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  :چكيده

ها مسئله مهمي است كه در ساليان اخير مورد تاكيد بسياري قرار ارتقاي كيفيت آموزشي دانشگاه
هاي مهم به منظور بهبود كيفيت آموزش، كارآمدسازي تدريس از طريق فعاليتيكي از . استگرفته

ها روش ارزيابي از باشد كه مهمترين آنهاي مختلف ميارزيابي منظم كيفيت تدريس اساتيد به روش
هاي كنوني ارزيابي كيفيت تدريس در كشور از رسد روشبا اين حال به نظر مي. طريق دانشجويان است

رغم آنكه مطالعات نسبتا زيادي در داخل كشور علي. هايي دارندالزم برخوردار نبوده و آسيبتوانمندي 
اند وليكن تاكنون يك پژوهش ها انجام شدههاي مختلف به منظور سنجش كارايي اين روشو دانشگاه

انجام  ها در سطح اجراجامع و برآمده از مجموع مطالعات به منظور بررسي ميزان توانمندي اين روش
هاي الگوي كنوني ارزيابي كيفيت تدريس لذا پرسش اساسي اين پژوهش آن است كه آسيب. استنشده

اساتيد از طريق دانشجويان در كشور كدام است؟ به منظور پاسخ به اين پرسش، از روش فراتحليل 
اند ليل شدهگرفته در اين زمينه گردآوري و تحهاي صورتاستفاده شده و مجموعه مطالعات و پژوهش

- هاي سنتي پژوهش، دادهاز آنجا كه برخالف روش. ها ارائه نمودتا بتوان برآورد مشتركي از تحليل آن
هاي مستقل آمده از پژوهشدستهاي كيفي يا كمي بههاي مورد بررسي در روش فراتحليل را خالصه

هاي كنوني هاي روشبه آسيبتواند ديد نسبتا جامعي نسبت دهد لذا نتايج اين مطالعه ميتشكيل مي
نتايج پژوهش نشان داد ارزيابي كيفيت تدريس از . ارزيابي كيفيت تدريس اساتيد در كشور ارائه دهد

 .بايست مورد بازنگري قرار گيردبرد كه ميهاي جدي رنج ميها و آسيبطريق دانشجويان از ضعف
  

  
  كليديكلمات 

  ارزيابي، كيفيت، تدريس، مهارت، بومي، روش
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 مقدمه .1

ي انسان، خواهان رسيدن به همه. ي قدرت حق استانگيزترين مخلوق خداوند و واالترين نشانهانسان، شگفت
-برسد و اين سير، جز با تربيت حقيقي ميسر نمي» خليفه اللهي«صفات و كماالت الهي است و آفريده شده تا به مقام 

رو بطور پيوسته با مسائل و رويدادهاي جديد و گوناگون روبه هاامروزه، انسان). 17، ص1376دلشاد تهراني، (شود 
ي نيازهاي علمي، فردي، اجتماعي و كنندهها كه تامينها و مهارتاي از توانمنديهستند و نيازمند آنند تا به مجموعه

هاي مترين نظاميكي از مه. هاست، مجهز شوند تا بتوانند با تغييرات ايجاد شده به درستي مواجه شونداي آنحرفه
هاي درسي و اساتيد مجرب هايي در افراد جامعه نظام آموزش عالي است كه بايد از طريق برنامهايجاد چنين توانمندي

ها آموزش عالي بايد دانشجويان را براي پاسخگويي به پيشرفت. هاي مختلف براي تامين اين نيازها گام بردارنددر رشته
، 2001، 1والهان و كارتر(آماده كند  است، به سرعت در حال تغييركه وتحوالت فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و فناورانه 

لكن تحقق اين امر مستلزم شناخت دقيق معيارهايي است كه در فرايند آموزش و تربيت دانشجويان توسط ). 301ص
كيفيت آموزش اساتيد و كفايت مهيا نمودن دانشجويان براي  ها بتواند براي ارزيابي ميزان واساتيد در دانشگاه

  .هاي قابل قبولي به دست دهدي خويش سنجهپاسخگويي به نيازهاي جامعه
  
 متن اصلي مقاله .2

ي هاي درسي و آموزشي، عمدتا حيطههاي آموزشي دنيا، برنامهدر نظام آموزشي كشور ما و نيز بيشتر نظام
اين رويكرد، يادگيرندگان را اسير برخي موضوعات علمي كرده و در . استوجه قرار دادهشناختي فراگيران را مورد ت

عادالنه سوق انديشي و اعتقاد بدون دليل، غرور غيرموجه و برخورد غيرنتيجه آنان را به سوي يك بعدي بودن، و جزم
تدريس اساتيد دانشگاه رسوب ي ي شناختي نيز عمدتا در شيوهپرورش حيطه) 259، ص 1385شعباني، .(استداده

اي كه عبارت گونهبه. استنموده و اين امر خود موجب از ميان بردن تدريجي تفكر خالق و اخالق نقد در دانشگاه شده
آميزي كم و بيش به گوش اهالي دانشگاه آشنا به كنايه و به صورت متايبه» دبستاني بزرگ به نام دانشگاه«اي هاستعار

  .آيدمي
هاي مناسب به منظور كسب دانش، مهارت و نگرش در اي هدف نهايي آموزش عالي تدارك فرصتجامعهدر هر 
هايشان و نيز ثمربخشي براي بخشي فعاليتاي كه آنان را در اثرگونههايي خاص براي دانشجويان است بهقالب شايستگي

ي اساتيد اصلي مسئوليت تحقق اين رشد برعهده از آنجايي كه بار. و رشد دهد) 2002، 2آبولمات(جامعه ياري رسانده 
گيرد؛ در اين ميان دانشجويان، است؛ لذاارزيابيازكيفيت آموزش اساتيد به منظور بازنگري و اصالح آن صورت مي

گيرد اما در فرايند مجدد ها و فرايندهاي تدريس و آموزش و رويكردهاي يادگيري مدنظر قرار ميكارشناسان، كليه رويه
ريزي و ارزيابي در اين مجال با رويكردي بومي و از منظر دانشجويان به بحث و فحص در اين موضوع خواهيم مهبرنا

  .پرداخت
ي دنبال پديدهتازگي از مباني علم جديد، هويت ملي و هويت اجتماعي بهاز سويي مباحث و انتقادهايي كه به

- بومي«و » دانش بومي«پيدايش مفاهيم جديدي همچون گرفته، موجب شدن توسط انديشمندان مختلف صورتجهاني
معادل انگليسي . منظور از دانش بومي، هر نوع دانشي است كه در بستر اجتماعي خاصي قرار دارد. استشده» سازي

باره گفته منظور از دانش بومي، دانش اينوي در. استمطرح كرده 1983اين واژه را براي نخستين بار، گيرتز در سال
به ). 453، 2008،  3هرزل و وركام(است شدت در موقعيت و بافت خاصي ريشه داشته و رشد كردهي است كه بهخاص

ي عبارت ديگر، دانش بومي، دانشي است كه طي زمان توسط افراد بنا شده و به مرور اشاعه يافته و مبتني بر پيشينه

                                                            
Wheelahan and Carter.١ 

٢. Abuelmatti 
٣. Herzele&Woerkum 
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را به معناي اشاعه، انطباق و رشد پارادايم » سازييبوم«برخي . فرهنگي، تاريخي و بستر اجتماعي كامال خاصي است
شايد ). 11، ص2000، 4چنگ(دانندهاي محلي در موقعيت و بستر خاص ميدانش، فناوري، هنجارهاي رفتاري ارزش

هاي صوري، نه در اذهان و نه در اي با آموزشاي از ادوار تاريخ، معرفت ديني چنين مرافقهبتوان گفت در هيچ دوره
است؛ در عصر حاضر كه اطالعات يا به عبارتي فرهنگي، به شدت و غلظتي كه امروزه رايج است، وجود نداشته فضاي

علم «ها و شعبات گسترده است؛ در عصري كه هجوم روزافزون شاخهجاي معرفت حقيقي را گرفته» جنون اطالعات«
رت اتخاذ رويكردهاي بومي بيش از پيش ضرو) 1391اشرفي و آخوندي، (شودمي» علم حقيقي«مانع ظهور » مجازي

 .گرددنمايان مي
- سازي، سبب شده تا در برخي جوامع حركت جديدي با همين عنوان در حوزههاي پيرامون بوميبحث و نظريه

براي مثال اين موضوع چند سالي است كه به طور خاص در جوامع اسالمي و نيز . هاي مختلف علوم صورت بگيرد
گرفته از ماهيت سازي، مطالعات انتقادي صورتدر كشور ما، به باور طرفداران بومي. استطرح شدهكشورهاي آسيايي م

-ي علومي كه تاكنون در اغلب مراكز آموزشي ارائه شده، ناظر بر نقص كاركردي و نقص در مبادي اوليه و شكلو شيوه
ي بومي ارزشيابي كيفيت آموزشي مت مطالعهاي است كه پژوهش حاضر را به ساين مسئله. استدهندة اين علوم بوده

 .دهداساتيد در دانشگاه سوق مي
سازي به منظور پاسخ يا اتخاذ تدابير مناسب در مقابل با توجه به مباحث مطرح شده، توجه به رويكرد بومي

سازي امري يالمللگيري بينشدن، جهتاگرچه در عصر جهاني. شدن امري ضروري و اجتناب ناپذير استاثرات جهاني
سازي دانش و از جمله الزم است، اما ضرورت دارد به منظور پرهيز از التقاط، خصوصا التقاط فكري و فرهنگي، بومي

  . هاي آموزش عالي قرار گيردگذاريسنجي آموزشي، در اولويت سياستبازنويسي معيارهاي كيفيت
بهبود، ارتقاء و تعالي آن، مستلزم ارزشيابي راضي نبودن از وضع موجود در هر نهاد علمي و حركت به سمت 

هاي مطرح شده در بنابراين با توجه به ضرورت. هاي پژوهشي و آموزشي آن نهاد استمستمر كيفيت انجام ماموريت
- رسد روشي كنوني ايران با اين حال به نظر ميسطور پيشين و برخوردار بودن موضوع از اهميت خاص خود در جامعه

رغم آنكه علي. هايي دارندرزيابي كيفيت تدريس در كشور از توانمندي الزم برخوردار نبوده و آسيبهاي كنوني ا
اند وليكن ها انجام شدههاي مختلف به منظور سنجش كارايي اين روشمطالعات نسبتا زيادي در داخل كشور و دانشگاه

ها در سطح اجرا ي ميزان توانمندي اين روشمنظور بررستاكنون يك پژوهش جامع و برآمده از مجموع مطالعات به
سنجي هايي در كيفيتهايي با چه ظرفيتچه شيوهلذا پرسش اساسي اين پژوهش آن است كه . استانجام نشده

ها صورت گرفته و اساسا آموزش اساتيد در داخل و خارج از كشور مطرح بوده و چه مطالعاتي در باب ارزيابي اين شيوه
  ي كنوني ارزيابي كيفيت تدريس اساتيد از طريق دانشجويان در كشور كدام است؟هاهاي الگوآسيب

مند مورد بررسي هاي اساتيد را بصورت جامع و نظامها و ماموريتاكثر مطالعات ارزيابي خيلي به ندرت رسالت 
صي درباره عوامل موثر بر هايي، اطالعات جامع، واضح و مشخاند و با اشراف به اين موضوع كه چنين ارزيابيقرار داده

هاي گوناگون پژوهش حاضر درصدد است تا با ارزيابي جامعي از شيوه. كندكيفيت آموزش اساتيد براي ما مهيا نمي
كارهايي براي هاي بومي براي اين ارزيابي و ارائه راهها و شاخصي سنجهسنجي آموزش اساتيد در راستاي ارائهكيفيت
هايي هرچند هاي در تامين نيازها و انتظارات اساتيد و دانشجويان تالش نمايد تا شايد بتواند قدمسازي اين ارزيابيبومي

  .باشدكوتاه در جهت اصالح و بهبود ارزيابي كيفيت در نظام آموزش عالي كشور برداشته
-وجه قرار گرفتهي اخير مورد تها و مراكز آموزشي دنيا در چند دههي ارتقاي كيفيت آموزشي در دانشگاهمقوله

- كشور جهان ايجاد شده 48سازمان تخصصي اين حوزه در  70بيش از  2005اي كه در سال گونهاست، به
ترين هاي ارتقاي كيفيت آموزشي، ارزيابي كيفيت تدريس است كه اصلييكي از مهمترين روش) 1390هاشمي،.(اند

 1920شد، اين روش پركاربردترين روش بوده و از سال باتكنيك آن ارزشيابي مستمر آموزشي از طريق دانشجويان مي
گرفته،  ارزيابي دانشجويان با اين حال بر اساس تحقيقات صورت. ها و مراكز آموزش عالي مورد استفاده استدر دانشگاه

                                                            
٤. Cheng 
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طور طبيعي با كيفيت هاي آموزشي، بلكه در تشخيص عواملي كه بهفقط در تشخيص اثربخشي جنبهاز تدريس، نه
اند نقاط ابهام هاي زيادي نشان دادهي زياد اين روش، پژوهشعليرغم استفاده. تدريس ارتباطي ندارند نيز ناتوان است

  :انددر خصوص روش وجود دارد، عموم مطالعات ابهامات ذيل را نشان داده
  روايي و پايايي روش  

ها نتايج اين روش و مقايسه آن با ساير روشآيا روش ارزيابي از طريق دانشجويان روايي كافي را دارد؟ پايايي 
 چگونه است؟
 اساتيد، دانشجويان، مديران و (ميزان رضايت ذينفعان از روش(... 

رود رضايت كافي هاي مخاطب ارزيابي بوده و عموما ارزيابي براي ايشان به كار ميترين گروهذينفعاني كه اصلي
 وش رضايت دارند؟ يا اصوال رضايت نسبي نيز وجود ندارد؟از اين روش دارند؟ آيا بخشي از ذينفعان از ر

 ها و مشكالتي بر آن مترتب است؟پيامدهاي اين روش چيست؟ چه آسيب
اي در همين راستا، در اين پژوهش در تالش هستيم مطالعه. توان بر شمردو بسياري موارد از اين دست كه مي 

  :مروري بر روي سواالت ذيل انجام دهيم
هاي اصلي سنجش اين بايست مورد سنجش قرار گيرند؟ روشهايي ميبي كيفيت تدريس چه شاخصدر ارزيا

 ها كدامند؟شاخص
با تاكيد بر روش ارزشيابي از طريق (وضعيت اجرايي ارزيابي كيفيت تدريس اساتيد از طرق گوناگون 

 هاي داخل و خارج از كشور چگونه است؟در دانشگاه) دانشجويان
 هاي كنوني ارزيابي كيفيت تدريس كدامند؟ابهام در روشمهمترين نقاط 

 

  :روش تحقيق .3
است كه مبناي اصلي كار آن مطالعه اسنادي و اين مقاله از پژوهشي بر مبناي روش كيفي انجام گرفته

ظور به من. باشدگرفته در اين حوزه ميهاي كالن و فراتحليل از مجموع مطالعات صورتاي و استخراج تحليلكتابخانه
اي و اسنادي بر روي موضوع پرداخته و اسناد و مطالعات ي كتابخانهپاسخ به سواالت پژوهش درگام نخست به مطالعه

هاي خارج و داخل در گام بعد وضعيت اجرايي روش در دانشگاه. استآوري شدهگوناگون موجود در اين حوزه جمع
هاي ارزيابي ها، گزارشي از وضعيت اجراي روشبندي پژوهشكشور مورد بررسي قرار گرفته و در ادامه از طريق جمع

هاي ارزيابي ها و نقاط ضعف روشاحصاء گرديده و در نهايت با استفاده از روش فراتحليل تالش شده تا مجموع آسيب
  .بندي گرددكيفيت تدريس اساتيد استخراج شده و جمع

 

  بيان مفاهيم اصلي .4
  :توان برشمرددر اين پژوهش موارد ذيل را مي در بيان مفاهيم اصلي مورد استفاده

آوري، تحليل و ارزيابي به معناي جمع. ارزيابي به معناي قضاوت كردن به وسيله برخي از معيارها است: ارزيابي
-ارزيابي فرآيند جمع. باشدهاي عملكردي ميهاي سازماني و هدفها جهت بررسي ميزان دسترسي به هدفتفسير داده

 .انجامدمي چشمداشت به اقدامي معينبا  است كه در نهايت به قضاوت ارزشيشواهدي  تفسير نظامدارآوري و 
 .باشدي كيف عربي به معناي چگونگي و چوني ميو از ريشه qualityمعادل كيفيت : كيفيت

يت كيفيت در آموزش عالي هم نيمرخ عيني دارد و هم ذهني؛ چراكه يك سوي كيف: كيفيت در آموزش عالي
كنند و با توجه به ديدگاه و نظر خود به تعريف آن گران و مخاطباني است كه كيفيت را خود تعبير ميتابع نظر مشاهده

 .پردازندمي
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تعيين ميزان موفقيت معلمان در رسيدن به «: كنندگونه تعريف ميرا اينارزشيابي اساتيد :ارزشيابي استاد
هاي آموزشي استاد و انتخاب ري مستلزم اطالعات الزم درباره فعاليتكه انجام چنين كا »هاي آموزشي خودهدف

باره كه مدرسين تا چه ميزاني به معيارهايي براي مقايسه اطالعات بدست آمده با آن معيارها و سپس قضاوت در اين
 .باشداند، مييافتههاي از پيش تعيين شده دستهدف

تواند ويژگي و خصوصيتي كه گيري مورد نظر ميكه آيا ابزار اندازهاين است ) Validity(مقصود از روايي: روايي
دهد كه گيري كند يا خير؟ به عبارت ديگر مفهوم روايي به اين سوال پاسخ مياست را اندازهابزار براي آن طراحي شده

 .سنجدگيري تا چه حد خصيصه مورد نظر را ميابزار اندازه
تواند در دفعات مكرر نتايج مشابهي به دست گيري مورد نظر ميبزار اندازهمقصود از پايايي اين است كه آيا ا

 دهد؟ نتايج ارزيابي از روش مشخص، تا چه حد پاياست و تغييرات غيرقابل توجيه ندارد؟
ال دنبمدت و بلندمدتي بهزا بوده و چه عواقب كوتاهمقصود از پيامد آن است كه اجراي روش، تا چه اندازه آسيب

  دارد؟
 

  :هاي ارزيابيمتغيرها و روش .5
اولين سوال پژوهش آن بود كه در ارزيابي چه مواردي اثرگذار است و متغيرهاي گوناگون در ارزيابي كيفيت 

-بندي مياند كه در يك جمعهاي مختلف موارد گوناگوني را بيان نمودهتدريس كدامند؟ در پاسخ به اين سوال پژوهش
 :را به شرح ذيل عنوان كردتوان عمده متغيرهاي ارزيابي 

 شناختي دانشجويانهاي جمعيتويژگي 

 نظم دانشكده 

 نظم گروه آموزشي 

 انگيزه دانشجويان 

 عالقه دانشجويان به رشته تحصيلي 

 جايگاه درس در برنامه درسي 

 هاي جامعهارتباط درس با واقعيت 

 ي تدريسامكان انتخاب شيوه 

 تدريس امكان تعامل همكاران براي تبادل تجربه در 

 كننده رفتار مدرس براي كوشش جهت ارتقاء كيفيت تدريسهاي تقويتمنابع يا مشوق 

 ميزان تسلط مدرس بر محتواي درسي 

 هاي علمي در موضوع درسيبهنگام بودن دانش او نسبت به پيشرفت 

 چاپي و غيرچاپي(آشنايي مدرس با منابع درسي و مواد يادگيري( 
 سيتجربه مدرس در تدريس موضوع در 

 اي دانشگاهيآشنايي با فرهنگ حرفه 

 هاي تدوين طرح درسمهارت 

 هاي عرضه محتوامهارت 

 مهارت مديريت كالس درس 

 هاهاي ارزيابي آموختهمهارت 
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 هاي ارتباطيمهارت 

اند ها عموما تجربي و ابداعي بودهشوند، اين روشهاي گوناگوني استفاده ميبه منظور سنجش اين متغيرها روش
- ترين روشاصلي. اندي اجرا، به صورت علمي نيز مدون و استاندارد شدهها در حوزهاز مدتي با فراگير شدن آنكه پس 

  :هاي مورد استفاده در اين حوزه عبارتند از
  

 :ارزيابي تدريس توسط دانشجويان. 1.5

ه پوردو در اين فرايند در آمريكا شروع شد، دانشگا 1927ترين ابزار گردآوري داده است كه از اين روش معمول
هاي هيئات علمي در به بعد اعتراض 1990اين شيوه به اوج استعمال خود رسيد ولي از  1970قدم شد و در پيش

توان در اين خصوص اختالف نظرهاي زيادي وجود دارد و نمي. خصوص پايايي و روايي و ارزش اين ارزيابي زياد شد
 . يايي آن بيان نمودبندي صحيحي از ميزان اعتبار و پاجمع

  
 :هاي گروهيمصاحبه. 2.5

پيشنهاد  1994در اين خصوص سه روش توسط برسكمپ و اوري . دهدتري ارائه ميهاي جامعاين روش ارزيابي
 )86به نقل از معروفي (  استشده

  
  : چرخه كنترل كيفيت. 2.1.5

اي در خصوص تدريس و بار در جلسه در اين روش گروهي از دانشجويان داوطلب به صورت منظم دو هفته يك
 .دهندنظر مي... دار و هاي مشكلراهبردهاي آزمون و حيطه

  
  :مصاحبه گروهي با كالس. 2.2.5

در اين روش شخصي غير از مدرس از طريق يك پرسشنامه منسجم درون كالس سعي به كشف مشكالت 
 .كندتدريس استاد مي

  
  :آموختگانمصاحبه با دانش. 2.3.5

كه شامل . شودصورت فردي يا گروهي توسط مدرسان، مديران و كاركنان دفتر ارزيابي انجام ميهروش باين 
هايي مانند مفيدترين و غيرمفيدترين دروس، بهترين مدرسان، خالهاي محتوايي، كيفيت تدريس و خدمات گويه

 .مشاوره و راهنمايي مناسب است
  
  

 :آموختگاننشارزيابي دا. 3.5

آموختگان واقعا چيزي از تدريس اساتيد و تجارب درسي به تالش كردند دريابند آيا دانش) 1980(مارشاورال و 
 )88به نقل از طالع پسند ( .استگرفتهآموختگان ممتاز در دستور كار قرارياد دارند يا خير؟ امروزه ارزيابي از دانش

  
 :ارزيابي از طريق همتايان. 4.5

تدريس بايد همان فرآيند و مسيري را كه يك  1999و سلدين  1995رنسي و مك ان 1991از نظر رايس 
كند از سر بگذراند و در معرض بررسي و ي علمي معتبر طي ميي پژوهشي قبل از انتشار در يك مجلهنوشتهدست
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يس درون مشاهده همتايان از عملكرد تدر: فرآيند اين قضاوت به شكل زير است. گيردهاي سخت همتايان قرارداوري
 )85به نقل از يماني ( .كار رفته در يك موضوع درسي در طول يك دورهكالس، بررسي همتايان از اسناد نوشتاري به
شده، شده، سرفصل دروس، طرح درس، تكاليف دادههاي درس دادهها، فايلدر مجموع مشاهدات مستقيم، فيلم

گويد اين روش هنوز مشكالت زيادي در مي 2006البته برك . گيردها بايد مورد بررسي قرار ها و پروژهها، آزمونجزوه
 )89به نقل از گلزاري (  .خود دارد كه بايد رفع شود

  
 :نارزيابي بيروني توسط متخصصا. 5.5

ي درس مذكور در چند جلسه به كالس استاد رفته و در مجموع نظر خود را در اين روش متخصصان در حوزه
 .كنندبيان مي

  
 :خودارزيابي. 6.5

اند و در اين در تحقيقات خود به اين روش ارزيابي اشاره كرده 2004و بولين 1989و فلدمن  1994كارنگي 
 )91به نقل از بازرگان ( .باشدروش قاضي اصلي براي ارزيابي در خصوص كيفيت تدريس، خود فرد مدرس مي

  
 :تهيه فيلم ديداري. 7.5

و اوري  1999باشد كه سلدين ه و بررسي اين فيلم روش ديگر ارزيابي ميتهيه فيلم ديداري از كالس و مشاهد
 )91به نقل از بازرگان (  .اندهايي انجام داده و روايي آن را بررسي نمودهدر اين خصوص پژوهش 1994

  
 :ارزيابي كارفرمايان. 8.5

را استخدام كرده و از ايشان در هاي ارزيابي، پرسش از كارفرماياني است كه فارغ التحصيالن يكي ديگر از روش
. تواند نماياننده ميزان يادگيري دانشجو و كيفيت تدريس باشدنظرات ايشان مي. كنندحوزه تخصصي استفاده مي

 )1995سپانن (
  

 :ارزيابي مديران. 9.5

در اين خصوص  2004ها است كه ديامون ها و دانشكدهيك روش ديگر ارزيابي، پرسش از مديران گروه
 )91به نقل از علياري ( .استلعاتي انجام دادهمطا

  
 :پژوهشگري در آموزش. 10.5

هاي آموزشي استاد در اختيار جامعه گويند قراردادن نتايج حاصل از فعاليتمي 1998و شولمن  1990بوير 
ر دهند و به عالوه اي كه اعضاي اين جامعه بتوانند آن را مورد ارزيابي نقادانه قراگونهدهندگان بهآموزشي و آموزش

در واقع به معناي مشاركت در بسط و گسترش بدنه دانش در حال . هاي بعدي خود را بر مبناي آن استوار سازندفعاليت
هاي علمي ويژه ها در فصلنامهها يا انتشار آنرشد تدريس و يادگيري در آموزش عالي با ارائه مقاالت در كنفرانس

 .تدريس و يادگيري است
  

 :گيري نتايج يادگيريابزارهاي اندازه. 11.5

گيري گويند كه نتايج ابزارهاي استاندارد اندازهمي 2001و فنويك   2006و برك  1981و كوهن  2001ثيال 
 .ها در بين گروه دانشجويان گردآوري و بررسي شودسازيها و شبيهها، تمرينات حل مسئله، پروژهيادگيري مانند آزمون
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 :تدريسكارپوشه . 12.5

- باشد كه در برگيرنده نمونه كارهاي انجام شده و تفسيرهاي انتقادي بر آناي منسجم از مستندات ميمجموعه
 )90، به نقل از شيربگي 2001و رايت و ناپر  1986شور (.ها است

- ميهاي گوناگون هاي ارزيابي كيفيت تدريس اساتيد بسيار متنوع و در حوزهشود روشهمانگونه كه ديده مي
مهمترين روش در اين حوزه روش ارزيابي از طريق دانشجويان است، اين روش در كشورهاي مختلف دنيا در حال . باشد

  . انداستفاده است و در عين حال نظرات تخصصي مختلفي نيز درخصوص آن بيان شده
ار آن به عنوان ابزار اند وجود سوگيري در نتايج ارزيابي دانشجويان از تدريس، از اعتبتحقيقات نشان داده

 1987سيلبرگ  1991باسو گلدبرگ و كاالهان  -  1994النگبن  -  1981مارشال و اورال .(كاهدكيفيت تدريس مي
گويند هنگامي كه به ارزيابي از سوي ديگر برخي از تحقيقات مي). 89به نقل از رئوفي  1997تان 1997مارش و روشه 

 - 1998پترسون و مارش  - 1991بدگود و پوالرد : (دهدكامال اشتباه به دست ميشود عمدتا نتايجي دانشجو تكيه مي
و اين در حالي است كه از يك سو  .)89به نقل از رئوفي  ..و  1375سيف 1381نجفي پور و اميني  1377آقاجاني 

ن روش را بسيار كارا است كه ايكنند همانند اين عبارت از سلدين آمدهبرخي از محققين اين روش را مفيد ارزيابي مي
ي غذايي بررسي كنيم بايد نظرات كساني را مورد توجه قرار دهيم كه ي مزههرگاه بخواهيم درباره«:گويدداند و ميمي

  )1386، به نقل از معروفي، 1999سلدين، . (انداز آن غذا استفاده كرده
 
 

  :طريق دانشجويانهاي ارزيابي كيفيت تدريس اساتيد از بيان وضعيت استفاده از روش .6
در پاسخ به پرسش ديگر پژوهش كه وضعيت اجراي روش ارزيابي كيفيت تدريس اساتيد از طريق دانشجويان 

اي، مطالعه سايت داد، بر اساس مطالعات كتابخانههاي مختلف داخلي و خارجي را مورد بررسي قرار ميدر دانشگاه
  .شجويان نكات ذيل احصاء گرديدهاي مصاحبه مكتوب از طريق دانها و پرسشدانشگاه

در حاليكه تالش . شودهاي ارزيابي كيفيت تدريس به صورت تلفيقي استفاده ميالمللي از روشدر سطح بين
ترين وزن هاي گوناگون در كنار يكديگر باال رود، وليكن همچنان اصليكار بردن روششود روايي نتايج از طريق بهمي

با سازوكارهاي (روش ارزيابي كيفيت تدريس از طريق دانشجويان . طريق دانشجويان استدر اختيار روش ارزيابي از 
عمدتا قابليت اعتماد و پايايي كافي دارد وليكن روايي آن محل پرسش و ) هاي خارج از كشوراجرايي آن در دانشگاه

  .ابهام است
صورت مكتوب و تا حد امكان با رعايت شود ارزيابي به صورت بدون نام، به ها تالش ميدر عمده اين دانشگاه

ها همچنان اين روش از عليرغم تمامي اين ظرافت. آيددستهايي صورت پذيرد تا حداكثر روايي ممكن از آن بهظرافت
  .انددر اين خصوص اظهار نظر كرده) ها اشاره شدكه به برخي از آن(هاي بسيارينظر روايي قابل اعتماد نبوده و پژوهش

هاي گوناگوني اجرا گذرد و در اين خصوص روشهاي ارزيابي ميكشور نيز چندين سال از اجراي روشدر داخل 
هاي ممكن هاي ذيل از بين تمام روشگرفته در مجموع روشهاي اخير با برخي اصالحات صورتدر سال. اندشده

  :ارزيابي مورد استفاده هستند
 ارزيابي از طريق دانشجويان 

  همكارانارزيابي از طريق 

 ارزيابي از طريق فارغ التحصيالن 

 ارزيابي از طريق مديران 

 خودارزيابي از طريق خود اساتيد 
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ترين روش دهند ارزيابي از طريق دانشجويان اصليشده نشان ميهاي انجامهاي فوق، پژوهشدر خصوص روش
اي ساالنه يا ترمي ها به صورت دورهها ساير روشدر عموم دانشگاه. شوداست كه معموال به صورت آنالين انجام مي

با اين حال . شودهاي از پيش تعيين شده استفاده ميهاي ارزيابي به صورت نمونهمعموال پرسشنامه. گرددبرگزار نمي
ها ايجاد تغييراتي در پرسشنامه... عموما بسته به نوع دانشگاه، نوع رشته، درخواست استاد، درخواست مديران گروه و

 .نمايدگيري ميكه براي اين تغييرات شوراي آموزشي تصميم اندشده
پس از پايان هر ترم نتايج به استاد . گرددهاي كشور به صورت عمومي منتشر نمينتايج ارزيابي در دانشگاه

). هر چند سال يك بار.(شودبراي ارتقاي استادان استفاده مي) شدههاي بياناز روش(نتايج ارزيابي . شوداعالم مي
 .دانشجوها از نتايج يا كاربست آن اطالعي ندارند

هاي ارزيابي از طريق دانشجويان، معموال به صورت بوروكراتيك، سيستماتيك و البته در داخل كشور روش
و (رسد اين شكل نگاه اداري لذا به نظر مي. شود كه الزامات اجرايي اداري نيز بر آن مترتب خواهد بوداداري تعريف مي

  .تر و حادتر شدن مشكالت و نقاط ضعف ارزيابي خواهند شدمنجر به پررنگ) علمي به مقوله ارزيابيغير
 

  :نقاط ضعف ارزيابي كيفيت تدريس اساتيد از طريق دانشجويان .7
گيري بحث هاي مرسوم در ارزيابي كيفيت آموزش اساتيد در نتيجهبه رغم اشاراتي كه در باب نقد كليت روش

ر ادامه برخي از مهمترين نقاط ضعف ارزيابي كيفيت تدريس اساتيد از طريق دانشجويان برگرفته از شود، داشاره مي
  :گرددي پيشين ارائه ميگرفتههاي صورتپژوهش

  
 :از نوع ارزيابي و اثرگذاري نتايج آن) اساتيد و دانشجويان(نارضايتي ذينفعان. 1.7

  :ي ارزيابي حاصل شد به قرار زير استنارضايتي ذينفعان از اين شيوهي نتايجي كه از تحقيقات موجود در زمينه
استادان به ارزشيابي خود توسط «: است، اشاره شدهانجام گرفته 1381پور در سال در پژوهشي كه توسط نجفي

  )83به نقل از زين آبادي ( ».كنندو دانشجويان نظرات شخصي خود را اعمال مي دانشجو اعتقاد ندارند
اكثريت استادان «: در دانشگاه آزاد خوراسگان نتايج حاكي از اين است كه 1380پژوهش احمدي در سال در 

  ».ضرورت انجام ارزيابي توسط دانشجويان از خود را مورد تاييد قرار دادند
علمي نسبت به اين  هيئتدرصد  50حدود «: استغفوريان چنين نتيجه گرفته 1379در پژوهشي در سال 

  ».كنددار ميدرصد معتقدند ارزشيابي استاد توسط دانشجو شأن استاد را خدشه54. يابي ديدگاه مثبت دارندروش ارزش
از نظر اساتيد، دانشجويان به دليل عدم آگاهي الزم از فرايند تدريس «: آمده 1380در پژوهش طحاني به سال 

  )83آبادي  به نقل از زين( ».از قضاوت كاملي براي ارزشيابي برخوردار نيستند
درصد  34تنها «: شده كهچنين آورده 1382همچنين در پژوهشي در دانشگاه علوم پزشكي سمنان در سال 

  ».اندهاي ارزشيابي را مفيد دانستهاساتيد روش
اكثر استادان موافق ارزيابي از «:استبه اين نتيجه رسيده 1382فتاحي در دانشگاه علوم پزشكي كرمان در سال 

  ».ويان نيستندطريق دانشج
 28تنها «: استدر نتايج تحقيق خود چنين آورده 1388آقايي در دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان به سال 

  .اندبودهدرصد اساتيد موافق روش ارزيابي از طريق دانشجويان 
ي رضايت نسبتا متوسطي از ارزشيابدرصد اساتيد  54«: كندعنوان مي 1375آقاجاني طي تحقيق خود در سال 

  ».دانشجويي دارند
درصد  76«: استاست، آمدهدر دانشگاه علوم پزشكي مازنداران انجام داده 1384در پژوهشي كه رنجبر به سال 

-تكميل نمي آگاهيگويند دانشجويان پرسشنامه را با درصد استادان مي 38اند؛ دانسته مناسبدانشجويان اين روش را 
شخصي را دخالت  اغراضگويند دانشجويان درصد مي 64ندارند،  صداقتصال گويند دانشجويان ادرصد مي 24كنند، 
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درصد استادان در  53شود و شدن رابطه استاد و دانشجو ميدارخدشهگويند اين ارزشيابي باعث درصد مي 74دهند، مي
  ».داشتند مجموع در خصوص ارزشيابي نظر منفي

اساتيد بيش از «: گويدي پژوهش خود ميقزوين در نتيجهدر دانشگاه آزاد  1390شهركي پور نيز در سال 
 ».دانشجويان اعتقاد دارند ارزيابي در يافتن نقاط قوت و ضعف موثر است

  
 :گر بيروني در نتايجعدم حذف نقش عوامل مداخله. 2.7

مجموعه ي ارزيابي كيفيت آموزش اساتيد قائل به اين نكته هستند كه گرفته در زمينهاكثر تحقيقات صورت
  .نمايندي ارزيابي رايج را دچار خطا ميها دخالت دارند كه شيوهي ارزيابيعوامل بيروني در نتيجه

عملكرد دانشجويان «: گويدگر بيروني ميدر رابطه با نقش عوامل مداخله 2005رابرتسون در تحقيقي در سال 
ي تحقيق خود در توماس و واركينتين نيز در نتيجه».ها بستگي داردآن هاي ارزشيابي تدريس به انگيزشدر پرسشنامه

 2006كاترل با تحقيقي كه در سال ».دانشجو بستگي دارد عملكرد دانشجويان به عادت مطالعه«: نويسدمي 1993سال 
  )90به نقل از فرخ نژاد ( ».است مرتبط هاي دانشجونتايج به انتظارات و نگرش«: منتشر كرد مدعي است
هاي كلي محيطي، صفات شخصيتي و ويژگي«: به اين نتيجه رسيدند كه 1986نيز در سال دونكين و بارنز 

نتايج ارزيابي «: آوردمي 1973كوهلن در نتايج ارزيابي خود در سال ».دهندادراك و قضاوت افراد را تحت تاثير قرار مي
تحقيقي  1975وير و دانلي نيز در سال نفتولين و ».مرتبط است از دانشجويان به نحوه برخورد استاد در سه جلسه اول

شنوندگان يك سخنراني اغواكننده كه در آن حتي از « : توان چنين برداشت كرداند كه از آن تحقيق ميرا انجام داده
شود ممكن است آن را خوب دانسته و فكركنند چيزي از بيانات متناقض و لغات جعلي و مطالب غيرمنطقي استفاده مي

  )1390به نقل از مظلوميان (  ».اندآن آموخته
هاي بزرگ كانادا اين نوع ارزيابي را در دانشگاهاز استاد  375كه در كانادا روي داد  2009در پژوهش سال 

  .دانستند غيرمفيدبهبود عملكرد خود 
درصد تحت  99و همچنين در ارزيابي كه در دانشگاه پيام نور صورت گرفت قضاوت دانشجويان با اطمينان 

- ها عنوان شدهگيري و شهرت آنگيري و آسانهاي غيرمرتبط اساتيد مانند سختهاي فردي آنان و ويژگيثير ويژگيتا
  .است

  
 :ناتواني سنجش همه ابعاد كيفيت تدريس اساتيد. 3.7

ها اند كه به بخشي از نتايج آني ابعاد كيفيت تدريس سخن گفتهتحقيقاتي نيز در باب ناتواني سنجش همه
  كنيم؛ه مياشار

درصد از اساتيد معتقدند در بهترين حالت، ارزشيابي  68«: در ويسكانسين آمده 1998در تحقيقي به سال 
  )90به نقل از فرخ نژاد (».از ارزشيابي باشد بخشيدانشجويي بايد 

ر از نظر اساتيد، تسلط استاد ب«:كنددر دانشگاه سمنان چنين عنوان مي 1384فتاحي در تحقيقي در سال 
  )1390به نقل از طهماسبي (».مطالب درسي مهمترين معيار ارزشيابي توسط دانشجويان است

« :استي آن آمدهدر دانشگاه علوم پزشكي ايران تحقيق را صورت داد كه در نتيجه 1387سرچمي در سال 
به نقل از درگاهي ( ».نندداتر ميبينانهاستادان تسلط علمي خود را در مقايسه با ساير سواالت فرم ارزشيابي واقع

1388(  
دانشجويان در ارزشيابي «: در دانشگاه عالمه طباطبايي از تحقيق خود چنين نتيجه گرفت 1370سيف در سال 
هاي كلي كنند بلكه تصورات و برداشتهاي اختصاصي هر درس و آموزش معلم را ارزشيابي نميآموزشي اساتيد، ويژگي

  )1387به نقل از مظلوميان (.نمايندخود از استاد درس را منعكس مي
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-استادان معتقدند نمره ارزشيابي آندرصد  32تنها «: قائل است كه 1379سكورنيا نيز در تحقيق خود به سال 
  )1390به نقل از سكورنيا ( ».استي تدريس آنان بودهها بيانگر نحوه

 
 

  :هاپديده .8
- گر و ناتواني در سنجش تمامي ابعاد پديدهعوامل مداخلهگرفتن نقش نظرعالوه بر نارضايتي ذينفعان و عدم در

- توان تحت عنوان مشتريها مينمايانند كه در تعابير پژوهشگران از اين پديدههايي نيز در مواجهه با اين مسئله رخ مي
  .گرايي و تورم نمره ياد كرد

  
 :گراييي مشتريپديده. 1.8

شود اساتيد به دانشجويان خود روش ارزيابي است كه باعث ميهاي اين گرايي يكي از مهمترين آسيبمشتري
ي در اينجاست كه پديده. به منزله مشتريان نگاه كنند و براي راضي نگاه داشتن ايشان در هر سطح تالش نمايند

 .تجارت آموزش رواج خواهد يافت
در واقع اساتيد . گرايي استيگويد يكي از مشكالت ارزيابي دانشجو از استاد، رواج مشترمي) 1995(اسكروين 

گرايي مشتري) marketingeducation(اي تحت عنوان تجارت آموزش يا فريبكاريتالش خواهند كرد از طريق پديده
 )86به نقل از معروفي . (نگه دارندرا از خود راضي ) دانشجو(هاي مختلف مشتري خودكرده و به روش

انجام شد نشان داد كه استادان در  1993تا  1973هاي ر سالي آمريكا ددانشكده 600تحقيقي كه بر روي 
 )1390به نقل از فرخ نژاد (. كنندها به مثابه مشتريان رفتار ميفرايند آموزش، دانشجويان با آن

  
 :پديده تورم نمره. 2.8

ه ابزاري است شود، تورم نمره است، در اين پديده نمره به منزلي اين روش ديده ميپديده ديگري كه در نتيجه
ي تشكر استاد از تواند زمينهدر حقيقت نمره باال مي. توانند رضايت دانشجويان را توسط آن باال ببرندكه اساتيد مي

 :استشدهدر اين خصوص موارد ذيل ديده. دانشجو را فراهم كند
) 2003اسكاندورا .(وجود داردها ي تصنعي بين نمرات دانشجويان و نمرات ارزيابي استادان دانشگاهنوعي رابطه
- گونه بهبودي در يادگيري افراد ديده نميشود درحاليكه هيچي اين امر سطح نمرات زياد ميدر واقع در نتيجه

درصد  91طوري كه است بهافزايش يافته 1960نمره دانشجويان به طور مستمر از دهه : گويدمي 1998آستين .شود
-الف را كسب كرده يها نمرهدرصد آن 48.5رد با درجه ممتاز فارغ التحصيل شده و دانشجويان كارشناسي ارشد هاروا

اند ارتباط و توانسته 2003و اسكاندورا  2002، فونگ 1997، گرينوالد 1979فريدمن. استاند كه غيرطبيعي 
 )86به نقل از معروفي ( همبستگي بين تورم نمره و ارزيابي دانشجويان از هيئت علمي را بيابند
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  :گيري و پيشنهادنتيجه .9
ي ارزشيابي كيفيت آموزش اساتيد شود متغيرهاي زيادي در حوزههمانگونه كه در نتايج مطالعات مشاهده مي

هاي تربيتي استاد و موضوع توان متغيرها را به سه دسته متغيرهاي ذاتي قابليتبندي ميدر يك جمع. دخالت دارند
ي درسي و ارتباط هايي چون جايگاه درس در برنامهمولفه. بندي نمودتدريس تقسيماخالقي و محيطي - درس، مهارتي

هاي تدريس در مدرس و تسلط علمي وي، اعم از به روز اي، انگيزههاي اجتماع و محيط كار حرفهذهني آن با واقعيت
مدرس و موضوع درس در ارتباط هاي تربيتي هاي پيشين، با متغير ذاتي قابليتبودن علم، آشنايي با منابع و تجربه

، مهارت )اي و اخالق علمي در محيط دانشگاهرفتار حرفه(هاي مهارتي چون آشنايي با فرهنگ محيط علم مولفه. است
. انداخالقي در ارتباط- ها و مهارت ارتباطي، همگي با متغير مهارتيي محتوا و ارزيابي آموختهتدوين طرح درس، عرضه

ي تدريس و امكان تعامل اساتيد براي تبادل ي دانشجويان، امكان انتخاب شيوهيزه و عالقههايي چون انگمولفه
شناختي دانشجويان و نظم دانشكده و گروه هاي جمعيتهاي تدريس، مكان و زمان ارزيابي، مولفهتجربيات، مشوق

  .علمي، نيز با متغير محيطي در ارتباط هستند
دهد و استاد و ماهيت درس وجه باطني و ذهني آموزش را شكل مي در ظاهر متغير ذاتي قابليت تربيت

وجه ذهني ارزيابي . دهندي ظاهري و عيني آموزش را به خود اختصاص مياخالقي و محيطي جنبه- متغيرهاي مهارتي
مي، به تعبيري شايد نتوان در رويكرد بو. ي كيفي داشته و از پيچيدگي بيشتري برخوردار استكيفيت آموزش جنبه

هاي عيني مهارتي گرفته جنبهشايد با استناد به مطالعات انجام. شان آموزش را از شان تربيت در تدريس تفكيك نمود
القاعده است و اين در حالي است كه عليهاي موجود قرار داشتههاي ذهني مطمح نظر ارزشيابيو محيطي بيش از جنبه

هاي ي اين پديدهاز جمله. هاي مهارتي و محيطيكيفي است تا جنبههاي ارزيابي كيفيت آموزش بيشتر متوجه جنبه
است موضوعاتي از جنس هاي كنوني قابل ارزيابي نيست و مالك و مناط مدوني براي ارزيابي نداشتهكيفي كه در شيوه

و ناپيدا دارد اي مضمر در اساتيد كه جنبه» تكلف«براي مثال كيفيتي چون . كيفيات باطني تربيت در نهاد مدرس است
ها توسط دانشجويان يك استاد به مورد ارزيابي و حتي توجه قرار نگيرد، حال آنكه تكلف و به ممكن است تا سال

از اين . است است كه مورد مذمت دين و مذهبسختي انداختن اساتيد در موضوعات علمي مورد بحث از موادر اخالقي 
- آموزش«دارد و در ادبيات جديد علوم تربيتي در عالم مدرن با نام  دست كيفيات كه تاثيرات نامحسوس بر متعلمين

. گيرندهاي مرسوم كنوني به ندرت مالك و مناط ارزيابي قرار ميشود بسيار است كه در ارزيابيميشناخته» هاي پنهان
رسد است به نظر ميبا توجه به اينكه تاثير دروني و قلبي تدريس بر دانشجويان، هدف و غايت تحقق تعليم و تربيت 

هاي باطني براي كشف كيفيات را دارا هاي مرسوم در ارزيابي كيفيت آموزش اساتيد توسط دانشجويان قابليتشيوه
تري تكميل گردد چرا كه استمزاج اوليه در باب شدههاي دقيق و حسابنيست و ضروري است كه اين شيوه با شيوه

االمر كيفيت رچه قادر است در برخي موارد رهنمون به باطن و حقيقتهاي مرسوم اگارزيابي آموزشي توسط شيوه
دست ي ذهني كيفيت آموزش بهتر تربيت شود ولي در اغلب اوقات چنين نموداري از جنبهآموزش و يا به تعبير صحيح

هاي فعلي يوهتواند به تكميل فرايند شهاي تكميلي در ارزيابي كيفيت آموزش اساتيد كه مييكي از شيوه. دهدنمي
طرح اين شيوه و شرح جزئيات اين . »ارزيابي توسط اساتيد صاحب كرسي«اي ابداعي است به نام شيوه. كمك كند

  .كند كه انشاءاهللا در فرصتي ديگر به آن خواهيم پرداختشيوه البته مجالي ديگر طلب مي
اي گانههاي دوازدهز اين به روشي روش ارزيابي كيفيت تدريس پيش اشدهدر بحث انواع گوناگون و تجربه

شود كه هر يك از شد مالحظه ميبندي متغيرهاي ذاتي، مهارتي و محيطي كه قبال شرح دادهدر تقسيم. اشاره شد
ي فيلم براي مثال روش تهيه. ي ما دارندگانههاي ارزيابي مزيتي نسبي در امتيازدهي در رابطه با متغيرهاي سهروش

هايي ها و يا نقاط قوت مهارتي اساتيد را به خوبي بازنمايي كند، لكن نواقص و بعضا آسيبسيبتواند آديداري مي
توان به سه دسته خود اين انواع روشي را مي. است كه اصل ارزشيابي را ممكن است به مخاطره بياندازدمتوجه اين شيوه

روش ارزيابي توسط دانشجويان، روش . تفكيك كرد ارزيابي و ارزيابي محصول فرايند آموزشهاي خودارزيابي، دگرشيوه
ي تدريس ي فيلم ديداري و كارپوشهمصاحبه گروهي، ارزيابي از طريق همتايان، ارزيابي توسط متخصصان، روش تهيه
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همگي ارزيابي ديگران از اساتيد است و روش خود ارزيابي روشي است كه خود استاد در ارزيابي دخيل خواهد بود اما 
گيري نتايج و روش پژوهشگري در آموختگان، كارفرمايان و مديران، ابزارهاي اندازهايي چون ارزيابي دانشهشيوه

  .آموزش به نوعي به ارزيابي محصول آموزش توجه دارند
هاي ارزيابي كيفيت تدريس اساتيد از طريق دانشجويان از نقاط ضعفي رنج دهد كه روشاين مطالعه نشان مي

از جمله اين نقاط ضعف روايي كم، نارضايتي ذينفعان، . هايي اصالح شوندايست در انجام روش با ظرافتببرد كه ميمي
- هايي چون مشتريعدم حذف نقش عوامل مداخله گر بيروني، ناتواني در سنجش همه ابعاد كيفيت تدريس و پديده

اي اجرايي دقيقي اتخاذ نمود كه تا حد هبايست سياسترسد در مجموع ميلذا به نظر مي. گرايي و تورم نمره است
  .ها كاهش يابدي اين نقاط ضعف و آسيبامكان زمينه

ي ذيل در كنار يكديگر قرار بايست عوامل پنجگانهپژوهشگر به اين نتيجه رسيد كه براي ارزيابي مناسب مي
 :گيرند

 انگيزه و روش درست و صادقانه ارزياب
 هاي مربوطه توسط ارزيابنار احاطه به شاخصي ارزيابي در كدانش و علم به حوزه

 هاي كافي از فرآيند تدريسمنبع و اطالعات و داده
 هاي بعدي در فرآيند ارزيابيعدم وجود پيامد و آسيب

بخشي به آن با افزودن نظر اساتيد صاحب كرسي و افزودن سهم اين ارزيابي به و افزايش دقت ارزيابي و كيفيت
 .كارآمد رايج يهانسبت ساير تكنيك
اطالعات نسبت به روش (توان هر دو عامل نمي» ارزيابي روش تدريس اساتيد«رسد در موضوع به نظر مي

ارزيابان يا دانشجو . را در كنار يكديگر در ارزيابي جمع كرد) هاي مرتبط با موضوع تدريسعلم به شاخص(و ) تدريس
گذرد دانش و هستند كه نسبت به آنچه در كالس درس مي... ادان وهستند كه علم كافي براي ارزيابي ندارند و يا است

 .اطالعات كافي ندارند
هايي تالش شود سهم نقش ارزيابي را از دانشجو كاسته و وي را در نقش گردد با اتخاذ سياستلذا پيشنهاد مي

خواهند ... استادان صاحب كرسي و در نتيجه داور و ارزياب نهايي فردي غير از دانشجو، مانند. رسان تقويت نموداطالع
  .هاي مناسبي به ارزيابي بپردازندبايست با اتخاذ روشبود كه مي

 

  :و مراجع منابع .10
يادگيري در نظام دانشگاهي، همايش  - خدانظر فرخ نژاد و همكاران، تضمين كيفيت از طريق ارزيابي كيفيت فرايند تدريس[1]

 .1390ارزيابي كيفيت در نظام دانشگاهي، 
ها و موسسات آموزش عالي، هاي مديران دانشگاهگيريهاي ارزيابي تدريس در تصميمناصر شيربگي، بكارگيري استراتژي] 2[

 .1390همايش ارزيابي كيفيت در نظام دانشگاهي، 
مهندسي پور و همكاران، تاثير ارزيابي دروني بر كيفيت آموزشي و شناسايي نقاط قوت و ضعف گروه آموزشي حسن شهركي] 3[

 .1390مكانيك دانشگاه آزاد اسالمي واحد قزوين، همايش ارزيابي كيفيت در نظام دانشگاهي، 
ها و نشانگرهاي ارزيابي كيفيت در آموزش عالي كشاورزي، همايش ارزيابي زاده و همكاران، شناسايي مولفهابوالقاسم شريف] 4[

 .1390كيفيت در نظام دانشگاهي، 
همكاران، تحليل الگوي اعتبارسنجي و ارزيابي دروني جهت ارزيابي و تضمين كيفيت در نظام دانشگاهي، سيد حامد هاشمي و ] 5[

  .1390همايش ارزيابي كيفيت در نظام دانشگاهي، 

ها، فصلنامه مطالعات برنامه درسي، بررسي برخي ديدگاه: يحيي معروفي و همكاران، ارزشيابي كيفيت تدريس در آموزش عالي[6]
1386.  

ي وسيلهها، با تاكيد بر ارزشيابي اساتيد بههاي جاري ارزشيابي اساتيد در دانشگاهافسانه رئيسي فر و همكاران، مروري بر روش] 7[
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دانشجويان، مجله راهبردهاي آموزش مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي دانشگاه علوم پزشكي بقيه اهللا عج، فاقد 
  .سال نشر

  .1391گيري تربيتي، ها، فصلنامه اندازهوري آموزشي اعضاي هيئت علمي دانشگاههاي سنجش بهره، چالشحسين عبداللهي] 8[

پسند و همكاران، رواسازي نسخه ايراني پرسشنامه ارزيابي دانشجويان از كيفيت تدريس، مجله علوم رفتاري، سياوش طالع] 9[
1388. 

درس سالمت دهان و دندانپزشكي اجتماعي براي دانشجويان عمومي  هادي قاسمي و همكاران، بررسي كيفيت تدريس] 10[
 .1392هاي دندانپزشكي ايران، مجله دندانپزشكي مشهد، دانشكده

، مجله علمي ...عليرضا محمدي آريا و همكاران، ارزشيابي جامع دانشگاهي دانشگاه آزاد اسالمي واحد گرگان بر اساس الگوي] 11[
 .1390بويه گرگان،  دانشكده پرستاري و مامايي

سوده طهماسبي و همكاران، بررسي ميزان همبستگي بين نمرات ارزشيابي اساتيد توسط دانشجويان عمومي، دستياران ] 12[
 .1390تخصصي و مسئولين دانشكده دندانپزشكي شهيد بهشتي، مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، 

سنجي برنامه درسي دوره هاي ارزشيابي كيفيت و اعتبارين و استانداردسازي شاخصشهال علياري و همكاران، تدو] 13[
هاي علوم پزشكي كشور، مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ارتش كارشناسي پيوسته رشته پرستاري دانشگاه

 .1391جمهوري اسالمي ايران، 
 .1385ي يك مدل مشاركتي ارزشيابي استاد، مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي، نيكو يماني و همكاران، ارائه] 14[
 .1391مليحه نوبخت و همكاران، ارزيابي دانشجويان از كيفيت تدريس اساتيد در دانشگاه علوم پزشكي تهران، طب و تزكيه، ] 15[
پزشكي اراك، مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم ساله ارزشيابي اساتيد دانشگاه علوم  6محمد رفيعي و همكاران، نتايج ] 16[

  .1388پزشكي اراك، 

تيمور آقاماليي و همكاران، ديدگاه اساتيد دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان در مورد ارزشيابي اساتيد توسط دانشجويان، مجله ] 17[
 .1389پزشكي هرمزگان، 

هاي ذينفعان و اصول ريس نظري اساتيد بر اساس ديدگاهشهين رئوفي و همكاران، طراحي فرم جديد ارزيابي كيفيت تد] 18[
 .1389پژوهي كالسيك، مجله پزشكي هرمزگان، گانه دانششش

كيومرث نيازآذري و همكاران، بررسي ميزان كارآمدي اساتيد دانشگاه آزاد اسالمي در مديريت كالس درس، فصلنامه رهبري ] 19[
 .1387گرمسار،  و مديريت آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد

زينب گلزاري و همكاران، تدوين و اعتبارسنجي الگوي پيشنهادي ارزشيابي كيفيت دروني آموزش الكترونيكي در نظام ] 20[
 .1389درسي آموزش عالي، آموزش عالي كشور، فصلنامه مطالعات برنامه

 .1387ز راه دور، پيك نور،  سعيد مظلوميان و همكاران، ارزشيابي دانشجو از استاد در نظام آموزش ا] 21[
عبدالحسين شكورنيا و همكاران، روند نتايج ارزشيابي اساتيد دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز در يك دوره ده ساله، ] 22[

  .1386مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي، 

بيرجند نسبت به ارزشيابي اساتيد توسط مسعود ضيائي و همكاران، ديدگاه اساتيد و دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي ] 23[
 .1385دانشجو، مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند، 

منصور رنجبر و همكاران، بررسي ديدگاه اعضاي هيئت علمي و دانشجويان دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مازندران ] 24[
 .1384پزشكي مازندران،  در مورد ارزشيابي استادان توسط دانشجويان، مجله دانشگاه علوم

ها، فاقد نام حسن رضا زين آبادي و همكاران، جايگاه ارزيابي دروني در بهبود كيفيت عملكرد مراكز آموزش عالي و دانشگاه] 25[
 .1383مجله، 

 حسين درگاهي و همكاران، بررسي ديدگاه اعضاي هيئت علمي و مدرسين در مورد پرسشنامه ارزشيابي دانشجويان از] 26[
  .1388استادان در دانشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران، مجله دانشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران، 

مهري غفوريان بروجردنيا و همكاران، بازخورد اعالم نتايج ارزشيابي اساتيد دانشگاه علوم پزشكي اهواز در بهبود كيفيت ] 27[
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