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ضرورت ارزشيابي را كه بهبود كيفيت آموزش و در نهايت بهبود كارايي ، اهيندهاي آموزشي در دانشگاهآحساسيت امر آموزش و توجه به فر :زمينه
آموزشي  ارزشيابي دانشگاه علوم پزشكي اهواز هر ساله در. كيد قرار داده استأت مورد ،هد داشتاي كشور را به دنبال خوشو اثربخشي سيستم آموز

  .شودرسانده ميبه اطالع اساتيد  وانجام دانشگاه توسط مركز مطالعات  ،اساتيد از ديدگاه دانشجويان
عوامل مؤثر در افزايش و يا كاهش نمرات  در مورداهواز  غير باليني دانشگاه علوم پزشكيديدگاه اساتيد به منظور بررسي مطالعه اين  :هدف

  .صورت گرفته بود، انجام شد دانشجوياناز  كه از طريق نظر خواهيآنان  ارزشيابي
ساخته،  _پژوهشگراي پرسشنامهها از جهت جمع آوري داده، گرفتصورت  82-83در سال تحصيلي  كه وصيفيدر اين مطالعه ت :راكروش 

  .دعودت داده شآنها تكميل و  درصد 72 ،پرسشنامه توزيع شده 130از . استفاده شد
. ي باالتري را نسبت به سال گذشته كسب كردنداساتيد نمره ارزشياب از )درصد 3/52(نيمي نشان داد كه حدود  حاصل از اين بررسي نتايج :هايافته

توجه به مقطع تحصيلي "، )درصد46( "توانايي و تسلط بيشتر بر محتواي درسي" ترتيب به ،اساتيد علل افزايش نمره ارزشيابي از ديدگاه در بين
شركت در " .اول را به خود اختصاص دادندلويت اوبيشترين مواردي بودند كه  ،)درصد 23( "اطالع از نتايج ارزشيابي"و  )درصد 26( "دانشجويان

 بيشتر از موارد ديگر )درصد 68( "تغيير رفتارهاي اجتماعي" و) درصد 71( "افزايش امكانات آموزشي"، )درصد 75( "هاي آموزش پزشكيكارگاه
اين دسته . دندكسب كرين تري را نسبت به سال قبل نمره ارزشيابي پائ ،اساتيد از درصد 4/37در اين مطالعه  .ندشتدر اولويت چهارم به بعد قرار دا

عدم صداقت و غرض ورزي "و نيز  )درصد 37( "نوع درس و ماهيت آن"، )درصد 49( "تعطيالت مكرر در طول ترم" از اساتيد به ترتيب
 "هازمان نامناسب تشكيل كالس "اتيداز نظر اس. اولويت اول كاهش نمرات ارزشيابي قلمداد كردند بيشترين عنوانه را ب) درصد 34( "دانشجويان

  .ارزشيابي، بوديا اولويت چهارم به بعد در كاهش نمرات  ثير وأتاز عوامل بي) درصد 91(
و تالش در جهت رفع مشكالت و موانع آموزشي  علمي هيأتبه نقطه نظرات اعضاي  ،آموزشي در دانشگاهسطح به منظور ارتقاء  :گيرينتيجه

 .توجه بيشتري شود

 ، دانشگاه علوم پزشكياساتيد ،نظرات، نمره ارزشيابي :اهواژه يدكل
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  قدمهم
ارزشيابي به علت ماهيت و امروزه در مراكز آموزشي، 

يكي از گسترده ترين و جنجالي ترين  ،عملكرد خاص خود
عامل تعيين كننده در يك  عنوانهبكه  مباحث آموزشي است

در تمامي  تقريباًآموزشي  هايسودمندي و اثر بخشي برنامه
  مورد استفاده قرار معتبر در سطح دنيا  مراكز آموزش عالي

وخصوصاً  هاي ارزشيابي در كليه سطوحلذا برنامه. گيردمي
 .)1،2(ست وزش به طور خاص در حال گسترش ادرسطح آم

دليل لزوم تربيت هب كاربرد ارزشيابي در نظام آموزش پزشكي
و درماني  نيروي انساني كارآزموده براي ارائه خدمات بهداشتي

  ).3(است اي برخوردار  كيفيت مطلوب از اهميت ويژه با
  يند آمراحل انجام يك فر ارزشيابي در واقع بازخورد

كه بر اساس آن ميزان حصول و يا عدم حصول به  باشدمي
يك  تدريس .)4(داد قرار  وشاكد رتوان مومياهداف را 

در طي لذا  .فرآيند گروهي و همچنين تعاملي دو طرفه است
 تأثيرفراگير و آموزش دهنده هر دو از همديگر  ،اين فرآيند

آموزش دهنده در خصوص گرفتن باز خورد از  .پذيري دارند
در مقابل  .نمايدميران از طريق ارزشيابي كالس اقدام فراگي

سيستم آموزشي جهت دريافت باز خورد و ارزيابي ميزان 
  موفقيت برنامه درسي از ارزشيابي كيفيت آموزشي استفاده 

اهداف نهايي  نمايد تا بتواند ميزان دستيابي و يا انحراف ازمي
ر راستاي بنابراين د .)5(برنامه آموزشي را مشخص نمايد 

تواند بسيار ميبه معلم بازخورد ارتقاي كيفيت آموزشي، ارائه 
اي مقدمه ،چرا كه آگاهي نسبت به عملكرد ،مفيد واقع شود

كه در ايران و  مطالعات عديده .براي تغيير رفتار خواهد بود
ات آن بر راثد و يتاخارج از كشور در زمينه ارزشيابي اس

در مجموع  آنهاان داده است كه نش، عملكرد استاد انجام گرفته
نتايج  رضايت چنداني ندارند و بازخورد ،از نتايج حاصل

علمي در حد  هيأتارزشيابي را در تغيير عملكرد اعضاء 
  .)6-8( اندكردهمتوسط ارزيابي 

آموزشي  هر ساله ارزشيابي دانشگاه علوم پزشكي اهواز در
 نتايج شود ويمدانشجويان انجام  از طريق نظرخواهي ازاساتيد 

گردآوري . شودرسانده ميبه صورت نمره به اطالع  حاصل
نمرات ارزشيابي و اعالم  تأثيرديدگاه اساتيد در ارتباط با 

تواند ولين و مديران آموزش از نقطه نظرات آنان ميآگاهي مسؤ
يند ارزشيابي استاد و هدفمندتر كردن اين برنامه آدر اصالح فر

 تعيينهدف از مطالعه حاضر  .نمايد راهكارهاي مفيدي ارائه
ديدگاه اساتيد در مورد عوامل مؤثر در افزايش يا كاهش نمره 

عالوه بر اين ديدگاه اساتيد در مورد ميزان ، آنان بوده ارزشيابي
با شيوة تدريس آنان مورد بررسي قرار انطباق نمره ارزشيابي 

نتايج اين  است دست اندركاران آموزشي، ازاميد . گرفت
ارتقاء پژوهش در جهت بهبود سيستم ارزشيابي و در نهايت 

  .ها استفاده نمايندكيفيت آموزش در دانشگاه
  
  كارش رو

در  1382-83تحصيلي كه در سال  مطالعه توصيفي ايندر 
 ،شددانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز انجام 

تهيه و تنظيم در سه بخش ف تحقيق اهدااي منطبق بر پرسشنامه
در بخش . بخش اول شامل مشخصات فردي اساتيد بود. ديدگر

پنج گزينه اي پيرامون نظرات اساتيد نسبت  سؤال 7دوم، تعداد 
 5مقياس  براساسبه بازخورد اعالم نمره ارزشيابي بود كه 

 ه بودمخالفم طرح شد كامالًموافقم تا  كامالً ازاي ليكرت درجه
بخش  .گرديداري ميتا يك نمره گذ پنج و به ترتيب با نمرات

در زمينه عوامل مؤثر در افزايش يا كاهش  ؤالس 26سوم شامل 
از  .از ديدگاه اساتيد بود) سؤال 13در هر مورد (نمره ارزشيابي 

يا  اين موارد را در افزايش و اساتيد خواسته شده بود اهميت
ترتيب هب ...و  1،2،3كاهش نمره ارزشيابي خود با نوشتن اعداد 

 جهت تعيين ميانگين .نمايندگذاري به پايين اولويت از باال 
به اولويت  3به اولويت يك، وزن  4به ترتيب وزن  ها،اولويت

، و باالتر به اولويت چهار 1به اولويت سه و وزن  2وزن  دو،
از اساتيد خواسته باز  سؤالدر پايان پرسشنامه نيز يك  .داده شد
نان تا چه حد بيانگر ، مشخص نمايند نمره ارزشيابي آشده بود

  .باشدواقعيت شيوه تدريس آنان مي
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 و كارشناسان ارزشيابيمتخصصان و توسط پرسشنامه روايي
مورد  80/0 از طريق روش دونيمه سازي با ضريب آنپايائي 
هاي ها، گروهفهرست اسامي دانشكده. قرار گرفت تأييد

آموزشي و اساتيد از طريق ليست موجود در مركز مطالعات 
به همراه نتايج ارزشيابي پرسشنامه نهايي  .انشگاه تهيه گرديدد

  سال تحصيلي كه در )نفر 130( اساتيد غيرباليني هريك از
از طريق معاونت  ،مورد ارزيابي قرار گرفته بودند 83-82

از اساتيد خواسته شد پس از تكميل  .فرستاده شد آموزشي
آنها كه حاوي مشخصات  آن سربرگو جدا كردن پرسشنامه 

قبالً  كه به همين منظور در پاكت آدرس داري جدا كرده و ،بود
 .نمايندشي عودت به معاونت آموز قرار داده و تهيه شده بود

 82پاسخ  ميزان(عودت داده شد  وپرسشنامه تكميل  107
كه مشخص ها بدون ايناطالعات موجود در پرسشنامه .)درصد

  استخراج و ضو هيأت علمي است باشد مربوط به كدام ع
با استفاده از  SPSSبندي گرديد و سپس با نرم افزار طبقه

مورد  و آزمون مجذور كايهاي مركزي و پراكندگي شاخص
  .تجزيه و تحليل قرار گرفت

  
  هايافته

علمي شركت كننده در اين تحقيق  هيأتعضو  107از 
درصد پيراپزشكي،  95/14، درصد از دانشكده پزشكي 84/30
 82/16در صد دندانپزشكي،  54/6اروسازي، درصد د 61/5

از  صددر 63/19 و درصد توانبخشي 61/5بهداشت،  صددر
درصد  43/22سابقه تدريس  .پرستاري و مامايي بودنددانشكده 
سال و  10 تا 5در صد بين  97/28 ،5علمي زير  هيأتاعضاي 

ديدگاه اساتيد  مورددر . سال بود 10در صد باالتر از  6/48
واقعيت  بيانگر ،كه تا چه اندازه نمره ارزشيابياين نسبت به

 3/9، خيلي زياد گزينه درصد5/7 ،شيوه تدريس آنان بوده است
 6/5 درصد كم و 2/25 ،درصد تا حدودي 8/45 ،زياد  درصد

درصد اساتيد به اين  5/6 و را انتخاب كردنددرصد خيلي كم 
  . دپاسخ ندادن سؤال

گاه علوم پزشكي اهواز نسبت ديدگاه اساتيد دانش زمينهدر 
 3/52 ،به تغيير نمره ارزشيابي آنان در مقايسه با سال گذشته

درصد اظهار  4/37 ،ند اين نمره افزايش يافتهدرصد اظهار داشت
و كاهش داشته نمره ارزشيابي آنها نسبت به سال گذشته  داشتند

 سؤالبه اين  از اساتيد شركت كننده در تحقيق ددرص 3/10
به معناي عدم تغيير نمره ارزشيابي  كه احتماالً ادندپاسخ ند

علل افزايش نمره ارزشيابي . نسبت به سال گذشته بوده است
ترتيب اولويت در هبتفكيك و به اساتيد نسبت به سال گذشته

اعضاي هيأت  نمره ارزشيابيعلل كاهش  و 1 جدول شماره
 .ستآمده ا 2 در جدول شمارهنيز علمي نسبت به سال گذشته 

تعطيالت مكرر در طول "صد از اعضاي هيأت علمي، رد 49
عدم "درصد،  34و  "نآنوع درس و ماهيت "درصد،  37، "ترم

عنوان اولويت اول را به  "ورزي دانشجويانصداقت و غرض
از نظر اين  .تعيين نمودند خود، ه ارزشيابيردر كاهش نممؤثر 

 هعدم ب"، "هازمان نامناسب تشكيل كالس"دسته از اساتيد 
عدم ارائه "و  "هاي مناسب و منابع جديدكارگيري شيوه

درصد  42و  47، 61به ترتيب در  "محتواي مناسب و كاربردي
االتر در افت نمره ارزشيابي قرار اولويت چهار يا بدر موارد 
  .گرفت

  ر افزايش نمره ارزشيابيبثر ؤعوامل متوزيع اولويت : 1جدول 
 ه سال گذشته نسبت ب اعضاي هيأت علمي 

رتبه
ن 
نگي
ميا

  ها 

التر
و با

ار 
چه

 

ك دو سه
ي

 

 اولويت    عوامل

5/1 )75(42  هاي آموزش پزشكيشركت در كارگاه 3)5( 8)15( 3)5(
76/1 )68(42  تغيير رفتارهاي اجتماعي 8)14( 8)14( 3)4(
69/1 )71(39  افزايش امكانات آموزشي 8)14( 6)10( 3)5(
16/2 )59(33 )2(4 )21(12 )16(10  هاي درسيكاهش تراكم ساعت
01/2 )53(30 )16(9 )5(3 )26(14  مقطع تحصيلي دانشجويان
76/1 )58(32 )8(5 )15(8 )19(11  نوع درس و ماهيت آن
62/1 )64(36  استفاده از نظر همكاران و تجربيات آنان 4)8( 7)12( 9)16(
1/2 )43(24 )26(15 )8(4 )23(13  ياطالع از نتايج ارزشياب
1/2 )36(20 )19(11 )27(15 )18(10  تجديد شيوه تدريس
0/2 )49(27 )19(11 )13(7 )19(11  افزايش عالقه و دقت نظر دانشجويان
94/1 )43(24 )17(9 )26(15  هاي مناسبكارگيري شيوههب 8)14(
14/2 )35(20 )26(14 )28(16  ارائه محتواي مناسب وكاربردي 6)11(
71/2 )36(20 )3(2 )15(8 )46(26  توانايي و تسلط بيشتر بر محتواي درسي
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كه بين مرتبه علمي و نظر  محاسبات آماري نشان داده شد
كه نمره ارزشيابي آنان بيانگر اعضاي هيأت علمي نسبت به اين

 نداشتواقعيت شيوه تدريس آنان است رابطه اي وجود 
)12/0=P(، اتيد ولي بين مرتبه علمي و تغيير نمره ارزشيابي اس

، به )P=01/0(ط وجود داشت ابارتنسبت به سال گذشته 
طوري كه نمره ارزشيابي مربيان نسبت به اساتيد داراي مرتبه 

  .علمي باالتر، افزايش قابل توجهي داشته است
  

  افت نمره ارزشيابي توزيع اولويت عوامل مؤثر بر : 2جدول
  اعضاي هيأت علمي نسبت به سال گذشته

رتبه
ن 
نگي
ميا

  ها

چ
التر

و با
ار 

ه
 

ك دو سه
ي

 

  اولويت
 عوامل

 تراكم برنامه درسي 9)32( 5)12( 5)12( 21)23( 05/2

 كمبود امكانات آموزشي 10)25( 7)17( 7)17( 16)41( 27/2

 مقطع تحصيلي دانشجويان 14)33( 10)25( 2)5( 14)34( 6/2

9/2 )10(4 )13(5 )54(22 )23(9 
دليل هها بكاهش انگيزه
 ب مسئولينعملكرد نامناس

6/2 )26(11 )14(6 )28(11  )29(12 
 ارائه مشترك درس توسط

 مدرس چند

 نوع درس و ماهيت آن 14)37( 6)15( 5)12( 15)39( 47/2

22/2 )47(19 )6(3 )20(8 )26(10 
هاي عدم بكارگيري شيوه

 مناسب و منابع جديدتدريس 

 اهزمان نامناسب تشكيل كالس 6)16( 6)16( 3)7( 25)61( 82/1

62/2 )32(13 )16(6 )18(7 )34(14 
عدم صداقت و غرض ورزي 

 دانشجويان

2/2 )42(16 )19(8 )20(8 )19(8 
عدم ارائه محتواي مناسب و 

 كاربردي

27/2 )34(13 )28(11 )19(8 )19(8 
تدريس در رشته غيرتخصصي 

 خود

 اشكال درشيوه تدريس 6)13( 20)50( 7)19( 7)18( 62/2

 تعطيالت مكرر در طول ترم 20)49( 7)17( 7)17( 6)16( 02/3

  
 گيريو نتيجه بحث
 اترغم اختالف نظرهاي زيادي كه درباره استفاده از نظربه

دانشجويان براي ارزشيابي اساتيد وجود دارد، اين روش كاربرد 
ارزشيابي استاد در سطوح آموزش  زيادي يافته است و جهت

استفاده قرار عالي و در بسياري از مؤسسات آموزشي مورد 

در ارتباط با  )1998( و همكاران (Nelson) لسونن. گيردمي
ارزشيابي آموزشي بيان كردند كه ارزشيابي آموزشي توسط 

عنوان هاي در مقاطع باالي آموزشي بطور گستردههدانشجويان ب
  ). 9(گذارد مي تأثيرتنها منبع معتبر اطالعات بر آموزش 

اساتيد اعتقاد  يمي ازكه بيش از ندهد نتايج مطالعه نشان مي 
ه نمره ارزشيابي آنها زياد و تا حدودي بيانگر واقعيت ك شتنددا

در  1375در سال  در مطالعه ديگري كه .تدريس آنان بوده است
 درصد 32صورت گرفت حدود  دانشگاه علوم پزشكي اهواز

اساتيد اعالم نمودند كه نمره ارزشيابي آنها بيانگر نحوه تدريس 
نتايج مطالعه ديگري در دانشگاه علوم  ).10(بوده است  انآن

پزشكي اصفهان نشان داده است كه اساتيد نسبت به ماهيت 
يند اجرا و آنگرش مثبت ولي نسبت به فر ،ارزشيابي استاد

  ).11(بازخورد نگرش منفي داشته اند 
نمره ارزشيابي  مشخص كرد كهحاضر ديگر مطالعه  هنتيج

نسبت به  1380از نظر خودشان در سال اساتيد  درصد 3/52
اساتيد اذعان  درصد 4/37ليكن  ،سال گذشته افزايش نشان داده

كردند كه نمره ارزشيابي آنان نسبت به سال گذشته كاهش 
با مرتبه علمي اساتيد  نمره ارزشيابي اين تغيير .نشان داده است

 كه نمره ارزشيابيطوريهب ،)P=01/0(معني داري داشت  رابطه
داراي اعضاي هيأت علمي مربي در مقايسه با اعضاي هيأت 

به عبارت ديگر . افزايش قابل توجه نشان داد ،مراتب باالتر
مقايسه با  تر درباال و نمره ارزشيابي اساتيد با مرتبه استاديار

برخالف . اساتيد با مرتبه مربي كاهش بيشتري داشته است
سابقه تدريس اساتيد در تغيير نمره ارزشيابي اساتيد  ،انتظار

عوامل ديگري در تغيير نمره  احتماالً. دخالت نداشته است
اي نتايج مطالعه. ثر بوده استؤارزشيابي اين دسته از اساتيد م

 تأثيردر دانشگاه علوم پزشكي ايران در ارتباط با ميزان 
زش در هاي مختلف بر افزايش سطح كيفي آموارزشيابي

دانشگاه از ديدگاه اساتيد نشان داد كه نمرات ارزشيابي در دو 
 سالي كه مقايسه شده بود تفاوت چنداني با يكديگر نداشته و
. نمرات كلي اساتيد از حد نصاب تعيين شده كمتر بوده است

فقدان درك  ،عدم مشاركت اساتيد در تعيين معيارهاي ارزشيابي
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ها ل عدم موفقيت اين ارزشيابياز عل واحد از فلسفه ارزشيابي
  ).12( ه استشدگزارش 

دنبال نظرخواهي از اساتيد شركت كننده درتحقيق حاضر هب
در افزايش نمره ارزشيابي نسبت به  مؤثردر ارتباط با عوامل 

به اعتقاد . ي گرديدگذاراولويت  طرح شدهموارد م ،سال گذشته
سبت به موارد ي درس ناتسلط بيشتر بر محتو اساتيد توانايي و

 بودهمؤثر اولويت بيشتري بر افزايش نمره ارزشيابي  باديگر 
هاي آموزش اين در حالي است كه شركت در كارگاه .است

هايي را نيز در بر دارد كمتر از پزشكي كه براي دانشگاه هزينه
افزايش نمره  عوامل مؤثر بر موارد ديگر در اولويت اول

  رود ميانتظار  كهه به اينبا توج. ين گرديديتعارزشيابي 
افزايش نمره  هاي آموزشي در بهبود كيفيت تدريس وكارگاه

رسد تجديد نظر در نظر ميهب مثبت داشته باشد،تأثير ارزشيابي 
. باشدهاي آموزشي ضروري خصوص بهره برداري از كارگاه

ها اين كارگاه تأثيرند شتعلمي اعتقاد دا هيأتاعضاي  درصد 75
 .چهارم به بعد است در اولويت

تسلط استاد در درس مورد تدريس، نحوه سازماندهي و 
االت ؤتنظيم درس، شيوايي بيان و آمادگي الزم براي رفع س

دانشجويان از جمله معيارهاي مهم يك استاد خوب محسوب 
). 13،12(در چندين تحقيق به آنها اشاره شده است  شود كهمي

شاخص  ترينمهموي درسي بر محت هر چند كه توانايي و تسلط
اي در باشد، با اين وجود نتايج مطالعهدر ارزيابي استاد مي

يند آدانشگاه تهران نشان داد كه درگير نمودن دانشجويان در فر
 ).14(تدريس و يادگيري از اهميت شايان بر خوردار است 

   راآموزشي  بنابراين در گير كردن فراگيران در ارائه مطالب
   اين تحقيقاز تدريس در نظر گرفت كه در  توان جزئيمي
قرار نگرفته و مطالعات بيشتري را  سؤالمورد مستقيم  طوربه
آموزش و يادگيري بر  ،هاي تدريسيكي از روش .طلبدمي

دانشجويان  روي بركه در تحقيقي  .است (PBL)مبناي مسئله 
ن اكثريت دانشجويا ،كارشناسي ارشد پرستاري صورت گرفته

محوري و هدايت مدرس با -را كه بر مبناي دانشجو اين روش

هاي سنتي ترجيح به روش ،شودبرنامه ريزي مدون اجرا مي
  ).15(ند اددمي

تعطيالت مكرر در طول ترم بيشتر از موارد ديگر در اولويت 
بعد از آن نوع . شتاول افت نمره ارزشيابي اساتيد قرار دا

ورزي  درس و ماهيت آن و سپس عدم صداقت و غرض
. يدگرد نيتعياولويت اول اين افت  به عنواندانشجويان 

ولين و دليل عملكرد نامناسب مسؤهها بهمچنين كاهش انگيزه
اشكال در شيوه تدريس بيشتر از بقيه موارد در اولويت دوم 

ها و تراكم برنامه زمان نامناسب تشكيل كالس. شتقرار دا
وارد ديگر داراي علمي نسبت به م هيأتدرسي از نظر اعضاي 

و بيشتر از موارد ديگر در اولويت چهارم  بودنداهميت كمتري 
  .ندداشتقرار 

دانشگاه از  و همكاران كرمان سارويراستاي اين مطالعه در 
اكثريت  كردندمشخص دنبال تحقيقي هبعلوم پزشكي زاهدان 

خصوص دروس هدانشجويان از نحوه تدريس اساتيد ب
هاي عللي از جمله استفاده از شيوه ند وبوداختصاصي راضي ن

عدم تسلط اساتيد بر  ،سنتي تدريس، غير كاربردي بودن مطالب
را  ريزي آموزشيبودن برنامه مطالب و انتقال آن و ناهمگون

 دهد اساتيد بهنتايج محققين نشان مي). 16( بودند مطرح كرده
و  ارزشيابي استاد توسط دانشجو اعتراض دارند فرم موجود

بسياري از دانشجويان از اين فرم به عنوان تسويه  قدندمعت
  كنند و اغراض شخصي خود را اعمال حساب استفاده مي

 .تواند واقعي باشدكنند، بنابراين نمره ارزشيابي آنها نميمي
آنان بي توجهي و عدم دقت دانشجويان را در تكميل  همچنين

  توصيه  تيداين اسا .دانسته اند مؤثرنيز  هاي ارزشيابيفرم
هاي ديگر هاي شخصي روشكنند جهت كاهش سليقهمي

  تا  ارزشيابي در ارزيابي از استاد مورد توجه قرار گيرد
  .)17-18(مندي اساتيد فراهم شود رضايت

اساتيد باليني دانشگاه علوم پزشكي ايران در مطالعه اي در 
يري كارگهمورد انگيزه فعاليت خود در دانشگاه بيان كردند كه ب

  كيد بر حضور أت ،لينوسيستم صحيح مديريت از سوي مسؤ
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هاي آموزشي به عنوان الگويي براي لين در حوزهوبيشتر مسؤ
 ءامكانات رفاهي براي اساتيد در ارتقا تامين ساير اساتيد،

العه طبا نتايج ميافته اين ). 19(باشد كيفيت آموزش مؤثر مي
 دليلهب هاانگيزه اساتيد كاهش درصد 77 حاضر همخواني دارد،
ولين را اولين و دومين علل كاهش نمره ؤعملكرد نامناسب مس

 .اندارزشيابي خود معرفي نموده

   باشدكه ارزشيابي از اجزاء الينفك آموزش ميبا توجه به اين

تهيه ابزار مناسب امر،  اين به هاولين دانشكدهؤتوجه بيشتر مس
طرف كردن و بر يابياصالح فرآيندهاي اجرايي ارزش ،ارزشيابي
كارگيري نتايج هب آموزشي موجود از ديدگاه اساتيد، نقايص

 باال ،براي مشاوره و اصالح عملكرد اساتيد ارزشيابيحاصله از 
آن در بين اساتيد و  و اهميت بردن ضرورت ارزشيابي

 بار شدن و دانشجويان از جمله عواملي هستند كه موجب پر
  .شوندمي ارتقاء كيفيت آموزشي
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