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  :مقدمه
هاي يك  آموزش از عمده ترين رسالت

يئت علمي بوده و  اعضاي همهمدانشگاه و از وظايف 
  ه ارتقاء كيفيت آموزشــجر بـــ، مناء كيفيت آنـــارتق

  
يندهايي كه بمنظور اين ارتقاء آاز فر .دانشگاه مي گردد

 ارزشيابي .شيابي مدرس استام مي گردد ارزكيفيت انج
ل و تفسير يندي است نظام دار براي جمع آوري تحليفرآ

  :چكيده
 آن همواره در هاي كيفي است كه با وجود لزوم انجام، روند اجراي ارزشيابي از جمله فعاليت :زمينه و هدف

هدف بررسي نظر اعضاي هيئت علمي و  بااين مطالعه  .بين اعضاي هيئت علمي بحث انگيز بوده است
 در ،هاي مندرج در فرم دانشجويان يند ارزشيابي ،معيارهاي آن و اولويت بندي شاخصآدانشجويان در مورد فر

  . انجام گرفتجهت بهبود روند ارزشيابي 
 ا دانشجو ب370از اعضاي هيئت علمي دانشگاه و  نفر 60  تحليلي-عه توصيفيمطالاين  در :بررسيروش 

ابزار جمع آوري .  وارد مطالعه شدند تصادفي سادهبه صورترشته  دانشكده وروش طبقه بندي بر اساس 
به داده ها .  بودبا روايي و پايايي مناسب و دانشجويان مدرسينپرسشنامه پژوهشگر ساخته جهت  اطالعات دو

 . تحليل گرديد  تجزيه وو كاي دو و تحليل واريانس يك طرفهt مك آزمون هاي آماري ك
مسئولين موافق بوده ولي از   مدرسين با ارزشيابي توسط دانشجو وكليه بر اساس نتايج اين مطالعه :يافته ها
 رتيب اولويت مديرنظر آنان به ت مسئولين ارزيابي كننده از . اولويت داشت دانشجوارزشيابي توسطنظر آنان 

% 37از مدرسين با ارزشيابي توسط همكار و % 63. رياست دانشكده بودند معاون آموزشي پايه و باليني و گروه،
  مثبتآن را داراي تاثير% 53 دانشجويان با ارزشيابي مدرس موافق بوده %89. با روش خودسنجي موافق بودند

 معيارهاي يك مدرس خوب از . آنان نامناسب بود%62از نظر موقع امتحان  درزمان ارزشيابي . عنوان نمودند
مهمترين  .بودر دانشجويان و مدرسين مشابه و اولويت عمده، توانايي علمي مدرس و روش تدريس ـــنظ

دو گروه  هر .بود قدرت بيان و تفهيم مطالب درسي و گروه تسلط به محتواي درس ها از نظر هر دو شاخص
ه طرح درس و ي ولي اراند كم اهميت عنوان نمودهاي  و بصري مناسب را از شاخصاستفاده از وسايل سمعي

  . از نظر دانشجويان اهميت بيشتري داشتپذيرش انتقادات و پيشنهادات دانشجويان 
رغم نتايج اين مطالعه بر اهميت ارزشيابي تاكيد نموده و ارزشيابي مدرس توسط دانشجو را علي :نتيجه گيري

هاي مكمل جهت افزايش اعتبار ارزشيابي و  استفاده از روش. داند اولويت اول ميشكالت وجود بعضي از م
يند ارزشيابي و افزايش آهاي داراي اولويت در بهبود فر در نظر گرفتن اهميت بيشتر جهت معيارها و شاخص

   .رضايت مدرسين تاثيرگذار خواهد بود
  

  .عيار ارزشيابيم ارزشيابي، هيئت علمي، ،دانشجو :واژه هاي كليدي
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اين مطلب كه اهداف مورد نظر اطالعات بمنظور تعيين 
به چه ميزاني تحقق يافته اند تا بر اساس آن تصميم 
گيري براي بهبودي به عمل آيد و در تعميم اين تعريف 

 اهداف تعيين ميزان موفقيت معلم در دستيابي به
 .)1،2 (آموزشي خود ارزشيابي مدرس تلقي مي گردد

داف زيادي را ـــبراي ارزشيابي مدرس اه
برشمرده اند كه از مهمترين آنها كمك در جهت اصالح و 
بهبود روش ها و فعاليت هاي آموزشي خود، كمك به 

  درمديران و مسئوالن در جهت تصميم گيري هاي مناسب
در واقع . قا و مانند اينهاستارت ترفيع، باره استخدام،

يندي است كه از آن حداقل براي ارزشيابي مدرس فرآ
 و  ارتقاء و بهبود كيفيت تدريس و آموزشدو منظور

 انتخاب، گزينش، تداوم هاي شغلي مانند تصميم گيري
بنابراين ترديدي نيست .  استفاده مي گردداشتغال و ارتقا

 .ه استي ضروري و سازندكه اين ارزشيابي اقدام
متخصصان ارزشيابي مدرس، براي مقاصد مختلف 

هاي گوناگوني را ابداع كرده اند كه  ارزشيابي روش
مصاحبه براي گزينش، مشاهده از كالس  عمده ترين آنها

 ، يادگيري دانشجويان، نظرسنجي از دانشجوياندرس،
ارزشيابي توسط ارزشيابي بوسيله همكاران و  ،خودارزيابي

البته هريك از اين روشها . مي باشد مسئولين دانشگاه
داراي معايب و مزايايي بوده و نظرات موافق و مخالف در 

ارزشيابي مدرس يكي از انواع . مورد هر كدام وجود دارد
از پيچيده ترين انواع ارزشيابي هاي آموزشي و به عبارتي 

 كم اعتباري و بي دقتي  علت اين پيچيدگيبوده و آن
ازه گيري و سنجش مورد استفاده هاي اند وسايل و روش

در اين نوع ارزيابي است زيرا هيچ يك از منابع اطالعاتي 
هاي ذكر شده اطالعات دقيق و بي غرضانه اي را  و روش

  كه براي يك ارزشيابي سالم ضروري است به دست 
 در عين حال نتايج حاصل از اين نوع ارزشيابي  ونمي دهد

  ).2 (اهميت استداراي 
 ارزشيابي دو دسته اطالعات جهت انجام

ها يا معيارهاي موفقيت  ضروري هستند كه شامل مالك
وزشي و شاخصي از ميزان توفيق در رسيدن به ـــآم

هاي ارزيابي عبارت از مالك. )2 (هاستمالك

 مجموعه اي از جنبه هاي مورد نظر كه براي قضاوت در
ر ده مورد ارزيابي مورد تاكيد قراـــباره مطلوبيت پدي

و انتخاب مالك و اتفاق نظر در مورد آن يكي . مي گيرد
  از مهمترين اقدامات الزم براي انجام ارزيابي به شمار 

 ابي مناسب وـــالزمه ارزشين ـــبنابراي ).1(مي رود 
هاي  و مالك مشخص بودن معيارهامدرس صحيح 

اده از ـــبا استف مطلوب است چرا كه موثر در آموزش 
فرمهاي ارزشيابي جهت سنجش و   هامالك ها و شاخص

  . طراحي مي گردندمدرسينارزيابي 
واالت زيادي مطرح است و اين سدر اين زمينه 

  ها با چالش هاي زياد مواجه   كليه دانشگاه دريندآفر
هاي زيادي انجام گرفته  تالشمين دليل  ه و بهمي باشد

است تا از طريق مطالعه و پژوهش به سواالت و ابهامات 
امون ارزشيابي مدرسين پاسخ داده شود تا بدينوسيله پير

يت علمي با به انطباق هر چه بيشتر نتايج ارزشيابي هئ
 مطالعه ، از جمله اين مطالعات.نتايج واقعي كمك گردد

نظر سنجي از  است كه دانشگاه علوم پزشكي كرمان
دانشجويان نشان داد كه عمده ترين معيار از ديدگاه آنان 

ي برقراري ارتباط، دانش يواناه وتودروش تدريس ب
پژوهي و خصوصيات شخصيتي و اخالقي به ترتيب در 

بر اساس نتايج اين  .هاي بعدي قرار داشتند اولويت
وضوعات و مطالعه معلومات علمي مدرس، معرفي م

ي انتقال مطلب و ايجاد يتوانامطالب جديد و روز آمد، 
ث از ويان براي مشاركت در بحــانگيزه در دانشج

مطرح در امر آموزش  هاي عمده و تاثير گذار شاخص
  در اين مطالعه رشته و سطح تحصيل.شده است
 .)3( ارتباطي با نتايج به دست آمده نداشت دانشجويان

معيارهاي در اولويت از ديدگاه دانشجويان دانشگاه 
ي برقراري يعلوم پزشكي يزد، شخصيت مدرس و توانا

ه تقدم دانشجويان پزشكي در اين مطالع. بودارتباط 
ي يشخصيت مدرس بوده و دانشجويان غير پزشكي توانا

 بررسي  در.)4( ستندبرقراري ارتباط را اولويت مي دان
Bergman  وGainskill  در مورد نظرات دانشجويان و

هاي مدرسين  اعضاي هئيت علمي در مورد ويژگي
باليني ممتاز و آموزش موثر، از نظر مدرسين دانش 
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ي برقراري ارتباط از يي و از نظر دانشجويان تواناپژوه
مطالعه دانشگاه علوم عالوه ه ب .)5 (بودندمعيارهاي عمده 
مهمترين معيار از نظر نشان داده است  پزشكي اهواز

دانشجويان رفتار و عملكرد آموزشي بوده و از نظر آنان 
هاي شخصيتي و آكادميك مدرسين و طريقه  ويژگي

 .)6(داراي اهميت متوسط است يان نيز ارزشيابي دانشجو
دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي قزوين، داشتن اعتماد 
به نفس، برقراري ارتباط نزديك با دانشجو، احترام به 

واالت دقيق و شروع و خاتمه كالس، استفاده از سزمان 
هاي مطلوب   ويژگيراجامع در امر ارزشيابي دانشجو 

 بررسي  در.)7( دانند ميدر تدريس يك مدرس 
دانشگاه كرمانشاه مشخص شد كه دانشجويان مدرسين 

 احساسي ارزشيابي نمي كنند بلكه ابعاد مختلف را صرفاً
هاي ارتباطي حين تدريس را  به خصوص ابعاد مهارت و

چگونگي  روش وو در واقع مد نظر قرار مي دهند 
  آموزش دادن آنان توسط دانشجو مورد داوري قرار 

در مطالعه دانشگاه اصفهان ميانگين نمره . )8( گيرد مي
 در .)9(  بود5از  6/2آيند ارزشيابي ه شده به فرددا

مطالعه دانشگاه علوم پزشكي مازندران بيش از نيمي از 
  .)10( يند نگرش منفي داشتندآمدرسين نسبت به كل فر

متاسفانه عليرغم مطالعات مختلف در زمينه 
 پيرامون آن وجود  مختلفيابهاماتارزشيابي مدرسين 

عنوان يك چالش ه دارد و هنوز هم به ارزشيابي مدرس ب
در دانشگاه . ها نگريسته مي شود اساسي در اكثر دانشگاه

علوم پزشكي شهركرد نيز ارزشيابي مدرس يك چالش 
هايي از مدرسين و دانشجويان در  محسوب شده و گروه

ن  اهميت و ميزاجلسات رسمي و غير رسمي با استناد به
اعتبار ارزشيابي دانشجو و درجه  ،تاثير ارزشيابي مدرسين

 ،ناهميت ارزشيابي دانشجو نسبت به ارزشيابي مسئولي
ارزيابي  و خود ارزيابي توسط مدرسينميزان ارزشمندي 

عنوان يك روش ه  و بكارگيري آن بتوسط همكار
، نحوه رتبه بندي مدرسين بر اساس ارزشيابي ،ارزشيابي

هاي  شاخص  ميزان اهميت معيارها و،زمان ارزشيابي
   روند ارزشيابي را به چالش مندرج در فرم ارزشيابي

با توجه به وجو د نظرات موافق و معترض در . كشند مي

ات اين زمينه برآن شديم تا عليرغم وجود برخي مطالع
ه ابهامات موجود بمشابه انجام شده جهت پاسخ به 
سين و هاي مدر صورت مستند نظرات و ديدگاه

دانشجويان دانشگاه در زمينه هاي ذكر شده را در قالب 
 رفع يك پژوهش بررسي نموده تا با استفاده از آن با

كيفيت  يندآفرو تقويت نقاط قوت اين نقاط ضعف 
   .افزايش يابدارزشيابي مدرسين 

  
  : بررسيروش

، تحليلي به روش مقطعي- توصيفيدر اين مطالعه
  روش طبقه بنديت علمي بهاز اعضاي هيئ نفر 60تعداد 

 نفر از 370بر اساس دانشكده و تصادفي ساده و 
 تصادفي  بر اساس رشته وروش طبقه بنديدانشجويان به 

  .انتخاب و در مطالعه وارد شدندساده 
 پرسشنامه پژوهشگر ساخته بود كه ،ابزار سنجش

بصورت مجزا جهت دانشجويان و مدرسين تهيه گرديد 
 ربط سواالت، بخشي از پرسشنامه توجه به شرايط وبا 
يك از  رك و بخشي ديگر اختصاصي هرـــمشت

 بخش اول پرسشنامه ها در. پرسشنامه ها در نظر گرفته شد
  كه بخش دومواطالعات جمعيت شناختي كه سنجش 

يند آفرديدگاه و نظرات در مورد  با تبطبه سواالت مر
ويان گرديد سواالت مدرسين و دانشجمربوط ميارزشيابي 

بخش سوم كه  و نظر گرفته شد حدودي متفاوت در تا
اولويت ها و  بصورت مشترك بود به معيارها و شاخص

ارزشيابي موجود از هاي  هاي مندرج در فرم بندي آيتم
 روايي محتوايي .نظر مدرسين و دانشجويان مي پرداخت

فن مدرسين و كارشناسان و صوري پرسشنامه ها توسط 
 با استفاده از  و پايانيتاييدطالعات و تطابق با ساير م

 85 پرسشنامه مدرسينروش آلفاي كرونباخ در مورد 
محاسبه   درصد78 پرسشنامه دانشجويان و درصد
 اطالعات مورد نياز از طريق پرسشگري از .گرديد

 و دانشكده هاي تابعههاي آموزشي  مدرسين گروه
  .دانشجويان گردآوري گرديد

 در سنجش ديدگاهبا توجه به كليت پژوهش 
  ارــحايز معي و هئيت علمي دانشگاهــه مدرسين عضــكلي



  و همكاران معصومه معزي  دكتر                                                                                           ارزشيابي اساتيد و  معيارهاي موثر در تدريس استاد 

 66

در مورد دانشجويان ترم . گرديدندورود به مطالعه 
ترم تحصيلي معيار ورود در نظر گرفته شده و دانشجويان 

هاي دانشجويان كليه رشته .يك وارد مطالعه نگرديدند
عه شركت توانستند در مطال تحصيلي موجود در دانشگاه مي

جهت حفظ و رعايت اخالق پژوهش از درج نام و  .نمايند
نام خانوادگي اجتناب گرديده و ورود به مطالعه و تكميل 

با و جمع آوري شده اطالعات . پرسشنامه اختياري بود
 كاي روذ، درصد، آزمون مجاستفاده از پارامترهاي نسبت

جهت متغيرهاي  t-testرهاي كيفي و آزمون جهت متغي
  . مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتندكمي

  
  :يافته ها

  اعضاي هيئت علميديدگاه ) الف
 نفر از اعضاي هيئت علمي 60در اين مطالعه تعداد 

  نفر33 هاي پايه، از مدرسين گروه%) 45( نفر از آنان 27كه 
 هاي  گروهاز%) 14(  نفر8هاي باليني و  از مدرسين گروه%) 41(

  .ركت نمودندبودند شمامايي و پرستاري 
كليه مدرسين مورد مطالعه با ارزشيابي مدرس 
توسط دانشجو موافق بوده و از نظر آنان درصد نمره 

 بيش از  بايستارزشيابي اختصاص يافته به دانشجويان
 9/47±7/19  سهم دانشجويانميانگين.  باشدمسئولين
 36±3/15 سهم مسئولين و ميانگين %)20-100 (درصد
اين زمينه بين نظرات مدرسين در و  بود %)0-70 (درصد
دار باليني و پرستاري و مامايي اختالف معني ،پايه

  .مشاهده نگرديد
رياست  ،رياست دانشگاه(بين مسئوالن ذيربط  از
كل  مدير ،پايه و بالينيمعاون آموزشي  دانشكده،
 با ارزشيابي  درصد30 )گروه آموزشي مدير آموزش،

 با ارزشيابي مدير درصد 7/36 به تنهايي، توسط مديرگروه
عالوه  درصد 3/18 و پايه و بالينيگروه و معاون آموزشي 

رياست  با ارزشيابي توسط گروه و معاون آموزشي بر مدير
 از مدرسين با  درصد7/1فقط  . موافق بودند نيزدانشكده

  .ارزشيابي مسئولين به صورت كلي موافق نبودند

 از رصد د55 مورد نحوه رتبه بندي مدرسين، در
 30، در گروه هاي آموزشي  با رتبه بندي خودمدرسين
   با  درصد37  با رتبه بندي كلي در دانشگاه،درصد

با  درصد 4/28هيئت علمي پايه و باليني و رتبه بندي در بين 
 درصد 7/6. يك دانشكده ها موافق بودندرتبه بندي به تفك

  .دندنيز كالً با رتبه بندي به وسيله ارزشيابي مخالف بو
اساس  ارزيابي بر ميانگين نمره ارزشمندي خود

  درصد37و  بود 08/3±13/1 قسمتي پنجمقياس ليكرت 
 با  نيز از مدرسين درصد3/63 .روش موافق بودنداين با 

  .ارزشيابي توسط همكاران موافق بودند
توانايي علمي در اين مطالعه از ديدگاه مدرسين 

،  تدريس معيارهاي روشومدرس در اولويت اول 
 در مقررات و رعايت اخالق به ترتيب رعايت نظم و

  .قرار داشت هاي بعدي اولويت
تسلط مدرس  ، از نظر مدرسينها شاخصمهمترين 

به محتواي درس و قدرت بيان و تفهيم مطالب درسي و 
به ارزش  و كمترين بودتسلط در رفع اشكاالت درسي 

ه طرح ي ارال سمعي بصري و تعيين اهداف واستفاده از وساي
ميزان پذيرش انتقادات دانشجويان و اهميت به  ،درس

  .)1جدول شماره  (حضور دانشجو مربوط مي باشد
 ،رعايت نظم و مقررات توانايي علمي مدرس،

ه يارا قدرت هدايت و مديريت كالس، رعايت اخالق،
استفاده از منابع جديد و به روز و  ،اهداف و طرح درس

باليني  هاي پايه، ر بين گروهاهميت به حضور دانشجو د
 )>05/0P(دار داشت و پرستاري و مامايي اختالف معني

 3اساس پس آزمون توكي در بين هر  كه اين اختالف بر
  . بودگروه معني دار 

   دانشجويان  ديدگاه )ب
از % 9/63( دانشجو 370در اين مطالعه تعداد 

از رشته هاي مختلف موجود  )پسر% 1/36آنان دختر و 
 3/51از نظر مقطع تحصيلي . ر دانشگاه شركت نمودندد

 درصد 4/27درصد از آنان در مقطع كارداني، 
  .  باالتر از كارشناسي بودند درصد3/21كارشناسي و 
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   و دانشجويان از ديدگاه مدرسين يك مدرس خوبهاي  شاخصمقايسه :1  شمارهجدول
  

  *نمره دانشجويان  * مدرسيننمره  شاخص  رديف
  59/4±71/0  88/4±32/0   مدرس به محتواي درس تسلط  1
  53/4±74/0  77/4±42/0  قدرت بيان و تفهيم مطالب درسي   2
  41/4±70/0  61/4±61/0  تسلط مدرس در رفع اشكاالت درسي و مشاوره  3
  18/4±82/0  49/4±62/0  موزشيآقدرت مديريت و هدايت محيط آموزشي در جهت نيل به اهداف   4
  98/3±01/1 48/4±77/0  موزشي و استفاده صحيح و مطلوب از وقتآرس در كالس يا راند يا درمانگاه حضور به موقع مد  5
  09/4±91/0 38/4±76/0  استفاده از منابع جديد و دانش به روز در تدريس  6
  26/4±88/0 28/4±64/0  رفتار اجتماعي مدرس با دانشجو و قدرت ايجاد احترام متقابل در آنان  7
  15/4±92/0 13/4±86/0   مدرس از جنبه هاي معنوي و اخالقي بر دانشجوتاثير مثبت  8
  1/4±77/0 08/4±84/0  ايجاد انگيزه در دانشجو نسبت به مطالعه منابع درسي   9

  99/3±96/0 06/4±83/0  راند يا درمانگاه آموزشي ،و جلب مشاركت دانشجودر بحث كالسايجاد انگيزه   10
  83/3±98/0 4±78/0  تفاده از كتب و تازه هاي علميميزان هدايت دانشجو در اس  11
  32/3±17/1 9/3±11/1  موزشيآاهميت دادن به حضور دانشجو در كالس يا راند يا درمانگاه   12
  18/4±9/0 88/3±87/0  ميزان پذيرش انتقادات و پيشنهادات دانشجويان  13
  18/4±86/0 69/3±85/0  ه طرح درسيتعيين اهداف و ارا  14
  9/3±83/0 62/3±72/0  اده از وسايل سمعي بصري متناسب با منابع درسياستف  15

  . ميانگين مي باشد±داده ها به صورت انحراف معيار
   .عنوان باالترين امتياز در نظر گرفته شده بوده  ب5عنوان كمترين امتياز تا ه  ب1 قسمتي و از 5 بصورتمقياس  *

  
س توسط  از دانشجويان با ارزشيابي مدر درصد8/88

 درصد از آنان 3/53 نظر به. دانشجو موافق بودند
هاي وي تاثير گذار  ارزشيابي از يك مدرس در فعاليت

  اين ارزشيابي بي تاثير بوده و درصد 9/27بوده از نظر 
  .  درصد در اين زمينه اظهار بي اطالعي نموده اند8/18
 درصد از دانشجويان معتقد بودند كه در طول ترم 7/43

   از مدرس خود جهت ارزشيابي شناخت پيدا كامالً
 درصد از آنان در طول ترم تاحدودي از 40. مي كنند

 درصد عقيده 3/16كنند و مدرس شناخت پيدا مي
  .داشتند كه در طول ترم به شناخت كافي نمي رسند

هاي ارزشيابي  مورد دقت در تكميل فرم در
كميل ها را با دقت ت  درصد اظهار نمودند كه فرم7/57

حدودي را انتخاب   درصد گزينه تا4/22 .مي نمايند
  ها را بدون دقت تكميل  درصد فرم9/19نموده و 

  .كردندمي

  
 درصد آنان روزهاي پاياني ترم و قبل از 1/44از نظر 

 .ان زمان مناسب براي ارزشيابي استزمان برگزاري امتح
 درصد با 4/17 درصد ميانه ترم را مناسب دانسته و 5/38

  .زمان ارزشيابي در موقع امتحان موافق بودند
 درصد از دانشجويان نحوه امتحان 2/37از نظر 

 تاثيرگذار و از گيري مدرس در ارزشيابي از وي كامالً
 . درصد از آنان تاحدودي تاثيرگذار است6/30نظر 

 2/82 . درصد از آنا ن اين امر را تاثيرگذار نميدانند1/32
 مدرسي را كه امتحان بودندد درصد از دانشجويان معتق

 1/4 .نمايندسب بگيرد بهتر ارزيابي ميخود را متنا
 درصد در صورت 3/13درصد گرفتن آزمون دشوار و 

  .آسان بودن آزمون مدرس را بهتر ارزيابي مي نمايند
از ديدگاه دانشجويان بر اساس نتايج اين مطالعه 

س سپ توانايي علمي مدرس در اولويت اول قرار گرفت،
ارتباط مناسب با  ،به ترتيب معيارهاي روش تدريس



  و همكاران معصومه معزي  دكتر                                                                                           ارزشيابي اساتيد و  معيارهاي موثر در تدريس استاد 

آراستگي مدرس و رعايت نظم  ، رعايت اخالق،دانشجو
  .مقررات بودند و

 تسلط مدرس ،مهمترين اولويت از نظر دانشجويان
به محتواي درس و قدرت بيان و تفهيم مطالب درسي و 
تسلط در رفع اشكاالت درسي است و كمترين اولويت به 

غياب، ميزان  اهميت به حضور دانشجو و حضور وترتيب به 
استفاده از كتب و استفاده از وسايل  هدايت دانشجو در

  .)1جدول شماره  (سمعي بصري مربوط مي باشد
مورد معيارهاي  مستقل نشان داد كه در t آزمون

شده بين نظر  هاي ذكر يك مدرس خوب و شاخص
 ندارد پسر اختالف معني دار وجود دانشجويان دختر و

)05/0P>.( آزمون تحليل واريانس يك طرفه نيز نشان 
 ،نظر بين دانشجويان مقاطع كاردانيداد كه اختالف 

تسلط  ، دكترا در زمينه معيار روش تدريسكارشناسي و
قدرت بيان و تفهيم مطالب  ،مدرس به محتواي درس

درسي و اهميت به حضور دانشجو در كالس و پذيرش 
ر ساير موارد ت معني دار دارد و دتفاو انتقادات دانشجو

كه البته پس آزمون نشانگر ، اختالفي وجود نداشت
معني دار بودن اين اختالف بين نظر دانشجويان دكترا و 

  در بين رشته هاي.)2  شمارهجدول) (>05/0P (كارداني بود
مورد معيار ارتباط مناسب مدرس با  مختلف نيز در

قدرت بيان و  ،ستسلط مدرس به محتواي در دانشجو،
منابع جديد در  استفاده مدرس از تفهيم مطالب درسي،

، رفتار اجتماعي مدرس با دانشجو، تاثير مثبت تدريس
مدرس بر دانشجو و پذيرش پيشنهادات و انتقادات 

  .داشتندانشجويان اختالف معني دار وجود 
  

   يك مدرس خوب هاي و شاخص و دكترا در مورد معيار هاكارشناسي  مقايسه نظرات دانشجويان مقاطع كارداني،:2 شماره جدول
  

  مقطع      
  كارداني  كارشناسي

  موضوع
  دكترا

 8/4±36/0  روش تدريس  87/0±39/4 74/0±59/4

  تسلط مدرس به محتواي درس 87/0±39/4 51/0±68/4 42/0±79/4
  قدرت بيان و تفهيم مطالب درسي 87/0±36/4 51/0±58/4 26/0±93/4
  ضور دانشجو در كالساهميت به ح  87/0±4/3  95/0±4/3  79/2_+99/0

  5/4±76/0  پذيرش پيشنهادات و انتقادات دانشجويان  92/0±2/4  8/0±9/3
عنوان ه  ب5عنوان كمترين امتياز تا ه  ب1 قسمتي و از 5 بصورتمقياس  . ميانگين مي باشد±داده ها به صورت انحراف معيار
  مقطع در مورد3آزمون تحليل واريانس بصورت كلي نشانگر اختالف معني دار بين   . بودباالترين امتياز در نظر گرفته شده

 شانگر وجود اين اختالف بين مقطع دكترا و كارداني بود نتوكيپس آزمون  و )>05/0P (شده ها و معيارهاي ذكر شاخص
)05/0P<(.  

  
    :بحث

 اهميت و تاثير ميزان  شدهيكي از موارد مطرح
هاي علوم  طبق نتايج مطالعات ساير دانشگاه .ارزشيابي است

 تبريز ،)13(، جهرم )12(، اهواز)11(پزشكي مانند قزوين 
و زاهدان  )17(، كرمان )16 (ايران ،)15( بيرجند ،)14(
و نتايج اين مطالعه اكثر مدرسين با اصل ارزشيابي  )18(

 متفاوت موافق مي باشند ولي در مورد تاثير آن نظرات
  ز در دانشگاه علوم پزشكيــجه رتي كه بوــصه  ب.است

 درصد مدرسين معتقد به تاثير ارزشيابي در 95كرمان كه 
 تا 78شيوه تدريس مي باشند در ساير مطالعات كه بين 

مدرسين ارزشيابي  درصد 50 انجام شده است حدود 85
 در دانشگاه . دانندهاي مدرس موثر مي در بهبود فعاليت

 از  درصد65رصد از مدرسين و  د62علوم پزشكي ايران 
ها اين تاثير را كم ارزيابي نموده اند و  مديران گروه

در مدرسين  درصد 45در جهرم و مدرسين  درصد 6/48

 68
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 . بودندو مفيد بودن ارزشيابي  موافق با تاثيركامالًبيرجند 
درصد مدرسين معتقد به تاثير  65در اين مطالعه نيز 

اسب و اجراي مناسب ارزشيابي مشروط به بازخورد من
 از دانشجويان درصد 3/35در اين مطالعه . يند بودندآفر

  هاي يك مدرس  ارزشيابي را در در بهبود فعاليت
  درصد83در دانشگاه بيرجند  .دانستندگذار ميتاثير

دانشجويان معتقد بودند كه به نتايج ارزشيابي كم بها 
 تان در مطالعه دانشگاه علوم پزشكي لرسشودداده مي

 درصد از دانشجويان ارزشيابي از مدرسين را 5/35 )19(
به نظر . ود وضعيت آموزش غير موثر دانستندـــدر بهب
گروه مدرسين و دانشجويان با اصل  دو هر رسد مي

ارزشيابي و تاثير آن مخالفتي ندارند و البته درصد 
تفاوت . موافقين در اين دانشگاه تا حدودي باالتر است

هاي مختلف ممكن است  ين در دانشگاهديدگاه مدرس
يند و نحوه  چند اندك در روند اجراي فرآبه تفاوت هر

آگاه سازي و اطالع  بازخورد بستگي داشته باشد و
رساني به دانشجويان در مورد اهداف ارزشيابي مدرس 

 اهميت به دانشجويان بيشتر آگاهيمنجر به تواند  مي
رديده و دقت يندي كه خود در آن دخالت دارند گآفر

  .هاي ارزشيابي را افزون نمايد آنان در تكميل فرم
چالش بعدي در مورد اعتبار ارزشيابي توسط 
دانشجو و درجه اهميت آن نسبت به نمره ارزشيابي 

 درصد از مدرسين 58در مطالعه زاهدان . مسئولين است
 عدم  درصد85 احتمال اغراض شخصي دانشجويان،

و عدم دقت در تكميل  بي توجهي  درصد89 ،صداقت
) 18(شيابي دانسته اند فرمها را تاثير گذار در اعتبار ارز

 نگرش منفي نسبت به صداقت و  درصد20در مازندران 
 40نيز ) 15(آگاهي دانشجويان وجود داشت در بيرجند 

درصد از مدرسين تكميل فرمها توسط دانشجو را بدون 
 48 احساس مسئوليت و حوصله و فاقد صداقت دانسته

درصد از مدرسين جهرم نيز اغراض شخصي دانشجو را 
توجه به ديدگاه  اما از طرف ديگر .)12 (دخيل مي دانند

بر اساس . در اين زمينه نيز قابل تامل است، دانشجويان
 درصد از دانشجويان شهركرد 20نتايج مطالعه اخير فقط 
  78. ها بدون دقت كافي داشتند اذعان به تكميل فرم

ها را با دقت تكميل  بيرجند نيز فرم دانشجويان از درصد
 دانشجويان جهرم دخالت مسايل  درصد67 و مي نمودند

كم اهميت را و اغراض شخصي خود در ارزشيابي مدرس 
 نتايج قزوين از دانشجويان درصد 3/10 تنها .مي دانستند

سي ردر بر و )6( ارزشيابي را با واقعيت منطبق نمي دانستند
ويان علوم پزشكي اهواز نيز ميانگين نمره نظرات دانشج

با معيار ( صداقت دانشجويان در تكميل فرم ارزشيابي
 نشانگر باال بودن اعتبار نتايج و  08/4)  قسمتي5ليكرت 

  .)20( بودارزشيابي 
بنابراين در اينكه گروهي از دانشجويان ممكن 
است در ارزشيابي خود دقت و صداقت كافي نداشته 

رسد اين گروه اندك  يست ولي بنظر ميباشند شكي ن
مي باشند و در اعتبار كلي ارزشيابي دانشجو تاثير 
چنداني نخواهند داشت بصورتي كه عليرغم نظرات 

شده مدرسين در خصوص ارزشيابي دانشجو باز هم  ذكر
در اكثر مطالعات كه به اين موضوع پرداخته اند درصد 

 ن موافق بوده اندبااليي از مدرسين با ارزشيابي دانشجويا
 72، صد از مدرسين در علوم پزشكي جهرم در71

 درصد از مدرسين 60درصد از مدرسين اهواز و بيش از
تبريز و زاهدان و قزوين با ارزشيابي توسط دانشجو 
  موافق بودند و اولويت اول ارزشيابي را دانشجو 

مطالعه اخير نيز نگرش كليه اعضاي  در. مي دانستند
بت به ارزشيابي توسط دانشجو مثبت بوده هيئت علمي نس

و از نظر آنان اولويت اول ارزشيابي مدرس دانشجو بوده 
و درصد بيشتري از نمره ارزشيابي بايست به نمره 

و البته اين ديدگاه پاسخگوي . دانشجو اختصاص يابد
نظرات گروهي از مسئولين است كه معتقد هستند با 

ام شده توسط دانشجو توجه به ابهامات در ارزشيابي انج
مويد اين موضوع . بايد سهم نمره مسئولين را افزايش داد

مطالعه ديگري است كه در شهركرد انجام گرفته و با 
بررسي روند نمرات ارزشيابي دانشجويان و مسئولين در 

 نيمسال تحصيلي متوالي مشخص گرديد نمره 3
 تفاوت .)21(دانشجويان از ثبات بيشتري برخوردار است 

نمره ارزشيابي مدرسين توسط دانشجويان قزوين در ابتدا 
و پايان نيمسال تحصيلي نشان از تاثيرگذاري مدرس بر 
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هاي ارزشيابي بر اساس  قضاوت دانشجو و تكميل فرم
. )22(و اعتبار ارزشيابي دانشجو است شناخت و آگاهي 

 از دانشجويان معتقد  درصد84در مطالعه حاضر نيز 
م به شناخت كافي جهت ارزشيابي بودند در طول تر

  . مدرس دست مي يابند
موضوع اعتبار ارزشيابي  از موارد ديگري كه در

ختي امتحان و دانشجو وجود دارد تاثير دشواري و س
در اين زمينه توجه به نتايج ساير . معدل دانشجويان است

 به مطالعات نيز مويد اين مساله است كه دانشجويان صرفاً
ان را آسان برگزار مي نمايد نمره مدرسي كه امتح

ارزشيابي مطلوب نمي دهند و به ساير فاكتورهاي مرتبط 
چنانچه بر اساس نتايج . با تدريس توجه بيشتري دارند

درصد از دانشجويان  32تنها چند  مطالعه حاضر هر
ارزشيابي  معتقد بودند كه نحوه امتحان گيري مدرس در

اكثريت با تاثير آن موافق بودند  از وي بي تاثير است و
 درصد متناسب بودن آزمون را 82ولي از اين اكثريت 

 درصد آسان بودن آزمون را 13مد نظر داشتند و تنها 
قبلي بر روي نتيجه بررسي . مالك مي دانستند

 در زمينه تاثير نمرات دانشجويان دانشجويان اين دانشگاه
كه سخت گيري در نتيجه ارزشيابي نيز نشان داده است 

ترم و نتايج  و كنترل بيشتر كالس و امتحانات ميان
امتحانات پايان ترم به عنوان عامل مخدوش كننده اي در 
تحليل نتايج ارزشيابي نمي باشد و نمرات امتحاني 

 شيابي آنان از مدرس بي تاثير استدانشجويان در ارز
 در مطالعه ديگري كه به بررسي دانشجويان .)23(

پردازد مقايسه نتايج  ت ارزشيابي مدرس ميمناسب جه
 به ارزشيابي بين دو رشته پزشكي و علوم آزمايشگاهي و

 درصد آخر 10 درصد اول كالس، 10تفكيك معدل 
و تعدادي از دانشجويان بدون در نظر گرفتن كالس 

مقايسه معدل . )24( معدل نشانگر اختالف معني دار نبود
ابي مدرسين نشانگر اين دانشجويان اهوازي با نمره ارزشي

بود كه عملكرد دانشجويان تاثير چنداني نداشته و يك 
نظر اكثريت  .)25( عامل مخدوش كننده نمي باشد

مدرسين دانشگاه قزوين نيز شركت تمام دانشجويان در 
رسد در يك ارزشيابي  ارزشيابي بود بنابراين به نظر مي

تايج است و معتبر تعداد ارزشيابان عامل مهمي در اعتبار ن
اين ترجيح وجود دارد كه تمام دانشجويان كالس در 
ارزشيابي شركت نمايند چراكه نمونه اي كه نماينده كل 

  نيست نتيجه معتبري نخواهد داشتجمعيت يك كالس
بنابراين تاثير دشواري و سختي آزمون و معدل . )11(

 رسد در چند وجود دارد ولي بنظر مي دانشجويان هر
 قابليت و ارزش ارزشيابي توسط دانشجو حدي نيست كه
  .را كاهش دهد

توجه به اين مسايل نشانگر اهميت و اعتبار سهم 
ارزشيابي مدرس توسط دانشجو و اولويت آن نسبت به 
  ساير روشها و از جمله ارزشيابي توسط مسئولين 
مي باشد بنابراين بنظر مي رسد از اين منظر ارزشيابي از 

درصد چند از اعتبار صد مدرس توسط دانشجو هر
 برخوردار نيست ولي در درجه اول اعتبار نسبت به ساير

  .  ها قرار دارد روش
موضوع مطرح شده بعدي ارزش ارزشيابي 

ارزيابي و ارزيابي همكار و  توسط مسئولين، خود
در . هاي ارزشيابي است عنوان روشه استفاده از آن ب

زشيابي  از مدرسين با ار درصد7/1اين مطالعه فقط 
و اولويت بندي ارزشيابي  توسط مسئولين موافق نبودند

و پابه و باليني معاون آموزشي  گروه، مسئولين با مدير
 درصد از مدرسين با 63  ورياست دانشكده بود

ارزشيابي توسط همكار موافق بودند ولي ارزشمندي 
مورد موافقت  )در حد زياد و خيلي زياد( خودارزيابي

در مطالعه دانشگاه علوم . رسين بود درصد از مد3/37
پزشكي قزوين اولويت افراد ارزشيابي كننده به ترتيب 

گروه، معاون آموزشي دانشكده  دانشجو، همكار، مدير
 مدرسين زاهدان نيز پس از .)11( و رئيس دانشكده بود

 ، اولويتيت اول كه به دانشجو اختصاص داشتاولو
به خودارزيابي، هاي بعدي را با درصد كمتر به ترتيب 

ارزيابي از طريق همكار و  ، مدير گروهارزشيابي توسط
  نتايج چند مطالعه در.)18( معاون آموزشي مي دانستند

مورد خودارزيابي و مقايسه آن با ارزشيابي انجام شده 
 86توسط دانشجو از جمله مطالعه هرمزگان در سال 

 دانشگاه و) 27( دانشگاه علوم پزشكي شيرازو  )26(
 70
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 نمرات حاكي از اين بود كه) 28( علوم پزشكي شهركرد
ارزشيابي دانشجويان بصورت معني داري كمتر از 

 اجراي آن بنابراين در و هنمرات خودسنجي مدرسين بود
توصيه شده  زمينه فرهنگي مناسب و ايجاداحتياط بيشتر 

چند بداليل مثبت بودن آن گروهي از  بنابراين هر. است
سين زاهدان با اعمال آن در نمره مدرسين مانند مدر

ارزشيابي موافق هستند ولي خود مدرسين به كم بودن 
 درصد از 37ارزشمندي آن اذعان دارند كه موافقت 

دارزيابي مدرسين شهركرد در مورد ارزشمندي خو
رسد  صورت بنظر مي ر هبه. نشانگر اين مساله است

زماني كه هدف عمده ارزشيابي كمك به بهبود در 
 آموزش است استفاده از اين روش مفيد بوده ولي روش

كمي و قضاوت در مورد اثربخشي جهت ارزشيابي ترا
ارتقاء مرتبه و موارد مشابه آن موردي جهت  ،كار

 گرد از  بنابراين پيشنهاد مي.)2( استفاده نخواهد داشت
اين روش در صورتي بعنوان يك روش مكمل استفاده 

كمي نمره آن محسوب يابي تراشود كه در زمان ارزش
چند سطح  در مورد ارزشيابي توسط همكار هر .نگردد

 ولي بهر .)2( پايايي پايين از مشكالت اين روش است
حال با توجه به نتيجه اين مطالعه و ساير نتايج ذكر شده 
بعنوان يك روش مكمل قابل استفاده بوده و باتوجه به 

رسين از در اين دانشگاه در برنامه ارزشيابي مداينكه 
رسد بايد  گردد به نظر مي نظرات همكاران استفاده نمي

  .گردددر اين زمينه تجديد نظر 
اكثر مدرسين با رتبه در مورد نحوه رتبه بندي 

بندي بر اساس نمرات ارزشيابي موافق بودند و موافقت 
، به آنان به ترتيب در مورد رتبه بندي در گروه آموزشي

 بندي به تفكيك دانشكده ها به و رتتفكيك پايه و باليني
كه البته در ساير مطالعات بررسي شده در اين زمينه  بود

ولي نتيجه اين قسمت . موردي مشاهده نگرديد
پاسخگوي نظر برخي از افراد است كه رتبه بندي را 
مناسب ندانسته و خواستار اعالم نتايج ارزشيابي بصورت 

  .فردي مي باشند
 دانشجويان با زمان اكثردر مورد زمان ارزشيابي 

ارزشيابي در موقع امتحان موافق نبوده و روزهاي آخر 

در نظرسنجي . پايان ترم و يا ميانه ترم را ترجيح مي دهند
از مدرسين دانشگاه قزوين و جهرم نيز مناسب ترين 

 بنابراين .)11،13( زمان جلسات آخر ترم تعيين شده بود
 اضطراب رسد با توجه به وجود استرس و به نظر مي

ارزشيابي در  دانشجويان در هنگام برگزاري امتحان،
  .ترم اعتبار نتايج را افزايش مي دهد جلسات آخر

هاي  شاخص ميزان اهميت معيارها وچالش ديگر 
 دانشگاه تيدا است كه برخي از اسمندرج در فرم ارزشيابي

 از يمعتقد به تفاوت اولويت معيارها بوده و معتقدند بعض
يد از امتياز بيشتري در نمره دهي برخوردار ها با آيتم

ر و ديدگاه هر دو گروه باشد بر اساس مطالعه حاضر  نظ
از ديدگاه مدرسين . دانشجويان تعيين گرديدمدرسين و 

 توانايي معيارهاي يك مدرس خوب به ترتيب معيارهاي
، رعايت نظم و مقررات و علمي مدرس، روش تدريس

 هاي اولويت بندي شاخصو در مورد   استرعايت اخالق
 5 شاخص مندرج 15مندرج در فرم ارزشيابي از 

شاخص در اولويت از نظر آنان تسلط به محتواي درس، 
 قدرت بيان و تفهيم مطالب درسي، تسلط مدرس در رفع

، قدرت مديريت و هدايت اشكاالت درسي و مشاوره
بي به اهداف و حضور به موقع محيط آموزشي در دستيا

ها از نظر آنان   كم اهميت ترين شاخص بود ومدرس
تعيين اهداف و  بصري مناسب، استفاده از وسايل سمعي،

ه طرح درس و ميزان پذيرش انتقادات و پيشنهادات يارا
  .دانشجويان بود

در مورد معيارها ديدگاه دانشجويان در دو مورد 
اول مشابه مدرسين بود اما از نظر آنان رعايت اصول 

البته در . مقررات رجحان دارد نظم واخالقي بر رعايت 
نظرسنجي از دانشجويان معيارهاي ارتباط با دانشجو و 
آراستگي مدرس نيز در نظر گرفته شد كه از نظر 
دانشجويان ارتباط مناسب با دانشجو در اولويت سوم و 

و  نايي علمي و روش تدريس قرار داشتپس از توا
  عيار كم عنوان يك مه ديد آنان ب آراستگي مدرس از

  .اهميت در ارزشيابي در نظر گرفته شد
ها نيز نظر  در مورد اولويت بندي شاخص

جز در يك مورد  اولويت اول به 5دانشجويان در مورد 
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و دانشجويان شاخص رفتار اجتماعي مشابه مدرسين بود 
ترجيح  مدرس با دانشجو را به حضور به موقع مدرس

هاي جدول فقط  معيار كم اهميت انت3مورد  در .دادند
وسايل سمعي بصري نظرات در مورد شاخص استفاده از 

پذيرش (  مدرسين14و  13 و دو اولويت مشابه بود
ه يانتقادات و پيشنهادات دانشجويان و تعيين اهداف و ارا

با  ن هستند دانشجويا7 و 6هاي  اولويت) طرح درس
هايي  ها به نظر مي رسد شاخص توجه به نوع شاخص

انشجويان مرتبط است از ديد آنان از اهميت كه با خود د
  .بيشتري برخوردار است

در مورد حضور به موقع مدرس و اهميت به 
حضور دانشجو نيز نظرات متفاوت است بصورتي كه 

ها از نظر دانشجويان در رده هاي آخر قرار  اين شاخص
 موقع دارد ولي از نظر مدرسين شاخص حضور به

البته از نظر مدرسين .  اولويت اول است5مدرس جزو 
 دانشجو از ارجحيت برخوردار نيز اهميت به حضور

تفاوت نظر مدرسين نسبت به دانشجويان در مورد . نيست
اين تفاوت نيز  مقررات بر رعايت نظم و اهميت معيار

البته در مورد حضور دانشجويان ذكر . تاثير گذار است
 اين نكته ضروري است كه اين هنر مدرس است كه از

شخصيت و روش تدريس مناسب  طريق تاثير گذاري،
در دانشجويان انگيزه فراگيري و حضور در كالس را 
ايجاد نمايد چنانچه در مطالعه دانشگاه تهران نيز اكثر 
دانشجويان حضور خود در كالس براي فهم مطالب را 
ضروري دانسته ولي نحوه تدريس مدرس را بعنوان 

  در كالس و ادامه آن عامل تعيين كننده حضور موثر 
هاي ارزشيابي در  در مورد معيارها و شاخص. )29( دانندمي

هاي علوم پزشكي كشور مطالعاتي انجام  ساير دانشگاه
هم  كه طبق نتايج اكثر آنها هم از ديدگاه مدرسين وگرفته 

روش تدريس و توانايي علمي مدرس دو معيار دانشجويان 
  .گردندعمده محسوب مي

 م بهــها نيز تسلط و داشتن عل خصدر مورد شا
شيوايي بيان و قدرت تفهيم مطالب  محتواي درس،

در رفع اشكاالت درسي و رفع مشكل تسلط  درسي،
دايت محيط آموزشي از ـــو و مديريت و هـــدانشج

 به دست آمده در اكثر مطالعات هاي عمده شاخص
چنانچه در مطالعه اهواز در بررسي . محسوب مي شوند

فزايش نمره ارزشيابي از ديدگاه مدرسين تالش علل ا
آنان در جهت توانايي و تسلط بيشتر بر محتواي درسي و 
اطالع از نمره ارزشيابي از عوامل اصلي افزايش نمره 

 در مطالعه كرمان نيز مناسب ترين .)30(ذكر شده است 
ر تفهيم سوال از ديدگاه مدرسين براي ارزشيابي تالش د

در مطالعه مازندران . )17(رسي است و انتقال مطالب د
در مورد رئوس پرسشنامه ها دانشجويان بر جنبه هاي 

ارتباط مدرس با دانشجو و انتقال مفاهيم  معلم بودن،
و در نظرسنجي از دانشجويان اهواز نيز ) 9( تاكيد داشتند

قدرت بيان و روش تدريس مدرس مهمترين عامل در 
 از .)20( ه استتدريس موفق و موثر مدرس معرفي شد

 ويژگي آگاهي علمي، داشتن 3فسا نظر مدرسين دانشكده 
كارداني و مهارت و توانايي ايجاد انگيزه در دانشجويان 

س مطلوب و داشتن  يك مدرهاي مهمترين ويژگي
مقررات و مودب  پايبندي به قوانين و ،عطوفت و مهرباني

بودن كم اهميت ترين خصوصيات يك مدرس مطلوب 
 بررسي دانشگاه كردستان عالقه در. )31( مي باشد

تدريس  احترام به دانشجو، مدرس به يادگيري دانشجو،
ه يتوانايي وي در ارا ، بيان شيواي مدرس،به زبان ساده

هاي يك مدرس خوب از  مطلب از مهمترين ويژگي
حضور به موقع  ديد دانشجويان بوده و آراستگي مدرس،

آموزشي كمترين در كالس و استفاده از وسايل كمك 
رسد تفاوت بين نظرات   به نظر مي.)32(امتياز را داشت 

 ها نيز تقريباً دانشجويان و مدرسين در ساير دانشگاه
ورتي كه در اكثر بص .مشابه با نتايج اين مطالعه است

هايي كه از نظر دانشجويان ويژگي ،مطالعات ذكر شده
قادات  با دانشجو مرتبط است مانند پذيرش انتمستقيماً

 و درـاعي مدرس با دانشجــــار اجتمــــدانشجويان و رفت
  .اولويت باالتر قرار دارد

ها  ساير مطالعات تفاوت معيارها و شاخص در
هاي مختلف بررسي نگرديده است ولي بر در گروه

اساس نتايج اين مطالعه توانايي علمي مدرس در گروه 
عايت مامايي و رعايت نظم و مقررات و ر پرستاري و
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كليه  .ر گروه باليني اهميت بيشتري داشتاخالق د
ها از نظر گروه پرستاري و مامايي اهميت شاخص

ه طرح درس به گروه يكمترين اهميت ارا .بيشتري داشت
باليني و كمترين اهميت به حضور دانشجو به گروه پايه 

  .اختصاص داشت
اساس مقطع تحصيل نشان داد در مورد روش  مقايسه بر

قدرت بيان و تفهيم مطالب  ،تسلط به محتواي درس ،تدريس
درسي و پذيرش انتقادات و پيشنهادات بين دانشجويان مقاطع 
تحصيلي باالتر از اهميت بيشتري برخوردار است و فقط اهميت 
به حضور دانشجو در سر كالس از نظر دانشجويان مقطع دكترا 
 و از اهميت كمتري نسبت به دانشجويان مقاطع كارشناسي

در مطالعه دانشگاه علوم پزشكي  .كارداني برخوردار است
كرمان رشته و سطح تحصيل در اين مطالعه ارتباطي با نتايج به 

 علوم پزشكي  در مطالعه دانشگاه.)3(دست آمده نداشت 
ويان ارتباط رشته تحصيلي و نظر دانشج ،كردستان نيز بين جنس

  .)32( دار وجود نداشتمعني
  

  :نتيجه گيري
تايج اين مطالعه به پاسخگويي به برخي از ن
زمينه ارزشيابي با استفاده  هاي مدنظر مدرسين در چالش

  از نظرات خود آنان و دانشجويان كمك نموده و 
مي تواند با استفاده مناسب از اين نظرات برنامه ريزان را 

يند ارزشيابي آشنا و امكان آبا نقاط ضعف و قوت فر
نتايج اين مطالعه بر اهميت . اصالح را فراهم سازد

ارزشيابي تاكيد نموده و ارزشيابي مدرس توسط دانشجو 

را عليرغم وجود بعضي از مشكالت اولويت اول در 
هاي  استفاده از روش. داند ارزشيابي يك مدرس مي

مكمل جهت افزايش اعتبار ارزشيابي و در نظر گرفتن 
هاي داراي  اهميت بيشتر جهت معيارها و شاخص

 ماع نظرات مدرسين و دانشجويان دريت منتج از اجاولو
يند ارزشيابي و افزايش رضايت مدرسين آبهبود فر

  . تاثيرگذار خواهد بود
پيشنهاد مي گردد در روند اجراي ارزشيابي مدرسين 

يك از مسئولين با  در اين دانشگاه سهم نمره دانشجو و هر
ته شده و با توجه به اولويت مدنظر اساتيد دانشگاه در نظر گرف

هاي مكمل از جمله ارزيابي همكار و حتي  افزودن روش
خودارزيابي با شرايط ويژه اي كه بدان اشاره شد ميزان اعتبار 

. يند افزايش يابدآارزشيابي و رضايتمندي مدرسين از اين فر
 هاي مندرج در فرم  بهتر است با توجه به نتايج شاخصضمناً

هاي باالتر  و به اولويتهاي ارزشيابي ضريب دهي گرديده 
بصورت كلي پيشنهاد مي . ضريب بيشتري اختصاص يابد

گردد با طراحي يك روش دقيق بر اساس نتايج مطالعات 
هاي  يند ارزشيابي در كليه دانشگاهآهاي مختلف فر دانشگاه

  .كشور به يك شكل انجام گردد

  
  :تشكر و قدرداني

ضمن تشكر از معاونت پژوهشي دانشگاه از 
ت در اجراي اين طرح تحقيقاتي از اعضاي هيئت حماي

علمي دانشگاه و دانشجوياني كه در انجام اين پژوهش 
  . مشاركت نمودند تشكر و قدرداني مي گردد
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Background and aim: Evaluation is a routine process for developing 
teaching and learning methods. This qualitative process is challengeable 
among faculty members. Validity of student evaluation and managers are 
controversial. In this study we tried to assess viewpoints of students and 
faculty members regarding this process and to develop it. 
Methods: This cross sectional descriptive study was performed on 60 
faculty members and 370 students using 2 questionnaires containing 
demographic information and evaluation process. Data were analyzed by t-
test, Chi-square and one way ANOVA using SPSS13.  
Results: Attitude of most faculty members were agree to be evaluated 
by students and managers, but they believed that the student 
proportion for evaluation should be higher than the managers. They 
also mentioned that the best persons for the evaluation are head of the 
departments, vice chairman and deans of faculties. Our results showed 
that 63% of faculty members were agreed with the evaluation by their 
colleagues and 37% were agreed with self evaluation. Despite of 
accepting the evaluation by 89% of the students, 53% of them believed 
that these evaluations had positive effect. The results also showed that 
62% of the students thought that the faculty authorities had not chosen 
the best time for evaluation. Evaluation criteria and indices in 
viewpoint of both students and faculty members were almost the same. 
Scientific knowledge and teaching methods were selected as main 
criteria. 
Conclusion: Using the idea of faculty staff and students about 
evaluation process can increase quality of it and decrease 
unsatisfaction thoughts and reform evaluation. 
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