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 مقدمه

، بیش از هرچیز عالی زشموآ سسهوم ماهیت و کیفیت یک   

ند باشد تا بتوادر گرو توان و کیفیت عملکرد اساتید آن می

 که نجااز آ(. 2و1نماید ) ارایهآموزش و پژوهش باکیفیتی را 

د، به کنمی لنباد تیومتفا افهداآموزشی اساتید ی هافعالیت

ن اند. در ایهای موفقیت آموزشی متنوعمالک همان نسبت نیز

ده بعد برای کیفیت عملکرد اساتید در نظر گرفته ش 9زمینه 

دروس، تدریس و  یای، مدیریت ارایهاست. نقش حرفه

هدایت، شایستگی فرهنگی، نظارت و راهنمایی و تضمین 

 (. 3کیفیت عملکرد بازخورد، تکلیف و مدیریت کالس )

 در د اساتید و تعیین میزان موفقیت آنانبررسی کیفیت عملکر

 تیدنیل به اهداف آموزشی و ارتقای کیفیت آن، ارزشیابی اسا

ح و تواند در جهت اصالشود. ارزشیابی اساتید مینامیده می

بهبود روش تدریس و ارتقای اثربخشی آن مفید بوده و 

ات آموزشی جهت برنامه ریزی به وسسوهمچنین به مدیران م

 ی و ترفیع اساتید کمک نمایدوقای کیفیت آموزشمنظور ارت

لف های مختو مدلاند متنوع اساتیدهای ارزشیابی روش(. 4)

 یابیتوان به ارزشجهت ارزشیابی آنان وجود دارد از جمله می

 وولین، ارزشیابی توسط گروه همتایان، ارزشیابی وتوسط مس

 ابینظرخواهی توسط دانشجویان و خودارزیابی اساتید، ارزی

شی میزان یادگیری دانشجویان و ارزشیابی محتوای مواد آموز

ابی ستفاده از نظر دانشجویان برای ارزشی(. ا5اشاره نمود )

ع اطالعاتی ملموس در ومنب رینویجتراعنوان اساتید به

 وع ارزشیابی استورین نوبهت ن،اوای سراسر جهوهدانشگاه

د تیما توسط اسازیرا دانشجویان تنها افرادی هستند که مستقی

کنند کید میا(. بسیاری از محققین ت6-8د )وبیننوزش میوآم

عدد عنوان یکی از منابع متکه ارزشیابی دانشجویان باید به

 ی به کار گرفته شودورد آموزشوورد عملکوی در مواطالعات

ر ه تحقیقاتی دومقال 2000دود وی حون بررسو(. همچنی10و9)

 و وی دانشجوابوه ارزشیوداد ک انوروری نشوم یهوک مطالعوی

  (.11ابزار اندازه گیری معتبرتری از اثربخشی آموزش است )

محققین معتقدند عوامل زیادی همچون صفات شخصیتی، 

عوامل محیطی، عواملی همچون شهرت استاد، طرز برخورد 

یل تشک مورد انتظار دانشجو، زمان یاستاد با دانشجویان، نمره

رزشیابی، درک و قضاوت دانشجویان کالس و زمان اجرای ا

ب سب توانندثیر قرار داده و میارا در ارزشیابی استاد تحت ت

(. 11-13ها شوند )مخدوش شدن اعتبار این نوع ارزشیابی

 یکه انتظار نمره یانیدانشجو نشان داد یهای پژوهشافتهی

 ینمره انتظارکه  یباالتری در درس دارند، نسبت به کسان

(. 15و14) دارند لیباالتری تما یابیدارند، به ارز تری نییپا

 ناینمرات و رتبه بندی دانشجو نی، ارتباط بریهای اخپژوهش

 جینتا (.16-21) دهدیقرار م دییامورد ت را دشانیاز اسات

 یکه رابطه نشان داد ،یمقاله پژوهش 400از  شیب یبررس

ط توس استادانی ابیو ارزش انیدانشجو ینمره نیمعناداری ب

 یهمبستگی گرید پژوهش (.19) وجود ندارد انیدانشجو

 بین ارزشیابی استاد توسط دانشجو ومثبت و معناداری را 

های فردی و اجتماعی دانشجویان وضعیت تحصیلی و ویژگی

  (.20) بوده است فیارتباط ضع نیا گزارش نمودند که البته

ت عملکرد بر ارزشیابی دانشجویان از کیفی موثریکی از عوامل 

اعضای هیات علمی، انسجام تحصیلی و اجتماعی آنان است، 

اند انجام مطالعات تکمیلی در این زمینه اما تحقیقات نشان داده

(. ایجاد انسجام در دانشجویان 22رسد )ضروری به نظر می

باشد. شامل دو بعد انسجام تحصیلی و انسجام اجتماعی می

صیلی و رشد ذهنی انسجام تحصیلی اشاره به عملکرد تح

دانشجو و انسجام اجتماعی اشاره به عملکرد متناسب بین فرد 

های فوق برنامه و میزان و محیط اجتماعی آن یعنی فعالیت

(.  24و23ها، کارکنان و اساتید دارد )کالسیتعامالت بین هم

تواند به سورینزو ولف معتقد است که تجارب دانشگاهی می

طه انسجام اجتماعی و تحصیلی بر طور غیر مستقیم و به واس

ثیر داشته باشد اماندگاری، ادامه و اتمام تحصیل دانشجویان ت
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تواند بر عملکرد بنابراین انسجام آموزشی و تحصیلی می

باشد چرا که ایجاد  موثرها التحصیلی آندانشجویان و فارغ

احساس انسجام در دانشجویان به توانایی مشارکت و تسهیل 

های علمی و اجتماعی در دانشگاه کمک ام فعالیتآنان در انج

( دانشجویان نه تنها Tinto(. بر اساس نظر تینتو )25کند )می

نیاز به بقا در دانشگاه تا زمان فارغ التحصیلی )یعنی انسجام 

تحصیلی( دارند، بلکه نیاز به مشارکت در مسایل فرهنگی چه 

انسجام  در درون و چه در بیرون از محیط یادگیری )یعنی

(. بر اساس این مدل تجارب 26اجتماعی( نیز دارند )

دانشجویان در سیستم اجتماعی و علمی دانشگاه بر سطح 

یادگیری و  اثیر داشته و این امر متعاقباانسجام دانشجویان ت

ها در آن یتحصیل و ادامه یتصمیم دانشجویان درباره

های مختلف (. پژوهش27دهد )ثیر قرار میادانشگاه را تحت ت

تواند دهد که انسجام تحصیلی و انسجام اجتماعی مینشان می

 (.25با کیفیت محیط دانشگاه رابطه داشته باشد )

 و یعانسجام اجتما ریثات نهیدر زم مطالعات انجام شده جینتا

بت مث ریثانشانگر ت زین انیدانشجوو رشد  تیبر موفقتحصیلی 

 یهای برخافتهیت. و رشد دانشجو اس تیبر موفق ریمتغ نیا

ر ب انیدانشجو یمثبت انسجام اجتماع ریثات نشانگر قاتیتحق

 تایها با هآن شتریو تعامالت ب احساس اثربخشی مثبت

 (. 28-31) است انیدانشجو ریساکارمندان و  ،یعلم

های اجتماعی و تحصیلی ویژگی یهمبستگنتایج بررسی 

 فاوتمطالعات متدر دانشجویان با ارزشیابی اساتید توسط آنان 

اس احس نهیزم نیتر در اقیو عم شتریب یبه بررس ازین است و

و با عنایت به اینکه  موارد فوق تیاهم درکبا  .شودیم

گاه دانش عوامل مرتبط با ارزشیابی اساتید یای در زمینهمطالعه

علوم پزشکی گناباد توسط دانشجویان همچون عوامل 

 پژوهش حاضر بهده است، تحصیلی و اجتماعی آنان انجام نش

تعیین ارتباط انسجام اجتماعی و تحصیلی دانشجویان با 

در سال  ارزشیابی اساتید در دانشگاه علوم پزشکی گناباد

 پرداخت. 1395

 بررسی روش

ری آما یجامعه باشد کهمیمقطعی ای این پژوهش، مطالعه   

آن دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی پیوسته 

سال اول سال نیم پایان شگاه علوم پزشکی گناباد دردان

 پژوهش یبودند. نمونه( 1395 )دی ماه 1395-96تحصیلی 

های در رشته شاغل به تحصیل دانشجوی 307 شامل

پرستاری، مامایی، هوشبری، اتاق عمل، بهداشت عمومی، 

ه ای و علوم آزمایشگاهی بود کبهداشت محیط، بهداشت حرفه

 یای براساس رشتههطبقگیری تصادفی با روش نمونه

 یحجم نمونه الزم بر اساس مطالعهتحصیلی انتخاب شدند. 

ا درصد ب 95( و با در نظر گرفتن ضریب اطمینان 22مشابه )

 322درصد ریزش،  5با احتساب ، =05/0dو  =3/0Pمقادیر 

 307 پرسشنامه توزیع شده، 322. در پایان از نفر محاسبه شد

مشخصات آوری گردید. میل شده جمعپرسشنامه تک

 در شرکت جهت دانشجویان تمایلشامل  واحدهای پژوهش

مطالعه، اشتغال به تحصیل در مقطع کارشناسی پیوسته 

اشت و پیراپزشکی و مامایی، بهد -های پرستاریدانشکده

هشتم کارشناسی پیوسته  تا دوم شاغل به تحصیلی در ترم

ه از جمل مکاری در مطالعهه یعدم تمایل به ادامهبودند و 

  .مطالعه بود ایناز معیارهای خروج 

-جمعیت اطالعات پرسشنامهاین پژوهش شامل  ابزارهای

انسجام تحصیلی و اجتماعی و نیز ابزار استاندارد  ،شناختی

پرسشنامه بود. علمی  تاهی اعضای عملکرد پرسشنامه کیفیت

جنس،  سن،از جمله  یاالتوشامل سشناختی جمعیتاطالعات 

هل، وضعیت اقتصادی، ارشته، ترم در حال تحصیل، وضعیت ت

ی، عضویت در مهای علمحل سکونت، عضویت در انجمن

برای تعیین روایی پرسشنامه بود. کتابخانه و معدل کل 

محتوایی صوری و از روایی  جمعیت شناختیاطالعات 

استفاده شد. بدین صورت که پرسشنامه پس از مطالعه منابع 

با موضوع پژوهش تهیه و با استفاده از نظرات ده نفر مربوط 

ت علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد اصالحات ااز اعضای هی
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االت، متغیرهای پیشنهادی و واز نظر سلیس بودن سالزم 

 انجام گرفت. االت وهای سگزینه

 پرسشنامه انسجام از تحصیلی و اجتماعی انسجام سنجش برای

 استفاده شد. (1980 ترنزینی در سال و )پاسکارال ایسسهوم

و  نوع لیکرت از اینقطه 5 گویه 29 شامل پرسشنامه این

ب با به ترتی "بسیار موافقم"تا  "بسیار مخالفم"ها از گزینه

 دهش بعد تشکیل 5 از پرسشنامه، های. گویهبود 5تا  1امتیاز 

 4) اساتید با گویه(، تعامل 7) همساالن گروه تعامالت است:

 تدریس و پیشرفت دانشجو یزمینه در اساتید نگرانی ه(،گوی

 تعهدات و گویه( 7) فکری و پیشرفت تحصیلی گویه(، 5) او

 این روایی محتوایی گویه(. 6) مندو هدف ای سسهوم

نفر از  30در محمدی و همکاران  یدر مطالعه پرسشنامه

 دهاستفا با های مختلف دانشگاه علوم پزشکیدانشجویان گروه

های مقیاس ها )ضریب همبستگی گویه گویه تحلیل روش زا

 47/0ضرایب (. 22است ) انجام شده ها(کل مقیاس یبا نمره

د، برای تعامل با اساتی 77/0برای تعامالت گروه همساالن، 

پیشرفت دانشجو و  یبرای نگرانی اساتید در زمینه 52/0

رای ب 58/0برای پیشرفت تحصیلی و فکری،  67/0تدریس او، 

ین مند حاکی از روایی قابل قبول اای و هدفسسهوتعهدات م

 اب مذکور ینیز در مطالعه آن پایایی(. 22پرسشنامه بود )

محاسبه شده که ضرایب  کرونباخ ضریب آلفای از استفاده

برای تعامل با  92/0برای تعامالت گروه همساالن،  60/0

نشجو پیشرفت دا یبرای نگرانی اساتید در زمینه 73/0اساتید، 

 75/0برای پیشرفت تحصیلی و فکری،  61/0و تدریس او، 

و  ای و هدفمند به دست آمده استسسهوم برای تعهدات

 (. 22) باشدحاکی از پایایی قابل قبول این پرسشنامه می

 از پرسشنامه استفاده با علمی نیز تاهی اعضای عملکرد کیفیت

 5 صورت به ی کهت علمااعضای هی عملکرد کیفیت ارزشیابی

 بسیار"تا  1 ینمرهبا  "موافقم بسیار"از  لیکرت اینقطه

 ای،حرفه نقش بعد نه در وساخته شده  5 ینمرهبا  "ممخالف

 هدایت، تدریس و دروس، یارایه مدیریت ارتباطات،

 کیفیت تضمین و و راهنمایی نظارت فرهنگی، شایستگی

 طبقه کالس مدیریت و بازخورد، تکالیف کیفیت عملکرد،

پرسشنامه بین  دامنه امتیاز ایناست سنجیده شد.  شده بندی

باشد. هر چه امتیاز حاصل شده از این می 205تا  41

میزان کیفیت بیشتر  یپرسشنامه بیشتر باشد، نشان دهنده

روایی ت علمی است و بالعکس. اعملکرد آموزشی اعضای هی

علمی  تاهی اعضای عملکرد کیفیت محتوایی و پایایی مقیاس

انجام با روش تحلیل گویه محمدی و همکاران  یدر مطالعه

برای  83/0ای، برای نقش حرفه 85/0که ضرایب  شده است

برای  80/0دروس،  یارایهبرای مدیریت  82/0ارتباطات، 

برای  80/0برای شایستگی فرهنگی،  83/0تدریس و هدایت، 

 54/0ورد، برای کیفیت بازخ 81/0نظارت بر کیفیت تدریس، 

برای مدیریت کالس، حاکی از روایی  74/0برای تکالیف و 

مه (. پایایی این پرسشنا22) قابل قبول این پرسشنامه بوده است

ز ضریب آلفای کرونباخ ا ذکر شده با استفاده یدر مطالعه

ای، برای نقش حرفه 91/0محاسبه گردیده است که ضرایب 

دروس،  یارایهیت برای مدیر 86/0برای ارتباطات،  89/0

، برای شایستگی فرهنگی 79/0برای تدریس و هدایت،  77/0

رای کیفیت بازخورد، ب 79/0برای تدریس و هدایت،  77/0

برای مدیریت کالس به دست  75/0برای تکالیف و  77/0

 (. 22آمده است )

های الزم با انجام هماهنگی پس از هاآوری دادهجمعجهت 

کد اخالق در خذ ا و های الزممجوزکسب  ،دانشگاه ینولومس

ای منطقه یکمیتهاز  (IR.GMU.REC.1395.136پژوهش )

در پایان گران پژوهشد پزشکی گنابام علوه نشگادا اخالق در

های درس و با حضور در کالس سال تحصیلی )دی ماه(نیم

های دانشجویی با کسب اطمینان از دارابودن افراد از خوابگاه

توضیحات الزم  یارایه، پس از پژوهشواحدهای مشخصات 

از آگاهانه ضایت رگرفتن در خصوص اهداف پژوهش، 

 اطمینان دادن به آنان در خصوص محرمانه کنندگان،شرکت

ها را پرسشنامه، و انتشار نتایج به صورت کلی ماندن اطالعات
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ها را ، آناریوبه صورت خوداظه یع و پس از تکمیلتوز

ها پس از جمع آوری، کدگذاری و داده .ندآوری کردجمع

ها، تجزیه و وارد رایانه شدند. پس از کنترل صحت ورود داده

انجام گردید. تجزیه و  20نسخه  SPSSتحلیل با نرم افزار 

ها در دو بخش آمار توصیفی )فراوانی، درصد، تحلیل داده

درصد تجمعی، میانگین و انحراف معیار( و آمار استنباطی 

میانگین نمرات انسجام  یمنظور مقایسهصورت گرفت. به 

ارزشیابی عملکرد اساتید  یاجتماعی و تحصیلی و نمره

 و مستقلتی آزمونهل از ابراساس جنسیت و وضعیت ت

از  وضعیت اقتصادینیز براساس رشته و ترم تحصیلی و 

استفاده شد. جهت بررسی وجود همبستگی  ANOVA آزمون

ارزشیابی  یصیلی با نمرهبین نمرات انسجام اجتماعی و تح

و رگرسیون  ضریب همبستگی پیرسوننیز از  عملکرد اساتید

به منظور بررسی تبعیت متغیرهای کمی  استفاده گردید. خطی

از توزیع نرمال از آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده شد. 

 05/0های آماری در سطح کمتر از نتایج حاصل از آزمون

 دار لحاظ گردید.معنی

 

 هاافتهی

، توصیف متغیرهای جمعیت شناختی واحدهای 1جدول     

 رمیانگین و انحراف معیا، 2جدول دهد. پژوهش را نشان می

انسجام اجتماعی و تحصیلی دانشجویان و ارزشیابی نمرات 

های مورد بررسی براساس حیطهرا کیفیت عملکرد اساتید 

 بعادا ور، در بینودول مذکوطبق نتایج جد. ودهنشان می

 مربوط به( 08/29±59/4) رهونم رینوبیشتی وانسجام اجتماع

 انسجام تحصیلیتعامالت گروه همساالن و در بین ابعاد 

 و مربوط به پیشرفت تحصیلی( 34/26±32/4) نمره بیشترین

 ارزشیابی کیفیت عملکرد ابعاد بین . همچنین دربودفکری 

یریت مربوط به مد( 63/27±85/4) نمره بیشترین اساتید،

 .بودکالس 

 ام وانسج یوهمبستگ ،ونورسوپی یوهمبستگون وآزم اسوراسوب

 3در جدول  اساتیدبا ارزشیابی کیفیت  اجتماعی و تحصیلی

 یکل ینمره ینآزمون نشان داد ب نتیجه آورده شده است.

ت کلی ارزشیابی کیفی یبا نمره انسجام اجتماعی و تحصیلی

ای بر)دارد  وجود ناداریمع و مستقیم عملکرد اساتید ارتباط

و  >001/0Pو تحصیلی  r=11/0و  P=04/0انسجام اجتماعی 

53/0=r). 

در ارزشیابی اساتید انسجام اجتماعی و تحصیلی نقش 

-مشاهده می 4نیز در جدول  براساس تحلیل رگرسیون خطی

ش نتایج آزمون رگرسیون خطی نشان داد به ازای افزای شود.

 11/0ارزشیابی اساتید  ی، نمرهانسجام اجتماعیهر یک نمره 

تحصیلی نمره انسجام افزایش و به افزایش هر یک نمره 

)فرمول حاصل از  یافتافزایش  53/0ارزشیابی اساتید 

انسجام  * 11/0 +  97/48= رگرسیون خطی: ارزشیابی اساتید

 تحصیلی(.انسجام  * 53/0+ اجتماعی

 یکل یهنمر یننشان داد ب یرسونپ یهمبستگ آزمون نتیجه

واحدهای  معدل کل ن وبا س انسجام اجتماعی و تحصیلی

. (<05/0P) ندارد وجود آماری معناداری ارتباط پژوهش

 یکل ینمره ینشان داد بتی مستقل نیز ن آزمون همچنین نتیجه

 هل ارتباطابا جنس و وضعیت ت انسجام اجتماعی و تحصیلی

آزمون  یجطبق نتا. (<05/0P)ندارد  وجود آماری معناداری

وضعیت  از نظرانسجام اجتماعی طرفه، آنالیز واریانس یک

 انسجام تحصیلیو تحصیلی و ترم تحصیلی  یاقتصادی، رشته

بین واحدهای  آماری معناداری تفاوتترم تحصیلی  از نظر

آزمون آنالیز  طبق نتایج .(<05/0P) پژوهش وجود نداشت

وضعیت  ظراز نانسجام تحصیلی  یطرفه، نمرهواریانس یک

 داشت آماری معناداری تفاوتتحصیلی  یاقتصادی و رشته

(001/0P<) یرشته در. آزمون تعقیبی توکی نشان داد 

 ینمرهتحصیلی رادیولوژی و وضعیت اقتصادی خوب 

 ها وبا سایر رشتهآماری معناداری  تفاوت انسجام تحصیلی

 .(>05/0P)دارد های اقتصادی وضعیت

 



 ارتباط انسجام اجتماعی و تحصیلی با ارزشیابی اساتید دانشجویان       25

 97تابستان  ،30 یشماره ،11 یدوره پزشكی، علوم در آموزش یتوسعه یمجله

 

 جمعیت شناختی واحدهای پژوهش  : متغیرهای1جدول 

میانگین±انحراف معیار متغیر  

2/21±69/04 سن، سال  

1/16±48/40 معدل کل، نمره  

 )%( تعداد 

 جنس                                        مذکر

 مؤنث                       

(1/40 )123 

(9/59 )184 

 دوضعیت تاهل                             مجر

 هل امت                    

(8/80 )248 

(2/19 )59 

 وضعیت درآمد                            ضعیف

 متوسط                       

 خوب                                              

(8/7 )24 

(7/56 )174 

(5/35 )109 

 محل سكونت                             خوابگاه

 غیرخوابگاه                          

(7/68 )211 

(3/31 )96 

 2                     ترم تحصیلی                

                             3 

                             4 

                             5 

                                                    6 

                                                    7 

                                                    8  

(2/7 )22 

(2/32 )99 

(6/4 )14 

(28 )86 

(9/4 )15 

(6/18 )57 

(6/4 )14 

 ی تحصیلی                     اتاق عملرشته

 مامایی                        

 پرستاری                        

 بهداشت حرفه ای                                 

 هوشبری                                            

 شگاهیعلوم آزمای                                           

 رادیولوژی                                          

 بهداشت محیط                                          

(6/18 )57 

(1/12 )37 

(8/36 )113 

(6/2 )8 

(1/12 )37 

(9/5 )18 

(5/5 )17 

(5/6 )20 
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 1395سال  : میانگین و انحراف معیار انسجام اجتماعی و تحصیلی و ارزشیابی کیفیت عملكرد اساتید دانشگاه علوم پزشكی گناباد در2جدول 

 میانگین±انحراف معیار ابعاد متغیر

 انسجام اجتماعی

 08/29±59/4 همساالن گروه تعامالت

 61/14±97/2 اساتید با تعامل

 دانشجو زمینه پیشرفت در اساتید نگرانی

 او تدریس و
33/3±50/14 

 20/61±31/41 نمره کل

 انسجام تحصیلی
 34/26±32/4 فکری و پیشرفت تحصیلی

 34/18±36/3 و هدفمند ایموسسه تعهدات

 69/44±75/5 ه کلنمر

 ارزشیابی کیفیت عملكرد اساتید

 97/18±98/3 ایحرفه نقش

 25/11±22/2 ارتباطات

 93/21±91/3 ی دروسارایه مدیریت

 14/15±81/2 هدایت و تدریس

 06/11±38/2 فرهنگی شایستگی

 کیفیت تضمین و و راهنمایی نظارت

 عملکرد
90/2±19/14 

 78/14±31/3 بازخورد کیفیت

 86/13±77/2 تکالیف

 63/27±85/4 کالس مدیریت

 56/147±90/22 ی کلنمره

 
 1395ال سواحدهای پژوهش با ارزشیابی کیفیت عملكرد اساتید دانشگاه علوم پزشكی گناباد در  انسجام اجتماعی و تحصیلی: ارتباط 3جدول 

 ارزشیابی کیفیت عملكرد اساتید انسجام اجتماعی و تحصیلی

R P 

 04/0 11/0 نسجام اجتماعیا

 >001/0P 53/0 انسجام تحصیلی

 

 
 1395واحدهای پژوهش در ارزشیابی اساتید دانشگاه علوم پزشكی گناباد در سال انسجام اجتماعی و تحصیلی : نقش 4جدول 

P SE β B 
 ارزشیابی اساتید

 متغیر

 انسجام اجتماعی 06/0 11/0 02/0 02/0

001/0 P< 19/0 53/0 12/2 سجام تحصیلیان 
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 بحث

ی و تعیین ارتباط انسجام اجتماع"حاضر با هدف  یمطالعه   

 شکیتحصیلی دانشجویان با ارزشیابی اساتید دانشگاه علوم پز

حیطه حاضر  یمطالعهدر . شدانجام  "1395در سال  گناباد

ل تعامالت گروه همساالن و پس از آن به ترتیب ابعاد تعام

پیشرفت دانشجو و  یدر زمینه اساتید و نگرانی اساتید

این  .ندانسجام اجتماعی بود امتیاز دربیشترین تدریس، دارای 

خود  یدر حالی است که محمدی و همکاران در مطالعه

تید انسجام اجتماعی را در حیطه تعامل اسا یباالترین نمره

ند تواعلت این ناهمسویی می احتماال(. 22اند )عنوان کرده

های مذکور باشد. رد مطالعه در پژوهشتفاوت جامعه مو

جام انس العه، باالترین امتیازهای حاصل از این مطمطابق یافته

پیشرفت تحصیلی و  ینمره دانشجویان مربوط بهتحصیلی 

ابه پژوهشگران در مطالعات خود به نتیجه مش .بودآنان  فکری

 یلعهباتوجه به نتایج مطا(. 25و22با نتیجه ما دست یافتند )

اساتید  های ارزشیابیمدیریت کالس در بین حیطه اضر،ح

، دروس یارایهدارای باالترین امتیاز و پس از آن مدیریت 

د. ز بیشترین امتیاز شدنیتدریس و هدایت حا و اینقش حرفه

شد باحاضر همسو می ینتایج برخی مطالعات با نتایج مطالعه

ه منظور دیگری که ب یبا وجود این، در مطالعه(. 33و32)

ارزشیابی تجربه آموزشی اساتید از دیدگاه دانشجویان 

تحصیالت تکمیلی انجام شد، محققین دریافتند عواملی 

و تسلط علمی  موثرریزی سن خلق، برنامهداشتن حهمچون 

ا بیشترین نقش را در ارزشیابی اساتید ایف به موضوع درسی

ش دان مدیریتدیگری،  ی(. پژوهشگران در مطالعه34کند )می

ی کننده مثبت و معنادار ارزیاببینیپیش اساتید راشخصی 

کنند عنوان میدانشجویان از کیفیت عملکرد آموزشی آنان 

 ن تفاوتتواها با مطالعه ما را میاین یافته (. علت تفاوت35)

ویان مانند دانشجو گروه مورد مطالعه مورد استفاده در ابزار 

  عنوان کرد.تحصیالت تکمیلی 

 یهنمر ینبارتباط  که بودحاکی از آن  حاضر یمطالعه تایجن

کلی ارزشیابی  یبا نمره انسجام اجتماعی و تحصیلی یکل

 و مستقیم کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی ارتباط

انسجام  لفه،واما از بین این دو م دارد. وجود معناداری

قش تحصیلی دانشجویان نسبت به انسجام اجتماعی آنان ن

ی انسجام تحصیلکند. بیشتری در ارزشیابی اساتید ایفا می

 کننده اهداف و سطوح تعهد سازمانی وی استدانشجو تعیین

تعهد  که دانشجو انسجام تحصیلی باالتری داشته باشد،و زمانی

ر سازمانی بیشتری نیز خواهد داشت و نسبت به وقایعی که د

ولیت ومساحساس  ،افتدپیرامونش می دانشگاهیمحیط 

در  یکی از این وقایع ارزشیابی اساتیدباالتری خواهد کرد. 

ت باشد. نتایج سایر مطالعافرآیندهای آموزشی دانشگاه می

حاکی از آن است که کسب نمرات خوب و به عبارتی 

تواند نظرات دانشجویان و پیشرفت تحصیلی بیشتر می

(. 25ثیر قرار دهد )اهای شخصی آنان را تحت تدیدگاه

خود به نتیجه دیگری دست  یمحمدی و همکاران در مطالعه

بی زشیاتری در اراند. آنان انسجام اجتماعی را عامل مهمیافته

 یان،دانند و معتقدند روابط دانشجویان با دانشجواساتید می

اساتید و کارکنان محیط دانشگاهی سبب ایجاد رضایت و 

اه دگساتید از دیعالقه در دانشجویان شده و نتایج ارزشیابی ا

آنان دریافتند که . نان را تحت تاثیر قرار خواهد دادآ

با  تریکه در محیط دانشگاه رابطه صمیمانهدانشجویان زمانی

شد رثیرگذاری بر اسایر همساالن داشته باشند، نهایتا سبب ت

تایج ناین یافته با (. 22های آنان خواهد شد )شخصی و دیدگاه

 افراد وشد. تفاوت در نظرات شخصی بامطالعه ما همسو نمی

وان توانند به عنروه مورد مطالعه از مواردی هستند که میگ

 علل این اختالف مطرح شوند.

توان به دیدگاه های مطالعه حاضر میدر رابطه با محدودیت

تحصیلی یا  یرشته مورد در دانشجو شخصی یا تجارب قبلی

ی دانشجو در تحصیلی و اجتماع و یا مشکالت خود اساتید
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 از خارج امر این کنترل که روز تکمیل پرسشنامه اشاره کرد

بود. در ضمن با توجه به اینکه استفاده از  گرپژوهش اختیار

ای عمیق با توجه به وهپرسشنامه ممکن است نتواند راه

های د. از دیگر محدودیتها و عقاید افراد را فراهم کننگرش

طالعه و تکمیل ابزارها به ودن موتوان مقطعی بمطالعه می

شود بنابراین پیشنهاد میدهی را نام برد. گزارش خود یشیوه

با استفاده از مطالعات ترکیبی کمی و کیفی و مصاحبه چهره به 

تر به ابعاد انسجام تحصیلی و اجتماعی و نیز چهره بطور دقیق

و مطالعات آتی در بازه زمانی  ارزشیابی اساتید پرداخته شود

. همچنین مدنظر قراردادن دانشجویان تری انجام گرددنیطوال

پزشکی نیز در مطالعات آتی  یتحصیالت تکمیلی و دانشکده

های تحقیق حاضر و نقش منطبق بر یافتهشود. توصیه می

پررنگ انسجام تحصیلی در ارزشیابی کیفیت عملکرد اساتید 

د بر ویژه اساتیهکید مجموعه دانشگاهی و بارسد تبه نظر می

عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان ضروری باشد. 

با اقداماتی همچون برگزاری شود عالوه بر این پیشنهاد می

تقویت  یهای آموزشی ویژه دانشجویان در زمینهکارگاه

، مداخالتی به منظور ارتقای وضعیت انسجام تحصیلی

این  های ویژه اساتید در رابطه باو دوره تحصیلی دانشجویان

توان تا حدودی این نیاز را مرتفع نمود. با توجه به مهم می

دار انسجام اجتماعی در ارزشیابی اساتید نقش مثبت و معنی

های جمعی و گروهی گیری از فعالیتتوان با بهرهنیز می

دانشجویان با همتایان و همساالن خود، برگزاری و تقویت 

ای بحث و دانشجویی و ایجاد فضاه -های علمیانجمن

گفتگوی دانشجویی و نیز حضور هرچه بیشتر دانشجویان در 

های اجتماعی، گام مهمی در تقویت انسجام اجتماعی برنامه

 آنان برداشت.

 

 گیرینتیجه

ویژه هببا یکدیگر و دانشجویان تعامالت نتایج نشان داد که    

پیشرفت تحصیلی آنان نقش بسزایی در ارزشیابی آنان از 

 نسجاما بنابراین با توسعه و ارتقایکند. د ایفا میاساتید خو

ه ریزی و توجبرنامه از طریقدانشجویان تحصیلی و اجتماعی 

بر انسجام تحصیلی و  موثرهای لفهوتر به تقویت مبیش

توان ، میهای آموزشی و فوق برنامهاجتماعی در برنامه

هبود ب دارزشیابی آنان را از اساتید دانشگاه علوم پزشکی گنابا

 . بخشید

 

 تقدیر و تشکر

این مطالعه حاصل پژوهش مصوب مرکز مطالعات و توسعه    

آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد با کد طرح 

EDC/5/1395 وسیله مراتب سپاس و قدردانی بدینباشد. می

معاونت محترم تحقیقات و فناوری این مرکز و خود را از 

که در انجام این تحقیق مساعدت  دانشگاه علوم پزشکی گناباد

 دانشجویان یچنین از کلیهداریم. همالزم را داشتند، اعالم می

 گردد.کننده در پژوهش حاضر، تقدیر و تشکر میشرکت
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