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ارزیابی کیفیت تدریس اعضای هیات علمی دانشگاه های کردستان و علوم پزشکی سنندج
*جمال سلیمی1، قباد رمضانی2

چكیده
سابقه و هدف: مهم ترین ابزار تعیین کیفیت و اثربخشی یک فرایند و برنامه آموزشی، ارزشیابی آن می باشد. در دنیاي امروز، 
دانشگاه  ها و مراکز آموزش عالي سه ماموریت اصلي آموزش، پژوهش و ارائه خدمات را برعهده دارند. پژوهش حاضر با 
هدف بررسی کیفیت تدریس اعضای هیات علمی دانشگاه  های کردستان و علوم پزشکی شهر سنندج انجام گرفته است.
مواد و روش  ها: روش پژوهش حاضر توصیفی  از نوع پیمایشی است. کیفیت تدریس به وسیله پرسش  نامه محقق ساخته 
توســط اعضاي هیات علمي ودانشــجویان   دانشــگاه کردستان وعلوم پزشکی سنندج با نمونه  گیري تصادفي مورد بررسي 
قرار گرفت. پرسش  نامه دارای 24 سوال و 6 گویه می باشد. ضریب پایایی پرسش  نامه مذکور با استفاده از آلفای کرونباخ 
0/84 تعیین شــد. تجزیه و تحلیل داده های تحقیق با اســتفاده از روش  های آمار توصیفی و اســتنباطی به کمک نرم افزار 

spss  نسخه 20 انجام گرفت.

یافته ها: نتایج تحقیق نشــان داد رشــته تحصیلی اعضای هیات علمی، ســابقه تدریس و دانشــگاه محل اخذ مدرک دکتری 
اعضاي هیات علمي با میزان کیفیت تدریس آنان رابطه معني داری دارد. بین جنسیت و کیفیت تدریس رابطه معنی داری 

مشاهده نشد. 
بحث ونتیجه گیری: با توجه به اهمیت ارزشیابی در بهبود کیفیت آموزش در نظام عالی پیشنهاد مي شود ارزشیابي کیفیت 

تدریس اساتید به طور مستمر با هدف ارتقاي وضعیت موجود صورت پذیرد. 
کلمات کلیدی: ارزشیابی، اساتید، کیفیت تدریس

استادیار، ابران، تهران، گروه علوم تربیتی دانشگاه کردستان )*نویسنده مسئول( 1ـ 
j-salimi2003@yahoo.com :آدرس الکترونیک  

پژوهشگر، ایران، تهران، کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی 2ـ 

مقدمه
عالی  آموزش  در  کیفیت  بهبود  به  توجه  اخیر  در دهه های 
به طور چشمگیری افزایش یافته است و جهت تحقق این 
مهم، نقش ارزیابی انکارناپذیر است.بر این اساس نظام های 
دانشگاهی در کشورهای مختلف به دنبال آن هستند که با 
به کارگیری روش های ارزیابی، به طور مستمر به بهبود کیفیت 
نظام خود بپردازند. در این راستا کشورهایی که دارای تجربه 

عنوان  به  درونی  ارزیابی  از  می باشند،  زمینه  این  در  موفق 
رویکردی زیر بنایی جهت بهبود، تضمین  اعتبارسنجی کیفیت 
استفاده کرده اند )1(، در این شرایط چنانچه دانشگاه ها بخواهند 
به طور مطلوب به ایفای مأموریت های خود بپردازند، الزم 
است اطمینان ذی نفعان خود )جامعه، دولت، هیأت علمی، 
دانشجویان وغیره( را نسبت به این موضوع که کوشش های 
دانشگاهی از کیفیت الزم برخوردار است، جلب کنند و از 
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سازوکارهای الزم برای بهبود کیفیت استفاده نمایند با توجه 
به آنکه ارزیابی از جمله سازوکارهای بهبود کیفیت می باشد، 
دانشگاه ها باید خود را مورد ارزیابی قرار داده و شرایط ارتقا 

مستمر کیفیت خود را فراهم آورند )2(.
یکی از این راهکارها استفاده از روش ارزیابی درونی است که 
زیربنای اعتبارسنجی است و کاربرد وسیعی در آموزش عالی 
دارد. نتیجة پژوهش ها نشان می دهد که ارزیابی درونی به عنوان 
پایة اصلی نظام تضمین کیفیت در تجارب جهانی پذیرفته و 
نهادینه شده است  )3( لذا می تواند در برنامه ریزی برای بهبود 
کیفیت گروه های آموزشی دانشگاهی تأثیر شایانی داشته باشد. 
در این میان، ارزیابی دانشجویان از کیفیت تدریس اساتید در 
کانون توجه و کوشش و تالش های ملی قرار داشته است؛ زیرا 
این امر، هم توجیهی از چگونگی عملکردهاست و هم موجب 
بهبود بخشیدن کیفیت آموزشی می شود. مارش و مایکل در 
تحقیق خود نشان دادند که بازخورد حاصل از نتایج ارزشیابی 
دانشجویان از اثربخشی مدرسان، اگر با مشورت و راهنمایی 
همراه شود در باال بردن سطح کیفی آموزش موثر است )4(. 
دیگر تحقیقات نشان می دهد که رفتار استاد به عنوان یک کارکرد 
ناشی از شخصیت او و اشتیاقی که به موضوع درس ازخود 
بروز می دهد مورد توجه پژوهشگران بوده است )5(. سنترا 
 (Herberte و هربرت مارش (Abramy) و آبرامی (Sentra)

(Marsh در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده اند که ارزشیابی 

را  مفیدی  نتایج  دانشگاهی،  تدریس  کیفیت  از  دانشجویان 
به  بازخوردتشخیصی  نظیر  اساسی  تصمیم گیری های  برای 
دانشکده ها در مورد عملکرد استادان، انتخاب و گزینش استادان 
برجسته و استفاده از اطالعات بدست آمده برای راهنمایی 
دانشجویان در انتخاب دروس با استادانی که از شایستگی علمی 
برخوردارند در اختیار مسولین نظام آموزشی قرار می دهد )6(. 
ارزشیابی یکی ازجنبه های مهم در فرایند فعالیت های آموزشی 
است و این امکان را فراهم می سازد تا براساس نتایج آن، 
نقاط قوت و ضعف فرایند آموزش مشخص شود و با تقویت 

جنبه های مثبت و رفع نارسایی ها در ایجاد تحول و اصالح 
گردش کار گام های مناسبی برداشته شود.

ویژگی های مدرسان دانشگاه، ارتباط آن با چگونگی عملکرد 
آنان در فرایند یاددهی- یادگیری نظر بسیاری از دانشمندان 
و پژوهشگران عرصه تعلیم و تربیت را به خود جلب کرده 
است، زیرا بخش عظیمی از یادگیری دانشجویان یا تاثرگذاری 
یعنی  یادگیری  یاددهی-  در محیط  باید  را  تربیت  و  تعلیم 
کالس درس، جستجو کرد. بر این اساس است که یکی از 
موثرترین و کارسازترین مولفه های تعلیم و تربیت دانشگاهی 
را عضو هیات علمی تشکیل می دهد و عملکرد و سلوک 
 حرفه ای آنها بیش از هر چیز در روش های تدریس شان متجلی 

می شود )7(.
استفاده رسمي از فرایند ارزشیابي دانشجو از اساتید در سال 
1960 آغاز شد و تاکنون گسترش زیادی یافته است. امروزه به 
عنوان یکی از منابع اصلی بـرای ارزیـابي اعضای هیأت علمي 
در زمینه عملکرد تدریس استفاده ميشود )8(. مهمترین هدف 
ارزشیابي کمک به اساتید در جهـت اصـالح و بهبود روشها 
و فعالیتهای آموزشي، کمک به مدیران برای تصمیمگیری 
معقول تر در مورد استخدام، ترفیـع اسـتادان و در نهایت ارتقای 
تعلیم به عنوان یک حرفه است )9(. نظرخواهی از دانشجویان به 
عنوان تنها کساني که تأثیر کامل یاددهي را در دوره درسيتجربه 
ميکنند، امروزه مـورد تأکید بیشتری قرارگرفته است. نتایج 
یک مطالعه در خصوص پیامدهای بازخورد دانشجویان حاکي 
از آن است که اساتید نظرات دانشجویان را مهم تلقي کرده و 
در پي برطرف نمودن موارد درخواستی از سوی  دانشجویان 
مي باشند )10(. بررسی ارتباط بین کیفیت تدریس اساتید با 
برخی از متغیرها )سابقه تدریس، جنسیت، سن وغیره( هدف 
این مطالعه می باشد. تحقیق حاضر حاصل تالشی است که به 
بررسی و ارزشیابی کیفیت تدریس اعضای هیات علمی دانشگاه 
کردستان و علوم پزشکی شهر سنندج از دیدگاه دانشجویان 

در سال تحصیلی 93- 1392 پرداخته است.
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روشها
شیوه  اساس  بر  و  کاربردی  هدف  بر حسب  پژوهش  این 
گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی بود. در این پژوهش 
محققین به دنبال بررسی و توصیف ارزشیابی کیفیت تدریس 
اعضای هیات علمی دانشگاه کردستان و علوم پزشکی سنندج از 
دیدگاه دانشجویان بودند. جامعه آماری تحقیق را کلیه اعضای 
هیات علمی دانشگاه کردستان و علوم پزشکی شهر سنندج و 
همچنین تمام دانشجویان دو دانشگاه نامبرده در سال تحصیلی 
93- 1392 تشکیل دادند. از این تعداد به صورت تصادفی 20 
عضو هیات علمی انتخاب شدند و برای هر استاد انتخاب شده 
نیز تعداد 20 دانشجو که با وی بیش از دو نیم سال تحصیلی 
درس گذرانده اند برای تکمیل پرسش نامه انتخاب گردیدند. 
ابزار اصلی تحقیق یک پرسش نامه محقق ساخته بود که شامل 
24 گویه براساس طیف پنچ گزینه ای لیکرت  )سنجه ای( است.
گویه های پرسشنامه شامل تسلط استاد بر محتوا، مهارت های 
تدریس، مدیریت کالس درس، تدوین طرح درس، ارزیابی 
عملکرد یادگیری دانشجویان و مهارت های برقراری ارتباط 
بود. روایی محتوای پرسش نامه به وسیله 4 نفر از اساتید مربوطه 
تایید شد. ضریب پایایی پرسش نامه مذکور با استفاده از آلفای 
کرونباخ 0/84 تعیین شد. جمع آوری داده ها با همکاری اداره 
آموزش دانشکده های مربوطه در انتهای کالس و در اواخر 
ترم تحصیلی صوت گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده های 
تحقیق از روش های آمار توصیفی و استنباطی و نرم افزار 

Spss نسخه 20 استفاده شد.

یافتهها
داده های آزمون برای متغیر سن اساتید در در جات آزادی 6 و 
28 و در سطح اطمینان 95 درصد نسبت F بدست آمده )0/001( 
نشان داد، متغیر سابقه تدریس اساتید بر کیفیت تدریس آنان 

اثرگذار بوده است.
با توجه به داده های به دست آمده اساتیدی که در گروه )5- 10 
سال( سابقه تدریس بودند دارای بیشترین میانگین و اساتید 
دارای 10 الی 15 سال هم نسبت به بقیه دارای میانگین بهتری 
بودند. اساتید گروه سنی )41- 45 سال( دارای بیشترین میانگین 
و گروه سنی باالی 50 سال دارای کمترین نمره میانگین بودند. 
این داده ها نشانگر آن است که سابقه تدریس بر میزان کیفیت 

تدریس اثرگذار است )جدول1(.
همانطور که در جدول 2 نشان داده شده است، تفاوت معناداری 

از لحاظ کیفیت تدریس و جنسیت وجود ندارد.
ارزیابی  عاملی  یک  واریانس  تحلیل  داده های  همچنین 
دانشجویان از کیفیت تدریس اعضای هیات علمی بر حسب 
محل اخذ مدرک تحصیلی نشان داد که تفاوت معناداری از 

جدول 1- سن اساتید و کیفیت تدریس

  سابقه تدريس
  هاي آماريشاخص

  انحراف استاندارد  ميانگين  تعداد
30- 35  4  16/44  94/10  
36- 40  6  39/45  71/10  
41- 45  4  82/47  67/7  
46- 50  4  60/44  54/12  
51- 55  2  13/44  86/5  

  544/9  22/45  20  جمع
 

جدول 2- تحلیل واریانس یک عاملی ارزیابی دانشجویان از کیفیت تدریس اعضای هیات علمی بر حسب جنسیت

  جنسيت
 هاي آماريشاخص

  P مشاهده شده T خطاي استاندار  انحراف استاندارد  ميانگين  تعداد
  84/0  -90/2  68/1  55/14  20/85  14  مرد
  ---   ---   24/1  71/12  29/85  6  زن
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لحاظ کیفیت تدریس بین دو گروه مشاهده وجود دارد. یعنی 
اساتیدی که مدرک تحصیلی دکتری خود را از خارج گرفته اند 
نسبت به اساتیدی که در داخل مدرک دکتری گرفته اند دارای 
میانگین بهتری هستند و تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده 
می شود. میانگین این مقدار برای اساتید داخل کشور 83/18 
و برای اساتیدی که مدرک خود را از خارج از کشور دریافت 
نموده اند 88/30 بود. همچنین انحراف استاندارد برای اساتید 
داخل کشور 12/28 با خطای استاندراد 1/45 بود در حالی 
که این رقم به ترتیب برای اساتیدی که خارج از کشور مدرک 
گرفته اند 14/39 و 2/27 بود. داده های به دست آمده از آزمون 
متغیر رشته تحصیلی در در جات آزادی 7 و 88 و در سطح 
اطمینان 95 درصد نسبتF به دست آمده )13/25( نشان داد 
که متغیر رشته تحصیلی اساتید بر کیفیت تدریس آنان اثرگذار 

بوده است.
داده های به دست آمده نشان داد، رشته تحصیلی اساتید بر 
کیفیت تدریس آنان اثر داشته است. با توجه به این یافته ها گروه 
آموزشی علوم تربیتی، ریاضی و ادبیات فارسی به ترتیب دارای 
بیشترین میانگین بوده اند. و گروه خاک شناسی دارای کمترین 
میانگین از بین ده گروه منتخب می باشد. با توجه به نتایج آزمون 
همبستگی بین تعداد مقاالت اساتید و کیفیت تدریس با سطح 
معنی داری (sig=0/00) که کمتر از 0/05 می باشد فرض صفر 
رد می شود و همبستگی بین این دو متغیر وجود دارد. ضریب 
همبستگی بین دو متغیر نیز برابر 0/433 و در سطح خطای 1 
درصد نیز معنادار می باشد. همبستگی بین دو متغیر در جهت 
مثبت و به نسبت خوب است و دارای ارزش علمی می باشد 
یعنی با افزایش تعداد مقاالت اساتید میزان کیفیت تدریس 
آنان بهبود داشته است. برای سنجش کیفیت تدریس ترکیبی 

از 6 مولفه در جدول 3 استفاده شده است.
میانگین به صورت نمره بندی 5 درجه ای از یک طیف خیلی 
ضعیف تا 5 طیف خیلی خوب، نمره گذاری شده اند و گویه 
تسلط استاد بر محتوای تدریس شده دارای بیشتری میانگین 

و در اولویت اول قرار داشت. مهارت های برقراری ارتباط 
استاد با دانشجو در اولویت دوم و مهارت مدیریت کالس در 

بین 5 گویه در رتبه آخر قرار داشت.

بحثونتیجهگیری
ارزشیابی استادان توسط دانشجویان به عنوان یکی از ابزارهای 
ارزشیابی قابل اجرا است. لذا باید ارزشیابی در قالب یک 
نگرش سیستمی در دانشگاه ها از اهمیت خاصی برخوردار 
گردد و ارزشیابی اعضای هیأت علمی به عنوان جزئی از این 
سیستم و از طریق مشارکت خود آنان انجام شود. ذوالفقار و 
مهرمحمدی )1383( در تحقیقی با عنوان، ارزیابی دانشجویان 
از کیفیت تدریس اعضای هیات علمی رشته های علوم انسانی 
دانشگاه های شهر تهران، نتیجه گرفتند بین کیفیت تدریس 
اعضای هیات علمی بر حسب محل خدمت و رشته تحصیلی 
آنان رابطه معناداری وجود دارد، اما در سایر شاخص های مورد 
نظر در این پژوهش  بین سن، جنس، سنوات تدریس و دانشگاه 
محل تحصیل با کیفیت تدریس اعضای هیات علمی رابطه 
معناداری به دست نیامد )9(. همچنین محمودی و همکاران 
در پژوهشی نتیجه گرفتند که دانشجویان عملکرد آموزشی 
اعضای هیات علمی را دانشکده را مطلوب ارزیابی نمودند. 
از نظر 76/7% دانشجویان، اساتید دارای اخالق خوب، %43/3 
دانشجویان اعتقاد داشتند که اساتید دارای فن تدریس خوب 
و 33/3% دانشجویان اعتقاد داشتند که اساتید از نظر علمی 

جدول 3- گویه های کیفیت تدریس از و میانگین و انحراف معیار آنها

  انحراف معيار  ميانگين  گويه
  87/0  16/4  بر محتواي درس استاد تسلط
  51/0  39/3  هاي تدريسمهارت

  42/0  98/2  مديريت كالس درس
  71/0  88/3  هاي برقراري ارتباطمهارت
  75/0  79/3  يادگيري دانشجويان عملكرد ارزيابي

  39/0  64/3  تدوين طرح درس
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وضعیت خوبی دارند )10(.
شریف و سالک )1387( نیز در پژوهشی یه اسن نتیجه رسیدند 
که بین نظرات اعضای هیات علمی در مورد ارزشیابی کیفیت 
تدریس اعضای هیات علمی با مرتبه علمی، سابقه خدمت و 
نوع گروه تفاوت معنی داری وجود دارد اما بر حسب جنسیت 
تفاوت معنی داری وجود  بین نظرات اعضای هیات علمی 
نداشت )11(. نوبخت و رودباری )1391( در مطالعه ای با 
عنوان "ارزیابی دانشجویان از کیفیت تدریس اساتید در دانشگاه 
علوم پزشکی تهران" نتیجه گرفتند، مقررات اداری، ظواهر 
فردی و اجتماعی و روابط متقابل استاد و دانشجو بیشترین 
امتیاز ارزشیابی را داشت. امتیاز کسب شده در زمینه کیفیت 
آموزشی و روش های اداره و کنترل کالس در مرتبه بعدی 

ارزشیابی قرار داشت )12(.
شکورنیا و همکاران در تحقیقی بر روی 84 مدرس دانشگاه های 
اساتید طی  ارزشیابی  به روند  علوم پزشکی جندی شاپور 
سال های 1375 الی 1384 پرداختند و نتیجه گرفتند، علی رغم 
تغییر دانشجویان و ارزشیابی کنندگان در طول ده ساله فوق، 
نتایج ارزشیابی ثبات داشته است )15(. همچنین فتاحی و 
علوم  دانشگاه  مدرس   113 روی  بر  تحقیقی  در  همکاران 
پزشکی کرمان در سال تحصیلی 82- 1381 نشان دادند که 
مدرسین از نظرات دانشجویان در اصالح شیوه تدریس خود 
استفاده کرده اند )13(. در مطالعه ای که در سال 89- 388 در 
دانشگاه علوم پزشکی سمنان برگزار شد، مدرسین دانشگاه 
در ابعاد مهارت، خصوصیات فردی، رعایت قوانین آموزشی، 
خصوصیات فیزیکی و زمان ارائه  درس و سایر جنبه ها از 

سوی دانشجویان مورد ارزشیابی قرار گرفتند که نتایج نشان 
داد که تسلط استاد به مطالب، خوش اخالقی، اعتماد به نفس، 
قدرت بیان، تالش در تفهیم مطالب، شخصیت و جدید یا 
قدیمی بودن مطالب بر ارزشیابی اساتید اثرگذار است )14(.

با توجه به نتایج این مطالعه و دیگر پژوهش ها، توصیه می گردد، 
از ارزشیابی به عنوان یک فعالیت موردی استفاده نشود، بلکه 
به صورت فرایند مستمر از مجموعه فعالیت ها و عملیات 
از آن بهره گرفته شود. مسؤولیت اجرای ارزشیابی و تهیه 
ابزارهای آن توسط یک کمیته علمی مجرب و متخصص و با 
انجام کار تحقیقاتی در گروه های مختلف تخصصی و توسط 
خود آنان انجام گیرد. جو مناسب ارزشیابی در محیط های 
ارزشیابی به خصوص در مراکز آموزش عالی حکمفرما گردد 
تا باعث تشویق و همکاری بیشتر اعضای هیأت علمی در 
دارد،  اعتقاد  ریندرمن،  شود.  فعالیت های خود  از  ارزشیابی 
به  مدرسان  کیفیت عملکرد  به  نسبت  دانشجویان  قضاوت 
عوامل شش گانه سن، جنس، دانشگاه محل تحصیل، سوابق 
تحصیلی، میزان دانش واطالعات علمی، و سطح هوش آنان 

بستگی دارد.

تشكروقدردانی
نویسندگان این پژوهش برخود الزم می دانند که از زحمات و 
همکاری صمیمانه پرسنل اداری و اداره آموزش دو دانشگاه 
علوم پزشکی سنندج و دانشگاه کردستان و نیز دانشجویانی 
که در اجرای این پژوهش شرکت نمودند سپاسگزاری نمایند.
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  پرسشنامه محقق ساخته كيفيت تدريس

  دانشجوي گرامي: 
هاي صحيح به منظور باال بردن سطح آموزش دانشگاه و نظر خواهي درباره تدريس اساتيد مربوطه ، خواهشمند است با دادن جواب

  ما را در انجام هرچه بهتر اين پژوهش ياري فرمائيد.
ستادان و مسئولين دانشگاه فراهم ساخته و در اي براي اهاي واقع بينانه شما در مجموع اطالعات با ارزش و سازندهبديهي است پاسخ

  موارد مقتضي از آن استفاده خواهد شد.

  نام استاد: دكتر....  نام درس:
  محل گرفتن مدرك دكتري استاد:      سن استاد:    جنسيت استاد:

  سابقه تدريس استاد:          رشته استاد:
 ضعيفخيلي  ضعيف متوسط خوب خيلي خوب  عناوين

            قدرت تفهيم و انتقال مفاهيم درس توسط استاد  1
            ميزان تسلط در موضوع درس توسط استاد  2
            روش تدريس مناسب استاد  3
            در صورت وجود امكانات)يل كمك آموزشي (ميزان عالقه استاد به استفاده از وسا  4
            ميزان عالقه استاد به امر تدريس  5
            و رغبت در رفع مشكالت علمي دانشجويانعالقه   6
            ميزان پذيرش نظرات دانشجويان در رابطه با درس  7
           ، حضوردر كالس و طول زمان كالسنظم و ترتيب در فعاليتهاي آموزشيميزان رعايت   8
            ميزان رعايت سرفصل هاي دروس تعيين شده   9
            ميزان ارائه مطالب و اطالعات جديد 10
            ارائه كاربرد علمي مطالب تدريس شده  11
            ميزان تاثير تكليف تعيين شده 12
            ميزان معرفي منابع و ماخذ در رابطه با درس 13
            گيري از دروس آزمايشگاهي و كارگاهي (در صورت وجود امكانات)ميزان نتيجه 14

            پايان مقطع آموزشي. نحوه ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو در  15

  مشخص كردن و ارائة طرحي براي استفاده از تكنولوژي اطالعات و ارتباطات  16
 يادگيري -هاي ديگر در فرايند ياددهي و رسانه

          

           ها و فنون مناسب در فرايند ياددهي يادگيريمشخص كردن روش 17

           مشخص كردن محتواي درس قبل از ارائة آن 18
           هاي تدريسمشخص كردن هدف 19
           سازماندهي منظم و منطقي محتواي درس 20
           مهارت در ارائة محتواي درس 21

  مشخص كردن و ارائة طرحي براي استفاده از تكنولوژي اطالعات و ارتباطات  22
 يادگيري -هاي ديگر در فرايند ياددهي و رسانه

          

           نون مناسب در فرايند ياددهي يادگيريها و فمشخص كردن روش 23
           هاي دانشجويانمهارت در توجه و گوش دادن به سؤاالت و جواب 24
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Evaluation of faculty members’ teaching quality at the 
university of medical sciences, Sanandaj and Kurdistan

Salimi J1, Ramezani GH2

 

Abstract: 

Aims: Evaluation is the most important tools for determining the quality and effectiveness of a process 

and Curriculum. The mission of universities and centers of higher education are teaching, research and 

Health care service. In this study were evaluated Faculty members’ teaching quality at the University of 

Medical Sciences, Sanandaj and Kurdistan.

Methods: This research was descriptive. The sample of Kurdistan University of Medical Sciences, 

Sanandaj, all faculty members and students in the academic year 1392- 93. randomly selected for each 

teacher. Data are gathered by questionnaires. For data analysis, descriptive and inferential statistical methods 

we use spss software version 20. 

Results: The results showed that the degree of faculty and teaching experience, as well as the quality 

of their teaching PhD with significant relations. However, no significant relationship between gender and the 

quality of teaching. 

Conclusion: Evaluation as a valuable source of reliable information for feedback to teachers in order to 

improve the quality of education is supreme.

Keywords: Evaluation, Faculty Members, quality of teaching

1- Assistance professor in educational sciences, university of Kurdistan
2- MA in educational planning, University of Kurdistan
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