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فرایندی ممکن است که سیستم آموزشی کشور را در دراز

ارزشیابی فرایندی فراگیر و ضروری برای تمامی سازمانها

مدت ،در هالهای از ابهام فرو برد و استادان را دچار دلزدگی و

و مؤسسات آموزش عالی است که عدالت و تعالی را هدف

فرسودگی زودرس شغلی کند ،مجریان مطالعه حاضر وظیفه

خود قرار دادهاند ( .)1محوریترین ارزش نهادهای دانشگاهی

خود دانستند که با اجرای یک پژوهش کاربردی به اعتبارسنجی

در درجه نخست ،بهبود کیفیت یاددهی و یادگیری است.

فرمهای موجود ارزشیابی استاد در دانشگاه علوم پزشکی

ارزشیابی استاد ،عبارت از تعیین میزان موفقیت استاد در رسیدن

همدان بپردازند و با شناسایی برخی از عوامل مؤثر بر ارزشیابی

به اهداف آموزشی است ( .)8پیچیدهترین نوع ارزشیابی،

دانشجو از استاد ،با کمترین تورش ،ارزشیابی استاد انجام

ارزشیابی استاد و علت پیچیدگی این روش را کم اعتباری و

پذیرد.

بیدقتی ابزار و روشهای سنجش و اندازهگیری مورد استفاده
دانستهاند ،زیرا شیوههای به کار گرفته شده ،روش ارزشیابی و
منابع اطالعاتی حاصل نمیتواند اطالعات دقیق و بیغرضانهای
را ارایه نماید.

روش کار
پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی بوده که به منظور بررسی
روایی و پایایی فرم ارزشیابی اعضای هیئت علمی که توسط

به همین دلیل ،پیشنهاد کردهاند که برای قضاوت نهایی،

دانشجویان تکمیل می شود (فرم ارزشیابی دانشجو از استاد در

ترکیبی از اطالعات ارزشیابی مورد استفاده قرار گیرد (.)3 ،6

زمینه دروس تئوری موجود در سیستم سما دانشگاه علوم

یکی از متداولترین روشهای ارزشیابی استاد جهت تعیین

پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان) بهمراه شناسایی

وضعیت تدریس ایشان ،که در بیشتر کشورها از جمله ایران

برخی عوامل موثر بر ارزشیابی دانشجو از استاد ،انجام شد .در

استفاده میشود ،ارزشیابی توسط دانشجویان است (.)1 ،5 ،6

این مطالعه از  8پرسشنامه استفاده شد .یکی پرسشنامه موجود

در چنین روشهایی اغلب یک پرسشنامه نظرسنجی مشتمل بر

در سیستم سما دانشگاه علوم پزشکی همدان در زمینه ارزشیابی

تعدادی سؤال درباره فعالیتهای آموزشی استاد در اختیار

دروس تئوری ارائه شده توسط اساتیدکه مشتمل بر  16سوال

دانشجو گذاشته میشود تا به این طریق استاد خود را ارزشیابی

است و دیگری پرسشنامه نظر سنجی از دانشجویان که شامل

کند .برخی از مطالعات نشان دادهاند که اظهار نظر دانشجویان

سواالتی در خصوص تاثیر برخی ویژگی های فردی استاد

در مورد استادان شاید متأثر از عواملی باشد که با موضوع

(مانند ،سن ،جنس ،مهارت های ارتباطی ،شوخ طبعی،

ارزشیابی استاد ارتباط نداشته باشد ( .)7در این راستا در طی

آراستگی ظاهر و یا سخت گیری استاد در برگزاری امتحانات و

سالهای گذشته ،مطالعات عدیدهای انجام گرفته است و

 )...در ارزشیابی ایشان و اعمال نظرات سوگیرانه دانشجویان

گروهی در موافقت و عدهای در مخالفت با این نوع ارزشیابی

می باشد .برای تعیین شاخص و نسبت روایی محتوی سواالت

نظرات و شواهدی ارایه نمودهاند ( .)7-11طرفداران این نوع

فرم ارزشیابی استاد ،تعداد  87نفر از اعضای هیئت علمی

ارزشیابی معتقدند که دانشجویان دارای نوعی فراشناخت

مجرب و صاحب نظر به نسبت تعداد اعضای هیئت علمی

هستند که باعث میشود تا ارزشیابی آنان از استادان صحیح

دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی همدان انتخاب و از آنان

باشد ،در حالی که مخالفان اعالم میدارند که قضاوت

خواسته شد تا در مورد میزان تناسب هر یک از سواالت فرم

دانشجویان ذهنی است و بنابراین از روایی برخوردار نیست .از

ارزشیابی استاد نظر دهند .برای محاسبه شاخص روایی

آن جا که بر اساس کنکاشهای انجام شده ،استادان نیز از نتیجه

محتوی ،سه معیار "سادگی و روان بودن"" ،مربوط بودن" و

نهایی ارزشیابی ،رضایت نسبی نداشتهاند و استمرار چنین
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"وضوح یا شفاف بودن" با استفاده از طیف لیکرت  6قسمتی
برای هر گویه ،مورد استفاده قرار گرفت.

يافتهها
روایی فرم :یافتههای مطالعه در جدول  1ضریب نسبت

با توجه به این که در مطالعات گذشته حدود  67درصد

روایی ،شاخص روایی و ضریب پایایی سؤاالت حیطه

دانشجویان فرم کنونی ارزشیابی را مناسب می دانستند ،در

ویژگیهای حرفهای فرم ارزشیابی استادان را نشان میدهد.

سطح خطای نوع اول  5درصد و حداقل خطای معنی داری

همان طور که یافتهها نشان میدهد ،در رابطه با ضریب نسبت

یک دهم نسبت فوق ،به تعداد  189دانشجو نیاز است.

)Z12 2 p(1  p

n

 189
d2
بنابراین ،برای سنجش ضریب پایایی فرم ارزشیابی استاد،
یک نمونه  189نفری از بین دانشجویان و بصورت سهمیه ای
از دانشکده های مختلف انتخاب شدند .تعداد دانشجویان پسر
و دختر با تقسیم متناسب انتخاب شدند .در دانشکده هایی که
بیش از دو رشته تحصیلی وجود داشت ،با روش کامال
تصادفی از هر دانشکده دو رشته انتخاب گردید .در مرحله بعد
پس از انتخاب تصادفی دانشجویان از روی لیست حضور و
غیاب آموزش دانشکده ها ،یکی از دروس ترم قبل به تصادف
انتخاب و فرم ارزشیابی استاد در اختیار دانشجویان قرار داده
شد .و پس از تکمیل آنها در دو نوبت به فاصله زمانی دو ماه،
پایایی فرم مذکور محاسبه گردید .عالوه بر سنجش ثبات
درونی کل فرم مذکور ،پایایی هر یک از حیطه های فرم
ارزشیابی نیز مورد بررسی قرار گرفت .در تعیین پایایی کلی
پرسشنامه از روش دو نیمه کردن استفاده گردید .و برای تعیین
همسانی درونی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده
شد .در مطالعه حاضر برای توصیف داده های جمع آوری شده
از جدول توزیع فراوانی استفاده گردیده است .همچنین برای
تعیین و گزارش روایی فرم ارزشیابی استاد (کنونی و
پیشنهادی) از شاخص های ضریب نسبت روایی و شاخص
روایی محتوی استفاده گردید .برای محاسبه ضریب پایایی فرم
های مذکور از ضریب اسپیرمن-براون استفاده شد .پس از وارد
کرن داده ها به کامپیوتر ،از نرم افزار  SPSS.V.16برای
استخراج اطالعات استفاده شده است .سطح معنی داری در این
مطالعه  5درصد در نظر گرفته شده است.

روایی ( CVRیا  ،)Content validity ratioبا توجه به
این که  67نفر از استادان در خصوص فرم ارزشیابی اظهار نظر
نمودند ،حداقل مالک قابل قبول برای این قسمت  7/89تعیین
گردید که با توجه به نتایج تمامی سؤاالت دارای نسبت قابل
قبولی بودند .در رابطه با شاخص روایی محتوی ( CVIیا
 )Content validity indexفرم مذکور نیز حداقل مالک
قابل قبول برای این قسمت  7/79تعیین شد که با توجه به
نتایج به دست آمده ،میتوان گفت که سؤاالت ،میزان رعایت
سرفصلهای تعیین شده ،ارایه کاربردی عملی مطالب ارایه شده
و میزان تکلیف تعیین شده از شاخص روایی الزم برخوردار
نبود و اصالح فرم ارزشیابی در موارد مذکور ضروری به نظر
میرسد.
پایایی فرم :در این مطالعه پس از بررسی  189فرم تحویل
داده شده ،تنها  116فرم قابل تحلیل بود و مابقی فرمها به دلیل
بیپاسخی حذف گردید و نسبت پاسخگویی در این مطالعه
برابر با  61/37درصد به دست آمد .از  116فرم بررسی شده
 58فرم ( 68/83فراوامی نسبی) مربوط به دانشجویان پسر و
 66فرم ( 55/17درصد) مربوط به دانشجویان دختر بود .در
مطالعه حاضر ضریب به دست آمده Spearman-Brown
نشان داد که سؤاالت فرم کنونی ارزشیابی استاد ،به طور کلی
دارای پایایی قابل قبولی نیست ( .)r = 7/656 ،P < 7/771در
این مطالعه از اطالعات مرحله دوم جمعآوری اطالعات
(ارزشیابی استاد توسط دانشجو) استفاده گردید و با استفاده از
ضریب آلفای کرونباخ به برآورد ضریب همسانی درونی
پرسشنامه مذکور و هر یک از سؤاالت آن پرداخته شد .از آن
جا که فرم کنونی ارزشیابی استاد در دو حیطه "ویژگیهای
حرفهای استاد" و "ویژگیهای علمی و فردی استاد" تنظیم
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شده بود ،از این رو ،ضریب پایایی هر یک از حیطهها به همراه

ضریب همبستگی  Spearman-Brownبه دست آمده

سؤاالت هر حیطه در جدولهای  1و  8نمایش داده شده است.

برای حیطه "ویژگیهای حرفهای استاد" در روش آزمون -باز
آزمون برابر با  7/68به دست آمد (.)P = 7/771

جدول  .1ضریب نسبت روایی ،شاخص روایی و ضریب پایایی سؤاالت حیطه ویژگیهای حرفهای فرم ارزشیابی استادان
سؤاالت

ضریب نسبت روایی
()CVR

شاخص روایی محتوی

ضریب پایایی*

()CVI

روش تدریس

7/75

7/85

7/587

میزان رعایت نظم و ترتیب در فعالیتهای آموزشی

7/57

7/86

7/688

میزان رعایت سرفصلهای تعیین شده

7/65

7/65

7/388

میزان ارتباط مطالب و اطالعات جدید

7/65

7/79

7/861

ارایه کاربرد عملی مطالب تدریس شده

7/55

7/78

7/377

میزان تأثیر تکلیف تعیین شده

7/65

7/65

7/687

میزان معرفی منابع و ماخذ در رابطه با درس

7/65

7/87

7/676

میزان نتیجهگیری از دروس آزمایشگاهی و کارگاهی

7/67

7/85

7/818

*ضریب پایایی با استفاده از روش آلفای کرونباخ و بر اساس پرسشنامههای تکمیل شده در مرحله دوم مطالعه محاسبه گردیده است.
CVR: Content validity ratio
CVI: Content validity index

یافتههای مطالعه در جدول  1ضریب نسبت روایی ،شاخص

همچنین بررسی ضریب پایایی سؤاالت با استفاده از نتایج

روایی و ضریب پایایی سؤاالت حیطه ویژگیهای حرفهای فرم

آزمون -باز آزمون از طریق آزمون Spearman-Brown

ارزشیابی استادان را نشان میدهد .همان طور که از نتایج نیز

نشان داد که سؤاالت دو مرحله از همبستگی معنیدار و قابل

مشخص میباشد ،در رابطه با ضریب نسبت روایی ( )CVRبا

قبولی برخوردار است (.)P = 7/771

توجه به این که  89نفر از افراد در خصوص پرسشنامه اظهار

یافتههای مطالعه در جدول  8ضریب نسبت روایی ،شاخص

نظر نمودند ،حداقل مالک قابل قبول برای این قسمت 7/89

روایی و ضریب پایایی سؤاالت حیطه ویژگیهای علمی و

تعیین شد که با توجه به نتایج به دست آمده ،تمامی سؤاالت

فردی فرم ارزشیابی استادان را نشان میدهد .همان طور که از

دارای نسبت روایی قابل قبولی بود (شاخص  CVRبرای همه

نتایج نیز مشخص است ،در رابطه با ضریب نسبت روایی

سؤاالت از  7/89بزرگتر میباشد) .در رابطه با شاخص روایی

( ،)CVRتمامی سؤاالت فرم ارزشیابی دارای نسبت روایی

محتوی ( )CVIپرسشنامه نیز حداقل مالک قابل قبول برای

قابل قبولی بود (بزرگتر از  .)7/35در رابطه با شاخص روایی

این قسمت  7/79تعیین شد که با توجه به نتایج به دست آمده

محتوی ( )CVIپرسشنامه نیز با توجه به نتایج به دست آمده

سؤاالت" ،میزان رعایت سرفصلهای تعیین شده"" ،ارایه

سؤاالت" ،عالقه استاد به استفاده از وسایل کمک آموزشی" و

کاربرد عملی مطالب تدریس شده" و "میزان تأثیر تکلیف

"پذیرش نظرات دانشجویان در رابطه با درس" از شاخص

تعیین شده" از شاخص روایی الزم برخوردار نبود و اصالح

روایی الزم برخوردار نبود (کمتر از  )7/8و اصالح فرم

فرم ارزشیابی در موارد مذکور ضروری به نظر میرسد.

ارزشیابی در موارد مذکور ضروری به نظر میرسد .همچنین
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بررسی ضریب پایایی سؤاالت با استفاده از نتایج آزمون -باز

سؤاالت دو مرحله از همبستگی معنیدار و قابل قبولی

آزمون از طریق آزمون  Spearman-Brownنشان داد که

برخوردار میباشند (.)r < 7/7 ،P = 7/771

جدول  .8ضریب نسبت روایی ،شاخص روایی و ضریب همسانی درونی سؤاالت حیطه ویژگیهای علمی و فردی فرم ارزشیابی استادان
ضریب نسبت روایی

سؤاالت

شاخص روایی محتوی

()CVR

ضریب پایایی*

()CVI

قدرت تفهیم و انتقال مفاهیم درس

7/97

7/87

7/569

میزان تسلط بر موضوع درس

7/87

7/95

7/678

عالقه استاد به استفاده از وسایل کمک آموزشی

7/65

7/67

7/675

عالقه استاد به امر تدریس

7/67

7/95

7/359

عالقه و رغبت در رفع مشکالت علمی دانشجویان

7/65

7/88

7/383

پذیرش نظرات دانشجویان در رابطه با درس

7/55

7/65

7/676

*ضریب پایایی با استفاده از روش آلفای کرونباخ و بر اساس پرسشنامههای تکمیل شده در مرحله دوم مطالعه محاسبه گردیده است.
CVR: Content validity ratio
CVI: Content validity index

در گام بعد ،بر اساس نظرات دانشجویان که ذینفعان اصلی

"نظم و ترتیب استاد"" ،معنویت و اخالق استاد"" ،وضعیت

ارزشیابی استادان هستند ،عوامل مؤثر بر نظرات آنان در فرایند

ظاهری استاد" و "دانشجو محوری بودن استاد" به ترتیب

ارزشیابی استاد مورد بررسی قرار گرفت .برخی از عوامل مؤثر

بیشترین تأثیر را بر روی ارزشیابی استاد داشت.

بر نمره ارزشیابی استادان بر پایه سابقه متون و مطالعات انجام

همچنین در این مطالعه پنج عامل "وضعیت تأهل استاد"،

شده در جدول  3تنظیم و در مطالعه حاضر مورد پرسش قرار

"حضور و غیاب استاد"" ،مسؤولیت داشتن استاد در سطح

گرفت.

دانشکده یا دانشگاه"" ،سابقه کار استاد" و "ایجاد انگیزه برای

در مطالعه حاضر با توجه به نتایج حاصل از نظرسنجی
دانشجویان مشاهده گردید که پنج عامل "درجه علمی استاد"،

توجه به درس" بر اساس نظرسنجی از دانشجویان به ترتیب
کمترین تأثیر را بر نمره ارزشیابی استاد داشت.

جدول  .3نتایج نظرسنجی از دانشجویان در مورد میزان تأثیر برخی عوامل مؤثر بر نمره ارزشیابی استاد در سیستم آموزشی سما دانشگاه علوم پزشکی همدان
میزان اثرگذاری بر روی نمره ارزشیابی سما

موضوعات

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

اصال

درجه علمی استاد

85

89

18

5

5

سابقه کار استاد

11

63

63

87

38

نظم و ترتیب استاد

65

53

17

1

7

معنویت و اخالق استاد

65

37

81

7

7

انتقادپذیری استاد

38

87

67

7

17

جدیت استاد

31

68

17

8

85
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وضعیت ظاهری استاد

87

61

38

18

15

دانشجو محوری بودن استاد

68

38

83

6

9

عالقمندی استاد به آموزش

81

36

88

11

87

فراهم نمودن جو مناسب یادگیری توسط استاد

9

81

38

68

6

ایجاد انگیزه برای توجه به درس توسط استاد

7

31

87

38

87

قابل دسترس بودن استاد

85

33

19

16

83

مؤثر بودن صدای استاد برای تدریس

11

89

31

5

67

قدرت کنترل کالس توسط استاد

38

87

67

7

17

قدرت بیان استاد

31

68

17

8

86

الگو بودن استاد در حرفه خود

7

11

38

38

15

کمک به بهبودی مهارتهای ارتباطی دانشجویان

6

88

39

86

9

عادل بودن استاد در برخورد با همه دانشجویان

81

36

88

11

87

وضعیت تأهل استاد

17

8

6

65

67

میزان عالقه شما به درس

11

88

37

87

33

سختگیری استاد در اعطای نمره ارفاقی

88

37

89

17

19

حضور و غیاب کردن استاد

16

19

7

67

36

سختگیری استاد در برگزاری امتحان

37

16

81

89

87

مسؤولیت داشتن استاد در سطح دانشکده یا دانشگاه

5

17

31

37

67

(برای مثال استاد مدیر گروه ،معاون یا سرپرست دانشکده،
معاون و یا سرپرست دانشگاه و  ...باشد)
سن استاد

18

19

67

88

17

نظرات فراگیران برای قضاوت درباره فعالیتهای آموزشی

بحث و نتيجهگيري
تدارک و توسعه برنامه ارزشیابی استاد در دانشگاهها و
مؤسسات آموزشی ،از اولویتهای مهم است و مهمتر از آن
نحوه اجرای ارزشیابی است ،زیرا ارزشیابی باید اثربخشی رشد
و تکامل و دستاوردهای اعضای هیأت علمی را مشخص نماید.
بنابراین سیاستگذاران دانشگاهها و مؤسسات آموزشی ،الزم
است که استادان را در فرایند تعیین مقاصد ،منابع اطالعات،
وسعت مشارکت کنندگان و اثربخشی چنین ارزیابیهایی درگیر
نمایند .بدون تردید ارزشیابی استاد به علت ماهیت و
عملکردش در هر نظام آموزشی یکی بحث برانگیزترین مباحث
فرایند آموزشی است .به هر حال انجام ارزشیابی نظامدار ،جامع
و با کمترین تورش در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در
پیشبرد اهداف آموزشی الزم و ضروری است .استفاده از
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استادان از هر روش دیگر ارزشیابی امکانپذیرتر است ،زیرا بر
خالف روشهایی چون مشاهده کالس توسط مدیران و سایر
افراد خارج از کالس ،در روش ارزشیابی استاد توسط دانشجو،
جریان طبیعی درس و بحث استاد مختل نمیشود ( .)18-16در
این راستا بدون هیچ گونه شتابزدگی و قضاوت عجوالنه
میبایست با یک ابزار مناسب که کمترین تورش سلیقه و
اعمال خصومت دانشجویان را داشته باشد ،به ارزشیابی استادان
پرداخت .مطالعه حاضر تنها به بخشی از شیوه ارزشیابی استاد
پرداخته است (ارزشیابی استاد در دروس تئوری) .نتایج
ارزشیابی استاد بستگی زیادی به روش ارزشیابی ،زمان تکمیل
فرم ارزشیابی استاد از سوی دانشجو (قبل یا بعد از برگزاری
آزمون پایان ترم و  ،)...میزان محرمانه بودن مشخصات نظر
دهنده و  ...دارد .بنابراین ،در این زمینه میبایست فرمهایی
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طراحی گردند که حداقل تورش در نتایج را به همراه داشته

( .)17قربانی و همکاران در مطالعه خود عنوان کردهاند که

باشد .همچنین با توجه به متغیر بودن شرایط آموزش باید نحوه

اکثریت استادان و دانشجویان دانشگاه سمنان به ترتیب "تسلط

ارزشیابی و ابزار ارزشیابی استاد توسط دانشجو مورد تجدید

استاد به درس" و "شیوایی بیان" را از مهمترین اولویت در

نظر مستمر قرار گیرد (.)15 ،16

ارزشیابی استاد میدانند ( .)18مقایسه نتایج سایر مطالعات و

نتایج مطالعه حاضر بیانگر آن بود که اکثر سؤاالت فرم

مطالعه حاضر نشان میدهد که تسلط بر درس ،شیوایی بیان و

ارزشیابی استاد موجود در سیستم سما دانشگاه علوم پزشکی

انتقال مفاهیم به دانشجو از مهمترین اولویتهای ارزشیابی از

همدان از لحاظ محتوی دارای روایی قابل قبولی است ،اما

دیدگاه متخصصان و دانشجویان میباشد .چنین نتایجی در

ثبات درونی آن میزان مناسبی نداشت .عدم پایایی مناسب فرم

برخی مطالعات خارجی نیز مشاهده شده است ( .)19مطالعه

ارزشیابی استاد که توسط دانشجویان تکمیل شد ،از اهمیت

حاضر تنها به بررسی روایی و پایایی فرم ارزشیابی استاد در

بسزایی برخوردار بود .با وجود این که در سالهای گذشته از

دروس تئوری پرداخت و پیشنهاد میگردد که در آینده به

یک سو ،کوشش شده است تا گروههای آموزشی از فرمهای

اعتبارسنجی سایر فرمهای ارزشیابی استاد نیز توجه شود و

ارزشیابی کنونی و ارزشیابی ویژه خود استفاده کنند و از سوی

مطابق با تغییرات قوانین و مقرارات آموزشی فرمهای کنونی

دیگر ،نتایج مطالعه حاضر هم گویای میزان مقبولیت روایی

اصالح گردند.

محتوی فرم موجود ارزشیابی استاد است ،اما هنوز محتوی

نتیجهگیری

فرمها مقبول استادان همه گروهها نبوده و فرمهای کنونی

هر چند که فرم کنونی ارزشیابی استاد در دروس تئوری از

بعضی از فعالیتهای مهم استادان را در امر آموزش دانشجویان

اعتبار درونی (روایی محتوی) به نسبت مطلوبی برخوردار

پوشش نداده است .همان گونه که نتایج نشان میدهد ،برای

است ،ولی سؤاالت آن قابلیت تکرارپذیری (پایایی) الزم را

سنجش ویژگیهای یک مدرس خوب با استفاده از فرمهای

ندارد .از این رو توجه به عدم پایایی فرم ارزشیابی استاد که

ارزشیابی موجود ،توجه و اصالح فرم در مالکهایی همچون،

توسط دانشجویان تکمیل میگردد ،از اهمیت بسزایی برخوردار

"رعایت سرفصلهای تعیین شده برای دروس"" ،ارایه کاربرد

است و تالش کارشناسان امر را برای تدوین یک مجموعه فرم

عملی مطالب تدریس شده"" ،عالقه استاد به استفاده از وسایل

ارزشیابی استاد بر اساس موازین اسالمی و آموزشی جلب

کمک آموزشی" و "پذیرش نظرات دانشجویان" در رابطه با

مینماید.

درس ضروری به نظر میرسد .همچنین مالکهای "قدرت
تفهیم و انتقال مفاهیم درس"" ،میزان تسلط بر موضوع درس"
و "عالقه استاد به امر تدریس" همگی از جنبههای اصلی و
ویژگیهای بارز یک مدرس خوب بوده است.
ادهمی و همکاران طی مطالعهای "میزان تسلط استاد بر
موضوع درس" و "انتقال مفاهیم درس به دانشجو" را همچون
مطالعه حاضر از مهمترین اولویت در ارزشیابی استاد معرفی
کردهاند ( .)16حسینی و سرچمی نیز در تحقیقی مهمترین
اولویت ارزشیابی استاد را از دیدگاه دانشجویان ،تسلط بر
موضوع درسی دانستهاند که با نتایج مطالعه حاضر مطابقت دارد

سپاسگزاري
پژوهش حاضر به شماره طرح  ،9775181676مصوب مرکز
مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی
همدان میباشد و از محل اعتبارات معاونت تحقیقات و
فناوری دانشگاه علوم پزشکی همدان تأمین مالی گردیده است.
همچنین مراتب تشکر و قدردانی خود را از داوران محترم که با
پیشنهادها و نظرات ارزشمند خود ما را یاری نمودند ،صمیمانه
سپاسگزاریم.
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Background & Objective: Evaluation is an essential process for educational institutions, and one
of the most common methods of evaluation of teachers is evaluation by students. Students are the
real customers in the educational process; therefore, their judgments should be important variables
in determining teaching status of teachers. According to customer-centric principles, the
consumer’s satisfaction must be met. This study assessed the validation of the current teacher
evaluation form in theoretical courses.
Methods: This was a cross-sectional study investigating the validity and reliability of the teacher
evaluation form that is completed by students, and identifying some factors affecting student
evaluations. To determine content validity of the teacher evaluation form, 20 expert teachers were
selected proportional to the number of teachers of each school of the Hamadan University of
Medical Sciences. To assess the reliability coefficient of the form, 189 students were selected from
different schools by proportional random sampling.
Results: According to the results, questions such as rate of adherence to the determined topics,
providing practical application of teaching materials, and the efficacy of determined assignments
did not have the necessary validity score. However, the results indicated that validity of the
questionnaire was acceptable. In the present study, the Spearmen-Brown correlation coefficient
indicated that the teacher evaluation form did not have an acceptable reliability (r = 0.456, P <
0.001).
Conclusion: The current teacher evaluation form has an acceptable content validity, but it does not
seem reliable.
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