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 ديدگاه اساتيد دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان در مورد ارزشيابي اساتيد توسط دانشجويان 

  
   3سميره عابديني  2 دكتر صديقه جوادپور  1 تيمور آقامالييدكتر 

    هرمزگانعلوم پزشكيدانشگاه  ،  مربي گروه پرستاري 3  ،مربي گروه ميكروبيولوژي 2  ، دانشيار گروه بهداشت1
  234-240  صفحات 89 يزيپا  سوم  شماره چهاردهمي هرمزگان  سال مجله پزشك

  دهيچك
هدف اصلي . باشد يكي از ابزارهاي سنجش كيفيت آموزشي اساتيد، ارزشيابي آنها توسط دانشجويان مي :همقدم

اين مطالعه، نجام  هدف از. اشدب ارزشيابي، آگاهي اساتيد از نقاط قوت و ضعف خود به منظور انجام اصالحات الزم مي
از نتايج حاصل، در بهبود روند  ير آن در فعاليت هاي آموزشي بود تاأثظرات اساتيد پيرامون ارزشيابي و تن آگاهي از

  .ارزشيابي استفاده شود
روش نمونه گيري آسان،  استفاده از ، با1386-87 مقطعي، در نيمسال دوم تحصيلي - اين مطالعه توصيفي در :كاروش ر

اي كه روايي و پايايي  طريق پرسشنامه از ت علمي، در خصوص ارزشيابي اساتيد توسط دانشجويان،أو هي عض71نظرات 
هاي آماري  آزمون  وSPSS 16افزار  نرم ها با استفاده از داده.  مورد بررسي قرار گرفتآن مورد تأييد قرار گرفته بود،

  ..توصيفي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند
از % 2/66 به اعتقاد. دهند از اساتيد معتقد بودند دانشجويان به سؤاالت ارزشيابي پاسخ صحيح مي% 2/28حدود  :نتايج

از اساتيد ميزان تأثير نتايج ارزشيابي را در بهبود تدريس خود  %24 حدود. اند اساتيد دانشجويان به اندازه الزم توجيه نشده
از اساتيد، دانشجويان سؤاالت را با احساس مسئوليت كامل پاسخ  %5/8  فقطبه نظر. دانستند متوسط مي % 5/46 زياد و

تسلط استاد بر موضوع، توانايي بيان و انتقال مفاهيم، به ترتيب . پاسخ آنها با مسئوليت متوسط است% 9/47 و دهند مي
  .بيشترين اهميت را داشتند

در عين حال، ارزشيابي را امري  .وداكثريت اساتيد حاكي از ضعيف بودن وضعيت ارزشيابي ب نظر :يگير تيجهن
  . و معتقدند بايستي توسط افراد خبره مورد ارزيابي مجدد قرار گيردددانن ضروري مي
   يان دانشجو– ديدگاه –ارزشيابي  :ها كليدواژه

  25/5/89:      پذيرش مقاله13/5/89:      اصالح نهايي13/10/88: دريافت مقاله
  

  : مقدمه
آموزشي  يند يادگيري، رفتارآفر رعوامل مهم د يكي از

توانايي  برگيرنده شيوه تدريس، قدرت بيان، اساتيد است كه در
. است... رعايت انضباط كاري و دانشجو، تفهيم، نحوه تعامل با

كننده اعتبار و  امروزه ارزشيابي به عنوان عامل تعيين
ارزشيابي  اين رو از از. سودمندي عملكردها محسوب مي شود

راي سنجش كيفيت عملكرد مدرسين وآگاهي از نقاط مداوم ب
هاي  پويايي فعاليت ضعف آنها به منظور ارتقاء و قوت و

روشهاي مختلفي براي ارزشيابي . شود آموزشي استفاده مي

متداولترين آنها، ارزشيابي . دارد عملكرد آموزشي اساتيد وجود
 Student Evaluation of( اساتيد توسط دانشجويان

Teaching (دانشگاهها رايج  سالهاي اخير در است كه در
 با استفاده از اين مدل ارزشيابي، معموالً در. گرديده است

اي يا باز، نظرات  االت چند گزينهؤپرسشنامه، حاوي س
دانشجويان را پيرامون رفتار و فعاليت آموزشي اساتيد مورد 

  ).1،2(دهند  تجزيه و تحليل قرار مي
 منطقي و ضروري است و با انجام هر چند ارزشيابي امري

ها و عملكردها پي برد،  توان به نكات منفي و مثبت برنامه آن مي
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اما الزمه آن وجود يك سيستم و ابزار سنجش صحيح، 
صحيح صورت  حساس و دقيق است تا هم ارزشيابي به نحو
پيامدهاي منفي  از. گيرد و هم تبعات منفي آن به حداقل برسد

ابي، كاهش رضايت پرسنل، كم شدن اجراي ضعيف ارزشي
 نهايتاً كاهش بازدهي  وانگيزه، بي تفاوتي آنها به وظايف خود

  ).  3(مهمي هستند  سيستم است كه در جاي خود مسائل بسيار
انجام ارزشيابي، آگاه شدن اساتيد از نقاط  هدف اصلي از

باشد تا در جهت  قوت و ضعف رفتار آموزشي خودشان مي
مطالعات انجام . آنها استفاده نمايند از  كيفيت كارارتقاء بهبود و

شده در دانشگاههاي علوم پزشكي بيرجند و اهواز نشان 
ها از صحت كافي برخوردار نبوده و در  دهد كه ارزشيابي مي
با توجه به ). 4،5(ثر نبوده است ؤ كيفيت آموزش چندان مءارتقا

  و اعتباراز دقت پيچيده است و اينكه ارزشيابي امري حساس و
باشد، نبايد مبناي تصميم گيريها قرارگيرد  بااليي برخوردار نمي

ت علمي نظرات متفاوتي در مورد أ هيءاز آنجا كه اعضا ).6(
ارزشيابي خودشان توسط دانشجويان دارند و با توجه به 
اهميت مسئله، هدف از انجام اين مطالعه، آگاه شدن از نظرات 

وم پزشكي هرمزگان پيرامون  علمي دانشگاه علأت هيءاعضا
ارزشيابي اساتيد توسط دانشجويان بود، تا نتايج آن، در جهت 

كاهش تبعات منفي آن،  روند ارزشيابي و اصالح محتوي و
  .استفاده قرار گيرد مورد

  
  :روش كار

مقطعي  - جمعيت مورد مطالعه در اين پژوهش توصيفي
مزگان ت علمي شاغل در دانشگاه علوم پزشكي هرأاعضاي هي

گيري آسان استفاده شد  گيري از روش نمونه براي نمونه. بودند
ت علمي قرار أ نفر از اعضاي هي71ها در اختيار  و پرسشنامه

اين پرسشنامه  .آوري اطالعات پرسشنامه بود ابزار جمع .رفتگ
بخش اول پرسشنامه اختصاص به  .داراي سه بخش بود

ش دوم ت علمي و بخأمشخصات دموگرافيك اعضاي هي
ت علمي در مورد ارزشيابي أاختصاص به نظرات اعضاي هي
 بخش سوم پرسشنامه،. آنها توسط دانشجويان داشت
ت علمي در مورد سؤاالت أاختصاص به نظرات اعضاي هي

 در. ها و همچنين درجه اهميت اين سؤاالت داشت پرسشنامه
ابتداي امر توضيح مختصري در مورد هدف پژوهش به افراد 

گرفت كه به  ها در اختيار آنها قرار  سپس پرسشنامه. دش داده 
الزم به توضيح است اعضاي . شد روش خودايفايي تكميل 

  .ت علمي براي شركت در طرح آزاد بودندأهي
ها به روش اعتبار محتوي و  اعتبار يا روايي پرسشنامه

نظرخواهي از متخصصين مورد بررسي قرار گرفت و نظرات 
پايايي پرسشنامه از طريق . عمال گرديدآنها در پرسشنامه ا

 76/0ضريب . محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ بررسي شد
بدست آمده نشان داد كه پرسشنامه از پايايي نسبتاً خوبي 

افزار  به كمك نرمآوري  ها پس از جمع داده. است برخوردار
SPSS 16  جمله  هاي آمار توصيفي از با استفاده از شاخصو
  .قرار گرفتتحليل ع فراواني مورد توزي ميانگين و

  
  :نتايج

  مرد40( اساتيد از  نفر71اين مطالعه نظرات  در مجموع در
 7/5 سال و انحراف معيار 4/41با ميانگين سني )  زن30و 

 سال با 1/10ميانگين سابقه كار آنها . مورد بررسي قرار گرفت
 ر و ميانگين تعداد واحدهاي تدريس آنها د4/6انحراف معيار 

 22تعداد.  بود1/7 واحد با انحراف معيار 4/9هر سال تحصيلي 
 نفر استاديار 49نفر از شركت كنندگان در اين پژوهش مربي و 

اساتيد موافق انجام ارزشيابي استاد  از%) 1/90( نفر64. بودند
%) 5/8( نفر 6نظر و  بي%) 4/1( يك نفر. توسط دانشجو بودند

 خصوص دخالت دادن نتايج در .مخالف انجام اين امر بودند
از %) 3/56( نفر 40ارزشيابي در ارتقاء مرتبه علمي اساتيد، 

%) 2/28( نفر 20بي نظر و %) 5/15( نفر 11اساتيد موافق، 
از اساتيد معتقد بودند %) 2/28(   نفر20. مخالف اين امر بودند

 .دهند دانشجويان به سؤاالت ارزشيابي پاسخ صحيح مي
ميزان صحت پاسخگويي دانشجويان را %) 3/56( نفر 40تعداد

آنان معتقد بودند كه پاسخ %) 5/15( نفر 11متوسط و 
%) 2/4( نفر 3 تعداد. دانشجويان از صحت كمي برخورداراست

از اساتيد اعتقاد داشتند كه دانشجويان در خصوص ارزشيابي 
از آنان %) 6/29( نفر 21اند،   توجيه شدهو سؤاالت آن كامالً

ازآنان %) 2/66( نفر 47متوسط و  يه دانشجويان راميزان توج
تعداد . معتقد بودند كه دانشجويان به اندازه الزم توجيه نشده اند

اساتيد ميزان تأثيرنتايج ارزشيابي رادر بهبود  از%) 24( نفر 17
ميزان %) 5/46(نفر  33دانستند،  كيفيت تدريس خود زياد مي
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ميزان تأثير %) 29(/ نفر 21تأثير نتايج ارزشيابي را متوسط و 
%) 5/8( نفر 6. دانستند آن را در بهبود نحوه تدريس خود كم مي

از اساتيد معتقد بودند كه دانشجويان سؤاالت ارزشيابي را با 
 %)9/47(  نفر34احساس مسئوليت كامل پاسخ مي دهند، 

 31احساس مسئوليت دانشجويان را در پاسخگويي متوسط و 
ت أنظرات اعضاي هي. دانستند ن را كم ميميزان آ%) 3/47( نفر

چه دانشجوياني در ارزشيابي اً مورد اينكه ترجيحعلمي در 
  . آمده است1شركت كنند در جدول شماره 

  
  
  
  

 نظرات اعضاي هيأت علمي در مورد -1جدول شماره 
  كننده در ارزشيابي دانشجويان شركت

  درصد  تعداد  نظرات
  1/32  18  گين كالس باالتر استدانشجوياني كه معدل آنها از ميان

  9/1  1  تر است دانشجوياني كه معدل آنها از ميانگين كالس پائين
  8/26  15  اند دانشجوياني كه اصالً غيبت نداشته

  2/39  22  اي از دانشجويان انتخاب شوند به طور تصادفي عده
  100  56  جمع

  
 نظرات اساتيد را در رابطه با ضريب ،2جدول شماره 

پرسشنامه ارزشيابي اساتيد  ؤاالت مطرح شده دراهميت س
دانشگاه مورد  توسط دانشجويان كه در حال حاضر در

  .دهد  نشان مي،گيرد استفاده قرار مي
  

   توزيع فراواني نظرات اساتيد در مورد ميزان اهميت سؤاالت-2جدول شماره 
  )0(اهميت  بي  )1(كم اهميت   )2(مهم   )3(بسيار مهم 

  موارد  رديف
  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  -  -  7/1  1  3/43  26  3/53  33  .يابد در زمان مشخص شده در محيط آموزشي حضور مي  1
  -  -  -  -  2/45  28  8/54  34  .كند ريزي صحيح استفاده مي از تمام وقت با برنامه  2
  -  -  8/9  6  5/52  32  7/37  23  .كند در شروع درس برنامه درسي را به دانشجويان ارائه مي  3
  -  -  7/9  6  7/51  37  6/30  19  .نمايد درس را با شرحي از اهداف درس شروع مي  4
  -  -  7/11  7  7/41  25  7/46  28   .كند  اهميت موضوع را بيان ميدر ابتداي درس  5

6  
مطالب ضروري را بر اساس طـرح درس ارائـه شـده در كـالس در اولويـت قـرار            

  .دهد مي
26  6/42  29  5/47  6  8/9  -  -  

7  
بر اساس برنامه ارائه شده در ابتداي كالس توالي مطالـب را در تـدريس رعايـت               

  .كند مي
13  21  44  71  5  1/8  -  -  

  -  -  3/3  2  55  33  7/41  25  .كند تناسب مطالب را با سطح علمي فراگيران رعايت مي  8
  -  -  5  3  3/43  26  7/51  31  .كند حين تدريس مثالهاي كاربردي و تمرينات مفيد ارائه مي  9

10  
ـال          ـازي در كـالس را        توانايي مشاركت دادن دانشجويان در بحثهاي كالس و فع س

  .دارد
20  3/32  36  1/58  5  1/8  1  6/1  

  -  -  5/11  7  6/65  40  23  14  .كند در صورت لزوم از وسايل كمك آموزشي استفاده مي  11
  -  -  3/8  5  3/73  44  3/18  11  .كند تفاده مياز وسايل كمك آموزشي به تناسب موضوع و به طور مؤثر اس  12
  -  -  -  -  3/23  14  7/76  46  .بر موضوع درس و مفاهيم علمي تسلط دارد  13
  -  -  -  -  8/32  20  2/67  41  .توانايي انتقال و بيان مفاهيم درسي را متناسب با سطح فراگيران دارد  14
  -  -  2/3  2  3/32  20  5/64  40  .قدرت اداره و رهبري كالس را دارد  15
  7/1  1  7/11  7  3/68  41  3/18  11  .كند در شروع ميزان اطالعات و در حين و پايان تدريس يادگيري را ارزيابي مي  16
  -  -  7/6  4  7/76  46  7/16  10  .نمايد منابع مناسب معرفي يا جزوات آموزي مناسب تهيه مي  17
  -  -  3/11  7  1/66  41  6/22  14  .كند بندي مي مطالب ارائه شده را در پايان جمع  18
  -  -  3/11  7  4/48  30  3/40  25  .كند ايجاد انگيزه بيشتر براي مطالعه و پژوهش مي  19
  -  -  15  9  7/56  34  3/28  17  .به امور آموزش، مشاوره و رفع مشكالت فراگيران در درس مربوطه عالقمند است  20
  -  -  6/1  1  3/44  27  1/54  33  .كند موازين اخالقي را رعايت مي  21
  -  -  18  11  5/52  32  5/29  18  كند از ابتداي دوره فراگيران را با نحوه ارزيابي آشنا مي  22
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  :گيري بحث و نتيجه
ارزشيابي امري منطقي و ضروري است كه اگر بدرستي 

ها و  اي را جهت اصالح برنامه انجام گيرد، رهنمودهاي ارزنده
نجام نگيرد اما اگر بطور صحيح ا. ذاردگ عملكردها در اختيار مي

عواقب زيانباري بدنبال  و يا از نتايج آن استفاده مناسب نشود،
يكي از اركان مهم ارزشيابي، محتوا و ميزان . خواهد داشت

در اين رابطه گروهي از اساتيد . االت ارزشيابي استؤاهميت س
االت شماره دو و شش پرسشنامه در ؤما اظهار داشتند كه س
ئواالت متناسب با همه دروس س. باشد صالحيت دانشجو نمي

 موارد(باشد و چون تعداد آنها زياد و بعضاً تكراري است  نمي
توجهي و  ، دانشجويان با بي)5 و 4 همچنين 11 و 12
االت ؤبنابراين الزم است س. دهند حوصلگي به آنها پاسخ مي بي

توسط افراد آگاه، متخصص و با تجربه طراحي و بطور مداوم 
زيرا قائل بودن به يك پرسشنامه . ر گيردمورد بازنگري قرا

اي و محدود نمودن اساتيد در يك چارچوب معين، نه  كليشه
كند، بلكه قدرت  تنها كمك مؤثري به ارتقاء كيفيت آموزشي نمي

     ).7( نمايد عمل را نيز از استاد سلب مي ابتكار خالقيت و
در اين نظرسنجي، همانند نظرات اساتيد دانشگاه علوم 

كي ايران و كرمان، تسلط بر موضوع تدريس، توانايي بيان پزش
  ).  7،8(و انتقال مفاهيم به ترتيب بيشترين اهميت را داشتند 

كه بعنوان گروه   هستنديارزشيابي، دانشجويان ديگر محور
نظرات آنها هم مفيد و هم ضروري است، اما به  هدف، آگاهي از

احساس  هم بااين شرط كه هم بخوبي توجيه شده باشند و 
بنابراين بايد به آنها . مسئوليت، صادقانه و صحيح پاسخ دهند

تفهيم شود كه ارزشيابي صرفاً جهت انعكاس نقطه نظرات آنها 
كيفيت آموزش، ايجاد يا تقويت  به استاد مربوطه، بمنظور بهبود

 ).    9(آموزشي است  ثرؤم رفتارهاي مثبت و

هاي افراد، تحت  وتداشت كه قضا نظر در حال بايد هر در
احتساب . و فاكتورهاي بيروني است ثير خصوصيات شخصيأت

غيبت دانشجويان، تذكرات رفتاري، امتحان سخت و اخذ نمرات 
همچنين . گذار استرثيأپايين در قضاوت دانشجويان بسيار ت

وه احتمال دارد اظهارنظرها متأثر از عواملي همچون ظاهر و نح
پوشش اساتيد، خصوصيات اخالقي، موقعيت شغلي، اعتقادات 
مذهبي و سياسي و رفتار آنها با دانشجويان باشد كه با هدف 

  ). 10،11. (باشد ارزشيابي چندان مرتبط نمي

%) 2/4(مطالعه حاضر، تعداد بسيار معدودي از اساتيد  در
خصوص هدف ارزشيابي و  كه دانشجويان در داشتند اعتقاد
از اساتيد معتقد % 28 حدود .اند  تفهيم شدهكامالًت مربوطه سؤاال

دهند و  بودند دانشجويان به سؤاالت ارزشيابي پاسخ صحيح مي
معتقد بودند كه دانشجويان سؤاالت %) 5/8(نها آ درصد كمي از

در . دهند ارزشيابي را با احساس مسئوليت كامل پاسخ مي
هاي  جويان فرماساتيد معتقد بودند كه دانش% 40بيرجند 

حوصلگي تكميل  با بي ارزشيابي را بدون احساس مسئوليت و
آنها به عدم صداقت دانشجويان در تكميل فرمها % 30نمايند و  مي

  ).3( باشد اعتقاد داشتند كه تا حدود زيادي مشابه با نتايج ما مي
اساتيد دانشگاه علوم پزشكي % 15در مطالعه شكورنيا 

دانشجويان، پرسشنامه را با توجه و اهواز معتقد بودند كه 
آنها معتقد بودند كه % 19نمايند و حدود  آگاهانه تكميل مي

در همان دانشگاه ). 1(پذيرد  ارزشيابي با صحت صورت مي
اساتيد اذعان داشتند كه نمره ارزشيابي آنها بيانگر % 8/45

در دانشگاه علوم ). 4(واقعيت شيوه تدريس آنها نبوده است 
از اساتيد معتقد بودند كه نتايج % 57يد بهشتي، پزشكي شه

حاصل از ارزشيابي از اعتماد بااليي برخوردار نيست و در 
   )12. (باشد فرآيند آموزش چندان مؤثر نمي

راستا با نظر دانكين، معموالً  با توجه به نتايج ذكر شده و هم
ارزشيابي استاد توسط دانشجو از صحت الزم برخوردار 

ارتقا، تشويق و تنبيه و (گيريها  نبايد مبناي تصميمباشد و  نمي
   ).13( قرار گيرند...)  و تعيين استاد نمونه

وجود اينكه هدف اصلي و شايد تنها نكته مثبت  با
ارزشيابي، آگاه شدن اساتيد از نقاط قوت و ضعف تدريس 

از اساتيد اظهار % 24باشد، در مطالعه حاضر فقط  خود مي
ارزشيابي در بهبود كيفيت تدريس آنان تأثير داشتند كه نتايج 

ميزان تأثير آن را متوسط ارزيابي % 5/46زيادي داشته است و 
از % 57در دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي نيز . اند كرده

ها در فرآيند  اساتيد معتقد بودند كه نتايج حاصل از ارزشيابي
انشگاه اما در مطالعه د). 12( باشد نمي آموزش چندان مؤثر

روند  ها را در ثير ارزشيابيأت علمي تأاز اعضا هي% 45بيرجند 
كه با ديدگاه همكاران ما تاحدودي ) 3( دانستند تدريس زياد مي

كننده، ركن  با در نظر گرفتن اين نكته كه ارزشيابي .اختالف دارد
از % 32شود،  بسيار مهمي در امر ارزشيابي محسوب مي
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 ارزشيابي توسط دانشجوياني كه دادند كه اساتيد ترجيح مي
معدل آنها از ميانگين كالس باالتر است، انجام شود و با 

از اساتيد اعتقاد به انتخاب % 39اختالف كمي، يعني حدود 
 . تصادفي داشتند

هاي مطالعه حاضر اين است كه بدليل كم  از محدوديت
بودن حجم نمونه، امكان تعميم نتايج به ساير دانشگاهها 

دانشگاههاي علوم  راستا با اساتيد ساير شد، اما همبا نمي
 ت علمي ما نيز موافق ارزشيابي اساتيدأ هيءپزشكي، اعضا

ولي آن را تهديدي براي استاد نيز  توسط دانشجويان بودند
  ). 3-5(دانستند و از تبعات منفي آن نگران بودند  مي

جمله پيامدهاي منفي ارزشيابي كه در جاي خود بسيار  از
ئز اهميت است، سوق دادن اساتيد به انجام رفتارهاي حا

هاي  دادن نمره غيراصولي مانند آسان گرفتن امتحانات و
هاي  هاي غير متعارف و پاسخ به درخواست غيرواقعي، رفاقت

... غيرمنطقي دانشجويان، به منظور كسب امتيازات بيشتر و 
 تعليم باشد و اين امر عالوه بر لوث نمودن محتوي و اهداف مي

بنابراين شايد . سازد اعتبار مي بي و تربيت، خودارزشيابي را نيز
بهتر آن باشد كه به همان روش سنتي كه اساتيد مستقيماً نقاط 

 اكتفا ،شدند ضعف خود را از دانشجويان جويا مي قوت و
ناپذير آن  نماييم، تا شاهد پيامدهاي منفي و چه بسا جبران

ه دانشجويان، باعث دغدغه فكر و هاي غيرمنصفان پاسخ. نباشيم
دلسردي اساتيد و كاهش انگيزه و شوق آنها به تدريس 

بنابراين الزم است به بهداشت رواني اساتيد توجه ). 9(شود  مي

اي، بطور مؤثر به شخصيت  كنار ارزشيابي كليشه شود و در
اساتيد و نظرات آنها بها داده شود و راههاي ايجاد انگيزه و 

 همراهي اساتيد، مورد مطالعه و شناسايي قرار جلب همدلي و
مسئله ديگر، زمان برگزاري ارزشيابي است كه اكثر  .گيرد

همكاران زمان قبل از شروع امتحانات پايان ترم را ترجيح 
ثير امتحانات ميان ترم را ناديده أت اين وجود نبايد با. دادند
   .گرفت

دهد  ان مينتايج حاصل از اين مطالعه و ساير مطالعات نش
كه اكثر اساتيد با انجام ارزشيابي توسط دانشجو موافق هستند، 
اما انتظار دارند كه ارزشيابي صحيح و در زمان مناسب برگزار 

گردد در تدوين ابزار و تعيين روشهاي  پيشنهاد مي. گردد
ت أ هيءارزشيابي، از نظرات خود اساتيد استفاده شود و اعضا

همچنين . ثر داشته باشندؤاركت مارزشيابي، مش علمي در امر
االت ارزشيابي و درجه اهميت آنها توسط ؤشود، س پيشنهاد مي

افراد متخصص و مجرب تعيين گردد و تجزيه و تحليل و 
  .استفاده صحيحي از نتايج آن به عمل آيد

  
  :سپاسگزاري

الزم اســت از كليــه اســاتيدي كــه در تكميــل پرســشنامه و 
 اين تحقيق يـاري نمودنـد، تـشكر و          بازگرداندن ما را در اجراي    

  .قدرداني به عمل آيد
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ABSTRACT 
 

Introduction: One of the common ways to assess the quality of educational activity of 
teachers, is assessment of them by students. The main goal of assessment is to inform them 
about efficiency of their activity in order to reduce their weaknesses and improve the quality 
of their work. The aim of this study was to find out attitude of academic members of 
Bandar-Abbas medical university, about their assessment by students, and effect of the 
results on their educational activity.  
Methods: In this descriptive cross-sectional study, opinion of 71 faculty members about 
assessment of themselves by students was investigated. Data collection was by means of a 
researcher-made questionnaire with acceptable reliability and validity. Data were analyzed 
using SPSS software. 
Results: Only 28.2% of the academic members believed that the students answer correctly, 
and the validity of the assessment results is intermediate according to 56.3% of opinions. 
About 66.2% of them believed that the students were not well explained about the 
assessments. The impact of assessment results on their educational activities was high, 
intermediate and low in 23.9%, 46.5% and 29.6% of academic members, respectively. Only 
8.5% and 47.9% of the faculty members believed that the students answers to the questions is 
with high and intermediate responsibility, respectively. 
Conclusion: Based on the results, most of the faculty members believed on weakness of 
the assessment process by students. However, they believe on necessity of assessment and 
that it should be revised by experts. 
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