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Abstract
The main purpose of this study was to design a
comprehensive model for teaching quality
evaluation through descriptive-survey. The
statistical population was comprised of full-time
faculty members at Razi University (N = 224).
Simple random sampling method and Bartlett's
table were used (n = 132).Validity of
questioniare were calculated with a panel of
experts and its reliability by Cronbach's alpha
coefficients (0/83). In data analysis, mean and
standard deviation and inferential statistical
methods including factor analysis and stepwise
regression analysis using SPSS14 software were
used. Based on findings, Razi university
faculties were not so satisfied from the existing
quality of evaluation. The most important
threatening factors of evaluation were strictness
or leniency of the scoring, a serious failure of
forms, and accuracy of students. Appropriate
method and time of evaluation, competent
persons for executing evaluation, and
appropriate method of feedback were most
important elements of evaluation quality system.
The most important factors of evaluation of
teaching quality in factor analysis were
behaviors of professor, teaching management,
personality characters, innovation in teaching,
and ability of raising mentalities. Finally, a
comprehensive model of teaching quality was
presented.
Keywords: Comprehensive model, Faculty,
Performance Evaluation, Teaching quality.

چکیده
 تدوین الگوی جامع ارزشیابی کیفیت تتدری،هدف این پژوهش
 جامعتة آمتاری را.پیمایشی بتو-اساتید با روش پژوهشی توصیفی
اگشتگاد رازی. ر. اعضای هیئ علمی تمتا وقت استخددا شتدد
) برای گموگت گیتری از روش گموگت گیتریN=222( گد.ا. تشکیل
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. افترا، روش و زمان مناستب ارزشتیابی.اگشجویان بو. ق. عد
،ر اگعکتتاا گختتایج. باصتح ی بتترای ارزشتتیابی و شتیوة مناستتب
گتد پتنج مقولت.مه ترین پیشگوکننددهتای کیفیت ارزشتیابی بو
 رصوصیات،  مدیری تدری،مناسب ارزشیابی شامل رفخار مدرا
 از تسلیتل، تواگایی پرورش رو یتات، ر تدری.  گوآوری،شدصیخی
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مقدمه
ارزریابی را بررسی و تفحص نظامدار یک موضوع ،راهکی
برای بربود و اثربخش کردن برنامه از طریق بهککارگیری
روشهای درست ،اخالقی ،امدکانپکذیر و دقیکق تعریک
کککردهانککه ( .)Tutunchi etal, 2006بککر ایککا اسککا ،
ارزریابی در امکر آمکوزش و تعمکی و تربیکت از اه یکت
بسزایی برخوردار است .هرساله دانش اه ها و مؤسسه های
آموزش عالی ،بهمنظور ارتقکای کیفیکت آمکوزش ،بربکود
روش های تهریس ،افکزایش سکطح عم کی و پووهشکی و
ه چنککیا تص ک ی گی کری منطقککی در رابطککه بککا نحککوه
اسککتخهام ،ارتقککا و بککرآورد مککالی ،از ارزرککیابی ع مدککرد
اساتیه برره میگیرنکه ( .)Kitchel etal, 2007از ایکارو،
پووهش دربارهٔ کیفیکت تکهریس در دانشک اه ازج مکه
مر تکریا مسکالمی اسکت ککه بکازخورد مناسکبی بکرای
تجزیه وتحمیل مسالل آموزری ،تص ی گیریهای اساسی
و برنامککهریککزیهککای راهبککردی در اختیککار مس ک و ن و
متصهیان آموزش عالی قرار میدهکه امکروزه بسکیاری از
دانش اهها به ایجاد سیست های بررسی کیفیت بهمنظکور
حفظ آن ،مبادرت ورزیهه انه .بهرغک کورکش هکایی ککه
دانش اه ها در جرت استقرار سیست های تض یا کیفیت
انجام میدهنه ،اما ایا سیست ها از نظر ساختار و محتوا
بهصورت ساخت انه طراحی نشههانه ( Shabani Varaki
.)& Hossein gholi khani, 2006
متخصصیا معتقهنه ککه ارزرکیابی اسکاتیه یدکی از
پیچیههتریا انواع ارزریابیها است .عمکت پیچیکهگی آن
را در ک اعتباری و بیدقتی وسایل و روش های سنجش
و انهازه گیری مورد استفاده دانسته انه .به ه کیا دلیکل،
پیشنراد رهه است که برای قضاوت نرکایی ،جنبکههکای
مختم ارزریابی مورد توجه قرار گیرد ( Tutunchi etal,
 .)2006تحقیقات فراوان انجکام رکهه در مکورد اعتبکار و
پایایی نتکایج ارزرکیابی دانشکجویی منجکر بکه اسکتفاده
گستردة ایکا روش در دنیکا رکهه اسکت ( & Alibeygi
 .)Karami dehkordi, 2008در سالهای اخیر نیز ض ا
انجککام مطالعککات بسککیار ( & Burden, 2007; Chen
Hoshower, 2003; Clayson, 1999; Grussing,

1994; Spooren & Mortelmans, 2006; Wachtel,
 )1998بر سر درستی یکا نادرسکتی ارزرکیابی ع مدکرد

اعضککای هی ککتعم ککی توسککد دانشککجویان ،دانشککجویان
مر ک تککریا منبککا اطالعککاتی بککرای ارزرککیابی ع مدککرد
آموزری اعضای هی تعم ی رناخته رکههانکه ( Rajabi
 )2010( & Papzanبککه نقککل از .))2006( Ziyai etal
استفاده از ایا نوع ارزریابی ،بکا آندکه بسکیار مع کول و
رناخته رهه اسکت ،امکا بکاوجودایا ،رکواهه پووهشکی
نشان میدهه که اظرکارنظر رکاگردان دربکارة مهرسکیا
متأثر از عکواممی اسکت ککه بایکه بکه عنکوان ترهیکههای
ارزریابی مهنظر قرار گیرنه .در ایا راستا ،پکووهشهکای
انجام رهه به وسیمة روانرناسان در چنه دهة اخیر نیکز
به رورنی نشان دادهانه که صکفات و ویوگکیهکای کمکی
محیطی ،ادراکها و قضاوتهای افراد را تحت تأثیر قکرار
میدهنه ( )2008( Alibeygi & Karami dehkordiبکه
نقل از  .))1986( Donkinتجارب کشورهای مختم نیکز
در ایا زمینه نشان میدهه که بهرغ اتخاذ رویدردهکای
مشابه در ایا زمینه ،فراینه و رویه های اجرایی به دلیکل
عوامل متعهدی دسکتخوش تیییکر مکیرکود ( Shabani
 .)Varaki & Hossein gholi khani, 2006از ایکارو،
انجام ارزریابی مناسب ،بکهخصکو بکا اهکهاع معکیا،
بهصورت ح ایتکننهه و با در نظکر گکرفتا جنبکههکای
دخیککل کننککهه در انجککام ارزرککیابی باکیفی کت ،یدککی از
مس ولیتهای خطیر مهیریت آموزری محسوب میرود؛
بنابرایا ،خأل بررهگیری از یک ال وی جاما ارزرکیابی و
تنظی برنامه های ارزریابی بر اسا آن در برنامکه هکای
راهبردی احسا میگردد .به ه یا سبب برای ارتقکای
درجه اعتبار ارزرکیابیهکا اکنکون توصکیه مکیکننکه تکا
ارزریابی بهعنوان یک کل در نظر گرفته رکود و ت کامی
عوامل دخیل در آن مه نظر قرار گیرد که ایا تحقیق بکا
ه یا ههع اجرا رهه است.
بهدنبال مطالب مذکور ،در مطالعکهای ککه بکهمنظکور
تریه یک سیسکت جکاما ارزرکیابی و پیشکبرد تکهریس
اعضای هی تعم ی دانشدهههکای پزرکدی ایکران انجکام
گرفککت ،نتککایج نشککان داد کککه تریککة سیسککت ی بککرای
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انهازهگیری نحوة تهریس ه راه با مستنهات توصیفی در
مورد نوآوری ،حج کاری و تحقیقکات و قضکاوت کیفکی
توانسته تأثیر مثبتی بر آموزش و ارتقکای عم کی دارکته
باره .لذا ،دانش اه رازی نیز به دلیل بررهگیری از ه کان
سککاختار سککنتی بررسککی کیفیککت تککهریس و ع مدککرد
آموزری اساتیه ،از ایا اصل مستثنا نبوده و مسم اً خکأل
یک ال وی ارزریابی جاما در برنامهریزیهکای آموزرکی
آن محسو اسکت ( Alibeygi & Karami dehkordi,
.)2008
ارزریابی کیفیکت تکهریس اسکاتیه از دیربکاز توسکد
مراکز و مؤسسات آموزری به کار میرفتکه و بکا گذرکت
زمان ،کاربرد آن فزونی گرفته است .ه چنیا در بعضکی
موارد بهعنکوان تنرکا منبکا اطالعکاتی دربکارة اثربخشکی
تهریس به ر ار رفته است .بهگونکهای ککه اولکیا مکو
مطالعات در ایا خصو در دهة  1920ایجاد رکه و در
دهه  1990که محققان به بررسکی قابمیکت ککاربرد ایکا
روش در رراید مختم پرداختنه ،بکه او خکود رسکیه
( .)Spooren & Mortelmans, 2006طی دهکه  1990و
 ،1990مس مه ارزیابی کیفیت ،تض یا کیفیکت و بربکود
کیفیت توجه بسیاری از دانش اه های اسکترالیا و سراسکر
جران را به خود معطوع ساخت .درایاباره ر ار زیکادی
از نشککریات عم ککی ،کنفککرانسهککای عم ککی و مککهیریتی،
گزارشها و گرده اییهکای دولتکی در اسکترالیا بررسکی
اه یت کیفیت در آموزش عکالی را محکور فعالیکتهکای
خود قرار دادنه .مؤثرتریا آنرا تاکنون گزارش دسکتیابی
به کیفیت در رورای آموزش عالی در سکال  1992بکوده
است ککه اساسکاً بکه تشکدیل ک یتکهای بکرای تضک یا
کیفیت در آموزش عالی بیا سکال هکای  1991و 1991
منجر ره ( Shabani Varaki & Hossein gholi khani,
 .)2006باایاحال تاکنون مطالعات انجام گرفته در مکورد
فراینه ارزریابی استاد محکهود بکوده اسکت .ازج مکه ،در
مطالعهای که به پی گیری کاربرد ارزرکیابی دانشکجویان
از اسککتادان از سککال  1993تککا  1993در میککان 100
دانشدهه صورت گرفتکه )1993( Seldin ،دریافتکه اسکت

که تعهاد مؤسساتی ککه از نتکایج ارزرکیابی دانشکجویان
برای ارزریابی استادان استفاده میکننه از 29درصه بکه
91درصه افزایش یافته است ،بکهطکوریککه هکی رکیوة
ارزریابی دی ری تا به ایکا حکه ککاربرد نهارکته اسکت.
واچل ( )Wachtel, 1998نیز در مطالعهای ،پووهشهایی
را کککه طککی  90سککال گذرککته در مککورد ارزرککیابی
دانشجویان از تهریس استادان انجام رهه را بررسی ککرد
و نتیجکهگیکری ن کود ککه اکثکر پووهشک ران ارزرکیابی
دانشجویان را روری معتبر ،قابلاعت اد و ابزاری بکاارزش
برای ارزریابی تهریس به ر ار میآورنه (  .)192بکه
نقکککل از 92/2 )2003( Fathi azarدرصکککه اعضکککای
هی تعم ی دانش اه عموم پزردی تبریز بکا اصکل انجکام
ارزریابی دانشجویی در حه زیکاد و خیمکی زیکاد موافکق
بودهانه .درحالیکه در تحقیکق دی کری اکثکر اسکتادان و
مهیران گروه میزان تأثیر ارزریابیهای دانشکجویی را در
بربود تهریس استاد ک ارزیابی ن ودنکه ( Alaghband,
 .)1997سی ( )Seyf, 1991در پووهشی که در دانش اه
عالمه طباطبایی انجام داد اعتبار ارزریابی دانشجویان از
تهریس اسکتادان را بررسکی ککرد .وی بکر اسکا نتکایج
تحقیککککق مشککککابه  )1990( Abrami etalاعتبککککار و
اعت ادپککذیری روش ارزرککیابی بکهوسکیمة دانشککجویان را
مورد تردیه قرار داد .در مطالعهای مروری که سالیوان بر
روی  10مقالة چاپرهه در مورد ارزرکیابی اسکتاد طکی
 11سال انجام داد ،دریافت که تنرا در  3مقالکه بکهطکور
اختصاصی به فراینه ارزریابی اراره ن ودهانه ( Adhami
 .)etal, 2001در مطالعة  )2006( Tutunchi etalبه نقکل
از تحقیککق  )2002( Nasrنیککز اعضککای هی ککتعم ککی از
کیفیت ارزریابی موجود و مراحل اجرای ارزریابی استاد
چنهان خرسنه نبودنه .در ایا زمینه پووهش ران مذکور
تریه و تهویا ابزارهای پایا و روا برای ت امی حیطههکای
آموزری و سطوح مختم تحصیمی پیشکنراد کردنکه .در
ه یا خصکو  )1998( Jirovec etal ،پایکایی و روایکی
ارزریابی دانشکجویان از اسکتادان را مکورد بررسکی قکرار
دادنککه و بککه ایککا نتیجککه دسککت یافتنککه کککه ارزرککیابی
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دانشجویان از توانایی تکهریس اسکتادان بکا مرکارتهکای
مم و و قابل تشخیص تهریس ارتباط تن کاتن ی دارد.
باایاحال ،ارزریابی کیفیت تکهریس مکیتوانکه متکأثر از
عوامل دی ر باره .برای مثکال ،در مطالعکة & Nobakht
 )2012( Rodbaryمقکککررات اداری ،ظکککواهر فکککردی و
اجت کاعی و روابکد متقابککل اسکتاد و دانشکجو بیشککتریا
امتیاز ارزرکیابی را کسکب کردنکه و کیفیکت آموزرکی و
روشهای اداره و کنتکرل ککال در مرتبکه بعکهی قکرار
گرفتنه .از ایارو ،موارد متعهدی بایکه در ارزرکیابی مکه
نظر قرار گیرنه .ن رش به کیفیت تهریس ،سبک تهریس
اساتیه ،رعایت مقررات آموزری ،تعامل دانشجو با استاد،
اثربخشی نتایج ارزریابی و فنّاوری آموزری طبق مطالعة
 )2011( Farokhnejad & Pirdadianرککاخصهککای
مککوردنظر اسککاتیه و دانشککجویان در ارزرککیابی کیفیککت
تهریس اساتیه هستنه؛ اما باایاحال ،مقولههای مناسکب
ارزرککیابی ه چنککان مککورد تردیککه قککرار دارد؛ بنککابرایا،
بهمنظور ارزریابی ه ه جانبة کیفیت ع مدکرد آموزرکی
اعضای هی تعم ی و فراه کردن دادههایی منطبکق بکا
اهککهاع ارزرککیابی و قاب کل اتدککا بککرای تص ک ی ات آتککی
دانش اهها ،ارزریابی بایه بکهصکورت یکک فراینکه جکاما
انجام رود ( )2010( Rajabi & Papzanبه نقل از Ziyai
 .))2006( etalایا امر نشان میدهه که ه چنان بررسی
کیفیت ارزریابی مستمزم برکره گیکری از ال کویی جکاما
اسککت کککه بتوانککه دیککه کمککی محقککق را جرککت داده و
برنامه ریزی مناسبی را برای ارزریابی و تهویا فرم هکای
ارزریابی انجکام دهکه؛ بنکابرایا هکهع اصکمی پکووهش
حاضر ،طراحی و تهویا ال وی جاما ارزریابی بکا توجکه
به دیهگاه اعضای هی تعم ی دانش اه رازی است.
روش پژوهش
روش ایا پکووهش ،بکه لحکا روش هکای دسکتیابی بکه
حقککایق و دادهپککردازی ،از نککوع تحقیقککات توصککیفی-
پی ایشی است .با توجه به محهودههکای تحقیکق ،طکرح
مورد استفاده مقطعی اسکت .جامعکة آمکاری پکووهش را

اعضای هی تعم ی ت اموقت استخهام رهه در دانشک اه
رازی (بککهصککورت پی ککانی ،رس ک ی آزمایش کی و رس ک ی
قطعی) تشدیل دادنه که تعهاد آنرکا بکر اسکا آخکریا
آمار اداره کارگزینی هی ت عم کی دانشک اه رازی معکادل
 221نفککر (غی کر از افککرادی ک که در مأموری کت و فرصککت
مطالعاتی به سر میبرنه) بود .بهمنظور انتخاب ن ونههکا،
از روش ن ونککهگی کری تصککادفی سککاده و کککاربرد جککهول
بارتمت و ه داران ( )n=132( )2001برره گرفتکه رکه.
ابزار اصمی پووهش پرسشنامه محقق ساخته بکود .بکرای
طراحککی پرسشککنامه از مبککانی نظککری و پیشککینه ک ککک
گرفته و درنرایت پرسشنامه طراحی گردیه .بکرای تالیکه
روایی ردمی و محتکوایی ،پرسشکنامه نرکایی در اختیکار
چنکه نفککر متخصکص و صککاحبنظکر مسککالل سککنجش و
انهازهگیری ،آموزش عالی ،ارزریابی آموزری و مکهیریت
رفتار سازمانی قرار داده ره تا معموم گردد که سؤا ت تا
چه حه معرع و منعدسکننهة خصیصکة مکورد مطالعکه
است .بهیا ترتیکب اصکالحات زم انجکام رکه و روایکی
پرسشنامه تالیه گردیه .میزان پایایی پرسشنامه از طریق
محاسبه ضریب آلفای کرونباخ که محاسکبه آن مسکتمزم
یکبار اجرای وسیمة سنجش در جامعهای مشابه جامعکة
آمکاری مککورد نظکر اسککت تعیکیا رککه .بکه ایکا منظککور
پرسشنامه توسد  21نفر تد یل و میزان ضکریب آلفکای
کرونبککاخ بککرای تکککتککک سککؤا ت ذیربککد و میککزان
ه بست ی هر سؤال بکا ککل سکؤا ت محاسکبه گردیکه.
ضریب آلفای کرونباخ محاسبه رهه در کل برابر با 0/93
به دست آمه که نشان ر پایایی با ی ابکزار تحقیکق بکود.
پس از تد یل پرسشنامههکا در گکروههکای ن ونکه (نکرخ
بازگشککت  90درصککه) ،ع میکات کهگککذاری ،اسککتخرا
اطالعات و انتقال آنرا بر روی رایانه انجکام رکه .پکس از
طی فراینه دادهپکردازی ،محاسکبات آمکاری (توصکیفی و
استنباطی) با استفاده از برنامة  SPSS14انجکام رکه .در
بخش توصیفی از میان یا و انحکراع معیکار و در بخکش
استنباطی از تحمیل عاممی و تحمیل رگرسکیون بکه روش
گامبهگام برره گرفته ره.
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یافتهها
جهول  1وضعیت موجود ارزریابی کیفیت تکهریس را از
دیهگاه اعضای هی تعم ی دانش اه رازی نشان میدهکه.
مؤلفه های تشدیلدهنهة مقولة مذکور بر اسا میان یا

رتبهای (از بیشکتریا بکه ک تکریا) مرتکب رکههانکه .در
ستون های بعهی نیکز انحکراع معیکار مربوطکه و میکزان
موافقت با هر یک از گویهها (به درصه) ذکر رهه است.

جدول  .8وضعیت موجود از ارزشیابی کیفیت تدریس اعضای هیئتعلمی
*

میانگین

متغیر /گویه

فراوانی (درصد)

انحراف

(از )2

معیار

پایین

متوسط

باال

کیفیت موجود ارزشیابی

2/93

0/23

29/1

31/0

82/2

زمان مراجعه رابطیا ارزریابی

3/13

1/10

29/2

12/1

19/9

3/29

1/12

31/1

12/1

22/3

2/93

1/11

39/9

13/9

19/1

2/13

1/10

22/1

19/1

19/1

مناسب بودن محتوای فرمهای ارزریابی به لحا مرارتها

2/13

1/09

21/9

19/9

11/2

توجه به روشهای فراگیر محور در فرمها

2/32

1/01

11/3

12/1

12/1

پویککایی و فعالیککت رابطککیا ارزرککیابی در ج ککاآوری دقیککق
اطالعات

2/31

1/13

13/0

29/9

19/2

نظارت بکر اجکرای دقیکق فراینکه ارزرکیابی توسکد رابطکیا
ارزریابی

2/21

1/13

13/0

30/9

11/2

2/19

0/99

11/91

32/91

12/1

2/00

1/11

99/1

19/1

12

1/99

0/99

91/1

21/9

1/9

مناسب بودن درو

انتخابی برای ارزریابی استادان

مناسب بودن رراید و موقعیت تد یل فرمها
تنظی محتوای فرمها بر اسا

نیاز خا

گروههای آموزری

اراله اطالعات کافی به دانشجویان در خصو
فرمها توسد رابطیا ارزریابی

فراینه تد یکل

دقت دانشجویان و مس ولیتپذیری آنرا در تد یل فرمها
ارزریابی متفاوت استادان و درو
* مقیا  :کامالً مخال

مختم

 1تا کامالً موافق 1

بر اسا جهول  ،1وضعیت موجود ارزریابی کیفیت
تهریس اعضای هی تعم ی توسد دانشجویان از دیکهگاه
اعضککای هی ککتعم ککی دانشکک اه رازی در حککه چنککهان
مناسبی ارزیابی ن ردیه .مطابق جهول فوق ،اکثر اعضای
هی تعم ی ،زمکان مراجعکه رابطکیا ارزرکیابی و درو
انتخابی بکرای ارزرکیابی اسکتادان را مناسکب تشکخیص
دادنه .درحالی که ک تریا اتفاق نظر مربوط به دو گزینة
آخر است ،به بیاندی ر ،اعضای هی تعم ی معتقهنه ککه
رابطیا ارزریابی از پویایی ککافی بکهمنظکور ج کاآوری
اطالعات برخوردار نبوده ،نظارت منظ و دقیق بر فراینه

ارزرککیابی دانشککجویان و ارالککه اطالعککات کککافی بککه
دانشجویان در ایا خصکو صکورت ن رفتکه ،از طرفکی
دانشجویان بکا بکیقیکهی و بکهون مسک ولیت فکرمهکای
ارزریابی را پر میکننه و در حکال حاضکر اسکتاد درو
مختم بهصورت متفاوت ارزریابی ن یرونه.
جهول  2مر تکریا عوامکل ترهیهکننکهة صکحت و
دقت فرم های ارزریابی را نشکان مکیدهکه .مؤلفکه هکای
تشدیلدهنهة مقولة مذکور بر اسا میان یا رتبهای (از
بیشتریا به ک تریا) مرتب رههانه.
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جدول  .2عوامل تهدیدکنندة صحت و دقت فرمهای ارزشیابی
*

میانگین

متغیر /گویه

انحراف

(از )80

معیار

سختگیری یا آسانگیری استادان در ن رهدهی

9/21

1/91

جهی ن رفتا فرمها و عهم دقت دانشجویان در پر کردن آنرا

9/11

1/11

عهم طراحی مناسب فرمها (برای مثال عهم استفاده از راخصهای مطموب)

9/39

1/9

اعتقاد دانشجو به اینده نتایج حاصل از ارزریابی منشأ هی اقهامی نخواهه بود

1/11

2/12

1/21

2/12

1/29

3/21

تحت تأثیر قرار گرفتا دانشجو توسد دانشجویان سال قبل و ایجاد تصوری خا
ذها وی قبل از حضور در کال
تر

دانشجو از تالفی ن ودن استاد و واکنش منفی وی در درو

* مقیا  :کامالً مخال

آتی

نسبت بکه اسکتاد در

 1تا کامالً موافق 10

مطابق با جهول  ،2مرک تکریا عوامکل ترهیهکننکهة
صحت و دقت فرمهای ارزریابی (رتبههای اول تا سکوم)،
سخت گیری یا آسان گیری استادان در ن رهدهی ،جکهی
ن رفتا فرمها توسد دانشجویان و عهم طراحی مناسکب
آنراسککت .درحککالیکککه نتککایج حککاکی از آن اسککت کککه
دانشجویان در پاسخ ویی به فرم ها ،ک تکر تحکت تکأثیر
دانشجویان سال قبل و با جرکتگیکری ذهنکی از پکیش
تعییارهه بهواسکطة آنکان و بکا تکر از تالفکی ککردن
اساتیه در درو آتی قرار میگیرنه.
بهمنظور کاهش تعهاد مقولههای مناسب ارزریابی به
چنه عامل زیکر بنکایی و اصکمی ،از تحمیکل عکاممی برکره
گرفته ره .محاسبات آماری اولیه بیکان ر مناسکب بکودن
دادههککا بککرای تحمیککل عککاممی بککود (KMO (Kaiser-
) .)0/92 Meyer-Olkinآزمون بارتمت نیز در سطح یک
درصه معنیدار ره .در ایا بررسی ،پنج عامل با مقکادیر
ویوه با تر از یک اسکتخرا رکهنه (معیکار مقکهار ویکوه،
با تر از  .)1/1متییرها ،بر اسا بکار عکاممی (سکر هکر
یک در تشدیل عامل) و پس از چرخش عاممی متعامه به
روش واری اکس در ایا عوامل دسته بنهی رهنه .عوامل
پنجگانه11/22 ،درصه از کل واریانس متییرها را تبیکیا
کردنه و 11/99درصه واریکانس بکاقی مانکهه مربکوط بکه

عواممی بود که از طریق تحمیل عاممی رناسایی نشکهنه.
پس از بررسی متییرهای مربوط به هکر عامکل و بارهکای
عاممی آنرا ،عوامل بهیا ترتیب :اخالق و رفتکار مکهر ،
توانایی مهیریت تهریس ،خصوصیات رخصیتی ،نکوآوری
در تهریس و توانکایی پکرورش روحیکات ذهنکی مثبکت،
نامگذاری رهنه.
متییرهای هر عامل به ه راه میان یا ،انحراع معیار
و بار عاممی آنرا و مقهار ویوه و درصه واریانس مربوط به
هر عامل در جهول  3آمهه است.
در جهول  3متییرهای تشدیلدهنهة هکر عامکل بکر
اسا بار عاممی در ذیل ه آمههانه .از میان عوامل در
رهه ،عامکل اخکالق و رفتکار مکهر مشکت ل بکر عکهم
تبعیض بیا دانشجویان ،انتظارات بجا و مناسکب و عکهم
تح یل نظرات خود به آنان ،عالقه ،صبر و حوصمه استاد
برای پاسکخ ویی بکه سکؤا ت ،ایجکاد ،عالقکه و احتکرام
متقابل ،ررکت دادن دانشکجو در مباحکد در  ،امدکان
دسترسی دانشجویان به استاد برای راهن کایی در خکار
از کککال و کنتککرل و حضککوروغیاب آنککان بککهتنرککایی
12/10درصککه از کککل واری کانس مربککوط بککه مقولککههککای
مناسککب ارزرککیابی را تبیککیا کککرده و در اولویککت اول
مقولههای مناسب ارزریابی قرار دارد.
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جدول  .3مقدار ویژه ،درصد واریانس ،میانگین ،انحراف معیار و بارهای عاملی مقولههای مناسب ارزشیابی
مقدار

درصد

ویژه

واریانس هر

عامل

عامل

2/63

82/20

میانگین

انحراف

بار

از 2

معیار

عاملی

2/81

0/33

عهم تبعیض بیا دانشجویان

1/03

0/99

0/19

انتظارات بجا و مناسب از دانشجویان

1/09

0/91

0/11

عهم تح یل نظرات خود به دانشجویان

1/02

0/92

0/11

عالقه ،صبر و حوصمه استاد برای پاسخ ویی به سؤا ت دانشجویان

1/19

1/00

0/11

رفتار اجت اعی استاد با دانشجویان و ایجاد عالقه و احترام متقابل

1/39

1/03

0/19

ررکت دادن دانشجو در مباحد در

1/31

0/91

0/19

امدان دسترسی دانشکجویان بکه اسکتاد بکرای راهن کایی در خکار از
کال

1/13

1/01

0/11

کنترل و حضوروغیاب دانشجویان

1/23

0/99

0/13

2/29

0/33

ارتیاق به کار تهریس

1/32

1/01

0/19

تسمد به مطالب در

1/12

1/01

0/11

قهرت بیان و انتقال مطالب

1/09

1/00

0/12

ارالة عناویا تنظی رهه و رعایت پیچیهگی مطالب

1/03

0/91

0/11

رورا ن ودن ههع و محتوای در

1/39

1/00

0/11

استفاده از روشهای مناسب تهریس با توجه به موضوع در

1/01

0/99

0/10

توجه به دانستههای قبمی دانشجویان

1/12

0/91

0/19

ج ابنهی مطالب در پایانترم و کال

1/29

1/03

0/10

2/00

0/32

مناسب بودن وضا ظاهری استاد

3/99

0/91

0/19

سرحال بودن استاد

1/10

0/99

0/11

رعایت ر ون مهرسی و دانش اهی

1/09

1/02

0/11

حضور به موقا و رعایت طول زمان کال

3/19

0/90

0/19

عهم استفاده از تدیهکالمهای خا

1/11

1/02

0/12

2/32

8/03

1/10

1/01

0/19

1/11

1/00

0/11

1/11

1/00

0/11

3/92

0/31

ایجاد ان یزه در دانشجویان در جرت تحقیق و مطالعه

3/99

0/99

0/11

ایجاد رغبت در دانشجویان به در

3/11

0/99

0/11

ایجاد خالقیت ذهنی

3/91

0/91

0/11

عامل  /متغیر
 .8اخالق و رفتار مدرس

 .2توانایی مدیریت تدریس

3/12

 .3خصوصیات شخصیتی

3/02

 .2نوآوری در تدریس

2/91

80/28

1/28

9/28

استفاده از منابا جهیه و متنوع
توجه به ت ام جوانب کال

و نوآوری

استفادة برینه از امدانات آموزری
 .2توانایی پرورش روحیات ذهنی مثبت

2/23

6/21
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توانایی مهیریت تهریس که نام عامل دوم است یدکی
از اصول اساسی تهریس مؤثر و مناسب است .ارتیاق بکه
کار تهریس ،تسمد به مطالب در  ،قهرت بیان و انتقال
مطالب ،ارالة عنکاویا تنظکی رکهه و رعایکت پیچیکهگی
مطالب ،رورا ن ودن ههع و محتوای در  ،استفاده از
روشهای مناسب تکهریس بکا توجکه بکه موضکوع در ،
توجه به دانسکتههکای قبمکی دانشکجویان و ج کابنکهی
مطالب در پایان ترم ازج مه مقوله هکای تشکدیلدهنکهة
ایا توانایی هستنه.
خصوصیات رخصیتی مهر ازج مکه مناسکب بکودن
وضا ظاهری استاد ،سرحال بودن اسکتاد ،رعایکت رک ون
مهرسی و دانش اهی ،حضور به موقا و رعایت طول زمکان
کال و عهم استفاده از تدیکهککالمهکای خکا از دی کر
مقولههای مناسب ارزریابی کیفیت تهریس اساتیه است.
استفاده از منکابا جهیکه و متنکوع ،توجکه بکه ت کام
جوانکب ککال و نکوآوری و اسکتفاده برینکه از امدانککات
آموزری ازج مه نوآوریهای تهریس محسوب میگردنکه
کککه مقولکة چرککارم مطالعککه را بککرای ارزرککیابی مناسککب
تشدیل میدهنه.

توانایی پرورش روحیات ذهنی مثبت که چنکهان بکه
آن عنایت ن یگردد در اولویت آخر مقوله هکای مناسکب
ارزریابی قرار میگیکرد .مکوارد اصکمی آن رکامل :ایجکاد
ان یزه در دانشجویان در جرت تحقیق و مطالعکه ،ایجکاد
رغبت در دانشجویان بکه در  ،ایجکاد خالقیکت ذهنکی
است.
بهمنظور بررسی و تبییا متییرهکای پکیشگوکننکهة
کیفیت موجود ارزریابی از بیا عناصر سازوکار ارزریابی
از تحمیل رگرسیون گامبهگام اسکتفاده رکه (جکهول .)1
کیفیت ارزریابی به عنوان متییر وابسته و روش مناسکب
ارزریابی ،زمان مناسب ارزریابی ،افراد باصالحیت بکرای
آگاهی از نتایج ،افراد باصالحیت برای ارزریابی اسکاتیه،
نحوة مناسب انعدا نتایج ارزرکیابی ،مقیکا مناسکب
به منظکور سکنجش رکاخص هکای ارزرکیابی و ضکرورت
طراحی فرم های ارزریابی متفاوت و جهاگانکه بکهعنکوان
متییرهای مستقل وارد تحمیل رگرسیون رکهنه .در هکر
گام یک متییر وارد تحمیل ره.

جدول  .2متغیرهای پیشگوکنندة کیفیت ارزشیابی بر اساس تحلیل رگرسیون گامبهگام
مقدار B

خطای معیار

-

مقهار ثابت

3/23

0/31

-

1

روش مناسب ارزریابی

1/39

0/12

0/11

10/99

2

زمان مناسب ارزریابی

0/32

0/01

0/31

1/11

0/000

3

افراد باصالحیت برای آگاهی از نتایج

0/30

0/09

0/29

1/93

0/000

1

افراد باصالحیت برای ارزریابی اساتیه

0/31

0/01

0/21

3/13

0/001

0/39

0/12

0/20

3/11

0/002

گام

1

متغیر

نحوة مناسب انعدا

نتایج ارزریابی

ضریب ه بست ی چنهگانة ( )Rدر ایا تحمیل برابکر
 0/93و ضریب تبییا ( 0/19 )R2است که نشان میدهه
متییرهککای روش مناسککب ارزرککیابی ،زمککان مناسککب
ارزریابی ،افراد باصالحیت برای آگکاهی از نتکایج ،افکراد
باصالحیت برای ارزریابی اساتیه و نحوه مناسب انعدا
نتککایج ارزر کیابی 19درصککه از تیییککرات متییککر کیفیککت
موجود ارزریابی را تبییا میکننه .بر اسکا جکهول 1

مقدار بتا

t

سطح معنیداری

9/11

0/000
0/000

متییر روش مناسکب ارزرکیابی بکا دارا بکودن بیشکتریا
مقهار بتا از اه یت بیشتری نسبت به متییرهکای دی کر
در پیش بینی کیفیت موجود ارزریابی برخوردار اسکت و
ک اثرتریا متییر نیز درایابیا نحکوة مناسکب انعدکا
نتایج ارزریابی بکوده اسکت؛ بنکابرایا مکیتکوان چنکیا
استنباط کرد که هر چکه روش ارزرکیابی مناسکب تکری
اتخاذ رود کیفیت ارزریابی نیز با تر رفتکه و ارزرکیابی
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موجود قابل استنادتر خواهه بود .نتیجة فوق برای سکایر
موارد نیز قابل استنتا است .جها از موارد مؤثر مکذکور،
دو متییر مقیا مناسکب بکرای سکنجش رکاخصهکای
ارزریابی و ضرورت طراحی فرم های ارزریابی متفاوت و
جهاگانه در تحمیل رگرسیون معنیدار نشهه و از معادلکه
حذع رهنه .معادلکة رگرسکیونی بکهصکورت ذیکل ارالکه
میرود:
Y=2/23+1/38X1+0/32X2+0/30X3+0/31X4+0/38X5

نتایج حاصل از بررسی سؤا ت انترا باز که بر اسکا
بیشتریا فراوانی پاسخ ویان تنظی ره ،نشاندهنهة آن
بود که اعضای هی تعم ی دانش اه رازی بکر اسکتفاده از
فرم های نظرسنجی روا و پایکا (بکهعنکوان مناسکب تکریا
اواخر
نیمسال
قبل از امتحان
ترم

استفاده
از فرم
نظرسنجی

روش ارزریابی) ،در اواخر نی سکال تحصکیمی و پکیش از
امتحان ترم (به عنکوان مناسکب تکریا زمکان ارزرکیابی)،
توسککد دانشککجویان خصوصککاً دانشککجویان سککال آخککر
(بهعنوان افراد باصالحیت ارزرکیابی اسکاتیه) ،ه کراه بکا
بازخورد محرمانة نتایج (بکه عنکوان مناسکب تکریا نحکوة
انعدا نتایج ارزریابی) و صرفاً برای اطالع استاد ،مکهیر
گروه و معکاون آموزرکی (بکهعنکوان افکراد باصکالحیت)،
بیشتریا اتفاق نظر را دارته انه .درنرایت با ج کابنکهی
نتایج پووهش حاضر ،ال وی زیر بهعنکوان ال کوی جکاما
ارزریابی کیفیت تهریس بهصورت ذیل پیشنراد گردیه.

استاد،
مدیرگروه،
معاون آموزشی

محرمانه
صرفأ جهت
اطالع ذی نفعان
خاص

دانشجویان
خصوصآ
سال آخر

عناصر سازو کار ارزشيابي
روش مناس ب
ارزشيابي

زمان مناس ب
ارزشيابي

افراد باصالح ي ت
براي آگ اهي از
نتاي ج

افراد باصالح ي ت نحوه انعکاس
براي ارزشيابي
نتايج ارزشيابي
اساتي د

کيفي ت موجود ارزشيابي

وا م
ع
يد
هد
لت

با
رز
ش يا
بي

کن
بي
ش يا
رز
ها
ند

مق
وله
خصوصيات
شخصيت ي

ع دم
طراح ي
مناس ب
فرم ها

نوآوري
در
ت دريس
اعتقاد دانشجو
در بي اثر بودن
ارزشيابي
صورت گرفته

تواناي ي
پرورش
روحيات
ذه ن ي مثب ت

نمودار  .1الگوی جامع ارزشیابی کیفیت تدریس

اخالق و
رفتار
م درس
تواناي ي
م ديري ت
ت دريس

ه
اي

ج دي نگرفت ن
فرم ها و
ع دم دق ت
دانشجو

من
اس

سخ ت گيري
يا آسان گيري
استاد
در نمره ده ي

ارزشيابي
کيفي ت ت دريس
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بحث و نتیجهگیری
ههع پووهش حاضکر ،طراحکی و تکهویا ال کوی جکاما
ارزریابی کیفیت تهریس با توجه به دیهگاههای اعضکای
هی تعم ی دانش اه رازی بود .نتکایج مطالعکه نشکان داد
که اساتیه دانشک اه رازی از وضکعیت موجکود ارزرکیابی
کیفککی تککهریس توسککد دانشککجویان چنککهان خرسککنه
نبودهانه .باایاحال ،زمکان مراجعکه رابطکیا ارزرکیابی و
درو انتخککابی بککرای ارزرککیابی اسککتادان را مناسککب
تشخیص دادنه .از طرفکی اعضکای هی کتعم کی معتقکه
بودنککه کککه ارزرککیابی بککا پویککایی رابطککیا ارزرککیابی در
ج ا آوری دقیق اطالعات ،نظارت کافی بر اجرای دقیکق
فراینه ارزریابی (رایه به دلیل عهم یک برنامة ارزریابی
مهون ،سازماندهی رکهه و منسکج بکا گکروه مشکخص
ارزیاب و نظارت محهود مهیریت مطالعات در امر اجکرای
ارزریابی استاد) ،ارالة اطالعات کافی بکه دانشکجویان در
خصو ایا فراینه (رامل توجیکه در خصکو اه یکت
ارزریابی کیفیت تکهریس ،اه یکت دقکت و حوصکمه در
تد یل فرمها ،محرمانه بکودن ایکا ککار و مکوارد مشکابه
دی ککر) ه ککراه نبککوده و از دیککهگاه آنککان دانشککجویان بککا
بیقیهی و بهون مس ولیت فرم های ارزریابی را پر کرده
و در حککال حاضککر اسککتادان درو مختم ک بککهصککورت
متفاوت ارزریابی ن یرونه.
رایه یدی از د یل بیقیهی دانشجویان در پر کردن
مس و نه فرمهکای ارزرکیابی ایکا بارکه ککه آنرکا فدکر
میکننه ارزریابی کیفیت تهریس توسد دانشکجویان از
ارزش پککایینی در نککزد کارکنککان و مسکک و ن آموزرککی
دانشدهه ها برخوردار است .ه انطور که در ایا تحقیکق
بهعنوان یک عامل ترهیهکننکهة ارزرکیابی بکهان ارکاره
ره .مسم اً ایا امر به دلیل توجیه ناکافی دانشجویان در
ایا خصو است .از طرفی یدی از انتقادهکای وارده بکر
فرمهای ارزریابی موجکود ایکا اسکت ککه بکا توجکه بکه
ماهیت تقریباً متفاوت ج عی از ررتهها و ضرورت طکرح
حیطه های متفاوت ،در حال حاضکر اسکاتیه ررکته هکای
گوناگون و در های مختم با یک فرم ارزریابی رهه و

بهتر ایندکه بکا یدکهی ر مقایسکه مکیرکونه؛ لکذا ،توجکه
مس و ن مربوطه به ایا موارد عط مکیگکردد .در ایکا
زمینه ،تریکه و تکهویا فکرمهکای ارزرکیابی روا و پایکای
متفاوت برای درو و ررته های متفاوت ،نظارت دقیکق
بر انجام ارزریابی و کار رابطیا بکا تشکدیل یکک هی کت
اجرا ،نظارت و بررسکی ارزرکیابی و حضکور متخصصکیا
ارزریاب و ایجاد کارگاه های آموزرکی و تکوجیری بکرای
رابطککیا و مسک و ن ارزرککیابی پیشککنراد مکیگککردد .در
راستای نتایج ایا بخش )2006( Tutunchi etal ،نیز در
مطالعة خود به نتیجة مشابری دسکت یافتنکه مبنکی بکر
اینده اعضای هی تعم ی دانش اه عموم پزردی اصکفران
از نحوة ارزرکیابی اسکتاد و محتکوا و مراحکل اجکرای آن
احسا رضایت نهارته انه .از طرفی آنرا مواردی ازج مه
ارزریابی مشابه برای درو با ماهیت متفاوت ،بیقیهی
و بیمس ولیتی دانشجویان در تد یل فرمها ،عکهم دقکت
رابطیا ارزریابی و عهم نظارت بر ع مدکرد آنرکا و عکهم
ارالة اطالعات در ارزرکیابیهکای موجکود را ضکع هکای
ارزرکیابی بررک ردنه .سکی ( )Seyf, 1991و ابرامکی و
ه داران ( )Abrami etal, 1990نیکز بکه د یکل مشکابه
اعتبار ایاگونه ارزریابی را مورد تردیه قرار دادنه.
باوجودایا پووهش های ه سو ،بسکیاری از مطالعکات
از ارزریابی کیفیت تهریس و آموزش توسد دانشجویان
ح ایککت کککردهانککه ازج مککه Wachtel ،)1993( Seldin
( )1997( Alaghband ،)1998بککه نقککل از Fathi azar
Chen
&
(Hoshower ،)2007( Burden ،)2003
( )1994(Grussing ،)1999( Clayson ،)2003و
 )2006( Spooren & Mortelmansکککه نشککاندهنککهة
اه یت ایا نکوع ارزرکیابی اسکت .هرچنکه ککه از نقکاط
ضع آن ن یتوان چش پوری ککرد .از ایکارو ،در نظکر
گرفتا فراینه ارزریابی بهصورت یکک ککل مکیتوانکه از
بسیاری از ابرامهای ایا نوع ارزرکیابی مطکابق بسکیاری
پککووهشهککا بداهککه (ازج مککه Nobakht & Rodbary
(Jirovec ،)2011( Farokhnejad & Pirdadian ،)2012
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 )2010( Rajabi & Papzan ،)1998( etalبککه نقککل از
.))2006( Ziyai etal
مر تریا عوامل ترهیهکننهة صحت و دقت فرمهکای
ارزرککیابی ،سککختگی کری یککا آسککانگی کری اسککتادان در
ن رهدهی ،جهی ن رفتا فرم ها ،بیدقتی دانشکجویان در
پر کردن آنرا و عهم طراحی مناسب فرمها به خاطر نبود
راخص های مناسب بودن انه که منجر بکه عکهم ککارایی
مطموب ایا نوع ارزریابی خواهنه رکه .در تفسکیر ایکا
نتیجه بایه اذعان دارت که ازج مکه سکؤال بران یزتکریا
مطککالبی کککه از آغککاز ارزرککیابی دانشککجویان از تککهریس
استادان مطرح بوده اثکر ن کرة اسکتاد و سکختگیکری و
آسانگیری وی در نتیجة ارزریابی است .ایا موضکوع از
حساسککیت خاصککی برخککوردار اسککت .برخککی محققککان
دریافته انه که ه بسکت ی ضکعیفی میکان ن کرة در و
ن کککرة ارزرکککیابی وجکککود دارد (.)Karamdust, 2004
 )1997( Greenwaldدر دانش اه وارن تا ایا مس مه را
مورد تأییه قرار داد .اگرچه با بودن ن کرة ارزرکیابی در
دروسی که ن رة امتحانی با یی دارنه ظاهراً منطقکی بکه
نظر میرسه ،زیرا در کال هایی که ع مدرد استاد برتکر
است و موجب بران یزی و تشکویق دانشکجویان بکه ککار
بیشتر میرود انتظار میرود ککه هک نتیجکة ارزرکیابی
دانشجویان از اسکتاد و هک ن کره امتحکانی دانشکجویان
مطموب باره ،اما آنچه مه نظر منتقهان است ایکا اسکت
که استادی با ریوة آسکانگیکری در ن کره دادن (ارفکاق
بیشتر) نیز میتوانه ن رة ارزریابی با تری دریافت کنکه
و بکرعدس ()Karamdust, 2004؛ لکذا سکختگیکری یکا
آسانگیری استاد در ن رهدهی به یدی از آفات ارزریابی
استاد توسد دانشجویان تبهیل رهه ککه جکای بحکد و
بررسکی بسکیار دارد .توتکونچی و ه دکاران ( Tutunchi
 )etal, 2006به نقل از  )1985( Solivanبه ایکا نتیجکه
دست یافتنه که یدی از مشکدالت اختصاصکی ارزرکیابی
استاد ،نورته نشهن راخص های دقیق ارزرکیابی اسکت
که ایا امر م دا است حتی منجر بکه مقاومکت اسکاتیه
در مقابل ارزریابی رکود .نامناسکب بکودن ایکا فکرمهکا

میتوانه بازده حاصل از ارزریابی را مخهوش ن ایکه ککه
نتیجهای ه سو با یافتة اخیر در ایا پووهش اسکت .لکذا
تریه و تهویا فرمهای ارزریابی مناسب بایه با توجه بکه
بررسی و تعییا راخص های معقکول و مطمکوب صکورت
گیرد.
بهمنظور کاهش تعهاد مقولههای مناسب ارزریابی به
چنه عامل زیربنایی و اصمی از تحمیل عاممی برره گرفتکه
ره .ایا مقولهها به ترتیکب اه یکت رکامل  .1اخکالق و
رفتار مهر  .2 ،توانایی مهیریت تهریس .3 ،خصوصیات
رخصیتی .1 ،نوآوری در تکهریس و  .1توانکایی پکرورش
روحیات ذهنی مثبت میبارنه .بر ایا اسکا مکیتکوان
چنیا بیان ن ود که عالوه بر ع مدرد آموزری ،تواناییها
و ویوگیهای رخصیتی ،رفتکاری و اخالقکی و مکهیریتی
مهر نیز بایه به عنوان مقولکه هکای مناسکب ارزرکیابی
اساتیه توسد دانشجویان مه نظر قرار گیرد .در پکووهش
 )2017( Zari etalنیکککز صکککالحیتهکککای حرفکککهای،
ویوگیهای رخصیتی ،مکهیریت ککال و مرکارت هکای
تهریس به عنوان مؤلفه هکای مکهر اثکربخش در نظکام
آموزشوپرورش ایران رناسایی گردیه که با یافتکه اخیکر
منطبق است .ایا نتیجه در پووهش & Sobhani Nejad
 )2012( Zamani maneshبر روی ابعاد معمک اثکربخش
در ررر یاسو نیکز حاصکل رکه ،بکهگونکهای ککه ابعکاد
رخصیتی ،تهریس و مهیریت بیشتریا اولویت را کسکب
کردنککه .دیفینککک ( )Dee Fink, 2006و گراسککین
( )Grussing, 1994در ایا رابطه معتقهنه که عکالوه بکر
ع مدرد آموزری ،سایر جوانب بایه مورد ارزرکیابی قکرار
گیرد که نشان از اه یت ایکا اولویکتبنکهی را دارد .در
ه یا راستا و ه سو با نتایج پووهش حاضرRajabi & ،
 )2010( Papzanمواردی از قبیل نحوة برخورد مکهر ،
به کارگیری سبک های تهریس ع می و کاربردی ،اه یت
دادن به مشارکت دانشجو ،تسمد بر محتکوای آموزرکی،
برنامهریزی برای تهریس ،مکهیریت ککال را بکهعنکوان
مککوارد مرکک ارزرککیابی ع مدککرد آموزرککی اعضککای
هی تعم ی از دیهگاه دانشجویان رناسایی کردنه که بکا

 / 32پژوهش در برنامهریزی درسی ،دوره دوم ،شماره ( 36پیاپی  ،)63سال شانزدهم ،زمستان 8331
نتایج تحقیق هک خکوانی دارد .در مطالعکه & Nobakht

 )2012( Rodbaryنیز ظواهر فردی و اجت اعی و روابکد
متقابل اسکتاد و دانشکجو بیشکتریا امتیکاز ارزرکیابی را
کسب کردنه که معادل و ه سو با اه یت اخالق و رفتار
و ویوگیهای رخصیتی استاد در ارزیابی کیفیت تهریس
اسکت .در مطالعکهای )2001( Adhami etal،در راسکتای
تعییا معیکاردهی معتبکر ارزرکیابی ،تسکمد بکر مطالکب
درسی و معرفی و استفاده از منابا درسی معتبر و جهیه
را بهعنوان مرک تکریا و مناسکبتکریا مکوارد ارزرکیابی
اساتیه معرفی ن ودنه که در رتبة دوم و چرکارم اه یکت
برای ارزریابی کیفیکت تکهریس در پکووهش حاضکر بکه
ر ار میآیه و از ایارو قابل استناد است.
متییرهای روش مناسب ارزریابی ،زمان مناسب آن،
افراد باصالحیت برای آگکاهی از نتکایج ارزرکیابی ،افکراد
باصالحیت برای ارزریابی اساتیه و نحوة انعدا مناسب
نتایج ارزریابی مر تکریا مکوارد تعیکیاکننکهة کیفیکت
ارزریابی هستنه .با ایا توضکیح ککه هکر انکهازه از روش
مناسبتر ،زمان مساعهتر ،افراد رایستهتر برای ارزریابی
اساتیه و آگاهی از نتایج و بازخورد مناسبتکری از نتکایج
صورت گیرد ،کیفیکت ارزرکیابی بکا تر خواهکه رفکت و
ارزریابی موجود قابل اسکتنادتر خواهکه بکود ککه ککامالً
منطقکی بکه نظکر مکیرسکه .در مطالعکة & Sarchami
 )2005( Salmanzadeبرخی از اساتیه پکارهای از مکوارد
ازج مه روش اجرای ارزریابی ،زمان انجام آن و ابزارهای
مورد استفاده را مورد انتقاد قکرار داده انکه ککه ایکا امکر
نشان از بااه یت بودن ایا امر در ارزریابی اساتیه است.
اعضای هی تعم ی دانش اه رازی استفاده از فرمهای
نظرسنجی را به عنوان مناسب تکریا روش ارزرکیابی ،در
اواخر نی سال تحصیمی و پکیش از امتحکان پایکان تکرم،
توسد دانشجویان سال های آخر تحصیمی ،با ارالة نتکایج
بهصورت محرمانه ،صرفاً برای اطالع استاد ،مهیر گکروه و
معاون آموزری ،اظرکار ن ودنکه .در تحقیکق & Rajabi
 )2010( Papzanنیز به مذکور بهعنکوان مکوارد مرک در
طراحککی ابککزار ارزرککیابی ع مدککرد آموزرککی اعضککای

هی ت عم ی اراره رکهه اسکت .در خصکو اسکتفاده از
فرم های ارزرکیابی ،اگرچکه تکهویا ایکا ابکزار و اعتبکار
سنجی آن نسبتاً دروار و وقکتگیکر اسکت ولکی اجکرا و
ن رهگذاری آن بسیار ساده بوده و از طرفی ،هزینکههکای
نسبتاً ک ایا روش نسبت بکه سکایر روشهکا منجکر بکه
مقبولیت و فراگیری آن رهه اسکت .در رابطکه بکا زمکان
مناسب ارزریابی ،در اواخر نی سکال تحصکیمی و قبکل از
امتحان ترم دانشجو با نحوة تهریس و ویوگیهای اسکتاد
به خکوبی آرکنا رکهه و دورة ککال خکود را بکه ات کام
رسانهه اسکت لکذا ارزرکیابی معقو نکه تکری از ع مدکرد
آموزری استاد خواهه دارت .از طرفی بهمنظکور ککاهش
ترهیه تأثیر ن ره امتحان در امتیاز ارزریابی او به اسکتاد
در  ،برتر است که ارزریابی پیش از امتحان پایان ترم
صورت گیرد .از ایارو ،هر قهر زمان مساعهتری انتخکاب
رود ،کیفیت ارزریابی صورت گرفته با تر خواهه رفکت.
نتایج حاصل از ارزریابی بایه به صورت محرمانکه و تنرکا
به افرادی اطالع داده رود که میتواننه در بربود کیفیت
تهریس و آموزش دانش اه نقش دارته بارنه.
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