 0/91 

19 11 7/11 117 2/71 4 1/12 19 0/11 9 1/3 10 7/1 

12 12 7/71 179 1/97 2 1/11 99 7/17 9 1/19 72 7/12 

19 7 0/9 99 1/17 11 1/14 34 7/91 9 4/74 123 7/23 

11 14 9/92 104 0/91 4 1/12 33 0/99 7 1/11 39 0/91 

17 11 7/19 193 9/29 1 1/14 49 7/17 1 1/14 41 0/17 

14 11 1/19 29 2/12 11 1/14 41 7/14 1 1/11 171 0/97 

13 12 2/21 31 1/90 12 2/21 111 7/20 9 1/19 41 1/14 

10 14 1/1 99 7/11 12 9/24 111 9/20 1 2/29 122 0/24 

 

 مؤلفه( در ادامه آمده است. 02) 0های جدول  مؤلفه

 میزان دانشجویان توسطاستادان  ارزشیابی نمره .3

 .دهد می نشان را مختلفاستادان  محبوبیت

 )قابل پایا و )معتبر( روااستادان  ارزشیابی های فرم .0

 .باشد می اطمینان(

 قابل قضاوت ارزشیابی، های فرمتکمیل  با دانشجویان .1

 .نمایند می هایاراستادان  اثربخشی و اراییک از اعتمادی

 دوره دارند تمایل ،گیرند می خوب نمره که دانشجویانی .1

 .نمایند ارزیابی باالتر و بهتر را مدرس و

استادان  به باالتری ارزشیابی نمره باالتر سال دانشجویان .9

 .دهند می

 به باالتری ارزشیابی نمره تر پایین سال دانشجویان .6

 .ددهن میاستادان 

 نمره ،کنند می تدریس اختصاصی دروس کهاستادانی  .9

 .نمایند می کسب باالتری ارزشیابی

 ارزشیابی نمره ،کنند می تدریس پایه دروس کهاستادانی  .9

 .نمایند می کسب باالتری

ی ارتقا باعث دانشجویان توسطاستادان  ارزشیابی .5

 .شود میها  آن عملکرد

 خانماستادان  جنسیتی، تعصب و تبعیض خصوص در .32

 کسب باالتری ارزشیابی نمره آقااستادان  به نسبت

 .نمایند می

 دانشجویان جنسیتی، تعصب و تبعیض خصوص در .33

 .دارند خانماستادان  به بهتر نمره دادن به تمایل نثؤم

 تری پایین ارزشیابی نمره سخت، دروساستادان  .30

 .گیرند می

 کالس در را پژوهشی شواهد که پژوهشگریاستادان  .31

 .گیرند می باالتری ارزشیابی نمره نمایند، یم هیارا

 کیفیت بهبود در دانشجویان توسطاستادان  ارزشیابی .31

 .است ثرؤم آموزش

 ،کنند می تدریس پرجمعیت های کالس در کهاستادانی  .39

 .نمایند می کسب باالتری ارزشیابی نمره

 ،کنند می تدریس جمعیت کم های کالس در کهاستادانی  .36

 .نمایند می کسب ریباالت ارزشیابی نمره

 ،است ظهر از قبل درسشان کالس زمان کهاستادانی  .39

 .نمایند می کسب باالتری ارزشیابی نمره

 نمره ،است بعدازظهر درسشان کالس زمان کهاستادانی  .39

 .نمایند می کسب باالتری ارزشیابی

 باشد کماستادان  ارزشیابی های فرم االتؤس تعداد اگر .35

 باال ارزشیابی نمره ،(الؤس 02 از کمتربه طور مثال )

 .بود خواهد

 باشد زیاداستادان  ارزشیابی های فرم االتؤس تعداد اگر .02

 باال ارزشیابی نمره ،ال(ؤس 02 از بیشتربه عنوان مثال )

 .بود خواهد
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 9/90 و دانشجویاندرصد  1/61 ،0 جدول های داده طبق

 توسطاستادان  ارزشیابی نمره که بودند موافقاستادان  درصد

 خصوص در .دهد می نشان را ها آن محبوبیت میزان ،نشجویاندا

 و دانشجویان درصد 9/13 نیز ارزشیابی های فرم پایایی و روایی

 الزم پایایی و روایی ها فرم که بودند موافقدرصد استادان  1/15

 آیا که شتدا لهأمس این بر داللت سوم مؤلفه .دارد را

 اعتمادی قابل قضاوت ،ارزشیابی های فرمتکمیل  با دانشجویان

 مورد این درکه  ؟نمایند می هیارااستادان  اثربخشی و کارایی از

 یا و مخالفاستادان  درصد 9/90 و دانشجویان درصد 1/60

 بودند. نظر بی

 بودند موافقاستادان  درصد 9/66 و دانشجویان درصد 1/90

 مدرس و دوره دارد تمایل، دگیر می خوب نمره که دانشجویی

 دوره و ترم تأثیر مورد در نماید. ارزیابی باالتر و تربه را

 توسطاستادان  ارزشیابی بر جنسیت و درس نوع تحصیلی،

درصد  2/96 بودند. مخالف یا و نظر بیاغلب  نیز دانشجویان

 ارزشیابی که بودند موافقدرصد استادان  6/62 و دانشجویان

 درصد 6/99 و شود می ها آن عملکردی ارتقا باعثاستادان 

 که درصد استادان نیز اعتقاد داشتند 9/90 و دانشجویان

درصد  9/99 .باشد می مؤثر آموزش کیفیت بهبود در ارزشیابی

استادان  که بودند موافقدرصد استادان  9/66 و دانشجویان

 1/90 و گیرند می تری پایین ارزشیابی نمره سخت دروس

 کهند باور داشتدرصد استادان  6/66 و دانشجویاندرصد 

 هیارا کالس در را پژوهشی شواهد که پژوهشگریاستادان 

  .گیرند می باالتری ارزشیابی نمره، نمایند می

 نمره بر کالس در دانشجویان تعداد تأثیر خصوص در

 دانشجویان و علمی تأهی اعضای استادان، اغلب ارزشیابی

درصد  1/90 که طوریه ب ؛است مؤثر که بودند معتقد

 کهاستادانی  که این مورد دردرصد استادان  2/59 و دانشجویان

 ارزشیابی نمره، کنند می تدریس پرجمعیت های کالس در

 خصوص در بودند. نظر بی یا و مخالف ،کنند می کسب باالتری

 توسطاستادان  ارزشیابی نمره بر کالس تشکیل زمان تأثیر

استادان  درصد 9/61 و دانشجویاندرصد  1/19 دانشجویان،

 کالس ظهر از قبل کهاستادانی  که بودند لهأمس این موافق

 تأثیر مورد در و نمایند می کسب باالتری ارزشیابی نمره دارند،

 توسط ارزشیابی نتیجه بر ارزشیابی فرم االتؤس تعداد

 مخالف یا و نظر بی گروه دو هرهای  بیشتر نمونه دانشجویان،

 بودند.
 

 گیری نتیجه و بحث
 و ارتقاجهت  یندیافر ،ها دانشگاه دراستادان  ارزشیابی

 دانشجویان علمی سطح بردن باال وآنان  تدریس کیفیت بهبود

 مورد در علمی تأهی اعضای و دانشجویان نظر ،بنابراین .است

 .دارد فراوانی اهمیت مهم، مقوله این بر دخیل و مؤثر عوامل

 و علمی تأهی اعضای از که نشان داد حاضر مطالعه نتایج

 تهران، پزشکی علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه ندانشجویا

 ارزشیابی بر تأثیرگذار و مهم عوامل از یکی را استاد محبوبیت

پژوهش  نتایج با یافته این .دانند می دانشجویان توسطاستادان 

 (01) سمنان پزشکی علوم دانشگاه در همکاران و وکیلی

 62 که نمودندگزارش  خودتحقیق  در ها آن .همخوانی داشت

 را دانشجویان بین استاد شهرت و محبوبیت دانشجویان، درصد

 مطالعههای  یافته ،همچنین .(01) دانند می دخیل ارزشیابی در

 ارزشیابی در دانشجویان که داد نشان محمدزاده و درگاهی

  قرار ها آن شهرت و محبوبیت تأثیر تحت خوداستادان 

 (.09) گیرند می

 های فرم پایایی و روایی صخصو در پژوهش حاضر نتایج

 و علمی تأهی اعضای درصد 12 حدودکه  داد نشان ارزشیابی

 های فرم اغلب .دانند می پایا و روا را ها فرم دانشجویان

 و دارند اعتبار عدم مشکل ،شود می استفادهه امروز که ارزشیابی

 افراد توسط که شود استفاده ارزشیابی های فرم از کجا هر

 آن اطمینان قابلیت ،باشدطراحی نشده دقت و با  ای حرفه

 و نتایج تواند می که طوریه ب ؛باشد کم بسیار است ممکن

 (.06) کند اثر دونب و خنثی کامل طوره ب را ارزیابی اثرات

تحقیق  نتایج دانشجویان، قضاوت بودن اعتماد قابل مورد در

 این در دانشجویان وبیشتر استادان  حاضر حاکی از آن بود که
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 و بروجردی غفوریان بودند. نظر بی یا و مخالف خصوص

 دلیل به دانشجویاننمودند که  بیان خود مطالعه در نیز همکاران

 ارزشیابی از درستی قضاوت تدریس، یندافر از الزم آگاهی عدم

  ها ارزشیابی این از حاصل نتایج به اعتمادی ،و در نتیجه

 (.32)ندارند 

 از یکی تواند می نمرهضر، بررسی حا های یافتهبر اساس 

 دانشجویان توسطاستادان  ارزشیابی بر تأثیرگذار و مهم عوامل

 تمایل، دگیر می خوب نمره که دانشجویی که طوریه ب ؛باشد

 این در نماید. ارزیابی باالتر و بهتر را خود مدرس و دوره دارد

 نمرات گرفتن برای نامدرس که است معتقد Baur ،خصوص

 و دهند می اضافی هنمر دانشجویان به ،ارزشیابی در باالتر

 رفتارهای ترتیب این به؛ گیرند می راحت را درسی تکالیف

 روند می استادانی سراغ دانشجویان و یابد می ترویج نامناسب

 کتاب در سیف ،همچنین (.09) دهند می باالتری نمرات که

 انیشاگرد نمود بیان آموزشی ارزشیابی و گیری اندازه های روش

 که شاگردانی با مقایسه در گیرند می استاد از خوب نمره که

 بیشتری نمره خود ارزشیابی در، کنند نمی دریافت خوبی نمره

 (.09) دهند می مربوط استاد به

 نتایج ارزشیابی، بر تحصیلی سال و ترم تأثیر خصوص در

 یا و مخالف دانشجویان و مطالعه حاضر نشان داد که استادان

 سال با دانشجو امتیازدهی بین رسد می نظر به اما، ستنده نظر بی

 ترم دانشجویان که طوریه ب ؛دارد وجود رابطهوی  تحصیلی

 ارزشیابی هنگام پایین، ترم دانشجویان با مقایسه در باالتر

 پژوهشنتایج  البته (.0، 05) دهند می استاد به را باالتری نمرات

 دانشجویان دیدگاه بین حاکی از آن بود که همکاران و متعارفی

بدین معنی  ؛دارد وجود داری یمعن همبستگی تحصیلی ترم و

استادان  ارزشیابی به نسبت باالتر های ترم دانشجویان دیدگاه که

 (.12) بود تر منفی

 توسطاستادان  ارزشیابی بر درس نوع ثیرأت مورد در

 )اختصاصی، درس نوع بیان کننده آن بود که نتایج دانشجویان،

 درصد 62 حدود اما ،نداردبر این روند  ثیریأت عمومی(و  ایهپ

استادان  که بودند معتقد دانشجویان و علمی تأیه اعضای

 و جوادی .گیرند می تری پایین ارزشیابی نمره ،سخت دروس

 ارزشیابی نمره بین به این نتیجه رسیدند که نیز همکاران

 ارتباط اندانشجوی اختصاصی دروس نمرات میانگین واستادان 

 هرچند، رسد می نظر به (.13) ندارد وجود داری معنی

 نمره است ممکن اختصاصی و سخت دروس در دانشجویان

 نمرهاستاد  به که شود نمی سبب لهأمس این اما ،نگیرند باالیی

 دهند.ب ینییپا

ارتقای  باعث ارزشیابی که بررسی حاضر نشان داد های یافته

شود. نتایج تحقیق  می آموزش یتکیف بهبود واستادان  عملکرد

گرفت،  انجام جهرم پزشکی علوم دانشگاه درهنردار که  و امینی

های  فرم از آمده دسته ب نمرهاستادان  درصد 62 نشان داد که

 رحیمی (.00) دانستند مؤثر تدریس کیفیت بهبود در را ارزشیابی

 درصد 9/09 که کردند گزارش خود مطالعه در همکاران و

 درصد 1/5 و متوسط حد در را خود عملکرد تغییر میزان استادان

استادان  درصد 5/65دانستند. همچنین،  می زیاد حد درنیز 

دانستند  می مؤثر یزیاد میزان به آموزش کیفیت بر را ارزشیابی

 آموزشی عملکرد در ارزشیابی تأثیررسد  می نظر به (.10)

 .رددا ها آن بین در متفاوتیهای  دیدگاه ،استادان

 آزاد دانشگاه دانشجویان و علمی تأهی اعضایاغلب 

 ارزشیابی بر جنسیت تأثیر با تهران پزشکی علوم واحد اسالمی

 خود پژوهش در نیزهنردار  و امینی بودند. نظر بی یا و مخالف

 در را جنسیت تأثیر دانشجویان درصد 69 گیری کردند که نتیجه

 و وکیلی .(00) ننددا می متوسط حد در یا کم ارزشیابی نمره

 اهمیت ،جنسیت همچون عواملی نیز بیان کردند که همکاران

محمدزاده  و درگاهی اما ،(01) داردابی استادان ارزشی در کمی

ه بدانستند؛  مؤثر ارزشیابی نحوه در را دانشجو و استاد جنسیت

 به مذکر دانشجویان با مقایسه در مؤنث دانشجویان مثال طور

 را خود مؤنث استادان و دهند می کمتری هنمر مذکر استادان

 و دانشجویان از باالیی درصد (.09) کنند می ارزیابی تر مثبت

 که پژوهشگریاستادان  کهبودند  مطلب این موافقاستادان 

 ارزشیابی نمره ،نمایند می هیارا کالس در را پژوهشی شواهد

ان نش خود مطالعه در نیز همکاران و وکیلی .گیرند می باالتری
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 را استاد پژوهشی های فعالیت دانشجویان درصد 1/62 دادند که

 دیدگاه که ها تحقیق آن در .دانستند می دخیل ارزشیابی در

 هیارا ،قرار گرفت بررسیمورد  سمنان پزشکی علوم دانشجویان

 طرف از درس موضوع در روز به و جدید علمی اطالعات

استادان  ارزشیابی در تأثیرگذار و مهم متغیرهای از یکی ،استاد

 (.01) نمایند بیشتری توجه آن به باید کهبود 

 از یکینیز  دانشجویان تعداد و کالس اندازه بحثتازگی  به

 مطرح ارزشیابی امر در باشد که ی میمهم بسیار موضوعات

 که دهد می نشان شده انجام های پژوهشنتایج  .است شده

 هیارا روش ،شدبا بیشتر کالس یک در دانشجویان تعداد هرچه

 هیارا روش و شود می نزدیک سخنرانی روش به درس آن

 زمینه، این در (.11) دگیر می قرار تأثیر تحت مدرس توسط

 ،کالس دانشجویان تعدادکه  ندهست معتقدمحمدزاده  و درگاهی

 و رفیعی .(09) دگذار می تأثیر دانشجویان ارزشیابی نمره بر

 تعداد بین عکوسم ارتباط به ،خود پژوهش درمصیبی 

به این  و نددکر اشارهاستادان  ارزشیابی نمره و دانشجویان

 ارزشیابی نمره بیشتر، دانشجو تعداد هرچهنتیجه رسیدند که 

 دانشجویان تعداد تأثیر نیز آنان مطالعه نتایج بود. خواهد کمتر

 .(5) داد نشان رااستادان  ارزشیابی بر کالس

 بر کالس هیارا زمان رتأثی خصوص در بررسی حاضر نتایج

 مطلب این موافق دانشجویان واستادان  که داد نشان ،ارزشیابی

 ،است ظهر از قبل درسشان کالس زمان کهاستادانی  که هستند

 نیز همکاران و وکیلی نمایند. می کسب باالتری ارزشیابی نمره

بیان کردند که  و نددانست مؤثر ارزشیابی بر را دروس هیارا زمان

 را بعدازظهر یا صبح در درس هیارا زمان دانشجویان درصد 69

 (.01) دانند می دخیل یزیاد مقدار بهاستادان  ارزشیابی در

 ارزشیابی نمره بر ارزشیابی االتؤس تعداد تأثیر خصوص در

 تأهی اعضای گزارش کرد که آمده دسته ب نتایجاستادان، 

 حد در یا و نظر بیاغلب  مورد این در دانشجویان و علمی

 کم ارزشیابی فرم االتؤس تعداد اگر کهبودند  موافق متوسط

 تعداد رسد می نظر به بود. خواهد باال ارزشیابی نمره ،باشد

کرد  نخواهدارایه  مفیدی اطالعات ،ارزشیابی فرمکمتر  االتؤس

 همچون مواردی برای نباید محدود االتؤس با ها فرم این از و

و  فتاحینتایج تحقیق  (.06)نمود  استفادهاستادان  ارتقای

 فرم به مربوط االتؤس نشان داد که زمینه این در همکاران

 واضح و روشن و تعداد بودن مناسب نظر ازاستادان  ارزشیابی

 امینی .(11) باشد می مناسب درصد 99 از بیش، االتؤس بودن

 درصد 92 که داشتند بیان خود پژوهش در نیزهنردار  و

 .(00) دانند می مناسب را تاالؤس تعداد دانشجویان

 گیری نتیجه

 تأهی اعضایاغلب  نتایج پژوهش حاضر نشان داد که

 را دانشجویان توسطاستادان  ارزشیابی دانشجویان، و علمی

استادان  تدریس کیفیت بهبود و عملکردی ارتقا بر ثریؤم عامل

 توسطاستادان  ارزشیابی بر ثرؤم عوامل ترین مهم و دانند می

 پژوهشی شواهد هیارا و نمره استاد، محبوبیت ،دانشجویان

 و جنسیتنیز  ها آن ترین اهمیت کم و کالس در استاد توسط

 .ذکر شد درس نوع

 ارزشیابی جهت دانشجویان نظرات از استفاده که جا آن از

 پژوهشی های فعالیت نمره،مانند  متعددی عوامل از متأثر استاد

 سطح دروس، هیارا زمان کالس، دانشجویان تعداد استاد،

 نتایج کارگیریه ب برای؛ بنابراین، باشد میو...  دروس دشواری

 و عملکردی ارتقا جهت علمی تأهی اعضای سوی از ارزشیابی

 های نامه پرسش گردد می پیشنهاد تدریس، کیفیت بهبود

 پایایی و روایی با صحیح، و استاندارد اصول مطابق نظرسنجی

 همه و کامل ارزشیابی منظور به است ضروری و گردد تهیه باال

 و ارزشیابی هدف سازی شفاف ضمن ،استادان عملکرد جانبه

 فعلی ارزشیابی روش اصالح به آن، سازنده رویکرد بر تأکید

 .گردد مبادرت
 

 سپاسگزاری
 ارشد یکارشناسمقطع  نامه انیپا از برگرفتهمطالعه حاضر 

 خانم و یاحمد مانیسل دکتر یآقا ازوسیله  بدین .باشد می

 و به جهت راهنمایی در انجام تحقیق یعباس نبیز دکتر

 دانشگاه یعلم تأیه یاعضا و انیدانشجو همکاریهمچنین، 



 همکاران واحمدی   ...ت علمی وأدیدگاه اعضای هی تعیین
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تشکر و قدردانی به  ،تهران یپزشک علوم واحد اسالمی آزاد

  .آید عمل می
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