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مقبيسٍ ارزشيببي عملكرد آمًزشي اعضبي َيأت علمي تًسط داوشجًيبن بب
خًدارزيببي آنَب
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سكيىٍ مُديي*،1سًدابٍ زارع ،2ويرٌ وعيمي

تبضيد پصيطـ93/9/18 :

تبضيد زضيبفت همبلِ93/5/12 :

چكيدٌ
مقدمٍ :هَضَع اضظقيبثي عولىطز آهَظقي اؾبتيس فبوتَض ثؿيبض هْوي جْتت ثطًبهتِضيتعي ٍ ثْجتَز ٍضت يت آهَظقتي زض زاًكت بُّتب
هيثبقس .ايي هغبل ِ ثب ّسف همبيؿِ اضظقيبثي عولىطز آهَظقي اؾبتيس تتَؾظ زاًكجَيبى ثب ذَزاضظيبثي اؾبتيس اًجبم قس.
ريشَب :زض ايي هغبل ِ وِ ثِ ضٍـ تَنيفي– تحليلي زض زاًكىسُ ثْساقت ،تغصيِ ٍ پيطاپعقىي زاًك بُ علَم پعقتىي لطؾتتبى اًجتبم
قس .ت ساز ً 31فط اظ اؾبتيس ثِ ضٍـ ؾطقوبضي اًتربة قسًس وِ ّط اؾتبز عالٍُ ثط ذَزاضظيبثي ،تَؾظ  10زاًكجَ وِ ثِ ضٍـ تهبزفي
اًتربة قسُ ثَز هَضز اضظقيبثي لطاض گطفت ثِ عَضي وِ زض ول ،ت سازً 310فط زاًكجَ زض هغبل تِ قتطوت زاقتتٌس .ثتطاي جوت آٍضي
زازُّب زٍ پطؾكٌبهِ هتٌبظط ثطاؾبؼ هميبؼ ليىطت اؾتفبزُ قس .ضطيت آلفبي وطًٍجبخ ثِ تطتيت ثطاي پطؾكٌبهِّبي زاًكجَيبى ثطاثتط
 ٍ 0/81ثطاي پطؾكٌبهِّبي اؾبتيس ثطاثط  0/87ثسؾت آهس ٍ ضٍايي پطؾكٌبهِّب هَضز تبييس افطاز آگبُ ٍ ثبتجطثِ تبييس گطزيس .زازُّب پؽ
اظ جو آٍضي ثب اؾتفبزُ اظ ًطمافعاض  ٍ SPSSآظهَى آهبضي  tهؿتمل تجعيِ ٍ تحليل قس.
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يبفتٍَب :هيبً يي ول ٍ اًحطاف ه يبض ًوطات ذَزاضظيبثي عولىطز آهَظقي اؾبتيس  40/82 ± 7 /52ثسؾت آهس زضحبلي وِ هيبً يي وتل
ٍ اًحطاف ه يبض ًوطات اضظقيبثي عولىطز آهَظقي اؾبتيس ،تَؾظ زاًكجَيبى 40/07±4/13ثسؾت آهسً .تبيج ًكبى زاز وِ هيبً يي ًوطُ
ول ذَزاضظيبثي اؾبتيس ثبالتط اظ هيبً يي ول ًوطُ اضظقيبثي آىّب تَؾظ زاًكجَ ثَز اهب ًتبيج تجعيِ ٍ تحليل هيبً يي ول ًوتطُ اظ ًرتط
زاًكجَيبى ٍ ذَزاضظيبثي اؾبتيس ثطاؾبؼ آظهَى آهبضي  tهؿتفل ثب ّن تفبٍت ه ٌيزاضي ٍجَز ًساقت (.)p=0/38
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وتيجٍگيري :زض ضاؾتبي ثْجَز عولىطز آهَظقي اؾبتيس عالٍُ ثط اضظقيبثي اؾبتيس تَؾظ زاًكتجَيبى ،اؾتتفبزُ اظ ضٍـ ذتَزاضظقتيبثي
اؾبتيس ثِ عٌَاى يه ضٍـ هىول تَنيِ هيقَز.
كليد ياژٌَب :زاًكجَ ،اضظقيبثيّ ،يبت علوي

مقدمٍ
اضظقيبثي يه فطايٌس ًربمهٌس هيثبقس وِ ثِهٌرَض جو آٍضي،
ثطضؾي ٍ تجعيِ ٍ تحليل اعالعبت ثِ وبض ضٍز ٍ زض پبؾد ثِ ايي
ؾئَال وِ «آيب زض يه هَضَع ت ييي قسُّ ،سفّبي هَضزًرط
هحمك قسُاًس ٍ يب زضحبل تحمتك يتبفتي ّؿتتٌس؟» .اگتط ايتي
ت طيف ثِ اضظقيبثي اؾبتيس ت وين زازُ قَز ،هيتَاى گفت وتِ
اضظقيبثي اؾبتيس ،هيعاى هَفميت اؾبتيس زض ضاؾتبي ضؾيسى ثتِ
ّسفّبي آهَظقي هيثبقس (.)1
هسلّبي هرتلف جْت اضظقيبثي اعضبي ّيأت علوي هَجتَز
اؾت اظ جولِ هيتَاى ثِ اضظقيبثي تَؾظ هؿئَليي ،اضظقيبثي
تَؾظ گطٍُ ّوتتتبيبى ،اضظقتيبثي ٍ ًرتتتطذتتتتَاّي تَؾتظ
زاًكجتتَيبى ٍ ذَزاضظيبثي اؾبتيس ،اضظيبثي هتيعاى يبزگيتتطي
وًيسىدٌ مسئًل :ؾىيٌِ هْسٍي ،عضَ ّيبت علوي گطٍُ هٌْسؾتي ثْساقتت حتطفّتبي،
هطوع تحميمبت ثْساقت ٍ تغصيِ ،زاًكىسُ ثْساقت ،زاًك بُ علَم پعقىي لطؾتبى ،ذطم آثتبز،
ايطاىsmahdavi125@ yahoo.com.
ؾتتَزاثِ ظاضع عضتتَ ّيتتبت علوتتي گتتطٍُ آهتتبض ٍ اپيتتسهيَلَغي ،زاًكتتىسُ ثْساقتتت ،زاًك ت بُ
علَم پعقىي لطؾتبى ،ذطم آثبز.
ًيتتطُ ً يوتتي ،عضتتَ ّيتتبت علوتتي گتتطٍُ هٌْسؾتتي ثْساقتتت هحتتيظ ،زاًكتتىسُ ثْساقتتت،
زاًك بُ علَم پعقىي ثجٌَضز ،ايطاى.
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زاًكجَيبى ٍ اضظقيبثي هحتَاي هَاز آهَظقي اقبضُ ًوتَز (.)2
زض زاًك بُّب ٍ هطاوع آهَظقي اظ هيبى ضٍـّتبي شوتط قتسُ،
اضظقيبثي اعضتبي ّيتأت علوتي تَؾتظ زاًكتجَيبى ضايتجتتط
هيثبقس ثِ عَضي وِ ثطذي اظ هحمميي ثط ايي ثبٍضًس وتِ ايتي
ضٍـ اضظقيبثي ،زض ثْجَز ضٍـ تسضيؽ ٍ ووه ثِ زاًكتجَ زض
اًتربة ٍاحس زضؾي هيتَاًس هَثط ٍال قَز ( .)3زضحتبلي وتِ
ثطذي اظ هحمميي هربلف اضظقيبثي اؾبتيس تَؾتظ زاًكتجَيبى
ثتَزُ ظيتطا ثتط ايتي ثبٍضًتس وتِ ذيلتي اظ نتفبت قرهتيتي ٍ
ٍيػگيّبي ولي هحيغي هيتَاًس زضن ٍ لضبٍتّبي افطاز ضا
تحت تأثيط لطاض زّس ٍ ايي هَضَع زض لضبٍت زاًكتجَيبى زض
اضظقيبثي ذَز اظ ه لوبى ٍ اؾبتيس هيتَاًس تبثيطگصاض ثبقس (.)4
ثِ عَضي وِ هغبل ِ جوكيسي ٍ ّوىبضاًف ًيع ًكبى زاز وتِ
اؾبتيس ًؿجت ثِ فطايٌس اضظقيبثي اؾبتيس تَؾتظ زاًكتجَ ًرتط
هٌفي زاضًس ٍ ثط ايي ثبٍضًس وِ زاًكجَيبى فطمّبي اضظقيبثي ضا
ثب ثيزلتي ٍ عسم هؿئَليت پط هيوٌٌسٍ .ي عٌَاى ًوتَزُ وتِ
ثِ ًرط هتي ضؾتس ٍجتَز يته ثطًبهتِ تتَجيْي لجتل اظ تَظيت
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فطمّبي اضظقيبثي ثيي زاًكجَيبى ضطٍضي اؾت (ّ .)5وچٌيي
ظاضعي ٍ ّوىبضاًف زض هغبل ِ ذَز اظْتبض وطزًتس وتِ اگط تِ
اضظقيبثي اؾتبز تَؾظ زاًكجَ زاضاي پبيبيي اؾت ،اهب ثِ ذَزي
ذَز ثبعث اضتمبي عولىطز اؾتبز ًويقَز حتي ثب ٍجَز زاقتي
اثعاض پبيب ٍ ه تجط ثطذي اعتمبز زاضًس وِ زاًكتجَيبى نتالحيت
اضظيبثي اؾبتيس ضا ًساضًس ٍ لضبٍت نحيحي اظ اؾبتيس ًويتَاًٌس
زاقتِ ثبقٌس وِ پيكٌْبز قسُ وِ ّوتطاُ ثتب اضظقتيبثي تَؾتظ
زاًكجَ اظ ضٍـّبي هكبّسُاي هؿتمين هثل ضتجظ ٍيتسيَيي
ًيع اؾتفبزُ قَز ( .)6زض هغبل ِ زي ط تَؾتظ علتي انتغطپَض ٍ
ّوىبضاًف ثيبى قسُ اؾت وِ فبوتَضّبي غيط هطتجظ ثب ويفيت
آهَظـ اؾتبز اظ لجيل آؾبىگيطي اؾتبز ،آؾبى ثَزى ؾتااالت
اهتحبًي ،هيعاى عاللِ ثِ ضقتِ تحهيلي ،هيعاى عاللِ ثِ اؾتبز
زض اضظقيبثي زاًكجَ اظ اؾتبز تبثيط زاضًس ثٌبثطايي ثْتط اؾت زض
اظضقتيبثي اؾتتبزاى عتالٍُ ثتط اضظقتيبثي زاًكتجَ اظ اؾتتبز اظ
قتيَُّتبي زي تط اضظقتيبثي اظ جولتِ اضظقتيبثي ّوتبيتبى ٍ
ذَزاضظقيبثي ًيع اؾتفبزُ گطزز ( .)7هغبل بت زي ط ثيبً ط ايتي
هَضَع ّؿتٌس وِ ثب تَجِ ثتِ ايتي وتِ اضظقتيبثي زاًكتجَ اظ
زيسگبُ آهَظـ هيتَاًس يه جعء ضطٍضي ثبقس اهب هىبًيؿتن ٍ
فطايٌس وبهلي ثطاي اضظقيبثي ايفبي ًمف اعضبي ّيتأت علوتي
زض ؾيؿتن آهَظقي ًيؿت ( ٍ .)8اضظقتيبثي عولىتطز تتسضيؽ
اؾبتيس يه فطايٌتس پيچيتسُ ثتَزُ ٍ ثتيزلتتي ٍ وتن اعتجتبضي
ضٍـّبي اضظقيبثي علت پيچيسگي آى هيثبقس ثسيي علت وتِ
ايتتي ضٍـّتتبي اضظقتتيبثي ًوتتيتَاًٌتتس اعالعتتبت زليتتك ٍ
ثيغطضبًِاي ضا اضائِ ًوبيٌس ،لصا هيثبيؿتي ثطاي لضبٍت ًْتبيي
تطويجي اظ اعالعبت حبنل اظ ضٍـّبي هرتلف اضظقيبثي هَضز
اؾتفبزُ لطاض گيطز ( .)8ٍ9حؿيٌي زض هغبل ِ ذَز ثيبى ًوتَزُ
وِ زاًكجَيبى ثطذي اظ عَاهل ثؿيبض هْتن زض اضظقتيبثي ضا ثتِ
ذَثي تكريم هيزٌّس اهتب ّوتِ ه يبضّتبي علوتي ضتطٍضي
ثطاي اؾتبز ذَة ضا زض ًرط ًويگيطًس وتِ ايتي هَضتَع ثبعتث
هيقَز وِ ضٍايي ٍ پبيبيي ًتبيج اضظقتيبثي آىّتب وتبّف يبثتس
( .)10هغبل تتِي زضگتتبّي ٍ ّوىتتبضاًف ايتتي هَضتتَع ضا ثيتتبى
هيوٌس وِ ثيكتط اؾبتيس زاًك بُّبي وكَض ٍ ؾبيط وكَضّب ،ثب
انل اضظقيبثي اؾتبزاى تَؾظ زاًكجَيبى ،ثِ عٌَاى يه هٌج
اضظقوٌس ٍ ه تجط اعالعبت ثطاي ثبظذَضز ثِ اؾتبزاى زض جْت
اضتمبي ويفيت عولىطز آهَظـ ذَز ،هَافك ّؿتٌس ٍ ه تمسًس
وِ ايي ضٍـ ثبيس ثِ عٌَاى جعيي اظ ًرتبم اضظقتيبثي ويفيتت
عولىطز اعضبي ّيأت علوي زضًرط گطفتِ قَز زض ضوي ايتي
ًَع اضظقيبثي ًجبيس ثِ تٌْبيي زض تهوين گيطيّبي هطثَط ثِ
اضتمبي هطتجِ ،اعغبي پبيِ تكتَيمي ٍ زي تط اهتيتبظات ٍيتػُ ٍ
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تطفي ؾبليبًِ هَضز اؾتفبزُ لطاض گيطز ٍ ،زض ايي ضاؾتب اظ زي ط
ضٍـّتبي اضظقتيبثي ًيتع اؾتتفبزُ گتطزز ( .)11لتصا اضظيتبثي
عولىطز آهَظقي اعضبء ّيبت علوي يىي اظ ضٍـّبيي اؾت وِ
هَجت ثْجتَز ويفيتت ثطًبهتِّتب ٍ ف بليتتّتبي آهَظقتي زض
زاًك بُّب قسُ ٍ ثطاؾبؼ ًتبيج آىً ،مبط لَت ٍ ض ف عولىطز
آهَظقي هكرم قسُ ٍ ثتب تمَيتت جٌجتِّتبي هثجتت ٍ ضفت
وبؾتيّب زض ضاؾتبي انالح اهَض آهَظقي ثطًبهِضيتعي هٌبؾتت
نَضت پصيطز ،ثِ عَضي وِ اظ ؾبل  1927هتيالزي اؾتتفبزُ اظ
ًرطات زاًكتجَيبى ثتطاي اضظقتيبثي اعضتبي ّيتبت علوتي زض
زاًكت بُّتتب ٍ هطاوتتع آهتتَظـ عتتبلي قتتطٍع گطزيتتس ٍ تتتبوٌَى
گؿتطـ پيسا وطز ٍ زض اوثط زاًك بُّبي زًيتب ثتِ عٌتَاى يته
هٌج انلي اضظقيبثي عولىطز آهَظقتي ّيتبت علوتي ثتِ وتبض
گطفتتتِ قتتسُ اؾتتت ( .)12اظ آًجبئيىتتِ اضظقتتيبثي تَؾتتظ
زاًكجَيبى يته قتبذم هتَثط ،ضٍا ٍ پبيتبيي ثتطاي اضظقتيبثي
اؾبتيس اؾت ،پؽ ايي ؾئَال ثبلي هيهبًس وِ «آيب زاًكتجَيبى
همتتساض زاًتتف وتتبفي ضا ثتتطاي اضظقتتيبثي اؾتتبتيس ضا زاضًتتس؟»
( .)14،13ثطاي ضٍقي قسى ايي هؿئلِ ذَز اضظقتيبثي اؾتبتيس
ثِ عٌَاى يه ضٍـ تىويلي عالٍُ ثط اضظقتيبثي اؾتبتيس تَؾتظ
زاًكجَيبى تَنيِ قسُ اؾت (.)16،15
ثب تَجِ ثِ اّويت هَضَع اضظقيبثي عولىطز اؾبتيس جْتت پتي
ثطزى اؾبتيس ٍ ثطًبهِضيعاى ثِ ًمبط لتَت ٍضت ف آهَظقتي ،زض
ضاؾتبي ثطًبهِضيعي ثْتط ثتطاي ثْجتَز ٍضت يت آهَظقتي ٍ ثتب
تَجِ ثِ هكىالتي وتِ زض ضاثغتِ ثتب اضظقتيبثي اؾتبتيس تَؾتظ
زاًكجَيبى ٍجَز زاضز ٍ ّوچٌيي ثِ علتت ثتبالتط ثتَزى اضظـ
تطويجي ضٍـّبي اضظقتيبثي زض ايتي هغبل تِ ّتسف ،همبيؿتِ
اضظقتتيبثي عولىتتطز آهَظقتتي اؾتتبتيس زاًكتتىسُ ثْساقتتت ٍ
پيطاپعقىي زاًك بُ علَم پعقىي لطؾتبى تتتَؾظ زاًكتجَيبى
ٍذَزاضظيبثي اؾبتيس زض ًين ؾتبل اٍل ؾتبل تحهتيلي 92-93
ثَز.
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ريشَب

A

ايي هغبل ِ تَنيفي– تحليلي ثط ضٍي زاًكتجَيبى وبضقٌبؾتي
زاًكىسُ ثْساقت ٍ پيطاپعقىي وِ زض تطم زٍم ثِ ثبال هكتغَل
ثِ تحهيل ثَزًس ٍ اؾبتيس ّيبت علوي زاًك بُ علتَم پعقتىي
لطؾتبى وِ زض ًيوؿبل اٍل ؾبل تحهتيلي  1392-93زض ايتي
زاًكىسُّب زضٍؼ تئَضي زاقتٌس اًجبم قس .الظم ثِ شوط اؾتت
وِ زاًكجَيبى هْوبى ٍ اؾبتيسي وِ ثِ نَضت هتسعَ اظ ؾتبيط
زاًك بُّب يب ؾبظهبىّب زعَت ثِ ّوىبض قسُ ثَزًس ٍ ّوچٌتيي
هسضؾيي غيط ّيبت علوتي ٍاضز هغبل تِ ًكتسًس .ثتب تَجتِ ثتِ
پبضاهتطّبي ثسؾت آهسُ اظ هغبل ِ پبيلَت ثط ضٍيً 10فط اؾتتبز
ٍ ً 50فتتط زاًكتتجَ ثتتب ( ٍ )r;0/114 ٍ β;0/2 ٍ α;0/05ثتتب
اؾتفبزُ اظ ًتطمافتعاض ت يتيي حجتن ًوًَتِ 31 PASS.Ver.11
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ؾىيٌِ هْسٍي ٍ ّوىبضاى

وبضقٌبؼ  ٍ EDOثسٍى ليس هكرهبت فتطزي آىّتب ٍ هغتبثك
اضظقيبثي تطهي نتَضت گطفتت .زازُّتب پتؽ اظ جوت آٍضي ثتب
اؾتتتفبزُ اظ آظهتتَى آهتتبضي  tهؿتتتمل ٍ اظ عطيتتك ًتتطمافتتعاض
آهبضي  SPSS.Ver.16هَضز تجعيِ ٍ تحليل لطاض گطفت.

اؾتبز ثِ ضٍـ ؾطقوبضي ٍ 310زاًكجَ ثِ ضٍـ ًوًَتِگيتطي
تهبزفي ؾبزُ زض ايي هغبل تِ قتطوت وطزًتس .ثتِ عتَضي وتِ
ّطيه اؾتبز تَؾظ  10زاًكجَ هَضز اضظيبثي لطاض گطفت .اثتعاض
جو آٍضي زازُّب زٍ پطؾكٌبهِ هتٌبظط ثَز وِ ثطاؾبؼ هميبؼ
ليىطت تْيِ قسُ ثتَز ٍ پطؾكتٌبهِ حتبٍي  12ؾتئَال ْتبض
گعيٌِاي ثَزًس وِ ثِ نَضت عبلي( ،)4ذَة ( ،)3هتَؾتظ ()2
ٍ ض يف (ً )1وطُزّي قسُ ثَزًس .پطؾكٌبهِ حتبٍي ؾتَاالتي
اظ لجيل ًَ ي لسضت تفْين ٍ اًتمبل هفتبّين زضؼ ،هيتعاى
تؿلظ ثط هَضَع زضؼ ًَ ،ي اضتجبط ثب زاًكجَ ٍ اؾتفبزُ اظ
اًَاع ضٍـّبي آهَظقي ثَز .اظ فطمّتبي اضظقتيبثي هَجتَز زض
زاًك بُ ثطاي تْيِ پطؾكٌبهِّب اؾتفبزُ گطزيس وتِ زض اذتيتبض
افطاز آگبُ ٍ ثبتجطثِ لطاض گطفت ٍ پؽ اظ اعوبل تغييطاتي ،ضٍايي
آىّب تبييس گطزيس ٍ زض ذهَل پبيبيي ضطيت آلفتبي وطًٍجتبخ
ثطاي پطؾكٌبهِّبي پط قسُ تَؾظ زاًكتجَيبى ثطاثتط ثتب 0/81
ثتتَز ٍ ثتتطاي پطؾكتتٌبهِّتتبي پتتط قتتسُ تَؾتتظ اؾتتبتيس ثطاثتتط
ثب0/87ثَز وِ ًكبً ط پبيبيي پطؾكٌبهِّب ثَز .پطؾكتٌبهِ پتؽ
اظ وسگصاضي زض اذتيبض آًبى جْت تىويل لطاض گطفت ،ؾپؽ ثبظ
پؽ گطفتِ قس .الظم ثِ شوط اؾتت وتِ لجتل اظ قتطٍع هغبل تِ
السام ثِ ثطگعاضي يه جلؿِ تَجيْي ثطاي اؾبتيس اذص ضضتبيت
آًبى گطزيس .اضظقيبثي زاًكجَيبى لجل اظ قطٍع وتالؼ تَؾتظ

يبفتٍَب
زض ايي هغبل ِ ت ساز ّ 31يئت علوتي ( 61زضنتس هتطز ٍ 25
زضنس ظى) وِ  37/9زضنس آًْب زاضاي ضتجتِ علوتي اؾتتبزيبض ٍ
 62زضنس هطثي ثَزًس ٍ  310زاًكجَ اعن اظ زذتتط ٍ پؿتط زض
هغبل تتِ قتتطوت ًوَزًتتس .ثطاؾتتبؼ ًتتتبيج ثسؾتتت آهتتسُ
(جسٍل  ،)1هيبً يي هجوَع ًوطات  12قبذم هتَضز ثطضؾتي
زض پطؾكتتتٌبهِ ذَزاضظيتتتبثي عولىتتتطز آهَظقتتتي اؾتتتبتيس
( )40/82±7/52اظ هيبً يي هجوَع ًوطات  12قتبذم هتَضز
ثطضؾي زض پطؾكٌبهِ اضظقيبثي عولىطز آهَظقي اؾبتيس تَؾتظ
زاًكجَيبى ( )40/07±4/13ثِ همساضي اًسوي ثتبالتط ثتَز .اهتب
ايتتي هيتتبً يي هجوتتَع  12قتتبذم هتتَضز ثطضؾتتي اظ ًرتتط
زاًكجَيبى ٍ ثب هيبً يي هجوَع  12قبذم هَضز ذَز اضظيبثي
اؾبتيس ثطاؾبؼ آظهَى آهبضي  tهؿتفل ثطاؾبؼ جسٍل قتوبضُ
 1ثب ّن تفبٍت ه ٌيزاضي ًساقت (.)p=0/ 38
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جديل  :1وتبيج آزمًن آمبري  tمستقل ،مقدار ميبوگيه ي اوحراف معيبر ومرات خًد ارزيببي استبدان ي ارزشيببي داوشجًيبن از اعضبي َيأت علمي
مقدارt
()P-value
ميبوگيه
گريٌ
رديف سؤال
3/ 44±0/63
اؾتبز
0/62
0/538
لسضت تفْين ٍ اًتمبل هفبّين زضؼ
1
3/ 42±0/34
زاًكجَ
3/5±0/64
اؾتبز
0/004
0/997
هيعاى تؿلظ ثط هَضَع زضؼ
2
3/ 47±0/42
زاًكجَ
3/24±0/63
اؾتبز
0/116
0/908
ضٍـ تسضيؽ
3
3/25±0/39
زاًكجَ
36 3/30±0/87
اؾتبز
هيعاى عاللِ اؾتبز ثِ اؾتفبزُ اظ ٍؾبيل ووه
0/198
0/849
4
3/27±0/
زاًكجَ
آهَظقي (زض نَضت ٍجَز اهىبًبت)
3/7±0/47
اؾتبز
2/146
0/036
هيعاى عاللِ اؾتبز ثِ اهط تسضيؽ
5
3/46±0/29
زاًكجَ
3/6±0/5
اؾتبز
1/813
0/075
عاللِ ٍ ضغجت زض ضف هكىالت علوي زاًكجَيبى
6
3/37±0/38
زاًكجَ
3/2±0/61
اؾتبز
0/483
0/631
هيعاى پصيطـ ًرطات زاًكجَيبى زض ضاثغِ ثب زضؼ
7
3/27±0/38
زاًكجَ
3/41±0/62
اؾتبز
هيعاى ضعبيت ًرن ٍ تطتيت زض ف بليت ّبي آهَظقي،
0/693
0/491
8
3/ 51±0/41
زاًكجَ
حضَض زض والؼ ٍ عَل ظهبى والؼ
3/ 5±0/59
اؾتبز
هيعاى ضعبيت ؾطفهل ّبي زضٍؼ ت ييي قسُ اظ
0/340
0/735
9
3/ 47±0/32
زاًكجَ
عطف ؾتبز اًمالة فطٌّ ي
3/ 2±0/67
اؾتبز
0/894
0/379
هيعاى اضائِ هغبلت تسضيؽ قسُ
10
3/ 37±0/31
زاًكجَ
3/1±0/72
اؾتبز
0/736
0/465
هيعاى تبثيط تىليف ت ييي قسُ
11
3/ 2±0/35
زاًكجَ
3/ 5±0/57
اؾتبز
2/514
0/015
هيعاى ه طفي هٌبث ٍ هبذص زض ضاثغِ ثب زضؼ
12
3/ 18±0/18
زاًكجَ
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هيبً يي هجوَع ًوطات  12قبذم هَضز ثطضؾي
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اؾتبز
زاًكجَ

40/82 ± 7/52
40/07 ± 4/13

0/ 38
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ّوچٌيي اظ ثتيي  12قتبذم هتَضز ثطضؾتي ،زض 3قتبذم اظ
جولِ ،هيعاى عاللِ اؾتبز ثِ اهط تسضيؽ ثب  ،p=0/036عاللتِ ٍ
ضغجت زض ضف هكىالت علوي زاًكجَيبى ثب  ٍ p=0/075هيعاى
ه طفي هٌبث ٍ هبذص زض ضاثغِ ثب زضؼ ثب  ،p=0/015ثيي ًوتطُ
اضظقتيبثي عولىتتطز آهَظقتي ثسؾتت آهتتسُ تَؾتتظ زاًكتتجَ ٍ
ذَزاضظيبثي اؾبتيس تفتبٍت ه ٌتبزاضي ٍجتَز زاقتت ٍ زض ثتيي
هبثمي قبذمّب ثيي ًوطُ اضظقيبثي عولىتطز آهَظقتي ثسؾتت
آهسُ تَؾظ زاًكتجَ ٍ ذَزاضظيتبثي اؾتبتيس تفتبٍت ه ٌتبزاضي
ٍجَز ًساقت .هغبثك ثب ًتبيج ثسؾت آهسُ زض ذهَل قتبذم
هطثَط ثتِ ضٍـ تتسضيؽ اؾتتبز ،هيتبً يي ًوتطُ ذَزاضظيتبثي
اؾتتتتبتيس ( )3/24±0/63اظ هيتتتتبً يي ًوتتتتطُ زاًكتتتتجَيبى
( )3/25±0/39پبيييتط ثَز زض هَضز قبذم هيعاى ضعبيت ًرن
ٍ تطتيت زض ف بليتّتبي آهَظقتي ،حضتَض زض وتالؼ ٍ عتَل
ظهبى والؼ ًيع هيتبً يي ًوتطُ اضظقتيبثي تَؾتظ زاًكتجَيبى
( )3/51±0/41اظ ًوطُ ذَزاضظيبثي اؾتبز ( )3/ 41±0/62ثيكتط
ثَز ّ.وچٌيي زض قبذم هيتعاى اضائتِ هغبلتت تتسضيؽ قتسُ،
هيبً يي ًوطُ اضظقيبثي تَؾظ زاًكجَ ( )3/37±0/31ثتبالتط اظ
ًوطُ ذَزاضظيبثي اؾبتيس ( )3/2±0/67ثَز .الظم ثِ شوط اؾت وِ
هيتتبً يي ًوتتطُ اضظقتتيبثي تَؾتتظ زاًكتتجَ ( )3/2±0/35زض
قبذم هيعاى تبثيط تىليف ت ييي قسُ ثبالتط اظ هيبً يي ًوتطُ
ذَز اضظيبثي اؾبتيس ( )3/1 ±0/72ثَز.

ؾىيٌِ هْسٍي ٍ ّوىبضاى
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زض هغبل ِ انتغطي ٍ ّوىتبضاى ًتتبيج ًكتبى زاز وتِ قتبذم
ه طفي هٌبث ٍ هبذص زض ضاثغِ ثتب زضؼ ٍ قتبذم هطثتَط ثتِ
لسضت تفْين ٍ اًتمبل هفبّين زضؼ ثيي ًوطُ اضظقيبثي ثسؾتت
آهسُ تَؾظ زاًكجَ ٍ ذتَزاضظيتبثي اؾتبتيس تفتبٍت ه ٌتبزاضي
ٍجَز ًساقت (.)17
ععيعي ٍ ّوىتبضاًف زض زاًكتىسُ ثْساقتت عوتَهي ٍ تغصيتِ
زاًك بُ علتَم پعقتىي قتيطاظ ًكتبى زاز وتِ هيتبً يي ًوتطُ
ذَزاضظيبثي اؾبتيسي وِ ثطاي زاًكتجَيبى ليؿتبًؽ ٍ همتبع
پبييي تسضيؽ هيوطزًس تفبٍت ه ٌيزاضي ثب هيبً يي اضظقيبثي
اؾتبز تَؾظ زاًكجَ زاقت اهب ثيي هيبً يي ًوطُ ذَزاضظيتبثي
اؾبتيسي وِ ثطاي زاًكجَيبى فَق ليؿبًؽ تسضيؽ هتيوطزًتس
تفبٍت ه ٌبزاضي ثب هيبً يي اضظقتيبثي اؾتتبز تَؾتظ زاًكتجَ
ٍجَز ًساقت .زض ايي هغبل ِ شوط قسُ وِ زاًكتجَيبى همتبع
ثبال ٍ وبضقٌبؾتي اضقتس زضن ثْتتطي ًؿتجت ثتِ زاًكتجَيبى
وبضقٌبؾي اظ ف بليت زضؾي زاضًس ٍ ثب عٌبيت ثِ ايي وتِ تَجتِ
ثِ ًيبظّب ٍ عولىطز آهَظقي زاًكجَيبى ليؿبًؽ ضطٍضي اؾت.
لصا اعضبي ّيبت علوي ضٍـّبي آهَظقي ذَز ضا جْت ثْجَز
عولىطز ٍ زضن ثْتط زاًكتجَيبى همتبع پتبييي ٍ وبضقٌبؾتي
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ًتبيج هغبل ِ ًكبى زاز ثب ٍجَز ايي وِ هيبً يي هجوَع ًوطات
 12قبذم هَضز ثطضؾتي زض پطؾكتٌبهِ ذَزاضظيتبثي عولىتطز
آهَظقي اؾبتيس اًسوي اظ هيبً يي هجوَع ًوتطات  12قتبذم
هَضز ثطضؾي زض پطؾكٌبهِ اضظقيبثي عولىطز آهَظقتي اؾتبتيس
تَؾظ زاًكجَيبى ثبالتط ثَز اهب اظ ًرتط آهتبضي ثتب ّتن تفتبٍت
ه ٌيزاضي ًساقتِ اؾتت ( .)p=0/ 38اهتب زض ٌتس قتبذم اظ
جولِ قبذم هطثَط ثِ ضٍـ تسضيؽ اؾتتبز ،قتبذم هيتعاى
ضعبيت ًرن ٍ تطتيت زض ف بليتّبي آهَظقي ،حضَض زض والؼ
ٍ عَل ظهبى والؼ ٍ قبذم هطثَط ثتِ هيتعاى اضائتِ هغبلتت
تسضيؽ قسُ ّوچٌيي قبذم هيعاى تبثيط تىليف ت ييي قسُ،
هيبً يي ًوطُ اضظقيبثي تَؾظ زاًكجَ ثبالتط اظ هيتبً يي ًوتطُ
ذَزاضظيبثي اؾبتيس ثَزً .تبيج هغبل ِ حبضط حبوي اظ آى ثَز وِ
ثيي  12قبذم هَضز ثطضؾي ،ثِ تطتيتت زض  3قتبذم عاللتِ
اؾتبز ثِ اهط تسضيؽ ،عاللِ ٍ ضغجتت زض ضفت هكتىالت علوتي
زاًكجَيبى ٍ هيعاى ه طفي هٌبث ٍ هبذص زض ضاثغِ ثب زضؼ ثيي
ًوطُ اضظقيبثي عولىطز آهَظقي ثسؾت آهسُ تَؾتظ زاًكتجَ ٍ
ذَزاضظيبثي اؾبتيس تفبٍت ه ٌبزاضي ٍجَز زاقت .زضحتبلي وتِ
/ 15
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تغييط زٌّتس ( .)18وبًتسايؽ )ّ ٍ (Candaceوىتبضاًف ًكتبى
زازًس وِ ثيي اهتيتبظات اضظيتبثي اؾتبتيس تَؾتظ زاًكتجَيبى ٍ
ذَزاضظيبثي آًبى اضتجتبط ه ٌتيزاضي ٍجتَز ًتساضز ٍ نتطفبً زض
پبؾد ثِ قبذم اضايِ هغبلت زض ؾغح آهَظـ افطاز ثب هيبً يي
ضًج پبؾد زاًكجَيبى  3/89 ±0/46زضحبلي وِ هيبً يي ًوتطُ

iv

h
c

ذَزاضظيبثي اؾبتيس ثطاثط 3/37 ±1/10ثتَز .ايتي هغبل تِ علتت
پتتبييي ثتتَزى ًوتتطات ذَزاضظيتتبثي اؾتتبتيس ًؿتتجت ثتتِ ًوتتطات
اضظقيبثي تَؾظ زاًكجَيبى ضا پبييي ثتَزى ًوتطُ ذَزاضظيتبثي
اؾبتيس هيزاًؿت وِ قبيس اعضتبي ّيتبت علوتي ً تطاى ايتي
هَضَع ثبقٌس وِ زاًكجَيبى هوىي اؾت ثِ عتَض ؾتبذت ي ٍ
غيطٍال ي ًوطُ پبيييتطي ثِ آىّب ثسٌّس .گبّي اٍلتبت اعضتبي
ّيبت علوي ثستطيي هٌتمساى ذَزقبى ّؿتتٌس وتِ زض ٌتيي
جبّبيي ثطضؾي ًتبيج اضظيبثي زاًكجَيبى هيتَاًس ثبعث ت تبزل
گتطزز (ّ .)19وچٌتيي يبفتتِ ّتبي هغبل تِ هطضتيِ عاليتتي ٍ
ّوىبضاًف ًكبى زاز وِ ثيي هيبً يي اضظقتيبثي زاًكتجَيبى ٍ
ذَز اضظاثي تفبٍت ه ٌيزاضي ٍجَز ًساضز ٍ ًتتبيج هغبل تِ ٍي
ًكبى زاز وِ ذَز اضظيبثي اؾبتيس ثب اضظقيبثي زاًكجَيبى تغبثك
زاضز ٍ ضاثغِ هتمبثتل اؾتتبز ٍ زاًكتجَ اظ اؾتتحىبم ثيكتتطي
ثطذَضزاض اؾتت ٍ زاًكتجَيبى اًتغتبضات آهَظقتي ذتَز ضا ثتِ
نَضت ٍال ثيٌبًِ ٍ ًعزيه ثِ ًرطات اؾبتيس هَضز اضظيبثي لطاض
زازُ اًسٍ ذَز اضظقيبثي اؾبتيس ضا هي تَاى ثِ ّوطاُ اضظقتيبثي
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زاًكجَيبى ثِ عٌَاى اثعاضي وبضآهس زض اضظقيبثي اؾبتيس ثِ وتبض
گطفت (ّ .)20وچٌيي ًتبيج هغبل ِ ظّطا تصوطي ٍ ّوىتبضاًف
ًكبى زاز وِ ثيي هيبً يي ًوطات اضظقتيبثي اؾتبتيس اظ زيتسگبُ
هؿتتئَليي ،هتتسيطاى گتتطٍُ ،زاًكتتجَيبى ٍ ذَزاضظي تبثي تفتتبٍت
آهبضي ه ٌي زاضي ٍجَز ًتساضز ( ّ )P> 0/05وچٌتيي ٍي زض
هغبل ِ ذَز عٌَاى وطز وتِ زض اضظقتيبثي اؾتبتيس ضطٍضيؿتت
ثطاي اضظقيبثي زليك ٍ هٌغمي اؾبتيس ضتوي اؾتتفبزُ اظ اثتعاض
ؾٌجف هٌبؾت ٍ ثطًبهِ جبه  ،اظ تلفيك زيسگبّْبي هرتلتف
جْت قٌبؾبيي ًمبط لَت ٍ ض ف اؾبتيس اؾتفبزُگطزز (.)21
ثطذالف ًتبيج هغبل ِ حبضط ،هغبل ِ آلبهاليي ٍ ّوىتبضاًف زض
زاًكىسُ ثْساقت زاًك بُ علَم پعقىي ثٌسضعجبؼ ًكبى زازًس
وِ ثيي هيبً يي ًوطات ذَزاضظيبثي ٍ هيبً يي ًوطات اضظقيبثي
اؾبتيس تَؾظ زاًكتجَيبى اظ لحتبػ آهتبضيتفتبٍت ه ٌتيزاضي
ٍجَز زاضز ( )p=0/ 016ثِ عَضي وِ ًوطُ ذَزاضظيبثي اؾتبتيس
 75زضنس ثبالتط اظ ًوطُ اضظقيبثي آىّب تَؾظ زاًكجَيبى ثتَز.
ّوچٌيي ٍي ثيبى زاقت وِ ًتبيج ذَزاضظيتبثي اعضتبي ّيتبت
علوي ٍ اضظقيبثي ّيبت علوي تَؾظ زاًكجَ هتيتَاًتس ثبعتث
ثْجَز ويفيتت تتسضيؽ اؾتبتيس گتطزز (ّ .)22وچٌتيي ًتتبيج
هغبل ِ ج فطي ٍ ّوىبضاًف زض زاًكىسُ پعقىي زاًك بُ علَم
پعقىي هبظًسضاى ًكبى زاز وِ ثيي ًوطات ذَزاضظيتبثي اؾتبتيس
ثب اضظقيبثي اؾبتيس تَؾظ زاًكجَيبى اذتالف ه ٌتيزاض ٍجتَز
زاضز ٍ هيبً يي ًوطات اضظقيبثي تَؾظ زاًكجَيبى پتبيييتتط اظ
ًوطات ذَزاضظقيبثي اؾبتيس ثَز ( .)23هغبل ِ عجسالهتوسي زض
زاًكىسُ زًساًپعقىي زاًك بُ علَم پعقىي ّوساى ًيع تفتبٍت
ه ٌيزاضي ضا ثيي هيبً يي ًوطات ذَزاضظيبثي ٍ هيبً يي ًوطات
اضظقيبثي اؾبتيس تَؾظ زاًكجَيبى ًكتبى زاز ثغتَضي وتِ ٍي
اظْبض زاقتِ اؾت وِ يىي اظ زاليل احتوبلي ثبال ثتَزى ًتيجتِ
ذَزاضظيبثي اؾبتيس ،عسم ٍجَز فطٌّگ ذَزاضظيبثي ؾتبليبًِ زض
هطاوع آهَظقي ٍ اعوبل همبيؿِ ًتبيج اضظيبثي زاًكتجَ ٍ اؾتبتيس
زض ضاؾتبي ثْجَز ًمبط لَت ٍ ض ف آهَظـ اؾت (.)24
الْيجب ) )Alhijaزض هغبل ِاي ثيبى هيوٌس پتبييي ثتَزى ًوتطُ
اضظقيبثي تَؾظ زاًكجَ هيتَاًس ثِ زليل عسم تَاًتبيي اؾتبتيس
زض ظهيٌِ پبيف فطزي ٍ ؾ ي زض ضف ًمبيم ذَز ثبقس وِ ايي
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اهتتط هتتبً ي زض ضاُ تىبهتتل حطفتتِاي آًتتبى ذَاّتتس ثتتَز (.)25
هغبل ِاي ليي (ّ ٍ )Laneوىتبضاًف زض پٌؿتيلَاًيب ثتب عٌتَاى
اضظقيبثي تسضيؽ اؾبتيس ثط ضٍي زاًكجَيبى پعقىي ًكتبى زاز
وِ گط ِ ًتبيج ذَزاضظيبثي زاًكجَيبى ثبالتط اظ اضظقيبثي آىّب
تَؾظ ؾبيطيي ٍ اؾبتيس ثَز ٍلي ثب اًجبم يته زٍضُ آهتَظـ اظ
عطيك آهَظـ هْبضتّبي ذَزاضظيبثي زض ثيي زاًكجَيبًي وتِ
تَاًوٌسيّبيقبى ضا ثبالتط هيزاًؿتٌس ّوجؿت ي زض ثيي ايتي
زٍ اضظقيبثي ثغَض ه ٌيزاضي افعايف يبفت ( .)26ثتب تَجتِ ثتِ
اييوِ اضظقيبثي تَؾظ زاًكتجَيبى يته قتبذم هتَثط ،ضٍا ٍ
پبيبيي ثطاي اضظقيبثي اؾبتيس اؾت اهب زض ضاؾتبي ثْجَز ويفيت
اضظقيبثي ٍ ثْجَز عولىطز آهَظقي اؾبتيس عتالٍُ ثتط اضظقتيبثي
اؾبتيس تَؾظ زاًكجَيبى اؾتفبزُ اظ ضٍـ ذَزاضظيتبثي اؾتبتيس
ثِ عٌَاى يه ضٍـ هىول تَنيِ هيقَزّ .وچٌيي ثب تَجِ ثِ
اّويت اضظقيبثي عولىطز آهَظقي اؾتبتيس زض ثْجتَز ٍضت يت
آهَظقتتي زاًكتت بُّتتب ٍ زاًكتتجَيبى پيكتتٌْبز هتتيگتتطزز
پطؾكٌبهِّتبي اؾتتبًساضز قتسُ جْتت ذَزاضظيتبثي اؾتبتيس ٍ
اضظقيبثي تَؾظ زاًكجَ زض توبهي زاًكت بُّتب ثىتبض ضٍز تتب اظ
ًتبيج آى ثطاي ثْجَز ًمبط ض ف ٍ وبؾتي هَجتَز زض عولىتطز
اؾتتبتيس ٍ آهتتَظـ زاًكتتجَيبى اؾتتتفبزُ قتتَز .هتتيتتتَاى اظ
هحسٍزيتّبي ايتي هغبل تِ حجتن ًوًَتِ وتن ٍ اًجتبم آى زض
هحسٍزُ ظهبًي يه تطم ًبم ثطز.
ثب تَجِ ثِ ايي وِ زض هغبل ِ حبضط ثتيي هيتبً يي وتل ًوتطُ
اضظقيبثي اؾبتيس تَؾظ زاًكجَيبى ٍ ذَزاضظيبثي اؾبتيس ثب ّتن
تفبٍت ه ٌتيزاضي ٍجتَز ًساقتت اهتب جْتت ثْجتَز عولىتطز
آهَظقي اؾبتيس عالٍُ ثط اضظقيبثي اؾبتيس تَؾتظ زاًكتجَيبى،
اؾتفبزُ اظ ضٍـ ذتَزاضظقتيبثي اؾتبتيس ثتِ عٌتَاى يته ضٍـ
هىول تَنيِ هيقَز.
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زض پبيبى اظ ظحوبت هطوع  EDCزاًك بُ علَم پعقىي لطؾتبى
ٍ هطوع  EDOزاًكىسُ ثْساقت جْت ووه زض اجطاي ايي
پػٍّف ٍ هغبل ِ ،تكىط ٍ لسضزاًي ث ول هيآيس.
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Abstract
Introduction: The evaluation of faculty teaching performance is often the most important factors in
promotion and tenure decision at colleges and universities focused on teaching. The aim of this
study was to compare students' evaluation of teaching and faculty members' self-evaluation for
improving teaching
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Methods: This descriptive cross- sectional study was in health and nutrition school and 31 faculty
members selected through census sampling method and 310 students who were selected randomly

S
f

were participated in the study. Each of faculty members was evaluated by 10 students. The data
gathering tool was two same questionnaires with point Likert scale and consisted teaching and
demographic questions. The Cronbach’s alpha coefficient of faculty members' questionnaire was

o
e

0.87, students' questionnaire was 0.81, which shows the questionnaires' reliability. The data were
analyzed by independent t-tests in SPSS-16.

Results: The total mean and standard deviation of the faculty members' self-evaluation scores was
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40.82±7.52 and the total mean and standard deviation of Faculty teaching evaluation scores by
students was 40.07±4.13 findings show that the total mean scores of self-evaluation for faculty
members was higher than the total mean scores of evaluation by students but the difference was not
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statistically significant (p=0.38).

Conclusion: To promote faculty members' instructional performance, faculty member self-

A

evaluations, in addition to Student evaluation of faculty teaching effectiveness, have been
recommended as a more holistic approach.
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