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 دوفصلنامه آموزش پزشکی
 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل

 62-65 ، صفحه3149بهار و تابستان ، 2، شمارة سومدوره 

 

 بررسی عوامل موثر بر نتایج ارزشیابی اساتید از دیدگاه اساتید و 
 دانشجویان دانشکده پرستاری مامائی سنندج

 
 MD(2(کریم ناصری،  3* )MSc(شعله شامی

 

 مامائی سنندج، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایرانو دانشکده پرستاری  گروه پرستاری، -3

 شکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایرانگروه بیهوشی، دانشکده پز -2

 

 23/9/49، پذیرش: 35/9/49، اصالح: 2/6/41 دریافت:

 خالصه
نقطیه  جنبه های ارزشییابی اسیاتید اسیتفاده از یکی از. آموزش انجام میشود ارتقای کیفیت تدریس و و هدف بهبود با جنبه های مختلف و از ارزشیابی اساتید سابقه و هدف:

اسیاتید و  نقطیه نظیر برگیه هیای ارزشییابی از نمره دهی دانشجویان بیر بر هدف بررسی عوامل مؤثر این مطالعه با .باشد ات دانشجویان به عنوان مشتریان آموزشی مینظر

 .دانشجویان دانشکده پرستاری مامائی سنندج انجام شده است

اطالعات توسط پرسشینامه ای کیه شیامل دو تسیمت . دانشجویان شرکت کردند از نفر 295 ین دانشکده ومدرس از نفر 13 مقطعی – توصیفی مطالعه این در مواد و روشها:

 جمع آوری شد. ،مورد عوامل جانبی اثر گذار بر روی نمره ارزشیابی بود مشخصات دموگرافیک و سؤاالتی در

دیدگاه اساتید داشتن صبر و حوصله دانشجو در پر کردن فرمهای ارزشیابی و کم اهمیت  از بر اساس نتایج مهمترین عامل مؤثر دخیل در نتایج ارزشیابی دانشجویان یافته ها:

از نظر دانشجویان مهمترین عامل مؤثر دخیل در نتایج ارزشیابی آنها ازاساتید تسلط علمی استاد بر مطالب درسی و کم اهمیت ترین . ترین عامل جنسیت استاد بوده است

  عامل سن استاد بوده است.

مامایی سنندج ضابطه مند بوده و عوامل  – بر اساس نتایج این مطالعه ارزشیابی استاد توسط دانشجویان از دید هر دوی دانشجویان و اساتید دانشکده پرستاری نتیجه گیری:

به های منفی موجود در ارزشیابی را با اصالح عملکرد خود لذا باید با دید مثبت به نتایج ارزشیابی نگریسته و اساتید جن .منفی مخدوش کننده در آن نقش کمی ایفا می کند

 .در آن حیطه بهبود بخشند و با ارتقا کیفیت عملکرد خود درنهایت به  افزایش کیفیت آموزشی دانشکده کمک کنند

 .آموزش، ارزشیابی، پرستاری واژه های کلیدی:   

 

                                                           
 می باشد.پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کردستان  یدهمین صورتجلسه شورا 2بند ،35/5/3142ی34841/39تحقیقاتی به شماره طرحمقاله حاصل این 

 مسئول مقاله:نویسنده  *
   E mail: shami471@yahoo.com                                                               3813-5553111تلفن: دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده پرستاری و مامایی، ردستان، کآدرس: 

 مقدمه 
اهداف آموزشی میباشد ارزشیابی استاد بمعنی سنجش میزان دستیابی وی به 

آموزش استفاده میکنند.  وکیفیت تدریس  و دانشگاهها از آن برای بهبود و ارتقای

طی فرایندهای متنوع و دربازه های زمانی ترمی یا سالیانه در دانشگاهها  اساتید در

از جنبه های مختلفی ارزیابی میشوند. مجموع این ارزیابیها کارنامه هر استاد را در 

زمانی تشکیل خواهد داد. یکی از جنبه های ارزیابی استفاده از نقطه نظرات  ان بازه

دانشجویان به عنوان مشتریان آموزشی اساتید میباشد. به این منظور هر دانشگاهی 

ترم تحصیلی این نقطه نظرات را  در پایاناز پرسشنامه های خاصی با استفاده 

خورد آن را به استاد مربوطه جمع آوری کرده و برای بهبود کیفیت تدریس باز

کیفیت تدریس اساتید در دانشگاهها از دو جنبه حائز  مورد تحقیق در خواهد داد.

 الن جهت تجزیه وواهمیت است از یک طرف باز خورد مناسبی در اختیار مسو

از طرف دیگر  تحلیل مسایل آموزشی و برنامه ریزیهای راهبردی ترار می دهد.

 خود  فیت عملکرد خود به اصالح شیوه های تدریساساتید با آگاهی از کی

 (. در دانشکده پرستاری مامائی سنندج ارزیابی اساتید توسط3) می پردازند

  در پایان ترم و تبل از شروع امتحانات و تحت وب انجام میگردد. دانشجویان

 

 علت کم اعتباری و کم دتتی ابزار بمتخصصین آموزش علوم پزشکی معتقدند که 

 .(2)ارزشیابی اساتید یکی از پیچیده ترین انواع ارزشیابی هاست ،زه گیریاندا

عوامل زیادی برروی نتایج ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان تاثیر گذار هستند که 

تعداد واحد  ،از جمله میتوان به رتبه علمی، محبوبیت، جنسیت، ارزشهای ظاهری

تشکیل کالس، دشواری واحد  ویژگیهای شخصیتی دانشجو و استاد، زمان ،درسی

درسی، ذهنیت دانشجو از نحوه امتحان و نمره دهی استاد، شناخت پیشاپیش و 

. (1طی نمودن واحد تبلی با استاد و میزان جدیت استاد در کالس اشاره نمود )

اند که اساتید معتقدند مختلف در داخل کشور نشان داده از مطالعات  نتایج حاصل

از فرایند تدریس نداشته به همین دلیل تضاوت معتبری   دانشجویان درک درستی

(. براساس نتایچ حاصل از برخی دیگر از 9) در رابطه با ارزشیابی استادندارند

. (6تجربه کافی برای ارزشیابی اساتید را ندارند ) مطالعات دانشجویان دانش و

برگه های ا هدف بررسی عوامل مؤثر بر نمره دهی دانشجویان بر حاضر بمطالعه 

ارزشیابی از نقطه نظر اساتید و دانشجویان دانشکده پرستاری مامائی سنندج انجام 

 .ه استشد
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 روشها مواد و
 بر 3142 سال در که.باشد می مقطعی -این پژوهش یک مطالعه توصیفی 

جامعه  .سنندج انجام شدمامایی  و دانشجویان دانشکده پرستاری اساتید روی

نفر از دانشجویان در نیمسال  268 مدرسین دانشکده ونفر از  12پژوهش شامل 

خود پرسشنامه از جمع آوری اطالعات  برایبود.  42-41اول سال تحصیلی 

توسط چهار نفر از کارشناسان مرکز توسعه آموزش  آنروایی  ساخته ای که 

نفر از  13پرسشنامه به  صورت پایلوت بین  و با توزیع پزشکی دانشگاه تایید شد

ضریب الفای ) گردید پایایی آن نیز تایید نتایجتحلیل  تجزیه و وویان دانشج

سؤاالتی در  تسمت مشخصات دموگرافیک و شامل دو . پرسشنامه(13/3کرنباخ 

شامل  روی نمره ارزشیابی استاد توسط دانشجو عوامل جانبی اثر گذار بر مورد

شته، ایجاد ترمهای گذ سخت گیری استاد، جنسیت، سن، سابقه نمره دادن در

ترم تحصیلی دانشجو، مهارت استاد  حوصله، روابط صمیمانه، سابقه تدریس، صبر و

بارم  بود. ظاهر استاد ترتیب، و علمی استاد، رعایت نظم و در کار بالینی، تسلط

گزینه )خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و  6بندی به روش لیکرت و هر پرسش دارای 

شنامه های دانشجویان، پرسشگر پس از اتمام جهت تکمیل پرس خیلی زیاد( بود.

پرسشنامه ها را  پس از توجیه دانشجویان کالس درس در کالسها حاضر می شد و

بین آنها تقسیم می کرد و فرصت کافی به آنها داده می شد. سپس پرسشنامه ها 

نیز پس از بیان هدف از مطالعه و تبل از  جمع آوری می شد. پرسشنامه اساتید

داده  پس از تکمیل جمع آوری می شد. تاد به کالس به آنها تحویل داده وورود اس

 تجزیه و تحلیل گردید و 35-ها با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس 

 تعیین گردید. انحراف استاندارد درصد میانگین و شاخصهای آماری میزان و

 

 یافته ها
 نامه توسط اساتید وپرسش 13پرسشنامه توزیع شده در انتها  243از مجموع 

نفر مورد  215از  پرسشنامه توسط دانشجویان تکمیل و عودت داده شد. 295

اساتید عضو هیئت  %1/25همچنین  زن بودند. %3/95 مرد و  %4/61مطالعه 

  %12نفر دانشجو  295از میان  مدرس غیر هیئت علمی بودند. %1/11 علمی و

 .دانشجویان در رشته پرستاری تحصیل میکردند

اساتید مهمترین عامل مؤثر دخیل در نتایج  نتایج نشانگر آن بود که از نظر

در پرکردن فرمهای  حوصله دانشجو صبر وارزشیابی دانشجویان  از اساتید داشتن 

اساتید در این مورد گزینه اثر خیلی زیاد را  %13ارزشیابی است بگونه ای که 

از اساتید کم اهمیت ترین عامل  انتخاب کرده بودند. بر اساس نتایج بدست آمده

دانشجویان جنسیت استاد بوده است بگونه ای که  در ارزشیابی اساتید توسط

اساتید اثر ان را کم ارزیابی کرده اند. از  %13تآثیر این عامل را خیلی کم و  2131%

تسلط  نظر دانشجویان مهمترین عامل مؤثر دخیل در نتایج ارزشیابی آنها  از اساتید

این  دانشجویان تاثیر %5639بگونه ای که  .استاد بر مطالب درسی است علمی

در م اهمیت ترین عامل کعامل را بر روی نتایج ارزشیابی خیلی زیاد دانسته اند. 

دانشجویان از نظر دانشجویان سن استاد بوده است بگونه  ارزشیابی اساتید توسط

اساتید اثر ان را کم ارزیابی  %3831تآثیر این عامل را خیلی کم و  %3433ای که 

 توجه به توزیع نرمال، آمده است. با 3نتایج ارزشیابی در جدول شماره  کرده اند.

نتایج در کل به سه سطح زیاد، متوسط و کم طبقه بندی شد. جمع بندی کلیه 

نتایج بصورت یکجا نشانگر آن بود که عوامل مورد ارزیابی در کل از نظر اساتید و 

 .( بر نتایج ارزشیابی تاثیر دارند%5/54ر حد متوسط )دانشجویان د

 عوامل موثر بر ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان از نظر دانشجو و اساتید :3جدول 
 

 خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد موضوعات

 دانشجو استاد دانشجو استاد دانشجو استاد دانشجو استاد دانشجو استاد 

یج ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان تا چه اندازه می تواند تاثیر سخت گیری استاد در نتا

 داشته باشد.

1131 3434 13 1331 13 1333 3 3338 531 534 

 2939 2131 3136 13 28 1131 3639 3131 3935 3 تواند تاثیر داشته باشد جنسیت استاد در نتایج ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان تاچه اندازه می

 3433 3531 3831 1531 2333 1531 2938 131 3531 531 تا چه اندازه می تواند تاثیر داشته باشد.ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان اد در نتایج سن است

ترمهای گذشته در نتایج ارزشیابی توسط دانشجویان تا چه اندازه می  سابقه نمره دادن استاد در

 تواند تاثیر داشته باشد.

2531 2333 13 1331 13 2336 33 3136 131 833 

ایجاد روابط صمیمانه استاد  با دانشجودر نتایج ارزشیابی توسط دانشجویان تا چه اندازه می 

 تواند تاثیر داشته باشد

2531 9636 6531 9331 33 438 131 238 131 332 

 238 3 536 531 3831 3131 1233 63 1438 13 اثیر داشته باشدسابقه تدریس استاد در نتایج ارزشیابی توسط دانشجویان تا چه اندازه می تواند ت

صبر وحوصله دانشجودر پرکردن فرمهای ارزشیابی در نتایج ارزشیابی توسط دانشجویان تا چه 

 اندازه می تواند تاثیر داشته باشد

13 25 2531 1334 131 2132 3 131 3 833 

ویان تا چه اندازه می تواند تاثیر داشته در نتایج ارزشیابی توسط دانشج ترم تحصیلی دانشجو

 باشد.

23 3531 9131 1336 13 16 3 3235 531 631 

مهارت استاد در کار بالینی در نتایج ارزشیابی توسط دانشجویان تا چه اندازه می تواند تاثیر 

 داشته باشد

13 6833 63 2834 3131 3332 531 335 3 332 

نتایج ارزشیابی توسط دانشجویان تا چه اندازه می تواند تسلط علمی استاد بر مطالب درسی در

 تاثیر داشته باشد

9531 5639 9131 2938 531 536 3 2 131 332 

تا چه اندازه می  درنتایج ارزشیابی  دانشجواستاد رعایت نظم وترتیب وتوانین ومقررات  توسط 

 تواند تاثیر داشته باشد.

2131 1931 13 1531 131 3839 3 138 3 131 

تا چه اندازه می تواند درنتایج ارزشیابی توسط دانشجو تاثیر داشته استاد پوشش وظاهر مناسب 

 باشد.

2131 21 6131 2535 2131 2639 3 3334 3 4 
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 همکاران شعله شامی و؛ عوامل موثر بر ارزشیابی اساتید

 

 

 بحث و نتیجه گیری
 بر اساس نتایج این مطالعه از دیدگاه دانشجویان مهمترین عامل تاثیر گذار در

لمی استاد بر مطالب علمی بود که با نتایج مطالعه  نمره ارزشیابی اساتید تسلط ع

 همکاران همخوانی دارد. همچنین تحقیق اصغرپور و همکاران و کرومبلی و

درصد از دانشجویان مهارت استادرا 43کرومبلی در تحقیق خود نشان داد که حدود 

دگی همکاران نیز نشان دادند که آما اصغر پور و (5بسیار مهم ارزیابی کرده اند )

 استاد از نظر اکثر دانشجویان حائز اهمیت بوده و در نتایج ارزشیابی تاثیر گذار است

در این مطالعه دومین عامل تاثیر گذار در نتایج ارزشیابی از نظر دانشجویان  .(3)

همکاران نیز  در مطالعه درگاهی و ایجاد روابط صمیمانه استاد با دانشجو می باشد.

برون گرا وشوخ طبع نمره ارزشیابی  صمیمی و تخصص ودانشجویان به اساتید م

ایجاد روابط صمیمانه از ویژگیهای مثبت شخصیتی اساتید  (.1) باالتری داده اند

به نظر می رسد که دانشجویان از اساتید صمیمی با دادن نمره  و برون گراست

تحریک صمیمیت استاد می تواند زمینه ساز  ارزشیابی باال تدردانی می کنند،

سنترا معتقد است که  .(8) موفقیت باشد دانشجویان مستعد برای پیشرفت و

ارزشیابی باالتری میگیرند  نمرهباالتری به دانشجویان میدهند  نمرات یک استادان

را کم اثرترین فاکتور در ارزشیابی استاد  دانشجویان در این مطالعه سن استاد (.4)

به طوری که سن استاد  کثر مطالعات مغایرت دارد،دانسته اند واین نتیجه با نتایج ا

 و 5و9) یکی از متغیرهای مهم در ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان بوده است

نتایج این مطالعه را میتوان هم مثبت هم منفی تلقی کرد از طرفی افزایش . (33

وه عال اساتید مسن تر مهارتی شده و سن استاد منجر به باال رفتن تجربه کاری و

بر الگوی درسی می توانند به عنوان الگوی رفتار حرفه ای هم مورد استفاده ترار 

 به روزتر و انرژی تر و اما اساتید جوان تر پر ، که این نکته مثبتی است.دگیرن

 (. 33) هرچند تجارب اساتید مسن تر را ندارند فعالترند.

در هنگام  انشجوحوصله ی د در این مطالعه از دیدگاه اساتید وجود صبر و

ارزشیابی فرایند  پرکردن برگه های ارزشیابی از مهمترین عوامل تاثیر گذار است.

 خواهد بود که از شرایط خاص برخوردار باشد، پیچیده ای است زمانی تابل اعتماد

روانی دانشجو در زمان پرکردن برگه های  یکی از این شرایط وضعیت روحی و

این  اساتید شرکت کننده در (.33) ه می باشدحوصل صبر و دتت و ارزشیابی و

در  مطالعه معتقد بودند که جنس استاد کمترین اثر را در ارزشیابی خواهد داشت،

میانگین کل ارزشیابی ارتباط معنی  بین جنسیت و مطالعه آهنچیان و همکاران نیز

از  یبعضولی  (.32) نتایج مطالعه ما همخوانی دارد داری وجود نداشته است که با

 محققان در کل، (.31) محققان  معتقدند که جنس استاد در ارزشیابی موثر است

پایایی  و بعدی روایی چند ارزیابی روشهای از که استفاده اند نشانداده زیادی

 (.35 و36 و39ارزشیابی را افزایش میدهد )

در کل به نظر می رسد که ارزشیابی استاد توسط دانشجویان هم از دید 

 سنندج ضابطه مند بوده و مامایی -هم اساتید در دانشکده پرستاری  ان ودانشجوی

لذا باید با دید مثبت  عوامل منفی مخدوش کننده در آن نقش کمی ایفا می کند.

 اساتید جنبه های منفی موجود در ارزشیابی را با به نتایج ارزشیابی نگریسته و

رتقا کیفیت عملکرد خود در عملکرد خود در آن حیطه بهبود بخشند و با ا اصالح

 نهایت به افزایش کیفیت آموزشی دانشکده کمک کنند.

 

 

 تشکرتقدیر و 
برخود الزم میدانیم که از کارشناسان مرکز توسعه آموزش پزشکی به خاطر 

همچنین از اتای دکتر فایق  .کمک در تدوین پرسشنامه نهایت تشکر نمائیم

 .سپاسگذاریم یوسفی به خاطر زحماتش در تحلیل داده ها
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ABSTRACT 

BACKGROUND AND OBJECTIVE: Teachers assessment is performed in different aspects and its purpose is 

quality improvement in teaching process and better education. One of the aspects of this evaluation process is to know 

the view- points of  the students as educational consumers. This study is conducted to investigate the factors affecting 

students' scoring on the teachers assessment forms from the standpoints of teachers and students in Nursing and 

Midwifery Faculty of Sanandaj. 

METHODS: Thirty teachers and 246 students of faculty have participated in this descriptive cross sectional study. 

Data were collected using a two-part questionnaire that included demographic information and questions about 

different factors influencing teachers evaluation scorings. 

FINDINGS: The results showed that the in teachers viewpoints, having patience in filling out the evaluation forms is 

the most important factor contributing to the results of teachers assessment by students, and the gender of teacher is the 

least important factor. From students viewpoints, the most important factor involved in evaluating results of teachers 

was the teacher,s  scientific expertise on course material and the least important factor was the age of teacher. 

CONCLUSION: Based on the results of this study, teachers assessment by the students is regulated from the 

perspective of both the students and faculty members in Nursing - Midwifery Faculty of Sanandaj, and negative 

confounding factors have a limited impact on it. So, the evaluation results should be viewed with a positive outlook, 

and the teachers should improve the negative aspects in this evaluation process by enhancing their performance on 

those areas, and ultimately by improving the quality of their performance, to help in quality improvement of education 

in Faculty. 
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