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مقايسه ديدگاه اساتيد با : عوامل مؤثر بر ارزشيابي دانشجو از استاد
 دانشجويان

  
  ا منجمد، ناصر بحراني، زهر*اصغرپور منصوره علي

  
  
  

  چكيده
ترين روش در كشور ما، ارزشيابي استاد توسط دانشجو است كه  شود اما غالب گيري مي هاي مختلفي اندازه ارزشيابي استاد به روش :مقدمه

  .دانشجو از استاد انجام شدمطالعه حاضر با هدف مقايسه ديدگاه اساتيد و دانشجويان در مورد عوامل مؤثر بر ارزشيابي . بسيار مورد بحث است
 در دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران انجام 86-87 مقطعي در نيمه دوم سال -اين مطالعه به صورت توصيفي :ها روش
نظرات .  قرار گرفتندلعهگيري آسان مقطعي از زمان، مورد مطا  نفر دانشجويان روزانه اين دانشكده به صورت نمونه379 نفر از اساتيد و 95شد و 

ايفا براي دانشجويان و خودايفا براي اساتيد توزيع  ها به صورت جمع پرسشنامه. آوري شد آنان توسط دو پرسشنامه پنج قسمتي مجزا جمع
  .گرفتند مورد تجزيه و تحليل قرار t به صورت توزيع فراواني، و آزمون SPSSافزار  ها با استفاده از نرم داده. و گردآوري گرديد

 - داري بين ديدگاه اساتيد و دانشجويان در مورد ميانگين نمرات عوامل تأثيرگذار مرتبط با خصوصيات فردي اختالف معني :نتايج
هاي آموزشي مدرس، برخي شرايط آموزشي، عوامل مرتبط با دانشجو وجود نداشت ولي ميانگين نمرات اساتيد و  شخصيتي استاد، فعاليت

فاكتورهاي غير مرتبط . داري داشت د عوامل تأثيرگذار مرتبط با واحد كارآموزي بر ارزشيابي استاد اختالف آماري معنيدانشجويان در مور
گيري استاد، آسان بودن سؤاالت امتحاني، ميزان عالقه به رشته تحصيلي، ميزان عالقه به استاد را  با كيفيت آموزش استاد از قبيل آسان

  .مهم دانستنددر ارزشيابي استاد بسيار 
از نظر اساتيد و دانشجويان عوامل متعددي در ارزشيابي استاد حائز اهميت است كه بجز عامل مرتبط با كارآموزي، در  :گيري نتيجه

تواند شاخص گرانبهايي براي ارزشيابي  بنابراين، ارزشيابي به كمك دانشجويان مي. ساير موارد، بين دو گروه توافق نظر وجود دارد
  .الزم است به عوامل غير مرتبط به كيفيت آموزش استاد در ارزشيابي استاد توسط دانشجو توجه ويژه شود.  استاد باشدعملكرد

  

  . ديدگاه، اساتيد، دانشجويان، عوامل مؤثر، ارزشيابي:هاي كليدي واژه
  .195 تا 186): 2(10؛ 1389تابستان / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

  
  
   

                                                 
داخلي و جراحي، دانشكده ، گروه )مربي (اصغرپور  منصوره علي:نويسنده مسؤول *

. پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران
aliasgha@sina.tums.ac.ir  

، گروه داخلي و جراحي، دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم )مربي(زهرا منجمد 
، گروه آمار )مربي(و ناصر بحراني ؛ )monjamed@sina.tums.ac.ir(پزشكي تهران 

  ).naser_bahrani@yahoo.com(ولوژي، دانشگاه هوايي شيد ستاري و اپيدمي
 در معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي تهران 85/01/28/4636اين طرح با شماره 

  .هاي آن از طرف اين معاونت پرداخت گرديده است به ثبت رسيده و هزينه
 اصالح شده و 19/9/88 به دفتر مجله رسيده، در تاريخ 24/1/88اين مقاله در تاريخ 

   . پذيرش گرديده است21/10/88در تاريخ 

  مقدمه
باشد و  ها مي  يكي از وظايف اصلي دانشگاهآموزش

مدرسين يكي از اجزاي كليدي و مؤثر فرايند آموزش 
همان طور كه مراكز آموزشي موظفند اطالعات . هستند

الزم در مورد چگونگي پيشرفت تحصيلي دانشجويان و 
- هاي آموزشي مؤسسه خود را جمع اجراي مؤثر برنامه

يابي اساتيد خود نيز آوري كنند، الزم است كه به ارزش 
ارزشيابي فرايندي است كه مهارت استاد را ). 1(بپردازند

 ).2(كند بررسي مي
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ارزشيابي يا كنترل، يكي از وظايف چهارگانه مدير 
گردد و فعاليت مستمري است كه مديران بايد  محسوب مي

 ).3(دهي و هدايت بكار بندند ريزي، سازمان در خالل برنامه
 :توان كرد كه شامل هاي بيشماري مي دهاز ارزشيابي استفا

تعيين ارزش، شايستگي، اهميت و ارج يك پديده آموزشي 
گيري به منظور استقرار يك نظام  براي قضاوت و تصميم

 ها، تعديل نظام، تصديق نظام، درك ، استمرار فعاليت)برنامه(
ارزشيابي ). 4(شود ابعاد مختلف نظام و حمايت از آن مي

 مدرس از طريق خودارزيابي مدرسان، و قضاوت درباره
نظرخواهي از دانشجويان، نظرخواهي از همكاران و 

برخي ). 5(آيد هاي تخصصي به دست مي آزمون قابليت
هاي ارزشيابي استاد را استفاده  ديگر از متخصصان، راه

 Port(از مشاهدات همكار متخصص، بررسي پورت فوليو 
folio ( امتحاني و نمرات آموزشي استاد، بررسي سؤاالت

هاي قبل  دانشجويان و استفاده از نظرات دانشجويان سال
 هاي تفصيلي ارزشيابي دانند كه به عنوان بررسي استاد مي

هاي  بسياري از دانشگاه). 6(شوند از استاد محسوب مي
هاي خود از نظرات  بزرگ دنيا براي پيشبرد برنامه

 ها هستند، هكنندگان اصلي اين برنام دانشجويان، كه مصرف
هاي درسي و استادان  استفاده كرده و با ارزشيابي برنامه

هرچند كه ارزشيابي . اند كيفيت آموزشي را باال برده
پردازد،  مكانيسمي است كه به بررسي عملكرد شغلي مي

ولي در عمل، اغلب سرسري، فردي و بر اساس مشاهدات 
هي هاي حاصل از نظرخوا داده). 2(گيرد ناكافي صورت مي

هاي آموزش عالي به  از يادگيرندگان معموالً در ارزشيابي
ها تحت تأثير ديدگاه دانشجويان  رود اما اين داده كار مي
تواند  بنابراين، تفسير آنها در صورتي مي. شود واقع مي

براي قضاوت درباره اعضاي هيأت علمي مفيد واقع شود 
هاي مربوط به  كه به عنوان بخشي از مجموعه داده

همچنين ). 5(عضاي هيأت علمي مورد استفاده قرار گيردا
پردازند، بايد هم امين  افرادي كه به انجام ارزيابي مي

بوده، هم در اجراي ارزيابي توانايي الزم را داشته باشند، 
هاي آنان از حداكثر اعتبار و پذيرش  بطوري كه يافته
 هايي كه براي ترين روش يكي از عمده). 7(برخوردار باشد

رود، ارزشيابي از نظر  ارزشيابي استاد قرار به كار مي
  .دانشجو است

ارزشيابي دانشجويان توسط محققان مختلفي مورد 
ترديد قرار گرفته و اين محققين متغيرهايي چون سطح 
 دشواري يا سادگي واحد درسي، تعداد افراد كالس، ماهيت
نظم و مقررات در كالس، مرتبه علمي استاد، جنسيت و 

 هاي شخصيتي دانشجويان، ترم تحصيلي دانشجويان، ژگيوي
نمره مورد انتظار و واقعي آنان، فلسفه آموزش استاد 

 را در ارزشيابي دانشجو... جاذبه جسماني و اجتماعي او و
  ).8(اند از استاد و تدريس دخيل دانسته

آوري اطالعات براي ارزشيابي  هدف اصلي جمع
 استاد براي آگاهي از استاد، بازخورد اين اطالعات به

وضعيت تدريس و ارتقاي آن بوده است، اما متأسفانه به 
علل مختلفي، اين هدف دستخوش تغييراتي گشته و شديداً 

بطوري كه اعتبار ارزشيابي ) 9(بحث برانگيز شده است
استاد توسط دانشجو در مجامع علمي دائماً در حال بحث 

ثر بودن ارزشيابي دانشجو از مؤ). 8(و بررسي است
هاي فردي، بازخورد براي  گيري تدريس كه براي تصميم

بهبود آموزش، و راهنمايي براي دانشجويان در انتخاب 
درس است، نيازمند استفاده از يك فرم معتبر و بدون 

 برخي از پژوهشگران،). 11و10(باشد تورش براي اين امر مي
اند  معني تلقي كرده حتي ارزشيابي دانشجو از استاد را بي

رغم استفاده وسيع از  علي: نويسد بطوري كه فلدمن مي
 نظرخواهي دانشجويان در مورد تدريس، اين روش توسط

برخي . محققان زيادي مورد ترديد قرار گرفته است
محققان معتقدند كه دانشجويان دانش و تجربه كافي براي 

 مطلب ارزيابي كارآيي اساتيد فعلي خود را ندارند، زيرا اين
هاي بعد دانشجويان از اساتيدي كه نمره  درداني سالرا ق

  ).12(دهد اند، نشان مي پايين به هنگام ارزيابي به آنها داده
ترين روش  ترين و متداول به نظر پژوهشگر، مهم

هاي نظرخواهي  ارزشيابي استاد، تهيه و اجراي پرسشنامه
دانشگاه علوم پزشكي تهران نيز از . و نظرسنجي است

 پيش ارزشيابي از استاد توسط دانشجو را به چندين سال
دهد، اما طي  شيوه نظرخواهي توسط پرسشنامه انجام مي

ها، ديده شده كه اعضاي هيأت علمي از اين  اين سال
كنند  سيستم ارزشيابي رضايت كامل ندارند و تصور مي

هاي تعيين شده از ديدگاه دانشجويان در اين  كه شاخص
هاي انجام   در اغلب پژوهش.تر است بحث حائز اهميت
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هاي  شده در اين زمينه، بررسي نظرات در مورد برگه
ارزشيابي موجود صورت گرفته و عوامل تأثيرگذار و 
حائز اهميت در ارزشيابي اساتيد توسط دانشجويان كمتر 

به همين دليل، شناخت اختالف . مورد توجه بوده است
در مورد نظرات و اشتراك نظرهاي اساتيد و دانشجويان 

تواند  عوامل مؤثر در ارزشيابي استاد توسط دانشجو مي
هاي اساتيد و  اندركاران امر آموزش را با ديدگاه دست

ريزي صحيح و اصالح  دانشجويان آشنا و امكان برنامه
هاي ارزشيابي و كسب نتايج واقعي از عملكرد اساتيد  فرم

بر همين اساس، مطالعه حاضر با هدف . را فراهم آورد
مقايسه نظرات اساتيد و دانشجويان در مورد ارزشيابي 
  .دانشجو از استاد در دانشكده پرستاري و مامايي انجام شد

  
  ها روش

 مقطعي است كه در دو - اين مطالعه از نوع توصيفي
گروه از اساتيد و دانشجويان دانشكده پرستاري و 

- 87سال دوم  مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران در نيم
جامعه هدف اساتيد و دانشجويان . انجام گرفت 1386

دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران 
و دانشجويان )  نفر95(بودند و نمونه پژوهش اساتيد 

گيري  به صورت نمونه)  نفر379(پرستاري و مامايي 
  .آسان در مقطعي از زمان بودند

امه روش گردآوري اطالعات با استفاده از دو پرسشن
پنج قسمتي شامل مشخصات فردي اساتيد و دانشجويان 
 - بطور جداگانه، عوامل مرتبط با خصوصيات فردي

هاي  ، عوامل مربوط به فعاليت) گزينه21(شخصيتي استاد 
، عوامل مرتبط با برخي ) گزينه39(آموزشي مدرس 

، عوامل ) گزينه11( باليني آموزشي -شرايط تئوري
و عوامل مرتبط با واحد ) ه گزين8(مرتبط با دانشجو 

اي زياد،  بود كه با مقياس سه نقطه)  گزينه34(كارآموزي 
ها برحسب مثبت يا  پاسخ. متوسط، كم ارائه شده بود

. نمود منفي بودن گزينه، امتياز سه تا يك را دريافت مي
روايي پرسشنامه از طريق اعتبار محتوي و صوري تأييد 

مون ضريب همبستگي و پايايي آن روش بازآزمايي و آز
  .تعيين گرديد كه در حد قابل قبول بود  درصد83پيرسون 

پرسشنامه به صورت انفرادي توسط پژوهشگر در 

محل كار اساتيد در دانشكده پرستاري و مامايي توزيع و 
از آنها درخواست شد در فرصت مناسبي آن را به 
صورت خودايفا تكميل نموده و به پژوهشگر برگشت 

هاي مربوط به دانشجويان  نين پرسشنامههمچ. دهند
توسط يك فرد آموزش ديده در پايان جلسات امتحان 

شركت در مطالعه آزاد و . آوري گرديد توزيع و جمع
  .شد اطالعات محرمانه تلقي مي

 مورد تجزيه و SPSSافزار  ها با استفاده از نرم داده
به منظور دستيابي به اهداف توصيفي، . تحليل قرار گرفت

توزيع فراواني نظرات اساتيد و دانشجويان براي موارد 
زياد، متوسط و كم، و به عالوه ميانگين و انحراف معيار 
امتياز هر حيطه پرسشنامه محاسبه شد و براي مقايسه 

  . استفاده گرديدtنظرات اساتيد و دانشجويان از آزمون 
  

  نتايج
 ه پرسشنام320 پرسشنامه توزيع شده، 474از بين تعداد 

پرسشنامه  379 مورد از 252برگشت داده شد كه 
 پرسشنامه مدرسين، و ميزان 95 مورد از 68دانشجويان و 

 دانشكده پرستاري و مدرسين.  درصد بود5/67بازگشت 
 درصد هيأت 7/64 درصد زن، 75مامايي مورد مطالعه، 

 درصد 9/8، ) درصد1/72(علمي، اكثراً كارشناس ارشد 
و پنج و يك شصت . تاديار بودند درصد اس2/13مربي و 

 از ميان . سال سابقه كار داشتند15دهم درصد بيش از 
  درصد مامايي،6/24 درصد پرستاري و 4/75دانشجويان، 

 درصد 9/67و هاي يك تا چهار   درصد دانشجوي ترم75
  .داراي عالقه متوسط تا زياد به رشته بودند

ستاد  شاخص يا عمل مؤثر بر ارزشيابي ا21از ميان 
 عامل 18 شخصيتي، تعداد -در حيطه خصوصيات فردي

از ديدگاه اساتيد يا دانشجويان اهميت زياد داشت و بيش 
 درصد مدرسين و يا دانشجويان آن را در حد زياد 75از 

. پاسخ داده بودند كه در جدول يك نشان داده شده است
از )  درصد100(از بين اين عوامل قدرت بيان استاد 

رسين و فراهم نمودن جو مناسب يادگيري ديدگاه مد
از ديدگاه دانشجويان باالترين فراواني را )  درصد7/91(

  .كسب نمود
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 شخصيتي استاد مؤثر بر -ترين خصوصيات فردي  مهم:1جدول 
ارزشيابي دانشجو از استاد از ديدگاه مدرسين و دانشجويان 

  †پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران
 موضوعات پاسخ زياد

 دانشجويان مدرسين
 %9/86 %75 درجه علمي
 %8/77 †† سابقه كار

 %3/87 %2/91 نظم و ترتيب
 †† %9/77 معنويت و اخالق

 %7/85 †† انتقادپذيري
 †† %4/82 جديت

 †† %7/89 وضعيت ظاهري
 %7/87 %6/95 برقراري ارتباط

 %1/90 %7/89 عالقمندي به آموزش
 %7/91 %1/94 اسب يادگيريفراهم نمودن جو من

 %1/88 %6/92 ايجاد انگيزه براي توجه به درس
 %79 %4/79 قابل دسترس بودن

 %9/83 %2/88 مؤثر بودن صداي استاد براي تدريس
 %3/83 †† قدرت كنترل كالس
 %9/90 %100 قدرت بيان استاد

 %6/78 %2/91 الگو بودن مدرس در حرفه
تباطي هاي ار كمك به بهبودي مهارت

 دانشجويان
8/86% 3/76% 

 . درصد ارائه شده است75 فقط موضوعات با فراواني بيش از †
  . درصد بوده است75 فراواني كمتر از ††
  

 شاخص يا عامل مؤثر بر ارزشيابي استاد، 39از ميان 
 عامل از ديدگاه 32هاي آموزشي مدرس، تعداد  فعاليت

طوري كه بيش اساتيد و يا دانشجويان حائز اهميت بود ب
 درصد مدرسين يا دانشجويان آن را در حد زياد 75از 

ارزيابي نموده بودند كه در جدول دو نشان داده شده 
گويي به  است، در اين زمينه از نظر مدرسين قدرت پاسخ

 درصد، و از نظر دانشجويان 5/98سؤاالت دانشجويان با 
 درصد 1/9استفاده از عبارت روشن و قابل فهم با 

  .ترين فراواني را كسب نمودباال
 شاخص يا عامل مطرح در مورد فضاي 11از ميان 
 هاي آموزشي، از ديدگاه اساتيد يا دانشجويان فيزيكي محيط

 درصد پاسخ زياد 75نه شاخص مهم و در حد بيش از 

نتايج پژوهش در اين زمينه نشان داد كه صندلي . بود
دريس ، مناسب بودن فضاي ت) درصد75 و 6/67(راحت 

، دور از سر و صدا بودن كالس ) درصد8/77 و 4/82(
 و 3/85(، ساعات ارائه تدريس ) درصد4/78 و 4/82(
، برخورداري از تجهيزات سمعي و بصري ) درصد6/82
، تناسب تعداد بيماران و دانشجويان ) درصد6/74 و 3/85(
، تناسب تعداد دانشجويان با استاد ) درصد4/79 و 1/94(
 ، وجود كالس قابل استفاده دانشجويان) درصد4/81 و 1/94(

، وجود تجهيزات و ) درصد2/84 و 3/88(در بخش 
امكانات كافي براي اجراي عملي پروسيجرهاي تدريس 

 ، از نظر مدرسين و دانشجويان) درصد2/84 و 2/94(شده 
 درصد پاسخ زياد 75حائز اهميت و با فراواني بيش از 

 .دبراي مدرسين يا دانشجويان بو
از ميان هشت شاخص يا عامل مطرح در پرسشنامه 
: در مورد عوامل مرتبط با دانشجو، چهار عامل، شامل

، ميزان ) درصد4/81 و 1/94(ميزان عالقه به رشته تحصيلي 
، ميزان عالقه به ) درصد1/86 و 1/97(عالقه به درس مربوطه 

 بودن انتخاب واحد و اختياري)  درصد6/81 و 8/86(استاد 
، به ترتيب براي ) درصد3/77 و 4/82(استاد مربوطه با 

مدرسين و دانشجويان از اهميت بيشتري برخوردار و 
  . درصد هر دو گروه به آن پاسخ زياد داد75بيش از 

 شاخص يا عامل مطرح شده در پرسشنامه 34از ميان 
 10در مورد عوامل مرتبط با واحد كارآموزي، تعداد 

 دانشجويان اهميت زياد داشت و عامل از ديدگاه اساتيد يا
 درصد مدرسين يا دانشجويان آن را در حد 75بيش از 

زياد پاسخ داده بودند كه در جدول سه نشان داده شده 
 بازخورد از بين اين عوامل، انتقادپذير بودن استاد و. است

 درصد موافقت زياد در مدرسين، و دانش 5/76مناسب با 
 رصد موافقت زياد دانشجويان د79و مهارت باالي استاد با 

  .باالترين فراواني را كسب نمود
هاي مختلف به عنوان  مقايسه ميانگين نمرات حيطه

عامل مؤثر در ارزشيابي استاد توسط دانشجو نشان داد 
ها، بجز عوامل مرتبط با واحد  كه در كليه حيطه

 tكارآموزي، دو گروه نظر مشابهي دارند و آزمون 
سين و دانشجويان را در اين حيطه مستقل، ديدگاه مدر

 ).4جدول (نشان داد ) t=27/3 و p=001/0(متفاوت 
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هاي آموزشي مدرس مؤثر بر ارزشيابي دانشجو از استاد از ديدگاه مدرسين و دانشجويان پرستاري و  ترين فعاليت  مهم:2جدول 
  †مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران

 موضوعات پاسخ زياد
 اندانشجوي مدرسين

 †† %4/79 هاي كلي درس مناسبت داشتن محتواي درس هرجلسه با هدف
 %1/84 %4/95 آمادگي براي ارائه مطالب

 %3/87 %1/97 دهي مطالب سازمان
 %1/88 %2/91 ارائه روشن مطالب و محتوا براساس سطح و درك دانشجو

 %7/83 %2/88 استفاده از منابع مناسب براي يادگيري
 %6/78 %4/82 ز وسايل سمعي و بصرينحوه استفاده ا

 %4/75 %5/76 مرور خالصه درس گذشته و ربط دادن آن با مطالب جديد
 %8/75 %5/76 مطرح نمودن كليات درس در ابتدا و سپس پرداختن به جزئيات

 %9/86 %1/97 هاي عيني و عملي گوناگون استفاده از مثال
 %1/90 %1/97 اناستفاده از عبارات روشن و قابل فهم دانشجوي
 %9/86 %4/92 تعريف اصطالحات علمي و تخصصي ناآشنا

 %6/78 %3/85 تغيير لحن صدا متناسب با اوضاع و احوال كالس
 %0/81 %6/92 توجه به درك دانشجويان از مطالب ارائه شده

 %3/89 %5/98 گويي به سؤاالت دانشجويان قدرت پاسخ
 %8/77 %4/82 ها يا تمرينتوضيح و راهنمايي در مورد تكاليف و 
 †† %8/86 پرسش و پاسخ كالسي در زمان مناسب
 †† %9/77 مؤثر بودن تكاليف درس در فهم دانشجو

 %4/77 %5/76 دانشجويان به مطالعه درس از طريق پرسش و پاسخ ترغيب
 %9/88 %1/94 توجه به سؤاالت دانشجو

 %1/82 %2/88 قدرت تلفيق دروس تئوري و عملي
 %4/77 %9/80 ب بودن حجم تكاليف با تعداد واحد درسمناس

 %4/75 †† در اختيارگذاشتن جزوه درس توسط استاد
 †† %5/76 عدم اتالف وقت در كالس

 %4/77 %9/80 هاي عيني كاربردي مطرح نمودن موضوع درس و قابليت بكارگيري آن در موقعيت
 %1/86 %8/83 دهبرخورداري از اطالعات كافي در مورد مطالب ارائه ش

 %2/75 †† ها و مقاالت موجود در موضوع آگاه كردن دانشجو از مراجع و كتاب
 %4/77 %6/76 ترغيب دانشجو براي آشنايي با تحقيق در موضوع

 %4/75 †† دستيابي به اهداف در پايان هر جلسه تدريس
 %8/75 †† پوشش كليه مطالب تدريس هنگام طراحي سوال

 %8/79 %9/80 گيري كند نه محفوظات را حوي كه فهم و درك دانشجو را اندازهطراحي سؤال به ن
 %4/75 %3/82 تصحيح دقيق اوراق

 %6/78 %4/79 گذاري در آغاز ترم هاي نمره اعالم نحوه ارزشيابي از كار دانشجويان و مالك

  . درصد ارائه شده است75 فقط موضوعات با فراواني بيش از †
  . درصد بوده است75ز  فراواني كمتر ا††
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ترين خصوصيات مرتبط با واحد كارآموزي مؤثر بر ارزشيابي دانشجو از استاد از ديدگاه مدرسين و دانشجويان   مهم:3جدول 
 †پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران

 موضوعات پاسخ زياد
 دانشجويان مدرسين

 %6/76 %75 موزيبيان واضح انتظارات از دانشجويان در شروع كارآ
 %4/75 †† عالقمندي استاد به حرفه و كار باليني

 %77 †† آميز با دانشجو برخورد احترام
 %77 %5/76 انتقادپذير بودن استاد و بازخورد مناسب
 %4/77 †† برقراري ارتباط مناسب با پرسنل بخش
 %77 †† حمايت به موقع دانشجو در برابر پرسنل

 †† %75 نظم و ترتيب در كارها
 %79 †† دانش و مهارت باالي استاد

 %6/76 %75 قدرت استاد در پيشبرد آموزش باليني
 %6/76 %75 .اي را به دست آورد هاي حرفه آوري شرايطي كه دانشجو قابليت فراهم

  . درصد ارائه شده است75 فقط موضوعات با فراواني بيش از †
  .است درصد بوده 75ها كمتر از   فراواني پاسخ††
 

 ميانگين و انحراف معيار امتياز پاسخ مدرسين و دانشجويان به عوامل مؤثر بر ارزشيابي استاد توسط دانشجو در :4جدول 
  هاي مختلف حيطه
 t p نمره دانشجويان نمره مدرسين حيطه

 26/0 -12/1 13/56±19/4 48/55±34/4  شخصيتي استاد-عوامل مرتبط با خصوصيات فردي

 7/0 35/0 27/106±3/10 76/105±02/10 وزشي مدرسهاي آم فعاليت

 1/0 55/1 98/13±22/4 04/13±94/2  باليني آموزش-برخي شرايط تئوري

 51/0 -64/0 74/11±20/3 03/12±24/3 عوامل مرتبط با دانشجو

 001/0 -27/3 75/64±93/7 47/68±47/3 عوامل مرتبط با واحد كارآموزي

  
 درصد دانشجويان 7/31ها نشان داد كه  ساير يافته

هاي  اند كه با درج نام دانشجو بر روي فرم اظهار كرده
ارزشيابي، ارزشيابي آنان متفاوت از ارزشيابي فعلي 

 درصد مخالف درج نام دانشجو روي 4/29خواهد بود، 
اند كه پس   درصد اظهار كرده6/28فرم ارزشيابي بودند، 

 7/62د، از امتحان، ارزشيابي آنها متفاوت خواهد بو
اند كه در انجام ارزشيابي  درصد دانشجويان ابراز كرده

 درصد تمايل به انجام ارزشيابي استاد 3/60دقت دارند، 
 درصد دانشجويان اعتقاد داشتند كه 9/36دارند، 

ارزشيابي دانشجو از استاد به بهبود روند آموزش كمك 
 درصد وضعيت ظاهري استاد را در 7/89كند،  زيادي مي

چهل و پنج و شش . اند ابي از استاد مهم دانستهارزشي
گيري را  دهم درصد مدرسين مورد مطالعه، تأثير آسان

 درصد دانشجويان آن را 3/41در ارزشيابي استاد كم و 
 درصد دانشجويان 7/39همچنين، . اند زياد اعالم كرده

تأثير اعالم آسان بودن سؤاالت امتحاني را در ارزشيابي 
در مورد تأثير عوامل مرتبط با دانشجو . دان زياد دانسته

 درصد دانشجويان 7/56در ارزشيابي استاد توسط دانشجو 
 دانشجويان ميزان  درصد4/81تأثير ترم تحصيلي دانشجو، 
 درصد دانشجويان ميزان 1/86عالقه به رشته تحصيلي، 
دانشجويان ميزان  درصد 6/81عالقه به درس مربوطه، 

 اختياري بودن درصد دانشجويان 3/77عالقه به استاد، 
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  .اند انتخاب واحد يا انتخاب استاد مربوطه را زياد دانسته
  

  بحث
از ديدگاه اساتيد و دانشجويان پرستاري و مامايي، 
عوامل متعددي در پنج حيطه مورد بررسي در ارزشيابي 

مدرسين استاد توسط دانشجو حائز اهميت است و ديدگاه 
 با هاي ل مؤثر در حيطهو دانشجويان در مورد عوام

 هاي آموزشي  شخصيتي استاد، فعاليت-خصوصيات فردي
مدرس، برخي شرايط تئوري و باليني آموزشي، عوامل 
مرتبط با دانشجو مشابه ولي در مورد عوامل مرتبط با 

  .داري دارند واحد كارآموزي دو گروه اختالف نظر معني
 اين هاي اين تحقيق نشان داد، مسأله مهمي كه يافته

است كه استاد و دانشجو هر دو بر عوامل تأثيرگذار بر 
ارزشيابي استاد واقفند، و حال آن كه آگاه كردن 
دانشجويان از اين امر، كه بخش زيادي از اين عوامل 
خارج از حيطه اختيارات استاد است، امري ضروري است 

هاي محيط آموزشي را به  چرا كه دانشجويان تمام كاستي
 گذاشته و در ارزشيابي استاد آن را دخالت حساب استاد

دهنده آن است كه قبل از توزيع  اين مسائل نشان. دهند مي
ها الزم است كه هدف از انجام ارزشيابي براي  پرسشنامه

ها به درستي  دانشجويان كامالً بازگو شود تا پرسشنامه
  .تكميل گردد

 گيري استاد بر در اين مطالعه، دانشجويان تأثير آسان
ارزشيابي استاد را در ارزشيابي دانشجو از استاد زياد 

 درصد دانشجويان 1/86تحقيقي نشان داد كه . اند دانسته
دهي را با ارزشيابي استاد  گيري استاد در نمره سخت

اند استادان سخت گير نمرات  مرتبط دانسته و اذعان كرده
معتقد ) Bauer(باور ). 9(دهند تري مي ارزشيابي پايين

 شود كه مدرسين به دانشجويان  كه اين امر موجب مياست
نمرات اضافه بدهند و تكاليف درسي را راحت بگيرند و به 

در ). 13(اين ترتيب، رفتارهاي نامناسب را ترويج دهند
نهايت، اينكه استفاده از ارزشيابي استاد توسط دانشجو 
منجر به رفتارهاي بيمارگونه خواهد شد بطوري كه 

روند كه نمرات باالتري  راغ استاداني ميدانشجويان س
دهند و استادان نيز ممكن است تحت تأثير اين عمل  مي

  ).11( شودقرار گيرند و آموزش به دست فراموشي سپرده

 اند كه ارزشيابي با اين حال، مطالعات زيادي نشان داده
تواند روايي و پايايي متناسبي  دانشجو از استاد زماني مي

هاي ارزيابي چند بعدي و  در آن از روشداشته باشد كه 
  ).15و14(با طراحي مناسب استفاده گردد

معتقد است كه علت مخالفت مدرسين با ) Fich(فيچ 
ارزشيابي توسط دانشجو آن است كه خطاهاي بسيار 
كوچك و قابل اغماض آنان با ارزشيابي غير منصفانه 

شود و اين امر موجب  دانشجو در حقوق آنان منعكس مي
  ).5(گردد دلسردي آنان مي

هاي تحصيلي  بين امتيازدهي دانشجو به استاد با سال
رابطه وجود داشته بطوري كه دانشجويان ترم باالتر در 
مقايسه با دانشجويان ترم پايين به هنگام ارزشيابي 

 پژوهش). 14و11(اند استاد، نمرات باالتري را به استاد داده
به نيمي از دانشجويان دهد كه نزديك  حاضر نيز نشان مي

و مدرسين تأثير ترم تحصيلي دانشجو را در ارزشيابي 
  .اند دانشجو از استاد زياد دانسته

 پترسون طي تحقيقي نشان داد كه دانشجويان به هنگام
ارزيابي استاد در دروسي كه مورد عالقه آنهاست، امتياز 

در پژوهش حاضر نيز، ). 7(اند باالتري را به استاد داده
ثريت مدرسين و دانشجويان ميزان عالقه به رشته اك

تحصيلي، ميزان عالقه به درس مربوطه، ميزان عالقه به 
استاد، اختياري بودن انتخاب واحد يا انتخاب استاد 

. دانند مربوطه را در ارزشيابي دانشجو از استاد مهم مي
 درصد دانشجويان روش 88تحقيقي نشان داد كه حدود 

دهي مطالب،  راني، جديت، سازمانآموزش، مهارت سخن
 دهي و ياد گرفتن مطلب توسط دانشجو منصفانه بودن نمره

در پژوهش حاضر نيز ). 8(كنند را بسيار مهم ارزيابي مي
دهي، آمادگي استاد، قدرت بيان  هايي مانند سازمان مهارت

و جديت و توجه به يادگيري از نظر اكثر دانشجويان با 
  .اهميت است

رسد ارزشيابي هيأت علمي به وسيله  به نظر مي
هاي حاصل از  دانشجويان در صورتي مفيد است كه داده

هاي هيأت علمي مورد استفاده  آن براي بهبودي قابليت
انجام اين عمل مستلزم آن است كه ارزشيابي . قرار گيرد

هاي  ياد شده، جزئي از سيتم پرورش و تقويت توانايي
يستمي، از يك طرف، چنين س. اعضاي هيأت علمي باشد
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براي آن دسته از اعضاي هيأت علمي كه از طريق تفسير 
اند، بازخورد  هاي عملكردشان مطلوب ارزشيابي شده داده

آورد و از طرف ديگر، براي دسته ديگري  مثبتي فراهم مي
از اعضاي هيأت علمي كه عملكردشان نسبتاً مطلوب يا 

براي تقويت شود، شرايط الزم را  نامطلوب ارزشيابي مي
هاي تخصصي ايجاد  ها و ارتقاي توانايي دانش مهارت

هاي حاصل از  در غير اين صورت، تفسير داده. كند مي
نظرخواهي دانشجويان درباره اعضاي هيأت علمي موجب 

  ).5(اريبي در قضاوت خواهد بود
اين مطالعه در محيط محدود به يك دانشكده انجام 

ز امتحان ارائه گرديده شده و پرسشنامه دانشجويان پس ا
گردد  پيشنهاد مي. هاي مطالعه است كه از محدوديت
تر در ساير مراكز آموزشي به منظور  مطالعات وسيع

شناسايي نظرات مدرسين و دانشجويان در مورد عوامل 
  .تأثيرگذار بر ارزشيابي استاد انجام گيرد

  
  گيري نتيجه

در بررسي نظرات اساتيد و دانشجويان در مورد 
وامل مؤثر بر ارزشيابي استاد توسط دانشجو به غير از ع

عوامل تأثيرگذار مرتبط با واحد كارآموزي بر ارزشيابي 
داري به دست  استاد توسط دانشجو، اختالف آماري معني

دهنده آن است كه نظر اساتيد و  اين امر نشان. نيامد
دانشجويان در مورد عوامل تأثيرگذار بر ارزشيابي استاد 

تواند   است، ارزشيابي به كمك دانشجويان ميمشابه
شاخص گرانبهايي از عملكرد استاد باشد و در بهبود آن 

اما بايد توجه داشت كه توجه و شناخت . مؤثر افتد
هاي آموزشي استاد در  فاكتورهاي غير مرتبط به فعاليت

ارزشيابي استاد توسط دانشجو، بسيار مهم بوده و الزم 
ها، هدف از انجام   پرسشنامهاست كه قبل از توزيع

ارزشيابي براي دانشجويان كامالً بازگو شود تا 
همچنين، اين نوع . ها به درستي تكميل گردد پرسشنامه

هاي  ارزشيابي اغلب زماني مفيد خواهد بود كه پرسشنامه
ارزشيابي استاد توسط دانشجو، بازنگري شده و موارد 

ز يك برنامه حائز اهميت در آن گنجانده شود و جزيي ا
وسيع ارزشيابي و يك برنامه سيستماتيك براي پيشرفت 

شود ترتيبي اتخاذ  پيشنهاد مي. اعضاي هيأت علمي باشد
گردد تا به عوامل غير مرتبط، ولي بسيار تأثيرگذار بر 

اي  هاي ارزشيابي توجه ويژه ارزشيابي استاد نيز در فرم
د از شود همچنين عالوه بر ارزشيابي دانشجو از استا

هاي ديگر ارزشيابي از جمله ارزشيابي همتايان و  شيوه
  .خودارزشيابي نيز استفاده گردد
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Factors Affecting Students' Evaluation of Teachers: Comparing 
Viewpoints of Teachers and Students 

 
Mansooreh Aliasgharpour¹, Zahra Monjamed², Naser Bahrani³ 

 
Abstract 
 
Introduction: Teacher evaluation is carried out through several ways among which the most used method in 
our country is teacher evaluation by students which is so controversial. This study was performed to 
compare the viewpoints of teachers and students about factors affecting teacher evaluation by students. 
Methods: This descriptive cross-sectional study was performed in second semester of 2007-2008 academic 
years, in school of nursing and midwifery of Tehran Medical University. Using convenient sampling method 
based on time, 95 teachers and 379 students of this school were selected as study samples. Their viewpoints 
were collected by two separate questionnaires each comprising 5 sections. These questionnaires were 
distributed among students as group administered and among teachers as self-administered. Data was 
analyzed by SPSS software using frequency distribution and t-test. 
Results: There was no significant difference between the mean score of students' and teachers' viewpoints 
considering factors related to teachers’ personal features, teacher's educational activities, educational 
conditions, and factors associated with students. But a significant difference was observed between their 
mean score regarding factors related to practical course. Students considered factors unrelated to teacher's 
quality of education such as easy taking, easy examination questions, level of interest in discipline, and level 
of interest in teacher, very important. 
Conclusion: According to teachers' and students' viewpoints, many factors affect teacher evaluation that 
discounting factors related to practical course, all other factors are adhered by both groups. Therefore, 
evaluation by students serves as a valuable criterion for teachers' performance. It is necessary to pay 
attention to the factors unrelated to teacher's quality of education in teacher evaluation by students. 
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