
رسی دانشجویان در بخش کیفیت آموزش و بخش میزان دستبرای پاسخ تفصیلی به این سوال الزم است توضیحاتی در خصوص روش محاسبه امتیاز ارزشیابی 

ط توس هاآن تدریس ارزشیابی امتیاز استادان، امتیاز اصلی هایبخش از یکیداده شود. در واقع  نامه(آیین 1-4و  1-1و تعامل اجتماعی با دانشجویان )بندهای 

 این از برخی. است ترجامعو  متفاوت گلستان سامانه در شده محاسبه فعلی امتیاز با جنبه چند از  محاسبه شده بر اساس آیین نامه امتیاز اما .استدانشجویان 

 :از عبارتند هاتفاوت

 .است شده وارد محاسبات در نیز «ترکم و 12»  ارزشیابی نمرات •

 .شوندمی وارد محاسبات در 1 توان با اعداد همه دهد،می زیاد اعداد به تریبیش وزن که فعلی سیستم خالف بر ارزشیابی نمرات •

 .است شده وارد آماری صورت به استاد از دانشجویان ارزشیابی میانگین بر استاد دروس نمرات میانگین اثر •

 .اندشده حذف پرت هایداده •

 .است شده حذف دهندهپاسخ کم تعداد با دروس هایارزشیابی •

 .است شده لحاظ استاد امتیاز بر دهندگانپاسخ ارزشیابی معیارانحراف اثر •

 ورط به نیز را آزمایشگاه کارشناس یا و آزمایشگاه امکانات دانشجو عمدتا زیرا گردید حذف استاد ارزیابی در عملی دروس ارزشیابی اثر •

 .  ندارد وجود استادان ارزشیابی از اثرات این جداسازی امکان و گیردمی نظر در همزمان

 ها به صورت اختصار به صورت زیر انجام گردید:های اولیه دادهپاالیش

 آن ارزشیابی بوده،( تکمیلی تحصیالت چه و کارشناسی چه) نفر 5 از کمتر درس یک ارزشیابی در  دهندگان پاسخ تعداد که صورتی در •

 تحصیالت دروس برای دهندگان پاسخ تعداد همچنین(.  شودمی لحاظ استاد تدریس کمیت در چه اگر) است نشده وارد محاسبات در درس

 . ه استشد گرفته نظر در 15  مجازیآموزش  واحد در تکمیلی

 صورت هب  ها بخش این ارزشیابی  مجازی، و پردیس روزانه، تکمیلی تحصیالت کارشناسی، مقاطع دروس بین محتوایی تفاوت به توجه با •

 .گردید تعیین آمد خواهد ادامه در که روشی به استاد دروس نهایی ارزشیابی سپس و شد گرفته نظر در مجزا

 سوال آن در نظرسنجی در کنندگانشرکت ارزشیابی σc معیار انحراف و μc میانگین درس، هر ارزشیابی سواالت لیست در سوال هر برای •

μc از که هاییارزشیابی کلیه. گردید تعیین − 3 σc  اعمال به نیازی. گردیدند حذف پرت داده عنوان به بود ترکم μc + 3 σc  احساس 

 . شوند می تربزرگ 20 از مقادیر این عموما زیرا نشد،

 اوتیتف بنابراین.  گردید لحاظ محاسبات در همزمان طور به سالنیم دو طی در تحصیلی مقطع هر در استاد هر دروس هایارزشیابی کلیه •

 .ندارد وجود 962 و 961 سالنیم دو از یک هر در درسی گروه 1 ارائه یا و اول سالنیم در درسی گروه 2 ارائه بین

,𝑥~𝑁(�̅�حال فرض کنیم نظرسنجی در خصوص کل استادان دانشگاه دارای تابع توزیع  𝜎2)  های نظرسنجی استاد نیز باشد. به طور مشابه برای کل داده

,𝑁(𝜇تابع توزیع نرمالی به فرم  Σ2)   داشته باشد. در واقع حاال تابع توزیع نظرسنجی برای استاد یاد شده به شرط مشاهده𝑥   در نظرسنجی انجام شده( مد(

 نظر است، یعنی. 

𝑃(𝑅𝑎𝑡𝑒|𝑥) =
𝑃(𝑥|𝑅𝑎𝑡𝑒) 𝑃(𝑅𝑎𝑡𝑒)
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𝑒گر برای احتمال اول سمت راست مقداری متناسب با ا
−

(𝑥−�̅�)2

2𝜎2 𝑒و برای احتمال دوم مقداری متناسب با   
−

(𝑅𝑎𝑡𝑒−𝜇)2

2Σ2  را با فرض توزیع نرمال فرض

 توان نشان داد که احتمال شرطی دارای توزیعی نرمال با میانگینکنیم، می

𝜇 +
Σ2

𝜎2 + Σ2
 (�̅� − 𝜇) 

 مقادیر حدی رفتار خوبی دارد:خواهد بود. این فرمول در 

های کم است، و در هر صورت غیرقابل اعتماد بودن میانگین را برای او اگر نظرسنجی دانشگاه دارای انحراف معیار زیادی باشد )که ناشی از داده -1

𝜎2کند(، بنابراین مقدار تایید می ≫ Σ2  است. در این حالت فرمول پیشنهادی به سمت 



 
𝜇 + 0 ×  (�̅� − 𝜇) = 𝜇 

شود. به عبارت دیگر مجموعه کالس در خصوص استاد مورد نظر دارای اجماع نبوده و کند؛ یعنی متوسط عدد استاد  برای او لحاظ میمیمیل 

 شود در خصوص استاد مورد نظر اعتماد داشت.ها نمیبنابراین به نظر آن

𝜎2دهنده(، بنابراین مقدار نظر افراد رأِی اگر نظرسنجی دانشگاه دارای انحراف معیار کمی باشد )اتفاق -2 ≪ Σ2  است. در این حالت فرمول

 پیشنهادی به  سمت 

𝜇 + 1 ×  (�̅� − 𝜇) = �̅� 

 شود.کند؛ یعنی متوسط نظر دانشگاه برای استاد لحاظ میمیل می

تر نمره کارشناسی کم 1)حدود با توجه به تفاوت میانگین ارزشیابی دانشجویان کارشناسی از اساتید نسبت به دانشجویان تحصیالت تکمیلی در سطح دانشگاه 

های کارشناسی، تحصیالت تکمیلی روزانه، تحصیالت تکمیلی پردیس و تحصیالت تکمیلی مجازی به از تحصیالت تکمیلی است(، محاسبات فوق برای داده

 صورت مجزا انجام گرفت.

 ها جایگزین شود.داده تذکر: برای بهبود نتایج، بهتر است تابع توزیع گوسی فرض شده با تابع توزیع واقعی

سوال ارزشیابی استاد به صورت مجزا انجام گرفت و سپس ارزشیابی استاد بر اساس سواالت مختلف با هم ترکیب  15روند فوق برای هر یک از  -

 شد.

گاه و با شیار و استاد دانشبرای محاسبه میانگین و انحراف معیار ارزشیابی هر سوال در سطح دانشگاه، فقط کلیه اعضای هیات علمی استادیار، دان -

 حذف اساتید مدعو لحاظ شدند.

توضیح  1چه در پاسخ به سوال های مختلف مطابق آنتصحیح اثر میانگین نمرات استاد بر امتیاز ارزشیابی هر یک از مقاطع و دوره -
 اصالح گردید.داده شد، 

ه ی درس ببرای هر درس استاد، عدد تفاضل امتیاز ارزشیابی توان علمی و ارزشیابی رفتار اجتماعی او از خط برازش داده شده بر کل دانشکده
 5سوال اول و  10کننده در کنندگان در نظرسنجی نیز برای هر بخش به صورت میانگین نفرات شرکتدست آمده است. همچنین تعداد شرکت

های کارشناسی، تحصیالت تکمیلی روزانه، پردیس و مجازی شود. حال اگر استادی حداقل یک درس در هر کدام از حوزهعیین میسوال آخر ت
𝑛𝑖کننده عدد تعداد نفرات شرکت 4از خط برازش شده و  𝛿𝑥𝑖عدد تفاضل ارزشیابی  4داشته باشد، در حالت کلی  تواند به صورت دارد که می  

 ری شود:گیوزنی میانگین
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مقیاس شد. برای تفکیک بهتر اساتید با ارزشیابی  86به منظور تفکیک بهتربین نتایج  ارزشیابی علمی، اعداد  حاصل از بخش قبل در بازه صفر تا 
ترین کم و 20ها به عدد ، عدد متوسط اعداد ارزشیابی86باال، با استفاده از یک تابع خطی باالترین اعداد ارزشیابی دانشگاه در بخش قبل به عدد 

 شود:نمودار دو خطی شکل زیر دیده می نگاشت شد.  این کار به طور شماتیک در  0ارزشیابی به عدد 



 
 جایگزین گردید. 15با عدد  20، و عدد 66با  86قابل توجه است که در بخش   ارزشیابی رفتار اجتماعی، عدد  -

به ایشان امتیاز صفر داده شد؛ لیکن اگر درس ارائه کرده ولی تعداد  1-4و  1-1در بخش همچنین اگر استادی هیچ درسی ارائه نکرده باشد، 
 15و  20نفر در سایر دروس(، به ایشان عدد  5نفر در دروس مجازی،  15تر از حد نصاب الزم باشد )کمتر از کنندگان در ارزشیابی کمشرکت

 یافت.اختصاص  1-4و  1-1های برای امتیاز برای بخش


