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چکیده :ارتقاي کیفیت آموزش ،مستلزم ارزيابی مستمر فراگیران از اساتید خود میباشد .شناخت نظررا دانشريويان
در مورد ارزيابی فعالیتهاي آموزشی و عملكرد اساتید میتواند آنها را با نقاط قو و ضعف خود در امر آموزش ،آشرنا
کند و امكان اصالح و بهبود کیفیت آن را فراهم نمايد .مطالعة حاضر با هدف تعیین ديدگاه دانشيويان مامايی دانشگاه
علوم پزشكی جنديشاپور اهواز در مورد عملكرد آموزشی اساتید طراحی گرديد .اين پرووه يرم مطالعرة توصریفی-
مقطعی میباشد .در اين مطالعه ،براي گردآوري اطالعا از پرسشرنامه پووهشرگر سراخته کره شرام  22سراا برود
استفاده شده و توسط  05نفر از دانشيويان مامايی دانشگاه علوم پزشكی جندي شاپور اهواز در نیمسا او تحصریلی
 7881 – 88تكمی گرديد .يافتههاي پووه نشان داد ،با اين که اکثر شاخصهاي عملكرد آموزشی اساتید از ديدگاه
دانشيويان در سطح نسبتاً مطلوب ارزيابی شدند ،اما ارائه و اجراي طرح درس بالینی توسط اعضاي هیا علمی گرروه
در سطح نامطلوب میباشد .اگرچه اکثر ابعاد مورد بررسی در سطح مطلوب و نسبتاً مطلوب گزارش شدند ،امرا تقويرت
جنبههاي مثبت و اصالح نقايص میتواند گامی ماثر در راستاي ارتقاي کیفیت آموزشی باشد .همچنین با توجه به اين
که اکثر دانشيويان معتقدند که وجود طرح درس به يادگیري بهتر آنها کمم مینمايد ،لذا بايد اعضاي هیئت علمری
تشويق به نگارش طرح درس گردند .
کلید واژه :ديدگاه دانشيوي مامايی ،کیفیت آموزش ،عملكرد آموزشی اساتید
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مقدمه
ارزشیابی از مهمترين پايههاي ارتقاي کیفیت آموزش
میباشد (رنيبر و همكاران  .)7880ارزشیابی را میتوان
به عنوان فرايند تحلی و کنتر طراحی شده براي
تعیین ارتباط ،اثربخشی ،معنا دار بودن ،و تأثیر
فعالیتهاي مشخص و درجة کارآيی که از طريق آن
حاص میشود ،مورد توجه قرار داد (ضیائی و
ارزشیابی در امر قضاو  ،در
همكاران .)7881نق
خصوص کیفیت فرايند آموزش و نق شناخته شدة آن
در پیشبرد اهداف آموزشی و ارتقاي فرايند ارزشیابی
اساتید ضرور دارد (صابري و همكاران .)7881اساتید
با استفاده از دانستههاي خود و بهکارگیري متون و
مهار هاي تدريس و ايياد محیط مناسب ،موجب
يادگیري دانشيو میشوند .مشارکت دادن و سهیم
نمودن دانشيويان در موضوعا آموزشی نظیر تعیین
هدفهاي برنامه درسی ،ارزشیابی و ...يكی از
توصیههاي مهم در حوزة آموزش پزشكی محسوب
میگردد (قدمی و همكاران .)7881مراکز آموزش عالی
براي تعیین شايستگیهاي اساتید خود ،مالکهايی را
تعیین میکنند تا عملكرد آنها را مورد ارزيابی قرار
دهند (حاجی آقاجانی )7885؛ (رنيبر و همكاران
 .)7880هدف از ارزشیابی اساتید ،بهبود نحوة تدريس و
ارتقاي اثربخشی آن است که به روشهاي گوناگونی از
قبی ارزشیابی توسط دانشيويان (معمو ترين روش)،
همكاران ،مديران گروهها و بررسی پرونده آموزشی انيام
میگیرد (حاجی آقاجانی .)7885شناخت ديدگاه
دانشيويان در مورد عملكرد اساتید میتواند راهنماي
مفیدي براي اصالح مشكال موجود فراهم آورد.
خود
يارمحمديان(،7880ص)720-781در پووه
اظهار داشت که رضايت دانشيويان از اعضاي هیئت
دانشيويان در برنامه ريزي
علمی گروه و نق
فعالیتهاي گروه ،در گروههاي مديريت وکتابداري
نامطلوب و گروه مدارک پزشكی نسبتاً مطلوب بود .در
نظرسنيی که از  721دانشيوي پزشكی دربارة
ويوگیهاي يم استاد ماثر در دانشگاه علوم پزشكی
تهران انيام شد 18/2 ،درصد دانشيويان ويوگیهاي
شخصیتی استاد را در اولويت قرار دادند ،پس از آن،
اطالعا علمی با  10/8درصد ،شیوة تدريس با 18
درصد ،مديريت کالس با  81درصد و ارتباط با دانشيو

با  87درصد به ترتیب در اولويتهاي بعدي در ماثر
بودن يم استاد از اهمیت برخوردار بودند (اوسطی و
همكاران .)7882همچنین در يم مطالعة انيام شده با
عنوان مهمترين عوام تأثیرگذار بر ارزيابی آموزشی
استاد از ديدگاه دانشيو ،نتیيهگیري شده که قدر
بیان استاد ،وضوح مطالب و ويوگیهاي فردي و رفتاري
او بیشترين تأثیر را بر ارزشیابی دارد (مظلومی.)7887
استاد از طريق ترکیب مناسب و بديع عناصر موجود در
نظام آموزشی میتواند دانشيويان را به سوي اهداف
عالی سوق دهد يا از دستیابی به آنها محروم نمايد
(حاجی آقاجانی .)7885نتايج تحقیق احتسابی (،7881
ص )775نشان داد که مهمترين ويوگی يم استاد خوب،
در بعد شايستگی آموزشی % 11/1 ،تسلط و آگاهی بر
موضوع درس % 83/1 ،داشتن طرح درس و %81/1
داشتن تيربه در امر تدريس و در بعد شايستگی
شخصیتی % 87/0 ،احترام به دانشيو و صمیمی بودن،
 % 03/8بیان شیوا در تدريس و در بعد شايستگی
حرفهاي %01/0 ،ارائه مطالب به صور کاربردي و 81/1
 %استفاده از وساي کمم آموزشی را ذکر نمودند.
بنابراين در تحلی نهايی ،اساسیترين عام تيديد بناي
تعلیم و تربیت ،استاد است .از آنيا که بررسی کیفیت
کار مدرسین ،میتواند سبب فراهمآوردن بازخورد
مناسب براي تيزيه و تحلی مسائ آموزشی در
برنامهريزي جامع استراتويم گردد (حاجی آقاجانی
 )7885و با توجه به اينکه توسعه و ارتقاي کیفیت
آموزش و ايياد هرگونه تغییر ماثر در آن ،تنها در ساية
انيام پووه و نیازسنيی آموزشی ممكن است ،پووه
حاضر با هدف تعیین ديدگاه دانشيويان مامايی دانشگاه
علوم پزشكی جندي شاپور اهواز در مورد عملكرد
آموزشی اساتید در نیمسا او تحصیلی ،7881-88
انيام گرفت.
روش کار:
اين پووه  ،يم مطالعه توصیفی  -مقطعی است که
با هدف تعیین ديدگاه دانشيويان مامايی دانشگاه علوم
پزشكی جندي شاپور اهواز در مورد عملكرد آموزشی
اساتید در نیمسا او تحصیلی  7881 - 88انيام شد.
جامعة پووه را  05نفر دانشيوي مامايی از بین
دانشيويان مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و ارشد
مامايی دانشگاه علوم پزشكی جندي شاپور اهوازکه به
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روش نمونهگیري تصادفی انتخاب شدند ،تشكی داد.
ابزار جمعآوري دادهها ،پرسشنامهاي شام  71ساا
مربوط به عملكرد آموزش اساتید (که توسط کمیتة
ارزيابی درونی دانشكده تدوين و تنظیم ،و الزاما
کیفیت آن مشخص شده است) بود .از دانشيويان کسب
رضايت گرديد و اطالعا محرمانه تلقی شد .دادهها
براساس معیارهاي "مطلوب"" ،نسبتاً مطلوب"و
"نامطلوب" مربوط به الزاما کیفیت ارزيابی درونی با
روشهاي آمار توصیفی بهصور توزيع فراوانی و
میانگین ،مورد تيزيه و تحلی قرار گرفتند .در تيزيه و
تحلی براي کمترين امتیاز يم و بیشترين امتیاز سه در
نظر گرفته شد و میانگینهاي  2/20-8به عنوان وضعیت
مطلوب ،بین  7/0-2/20وضعیت نسبتاً مطلوب و بین
7-7/0وضعیت نامطلوب ،در نظر گرفته شدند و سااالتی
که براساس درصد توزيع فراوانی تحلی شدند ،با توجه
به الزاما کیفیت ارزيابی درونی ،میزان مطلوب بودن
آنها مشخص شد.
نتایج
يافتههاي پووه بیانگر آن بود که از  22شاخص مورد
بررسی از نظر دانشيويان71 ،شاخص در حد نسبتاً
مطلوب و  8شاخص در حد مطلوب و  0شاخص در
سطح نامطلوب برآورد شدند .توجه به موارد موجود در
جداو نشان میدهد که از نظر کیفیت و ارزيابی
آموزشی در چه سطحی هستند و تا سطح مطلوب و
مورد نظر چقدر فاصله وجود دارد .با محاسبه و میانگین
شاخصهاي مورد بررسی در تدريس اعضاي هیئت علمی
از ديدگاه دانشيويان ،مشخص شد که رعايت طو زمان
کالس و رفتار اجتماعی استاد با دانشيويان و ايياد
احترام متقاب درسطح مطلوب (میانگین  )2/82و میزان
مشارکت دانشيويان در تعیین شیوة تدريس و استفاده
از وساي کممآموزشی و میزان مشارکت دانشيويان در
تعیین شیوة ارزشیابی درسی( ،به ترتیب با میانگین
 .)7/7،22/28دانشيويان ،اساتید خود را در شاخصهاي
"تسلط بر موضوع درس"" ،تناسب روشهاي تدريس
اعضاي هیئت علمی با اهداف درس"" ،استفاده از منابع
جديد و متنوع موجود"" ،استفادة اعضاي هیئت علمی از
فناوري اطالعا در تدريس خود"" ،ايياد انگیزه در
دانشيويان براي تحقیق و مطالعة بیشتر"" ،ارزيابی
يادگیري دانشيويان در طو ترم ،در سطح نسبتاً مطلوب

تعداد
برآورد کردند (جدو  .)7نمونههاي پووه
جلسا هر واحد درس تخصصی را توسط  %88اساتید،
 70 - 71جلسة يمساعته گزارش کردند که در سطح
مطلوب بود و تعداد جلسا هر واحد درس پايه را براي
 %18اساتید 71 ،جلسة يمساعته بیان کردند که در
سطح نسبتاً مطلوب بود .همچنین دانشيويان ،تعداد
جلسا هر واحد عمومی توسط  %05اساتید را کمتر از
 71جلسة يمساعته برآورد کردند ،که در سطح
نامطلوب بود (جدو  .)2در مورد درصد فراوانی میزان
مطلوب بودن عملكرد آموزشی اعضاي هیئت علمی،
شاخصهاي تناسب دروس ارائهشده با تخصص اعضاي
هیئت علمی ،تناسب رتبة علمی اعضاي هیئت علمی با
مقطع تحصیلی ،ارائه و اجراي طرح درس نظري توسط
اعضاي هیئت علمی گروه در هر نیمسا تحصیلی،
اجراي آيین نامة غیبت دانشيويان ،اعالم نتايج ارزشیابی
امتحانا توسط همة اساتید (قب از ارائه به آموزش) به
دانشيويان ،در سطح نسبتاً مطلوب بود ،اما ارائه و اجراي
طرح درس بالینی توسط اعضاي هیئت علمی گروه در
هر نیمسا تحصیلی ،در سطح نامطلوب گزارش گرديد
(جدو .)8
بحث و نتیجهگیری
ارزشیابی ،فرايندي نظامدار براي جمعآوري ،تحلی و
تفسیر اطالعا بهمنظور بررسی میزان عملی شدن
هدفها میباشد .ارزشیابی آموزشی بهترين شاخصی
است که میزان رسیدن به هدفها را نشان میدهد و به
تحلی کیفیت فعالیتها میپردازد (فرزيانپور و
همكاران .)7881با توجه به اهمیت نظر دانشيويان در
ارزشیابی ،الزم است ارزشیابیهاي آنان از آموزش ،شام
متغیرهايی باشد که در فرايند آموزش ماثر است
(شكورنیا و همكاران.)7880
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جدو شماره  .7میانگین نمرة تدريس اعضاي هیئت علمی از نظر دانشيويان
شاخصهای تدریس اعضای هیئت علمی

مطلوب

رعايت طو زمان کالس

2/82

نسبتاً مطلوب

تسلط بر موضوع درس

2/41

استفاده از منابع جديد و متنوع موجود

7/35

ايياد انگیزه در دانشيويان براي تحقیق و مطالعة بیشتر

7/02

ارزيابی يادگیري دانشيويان در طو ترم

7/02

رفتار اجتماعی استاد با دانشيويان و ايياد احترام متقاب

2/82

استفادة اعضاي هیئت علمی از فناوري اطالعا در تدريس خود
تناسب روشهاي تدري

نامطلوب

7/18
7/31

اعضاي هیئت علمی با اهداف درس

میزان مشارکت دانشيويان در تعیین شیوة تدريس و استفاده از
وساي کمم آموزشی

7/28

میزان مشارکت دانشيويان در تعیین شیوة ارزشیابی درسی

7/22
7/31

در ميموع روش تدريس اساتید را چگونه ارزيابی میکنید؟

جدو شماره .2درصد فراوانی میزان مطلوب بودن تعداد جلسا هر واحد درسی
مطلوب  01 - 01جلسة نسبتاً مطلوب

نام درس

نامطلوب

یکساعته

 01جلسة یکساعته

کمتر از  01جلسة یکساعته

%88

%1

%1

دروس پايه

%21

%18

%28

دروس عمومی

%71

%81

%05

دروس تخصصی

جدو شماره .8درصد فراوانی میزان مطلوب بودن تدريس اعضاي هیئت علمی
شاخصهای تدریس اعضای هیئت علمی

مطلوب

نسبتاً مطلوب

نامطلوب

تناسب دروس ارائهشده با تخصص اعضاي هیئت علمی

%71

%18

%71

تناسب رتبة علمی اعضاي هیئت علمی با مقطع تحصیلی

%21

%02

%72

ارائه طرح درس نظري توسط اعضاي هیئت علمی گروه در هر نیمسا
تحصیلی

%71

%11

%15

اجراي طرح درس نظري توسط اعضاي هیئت علمی گروه در هر نیمسا
تحصیلی

%71

%02

%81

-

%15

%15

اجراي طرح درس بالینی توسط اعضاي هیئت علمی گروه در هر نیمسا
تحصیلی

%1

%12

%01

اجراي آيیننامة غیبت دانشيويان

%82

%01

%71

اعالم نتايج ارزشیابی امتحانا توسط همة اساتید (قب از ارائه به آموزش)
به دانشيويان

%71

%11

%15

ارائة طرح درس بالینی توسط اعضاي هیا
تحصیلی

علمی گروه در هر نیمسا
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نتايج نشان داد که میانگین نمره براي رعايت طو
زمان کالس و رفتار اجتماعی استاد با دانشيويان و
ايياد احترام متقاب درسطح مطلوب گزارش گرديد و
در زمینه تسلط بر موضوع درس ،تناسب روشهاي
تدريس اعضاء هیا علمی با اهداف درس ،استفاده از
منابع جديد و متنوع موجود ،ايياد انگیزه در
دانشيويان براي تحقیق و مطالعة بیشتر ،ارزيابی
يادگیري دانشيويان در طو ترم با توجه به میانگین
نمرة مطلوب بودن ،در سطح نسبتاً مطلوب برآورد
شدند .يافتههاي پووهشی که با عنوان ديدگاه
دانشيويان دربارة عوام ماثر بر ارزشیابی استاد انيام
شد نشان داد که دانشيويان با تفاوتی اندک ،هرسه
ويوگی حرفهاي ،علمی ،و فردي استاد را مهم ارزيابی
نمودهاند ،اگرچه باالترين میانگین به ويوگیهاي
حرفهاي استاد مربوط میشود که اين نشاندهندة توجه
دانشيويان به جنبههاي مدرسی و شیوه تدريس و
قدر کالم و بیان استاد میباشد(نافتلین.)7318
در بررسی که توسط اشرف( )7887و نیكبخت نصر
آبادي( )7813انيام شد عالوه بر شايستگی حرفهاي،
توان علمی و تسلط استاد بر موضوع درس ،شخصیت
استاد و ويوگیهاي اخالقی او نیز به عنوان شاخصهاي
ديگر  ،نظر و توجه دانشيو را جلب میکند.
همینطور نتايج تحقیق شكورنیا و همكاران (،7881ص
) نشان داد که دانشيويان قدر بیان و روش تدريس
استاد (میانگین  )1/50را به عنوان مهمترين عام در
تدريس ماثر و موفق استاد معرفی کردهاند .با اندکی
تفاو  ،توان علمی و اخالق و رفتار استاد با دانشيويان
در اولويتهاي بعدي قرار دارند .دانشيويان دانشگاه
علوم پزشكی اراک بعضی ويوگیهاي آموزشی استاد ،به
خصوص فن بیان و مهار تدريس و سطح علمی و
ايياد انگیزه يادگیري و همچنین بعضی خصوصیا
اخالقی از جمله حفظ احترام و حرمت دانشيو را در
برقراري ارتباط ماثر دانستند(قدمی و همكاران.)7881
در تحقیق حاضر ،میانگین نمرة میزان مشارکت
دانشيويان در تعیین شیوة تدريس و استفاده از وساي
کمم آموزشی و میزان مشارکت دانشيويان در تعیین
شیوة ارزشیابی درسی ،نامطلوب ذکر گرديد.
يارمحمديان در پووه خود اظهار داشت که رضايت
دانشيويان از اعضاي هیئت علمی گروه و نق
دانشيويان در برنامهريزي فعالیتهاي گروه ،در

گروههاي مديريت وکتابداري نامطلوب و در گروه
مدارک پزشكی نسبتاً مطلوب میباشد(يار
محمديان .)7880نتايج تحقیق نشان داد که استفادة
اعضاي هیئت علمی از فناوري اطالعا در تدريس
خود ،با توجه به میانگین نمرة مطلوب بودن ،در سطح
نسبتاً مطلوب بود .در بررسی میزان آشنايی اعضاي
هیئت علمی با روشهاي نوين آموزش پزشكی و وساي
سمعی بصري و رايانه در دانشگاه علوم پزشكی گلستان
مشخص گرديد که  %05افراد مورد مطالعه با روشهاي
نوين آموزش پزشكی آشنايی زيادي نداشتند
(يوسفی .)7881نتايج تحقیق احتسابی(،7881
ص )775نشان داد که مهمترين ويوگی يم استاد
خوب ،در بعد شايستگی آموزشی % 11/1 ،تسلط و
آگاهی بر موضوع درس % 83/1 ،داشتن طرح درس و
 %81/1داشتن تيربه در امر تدريس و در بعد شايستگی
شخصیتی % 87/0 ،احترام به دانشيو و صمیمی بودن،
 % 03/8بیان شیوا در تدريس و در بعد شايستگی
حرفهاي  % 01/0ارائه مطالب به صور کاربردي و
 % 81/1استفاده از وساي کمم آموزشی را ذکر
نمودند %12/1 .از دانشيويان از روشهاي تدريس
اساتید رضايت کام داشتند و  15درصد از آنها میزان
دسترسی خود را به اساتید در حد متوسط ارزيابی
نمودهاند (انوري .)7881همچنین در يم مطالعة انيام
شده با عنوان مهمترين عوام تأثیرگذار بر ارزيابی
آموزشی استاد از ديدگاه دانشيو ،نتیيهگیري شده که
قدر بیان استاد ،وضوح مطالب و ويوگیهاي فردي و
رفتاري او بیشترين تأثیر را بر ارزشیابی دارد(مظلومی و
همكاران .)7887با توجه به اين مطالعه ،ارائه و اجراي
طرح درس نظري توسط اعضاي هیئت علمی گروه در
هر نیمسا تحصیلی ،نسبتاً مطلوب بود ،اما ارائه و
اجراي طرح درس بالینی توسط اعضاي هیئت علمی
گروه در هر نیمسا تحصیلی ،نامطلوب گزارش گرديد.
در مطالعهاي که با عنوان بررسی میزان اجراي طرح
درس از نظر دانشيويان دانشكدههاي پیراپزشكی و
پرستاري و مامايی دانشگاه علوم پزشكی کاشان توسط
مهديان و همكاران انيام شد ،مشخص گرديد که
 %18/1معتقدند که ارائه طرح درس به يادگیري بهتر
آنها کمم مینمايد %10 ،دانشيويان اعتقاد داشتند
که محتواي مطالب تدريسشده بر اساس طرح درس
صور پذيرفته است .با توجه به اينکه اکثر دانشيويان
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موسوي و همكاران

همچنین درخصوص مشارکت دانشيويان در تدوين
اهداف و برنامهريزي درسی پیشنهاد میگردد که ابتدا
برنامة پیشنهادي توسط مديرگروه به نمايندگان
دانشيويان و اعضاي هیئت علمی ارائه گردد و سپس
 گرچه اکثر،  در اين پووه.برنامة نهايی طراحی شود
ابعاد مورد بررسی در سطح مطلوب و نسبتاً مطلوب
 اما تقويت جنبههاي مثبت و اصالح،گزارش شدند
نقايص میتواند گامی ماثر در راستاي ارتقاي کیفیت
.آموزشی باشد

معتقدند که وجود طرح درس به يادگیري بهتر آنها
 بايستی اعضاي هیئت علمی تشويق به،کمم مینمايد
.)7881نگارش طرح درس گردند (مهديان و همكاران
 شاخص در مورد ديدگاه22 اين مطالعه با معرفی
 روشی،دانشيويان در مورد عملكرد آموزشی اساتید
براي مقايسة وضعیت مطلوب نسبت به وضعیت موجود
،فراهم نمرود که میتواند عالوه بر ارزشیابی مستمرر
مسئوالن را براي اتخاذ تمهیداتی در جهت ارتقاي و
مشارکت دانشيويان و اعضاي هیئت علمی در
.برنامهريزي و تصمیمگیريها ياري رساند
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