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روایی نتایج ارزشیابی دانشجو از  میزان بر مؤثربررسی عوامل 

 : پژوهشی آمیختهادتاس
 

 * بیژن عبدالهی
 ** فرهادی امجدفرهاد 

 *** قدیمیفرهاد 
 

 چکیده
هدف از این مقاله شناسایی عوامل تأثیرگذار بر میزان روایی نتایج ارزشیابی دانشجو از استاد 

کنندگان در بخش کیفی اساتید شرکت. استفاده قرار گرفتروش تحقیق آمیخته مورد . است
کارشناسی  90و  89های تحصیلی ی دانشجویان ورودی سالتربیتی و در بخش کمّرشته علوم

در بخش کیفی از . تهران بودندشهر های دولتی تربیتی و روانشناسی دانشگاههای علومرشته
آموزشی و  دانشجو از دو گرایش مدیریت 273ی تعداد برفی و در بخش کمّگیری گلولهنمونه

ساخته محققة پرسشنام از دو ابزار مصاحبه و. به روش تصادفی انتخاب گردید مشاوره
. گیری شدها از روش تحلیل عاملی اکتشافی بهرههمچنین برای تحلیل داده. استفاده شد

های عامل تحلیل و فرآیند کدگذاریو به روش تحلیل محتوا  بخش کیفی هایداده
ایجاد  در حوزه استاد. اساتید و سامانه ارزشیابی شناسایی شدند، های دانشجویانویژگی

، میزان عالقه دانشجو نسبت به درس در حوزه دانشجو، انگیزه و شوق علمی در دانشجویان
های دقیق در فرم رشته تحصیلی و امید به آینده و در حوزه سامانه ارزشیابی نبودن مالک

 . را داشتند بیشترین اولویت یارزشیاب
 

 پژوهش آمیخته، استاد، دانشجو، ارزشیابیواژگان کلیدی: 
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 تهراندانشگاه  از کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی **
 خوارزمیدانشگاه  از کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی ***

www.SID.ir

mailto:biabdollahi@yahoo.com
mailto:biabdollahi@yahoo.com
www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

130 
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 مقدمه
برای . کندیمی احساسی و عاطفی از سوی استادان را ایجاد هاواکنشانواع  ،ارزشیابی

آورد و یمشده را به یاد  یطراحی یادگیری حمایتی و خوب هافرصت، برخی از آنان
از شود که به نوبه خود به احساس جدیدی یمحتی نیروبخشی و  موجب شادی

، برای برخی دیگر خصومت. گرددیمگرایی و بهبود یاددهی و یادگیری منجر حرفه
رسد یمآورد که به نظر یمهای منفی از طرف مدیران را به یاد عدالتی و قضاوتیب

، تادان و حتی دانشجویانبرای اکثریت اس. ارزشیابی، درک سطحی از کار استادان دارند
یک  ارائهآورد که شامل تکمیل یک فرم و یمیاد به ی را اساالنهخنثی  تشریفات
 . شودیمی مدت طوالن یرتأثبرای بهبود اما فاقد  ،ضرریبپیشنهاد 

قضاوت جامع در مورد کیفیت عملکرد وی در انجام وظایف  ،ارزشیابی استاد
که به او محول است هایی یتمسئول( و دیگر هایستگیشاها و یتوانمند) آموزشی

اطالعات  یآورانجام چنین کاری مستلزم جمع(. 2011 1)نوالن و هوور شده است
آموزشی و انتخاب معیارهایی برای مقایسه اطالعات به دست  هاییتالزم درباره فعال

است که استاد تا چه میزان به  بارهینا آمده با آن معیارها و سپس قضاوت در
برای ارزشیابی استاد . (1392، )سیف دست یافته است شده یینتع از پیش یهاهدف
یکی کمک به استادان در جهت آنها  ینتراند که مهمزیادی را برشمرده یهاهدف

آموزشی خود و دیگری کمک به مدیران و  هاییتها و فعالاصالح و بهبود روش
تر درباره تر و درستمعقول هایگیرییمآموزشی در جهت تصم یهانمسئوالن سازما

بنابراین تردیدی نیست که ارزشیابی از کار . ینهاستارتقا و مانند ا، ترفیع، استخدام
سی و بنی ؛1381، و همکاران )کیخائی استاد اقدامی ضروری و سازنده است

 . (1392، سیف و 1390، و همکاران طهماسبی ؛1390، ؛ شکورنیا1389، آذریدلفان
یکی از  ،یا ارزشیابی دانشجو از تدریس استاد ارزشیابی دانشجویان از استادان

 یها و مراکز آموزشی است که به عنوان عاملارزشیابی در دانشگاه یهاروشترین یجرا
 ها ودانشگاه در تمامی یباًتقر ،آموزشی یهادر سودمندی و اثربخشی برنامه کنندهیینتع
. (1385، و همکاران )غفوریان شودمیاستفاده  ،راکز آموزش عالی معتبر در سطح دنیام

دانشجویی تنها منبع  هاییابیدارند که ارزش اعتقاد نویسندگانبعضی از ، بارهینا در
 یماًزیرا دانشجویان تنها افرادی هستند که مستق ؛استملموس و بهترین نوع ارزشیابی 
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 هاییتبرای ارزشیابی از فعال، و بنابراین شوندیه متوسط استادان آموزش داد
، 2و اسپرول 2003، و همکاران 1)امری آنان در بهترین شرایط قرار دارند، آموزشی

نتایج برای تعیین اثربخشی استاد  ،(2006) 3بنا به گفته استرانگ و استراندر. (2000
 4سلدین. گشایدمیدیگری به روی متخصصان ارزشیابی ة پنجر ،دانشجوارزشیابی 

 ششصدبا بررسی کاربرد ارزشیابی دانشجویان از استادان در  یادر مطالعه (40: 1993)
که از نظرات دانشجویان  یتعداد مؤسسات 1993تا  1973دریافت که از سال  ،دانشکده

. درصد افزایش یافته است 86درصد به  29از  اندکردهبرای ارزشیابی استادان استفاده 
این است که اطالعات مورد نیاز باید  شودمیواقع  تأکیدمورد  بارهینا آنچه که دراما 

با بررسی بیش از  (1998) 5وچل. منصفانه و روا گردآوری شود، دقیق یهابا روش
ارزشیابی استاد توسط "دارند که  مقاله نشان داده است که اکثر محققان اعتقاد 150

 6لیبو. (207) "باارزش برای ارزشیابی تدریس است روا و، پایا اییلهوس ،دانشجویان
بر این باورند که دانشجویان منبع معتبری برای کسب اطالع  (21: 2001) و همکاران

استادان هستند و نتایج ارزشیابی استادان توسط دانشجویان  هاییژگیدر مورد برخی و
با ، (21: 1997) «7کورنل ارزشیابی تدریس دانشگاهة نامسال»در . دارداز روایی و پایایی 

، دانشجویان هاییابیضمن دفاع از اعتبار ارز، یلیک فراتحل هاییافتهاشاره به نتایج 
تدریس توانیم بگوییم که ارزیابی دانشجویان از ما با اطمینان می»اعالم شده است: 

دانشجویان در کار تمیز بین . شاخص معتبری برای اثربخشی آموزش است ،استادان
 8در همین مورد جیرووک. «کننددرست عمل می، براساس میزان یادگیری خود داناستا

پایایی و روایی ارزشیابی دانشجویان از استادان را  ،( در تحقیقی1998و همکاران )
که ارزشیابی دانشجویان از توانایی  اندیدهاند و به این نتیجه رسمورد بررسی قرار داده

 . تدریس ارتباط تنگاتنگی دارد یصتشخ ملموس و قابل یهاتدریس استادان با مهارت
های تأثیرگذار بر بندی عوامل و نشانهیتاولوتحلیل و ، هدف این مقاله شناسایی

 . باشدکاهش روایی نتایج ارزشیابی دانشجو از استاد می
 

                                                                                                                                      
1. Emery 
2. Sproule 
3. Strog & Ostrander 
4. Seldin  
5. Wachtel 
6. Boyle 
7. Cornell University Teaching Evaluation 
8. Jirovcc 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

132 

 

 

 گیری و ارزشیابی آموزشیفصلنامه مطالعات اندازه
 

 پیشینه تحقیق
در  1990ل ارزشیابی عملکرد استادان دانشگاه از اوایل سا برایاستفاده از دانشجو 

اصل ، شده تحقیقات انجامدر . بوده است یزانگبحث طور فراوانآلمان به یهادانشگاه
و  2و مورینو مورسیا 2009، 1)برک شده است موضوع ارزشیابی دانشجویان پذیرفته

)بنتون  انداجرایی آن را مورد نقد و بررسی قرار داده هاییوهولی ش، (2015، همکاران
، و همکاران 5و سیمونا 2014؛ 2013، ؛ برک2012، 4ایکس یو ؛2012، 3و کاشین

استادان در جایی که این  هاییابیکوشید ثابت کند نتایج ارزش 6ریندرمن. (2014
بدین معنا که  .نیست اتکاءقابل انجام داده باشند، دانشجویان مختلف  راارزشیابی 

، نشجویان متفاوت استدا یهاها و قضاوتنتیجه برداشت، به دست آمده یهاتفاوت
. (18: 1383، مهرمحمدی و ذوالفقاربه نقل از ) نه تفاوت در کیفیت تدریس اساتید

( اعتقاد دارند که 54: 2015) و همکارانش 7مورینومورسیااین در حالی است که 
ابزاری معتبر و قابل اعتماد برای ارزشیابی ، ارزیابی دانشجویان از تدریس استاد

که ارزشیابی آموزشی  است معتقد، (1998) 8نلسون. دانشگاه استعملکرد اساتید 
عنوان تنها منبع معتبر در مقاطع باالی آموزشی به یاطور گستردهتوسط دانشجویان به

برای دادن بازخورد به ، هایاز نتایج این نظرسنج. گذاردیمیر اطالعات بر آموزش تأث
نگرش دانشجویان نسبت به خود و استادان به منظور آگاهی آنان از طرز فکر و 

 . شودیاستفاده م مسائل شغلی و ارتقاة دربارگیری یمتصم
صورت  یاندانشجو یابیارزش در مورددر پژوهشی که با بررسی نظرات اساتید 

به عنوان  اساتید معتقد بودند بسیاری از دانشجویان از فرم ارزشیابی، گرفت
بنابراین نمره ، کنندیو اغراض شخصی خود را اعمال م کنندیحساب استفاده متسویه

آنها  دانشجویان و عدم دقت توجهییهمچنین ب. واقعی باشد تواندینمآنها  ارزشیابی
 ؛1385، )غفوریان و همکاراند اندانسته مؤثرهای ارزشیابی را در تکمیل فرم

 ،پژوهشی جنتایطبق  این در حالی است که. (1389، آقاجانی و همکارانحاجی

                                                                                                                                      
1. Berk  
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احساس مسئولیت و حوصله  را با یابیهای ارزشکه فرم، نداهدانشجویان اظهار داشت
مسائل و اغراض شخصی خود را در ارزشیابی اساتید کم  یراند و تأثتکمیل کرده

و  1ریان. (1389، آقاجانی و همکارانحاجی ؛1387، )امینی و هنردار انداهمیت دانسته
( باعث کاهش SET) 2از تدریس دادند که ارزشیابی دانشجونشان  (1980) شهمکاران

رضایت و دلگرمی اساتید شده و همچنین اساتید را به کاهش استانداردها و عدم 
این در حالی است که . دهدیجدیت در تدریس و آموزش دانشجویان سوق م

ه دریافت که اکثریت اساتید باور ندارند ک یامطالعه با انجام( 2004) 3سجاکوب
دارند  بلکه برعکس اعتقاد، دارد آنانمنفی روی رفتار  یردانشجویی تأث هاییابیارزش

 ،نیز دریافت( 1976) 4همچنین ریچ. که استفاده از ارزشیابی دانشجویی ضرورت دارد
خود  بیشتر وقت ،انددانشجویی مخالف هاییابینتایج ارزش یریکارگاساتیدی که با به

اهمیت زیادی آنها  و تدریس و آموزش دانشجویان برای دکننیصرف پژوهش م را
دانشجو در مورد سه تن از استادان را  172نظر ، سیف در تحقیقی ،در مقابل. ندارد

یر داد و به این نتیجه رسید که اظهارنظر دانشجویان تحت تأث مورد بررسی قرار
در همین . (22: 1370) گیردیکلی آنان از استادان مورد ارزیابی قرار م یهابرداشت

کلی  هاییژگیکه صفات شخصیتی و و دارند( اعتقاد 1986) 5زمینه دونکین و بارنز
و دلیلی وجود ندارد  دهندیقرار م یرافراد را تحت تأث یهاها و قضاوتادراک ؛محیطی

. مصون بمانند یراتکه انتظار داشته باشیم دانشجویان در ارزشیابی از این نوع تأث
( در مورد ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان 1385) نیا و همکارانهمچنین شکور

نتایج به دست آمده ، ابراز نگرانی نموده و معتقدند به دلیل مداخله عوامل نامربوط
 6سونام. دانندیرو قضاوت براساس این نتایج را غیرعادالنه مو از این استغیرواقعی 

دانشجویان دقت  از دیدارزشیابی استادان  اظهار داشتند که( نیز 1995) و همکاران
 دانندیهستند که آگاهی کامل ندارند زیرا نم یکنندگاندانشجویان مصرف. نداردعلمی 

یا نه و این کار را تا  دهندیارائه مآنها  که آیا استادان موضوعات مرتبط درسی را به
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ن برای قضاوت و آگاهی دانشجویا، در نتیجه. دهندیچه اندازه به درستی انجام م
 . رسدیارزشیابی عملکرد استادان کافی به نظر نم

استفاده از نظرات دانشجویان برای ة اختالف نظرهای زیادی که دربار با وجود
استاد  یابیارزش برایاین روش کاربرد زیادی یافته و ، از استاد وجود دارد یابیارزش

، )غفوریان و همکاران گرفته استویژه در سطوح آموزش عالی مورد استفاده قرار به
متمادی پرسش  یهابرای سال، جهان یهابیشتر دانشگاهگرچه . (1392، سیف ،1385

منبع ارزیابی کیفیت فرایند تدریس تلقی  ینتراز دانشجویان را تنها منبع یا مهم
 یابیارزشگونه ینحاکی از آن است که ا المللییناما تجربیات ملی و ب، اندکرده

یکی از . به دالیل متفاوتی در آموزش عالی مورد انتقاد قرار گرفته است، تدریس
پایین بودن ، انتقادات مهمی که از ابزارهای ارزیابی دانشجو از استاد به عمل آمده

ارزشیابی دانشجویان را فاقد  ،بسیاری از اساتید. (92: 1386، )معروفی هاستآن 1روایی
که این ارزشیابی توانایی  کنندیو ضمن انتقاد از آن بیان م اندروایی کافی دانسته

( 1997) 2والدگرین. (0200، اسپرول) است یهودهبنابراین ب، را ندارد هایتانعکاس واقع
با دادن نمره بیشتر نمره  توانندیماستادان شواهدی وجود دارد که ، کندینیز اشاره م

در ارزشیابی  تورشیشده ممکن است  اثر نمره کسب. ارزشیابی باالیی کسب کنند
ارزشیابی را زیر سؤال ببرد. روایی از استادان به وجود آورد و در نتیجه  دانشجویان

 این مطالعات حاکی از آن است که وجود سوگیری در نتایج ارزیابی هاییافته
، یابی دانشجویانشدر ارز با این حال. از اعتبار آن کاسته است، دانشجویان از تدریس

وی و کیفیت  هایییتوانا، که هیچ ارتباطی با عملکرد استاد گذارندیمیر عواملی تأث
نتایج ، باعث شده استآنها  عواملی که در کنترل استاد نیستند و دخالت. آموزش ندارد

، )معروفی با احتیاط مورد استفاده قرار بگیرد، حاصل از ارزیابی دانشجو از استاد
ن عوامل مختلفی در نتایج ارزشیابی دانشجویان از استاد همچنین وجود چنی. (1386

که نتایج حاصل از  دهدیتحقیقات نشان م. اعتباری و ناروایی آن شده استباعث کم
: دخالت دادن باشدیمزیر نیز عوامل متأثر از  ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان

؛ 1385، و همکاران )رنجبرو دار شدن روابط استاد و دانشجدشهاغراض شخصی و خ

                                                                                                                                      

1. Validity 

2. Greenwald 
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، (2004، و همکاران 2)جاشی استادان یاتوانایی حرفه، (1989، 1لیسکرافتوو و دانلی
روایی و پایایی ، (1382، )آهنچیان رشته تحصیلی دانشجو، دانشجو و جنسیت استاد

سختگیری در حضور ، (2004، 3و ناکامارا )تویودا ارزیابی اساتید یهاناکافی پرسشنامه
شیوه توزیع ، زمان توزیع پرسشنامه، لزام به رعایت دقیق زمان کالسا، و غیاب

، مقام علمی، (1370، و سیف 1381، و همکاران )کیخائی پرسشنامه و حجم درس
کننده بودن استاد و نحوه میزان سرگرم، مجرد یا متأهل بودن استاد، محبوبیت استاد
؛ 2006 ،5؛ مک آلیستر2006 ،4)جانسون شخصیتی دانشجویان هاییژگیارتباط او و و

ارتباطی اساتید و آراستگی ظاهر و  یها( مهارت1995، 7و کاشین 2006 ،6کوبرن
، شیوه تدریس، (1390، گشمرد و همکاران و 1387، )امینی و هنردار استاد یطبعشوخ

، توان علمی، قدرت بیان استاد، (1390، )گشمرد و همکاران تسلط استاد در درس
قدرت مدیریت  و (1389، اصغرپور و همکاران)علی و رفتاریفردی  هاییژگیو

 . ارتباط صمیمانه با دانشجو و کالس
 

 پژوهش هایسؤال
 ؟گذاردیر میاد تأثتروایی نتایج ارزشیابی دانشجو از اس میزانبر  یاملوعچه  -1
روایی نتایج ارزشیابی دانشجو از  ی مؤثر بر میزانهاشاخصو  املوعیک از کدام -2

 ؟از اولویت بیشتری برخوردارنداستاد 
 

 روش تحقیق

                                                                                                                                      

1. Donnelly & Woolliscroft 

2. Joshi 

3. Toyoda & Nakamura 

4. Johnson 

5. McAllister 

6. Coburn 

7. Cashin 
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اساتید رشته ، در بخش کیفی کنندگانشرکت. است 1ترکیبی یا آمیختهروش تحقیق 
 یریگنمونهتعداد ده نفر از آنان با اند که بوده تربیتی دانشگاه تهران و خوارزمیعلوم

 . دنشد انتخاب هدفمند و روش گلوله برفی
دوره  (89-90)تحصیلی  سالورودی دانشجویان دختر و پسر در بخش کمی 

)چهار دانشگاه  دولتی تهران یهادانشگاه( 2و  1) تربیتیعلوم یهاکارشناسی رشته
تربیتی دو علوم ةمجموعاز . اندشهید بهشتی و عالمه طباطبایی( بوده، خوارزمی، تهران

با  حجم نمونه آماری. رشته مدیریت آموزشی و مشاوره به عنوان نمونه انتخاب شد
درصدی  دهکه با لحاظ افت  نفر برآورد شد 273 ،کرجسی و مورگان توجه به جدول

شد که از دو رشته به روش  دریافتپرسشنامه  246 ،پس از توزیع پرسشنامه
مشغول به  هشتتا  پنجهای شجویانی که در ترمیری تصادفی و از بین دانگنمونه

درصد( رشته  75)نفر  185 . از این تعدادشدند انتخاب، تحصیل بودند
درصد(  5/54) نفر 134. درصد( رشته مشاوره بودند 25) نفر 61آموزشی و مدیریت
درصد از افراد نمونه از  سی، همچنین. بودند زندرصد(  5/45) نفر 112مرد و 

درصد از  26، نفر( 48) درصد از دانشگاه تهران 5/19، نفر( 74) دانشگاه خوارزمی
نفر(  60) درصد از دانشگاه عالمه طباطبایی 5/24نفر( و  64) دانشگاه شهید بهشتی

 . شرکت داشتند
 

 ابزارها
. استفاده شده استساختاریافته ها از مصاحبه نیمهگردآوری داده در بخش کیفی برای

االت وجود ؤبه سو محدودیت زمانی برای پاسخ  پاسخ بودسئواالت مصاحبه باز
تحلیل ها به روش برای تحلیل داده، هاپس از انجام مصاحبه و ثبت داده. نداشت
یا روند تجزیه و آنها  ها و ارتباطمقوله، )شناسایی مفاهیم 2فرآیند کدگذاری و از محتوا

پیوسته  اییسهاز رویکرد تحلیلی مقا 3کدگذاری باز درابتدا . استفاده شد ها(تحلیل داده
. ها استفاده شدو همچنین از روش تجزیه و تحلیل سطر به سطر مصاحبه 4هاداده

باز  یهااز مجموعه مقوله 1یایک مقوله اصلی یا هسته، 5گذاری محوریسپس در کد
 . ه عنوان مقوله محوری قرار گرفتانتخاب و در مرکزیت فرایند کدگذاری محوری ب

                                                                                                                                      

1. Mix Method 

1. coding 
2. open coding 
3. constant comparison 
4. axial coding 
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 هامصاحبهاز  شده استخراجاز پرسشنامه  هاگردآوری داده در بخش کمی برای
 3به روش تحلیل عاملی اکتشافی 2از روایی سازه ،برای تعیین روایی. استفاده شد

(EFAاستفاده شد ) .پرسشنامه با مقیاس لیکرت از خیلی کم تا خیلی زیاد  هایلسئوا
های حاصل از نمونه اصلی با استفاده از روش تحلیل مؤلفه داده. ی شدگذارنمره

. ها آمده استمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که نتایج آن در بخش یافته 4اصلی
ضرایب پایایی که  اده شدفاستاز روش آلفای کرونباخ ، برای برآورد پایایی پرسشنامه

 . دهدنشان می ( مقادیر مناسبی را8/0) برآورد شده
 هایافته
یر اد تأثتروایی نتایج ارزشیابی دانشجو از اس میزانبر  یاملوعچه  اول: سؤال

 ؟گذاردمی
 

 الف( کیفی
پس از طی و تحلیل  (سیستماتیک) مندنظام به روشاز مصاحبه  شده استخراجی هاداده

مقوله اصلی  سهکدگذاری محوری،  شناسایی شدند. در هامقولهو  مفاهیم، فرآیند کدگذاری
روایی  میزانبر  یرگذارکه عوامل تأثی شدند گذارناممؤلفه یا عامل به عنوان و انتخاب 

از: عوامل مربوط به  ندعبارتباشند. این عوامل ینتایج ارزشیابی دانشجو از استاد م
ز استاد، دانشجو ا یورزدانشجو، جنسیت، غرض توجهیی: بشاملدانشجویان  هاییژگیو

، تعهد دانشجو، صداقت دانشجو، جدی نبودن دانشجو، احساس مسئولیتمیزان 
کلی از استادان، نگرش منفی نسبت به محیط دانشگاه، تشریفاتی تلقی کردن  یهابرداشت

 و امید به آینده میزانارزشیابی، عالقه دانشجو به رشته تحصیلی، رشته تحصیلی دانشجو، 
ظاهر،  :شاملاساتید  هاییژگیمربوط به و عوامل. شودیم ،رسعالقه دانشجو نسبت به د

 یریگتیپ و قیافه استاد، جنس استاد، بومی بودن استاد، صفات شخصیتی استاد، سخت
)نسبت به حضور و غیاب، درس و ارزیابی درس(، محبوبیت استاد، مقام علمی  استاد

سطحی استاد  هاییابیاستاد، ارزش یطبعارتباطی استاد، تأهل استاد، شوخ یهااستاد، مهارت

                                                                                                                                      

 

 

 

 
5. main category 
6. Construct Validity 
7. Exploratory Factor Analysis 
8. Principal Component Analysis 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

138 

 

 

 گیری و ارزشیابی آموزشیفصلنامه مطالعات اندازه
 

، استاد به درس، داشتن قدرت بیان خوب هعالق میزانشیوه تدریس استاد، ، از دانشجو
محور کردن کالس، استفاده از محور کردن یا پژوهشمسئلهاستاد،  یاداشتن اخالق حرفه

ملکرد )سامانه( ارزشیابی ع . عامل نظامشودیم ،فعال و مشارکتی در کالس یهاروش
 : استفاده از یک فرم ارزشیابی برای تمام استادان، پایین بودن روایی و اعتبارشاملاساتید 

، ها، فراگیر نبودن و نداشتن جامعیت، استفاده از یک فرم ارزشیابی برای تمام درسفرم
مشارکتی نبودن فرایند، ظاهری و صوری بودن ، دقیق در فرم ارزشیابی یهانبودن مالک

بودن  یرتأثها(، بیسابقه با )مخصوصاً بودن ارزشیابی برای اساتید تأثیریرزشیابی، بفرایند ا
، شرایط وقوع ارزشیابی و یدهنتایج ارزشیابی برای دانشجویان، اجبار و الزام در پاسخ

 . گرددیم موقعیت آن و زمان توزیع پرسشنامه
 

 ب( کمی
از روش  استادان یابیارزش جینتا ییبر روا یرگذارتأث ی عواملسازروابرای شناسایی و 

و چرخش  (PCA) های اصلیلفهؤم و روش( EFA) تحلیل عاملی اکتشافی
شاخص کفایت  -الف زیر استفاده شد: هایفرضیشبا رعایت پوریماکس 

از لحاظ  2بارتلتنتیجه آزمون کرویت  -ب ،باشد 5/6باالتراز   (KMO)1یبردارنمونه
 دو شاخص الزم به توضیح است. استفاده شده است، باشددار آماری معنی

805/0KMO=  299/4395و BTS=  بر مبنای . دار استیمعنکه از لحاظ آماری  بود
سه عامل ، پیشینهها و با توجه به مقدار ارزش ویژه باالی یک و مقایسه محتوایی گویه

( 1)جدول  انتخاب گردید استادان یابیارزش جینتا ییبر روا یرگذارتأثبه عنوان عوامل 
 . اندکردهدرصد از کل واریانس را تبیین  958/29در مجموع  که

 
 و ارزش ویژه و واریانس تبیین شده هاعامل( 1) جدول

هاعامل  درصد تراکمی درصد واریانس تبیین شده ارزش ویژه 
1 809/8  940/16  940/16  
2 464/4  585/8  525/25  
3 305/2  433/4  958/29  

 
ها را نشان گویه عاملی یافته تحلیل عاملی و بارماتریس چرخش (2)جدول 

 . داشتند از تحلیل حذف شدند 3/0بار عاملی کمتر از  هایی کهگویه. دهدیم
                                                                                                                                      
1. Kaiser –Meyer –Olikin(KMO) 
2. Bartlett Test of Sphericity(BTS) 
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 ( ماتریس ساختار عامل چرخش یافته 2) جدول

1عامل  2عامل   3عامل    

 بار عاملی گویه بار عاملی گویه بار عاملی گویه

S5 451/0  S9 518/0  S2 739/0  

S6 448/0  S14 513/0  S4 639/0  

S10 346/0  S16 304/0  S12 600/0  

S13 411/0  S17 524/0  S23 475/0  

S20 528/0  S18 431/0  S29 446/0  

S21 533/0  S22 557/0    

S24 390/0  S26 497/0    

S25 360/0  S31 540/0    

S27 468/0  S32 520/0    

S28 582/0  S33 442/0    

S30 583/0  S37 638/0    

S34 536/0  S38 518/0    

S35 672/0  S40 366/0    

S39 562/0  S48 381/0    

S41 510/0      

S42 450/0      

S43 662/0      

S44 680/0      

S45 314/0      

S46 352/0      

S47 474/0      

S51 612/0      

S52 609/0      

 
در  استادان یابیارزش جینتا ییبر روا یرگذارتأثدهد که عوامل یمنتایج نشان 
 ،ی عواملگذارنام پیشینهیافته سه دسته عامل هستند که با توجه به ماتریس چرخش
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، عامل دوم؛ عوامل دانشجویی، مرتبط با استاد عامل اول؛ عوامل. باشدیمبدین شرح 
 . دهدعامل سوم؛ سامانه ارزشیابی را نشان می

روایی نتایج ارزشیابی  یزاندر م هاشاخصو امل وعاز  یک کدام دوم: سؤال
 ؟از اولویت بیشتری برخوردارنددانشجو از استاد 

بر  یرگذارارتباط با عوامل تأثدر کننده از دانشجویان شرکت یبه دنبال نظرخواه
به اعتقاد . گردید گذارییتاولو شده موارد مطرح، نتایج ارزشیابی دانشجو از استاد

تجربیات علمی ، در اولویت اولایجاد انگیزه و شوق علمی در دانشجویان  ،دانشجویان
های دوم و سوم یتاولوعالقه و اهمیت استاد نسبت به درس و تدریس در ، استاد
بومی بودن ، همچنین جنس استاد. نشان داده شده است (3)که در جدول  داشتقرار 

استاد در نتایج ارزشیابی دانشجو و مجرد بودن استاد و شهرت  متأهل، و نبودن استاد
 . را داشتین اولویت ترکماز استاد از 
بر روایی ارزشیابی دانشجویان از تدریس  رگذاریتأثی عوامل بندتیاولو( 3) جدول

 عامل اساتید

ف
ردی

 

 هاگویه
 آزموننتایج 

 فریدمن

ف
ردی

 

 هاگویه
 آزموننتایج 

 فریدمن
 اولویت رنکینک اولویت رنکینک

 17 28 72/10 جنس استاد 1
ی و تنظیم سازماندهنحوه 

 درس
38/17 14 

2 
توجه به انضباط دانشجویان 

 توسط استاد
 7 54/19 مهارت تدریس 18 25 17/13

3 
عالقه و اهمیت استاد نسبت 

 به درس و تدریس آن
 26 88/11 ظاهر استاد 19 3 20/20

4 
مشارکت دادن دانشجویان در 

 مباحث درسی
16/18 9 20 

توانایی مدیریت، کنترل و 
 هدایت کالس درس

13/18 10 

5 
به کار بردن منابع درسی 

 متنوع
24/14 23 21 

شروع و اتمام به موقع کالس 
 درس

74/16 16 

 21 67/14 ی ضمن درسهایابیارزش 22 29 85/7 ی بودن استادربومیغبومی یا  6
 5 75/19 روزبهمطالب جدید و  ارائه 23 19 60/15 مرتبه علمی استاد 7

 24 27 79/11 سن استاد 8
تالش استاد برای انتقال مفاهیم 

 درسی
98/19 4 

9 
اعمال تبعیض استاد نسبت به 

 دانشجویان
 50 10/15 نوع درس تدریس شده 25 15 75/16

 22 65/14 درس ارائهزمان  26 2 35/20 تجربیات علمی استاد 10
 17 37/16ی خارج از کالس و هابحث 27 6 65/19 بودن استاد ریانتقادپذ 11
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ف
ردی

 

 هاگویه
 آزموننتایج 

 فریدمن

ف
ردی

 

 هاگویه
 آزموننتایج 

 فریدمن
 اولویت رنکینک اولویت رنکینک

 مورد عالقه دانشجویان

12 
گیر بودن یا آسان ریگسخت

 استاد
 30 27/7 و مجرد بودن استاد متأهل 28 18 73/15

 13 67/17 شیوه ارزشیابی استاد 29 31 24/14 شهرت استاد 13

14 
محور یا پژوهش  مسئله

 محور بودن کالس درس
 8 96/18 استادی ریپذانعطاف 30 24 60/13

15 
اهمیت دادن استاد به اصول 

 اخالقی و رفتاری
73/17 11 31 

ایجاد انگیزه و شوق علمی در 
 دانشجویان

41/20 1 

     12 70/17 محبوبیت استاد 16
 751/1324 خی دو

 30 درجه آزادی
 000/0 سطح معناداری

 
نشان داد که میزان عالقه دانشجو نسبت  هایافتهدر مورد عوامل مرتبط با دانشجو 

عالقه دانشجو نسبت به رشته تحصیلی و امید به آینده و فعال یا منفعل بودن ، به درس
، های بعدارزشیابی استاد در ترم یرگذاریتأثهای باال و یتدانشجو در کالس در اولو

ی پایین هایتاولودر دانشجو  جنسقبلی دانشجو نسبت به استاد و  هایفرضیشپ
 . (4)جدول داشت قرار 
 

بر روایی ارزشیابی استادان توسط  رگذاریتأثی عوامل بندتیاولو (4) جدول
 دانشجویان در حوزه مربوط به دانشجویان 
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ف
ردی

 

 هاگویه

 فریدمن آزموننتایج 

ف
ردی

 

 گویه ها

ن
تا
ی
ج
 
آ
ز
م
و
 ن
ف
ر
ی
د
م
 ن

 اولویت رنکینک

ر
ن
ک
ی
ن

 ک

ا
و
ل
و
ی

 ت

 آمادگی دانشجو در بازه زمانی ارزشیابی 9 16 90/5 جنس دانشجویان 1

5
7
/
8 

8 

2 
نظر و نگرش سایر 

 دانشجویان
 مشکالت دانشجو 10 13 30/7

9
4
/
7 

1
2 

3 
میزان عالقه دانشجو 

 نسبت به درس
13/10 1 11 

میزان پیچیدگی درس و راهنمایی استاد از نظر 
 دانشجو

3
0
/
9 

6 

4 
دانشگاه و محل 
 تحصیل دانشجو

 روانی کالس از نظر دانشجوجو  12 9 50/8
9
9

1
1 
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ف
ردی

 

 هاگویه

 فریدمن آزموننتایج 
ف

ردی
 

 گویه ها

ن
تا
ی
ج
 
آ
ز
م
و
 ن
ف
ر
ی
د
م
 ن

 اولویت رنکینک

ر
ن
ک
ی
ن

 ک

ا
و
ل
و
ی

 ت
/
7 

5 
ی قبلی هافرضشیپ

دانشجو نسبت به 
 استاد

 عالقه دانشجو نسبت به رشته و امید به آینده 13 15 25/7

1
1
/
1
0 

2 

6 
جدی گرفتن یا 
تشریفاتی تلقی 
 کردن ارزشیابی

 فعال و یا منفعل بودن دانشجو در کالس 14 10 46/8

4
2
/
9 

4 

7 
استفاده از وسایل 

 یدرسکمک
 اختیاری بودن انتخاب واحد یا استاد درس 15 3 72/9

8
0
/

7 
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ف
ردی

 

 هاگویه

 فریدمن آزموننتایج 

ف
ردی

 

 گویه ها

ن
تا
ی
ج
 
آ
ز
م
و
 ن
ف
ر
ی
د
م
 ن

 اولویت رنکینک

ر
ن
ک
ی
ن

 ک

ا
و
ل
و
ی

 ت
8 

8 

میزان در دسترس 
بودن تجهیزات 
آموزشی برای 

 دانشجو

 های بعدی ارزشیابی در ترمرگذاریتأث 16 5 33/9

2
8
/
7 

1
4 

 720/273 خی دو

 15 درجه آزادی

 000/0 سطح معناداری

 
)سامانه( ارزشیابی  حوزه نظام در، دهدمی( نشان 5)طور که جدول ن هما

نتایج ارزشیابی  یرگذاریدقیق در فرم ارزشیابی را در تأث یهانبودن مالک ،دانشجویان
 . انددانشجو از استاد در حد باالیی ارزیابی نموده
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 توسطبر روایی ارزشیابی استادان  رگذاریتأثی عوامل بندویتاول (5) جدول

 دانشجویان در حوزه مربوط به سامانه ارزشیابی

ف
ردی

 

 شاخص
 هاگویه

 فریدمن آزموننتایج 
 اولویت رنکینک

 3 02/3 مکان ارزشیابی 1
 2 12/3 دستی یا اینترنتی بودن ارزشیابی 2
 5 73/2 زمان توزیع و تکمیل فرم ارزشیابی 3
 1 19/3 ی دقیق در فرم ارزشیابیهامالکنبودن  4
 4 94/2 استفاده از یک فرم ارزشیابی برای تمامی دروس 5

 
 ( نتایج تحلیل واریانس چند متغیره در مورد مقایسه نظرات6جدول )

منابع 
تتغییرا  

 متغیر
مجموع 
 مجذورات

درجات 
 آزادی

میانگین 
 F مجذورات

سطح 
 معناداری

 
اثر 

 جنسیت

091/0 حوزه مربوط به استاد  2 045/0  228/0  796/0  
مربوط به دانشجوحوزه   039/0  2 019/0  081/0  922/0  

یحوزه مربوط به سامانه ارزشیاب  152/0  2 076/0  168/0  846/0  
 دانشگاه
محل 
لتحصی  

885/1 حوزه مربوط به استاد  3 628/0  158/3  055/0  
520/2 حوزه مربوط به دانشجو  3 840/0  526/3  056/0  

یحوزه مربوط به سامانه ارزشیاب  450/1  3 483/0  065/1  365/0  
 

رشته 
لیتحصی  

524/0 حوزه مربوط به استاد  2 262/0  318/1  270/0  
077/1 حوزه مربوط به دانشجو  2 538/0  260/2  107/0  

یحوزه مربوط به سامانه ارزشیاب  603/2  2 301/1  868/2  059/0  

 
 خطا

352/47 حوزه مربوط به استاد  238 199/0    

692/56 حوزه مربوط به دانشجو  238 238/0    

یحوزه مربوط به سامانه ارزشیاب  014/108  238 454/0    

 
در در مورد مقایسه نظرات  6شماره با توجه به نتایج به دست آمده در جدول 

لذا بین ، معنادار نیست α =05/0 در سطح Fچون مقدار ، مورد بررسی یهامؤلفه
سه بر روایی نتایج ارزشیابی استادان در  یرگذارنظرات افراد نمونه در زمینه عوامل تأث

دانشگاه محل ، به تفکیک جنسیتدانشجو و سامانه ارزشیابی ، عامل مرتبط با استاد
 . یافت نشدتفاوت معناداری آنها  تحصیل و رشته تحصیلی
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 گیرییجهنتبحث و 
ارزشیابی ، هادانشگاهعلمی  هیأتاعضای  ارزشیابی یهاروشین تریکی از متداول

، شناسایی ،مقاله ، اینهدف اساسی. توسط پرسشنامه است دانشجویان از استادان
بندی عوامل و نشانگرهای تأثیرگذار بر میزان روایی نتایج ارزشیابی یتاولوتحلیل و 

جامعه آماری در بخش  استفاده شد وتحقیق آمیخته روش از . دانشجو از استاد است
هدفمند و روش  یریگاز نمونهکه  تربیتینظران رشته علومصاحبو  اساتیدکیفی 
و  1) تربیتیعلوم یهادانشجویان دوره کارشناسی رشتهو در بخش کمی  برفیگلوله

نفر از دو گرایش  273که به روش تصادفی تعداد بودند  دولتی تهران یهادانشگاه( 2
مصاحبه از دو ابزار . شدندبه عنوان نمونه انتخاب  آموزشی و مشاورهمدیریت

ی ریگاندازهبرای  هامصاحبهمستخرج از ة ساختیافته و پرسشنامه محقق ساختارنیمه
برای کشف و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر میزان روایی از روش . متغیرها استفاده شد

ی تحلیل آماری هاروشو تحلیل از  هیتجز برای. ی شدریگبهرهتحلیل عاملی اکتشافی 
به از بخش کیفی  شده استخراجی هاداده. من استفاده گردیدواریانس و آزمون فرید

ی و سازمفهوم، فرآیند کدگذاریپس از طی و تحلیل )منظم(  روش سیستماتیک
 و سامانه ارزشیابی اساتید هاییژگیو، دانشجویان هاییژگیوی سه عامل بندمقوله

تجربیات ، دانشجویانایجاد انگیزه و شوق علمی در  در حوزه استاد. شناسایی شدند
های اول تا یتاولوعلمی استاد و عالقه و اهمیت استاد نسبت به درس و تدریس در 

استاد و شهرت استاد از  تأهلوضعیت ، بومی بودن و نبودن استاد، و جنس استاد سوم
، میزان عالقه دانشجو نسبت به درس در حوزه دانشجو. ترین اولویت برخوردارندکم

های اول تا سوم و یتاولودر ، سبت به رشته تحصیلی و امید به آیندهعالقه دانشجو ن
قبلی دانشجو نسبت به  هایفرضیشپ، های بعدارزشیابی استاد در ترم یرگذاریتأث

 در حوزه نظام. باشدیمترین عامل یتبه عنوان کم اهم ،استاد و جنسیت دانشجو
ترین اولویت یشب ارزشیابیو عینی دقیق  و معیارهای ها)سامانه( ارزشیابی نبود مالک

 . شترا دا ترین اولویتو زمان توزیع و تکمیل فرم ارزشیابی کم
، ایجاد انگیزه و شوق علمی در دانشجویان ها حاکی از این بود کهتحلیل یافته
 اولهای یتاولوو عالقه و اهمیت استاد نسبت به درس و تدریس در  تجربیات علمی
وضعیت تأهل استاد و شهرت استاد از ، بودن و نبودن استادبومی ، و جنس استاد

یشترین بتوانند یماساتید سرزنده و با شور و شوق . قرار داشتند های آخراولویت
( 1370) در همین رابطه نتایج مطالعه سیف. یان فراهم نماینددانشجویادگیری را در 
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یر کیفیت درسی و یادگیری أثت کمتر تحت ،نشان داد که ارزشیابی دانشجویان از اساتید
 تحقیق گشمرد و همکاران. آنان و بیشتر متأثر از طرز عمل و روش کار اساتید است

ارائه درس مورد نظر را مهم  برایمنظم  یزیربرنامه ،نشان داد که اساتید (1390)
، یتجدّ، درصد دانشجویان قدرت بیان استاد 88در تحقیقی دیگر حدود . انددانسته

. (2001، و همکاران 1)کرومبلی اندمطالب را بسیار مهم تلقی کرده یهسازماند
( و 1385) غفوریان و همکاران، (1382نژاد )پژوهش ظهور و اسالمی در همچنین

تسلط ، دانشجویان بیشتراز نظر  که داده شد( نشان 1389) اصغرپور و همکارانعلی
و تنظیم درس در  یسازماندهنحوه ، شیوایی بیان، استاد در درس مورد تدریس

درس و عالقه و اهمیت استاد نسبت به . زیادی داردارزشیابی دانشجو از استاد اهمیت 
طوری که گاه به ،تالش استاد برای انتقال مفاهیم درسی و تجربیات علمی، تدریس آن

 ،تجربیات علمی زیادی در رشته تحصیلی و یا موضوع درس دارند ،با اینکه اساتید
توسط آنها  به همین دلیل ارزشیابی. ر انتقال مفاهیم درسی دچار مشکل هستندولی د

استاد باید عالوه بر  هربنابراین . یابدیمو کاهش  گیردمی قراریر تأثدانشجویان تحت 
 بارههمین در . در انتقال مطالب درسی نیز مهارت داشته باشد، تجربیات علمی

( نشان داد 1385) ( و غفوریان و همکاران1389) مطالعات حاجی آقاجانی و همکاران
به ترتیب  ،استاد خوب دانشگاهی از دیدگاه دانشجویان هرین خصوصیات ترمهمکه 

نحوه ساماندهی و تنظیم درس و ، تسلط علمی استاد بر درس مورد تدریس
 . مندی به تدریس بودهعالق

ی دانشجو از اساتید عامل جنس استاد در نتایج ارزشیاب، از دیدگاه دانشجویان
نشان داد که  (1382) تحقیق آهنچیان هاییافته بارهدر همین . شتثیر را داأکمترین ت

تمایزات جنسی دانشجویان و اساتید در رفتار اجتماعی نقش ناچیزی دارد و احتماالً 
حال نتایج  با این .گیردیاز افکار قالبی سرچشمه م بارهتصورات عمومی در این 

، اساتید اما به اعتقاد. دارد تأکیدجنسیت  یرگذاریبر تأث( 1386) زادههریمطالعه جوا
عامل مرد یا زن بودن استاد و بومی بودن یا نبودن استاد را در نتایج  ،دانشجویان

در پژوهش خود ( 1389) حاجی آقاجانی و همکاران. دهندیارزشیابی خود مداخله م
برای ارزشیابی  یاخالقخوش، متانتشخصیت و ، نفس به که اعتماد ندنشان داد

متغیر بسیار  ،بیانگر آن است که شخصیت استادنتیجه این . زیادی دارداساتید اهمیت 
که در امر آموزش نه تنها  رسدیبه نظر م. است یرگذارمهمی است که در ارزشیابی تأث

                                                                                                                                      
1. Crumbley 
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بلکه شخصیت و رفتارهای او در کالس درس ، تدریس و آموزش استاد یهامهارت
 مؤثردر افزایش شوق و انگیزه دانشجو برای ارتقا و کیفیت آموزش بسیار  تواندیم

مند هعالقگرا و به تدریس برون، دانشجویان به اساتیدی که صمیمی، طور کلیبه. باشد
 . (1386، )معروفی دهندینمره ارزشیابی باالتری م باشند

 آینده به رشته تحصیلی و امید و، به درسدانشجو عالقه  دهد کهیمها نشان یافته
ارزشیابی در روایی  کنندهعوامل مخدوش ینترمهمو از  هاعاملدارترین اولویت

، )به زعم دانشجو( های بعدترم ارزشیابی استاد در یاثرگذارو دانشجو از استاد 
ترین یتعنوان کم اهمدانشجو به جنسقبلی دانشجو نسبت به استاد و  هایفرضیشپ

( و 1389) اصغرپور و همکارانعلیوهش ژپ هاییافتهبا  یجاین نتا. باشندیم هاعامل
، دانشجویان از دیدگاه. همخوانی دارد (1389) و همکاران یآقاجانحاجی

ارزشیابی دانشجو از استاد نتایج قبلی دانشجو نسبت به استاد در  هایفرضیشپ
( و 1387)ر دانربا مطالعه امینی و ه این نتایج تا حدودی. یرگذاری کمتری داردتأث

 ئل وامس یرعمده دانشجویان تأث، مبنی بر اینکه( 1389) آقاجانی و همکارانحاجی 
 در. همخوانی دارد، دانستندیاغراض شخصی خود را در ارزشیابی اساتید کم اهمیت م

( و 1385) غفوریان و همکاران، (1385) ات رنجبر و همکاراننتایج مطالع کهی حال
ی دانشجویان در نتایج ارزشیابی دانشجو از ورزغرضعامل بر ( 1386) زادهجواهری

، دانشجویان بیشترحاضر این بود که  توجه در پژوهش نکته جالب. دارد تأکید استاد
 یریگهای بعد و سخت)کم شدن نمره امتحان( در ترمد ارزشیابی توسط اساتی یرتأث

در تحلیل کم اهمیت و یکسان  کنندهمخدوش یعنوان عامل استاد در ارزشیابی را به
یجه حاکی از توجه زیاد دانشجویان به نتاین  که، اندکردهمطرح نتایج ارزشیابی اساتید 

 های امینی و هنرداراین نتایج با یافته. باشدیکیفیت آموزش و تدریس اساتید م
معتقد  (2010) 1باور. دارد( همخوانی 1389) ( و حاجی آقاجانی و همکاران1387)

که اساتید به دانشجویان  شودیارزشیابی توسط اساتید موجب م یراست که تأث
اضافه بدهند و تکالیف درسی را راحت بگیرند و بدین ترتیب رفتارهای  هایهنمر

در ارزشیابی استاد توسط دانشجویان منجر  تواندیاین عامل م. نامناسب را ترویج دهند
طوری که دانشجویان سراغ استادانی بروند که نمرات بیمارگونه شود به به رفتارهای

گاهی . (2007، 2)مارش و آموزش به دست فراموشی سپرده شود دهندیباالتری م
                                                                                                                                      
1. Bauer 
2. Marsh 
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یری بیش از اندازه اساتید در کالس ممکن است به جای ایجاد گسختاوقات 
موجبات دوری از استاد را فراهم کرده و در نتیجه ، مندی و انگیزه در دانشجویانهعالق

 . عالقگی نسبت به درس شودیبباعث 
نشان داد که نبودن )سامانه( ارزشیابی نتایج  نتایج دیگر پژوهش در بخش نظام

در نتایج ارزشیابی اساتید  مؤثرعاملی  ،دقیق در فرم ارزشیابی و نشانگرهای هامالک
از  ی دقیق در فرم ارزشیابیهاشاخصو نبود  ارزشیابی هایفرم یبنابراین محتوا. است

همچنین بیشتر . داشتتید اارزشیابی اس یجنتا بیشتری بر یرتأث ،یاندانشجودیدگاه 
تواند به ینماساتید معتقد بودند که استفاده از یک فرم ارزشیابی برای تمام استادان 

که این سئواالت بسیار  باشد به طوریآنها  های تدریسیتفعال کنندهمنعکسخوبی 
تری تهیه ی دقیقهاشاخصو باید  را نداردکلی و ذهنی است و روایی و اعتبار الزم 

ارزشیابی  هایهخود نشان داد که تفاوت در نمر هاییافتهدر ( 1382) آهنچیان. گردد
تدریس و عملکرد  از اختالف در شایستگی، تحصیلی مختلف یهادر رشته اساتید

و یی شناسا هااالت مرتبط بدانؤها و سسرچشمه نگرفته است بلکه باید مالکاساتید 
آموزشی(  یها)گروه تحصیلی مختلف یهاحذف شود یا برای هر کدام از رشته

های ی فرممحتوا بهنگرش منفی استادان . تهیه گردد یاهای ارزشیابی جداگانهفرم
نتایج این ارزشیابی در بهبود باعث شده کاربرد ، ارزشیابی و نداشتن جامعیت آن

ی با خطر عدم توجه قابلباشد و به میزان  سؤالکیفیت تدریس توسط اساتید زیر 
مؤسسات آموزشی برای ارزیابی . ها توسط استادان همراه باشدیابیارزشپذیرش نتایج 

ی ارزیابی به دور از نشانگرهاجامع و عینی از ، منسجم ایهسامانبه ، عملکرد استادان
ی نظام ارزشیابی عملکرد هاآفتیکی از . دارندنیاز ، یی و سلیقه ارزیابانگراذهن

این وضعیت زمانی . گرایی استینیتعیی و دور شدن از گرایذهنگرایش به سوی 
ملموس و قابل سنجش در ، معیارها و استانداردهای عینی، دهد که نشانگرهارخ می

 خودساختهم ارزیابی به معیارهای ذهنی دسترس ارزیابان نباشد و آنان برای انجا
در چنین حالتی حرکات . سازدیز میآممخاطرهارزیابی را بسیار ، این کار. متوسل شوند

بدین ترتیب . شودای و دلخواهانه در سازمان نظارتی مشاهده میو رفتارهای سلیقه
اساس  برای ارزیابی عملکرد استادان باید یک سامانه ارزیابی دقیق و منطقی بر

کامل  طوربهبنابراین الزم است نشانگرها چنان . نشانگرهای مشخصی طراحی گردد
ینانه انجام بواقع طوربه، تعیین و اعتباریابی شوند که نظام ارزیابی عملکرد، تدوین

 . دبهبود بخشی را کیفیت آموزشی آن گردد و بتوان با اتکا به
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بین دیدگاه دانشجویان  دارییتفاوت معن ،ارزشیابی هحیطهر سه در همچنین 
بین ، عالوه بر این. ت به ارزشیابی اساتید در جنس و رشته تحصیلی مشاهده نشدبسن

 ی و دانشگاهبهشت یدشهدانشگاه ، خوارزمیدانشگاه ، دیدگاه دانشجویان دانشگاه تهران
ارزشیابی و محل تحصیل دانشجو تفاوت  هر سه عاملدر تهران عالمه طباطبایی 

دانشجویان در  هاییدگاهدهنده یکسان بودن داین نتایج نشان. مشاهده نشد اریدیمعن
بر نتایج ارزشیابی  یرگذارو محل دانشگاه نسبت به عوامل تأثتحصیلی رشته ، جنس

باید توجه داشت که ارزشیابی دانشجویان از اساتید در صورتی . استاد است زدانشجو ا
ای بهبود و اصالح عملکرد اساتید مورد استفاده حاصل از آن بر یهامفید است که داده

ی ها و ارتقامهارتدانش اینکه ارزشیابی دانشجو از استاد برای تقویت  و قرار گیرد
نتایج حاصل از ارزشیابی  یریکارگ به. تخصصی اساتید به کار گرفته شود هایییتوانا

برای اصالح عملکرد اساتید و باال بردن ضرورت ارزشیابی و اهمیت آن در بین اساتید 
کیفیت آموزشی  یو دانشجویان از جمله عواملی هستند که موجب پربارشدن و ارتقا

هر چند ارزشیابی به کمک دانشجویان ، باید این نکته را در نظر گرفت که. شوندیم
 عواملافتد اما توجه و شناخت  مؤثردر بهبود آن اساتید و عملکرد در اصالح  تواندیم

توسط دانشجویان بسیار مهم  آنهادر ارزشیابی  ،آموزشی استاد هاییتنامرتبط به فعال
پیشنهاد این  بنابر. با تردید همراه کندها را یابیارزشگونه یناتواند نتایج یمو  است

شود و  اییژهدر ارزشیابی استاد توجه و یرگذارتبط ولی تأثمریربه عوامل غشود که یم
مربوط به  هایگیرییمدانشجویان در تصم هاییابیاز نتایج ارزشتنها بهتر است 

ارزشیابی  یهاروشسایر از  ،عالوه بر نظرات دانشجویانبلکه ، شودناستادان استفاده 
همچنین پیشنهاد . گردد استفادهاز جمله ارزشیابی همتایان و خودارزشیابی نیز  اساتید

ترم( یان پاشود که ارزشیابی اساتید در هر ترم و در دو مرحله )در حین ترم و در یم
تواند نتایج بهتری یم هاروشگاه ترکیب . ترم اکتفا نشودیان پاانجام گیرد و تنها به 

ارزیابی اساتید  ی مختلفهاروششود که یمبنابراین پیشنهاد . برای ما به ارمغان بیاورد
 . استفاده مفید گردد، درهم ادغام شود و از نتایج آن به بهترین روش
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 منابع
موافق و مخالف بودن جنسیت در ارزشیابی  یرتأث. (1382) محمدرضا، آهنچیان –

-183(: 1) 33. مجله روانشناسی و علوم تربیتی. علمیهیأتدانشجویان از اعضای 
199. 

ارزشیابی استاد از دیدگاه اساتید و . (1387) مرضیه، میترا و هنردار، امینی –
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی . دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 .178-171(: 3) 9، سمنان

ارزشیابی از استادان بر بهبود  یرتأث. (1389) قنبرعلی، آذریناز و دلفانپری، سیبنی –
فصلنامه علوم . 12دانشگاه آزاد اسالمی منطقه علمییئت کیفیت تدریس اعضای ه

 .47-35(: 5) 2؛ رفتاری

نظارت آموزشی و ارزشیابی عملکرد معلمم:  . (2011هوور ). جیمز نوالن و لیندا ای –
 تهران: آثار معاصر.، (1388) ترجمه بیژن عبدالهی؛ نظریه و عمل

 هیأتبر ارزشیابی از عملکرد اعضای  مؤثرعوامل . (1386)ر ناص، زادهجواهری –
 هاییشهفصلنامه اند. توسط دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد علمی

 .63 – 43(: 1) 3 تازه در علوم تربیتی،

. (1389) راهب، علی و قربانی، پوررشیدی ؛عابدین، وکیلی ؛سعید، آقاجانیحاجی –
یک مطالعه جامع ، بر ارزشیابی اساتید از دیدگاه دانشجویان یرگذاربررسی عامل تأث

 .103 – 93(: 2) 12، فصلنامه کومش. در دانشگاه علوم پزشکی سمنان

بررسی دیدگاه . (1385) میترا، کوروش و محمودی، وحیدشاهی ؛منصور، رنجبر –
و دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی  علمیت أیاعضای ه

مجله دانشگاه علوم پزشکی . مازندران در مورد ارزشیابی استادان توسط دانشجو
 .135-126(: 56) 16 مازندران،

، ششمویرایش . ، سنجش و ارزشیابی آموزشییریگاندازه. (1392)اکبر یعل، سیف –
 . تهران: نشر دوران

به  توانیارزشیابی دانشجویان از استادان: تا چه اندازه م. (1370) اکبریعل، سیف –
 (.2و  1) 1، یشناختروانی هامجله پژوهش .آن اعتماد کرد؟

، دانشجویی هاییابیدیدگاه اساتید نسبت به ارزش. (1390) عبدالحسین، شکورنیا –
، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. آیا نظرات دانشجویان واقعاً اهمیتی دارد؟

11 (2 :)84 – 93. 
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 حسین، پورمسعود و الهام، پورتراب ا؛، علیرضمالیری ؛عبدالحسین ،شکورنیا –
مجله . ارتباط بین نمره ارزشیابی استاد با معدل تحصیلی دانشجویان. (1385)

 . 58 – 51(: 6) 1، ایرانی آموزش در علوم پزشکی

بررسمی پایمایی نممرات    . (1390) مریم، زادهاعظم و معزی، ولیان ؛سوده، طهماسبی –
شمهید بهشمتی در ارزیمابی     یارزشیابی دانشجویان تخصصی دانشمکده دندانپزشمک  

نشممگاه علمموم دا یپزشممکنمجلممه دانشممکده دندا. 89-88اسماتید در سممال تحصممیلی  
 .88 – 84(: 2) 29 پزشکی شهید بهشتی،

تدریس اثربخش اسمتاد   یهاشاخص. (1382) طاهره، نژادعلیرضا و اسالمی، ظهور –
مجموعمه مقماالت ششممین    . از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علموم پزشمکی کرممان   

 . دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی همایش آموزش پزشکی تهران:

بر  مؤثرعوامل . (1389) ناصر، زهرا و بحرانی، منجمد ؛منصوره، اصغرپورعلی –
مجله ایرانی . اساتید با دانشجویانمقایسه دیدگاه ، ارزشیابی دانشجو از استاد

 .195 – 186(: 2) 10 آموزش در علوم پزشکی،

. (1385) حسین، پورعبدالحسین و الهام، شکورنیا ؛مهری ،غفوریان بروجردنیا –
بر تغییرات نمره  مؤثردیدگاه اساتید دانشگاه علوم پزشکی اهواز در مورد عوامل 

 .25 -19(: 1) 3، آموزش پزشکیمجله گام های توسعه در . ارزشیابی آنان

. (1381) غالمحسین، محمدعلی و سرگزی، طبسی ؛علی، نویدیان ؛...اسدا، کیخائی –
یئت نظرات اساتید دانشگاه علوم پزشکی زاهدان نسبت به ارزشیابی اعضای ه

 . 140- 135(: 3) 4، مجله طبیب شرق. علمی

اساتید  هاییدگاهد. (1390) حکیمه، نیلوفر و واحدپرست، مدیتمع ؛رقیه، گشمرد –
. یک استاد خوب هاییژگیو دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در مورد و

 .57 -48(: 1) 11، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی

بررسی برخی ، ارزیابی کیفیت تدریس در آموزش عالی. (1386یحیی )، معروفی –
 .112 -81: (5) 1، فصلنامه مطالعات برنامه درسی. هایدگاهد

ارزیابی دانشجویان از کیفیت . (1383) محسن، محمود و ذوالفقار، مهرمحمدی –
دو . شهر تهرانی هارشته علوم انسانی دانشگاهعلمی  هیأتتدریس اعضای 

 .28 – 17(: 6) 11، ماهنامه دانشور رفتار و دانشگاه شاهد
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