
 25636کد   طرحچکیده 

 با عنوان: 

 تبیین شیوه های ارزشیابی اساتید از دیدگاه دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران  

 : مطالعه کیفی از نوع پدیدار شناسی39در سال 

 مجریان :

 دکتر مهناز صلحی، محبوبه کفایی عطریان

ایجاد موفقیت مطلوب در تحقق اهداف آموزشی می باشد و خصوصیات وی موجب تسهیل  معلم یکی از عوامل کلیدی برای. :زمینه و هدف

هدف این مطالعه تبیین  .کی از اهداف مهم آموزش عالی ارزشیابی عملکرد آموزشی استاد بمنظور ارتقا تدریس استی .فرآیند آموزش می گردد

  بوده است.  39دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال  شیوه های ارزشیابی اساتید از دیدگاه دانشجویان دانشکده بهداشت

انشگاه دانشکده بهداشت د دانشجویان جامعه پژوهش این مطالعه به صورت کیفی و به روش پدیدار شناسانه) فنومنولوژی( انجام شد. روش کار:

یا  صورت فردیورت تصادفی انتخاب شده و به بود. از بین دانشجویان مایل به شرکت در مصاحبه تعدادی به ص 39علوم پزشکی ایران در سال 

تعداد نمونه پس از رسیدن به اشباع داده ها تعیین شد. بدین ترتیب که مصاحبه با گروه ها ادامه یافت تا جایی که جمعی با انها مصاحبه شد. 

رو در رو با سئواالت باز بود که توسط هدایت مضامین تکراری شده و مطلب جدیدی ارائه نشود. جمع آوری اطالعات با استفاده از مصاحبه گروهی 

ی تکننده گروه با هدف جمع آوری داده ها هدایت شد. در مصاحبه به تجارب درونی دانشجویان مورد بررسی درباره ارزشیابی اساتید به همان صور

ررسی، ابعاد و اجزاء این تجربه سوال شد. با که در زندگی روزمره درک می شود، توجه شد. درباره مفهوم پدیده مورد نظراز دید افراد مورد ب

 ندانشجویان مصاحبه های آزاد و بدون ساختار انجام شد و مکالمات ضبط شد. از شرکت کنندگان رضایتنامه اگاهانه گرفته شد. به شرکت کنندگا

شود. جلسات مصاحبه در محیط دانشگاه برگزار  اطمینان داده شد که اسامی افراد محرمانه باقی می ماند و از اطالعات به صورت کلی استفاده می

شد و زمان تشکیل جلسه مصاحبه از قبل هماهنگ شد. در ابتدای مصاحبه از مشخصات دموگرافیک شرکت کنندگان شامل سن، رشته تحصیلی، 

ر اساس نظر گرفته شد و مابقی ب جنس، تاهل، بومی غیربومی بودن، وضعیت اشتغال و معدل(  پرسیده شد. چند سوال باز برای هدایت مصاحبه در

ضرورت و پاسخ های شرکت کنندگان طرح شد. مصاحبه با مقدمه ای برای شکستن جو رسمی اغاز شد و تالش شد تا امکان تعامل برای افراد 

ت پایان پذیرفت. ساع 5 -5.1فراهم شود. هدایت جلسات توسط محقق دوم این تحقیق صورت گرفت. هر جلسه مصاحبه نیمه ساختار مند در مدت 

مالک پایان جلسه رسیدن به اشباع اطالعاتی بود و تمام مباحث جلسات ضبط و عینا پیاده شد. سپس متون پیاده شده کد بندی و عناوین اصلی 

ای اعضا ) هو غیر تکراری استخراج شد. برای کسب اعتبار از تکنیک خودبازبینی محقق طی فرآیند جمع آوری و تحلیل داده ها و تکنیک کنترل 

این عناوین به دو نفر از شرکت کنندگان داده شد تا سوء تفاهمات مشخص و رفع گردد(  همچنین  تکنیک خودبازبینی محقق در جمع آور ی و 

 تحلیل و آوری طول تحقیق طی جمع یافته ها در و پیشنهادها و تفسیرها خام، های بررسی داده تاییدپذیری یا تایید تحلیل استفاده شد. قابلیت

نگهداری شد. برای کسب قابلیت  بعدی های بازبینی برای شده ضبط ها ومتن های یادداشت ی کلیه و های خام داده ها صورت پذیرفت و داده

وابستگی، از وجود دو محقق درهنگام مصاحبه ها ومستند سازی بررسی )بررسی صحت فرایندهای دنبال شده، قابل فهم بودن آن ومکانیسم های 

رده باشند و ک بر خطا( استفاده شد. معیار ورود به مطالعه دانشجوی دانشگاه ایران بود که حداقل یکبار فرم های ارزشیابی اساتید را تکمیل غلبه

توضیحات و نظرات نمونه ها   روش توصیف و تحلیل اطالعات:عالقمند بودن به شرکت در مطالعه باشند. معیار خروج عدم ادامه همکاری بود. 

مطالعه شد. بخشها واجزای مختلف در صحبت نمونه ها تعیین شد. عبارت مهم و کلیدی در هر بخش از تفکر و تجارب مشخص شد. عصاره هر 

بخش درعبارت شاخص خالصه شد. قسمت های اساسی هربخش ترکیب شد و ترکیب نهایی موارد مشترک درگفته های نمونه ها است که نشان 

 .ستدهنده تجربه ملموس آنها



غیر شاغل سال سن داشتند اکثرا غیربومی و مجرد، همگی  53-11نفر شرکت کردند. این دانشجویان بین  51در مطالعه حاضر تعداد  نتایج: 

وامل ع مضامین اصلی بدست امده در ارزشیابی استاد شامل موارد زیر بود: خصوصیات استاد خوب، کیفیت تدریس، منابع ارزشیابی اساتید، بودند.
 .شیابیاثرات مفید و مضر ارز ، روش های دیگر ارزشیابی  استاد،سئواالت مناسب فرم ارزشیابی ،عوامل مخل ارزشیابی صحیح ،ثر بر ارزشیابیمو

دانشجویان، خودارزیابی، مدیران گروه، مسئولین، ارزشیابی اطالعات دانشجویان، نمرات دانشجویان، همکاران و مدیران منابع ارزشیابی شامل: 
خصوصیات دانشجو، اثر گروه، محرمانه بودن نام شرکت کنندگان،  شامل عوامل موثر بر ارزشیابیل کار دانشجویان  فارغ التحصیل بود. مح

 پرسشنامه مناسب، لزوم وجود پرسشنامه متفاوت برای دروس متفاوت، ترس، خطای سیستم ارزشیابی، زمان نامناسب ارزشیابی، تصور عدم تاثیر و
بل، ی، ارائه عناوین، مطالب مناسب، ارائه خالصه جلسه قشامل: تسلط علم کیفیت تدریسپرسشنامه طوالنی و نامناسب بود. مضامین مرتبط با 

مشارکت دادن دانشجو، خالقیت در تدریس، عدم حاشیه روی، تکرار مطالب ، وجود زمان استراحت کوتاه، وجود مطالب دسته بندی شده، جزوه 
 برای مطالعه، بیان قوی، رفرنس مناسب و استفاده از وسائل سمعی بصری بود.

رزشیابی دانشجویان در کنار سایر روش های ارزشیابی به اساتید در مورد اثربخش بودن تدریس باز خورد می دهد و می تواند به ا نتیجه گیری:

بهبود کیفیت تدریس کمک کند. اما به دلیل تفاوت سالیق فردی دانشجویان و ضعف اطالعات کافی دانشجویان در مورد اصول ارزشیابی نباید 
 ل مسئولین قرار گیرد که منجر به پدیده مشتری گرایی و ضعف آموزش شود.به گونه ای مبنای عم

 ارزشیابی، استاد، دانشجو، تدریس: کلید واژه ها

 


