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که موافقان و  ها استترین روشباشد. این روش یکی از چالشی، ارزشیابی توسط دانشجویان میانهای ارزشیابی استاد یکی از روش زمینه و هدف:

های ارزشیابی استاد توسط دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی وزن دادن به معیارهای موجود در فرم حاضر، پژوهش انجامدارد. هدف از  یمخالفان بسیار

 .بود رازیش

نفر از دانشجویان  743بر روی  1359-56سال اول سال تحصیلی صورت مقطعی در نیمه ب بود که تحلیلی -یتوصیفاز نوع این مطالعه  کار: روش

ها توسط  نامه. پرسش، صورت گرفتنامه که در برگیرنده شش معیار بودها از طریق پرسشدادهآوری جمعانجام شد.  رازیشدانشگاه علوم پزشکی 

افزار  نرمهای آماری در آزمونها با استفاده از گردید. داده آوریجمع دوبارهدانشجویان توزیع و  میانها پژوهشگر و از طریق واحدهای آموزش دانشکده

SPSS  از روش آنتروپی  ،دهی معیارها. به منظور وزنقرار گرفتزیه و تحلیل تجموردShannon افزار نرم درExcel .استفاده شد 

 یارهایمع بیاز آن به ترت پس(. 1از  7302/3وزن را به خود اختصاص داد ) نیشتریب «رانیجلب توجه فراگ» ،یابیارزش اریمع شش نیب از ها:افتهی

 مناسب(، ارتباطات 1272/3(، حضور به موقع )1270/3) زهیانگ جادیمطالب و ا میتفه یی(، توانا7345/3) یآموزش دیو جد یتعامل یهاوهیاستفاده از ش

 .داشت قرار یبعد یهاگاهی( در جا3063/3) حیصح یزیر( و برنامه1946/3)

و این نوع ارزشیابی اغلب زمانی مفید خواهد بود که  استتوجه به معیارهای اساسی در ارزشیابی استاد توسط دانشجو بسیار مهم : یریگجهینت

ی از برنامه وسیع و سیستماتیک ارزشیابی برای یز اهمیت در آن گنجانده شود و جزیو موارد حا شودهای ارزشیابی توسط دانشجو بازنگری نامهپرسش

 ت علمی باشد.أضای هیپیشرفت اع

 Shannon یآنتروپ ،یدهاستاد، دانشجو، وزن ،یابیارزش یارهایمع: هاکلید واژه
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 مقدمه
 نیرویای،  مؤسسه و سازمان هر منابع ترین مهم از یکی

 ادامه جهت سازمانی هر ،رو این از .باشد می مجرب انسانی

 و دیده آموزش کارمندان به ،رقابت توانایی و خود حیات

 و عملکرد ارزشیابی ،بین این در (.1) است نیازمند شایسته

 از یکی همواره ها،نیرو این رفتارهای کنترلو  ها توانایی

 ،عملکرد ارزشیابی (.7) رود می شمار به ها سازمان ضروریات

 تفسیر و تحلیلو  تجزیه آوری، جمع جهت در مندی نظام فرایند

 و نظر مورد اهداف تحقق تعیین هدف با که باشد می اطالعاتی

 عملکرد ارزشیابی دیگر، عبارت به (.3) گیرد می انجام آن میزان

 شود می محسوب عملکردها سودمندی و اعتبار کننده تعیین

 ابزار و سیستم یک وجود ،ارزشیابی الزمه دیگر، طرف از (.4)

 نحوه به ارزشیابی هم تا است دقیق و حساس صحیح، سنجش

 برسد. حداقل به آن منفی تبعات هم و گیرد صورت یصحیح

 ان بهتو می ارزشیابی، ضعیف اجرای منفی پیامدهایجمله  از

 به ها آن تفاوتی بی انگیزه، کاهش ،کارکنان رضایت کاهش

 اشاره نمود سیستم بازدهی کاهش ،نهایتدر  و خود وظایف

(9.) 

 ابعاد دارای هدفمند، و پویا ای پدیده عنوان به آموزشی نظام

 ،یکدیگر موازات به ابعاد این متعادل رشد است. کیفی و کمی

 از (.6)شود  محسوب می آموزشی نظام اساسی اهداف از

 آموزش مراکز و ها دانشگاه های رسالت از یکی که جایی آن

 ؛باشد می ها سازمان برای توانمند کارکنان مینأت و تربیت عالی،

 رابطه ها دانشگاه آموزشی کیفیت با ها سازمان حیاتبنابراین، 

 مراکز و ها دانشگاه اصلی ارکان از یکی (.2) دارد تنگاتنگی

 دارد، آموزش کیفیت افزایش در توجهی قابل ثیرأت که آموزشی

 در ،دیگر بیان به (.0) باشد می باسواد و کارآزموده علمی تأهی

 کمک با که نماید می تکمیل را خود رسالت دانشگاه صورتی

 مد انسانی نیروی بتواند کافی، و روز به آموزشی ابزار و تاداناس

 (.5، 13)نماید  تربیت را ها سازمان نظر

 ترین مهم از یکی عنوان به دانشگاهاستادان  ،حقیقت در

 کیفیت در بسزایی نقش کشور، آموزشی سیستم دادهای درون

 ،بنابراین. باشند می آن نمایانگر نوعی به و رنددا آموزشی نظام

 این کیفیت ارتقای مستلزم آموزش، کیفیت مستمر ارتقای

 ارزشیابی ،راستا این در (.11، 17) است حیاتی داد درون

 ارتقای های روش جمله از ،علمی تأهی اعضای عملکرد

 مراکز دراستادان  آموزشی های فعالیت های برنامه کیفیت

 به آن نتایج از استفاده امکان و آید می حساب به عالی آموزش

 امور اصالحدر جهت  قوت و ضعف نقاط تعیین منظور

 (.13) دارد وجود ریزی برنامه تحول و آموزشی

 همچون مختلفی های روش به دانشگاه دراستادان  ارزشیابی

... و ها دانشکدهن والؤمس همکاران، گروه، مدیر توسط ارزشیابی

 در ارزشیابی های روش ترین متداول از یکی گیرد. می صورت

 است دانشجو توسط ارزشیابی ایران، جمله از و کشورها اغلب

 کالج در 1563 سال در بار اولین برای که (14، 19)

Brooklyn انجام میشیگان و واشنگتن پردو، های دانشگاه و 

 شامل دانشجویان توسطاستادان  ارزشیابی (.16) شد

 گنجانده آن در ارزشیابی معیارهای که است ای نامه پرسش

 را خود نظرات تا گیرد می قرار دانشجویان اختیار در و شود می

 های ویژگی مانند هایی از قسمت معیارها این کنند. اعمال

 های مهارت (،12) روز به و علمی اطالعات استاد، شخصی

 امتحان نحوه درسی، مطالب تفهیم توانایی (،10) ارتباطی

تشکیل  (73) آموزشی کمک وسایل از استفاده و (15) گرفتن

 به بازخورد هیارا ،ابزار این از استفاده هدف .شده است

 به اطالعات هایار اثربخشی، میزان معیار هیارا ن،امدرس

 در استفاده واستادان  و دروس انتخاب جهت دانشجویان

 (.71) باشد می آموزشی تحقیقات

ارزیابی استادان توسط  زمینه در متعددی مطالعات

 و موافقت در ها آن از برخیکه  استگرفته  صورتدانشجویان 

 را شواهدی و نظرات ارزشیابی، نوع این با مخالفت در برخی

 ،نظران صاحب از برخی ،حال این با (.77) اند نموده هیارا

 دانشجویان عهده بر قضاوت آن در که دانشجویی های ارزشیابی

 دروس تمامی یا خاص درس یک مورد در و شود می هاشتگذ

 ارزشیابی نوع بهترین را شود می نظرسنجی جامع صورته ب
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صورت  به که هستند افرادی تنها دانشجویان که چرا؛ اند دانسته

 برای ،بنابراین و شوند می داده آموزش استادان توسط مستقیم

 به نسبت توانند می خوبی به آموزشی، های فعالیت ارزشیابی

  (.73) کنند نظر اعالم ها آن آموزشی وضعیت

 که ندگیری کرد نتیجه خود پژوهش درو فالح  آبادی حکم

 بر تسلط ،دانشجویان نظر از بخو استاد های ویژگی ترین مهم

 با (.74) باشد می ارتباط توانایی و بیان شیوایی تدریس، موضوع

 محور مالک دانشجویان، توسطاستادان  ارزشیابی اگر ،حال این

 دستیابی و فراگیری پیشرفت میزان سنجش هدف با یعنی ؛باشد

 صورت شده تعیین پیش از عملکردهای و انتظارات به فراگیران

 ابزار عنوان به تواند می شود، اجرا استانداردها مطابق و گیرد

 استفاده مورد دانشجویان واستادان  انگیزه تقویت جهت مفیدی

 (.79) گیرد قرار

 دانشگاهؤوالن مس های گیری تصمیم در دانشجویان ارزشیابی

 مورد در تاداناس به ،همچنین. کرد خواهد فراوانی کمک

 ای مطالعه نتایج دهد. می بازخورد تدریس نحوه بودن مناسب

 ثیرگذاریأت موافق دانشجویان و استادان اغلب که نشان داد

 موضوع (.76) هستند اندتااس آموزشی عملکرد بر ارزشیابی

 در استفاده مورد معیارهای ،شود اشاره نه آب باید که دیگری

 و تشخیص سنجش مبنای حقیقت در که باشد می ارزشیابی این

  .هستند انتخاب

 سساتؤم درتادان اس عملکرد بیان برای مختلفی معیارهای

 گیرد می قرار استفاده مورد دانشگاه جمله از مختلف آموزشی

 طور به ؛کند می بررسی را عملکرد از خاصی بعد کدام هر که

همچون  معیارهایی رازیش پزشکی علوم دانشگاه در ،مثال

 مطالب تفهیم ارتباطات، چگونگی ،تاداناس صحیح ریزی برنامه

 جهت گردد. می استفاده و... آموزشی های شیوه کلیدی،

 متغیر یک سنجش برای مختلف معیارهای اهمیت تشخیص

 کلی طوره ب که دارد وجودگوناگونی  های روش خاص،

 ها، روش از یکی کرد. خالصهروش  دو در را ها آن توان می

که  باشد می پیشین مطالعات اساس بر معیار اهمیت تعیین

 مشخص را معیارها از کدام هر اهمیت میزان ها در آن توان می

 دارد کاربرد متغیرهایی سنجش برای روش این البته (.72)نمود 

 های سازمان در یکدست طوره ب و هستند همسان و جامع که

 سنجش معیارهای اهمیت بررسی جهت. رود می کاره ب مختلف

 در است ممکن کهتادان )اس عملکردمانند  متغیرهایی

 یعنی دوم روش از توان یم (،باشد متفاوت مختلف های سازمان

 متفاوت های گروه نظرات اساس بر معیارها اهمیت بندی درجه

 (.72)استفاده نمود  خدمت محل به بسته

 هدف باحاضر  پژوهش موضوع، اهمیت به توجه با

 دانشجویان دیدگاه ازاستادان  ارزشیابی معیارهای دهی وزن

 نتایج ،طریق این از تا گردید انجام رازیش پزشکی علوم دانشگاه

 های یافته از شود. تر دقیق و علمی ،ابییارزش ازبه دست آمده 

 و آموزشی علمی، سطح ارتقای جهت در توان می مطالعه این

 .برد بهره دانشجویان همچنین، واستادان  انگیزشی
 

 کار روش
 صورت به کهبود  تحلیلی -توصیفی نوع از حاضر تحقیق

 از اناستاد ارزشیابی معیارهای دهی وزن هدف با و مقطعی

 علوم دانشگاه تکمیلی تحصیالت غیر مقطع دانشجویان دیدگاه

 مطالعه، مورد جامعه شد. انجام 1359 سال در رازیش پزشکی

 در که بودند رازیش پزشکی علوم دانشگاه دانشجویانتمام 

 داشتند اشتغال تحصیل به 1359-56 تحصیلی سال اول سال نیم

 با نمونه حجم بودند. گذرانده را تحصیلی ترم یک حداقل و

 با آماری مشاور نظریه اساس بر و پژوهش ماهیت به توجه

 گردید. تعیین نفر 743 ،سرانگشتی قاعده از هاستفاد

 از ایی طبقه ابتدا ،نمونه حجم تعداد تخصیص جهت

 تشکیل دانشجویان تعداد اساس بر بررسی مورد های دانشکده

ازدانشکده  کیهر  نیتعداد حجم نمونه ب نیا عیجهت توزشد. 

متناسب با حجم جامعه استفاده  یا طبقه یریگ ها از روش نمونه 

. سپس تعداد دیگرد عیدانشکده توز 13 نینفر ب 743شد و 

شده در هر دانشکده بر اساس شماره  نییتع انیدانشجو

 ورتبه ص یآنان و استفاده از جدول اعداد تصادف ییدانشجو

 به دانشجویان دانشکده، هر در و تصادفی ساده انتخاب شدند.
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 اعداد جدول و دانشجویی شماره اساس بر و تصادفی صورت

  شدند. انتخاب تصادفی

 آوری شد. جمع یقسمت دو نامه پرسش ها با استفاده از داده

 بررسی مورد های  نمونه دموگرافیک اطالعات شامل اول قسمت

 فرم اصلی گویه شش به مربوط االتؤس ،دوم قسمت و

 حین در فراگیران توجه جلب» از جملهاستادان  ارزشیابی

 توانایی آموزشی، جدید و تعاملی های شیوه از استفاده تدریس،

 مناسب ارتباطات موقع، به حضور انگیزه، ایجاد و مطالب تفهیم

 پنج طیف اساس بر االتؤس پاسخ .بود «صحیح ریزی برنامه و

 ،9 = متوسط ،2 = مهم ،5 = مهم )خیلی لیکرت ای درجه

 .گردید بندی درجه (1 = اهمیت کم بسیار و 3 = اهمیت کم

 در متوسط کلمه وجود دلیل به خطا بروز از جلوگیری جهت

 از کدام هر به که شد خواستدر کنندگان تکمیل از نامه، پرسش

 .دهند نمره 5 تا 1 عدد از گویه آن اهمیت میزان به ها گویه

 و نظران صاحب توسط شده طراحی  نامه پرسش روایی

 از نیز نامه پرسش پایایی سنجش جهت .گردید تأیید متخصصان

 یک منظور بدین شد. استفاده Cronbachs alphaضریب 

 با سپس و گردید آزمون پیش نامه پرسش 43 شامل اولیه نمونه

 با اعتماد ضریب میزان آمده، دست به های داده از استفاده

 وشد  محاسبه Cronbachs alpha ،07/3استفاده از ضریب 

 گرفت. قرارتأیید  مورد

به  نامه پرسش های فرم تکمیل و مطالعه به افراد ورود

 .فتگر انجام فرد تمایل صورت در تنها و داوطلبانه صورت

 اصل به طرح، اهداف به نسبت کنندگان شرکت توجیه از پس

 ها نمونه از شفاهی رضایت و کیدأت ها پاسخ بودن محرمانه

 خانوادگی نام و نام بدون ها نامه پرسش سپس. گردید کسب

  خودایفا صورت به شد و توسط مشارکت کنندگان وزیعت

(Self-administrated) با استفاده از  ها داده گردید. تکمیل

 در Pearsonو ضریب همبستگی  ANOVAو  t های آزمون

 version 23, IBM) 73نسخه  SPSS افزار نرم

Corporation, Armonk, NY)  مورد تجزیه و تحلیل قرار

ها در نظر  داده داری معنی سطحبه عنوان  P < 39/3 گرفت.

 گرفته شد.

 در Shannon آنتروپی روش از ،معیارها دهی وزن جهت

 شامل روش این .گردید استفاده 7316نسخه  Excel افزار نرم

 آوری های جمع هداد از کدام هر ابتدا باشد. می کلی مرحلهپنج 

 شد تقسیم گویه هرهای  داده مجموع بر ،دانشجویان از شده

به دست  ارقام از کدام هر ،دوم مرحله در (.         )

 عدد آن خود Ln مقدار در اعشاری( اغلب به صورت) آمده

 مجموع ،بعدی مرحله در (.Pij   LnPij) گردید ضرب

          1     فرمول در گویه هر برای قبل عملیات

 گویه هر برای حاصل که نمونه( جامعه کل=  743) شد ضرب

Eq هر ،چهارم مرحله در شد. نامیده Eq عدد از ،به دست آمده 

 هر برای عملیات این حاصل و (dj = 1-Eq) گردید کسر 1

 dj = dj1 + dj2 + dj3 + dj4 + dj5) شد جمع هم با گویه

+ dj6.) از کدام هر ،آخر مرحله در dJبر ها  dJ گردید  تقسیم

 .آمد دسته ب گویه هر نهایی اوزان و

 

 ها یافته

 ان تشکیل دادند.زن مشارکت کنندگان را از درصد 1/97

 وبودند  دوم سال در تحصیل حال درها  نمونه درصد 0/33

 (.1)جدول داشتند قرار سال 71-73 سنی گروه در درصد 3/93

 

 : توزیع فراوانی و مشخصات مشارکت کنندگان1جدول 

 تعداد )درصد( طبقه متغیر

 )سال( سن

02-81 (9/91 )11 

09-08  (9/39 )801 

01-02  (9/1 )89 

90-01  (2/0 )1 
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 جنسیت
 883( 9/21)  مرد

 803( 8/30)  زن

 تحصیلي سال

 29( 9/81)  اول

 18( 1/99)  دوم

 10( 2/92) سوم

 98( 9/80) چهارم

 89( 2/3) بیشتر

 
جلب »نشان داد که معیار  Shannonتحلیل نتایج روش آنتروپی 

( 1از  7302/3، بیشترین وزن )«توجه فراگیران در حین تدریس

را داشت و در میان سایر معیارها جایگاه اول را به خود 

استفاده از »اختصاص داد. پس از آن به ترتیب معیارهای 

های تعاملی و جدید آموزشی، توانایی تفهیم مطالب و ایجاد  شیوه

« ریزی صحیح موقع، ارتباطات مناسب و برنامه انگیزه، حضور به

نتایج نمرات اختصاص یافته به هر معیار  (.7ول قرار گرفت )جد

 ارایه شده است است. 3از نظر دانشجویان نیز در جدول 

 

 کنندگانمشارکت  دیدگاه ازاستادان  ارزشیابی معیارهای از یک هر نهایی اوزان: 7 جدول

 معیار نمره یک از نهایی وزن

 تدریس حین در فراگیران توجه جلب 7302/3

 آموزشی جدید و تعاملی های شیوه از استفاده 7345/3

 انگیزه ایجاد و مطالب تفهیم توانایی 1270/3

 موقع به حضور 1272/3

 مناسب ارتباطات 1946/3

 صحیح ریزی برنامه 3063/3

 

 توزیع فراوانی نمرات اختصاص داده شده به هر معیار از دیدگاه مشارکت کنندگان :3جدول 

 میزان اهمیت

 معیار

1 3 9 2 5 

 تعداد )درصد( تعداد )درصد( تعداد )درصد( تعداد )درصد( تعداد )درصد(

 03( 3/33)  26( 2/31)  45( 4/73)  77( 7/5)  13( 4/9)  حضور به موقع

 03( 6/34)  07( 7/34)  42( 6/15)  12( 1/2)  11( 6/4)  ریزی صحیح برنامه

 22( 1/37)  63( 3/76)  90( 7/74)  74( 3/13)  10( 9/2)  های تعاملی و جدید آموزشی استفاده از شیوه

 137( 9/47)  92( 0/73)  35( 3/16)  70( 2/11)  14( 0/9)  توانایی تفهیم مطالب و ایجاد انگیره

 23( 4/33)  61( 4/79)  91( 3/71)  31( 5/17) 74( 3/13)  فراگیران در حین تدریسجلب توجه 

 133( 5/47)  92( 0/73)  91( 3/71)  16( 2/6)  13( 4/9)  ارتباطات مناسب

 910( 3/36)  356( 9/72)  759( 9/73)  130( 6/5)  53( 4/6)  مجموع

 

 (r ،313/3  =P=  731/3) ریزی صحیح معیار برنامهبین سن با 

داری  یمعن ارتباط (r ،371/3  =P=  733/3) و حضور به موقع

بین جنسیت با معیار توانایی تفهیم  ،مشاهده گردید. همچنین

( و بین سال تحصیلی با P=  331/3) مطالب و ایجاد انگیزه
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 (.4 )جدولوجود داشت داری  یرابطه معن( P = 336/3) معیار جلب توجه فراگیران در حین تدریس
 

 مشارکت کنندهاز دیدگاه دانشجویان  کبا متغیرهای دموگرافی استادانداری معیارهای ارزشیابی  یمعنسطح  :4جدول 

داری سطح معنی آزمون معیارهای ارزشیابی استادان متغیر  

 Pearson Pضریب همبستگی 

 سن

 190/3 165/3 جلب توجه فراگیران در حین تدریس

 969/3 327/3 های تعاملی و جدید آموزشی استفاده از شیوه

 467/3 393/3 توانایی تفهیم مطالب و ایجاد انگیزه

 **371/3 733/3 حضور به موقع

 432/3 323/3 ارتباطات مناسب

 **313/3 731/3 ریزی صحیح  برنامه

  tآزمون  

 جنسیت

 604/3 414/1 جلب توجه فراگیران در حین تدریس

 630/3 321/1 های تعاملی و جدید آموزشی استفاده از شیوه

 **331/3 931/7 توانایی تفهیم مطالب و ایجاد انگیزه

 323/3 050/3 حضور به موقع

 625/3 -1/3 ارتباطات مناسب

 395/3 136/3 ریزی صحیح  برنامه

  F آزمون 

 سال تحصیلی

 **336/3 614/7 جلب توجه فراگیران در حین تدریس

 733/3 413/1 های تعاملی و جدید آموزشی استفاده از شیوه

 142/3 216/1 توانایی تفهیم مطالب و ایجاد انگیزه

 336/3 573/3 حضور به موقع

 565/3 136/3 ارتباطات مناسب

 796/3 335/1 ریزی صحیح برنامه
 23/2 سطح در دار معني تفاوتوجود **

 

 گیری نتیجه و بحث
جلب توجه »نتایج پژوهش حاضر نشان داد که معیار 

، از دیدگاه دانشجویان مورد مطالعه« فراگیران در حین تدریس

 به معیار این داد. اختصاص خود به را وزن و اهمیتبیشترین 

 افزایش جهت مختلف های روش از استفاده در استاد توانایی

 بر .کند می اشاره تدریس حین در دانشجویان توجه جلب

 در که هایی گیری تصمیم در نتایج به دست آمده، اساس

 بیشترین معیار این ،شود می گرفتهاستادان  عملکرد خصوص

 موضوع دراستادان  اگر حتی امر، این به توجه با .دارد راتأثیر 

 ایجاد توانایی اما ،باشند ییباال علمی توان دارای تدریس مورد

 نانآ ارزشیابی نمره ،باشند نداشته را موضوع به توجه و عالقه

تحقیق  نتایج .یافت خواهد کاهش دانشجویان دیدگاه از

 که اهمیتی علل از یکی که حاکی از آن بود همکاران و صیامیان

 دقت، هستند، لیقااستادان  تدریس روش برای دانشجویان

 دانش کسب به دانشجویان بیشتر تمایل وگیری  سخت توجه،

 باالتر مقاطع در تحصیل ادامه و بهتر نمرات بیشتر،

 (.70)باشد می

« تدریس حین در فراگیران توجه جلب» معیار نمره میانگین

 کهنشان داد  دانشجویان تحصیلی سال باداری را  معنی تفاوت
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 در بود. دوم و اول های سال به مربوطداری  معنی سطح این

 وجود ،همچنین واستادان  و دروسگوناگونی  ،عالی آموزش

 .شد خواهد بسیاری تنوع باعثتوأم،  تئوری و عملی واحدهای

 و کالس روند ثبات با تحصیل اولیه های سال دردانشجویان 

 از پس اما ،شوند می مواجه تدریس شیوه و موضوعی یکنواختی

 همسان بقیه با ها آن انتظارات ،دوم و اول های سال گذشت

 از یکی «بیان شیوه»، همکاران و وکیلی مطالعه در گردد. می

عنوان  دانشجویان دیدگاه ازاستادان  ارزشیابی درمؤثر  عوامل

 (33) همکاران و قربانی و (70) همکاران و صیامیان (.75)شد 

 خصوصیات ترین مهم از را شیوا بیان، خود های پژوهش درنیز 

 همکاران و Jirovec نتایج تحقیق برشمردند. خوب استاد یک

 توانایی از دانشجو ارزشیابیارتباط نزدیکی بین  نشان داد که

 ملموس های مهارت با فراگیران نظر جلب و استاد تدریس

 (.31) وجود دارد تدریس

 از استفاده» معیار که بود آن از حاکی حاضربررسی  نتایج

 از دانشجویان دیدگاه از« آموزشی جدید و تعاملیهای  شیوه

 که رسد می نظر به .گرفت قرار دوم اولویت در اهمیت لحاظ

 فقط نچهآ از متفاوت و موزشآ نوینهای  شیوه از استفاده

 از استادان بهتر ارزیابی باعث ،شود می خوانده محور سخنرانی

 علمی های مهارت اگرچه امروزه .گردد می جویانشدان دیدگاه

، ای رشته و پایه هر در مدرس هر اطالعاتی و تخصصی

 نباید اما باشد، می استادی نقش ایفای برای ویژگی ترین طبیعی

 خوبی مدرس ،بداند هم زیاد و بداند که کس هر کرد تصور

 به آشنا و آماده آگاه، باید استاد ،اطالعات هجوم عصر در .است

 و اطالعات سازی انبوه معنای به آمادگی باشد. روز علم

 و پژوهشی و آموزشی توان و قدرت بلکه ،نیست معلومات

 این ضروریات جمله از ،آموزشی نوین های روش با آشنایی

 (.37) شود می محسوب مهم نقش

 از تاداناس برخورداری در مطالعه خود، همکاران و واعظی

 مناسب معیارهای جمله از را آموزش و تدریس های مهارت

 زارع (.33) دانستند دانشجویان دیدگاه از تاداناس ارزشیابی

 از یکی کهبه این نتیجه رسیدند  نیز همکاران و بیدکی

 استفاده ،استادان ارزشیابی جهت دانشجویان نظر مد معیارهای

 با متناسب و امکانات محدوده در آموزشی کمک های روش از

 همکاران و سپاهیپژوهش  نتایج (.34) است بوده درس نوع

 یکی ،آموزشی مناسب های روش کارگیریه ب که بود آن بیانگر

 محسوب دانشجویاننظر  از تاداناس تدریس های مهارت از

 آموزشی توانایی، Pazur و Hajdin پژوهش در (.39) شود می

 معیارهای سایر بین در اولویت نظر از ،استاد شناختی روش و

در رتبه اول قرار گرفت  دانشجویان توسطاستادان  ارزشیابی

 و Spooren .مسو بوده حاضر مطالعه با که (36)

Mortelmans مطالب هیارا دراستادان  توانایی ،خود تحقیق در 

استاد ذکر  ای حرفه های مهارت از یکی عنوان به را درسی

 (.32) گذارد تأثیر می وی از دانشجو شیابیرزا در که کردند

 00 حدود که نشان داد همکاران و Crumbley نتایج پژوهش

 در را سخنرانی مهارت و تدریس روش دانشجویان، درصد

 (.30) نمودند قلمداد مهم بسیار استاد ارزشیابی نمره

 دیدگاه از، «هزانگی ایجاد و مطالب تفهیم توانایی» معیار

 وهابی داشت. قرار بعدی جایگاه در اهمیت نظر از دانشجویان

 خود مطالعات در (43)جوادزاده  و رفیعی ( و35) همکاران و

 مطالب تفهیم در قدرت و توانایی که یافتند دست نتیجه این به

استادان  ارزشیابی نمره برمؤثر  عوامل ترین مهم از یکی ،درسی

تحقیق  های یافته ،همچنین باشد. می دانشجویان دیدگاه از

 نشان کردستان پزشکی علوم دانشگاه در همکاران و ویسی هال

 و دانشجویان نزد در علمی مطالب تفهیم توانایی که داد

 نمرات درتأثیرگذار  و مهم های شاخص از جمله ان،مدرس

 ارزشیابی نظر نقطه از و درو به شمار می استادان ارزشیابی

 نتایج بررسی با که( 41) دباش می ای ویژه اهمیت دارایاستادان 

 .مشابهت داشت حاضر

و  واعظی (،47)و همکاران  عبدالهی مطالعات نتایج

 حاکی همگی (43)و همکاران  ساروی کرمان و (33)همکاران 

 از یکی ،دانشجو در انگیزه و عالقه ایجاد قابلیت که بود آن از

 دانشجویان نظر ازاستادان  ارزشیابی اهمیتحایز  معیارهای

 بیشترین توانند می اشتیاق و شور با و سرزندهاستادان  باشد.  می
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 زمینه، همین در (.47) نمایندایجاد  دانشجویان در را یادگیری

 و انتقال توانایی که داد نشان همکاران و قدمیتحقیق  نتایج

 ،استاد سوی از دانشجویان در انگیزش ایجادو  مطالب تفهیم

 Spooren نتایج پژوهش (.44) شود می محسوب یمهم ویژگی

و  واضح و شفاف هدف داشتن عنوان کرد که Mortelmans و

 طول در دانشجو به کمک و رساندن یاری در استاد توانایی

 محسوب وی ای حرفه های مهارت جمله از ،یادگیری فرایند

 (.32) شود می

 توانایی» معیار نمره میانگین که بود آن بیانگر ها یافته تحلیل

داری  معنی تفاوت جنسیت با« انگیزه ایجاد و مطالب تفهیم

 دانشجویان با مقایسه در دختر دانشجویان که به طوری ؛داشت

 به باید زمینه این در بودند. داده معیار این به بیشتری نمره ،پسر

 مطالعه برای مختلف های جنسیت کهنمود  اشاره نکته این

 نیاز استاد سوی از متفاوتی انگیزشی های شیوه به ،دروس

 را خود های توانایی زمینه این در بنابراین استادان باید دارند.

 دهند. گسترش

 از «عموق به حضور» معیار مطالعه حاضر، نتایجبر اساس 

 .بود چهارم اولویتدارای  اهمیت لحاظ از دانشجویان دیدگاه

 زمان در و آموزش محیط در استاد حضور حقیقت در معیار این

 همکاران و قربانی دهد. می قرار بررسی مورد را شده مشخص

 حضور و شناسی وقت که رسیدند نتیجه این به خود مطالعه در

 ارزشیابی مهم معیارهای از یکی ،کالس دراستادان  موقع به

 نتایجمطابق با  (.33)باشد  از دیدگاه دانشجویان می عملکرد

 رابطه سن با« موقع به حضور» معیار بین، حاضربررسی 

 از حاکی تواند می موضوع این .داری مشاهده شد معنی

 آموزش و پرورش و آموزش) آموزشی نظام دو بین های تفاوت

 به ،کمتر سن با و اول های سال دانشجویان که چرا؛ باشد  (عالی

 عالی آموزش سیستم وارد پرورش و آموزش سیستم از تازگی

 در درسی های کالس تمامی پرورش و آموزش در اند. شده

 به معینی ساعات در و شود می شروع روز از مشخصی ساعات

 روز از ساعتی در کالس هر عالی آموزش در اما ،رسد می پایان

 حضور و آموزشی انضباط ،همکاران و راد بهشتی د.گرد میارایه 

استادان  ارزشیابی در مهممؤلفه  چهار از یکی را استاد موقع به

 (،46) همکاران و حیدری مطالعات نتایج (.49) کردند بیان

 (42) همکاران و ملکشاهیو  (43) همکاران و سارویکرمان 

 دیدگاه ازاستادان  یبارزشیا درمؤثر  عوامل با رابطه در

 قوانین و اصول رعایت حیطه در که بود آن بیانگر ،دانشجویان

 یکی «کالس پایان و شروع دقیق زمان رعایت» معیار آموزشی،

  .باشد مؤثر می های شاخص از

 از« مناسب ارتباطات» معیار که داد نشان حاضر مطالعه نتایج

 قرار پنجم جایگاه در اولویت لحاظ از دانشجویان دیدگاه

 امینی داشت. داری یمعن رابطه سن متغیر با معیار این و داشت

 بینداری  معنی و مثبت ارتباط ،خودپژوهش  در همکاران و

 کردند گزارشاستادان  آموزشی عملکرد و ارتباطی های مهارت

 آنان آموزشی های برنامه در را ارتباطی های مهارت گنجاندن و

، Pazur و Hajdin پژوهش در (.40) دانستند ضروری

 ،معیار 15در میان  ،ارتباطی های مهارت ازاستادان  برخورداری

 نظر از که (36) گرفت قرار دهم رده در دانشجویان نظر از

 های رده در معیار این گرفتن قرار و ارزشیابی معیارهای اولویت

 Turhonنتایج تحقیقات  داشت. مطابقت حاضر مطالعه با پایین

 آن از حاکی Gaitskill (93)و  Bergman و (45) و همکاران

 به ،ارزشیابی مختلف های حیطه میاناز  دانشجویان که بود

 توانایی و مفاهیم انتقال دانشجو، با استاد ارتباطی های مهارت

 نتایج ،همچنین دهند. می بیشتری اهمیت استادان ای حرفه

 های مهارت حیطه در که نشان داد همکاران و ملکشاهی مطالعه

 دانشجو با صمیمانه ارتباط برقراری در استاد توانایی ارتباطی،

 اولویت باالترین از ،ارتباطی های مهارت سایر با مقایسه در

همخوانی  بررسی حاضر های یافته با که (42) بود برخوردار

 نداشت.

برخی  همسویی عدم دالیل از یکی که رسد می نظر به

 بررسی مورد های نمونه در ،حاضر پژوهش نتایج با اتمطالع

 دانشجویان سطح در بررسی تحقیق حاضر، در که چرا ؛باشد

 طبیعی است که و انجام گرفت تکمیلی تحصیالت غیر مقطع

 از استفاده و فراگیران توجه جلب»همچون  معیارهایی
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 باالتری اهمیت ازنزد آنان « آموزشی جدید و تعاملی های روش

 تحصیالت مقاطع دانشجویان که یحال است؛ در برخوردار

 توانایی به شان،جایگاه ماهیتبه  توجه با باالتر و تکمیلی

 تر حساس استاد سوی از مطلوب و مناسب ارتباطات برقراری

 استاد یک های ویژگی بیان در همکاران و پیمان باشند. می

 بین ارتباطات برقراری توانایی دانشجویان، دیدگاه از توانمند

 (.91) برشمردند اساسی های ویژگی از یکی عنوان به را فردی

 با نزدیک ارتباط برقراری و نفس به اعتماد داشتن ،همچنین

 دانشگاه دانشجویان دیدگاه از دانشجو ارزشیابی امر در دانشجو

 در مطلوب های ویژگی ترین مهم عنوان به ،قزوین پزشکی علوم

 مطالعهنتایج  (.97)ذکر گردید  خوب مدرس یک تدریس

Bergman انجام  سیناتی سین دانشگاه درکه  همکاران و

 و ارتباطی های مهارت به دانشجویان که داد نشان گرفت،

نتایج  (.93) دهند می بیشتری اهمیت استادان ای حرفه توانایی

 گزارشرا  مشابهی نتایج نیز نپال در همکاران و Joshi پژوهش

 ،دانشجویان با مناسب ارتباط برقراری بااستادان  (.93) کرد

 های اندوخته خوب، خصلت این آموزش بر عالوه توانند می

 روابط ایجاد ،حقیقت در (.39) دهند انتقالنیز  را خود علمی

 گرا استادان برون شخصیتی مثبت های جمله ویژگی از ،صمیمانه

 ،صمیمیاستادان  از دانشجویان که رسد می نظر به و باشد می

 روابط و صمیمت. کنند می قدردانی باال ارزشیابی نمره دادن با

 برای مستعد دانشجویان تحرک ساز زمینه تواند می استاد مناسب

 (.94) باشد موفقیت و پیشرفت

 به اشاره کهرا « صحیح ریزی برنامه» معیار دانشجویان

 اولویت عنوان به دارد، صحیح ریزی برنامه با وقت از استفاده

 نتایج پژوهش گرفتند. نظر دراستادان  ارزشیابی در ششم

Crumbley دانشجویان درصد 00 که داد نشان همکاران و 

 بسیار را مطالب سازماندهی و ریزی برنامه جدیت، بیان، قدرت

 و قربانی مطالعاتنتایج  ،همچنین (.30) کردند تلقی مهم

 نژاد اسالمی و ظهور (،39) همکاران و سپاهی (،33) همکاران

 و اصغرپور علی (،99) همکاران و بروجردنیا غفوریان (،94)

 نظر از که داد نشان (92) آقاجانی حاجیو  (96) همکاران

 و تدریس مورد درس در استاد تسلط بر عالوه ،دانشجویان

 نیز درس تنظیم و سازماندهی ریزی، برنامه نحوه بیان، شیوایی

 دارد.بسیاری  اهیمت استاد از دانشجو ارزشیابی در

 در اساسی و مرتبط های شاخص و عوامل شناخت و توجه

 الزم و باشد می مهم بسیار دانشجو، توسطاستادان  ارزشیابی

 ارزشیابی انجام از هدف ها، نامه پرسش توزیع از قبل که است

 درستی به ها نامه پرسش تا شود بازگو دقت به دانشجویان برای

 بود خواهد مفید زمانی اغلب ارزشیابی نوع این گردد. تکمیل

 وگردد  بازنگری دانشجو توسط ارزشیابی های نامه پرسش که

 وسیع برنامه ازجزیی  و شود گنجانده آن در اهمیتحایز  موارد

 علمیهیأت  اعضای پیشرفت برای ارزشیابی سیستماتیک و

 تا گردد اتخاذ ترتیبی زمینه این در که شود می پیشنهاد باشد.

استادان  ارزشیابی نهایی نمره در معیارها از یک هر های وزن

 از ،استاد از دانشجو ارزشیابی بر عالوه ،همچنین .شود لحاظ

 و همتایان ارزشیابی جمله از ارزشیابی دیگر های شیوه

 شود. گرفته بهره نیز خودارزشیابی

 جملهآن  ازکه  بود هایی محدودیت دارای مطالعه این

 دانشجویان از برخی سوی از الزم همکاری عدم به توان می

 همکاری میزان ،پژوهشگر سوی از سازی آگاه با که کرد اشاره

 یافت. ارتقا
 

 سپاسگزاری
  شماره اب تحقیقاتی طرح از برگرفته مطالعه حاضر

 رازیش پزشکی علوم دانشگاهمصوب  17256-60-31-59

 این انجام در که دانشجویانی تمام از وسیله بدین .باشد می

 .آید به عمل می تقدیر و تشکر نمودند،همکاری  پژوهش
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