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بیستمدردانشگاهواشنگتنبهکارگرفتهشد]3[.
دراینراستا،ارزشیابیآموزشی،نقشویژهایدرتعیینوارتقاءکیفیت

آموزشیداردکهبیتردیدضامنبهبودمستمرکیفیتآموزشي
ب��ود. خواه��د )Continuous Quality Improvement( 
ارزش��یابیتدریساساتیدازاوایلقرنبیس��تمآغازشدهواوجکاربرد
آندردهههایآخراینقرنبودهاس��ت.ارزش��یابیدرکشورایراندر
مدتیکدههیگذش��تهبسیارمرسومبودهودانشگاههایمختلفبا
روشهایگوناگونیازجملهباپرس��شنامههایمختلفبهارزش��یابی
اس��اتیدخودپرداختهاند.گرچهارزشیابیاس��اتیدتوسطدانشجویانبه
ط��ورمعمولانجاممیش��ود،امابازتابآن،نق��شچندانیدرافزایش
کیفیتآموزشینداش��تهاست]3[.اینمطلبنتیجهیاستنباطعملی
اس��اتیدياستکهسالهادردانشگاهبهتدریسمشغولهستندوهر
ازگاه��ینیزارزیاب��یازتدریسوعملکردآنانانج��اممیپذیرد،که
هیچگون��هبازتاب��یدرارائهیبهترروشتدریسایجادننمودهاس��ت.
عدمانجاممنظمودقیقاینارزش��یابيها،انعکاسنامناسبنتایجآن
بهاس��اتیدودانش��جویانوعدمتغییردرروشهايتدریساساتیدبه

مقدمه
ارزش��یابییاارزیاب��ی)Evaluation/Assessment(بهیکفرآیند
ساختارمندبرایجمعآوریوتفسیراطالعاتاطالقمیگرددکهتحقق
اهدافموردنظربرنامهومیزانآنراتعیینمیکند]1[.بهدیگرسخن
ارزش��یابیبهفرایندنظامداریکموضوعاطالقمیگرددکهبرایبهبود
وتأثیربخش��یبیشتربرنامهوبااستفادهازروشهایصحیح،اخالقی
ودقیقصورتمیگیرد]2[.دههاس��الاستکهاساتیددردانشگاههای
مختلفدنیابهتدریسدروسمختلفبهدانشجویانپرداختهاندوکشور
مانیزازاینقاعدهمستثنینبودهاست.اولینارزشیابیبهزمانسقراطبر
میگرددکهشاگردانمعلمانخودرابهطوررسمیولینامنظمارزشیابی
میکردندواولینپرسشنامههایارزشیابیبهصورتمدرندرآغازقرن

مقاله اصيل

ارزیابی دانشجویان از کيفيت تدریس اساتيد در دانشگاه علوم پزشکی تهران
ملیحهنوبخت3,1،مسعودرودباري3,2⃰

1.گروهبافتشناسیونوروساینس،دانشکدهیپزشکی،دانشگاهعلومپزشکیتهران،تهران،ایران.
2.گروهریاضيوآمار،دانشکدهیمدیریتواطالعرسانیپزشکی،دانشگاهعلومپزشکیتهران،تهران،ایران.

3.مرکزتحقیقاتمقاومتهایمیکروبی،دانشگاهعلومپزشکیتهران،تهران،ایران.

دریافتمقاله:1390/9/21،پذیرشمقاله:1390/10/12

چکيده
زمینهوهدف:مهمترینابزارتعیینکیفیتواثربخشییکبرنامهیافرآیندآموزشی،ارزشیابیآموزشیاست.ارزشیابیاساتید،بهطورمستمر،
ازمؤثرترینروشهابرایتضمینکیفیتوشرطاساسیارتقاءکیفیآموزشمیباشد.دراینمطالعهکیفیتآموزشدرکالسبافتشناسی

دانشجویانپزشکیدانشگاهعلومپزشکیتهرانموردبررسیقرارگرفت.
روشبررسی:اینتحقیقتوصیفيمقطعيدرسال1390برروي103دانشجویپزشکیشرکتکنندهدردرسبافتشناسيانجامشد.پرسشنامه
طرحمربوطبهنظراتدانشجویاندرموردآموزشاساتیدوشامل60سوالچندگزینهايدرسیستمالیکرتدرموردمقرراتاداري،کیفیت
آموزشي،روشهايادارهوکنترلکالس،ظواهرفرديواجتماعيوروابطمتقابلاستادودانشجوبود.برايتجزیهوتحلیلدادههاازآمارتوصیفي،

آزمونهايناپارامتريوهمبستگيپیرسوندرنرمافزارSPSSاستفادهشد.
یافتهها:بررسیسؤاالتمقرراتادارینشاندادکهمیانگینامتیازاتپاسخها3/6)از4(باانحرافمعیار0/42،میانگینوانحرافمعیارامتیازاتپاسخهادر
سؤاالتمقرراتآموزشیبهترتیب2/9باانحرافمعیار0/3ودرسؤاالتروشهایادارهوکنترلکالسبهترتیب2/5و0/3بود.میانگینوانحرافمعیار

پاسخهادرسؤاالتمربوطبهظواهرفردیواجتماعیبهترتیب3/2و0/61ودرسؤاالتروابطمتقابلاستادودانشجوبهترتیب3/1و0/43بود.
نتیجهگیری:مقرراتاداری،ظواهرفردیواجتماعیوروابطمتقابلاستادودانشجوبیشترینامتیازارزشیابیراداشت.امتیازکسبشدهدرزمینه

کیفیتآموزشیوروشهایادارهوکنترلکالسدرمرتبهبعدیارزشیابیقرارداشت.

کليد واژه ها: ارزشیابی،کیفیتآموزش،دانشجو،استاد،پزشکی.
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طوريکهدانشجویانبتوانندبارتابعملينظراتشانرابعدازارزشیابي
مشاهدهکنند،ازجملهنواقصاینارزشیابيهاست.

ارزشیابینوعیبررس��یتواناییهایاساتیددرآموزشبهدانشجویانو
همچنینبررس��ینظراتوانتظاراتدانشجویانازاساتیدخودبهمنظور
ارتقاءکیفیتتدریسوبرطرفکردنموانعآنمیباشد.همهسالهدهها
مقالهدرمجالتعلميوس��مینارهايمختلفدربارهیارزشیابیاساتید
]3و4[منتش��رميشودکهنویس��ندگانروشهايمختلفارزشیابيو
نتایجآنهارابراياطالععالقمندانمنتشرميکنندکهایننتایج،اعتبار
آنهاوروشهايارتقاءآموزشباتوجهبهایننتایج،خودنیازمندبحثها
وتبادلنظراتگوناگونميباشدهرچنددربسیاريازمواقعنتایجازحد
مقاالتفراترنرفتهواجرایينميش��وندوطبعاًتغییراتيرادرروشهاي

آموزشياساتیدبهدنبالنخواهندداشت.
روشهايارزشیابيدردانشگاههايعلومپزشکيدرآخرهرنیمسالبه
صورتاجباريانجامگرفتهوبهعلتاعتقاداکثریتدانشجویانمبني
برعدمتأثیرآندرتغییرروشهايتدریساس��اتید،معمواًلنميتواند
خاليازاشکالباشند.دانشجویانبرايثبتنامدرنیمسالهايبعدي
مجبوربهتکمیلپرس��شنامههاهستندواس��اتیدنیزنتایجآنرابراي
ارتقاءسالیانهیخودميخواهندوکمتربهمسایلمهمينظیراستاندارد
بودناینپرس��شنامهها،بازخوردآنها،بررس��يمنظمپرسشنامهها
وبرط��رفکردننواقصآنهاوطراحيپرس��شنامههايجدیدترکه
ميتواندانعکاسنظراتدانش��جویاندرزمینهیآموزشاس��اتیدرابه

نحومطلوبانعکاسدهد،توجهشدهاست.
اینکهاینارزشیابیهاچقدرمتکیبهاصولعلمیبودهونتایجآنچقدر
قابلاستنادمیباشدوهمچنینآیااینکهزمان،مکان،جامعهیآماریو
شرایطبرگزاریآنباتوجهبهمستنداتعلمیموجوددرنظرگرفتهشده
اس��تیاخیر،همگیازموضوعاتمهمیهستندکهبایددرارزشیابیها
درنظرگرفتهش��وند.درسالهایاخیرنظراتبسیارگوناگونیدربارهی
تأثیرنمرهیاستادبرارزشیابی،مواردیکهدانشجویانمیتواننددربارهی
آنبهارزشیابیاساتیدخودبپردازند،صحیحبودنارزشیابیاستادتوسط
دانشجووامکاناستفادهازنظراتهمکاران،مدیرانگروههایآموزشی
وسایرافرادمرتبطباامرتدریسبرایارزشیابیاساتیدمطرحشدهاندکه

همگیبهنوبهیخودنیازبهبحثوبررسیدارند]5و6[.
درسالهایاخیرتحقیقاتمتعددیدرزمینهیارزشیانیازاساتیدصورت
گرفتهاستکهازجملهطالعپسندوهمکارانباارائهیپرسشنامهایکه
برگرفتهازالگویمارشدرارزشیابیکیفیتتدریسبودبهروانسازی
اینابزارپرداختند]4[.شکورنیاوهمکاراندرتحقیقیبرروی84مدرس
دانشگاهعلومپزشکیجندیشاپوربهروندارزشیابیاساتیددرسالهای
1375ال��ی1384پرداختهونتیجهگرفتندکهعلیرغمتغییرارزش��یابی
کنندگاندرطولدهس��الهفوق،نتایجارزش��یابیثباتداشتهاست]3[.
همچنینفتاحیوهمکاراندرتحقیقیبرروی113مدرسدانشگاهعلوم
پزشکیکرماندرسالتحصیلی1382-1381نشاندادندکهمدرسین
ازنظراتدانش��جویاندراصالحش��یوهیتدریسخوداستفادهکردهاند
]5[.درمطالعهایکهدرس��ال1389-1388دردانش��گاهعلومپزشکی
سمنانبرگزارشد،مدرسیندانشگاهدرابعادمهارت،خصوصیاتفردی،
رعایتقوانینآموزشی،خصوصیاتفیزیکیوزمانارائهیدرسوسایر

جنبههاازسویدانشجویانموردارزشیابیقرارگرفتندکهنتایجنشانداد
کهتس��لطاستادبهمطالب،خوشاخالقی،اعتمادبهنفس،قدرتبیان،
تالشدرتفهیممطالب،ش��خصیتوجدیدی��اقدیمیبودنمطالببر
ارزش��یابیاساتیدتأثیرگزاراست]6[.سرچمیدرمطالعهیخوددرسال
1379دردانش��گاهعلومپزش��کیقزویندرمورداولویتهایارزشیابی
اساتیدازدیدگاهدانشجویاننشاندادکهتسلطاستادبرموضوع،داشتن
اعتمادبهنفس،برقراریارتباطصمیمانهبادانش��جو،رعایتزماندقیق
شروعوخاتمهیکالس،برگزاریامتحاناتجامعودقیقدرپایانترماز
مهمترینعواملارزشیابیاساتیدتوسطدانشجویانبودهاست]7[.ثناگو
درتحقیقیدردانش��کدههایپرس��تاری،پیراپزشکیوپزشکیدانشگاه
علومپزش��کیگلس��تانکهبهروشبحثگروهیبرگزارشدنشانداد
کهدانش��جویانعلیرغمتمایلبهتکمیلفرمارزشیابی،درتکمیلآن
اکراهدارندووضعیتجاریرانیزمناس��بنمیدانند]8[.درتحقیقیدر
س��الهای1380الی1385دردانش��گاهعلومپزشکیاراکنشانداده
ش��دکهنمراتارزشیابیاس��اتیدتوسطدانشجویاندرطول6سالبین
15/03تا16/45متغیربودهاس��تومیانگینارزشیابیدراینسالها
اختالفمعنیدارینداش��تهاند.همچنینبینتعداددانشجویانکالسو
نمرهارزشیابیاستادهمبستگیضعیفمعکوسیموجودبودهاست]9[.

باتوجهبهنتایجمختلفارزش��یابیهادردانشگاههادرزمانهایمختلف
ونبودنتحقیقیدرزمینهیانعکاسنظراتدانش��جویاندرمورددرس
بافتشناس��یبهعنوانیکیازدروسمهمعلومپایه،اینموضوعمورد
توجهقرارگرفتهاست.لذااینتحقیقباهدفبررسینظراتدانشجویان
پزشکیسالاولدانشگاهعلومپزشکیتهران)پردیسهمت(دربارهی

ارزیابيوضعیتتدریسدرسبافتشناسیانجامشدهاست.

روش بررسي
اینتحقیقتوصیفيمقطعيدرسال1390درپردیسهمتدانشکدهی
پزش��کيدانشگاهعلومپزشکيتهرانکهمحققیندسترسيبیشتربه
آنداش��تهاند،انجامشدهاست.نظرخواهيبررويدرسبافتشناسي
تمامی103دانشجويسالاولرشتهیپزشکيبهصورتسرشماري
بودهاس��ت.فرمموردنظرکهمربوطبهنظراتدانش��جویانپزش��کي
درموردآموزشنظرياعضايهیأتعلميميباش��دشامل60سؤال
بودهاس��تکهتوس��طمحققینتهیهوبه5دس��تهمقرراتاداري)4
سؤال(،کیفیتآموزش��ي)25سؤال(،روشهايادارهوکنترلکالس
)7س��ؤال(،ظواهرفرديواجتماعي)7س��ؤال(وروابطمتقابلاستاد
ودانش��جو)17س��ؤال(تقسیمگردیدهاس��تکهدانشجویاندرپاسخ
بهس��ؤاالتوش��رکتدرمطالعهکاماًلآزادبودهاند.روایيسؤاالتاز
طریقبررس��يواصالحآنتوس��طاعضايEDOدانشکدهوپایایي
نیزبااس��تفادهازروشآلفايکرونباخ0/92بهدس��تآمد.پاس��خبه
سؤاالتکهدرسیستملیکرتبودهاستبهدستههايهمیشه)باوزن
4(،بیشت��راوقات)باوزن3(،بهندرت)باوزن2(،هرگز)باوزن1(و
اطالعيندارم)باوزنصفر(تقس��یمش��دهاست.درتعدادمحدودياز
سؤاالتجهتسؤاالتمخالفروندفوقبودهاستکهبهاینسؤاالت
اوزانيمتفاوتدادهش��د.جمعآوريدادههاباهمکاريادارهیآموزش
دانش��کدهودرانته��ايکالسوقبلازآزموننهای��يصورتگرفته
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اس��ت.برايتجزیهوتحلیلدادههاازآمارتوصیفي،آزمونکروسکال
والیسویومنویتنيوهمبس��تگيپیرسوندرنرمافزارSPSSنسخه
16استفادهشدهاست.کلیهیدادههابهصورتگروهيموردتجزیهو

تحلیلقرارگرفتهونظرخواهيهامحرمانهنگاهداشتهشدهاست.

نتایج
بهعلتکثرتتعدادسؤاالت،بررسيپاسخدانشجویاندر5دستهبه

صورتجداگانهانجامپذیرفت.
درس��ؤاالتدس��تهیاولکهمربوطبه)مقرراتاداري(بود،میانگین
امتی��ازاتپاس��خها3/6)از4(ب��اانح��رافمعی��ار0/42ومینیممو
ماکزیممبهترتیب1/5و4از4بود.بهنظرمیرسدکهرضایتمندی
دانشجویاننسبتبهرعایتمقرراتاداریتوسطاستاددرسطحبسیار

خوب)بیشتراز3/5(بودهاست.
درس��ؤاالتدس��تهیدومکهمربوطبه)کیفیتآموزش��ي(میباشد،
میانگی��نوانح��رافمعی��ارامتیازاتپاس��خهادرمجموعهس��ؤاالت
ب��هترتی��ب2/9)از4(باانح��رافمعیار0/3بودهاس��ت.همچنین
ماکزیم��مومینیمماینمجموعه3/4و2ميباش��ند.بنابرایناکثریت
دانشجویانبهکیفیتفعالیتهایآموزشیاستادنمرهیمتوسط)99/

2-2(دادهاند.
س��ؤاالتدستهیسومکهمربوطبه)روشهایادارهوکنترلکالس(
میباش��د،دارایمیانگی��نوانحرافمعیارب��هترتیب2/5و0/3در
مجموعهپاسخهابودهاست.همچنینماکزیممومینیمماینمجموعه
3/3و1/7ميباش��ند.بنابراینفراگی��رانبهروشهایادارهوکنترل

کالستوسطاستادنمرهمتوسطدادهاند.
دس��تهیچهارمازس��ؤاالتمربوطبه)ظواهرفردیواجتماعی(بوده
استکهمیانگینوانحرافمعیارپاسخهابهترتیب3/2)از4(و61/
0بود.همچنینماکزیممومینیممپاس��خبهاینمجموعهازس��ؤاالت
بهترتیب4و1ميباش��د.بنابراینفراگیرانبهرعایتظواهرفردیو

اجتماعیتوسطاستادنمرهیخوب)3/49-3(دادهاند.
دس��تهیپنجمازس��ؤاالتمربوطبه)روابطمتقابلاستادودانشجو(
میباشد.میانگینوانحرافمعیاراینسؤاالتبهترتیب3/1)از4(و
0/43بودهاست.همچنینماکزیممومینیمماینمجموعهازسؤاالت
ب��هترتیب3/8و1/7بودهاس��ت.بنابراینفراگیرانبهروابطمتقابل

استادودانشجونمرهیخوبدادهاند.
همانطورکهمشاهدهميشودمیانگیننمراتسؤاالتمربوطبهکیفیت
آموزشيوروشهايادارهوکنترلکالسپایینترازمیانگینکلوسایر
میانگینهاباالترازآنبودهاند.باالترینماکزیمممربوطبه)مقرراتاداري(

وکمترینمینیمممربوطبه)ظواهرفرديواجتماعي(بودهاست.
بااس��تفادهازآزمونناپارامتريکروس��کالوالیسبرايمقایسهیبین
میانگینهاي5دستهپاس��خفوق،بینمیانگینهااختالفمعنيداردر
س��طحخطايα=0/05 موجوداست.برايبررسياینکهبینکدامدو
دستهازپاسخهايفوقاختالفموجوداست،ازآزمونناپارامتريیومن
ویتنيبرايمقایس��هیبینکلیهیمیانگینهابهصورتدوبهدو)10
مقایس��ه(استفادهشدکهسطحخطاباتوجهبهقانونبونفرونيمساوي
0/005درنظرگرفتهش��د.باتوجهبهآزم��ونفوقفقطمیانگینهاي
مجموعههاي)مق��رراتاداريوکیفیتآموزش��ي(و)ظواهرفرديو

اجتماعيوروابطمتقابلاستادودانشجو(باهممساوياست.
همچنینبرايبررسيهمبستگيبینمجموع5دستهسؤاالتمقررات
اداري)1(،کیفیتآموزش��ي)2(،روشهايادارهوکنترلکالس)3(،
ظواهرفرديواجتماعي)4(وروابطمتقابلاستادودانشجو)5(،نتایج

بهشرحزیربودهاست:
همبس��تگيبینسؤاالتمربوطبه)کیفیتآموزشی(وسؤاالتمربوط
به)روابطمتقابلاس��تادودانشجو(مساوي0/8)همبستگیخوب(و

معنيدار)p=0/000(بودهاست.
همبستگيبینسؤاالتمربوطبه)کیفیتآموزشی(و)ظواهرفردیو
اجتماعی(مساوي0/63ومعنيداربوده)p=0/000(است)همبستگي

متوسط(.
همبس��تگيبینس��ؤاالت)ظواهرفردیواجتماعی(و)روابطمتقابل
اس��تادودانشجو(مس��اوي0/64ومعنيداربوده)p=0/000(است

)همبستگيمتوسط(.
همبستگيبینس��ؤاالت)مقرراتاداري(و)ظواهرفردیواجتماعی(
مس��اوي0/56ومعن��يدارب��وده)p=0/000(اس��ت)همبس��تگي

متوسط(.
همبستگيبینسؤاالت)کیفیتآموزشي(و)مقرراتاداري(مساوي0/52
ومعنيداربوده)p=0/000(اس��تکهنشانميدهدکهمجموعامتیازات

افرادپاسخدهندهبهایندوگروهازسؤاالتکمترمشابهبودهاست.

جدول1.توزیعفراواني*وشاخصهايعدديمربوطبه5دستهسواالتفوق
مينيممماکزیممانحراف معيارميانگينتعداد سواالتدسته بندي سواالت

43/60/4241/5مقرراتاداري
252/90/303/42کیفیتآموزشي

72/50/303/31/7روشهایادارهوکنترلکالس
73/20/6141ظواهرفردیواجتماعی

173/10/433/81/7روابطمتقابلاستادودانشجو
603/030/303/52/17جمع

*-سواالتبدونپاسخدراینبررسيدرنظرگرفتهنشدهاند.
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بحث 
نتایجنشانمیدهدکهباالترینامتیازبیندستههایپنجگانهسؤاالت
ف��وقمتعلقبهمق��رراتاداریبودهک��هایننتیجهب��انتایجیکیاز
تحقیقاتاخیردردانش��گاهعلومپزش��کیسمنانکهدرآن57درصد
دانش��جویانرعایتمفادآییننامههایآموزشیتوسطاساتیددانشگاه
رابهمیزانخیلیزیادیازیاددرارزش��یابیاس��اتیددخیلمیدانند،هم
راس��تااس��ت]6[.همچنیننمرهیباالی)18از20(دانش��جویانبه
اس��تاددرسنش��انمیدهدکهدانش��جویانبهرعایتمقرراتاداری
توس��طاس��تادتوجهزیادیداشتهواینمسألهبرایش��انحائزاهمیت

بودهاست.
نتایجبررس��یس��ؤاالتمربوطبهکیفیتآموزش��ینش��انمیدهدکه
میانگیننمرهیدانش��جویانبهاس��تاد2/9از4)معادل14/5از20
(بودهاستکهمش��خصکنندهیتوجهدانشجویانبهکیفیتتدریس
اساتیدمیباشد.نتیجهیاینتحقیقباتحقیقیدردانشگاهعلومپزشکی
س��منانکهدرآن94درصددانش��جویانتسلطعلمیاستادبرموضوع
درس،91درصدآنانقدرتوبیاناستادو90درصددانشجویانتالش
استاددرتفهیممفاهیمعلمیبهدانشجویانرادرارزشیابیاساتیدخیلی
زیادیازیاددخیلمیدانند]6[وهمچنینباتحقیقیدردانش��گاهعلوم
پزش��کیاراککهدرآن85درصددانش��جویانتسلطاستادبرموضوع
درسراازمهمتریناولویتارزش��یابیاساتیدمیدانند]7[،یکسانولی
ب��انتیجهیتحقیقدیگریدردانش��گاهعلومپزش��کیاراککهدرآن
میانگینارزش��یابی5سالهیاساتیددانش��کدههایپزشکی،پرستاریو
مامای��یوپیراپزش��کیبهترتی��ب16/37،15/62و16/14از20و
باالترازنتایجارزش��یابیدراینتحقیقمیباشد)9(،متفاوتبودهاست.
همچنیندرتحقیقیدردانشگاهواشنگتننشاندادهشدهاستکهبین
ارزشیابیدانشجوازاستادونمرهیدانشجوارتباطمستقیمیموجوداست
]10[ودرتحقیقدیگریدردانشگاهکالیگاریکانادانشاندادهشدکه
تصوراتمنفیدانش��جویاننظیرعدمحقانتخابدروس،حجمباالی
دروسوگرفتننمرهیکمبانمرهیارزشیابیدانشجویانضعیفارتباط
مس��تقیمیباهمدارند]11[.پایینترینامتیازبهس��ؤاالتدستهیسوم
)روشهایادارهوکنترلکالس(تعلقگرفتهاستکهمعادل2/5از4
ویا12/5از20میباشدونشانمیدهدکهادارهوکنترلکالسنیزاز
مواردیاس��تکهبرایدانشجویانحائزاهمیتاستوازاساتیدانتظار

میرودکهدراینموردنیزتالشخودرامصروفسازند.
ظواه��رف��ردیواجتماعیدومیننمره)16از20(رابعدازس��ؤاالت
مقرراتاداریبهخوداختصاصدادهاس��ت.ایننمراتنشانمیدهد
ک��هبرقراریروابطصمیمانهبادانش��جویانواحترامبهآنها،رعایت
اص��ولاخالق��یواجتماعیوتقوی��تآگاهیهایدین��یوهمچنین
افزایشروحیهتحقیقدردانش��جویانازجملهمسائلیاستکهبرای
دانش��جویانمهمبودهوبهاستادبابترعایتایناصولنمرهیخوب
دادهاند.درتحقیقیدردانش��گاهعلومپزش��کیسمناننشاندادهشده
اس��تکه93درصددانش��جویانخوشاخالقیاس��تاد،92/7درصد
دانش��جویاناعتمادبهنفساس��تاد،90درصددانشجویانشخصیتو
متانتاس��تاد،89درصدآن��اننظمومیزانعالقهاس��تادبهتدریس
و65درصددانش��جویانرعایتارزشهایاس��المیتوس��طاستادرا

مهمترینعواملفردیواجتماعیاس��اتیدکهموردتوجهدانشجویان
درارزش��یابیاس��اتیدمیباش��د،میدانند]6[.همچنیندرتحقیقیدر
علومپزشکیقزویننشاندادهشدهاستکه78/5درصددانشجویان
اعتمادبهنفساس��تادو69/8درصدآنانبرقراریارتباطبادانش��جو
راازمهمتری��نعواملف��ردیواجتماعیموردتوجهدانش��جویاندر

ارزشیابیاستادمیدانند]7[.
دانش��جویانب��همجموعهروابطمتقابلاس��تادودانش��جونیزنمرهی
ارزش��یابیخ��وب3/1وی��ا15/5از20دادهاند.نمرهیفوقنش��ان
دهن��دهیموفقیتاس��تاددربرقراریارتباطبادانش��جویانبهمنظور
انتقالصحیحمطالب،پاسخبهسؤاالتدانشجویان،دردسترسبودن
وسایرجنبههایمرتبطمیباشد.درتحقیقینشاندادهشدهاستکه
93/4درصددانش��جویانبرخورداحترامآمیزاس��تادبادانشجوو70/9
درصدآنانشوخطبعیاستادرادرارزشیابیاساتیدخیلیزیادیازیادمؤثر
میدانند]6[.همچنیندرتحقیقدیگرینشاندادهشدهاستکه69/8
درصددانش��جویانبرقراریارتباطاستادبادانش��جوراازعواملمؤثردر
ارزشیابیاساتیدتوسطدانشجویانمیدانند]7[.درتحقیقیدردانشکدهی
پرستاریاورگونبهمنظوربررسینظراتدانشجویانبرکیفیتارتباطبین
اس��تادودانشجونشاندادهشدهاستکهسبکارتباطاستادبادانشجواز
جملهعواملیاس��تکهبرارزشیابیاساتیدتأثیرگزاراست]12[.همچنین
درتحقیقیبرروینظراتدانشجویانپرستاریدوکالجدرتایوانکهدر
ابعادرقابتهایعلمی،روابطباافراد،خصوصیاتشخصیوتواناییتدریس
اساتیدصورتگرفت،نشاندادهشدکهاساتیدخوبدرهرچهاربُعدنمرهی
باالی4از5میآوردنددرحالیکهسایراساتیدبهجزدربُعدرقابتعلمی،
نمرهیزیر3آوردهاند.همچنیندرابعادرقابتهایعلمیوروابطبینافراد

بیندوگروهازاساتیداختالفزیادتریموجودبود]13[.
همچنینآزمونمقایس��هینمراتارزشیابیاس��تادنشانمیدهدکه
میانگینه��ایمجموعهه��اي)مق��رراتاداريوکیفیتآموزش��ي(و
)ظواهرفرديواجتماعيوروابطمتقابلاستادودانشجو(باهممساوي
اس��ت.اینبدانمعناستکهنمراتارزشیابیدانشجویاندردستههای
مقرراتاداریوکیفیتآموزش��یوهمچنینظواهرفردیاجتماعیو
روابطمتقابلاستادودانشجوبسیارباهمشبیهبودهوهردوازاهمیت

یکسانیبرایدانشجویانبرخورداربودهاست.
همبستگيخوببیننمرهیارزشیابیکیفیتآموزشیوروابطمتقابل
استادودانشجونش��انميدهدکهمجموعامتیازاتافرادپاسخدهنده
بهایندوگروهازسؤاالتبسیارمشابهبودهاست)بهترتیب2/9و1/
3از4(.همچنینباافزایشامتیازارزش��یابی)کیفیتآموزش��ي(،امتیاز

ارزشیابی)روابطمتقابلاستادودانشجو(نیزافزایشميیابد.
همبس��تگيمتوس��طبینس��ؤاالتمرب��وطبه)کیفیتآموزش��ی(و
)مق��رراتاداری(ب��ا)ظواهرف��ردیواجتماعی(نش��انميدهدکه
مجموعامتیازاتپاس��خدهندگانبهایندوگروهازس��ؤاالتکمتر
مشابهبودهاست.همبستگيمتوسطومعنیداربینسؤاالت)ظواهر
فردیواجتماعی(و)روابطمتقابلاس��تادودانش��جو(نشانميدهد
کهمجموعامتیازاتپاس��خدهندگانبهایندوگروهازس��ؤاالتنیز

نسبتًامشابهبودهاست.
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نتيجه گيری
نتایجنشانمیدهدمقرراتاداری،ظواهرفردیواجتماعیوروابطمتقابل
اس��تادودانشجوبیشترینامتیازارزشیابیرابهخوداختصاصدادهاستو
امتیازکس��بشدهدرزمینهیکیفیتآموزش��یوروشهایادارهوکنترل
کالسدرمرتبهیبعدیارزشیابیقرارداشتولیبهعلتامتیازخوبهمهی
مواردفوق،تأکیدمیشودکهعواملیچونارتقاءکیفیتآموزشوهمچنین
روشه��ایادارهوکنترلکالسدرراس��تایرعایتمقرراتاداری،ظواهر

فردیواجتماعیوروابطمتقابلاستادودانشجوموردتوجهقرارگیرد.

تقدیر و تشکر
محققی��نبرخ��ودالزممیداننداززحماتآقایدکت��رکوهپایهزادهو
س��ایرعزیزانیکهدرانجاماینمطالعهمارایارینمودندسپاسگزاری

نمایند.
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