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75 -84، 1388بهار و تابستان ) 2و1( شماره 3ه دور) پياورد سالمت(مجله دانشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران   

 

  رسين در مورد پرسشنامه ارزشيابي دانشجويان بررسي ديدگاه اعضاي هيات علمي و مد
  دانشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران از استادان در

  
  3، گلسا شهام2، الهام موحدكر*1دكتر حسين درگاهي

  
  چكيده 

 و ارزشيابي يكي از وظايف اساسي مديريت است كه در يك سازمان ميزان دستيابي به اهداف را مي سنجد: زمينه و هدف
پيچيده ترين نوع ارزشيابي، .  حركت و رشد افراد را فراهم مي آورد،ها زمينه هاي برطرف كردن موانع، اصالح روش

شوند كه بايد ارزشيابي  استادان بعنوان درون داد اصلي نظام آموزشي محسوب مي. ارزشيابي از كار معلمان و استادان است
توان نظر خواهي از دانشجويان درباره  شود كه از جمله مي گوني بكار برده ميهاي گونا براي ارزشيابي استادان روش. شوند

  . فرايند تدريس استاد را نام برد
 مقطعي و با هدف تعيين ديدگاه اعضاي هيئت علمي و مدرسين –پژوهش حاضر از نوع مطالعه توصيفي  :روش بررسي 

اين . ه ارزشيابي دانشجويان از استادان انجام شده استدانشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران در مورد نحو
 نفر از اعضاي هيئت علمي و مدرسين با تدوين و توزيع پرسشنامه و جمع آوري ديدگاه آنها در خصوص 48پژوهش در 

 (EDC)سواالت مندرج در فرم ارزشيابي دانشجويان از استادان كه توسط مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي 
  .نشگاه علوم پزشكي تهران تهيه شده بود، انجام گرفتدا

  دو سومنتايج بدست آمده نشان داد حدود. ها بصورت آمار توصيفي در قالب جداول يك بعدي ارائه شد يافته :يافته ها
ان اعضاي هيئت علمي و مدرسين دانشكده پيراپزشكي سواالت مندرج در فرم ارزشيابي استادان توسط دانشجوي%) 39/67(

  . اند و هم چنين به انجام اين نوع ارزشيابي اعتقاد دارند را  بسيار واقع بينانه، واقع بينانه و بالنسبه واقع بينانه تشخيص داده
هاي بدست آمده توسط ساير مطالعات مشابه مورد تاييد قرار گرفت،  هاي حاصل با يافته يافته: بحث و نتيجه گيري

به رغم اختالف . ات نيز مشخص شد استادان اعتقادي به اجراي اين نوع ارزشيابي ندارنداگرچه در برخي از ديگر مطالع
نظرهاي زيادي كه درباره استفاده از نظرات دانشجويان براي ارزشيابي از استادان وجود دارد، اين روش كاربرد زيادي يافته 

اگرچه به نظر بعضي صاحب نظران . اهد داشتهاي الزم بكار گرفته شود، جاي نگراني وجود نخو است و چنانچه احتياط
  .مناسب ترين روش ارزشيابي استادان به شمار مي رود) ارزشيابي تركيبي(ارزشيابي چند جانبه 
   ارزشيابي، دانشجو، دانشگاه، اعضاي هيات علمي، ديدگاه:واژه هاي كليدي

 
  
  88  مرداد:  پذيرش مقاله  -         88ارديبهشت  :   دريافت مقاله -

  
  مقدمه 
توان سرمايه  هاي آموزشي هر كشور را مي فعاليت

  ). 1(گذاري يك نسل براي نسل ديگر دانست
  
 دانشيار گروه مديريت و خدمات بهداشتي درماني دانشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم 1

  پزشكي تهران 
گاه دانشبهداشت  ارشد مديريت خدمات بهداشتي درماني دانشكده يكارشناسدانشجوي  2

  علوم پزشكي تهران
دانشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم روه مديريت خدمات بهداشتي درماني  كارشناس گ3

  پزشكي تهران 

. هدف اصلي اين سرمايه گذاري، توسعه انساني است
هاي آموزشي رشد  به عبارت ديگر هدف فعاليت

  ).2(هاي بالقوه انسان است آگاهي و توانايي
از بدو . آرمان گرا استانسان موجودي هدفدار و 

خواهد به ايده  زندگي رو به آينده دارد و همواره مي
از موفقيت و . هاي خود دست يابد ها و هدف آل

پيروزي خرسند و از عدم دستيابي به اهداف خود 

 : نويسنده مسئول * 

  دكتر حسين درگاهي ؛ 
يراپزشـكي  دانـشگاه علـوم       دانشكده پ 

  پزشكي تهران

Email : Hdargahi@ sina. tums. 
ac.ir 
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  .. ..و مدرسينبررسي ديدگاه اعضاي هيات علمي 
 
 

   1388 بهار و تابستان )2و1( شماره 3دوره ) پياورد سالمت(مجله دانشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران 

او تمام انرژي و امكانات خود را . شود ناخشنود مي
صرف رسيدن به برنامه هاي از پيش تعيين شده يا 

كوشد  به همين دليل هميشه مي. كند  مياهداف خود
او . كه وضع خود را نسبت به اهدافش مشخص كند

نيازمند به داشتن بازخورد است و با جمع آوري 
اطالعات در مورد پيشرفت و چگونگي اين پيشرفت 

اطمينان از رسيدن به . سنجد موقعيت خود را مي
 اهداف كه ارزشيابي نام دارد، نوع انگيزه و پاداش در

آيد و  قبال مسئوليت پذيري انسان به شمار مي
اصطالح ارزشيابي به طور ساده به تعيين ارزش براي 

در . شود هر چيزي يا داوري كردن ارزشي گفته مي
به فرايند سيستماتيك نظام «تعريف جامع تر ارزشيابي 

تحليل اطالعات  مدار براي جمع آوري، تفسير و
 كه تعيين شود آيا شود، به اين منظور گذشته گفته مي

اند و يا در حال تحقق  هاي مورد نظر تحقق يافته هدف
  ).3(»شوند يافتن هستند و به چه ميزاني محقق مي

پديده اي اجتماعي «از طرفي سازمان عبارت است از 
كه آگاهانه هماهنگ شده است، مرز نسبتاً شناخته شده 
اي دارد و در جهت نيل به هدف يا اهدافي تقريباً 

سازمان بدون هدف شكل . »كند مي فعاليت ميدائ
به طور مثال، يك سازمان آموزشي به منظور . گيرد نمي

نيل به هدف اصلي خود كه آموزش است، فعاليت 
تقسيم شده خود را از طريق مديران هماهنگ 

  ).4(كند مي
بنابراين در چنين سازماني ارزشيابي يكي از وظايف 

 تحقيق در اساسي مديريت است كه با بررسي و
عملكرد افراد سازمان ميزان دستيابي به اهداف را 

هاي برطرف كردن موانع، اصالح  سنجد و زمينه مي
ها و نهايتاً پيمودن مراحل ديگر حركت و رشد  روش

  ).5(سازد فرد در سازمان را فراهم مي
توان گفت ارزشيابي در ساخت يك  به طور كلي مي

ميزان موفقيت برنامه آموزشي، پيش بيني در مورد 
ي در حال اجراء در يك  علمي يك برنامه، بهبود برنامه

ناحيه و يا يك موسسه آموزشي براي تعيين نياز به 
ها  وجود برنامه اي كمكي براي بهبود امور و يا درس

هاي  گيرد؛ اما تمامي اين اعمال، نقش انجام مي
ارزشيابي بايد . ارزشيابي هستند، نه خود ارزشيابي

 قوي در مورد چگونگي انتخاب، ارزش پاسخگوئي
هاي آموزشي  برنامه، مورد مصرف و حمايت از فعاليت

  ).6(باشد
شايد پيچيده ترين نوع ارزشيابي همان ارزشيابي از 

علت پيچيدگي اين روش . كار معلمان يا استادان است
هاي  ارزشيابي كم اعتبار و بي دقتي وسايل و روش

اده در اين نوع اندازه گيري و سنجش مورد استف
مقصود از ارزشيابي كاركنان يك . ارزشيابي است

موسسه آموزشي ارزشيابي از همه كساني است كه به 
طور مستقيم يا غير مستقيم مسئول بازده آموزشي اين 

هر چند كه اين ارزشيابي بيشتر به . موسسه هستند
منظور تعيين اثربخشي يا كارآمدي اعضاي هيات 

استادان ). 1(رود لمان به كار ميعلمي، مدرسين يا مع
به عنوان دومين درونداد اصلي نظام آموزشي محسوب 

براي ارزيابي استادان . شوند كه بايد ارزشيابي شوند مي
شود؛ از جمله نظر  هاي گوناگوني بكار برده مي روش

  ).7(خواهي از دانشجويان درباره فرايند تدريس استاد
 در نظام آموزشي به هاي ارزشيابي و ارزيابي كه واژه

شود، به معناي قضاوت  طور مترادف به كار برده مي
ارزشيابي آموزشي . هاي آموزشي هستند درباره پديده

» قضاوت درباره دانش و عملكرد ياد گيرنده«به مفهوم 
ارزشيابي ). 8(سابقه اي نزديك به پنج قرن دارد

ها براي اولين بار و به  گاهاعضاي هيات علمي دانش
علمي بعد از جنگ جهاني دوم در كالج بروكلين طور 

و دانشگاه هاي پردو، واشنگتن، ميشيگان و موسسات 
بدون ترديد ارزشيابي به . آموزشي ديگر انجام شد

علت ماهيت و عملكرد خاص خود در هر گونه نظام 
ترين و جنجالي ترين مباحث  هآموزشي يكي از گسترد
 نظام به طوري كه اصالح. فرايند آموزش است
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 دكتر حسين درگاهي و همكاران
 
 

1388بهار و تابستان ) 2و1( شماره 3دوره ) پياورد سالمت(مجله دانشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران    
 

هاي  ها و پي ريزي فعاليت آموزشي در دانشگاه
آموزشي براساس تحقيقات، هر دو از مواردي است 

ادان دارد ـكه بستگي تام به موضوع ارزشيابي است
با وجود اين، تجربه نشان داده است كه در ). 12-9(

غالب موارد يا استادان از نتايج ارزيابي رضايت نداشته 
دانند و بنابراين لزومي  يت نميو آن را مطابق با واقع

كنند و يا  به ايجاد تغيير در عملكرد خود احساس نمي
اگر نتايج ارزشيابي براي استادان مطلوب باشد و امتياز 
بااليي كسب كرده باشند، مجموعه عملكرد خود را 
 مثبت ارزيابي نموده و به همان منوال ادامه 

 با كميت و اين بدان معناست كه در ارزشيابي. دهند مي
كيفيت فعلي تاثير چنداني در بهبود و ارتقاي كيفي 

شايد بهتر باشد در . كاري استادان نخواهد داشت
تر،  هاي كامل چنين صورتي با تعمق بيشتر و بررسي

نظر خواهي دانشجويان از استادان با شيوه جامع تر و 
تري باز خورد داده شود تا منظور نهائي از  دقيق

ان ارتقاي كيفيت فعاليت آموزشي ارزشيابي كه هم
  ).13-15(استادان است، حاصل گردد 

تعيين ديدگاه اعضاي «هدف از انجام اين پژوهش 
هيات علمي و مدرسين دانشكده پيراپزشكي دانشگاه 

ن در مورد نحوه ارزشيابي از اعلوم پزشكي تهر
محقق اميدوار است كه نتايج . مي باشد» استادان

واند نقشي هر چند اندك در حاصل از اين تحقيق بت
غني سازي نظام آموزشي به ويژه در سطح دانشگاه 

  .علوم پزشكي تهران داشته باشد
  

  روش بررسي 
در اين .  مقطعي است–اين پژوهش از نوع توصيفي 

پژوهش به علت محدود بودن جامعه پژوهش نمونه 
گيري انجام نشد و كليه مدرسين و اعضاي هيات 

علمي شامل مربي، استاديار و علمي در سه مرتبه 
جمع آوري . دانشيار مورد مطالعه قرار گرفتند

اطالعات مورد نياز پژوهش در زمينه ارزشيابي 

اي و  دانشجويان از استادان از طريق مطالعات كتابخانه
با استفاده از منابع داخلي و خارجي در زمينه پژوهش 

بخش ديگر اطالعات ضروري . حاصل شده است
م اين پژوهش از طريق تدوين و توزيع جهت انجا

پرسشنامه يكي از . پرسشنامه به دست آمده است
هاي ارزشيابي است كه بوسيله  ابزارهاي گردآوري داده

هاي مربوط به چندين متغير را درباره  توان داده آن مي
به سهولت ) يا واحدها(تعداد قابل مالحظه اي از افراد 

  ).16(فراهم آورد
 27اي است حاوي ن پژوهش پرسشنامهابزار اصلي اي

 سوال در مورد مشخصات دموگرافيك و 11سوال، كه 
سواالت . باشد  سوال بعدي، سواالت پژوهشي مي13

پژوهشي در قالب مقياس درجه بندي ليكرت تدوين 
مقياس درجه بندي ليكرت كاربرد وسيعي . شده است

 اين). 17(گويند نيز مي» مقياس توافق «دارد كه به آن 
شود؛ اما  اي گويه تشكيل مي مقياس نيز از مجموعه

ها در اين مقياس به ترتيب  برخالف رتبه بندي، گويه
در اين مقياس گويه ها . شوند مطلوبيت فهرست نمي

از آنجا كه . نمايانگر توافق كامل يا عدم توافق هستند
معموالً پاسخ دهنده با اين شكل پاسخ به گويه 

اس براي اندازه گيري ديدگاه آشناست، كاربرد اين مقي
  ).18(يا نگرش نسبتاً سهل تر است

براي طراحي پرسشنامه از فرم ارزشيابي دانشجويان از 
طالعات و توسعه آموزش استادان كه توسط مركز م

 دانشگاه علوم پزشكي تهران (EDC)علوم پزشكي
نتايج حاصل بصورت . تدوين شده است، استفاده شد

داول و نمودارهاي آماري آمار توصيفي در قالب ج
هاي مربوط  ها، يافته پس از تكميل پرسشنامه. ارائه شد

پرسشنامه در مورد هر يك از به هر يك از سواالت 
هاي طيف ليكرت شمارش شد و درصد پاسخ  گزينه

  . گوئي به هر گزينه محاسبه گرديد
ديدگاه اعضاي هيات علمي و مدرسين در مورد نحوه 

از استادان در پنج رده بسيار واقع ارزشيابي دانشجويان 
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   1388 بهار و تابستان )2و1( شماره 3دوره ) پياورد سالمت(مجله دانشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران 

بينانه، واقع بينانه، متوسط، غير واقع بينانه و بسيار غير 
واقع بينانه تقسيم بندي شده است و پس از شمارش 

اند، ديدگاه  تعداد افرادي كه به هر گزينه پاسخ داده
استادان در مورد موضوع مورد بررسي سنجيده شده 

  . است
  

  يافته ها 
 نفر از اعضاي هيئت 46 بر روي تعداد مطالعه حاضر

علمي و مدرسين دانشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم 
 درصد 50كه از اين تعداد  پزشكي تهران انجام شد

 درصد سني جامعه 50 درصد مونث و 50مذكر و 
 44زير % 50 سال قرار داشت و 44پژوهش باالي 

 درصد از استادان استخدام رسمي و 78. سال بودند
 درصد در رتبه 32رصد استخدام پيماني و  د22

 33 درصد در رتبه استاديار و 30كارشناسي ارشد، 
 درصد در رتبه 5درصد در رتبه مربي بودند و تنها 

افراد مورد پژوهش در گروه % 39. دانشياري بودند
افراد مورد پژوهش در گروه % 9 ،علوم آزمايشگاهي

  .ردندك كتابداري و اطالع رساني پزشكي خدمت مي
از اعضاي هيات علمي % 72دهد  جدول يك نشان مي

نحوه ارزشيابي تالش استاد در ارائه «و مدرسين سوال 
در فرم ارزيابي » تازه ترين مطالب توسط دانشجويان

را بطور متوسط واقع بينانه، واقع بينانه و بسيار واقع 
نيمي . دانند  درصد آن را غير واقع بينانه مي28بينانه و 
تنظيم «ضاي هيات علمي و مدرسين سوال از اع

مطالب درسي و رعايت پيوستگي مطالب توسط استاد 
را در فرم ارزيابي بسيار غير واقع بينانه و نيمي ديگر » 

اين سوال را بسيار واقع بينانه و واقع بينانه و بالنسبه 
 افراد مورد مطالعه دو سومحدود . دانند واقع بينانه مي

اهميت دادن استاد به يادگيري «در پاسخ به سوال 
دانشجويان از طريق به كار گيري روش مناسب 

آن را بسيار واقع بينانه و واقع بينانه و بالنسبه » تدريس

 آن را بسيار غير واقع  يك سومواقع بينانه و حدود
  . دانند بينانه به غير واقع بينانه مي

شود بيشترين تعداد اعضاي هيات علمي و  مالحظه مي
سين دانشكده پيراپزشكي اينگونه سواالت را بسيار مدر

واقع بينانه و واقع بينانه و بالنسبه واقع بينانه تشخيص 
  .اند داده

 درصد از اعضاي هيات علمي و 70هم چنين حدود 
حضور به موقع استاد و استفاده كافي «مدرسين سوال 

توجه به حضور به موقع و مرتب «و سوال » از كالس
در فرم ارزيابي استادان توسط »  كالسدانشجويان در

دانشجويان را بسيار واقع بينانه، بالنسبه واقع بينانه و 
 درصد آنها نيز آن را غير واقع بينانه و 30واقع بينانه و 

 درصد 50ديدگاه . كنند غير واقع بينانه تلقي ميبسيار 
از اعضاي هيات علمي و مدرسين دانشكده 

ر دسترس بودن استاد د«پيراپزشكي در مورد سوال 
براي مشاوره و راهنمايي دانشجويان در خارج از 

بسيار واقع بينانه و واقع بينانه و بالنسبه واقع » كالس
  را  درصد از اين افراد نيز آن50بينانه است و حدود 

  .دانند بسيار غير واقع بينانه و غير واقع بينانه مي
هد كه د  نشان مي1ديگر نتايج بدست آمده در جدول 

بيشتر اعضاي هيات علمي و مدرسين اعتقاد دارند 
تاثير مثبت استاد بر شكوفايي علمي، «سواالت 

راهنمايي استاد در «، »خالقيت و ابتكار دانشجويان
تاثير مثبت استاد از نظر «و » زمينه مراجع مورد نياز

بسيار واقع » هاي معنوي و اخالقي بر دانشجويان جنبه
  . نه و بالنسبه واقع بينانه هستندبينانه و واقع بينا

رسد فراواني مطلق و نسبي اعضاي هيات  به نظر مي
توانايي استاد در « علمي و مدرسين دانشكده كه سوال 

را بسيار واقع بينانه و واقع بينانه و » اداره كالس
دانند از آن دسته از افراد كه اين  بالنسبه واقع بينانه مي

 و بسيار غير واقع بينانه قلمداد سوال را غير واقع بينانه
  .مي كنند به مراتب بيشتر است
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1388بهار و تابستان ) 2و1( شماره 3دوره ) پياورد سالمت(دانشگاه علوم پزشكي تهران مجله دانشكده پيراپزشكي    

 

  
 13 تا 1توزيع فراواني مطلق و نسبي ديدگاه اعضاي هيات علمي و مدرسين به سوالهاي پرسشنامه از سوال  : 1جدول 

  
                                         پاسخ  جمع بسيار غير واقع بينانه غير واقع بينانه نسبتاً واقع بينانه ينانهواقع ب بسيار واقع بينانه

  درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد                سوال 
 100 46 7/21 10 5/6 3 3/41 19 2/15 7 2/15 7 تالش استاد در ارائه تازه ترين مطالب

 100 46 6/19 9 1/39 18 4/17 8 9/10 5 13 6 وسط استادتنظيم مطالب درسي و رعايت پيوستگي مطالب ت

اهميت دادن استاد به يادگيري دانشجويان از طريق بكار گيري روش 
 مناسب تدريس

9 6/19 17 37 8 4/17 7 2/15 5 9/10 46 100 

 100 46 5/6 3 2/15 7 37 17 37 17 3/4 2 شيوه بيان، قدرت تفهيم و انتقال مطالب درسي

 100 46 13 6 4/17 8 1/26 12 37 17 5/6 3 كت و ايجاد انگيزه در مباحث درسي و پژوهشيجنبه مشار

 100 46 13 6 2/15 7 8/34 16 7/21 10 2/15 7 تسلط استاد به مطالب درسي

 100 46 2/15 7 4/17 8 3/28 13 7/21 10 4/17 8 حضور به موقع استاد و استفاده كافي از كالس 

 100 46 2/15 7 6/19 9 4/30 14 6/19 9 2/15 7 ع و مرتب دانشجويان در كالس توجه به حضور به موق

در دسترس بودن استاد براي مشاوره و راهنمايي دانشجويان در خارج 
 از كالس 

5 9/10 8 4/17 10 7/21 16 8/34 7 2/15 46 100 

 100 46 13 6 8/34 16 9/23 11 4/17 8 9/10 5 تاثير مثبت استاد بر شكوفايي علمي، خالقيت و ابتكار دانشجويان

  46 2/15 7 2/15 7 4/17 8 8/34 16 4/17 8 راهنمايي استاد در زمينه مراجع مورد نياز 
  46 13 6 4/17 8 4/30 14 7/21 10 4/17 8 هاي معنوي و اخالقي به دانشجويان تاثير مثبت استاد از نظر جنبه
  46 7/8 4 6/19 9 6/32 15 9/23 11 2/15 7 توانايي استاد در اداره كالس 
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  .. ..و مدرسينبررسي ديدگاه اعضاي هيات علمي 
 
 

   1388 بهار و تابستان )2و1( شماره 3دوره ) پياورد سالمت(مجله دانشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران 

توزيع فراواني مطلق و نسبي ديدگاه كلي   : 2جدول 
اعضاي هيات علمي و مدرسين به پرسشنامه ارزشيابي 

  دانشجويان از استادان
  جمع  مخالف  موافق  فراواني
  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  عنوان

  100  46  61/32  15  39/67  31  ديدگاه كلي
 از دو سومدهد كه بطور كلي حدود  نشان مي 2جدول 

اعضاي هيات علمي و مدرسين دانشكده پيراپزشكي 
نسبت به پرسشنامه ارزشيابي دانشجويان از استادان 

از اعضاي هيات يك سوم نظر موافق دارند و تنها 
علمي و مدرسين نسبت به پرسشنامه مذكور نظر 

  .مخالف دارند
  

  بحث 
دهد از ديدگاه اكثريت  نتايج بدست آمده نشان مي

اعضاي هيئت علمي و مدرسين دانشكده پيراپزشكي 
سواالت سيزده گانه فرم ارزشيابي مركز مطالعات و 
توسعه آموزش علوم پزشكي دانشگاه درخصوص نظر 
سنجي دانشجويان از استادان، بسيار واقع بينانه، واقع 

در .  بالنسبه واقع بينانه است و به آن اعتقاد دارند،بينانه
در دانشگاه ) 1378-80(پژوهشي كه توسط احمدي 

 واحد خوراسگان انجام شد نتايج –آزاد اسالمي 
بدست آمده نشان داد كه اكثريت استادان انجام 
ارزشيابي توسط دانشجويان از خود را مورد تاييد قرار 

نيز اعتقاد دارد مدرسين و ) 1384(فتاحي ). 19(دادند 
تسلط « سمنان سوال اعضاي هيئت علمي دانشگاه

ترين معيار ارزشيابي  را مهم» استاد بر مطالب درسي
رچمي ـس). 20(دـان هـنستويان داـط دانشجـوسـت
نيز در دانشگاه علوم پزشكي ايران، نشان ) 80-1378(

داد استادان اين دانشگاه تسلط علمي خود را در موقع 
تدريس در مقايسه با ساير سواالت در فرم ارزشيابي 

هم ) 1379(غفوريان ). 21(دانند ع بينانه تر ميواق
 درصد اعضاي هيئت علمي 50گزارش داد كه بيش از 

و مدرسين دانشگاه علوم پزشكي اهواز نسبت به 
ارزشيابي خود توسط دانشجويان ديدگاه مثبت 

عنوان كرد كه اعتقاد ) 1380(اما طرحاني ). 14(دارند
شجويان به استادان اين دانشگاه به اين است كه دان

دليل عدم آگاهي الزم از فرايند تدريس، از قضاوت 
كاملي براي ارزشيابي برخوردار نيستند و در نتيجه به 

). 22(نتايج حاصل از اين گونه ارزشيابي اعتقاد ندارند
هم گزارش داد كه استادان به ) 1381(نجفي پور 

ارزشيابي خود توسط دانشجو اعتقادي نداشته و 
 دانشجويان نظرات شخصي خود را بالعكس معتقدند

 درصد از 54). 23(در ارزشيابي دخالت مي دهند
اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي اهواز نيز 
معتقد هستند ارزشيابي استاد توسط دانشجويان شان 

  ). 24(كند استاد را خدشه دار مي
ها  ارزشيابي اعضاي هئيت علمي و مدرسين دانشگاه

ر علمي بعد از جنگ جهاني دوم براي اولين بار بطو
در كالج بروكلين و دانشگاههاي پردو، واشنگتن و 

بدون ترديد ارزشيابي بعلت . ميشيگان انجام شد
ماهيت و عملكرد خاص خود در هرگونه نظام 
آموزشي يكي از گسترده ترين و جنجالي ترين 

بطوري كه اصالح ). 25(مباحث فرايند آموزش است
ها  هاي آموزش در دانشگاه يتنظام و پي ريزي فعال

براساس پژوهش، هردو از مواردي هستند كه بستگي 
در يكي از ). 13(تام به موضوع ارزشيابي استادان دارد

هايي كه تاثير بازخوردي نتايج حاصل از نظر  پژوهش
« سنجي دانشجويان از استادان را به اثبات رسانيده 

ل از نشان دادند كه بازخورد حاص» روچه«و » مارش
ارزشيابي دانشجويان از استادان اگر با مشورت و 
راهنمايي همراه گردد، در باال بردن سطح كيفي 

  ).26(آموزشي موثر است
به روش ارزشيابي استادان توسط دانشجويان 

 وارد است، از جمله اينكه نظر زانتقادهايي ني
دانشجويان نسبت به كار استادان به درستي معرف 
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1388بهار و تابستان ) 2و1( شماره 3دوره ) پياورد سالمت(مجله دانشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران    

ست، بلكه منعكس كننده رضايت شايستگي آنها ني
خاطر يا عدم رضايت خاطر دانشجويان از استادان 

 جنسيت استاد و دانشجو در نحوه ارزشيابي .)3(است
دانشجويان موثر است، بطور مثال دانشجويان مونث 

 به استادان مذكر نمره در مقايسه با دانشجويان مذكر
ا دهند و دانشجويان دختر، استادان زن ر كم تري مي

تر ارزشيابي  در مقايسه با استادان مرد مثبت
هم چنين تعداد دانشجويان در هر ). 27(كنند مي

كالس، سطح دشواري دروس، نوع درس و سطح 
استادان  تحصيالت بر نمره ارزشيابي دانشجويان از

گذارد و نظر دانشجويان نسبت به استادان  تاثير مي
هاي  هبيشتر تحت تاثير رفتار دوستانه معلم، شيو

سرگرم كننده و ويژگي هاي كلي و شهرت و اعتبار 
  .اوست

از سوي ديگر روش ارزشيابي استاد توسط دانشجويان 
مزايايي نيز در بردارد، از جمله هيچ كس به خوبي 
دانشجويان از كم و كيف كار استادان با اطالع نيست، 
لذا بهترين داوران كار استادان، همان شاگردان او 

وع روش ارزشيابي جريان طبيعي درس و اين ن. هستند
بحث استاد را در مقايسه با ساير روش ها مختل 

كند، و سرانجام نظر دانشجويان نسبت به استادان  نمي
وسيله مناسبي براي ايجاد ارتباط بين شاگردان و 
استادان و بهترين راه تاثير گذاري متقابل بر هر دو 

  ).3(طرف ذينفع است
  

  نتيجه گيري 
هاي موافق و مخالف  وجه به نظرات و ديدگاهبا ت

اعضاي هيئت علمي و مدرسين درخصوص روش 
نقاط ضعف و ارزشيابي استاد توسط دانشجويان و 

رسد ارزشيابي چند جانبه  قوت اين روش، بنظر مي
روش ارزشيابي مناسب ترين ) ارزشيابي تركيبي(

در يك مطالعه تجربي كه در . رود استادان به شمار مي
به اين نتيجه   نشكده پزشكي استانفورد انجام شد،دا

رسيدند كه ارتقاي استادان با روش ارزشيابي تركيبي، 
توان چشمگيري در افزايش اثربخشي تدريس 
مدرسين دارد و حمايت الزم را براي ارتقاي استادان 

هاي  اگرچه طبق نتايج اكثريت پژوهش. آورد فراهم مي
ارزشيابي تركيبي، انجام شده بيشترين سهم را در 

دهد كه اين امر  ارزشيابي از ديدگاه دانشجو تشكيل مي
 دانشجويان در فرآيند نتواند به دليل درگير بود مي

  ).28(آموزش و تعامل با استادان باشد
هاي ارزشيابي و پرسش هاي بكار رفته  با توجه به فرم

در آنها پيشنهادات زيرين جهت اثربخشي ارزشيابي و 
  :شود زشي مدرسان دانشگاهي ارائه ميبهسازي آمو

هاي خود را بيفزايند و   استادان بايد هميشه آگاهي-1
  .در زمينه كار خود با يافته هاي جديد در ارتباط باشند

 استادان عالوه بر داشتن محتواي غني علمي، بايد -2
  .از فنون و مهارت هاي آموزش آگاهي داشته باشند

ايندهاي آموزشي باشد و  او بايد قادر به تحليل فر-3
هاي صحيح تدريس و فنون كالس داري خود  روش

  . را فراهم كند
 در فرايند تدريس، تنها تجارب و ديدگاه هاي -4

شود، بلكه كل  علمي استادان نيست كه موثر واقع مي
شخصيت اوست كه در ايجاد يادگيري و تغيير و 

  .گذارد تحول دانشجو تاثير مي
موضوع درس، از مهم ترين  تسلط بر محتوا و -5

اگر استادان در مسائل علمي . هاي استادان است ويژگي
هاي شاگردان پاسخ  ضعيف باشند و نتوانند به پرسش

  .دهند، مسماً در كار خود شكست خواهند خورد
 استاد بايد وقت شناس باشد و زودتر از شاگردان -6

خود وارد كالس شده و ديرتر از آنان از كالس خارج 
 تا بتواند براي شاگردان الگوي نظم و ترتيب شود
  .شود

 نقش ديگر استاد ايجاد رابطه و پيوند بين جامعه و -7
آموزند تا بهتر زندگي  شاگردان از او مي. دانشگاه است

استاد بايد در زندگي اجتماعي نيز راهنماي . كنند
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   1388 بهار و تابستان )2و1( شماره 3دوره ) پياورد سالمت(مجله دانشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران 

شاگردان خود باشد و زندگي واقعي شاگردان خود را 
  .معني دار كند

 استادان بايد ذهن شاگردان خود را از حالت ركود -8
د و آنان را با آرمان هاي ارزشمند نو ثبات بيرون آور
  .دنانساني آشنا ساز

 استادان بايد تمام توجه خويش را بر رشد همه -9
  .جانبه شاگردان خود معطوف نمايند

ها و   در نظام نوين آموزشي، عالئق، توانايي-10
ور فعاليت آموزشي قرار دان، محنيازهاي شاگر

گيرد، لذا استادان بايد ابتكار و خالقيت بيشتري در  مي
  .امر تدريس از خود نشان دهند

 در فرايند تدريس، رفتار و كردار استادان از -11
او بايد در رفتار و . اهميت خاصي برخوردار است

اعمالش آن قدر بزرگوار باشد كه نمونه و الگوي 
 آنها را آزاده بار بياورد و به شاگردانش قرار گيرد و

آنها بياموزد انسانيت قابل تحقق است و خود نيز 
  .نمونه تحقق يافته انسانيت باشد

 معلم بايد داراي خلوص نيت باشد و در جهت -12
اهداف انساني و الهي گام بردارد و از درون و بيرون 
متوجه خدا باشد و در تمام شئون زندگاني خود به او 

 و نبايد ميان كردارش وگفتارش دوگانگي متكي باشد
  . و تفاوت وجود داشته باشد

 معلم نبايد در برخورد با شاگردان خود عدالت را -13
فراموش كند و بين شاگردان خود تفاوت و تمايز قائل 

  ).29-31(شود 
  

  تشكر و قدرداني 
هاي صميمانه اعضاي  نويسندگان اين مقاله از همكاري

هاي آموزشي دانشكده   گروههيات علمي و مدرسين
پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران در تكميل 

هاي اين پژوهش نهايت تشكر و  پرسشنامه
  . دارند از ميرسپاسگزاري را اب
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