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    :چكيده

مسؤوليتي عمده بر مد آرااعضاي هيأت علمي كو تسهيل فرصت هاي پيشرفت حرفه اي نگهداري  ،راي گزينشها ب مديران ارشد دانشگاه
اهميت اندازه گيري اثربخشي تدريس به دليل  .هستند ي مهميتصميم هااتخاذ  نيازمندمديران  اداي اين مسئووليت،براي . عهده دارند

به . نظام آموزش عالي بكار مي رود ي آينده ه يدربار يسرنوشت ساز يميم هاتصچنين ذ اختفراهم ساختن مستنداتي است كه براي ا
مد متفاوتي را براي اندازه گيري اثربخشي تدريس  راهبردهاي متنوع وبايد دانشگاهها ي تدريس شدليل پيچيدگي فرايند اندازه گيري اثربخ

معيارها و شاخص هاي موردنظر در نظام  .يأت علمي فراهم شودتا تصويري جامع، معتبر و صحيحي از عملكرد اعضاي ه نظر داشته باشند
چه چيزي بايد اندازه گيري شود و چگونه اندازه گيري به  سدر فرايند ارزيابي اثربخشي تدريآموزش عالي هركشوري تعيين مي كند كه 

زار بكار رفته در آنها، ارائه كننده مستندات، نوع اب اندازه گيري اثربخشي تدريس، هاي مختلفراهبردالگويي مركب از  مقاله .انجام برسد
مربوط به  يتصميم هااين راهبردها مي تواند دراتخاذ  .را تشريح مي كندمستندات  نها و نوع تصميم گيري بر مبناي آنافراد ذينفع از آ

  .دنبهبود تدريس و امور استخدامي اعضاي هيأت علمي بكار روفعاليت هاي 

 
 
 
 

  يسرارزيابي تد مستندات، ارزيابيراهبردهاي خشي تدريس، باثر :يد واژه هاكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1390ارديبهشت  - يپرديس دانشكده هاي فن -دانشگاه تهران -"ارزيابي كيفيت در نظام دانشگاهي"پنجمين همايش  

2 

 

  
   مقدمه

به نسل بعدي دانش پژوهان از نسلي و منسجم  شده آن مجموعه اي از دانش كشف ي تدريس ابزاري است كه به وسيله  
و روزآمد همه جانبه مرور  :ذيل را انجام دهند د اقداماتيك موضوع درسي باي اثربخش براي تدريس مدرسان. منتقل مي شود

بكارگيري فناوري آموزشي در انتخاب و ، تهيه رئوس مطالب، انتخاب مناسب ترين منابع چاپي و غيرچاپي، موضوع پيشينه
انجام اين مراحل حسن بر و نظارت تأكيد براي  .تدريس، طراحي فعاليت هاي يادگيري و تهيه ابزارهاي ارزشيابي و نمره گذاري

و عيني  نظام مندتعيين  آنفرايندي كه وظيفه "ارزشيابي، عبارت است از  .است از كيفيت تدريس مدرسان نياز به ارزشيابي
 "بدون چنين فرايندي راهي براي تشخيص ارزشمند از بي ارزش وجود ندارد. شايستگي، ارزش يا اهميت است

تفاده از آن براي داوري و تصميم گيري در زمينه ي اس آوري اطالعات وگرد: اين فرايند دو بخش دارد). 4: 11991اسكريون،(
در زمينه اثربخشي تدريس به ابزارهاي اندازه گيري ويژه اي مانند آزمون ها،  آوري اطالعاتگردبراي . معيارهاي مورد توافق

مستندات  دآوريگر .مقياس ها و پرسشنامه ها نياز است؛ معيارهاي اثربخشي تدريس نيز درون اين ابزارها گنجانده شده اند
تصميم اين . ضروري است آموزش عالينظام آينده  ي درباره سرنوشت ساز هاي اخذ تصميمبراي اثربخشي تدريس مربوط به 

و رفع  كيفيت تدريس بهبودبراي  كه مستندات فراهم شده راتدريس  فرايندمربوط به  هاي تصميم) 1 .دسته هستنددو  ها
اثربخشي مربوط به مستندات كه امور استخدامي  هاي مربوط به تصميم )2. دهد مي مورد استفاده قرار نواقص آموزشي

   .بكار مي گيرد ءارتقاترفيع و  در موقعيت هايي همچونرا  اعضاي هيأت علمي كليعملكرد تدريس و 

 براي اي موجودهمقاله راهبرد .براي فراهم سازي مستندات در زمينه اثربخشي تدريس مي توان از منابع مختلفي ياري جست
مستندات، افراد ذينفع از آنها و نوع تصميم گيري بر  ي اندازه گيري اثربخشي تدريس، نوع ابزار بكار رفته در آنها، ارائه كننده

ضمن تشريح . بكار رونددو گانه مذكور  يتصميم هااتخاذ  اين راهبردها مي تواند در. دهدمي  شرح را  مبناي آن مستندات
  .توضيح داده شده است كشور نظام آموزش عالي ن درآچگونگي استفاده از ه شده اشار يراهبردها

  
 ارزيابي تدريس  توسط دانشجويان -1

معمول ترين ابزار گردآوري داده ها مقياس هاي درجه بندي اساتيد توسط دانشجويان در زمينه ارزشيابي اعضاي هيأت علمي  
 توسط ارزيابياولين مقياس . يافتتكامل  1959تا  1927هاي  سال تدريس توسط دانشجويان در فاصله ي ارزيابي. است

زمينه  اولين كسي بود كه دروي  ؛تهيه گرديد "3مقياس درجه بندي پوردو براي مدرسان"به نام  در دانشگاه پوردو 2ريمرس
 پدر"لقب  به اواز اين رو و تحقيقاتي انجام داد  بي دانش آموختگانارزياو  نمره دانشجويانهمبستگي اين مقياس با و پايايي 

نام  "عصر طاليي پژوهش هاي ارزيابي دانشجويي"به نام  1970هاي دهه  سال .داده اند "تحقيقات ارزيابي هاي دانشجويي
 براييي تحليل ها تحقيقات در مقياس وسيعتري ادامه يافت و فراركود بود اما  دوره ي 1980دهه هرچند پس از آن، . گرفت

 اننجا كه استفاده از درجه بندي هاي دانشجويآاز  1990هاي دهه  در سال به دنبال آن، .به انجام رسيدقبلي  نقد يافته هاي
نها آو در كل ارزش روايي، پايايي از شكايت  و اعتراضبه لب ها سير صعودي پيدا كرده بود اعضاي هيأت علمي  در دانشگاه

استفاده از ارزيابي  از آن زمان تاكنون .)42006برك،(گشودندديل وضعيت و تب ءارتقا مربوط به يتصميم هااستفاده در براي 
در  و از جمله )1999، 5سلدين( تدريس رشد فزاينده اي در سراسر دنيااندازه گيري اثربخشي هاي دانشجويي براي 

اگرچه برخي  .)1386معروفي و همكاران، ؛1383 ،؛ ذوالفقار و مهر محمدي1381نصر،(است داشته كشور ما دانشگاههاي

                                                            
1 - Scriven 

2 - Remmers 

3 - Purdue Rating Scale for Instructors 

4 ‐ Berk 

5 - Seldin 
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اذعان مي كنند كه استفاده از نظر دانشجويان عموماً روش معتبري براي ارزيابي اثربخشي تدريس اساتيد است اما  پژوهشگران
اين علي رغم استدالل هاي . به قوت خود باقي استو ترديدها هنوز  تحقيقات در اين حيطه ناكافي معتقدند ديگر برخي
هنوز معمول  ،دانشجويان از اساتيد هاي ارزيابيروايي و پايايي  ي آمورش عالي درباره هاي هو نگراني هاي مؤسس انمنتقد
هسته اصلي بيشتر فعاليت  مذكور راهبرد .استانداره گيري اثربخشي تدريس در نطام هاي آموزش عالي جهان  راهبردترين 

ي وجود دارد كه توجه كافي به نتايج چنين هاي تضمين كيفيت را تشكيل مي دهد و كمتر دانشگاه يا مؤسسه آموزش عال
گفتني است كه از اوايل دهه ي گذشته گرايش هايي براي تركيب اين مقياس ارزيابي با ساير منابع  .ارزيابي هايي نداشته باشد

  .اطالعاتي ديگر ظاهر شده است
دانشگاهها و مؤسسه هاي آموزش  أت علمياعضاي هي مرتبه يآيين نامه جديد ارتقا با ابالغكشور نيز نظام آموزش عالي  در  

و طالب براي ارزشيابي كيفيت تدريس عضو  دانشجويانخواهي از نظرانجام ) 18/8/1387(مصوب عالي، پژوهشي و فناوري
 تا 12گزينهاز (گزينه اينه ا طيف بگويه اي و  15 كاربرگبا يك  براي هر درسدر پايان هر نيمسال تحصيلي هيأت علمي 

 پنجبا ( اجتماعي -علميرفتار و  )گويه 10با ( آموزشي -توانايي علمي شاخصشامل اين مقياس  .است ديده شدهتدارك  )20
در زمان ارتقاي عضو هيأت علمي امتيازهاي سه گانه كسب شده در هر درس  .مي باشد يكل كسب شده امتياز و يك )گويه

از تقسيم حاصل جمع اعداد هر يك از بخش ها بر مجموع آن درس ضرب مي گردد و  واحد در تعداد )امتياز 20حداكثر (
استخراج مي اجتماعي  - آموزشي و رفتار علمي -توانايي علميبه ترتيب امتياز كل كيفيت تدريس، واحدهاي تدريس شده، 

  .گردد
  

  گروهي  هاي مصاحبه -2
تري از مدرسان را نسبت به مصاحبه هاي گروهي منبع ديگري از مستندات اثربخشي تدريس است كه ارزيابي هاي جامع 

- الف :پيشنهاد شده است) 1994( 1و اوري برسكمپسه نوع مصاحبه توسط . روش ارزيابي توسط دانشجويان ارائه مي كند
  .مصاحبه با دانش آموختگان -مصاحبه گروهي با كالس و ج - چرخه كنترل كيفيت، ب

گرفته شده است كه در آن گروه  "چرخه كنترل كيفيت" نوع اول مصاحبه از تكنيك هاي مديريت صنايع ژاپن تحت عنوان 
نسخه آموزشي از اين چرخه كنترل . هايي از كاركنان فرصت مي يابند كه در تصميم گيري هاي سازمان مربوطه سهيم شوند

نقد جهت ) دوهفته يكبار(از دانشجويان داوطلب براي ديدارهاي منظم  يكيفيت در يك مؤسسه مي تواند شامل تعيين گروه
 ينشست هااين . تدريس و راهبردهاي آزمون، تعيين دقيق حيطه هاي مشكل دار و درخواست پيشنهاد براي بهبود باشد

مدرس مربوطه مي . محور، ميزان پاسخگويي و مسئوليت پذيري را براي آنچه در كالس رخ مي دهد تقويت مي كند -مدرس
چرخه هاي ساختار نيافته و مصاحبه هاي . داشت نمايديادسخ هاي آنها را تواند نتايج جلسه را به تمام كالس گزارش كند و پا

مي تواند براي و  را باز مي گذارد فرصت ارائه ي بازخورد از دانشجويان و استاد رتباط بين دانشجو واكالسي با دانشجويان 
اعضاي هيأت علمي بايد آمادگي شنيدن اما . فوق العاده مفيد باشدنظام دار آموزشي در طول نيمسال تحصيلي ايجاد تغييرات 

  . داشته باشندرا دانشجويان و انعطاف پذيري الزم در راستاي بهبود تدريس  ديدگاههاي
 اما اين كار توسط كسي به غير از خود مدرس. درگير هستندموجود در كالس  جوياندانشتمامي  مصاحبه گروهي با كالسدر 

مصاحبه كننده از يك پرسشنامه منسجم براي كشف . انجام مي شود) ارزيابي دفتران موزشي يا كارشناسيكي از اعضاي گروه آ(
سؤاالت بايد از آزادي عمل كافي براي . نقاط قوت و ضعف درس، كالس و فعاليت هاي تدريس مربوط به آن استفاده مي كند
اطالعات گردآوري  ،جهت بهبود تدريس .استخراج دامنه اي گسترده از ديدگاه هاي دانشجويان حاضر در كالس برخوردار باشد

تصميم شده با مدرس مربوطه در ميان گذاشته مي شود و ممكن است به عنوان مستنداتي از اثربخشي تدريس براي اتخاذ 
  . مدرس بكار گرفته شود مربوط به امور استخدامي يها

                                                            
1 -Breskamp &Ory 
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از . ارزيابي انجام شوددفتر مديران يا كاركنان  مي تواند به صورت فردي يا گروهي بوسيله مدرسان، مصاحبه با دانش آموختگان
باشند كه نمي توان از  متمركزاين رو سؤاالت بايد بر اطالعاتي  آنجايي كه مصاحبه گروهي با دانشجويان نياز به زمان دارد، از

ي بايد بر به عنوان مثال، گويه هاي مصاحبه گروه. طريق پرسشنامه ارزيابي استاد توسط دانش آموختگان بدست آورد
خدمات مشاوره و  و موضوعاتي همچون مفيدترين و غيرمفيدترين دروس، بهترين مدرسان، خإلهاي محتوايي، كيفيت تدريس

ضبط و به صورت شفاهي مصاحبه كننده  توسطدانش آموختگان  واظهارنظر ممكن است پاسخ ها. راهنمايي تمركز داشته باشد
دانشگاه نتايج حاصله بايد به اعضاي هيأت علمي مربوطه، كارگروه برنامه ريزي . شودنگهداري   محرمانهو گردآوري  مكتوبيا 

با توجه به ميزان اختصاصي بودن اطالعات گردآوري شده اين مستندات ممكن است براي . و مديران دست اندركار ارسال شود
مصاحبه با دانش آموختگان ممكن است براي  .مربوط به بهبود تدريس يا امور استخدامي مورد استفاده قرار گيرد يتصميم ها

اضافي  ياجرا غيرعملي باشد و يا با توجه به انجام ارزيابي هاي كتبي دانش آموختگان و ترك تحصيل كنندگان از اساتيد، كار
دانند  مدرسان، مصاحبه هاي گروهي را براي بهبود تدريس بسيار مفيد مي )1981(برسكمپبه عقيده اوري و ؛ اما و زايد باشد

  .مي تواند در اتخاذ تصميم هاي مربوط به ارتقاي اساتيد ارزشمند باشدنتايج آن و 
  

  ارزيابي دانش آموختگان -3
ساتيد و تجارب درسي به ياد دانش آموختگان واقعاً چيزي از تدريس اآيا برخي پژوهشگران در تالش بوده اند كه دريابند كه 

در يك مطالعه طولي، درجه بندي هاي پايان ترم دانشجويان از اساتيد را ) 1980(1ارشاورال و م: به عنوان مثال .دارند يا خير
همبستگي . موضوع درسي مقايسه كردند 100يك يا چهار سال دانش آموختگي در زمينه با نتايج درجه بندي آنان پس از 

در بررسي هاي خود ميانگين همبستگي  )1989( 2فلدمن ،همچنين. و ميانه درجه بندي ها تقريباً همسان بود 83/0بين آنها 
اين . شش مورد مطالعه در سطوح مختلف بدست آورد خاللرا بين درجه بندهاي دانشجويان و دانش آموختگان در /. 69

روي هم رفته،  .مشابهت ها نشان مي دهد كه دانش آموختگان تا حدود زيادي جزئيات تجارب درسي شان حفظ مي كنند
ارزيابي هاي انجام شده قبلي اساساً از آن است كه نتايج ارزيابي دانش آموختگان از اساتيد و دروس،  نتايج پژوهش ها حاكي

چه است كه اگر نتايج اين ارزيابي ها مشابه است  اينپرسشي كه به ذهن مي رسد . آنان را به عنوان دانشجو تأييد مي نمايد
سؤاالت  با مقياس ارزيابي دانش آموختگانيك  تهيهاين است كه از دانش آموختگان نظرخواهي شود؟ پاسخ  لزومي دارد كه

از طريق پست الكترونيكي سال بعد از دانش آموختگي  چندبه فاصله يك تا ارسال آن نسبت به ارزيابي دانشجويان و  متفاوت
امدهاي برنامه، اثربخشي يا نامه مي تواند اطالعات جديدي در زمينه كيفيت تدريس، مفيد بودن پيشنيازهاي دروس، نيل به پي

. آمادگي براي كار در دنياي واقعي ارائه نمايد و پس از دانش آموختگي اشتغالرويه هاي پذيرش دانشجو، آماده شدن براي 
به . پاسخ هاي ساختار بندي نشده ممكن است نقاط قوت مدرس را نمايان تر كند و رهنمودهايي براي بهبود فراهم نمايد

كه  هپاسخ نشان داد- تايج مطالعات بر روي نظرخواهي از دانش آموختگان با استفاده از سؤاالت بازن) 2006(عقيده برك
  .مي باشدبازخوردهاي ارائه شده در آنها براي مدرسان و مديران دست اندركار بسيار مفيد و با ارزش 

و به عنوان پي برده شده اهبرد ارزيابي اهميت اين ربه ، علميگفتني است كه در آيين نامه جديد ارتقاء مرتبه اعضاي هيأت 
در زمان ارتقاي عضو . استگرفته قرارنظر مد )درصد 40با ضريب ( ارزيابي تدريس توسط دانشجويانراهبرد  برايي مكمل

براي هر درس  "براي ارزشيابي كيفيت تدريس عضو هيأت علميدانش آموختگان نظرخواهي از "هيأت علمي، كاربرگ ويژه 
 .تكميل در پرونده عضو هيأت علمي ضبط مي گردد قرار مي گيرد و پس از ممتاز دانش آموختگان اراختي درفقط 

  
 
 

                                                            
1 ‐ Overall & Marsh 

2 - Feldman 
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  تايانارزيابي هم 
تدريس، كه استدالل مي كنند ) 2،1995سين؛ وب و مك انر1،1991رايس: به عنوان مثال(برخي محققان سالهاي اخير، در 

 ،مانند يك پژوهش نابهمي تواند  ،ي مربوط به تدريسورده هافرآا و تالش هاست و  مدار فعاليتي انديشمندانه و پژوهش
و  بايد همان فرايندپس  نگريسته شود يپژوهشيك فعاليت  ي به مثابهتدريس فعاليت هاي به اگر اما  .باشد و عالمانه خالقانه
در معرض  سر بگذراند و در يك مجله علمي معتبر طي مي كند از يك دست نوشته پژوهشي قبل از انتشار كهرا  يمسير

به عنوان يكي از  تايانداوري همراهبرد استفاده از ) 1999(به عقيده ي سلدين .ار گيردرق همتايان هاي سخت داوري و بررسي
را دربر مي  عمده دو فعاليت در تدريس تايانداوري هم. در حال افزايش است ارائه مستندات اثربخشي تدريس نيجايگزمنابع 
يك كار رفته در ه ب اسناد نوشتاري همتايان از بررسي -2 ؛تدريس درون كالسعملكرد متايان از ه ي هدهمشا - 1 :گيرد

 يجوانببراي ارزيابي درجه بندي عملكرد تدريس نيازمند يك مقياس  از همتاياني مشاهده  .ي در طول يك دورهدرسموضوع 
معموالً ميزان  ها مقياسگونه  اينگويه هاي  .ارزيابي دارندصالحيت بيشتري از دانشجويان براي  تايانهمكه است از تدريس 
. )2006،برك(در بر مي گيرداساتيد را طراحي شده توسط  فعاليت هاي يادگيري و ، روش هاي تدريسارائه نحوهمعلومات، 

يا  وجام شود ان كالسي چند جلسه طي يك يا در تايانهمتن از صورت زنده توسط يك يا چند به ممكن است مشاهده فرايند 
از مواد آموزشي  همتايانارزيابي ، عمده دومفعاليت  .صورت گيردكالس  درنحوه تدريس از  ديداري ضبط شده از روي نوارهاي

، جزوه ها، داده شده س، طرح درس، تكاليفودر كيفيت سرفصلدرجه بندي متفاوتي براي مقياس  نيازمند است تدريس
 درنيز را نمره دهي، اخالق و تخصص گرايي شيوه انصاف، رعايت مانند  يرفتارهايي اوقات بعض. ها و پروژه ها مي باشد آزمون

پايا ، مؤثرنتايج و  دخالت داده مي شود يت كمترذهني ،ارزيابي مشاهده ايمقايسه با در در ارزيابي موادآموزشي، . بر مي گيرد
ارزيابي مستقيم تري  چرا كه استمعمول تر  همتايان ياه مشاهدارزيابي روش ، اين وجودبا . دبه دست مي ده يو با صرفه تر

ارزيابي فعاليت هر دو نوع در يك نظام جامع ارزشيابي بهتر است در صورت امكان . تدريس فراهم مي كنندفعاليت هاي از 
مقاومت هاي هنوز ، تايانارزيابي هم روش روز افزون ازي استفاده علي رغم . گرفته شود بكار كه در فوق اشاره گرديد تايانهم

نشان داده مي  از تدريس اعضاي هيأت علمي براي پذيرش آن به عنوان مكملي براي ارزيابي دانشجوياناز طرف قابل توجهي 
  :ذيل ناشي مي شود استدالل هاياز اين روش ارزيابي  عدم محبوبيت نسبي .شود
  هستندشخصي و ذهني  چون  ،دنمي باشتورش زا همتايان مشاهدات. 

 نيستند هم پاياو اهدات درون كالسي زمان خيلي زيادي مي برد مش.  

  دو توسطمعموالً  فراورده هاي پژوهشيارزيابي در حاليكه  بي انصافي استنوعي  گر به تنهايي  يك مشاهدهوجود 
 .صورت مي گيرديا سه نفر 

  درس در طول جلسات اي كل از عملكرد تدريس بر اي نمونهگر نمايننمي تواند كالسي  همشاهدمورد يك يا دو
مي  مشاهده مي كنندر درس هساعت براي  ده هارا براي  مدرستدريس تنها دانشجوياني كه و  باشدنيمسال 

 .داشته باشندتدريس از  واقعي رزيابياتوانند 

   ن چنينتايج و  ويژگي هاي مهم اثربخشي تدريس را اندازه  گيري نمي كنند همتايانارزيابي موجود مقياس هاي
 .احتماالً هيچ تأثيري بر تدريس ندارندارزيابي هايي 

  2006برك،(نيست  مناسب مربوط به امور استخدامي  تصميم هابراي همتايان داده هاي حاصل از مشاهدات(. 

منطقي به  آموزش عاليمختلف  يمؤسسه هاروش ارزيابي همتايان توسط  اجراي نحوهبه  با توجه ها داللاستبيشتر اين     
را به حداقل برسانند و مشاهدات  ها سوگيريند مي توان ي آموزش عاليمؤسسه ها دانشگاهها واز  تعداد كمي. ر مي رسندنظ

مطرح شده  ل استدالآخرين بر از طرف صاحبنظران اما . بهبود بخشندانجام شده را به عنوان معرف واقعي عملكرد تدريس 
مورد استفاده قرار مربوط به بهبود تدريس  يتصميم ها دربايد  همتايانابي يزداده هاي حاصل از ار .وجود داردتوافق فوق 

                                                            
1 ‐Rice 

2 ‐ Webb & McEnerncy 
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براي ارزيابي  متايانارزيابي ه اهبردبكارگيري رشصت ساله  تجربههمچنين، . مربوط به امور استخدامي يتصميم هانه  گيرد و
پذيرش زماني تمايل به كاركنان . ستشده ايافته  با اين مشابه ينتايجاخذ منجر به ي در بخش هاي نظامي و صنعتعملكرد 

اداري  يتصميم ها بكار گرفته شود و نه مبنايبازخوردهاي تشخيصي سازنده  به عنوان آن دارند كه نتايج همتايانمشاهدات 
  . واقع گردند

م آموزش عالي مورد عنايت دست اندركاران نظا نيز ارزيابي راهبرداين ارتقاء مرتبه اعضاي هيأت علمي،  در آيين نامه جديد 
در زمان ارتقاي  .در نظر گرفته مي شود دانشجويان توسطارزيابي روش براي  ديگري مكمل  و به عنوان است كشور قرار گرفته

در  "براي ارزشيابي كيفيت تدريس عضو هيأت علمي نظرخواهي از همكاران گروه آموزشي"كاربرگ ويژه  عضو هيأت علمي،
 با(تن از اعضاي هيأت علمي گروه آموزشي مربوط قرار مي گيرد و پس از تكميل چنداختيار  در با هفت گويه ،قالب دو شاخص

جنبه  اهبرد،اين رگفتني است كه . در پرونده ذينفع ضبط مي گردد )نتيجه نهايي ارزيابي كيفيت تدريسدرصد در  30ضريب 
از اثربخشي تدريس  و تصوير جامع تري دادهقرار  تحت پوشش آن را ندارند ارزيابيصالحيت هايي از تدريس را كه دانشجويان 
  .براي بهبود تدريس ارائه مي دهد

  
  ارزيابي بيروني توسط متخصصان  -4

 يدرس موضوعدر  عضو هيأت علمي متخصص يك يا چند نفر ،همتايانتوسط  اثربخشي تدريسارزيابي به جاي در اين راهبرد 
عضو هيأت عملكرد  دارنددر اختيار  ت خودمشاهدابراي  يمناسبارزيابي كه مقياس تدريس  روش هاي يا متبحر در ورد نظرم

از است  هايي واقعيتببينند  مي بيروني ناظرانبه عنوان  اين داورانآنچه  .مي كنند مشاهدهدر چند جلسه را  مورد نظر علمي
مؤسسه ايعات و سوگيري هاي چرا كه خط مشي ها، مشكالت درون سازماني، ش كه مدرس مربوطه از خود نشان مي دهدآنچه 

مخالفت اعضاي داليل موجب حذف اين شيوه ارائه البته  .ي كه از آن بازديد به عمل مي آورند به آنان سرايت نكرده استها
به دليل سوگيري هايي كه با خود به درون  بيروني انناظردر ارزيابي اگرچه  .شودت علمي با مشاهده درون كالسي نمي أهي

احتماالً هيچ  با مدرس برخورد نكند مستقيماً كه تا زمانيلي و خواهد داشت ت دخالتتا حدودي ذهني بازهمد مؤسسه مي آور
دعوت چند ناظر مستقل در چند جلسه مختلف از است كه مناسب تر آن از اين رو . خواهد داشتنسبت به او ن غرض شخصي

 مشاهدات ي حاصل از مقايسه نتايجتحقيقكنون تا. فراهم شودنيز  ندهي كنپايايي بين داوران ارزيابامكان برآورد تا  به عمل آيد
يافته هاي چندين مطالعه را بررسي كرده است كه ) 1989( اما فلدمنمنتشر نشده  معينبيروني مدرسان  ناظرانو  همتايان

متوسط و حدود  ها همبستگي ميانگين. مورد آزمون قرارداده اندهمبستگي ارزيابي دانشجويان را با ارزيابي ناظران بيروني 
اما روي هم رفته ادراك  ؛بين ارزيابي ها همپوشي وجود دارد 25% حدود كه كننده آن است اين موضوع بيان .بود 50/0

با وجود هزينه هاي گزاف آمد و رفت گروه متخصصان  .ردوجود دابيروني متفاوتي از عملكرد تدريس بين دانشجويان و ناظران 
محدوديت  برخي از از ،بيروني ناظرانمشاهدات و علي رغم اينكه  دگانه از هر مدرس در گروه آموزشيدات چنبراي انجام مشاه
هيأت علمي اعضاي  .روشي مطلوب است و ارزش توجه و هزينه كردن را داراستاما رنج مي برد  است همتايانهاي مشاهدات 

 مفيدو تجارب  ابل توجهمي توانند از مهارت هاي ق تأسيس،كه تازه استخدام مي شوند و همچنين گروه هاي آموزشي تازه 
موافقت بدون نبايد بيروني  ناظرانتوسط  مستندات گردآوري شدهاز  .بهره ببرندروش هاي تدريس ي  زمينه رناظران بيروني د

استفاده از  ،يابيدر اين نوع راهبرد ارز ني استگفت .استفاده شود آنان امور استخداميمربوط به  يتصميم هادر  مدرسان
ه خوبي آموزش ديده باشند بتدريس  ي افرادي كه در زمينه آن دسته ازدعوت از و مقصد هاي ارزيابي مؤسسه كاربرگ

 . بهبود تدريس فراهم سازد نويني در راستايتواند بينش هاي  مي

  
  خودارزيابي - 5

توان از اعضاي هيأت  چگونه مياينكه . است پرسش هايي در مورد سودمندي خودارزيابي اعضاي هيأت علمي مطرحانتقاد و 
؟ احتماالً نداشانصاف داشته ب شانعملكرد خود ي دربارهآنان يا ممكن است كه آتقاضا كرد كه خود را ارزيابي نمايند؟ علمي 
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افي و ناك تاكنون در اين زمينهمتأسفانه تحقيقات . نمايد وصيفتخود را در بهترين حالت ممكن  هركسطبيعي است كه . خير
پايين برابر و  ،باالتر در برخي موارد ت علمي خودشان راأعضاي هيي دهد ام نشان ،مطالعاتبرخي نتايج  .بدون نتيجه مي باشد

ارزيابي نيز  خودشانبه دريافت كرده بودند دانشجويان  ارزيابي بااليي ازاساتيدي كه . ارزيابي دانشجويان مي شمارنداز تر 
ارائه كرده  ضعيفمعمولي و  اساتيدنسبت به ارزيابي صحيح تري  خوداز  ،ممتازاساتيد مجموع، در  .بااليي داده بودند

شواهد مي تواند حمايت  گونهاين، در راهبرد خود ارزيابيسوگيرانه  هايبرآوردوجود علي رغم  ).2004و همكاران،  1بولين(بودند
قابل دسترسي ساير منابع  طريق ازكه ارائه نمايد تدريس شي اثربخو تصويري از  فراهم كند درسدر كالس اساتيد براي هايي 
انجمن اساتيد به عنوان مثال  .توافق دارنداين شيوه بر سودمندي  و مديران دست اندركار مؤسسه ها يشتربهمچنين  .نيست

 .ا بهبود مي بخشداعالم كرد كه خود ارزيابي، فرايند بررسي عملكرد اعضاي هيأت علمي ر 1974در سال  2دانشگاهي امريكا
استفاده از روش خود ارزيابي را  ،كالج ها و دانشگاهها% 82كه  ادعا كرد )1994( 3ارتقاي تدريس كارنگي براي بنياد همچنين

در معادله ي خود ارزيابي از تدريس نتايج تقاضاي محاسبه ي  بنابراين،  .گزارش كردند براي اندازه گيري عملكرد تدريس
خود ارزيابي بايد به چه شكلي اما سؤال اينجاست كه  ،منطقي به نظر مي رسد برخي عواملتبيين  يبرااثربخشي تدريس 

 ها اين گزارش .استمعروفترين نوع خودارزيابي  ،اساتيد خوداظهاري اعضا يا گزارش فعاليتهاي كاربرگ گيرد؟ صورت انجام 
سال  يكطي در هاي حرفه اي عملكرد ساير مشاوره و راهنمايي و خدمات، تدريس توصيفي از فعاليت هاي مربوط به حاوي

 اما .كار مي روده ببرخي تشويقات مربوط به  تصميم ها درمديران دانشگاهها  ي وسيلهه اين اطالعات بگاهي . است تحصيلي
كه  انيزم )1999(سلدينبه نظر . ي تدريس نيستشاين گزارش ساالنه يك خودارزيابي واقعي از اثربخ بايد درنظر داشت كه

اهداف نشانگر كه  منسجم كاربرگبكارگيري يك استفاده از مستندات اين خود ارزيابي ها در تركيب با منابع ديگر مدنظر است 
پرسش مي توان در اين نوع گزارش ها  .مفيد است اشدب ي مدرسعدم موفقيت ها ها، نتايج بدست آمده و فعاليت ،آموزشي

و  برنامه ريزي ،مربوط به موضوع درسي، دانش استاد و دانشجوبين سازگاري  ،تدريسو  داري روش كالس ي در زمينه هايي
. ن را از دو منظر تكميل نمايدادانشجوي توسط ارزيابيهاي ويژه  درس مي تواند فرمهچنين م. گنجاندرا ندهي درس اسازم

كه  شده ايپيش بيني جه بندي هاي دربه عنوان  دومو  خود عملكرد تدريس رزيابيابراي مستقيم  يروش به عنواننخست 
خود ارزيابي و ادراكات مدرس از  ،ارزيابي دانشجويان( سه گانه مجموعهاين  بيناختالف هاي  .ارائه دهندانشجويان بايد د

 ييطه هابهبود در برخي از حبراي  و سازداثربخشي تدريس فراهم در مورد ارزشي  مي تواند بينش هاي با )ارزيابي دانشجويان
 پاييني اما مثبت همبستگي ها ارزيابي دانشجويان و خودارزيابينتايج بر روي مطالعات انجام شده  .خيلي سودمند باشد ريستد
براي اتخاذ ارزيابي ممكن است  گانهسه منابع مجموعه اين  هاي نتايج ارزيابياگرچه  ).1989فلدمن، (گزارش كرده اند را

ممكن  توسط خود مدرساز عملكرد تدريس  ديدارييك فيلم ضبط  اما باشدمفيد خيلي مربوط به بهبود تدريس  يتصميم ها
تدريس و اثربخشي درك شده  ي دانش او درباره ،توسط هر مدرسارزيابي خود .باشدارزيابي ها  بسيار آموزنده تر از خوداست 

اطالعات بايد به صورت انتقادي مورد اين  ،اتخاذ تصميم مربوط به امور استخداميدر ، اما رسانداثبات مي را به در كالس 
  . مقايسه شودمستندات ساير  باو  دريگبررسي قرار 
  

  ديداري تهيه فيلم  -6
اين عمل نيازي به . نمايدهيه تگزارشي  از عملكرد خود در كالس ،با داشتن يك دوربين فيلم برداريمي تواند مدرسي هر 

مي البته . از خود نشان دهدبه بهترين حالت  تدريس كندا كه مي تواند ر يزيصرفاً چبايد  مدرسبلكه  ندارد ويژهمهارت هاي 
يك كالس معمولي يا بهترين و از تا بايد طوري برنامه ريزي شود ، اما. ا انجام دهندراين كار  خواست كه د ديگريافرا توان از

در اين زمينه بايد از مدرسين  .شود نمونه برداريتدريس  هايعملكرددامنه اي از  تا از فيلم برداري كرد بدترين كالس

                                                            
1 -Bo‐linn 

2 - American Association of University Professors 

3 ‐ Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching 
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 ،وردهآفراين  .شودفراهم آنان تدريس گي درستي از چگونواقعي و تصوير تا د نكننبازي و نمايش نقش  خواست كه سعي نمايند
 ودنخست، خ .نندارزشيابي كرا  فيلم ديداريافراد مختلفي مي توانند اين . تدريس مدرس استعملكرد  محكمي از سند

را نيز  همتايانارزيابي  سمقيافيلم  ي مشاهده حيندر يا  كارش آنرا مرور كند و خصوصي در دفترواند به صورت مدرس مي ت
فليم را مشاهده كند و پس از تكميل مقياس ارزيابي تقاضا كرد كه  از همكاران ييكاز مي توان عالوه بر اين، . نمايدتكميل 

را تكميل مربوطه مقياس  فيلمبا ديدن كه  ان خواستهمكار تن ازدو يا چند وان از نهايتاً مي ت .بازخوردهاي الزم را فراهم كند
اطالعات  زيادحجم و دخالت امكان  ،پيچيدگي بيانگرمختلف  يگزينه هااين  .سازندكنند و بازخوردهايي براي مدرس فراهم 

 به تدريس فراهم كنند تانسبت زشمندي د بينش هاي ارنگزينه ها مي توان تمام اين. مي باشد در خصوص تدريس توليد شده
مزيت فيلم هاي از ) 1999(و سلدين ) 1994( برسكمپ و اوري .دنساز رهنمون مدرس را ،موردنظر هايبهبود راستاي در

فراهم مي  تدريساثربخشي  برايكوچكي  تنها شاهد اين راهبرد،اما  حمايت كرده اندبراي بهبود تدريس  ضبط شده ديداري
ت هيأ ايعضا ،جلسه تدريس استيك يا چند  يكاستي ها تشخيص محاسن و ديدارياز ضبط فيلم هاي دف اگر ه. سازد

كه به  ويژهمقياس ارزيابي يا چك ليستي  را با استفاده از شده صورت منظم رفتارهاي مشاهدهه ب كه دنتشويق شو بايدعلمي 
متمركز  به تغيير دارندنياز مواردي كه  بازخوردها را بر مي توان اراين ابزبا استفاده از  .دنارزيابي كن اين منظور تهيه شده اند

براي  دفراهم كن را هاييبازخوردبه صورت محرمانه مشاور بتواند يك مورد احترام يا  استاد يك ،يك همكار با تجربه اگر .درك
در  منفي و تي مثبهارفتاراز  يمرخنيتهيه بايد  ديداري فيلمي مشاهده  هنتيجدر هرصورت . مدرس بسيار مفيدتر خواهد بود

گر اعضاي هيأت علمي واقعاً به بهبود تدريسشان ا. باشدناكارايي ها  تشخيصفهرستي از اهداف ويژه براي تدريس به همراه 
كمك به اتخاذ  را براي قوي از عملكرد تدريس يسند "كار اي از نمونه"به عنوان  ضبط شده ديداريفيلم متعهد باشند يك 

  . فراهم مي كندمربوط به بهبود تدريس  يتصميم ها
  

  ارزيابي كارفرمايان -7
دانش آموختگان چيزي از برنامه  واقعًاآيا : استبراي كارفرمايان پرسش هايي در مورد كيفيت يادگيري دانش آموختگان مطرح 

رويكردي به دنياي با ريس مي تواند ارزيابي اثربخشي تدهاي درسي دانشگاه فرا گرفته اند؟ آيا آنها افرادي موفق هستند؟ 
انجام  ،از اشتغال بعد از گذشت حداقل يك سال .شود انجامتوسط كارفرمايان دانش آموختگان يابي شارز فرايندواقعي از طريق 

 كلي تدريس، تناسب برنامه درسي و طراحي كيفيت در زمينهمي تواند بازخوردهايي دانش آموختگان از يك ارزيابي عملكرد 
 اساتيد نيز استنباطفردي  درباره اثربخشي تدريس ،مهارت ها اختصاصي بودنميزان ممكن است بسته به  .نامه فراهم كندبر

 هااساس پيامدبر  بوده وغيرمستقيم ارزيابي  نوعياين روش چرا كه است  هايي يتمحدودداراي اما اين ابزار . هايي به عمل آيد
آموزش در برخي از كشورها معموالً  .است دانش آموختگانرديابي  ،ول راهبرد ارزيابيمرحله ا .برنامه استوار است و نتايج

اما زماني . نگه مي دارنددانش آموختگي چند سال بعد از را تا  دانش آموختگانمربوط به اشتغال و كاريابي سوابق  دانشگاه ها
 .كاري مشكل استكردن آنها  ت مي كنند پيدامهاجر يشغلشان را عوض مي كنند يا به كشورهاي ديگردانش آموختگان  كه

دانش تي بيمه بيكاري براي رديابي سابقه كار اهاي اطالع از پايگاهكه  پيشنهاد مي كند) 1995( 1سپانندر اين زمينه 
اين  يمرحله بعد .شوددانشگاه پيوند داده تم هاي اطالعاتي ساستفاده شود كه مي تواند بطور مستقيم به سيآموختگان 

را درسي دانشگاهها  برونداد برنامهزماني مي توان . دنبايد اندازه گيري شو است كه رفتارهايي يري دربارهتصميم گبرد، راه
در . تربيت شده باشند حسابداري يا مهندسي ،پرستاري ،دبيريبراي يك حرفه مشخص مانند  گاندانش آموختكه  كردارزيابي 

دانش براي تعيين كيفيت دانش، مهارت و توانايي  پرسش هاييهمراه به  را مي توان پيامدهاي مورد انتظاراين زمينه 
مي دانش آموختگان اين ارزيابي ها در بين اجراي  .كرد تركيبعملكردشان در يك مقياس ارزيابي ميزان بر اساس آموختگان 

اين راهكار مي تواند . يين كندبه دقت تع برنامه را در ارتباط با عملكرد شغلي نقاط قوت و ضعف مدرسان، دروس وتواند 
كده هاي اثربخشي تدريس بويژه براي دانش و شيابي برنامهزار در مورد تصميماتخاذ براي و ارزشمندي  فراواناطالعات 

                                                            
1 ‐Seppanen 
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به صورت خيلي محدود با ممكن است دانش آموختگان عملكرد شغلي  حاصل از يداده ها .فراهم كند حرفه اي تخصصي و
  .پيوند داشته باشد آنها رسانمدعملكرد تدريس فردي 

  
   ارزيابي مديران  -8

برطبق معيارهاي  ياهداف مختلفبراي اعضاي هيأت علمي خود را مي توانند  ؤساي دانشكده هاراندركاران دانشگاهها يا  دست
و تجربه صص تخ با فراديا ،مديران دانشگاهيمعموالً . )2004 1دياموند،(ارزشيابي كنند راهنمايي و مشاوره خدمات و تدريس

ممكن است دانشگاهي مديران . هستند تخصصي خود رشتهدانش و معلومات در داراي ، فنون سنجش و تدريس هاي روش در
مورد ارزيابي در زمينه ساير حيطه ها را مستندات تهيه شده بوسيله اعضاي هيأت علمي اثربخشي تدريس را مشاهده كنند و 

هاي  جامع از پيشرفت يگزارش كار به تمام اعضا فرستاده مي شود تا تصويربه عنوان منسجم  كاربرگ يك معموالً. قرار دهند
 ارائه شودجزئي تر خواسته شده در گزارش مقوالت هرچه قدر . دنكن ارائهسال گذشته يكدر ي مذكور در تمام حيطه ها خود را
 كيفيت كلي عملكردمي توانند دانشگاهي ران سپس مدي. و ارزيابي آن براي مديران آسان ترخواهد بود اعضا آن براي تكميل

اعطاي پايه و حقوق يا افزايش حيطه ها براي مه هاز يابي كلي شارزيك  و نهايتاً را در هر حيطه درجه بندي كنند آنان
ت صوربر اساس منابع دست دوم  مديرانيكي از كاستي هاي اين راهبرد آن است كه معموالً ارزيابي  .ورندبه عمل آتشويقات 

 ديدگاه متفاوت ،شيوهاين  ،در هر حال اما. ندارندمشاهدات مستقيم از تدريس يا خدمات مشاروه و راهنمايي آنان مي گيرد و 
  .فراهم مي كند ي اعضاارتقاها يا پرداخت مربوط به  يتصميم هابراي ارزشيابي  منابع ديگر نسبت به سايرتري 

  
  آموزشپژوهشگري در  -9
به آنان . ارائه شده است )1990(2بويرجمله  برخي صاحبنظران ازز پژوهشگري توسط تري ا هتخيراً مفهوم بسط يافا

) 6: 1998(3ه عقيده شولمنب. پژوهشگري مي تواند در هريك از حيطه هاي كاربرد دانش، ادغام و آموزش نيز صورت گيرد
و  يدر اختيار جامعه آموزش استادزشي هاي آمو قرار دادن نتايج حاصل از فعاليت": عبارت است از آموزش در پژوهشگري

هاي  است به گونه اي كه اعضاي اين جامعه بتوانند آنرا مورد ارزيابي نقادانه قرار دهند و به عالوه فعاليتآموزش دهندگان 
بدنه  بسط و گسترش مشاركت دريعني  آموزشپژوهشگري در به عبارت ساده تر . "بعدي خود را بر مبناي آن استوار سازند

 فصلنامه هاي علمي آنها درانتشار  يادر كنفرانس ها مقاالت در حال رشد تدريس و يادگيري در آموزش عالي با ارائه انش د
موضوعات مربوطه ديگر تدريس و يادگيري و نوآوري در فنون در زمينه  مقاالت و كتب ارائه و انتشار. و يادگيري تدريسويژه 

مي تواند  گيريتدريس و يادزمينه مهم در روي پرسش هاي تحقيق بر . شاخص هايي از تخصص در تدريس مي باشد
مقاالت  تدريس ممكن است شامل ارائه وهشگري درژمستندات پ. در كالس هايشان بهبود بخشدتدريس مدرسان را اثربخشي 

 و مؤسسه هادر  دريسهاي جديد ت روشدر زمينه و انتشار نكات كليدي  ارائهبرگزاري كارگاه آموزشي،  و گزارشات تحقيقي،
حتي موضوعات بين  يا و در رشته هاي خاص در زمينه تدريس و يادگيريخوبي كنفرانس هاي هر ساله . كنفرانس ها باشد

هم مي سازد افرفرصت هايي تحقيقات نتايج انتشار تأكيد بر . برگزار مي شودمنطقه اي، ملي و بين المللي در سطح رشته اي 
 ارزيابي درنوع مستندات استفاده از اين . ارائه كنندتدريس و يادگيري داوري شده در مجالت  كه اساتيد كارهايشان را

، براي اساتيدي كه قبالً در رشته هاي تخصصي خودشان تحقيق كرده و مقاله منتشر كرده اند فرصتي فراهم اثربخشي تدريس
 يك رشته هاي مشاركت در پژوهش .دهنديادگيري سوق -ياددهي هاي حيطه را به سمتپژوهش هايشان كه مي آورد 

به عقيده برخي  .بيافزايددو حيطه  هرتاد در اسقدر و منزلت به تدريس و يادگيري مي تواند  تخصصي و همچنين در زمينه
و از سوي  از آنجا كه پژوهشگري در آموزش مفهومي جديد است) 1388(جليلي، ميرزازاده و جعفريان :محققان ايراني از جمله

                                                            
1 ‐Diamond 

2 ‐Boyer 
3 ‐Shulman 
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پياده سازي اين مفهوم در جامعه دانشگاهي كشور نياز . نحوه ارائه و ارزيابي آن نيز با پژوهش هاي كالسيك متفاوت است ديگر
 .كه در بسياري از جهات مشابه ساير كشورهاي جهان استبه تأمين زير ساخت هاي ويژه اي دارد 

 
  تدريسسرآمدي در جوايز  -  11

 پيوند آن با ساير مستندات بهاما . استاثربخشي تدريس مستندات منابع قبلي ساير ا مشابه باين مفهوم تا حدودي اگر چه 
سرآمدي در "جايزه كه براي دريافت عضو هيأت علمي هر . آن جايزه تعيين مي شودطي كه  مربوط مي شود فرايندي
تدريس ي سرآمدي برطبق معيارها گروهي از داورانتوسط كه اي را  بايد فرايند ارزيابي خسته كنندهنامزد مي شود  "تدريس

به معيارهاي اعطاي جايزه، بازبيني آنها و تعداد در اين راهبرد اثربخشي تدريس  مستندات. بگذراند انجام مي شود از سر
تدريس به به سرآمدي در  ايزهجاعطاي  ارزش و اهميتزمينه  درتحقيقاتي پيشينه  .بستگي دارد دريافت جايزه متقاضيان

. وجود داردو مخالف  موافقهاي  در اين زمينه ديدگاه. مي باشدضعيف پراكنده و  ،بهبود تدريسبراي وق عنوان يك مش
بدگماني و  ،، ابهامسرآمدي در تدريس ارائه شده است كه گرايش به بي نظميانتقادهاي قابل توجهي درباره فرايند انتخاب 

راهبردي جهت ارائه عنوان در بهترين حالت، به در تدريس سرآمدي  جوايز .)1997 ،1ناپر(نداجمله آن از  بودنذهني 
بازخوردهاي  در بدترين حالت،فت جايزه فراهم مي كند و هاي دريااطالعات ارزشمندي براي نامزد ،اثربخشي تدريسمستندات 

دريافت نامزدها براي  شايستگي .ظاهر شده اند ارائه كند بطضمنو  قانونمنديي كه در مورد نامزدها يغير قابل اعتماد و نادرست
  .شود ارزيابي بررسي و دانشگاهدر هر تدريس  هاي حق التشويقمشوق ها و مجموعه  نطبدر  جايزه بايد

بر اساس . رعايت شده است اين راهبرد نيز به نوعيجديد ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علمي در آيين نامه كه  شايان ذكر است
 آن دسته از اعضاي هيأت علمي كه بر اساس اي مرتبه از استادياري به دانشياريدر مؤسسات آموزشي ارتق ،آن ماده پنج

اشتهار به تالش در تدريس و تعليم دانشجويان و پرورش دانشجويان  ، در پنج سال منتهي به زمان ارتقامادهجزئيات مفاد اين 
مي توانند بدون در نظر گرفتن  ردار باشندبرخو 20از  19داشته باشند و از حداقل امتياز كل كيفيت تدريس خالق و كارآمد

  .ي به مرحله دانشياري ارتقا پيدا كننداستاديارساير بندهاي شرطي آيين نامه ارتقا از مرتبه 
  

  ابزارهاي اندازه گيري نتايج يادگيري - 12
 بردراه از آنجا كه اما ،شتندكار دا و سر تدريسرفتارهاي از  ارزيابي مستقيمبا   اثربخشي تدريسقبلي  داتنستبيشتر م

اثربخشي  ،در اين شيوه. ر استشواد اجراي آن لذا مي باشد غير مستقيمبر شواهد مبتني نتايج يادگيري اندازه گيري ابزارهاي 
ل ايث .دانشجويان در درس فرا مي گيرندكه  چيزهايي يعني از. از عملكرد دانشجويان استنباط مي شود استاد عملكرد تدريس

ارزيابي  باان آموخته ها بين ارزيابي دانشجويان از ميزقوي هاي  همبستگي بطور ثابت گزارش كردند كه )2001( 2و فرانكلين
آنان همبستگي هاي معني داري بين ارزيابي دانشجويان و عملكرد ) 1981( 3كوهن تحقيقات ،همچنين .وجود دارد يهاي كل

به عملكرد دانشجو بر مبناي نتايج يادگيري  ، تعيينييهابستگي همگذشته از وجود چنين . نشان داد پايانيهاي  آزمون در
در معماي مسأله آن است كه . مشكالت متعددي روبروستبا اثربخشي تدريس  براي اندازه گيرييك ابزار مستقل و روا عنوان 

دانشجو در طول ترم  عملكرد. شودمي در نظر گرفته  جويانانحصاري براي يادگيري دانش يتدريس به عنوان تبييناين شيوه 
و  همؤسسامكانات ويژگي هاي دانشجويان، عواملي همچون گزارش ها تحت تأثير  و آزمون ها، پروژه هاتحصيلي در زمينه 

اثربخشي تدريس ). 2006برك، (روي آنها هيچ كنترلي ندارند بر مدرسان كه  دارندابزارهاي اندازه گيري نتايج يادگيري قرار 
اگر عملكرد يك  با اين همه،. است دارم نتيجهتدريس  ،بهره وري دانشجو ارزيابي مي شود، يعني ساسبر ادر اين ديدگاه 

 ايعضاچرا پس اندازه گيري شود دوره اي از زمان توليد مي كند  دركه او ورده هايي آفربوسيله تعداد كارگر كارخانه مي تواند 

                                                            
1‐ Knapper 
2 ‐ Theall & Franklin 

3 ‐Cohen 
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مقايسه كارگر  مطروحه در زمينهمباحث  ؟ارزشيابي نشود آزمون ها دانشجويانش دريا موفقيت  بهره وري راساسبت علمي أهي
رترين شكل پرداخت بر اساس وشهم قطعه كاريقرارداد  .ريشه مي گيرد كاري ت علمي از اصول نظام قطعهأكارخانه و عضو هي

ش هاي آني  باعث چون پادافراهم مي كند توليد بيشتر توسط كارگران براي  قوي رداخت ها مشوق هايپاين . نتايج است
نخست آنكه . بي اثر خواهد شدبه دو دليل  برده مي شودتدريس بكار زمينه  دربراي  نظاموقتي اين . باال مي شود بهره وري

داراي ويژگي  كه دارد كار و سربا دانشجوياني  اما استاد. ورده استفاده مي كندآمواد مشابهي براي توليد هر فركارگر از يك 
انه ندرتاً بر ك كارگر كارخمواد مورد استفاده توسط يدوم آنكه ويژگي هاي . كالسي به كالس ديگر هستند هاي متفاوتي از

 يويژگي ها. كارگر نسبت داد صرفاً به راورده آكميت و كيفيت فرنمي توان يعني  .مهارت ها و ميزان توليد او تأثير دارد
براي ارائه  .مي تواند بر عملكرد دانشجويان تأثير بگذارد انگيزشتوانايي، نگرش،  جنسيت، سن، دانشجويان، ماننداساسي 

 ،هاي تدريس و برنامه و داوري درباره ارزشيابي برنامه در راستاي بهبود روش مدرسانبازخوردهاي معني دار به 
رينات حل مسأله، تم ،مانند آزمون ها يادگيرياندازه گيري  پيشنهاد مي كند كه نتايج ابزارهاي استاندارد) 2001(1فنويك

حداكثر با اين راهبرد ارزيابي  صحيح تر آن است كه .گردآوري شوندهاي دانشجويان  بين گروه ها در ه سازيبيش و پروژه ها
  .مورد استفاده قرار گيردو در تركيب با راهبردهاي ديگر احتياط 

 
  كارپوشه تدريس   -13
 .ي مستند سازي اقدامات و عملكردهاي آموزشي خود بپذيرندالزم است كه اعضاي هيأت علمي مسئوليت عمده اي برا 

 مي باشد مجموعه اي منسجم از مستنداتبلكه  ،اثربخشي تدريس نيستارائه شواهد براي جداگانه اي كارپوشه تدريس منبع 
بيانگر  دريسكارپوشه ت. است بر آنها تقاديفسيرهاي انتهاي انجام شده و نمونه كاريعني برگيرنده دو بخش اصلي  كه در

تصميم گيري در مورد استخدام و براي  و در ارتباط با يادگيري و پيشرفت دانشجويان استعضو هيأت علمي عملكرد تدريس 
از  كنان هاي بازرگاني و صنعت براي ارزيابي عملكرد كار سال قبل در بخش 50از حدود  .ارتقا مورد استفاده قرار مي گيرد

ارزيابي عملكرد در حوزه هاي روانشناسي صنعتي  در كارپوشهاثربخشي زمينه پژوهش ها در يشتر ب .دشو استفاده مي كارپوشه 
 اخيراً،  .مي شود يادنيز نيمرخ  يا پرونده ،دوسيه كشورهاي مختلف تحت عناوين در اهبرداين راز  .انجام شده است و سازماني

بيان داشته ) 1986(و همكارانش 2شور. يافت شده استانادا هاي ك اساتيد دانشگاه انجمن كميته خواستگاه اين روش در كار
 .كنندگنجانده و ارائه  "مستندات كارپوشه"اثربخشي تدريس در يك در رابطه با خود را و مستندات هد ااساتيد بايد شو كهاند

. اتكا شودچيزي به چه جهت قضاوت در مورد اثربخشي تدريس در كار پوشه اينجا مطرح مي شود آن است كه  پرسشي كه در
 ورده هاي تدريس خوبآفر -الف :عبارتنداز سه گروه اصلي دسته بندي كرده اند كهمورد پيشنهادي را در  49دراين زمينه 

 )2001(3رايت همچنين ناپر و .انشجوياناطالعات گردآوري شده از د -مواد آموزشي تهيه شده توسط خود استاد و ج -ب
 ،عناوين دروس .گردآوري شده ارائه نموده اندنظرسنجي از اساتيد دانشگاهها طريق  ازكه  ار مورد پر استفاده 10ليستي از 

گواهي  ،، موادآموزشي تهيه شدهتوسط دانشجويان تعداد واحدهاي تدريس شده، داده هاي مربوط به ارزشيابي از تدريس
پروژه ها يا گزارش كارهاي  ،مقاالت ،يان نامه هاراهنمايي و مشاوره پا ،نوآوري هاي آموزشي ،كارگاه ها وشركت در سمينارها 
 - ب مسئوليت هاي تدريس، -الف : ذيل گنجانده اند آنها اين موارد را در سه رده اصلي .آن جمله اند از ميداني دانشجويان

بايد در  .دهندكارپوشه را تشكيل مي وب اصلي چچار ذكر شده اين موارد. دانشجويانكار  نتايج- راهبردها يا فلسفه تدريس و ج
از آنجايي كه تهيه كارپوشه وقت گير است . شيابي ها نيستزار نظر داشت كه تدريس صرفاً فهرستي از دروس و خالصه اي از

 كارگروهبرآوردهاي اوليه از پايايي داوري هاي است  ي مناسباستخدامامور مربوط به  يتصميم ها در تاًعمداستفاده از آن 

                                                            
1 ‐ Fenwick 

2 ‐ Shore 

3 - Knapper &Wright 
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ي هيأت اعضا كليهبراي  به خودي خود كارپوشه تقاديبخش هاي ان. كارپوشه ها دلگرم كننده اند سترفيعات بر اساارتقا و 
  .اگر وقت كافي براي تهيه آن داشته باشند البته مفيد خواهد بود علمي

  
  نتيجه گيريبحث و 

ست ولي نظام ارزشيابي هدف اصلي ارزشيابي بهبود تدريس ا. ارزشيابي هم شامل عناصر تكويني و هم عناصر تراكمي است  
با توجه به پيچيدگي  .ي را نيز فراهم نمايد تا راهنماي تصميم گيري در خصوص ارتقا يا تبديل وضعيت باشدبايد اطالعات كم

از نتايج ارزيابي هاي دانشجويان يا تعدادي از همكاران در صرف نمي توان با استفاده  ،متفاوت اثربخشي تدريسحيطه هاي 
هاي فوري و بدون برنامه ريزي مشخص فرايندي منفي و يابي شارز) 1380(خير باور به  .قضاوت نمود ورت قاطعمورد آن به ص

رزشيابي مناسب و برنامه ريزي شده مي تواند فرايندي مثبت و كمك است كه ا ندر حالي كه واقعيت آ تهديد كننده است
با توجه به  ددر اين زمينه باي .فراهم نمايد اي هيأت علميكننده باشد تا فرصت هاي فراواني را براي رشد حرفه اي اعض

اقدام به  هدف ارزيابياهداف ارزيابي و رعايت توصيه هاي ارائه شده و تناسب روش هاي ارزيابي با  ،امكانات دانشگاه يا مؤسسه
  .انجام ارزشيابي جامع و معتبر نمود

تصميم گيري در  .مقاله توضيح داده شدطول  در ثربخشي تدريسمستندات و شواهد ا راهبردهاي تهيهويژگي هاي برجسته   
فراهم پس از  .قبل از آغاز فرايند ارزيابي در هر دانشگاه يا مؤسسه توصيه شده است راهبردهااين مورد تهيه تركيبي مناسب از 

گرفته شده در  يهاتصميم صحت  .طراحي، اجرا و گزارش نتايج آن به شكل صحيح مي باشد گام بعدي، تركيب شدن اين 
البته بايد در نظر  .روايي و پايايي شواهد جمع آوري شده بستگي دارد ،ارزيابي راهبردهابه ادغام  خصوص اعضاي هيأت علمي

داشت كه اين راهبردها داراي سهم مساوي درارزشيابي نهايي اثربخشي تدريس نيستند سهم هريك ازاين راهبردها را مي توان 
در اين خصوص چندين مدل جامع ارزشيابي پيشنهاد گرديده است، همه اين مدل ها  .دپيشرفته تعيين كربا روش هاي آماري 

در برگيرنده ي منابع چندگانه اي براي تهيه ي مستندات با وزن بخشيدن بيشتر به ارزيابي دانشجويان و همتايان و در مقابل 
 ).1999 سنترا،(دانش آموختگان، مديران و كارفرمايان استدادن وزن كمتري به سمت روش هاي خودارزيابي، نظرسنجي از 

انجام تحقيقات متعدد در اين زمينه، انتشار  ؛در كشور ما نيز بيش از پيش براي ارزيابي اثربخشي تدريس اهميت قايل شده اند
گيري و مالك قرار دادن سنجش و اندازه  و برگزاري كارگاه هاي آموزشي مربوط به تدريسمقاالت و كتب مرتبط با ارزشيابي، 

يابي اثربخشي شنمرات ارزيابي براي ارتقاء به مراتب دانشگاهي باالتر نشانه توجه زياد متوليان نظام آموزش عالي كشور به ارز
باالبردن سطح نمره مورد انتظار در آيين نامه جديد ارتقا و  با منزلت ارزيابي از تدريس بارز، افزايشنمونه  يك. تدريس است

وزرات علوم، (اين نمرات ارزيابي به عنوان يك عامل وتو كننده در نظر گرفته شده است .است يل وضعيت دانشگاه هاتبد
 )1381، ؛ نصر1387 تحقيقات و فناوري،

معيارهاي نظام آموزش عالي در هر كشوري، موارد و مصداق ها و چگونگي اندازه گيري را از مباحث فوق نتيجه مي گيريم كه  
مقياس هاي درجه : مانند(معيار اول به محتوي ابزارهاي اندازه گيري . ند ارزشيابي اثربخشي تدريس تعيين مي كننددر فراي

مربوط مي شود كه نيازمند تعريفي روشن از دانش، مهارت، توانايي و ساير ) بندي توسط دانشجويان يا ارزيابي همتايان
معيار دوم به داده هاي حاصل از مقياس هاي درجه بندي يا . مي كند رفتارهايي است كه فرايند تدريس اثربخش را تشريح

در هر دو مورد، مبناي ارزيابي، مشاهدات مستقيم . داوري هاي انجام شده به وسيله همتايان و ناظران بيروني ارتباط دارد
نتايج عملكرد : مانند(ديگر  دانشجويان، همتايان و ناظران از كالس هاي درس است، اما استنباط اثربخشي تدريس از منابع

مجموع اين . ، به صورت غيرمستقيم صورت مي گيرد)دانشجويان و انتشار مقاله و كتاب در زمينه ي راهبردهاي نوين تدريس
در گام نخست اندازه ازاين رو، . منابع اطالعاتي تا حد زيادي در نحوه ي اندازه گيري اثربخشي تدريس با هم متفاوت هستند

اثربخشي تدريس، توافق حاصل آيد و بر مبناي شواهد جمع آوري مفهوم ، بايد بر سر مفهومي واحد از بخشي تدريساثر گيري
در اين مقاله نقاط قوت و ضعف منابع مختلف . تعيين شودتدريس شده از منابع مختلف سازه هاي تشكيل دهنده اثربخشي 

هريك از آنها از ضعف هاي  ،حصر به فردي عرضه كند، در عين حالهركدام از آن منابع مي تواند اطالعات من. تشريح گرديد
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به عنوان مثال، ناپايايي يا سوگيري موجود در ارزيابي همتايان با محدويت هاي ارزيابي . مخصوص به خود رنج مي برند
تواند جبران كننده در صورت بهره گيري از چند منبع مختلف، نقطه قوت هر منبعي مي . دانشجويان از استادان مشابه نيست

ي درباره ي اثربخشي تدريس خواهد شد كه بسيار معتبرتر از تصميم هااين همگرايي موجب اتخاذ  .ي ضعف ساير منابع باشد
به دليل پيچيدگي عمل اندازه گيري اثربخشي . ي است كه تنها بر مبناي يك منبع گرفته شده اندتصميم هاآن دسته از 

ه به جاي تكيه بر يك منبع، با بهره گيري از منابع مختلف، تصويري جامع تر و صحيح تر از تدريس، كامالً معقول است ك
اثربخشي تدريس فراهم سازيم، اما بايد در نظر داشت كه مديران ارشد دانشگاهها، بايد صرفاً اطالعات آن دسته از منابع را با 

  . دهم تركيب كنند كه شواهد موثقي براي روايي آنها در دسترس باش
هدف ارزشيابي به بخش اول به نظر مي رسد نظام آموزش عالي كشور در ها ن نامه مؤلف و بررسي آئيبا توجه به تجربيات 

بيشتر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي  وو رفع نواقص تدريس بهاي كافي داده نشده است  ي بهبودنعياثربخشي تدريس 
چنانكه پيشتر اشاره مه .مد نظر دارند ءمور استخدامي از جمله تبديل وضعيت و ارتقابراي ا صرفاً  ارزشيابي از تدريس رانتايج 

گرديد هدف اصلي و اوليه ارزشيابي بهبود تدريس و ارائه بازخورد به مدرسان است لذا پيشنهاد مي شود دست اندركاران نظام 
يران دانشگاهي و اساتيد را به توجه بيشتر به مد ،آموزش عالي در كشور با تعيين خط مشي مناسب و برنامه ريزي بلند مدت

مؤلف با اذعان به اينكه اين گفتار واپسين سخن در اين باب نيست، اميد مي برد كه اين مقوله همچنان  .اين مهم جلب نمايند
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