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  چكيده
هاي آنها در مورد روند  ن و همچنين اطالع از ديدگاهشناخت نظرات دانشجويان در مورد ارزشيابي استاد و عوامل مؤثر بر آ :مقدمه

ريزان را با نقاط قوت و ضعف آن در دانشگاه آشنا و امكان اصالح و بهبود  تواند برنامه اجرايي و اثربخشي ارزشيابي استاد مي
شيابي استاد در دانشگاه مطالعه حاضر با هدف تعيين نظرات دانشجويان در مورد عوامل مؤثر در ارز. كيفيت آن را فراهم نمايد

  .علوم پزشكي جندي شاپور اهواز انجام شد
اي  ابزار گردآوري اطالعات، پرسشنامه. نفر از دانشجويان دانشگاه مورد پرسش قرار گرفتند 423اي توصيفي،  در مطالعه :ها روش

هاي حاصل از پرسشنامه  داده. آوري گرديد ها توزيع و جمع ها در محل دانشكده پرسشنامه. سؤال بسته بود 64پايا و روا مشتمل بر 
، به صورت درصد فراواني، ميانگين و آزمون مجذور كاي و همبستگي پيرسون مورد تجزيه و تحليل SPSSافزار  با استفاده از نرم

  .قرار گرفت
دانند و اعتقاد  اد ميهاي دانشجويي را يك منبع معتبر و قابل اعتم شصت و پنج و هشت دهم درصد دانشجويان، ارزيابي :نتايج

به عنوان  05/4قدرت بيان و روش تدريس استاد با ميانگين . دارند دانشجويان در بيان نظراتشان درباره اساتيد خود صداقت دارند
با اندكي تفاوت، توان علمي و اخالق و رفتار استاد با دانشجويان . ترين عامل در تدريس مؤثر و موفق استاد معرفي شده است مهم
بين نظرات دختران و پسران و دانشجويان با معدل تحصيلي باال و پايين در ارتباط با عوامل مؤثر . هاي بعدي قرار دارند ر اولويتد

  .داري مشاهده نشد در ارزشيابي استاد تفاوت معني
. نشجو مهم تلقي شـده اسـت  اي، علمي و فردي استاد با اندكي تفاوت در ارزشيابي استاد توسط دا هر سه ويژگي حرفه :گيري نتيجه
برداري از نتايج حاصل در جهت تدوين پرسشنامه و روند اجراي  بندي نتايج تحقيقات انجام شده در كشور در اين زمينه و بهره جمع

  .تواند در اصالح اشكاالت سيستم ارزشيابي و استاندارد نمودن آن كمك شاياني نمايد ها مي ارزيابي
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در معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي جندي  193اين طرح با شماره 

هاي آن از طرف اين معاونت پرداخت گرديده  شاپور به ثبت رسيده و هزينه
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 .پذيرش گرديده است 16/8/84شده و در تاريخ 
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هاي آموزشي اساتيد از  در مراكز علمي، ارزشيابي فعاليت
ترين اين  يكي از متداول. گيرد هاي گوناگون انجام مي راه

از جمله ايران استفاده ها كه در بيشتر كشورها و  روش
 Student Evaluation(شود، ارزشيابي توسط دانشجويان  مي

of Teaching-SET (است)2و1.(  
حاوي تعدادي   در اين روش، معموالً يك پرسشنامه نظرسنجي

هاي آموزشي استاد در اختيار دانشجو گذاشته  سؤال درباره فعاليت
نظر به اينكه . ي كندشود تا به اين طريق، معلم خود را ارزشياب مي

اندركاران آموزش در جريان روند  دانشجويان بيش از كليه دست
توانند نسبت به كم و كيف  آموزش قرار دارند، بنابراين، بخوبي مي

  .آن نظر دهند
هدف از ارزشيابي اساتيد، بهبود نحوه تدريس و ارتقاي 

شود تا نتايج  در اين بين، تالش مي. اثربخشي آن است
برخي از . ي اعضاي هيأت علمي به واقعيت نزديك شودارزشياب

اند كه اظهار نظر دانشجويان در  شواهد پژوهشي نشان داده
عواملي باشد كه با موضوع مورد اساتيد ممكن است متأثر از 
هاي  در اين راستا، طي سال. ارزشيابي اساتيد ارتباط نداشته باشد

اي در موافقت و  اي انجام گرفته وعده گذشته، مطالعات عديده
گروهي در مخالفت با اين نوع ارزشيابي استاد نظرات و شواهدي 

 طرفداران اين نوع ارزشيابي معتقدند كه). 5تا3(اند ارائه نموده
شود  دانشجويان داراي نوعي فراشناخت هستند كه باعث مي

ارزشيابي آنها از استاد صحيح و دقيق باشد در حالي كه 
كه قضاوت دانشجويان ذهني بوده و  دارند مخالفان اعالم مي

  .بنابراين، از روايي الزم برخوردار نيست
موافقان با توجه به همبستگي بين نمره ارزشيابي 

ارزشيابي دارند كه  دانشجويان از يك سال تا سال بعد اظهار مي
ضمن اينكه . استاد توسط دانشجو از ثبات و پايايي برخوردار است

شجو از يك استاد در يك درس در طول يكسان بودن ارزشيابي دان
 در مقابل،. چند سال، بيانگر پايايي قضاوت دانشجويان است

دارند كه پايايي ارزشيابي استاد توسط  مخالفان بيان مي
هاي دانشجو،  آموزشي، ويژگي  دانشجو متأثر از محيط

  .هاي دوره آموزشي است هاي استاد و ويژگي ويژگي
ديگر ارزشيابي   دارند ويژگياي از محققين اعتقاد  عده

استاد توسط دانشجو كه موجب كم اعتباري اين روش 
تأثير  شود، اين است كه اين اظهار نظرها غالباً تحت  ارزشيابي مي

هاي ديگري چون سخت  عوامل كلي، از جمله شهرت استاد و ويژگي

گيرد و دانشجو، پس از  برخورد او قرار مي گيري و طرز و آسان
نظر از نوع سؤالي كه  ات كلي درباره استاد، صرف كسب اطالع

دهد، در حقيقت، همان  درباره استاد است به آن جواب مي
دارد و بيش از آنچه به محتوا و  نگرش كلي خود را ابراز مي

روش تدريس استاد توجه داشته باشد، به ارزيابي اخالق و 
  ).11و6،8،9(پردازند رفتار و شخصيت استاد مي

اتي كه اخيرا در اين ارتباط در كشور انجام اكثر مطالع
گرفته است، ارزيابي مثبتي از اين روند دارند و نتايج اين 

در ). 12(دانند ها را تا حدودي با واقعيت منطبق مي ارزشيابي
اي نيز ضمن طرح يكسري كمبودها و نواقص،  عين حال، عده

 خواستار تمركز اين مطالعات بر نقد و بررسي چگونگي روند
اجرايي فرآيند ارزشيابي استاد از مرحله تهيه ابزار تا مرحله 

اي از اشكاالت طرح  پاره). 15تا13(باشند باز خورد به استاد مي
هاي ناقص و كلي،  پرسشنامه: شده به اين شرح بوده است

ها در جلسه آخر يا جلسه  توزيع پرسشنامه(اجراي نامناسب 
عدم آموزش كافي امتحان، عدم رعايت اصل تصادفي بودن، 

، عدم آزمون روايي و ...)در مورد نحوه تكميل پرسشنامه و 
  ... .بازخورد نامناسب و  ،پايايي ابزارهاي ارزشيابي

از آنجايي كه ارزشيابي استاد توسط دانشجو در نظام 
آموزش كشور، به عنوان بخش مهمي از فرايند ارزشيابي 

ايي، روند و بازده باشد، الزم است اهداف، مراحل اجر استاد مي
شناخت ديدگاه . آن به درستي مورد ارزيابي قرار گيرد

هاي اجراي آن  دانشجويان در مورد ارزشيابي استاد و روش
تواند راهنماي مفيدي براي اصالح مشكالت موجود فراهم  مي

به عالوه، شناخت نقاط قوت و ضعف روند اجراي . آورد
نمايد تا با  مك ميريزان آموزش ك ها، به برنامه ارزشيابي

مشكالت و همچنين راهكارهاي پيشنهادي آشنا و امكان اصالح 
  .و ارتقاي كيفيت آن را فراهم نمايند

مطالعه حاضر، با هدف تعيين ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم 
پزشكي جندي شاپور اهواز در مورد عوامل مؤثر در ارزشيابي 

  .انجام گرفت 1381استاد در سال 
  ها روش
مقطعي، دانشجويان شاغل به  –اي توصيفي مطالعه در

، كه 1381شاپور اهواز در زمستان  تحصيل در دانشگاه جندي
هر سال يك بار با تكميل پرسشنامه در ارزشيابي استاد 

بودن  نمودند، در نظر گرفته شدند ولي به دليل بزرگ شركت مي

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             2 / 12

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-117-en.html


ديدگاه دانشجويان در مورد ارزشيابي استاد عبدالحسين شكورنيا و همكاران
 

http://journals.mui.ac.ir    2(5؛ 1384پاييز و زمستان / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي  / (
103 

 نفر به 561درصد كل دانشجويان، به تعداد  15جامعه آماري 
عنوان حجم نمونه مورد مطالعه تعيين گرديدند كه به روش 

  .اي، به نسبت جمعيت هر دانشكده انتخاب شدند خوشه
سؤال و مشتمل بر  64اي با تعداد  ابزار سنجش، پرسشنامه

 سؤاالت دموگرافيك و سؤاالتي كه عوامل مؤثر: دو بخش بود
تجزيه براي درك بهتر و . كرد ارزشيابي استاد را تعيين مي بر

تر،  تر اطالعات و دستيابي به نتايج قطعي و تحليل مناسب
سؤاالت بر اساس نزديكي مفاهيم به پنج گروه تقسيم شدند كه 

حاوي (اي استاد  هاي حرفه ويژگي: به ترتيب عبارت بودند از
سؤال در مورد شيوه بيان استاد، نحوه ارائه درس، توانايي  26

سؤال  8حاوي (علمي استاد  هاي ، ويژگي...)در تفهيم درس و 
بودن اطالعات استاد، سابقه  در مورد توان علمي استاد، بروز

سؤال  17حاوي (هاي فردي اخالقي استاد  ، ويژگي...)تدريس و 
، ...)گيري او و  در مورد صبر و حوصله و فروتني استاد، سخت

سؤال در مورد صداقت  6حاوي (هاي دانشجويان  ويژگي
دادن عوامل غير  ها و دخالت يل پرسشنامهدانشجويان در تكم

هاي فرايند ارزشيابي  و ويژگي...) ها و  مرتبط در ارزشيابي
سؤال در مورد اجراي ارزشيابي در دانشگاه، مناسب  7حاوي (

  ).ها در دانشگاه بودن پرسشنامه و زمان ارزشيابي
اي پنج  به صورت بسته و رتبه  هاي پرسشنامه گزينه

گذاري يك تا  با مقياس نمره) كم تا بسيار زيادبسيار (اي  نقطه
بعد از   روايي صوري و محتواي پرسشنامه. پنج ارائه گرديد

يك مطالعه مقدماتي تأييد شد و پايايي آن از طريق محاسبه 
  ).=9/0α(آلفاي كرونباخ ارزيابي گرديد 

هـا توسـط رابـط طـرح در اختيـار       پرسشنامه در دانشـكده 
فت و پس از تكميـل آن در همـان روز و   گر دانشجويان قرار مي

  .آوري گرديد يا روز بعد، جمع
در هر دانشكده با توجه به حجم نمونه مورد مطالعه و 
تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل در آن دانشكده، بطور 
تصادفي دانشجويان از طريق اداره آموزش دانشكده انتخاب و 

تيار آنان قرار بعد از توجيه و جلب همكاري، پرسشنامه در اخ
و از آنجايي كه اسم و مشخصات دانشجو در . گرفت مي

شد، دانشجويان به سهولت در تكميل و  پرسشنامه قيد نمي
  .ها همكاري نمودند ارجاع پرسشنامه

آمار  و با  SPSSافزار  هاي به دست آمده با نرم داده
توصيفي به صورت توزيع فراواني و درصد و ميانگين و 

، همچنين آمار تحليلي با آزمون مجذور كاي و انحراف معيار
  .همبستگي پيرسون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت

  
  نتايج

دانشجو پرسشنامه را  423دانشجو، تعداد  561از مجموع 
. درصد بود 5/75تكميل و برگشت دادند كه ميزان پاسخگويي 

درصد نيز  5/2درصد پسر و  35شصت و دو و نيم درصد دختر و 
ميانگين معدل تحصيلي . ود را مشخص ننموده بودندجنس خ

بيشترين فراواني دانشجويان . بود 36/16±49/1دانشجويان 
و ) درصد 4/32(كننده در طرح، دانشجويان رشته پزشكي  شركت

) درصد 3/4(كمترين آن مربوط به دانشجويان رشته توانبخشي 
  .بود

 نظرات دانشجويان در مورد عوامل مؤثر در ارزشيابي
استاد در جدول يك ارائه گرديده است و بيانگر آنست كه 

اي  هاي حرفه ، ويژگي05/4دانشجويان با باالترين ميانگين 
ترين عامل قلمداد نمودند و  استاد را در ارزشيابي استاد مهم

و  02/4هاي علمي و فردي استاد را به ترتيب با ميانگين  ويژگي
  .هاي بعدي قرار دارند در اولويت 95/3

ديدگاه دانشجويان در مورد كيفيت و روند اجراي 
ارزشيابي استاد در دانشگاه براساس درصد فراواني و 

دهد كه بيش  ميانگين در جدول دو ارائه شده است و نشان مي
در حد بسيار زياد و زياد ) درصد 3/58(از نيمي از دانشجويان 

دود ح. دانند مطلوب ميارزشيابي موجود در دانشگاه را نسبتا 
هاي انجام شده را  ارزشيابي )درصد 8/65(دو سوم دانشجويان 

را كه دانشجويان به استاد هاي ارزشيابي  صحيح و نمره
  . دانند معتبر و قابل اعتماد مي دهند، مي

پسر به منظور مقايسه نظرات دانشجويان دختر و  tآزمون 
دختر و  داري بين نظرات دانشجويان انجام شد و اختالف معني

هاي  ويژگي(سر در ارتباط با عوامل مؤثر در ارزشيابي استاد پ
آزمون . مشاهده نگرديد) اي، علمي و فردي استاد حرفه

همبستگي پيرسون به منظور بررسي ارتباط بين عوامل مؤثر 
در ارزشيابي استاد با معدل تحصيلي دانشجويان انجام شد كه 

مختلف،  يعني دانشجويان با معدل تحصيلي. دار نبود معني
نظرات يكساني در مورد عوامل مؤثر در ارزشيابي استاد ابراز 

  .اند نموده
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  درصد فراواني و ميانگين و انحراف معيار پاسخ دانشجويان به سؤاالت مربوط به عوامل مؤثر در ارزشيابي اساتيد .1جدول 

 نميانگي خيلي كمكم متوسطزيادخيلي زيادعوامل مؤثر در ارزشيابي اساتيد
              اي هاي حرفه ويژگي

  46/4±79/0  5/0  4/2  5/8  9/25  5/58  توانايي در تفهيم درس   
  45/4±72/0  2/0  4/2  2/5  1/36  7/55  رفتار محترمانه با دانشجو   
  43/4±79/0  4/1  2/1  7/5  0/33  1/52  آمادگي قبلي براي تدريس   
  30/4±84/0  0  5/3  0/13  0/29  8/52  نحوه ارائه درس   

  22/4±86/0  4/1  6/2  0/12  8/40  9/42  حضور بموقع در كالس   
  18/4±97/0  4/2  5/4  6/15  6/39  2/39  داشتن طرح درس و بيان اهداف   
  93/3±4/1  1/3  1/6  5/16  3/36  8/31  دسترسي به استاد در خارج از كالس   
  30/3±63/0  7/17  3/7  2/21  4/26  4/22  حضور و غياب دانشجويان   

              علمي هاي ويژگي
  51/4±90/0  0  5/0  9/5  6/35  5/57  توان علمي و دانش استاد   
  30/4±04/1  7/1  6/2  3/12  4/30  8/52  بروزبودن اطالعات و دانش استاد   
  90/3±04/1  5/3  2/5  0/17  1/36  8/28  سابقه تدريس استاد   
  85/3±19/1  1/6  8/7  6/15  0/30  9/34  هاي جديد در آموزش بكارگيري روش   

              هاي فردي ويژگي
  58/4±74/0  9/0  2/1  0/5  6/22  4/64  صبر و حوصله و اخالق استاد   
  43/4±84/0  9/0  8/2  5/7  7/25  8/56  انگيزه و عالقه باالي استاد به تدريس   
  18/4±89/0  9/1  4/2  0/13  3/36  8/49  صميمي و مؤدب بودن استاد   
  32/4±90/0  9/1  4/2  0/13  8/36  9/39  تواضع و فروتني استاد   
  13/4±85/0  5/0  5/3  8/15  4/39  8/36  داشتن ظاهر مرتب و آراسته   
  13/4±96/0  4/2  3/3  7/13  0/34  4/39  توجه به عالئق و نظر دانشجويان   
  07/4±33/1  9/9  2/4  5/8  9/18  8/53  عدم سوگيري و عدم تحقير دانشجويان   
  36/3±08/1  5/7  3/8  1/35  9/30  4/13  سختگيري استاد   
  23/3±37/1  3/12  3/12  2/22  9/26  1/15  اطالع از اوضاع سياسي و اجتماعي   
  83/2±46/1  5/25  8/7  9/17  1/19  7/12  جنسيت استاد   
  
  
  
  

  هاي دانشجويان و فرآيند ارزشيابي در دانشگاه درصد فراواني و ميانگين و انحراف معيار پاسخ دانشجويان به ويژگي .2جدول 
 ميانگين خيلي كم كم متوسطزيادخيلي زيادوينعنا

  17/4±72/0  4/2  2/5  2/9  9/30  7/41  صداقت دانشجويان در ارزشيابي استاد
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  57/3±60/0  8/3  5/3  7/16  9/30  4/21  اطالع از نحوه نمره دادن استاد
  38/3±02/1  8/7  3/11  1/28  9/26  2/17  دهند اطالعاتي كه ساير دانشجويان مي

دانشجو با استاد در دادن نمره  تسويه حساب
  ارزشيابي به او 

2/13  2/17  6/18  5/28  5/21  23/1±70/2  

قابل اعتمادبودن نمره ارزشيابي استاد توسط 
  دانشجويان 

2/34  6/31  8/15  4/5  8/2  98/0±99/3  

  79/3±04/1  5/3  1/6  0/21  9/34  8/24  روشن و واضح بودن سؤاالت پرسشنامه
  75/3±89/0  6/2  1/7  5/21  0/37  0/21  شنامه مناسب بودن سؤاالت پرس

  57/3±65/0  4/10  0/8  2/14  7/33  9/22  مناسب بودن زمان اجراي ارزشيابي 
اهميت دانشگاه به نمره ارزشيابي دانشجو از 

  استاد
3/23  2/26  7/16  1/10  6/11  96/0±45/3  

  
  بحث

رغم نظرات مخالفين مبني بر عدم صالحيت و قابليت  علي
در ارزشيابي اساتيد و تدريس مؤثر، اكثر محققين،  دانشجويان

شواهد و داليل زيادي بر صحت و اعتبار نظرات دانشجويان و 
بازخورد ناشي از آن در بهبود كيفيت تدريس ارائه 

، اگرچه بايد پذيرفت كه در ارزشيابي استاد، )19تا16(اند نموده
خواهد كردن به نظرات دانشجويان نيز به تنهايي كافي ن بسنده
دانشجويان در اين مطالعه ) درصد 6/72(بيش از دو سوم . بود

بيان نظراتشان درباره اساتيد صداقت دارند اند كه در  اظهار نموده
  .آنان يك منبع معتبر و قابل اعتماد است هاي و ارزيابي

در بررسي ديدگاه دانشجويان درباره عوامل مؤثر در 
ي اندك، هر سه ويژگي ارزشيابي استاد، دانشجويان با تفاوت

اند، اگرچه  نمودهاي، علمي و فردي استاد را مهم ارزيابي  حرفه
شود  استاد مربوط مياي  هاي حرفه باالترين ميانگين به ويژگي

هاي مدرسي و شيوه  كه اين نشاندهنده توجه دانشجويان به جنبه
باشد، يعني، اساتيدي كه  كالم و بيان استاد مي تدريس و قدرت

الم و قدرت جلب توجه دانشجويان را داشته باشند، نفوذ ك
چيزي كه در مطالعه . شوند اساتيد موفق و محبوب شناخته مي

جنبه سرگرم كننده تدريس يا اثر دكتر فاكس لقب نفتولين به عنوان 
. شده است و بر تأثير منفي آن در ارزشيابي استاد تأكيد) 20(گرفته

به  تواند ن در كالس درس مياگر بپذيريم جلب توجه دانشجويااما 
يادگيري مؤثر منجر شود، اين موضوع به عنوان يك تأثير 

  .مثبت قلمداد خواهد شد

اي، توان  در يك تدريس اثربخش، عالوه بر شايستگي حرفه
علمي و تسلط استاد بر موضوع درس، شخصيت استاد و 

هاي ديگر، نظر و  هاي اخالقي او نيز به عنوان شاخص ويژگي
اين مطلب در نتايج مطالعات . كند انشجو را جلب ميتوجه د

زيادي قيد گرديده است كه تا حد زيادي با نتايج اين مطالعه 
  ).14و13(هماهنگي دارند

اي نشان داد كه دانشجويان از ميان چهار حيطه از  مطالعه
هاي يك استاد خوب، اولويت اول را به حيطه شخصيت  ويژگي

هاي دانش پژوهي، روش  هفردي و سپس به ترتيب به حيط
در يك مطالعه ). 21(اند تدريس و توانايي در ايجاد ارتباط داده

ترين عوامل تأثيرگذار بر ارزيابي  انجام شده تحت عنوان مهم
گيري شده است كه  آموزشي استاد از ديدگاه دانشجو، نتيجه
هاي فردي و رفتاري  قدرت بيان استاد، وضوح مطالب و ويژگي

نتايج حاصل ). 22(أثير را بر ارزشيابي استاد دارداو بيشترين ت
از اين دو مطالعه مؤيد آنست كه دانشجويان بر شيوايي و 

ترين معيارهاي يك  قدرت بيان استاد، به عنوان يكي از مهم
نمايند كه با نتايج مطالعه حاضر نيز  استاد خوب، تأكيد مي

  .همخواني دارد
هاي  در مطالعاتي كه با عناوين مشابه از قبيل شاخص

هاي يك استاد خوب يا مؤثر از  تدريس اثربخش و ويژگي
هاي اروميه،  در دانشگاه 81و  80ديدگاه دانشجويان در سال 

اي و روش  سمنان و كرمان انجام شده، بعد شايستگي حرفه
تأكيد بوده ترين اولويت مورد  تدريس، به عنوان مهم
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دانشجوي پزشكي درباره 127در نظرسنجي كه از ). 25تا23(است
در دانشگاه علوم پزشكي تهران  هاي يك استاد مؤثر ويژگي

هاي شخصيتي  درصد دانشجويان ويژگي 2/73انجام شد، 
استاد را در اولويت اول قرار دادند، پس از آن، اطالعات علمي 

ا درصد، مديريت كالس ب 63درصد، شيوه تدريس با  3/65با 
درصد به ترتيب در  31درصد و ارتباط با دانشجو با  37

هاي بعدي در مؤثر بودن يك استاد از اهميت برخوردار  اولويت
نتايج حاصل با اندكي تفاوت تقريباً مشابه مطالعه ). 26(بودند

  .باشد حاضر مي
هاي مختلف، هر كدام  بنابراين، بطور كلي، اين ويژگي

دهند كه در جاي خود  شان مياي از شخصيت استاد را ن جنبه
اهميت داشته و در مجموع بيانگر ابعاد وجودي او هستند و 

بندي در نظر دانشجويان ممكن است به  علت تفاوت اولويت
هاي بكار گرفته شده توسط محقق و يا  دليل مفاهيم و واژه

. ها بوده باشد هاي مختلف دانشجويان از اين عبارت برداشت
بيان و روش تدريس، دانش و توان  اما در هر حال، قدرت

علمي، و اخالق و رفتار مناسب استاد از عواملي هستند كه از 
نظر دانشجويان به عنوان شاخص در قضاوت نسبت به 
شايستگي اساتيد، بايد مد نظر گرفته شود و طبعاً در تهيه و 

  .برداري قرار گيرند هاي نظرسنجي مورد بهره تدوين پرسشنامه
نمودن  قابل توجه در مطالعه ما، مشخصيكي از نكات 

عوامل مربوط به رويه و منش استاد است كه از نظر 
دانشجويان در ارزشيابي استاد تأثير ندارد و يا تأثير كمي 

به عنوان مثال، دانشجويان، سختگيري استاد، جنسيت . دارد
استاد و يا اطالع از اوضاع سياسي و اجتماعي استاد را در 

دانند اين موضوع در برخي  استاد غير مرتبط ميهاي  ارزشيابي
  ).8تا6(مطالعات نيز مورد بررسي قرار گرفته است
هاي دانشجويي را  عامل ديگري كه ممكن است ارزشيابي

. هاي خود دانشجويان است متأثر نمايد، شخصيت و ويژگي
انگيزه اصلي دانشجويان، كسب دانش و معرفت است ليكن 

مه به يك اندازه از اين انگيزه برخوردار نبايد فراموش كرد كه ه
هدف تعدادي از دانشجويان يادگيري است، اما هدف . نيستند

تعداد ديگري اخذ مدرك، گذراندن وقت و مسائل كلي و جنبي 
توان انتظار  به همين دليل، نمي. ديگر غير از تحصيل است

هاي آموزشي  داشت همه دانشجويان فرايند تدريس و فعاليت
  ).27(را يكسان ارزيابي كنند اساتيد

هاي اين تحقيق نشان داد كه دانشجويان معتقدند  يافته
آورند، قابل اعتماد و تا  ارزيابي كه آنها از اساتيد به عمل مي

تحقيق مشابهي نيز نشان داد . حد زيادي با واقعيت منطبق است
كنند  دانشجويان با شناخت واقعي از استاد او را ارزشيابي مي

ئل جنبي و نمره پايان ترم آنان تأثيري در ارزشيابي و مسا
. هاي اين تحقيق همخواني دارد كه با يافته) 25(استاد ندارد

درصد دانشجويان  4/18نتايج يك مطالعه نشان داده است كه 
آورند بسيار با واقعيت  ارزيابي را كه از اساتيد به عمل مي

كه اصالً با  اند درصد اذعان داشته 5/64دانند و  منطبق مي
نتايج تحقيق ديگري نشان داده است ). 28(واقعيت انطباق ندارد

هاي فعلي را تا حدودي با  دانشجويان نتايج ارزيابي 3/33كه 
هاي فعلي را  درصد نيز ارزيابي 3/10دانند و  واقعيت منطبق مي

كه نتايج تحقيق دوم تا ) 19(دادند اصالً با واقعيت منطق نمي
علت عدم تطابق نتايج . العه حاضر همخواني دارداي با مط اندازه

هاي  نواختي پرسشنامه فوق ممكن است به دليل عدم يك
ها و فضاي آموزشي  ارزشيابي، نحوه و زمان انجام ارزيابي

  .هاي محل انجام اين تحقيقات بوده باشد حاكم بر دانشگاه
رغم گزارشاتي مبني بر تأثير برخي از  بطور كلي، علي

ي بر ديدگاه دانشجويان در ارزيابي اساتيد خود، عوامل جنب
هاي اخير انجام گرفته است كه  تحقيقات زيادي نيز در سال

دهد تأثير اين عوامل ناچيز بوده و در صحت نتايج  نشان مي
  ).29و18(كند خللي ايجاد نمي

هاي مهم كنفرانس آموزش پزشكي در  يكي از توصيه
نمودن دانشجويان  سهيمدادن و  ، مشاركت1993ادينبورگ سال 

برنامه درسي و هاي  در همه سطوح آموزش، نظير تعيين هدف
بنابراين، با عنايت به اينكه هدف اصلي ). 30(باشد ارزشيابي مي

هاي واقعي درس و استاد،  مشتريآموزش و تدريس و 
ها و نظرات آنان به عنوان يك  باشند، ديدگاه دانشجويان مي

وزش بايد در نظر گرفته شود و هاي آم بخش مهم در برنامه
اندركاران آموزش بايد تالش كنند تا  قطعاً همه محققين و دست

هاي موجود در اين زمينه را شناسايي و  نواقص و كاستي
  .اصالح نمايند

در نهايت، دانشجويان ضمن اعالم رضايت نسبي از 
اند كه مسؤولين  هاي انجام شده دانشگاه اذعان نموده ارزشيابي

ره ارزشيابي استاد توسط دانشجويان اهميت كافي به نم
دهند و از نظرات آنان در جهت بهبود كيفيت تدريس و  نمي
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نمايند كه اين موضوع  برداري نمي اصالح روند آموزش بهره
  .نيازمند مطالعه ديگري است

هاي اخير مطالعات متعددي در جهت  هر چند در سال
د انجام گرفته و شناسايي عوامل مرتبط با ارزشيابي استا

گزارشات جالبي ارائه گرديده است، با وجود اين، به نظر 
اي مطالعات نظير تعيين وزن يا  رسد هنوز هم جاي پاره مي

تعيين نقطه هاي استاد در ارزشيابي و يا  سهم هر يك از ويژگي
هاي مختلف ارزشيابي استاد خالي است  نظرات دانشجويان در جنبه

تواند روند ارزشيابي استاد را  مسائل مي و روشن شدن اين قبيل
  .ارتقا دهد

هاي اين پژوهش مسؤولين امر بايد به  با توجه به يافته
اهميت عوامل مؤثر در ارزشيابي استاد و نظرات دانشجويان در اين 

جلب مشاركت و رضايت  ارتباط توجه بيشتري نموده و درصد
تا با فراهم  ها باشند دانشجويان و اساتيد در انجام ارزشيابي

نمودن محيط مناسب، ارزشيابي واقعي از عملكرد آموزش 
  .اساتيد تسهيل گردد

  
  گيري نتيجه

ديدگاه دانشجويان درباره عوامل مؤثر در ارزشيابي استاد 
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Students’ Opinion on Factors Affecting Faculty Evaluation in Jondishapoor Medical University 

 
Shakurnia A, Motlagh ME, Malayeri A, Jouhanmardi AR, Komaili Sani H. 

 
Abstract 
 

Introduction: Gathering students’ viewpoints about teacher evaluation, its effective factors and its process, 
can identify the strength and weaknesses of teacher evaluation and provide the possibility to improve its 
quality. The aim of this study was to determine the viewpoints of students about the factors affecting 
evaluation of teaching in Jondishapour Medical University. 

Method: In a descriptive study 423 students were studied using a valid and reliable questionnaire including 
64 closed questions. The questionnaires were distributed and gathered at the schools of Medical University. 
The data was analyzed by SPSS software using frequency distribution, mean, chi2 and Pearson correlation 
coeficient. 
Results: Sixty five point eight percent of students believed that students were a valid and reliable source for 
teacher evaluation and they were truthful in their opinions. The verbal skills and teaching methods of the 
faculty member were introduced as the most important factors of effective teaching with the mean of 4.05. 
With a little difference, scientific ability, ethical issue, and behavior with students were in next priorities. 
No significant difference was observed between male and female students and between high mean score 
and low mean score students in regard to effective factors in teaching evaluation.  
Conclusion: The three professional, scientific and personal characteristics of faculty members were 
considered important with some small differences. A study on different researches on teacher evaluation is 
recommended to use the results for designing a more appropriate questionnaire and evaluation process. 
This can make a considerable help regarding the improvement of teacher evaluation system.  
 
Key words: Teacher evaluation, Students, Effective factors, Opinion. 
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