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لوم نحوه ارزشيابي دانشجويان توسط اعضاي هيأت علمي علوم پايه دانشگاه ع

  پزشكي زاهدان
 
 

  غالمرضا كميلي، قربانعلي رضايي
 
 
 

   چكيده مقاله
هاي مهم در فرايند   ارزشيابي يكي از جنبه.مقدمه
ها  توان به كاستي هاي آموزشي است و توسط آن مي فعاليت

كار مناسبي را در  و نقاط قوت برنامه آموزشي پي برد و راه
به همين . دجهت حل مشكالت برنامه آموزشي ارائه نمو

نحوه ارزشيابي دانشجويان توسط اعضاي هيأت , منظور
  .علمي مورد مطالعه قرار گرفت

اي  پرسشنامه,  براي انجام اين پژوهش توصيفي.ها روش
تهيه شده و در اختيار اساتيد قرار گرفت و سپس اطالعات 

با استفاده از ,  پرسشنامه برگشتي51استخراج شده از 
 SPSSافزاز   وتحليلي و توسط نرمهاي آماري توصيفي روش

  .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت
,  درصد اعضاي هيأت علمي علوم پايه دانشگاه5/72 .نتايج

 درصد آنها از ارزشيابي 5/27اي و  از ارزشيابي مرحله
هاي مورد  مهمترين آزمون. كنند تراكمي استفاده مي

اي و  نهسؤاالت چند گزي: استفاده براي ارزشيابي به ترتيب
اساتيد عمدتاً . باشد مي) تشريحي(هاي كتبي  آزمون

مهمترين مالك ارزشيابي خود را امتحان پايان ترم 
به )  درصد2/90(اكثريت قريب به اتفاق آنها . دانند مي

 30حدود . كنند از طرح درس استفاده مي, هنگام تدريس
 بوده و عمدتاً در )PhD(درصد آنها داراي مدرك دكترا 

 درصد اساتيد 51. نمايند ز يك مقطع تدريس ميبيش ا
بين مقطع تحصيلي . كنند امتحان ميان ترم برگزار مي

تدريس شده توسط اساتيد و نحوه ارزشيابي آنها از 
                                                 

دانشگاه علوم پزشكي و , دانشكده پزشكي, گروه فيزيولوژي ,غالمرضا وكيلي  
  .زاهدان, ميدان مشاهير, درماني استان سيستان و بلوچستان-خدمات بهداشتي

اكثر اساتيد از . داري وجود داشت دانشجويان رابطه معني
نظر سني و سابقه تدريس جوان بوده و ميانگين تعداد 

نمايند، بيشتر از    ترم تدريس ميواحدهايي را كه در هر
  .باشد سقف موظف آنها مي

اي را مورد   با اينكه اساتيد عمدتاً ارزشيابي مرحله.بحث
دهند، اما با اين حال، مهمترين مالك  استفاده قرار مي

تجديد نظر در . دانند ارزشيابي را امتحان پايان ترم مي
وين هاي ن هاي ارزشيابي و تدريس و توجه به روش روش

  .تواند مشكالت موجود را كاهش دهد ارزشيابي مي
  .استاد, دانشجو, علوم پايه پزشكي,  ارزشيابي.هاي اصلي واژه

  
  

  مقدمه
هاي  هاي مهم در فرايند فعاليت ارزشيابي يكي از جنبه

سازد تا بر اساس نتايج  آموزشي است و اين امكان را فراهم مي
هاي   تقويت جنبهبا, نقاط قوت و ضعف را مشخص نموده, آن

در ايجاد تحول و اصالح نظام آموزشي , ها مثبت و رفع نارسايي
ارزشيابي دانشجو نيز به عنوان . هاي مناسبي برداشته شود گام

يكي از مهمترين اركان تدريس و آموزش دانشگاهي قلمداد 
ارزشيابي مؤثر نه تنها در غربالگري دانشجويان نقش . گردد مي

باعث افزايش انگيزه در دانشجويان شده و نيز بسزايي دارد، بلكه 
  ).1(كند هاي خود كمك مي مدرس را در ارزيابي فعاليت

قضاوت در باره , منظور از ارزشيابي در آموزش پزشكي
درماني و - وضعيت آموزش، پژوهش و ارائه خدمات بهداشتي

هاي آموزشي و مقايسه با  تخصصي عرضه شده در بيمارستان
از ارزشيابي آموزشي ,  در نظام آموزش پزشكي.استانداردها است
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توان براي انتخاب دانشجو، هيأت علمي و تدوين و تجديد نظر  مي
  ).2(برنامه درسي استفاده كرد

رسد كه نحوه ارزشيابي اساتيد از دانشجويان نيز  به نظر مي
از . با يكديگر تفاوت داشته باشد, همانند نحوه تدريس آنها

آزمون جامع علوم : هايي مانند  در آزمونآنجايي كه دانشجويان
بايد در كنار دانشجوياني كه احياناً با ... پايه، قبل از اينترني و 

, اند قرار گيرند روش متفاوتي آموزش ديده و ارزيابي شده
هاي ارزشيابي در بين  رسد كه هرچه روش به نظر مي, بنابراين

اي مختلف به ه اعضاي مختلف هيأت علمي در دانشگاه و دانشگاه
هايي  يكديگر نزديكتر باشد، دانشجويان در زمان مواجهه با آزمون

الزم , در اين راستا. كمتر با مشكل روبرو خواهند شد, از اين گونه
هاي ارزشيابي دانشجويان توسط اساتيد در  است كه روش

هاي مختلف مورد بررسي قرار گرفته تا سياستگزاران  دانشگاه
هاي  ها در دانشگاه سازي اين روش نآموزشي در جهت يكسا

  .مختلف حركت نمايند
مطالعات زيادي در جهان و از جمله در كشور , در اين زمينه

, از جمله در دانشگاه علوم پزشكي بوشهر. ما انجام شده است
نحوه ارزشيابي دانشجويان توسط اعضاي هيأت علمي مورد 

ترين روش  بررسي قرار گرفته و نتايج آن نشان داد كه رايج
تشريحي و (استفاده از امتحانات ميان ترم , ارزشيابي دانشجويان

 درصد اعضاي 90همچنين بيش از . باشد مي) اي چند گزينه
ارزشيابي دانشجويان را به صورت , هيأت علمي آن دانشگاه

در . اند  درصد به صورت تراكمي انجام داده7اي و حدود  مرحله
، شهيد )3(كشور از جمله تهرانهاي علوم پزشكي  ساير دانشگاه

مطالعات تقريباً مشابهي , ...و ) 6(، كاشان)5(، كرمان)4(بهشتي
اساتيد، دانشجويان، روش (هاي مختلف ارزشيابي  در جنبه
  .انجام شده است...) تدريس و 

توان از آن  كند كه مي ارزشيابي اهداف متعددي را دنبال مي
ن به مشكالت آموزشي بندي دانشجويان، پي برد جمله به رتبه

هاي آموزشي به كار گرفته شده و ميزان  آنان، ارزيابي روش
بايد توجه كرد كه . موفقيت در دروس يا دوره مربوطه اشاره نمود

عملكرد فرد بايد در . بخشي جدا نشدني از آموزش است, سنجش
هاي ارزشيابي بايد با  راستاي اهداف آموزشي ارزيابي شود، روش

اي مستمر   هماهنگ باشد، ارزيابي بايد پديدهاهداف آموزشي
  .بوده و با بازخورد به دانشجو همراه باشد

معيارهاي سنجش كلي : هاي متداول ارزيابي عبارتند از روش
(Global Rating Scales) مشاهده مستقيم، آزمون ،

اي، آزمون عملي  شفاهي، امتحان كتبي، آزمونهاي چند گزينه
كه طبعاً هر كدام مزايا و معايبي , ... و (OSCE)دوره باليني 

سنجش دانشجويان از اين جهت حائز اهميت است كه از . دارند
طريق آن شايستگي دانشجويان براي گذراندن درس يا دوره 

ارزيابي از نظر زماني نيز مهم . گيرد مربوطه مورد تأييد قرار مي
است زيرا با انجام آن در پايان ترم، دانشجو فرصتي براي 

شخيص اشتباهات خود و يا تالش در جهت بهبود آنها پيدا ت
توان از  در راستاي ارزشيابي مستمر مي, بنابراين. نخواهد كرد

آزمون، آزمون فوري،  پيش: مانند(ها  انواع مختلفي از آزمون
. استفاده نمود) خودسنجي، سنجش پيشرونده و آزمون نهايي

دانشجويان توسط تعيين نحوه ارزشيابي , هدف از اين مطالعه
  .اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان بوده است

  
  ها روش

اين پژوهش يك مطالعه توصيفي است كه با در نظر گرفتن تمام 
اعضاي هيأت علمي علوم پايه دانشگاه علوم (هاي جامعه هدف  نمونه

اي  ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامه. انجام شده است) پزشكي زاهدان
 كه توسط پژوهشگر طراحي شده و در اختيار تمام اعضاي هيأت است

نتايج , آوري علمي علوم پايه دانشگاه قرار داده شده و پس از جمع
اين پرسشنامه داراي . استخراج و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است

  .شش سؤال دموگرافيك و هفده سؤال مرتبط با اهداف بوده است
مه به تأييد همكاران هيأت وري پرسشناا، اعتبار صقبل از اجر
و روانشناس ) گيري كارشناس ارشد سنجش و اندازه(علمي دانشگاه 

به وسيله , قبل از اجرا در سطح وسيع, پايايي پرسشنامه. رسيده است
به اين ترتيب كه . اجرا در يك گروه كوچك منتخب بررسي شد

صله زماني معين پرسشنامه توسط افراد مورد مطالعه در دو نوبت با فا
تكميل شد و نتايج به دست آمده از دو آزمون با يكديگر مقايسه و 
ضريب همبستگي آن تعيين گرديد كه مقدار ضريب همبستگي 

)68/0r= (پايايي پرسشنامه با روش آزمون , بر اين مبنا. به دست آمد
  .مجدد در سطح قابل قبول در نظر گرفته شد

 و تعداد كل 79- 80سال تحصيلي زمان انجام مطالعه نيمسال دوم 
 نفر در زمان 15 نفر بود كه از اين تعداد 74افراد جامعه پژوهش 

به داليلي از قبيل ادامه تحصيل يا انتقال حضور نداشته و در , مطالعه
اطالعات به دست آمده .  پرسشنامه برگردانده شدند51مجموع تعداد 

  .ندا  مورد بررسي قرار گرفتهSPSSافزار  توسط نرم
  

  نتايج
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   علوم پايهنحوه ارزشيابي دانشجويان توسط اساتيد

  51  /  4ه  شمار1381سال /  مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي  

 27 سال با حداقل 39±5/5ميانگين سني افراد مورد مطالعه 
 سال و ميانگين تعداد واحد تدريس شده توسط 54و حداكثر 

 و حداكثر 3 واحد در ترم با حداقل 5/12±4/5هركدام از افراد 
 درصد افراد مورد 51از نقطه نظر سابقه تدريس، .  واحد بود25

 6/17 درصد بيش از ده سال و 4/31 سال، 10 تا 6مطالعه بين 
. درصد آنها كمتر از پنج سال سابقه تدريس در دانشگاه داشتند

 درصد افراد مورد مطالعه داراي مدرك دكتراي تخصصي 4/29
 درصد داراي مدرك فوق 7/64با رتبه علمي استاديار و حدود 

بيشترين درصد اعضاي هيأت علمي . ليسانس و رتبه مربي بودند
براي بيش از يك مقطع تحصيلي تدريس ) د درص3/82(

نمايند و درصد كمي از آنها منحصراً در مقطع كارشناسي  مي
جدول (اند  تدريس داشته) درصد9/3(يا كارداني )  درصد7/13(
 درصد آنها در مقطع پزشكي عمومي 43همچنين بيش از ). 1

  .باشند نيز مشغول تدريس مي
اي ارزشيابي مهمترين مالكهاي اعضاي هيأت علمي بر

آزمون پايان ترم، حضور : عبارتند از, دانشجويان به ترتيب اهميت
فعال و مشاركت دانشجو در كالس درس، حضور و غياب دانشجو، 

هاي فوق برنامه دانشجويان در ارتباط با درس، آزمون  فعاليت
ميان ترم و رعايت مسائل اخالقي و نظم و انضباط توسط 

  .دانشجو
  

راواني اعضاي هيأت علمي علوم پايه دانشگاه علوم  توزيع ف.1جدول 
  1380پزشكي زاهدان بر حسب مقطع تحصيلي مورد تدريس در سال 

 فراواني مقطع تحصيلي تدريس شده
 18%)3/35( كارشناسي و كارداني, پزشكي

 4%)8/7( پزشكي و كارشناسي
 7%)7/13( كارشناسي

 20%)2/39( كارشناسي و كارداني
 2%)9/3( كارداني

 51%)100( جمع
  

اكثريت افراد مورد مطالعه تدريس خود را با استفاده از روش 
همچنين اكثريت . دهند ريزي شده انجام مي سخنراني برنامه

تدريس خود )  درصد2/90(قريب به اتفاق هيأت علمي دانشگاه 
دهند و  را بر اساس طرح درس از پيش طراحي شده انجام مي

 2وقات از طرح درس استفاده نموده و  درصد افراد گاهي ا8/7
  .نمايند درصد آنها نيز هيچ گاه از طرح درس استفاده نمي

در بين اعضاي هيأت علمي علوم پايه دانشگاه علوم پزشكي 
 درصد افراد ارزشيابي دانشجويان را بر اساس 5/72, زاهدان

 درصد آنها ارزشيابي را به صورت 5/27اي و  ارزشيابي مرحله
  .دهند نجام ميتراكمي ا

اساتيد عمدتاً مقطع تحصيلي دانشجويان و تئوري يا عملي 
بودن درس را از مهمترين عوامل مورد نظر در ارزشيابي قلمداد 

كنند و ارزش واحدي درس مربوطه و تعداد دانشجويان  مي
اعضاي هيأت علمي اين . گيرد كمتر مورد توجه قرار مي, كالس

براي ارزشيابي از سؤاالت ) د درص7/64(دانشگاه بيش از همه 
و ) تشريحي(هاي كتبي   درصد از آزمون5/23اي،  چند گزينه

بيشتر . گيرند ها كمك مي  درصد ديگر از ساير آزمون8/11
  اساتيد

سؤاالت امتحاني خود را در زمان تدوين طرح )  درصد7/62(
درس و بر اساس اهداف آموزش درس طرح نموده و بعد از 

 درصد اساتيد سؤاالت امتحاني خود 88ش از برگزاري آزمون بي
  .دهند را در اختيار دانشجويان قرار نمي

استفاده از آزمون ميان ترم به عنوان بخشي از ارزشيابي 
 درصد اعضاي هيأت علمي در دستور كار خود 51دانشجو را 

 درصد آنها هيچ گاه از آزمون ميان ترم استفاده 6/17. دارند
ز گاهي اوقات از اين آزمون استفاده  درصد ني4/31نكرده و 

  .نمايند مي
ارزش واحدي درس مربوطه , در برگزاري آزمون ميان ترم

بيش از همه مورد توجه قرار گرفته و بيشتر افرادي كه از آزمون 
 درصد 50 تا 30بين , ) درصد1/47(كنند  ميان ترم استفاده مي

درصد . ندده نمره ارزشيابي را به آزمون ميان ترم اختصاص مي
بدون اطالع , در طول ترم)  درصد4/31(قابل توجهي از افراد 

 درصد اساتيد نسبت 50كنند كه  برگزار مي) quiz(قبلي كوييز 
حجم درس به وقت اختصاص داده شده را مهمترين عامل در 

 درصد افراد نيز تئوري يا عملي 30برگزاري كوييز دانسته و 
 درصد 60حدود . دانند م ميبودن درس را در برگزاري كوييز مه

 درصد 10اساتيد نمره كوييز را در ارزشيابي منظور نموده و تا 
  .دهند نمره ارزشيابي را به كوييز اختصاص مي

تجزيه و تحليل اطالعات نشان داد كه بين مقطع تحصيلي 
داري وجود دارد  تدريس شده و نوع ارزشيابي استاد رابطه معني

تر، بيشتر از  مقاطع تحصيلي پاييناي كه اساتيد در  به گونه
كنند و براي مقاطع تحصيلي باالتر  ارزشيابي تراكمي استفاده مي

 از طرفي ).>05/0P(گيرند  اي كمك مي از ارزشيابي مرحله
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بين مدرك تحصيلي اساتيد با روش ارزشيابي و همچنين , ديگر
داري ديده  بين سابقه تدريس با روش ارزشيابي آنها رابطه معني

  .شدن
 4/20حضور فعال و مشاركت دانشجو در كالس درس از نظر 

مالك ارزشيابي است در حالي ) رتبه اول(درصد اساتيد مهمترين 
 درصد اساتيد و 5/5كه حضور و غياب دانشجو از نظر 

هاي فوق برنامه دانشجو و رعايت مسائل اخالقي از نظر  فعاليت
  .ودش  درصد اساتيد مهمترين فاكتور محسوب مي9/1
  

  بحث
در مورد توزيع نحوه , نتايج به دست آمده از مطالعه حاضر

ارزشيابي دانشجويان توسط اساتيد و درصد افرادي كه آزمون 
تا حدود زيادي با نتايج مطالعه مشابه , كنند ميان ترم برگزار مي

در . همخواني دارد) 1(انجام شده در دانشگاه علوم پزشكي بوشهر
ر دانشگاه علوم پزشكي همدان نيز يك مطالعه انجام شده د

, مشخص شده كه رايجترين روش ارزشيابي در دروس نظري
كه با نتايج مطالعه حاضر ) 7(اي است سؤاالت چند گزينه

داري بين  مطالعه حاضر نشان داد كه ارتباط معني. همخواني دارد
سابقه تدريس با نحوه ارزشيابي اساتيد وجود ندارد كه در بررسي 

  .نيز همين نتيجه به دست آمده است) 1(ته در بوشهرصورت گرف
همچنين در اين مطالعه بين مقطع تحصيلي تدريس شده 

داري ديده شد  توسط اساتيد با نحوه ارزشيابي آنها ارتباط معني
, نمايند بطوري كه هر چه اساتيد در مقاطع باالتر تدريس مي

 مطالعه كنند كه در اي استفاده مي بيشتر از ارزشيابي مرحله
  .اين امر پرداخته نشده بود بوشهر به

 درصد اساتيد 90در دانشگاه علوم پزشكي زاهدان بيش از 
تدريس خود را بر اساس طرح درس انجام داده در صورتي كه در 

 درصد اساتيد موافق داشتن 96, دانشگاه علوم پزشكي گيالن
ميزان بكارگيري طرح درس در , طرح درس بوده ولي در عمل

مطالعه حاضر نشان داد كه ). 8( درصد بوده است64 اساتيد بين
هر كدام از اعضاي هيأت علمي علوم پايه در ترم بطور ميانگين 

كنند كه معرف كار بيش از حد   واحد تدريس مي6/5±5/12
موظف بوده و طبيعي است كه تدريس بيش از اندازه ممكن است 

  .بر كيفيت آموزشي تأثير بگذارد
در بيش از )  درصد4/72(هيأت علمي دانشگاه بيشتر اعضاي 

كنند و از آنجايي كه تدريس يك  يك مقطع تحصيلي تدريس مي
درس در هر مقطع بر اساس اهداف آموزشي خاص آن رشته و 

شود و نحوه ارزشيابي نيز با توجه به اهداف  مقطع انجام مي
دار بين مقطع  وجود رابطه معني, گردد آموزشي تعيين مي

دانشجويان و نحوه ارزشيابي اساتيد امري منطقي به تحصيلي 
گر چه هنوز روش تدريس بيشتر اساتيد استاد . رسد نظر مي

ريزي  اين روش به صورت سخنراني برنامه ولي ارائه, محوري است
هاي روش سخنراني سنتي  شده تا حدود زيادي از كاستي

كاهد و امكان مشاركت فعال فراگيران را در كالس درس  مي
  .دهد افزايش مي

اينكه اكثريت اساتيد دانشگاه ارزشيابي خود را به  با توجه به
 كه نسبت به ارزشيابي تراكمي - دهند  اي انجام مي صورت مرحله

مهمترين مالك ارزشيابي خود را ,  ولي با اين وجود- برتري دارد 
  .كنند بر پايه آزمون پايان ترم استوار مي

دانشجويان و اساتيد بايد راجع رسد كه يا ديدگاه  به نظر مي
, هاي ارزشيابي تغيير نمايد و يا اينكه به احتمال زياد به مالك

اي اساتيد را به اهميت دادن  مقررات آموزشي موجود به گونه
, سازد كه در صورت لزوم بيشتر به آزمون پايان ترم وادار مي

 هاي نوين ارزشيابي تجديد نظر در اين مقررات با توجه به روش
اين مسأله در مورد نگرش اساتيد . رسد امري ضروري به نظر مي
هاي فوق برنامه و رعايت مسائل اخالقي  به مواردي نظير فعاليت

به عنوان فاكتورهاي مهم دخيل در ارزشيابي نيز , توسط دانشجو
  .صدق مي كند
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