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 آیا دانشجویان استفاده از روش های غیرکاغذی )تحت وب( را برای ارزشیابی 
کیفیت تدریس اساتید ترجیح می دهند؟

دکتر لیال جویباری1، دکتر اکرم نوده شریفی2، دکتر اکرم ثناگو3، فرشته عراقیان مجرد4

چكیده
مقدمه: دانشجویان، اصلی ترین ذی نفعان برنامه های آموزشی دانشگاهی و ارزشیابی اساتید یکی از اقدامات جدی برای 
ارتقای کیفی فرایندهای آموزشی به شمار می روند، هر گونه تغییر و یا بازنگری در هر یک از بخش های روندهای آموزشی 
می بایست توسط دانشجویان نیز مورد قضاوت قرار گیرد. ذهدف از این پژوهش بررسی نظرات دانشجویان دانشگاه علوم 

پزشکی گلستان در خصوص ارزشیابی اساتید با استفاده از سیستم الکترونیک )آنالین( بوده است.
روش ها: این مطالعه توصیفی-مقطعی )1393( با استفاده  از نمونه گیری سهمیه ای در دو مقطع تحصیلی کارشناسی و 
پزشکی عمومی )بجز دوره کارآموزی  و کارورزی( روی 256 نفر از1200 دانشجوی واجد شرایط از دانشکده های 
بهداشت، پرستاری و مامایی، پزشکی و پیراپزشکی انجام شد. با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته 15 سوالی با پاسخ های 
لیکرت سه تایی و دامنه امتیاز 15-45 دیدگاه دانشجویان در خصوص انجام ارزشیابی کیفیت تدریس اساتید با استفاده 
از روش تحت وب )غیر کاغذی( بررسی گردید. ابزار دارای سه حیطه های امنیت ارزیابی، عوامل محیطی )جو کالسی(، 
دقت و مقرون به صرفه بودن بوده است. روایی محتوایی )نظرسنجی از طریق 10 عضو هیات علمی( و پایایی ابزار )الفای 

کرونباخ=0/8( تایید گردید. برای آنالیز داده ها از آزمون T-test مستقل استفاده گردید.
یافته ها: از 256 دانشجوی شرکت کننده، 59/1% مونث، 73/1% دانشجوی مقطع کارشناسی بوده اند. میانگین نمره دانشجویان 
در خصوص دیدگاه شان از ارزشیابی اساتید به صورت تحت وب )انالین( در کل از 45 نمره 5/21±21/72 و به ترتیب 
در دانشکده پیراپزشکی 5/62±23/15، پزشکی 4/84±21/98، بهداشت5/1±21/05 و پرستاری و مامایی 20/77±5/1 
 ،)P=0/05( بوده است. اختالف میانگین بین نمرات دانشجویان دانشکده پیراپزشکی با سایر دانشکده ها معنی دار بوده است

نظر  دانشجویان دانشکده پیراپزشکی نسبت به انجام ارزشیابی اساتید با روش آنالین مثبت تر بوده است.
نتیجه گیری: استفاده از نیروی انسانی کمتر و صرفه جویی در هزینه های چاپ و انتشار و توزیع و راحت تر بودن ارزشیابی، 
بیشترین مزایای روش ارزشیابی اساتید به صورت تحت وب از دیدگاه دانشجویان بوده است. دانشجویان دیدگاه مثبتی 

نسبت به ارزشیابی اساتید با روش های غیرکاغذی داشتند.
کلمات کلیدی: دانشجوی، ارزشیابی، کیفیت تدریس
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مقدمه
ارزشیابی فرآیندی است نظامدار برای جمع آوری تحلیل و 

تفسیر اطالعات به منظور تحقق اهداف مورد نظر برنامه می باشد 
تا تصمیم گیری برای بهبود عملکرد به عمل آید. در تعمیم 
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این هدف و تعیین میزان موفقیت استاد در دستیابی به اهداف 
آموزشی خود ارزشیابی مدرس را می طلبد )1(. امروزه ارزشیابی 
اعتبار و سودمندی عملکردها  تعیین کننده  به عنوان عامل 
محسوب می شود. از این رو از ارزشیابی مداوم برای سنجش 
کیفیت عملکرد مدرسین و آگاهی از نقاط قوت و ضعف آنها 
به منظور ارتقاء و پویایی فعالیت های آموزشی استفاده می شود. 
روش های مختلفی برای ارزشیابی عملکرد آموزشی اساتید 
وجود دارد )2و3(. ارزشیابی توسط مسوولین، همکاران و 
نیز دانشجویان و خودارزیابی، نمونه هایی از آن است که از 
میان روش های ذکر شده متداول ترین روش ارزشیابی اساتید 
توسط دانشجویان Student Evaluation of Teaching است 
که در سال های اخیر در دانشگاه ها رایج گردیده است )4(. با 
توجه به  اهمیت نقش ارزشیابی در امر قضاوت، در خصوص 
کیفیت فرآیند آموزش و نقش شناخته شده آن در پیشبرد اهداف 
آموزشی، ارتقا فرآیند ارزشیابی اساتید ضرورت دارد )5(. با 
توجه به اینکه دانشجو و استاد دو رکن ارزشیابی اساتید توسط 
دانشجویان می باشند )6(، برای این که اعتبار و دقت بیشتر و 
بـازخورد دقیـق تـری از ارزشیابی داشــته باشـیم نیازمنـد 
وسـایل و روش هـای نـوین می باشیم. نگاه نوین به مسایل 
مـدیریتی ایجـاب مـی کنـد کـه مدیران به سادگی از کنار نقش 
فناوری اطالعات عبور نکننـد. از سوی دیگر انقالب فناوری و 
انفجار اطالعات، روش های سنتی را با تردید مواجه ساخته و 
در نتیجه مراکز آموزش عالی طیف گسـترده ای از گزینـه هـای 
اسـتراتژیک و شـکل هـای سازمانی را تجربه می کند )7(. 
همانطور که سیستم ساده ای برای ارزیابی کیفی پژوهش اعضای 
هیات علمی وجود ندارد سیستم ساده ای برای ارزیابی کیفیت 
تدریس عضو هیات علمی نیز وجود ندارد. با تفکر و تامل 
در باره اهداف ارزشیابی و با در نظر گرفتن شیوه های متعدد 
ارزیابی مناسب  آن اهداف، می توان سیستم های ارزیابی را که 
از قابلیت اعتماد، اعتبار و انصاف برخوردار هستند، ایجاد 
نمود. بدیهی است توجه بیشتر به ارتقای سیستم ارزشیابی 

تدریس، به ترویج این فرهنگ که تدریس امری بسیار ارزشمند 
است، کمک می کند )8(. اگرچه استفاده از سیستم های آنالین 
در ارزشیابی تدریس رویکرد جدیدی نیست اما تجربیات 
دانشگاه ها در این خصوص بسیار متفاوت است و صرفا در 
به  آموزش  توسعه  و  مطالعات  مراکز  توجه  اخیر  سال های 
روش های تحت وب افزایش یافته است. شاید یکی از دالیل 
گرایش به سیستم های تحت وب، توجه به محیط زیست و 
پرهیز از اتالف منابع طبیعی و محدود کشور باشد. ارزشیابی 
به شیوه دستی با امکان خطا، وجود اشتباهات بارز، اتالف 
وقت،... همراه می باشد.. بدین ترتیب جهت  انگیزه بیشتر برای 
مشارکت دانشجویان در ارزشیابی پایان ترم تحصیلی و کاهش 
موارد ذکر شده، ارزشیابی اینترنتی را با هدف ارتقاء کیفیت و 
کمیت عملکرد اساتید در برنامه های آموزشی دانشگاه ها اجرا 
نموده اند. دانشگاه علوم پزشکی گلستان از سیستم سنتی و 
بسیار پرهزینه ارزشیابی اساتید با استفاده از فرم های کاغذی 
را در دروس نظری و بالینی برای سالیان متوالی مورد استفاده 
قرار می داده است ولی در سال های اخیر به دلیل افزایش تعداد 
دانشجو، تنوع رشته ها و مقاطع تحصیلی، ودر نتیجه کمبود 
نیروی انسانی برای توزیع فرم ها، تداخل زمان توزیع فرمها با 
برنامه کالسی و کارآموزی دانشجویان و... با مشکالت اجرایی 
متعدد مواجه بوده است. هدف از این مطالعه بررسی نظرات 
دانشجویان در خصوص ارزشیابی کیفیت تدریس اساتید با 
استفاده از روش تحت وب پس از یک دوره اجرای سیستم 
ارزشیابی استاد با روش غیر کاغذی )استفاده از سیستم ارزشیابی 

آنالین( بوده است.

روشکار
این پژوهش یک مطالعه توصیفی-مقطعی در سال 1393 بوده 
که روی دانشجویان در حال تحصیل دانشگاه علوم پزشکی 
گلستان انجام شد. از 1200 دانشجوی مشغول به تحصیل 
در سال 1393 در دانشکده های پرستاری و مامایی، پزشکی، 
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دکتر لیال جویباری و همکاران 37آیا دانشجویان استفاده از روش های غیرکاغذی )تحت وب( را برای ارزشیابی کیفیت تدریس اساتید ترجیح می دهند؟

بهداشت، پیراپزشکی و در دو مقطع کارشناسی و پزشکی 
عمومی )به غیر از دوره کارآموزی و کارورزی( با استفاده 
از نمونه گیری سهمیه ای، 20 درصد از جامعه دانشجویان و 
همچنین با احتمال ریزش 20 درصدی، حجم نمونه 266 نفر 

تعیین گردید.
معیار ورود به مطالعه، مشغول به تحصیل بودن در دانشگاه 
علوم پزشکی گلستان و گذراندن حداقل دو نیم سال تحصیلی 
و تجربه انجام حداقل دو نوبت ارزشیابی اساتید )یک بار 
با روش کاغذی و یک بار با روش تحت وب( بوده است. 
ابزار گردآوری اطالعات جهت بررسی نظرات دانشجویان 
در این مطالعه پرسشنامه خودساخته برگرفته شده از مطالعه 
خورسندی و همکاران 1392 بود )7(. بخش اول پرسشنامه 
شامل مشخصه های فردی سن، جنسیت و ترم، مقطع، رشته 
ماده سه گزینه ای است.  و معدل و بخش دوم حاوی 15 
گزینه های هر ماده به ترتیب از 1 تا 3 و دامنه امتیاز از 45-15 
و پاسخ به سواالت به صورت بلی )3 نمره(، خیر )2 نمره( و 
نظری ندارم )یک نمره(، می باشد. پرسشنامه شامل ابعاد الف( 
امنیت ارزیابی، ب( جو و عوامل محیطی کالس، ج( دقت در 
پاسخگوی و د( اقتصادی است. روایی محتوایی پرسشنامه از 
طریق بررسی نظرات 10 تن از اعضای هیات علمی و پایایی آن 
از طریق پاسخگویی 30 تن از دانشـجویان و محاسبه ضریب 

آلفای کرونباخ )0/8( تایید گردید.
پس از توضیح اهداف و توجیه نمونه ها مبنی بر اختیاری بودن 
شرکت در مطالعه و محرمانه ماندن اطالعات، پرسشنامه در 

اختیار دانشجویان قرار گرفت. کلیه داده ها پس از جمع آوری 
وارد نرم افزار SPSS 18 شد. و بعد از تایید شدن نرمال بودن 
داده ها، همگنی واریانس ها مورد سنجش قرار گرفت و از 
آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین نمره ارزشیابی افراد 
استفاده شد. سطح معنی داری آزمون ها P< 0/05 بوده است.

یافتهها
از 266 پرسشنامه توزیع شده، 256 پرسشنامه به صورت کامل 
تکمیل و عودت داده  شد. دامنه سنی دانشجویان از 18 تا 24 
سال بوده است. 59/1 درصد دانشجویان را دختران و از نظر 
قومیتی 64/1 درصد را فارس تشکیل داده بود. از نظر سنی 51/8 
درصد شرکت کنندگان، کمتر از 20 سال و 91/1 درصد مجرد 
بودند از 46/8 درصد دانشجویان در ترم 5 تحصیلی بوده اند.
همان طور که جدول شماره یک نشان می دهد میانگین نمره 
دیدگاه دانشجویان در خصوص ارزشیابی کیفیت تدریس استاد 
با روش تحت وب 21/72 از حداکثر 45 امتیاز بوده است که 
در تقسیم بندی معادل متوسط قرار دارد. همچنین بیشتر افراد 

)204 نفر از دانشجویان( در سطح متوسط قرار دارند.
تاهل و سن  بین جنسیت، وضعیت  معناداری  تفاوت  هیچ 
با نمره ارزشیابی انالین وجود نداشت، بیشترین مواردی را 
که از مزایای روش ارزشیابی اساتید به صورت الکترونیک 
)آنالین( می دانستند شامل استفاده از نیروی انسانی کمتر و 
صرفه جویی در هزینه های چاپ وانتشار و توزیع و راحت تر 

بودن ارزشیابی بوده است.

میانگین و انحراف معیارماکزیمممینیممدرصدفراونی
(Mean±SD)

15±3112/115200کمتر از 20
75/79±20479/7214021/3بین 20-40
33/87±218/2414552/2بیشتر از 40

72/21±256100154521/5کل

جدول 1- میانگین و انحراف معیار نمرات دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان در خصوص ارزشیابی کیفیت تدریس اساتید با استفاده روش 
تحت وب در سال 1394
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بحثونتیجهگیری
یافته های مطالعه حاضر که با هدف بررسی نظر دانشجویان در 
خصوص ارزشیابی کیفیت تدریس اساتید با روش تحت وب 
انجام شد نشان داد که دانشجویان دیدگاه مثبتی به ارزشیابی 
انالین داشتند، به گونه ای که دانشجویان بیش از نیمی از امتیاز 
مربوطه را کسب نمودند. ارزشیابی با روش سنتی می تواند 
تحت تاثیر عواملی همچون زمان، وجود مربی در کالس، 
هنگام ارزشیابی و دقت پاسخ دهندگان و سایر عوامل دیگر 
قرار گیرد )7(. ارزشیابی دارای ماهیت منطقی و معقولی است 
و دارای بازخورد می باشد که به کمک بازخوردی که حاصل 
می شود می توان به نقاط ضعف و انحراف ها پی برد و در جهت 
اصالح آن ها تالش نمود )9(. ارزشیابی با شیوه های الکترونیک 
و تحت وب سبب می شود تا عوامل مخدوش کننده ارزیابی 
سنتی حذف شده  و امنیت ارزیابی بیشتر گردد. عوامل مخدوش 
کننده ارزیابی سنتی از جمله عوامل زمان، حضور سایرین یا 
مربی و غیره در روش ارزیابی تحت وب حذف شده و امنیت 
ارزشیابی بیشتر می شود )7(. در یک مطالعه بررسی دیدگاه 
دانشجویان در خصوص عوامل موثر در ارزشیابی حاکی از آن 
بود دانشجویان ارزشیابی استادان با روش سنتی را قابل اعتماد 
و تا حد زیادی آن را با واقعیت منطبق می دانستند )11(. در 
مطالعه حاضر مقایسه نظرات دانشجویان دانشکده های مختلف 

درباره ارزشیابی از کیفیت تدریس استادان به روش تحت وب 
حاکی از اختالف معنادار بود و نشان داد دانشجویان دانشکده 
پیراپزشکی به ارزشیابی تحت وب اعتماد بیشتری دارند. در 
تاثیر  آن  بودن  اقتصادی  بعد  ارزیابی  ابعاد  مقایسه  با  رابطه 
بیشتری بر انتخاب این روش و بعد جوکالسی و تاثیر عوامل 
محیطی تاثیر کمتری بر کیفیت ارزشیابی استاد با روش تحت 
وب داشته است. نتایج این تحقیق هم راستا با نتایح تحقیق 

خرسندی و همکاران می باشد )6(.
مثبت  دیدگاه  دهنده  نشان  تحقیق  نتایج  اینکه  به  توجه  با 
دانشجویان نسبت به ارزشیابی انالین می باشد. لذا پیشنهاد 
می گردد که به دانشجویان اطالعات کافی در مورد ارزشیابی 
و اهمیت آن برای ارتقاء کیفیت آموزش داده شود. از طرفی 
نتایج ارزشیابی تحت تاثیر جو کالس قرار نمی گیرد پس این 
نوع ارزشیابی می تواند سبب بهبود بخشیدن کارایی و اثربخشی 
آموزش و بهبود در مدیریت گردد و به تبع آن باعث کاهش 
هزینه ها و حذف فرایندهای زاید از طریق اطالعات مفیدتر شود.

تشكروقدردانی
و  مطالعات  مرکز  معنوی  و  مادی  حمایت  با  طرح  این 
توسعه آموزش دانشگاه و معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه 

علوم پزشکی گلستان اجرا شد.
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Do The Students Prefer Using Web-Based System for 
Evaluation of The Quality Of Instruction?

*Jouybari L1, Nodeh Sharifi A2, Sanagoo A3, Araghian Mojarad F4

Abstract

Introduction: Students are the main stakeholders of university educational programs, so their opinions 

should be considered in the promotion of educational processes. The students’ evaluation of the teachers 

is considered one of the serious measures to improve the quality of educational processes, therefore, any 

change or reform any of the educational process should be judged by the students. The aim of this study was 

to evaluate the students’ opinions about evaluation of teachers through electronic based system.

Methods: This cross-sectional study conducted on 266 students of Golestan University of Medical Sciences 

in 2014. The data collected by teach made questionnaire with 15 questions with a Likert-type response 

(range of 15-45 points). The questions were about students’ view to evaluating teachers electronically in the 

areas of security, environmental factors, accuracy, and cost-effectiveness. For data analysis, independent 

T-test was used.

Results: Of 256 students participated in this study, 59.1% were female. The amount of participation of 

the students from the Faculty of Medicine was 26.6%, 27% nursing, paramedical 23.4% and 23% health. 

46.8 percent of the students were at the third academic year (semester five). 73.1 percent of the students 

were from undergraduate level (bachelor degree) and 26.9% of them were from general medicine (GP) 

level. There was a significant difference between the mean score of students at paramedical Faculty with 

the other faculties (P=0.05). The Paramedical students had more positive views to online evaluation method. 

There were no statistically significant differences between students’ viewpoints scores with demographic and 

academic variables.

Discussion: Since the students had a favorable view of the online evaluation, using this method in the 

evaluation of the quality of teaching can be continued.

Keywords: Online evaluation, Students, Teacher assessment, University
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