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  چكيده
و  آوري جمع ازيمورد ن يها هكه داد است نيمدرس يآموزش يها تياز فعال يابيارزش ،يعلوم پزشك يها دانشگاهمهم  فياز وظامقدمه: 
مطالعه با هدف  ني. اديو آموزش به اطالع آنان خواهد رس سيروش تدر يآن به منظور ارتقا جيو نتا رديگ مي قرار ليو تحل هيمورد تجز

   .ديكردستان انجام گرد يدانشگاه علوم پزشك انيدانشجو دگاهياز د دياسات يابيارزش مراتبر ن مؤثربررسي عوامل 
 كيكردستان بودند كه حداقل  يدانشگاه علوم پزشك انيبود. جامعه مورد مطالعه دانشجو يمقطع-يفيمطالعه از نوع توص نيا: اه روش

انتخاب شده و  يبه صورت تصادف انينفر از دانشجو 384استاد آشنا بودند. تعداد  يابيارزش نديرا گذرانده بودند و با فرا يليتحص مسالين
استاد از  يابيبر ارزش مؤثرت مربوط به عوامل سؤاالو  كيت دموگرافسؤاالشامل اي  پرسشنامه ها داده آوري جمع ربزاوارد مطالعه شدند. ا

كولموگروف  يآمار يها و آزمون اريو انحراف مع نيانگيم يها از شاخص ها بودند. جهت تجزيه و تحليل داده انيدانشجو دگاهيد
  .ديگرد استفاده سيو كروسكال وال يتنيمن و وي رنوف،ياسم

)، 53/4±8/0 نيانگيتسلط استاد بر موضوع درس (م ان،يدانشجو نيا دگاهياز د دياسات يابيبر نمره ارزش مؤثر عواملترين  مهمنتايج: 
 نيانگي(م يت امتحانسؤاالو  يدرس يمحتوا نيتناسب ب ت)، رعاي52/4±78/0 نيانگي(م يمطالب درس ميو قدرت استاد در تفه توانايي

سنجش  يها آزمون ) و برگزاري28/3±14/1)، سن استاد (48/3±01/1نيانگيجنس (م آنها شاملترين  ت) و كم اهمي79/0±40/4
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  مقدمه
 ديآن مهارت اسات ياست كه ط ينديفرا استادان يابيارزش

 قرار يابيو ارز يد بررسمور سيدر آموزش و تدر
بدون  ها دانشگاهدر  ينظام آموزش ندي. اصالح فرارديگ مي

ندارد.  يادياعتبار ز ،يابيارزش يامدهايو پ جيتوجه به نتا
آموزش  ييايتواند سبب پو مي يابيارزش جيكاربرد نتا
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و باعث  دهيرا ارتقا بخش يآموزش يندهايفراشده و 
متاسفانه اغلب  يلشود و نيمدرس يعملكرد شغل شيافزا

 يو بر اساس مشاهدات ناكاف يفرد ،يبه صورت سرسر
و نقش  سيبهبود نحوه تدر يبرا ).6تا 1(رديگ مي صورت

 ،دانشگاه يو پژوهش ياهداف آموزش شرفتيآن در پ
به  ديقرار داد تا اسات يابيرا مورد ارزش ديتوان اسات مي

را برده و آنها  يموارد پ نينقاط قوت و ضعف خود در ا
مراكز  نيبه مسئول نيهمچن ،يابي. ارزشبهبود بخشند

در مورد  يدرست ميكند تا تصم مي كمك يآموزش
خود اتخاذ  علمي هيأت ياعضا ياستخدام و ارتقا

  ).9تا7(ندينما
 يها تياز فعال يابيارزش ،يابينوع ارزشترين  دهيچيپ

و  يهم كم اعتبار يدگيچيپ نيو علت ا است استادان
و سنجش مورد  يرياندازه گ يها روشو  ليوسا يدقت يب

اي  ). به اعتقاد عده10(است يابيارزش نوع نياستفاده در ا
 دگاهيآنها، د يآموزش يها تياز فعال يابيراه ارزش نيبهتر

 يابيآنها و ارزش سيدر مورد نحوه تدر انيدانشجو
  .است انيتوسط دانشجو دياسات
استفاده از كه در مورد  يفراوان ياختالف نظرها رغم علي

وجود  دياسات سيتدر يابيارزش يبرا انينظرات دانشجو
 يدارد و برا ياديروش هنوز هم كاربرد ز نيدارد، ا
 يافراد در سطوح مختلف آموزش عال نيا يابيارزش

  . رديگ مي كشور مورد استفاده قرار
 انيتوسط دانشجو دياسات يابيبا ارزش نياز محقق يتعداد

 مؤثرخود  سيبهبود تدرموافق بوده و آن را در 
روش، قضاوت  نيكه مخالفان ا يدر حال اند، دانسته
دانند و معتقدند كه صفات  مي يرا ذهن انيدانشجو
مثل شهرت استاد،  يعوامل ،يطيعوامل مح ،يتيشخص

ان، نمره مورد انتظار يطرز برخورد استاد با دانشجو
از  ،يابيارزش يكالس و زمان اجرا ليدانشجو، زمان تشك

را در  انيهستند كه درك و قضاوت دانشجو ياملعو
توانند  مي خود قرار داده و رياستاد تحت تأث يابيارزش

 ها يابينوع ارزش نيباعث مخدوش شدن اعتبار ا

  ). 20تا11و9و8و5و4(شوند
 يو همكارش در دانشگاه علوم پزشك ينيام مطالعهنتايج 

از روش  دياسات درصد 9/70نشان داده است كه جهرم 
و اند  بوده يراض انيتوسط دانشجو دياسات يابيزشار

 تيفيدر ك يابيارزش جياكثر آنها معتقد بودند كه نتا
 دياز اسات يميبه ن كيبوده است و نزد مؤثرآنها  سيتدر
 يابيارزش يها فرم ليدر تكم انيبودند كه دانشجو قدمعت

  ). 21(اند را به كار برده ياغراض شخص
مكاران در دانشگاه علوم و ه ايشكورن مطالعهنتايج 
ترين  مهم ه است كهشاپور اهواز نشان داد يجند يپزشك

 سيو تدر انياستاد، قدرت ب يابيارزش بر مؤثرعوامل 
و اخالق و رفتار استاد با  يتوان علم نياستاد و همچن

اصغرپور و  ي). در مطالعه عل7(ستا بوده انيدانشجو
 انيرت بقد ،يمورد بررس انيانشجو% د9/90همكاران، 

استاد  يابياز عوامل مهم در ارزش يكياستاد را به عنوان 
بودن  ريكه سخت گاند  نموده انيآنها ب اند. كرده يمعرف

به  انيداشته و دانشجو رياستاد بر نمره استاد تأث
هاي يافته). 1(اند داده يتر كمنمره  رياستادان سخت گ

هرم ج يو هنردار در دانشگاه علوم پزشك ينيمطالعه ام
جنس، سن  ،انيدانشجو% 65 از نظركه بود  آن كننده انيب

متوسط در نمره  اياثر كم  ياستاد دارا تأهل تيو وضع
 سيكه نحوه تدر يداده شده به استاد داشته است در حال

% آنها 7/76و  ه استبر نمره او داشت ياديز رياستاد تأث
د استاد و برخور يارتباط يها مهارتكرده بودند كه  انيب

عملكرد او در نزد  يابيدر ارزش انياو با دانشجو
و  ييرزايمطالعه آقام هاييافته).21(است مؤثر انيدانشجو

 ههمكاران در دانشگاه علوم و فنون مازندران نشان داد
استاد  يو توان علم انيقدرت ب س،يتدر وهيمثل ش يعوامل

 دگاهياستاد از د يابيبر ارزش مؤثرعوامل ترين  جزو مهم
مطالعه نتايج ). 22(بوده است يمورد بررس انيشجودان

نشان داده است  زدي يانجام شده در دانشگاه علوم پزشك
 يها يژگيو و يتسلط استاد در موضوع درس زانيكه م

 دهي نمرهبر  مؤثرعوامل ترين  او جزو مهم يتيشخص
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  ). 11(ستا بوده ديبه اسات انيدانشجو
 جيو نتا يابيارزش تياهم انگريمطالعات فوق ب يها افتهي

رسد  مي اما به نظر ،است دانشگاه نيآن بر عملكرد مدرس
دانشگاه  انيدر مورد نظرات دانشجوارزشمندي  ي مطالعه

و  دياسات يابيكردستان در مورد ارزش يعلوم پزشك
و  انجام نشده است انيدانشجو دهي نمرهبر  مؤثرعوامل 
و عوامل  در مطالعات ذكر شده باال، همه موارد يفاز طر
 انيدانشجو دگاهياز د دياسات يابيبر نمره ارزش مؤثر

از  يمطرح نبوده و هر كدام از مطالعات اشاره شده ابعاد
اند  كرده يبر آن را بررس مؤثرو عوامل  يابيارزش تياهم

مانند استاد  سيو تدر يفرد يها يژگياز و ييها و جنبه
ه ي ارتباطي، عالقه بها جنس، رشته تحصيلي، مهارت

اي  وجود دارند كه به آنها اشارهدرس مورد تدريس و ... 
از موارد  ياريكه بس اي انجام مطالعه لذا. است نشده

رسد  مي به نظر ياشاره شده باال را پوشش دهد ضرور
كرده و خودشان را با  دايپ ياز آنها آگاه ديتا اسات

 ي مطالعه نيبنابرا ند؛يهماهنگ نما انيدانشجو يازهاين
 يابيبر نمرات ارزش مؤثرا هدف بررسي عوامل حاضر ب

 يدانشگاه علوم پزشك انيودانشج دگاهياز د دياسات
  .ديو اجرا گرد يكردستان طراح

  
  ها روش

بود. جامعه مورد  يمقطع مطالعه از نوع توصيفي نيا
 يدانشگاه علوم پزشك انيدانشجو يمطالعه تمام

ود نمونه پژوهش شامل دانشجوياني ب .كردستان بودند
 يرا گذرانده و سابقه قبل يليتحص مسالين كيكه حداقل 

ورود  گريد اريرا داشتند. مع دياسات يابيفرم ارزش ليتكم
 مساليبودن دانشجو در ن ليبه مطالعه، مشغول به تحص

بود. بر اساس فرمول حجم  1393-94 يلياول تحص
دانشگاه وارد مطالعه  انينفر از دانشجو 384نمونه، تعداد 

ساده  يمورد مطالعه به صورت تصادف يها نمونهشدند. 
ي دانشگاه ها به اين صورت كه به دانشكدهانتخاب شدند. 

مراجعه و با توجه به در دسترس بودن دانشجويان آن 

افرادي كه حاضر به ها در بين  پرسشنامهدانشكده، 
مند به  عالقه انياز دانشجوهمكاري بودند توزيع گرديد. 

ت مطرح شده به سؤاالكه به  ديدرخواست گرد يهمكار
در  كننده شركت انيشجوپاسخ دهند. به دان يدرست

اطالعات آنها به  يداده شد كه تمام نانيمطالعه اطم
خواهد ماند و از درج نام و نام  يصورت محرمانه باق

پرسشنامه  كي. ابزار مطالعه ديآنها اجتناب گرد يخانوادگ
از  تيالم رضابود كه بعد از اع يساخته دو بخش محقق

تا آن را  تآنان قرار گرف اريدر اخت ان،يطرف دانشجو
سن، اي  نهيت زمسؤاال ي. بخش اول آن داراندينما ليتكم
 ،يليترم تحص ،يلي، رشته تحصتأهل تيوضع ت،يجنس

دانشجو بود. در  ليو دانشكده محل تحص يليمقطع تحص
بر  مؤثرعوامل  نهيدر زم سؤال 24بخش دوم پرسشنامه، 

بود.  دياسات يابيدر مورد ارزش انيات دانشجونظر
 يليمتوسط، كم و خ اد،يز اد،يز يليبه صورت خ ها نهيگز

به آنها  ازيامت 1 ،2 ،3 ،4 ،5 بيكم انتخاب شده وبه ترت
پرسشنامه، آن را  ييروا . به منظور تأمينرفتگ مي تعلق

 يآمار و آموزش پزشك نيتخصصنفر از م 6 اريدر اخت
. به منظور محاسبه ديظرات آنها اعمال گردقرار داده و ن

نفر از  20 اريپرسشنامه، ابتدا آن را در اخت ييايپا
 به دست 88/0كرونباخ آن  يقرار داده و آلفا انيدانشجو

اين . بود ابزار مورد استفاده ييايآمد كه نشان از پا
جهت دانشجويان، بعداً در مطالعه شركت داده نشدند. 

و  نيانگيدرصد، م( توصيفي راآماز  ها داده فيتوص
 يآمار  استفاده شد. از آزمون )اريانحراف مع

نرمال بودن  يبررس يبرا رنوفيكولموگروف اسم
 ها استفاده شد و با توجه به نرمال نبودن داده ها طهيح
 يآموزش نيقوان يو اجرا يارتباط يها مهارت يها طهيح

من  ويآزمون  از آزمونهاي ناپارامتريك استفاده شد.
 يها طهينمره ح انهيم سهيمقا يجهت بررس يتنيو

در دو  يآموزش نيقوان يو اجرا يارتباط يها مهارت
 انهيم سهيمقا يبرا سيو از آزمون كروسكال وال جنس

مختلف  يها دانشكده نيدر ب يفرد يها يژگيو طهيمره حن
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افزار  شده با نرم آوري جمع يها . دادهدياستفاده گرد
SPSS-21 ها سطح معناداري يافته شدند. ليحلو ت هيتجز 

05/0 =p در نظر گرفته شد.  
  

  نتايج
 377 ان،يدانشجو نيشده در ب عيپرسشنامه توز 384از 

 ليرا به صورت كامل تكم ها %) پرسشنامه2/98نفر (
 ها %) از نمونه9/62نفر ( 237دادند.  لينموده و آنها را تحو

 77/21±16/2 اه نمونه يسن نيانگيمرد بودند. م هيزن و بق
 38سال و حداكثر آن  19 ها سال بود. حداقل سن نمونه

مورد مطالعه  اني%) دانشجو7/89نفر ( 337بود.  الس
در  ها %) نمونه8/4نفر ( 18بودند.  تأهلآنها م هيمجرد و بق

%) آنها 9/84نفر ( 320 ،يپزشك يها تيفور يمقطع كاردان
در  ها نمونه هيبق %)3/10نفر ( 39و  يكارشناسدر مقطع 

نفر  23بودند.  ليمشغول تحص يعموم يمقطع دكتر
%) در 9/32نفر ( 124 ،ي%) در دانشكده پزشك1/6(

%) در دانشكده 9/28نفر ( 109 ،يراپزشكيدانشكده پ

%) در دانشكده بهداشت 9/27نفر ( 105 ،ييماما-يپرستار
مشغول  يدانشكده دندانپزشك %) آنها در2/4نفر ( 16و 

%) 22نفر( 83با  ها نمونه يفراوان نيتر بيش. بودند ليتحص
 ياوانفر نيتر كمو  يبهداشت عموم انيمربوط به دانشجو

اي  بهداشت حرفه اني%) مربوط به دانشجو1/1نفر ( 4با 
مورد  يها %) نمونه2/21نفر( 80با  يفراوان نيتر بيشبود. 
 يفراوان نيتر كمو  ليمشغول به تحص 3در ترم  يبررس

بود.  9ترم  اني%) آنها مربوط به دانشجو3/0نفر( 1با 
در مورد  انيبر نظرات دانشجو مؤثرعوامل ترين  مهم
شامل تسلط استاد بر موضوع درس استاد  يابيشارز
 ميو قدرت استاد در تفه )، توانايي53/4±8/0 نيانگي(م

 نيتناسب ب ت)، رعاي52/4±78/0 نيانگي(م يمطالب درس
) 40/4±79/0 نيانگي(م يت امتحانسؤاالو  يدرس يمحتوا

)، 48/3±01/1نيانگيجنس (م آنها شاملترين  تكم اهمي و
سنجش  يها آزمون ) و برگزاري28/3±14/1سن استاد (

  ). 1) بود. (جدول 1/3±42/1استاد ( يليتحص شرفتيپ

  
نمرات  بر مؤثره عوامل ت مربوط بسؤاالبه  انيدانشجو پاسخ اريو انحراف مع نيانگي، ممطلق و نسبي يفراوان توزيع :1جدول 

  خودشان دگاهياز د دياسات يابيارزش
ميانگين و  خيلي زياد زياد متوسط كم خيلي كم ت مورد بررسيسؤاال

 (درصد)تعداد (درصد)تعداد (درصد)تعداد (درصد)تعداد (درصد)تعداد انحراف معيار

 1/3±42/1 %)6/22(85 %)8/18(71 %)1/24(91 %)4/15(58 %)1/19(72 جنس استاد

%)5/8(32 سن استاد  52)8/13(%  127)7/33(%  110)2/29(%  56)8/14(%  14/1±28/3  

 79/3±02/1 %)7/29(112 %)8/30(116 %)8/30(116 %)1/6(23 %)6/2(10 آراستگي ظاهري استاد

%)3/0(1 شوخ طبعي استاد  10)7/2(%  54)3/14(%  158)9/41(%  154)8/40(%  8/0±20/4  

 88/3±03/1 %)3/31(118 %)7/38(146 %)2/20(76 %)4/6(24 %)4/3(13 يط آموزشيحضور به موقع استاد درمح

%)8/0(3 تسلط استاد بر موضوع درس  7)9/1(%  34)9(%  75)9/19(%  258)4/68(%  8/0±53/4  

 05/4±94/0 %)4/37(141 %)9/37(143 %)8/18(71 %)4(15 %)9/1(7 تدريس بر اساس طرح درس ارائه شده

%)3/1(5 با سطح علمي فراگيران رعايت تناسب مطالب  5)3/1(%  55)6/14(%  151)1/40(%  161)7/42(%  84/0±21/4  

 40/4±79/0 %)5/56(213 %)2/29(110 %)4/12(47 %)6/1(6 %)3/0(1 ت امتحانيسؤاالرعايت تناسب بين محتواي درس و 

%)1/1(4 ي كاربردي وتمرينات مفيد متناسب بادرسهامثالارائه  5)3/1(%  71)8/18(%  132)35(%  165)8/43(%  86/0±19/4  

 99/3±97/0 %)3/35(133 %)1/37(140 %)7/20(78 %)8/4(18 %)1/2(8 استفاده از وسايل كمك آموزشي براي تدريس

%)1/1(4 توانايي استاد در قدرت تفهيم مطالب درسي  5)3/1(%  28)4/7(%  95)2/25(%  245)65(%  78/0±52/4  

 29/4±8/0 %)4/46(175 %)1/40(151 %)9/10(41 %)8/1(7 %)8/0(3 استاد قدرت اداره و رهبري كالس توسط

%)8/0(3صرف وقت توسط استاد جهت رفع مشكل آموزشي  2)5/0(%  46)2/12(%  165)8/43(%  161)7/42(%  76/0±27/4  
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 فراگيران

 01/4±85/0 %)6/31(119 %)9/41(158 %)3/23(88 %)4/2(9 %)8/0(3 شركت دادن دانشجو در مباحث درسي

ي سنجش پيشرفت تحصيلي درها برگزاري آزمون
 طول ترم

15)4(%  36)5/9(%  145)5/38(%  116)8/30(%  65)2/17(%  01/1±48/3  

 10/4±98/0 %)5/43(164 %)31(117 %)3/18(69 %)1/6(23 %)1/1(4 ايجاد انگيزه براي مطالعه و پژوهش در دانشجويان

%)6/1(6 0 مهارت برقراري ارتباط با دانشجويان  63)7/16(%  131)8/34(%  177)9/46(%  79/0±27/4  

 08/4±94/0 %)6/40(153 %)7/33(127 %)1/20(76 %)5/4(17 %)1/1(4 ميزان عالقه شما به درس مورد نظر

%)5/4(17 ميزان آگاهي اساتيد از روند ارزشيابي توسط دانشجو  18)8/4(%  93)7/24(%  148)2/39(%  101)8/26(%  03/1±79/3  

 74/3±03/1 %)2/25(95 %)2/38(144 %)2/25(95 %)2/8(31 %)2/3(12 وابط خود با استاد در ارزشيابيدخالت ر

%)6/1(6 معرفي منابع درسي مناسب توسط استاد  25)6/6(%  84)3/22(%  151)1/40(%  111)4/29(%  96/0±89/3  

 64/3±07/1 %)1/23(87 %)6/36(138 %)5/26(100 %)3/9(35 %)5/4(17 بودن استاد در امتحاناترسخت گي

%)9/2(11 رعايت موازين اخالقي توسط استاد  9)4/2(%  60)9/15(%  102)1/27(%  195)7/51(%  99/0±22/4  

  
و  اديز يها نهيكم و گز يليكم و خ يها نهيام گزبا ادغ

از %) 2/90نفر ( 340كه  ديمشخص گرد اديز يليخ
را  ي، توانايي استاد در قدرت تفهيم مطالب درسها نمونه

 يمعرف اداست يابيدر ارزش مؤثرعامل ترين  به عنوان مهم
را  يژگيو نيكه ا يند و معتقد بودند استاده بودكرد

را كسب خواهد  يابينمره ارزش نيتر بيشداشته باشد 
جنس استاد را  ان،يدانشجو %)3/41نفر ( 156نمود و فقط 

 قلمداد كردند و اديز يليو خ اديبا ارزش ز يابيدر ارزش
استاد  يابيرا در ارزش يژگيو ني%) آنها ا5/34نفر ( 130

ند. ه بودآن ارزش كم قلمداد كرد يكم اثر دانسته و برا
دهد.  مي را نشان يابيچهار گانه ارزش يها طهي، ح2جدول 

 س،يتدر يها مهارتآن است كه  انگريجدول ب نيا
 انيدانشجو دگاهياز د يابيارزش اتيخصوص نيتر مهم

جزو كم  يفرد يها يژگيو و بوده يمورد بررس
 انياز منظر دانشجو يابيارزش اتيخصوصترين  تياهم

 يها طهيمورد مطالعه است. با توجه به نرمال نبودن ح
بر اساس  يآموزش نيقوان يو اجرا يارتباط يها مهارت

 وي ياز آزمون ناپارامتر رنوفيآزمون كولموگروف اسم
دو جنس  نيب ها طهينمرات ح انهيم سهيجهت مقا يتنيمن و

 نيقوان ياجرا طهيح يراب زانيم نياستفاده شد كه ا
به  75/3برابر با  انيو در آقا 4برابر  ها در خانم يآموزش
 يبرا زانيم ني). اz=-51/3و  =0001/0Pآمد. ( دست

 ها و در خانم 4برابر با  انيآقادر  يارتباط يها مهارت طهيح
درهر  كه 003/0P= , 92/2-= (zآمد ( به دست 25/4برابر با 

بر اساس آزمون  .وددو گروه تفاوت آماري معنادار ب
 يها يژگيو طهيكروسكال واليس مقدار ميانه نمره ح

 ،يراپزشكيپ ،يپزشك يها دانشكده نيدر ب يفرد
برابر  بيو بهداشت به ترت يدندانپزشك ،ييماما-يپرستار

آمد  به دست 86/3و  14/4، 71/3، 71/3، 57/3با 
)52/17=x2، 4df=، 001/0p= (.بود  
  

ي ها ميانگين و انحراف معيار پاسخ دانشجويان به حيطه: 2جدول 
  در نمرات ارزشيابي اساتيد از ديدگاه خودشان مؤثرچهارگانه عوامل 

 ميانگين و انحراف معيار ي مورد بررسيهاحيطه

 15/4±52/0 ي تدريسهامهارت

 79/3±54/0 ي فرديهاويژگي

 80/3±63/0 قوانين آموزشي

 09/4±59/0 ي ارتباطيهامهارت

  
  بحث
 يارتقا يبرا يندي، فراها دانشگاهدر  دياسات يابيارزش

است.  انيدانشجو يو باال بردن سطح علم سيبهبود تدر
 نيدر ا ليو دخ مؤثردر مورد عوامل  انينظر دانشجو

مطالعه  نيا جياست. نتا يفراوان تياهم يمقوله مهم، دارا
در مورد  مؤثرعوامل ترين  مهمآن است كه  انگريب



  احمد وهابي و همكاران  دياسات يابيعوامل مؤثر بر نمره ارزش
 

 p://ijme. mui. ac. irhtt )16(15: 1394/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي /  116

 ،يمورد بررس انيدانشجو دگاهياز د دياسات يابيارزش
 مياو در تفه ييو توانا يتسلط استاد بر موضوع درس

 يمطالعه عل جيبا نتا ها افتهي ني. ااست شده سيمطالب تدر
تهران  ياصغرپور و همكاران در دانشگاه علوم پزشك

كه اند  اشاره نموده ). آنها در مطالعه خود1(هماهنگ است
به  انيدانشجو دهي نمرهدر  يمهم نقشاستاد  انيقدرت ب

فاكتور از نظر  نيا زياستاد دارد كه در مطالعه ما ن
خوب و  انيبا قدرت ب ديمهم بوده و اسات انيدانشجو

 انيدانشجو يشده برا سيتدر يمطلب درس ميتفه ييتوانا
 يها افتهي .اند داده يتر بوده و به آنها نمره بهترمهم

) و همكاران نشان داده است Crumbley( يمطالعه كرامبل
 يعوامل ،يمورد بررس انيدرصد دانشجو 88كه حدود 

سازمان  ت،يجد ،يمثل روش آموزش، مهارت سخنران
و  دهي نمرهشده، منصفانه بودن  سيمطالب تدر يده
استاد  يابيشده را در نمره ارزش سيمطالب تدر يريادگي

  .)23اند( لمداد نمودهمهم ق اريبس
و همكاران در دانشگاه علوم  يسيو هللا مطالعههاي يافته
و  انيكردستان نشان داده است كه قدرت ب يپزشك
 نيو مدرس انيدر نزد دانشجو يمطالب علم ميتفه ييتوانا

در نمرات  رگذاريمهم و تأث يمورد مطالعه جزو فاكتورها
 يم برات مهسؤاالجزو  نياستاد و همچن يابيارزش
 دياسات يابيو از نقطه نظر ارزش هستند استادان يابيارزش
 زيمطالعه ن نيا يها افتهي). 24(هستنداي  ژهيو تياهم يدارا

 دگاهيرسد از د مي و به نظر استاين مطلب  كننده انيب
 اريبس تياهم يدو عامل دارا نيدانشگاه، ا نيا انيدانشجو

مطالعات  نيا سال كه از نيهستند كه بعد از چند ياديز
عوامل  نيا همچنان دانشگاه نيا انيدانشجو، استگذشته 

 يمعرف يابيدر ارزش مؤثرعوامل ترين  را جزء مهم
  . ندينما مي

 يها دانشگاهاز  يكيو همكاران در  يريش يعل مطالعه
تسلط استاد بر موضوع  زانيتهران نشان داده است كه م

 نيارزش در ب نيتر بيش يشده دارا سيدرس تدر
 نيمطالعه كه ا نيا يها افتهي) كه با 25بوده( انيدانشجو

 يمعرف يابيدر ارزش مؤثرعامل ترين  فاكتور را مهم
اما در مطالعه آنها استفاده از  ؛رددا يخوان هم اند، نموده
عامل  نيجزو دوم سيدر هنگام تدر يكمك آموزش ليوسا
 يعامل دارا نيمطالعه ا نيشده كه در ا يمعرف مؤثر
 يها بوده و در رتبه گريبه نسبت عوامل د يتر كم ارزش

 طيشرا ختالفا نيا ليدل ديقرار دارد. شاتري  نييپا
دو مطالعه باشد كه در شهر تهران  يو دانشگاه يطيمح

توقع و  انيوجود داشته و دانشجو يتر بيشامكانات 
   اند. داشته دياز اسات يتر بيشانتظار 

 يظاهر يد كه آراستگكن مي انيمطالعه ب نيا يها افتهي
مثل  يگريبه اندازه عوامل د انيدر نظر دانشجو دياسات

قدرت  ييشده و توانا سيبر موضوع تدر ديتسلط اسات
از  ياريمطالب مهم نبوده و نسبت به بس ميآنها در تفه

 يبرخوردار هستند در حال يتر كم تياز اهم گريعوامل د
شگاه علوم و همكاران در دان يمطالعه قصر يها افتهيكه 

 نيتر مهمآن است كه  انگريب زيكردستان ن يپزشك
 يظاهر يآراستگ د،ياسات دگاهياز د يابيارزش يها نهيگز

 انيمناسب و اختصاص وقت مناسب به دانشجو
و  دياسات دگاهيد نيرسد ب مي ). به نظر26(ستا بوده

داشته باشد  جودموارد اختالف نظر و نيدر ا انيدانشجو
 ييآنچه كه مهم تر است توانا ان،يو از نظر دانشجو

 ياست و عوامل انيدر انتقال مطالب به دانشجو دياسات
  دانش آنها گردد.  شيدارند كه سبب افزا تر بيش تياهم
مثل  يدهد كه عالوه بر عوامل مي مطالعه نشان نيا جينتا

او در  ييشده و توانا سيتسلط استاد بر موضوع تدر
 يگريس درس، عوامل دمطالب ارائه شده در كال ميتفه

مهم بوده و  انياز نظر دانشجو ياخالق نيمواز تيمثل رعا
 نيقائل هستند. ا يآنها ارزش فراوان يبرا انيدانشجو

هماهنگ  و همكاران يبيمطالعه خط جينتا اب ها افتهي
در  انيو دانشجو دينظرات اساتآنان  .در مطالعهاست

 يادياز مشابهت ز يابيمورد ارزش يها هيمورد گو
استاد، دارا  يظاهر يكه آراستگ يبرخوردار است به نحو

بر  يبودن اخالق و برخورد مناسب و داشتن تسلط علم
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 و ديشده در نزد هر دو گروه اسات سيموضوع تدر
  ). 27(ستا بودهزيادي  تياهم يدارا انيدانشجو
 ديشه يجوكار و همكاران در دانشگاه علوم پزشك مطالعه
 يها فرم كننده ميآن است كه فرد تقس انگريب زدي يصدوق
خواهد  يابيارزش جينتا يبر رو يفراوان ريتأث ،يابيارزش
 يابيعامل، ارزش نيا ريبردن تأث نياز ب ي). برا28(داشت
ق يكردستان از طر يدر دانشگاه علوم پزشك دياسات

   د.وشميسامانه سما انجام 
از  يابيارزش اتيخصوص نيتر مهم ،سيتدر يها مهارت

 نيا يها افتهي. است يمورد بررس انيدانشجو دگاهيد
 نيو همكاران از ا يمطالعه كرمان سارو جيمطالعه با نتا

و  ي). تسلط بر موضوع درس14دارد( يخوان همبعد 
بر  مؤثرعوامل ترين  آن از مهم سيدر تدر ييتوانا
است كه  يمورد بررس انيدانشجو دگاهياز د يابيارزش
آن است.  انگريب زين گريمطالعات د يها افتهياز  ياريبس
مورد معتقد است كه عدم  ني)، در اGillespie( يلسپيگ

است كه باعث  ياز جمله عوامل يآموزش يتسلط به محتوا
شود و دانش و تجربه  مي كاهش اعتماد به نفس در مدرس

 ).29(مهم اوست اتياز خصوص نهيزم نيدر ا تاداس
كه استاد  نيا رغم عليمسأله توجه نمود كه  نيبه ا يستيبا

برخوردار است اما ممكن است از نظر  ياز تسلط خوب
امر  نينباشد و ا يدر حد مطلوب ميمفاهو انتقال مطالب 

  استاد خواهد شد.  يابيسبب كاهش نمره ارزش
ترين  از مهم يو علم يصصتخ يها مهارتامروزه اگر چه 

 يتا بتواند نقش معلم است مدرس خوب كي اتيخصوص
تصور شود كه  نيچن دياما نبا دينما فايا يا به خوبخود ر
داشته  يتر بيشبداند و اطالعات  تر بيشكه  يهر كس
كند را  مي سيمدرك مرتبط با آنچه كه تدر نكهيا ايباشد و 

 ييتوانا يستيبلكه با سته زين يداشته باشد مدرس خوب
داشته باشد و با استفاده از علم به  يانتقال آن را به خوب

مناسب  يو ارتباط سيتدر يها مهارتو بكار بردن  روز
. ديارائه نما يخود را به خوب سيتدر ان،يبا دانشجو
انتقال  ييو توانا انيقدرت ب زين و همكاران يمطالعه قدم

 كيبه عنوان  را ديتوسط اسات انيمطالب به دانشجو
مطالعه  نيا جيمهم ذكر كرده است كه با نتا يژگيو
بر  رگذارياز عوامل مهم و تأث يكي ).13دارد( يخوان هم

ارتباط با  يمهارت برقرار س،ياستاد در تدر تيموفق
همراه با احترام باشد كه در  يستياست كه با انيدانشجو

را  آن ،يمورد بررس يها نمونه %82به  كيمطالعه نزد نيا
كه نشان اند  كرده يمعرف اديز يليو خ اديز تياهم يدارا

خوب به  يابيدادن نمره ارزش يااز ارزشمند بودن آن بر
) 14(و همكاران يكه در مطالعه كرمان سارو است استاد

بوده  يارزش فراوان يبه آن اشاره شده است كه دارا زين
  است. 

 يابيشبر نمره ارز رگذاريتأث ياز فاكتورهاديگر  يكي
رفع  يدر دسترس بودن استاد و صرف وقت برا د،ياسات

 يها % نمونه85از  شيكه باست  رانيفراگ يمشكل آموزش
 يمعرف اديز يليو خ اديز تياهم يمورد مطالعه آن را دارا

را در  ينمره بهتر يدياسات نيكرده و معتقد بودند كه چن
 العهمط جيبا نتا ها افتهي نيكسب خواهند كرد. ا يابيارزش

و  يلي)، وك14(و همكاران يكرمان سارو
  دارد.  يخوان هم) 31و30(همكاران

مورد  يها مطالعه آن است كه نمونه نيقوت ا نقاط از
دانشگاه انتخاب شده و هر دو  يها مطالعه از همه دانشكده

از  اند. ت آن جواب دادهسؤاالبه  ها و خانم انيجنس آقا
 انيبر نظرات دانشجو مؤثراز عوامل  ياريبس گر،يطرف د

پرسشنامه مورد  نيدر ا دياسات يابيدر مورد نمره ارزش
مطالعه آن است  نيشده است. از نقاط ضعف اواقع  سؤال
است و چون  يپژوهش خودگزارش كي قيتحق نيكه ا

ت آن با دقت سؤاالبه  انياز دانشجو يممكن است برخ
پژوهش در  نيا ،ياز طرف ؛جواب نداده باشند يكاف

از  يكردستان و با نمونه محدود يپزشك علومدانشگاه 
به همه  ميعمانجام شده است؛ لذا قابل ت انيدانشجو
. به منظور نيست كشور يها دانشگاهو همه  انيدانشجو
 ييها پژوهش نيشود چن مي هي، توصها تيمحدود نيرفع ا

مختلف با  يها دانشگاهو در  يتر بيشبا حجم نمونه 



  احمد وهابي و همكاران  دياسات يابيعوامل مؤثر بر نمره ارزش
 

 p://ijme. mui. ac. irhtt )16(15: 1394/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي /  118

 رگذاريهمه عوامل تأث رندهيگبرمشابه كه در اي  پرسشنامه
 دياسات يابيبر نمره ارزش انيدانشجو دگاهيو مهم از د

  و اجرا شود.  ي، طراحاست
كند كه دانشگاه علوم  مي جابيمطالعه ا نيا جيتوجه به نتا

خود  دياسات يتوانمند ساز يكردستان برا يپزشك
 تيرعا يها نهيمختلف در زم يآموزش يها كارگاه
 يها مهارتو  سيتدر يها مهارت يارتقا ات،ياخالق
 يها كارگاه نيو همچن انيبا دانشجو دياسات يارتباط
مناسب و استاندارد را  يت امتحانسؤاال يطراح يآموزش

 سيبه كار تدر يكه به تازگ ييآنها ژهيو به و دياسات يبرا
 دياساتانتظار مي رود كه . ديپردازند، برگزار نما مي

 انيبا دانشجو حترمانهو م كوياخالق ن يدارا زيدانشگاه ن
را  آنها، وقت مناسب يرفع مشكالت آموزش يباشند و برا

  .نديخود را از آن مطلع نما انيدر نظر گرفته و دانشجو
  

  گيري نتيجه

 طهيهر چهار ح تيمطالعه نشان دهنده اهم جيتوجه به نتا
 يآموزش نيقوان ،يارتباط يها مهارت س،يتدر يها مهارت
 يمورد بررس انيدانشجو دگاهياز د يفرد يها يژگيو و
و  يسمانند تسلط استاد بر موضوع در ي. عواملاست
 ين اخالقيمواز تيرعا ،ياو در انتقال مطالب درس ييتوانا

 يرفع مشكالت آموزش يو صرف مناسب وقت برا
آنها را  انيهستند كه دانشجو ياز عوامل مهم انيدانشجو

در نظر گرفته و مهم به  ،در دادن نمره خوب به استاد
به  انيدانشجو دگاهيلذا در نظر گرفتن د ؛آورند مي حساب
دانشگاه به منظور رفع  يآموزش ندياز فرا يخشعنوان ب

  شود. مي هيآموزش دانشگاه توص يو ارتقا ها يكاست
  

  قدرداني
 ليرا با دقت فراوان تكم  كه پرسشنامه يانياز همه دانشجو

 نمودند كمال ياري قيتحق نينموده و ما را در انجام ا
  .ميرا دار يتشكر و قدردان
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Abstract 
 
Introduction: One of the main tasks of universities of medical sciences is teacher evaluation. During the 
evaluation process, the required data are collected and analyzed. Then the teachers are informed about the 
results in order to improve their teaching methods. This study was performed to determine the factors 
affecting teacher evaluation scores from the viewpoint of the students in Kurdistan University of Medical 
Sciences. 
Methods: This cross-sectional study was performed on all the students of Kurdistan University of Medical 
Sciences who had passed at least one semester and were familiar with the process of teacher evaluation. A 
number of 384 of students were selected randomly. The data collection tools were a demographic 
questionnaire and a questionnaire containing items on the factors influencing teacher evaluation scores. The 
data were analyzed using descriptive statistics as well as Mann-Whitney U and Kruskal-Wallis tests. 
Results: The most important factors affecting the scores of teachers’ evaluation from the viewpoint of the 
students were: teachers' knowledge on the subject matter (4.53±0.8 out of 5), teachers' ability to convey the 
lessons (4.52±0.78), compatibility of class content material and final exam questions (4.40±0.79) and the 
least important of these factors were gender (3.48±1.01), teachers' age (3.28±1.14) and conducting tests to 
measure academic achievement of faculty members (3.1±1.42). 
Conclusion: According to the findings, empowering the faculty members regarding their teaching abilities 
and their communication skills seem to be necessary. 
 
Keywords: Teachers evaluation, student viewpoint, teachers, students, influencing factors. 
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