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چکیده
هدف پژوهش حاضر تدوین مقیاس مناسب ارزشیابی از عملکرد آموزشی اعضای هیئتعلمی دانشگاه
بوده است .در این راستا یک سؤال پژوهشی مطرح شد .جامعـه آمـاری پـژوهش شـامل کلیـه اعضـای
هیئتعلمی دانشگاه عالمه طباطبائی در سال تحصیلی  0321 -11بودند .افراد نمونـه مطالعـه بـه روش
تصادفی طبقهای انتخاب شدند .ابزار گردآوری دادههای موردنیاز پرسشنامه محقق سـاخته بـا  36گویـه
بسته پاسخ بود .از مجموع  211پرسشنامه توزیـعشـده در دانشـکدههـای موردمطالعـه  026پرسشـنامه
بازگشت داده شد .بهمنظور بررسی روایی مقیاس موردنظر از روش تحلیل عاملی استفاده شـد .بـر ایـن
اساس  3عامل آمادگی ،تسلط علمی و پیوستگی محتوای تدریس اسـتاد؛ آمـادهسـازی منـابع درسـی و
مشارکت در برنامههای رشد حرفهای و تخصصی؛ روابط انسانی و مدیریت کالس؛ فرایند ارزشـیابی از
آموختههای دانشجویان و ایجاد رغبت به یادگیری؛ حجم کاری؛ سـابقه تـدریس و حجـم دانشـجو در
کالس؛ ایجاد انگیزه و استفاده از روشها و منابع اثربخش در تـدریس ،اسـتخراج شـد .در کنـار هفـت
عامل استخراجشده ،استفاده از چهار منبع بهمنظور ارزشیابی از عملکرد آموزشی اسـتادان شـامل پوشـه
کار ،خود ارزشیابی ،ارزشیابی توسط مدیر و ارزشیابی همکاران ،مناسب تشـخی

داده شـد .درنهایـت

مقیاسی پیشنهاد شد تا از طریق آن عملکرد آموزشی اعضای هیئـتعلمـی بـهطـور نسـبتاً جـامع مـورد
ارزشیابی قرار گیرد.
واژگان کلیدی :ارزشیابی عملکرد؛ اعضـای هیئـتعلمـی؛ تـدریس و آمـوزش؛ مقیـاس ارزشـیابی عملکـرد
آموزشی

 *0عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبائی Abdollahi@atu.ac.ir
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مقدمه
0

برای چندین دهه اثربخشی تدریس در مؤسسات آمـوزشعـالی موردتوجـه بسـیاری از
پژوهشگران بوده است .بهطور سنتی اساتید دانشگاه با توجه به سه مالک اصلی ارزشـیابی
میشوند :تدریس ،2پژوهش 3و خـدمات علمـی( .3سـیمون و همکـاران .)010 :2113،در
مطالعهای که در تعدادی از دانشگاهها و کالجهای جنوب شرقی امریکـا انجـام شـد تعـداد
 211استاد تماموقت مورد زمینهیابی قرار گرفتند .دادهها با استراتژیهای مختلفـی بررسـی
شدند .اعضای هیئتعلمی در ادراک 0خود نسبت بـه برنامـههـای ارزشـیابی ،مواجهـه بـا
رهنمودهای اعتبار گذاری 6را مهمترین عامل عنـوان کـرده بودنـد و حتـی آن را بـاالتر از
تعیین زمینههایی برای بهبود 3و بهبود عملکرد هیئتعلمی 2میدانسـتند .هـمچنـین نتـایج
مطالعه نشان داد که مؤلفههایی که ازنظر اعضای هیئتعلمی در ارزشیابی مهـم هسـتند بـه
ترتیب تدریس کالسی ،صالحیت شخصی 1و کـار در کمیتـههـای دانشـگاهی مـیباشـند
(رکتور.)02 :2111 ،01
در فرایند بهبود عملکرد آموزشی اعضای هیئـتعلمـی ،گـام اول انـدازهگیـری عملکـرد
است .لذا با انجام پژوهش دراینباره میتوان درراه اندیشیدن درباره شیوههـا و روشهـای
مناسب برای گردآوری و اندازهگیری عملکرد آموزشی گـام اول را برداشـت و ضـرورت
گردآوری دادههای الزم برای این منظور را یادآور شد .این امـر تـالشهـای انـدازهگیـری
عملکرد را تسریع میکند .ولی تقریباً هـدف درازمـدت همـواره افـزایش عملکـرد اسـت
1. Teaching effectivness
2. teaching
3. research
4. service
5. perception
6. Meeting accreditation guidelines
7. Identifying areas for improvement
8. Improve faculty performance
9. Personal qualification
10. rector
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(برینکر هوف ودرسلر".)23 :0333،ارزشیابی از کیفیت فعالیـتهـای علمـی -آموزشـی
اعضای هیئتعلمی دانشگاهها دستکم از دو جهت مفیداست:
برای کمک به اعضای هیئتعلمی در باال بردن سطح کیفیت فعالیتهای خود.
برای کمک به مدیران مؤسسات آموزشی در تصمیمگیریهای درسـتتـر دربـاره اعضـای
هیئتعلمی "(سیف،0336،

.)322

سیستمهای فراگیر زیادی برای ارزشیابی عملکرد اعضای هیئتعلمی وجود دارد کـه هـر
یک شامل اجزای قابل توجهی هستند که عالقهمند به ارزشیابی آموزشی اعضا مـیباشـند.
رویکردهای مختلف ارزشیابی بسته به اینکه چه کسی اطالعات را نیاز دارد و ارزشیابی بـا
چه هدفی انجام میشود ،به وجود آمدهاند (وایتانجی واندیرانگو .)2110 ،یک برنامهریـزی
ارزشیابی تدریس باید بهگونهای طراحی شود تـا بـه مـدیران و اعضـای هیئـتعلمـی در
قضاوتهایی که کیفیت محیط آموزش و یادگیری دانشگاه را تحت تـأثیر قـرار مـیدهنـد
کمک و راهنمایی کند .این ابزار سنجش باید بهترین بازتابدهنده اصول و فعالیتها باشد
و برای همهی اعضا بهصورت عادالنه بهکاربرده شود .بر اساس برنامهی ارزشیابی دانشـگاه
ایندیانا ،یک برنامهی ارزشیابی تدریس کارآمد 0باید فراگیـر 2و سیسـتماتیک باشـد و بایـد
کیفیتهایی را اندازه بگیرد که بهعنوان عامل مؤثر بر یادگیری شناختهشـدهانـد .یـک مـدل
ارزشیابی کارآمد 3به مراحلی بستگی دارد که از جمعآوری اطالعات روا ،3پایا 0و مناسـب
اطمینان حاصل کند .همچنین تولید گزارشهای عادالنه و تفاسیر مسـئوالنه آن گزارشـات
را با اطمینان فراهم آورد .ازآنجاکه آموزش شامل ابعاد بسیاری میشـود بهتـرین روش آن
است که دادهها از چند منبع جمعآوری شوند .هر منبع جداگانه بایـد اطالعـاتی در مـورد
مدرس را بهگونهای که بیشترین آشنایی را با آن دارد فراهم کند .هر دوره بایـد بـا اسـتفاده
1. effective
2. comprehensive
3. Effective
4. valid
5. reliable
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از یک شیوهی استانداردشده دانشگاهی ارزشیابی شـود .بـرای اطمینـان حاصـل کـردن از
بهبود پیوستهی کیفیت آموزش ،مهم است که اطالعات دربارهی تدریس بـه یـک شـیوهی
سیستماتیک پیش بروند (برنامهی ارزشیابی دانشگاه ایندیانا .)0112،در پژوهشی که توسط
ماکر ،لوئیس 0و همکاران (،2110

 ) 23انجـام شـد ،یافتـه شـد کـه ارزشـیابی مـداوم

هیئتعلمی یک ابزار تشخیصی و درمانی قوی جهت رشد هیئتعلمـی اسـت و اعضـای
هیئتعلمی با پایینترین رتبه در ارزشیابی ،بیشترین میزان پیشرفت را نشان دادند.
یک سیستم ارزشیابی باید سازمانبنـدی شـده ،مـدیریتشـده و تنظـیمشـده باشـد تـا از
یکپارچگی و توانایی آن برای باال بـردن فضـای آمـوزش و یـادگیری در محـیط دانشـگاه
اطمینان حاصل شود .نظارت اولیه بر روی تفسیر دادههای ارزشیابی بر عهـده خـود عضـو
هیئتعلمی و دانشکده او است .اعضای هیئتعلمی شایسـتهی یـک ارزشـیابی عادالنـه و
همسان از دادهها با توجه به تدریسشان هستند .مهمتـرین نکتـهای کـه بایـد در ارزشـیابی
آموزشی در نظر گرفته شود ،چه هدف آن گزینشهای پرسنلی باشد چه بهبود 2تـدریس،
استفاده از شیوههای چندگانه ارزیابی است که این خود شامل منابع چندگانهی جمـعآوری
داده میشود ( 3CRLTدانشگاه میشیگان.)2102 ،
واضح بودن انتظاراتی که یک مؤسسه و دپارتمانهای آن از اعضای هیئتعلمـی خـود دارد،
نکتهی اصلی در یک سیستم ارزشیابی موفق است .انتظارات از کار اعضـای هیئـتعلمـی و
بروندادهای آن تحت تأثیر اولویـتهـای مؤسسـهای ،دانشـکدهای و فـردی قـرار دارد .ایـن
انتظارات همچنین شیوهها ،مالکها ،ماهیت و منابع جمعآوری اطالعات ،ارزشیابی را تحـت
تأثیر قرار میدهند .در سالهـا ی اخیـر ،هـم انتظـارات مؤسسـات و هـم انتظـارات اعضـای
هیئتعلمی دستخوش تغییر شده است ،چون ماهیت کار اعضای هیئـتعلمـی تغییـر کـرده
است .تعریف دوباره نقش هیئتعلمی این مسئله را تحت تأثیر قـرار مـیدهـد کـه چگونـه
1. Maker,lewis
2. improvement
3. Center of research on learning and teaching
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نقش اعضای هیئتعلمی بهعنوان مدرس با ابعاد دیگر کار آنها ارتباط پیدا میکنـد (پاولسـن،
 .)0 :2112آموزش با سایر کارهای اعضای هیئتعلمی مثـل پـژوهش و خـدماترسـانی در
حال رقابت است .خود اعضای هیئتعلمی اذعان میکنند کـه تـدریس بـرای آنهـا از ارزش
بیشــتری برخــوردار اســت .در ســال  0112حــدود  32/2درصــد از  33302نفــر اعضــای
هیئتعلمی در  332کالج و دانشگاه اشاره کردند که عالقه آنها خیلی به سمت تدریس بـوده
است درحالیکه تنها  23/0درصد همـین اولویـت را بـرای پـژوهش در نظـر گرفتـه بودنـد
(آســتین ،گیلمــارتین ،کــورن وســاکس  0111نقــل ازپاولســن ،2112

 .0)6اعضــای

هیئتعلمی با انتظارات رو به رشدی در ارتباط با ایجاد کالسهای دانشجو محـور ،2تمرکـز
روی یادگیری فعـال ،اسـتفاده از تکنیـکهـای تـدریس و سـنجش و پـژوهش و گسـترش
محتوای دانش روبرو میشوند ،حتی بااینکه پاداشدهی به اعضای هیئتعلمـی ارتبـاطی بـه
این نوآوریها ندارد (الزرسون ،واگنر ،شومانیز  2111به نقل از پاولسـن .)6 :2112،اعضـای
هیئتعلمی امروزه تمایل دارند از رویکردهای جدید بـرای تـدریس جهـت بهبـود برونـداد
آموزشی دانشجویانشان استفاده کنند .عالوه بر روش تدریس سـنتی کـه صـحبت کـردن در
کالس بود اعضای هیئتعلمی از شیوههای یادگیری دیگری مثل کار گروهی ،شـبیهسـازی،3
ارائه چندرسانهای 3و شیوههای آنالین تدریس استفاده میکنند .ایـن نـاهمگنی رویکردهـای
آموزشی ،محیط آموزشی غنیتری را ایجاد میکند .ولی ممکن است باعث پیچیـدهتـر شـدن
فرایند ارزشیابی برای دانشجویان شود (گلین ،ساور ،وود.)02 :2110،0
"طبق گزارش دفتر امور علمـی دانشـگاه ترینیتـی ( )2113در یـک نظـام جـامع ارزشـیابی
عملکرد الزم است ارزشیابی عملکرد آموزشی استادان از طریق منابع و شـیوههـای مختلـف
صورت گیرد .مهمترین منابع جمعآوری اطالعات بهمنظور ارزشیابی کیفیت تدریس اسـتادان
1. Astin,sax,korn,gilmartin
2. Student oriented
3. simulation
4. Multi media
5. Glynn,Sauer,wood
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را میتوان شامل خود ارزشیابی مدرس (فینک 0111،به نقل از معروفی و همکـاران 0326،و
سیف )0320،ارزشیابی دانشجویان (کوک ،0121،سـیف )0320،ارزشـیابی توسـط همکـاران
(ســلدین ،0111،ســیف )0320،ارزشــیابی فــار التحص ـیالن (جکــوبس )2112،اســتفاده از
مصاحبه ،مشاهده کالس درس و استفاده از یادگیری دانشجویان (سیف )0326،دانست "(بـه
نقل از رضایی.)001 :0321،
درکل میتوان گفت که ارزشیابی دانشجویان از عملکرد استاد و اثربخشی تـدریس ازجملـه
رایجترین روشهای ارزشیابی عملکرد استادان است که باعث بهبود و ارتقاء سـطح تـدریس
آنان میشود (اسپوران ،2113،به نقل از رضایی )023:0321،از سـوی دیگـر ارزشـیابیهـای
رسمی دانشجویان که در پایانترم انجام میشوند نوعاً برای اهداف پایانی 0استفاده مـیشـوند
ولی میتوانند به طریق تکوینی 2هم استفاده شوند.
علیرغم کاربرد گسـترده روش ارزشیـابی دانشـجویان از تـدریس اسـتادان ،ایـن روش از
جنبههای مختلف موردانتقاد قرارگرفته است .یکی از بحثانگیزترین عوامل اثـر نمـره اسـتاد
درنتیجه ارزشیابی دانشجویان است .بهاینترتیب که استادان درسـی بـا نمـره امتحـانی بـاال
نمره ارزشیابی باالیی کسب میکنند (آدامـز 0113،بـه نقـل از کـرم دوسـت .)33:0323،در
داخل کشور در سال  0321پژوهشی توسط رضایی و همکاران باهـدف سـاخت پرسشـنامه
ایرانی ارزشیابی دانشجویان از کیفیت آموزشی ) (ISEEQاستادان انجام شد .پژوهشـگران بـا
استفاده از تحلیل عاملی به  01عامل تحت عناوین توانـایی علمـی ،پویـایی و عالقـهمنـدی،
تقویت انگیزه و تواناییهای دانشجویان ،کیفیت ارتباط انسانی استاد و دانشـجو در خـارج از
کالس درس ،ارزیابی و بازخورد ،سازماندهی (وضـوح) ،رعایـت مسـائل اخالقـی ،رعایـت
نظم و مقررات آموزشی و رضایت از استاد دست یافتند (رضایی و همکاران.)036 :0321 ،
در سطح جهان و نیز ایران هرساله وقت و هزینه فراوانی صرف ارزشـیابی دانشـجویان از
تدریس استادان میشود .تقریباً تمامی مؤسسات آموزشعالی بـه گـردآوری دادههـایی در
1. summative
2. formative
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مورد ادراک دانشجویان از عملکرد اعضای هیئتعلمی میپردازند .ایـن در حـالی اسـت کـه
ارزشیابی دانشجویان از استادان تنها بهعنوان یکی از منابع گردآوری دادهها بهمنظور قضـاوت
درباره عملکرد اعضای هیئتعلمی تلقی میشود؛ بنـابراین ضـرورت دارد بـه دنبـال مطالعـه
سایر منابع و روشهای مکمل ارزشیابی عملکرد اعضای هیئتعلمی دانشگاهها باشیم.
بیان مسئله پژوهش
در اغلب نظامهای آموزشعـالی ترفیـع پایـه ،ارتقـاء مرتبـه علمـی ،پرداخـت پـاداش و سـایر
امتیازات به اعضای هیئتعلمی بر اساس عملکرد آنان صورت میگیـرد .پرداخـت عادالنـه بـه
اعضای هیئتعلمی برمبنای عملکرد مسئلهای حساس در آموزشعالی است .ایـن موضـوع در
چنــد دهــه اخیــر موردعالقــه پژوهشــگران حــوزه آمــوزشعــالی قرارگرفتــه اســت
() .Adams,2002:2از سوی دیگر بهکارگیری ابزار مناسب برای اندازهگیری عملکرد اعضـای
هیئتعلمی یکی از موضوعات بسیار مهم ،چالشبرانگیز و پرمجادلهای است که مـدیران مراکـز
دانشگاهی با آن مواجهاند .این مشکل از زمانی آغاز شد که انجاموظیفـه ارزشـیابی عملکـرد در
هردو بعد عینی و انتزاعی آن قابل تفسیر است .پیچیدگی موضوع زمانی پیشتر خواهد شد کـه
سه حوزه مجزای آموزش (تدریس) ،پژوهش و ارائه خدمات تخصصی مـورد ارزشـیابی قـرار
گیرد .حوزه آموزش (تدریس) با عـواملی سـروکار دارد کـه بـه دنبـال ارزشـیابی از اثربخشـی
آموزش 0است .ازجمله عواملی که برای اندازهگیـری اثربخشـی تـدریس مـیتوانـد بکـار رود
میتوان به فرمهای رتبهبندی دانشجویان ،مشاهده تدریس توسط همکاران ،کارپوشـه و پـاداش
و جوایز مربوط به تدریس 2اشاره کرد .همچنین برونداد یادگیری دانشجویان 3میتوانـد عـاملی
برای اندازهگیری اثربخشی تدریس باشد ().Shao et all,2007:355

1. teaching effectiveness
2. teaching awards
3. Student learning outcomes
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بهطورکلی دو عامل اصلی در توجه بهضـرورت پاسـخگو بـودن آمـوزشعـالی بخصـو
اعضای هیئتعلمی نسبت به عملکرد خود مؤثر اند:
الف) رشد آموزشعالی
ب) کاهش سهم بودجه آموزشعالی از بودجه عمومی دولت).(Jennings,1997:6
ارزشیابی از عملکرد اعضای هیئتعلمی بهعنـوان هسـته اصـلی آمـوزشعـالی موضـوعی
حساس و پیچیده است.
در سالهای اخیر وضع نشانگرهای سنجش عملکـرد در مؤسسـات آمـوزشعـالی بـهطـور
چشــمگیری گســترشیافتــه اســت .فرانســه ،انگلســتان ،هلنــد ،اســترالیا ،نیوزلنــد ،آلمــان،
ایاالتمتحده آمریکا و کانادا ازجمله کشورهای پیشقدم در ایـن امـر بـودهانـد Brennan,

) 1999; Woodhouse, 1996بـه نقـل ازAtkinson &Grosjean), 2111 :اغلـب ایـن
کشورها از نشانگرهای عملکرد 0برای اندازهگیـری عملکـرد دانشـگاههـا اسـتفاده کـردهانـد.
نشانگرهای عملکرد ابزار معتبری برای سنجش عملکرد مؤسسـات آمـوزشعـالی محسـوب
میشوند که اغلب بیانگر جنبههای کمی عملکرد هستند .این سنجهها ممکن است بـه شـکل
رتبهای یا عددی و نیز مطلق یا نسبی باشند .علـیرغـم بـهکـارگیری نشـانگرهای عملکـرد،
برخی از اعضای هیئتعلمی مخالفت خود را با این امر اعالم داشتهاند .آنها ادعا کردهانـد کـه
مقایسههـایی از ایـن قبیـل ظالمانـه بـوده و تـالشهـای آنـان را کمترازحـد واقعـی نشـان
میدهد).)Atkinson,&Grosjean,2000
"اغلب پژوهشها تنها به ارزشیابی عملکرد یک جنبه از فعالیتهای اعضـای هیئـتعلمـی
پرداختهاند .پژوهشگران معتقدند که مدل ارزشیابی عملکرد جامع و فراگیـری کـه متناسـب
با هر نوع موقعیت ،رشته تحصیلی و گروه آموزشی باشد ،وجود ندارد .اما بهطـور مشـخ
مدل منعطفی برای ارزشیابی عملکرد و تخصی

منابع برمبنای شایستگی میتوانـد تـدوین

شود که با موقعیتها ،مؤسسات و رشتههای تحصیلی گونـاگون تناسـب داشـته باشـد " et
).(Weistroffer al,2001
)1. Performance Indicators (PIs
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شیوه و معیارهای ارزشیابی از عملکرد آموزشی اعضای هیئتعلمی پیوسته محـل مناقشـه
بوده است .نارضایتی اعضای هیئتعلمی از شیوههای مرسوم ارزشیابی عملکرد از یکسـو و
ناکارآمدی آن از سوی دیگر بازنگری در ابزار و شـیوههـای ارزشـیابی از عملکـرد آموزشـی
اعضای هیئتعلمی را بیشازپیش ضروری ساخته اسـت .رفتـار و روابـط انسـانی اسـتاد در
کالس و خارج از آن ،امکانات و تجهیزات کالس درس ،سختگیری یـا برخـورد منعطـف و
همراه با تساهل با دانشجویان بهویژه در نمره دادن ،سـطح دشـواری درس و رعایـت دقیـق
قوانین و مقررات آموزشی از سوی استاد ازجمله عوامل عمدهای اسـت کـه دانشـجویان بـه
هنگام ارزشیابی از تدریس استادان مدنظر قرار میدهنـد .گـاهی رعایـت قـوانین و مقـررات
آموزشی و نیز مالکهای علمی در نمره دادن به دانشجویان اثـر منفـی بـر نتیجـه ارزشـیابی
دانشجو از استاد گذاشته است.
اعضای هیئتعلمی بر این باورند که اتکاء صرف به یک منبع نمیتواند مالک معتبـری بـرای
قضاوت درباره کیفیت عملکرد آموزشی اساتید باشد .به نظر میرسد تـدوین مقیاسـی نسـبتاً
فراگیر و استفاده از منابع چندگانه میتواند تصـویر عینـی و دقیـقتـری از فراینـد و برونـداد
فعالیتهای آموزشی اعضای هیئتعلمی بهدست دهد و راهحل مناسبی بـرای بـرونرفـت از
چالش کنونی باشد .بنـابراین تـدوین مقیاسـی بـرای ارزشـیابی عملکـرد آموزشـی اعضـای
هیئتعلمی میتواند برای بازنمائی کوششهای اعضای هیئتعلمی در حیطه آمـوزش مفیـد
باشد .بعالوه این امر میتواند زمینـه الزم بـرای تصـمیمگیـری در مـورد برنامـههـای بهبـود
عملکرد و ارتقاء کیفیت آموزش بر اساس دادههای پژوهشـی فـراهم آورد .بـر ایـن اسـاس
پــژوهش حاضــر بــه دنبــال پیشــنهاد مقیاســی بــرای ارزشــیابی عملکــرد آموزشــی اعضــای
هیئتعلمی میباشد.
هدف پژوهش
هدف این پژوهش تعیین مؤلفههای ارزشیابی عملکرد آموزشی اعضای هیئتعلمی بهمنظـور
تدوین مقیاس ارزشیابی عملکرد آموزشی اعضای هیئتعلمی دانشگاه است.
سؤال پژوهش
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مقیاس مطلوب ارزشیابی از عملکرد آموزشی اعضای هیئـتعلمـی دانشـگاه بایـد از چـه
مؤلفههایی برخوردار باشد؟
روش
روش تحقیق بهکاررفته پیمایشی است .ازآنجاکه در مقاله حاضر پژوهشگر به دنبال تدوین
مقیاس مناسبی برای ارزشیابی عملکرد آموزشی اعضای هیئتعلمی بوده و تدوین مقیـاس
موردنظر میتواند در ارزشیابی عملکرد مورداستفاده قرار گیرد این پـژوهش مـیتوانـد در
زمره پژوهشهای کاربردی قلمداد شود.

جامعه آماری موردمطالعه
جامعه آماری این پژوهش عبارت است از کلیه اعضای هیئتعلمی (زن و مـرد) پیمـانی،
رسمی  -آزمایشی و رسمی تماموقت شاغل در دانشکدههای دانشگاه عالمه طباطبـائی در
سال تحصیلی .0321-11

حجم و روش نمونهگیری
بهمنظور دستیابی به دادههای موردنیاز برای پاسخگویی به سؤاالت پژوهشـی تعـداد 211
پرسشنامه به روش طبقهای تصادفی از در بین شش دانشکده وابسـته بـه دانشـگاه عالمـه
طباطبائی توزیع گردید .از میان پرسشنامههای توزیعشده  032مورد بازگشـت داده شـد6 .
مورد از پرسشنامهها به علـت نقـ

دادههـای مـوردنظر کنـار گذاشـته شـدند .درنهایـت

دادههای مربوط به  026پرسشنامه پردازش و تحلیل گردید.

جدول ( )0ضریب آلفای کرونباخ برای گویه های پرسشنامه
تعداد گویهها

Cronbach's
Alpha Based on
Standardized
Items

36

1/120

ضریب آلفای
کرونباخ
1/213
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بر اساس جدول  0ضریب آلفای کرونباخ برابر با  .213است که این مقدار نشاندهنده اعتبـار
نسبتاً باالی مقیاس تهیهشده برای ارزشیابی عملکرد آموزشی اعضای هیئتعلمی میباشد.
یافتهها
پس از تدوین ابزار ،بهمنظور گردآوری شواهد مربوط به روایی سـازه ارزشـیابی عملکـرد
آموزشی ،از تحلیل عاملی استفاده شد .محقق به دنبال پاسخ این پرسش بود که مؤلفههـای
اصــلی مقیــاس ارزشــیابی عملکــرد آموزشــی کــدامانــد؟ قبــل از اجــرای تحلیــل عــاملی
مفروضههای تحلیل عاملی رعایت شد .نتـایج محاسـبه مقـدار مشخصـه آزمـون کرویـت
بارتلت و نیز مقدار ( )KMOدر جدول( )2آمده است.

جدول( )2آزمون کفایت نمونهبرداری( )KMOو کرویت بارتلت
درصد احتمال

مشخصه آزمون کرویت بارتلت

مقدارKMO

1/111

12160/120

1/302

تعداد کل گویههای مقیاس اولیه  36مورد بودند .پس از کدگذاری و پـردازش داده نسـبت
به تعیین میانگین هریک از گویهها بر اسـاس ضـریب هـر گزینـه اقـدام شـد .بـر اسـاس
میانگینهای بهدستآمده و مرتب کردن آنها بر اساس باالترین وکمتـرین میـانگین ،تعـداد
 01گویه که دارای کمترین میانگین نمره بودند حذف شدند .با حذف این  01مورد تعـداد
گویه هـای بـاقیمانـده بـه  36مـورد کـاهش یافـت .بـهمنظـور تـدوین مقیـاس ،عناصـر
استخراجشده در مرحله نهایی با استفاده از چرخش متعامد به شـیوه واریمـاکس چـرخش
داده شدند .مجموعه گویههایی که با یک عامل همبسته بود یـک عامـل یـا پـاره تسـت را
تشکیل داد .با توجه به بار عاملی گویهها و نیز ماهیـت مجموعـه گویـه هـای یـک عامـل
نسبت به استخراج و نامگذاری هفت عامل به شرح زیر اقدام شد:
عامل اول :آمادگی ،تسلط علمی و پیوستگی محتوای تدریس استاد.
عامل دوم :آمادهسازی منابع درسی و مشارکت در برنامههای رشد حرفهای و تخصصی.
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عامل سوم :روابط انسانی و مدیریت کالس.
عامل چهارم :فرایند ارزشیابی از آموختههای دانشجویان و ایجاد رغبت به یادگیری.
عامل پنجم :حجم کاری(تدریس ،راهنمایی و مشاوره پایاننامه).
عامل ششم :سابقه تدریس و حجم دانشجو در کالس.
عامل هفتم :ایجاد انگیزه و استفاده از روشها و منابع اثربخش در تدریس.
عامل اول دارای باالترین ارزش ویژه بـوده و قـادر بـه تبیـین  23,030درصـد واریـانس
است .بزرگترین بار عاملی برابر با .888مربوط به گویـه شـماره  3و کمتـرین بـار عـاملی
برابر با .393مربوط به گویه  20میباشد .با توجه به مجموع محاسبهشده ،مـیتـوان گفـت
که  30درصد از واریانس مقیاس ارزشیابی عملکرد آموزشی توسط عوامل هفتگانـه تبیـین
میشود و  21درصد بقیه را باید در عوامل دیگری مورد جسـتجو قـرارداد .نتـایج تحلیـل
عاملی در جداول 3تا  1آمده است:
جدول ( )1عامل اول :آمادگی ،تسلط علمی و پیوستگی محتوای تدریس استاد
شماره گویه

بار عاملی

گویه

1

.768

آمادگی قبلی استاد برای ارائه درس

2

.724

میزان تسلط استاد بر موضوع درس

00

.664

میزان عالقه و اشتیاق استاد به درس

23

.612

ارزیابی کلی دانشجو از تدریس استاد

0

.603

تنظیم مطالب درس و رعایت نظم و پیوستگی منطقی در ارائه مطالب

02

.540

میزان ارائه مطالب جدید در ارتباط با موضوع درس

03

.496

کیفیت کتاب و منابع درسی مورداستفاده استاد در کالس

ر برنامههای رشد حرفهای و تخصصی
شماره گویه

بار عاملی

گویه

30

.780

مشارکت در تدوین برنامه درسی

32

.741

آمادهسازی مواد الزم برای تدریس (طرح درس ،پاور پوینت و)...

33

.654

انجام فعالیتهای خارج از کالس نظیر بررسی تکالیف درسی و پروژههای دانشجویان
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.608

شرکت در دورههای آموزش ضمن خدمت

32

.578

شرکت در همایشهای تخصصی

33

.562

برگزاری کارگاههای آموزشی

36

.538

تألیف کتاب درسی مرتبط با دروسی که استاد تدریس میکند

جدول()0
شماره گویه

عامل سوم :روابط انسانی و مدیریت کالس

بار عاملی

گویه

3

.888

میزان رعایت مقررات آموزشی و انجام حضوروغیاب دانشجویان در کالس

20

.844

برقراری روابط انسانی مناسب در کالس و خارج از کالس

3

.764

حضور بهموقع استاد در کالس

26

.729

رعایت مسائل اخالقی توسط استاد

03

.623

پاسخگویی به سؤاالت درسی دانشجویان

6

.559

شیوه بیان ،تفهیم و انتقال مطالب درسی

2

.539

استفاده مطلوب از وقت کالس برای تدریس مطالب مربوط به درس

0

.443

توانایی کنترل و اداره کالس (مدیریت کالس)

جدول( )6عامل چهارم :فرایند ارزشیابی از آموختههای دانشجویان و ایجاد رغبت به یادگیری
شماره گویه

بار عاملی

گویه

23

.873

تصحیح دقیق اوراق امتحانات (میانی و پایانیترم)

23

.681

کیفیت طراحی سؤاالت امتحانات میانی و پایانترم

22

.572

در دسترس بودن استاد برای راهنمایی و مشاوره و رفع اشکال

21

.453

ارائه بازخورد مناسب به دانشجویان در خصو

تکالیف درسی

06

.439

میزان پذیرش سؤاالت و نظرات علمی دانشجویان توسط استاد

جدول ()3

عامل پنجم :حجم کاری(تدریس ،راهنمایی و مشاوره پایاننامه)

شماره گویه

بار عاملی

30

.876

تعداد پایاننامههای راهنمایی شده

32

.864

تعداد پایاننامههای مشاوره شده

گویه
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تعداد واحدهای تدریس شده(حجم تدریس)

.553

جدول ()2
شماره گویه

عامل ششم :سابقه تدریس و حجم دانشجو در کالس
گویه

بار عاملی

30

.798

تدریس هر درس برای اولین بار یا بیش از یکبار

33

.787

تعداد دانشجویان در کالس درس(تراکم کالس)

20

.393

تالش استاد برای به پایان رساندن برنامه مصوب درس

جدول ( )3عامل هفتم :ایجاد انگیزه و استفاده از روشها و منابع اثربخش در تدریس
شماره

بار عاملی

گویه
3

.664

03

.571

01

.540

گویه
توانائی ایجاد انگیزه در دانشجویان نسبت به یادگیری و تحقیق پیرامون مباحث علمی
و پژوهشی مربوط به درس
بهکارگیری وسایل کمکآموزشی در تدریس در صورت لزوم
استفاده از روشهای نوین تدریس مانند "روش تدریس تیمی ،روش یادگیری
مشارکتی و"...

بر اساس مبانی نظری و پیشینه پژوهشهای مرتبط عالوه بر  36گویه بررسیشده که پـس
از تحلیل عاملی به  36گویه یـا سـنجه تقلیـل یافـت ،چهـار منبـع یـا روش ارزشـیابی از
عملکرد اعضای هیئتعلمی شامل :ارزشیابی توسط همکاران ،مدیر گروه آموزشـی ،خـود
ارزشیابی و پوشه کار به نظرخواهی گذاشته شد .نتیجه نظرخواهی اعضای هیئتعلمـی در
رابطه با درجه مناسب بودن یا مناسب نبودن آن به شرح جدول ( )01زیر آمده است:
جدول ( )30سایر منابع ارزشیابی از عملکرد آموزشی اعضای هیئتعلمی
نوع ارزشیابی

ارزشیابی توسط

ارزشیابی توسط مدیر گروه

خود ارزشیابی

همکاران
میزان تناسب
بسیار مناسب

ارزشیابی
پوشه کار

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

22

01

31

20,0

33

32

03

33

333
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مناسب
نامناسب
جمع کل

0

03

33

62

02,0

03

33

33

31

32

33

26

22

03

00

00

03

003

011

002

011

003

011

002

011

بهمنظور تعیین میزان تناسب چهار منبع یا روش ارزشیابی از سوی اعضای هیئـتعلمـی
موردمطالعه ،ابتدا فراوانی و درصد هریک از گزینـههـای مـوردنظر محاسـبه شـد .سـپس
فراوانی روشهای ارزشیابی که از دیدگاه اعضای هیئتعلمی «بسیار مناسب» و «مناسـب»
تشخی

دادهشده بود باهم ادغام شد .همچنان که دادههای جدول ( )01نشان میدهند هر

چهار روش یا منبع ارزشیابی عملکرد آموزشی اعضای هیئتعلمی بـرای درج در مقیـاس
ارزشیابی عملکرد مناسب اعالمشدهاند .درمجموع پوشه کار با  26درصد ،خـود ارزشـیابی
با  20درصد ،ارزشیابی توسط مدیر گروه با  32درصد و سـرانجام ارزشـیابی همکـاران بـا
 66درصد توافق به ترتیب بیشترین میزان توافق را برای بهکـارگیری در مقیـاس ارزشـیابی
عملکرد کسب کردهاند .از بین موارد اشارهشده ،استفاده و ارزشـیابی از پوشـه کـار بیشـتر
میزان مناسبت را در تدوین مقیاس ازنظر اعضای هیئتعلمی دارا میباشد.
بحث و نتیجهگیری
برخی صاحبنظران بر این عقیدهاند که یک نظام کامـل ارزشـیابی اعضـای هیئـتعلمـی
وجود ندارد .ارزشیابی فرایندی پیچیده و در حال تکامل است که اسـتفاده از یـک منبـع از
دادهها بهتنهایی کفایت نمیکند) .(Seldin etall,2006:217مراکز و مؤسسـات آموزشـی از
دیرباز ارزشیابی از تدریس استادان را به کـار مـیگرفتنـد و باگذشـت زمـان ،کـاربرد آن
فزونی گرفته است .همچنین در بعضی موارد بهعنوان تنها منبع اطالعاتی درباره اثربخشـی
تدریس به شمار رفته است(کرم دوست .)02:0323،اگرچه در مورد اینکه مدرس خـوب
چه کسی است اتفاق آراء وجود ندارد اما اغلب پژوهشـگران اعتقاددارنـد کـه "یـادگیری

 S 1تفاوت در جمع فراوانی به علت این است کهه بریهی اا اعیهای ت هات علمهی مهارد مبا اهه بهه ایهن سهاا اسه
نداده اندS
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دانشجویان "معیار بسیار مهمی بـرای اثربخشـی تـدریس اسـت (همـان منبـع بـه نقـل از
.(Cohen 1981: 283
در رابطه با موضوع ارزشیابی دانشجویان از تدریس اعضای هیئتعلمـی دانشـگاههـا "
مطالعات انجامشده در داخل کشور نشان میدهد اسـتادان معتقدنـد کـه دانشـجویان درک
صحیحی از فرایند تدریس ندارند و ازاینرو ،قضاوت معتبری هم ندارند(غفوریان.)0322،
نظرات شخصی را بهجای قضاوت درباره کیفیت تدریس در ارزشـیابی مدرسـین دخالـت
میدهند(حاجی آقایی .)0333،نظر دانشجویان در مورد استادان بیشتر تحت تـأثیر شـهرت
استاد ،ویژگیهـایی چـون سـختگیـری و آسـانگیـری و طـرز برخوردهـا و صـفات و
ویژگیهای شخصیتی و محیطی(سیف ،)0330،آراستگی و موقعیت اداری -اجرایی اسـتاد
قرار میگیرد و برخی نیز غرضورزیهای دانشجویی را در ارزشیابیهـا دخیـل مـیداننـد
"(شــکوری نیــا و مطلــق0321،؛ توکــل ،رحیمــی و محمــد ترابــی 0333،بــه نقــل از
رضایی.)022:0321،
بیشترین حجم تحقیقات مربوط به ارزشیابی از عملکرد اعضای هیئتعلمی دانشـگاههـا
را ارزشیابی دانشجو از استاد ،تشکیل میدهد .شاید ازجملـه علـتهـای اصـلی ایـن امـر
فراوانی استفاده از ابـزار ارزشـیابی دانشـجو از اسـتاد و عـدم بـهکـارگیری سـایر ابـزار و
روشهای ارزشیابی از عملکرد اعضای هیئتعلمی است .شدت این مسئله در نظـام آمـوز
عالی ایران بیشتر است.
باید برای ارزشیابی تدریس از منابع چندگانه و انواع دادهها اسـتفاده شـود .منبـع اصـلی
جمعآوری دادهها دانشجویان ،همتایان و خود اساتید هستند .عینیت واقعی در یک سیسـتم
ارزشیابی اعضای هیئتعلمی که متکی بر قضاوت ذهنی همتایان ،مـدیران و خودارزیـابی
است ،هدفی ناممکن است .این نوع ارزشیابی باید اطالعات جامع و روایـی بـا توجـه بـه
کیفیت تدریس و جهتیابی تکوینی بـرای تـالشهـای اعضـای هیئـتعلمـی در جهـت
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پیشرفت باشد .در ارزشیابی 0HBCUها در درجـه اول ارزشـیابی مبتنـی بـر درجـهبنـدی
دانشجویان است .عوامل اصـلی بعـدی عبـارتانـد از :ارزیـابی رئـیس دانشـکده ،رئـیس
دانشگاه و مشاهده کالسی (جوینر.)036:2112 ،
بهطورکلی نظر دانشجویان درباره عملکرد آموزشی استاد نبایـد بـهعنـوان تنهـا مـالک
ارزشیابی از عملکرد آنان قرار گیرد .استفاده از میانگین نمرات ارزشیـابی دانشـجویان از
عملکرد استاد در کالس در کنار سایر نشانگرهای کمی و کیفی میتواند عملکرد آموزشـی
استادان را عینیتر جلوه دهد .با توجه به هفت عامل استخراجشده و گویه های هـر عامـل
(درمجموع  36گویه) در کنار استفاده از چهـار منبـع ارزشـیابی شـامل پوشـه کـار ،خـود
ارزشیابی ،ارزشیابی توسط مدیر و ارزشیابی همکاران ،میتـوان مقیـاس نسـبتاً مناسـبی را
برای ارزشیابی عملکرد آموزشی اعضای هیئتعلمی پیشنهاد نمـود .ویژگـی بـارز مقیـاس
پیشنهادی بهکارگیری مؤلفهها و منابع متنوع برای گردآوری شواهد و دادههای مربـوط بـه
عملکرد آموزشی استادان و عدم اتکای صرف به دادههای برگرفته از یک منبـع  -معمـوالً
ارزشیابی دانشجویان از اسـتاد -مـیباشـد .ایـن یافتـه بـا دیـدگاههـای صـاحبنظـران و
پژوهشگران در خصو

روشها و منابع ارزشیابی از عملکـرد اسـتادان ازجملـه جـوینر،

2112؛ سلدین2116 ،؛ رضایی و همکاران0321،؛ ویسـتروفر و همکـاران2110،؛ شـائو و
همکاران ،2113،رکتور 2111،همخوانی دارد.
در راستای اصالح و بهبود فرایند ارزشیابی و نیز عملیاتی کردن اجرای مقیاس معرفیشـده
تالش برای رسـمیت بخشـیدن و تـدوین سـازوکار اسـتفاده از مقیـاس پیشـنهادی بـرای
ارزشیابی از عملکرد آموزشی اعضای هیئتعلمـی ضـروری اسـت .بـدین منظـور واحـد
مدیریت برنامهریزی ،نظارت و ارزشیابی آموزشی دانشگاه که وظیفه ارزشیابی از عملکـرد
اعضای هیئتعلمی را بر عهده دارد میتواند عهدهدار این مسئولیت باشد.
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