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ػبصهبى ّب اكَال ثِ هٌظَس دػتیبثی ثِ اّذافی ایدبد ؿذُ اًذ وِ هیضاى هَفمیت دس دػتجبثی ثِ ایي
اّذاف استجبط هؼتمین ثب ًحَٓ ػولىشد وبسوٌبى داسد .اسصؿیبثی آهَصؿی ثؼٌَاى فشآیٌذی هؼتوش ٍ هٌظن
ثشای تَكیف وشدىّ ،ذایت ٍ اعویٌبى یبفتي اص ویفیت فؼبلیت ّبی آهَصؿی اهشی ضشٍسی اػت.
ثٌبثشایي اسصیبثی ػولىشد وبسوٌبى دس هذیشیت هٌبثغ اًؼبًی اص خبیگبُ ٍیظُ ای ثشخَسداس اػت .ػَال اكلی
پظٍّؾ ایي ثَدُ وِ :هؼیبسّبی هغلَة اسصیبثی ػولىشد اػضبی ّیبت ػلوی دس داًـگبُ اكفْبى
وذاهٌذ؟ پظٍّؾ اص ًَع هغبلؼبت«وبسثشدی» اػت ٍ ثب تَخِ ثِ هبّیت هَضَع ٍ هؤلفِ ّبی هَسد
ثشسػی ،سٍیىشد حبون ثش آى« ،تَكیفی – تحلیلی» اػت .خبهؼِ آهبسی پظٍّؾ حبضش اػتبداى ٍ
داًـدَیبى داًـگبُ اكفْبى هی ثبؿٌذ .اثضاس گشدآٍسی دادُ ّب ؿبهل :اػٌبد ٍ هذاسن هَخَد دس داًـگبُ
ٍ پشػـٌبهِ ثَدُ ٍ دس تدضیِ ٍ تحلیل داد ُ ّب اص آصهَى ّوجؼتگی پیشػَى ٍ آهبس تَكیفی اػتفبدُ
گشدیذ .دس ًتیدِ فشضیِ تحمیك هَسد تبئیذ لشاس گشفت ٍ هؼیبسّبی هَسد تبئیذ اػضبی ّیبت ػلوی ٍ
داًـدَیبى خْت اسصیبثی ػولىشد اػتبداى ؿٌبػبیی ٍ هؼشفی گشدیذ.

ولیذ ٍاطُ ّب :اسصیبثی ،ػولىشد ،ؿبخق ّبی اسصیبثی ،اسصیبثی ػولىشد ّیبت ػلوی ،هؼیبسّبی هغلَة
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.3مقدمٍ

اسصیبثی ػولىشد ثب ّذف تـخیق ًؼجی هیضاى ثلیشت ،تخلق ،داًؾ ،ػؼی ٍ تالؽ ،اكالح  ،ثْجَد ٍ
تؼبلی ًیشٍی اًؼبًی كَست هیگیشد وِ دس ًْبیت ثبػث ثْجَدػولىشد فشدی ٍ ػبصهبًی هی ؿَد .ثِ عَس
ولی اسصیبثی ػولىشد ،فشآیٌذی اػت وِ ثَػیلِ آى وبس وبسوٌبى دس فَاكلی هؼیي ٍ ثِ عَس سػوی هَسد
ثشسػی ٍ ػٌدؾ لشاسهی گیشد .حبل هؼبلِ آًؼت وِ هؼیبسّبی هَخَد اسصیبثی ػولىشد اػضبی ّیبت
ػلوی وبفی ًجَدُ ٍداسای وبػتیْبیی هی ثبؿٌذ؛ ثذیي كَست وِ دس ًظبم اسصیبثی هَخَد فمظ خَاػتِ
ّب ٍاًتظبسات ػیؼتن آهَصؿی لحبػ ؿذُ ٍ ًظش خَد اػبتیذ ٍ داًـدَیبى هَسد تَخِ لشاس ًگشفتِ اػت.
لزا ػَال اكلی تحمیك ایي اػت  :هؼیبسّبی هغلَة اسصیبثی ػولىشد اػضبی ّیبت ػلوی وذاهٌذ؟
.2مته اصلی

اسصؿیبثی اص دیشثبص دس اهش آهَصؽ ٍ پشٍسؽ ٍ ثِ خلَف دس حیغِ آهَص ؽ ػبلی ٍخَد داؿتِ اػت ٍ
ثِ ػٌَاى یىی اص وبسوشدّبی هذیشیت داًـگبّی ًمؾ هْوی دس ثشًبهِ سیضی كحیح ،اخشای هَفك
ثشًبهِ ّبی آهَصؿی ٍ ثْجَد ویفیت آهَصؿی داًـگبُ ّب داسد
) .(Banisi & DolfanAzari, 2010هْوتشیي ػبهل افضایؾ ویفیت ػولىشد داًـگبّْب اػضبی ّیئت
ػلوی تَاًوٌذ ٍ ؿبیؼتِ اػت .اص آًدبوِ اػضبی ّیئت ػلوی داًـگبّْب اسصؿوٌذتشیي ٍ اػبػی تشیي
هٌبثغ ّش داًـگبُ هحؼَة هی ؿَ ًذ( ،)Bland, Wersal, Vanloy & Jacott, 2002ثٌبثشایي ،الذام ثِ
هٌظَس ؿٌبػبیی ٍ اًتخبة اػتبداى ًوًَِ ثشای تمذیش ٍ الگَگیشی اص تَاى ػلوی ٍ سفتبسی آًْب ًـبى
دٌّذُ تَخِ ًظبم آهَصؽ ػبلی ثِ ایي حَصُ حؼبع اػت .هْن تشیي ّذف اسصؿیبثی ػولىشد اػضبی
ّیئت ػلوی ،ووه ثِ آًبى ثشای اكالح ٍ ثْجَد سٍؿْب ٍفؼبلیتْبی آهَصؿی ٍ ووه ثِ هذیشاى ثشای
تلویوگیشی هؼمَل تش دس خلَف اػتخذام یب تشفیغ اػضبی ّیئت ػلوی ٍ دس ًْبیت ،استمبی ػغح
ویفی آهَصؽ ثِ ػٌَاى یه حشفِ

اػت).(Amini & Honardar, 2008

ارزیابی عملكرد استادان:

اسصیبثی دس هٌبثغ فبسػی ٍ اًگلیؼی هتشادف ثب ٍاطُ ّبی "اًذاصُ گیشی" ٍ "اسصؿیبثی" ٍ گبُ ثِ ػٌَاى
یه هفَْم وبهال هؼتمل ثِ وبس سفتِ اػت .اسصیبثی ػولىشد وبسوٌبى ػجبست اػت اص ػٌدؾ
ػیؼتوبتیه ٍ هٌظن وبس افشاد دس ساثغِ ثب ًحَُ اًدبم ٍظیفِ آًْب دس هـبغل هحَلِ ٍ تؼییي پتبًؼیل
هَخَد دسآًْب خْت سؿذ ٍ ثْجَد)هیشػپبػی .)227 :9779 ،داًـگبُ ّب ٍ هؤػؼبت آهَصؽ ػبلی اص
هؼیبسّب ٍ سٍؿْبی هتفبٍتی ثشای اسصیبثی اػضبی ّیئت ػلوی خَد اػتفبدُ هی وٌٌذ .دس داًـگبُ ّبی
وـَس هب ًیض ّوبًٌذ اغلت وـَسّبی خْبى تَكیِ هی ؿَد وِ دس اسصیبثی ػولىشد اػضبی ّیئت ػلوی
داًـگبُ ّبّ ،وضهبى دٍ وبسوشد تذسیغ ٍ تحمیك هَسد تَخِ لشاس گیشد ٍ ثذیي هٌظَس ،تأویذ هی ؿَد وِ
فؼبلیت ّبی داًـگبّی ثِ گًَِ ای ػبصهبى یبثٌذ وِ استجبط ًضدیىی ثیي تذسیغ ٍ تحمیك ثشلشاس ؿَد ٍ
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اػضبی ّیئت ػلوی ّن هؼلن ٍ ّن هحمك ثبؿٌذ ٍ ّش دٍ فؼبلیت سا ثِ عَس ّوضهبى ٍ ثب ّذف تىویل
ّوذیگش پیؾ ثجشًذ) .(Banisi & Dolfan Azari,2010اسصیبثی اػضبی ّیئت ػلوی دس والع دسع اثؼبد
هختلفی سا دس ثش هی گیشد وِ ثِ احتشام گزاؿتي ثِ داًـدَیبى ،تَاًبیی ثِ چبلؾ وـیذى داًـدَیبى ٍ
تحشیه رٌّی آًبى ،ػبصهبًذّی دسع ،هْبست ّبی ػخٌشاًی ٍ اسائِ هغبلت ثِ ًحَ هٌبػت هی تَاى
اؿبسُ وشد).(Patrick & Smart, 1998
شاخص َای ارزیابی

هـبغل هختلف ٍ هتٌَع ّؼتٌذ ٍ ّش یه ٍیظگیْبی خبف خَد سا داسًذ  .اص ایي سٍ ّشگض ًوی تَاى
هدوَػِ ای اصؿبخق ّبی ثخلَكی سا تؼییي وشد وِ ػوَهیت داؿتِ ثبؿٌذ ٍ ثتَا ى اص آًْب ثشای
اسصیبثی ػولىشد وبسوٌبى دس ّشؿغلی اػتفبدُ ًوَد ٍ .لی ثِ عَس ولی ؿبخق ّبیی وِ ثشای اسصیبثی
ػولىشد ثِ وبس ثشدُ هی ؿًَذ ثبیذ خلَكیبتی داؿتِ ثبؿٌذ وِ اػتفبدُ اص آًْب دلت ،كحت ٍ اثشثخـی
فشایٌذ اسصیبثی سا افضایؾ دّذ  .ایي خلَكیبت ػجبستٌذ اص( :ػؼبدت)298،9781 ،


ثتَاى ثِ آًْب اػتوبد وشد ،یؼٌی اًذاصُ گیشی ؿبخق دس صهبًْبی هتفبٍت ون ٍ ثیؾ ًتبیح یىؼبًی سا ػبیذ
ػبصدّ .وچٌیي ؿبخق ثبیذ ثِ گًَِ ایی ثبؿذ وِ اًذاصُ گیشی آى ثِ ٍػیلِ افشاد یب سٍؿْبی هختلف،
تبثیشی دس ًتبیدی وِ اص آى ثِ دػت هی آیذ ًذاؿتِ ثبؿذ.



تفبٍتْبیی وِ اص ًظش ػولىشد هیبى وبسوٌبى ٍخَد داسد ،تـخیق دادُ آًْب سا اص یىذیگش هدضا ًوبیذ.



هتلذی ؿغل لذست تبثیش گزاسی ثش آى سا داؿتِ ثبؿذ .اص آًدب وِ ثب اًذاصُ گیشی ؿبخق ّبی ثِ
خلَكی هی خَاّین تَاى ٍ وبسایی فشد سا ثؼٌدین عجیؼتب ؿبخلی سا اًتخبة وٌین وِ تحت وٌتشل
فشد ثبؿذ.



ثشای وؼبًی وِ ثِ ٍػیلِ آى اسصیبثی هی ؿًَذ لبثل لجَل ثبؿذ .ایي اهش وِ وبسوٌبى ثبٍس داؿتِ ثبؿٌذ
ػولىشدؿبى ثشاػبع ؿبخق ّبی دسػت ٍ هٌلفبًِ ای اسصیبثی هی گشدد اص اّویت صیبدی ثشخَسداس
اػت.
اَداف تحقیق
الفَ .دف کلی

ّذف اكلی تحمیك حبضش ثشسػی ٍ ؿٌبػبیی هؼیبسّبی هغلَة اسصیبثی ػولىشد اػضبی ّیبت ػلوی دس
داًـگبُ اكفْبى هی ثبؿذ.
ب -اَداف فرعی (يیژٌ)

 .9تؼییي ساثغِ هیبى هؼیبسّبی اسصیبثی ػولىشد هَخَد ٍ ػولىشد اػضبی ّیبت ػلوی
 .2ثشسػی ٍ ؿٌبػبیی هؼیبسّبی هغلَة اسصیبثی ػولىشد اػضبی ّیبت ػلوی اص دیذگبُ اػتبداى
 .7ثشسػی ٍؿٌبػبیی هؼیبسّبی هغلَة اسصیبثی ػولىشد اػضبی ّیبت ػلوی اص دیذگبُ داًـدَیبى
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 .4همبیؼِ هؼیبسّبی اسصیبثی ػولىشد اػضبی ّیبت ػلوی اص دیذگبُ اػتبداى ٍ داًـدَیبى
 .5تؼییي هؼیبسّبی هغلَة اسصیبثی ػولىشد اػضبی ّیبت ػلوی
سًاالت تحقیق

 .9هؼیبسّبی هٌبػت اسصیبثی ػولىشد اػضبی ّیبت ػلوی اص دیذگبُ اػتبداى وذاهٌذ؟
 .2هؼیبسّبی هٌبػت اسصیبثی ػولىشد اػضبی ّیبت ػلوی اص دیذگبُ داًـدَیبى وذاهٌذ؟
 .7هٌبػجتشیي هؼیبسّبی اسصیبثی ػولىشد اػضبی ّیبت ػلوی وذاهٌذ؟
فرضیٍ تحقیق

هیبى هؼیبسّبی اسصیبثی ػولىشد اػضبی ّیبت ػلوی اص ًظش داًـدَیبى ٍ اػتبداى ساثغِ هؼٌی داسی
ٍخَد داسد.
ريش شىاسی تحقیق

سٍؽ تحمیك دس پظٍّؾ حبضش اص ًظش ّذف وبسثشدی ٍ اص ًظش ًحَُ گشدآٍسی دادُ ّب ،تَكیفی اص ًَع
پیوبیـی هی ثبؿذ .خبهؼِ آهبسی پظٍّؾ اػضبی ّیأت ػلوی ٍ داًـدَیبى داًـگبُ اكفْبى هی ثبؿٌذ.
حدن ًوًَِ ً 71فش اص اػضبی ّیأت ػلوی ٍ ً 81فش اص داًـدَیبى داًـگبُ اكفْبى ثِ كَست تلبدفی
اًتخبة ؿذُ اًذ .سٍؽ گشدآٍسی دادُ ّب ثب اػتفبدُ اص سٍؽ هیذاًی ٍ هٌبثغ وتبثخبًِ ای ثَدُ ٍ اثضاس
هَسد پشػـٌبهِ خْت ًظشػٌدی اص داًـدَیبى ٍ اػضبی ّیأت ػلوی هی ثبؿذ .ثشای تدضیِ ٍ تحلیل
دادُ ّب اص ًشم افضاس  SPSSاػتفبدُ ؿذُ اػت.
یافتٍ َای پژيَش

 76.7دسكذ اص اػضبی ّیأت ػلوی پبػخگَ هشد ٍ  27.7صى ٍ  28دسكذ اص داًـدَیبى پبػخگَ هشد ٍ
 72دسكذ صى ثَدُ اًذ .ػي  91دسكذ اص اػضبی ّیأت ػلوی پبػخگَ  79-41ػبل 67.7 ،دسكذ -51
 49ػبل ٍ  26.7دسكذ  59-61ػبل ٍ ػي  98دسكذ اص داًـدَیبى پبػخگَ هشد ٍ  72دسكذ صى اػت.
هیضاى تحلیالت اػضبی ّیأت ػلوی دوتشا هی ثبؿذ .هیضاى تحلیالت  91دسكذ اص داًـدَیبى
وبسؿٌبػی ٍ  91دسكذ وبسؿٌبػی اسؿذ هی ثبؿذ.
بررسی معیارَای عملكرد اعضای َیأت علمی از وظر استادان

ّوبًغَس وِ هـبّذُ هی وٌین خذٍل صیش دسكذ فشاٍاًی هؼیبسّبی اسصیبثی ػولىشد اػضبی ّیأت ػلوی
سا اص ًظش اػتبداى ًـبى هی دّذ.

جديل شمارٌ -1درصد فراياوی عملکرد اعضای َیأت علمی از وظر استادان
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فشاٍاًی دسكذفشاٍاًی
هخبلف

هؼیبسّب

دسكذ
هَافك

عشح دسع تَػظ اػتبد

51

51

اػتفبدُ اص ؿیَُ ّبی هٌبػت تذسیغ

71

71

اػتفبدُ اص ٍػبیل ووه آهَصؿی

71

71

اػتفبدُ اص سٍؿْبی اسصؿیبثی تىَیٌی تَػظ اػتبد

58.6

49.4

حضَس دس خلؼبت گشٍُ

57.7

46.7

سػبیت لَاًیي ٍ آییي ًبهِ ّبی آهَصؿی

66.7

77.7

تشخوِ ٍ تألیف وتبة

76.7

71

ًَؿتي همبلِ دس هدالت خبسخی

71

71

اًدبم ػخٌشاًی ػلوی

97.7

6.7

اخشای عشح ّبی تحمیمبتی

87.7

96.7

ثشگضاسی توبم خلؼبت والع ّب

81

21

هشتجِ ػلوی

75.5

24.5

سفتبس آهَصؿی ٍ ػبصهبًی

81

21

ػبثمِ تذسیغ داًـگبّی اػتبد

96.7

7.7

هیضاى تحلیالت داًـگبّی

911

اوتـبفبت ٍ اختشاػبت تأییذ ؿذُ( ثشای سؿتِ ّبی غیش ػلَم اًؼبًی)

911

هیضاى تؼلظ اػتبد ثش هَضَع دسع

911

هیضاى اػتفبدُ اص هجبحث خذیذ ٍ هغبلت خبًجی هشتجظ ثب دسع

911

پبػخگَیی ثِ ػؤاالت داًـدَیبى

911

هفیذ ٍ اسصؿوٌذ ثَدى هغبلت اسائِ ؿذُ

911

هْبست اػتبد دس تَضیح ٍ اسائِ هغبلت دسػی

911

اػتفبدُ ثْیٌِ اص ٍلت والع

911

ًحَُ وٌتشل ٍ اداسُ والع

911

ایدبد اًگیضؽ دس داًـدَ خْت هغبلؼِ ٍ تحمیك

911

هیضاى تَخِ ٍ پبػخگَیی اػتبد ثِ اًتمبد ٍ پیـٌْبد هٌغمی داًـدَیبى 911
حضَس ثِ هَلغ دس والع

911

یىؼبى ثَدى سفتبس اػتبد ًؼجت ثِ داًـدَیبى

911

حضَس ٍ تشن ثِ هَلغ والع ّب

86.7

97.7
هٌجغً :گبسًذگبى

ّوبًغَس وِ دس خذٍل فَق هـبّذُ هی وٌین ثیـتش اػتبداى ثب هؼیبسّبی هَسد ثشسػی ػولىشد اػضبی
ّیأت ػلوی هَافك ثَدُ اًذ.
جديل شمارٌ -2درصد فراياوی عملکرد اعضای َیأت علمی از وظر داوشجًیان

هؼیبسّب

دسكذ فشاٍاًی دسكذفشاٍاًی
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هَافك

هخبلف

عشح دسع تَػظ اػتبد

82

98

اػتفبدُ اص ؿیَُ ّبی هٌبػت تذسیغ

85.7

94.7

اػتفبدُ اص ٍػبیل ووه آهَصؿی

87.7

96.7

اػتفبدُ اص سٍؿْبی اسصؿیبثی تىَیٌی تَػظ اػتبد

69.4

71.6

حضَس دس خلؼبت گشٍُ

66.7

77.7

سػبیت لَاًیي ٍ آییي ًبهِ ّبی آهَصؿی

79.6

21.4

تشخوِ ٍ تألیف وتبة

75

25

ًَؿتي همبلِ دس هدالت خبسخی

87.7

96.7

اًدبم ػخٌشاًی ػلوی

99.7

8.7

اخشای عشح ّبی تحمیمبتی

85.4

94.6

ثشگضاسی توبم خلؼبت والع ّب

64

76

هشتجِ ػلوی

85.7

94.7

سفتبس آهَصؿی ٍ ػبصهبًی

75.5

24.5

ػبثمِ تذسیغ داًـگبّی اػتبد

84

96

هیضاى تحلیالت داًـگبّی

84

96

اوتـبفبت ٍ اختشاػبت تأییذ ؿذُ( ثشای سؿتِ ّبی غیش ػلَم اًؼبًی)

89.6

98.4

هیضاى تؼلظ اػتبد ثش هَضَع دسع

95.9

4.9

هیضاى اػتفبدُ اص هجبحث خذیذ ٍ هغبلت خبًجی هشتجظ ثب دسع

95.9

4.9

پبػخگَیی ثِ ػؤاالت داًـدَیبى

85.4

94.6

هفیذ ٍ اسصؿوٌذ ثَدى هغبلت اسائِ ؿذُ

98

2

هْبست اػتبد دس تَضیح ٍ اسائِ هغبلت دسػی

89.8

91.2

اػتفبدُ ثْیٌِ اص ٍلت والع

75

25

ًحَُ وٌتشل ٍ اداسُ والع

79.6

21.4

ایدبد اًگیضؽ دس داًـدَ خْت هغبلؼِ ٍ تحمیك

911

هیضاى تَخِ ٍ پبػخگَیی اػتبد ثِ اًتمبد ٍ پیـٌْبد هٌغمی داًـدَیبى

88

92

حضَس ثِ هَلغ دس والع

68

72

یىؼبى ثَدى سفتبس اػتبد ًؼجت ثِ داًـدَیبى

88

92

حضَس ٍ تشن ثِ هَلغ والع ّب

74

24
هٌجغً :گبسًذگبى

ّوبًغَس وِ دس خذٍل فَق هـبّذُ هی وٌین داًـدَیبى ثب هؼیبسّبی هَسد ثشسػی ػولىشد اػضبی
ّیأت ػلوی دس ایي پظٍّؾ ًظشات یىؼبى ٍ هـبثْی ًذاسًذ ٍ دس وٌبس دسكذ صیبد هَافمیي تؼذادی
هخبلف ًیض ٍخَد داسد .اص هیبى هؼیبسّبی هَسد ثشسػی اص ًظش اػتبداى ،هؼیبسّبی هیضاى تحلیالت
داًـگبّی اػتبد ،اوتـبفبت ٍ اختشاػبت تأییذ ؿذُ ،هیضاى تؼلظ اػتبد ثش هَضَع دسع ،هیضاى اػتفبدُ
اص هجبحث خذیذ ٍ هغبلت خبًجی هشتجظ ثب دسع ،پبػخگَیی ثِ ػَاالت داًـدَیبى ،هفیذ ٍ اسصؿوٌذ
ثَدى هغبلت اسائِ ؿذُ ،هْبست اػتبد دس تَضیح ٍ اسائِ هغبلت دسػی اػتفبدُ ثْیٌِ اص ٍلت والع،
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ًحَُ وٌتشل ٍ اسائِ والع ،ایدبد اًگیضؽ دس داًـدَ خْت هغبلؼِ ٍ تحمیك ،هیضاى تَخِ ٍ پبػخگَیی
اػتبد ثِ اًتمبد ٍ پیـٌْبدات هٌغمی داًـدَیبى ،حضَس ثِ هَلغ دس والع ٍ یىؼبى ثَدى سفتبس اػتبد
ًؼجت ثِ داًـدَیبى ثیـتشیي دسكذ فشاٍاًی (911دسكذ) ٍ عشح دسع تَػظ اػتبد ووتشیي
دسكذ(51دسكذ) سا ثِ خَد اختلبف دادُ اًذ ٍ اص ًظش داًـدَیبى هؼیبس  ،ایدبد اًگیضؽ دس داًـدَ
خْت هغبلؼِ ٍ تحمیك ثیـتشیي دسكذ فشاٍاًی(911دسكذ) ٍ هفیذ ٍ اسصؿوٌذ ثَدى هغبلت اسائِ ؿذُ،
هیضاى تؼلظ اػتبد ثش هَضَع دسع ٍ هیضاى اػتفبدُ اص هجبحث خذیذ ٍ هغبلت خبًجی هشتجظ ثب دسع ثِ
تشتیت 95.9 ٍ 95.9 ،98دسك ذثَدُ اًذ ٍ ثشگضاسی توبهی خلؼبت والع ّب ٍ تشخوِ ٍ تألیف وتبة ثِ
تشتیت ووتشیي دسكذ فشاٍاًی سا ثِ خَد اختلبف دادُ اًذ.
بررسی فرضیٍ پژيَش

هیبى هؼیبسّبی اسصیبثی ػولىشد اػضبی ّیأت ػلوی اص ًظش داًـدَیبى ٍ اػتبداى ساثغِ هؼٌی داسی
ٍخَد داسد.
ثب تَخِ ثِ ًَع هتغیشّب ّوجؼتگی پیشػَى ثشای دٍ هتغیش هؼیبسّبی اسصیبثی ػولىشد اػضبی ّیأت
ػلوی اص ًظش داًـدَیبى ٍ اػتبداى هحبػجِ ؿذُ اػت.
جديل شمارٌ  -3آزمًن َمبستگی پیرسًن بیه ارزیابی عملکرد اعضای َیأت علمی از وظر
داوشجًیان ي استادان

ّوجؼتگی پیشػَى
ضشیت ّوجؼتگی

هؼٌی داسی

هتغیشّب

ًظش داًـدَیبى

ًظش اػتبداى

ًظش داًـدَیبى

9

1.972

ًظش اػتبداى

1

1.548

ًظش داًـدَیبى

1.972

9

ًظش اػتبداى

1.548

1
هٌجغ ً:گبسًذگبى

خذٍل ّوجؼتگی فَق ًـبى دٌّذُ اسصیبثی ػولىشد اػضبی ّیأت ػلوی اص ًظش داًـدَیبى ٍ اػتبداى
هی ثبؿذ ّوبًغَس وِ هـبّذُ هی ؿَد ( ) r :1.972دس ػغح آلفبی  . 15ساثغِ هؼٌب داسی ٍخَد ًذاسد .
ثیي هیضاى اسصیبثی ػولىشد اػضبی ّیأت ػلوی اص ًظش داًـدَیبى ٍ اػتبداى ّوجؼتگی هثجت ٍ ضؼیفی
ٍخَد داسد یؼٌی ساثغِ هؼٌبداسی ٍخَد ًذاسد.
.1جمع بىدی

اسصیبثی ػولىشد اػضبی ّیئت ػلوی داًـگبّْب اهشی ضشٍسی وِ ّن هی تَاًذ افضایؾ ػولىشد ایي لـش
اسصؿوٌذ سا دس پی داؿتِ ثبؿذ ٍ ّن هی تَاى اص ًتبیح آى دس اهَسی اص لجیل اًتخبة اػتبد ًوًَِ ثْشُ ثشد.
آًچِ دس ایي فشایٌذ اّویت داسد ،ایي اػت وِ هغبثك ساّجشد ایي تحمیك اسصیبثی ثش هجٌبی هؼیبسّبی
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هلوَع كَست پزیشد وِ هجتٌی ثش یه سٍیِ هٌغمی اػتخشاج ؿذُ ٍ دس چبسچَة هذلْبی ػلوی،
ٍصًذّی ؿذُ ثبؿذ تب ّش هؼیبس هتٌبػت ثب ٍصى ٍ اّویتی وِ داسد ،دس ػولىشد افشاد هؤثش ثبؿذ .همبیؼِ
ًتبیح پظٍّؾ ًـبى هی دّذ وِ اػتبداى ٍ داًـدَیبى دس هَسد هؼیبسّبی ثشسػی ػولىشد اػضبی ّیأت
ػلوی ًظشات هتفبٍتی داسًذ .اوثش اػتبداى ثب هؼیبسّبی هَسد ثشسػی هَافك ثَدُ اًذ .اهب داًـدَیبى دس
ساثغِ ثب هؼیبسّبی هَسد ثشػی تب حذٍدی هَافك ثَدُ اًذ .فشضیِ پظٍّؾ ًیض ًـبى هی دّذ وِ ثیي
اسصیبثی اػضبی ّیأت ػلوی اص ًظش اػتبداى ٍ داًـدَیبى ساثغِ هثجت ٍ ضؼیفی ٍخَد داسد.

.4مىابع ي مراجع
.9

ػؼبد ت ،اػفٌذیبس  :هذیشیت هٌبثغ اًؼبًی ،اًتـبسات ػوت ،چبح اٍل ،تْشاى.9781 ،

.2

هیشػپبػیً ،بكش :هذیشیت اػتشاتظیه هٌبثغ اًؼبًی ٍ سٍاثظ وبس ،اًتـبسات هیش ،چبح ّدذّن ،تْشاى.9779 ،
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