توسعه آموزش جندی شاپور
دوفصلنامة مرکز مطالعات و توسعة آموزش علوم پزشکی
سال اول ،شماره ، 2تابستان و پاییز 0931

بررسی مقایسهای نمرة ارزشیابی اساتید موافق و مخالف با اهمیت و کاربرد
ارزشیابی های دانشجویی
عبدالحسین شکورنیا* ،عضو هیئت علمی دانشكدة پزشكی ،دانشگاه علوم پزشكی جندیشاپور ،اهواز ،ایران
محمد فکور ،عضو هیئت علمی دانشكدة پزشكی ،دانشگاه علوم پزشكی جندیشاپور ،اهواز ،ایران
مریم طاهرزاده ،کارشناس ارزشیابی ،دانشگاه علوم پزشكی جندیشاپور ،اهواز ،ایران
مهری غفوریان بروجردنیا ،عضو هیئت علمی دانشكدة پزشكی ،دانشگاه علوم پزشكی جندیشاپور ،اهواز ،ایران

چکیده :بررسی علل و عوامل بی توجهی اساتید نسبتت ببن نیبایر ارزشبیابیهبای دانشبیویی مبیتوانبد ببن رعب
کاسییهای موجود کمک نماید .هدف این مطالعن مقایسة نمرات ارزشیابی اساتید با نگرش مثتت و منفی نستت بن
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باالتر است ( 1/41در مقابل  .) P=0/004 ،3/88بین میانگین نمرات ارزشبیابی اسباتید و نگبرش آنبان نسبتت ببن
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شکورنیا و همکاران

مقدمه
ارزیابی و بهتود مسیمر کیفیبت تبدریس و یبادگیری
درآموزش عالی طی دهن های اویر از سوی دانشگاه هبا
و مراکز آموزش عبالی در سراسبر جهبان مبورد توجبن
ویژهای قرار گرعین است(معروعی و همكاران .)7008
پژوهش دربارة کیفیت تدریس در دانشبگاه از جملبن
مهمترین مسائلی است کن از یک سو بازوورد مناسبب
برای تیزین وتحلیل مسائل آموزشی ،تصبمیم گیبری-
های اساسی و برنامن ریبزیهبای راهتبردی در اوییبار
مسئوالن و دست اندرکاران آموزشی قرار میدهبد و از
سوی دیگر ،مدرسان با آگاهی از کیفیت عملكرد وبود
در جریان تدریس قادر وواهند بود بن اصالح شیوهها و
روش های آموزشی و در نییین اعزایش کیفیت تدریس
وود بپردازند(شعتانی و همكاران .)7002
با توجن بن گسیرش سری ارزشیابیهبای دانشبیویی
در دو دهة اویر و اسیفادة وسی از نیایر آن در مراکبز
دانشگاهی ،محققان زیادی تبالش نمبودهانبد ببا انیبام
تحقیقاتی در این زمینن و کش کاسییهای ایبن روش
ارزشیابی ،اعیتبار نیبایر آن را اعبزایش دهنبد .در ایبن
ارتتاط پژوهش های زیادی دربارة محیبوای پرسشبنامة
ارزشیابی اسیاد توسبط دانشبیویان ،اعبزایش روایبی و
پایایی نیبایر ااصبل از آن و همینبین نقبش عوامبل
م ببدوش کننببدة بسببیاری کببن در ارزشببیابی هببای
دانشیویی اثرگذار است ،انیام گرعیبن(کبوهن )4180؛
(چیل  .)4118اما علیبرمم انیبام مطالعبات میعبدد در
ابعاد م یل ارزشیابیهبای دانشبیویی ،در ارتتباط ببا
وببود اسبباتید کببن بببدون امایببت و همكبباری آنببان
ارزشببیابی هببای دانشببیویی ثمببرب ش ن واهببد بببود،
تحقیقببات بسببیار کمببی صببورت گرعیببن اسببت(سببنیرا
.)7000
پبژوهشهبایی در ارتتباط ببا نگبرش اسباتید درببارة
ارزشببیابیهببای دانشببیویی و بررسببی نقببش عوامببل
زمینن ای از قتیل رتتبة علمبی ،سبابقن ،سبن و جبنس
اساتید انیبام گرعیبن اسبت (اوی  )4182؛( ببرین ببام
)4111؛ (شریفی  .)7007اما هیییک از این مطالعبات
نیوانسین دقیقاً توضیح دهد کن چرا بروی از اساتید ببا
ارزشیابیهای دانشیویی مواعق و بعضی دیگبر م بال
هسیند .بیشیر این محققین بیان داشبینانبد اسباتیدی
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ااساس مثتیی نسبتت ببن ارزشبیابیهبای دانشبیویی
دارنبببد کبببن نمبببرة بببباالیی از دانشبببیویان دریاعبببت
مینمایند .اما تاکنون مطالعبات زیبادی درببارة ارتتباط
بین نمرة ارزشیابی اسباتید و نگبرش آنبان نسبتت ببن
ارزشببیابیهببای دانشببیویی انیببام نگرعیببن اسببت.
جبباکوبز( )Jacobsبببا انیببام مطالعببنای دریاعببت کببن
اکثریببت اسبباتید ببباور ندارنببد کببن ارزشببیابی هببای
دانشیویی تأثیر منفی روی رعیار اساتید دارد ،بلكن ببر
عكس اعیقاد دارند کن اسیفاده از نیایر ارزشبیابیهبای
دانشیویی یک ضرورت است (جاکوبز  .)4188در یبک
مطالعن نشان داده شبده کبن ارزشبیابی اسبیاد توسبط
دانشیویان باعب کباهش رضبایت و دلگرمبی اسباتید
میشود و همینین اساتید را بن کباهش اسبیانداردها و
عدم جدیت در تبدریس و آمبوزش دانشبیویان سبو
میدهد(ریان  .)4180در یک مطالعبن ،ریب نشبان داد
اسبباتیدی کببن بببا کببارگیری نیببایر ارزشببیابی هببای
دانشببیویی م ببال هسببیند ،بیشببیر وقیشببان صببرف
پژوهش میشود و تدریس و آموزش دانشبیویان ببرای
آنها اهمیت زیادی نبدارد(ریب  .)4182اسپنسبر نیبز
گزارش کرد کن عقط  %73اساتید اعالم نموده اند کن بر
اسبباس ارزشببیابیهببای دانشببیویی ،آمببوزش و روش
تدریس وود را تغییر دادهاند(اسپنسر .)4117
با توجبن ببن نیبایر تحقیقبات انیبام شبده ،تصبریح
م بیشببود کببن تببدریس و بهتببود کیفیببت آن ،اسبباس
رویكردها و طرح هایی اسبت کبن در رأس برنامبنهبای
دانشگاه ها و مراکبز آمبوزش عبالی قبرار دارد .مطالعبة
ااضر نیز بر اساس سؤاالت زیر طراای و انیبام شبده
است:
آیا نمرة ارزشبیابی اسباتید ببا نگبرش مثتبت و منفبی
نستت بن ارزشیابیهای دانشیویی میفاوت است؟
آیا بین نمرة ارزشیابی اساتید با نگرش مثتبت و منفبی
نستت بن ارزشیابیهای دانشبیویی همتسبیگی وجبود
دارد؟ این مطالعن ببا هبدف مقایسبة نمبرات ارزشبیابی
اساتید با نگرش مثتت و منفی نستت بن ارزشیابی های
دانشیویی در دانشگاه علوم پزشكی جندی شاپور اهواز
انیام گرعین است.
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روش کار
در ایببن مطالع بة توصببیفی -مقطعببی ،جامع بة مببورد
مطالعن دانشیویان و اعضای هیات علمی دانشگاه علوم
پزشكی جندی شاپور اهواز بودند کن در سال تحصبیلی
 88-81در دانشكدههای م یل بن آموزش و تبدریس
اشیغال داشبینانبد .ایبم نمونبة مبورد بررسبی کلیبن
اعضای هیئت علمی میبر ببالینی ببن تعبداد  708نفبر
بودند کن هر سالن دو نوبت از طریبق پرسشبنامن مبورد
ارزشیابی قرار میگرعیند.
برای گرد آوری داده ها از دو پرسشنامن نظرسنیی از
اساتید دربارة ارزشبیابیهبای دانشبیویی ،و ارزشبیابی
اسیاد توسط دانشیویان اسیفاده شبد .پرسشبنامة اول
کن بن منظور بررسی نظبرات اسباتید کبار گرعیبن شبد
مشیمل بود بر  72سؤال بر متنای مقیاس  2درجنای
لیكرت از «کامالً مواعقم» (امییاز  )2تا «کامالً م الفم»
(امییبباز  .)4ایببن پرسشببنامن شببامل  2دسببین سببؤال
(عناوین  )4-71و یک سؤال کلی بود .پنر دسین سؤال
عتارتاند از :اهبداف ارزشبیابیهبای دانشبیویی (،)4-2
نظرات اسباتید درببارة اهمیبت نیبایر ارزشبیابی هبای
دانشببیویی( ،)8-40محیببوای سببؤاالت پرسشبببنامة
ارزشیابی اسیاد توسط دانشیویان( ،)44-42جنتن های
منفی ارزشیابیهای دانشیویی( )42-74و کاربردهبای
ارزشیابیهای دانشبیویی( .)77-71سبؤال شبمارة 72
درباره مواعقت کلی با ارزشیابیهای دانشبیویی اسبت.
محیوای پرسشنامن در یک نشست با اضبور  2نفبر از
کارشناسان و صااب نظران ارزشیابی مورد بررسی قرار
گرعت و روایی آن تأیید شد .پایایی پرسشنامن نیبز ببن
روش همسانی درونی و محاستن آلفای کرونتاخ ارزیابی
شد و ضریب آلفای کرونتباخ ببن میبزان  0/87تعیبین
گردید.
پرسشنامة دوم ،پرسشبنامن ارزشبیابی اسبیاد توسبط
دانشببیویان مشببیمل بببر  42س بؤال پببنر گزینببنای از
«بسیار ضعی » تا «عالی» با مقیاس نمره گذاری یبک
تبا پبنر ببود کببن توسبط دعیبر ارزشبیابی دانشببگاه در
جلسات پایانیترم توسط دانشیویان اوذ شده و پس از
جم بندی ،میانگین کل سؤاالت پرسشنامن بن صورت
یک نمره ،ببن عنبوان امییباز ارزشبیابی اسبیاد توسبط
دانشیویان تعیین ،و در کارنامة ارزشیابی اسبیاد ثتبت

میگردید .روایی و پایایی ایبن پرسشبنامن قبتالً مبورد
تأیید قرار گرعین بود.
پرسشنامن های نظرسنیی اسباتید ببن ضبمیمة یبک
برگن متنی ببر توجیبن و توضبیح هبدف مطالعبن ببرای
تمامی اساتید میربالینی دانشكدههای م یلب ارسبال
گردید .نمرة ارزشبیابی اسبیاد توسبط دانشبیویان ببن
عنببوان نظببرات دانشببیویان از دعیببر ارزشببیابی مرکببز
مطالعات دانشگاه اوذ گردیبد .داده هبای ایبن مطالعبن
براساس نیایر ااصل از پرسشنامن نظرسبنیی اسباتید
نستت بن اهمیت(سؤاالت )8-40و کاربرد(سؤاالت -71
)77نیببایر ارزشببیابی اسببیاد توسببط دانشببیویان و
همینبببین مواعقبببت کلبببی ببببا ارزشبببیابیهبببای
دانشیویی(سؤال شماره )72بن دو دسین تقسیم شدند.
اسبباتیدی کببن نمببرة نگببرش سببنیی آنببان نسببتت بببن
ارزشیابیهای دانشیویی مساوی یا بباالتر از  1ببود ببن
عنببوان گببروه مواعببق(گروهببی کببن بببا ارزشببیابیهببای
دانشببیویی مواعببق هسببیند) ،و اسبباتیدی کببن نمببرة
نگرش سنیی آنان نستت بن ارزشیابیهای دانشبیویی
مساوی یا پایین تر از  3ببود ببن عنبوان گبروه م بال
(گروهببی کببن بببا ارزشببیابیهببای دانشببیویی م ببال
هسیند) در نظر گرعین شدند .سپس نمبرات ارزشبیابی
اساتید مواعق و م ال بن صبورت میبانگین و انحبراف
معیار تعیین و مورد بررسی قرار گرعت .ببرای والصبن
کبردن دادههبا از شبباو هبای آمببار توصبیفی شببامل
میببانگین و انحببراف معیببار ،و بببرای بررسببی تفبباوت
میانگین نظرات اساتید گروههای باال و پایین از آزمبون
 tو برای تعیین رابطن از ضبریب همتسبیگی اسبپیرمن
اسیفاده شد.
نتایج
از  708پرسشنامة ارسال شده تعداد  481پرسشبنامن
تكمیل و بازگردانده شبد .میبزان بازگشبت پرسشبنامن
 88/1درصد بود .از این تعداد  88نفبر ( 17/2درصبد)
زن و  402نفر ( 28/2درصبد) مبرد بودنبد 481 .عضبو
هیئت علمی مورد مطالعن شامل  8اسیاد ( 3/8درصد)،
 31دانشیار ( 48/2درصد) 24 ،اسیادیار ( 33/7درصد)
و 87مربی (11/2درصد) بودند .میانگین نمرة ارزشیابی
اسباتید مواعببق نسبتت بببن ارزشبیابیهببای دانشببیویی
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 1/41±0/32و میانگین نمرة ارزشیابی اساتید م بال
 3/88±0/38بود ( .)P=0/004میانگین ،انحراف معیار
و ضریب همتسیگی نمرات ارزشیابی اسباتید مواعبق و
م ال نستت بن اهمیت و کاربرد نیایر ارزشیابی اسیاد
توسط دانشیویان در جدول  4نشان داده شده است.
بن طور کلی در هر چهار سؤال اول در ارتتاط با اهمیت
ارزشیابیهای دانشیویی میانگین نمبرات ارزشبیابی از
میانگین نمرات ارزشیابی اساتید م ال بن طور معنبا-
داری باالتر بود ( .)P=0/004همتسبیگی ببین نمبرات
ارزشیابی اساتید و نگبرش اسباتید نسبتت ببن اهمیبت
ارزشیابیهای دانشیویی در دو سؤال اول از نظر آماری
معنا دار ،اما در دو سؤال بعدی عاقد معنا نتود .بن نظبر
میرسد بین نظرات اساتید مواعق و م بال در ارتتباط
با این کبن "دانشبیویان و مسبئولین نیبایر ارزشبیابی
اسیاد توسط دانشبیویان را قتبول دارنبد" همتسبیگی
وجود ندارد .بن طور کلی در هر سن سبؤال مرببوط ببن
کاربرد نیایر ارزشیابیهای دانشیویی ،میانگین نمبرات
ارزشیابی اساتید مواعبق از میبانگین نمبرات ارزشبیابی
اساتید م ال باالتر بود (.)P=0/004

همتسیگی بین نمرات ارزشیابی اساتید و نگرش اساتید
نستت بن کاربرد نیایر ارزشیابیهای دانشیویی از نظبر
آماری معنا دار بود ( .)P=0/004نیایر آزمبون  tببین
میانگین نمرات ارزشیابی اساتید مواعق و م ال نشبان
میدهد کبن در تمبامی مبوارد ببین نمبرات ارزشبیابی
اساتید تفاوت معنا دار آماری وجود دارد ( .)P=0/004
بیشیرین ضریب همتسیگی در نمرات ارزشیابی اساتید
در سؤال"من نیایر ارزشیابی اسیاد توسط دانشبیویان
را قتول دارم" ( )r=0/31و کمتبرین آن در"مسبئولین
نیایر ارزشیابی اسیاد توسط دانشیویان را قتول دارنبد
" ( )r=0/01مشاهده شد.

جدول :4میانگین ،انحراف معیار ،ضریب همتسیگی و والصة نیایر آزمون  tنمرات ارزشیابی اساتید با نگرش مثتت
و منفی نستت بن ارزشیابیهای دانشیویی
عناوین سؤاالت

تعداد()%

میانگین

انحراف
معیار

t

r

اهمیت ارزشیابی های دانشیویی
من نیایر ارزشیابی اسیاد توسط دانشیویان را قتول دارم
گروه م ال

)%18( 88

3/88

0/38

گروه مواعق

)%23( 18

1/41

0/32

**2/84

**1/93

اساتید نیایر ارزشیابی اسیاد توسط دانشیویان را قتول دارند
گروه م ال

)%82( 422

3/11

0/31

گروه مواعق

)%42( 78

1/34

0/37

**3/12

**1/22

دانشیویان نیایر ارزشیابی اسیاد توسط دانشیویان را قتول دارند
گروه م ال

)%28( 472

1/04

0/38

گروه مواعق

)%37( 28

1/43

0/13

گروه م ال

)%11( 10

1/01

0/31

گروه مواعق

)%24( 11

1/04

0/10

**4/10

1/04

مسؤولین نیایر ارزشیابی اسیاد توسط دانشیویان را قتول دارند
**4/37
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کاربرد ارزشیابهای دانشجویی
نیایر ارزشیابی منت مفیدی برای بازوورد دادن بن اسیاد میباشد
گروه م ال
گروه مواعق

)%38( 28

3/88

0/38

)%23( 442

1/41

0/38

**1/18

**1/90

نیایر ارزشیابی اطالعات مفیدی برای ارتقا و تقدیر از اساتید عبراهم
میآورد
گروه م ال

)%28( 402

3/11

0/38

گروه مواعق

)%17( 88

1/41

0/38

**1/13

**1/90

نیایر ارزشیابی اطالعات مفیبدی ببرای مسبؤالن ببن منظبور ترعیب
اساتید عراهم میآورد
گروه م ال

)%23( 442

3/13

0/38

گروه مواعق

)%38( 28

1/71

0/32

**2/20

**1/92

میزان مواعقت کلی با ارزشیابی های دانشیویی
گروه م ال

)%18( 82

3/88

0/38

گروه مواعق

)%23( 18

1/41

0/32

**2/82

**1/93

بحث
هدف اصلی ایبن مطالعبن ،مقایسبة نمبرات ارزشبیابی
اساتید با نگرش مثتت و منفی نستت بن ارزشبیابیهبای
دانشیویی در دانشگاه علوم پزشكی جندی شاپور اهبواز
بوده است .نیایر این مقایسن نشان میدهد بین میانگین
نمرات ارزشیابی اساتید مواعق و م ال با ارزشیابیهای
دانشیویی تفاوت معنا داری وجود دارد و در این ارتتاط
میانگین نمرات ارزشبیابی اسباتید مواعبق ،بباالتر اسبت
( 1/41در مقابل )P=0/004 ،3/88؛ یعنی اساتید مواعق
با ارزشیابیهای دانشیویی در مقایسن با اساتید م ال ،
نمرة ارزشیابی بباالتری دریاعبت نمبودهانبد .نیبایر ایبن
بررسی با یاعینهای یک مطالعن در تبایوان کبن گبزارش
کببرده اسببت نمببرات ارزشببیابی اسبباتید مواعببق بببا
ارزشیابیهای دانشیویی بن طور معنا داری باالتر ببوده،
هم ببوانی دارد (تببی شببنن چینببن  .)7003نیببایر
مطالعن ای دیگر در نییریبن نیبز نشبان داد کبن نگبرش
اساتید در ارتتاط ببا ارزشبیابیهبای دانشبیویی مثتبت
است (آی داک و همكاران .)7003
نیایر یک مطالعن در زاهدان نیبز نشبان داد اسباتیدی
کن نمرة باالتری از دانشیویان دریاعت کردهاند ،تمایل

بیشیری نستت بن ارزشیابی اسیاد توسبط دانشبیو از
وود نشبان مبیدهنبد (کی باهی  .)4384ایبن امبر ببا
یاعینهای مطالعن ااضر متنی بر رضایت دانشیویان از
اساتیدی کن با ارزشیابیهای دانشیویی مواعق هسبیند،
مطابقت دارد .بن یک تعتیر میتوان گفت کن اوذ نمرة
ارزشیابی مطلوب از دانشیویان ،در اییاد نگرش مثتبت
در اساتید در زمینبة مواعقبت کلبی ببا ارزشبیابی هبای
دانشبیویی بببی تبأثیر نتببوده و طتعباً مبیتوانببد بیببانگر
مواعقببت بیشببیر اسبباتیدی باشببد کببن نمببرة ببباالتری از
دانشیویان دریاعت کردهانبد .مقایسبة میبانگین نمبرات
ارزشیابی اساتید در ارتتاط با جنتنهای م یل اهمیبت
و کاربردهای ارزشیابیهای دانشیویی نشان داد کبن در
میموع ،در تمبامی ایبن مبوارد ببین نمبرات ارزشبیابی
اساتید مواعق و م ال  ،تفباوت معنبا دار آمباری وجبود
دارد .این امر نشان دهندة رضایت دانشیویان از عملكرد
آموزشی این دسین از اساتید میباشد .نظبر ببن اهمیبت
بازوورد ناشی از نیبایر ارزشبیابی هبای دانشبیویی در
اصالح شیوة تدریس اساتید ،بررسبی علبل ناورسبندی
اساتید از ارزشیابیهای دانشیویی بن منظبور دسبییابی
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ببببن اهببداف نهببایی ایببن نببوع ارزشببیابیهببا در بهتببود
کبیفیبت آموزش ضروری بن نظر میرسد.
در مطالعاتی کن در این ارتتاط در دنیا انیام شده نیبز
چنین نیاییی دیده میشود .ببن عنبوان نمونبن در یبک
مطالعن در تایوان کن بر روی  80نفبر از اعضبای هیئبت
علمی انیبام شبد ،نمبرات ارزشبیابی اسباتید مواعبق ببا
ارزشیابیهای دانشیویی در تمبامی جنتبنهبا ببن طبور
معناداری از اساتید دیگر باالتر بود کن با نیبایر مطالعبن
ااضر مطابقت دارد (تی شنن چینن .)7003
یكی دیگر از یاعینهای این مطالعن بر همتسیگی معنبا
دار بین نمرات ارزشیابی اساتید و دیدگاه آنبان نسبتت
بن ارزشیابیهبای دانشبیویی اشباره دارد .ایبن امبر ببن
گونن ای نشان دهندة هماهنگی این دو میغیر با همدیگر
است .بن عتارتی میتوان گفبت کبن مواعقبت اسباتید ببا
ارزشیابیهای دانشیویی ،انعكاسی از رضایت دانشیویان
از عملكرد آموزشی آنان میباشبد .ایبن یاعیبن ببا نیبایر
مطالعات دیگر هم وان مبیباشبد .ببن طبوری کبن ایبن
مطالعات نشان داده اند ،نگرش مثتت اساتید نسبتت ببن
ارزشببیابیهببای دانشببیویی زمینببن سبباز ارائ بة آمببوزش
مطلوب بن دانشیویان و اوذ نمبرات عبالی ارزشبیابی از
دانشیویان را در پی وواهد داشت (تبی شبنن چینبن
 .)7003بببدون شببک ،رع ب مشببكالت ارزشببیابی هببای
دانشیویی و جلب رضایت و اعیماد اساتید میتواند گبام
مؤثری در اسیفادة بهینن از نیایر این گونن ارزشیابی هبا
در ارتقای کیفیت تدریس و آموزش اساتید در بر داشین
باشد و در این راسیا باید وباطر نشبان کبرد کبن هبدف
اصلی از ارزشیابیهبای دانشبیویی ،اهبداف تكبوینی در
جهت دادن بازوورد ببن اسباتید مبیباشبد .ببن عتبارتی
اساتید ،اولویت اصلی ارزشیابیهای دانشیویی را اهداف
تكوینی آن میدانند .در مطالعنای ،آی داک با بررسبی
نظبرات  200عضبو هیئبت علمبی دریاعبت کبن نگببرش
اساتید نستت بن ارزشیابیهای دانشیویی زمانی کبن ببا
اهداف تكوینی انیام میشوند ،مثتتتر است.
در ارتتاط ببا "اهمیبت ارزشبیابیهبای دانشبیویی سبن
گبببروه از جامعب بة دانشبببگاهی درگیبببر مب بیباشبببند".
اسبباتید (کببن ارزیببابی مببیشببوند) ،دانشببیویان (کببن
ارزیابی میکننبد) و مسبئولین (مصبرف کننبدة نیبایر
ارزشببیابی) .از چهببار سببؤالی کببن در ایببن ارتتبباط در
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جببدول شببماره  4قیببد گردیببده ،نمببرات ارزشببیابی
اسبباتید مواعببق بببن طببور معنببا داری ببباالتر م بیباشببد.
کبمتبرین تفباوت میببانگین نمبرات ارزشبیابی دو گببروه
اسبباتید مواعببق و م ببال در سببؤال "مسببئولین نیببایر
ارزشببیابی اسببیاد توسببط دانشببیویان را قتببول دارنببد"
بببا  0/08مشبباهده شببده اسببت و ایببن نشببان مبیدهببد
کببن اسبباتید در کببل اعیقبباد دارنببد کببن مسببئولین و
مببدیران آمببوزش در دانشببگاههببا اهمیببت بیشببیری
برای ارزشیابیهای دانشبیویی قائبل مبی باشبند .یكبی
از رؤسببای دانشببگاه ماساچوسببت ا هببار مببیدارد کببن
بببدون نظببر دانشببیویان ،در مببورد ارتقببای اسبباتید
اقببدام نمببیکنببد؛ چببرا کببن چشببمپوشببی از نظببر
دانشببببیویان در مببببورد تببببدریس اسببببیاد ماننببببد
چشببمپوشببی از سببؤال در بببارة طعببم مببذا از کسببی
است کن آن مبذا را مصبرف کبرده اسبت (کبرمدوسبت
 .)7002این یاعیبن ببا نیبایر مطالعبن چانبن در تبایوان
هم بببببوانی دارد .در زمینبببببن "کببببباربرد نیبببببایر
ارزشببیابیهببای دانشببیویان" اببدود دو سببوم ()%23
اسبباتید مواعببق هسببیند کببن نیببایر ارزشببیابیهببای
دانشیویی"یبک منتب مفیبد ببرای ببازوورد دادن ببن
اسببیاد مببیباشببد"؛ در اببالی کببن عقببط یببک سببوم
( )%38اسبباتید مواعقببت دارنببد کببن از ایببن نیببایر بببن
عنببوان اطالعببات مفیببدی در جهببت ترعیبب اسبباتید
اسبببیفاده شبببود .یعنبببی کببباربرد تكبببوینی نیبببایر
ارزشببیابیهببای دانشببیویی نسببتت بببن کاربردهببای
دیگر آن ،بیشیر مبورد پبذیرش اسباتید مبیباشبد .ایبن
نیببایر بببا مطالعببة ناصببر هم ببوانی دارد .بببران در
بررسببببی نظببببرات  328عضببببو هیئببببت علمببببی
دانشگاه های کانبادا دریاعبت کبن بیشبیر اسباتید نیبایر
ارزشببیابیهببای دانشببیویی را بببن عنببوان یببک منتبب
ارزشبببمند ببببرای دادن ببببازوورد ،کبببامالً مناسبببب
میدانند و بن سادگی مبیپذیرنبد ،امبا از ایبن کبن ایبن
نیببایر ،یببک سببند در تتیببین کیفیببت تببدریس آنهببا
محسببوب گببردد و در ارتقببا و اسببی دام آنببان کببار
گرعیببببببن شببببببود ،نگراننببببببد (بببببببران .)7001
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ببراساس یاعینهای پژوهش ،اسباتید ببا نبگرش مثتت
نستت بن اهمیت و کباربرد ارزشبیابیهبای دانشبیویی،
نمرات ارزشیابی باالتری از دانشیویان دریاعت کردهانبد،
زیرا بن واطر نگرش مثتت وود ،بازوورد ناشی از نیبایر
این ارزشبیابیهبا را جبدی گرعیبن و ببن وواسبینهبای
دانشیویان پاسخ مثتت داده و با اییاد تغییرات مناسب
در روش تدریس ،رضایت را ببن وبود جلبب نمبودهانبد.
پژوهشگران معیقدند کن این دسین از اساتید ببن وباطر
کسب نمرات بباال و نسبتیاً مطلبوب از دانشبیویان ،ببن
ارزشیابیهای دانشیویی وبوشببین هسبیند و انگیبزة
بیشیری برای پذیرش و کارگیری نیایر این ارزشیابی ها
در اصالح روش تبدریس وبود دارنبد (تبیسبر .)7007
جالب توجن ایبن کبن اسباتیدی کبن نگبرش مثتبت ببن
ارزشیابیهای دانشیویی دارند ،در اسیفاده از نیایر ایبن
ارزشیابیها درترعی و اسی دام اعضبای هیبات علمبی
هم مواعقت بیشیری نشان دادهاند (یاوی .)7002

نتیجه گیری
در میمببوع ،بررسببی دیببدگاه اسبباتید نسببتت بببن
ارزشببیابی هببای دانشببیویی نشببان داد کببن نگببرش
اسبباتید نسببتت بببن ارزشببیابیهببای دانشببیویی در
کسب نمرة ارزشبیابی از دانشبیو مبؤثر اسبت .در ایبن
مطالعببن تفبباوت معنببا داری بببین نمببرات ارزشببیابی
اسبباتید بببا نگببرش آنببان نسببتت بببن ارزشببیابیهببای
دانشببیویی مشبباهده شببد .میببانگین نمببرات اسبباتید
مواعببق بببن طببور معنببا داری از اسبباتید م ببال ببباالتر
بببود .شبباید کسببب نمببرة ببباال از دانشببیویان ،علببت
نگبببرش مثتبببت ایبببن دسبببین از اسببباتید ببببن نیبببایر
ارزشببیابیهببای دانشببیویی بببوده باشببد .در پایببان
پیشببنهاد م بیشببود بررس بیهببای بیشببیری در جهببت
روشببن نمببودن عوامببل مببؤثر در نگببرش مثتببت یببا
منفببی اسبباتید نسببتت بببن ارزشببیابیهببای دانشببیویی
انیام گیرد.
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