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Abstract
The educational performance indicators of faculty
members were studied to revise faculty promotion
and evaluation codes and forms using a
descriptive-survey method that the required data
was collected based on the opinions of the faculty
members, students, and graduates of the Islamic
Azad University. The participants were enrolled
through the multistage stratified and convenience
sampling methods until the theoretical saturation
was reached. Data collection was done using
questionnaires and documents. Data analysis was
done using the open-coding table, central tendency
of mode, and FAHP. The findings showed that
there are more than 80 educational performance
indicators for faculty evaluation, which can be
used in faculty promotion and evaluation codes and
forms, selection of the instructor of the year, etc.
Due to the importance of these indicators, they
were categorized into six groups from A to F and
weighed based on two criteria, namely
repeatability and vitality. A comparison of the
current and desired status shows that more than
half of the indicators used in the current instructor
evaluation system are in the insignificant
categories (E and F). Therefore, it is recommended
to use indices with high importance factor (indices
in categories A to D) in the faculty promotion and
evaluation system.
Keywords: performance evaluation, Faculty
Members, Fuzzy AHP
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چکیده
هدف پژوهش حاضر؛ کنکاشی پیرامون شاخصهای عملکرد آموزشیی
 بهمنظور بازنگری آییننامهها و فیر هیای،اعضای هیئتعلمی دانشگاه
 پیمایشی بیود کیه-ارتقاء و ارزشیابی اساتید با استفاده از روش توصیفی
،بهمنظور جمعآوری دادههای مورد نیاز از دیدگاه اعضیای هیئیتعلمیی
دانشیییویان و دانییشآموختییههییای ت ییالت تکمیلییی دانشییگاه آزاد
اسییالمی بهییره گرفتییه شیید روشهییای دندمرحلییهای طبقییهای و در
دسترس؛ معیار انتخاب اعضای نمونه و قاعده اشباع نظیری نییم معییار
اتما نمونهگیری بیود پرسشینامه و اسیناد و میدارب؛ ابیمار گیردآوری
دادههای این پیژوهش بودنید و ت لییا دادههیا بیا اسیتفاده از جیدو
 شیاخص مرکیمی موید و ت لییا سل یلهمراتی فیازی،کدگذاری بیاز
) صورت گرفت یافتههای پژوهش نشان دادنید کیه بییش ازFAHP(
 شاخص برای ارزیابی عملکرد آموزشی اعضای هیئتعلمی دانشگاه08
،وجود دارد که میتوان از آنها در فر های ارزیابی و آییننامههای ارتقیاء
انتخاب استاد نمونه و موارد مشابه بهره برد و این شاخصها بیه ح یا
 گروه6 اهمیت بر اساس دو معیار میمان تکرارپذیری و حیاتی بودن؛ در
 دستهبندی و وزندهی شدند در مقای ه بین وضع موجیود بیاF  تاA از
وضع مطلوب مشاهده گردید که بیش از نیمیی از شیاخصهیای میورد
اسییتفاده در سی ییتل فعل یی ارزشیییابی اسییاتید؛ متعل ی بییه گییروههییای
 ه تند همچنین شاخصهیای میورد اسیتفاده غاحبیاF  وE کلاهمیت
شاخصهایی ه تند که مربیو بیه خروجیی عملکیرد اسیاتید بیوده و
کمیت عملکرد آنها را مورد سنیش قرار میدهند؛ بنابراین بهیرهگییری
بیشتر از شاخصهای سنیش کیفیت عملکرد اساتید با ضری اهمییت
) در سی یتل ارزییابی و ارتقیاءD  تیاA باال (شاخصهیای گیروههیای
اعضای هیئتعلمی دانشگاه؛ ازجمله پیشنهادهای این پژوهش است
 فازیAHP ، اعضای هیئتعلمی،ارزیابی عملکرد:واژههایکلیدی
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مقدمه

اعضای هیهتعلبی دانشگاهها نیی هعنوان کلیودیتوری

نیروی انسانی مهمتوری مییوت تبوا تی و کبیوا توری

نیروی انسانی دانشگاه و تأثیر هگرفی که ر پیشورفت و

منبع دت ابتصاد دانش محوت امروز بلبداد می هود و ایو

توسعۀ جامعه داتند از ای امر (مدیریت عبلکرد) مستثنا

سرمایه اتزهبند ه دلیل تأثیر هگرفی که ور اثر ششوی

نبوده و ه ای منظووت هناسوایی هواخ هوای کلیودی

سووازمان داتد ،یوووی سووبقت تا از دیگوور سوورمایههووای

عبلکرد اعضای هیهوتعلبوی دانشوگاه و وزندهوی آنهوا

سازمانی ه لحاظ اهبیت ت وده است .ور هبوی اسوا

امری ضروتی و اجتنا ناپذیر است.

است که اموروزه سوازمانهوا و مودیران وا وهکواتییری
تاهکاتها و هیوههای مشتلف ،سعی دت جوذ
ز دهتری

هتوری و

دت ای تاستا نگاهی ه تاتیشچه دانشوگاه هوا و سویر
تحوالت نظا های آموزش عالی نشاندهندۀ ای موضوو

نیروی انسانی داتنود ( Belcourt, Bohlander

است که دانشگاهها و سیستم آموزش عالی هبچون سایر

 .)& Snell, 2008لیک ایو مسوهله ودیهی اسوت کوه

ششهای جامعوه هبوراه وا تونود تاییورات دت جواموع

هتری نیروی انسوانی هور الز ورای عبلکورد

شووری ،دیریووونیهووایی دت نقووش و کاتکردهووای خووود

مطلو سوازمان اسوت ،اموا کوافی نیسوت و «مودیریت

داهتهاند و دت تالش ودهاند خود تا ا الیامات نقشهوای

عبلکرد» ای سورمایه اتزهوبند اموری ضوروتی اسوت.

جدیووود سوووازیات کننووود (Aghamohammadi, 2009

مدیریت عبلکرد خود یک فرایند مداو رای هناسوایی،

نقولهوده دت  .)Alipoor & Enayati, 2017ایو سویر

اتزیا ی و هبود عبلکرد افراد و تیمها و هبچنی هبسوو

دیردیسی و تحول دت دانشگاه هوا وا عنووان نسول هوای

کردن عبلکرد آنها ا اهداف تاهبردی سازمان اسوت کوه

دانشوگاه مطوورر یردیود کووه خالصوهای از ویژیوویهووای

الزمه اتزیا ی عبلکرد؛ هناسوایی هواخ هوای کلیودی

نسلهوای اول توا سوو دانشوگاههوا وه نقول از ویسوبا

عبلکوورد تووکتووک مشووا ل موجووود دت سووازمان اسووت.

( )Wissema, 2009و ویژییهای نسل چهات ه نقول از

هبچنی تعیی میویان ضوریا اهبیوت هواخ هوا ور

( )Lukovics & Zuti, 2015دت جوودول 1

جذ

دو معیووات تکراتپووذیری و حیوواتی ووودن از دیگوور

اسووا

الکووویک

نشان داده هده است.

ضووروتیات موودیریت عبلکوورد اسووت (.)Aguinis, 2013
جدول  .7ویژگی نسلهای دانشگاه ()Wissema, 2009; Lukovics & Zuti, 2015
ابعاد

نسل اول دانشگاه

نسل دوم دانشگاه

هدف

آموزش

نقش

حبایووووت کووووردن از کشووووف (هووووناخت)
طبیعت
حقیقت

خروجی

حرفهایها

زبان

التی

مدیران

تئی

دانشگاه

آموزش  +پژوهش

نسل سوم دانشگاه

نسل چهارم دانشگاه

آموووووووزش و پووووووژوهش  +آموزش ،پژوهش و هوره ورداتی از
دانش  +توسعه ابتصادی پیشرو
هره رداتی از دانش
ایجاد اتزش

ایجوواد اهووداف اسووتراتژیک و نقووش
محرک دت ابتصاد محلی

حرفووووووهایهووووووا  +حرفووهایهووا و پژوهشووگران  +حرفه ای ها ،پژوهشگران ،کاتآفرینان
و ابتصاد محلی تبا تی
کاتآفرینان
پژوهشگران
ز ان ملی

انگلیسی

چندز انه (ملی و انگلیسی)

دانشگاهیان (پاتهوبت)

مدیران حرفهای

مدیران حرفهای و متشصصان محلی

ا مشاهدۀ ویژیی نسلهای دانشگاه میتوان دتیافوت

ی نرفته و مأموتیت دانشگاه ها تاییر نکرده است لکوه

که ا ظهوت نسل های جدید؛ اهداف نسول هوای ببلوی از

مأموتیت و اهداف دانشگاهها افیایش یافتوه اسوت .ورای
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مثال ا وتود وه نسول دو و اضوافه هودن پوژوهش وه

تا زیان آوت سازد زیرا یک سیستم اتزیا ی عبلکرد مبتنی

اهداف دانشگاه ها؛ هدف نسول اول کوه آمووزش وود دت

ر پژوهش انگییه ای رای اساتید اسوت توا ورای هبوود

نسل دو پا رجا ماند .هبچنی آموزش هعنووان هودف

چشم انوداز هوالی خوود دت توالش هوای آموزهوی هوان

دانشگاهها دت نسلهای عدی نیی جایگواه خوود تا ح و

صرفهجویی نبایند ( ;Arnold, 2008; Gendron, 2008

کرده است.

& Besancenot Faria & Vranceanu, 2009; Bogt

حث دت موتد نقش پژوهش و تدتی

دت دانشگاهها،

توواتیط طوووالنی داتد .ووهطوووتیکووه دت سووال 1553
 Newmanاعال کرد که دانشگاه جایگاه تودتی

دانوش

Scapens, 2012; Moya, Prior & Rodriguez-Perez,

.)2015
دتحالیکه ایوت و اسوکاپن

( Bogt & Scapens,

جهانی است و هدف آن انتشات دانش است و نه پیشرفت

 )2012دت پژوهشی کببود اد یات دت موتد سیستمهوای

آن؛ نا رای ایر اهداف دانشگاهها کشف علم ود ،هزعوم

اندازهییوری عبلکورد دت دانشوگاههوا تا یویاتش دادنود؛

وی دانشگاه ها هیچ دلیلی رای ای کوه دانشوجو داهوته

هواهد فراوانی نیی وجود داتد که نشوان مویدهود اتزش

اهند ،نداهتند .یک برن عد Robbins ،دت سال 1963

پژوهش یشتر از آمووزش اسوت ( Konrad & Pfeffer,

یک نظرسنجی اتائه نبود و ادعا کرد که ی پوژوهش و

 )1990; Gomez-Mejia & Balkin, 1992و سویاتی از

هیچ مرزی وجود نداتد لکوه آنهوا فعالیوتهوای

دانشووگاههووا دت سیسووتم اتزیووا ی عبلکوورد اسوواتید؛ وزن

مکبل ووده و وا یکودیگر هباوهوانی داتنود ( Cadez,

یشتری تا ه هاخ های عبلکرد پژوهشی رای اتتقوا،،

.)Dimovski & Zaman Groff, 2017

پواداش و  ...بورات مویدهنود ( Arnold, 2008; Parker,

تدتی

دت دنیای آکادمیک نیی اوتهای چندیانوهای نسوبت

& 2008; Gendron, 2008; Long, Crawford, White

و پووژوهش فعالیووتهووای

Davis, 2009; Sangster, 2011; Bogt & Scapens,

ووه ایو موضووو کووه توودتی

هباهنگ و متقا الً م ید ر یکدیگر هسوتند ،وجوود داتد

.)2012; Douglas, 2013

( .)Taylor, 2007; Galbraith & Merrill, 2012از

کادز ،دایبوسکی و زمانیوراف ( Cadez, Dimovski

یک سو هوواهد و تجر وۀ کوافی و طووالنیمودت تقریبواً

 )& Zaman Groff, 2017دتزمینۀ مباحث مطرر هوده

هیچ یونه حبایتی از تا طه مثبت ی پژوهش و عبلکرد

مطالعهای انجا دادند تا ماهیت و پیامدهای اندازهییوری

آموزهی تا نشان نبیدهد .هطووتیکوه مواتش و هواتی

عبلکرد معاصر دت دانشگاه ها تا رتسی کنند .آنها مسهله

از تجییوهوتحلیول 55

یان داهتند که حجم کات اکثور دانشوگاهی هوا

( )Marsh & Hattie, 2012پو

تا چنی

مطالعۀ تجر وی هویچ تا طوهای تا دت ایو زمینوه یافوت

(اساتید) هامل دو فعالیوت اصولی مویهوود :پوژوهش و

نکردند و نتیجه یرفتند که اوت عبومی مبتنی ر اینکوه

تدتی ؛ اما علیر م ای ماهیوت دویانوۀ کوات ،پیشورفت

هطوتجدی دتهمآمیشته است ،ویش

حرفهای (اتتقا )،اساتید معبوالً ه عبلکرد پژوهشی آنهوا

از یک افسانه معروف ( )popular mythنیست .از سووی

ستگی داتد و ه هشداتهایی از طرف دانشگاهیها اهاته

دیگر؛ هتازیی توجه پژوهشگران نسبت ه ای ت کر کوه

کردند که سیستم های اتزیا ی عبلکرد مبتنی ر پژوهش

تا طه موذکوت وجوود داتد یوا ایود وجوود داهوته اهود

که دت حال حاضر است اده می هود ،مبکو اسوت ورای

معطوووف هووده اسووت ( .)Malcolm, 2014عوودهای از

خالبیت و نوآوتی دت آمووزش مضور اهود .هودف ایو

پژوهشووگران نیووی دتیافتنوود کووه پیشوورفتهووای اتزیووا ی

پژوهشگران از انجا پوژوهش موذکوت؛ رتسوی محتووای

عبلکرد فعلی مبک است خالبیت و نوآوتی دت تدتی

ای هشداتها ا ازنگری تا طه ی عبلکورد پژوهشوی و

پژوهش و تدتی
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کی یت آموزهی ود و ا اسوت اده از یوک نبونوه ویت

«محوت برات دادن تهد دانشجو» و «اتزهیا ی مناسوا از

متشوکل از دانشوگاهیان دتیافتنوود کوه کبیوت عبلکوورد

دانشجو» ت اوت معناداتی وجوود داتد .هبچنوی ذ وار،

پژوهشی منجر ه کی یت آموزهی نبیهود اموا کی یوت

میورزاده و جع وری ( Zabbah, Mirzadeh & Jafari,

پووژوهش ووهطوووت مسووتقیم منجوور ووه کی یووت آموووزش

 )2018دت پژوهشی ه مقایسه انوا توشهای اتزهویا ی

می هود .دتنهایت آنها یان داهتند که ای یافته ها تر

اسواتید پرداختنوود و یافتووههووای آنهووا نشووان داد کووه دت

از آن تا داتد که اتزیا ی عبلکرد مبتنوی ور پوژوهش دت

مقایسووه توشهووای کالسوویک آموواتی ،امیوود تیاضووی و

دانشگاه ها مبک است منجر ه تضعیف کی یت آمووزش

استنتاج فازی؛ توش «استنتاج فازی» می تواند وا دبوت

نیی شود.

االتری ه تتبه ندی اساتید اردازد.
ر اسا

از دیگر موضوعات مهم دت مدیریت عبلکرد وزندهی

مواتد ذکرهده؛ مویتووان چنوی اسوتنبا

هاخ ها وود کوه دت ایو تاسوتا حسوینی و سورچبی

کرد که ا توجه ه اهبیت آموزش هعنوان هدف اصولی

( )Hossini & Sarchami, 2002مهومتوری اولویوت دت

دانشگاهها دت تبامی نسلهای دانشوگاه؛ اموا دت سیسوتم

اتزهوویا ی اسووتاد تا؛ «تسوولب وور موضووو دت » یووان

فعلی اتزیا ی عبلکرد اعضای هیهوتعلبوی دانشوگاه هوا؛

کردنووودAghamolaei, Javadpour & Abedini, ( ،

هاخ

های پژوهشی وه مراتوا نقوش پرتنوگ توری تا

 )2010نیی پراهبیت تری هاخ ها دت اتزیا ی اساتید تا

مقایسه وا هواخ

ه ترتیا« :تسلب ر موضوو دت

هوای آموزهوی وه خوود اختصوا

و م واهیم دتسوی»،

دادهاند؛ نا رای اهبیت پژوهش حاضر تا دت مقایسوه وا

«توانایی انتقال و یان م اهیم دتسی دت تناسا ا سطح

پژوهشهای پیشی می توان دت بالوا سوه محووت یوان

فراییران»« ،بدتت اداته و تهبری کوال » و «اسوت اده

نبووود -1 .اولووی یووا دت پووژوهش حاضوور؛ هناسووایی

ا رنامه تیویی صوحیح» هناسوایی

هوواخ هووای سوونجش عبلکوورد آموزهووی اعضووای

هینه از وبت کال

کردند .دت پژوهشی دیگر کرمان ساتوی ،نویدیان و نوا ی
تیگوی ( Kerman Saravi, Navidian & Navabi Rigi,

 )2011مهم تری هاخ

ها تا؛ «تسلب اسوتاد»« ،ایجواد

هیهتعلبی دانشگاه است -2 .دت پوژوهشهوای پیشوی
رای تعیی مییان اهبیت هاخ

ها صرفاً از یک معیوات

حیاتی ودن اسوت اده هوده اسوت دتحوالیکوه دت ایو

انگییه» و «مشاتکت دانشجویان دت مباحث دتسی» یان

پژوهش ر اسا

کردند .دتنهایت علوی یگوی ،واتانی و کرموی دهکوردی

ترکیا دو معیات میویان کوات ردی وودن هور هواخ

()Alibeigi, Barani & Karami Dehkordi, 2019

مییان حیاتی ودن آنها همنظوت تعیوی میویان اهبیوت

«تفتووات موودت »« ،موودیریت توودتی »« ،خصوصوویات

هاخ ها هره یرفته هده است -3 .دت تبامی الگوهوای

هشصیتی»« ،نوآوتی دت تودتی » و «توانوایی پوروتش

اتائههده ه منظوت اتزیا ی عبلکرد اسواتید؛ هور هواخ

توحیووات» تا ووهعنوووان پوون مؤل ووه کی یووت توودتی

داتای وزنی اختصاصی است که حاصلجبع وزن تبوامی

هناسایی کردند .عالوه ر مواتد فوو؛؛ سوتاتی ( sattari,

هوواخ هووا را وور  1اسووت کووه دت ایو حالووت چنانچووه

 )2014دت پژوهشی ا عنوان «اتزیا ی مؤل ه های تدتی

هاخصی؛ ه هر دلیل اندازهییری نشود ،اید هواخ هوا

اثر شش از دیدیاه دانشجویان» دتیافت که ی وضعیت

مجدداً وزندهی یردند و هبچنوی ایو توش؛ مناسوا

اثور شش از نظور مؤل وههوای

زمانی است که تعداد هواخ هوا انودک اهوند چراکوه

مناسووا»« ،بوودتت

وزن دهی آنها ه توش مقایسات زوجی ه هدت زمان ور

ربراتی اتتبوا »« ،هشصویت فوردی»« ،جوو کوال »،

و سووشتتوور موویهووود؛ امووا دت ای و پووژوهش وزندهووی

موجود و مطلو تودتی

«دانووشپژوهشوی»« ،توش توودتی

دیدیاه آیوینی

( )Aguinis, 2013از
و
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هاخ ها هصوتت یروهی صوتت یرفته تا ضب از ی

هرهییری از هاخ هوای رتور (داتای ضوریا اهبیوت

ردن مشکل اندک ودن تعداد هاخ ها ،ا حوذف هور

یشتر) چگونه است؟

هاخ ؛ نیاز ه ازنگری مجدد وزن آنها نباهود مگور دت
هرایطی که تبامی هاخ های یک یوروه حوذف هوود.

روششناسی

دتنهایت ا توجه ه ای که دت پژوهش حاضر مقایسوهای

توش پژوهش حاضر ،توصی ی -پیبایشی است و جامعوۀ

ی وضع موجود و مطلو صوتت میییرد ،میتوان وه

آماتی آن رای سؤال اول پژوهش؛ اعضای هیهتعلبوی،

مییان است اده یا عد است اده از هاخ هوای پراهبیوت

دانشووجویان و دانووشآموختووههووای تحصوویالت تکبیلووی

عبلکوورد آموزهووی دت سیسووتم فعلووی اتزیووا ی عبلکوورد

دانشگاه آزاد اسالمی و رای سؤالهای دو و سو ؛ توسا

اعضای هیهتعلبی دانشگاه آزاد اسوالمی پوی ورد و ور

و معاونی واحدهای ایو دانشوگاه ودنود .توش تعیوی

ای یافتهها؛ پیشونهادهای الز تا ورای وازنگری

حجم نبونه ای پوژوهش؛ توش نبونوه نظوری وود کوه

اسا

فر ها و آئی نامههای اتزیا ی و اتتقا ،اساتید اتائوه نبوود

باعده اهبا نظری ،معیات اتبا نبونهییری بورات یرفوت.

که هکاتییری یافتههوا و پیشونهادهای پوژوهش حاضور

دی معنا که جبع آوتی داده ها تا جایی ادامه یافت کوه

اعث هبود عبلکورد آموزهوی اسواتید ،هبوود کی یوت

ا افیایش داده ها ،تاییری دت یافتوههوا حاصول نگردیود.

آموزش دت کشووت و دتنهایوت النودیی ،تهود و توسوعه

های ترتیا تعداد پاسطدهندیان اعضوای هیهوتعلبوی؛

کشوت میهوود .الز وه ذکور اسوت کوه ایرچوه انجوا

 114ن ر ،دانشجویان و دانوش آموختوه هوای تحصویالت

پژوهش فو؛ رای تبامی دانشگاهها ضروتت داتد ،اما وه

تکبیلی؛  191ن ر و توسا و معاونی واحودهای دانشوگاه

دلیل ای که دانشگاه آزاد اسوالمی یکوی از ویت توری

آزاد اسالمی را ر  47ن ر ودند( .الز ه ذکر اسوت کوه

مراکی آموزهی و پژوهشی دت ایران و جهوان وا ویش از

اعضای جامعۀ آماتی مر و

 200هعبه (واحد) و حدود سی هیات هیهتعلبی اسوت؛

پیهوووکی ودنووود ).توش نبونوووهییوووری نیوووی توش

ه عنوان بلبرو مکانی پوژوهش حاضور انتشوا یردیوده

چندمرحلهای طبقهای و دت دستر

وود کوه منظووت از

است .ا توجه ه مطالا فو؛ الذکر سوؤال هوای پوژوهش

طبقه رای اعضای هیهتعلبی؛ مرتبوۀ علبوی آنهوا وود

حاضر عباتتاند از:

ووهطوووتیکووه  57/02دتصوود آنهووا داتای مرتبووه علبووی

 .1هاخ

وه تهوته هوای یور علوو

های سونجش عبلکورد آموزهوی اعضوای

استادیاتی32/46 ،دتصد آنها دانشیات و 10/53دتصد نیی

هیهتعلبوی دانشوگاه آزاد اسوالمی چوه هواخ هوایی

استادتبا ودند .رای دانشجوها و دانش آموخته هوا نیوی

هستند؟

مقطع تحصیلی معیات طبقه ندی برات یرفت کوه مقطوع

 .2وضعیت هاخ

هوای عبلکورد آموزهوی اعضوای

تحصیلی حدود سه چهات آنهوا (73دتصود) کاتهناسوی

دو معیوات تکراتپوذیری و

اتهد و یک چهات (27دتصد) دکتورای تشصصوی وود و

هیهتعلبی دانشگاه ر اسوا

دتنهایت منظوت از طبقه رای توسا و معاونی واحودهای

حیاتی ودن چگونه است؟
 .3میوویان ضووریا اهبیووت هوواخ هووای عبلکوورد

دانشگاه آزاد اسالمی؛ پست اجرایی آنها وود کوه حودود

یروههوای

دانشوگاه و 65دتصود نیوی معواون

آموزهی اعضای هیهتعلبی دانشگاه ر اسا
تتبه ندی هده چقدت است؟

32دتصد آنها تئوی
دانشگاه ودند.

 .4وضووعیت فعلووی سیسووتم انوودازهییووری عبلکوورد

ا یات یردآوتی دادههای پوژوهش حاضور؛ پرسشونامۀ

آموزهی اعضای هیهوتعلبوی دانشوگاه آزاد اسوالمی دت

محققساخته و اسناد و مداتک ود که منظوت از اسوناد و

تعیین شاخصهای عملکرد آموزشی اعضای هیئتعلمی دانشگاه آزاد اسالمی 717 / ...

مداتک ،آیی نامههای؛ اتتقا ،مرتبه و اتتقا ،پایوه اعضوای

نیووی ووا اسووت اده از توش تحلیوول سلسوولهمراتب ویفووازی

هیهتعلبی و فر های؛ انتشوا اسوتاد نبونوه کشووتی،

( )FAHPهبودیافته چانگ و نور افیاتهوای  Excel2016و

انتشا استاد نبونه دت واحدهای دانشگاه آزاد اسوالمی و

 Lingo17موووتد تحلیوول بوورات یرفتنوود .توایووی محتوووای

فر اتزهیا ی استاد توسب دانشجو است .دادههوا نیوی دت

(بضاوتی) پرسشونامه هوا؛ توسوب اعضوای هیهوتعلبوی

سه مرحله جبع آوتی و مووتد تحلیول بورات یرفوت کوه

دانشووگاه آزاد اسووالمی تأییوود ه ود و پایووایی پرسشوونامۀ

ه منظوت جلوییری از پراکندیی ذهنی خوانندیان مقاله؛

مرحلووۀ دو ووا اسووت اده از آزمووون مجوودد و ضووریا

توضیح مشتصری از هر پرسشنامه و نحووۀ جبوعآوتی و

هببستگی اسایرم  -راون مقدات  0/996ه دسوت آمود

تحلیوول دادههووای هوور مرحلووه دت سووؤال مر ووو
توضیح داده میهود .لیک

ووه آن

که یانگر پایایی پرسشنامه مذکوت ود.

هطوت خالصه میتوان ی وت

که رای تحلیل دادههای مرحلۀ اول؛ از جدول کدیذاتی

یافتهها

از است اده هود وه ایو نحوو کوه ا تودا هواخ هوای

پرسش اول .شاخص های سینجش عملکیرد آموزشیی

ذکرهده دت پرسشنامه ها ا است اده از جدول کدیوذاتی

اعضییای هیئییتعلمییی دانشییگاه آزاد اسییالمی چییه

از استشراج یردید ،سا

آیی نامهها و فر های موذکوت

شاخصهایی هستند؟

رتسی یردید و هاخ های مشترک و متبایی مشوش

ه منظوت پاسط ه ای سؤال؛ از پرسشونامۀ توک سوؤالی

هد ( .رای مثال « هره ییری از منوا ع دتسوی مورتبب و

ازپاسط و آیی نامههای؛ اتتقا ،مرتبه و اتتقا ،پایه اعضای

ووهتوز» هاخصووی اسووت کووه توسووب  66ن وور از اعضووای

هیهتعلبی و فر های؛ انتشوا اسوتاد نبونوه کشووتی،

هیهتعلبی و  74ن ر از دانشوجوها و دانوشآموختوههوا

انتشا استاد نبونه دت واحدهای دانشگاه آزاد اسوالمی و

مطرر یردید .هبچنی ای هواخ

دت فور اتزهویا ی

فر اتزهیا ی استاد توسب دانشجو است اده هد .وه ایو

استاد توسب دانشجو نیی موتد سنجش برات میییورد .دت

نحو که ا تدا دت پرسشنامه از پاسطدهندیان خواسته هد

تا دت جودول

های ضروتی رای سنجش عبلکورد آموزهوی

جدول  2نحوۀ بورات یورفت ایو هواخ

تا هاخ

کدیذاتی واز وا مششصوه  T8مشواهده مویکنیود؛ اموا

اعضای هیهت علبی دانشگاه تا یوان نباینود .وه منظووت

«کبووک ووه طراحووی سووؤاالت آزمووونهووای

تحلیل دادهها؛ از دو مدل وِلبَ ( )Wellman, 2003کوه

سراسری» هاخصی است که تنها دت فر انتشوا اسوتاد

مناسا تری نو جودول کدیوذاتی واز ورای پوژوهش

نبونه کشوتی مووتد اسوت اده بورات مویییورد و توسوب

حاضر ودند ،هره یرفته هد( .الز ه ذکر اسوت کوه دت

هوواخ

هیچ یوک از اعضوای جامعوۀ آمواتی وهعنووان هواخ
سنجش عبلکرد اساتید مطرر نشد و والعک

هواخ

یکی از مدلهای ولب

وه م واهیم و تعوداد تکورات آنهوا

پرداخته می هود و دت مدل دیگر؛ م واهیم و منوا ع آنهوا

«تسلب و توانایی استاد دت اسوت اده از فنواوتیهوای توز

یان میهود ).دت تحلیل دادههای ایو سوؤال؛ دو مودل

(کامایوتر و اینترنت و  »)...صرفاً توسب اعضوای جامعوۀ

هصوتت ترکیبی اسوت اده هود وهطووتیکوه منظووت از

آماتی پژوهش حاضور مطورر یردیود و دت حوال حاضور

م اهیم؛ هاخ های کلیودی عبلکورد ،منظووت از تکورات

توسب هیچیک از آیی نامهها و فر های مذکوت همنظووت

آنها؛ فراوانی تعداد پاسطها و منظوت از منا ع نیی مشش

اتزیا ی اساتید موتد است اده برات نبویییورد) .دادههوای
مرحله دو ا است اده از هاخ

مرکیی مُد و نور افویات

آماتی  SPSS25تحلیل یردیدند و داده های مرحلۀ سوو

کردن ای که هر هاخ

دت کدا منبع (آیوی ناموههوا و

فر های اتزهیا ی مر و

ه اعضای هیهت علبی دانشگاه

آزاد اسالمی) وجوود داتد ،وود؛ نوا رای نحووه تحلیول
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دادههووای ای و مرحلووه ووه ای و صوووتت ووود کووه ا توودا

هاخ

هاخ هوای ذکرهوده دت پرسشونامههوا وا اسوت اده از

است که دسته ندی هواخ هوا دت بالوا مؤل وههوا ور

آیی نامههوا

پژوهشهای پیشینه ،آئی نامهها و فر های مووتد

جدول کدیذاتی از استشراج یردید ،سا

اسا

ها دت جدول  2نشان داده هده است (با ولذکور

و فر های مذکوت رتسی یردید و هاخ های مشوترک

است اده صوتت یرفت و دت تاستای ای دسته نودی کوه

یافتوههوای حاصول از

هدف پژوهش حاضر نبووده و صورفاً ورای مرتواسوازی

دت بالوا  13مؤل وه

ها صوتت یرفته ،پژوهش مدونی صوتت نگرفتوه

و متبایی مشش

هد .ور اسوا

دادههای سوؤال فوو؛؛  52هواخ
ه عنوان هاخ

های سنجش عبلکرد آموزهوی اعضوای

هاخ
است).

هیهتعلبی دانشگاه آزاد اسالمی هناسایی هدند که ای
جدول  .1شاخصهای سنجش عملکرد آموزشی اعضای هیئتعلمی دانشگاه
روش تحلیل :کدیذاتی از
عناصر جدول :م اهیم محوتی ،هاخ ها ،فراوانی و منا ع
روش گردآوری دادهها :پرسشنامه از پاسط ،آیی نامهها و فر های اتتقا ،و اتزهیا ی اساتید
مشارکتکنندگان 102-1 :عضو هیهتعلبی و  191-1دانشجو و دانشآموخته
فراوانی
مفاهیم محوری

مشخصه شاخصها

کی یت تدتی
کبیت ویژییهای فردی و
هشصتی
تدتی

 T13کبیت ساعتهای تدتی
T14
T15
T16
T17

عالبۀ استاد ه تدتی
ایجاد فضای آموزهی که اعث جذ یشتر دانشجو رای حضوت دت کوال
دت هود هجای است اده از بدتت بانونی
رخوتداتی از دبت الز
خالبیت استاد دت امر تدتی

اعضای هیئتعلمی

T12

دانشجوها و دانشآموختهها

T11

ارتقاء پایه ()7936
استاد نمونه کشوری
()7936
ارتقاء مرتبه علمی ()7931

T5
T6
T7
T8
T9
T10

استاد نمونه ()7936

T4

آمادیی ببلی استاد رای اتائۀ مطالا دتسی
دانش کافی نسبت ه دت مر وطه
هتوز ودن دانش علبی استاد
تسلب و توانایی استاد دت است اده از فناوتیهای توز (کامایوتر و اینترنوت و
)...
تسلب دت دتک مطلا و مکالبه ه حدابل یکی از ز انهای زندۀ دنیا
حوزۀ تشصصی ،جامعنگری و ژتفاندیشی استاد دت دت مر وطه
کی یت مباحث آموزهی
هرهییری از منا ع دتسی مرتبب و هتوز
توانایی است اده از دانش و تشص دانشجوها رای افیایش کی یت آموزش
عد است اده از صرفاً یک منبع دتسی
رتسی نقا بوت و ضعف تدتی ا توجه ه یادییری دانشوجوها و نتوای
اتزهیا ی آنها
رتسی علل ناکامی دانشجوهای ناموفق

ارزشیابی توسط دانشجو

T1
T2
T3

شاخصها

موجود در آییننامهها و
فرمهای




154 63
165 55
105 64
95 42
31
17
49
66
2
41

27
24
114
74
5
25

6

5

1

13

2 14
73 35
55 32
2
21 14
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روش تحلیل :کدیذاتی از
عناصر جدول :م اهیم محوتی ،هاخ ها ،فراوانی و منا ع
روش گردآوری دادهها :پرسشنامه از پاسط ،آیی نامهها و فر های اتتقا ،و اتزهیا ی اساتید
مشارکتکنندگان 102-1 :عضو هیهتعلبی و  191-1دانشجو و دانشآموخته
موجود در آییننامهها و
فرمهای

فراوانی
مفاهیم محوری

مشخصه شاخصها

نظم و انضبا
تعامل و هب کری
هاخ
ودن

T33

هبود
مستبر

 T34کوهش آهکات رای هبود دت امر تدتی
 T35هرکت فعاالنه دت رنامههای آموزش مداو فعالیتهای آموزهی

رخوتداتی از رجستگی یا هاخ

ودن دت امر آموزش

اعضای هیئتعلمی

T28
T29
T30
T31
T32

دانشجوها و دانشآموختهها

T27

ارتقاء پایه ()7936
استاد نمونه کشوری
()7936
ارتقاء مرتبه علمی ()7931

T22
T23
T24
T25
T26



92 47
39 5
67 5


52 41
35 32
10 12
55 36
42 46
24 5




37 34
2 5
9 31
36 27
36 34
3

1

9

25




4 12

تدوی و ازنگری
رنامهها ،طررها و ...

 T36مشاتکت دت رنامهتییی دتسی و یا ازنگری یک تهته مقطع

-

-



مشاتکت دت رنامه تییی دتسی و یا وازنگری یوک دوته آموزهوی یوا دت
T
 37جدید

-

-



یاددهی و یادییری

T38
T39
T40
T41

2

3

هرهییری از سیستم آموزش الکترونیکی دت فرآیند تدتی
اتائه متون آموزهی ،نواتهای آموزهی صوتی یا تصویری یا لورهای فشورده
7 5
آموزهی
است اده از هیوههای متنو و مؤثر تدتی متناسا ا حیطههوای مشتلوف
35 24
یادییری ،مقطع تحصیلی و دت مر وطه
62 27
کات ردن مثالهای عینی و کات ردی هنگا تدتی

استاد نمونه ()7936

T21

داهت یان هیوا و مهاتت دت انتقال مطالا دتسی
اهبیت دادن ه یادییری دانشجوها
اعال هموبع عد تشکیل کال
تهیۀ طرر دت و اتیذاتی دت سایت دانشوگاه و و وال اسوتاد و توجیوه
فراییران نسبت ه آن و حتی دت صوتت نیاز تاییر آن ا است اده از دیودیاه
دانشجوها
تدتی مطا ق ا طرر دت
التیا عبلی ه سیاستها و بوانی آموزهی دانشگاه
تعایت پیوستگی مطالا دت تدتی
پوهش دادن سرفصل مصو
اجتنا از اتائه مطالا یرمرتبب
تعامل ا مدیران یروه ( رای هرهمندی از امکانات دانشگاه ،تبادل دیدیاهها
و )...
تعامل ا سایر اساتید (دت دانشگاه محل خدمت خود و دیگر دانشگاهها)
هبکاتی دت رنامهتیییهای یروه
تعامل ا دانشجوها دت چگونگی اداته کال
مشاتکت دادن دانشجوها دت دت و ایجاد حث دت کال
کبک ه طراحی سؤاالت آزمونهای سراسری

ارزشیابی توسط دانشجو

T18
T19
T20

شاخصها
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روش تحلیل :کدیذاتی از
عناصر جدول :م اهیم محوتی ،هاخ ها ،فراوانی و منا ع
روش گردآوری دادهها :پرسشنامه از پاسط ،آیی نامهها و فر های اتتقا ،و اتزهیا ی اساتید
مشارکتکنندگان 102-1 :عضو هیهتعلبی و  191-1دانشجو و دانشآموخته
موجود در آییننامهها و
فرمهای

فراوانی
مفاهیم محوری

مشخصه شاخصها

اعضای هیئتعلمی

دانشجوها و دانشآموختهها

 T45ایجاد جذا یت موضوعات دتسی رای دانشجوها

59 41

 T46ت کیک هیوه تدتی

دانشجوهای بوی و ضعیف

 T47توانایی دت افیایش عالبه و اهتیا؛ دانشجوها ه دت
 T48مروت دتو
 T49تششی

اتائه هده

جلسات ببل

ارتقاء پایه ()7936
استاد نمونه کشوری
()7936
ارتقاء مرتبه علمی ()7931

 T44است اده از تکنولوژیهای جدید آموزهی

43 37



2

24 15
45 54

نیازهای آموزهی دانشجوها

15 22

 T50هناسایی دانش و هایستگیهای الز دانشجوها

9

4

 T51پروتش ت کر خال؛ و نوآوتی دت دانشجوها

5

12



 T52آمادهسازی دانشجوها رای ازات کات

34 25



 T53اتتقای توان عبلی دانشجوها توأ ا توان علبی آنها

35 37

 T54تر یا دانشجو ه رتسی موضوعات تدتی

هده دت عبل

1

 T56انجا سشنرانیهای علبی

16

13

 T57نقش استاد دت افیایش آموختههای دانشجو

17 21

 T58تأثیر عبلکرد استاد دت فرآیند کات و زندیی دانشآموخته

26 25

T59

رییاتی کال های جبرانی و تفع اهکال دت صوتت نیاز

17 12
-

T55

رییاتی کاتیاه آموزهی ا محوتیت موضوعات آموزهی

مشا
تک
ت
دت
طرا
نقش مؤثر و تاهبردی دت اتتقای حی
آموزش
و
تول
ید
مح
صو
الت

 T60اتائه طرر معی
T61
T62
T63
T64
T65

استاد نمونه ()7936

 T43است اده از وسایل کبکآموزهی ه تناسا موضو و زمان و امکانات

67 19

ارزشیابی توسط دانشجو

 T42صحبت کردن دت سطح توان یادییری دانشجوها

5

41

شاخصها

رای اتتقای اثر ششی آموزهی

طراحی و اجرای یک توش نوی تدتی
طراحی و اجرای رنامههای آموزش مداو  ،آموزش استادها و آموزش ضب
خدمت کاتکنان
هبکاتی دت اتزهیا ی اساتید
هبکاتی دت انجا اتزهیا ی رنامه مانند اتزهیا ی دتونی و یرونی یروههوا،
رنامهها ،موسسه و هبچنی اتزهیا ی آزمونهوا {دت اتزهویا ی رناموههوا،
آزمونها و  ...نیی هموبع و ا دبت هبکاتی نباید}.
مشاتکت استاد دت طراحی و تولید وسایل آموزهی



-

-



-

-



-



2
-

 -

5

-

-

 -

-



-
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روش تحلیل :کدیذاتی از
عناصر جدول :م اهیم محوتی ،هاخ ها ،فراوانی و منا ع
روش گردآوری دادهها :پرسشنامه از پاسط ،آیی نامهها و فر های اتتقا ،و اتزهیا ی اساتید
مشارکتکنندگان 102-1 :عضو هیهتعلبی و  191-1دانشجو و دانشآموخته
موجود در آییننامهها و
فرمهای

فراوانی
مفاهیم محوری

مشخصه شاخصها
T71
T72
T73
T74
T75

اتزهیا ی

T76
T77
T78
T79
T80
T81
T82

اعضای هیئتعلمی

T70

دانشجوها و دانشآموختهها

T69

ارتقاء پایه ()7936
استاد نمونه کشوری
()7936
ارتقاء مرتبه علمی ()7931

T68

-

-



-

-



-

-




-

-



26 29
34 41

استاد نمونه ()7936

T67

مشاتکت استاد دت طراحی و تولید لور فشرده آموزهی وا تعایوت سواختات
علبی
مشاتکت استاد دت طراحی و تولید تاهنبای مطالعه
مشاتکت دت طراحی سیسوتم آمووزش الکترونیوک و اجورای آن دت سوطح
دانشگاه {هامل آماده سازی محتوای الکترونیک ،طراحی آزمون الکترونیک،
هدایت کال هوا ی مجوازی و سوایر موواتد مورتبب وا آمووزش مجوازی و
الکترونیک}
طراحی توشهای نوی اتزهیا ی دانشجو
طراحی ا یاتها ،توشها و فرآیند اتزهیا ی استاد
مشاتکت دت طراحی اتزهیا ی رنامهها ماننود اتزهویا ی دتونوی و یرونوی
یروههوا و رناموههوا ،تودوی اسوتانداتدها و هواخ هوای اعتباتسونجی و
هبچنی طراحی اتزهیا ی آزمونها
هکاتییری توشهای صحیح اتزیا ی
اتزهیا ی مستبر دانشجوها ( رتسی دبیق عبلکرد دانشجوها دت طول تر )
داهت نگاه چند عدی دت اتزهیا ی دانشوجو (صورفاً وه آزموون پایوانتور
خالصه نگردد)
اجرای توشهای نوی اتزهیا ی دانشجو
انتشا صحیح سؤاالت امتحان (مناسوا وودن سوؤاالت امتحوانی از نظور
کی ی و کبی)
استانداتد ودن ات سؤالهای آزمون
تحویل هموبع سؤاالت امتحانی ه واحد امتحانات دانشگاه
حضوت فعال دت جلسات امتحان
پاسشگویی استاد ه تجدیدنظر دانشجوها
اعال هموبع نتای آزمون
متناسا ودن آزمون ا سطح تدتی

-

-



ارزشیابی توسط دانشجو

T66

شاخصها



45 32
7

11



35 21
12 4
16 2
46 34
15 3
54 17
26 7





جدول  2حاصل از کدیذاتی از ،نشان میدهد که از

دو آیی نامۀ اتتقای مرتبۀ علبی و استاد نبونوه کشووتی

از

«کبیووت سوواعت آموزهووی»؛

ووی  52هووواخ

هناسووایی هوووده؛  65هووواخ

پرسشنامه هوا و  31هواخ

از آیوی ناموههوا اسوتشراج

یردیووده اسووت؛ نووا رای  17تووا از هوواخ هووا ووی
آیی نامهها و نظور پاسوطدهنودیان مشوترک وود و 14
هاخ

صرفاً از آیی نامهها استشراج هد که مر وو

وه

اسووت .هبچنووی هوواخ

هاخصی است که دت حوال حاضور مووتد توجوه تبوامی
آیی نامه ها است ،اموا تعوداد پاسوطدهنودیانی کوه ایو
هاخ

تا هعنوان معیاتی رای سنجش عبلکرد اساتید

مطرر کردهاند سویات نواچیی هسوتند 5 .هواخ

از 55
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مووذکوت نیووی دت فوور اتزهوویا ی اسووتاد توسووب

پرسش دوم .وضعیت شاخصهیای عملکیرد آموزشیی

هوواخ

دانشجو موتد است اده برات میییرد .الز وه ذکور اسوت

اعضای هیئیت علمیی دانشیگاه بیر اسیا

دو معییار

که دت فر «اتزیا ی استاد توسب دانشجو» هر دو یا سوه

تکرارپذیری و حیاتی بودن چگونه است؟

هاخ

ا هم دت یک سنجه بورات یرفتوهانود .هبچنوی

همنظوت یافت دادههوای سوؤال فوو؛ از پرسشونامۀ 52

رخی از آیی نامهها مانند آیی نامه اتتقای مرتبه علبوی،

سؤالی سته پاسط است اده هد که دت هر سؤال؛ دو معیات

اتتقای پایه و استاد نبونه نیی وهصووتت کلوی «کی یوت

تکراتپذیری و حیاتی ودن رای هور هواخ

هناسوایی

آموزش» و «نتای اتزهیا ی اسوتاد توسوب دانشوجو» تا

هده دت سؤال اول ا طیفهایی مطوا ق جیدول مووتد

مدنظر برات دادهاند ،اما هاخصی رای «کی یت آمووزش»

رتسی برات یرفت.

مطرر نکردهاند.
جدول  .9جدول ارزش طیفها
ارزش

تکرارپذیری

حیاتی بودن

0
1
2
3
4
5
6
7

کات ردی نیست
هرچند سال یک ات
چندی ات دت سال
چندی ات دت تر
چندی ات دت ماه
چندی ات دت ه ته
چندی ات دت توز
چندی ات دت ساعت

اصالً حیاتی نیست
خیلی کم
کبتر از متوسب
متوسب
االتر از متوسب
سیات حیاتی
-

همنظوت تحلیول دادههوای ایو پرسوش از هواخ
مرکیی مُود ورای تعیوی مُود معیاتهوای هور هواخ
است اده هد .سا

هاخ ها ور اسوا

امتیواز کسوا

اکنون دت سیستم اتزیا ی عبلکرد اساتید مووتد اسوت اده
برات میییرند.
جدول  4نشان می دهد که هاخ

های آموزهوی دت

هووده از حاصوولضوور مُوودهای دو معیووات هوور هوواخ

تبامی  6یروه تتبه ندی برات یرفتهاند ،هطووتیکوه وه

تتبه ندی هدند و دتنهایت ه پن یروه کلی دسته ندی

ترتیا تعداد هاخ های یروهها؛ از  Aتا  Fرا ر ،25 ،5

یردیدند که دامنه امتیاز یروه ها دت جودول  4مشوش

 7 ،10 ،17و  15است.

هده است .یافته های حاصل از حاصل ضور مودهای دو

امتیاز هاخ های یروه  Aیانگر ایو مطلوا اسوت

هوای عبلکورد

وات دت توز

معیات تکراتپذیری و حیاتی ودن هواخ

که حدابل مییان تکراتپوذیری آنهوا چنودی

آموزهی اعضای هیهت علبی دانشوگاه آزاد اسوالمی نیوی

است و مییان حیاتی ودن آنها سیات اال (امتیاز  )30یوا

ه صوتت یروه های تتبهای دت جدول  4نشان داده هوده

االتر از متوسب (امتیاز  )25است .دت حال حاضر از ی

است( .الز ه ذکر است که دت جودول  3ورای کواهش

 5هاخ

«آموادیی ببلوی

حجم مقالوه وهجوای نوا هواخ هوا از مششصوه آنهوا

استاد رای اتائۀ مطالا دتسی» و «دانش کافی نسوبت

است اده هده است و مششصههوایی کوه زیور آنهوا خوب

مر وطه» دت فر اتزهیا ی استاد توسب دانشجو

کشیده هده است مر و

ه هاخ هایی هستند که هم

ه دت

ای یروه صورفاً  2هواخ

موتد است اده برات میییرد .از  25هاخ

یوروه  Bنیوی
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که مییان حیاتی ودن هبۀ آنها االتر از متوسوب اسوت،

آموزش» نیی دت فر اتتقای مرتبوه مووتد اسوت اده بورات

یان هویوا و مهواتت دت انتقوال

«کبیت ساعت های تدتی »

«داهت

چهات هاخ

میییرد .هبچنی هاخ

مطالا دتسی»« ،تعایت پیوستگی مطالا دت تدتی »،

که یک هاخ

«نقوش اسوتاد دت افویایش آموختوههوای دانشوجو» و

موتد مطالعه مشاهده مییردد؛ نا رای دت حوال حاضور

«است اده از وسایل کبکآموزهی ه تناسوا موضوو و

جبعاً  6هاخ

هناسایی ایو یوروه؛ دت

زمان و امکانوات» هوم اکنوون دت فور اتزهویا ی اسوتاد

سیسووتم اتزیووا ی عبلکوورد اسوواتید موووتد اسووت اده بوورات

توسب دانشجو موتد است اده بورات مویییورد و هواخ

میییرد.

« رخووتداتی از رجسوتگی یوا هواخ

صرفاً کبی است دت تبامی آیی نامههای
از  25هاخ

وودن دت امور
دو معیار تکرارپذیری

جدول  .1رتبهبندی شاخصهای آموزشی اعضای هیئتعلمی دانشگاه آزاد اسالمی بر اسا
و حیاتیبودن
گروهها
(دامنه

امتیاز

فراوانی

مشخصه شاخصهای آموزشی

امتیاز)
یروه A

30

T1, T2, T3, T4, T7, T14

6

()25-35

25

T15, T30

2

یروه B

24

T16, T17, T18, T22, T24, T31, T33, T34, T40, T57

10

()20-24

20

T6, T13, T19, T23, T27, T38, T41, T42, T43, T44, T45, T48, T53, T58, T76

15

یروه C

16

T5, T11, T12, T20, T28, T39, T46, T47, T49, T52, T73, T74, T75, T77

14

()15-19

15

T21, T25, T51

3

12

T8, T9, T10, T26, T50, T54, T72, T79, T80, T82

10

9

T29, T63, T78, T81

4

5

T35, T59

2

6

T55

1

4

T32, T36, T37, T61, T62, T64

6

یروه F

3

T56, T69, T70

3

()0-4

2

T67, T71

2

1

T60, T65, T66, T68

4

یروه D

()10-14
یروه E

()5-9

از  17هاخ

یروه C؛ هاخ هوای «آموادهسوازی

دانشوجوها ورای وازات کوات»« ،اتزهویا ی مسوتبر
دانشوجوها»« ،پوروتش ت کور خوال؛ و نووآوتی دت
دانشجوها» و «تهیه طرر دت

وضع

وضع

مطلوب

موجود

5

2

25

6

17

6

10

1

7

15

دانشجوها» دت آیی نامه استاد نبونه و هاخ

2

14

«اجورای

توشهای نوی اتزهیا ی دانشجو» دت آیی ناموه اتتقوای
مرتبه وه چشوم مویخووتد و هواخ

«پوهوش دادن

و اتیوذاتی دت سوایت

سرفصل مصو » نیوی دت فور اتزهویا ی اسوتاد توسوب

استاد و توجیه فراییران نسبت ه آن و

دانشجو موتد است اده برات مویییورد؛ نوا رای دت حوال

حتی دت صوتت نیواز تاییور آن وا اسوت اده از دیودیاه

ای یروه دت سیستم

دانشگاه و و ال

حاضر نیی  6هاخ

از  17هاخ
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اتزیا ی اساتید سنجش میهود و هاخ

« هرهییری از

منا ع دتسی مرتبب و هتوز» نیی هعنوان تنهوا هواخ
از  10هاخ

یروه  Dاست که دت فر اتزهیا ی اسوتاد

توسب دانشجو مشاهده میهود.
دتنهایووت  2هوواخ
از  15هوواخ

هوواخ

از  7هوواخ

ه منظوت یافت پاسط سؤال فو؛ از پرسشنامۀ  15سؤالی
مقایسات زوجی ا جدول اتزش طیوف  9دتجوه سواعتی
است اده هد تا تووان یوروه هوای  Aتوا  Fتا نسوبت وه
یکدیگر وزن دهوی نبوود .ایو وزندهوی وا اسوت اده از

یووروه  Eو 14

یووروه  Fدت آیووی نامووه اتتقووای

تحلیل سلسله مراتبی فازی صووتت یرفوت .یافتوه هوا دت
جدول  5نشان داده هده اسوت کوه مثبوت وودن نور

مرتبه ،استاد نبونه کشوتی و اتتقای پایه موتد اسوت اده

ناسازیاتی یانگر با لببول ودن خروجی های نور افویات

برات میییرند؛ نا رای دتمجبوو یشوتر هواخ هوای

است .خروجی ها نیی نشوان موی دهنود کوه وی میویان

موجود دت آیی نامههوا و فور هوای اتزیوا ی اسواتید؛ ور

ضوریا اهبیووت یووروههووای موذکوت ووا یکوودیگر ت وواوت

دو معیات تکراتپذیری و حیاتی ودن دت تتبههوای

با لتوجهی وجود داتد .وهعنووانمثوال؛ میویان ضوریا

اسا

اهبیووت هوواخ هوووای یووروه  Aحوودود  1/5را ووور

پایی برات داتند.

هاخ های یروه  Bو تقریباً دو و نیم را ر هاخ هوای
پرسش سیوم .مییزان ضیریا اهمییت شیاخصهیای

یروه  Cهستند.

عملکرد آموزشی اعضای هیئیت علمیی دانشیگاه بیر
اسا

گروههای رتبهبندی شده چقدر است؟
جدول  .1ضریا اهمیت شاخصها
گروههای رتبهای

ضریا اهمیت

گروه A

0/3564210
0/2702651
0/1620373
0/1133295
0/06794653

نرخ ناسازگاری )(T

0/3623305

گروه B
گروه C
گروه D
گروه E

از یروههای  E ،C ،Bو  Fمشاهده مویهوود .دت

پرسش چهارم .وضعیت فعلی سیسیتم انیدازه گییری

هاخ

عملکرد آموزشی اعضای هیئیتعلمیی دانشیگاه آزاد

آیی نامه اتتقای پایوه؛ یوک هواخ

از یوروه  Bو یوک

اسالمی در بهیرهگییری از شیاخصهیای برتیر (دارای

هاخ

ضریا اهمیت بیشتر) چگونه است؟

استاد نبونه نیی تنها یک هاخ

ا هرهییری از یافتههای سؤال دو ؛ دادههای سؤال فو؛

مشاهده نبود .الز ه ذکر است هاخصی از یروه  Bکوه

مطا ق جدول  6حاصل یردید .دت ایو جودول مشواهده

دت تبامی آیی نامه های مذکوت مشوترک اسوت هواخ

میهود که دت آیی نامه اتتقای مرتبه وه ترتیوا  1 ،2و

«کبیت ساعتهوای تودتی » اسوت .دتنهایوت دت فور

 12هاخ

از یروههای  C ،Bو  Fمشاهده میهوود .دت

آیی نامه استاد نبونه کشوتی نیی ه ترتیا  2 ،4 ،1و 2

نیی از یروه  Fه چشم میخوتد و دت آیوی ناموه
از یروه  Bتا مویتووان

اتزهیا ی استاد توسب دانشوجو وه ترتیوا  1 ،4 ،2و 1
هاخ

از یروههای  C ،B ،Aو  Dمشاهده میهود.
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دتمجبو یافتههای سؤال فو؛ نشان میدهود کوه از
 31هوواخ

آن دت یروههای  Eو  Fبرات داتند و ای

آموزهووی کووه دت حووال حاضوور دت سیسووتم

دان معنا اسوت

که یشتر هاخ های موجود دت آیی نامههوا وه لحواظ
اهبیت؛ دت تتبههای پایی برات داتند.

اتزیا ی اساتید موتد است اده برات میییورد؛  16هواخ

جدول  .6فراوانی شاخصهای آموزشی موجود در آییننامهها و فرمهای ارزیابی اساتید بر اسا
گروههای

ارتقای

رتبهای

مرتبه

گروه A

2
1
12

گروه B
گروه C
گروه D
گروه E
گروه F

استاد نمونه کشوری

1
4
2
2

ارتقای
پایه

استاد نمونه

فرم ارزشیابی استاد توسط دانشجو

1
-

2
4
1
1
-

1
1

رتبه
شاخصهای

شناساییشده

5
25
17
10
7
15

بحث و نتیجهگیری

اعضای هیهتعلبی دانشگاه وجود داتد کوه مویتووان از

ا نگاهی ه ویژیی نسلهای دانشگاه مشاهده موییوردد

آنها دت فر ها و آئی نامه هوای اتزیوا ی ،اتتقوا ،،انتشوا

که اولی هدف دانشگاه ها از نسل اول توا آخوری نسول

استاد نبونه و  ...هره رد .ای هاخ ها ه لحاظ مییان

اتائووه هووده؛ آموووزش وووده اسووت و خروجووی آنهووا ایود

تکراتپذیری و حیاتی ودن که دتمجبو ضریا اهبیوت

دانووشآموختووههووای حرفووهای اهوود .ایرچووه اهووداف و

آنها تا نشان میدهود مت واوت انود .مقایسوه وی وضوع

خروجی دانشگاهها ا وتود ه نسلهای دو ه عد اضافه

موجود (هاخ های موتد اسوت اده دت حوال حاضور) وا

یردیوود ،امووا ووا وتود ووه هوور نسوول؛ اهووداف و خروجووی

وضع مطلوو (هواخ

هوای هناسوایی هوده) سیسوتم

نسلهای ببلی از ی نرفته ،لکه اضافه هده اسوت؛ لوذا

اتزهیا ی اساتید دانشگاه آزاد یانگر ای مطلا است که

توجه ه عبلکرد آموزهی اعضای هیهتعلبوی دانشوگاه؛

یشووتر هوواخ هووایی کووه دت حووال حاضوور دت سیسووتم

ضووروتتی اجتنووا ناپووذیر اسووت کووه متأس و انه پیشووینه

اتزهیا ی اساتید موتد است اده برات میییرد هاخ های

پژوهش و مروت آیی نامه ها و فور هوای اتتقوا و اتزیوا ی

ا ضریا اهبیت پایی هستند .هبچنی

وا نگواهی وه

اساتید یانگر کبرنگ تور هودن نقوش آمووزش و توجوه

ماهیت هاخ ها نیی مشاهده میهود که هواخ هوای
هوایی هسوتند کوه کبیوت

یشازحد ه پژوهش وهجوای آمووزش اسوت؛ نوا رای

موتد است اده البواً هواخ

هدف پژوهش حاضور؛ کنکاهوی پیراموون هواخ هوای

عبلکرد اساتید تا موتد سنجش برات میدهند تا کی یوت

عبلکرد آموزهی اعضای هیهت علبی دانشگاه وه منظووت

عبلکرد آنها تا.

ازنگری آیی نامهها و فر های اتزهیا ی آنها ود کوه وه

دت مقایسه یافته های پژوهش حاضر ا پوژوهشهوای

ای و منظوووت از دیوودیاه اعضووای هیهووتعلبووی ،توسووا و

پیشی نیی مشواهده یردیود کوه پوژوهشهوای صووتت

معوواونی دانشووگاه ،دانشووجوها و دانووشآموختووههووای

یرفتووه توسووب آتنولوود ( ،)Arnold, 2008ینووودتون

تحصیالت تکبیلی دانشگاه آزاد اسالمی رای جبع آوتی

( ،)Gendron, 2008پوواتکر ( ،)Parker, 2008النووگ،

دادهها هره یرفته هد .یافتههای پژوهش نشوان داد کوه

( & Long, Crawford, White

وویش از  50هوواخ

آموزهووی وورای اتزیووا ی عبلکوورد

کراوفوتد ،وایت و داوی

 ،)2011( Sangster ،)Davis, 2009مووواتش و هووواتی
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( & Bogt

( )Zabbah, Mirzadeh & Jafari, 2018کووه معتقوود

( ،)Marsh & Hattie, 2012ایت و اسکاپن

( )Douglas, 2013و کوادز،

ودند توش «استنتاج فازی» میتواند ا دبت االتری وه

دایبوسووکی و زمووانیووراف ( & Cadez, Dimovski

تتبه ندی اساتید اردازد ،است زیورا دت پوژوهش حاضور

 )Zaman Groff, 2017هبگی هنوعی ه موضوو عود

نیی از منطق فوازی دت وزندهوی هواخ هوای اتزیوا ی

هبسویی مأموتیت و اهداف دانشوگاه هوا وا تاهبردهوا و

عبلکرد اساتید است اده هده است .دتنهایوت یافتوههوای

سیستم های پاداش اساتید پرداختهاند و یان داهوتهانود

پژوهش حاضر ه طوت یرمستقیم ا یافتوههوای سوتاتی

که دت الا دانشوگاههوا هواخ هوای پژوهشوی نقوش

( )sattari, 2014با وول مقایسووه و هوومتاسووتا اسووت

پرتنگ توری تا نسوبت وه آمووزش دت اتزیوا ی عبلکورد

ه طوتیکه دت هر دو پوژوهش وی وضوعیت موجوود و

و

مطلو ت واوت مشواهده یردیود لویک ایو ت واوت دت

 ،)Scapens, 2012دایوال

اساتید ه خود اختصوا

داده انود و اهبیوت تودتی

کی یت آن؛ دت حال محو هدن است وهطووتیکوه ایو
مسهله منجر ه کاهش کی یت تدتی

نیی یردیده است.

پژوهش ستاتی مر و

ه تدتی

اثر شش اساتید از نظر

مؤل ه های «دانش پژوهشی»« ،توش تودتی

مناسوا»،

ای یافتهها ا یافتههای پژوهش حاضور کوه دت سیسوتم

«بوودتت ربووراتی اتتبووا »« ،هشصوویت فووردی»« ،جووو

فعلی اتزیا ی عبلکرد اعضای هیهت علبوی دانشوگاه آزاد

کال »« ،محوت برات دادن تهد دانشوجو» و «اتزهویا ی

هوایی کوه کی یوت عبلکورد

وه

اسالمی نیی نقوش هواخ

آموزهی تا موتد سنجش برات میدهنود سویات کبرنوگ

مناسا از دانشجو» ود اما دت ایو پوژوهش مر وو
هکاتییری هاخ ها دت سیستم اتزیا ی اساتید ود.

است ،هبسو است .از دیگر پژوهشهای مشا ه مویتووان

ا توجه ه مطالا فو؛الذکر؛ پیشونهادهای پوژوهش

ووه یافتووههووای حسووینی و سوورچبی ( & Hossini

حاضر رای هبود عبلکرد آموزهی اعضای هیهوتعلبوی

 ،)Sarchami, 2002آبووامالیی ،جوادپوووت و عا وودینی

دانشگاه عباتتاند از:

( )Aghamolaei, Javadpour & Abedini, 2010و

 .1ا عنایت ه ای که یشتر هواخ هوای آموزهوی

کرمووان سوواتوی ،نویوودیان و نوووا ی تیگووی ( Kerman

موجود دت آیی نامه ها و فر های اتزیا ی اساتید ه لحاظ

 )Saravi, Navidian & Navabi Rigi, 2011اهاته کرد

اهبیت؛ دت تتبه هوای پوایی بورات داتنود و تنهوا تعوداد

اهبیوت

هوا داتای ضوریا اهبیوت واال

که هر سه ه تتبه ندی هواخ هوا ور اسوا

محدودی از آن هواخ

پرداختند ایرچه معیات تتبوه نودی ایو پوژوهش هوا وا

هستند و آنها هم یشتر هاخ هایی هستند که مر وو

پژوهش حاضر تا حدودی مت اوت ود اموا اولویوت هبوه

ه خروجی عبلکرد اساتید وده و کبیت تا مویسونجند

ای پژوهش ها و پژوهش حاضر ر هاخ هوای کی یوت

مانند «کبیت ساعت هوای تودتی »؛ لوذا وا توجوه وه

آموزش و تدتی

است .هبچنی میتوان ه مقایسوه وا

اهبیت االی کی یوت آمووزش؛ ضوروتت داتد توا ضوب

یافتههای علی یگی ،اتانی و کرمی دهکردی ( Alibeigi,

مح وظ نگهداهت هاخ های ا ضریا اهبیت اال کوه

 )Barani & Karami Dehkordi, 2019پرداخوووت

دت حال حاضر موتد است اده برات میییرند ،هاخ هایی

هطوتیکه هر دو پوژوهش وه هناسوایی هواخ هوای

که مر و

ه کی یوت آمووزش هسوتند و داتای ضوریا

اتزیا ی عبلکرد اعضای هیهت علبی دانشگاه پرداخته انود

اهبیت اال هستند (هاخ

و یافتههای دو پژوهش هطوت مستقیم هبدیگر تا تأییود

آیی نامهها و فر های اتزیا ی اساتید اضافه یردند.

های یروه های  Aتوا  )Dوه

موویکننوود .از سوووی دیگوور پووژوهش حاضوور ووهطوووت

 .2ا توجه ه ای که تعداد هاخ های آموزهی کوه

یرمستقیم همتاستا ا پژوهش ذ ار ،میرزاده و جع وری

رای اتتقای پایه و استاد نبونه است اده میهووند سویات
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وه عبلکوورد

تاهبردهووای دانشووگاه؛ ایوو احتبووال وجووود داتد کووه

انودک اسووت و یشوتر هوواخ هوا مر ووو

پژوهشووی آنهووا اسووت؛ لووذا پیشوونهاد مووییووردد دت

هاخ های عبلکرد آموزهی اسواتید نیواز وه وازنگری

آیی نامههای استاد نبونه و اتتقای پایه وه نقوش اصولی

داهته اهند لذا هرهییری از یافتوههوای ایو پوژوهش

توجووه ویووژه صوووتت ییوورد و

اهد.

اسووتاد یعنووی توودتی
هاخ

های آموزهوی وا ضوریا اهبیوت واال وه ایو

آیی نامهها اضافه یردند.
 .3ایرچووه هوواخ هووای آموزهووی موجووود دت فوور
اتزهیا ی استاد توسب دانشجو داتای ضریا اهبیت واال
هستند ،اما ضعف دت اجرا اعث یاثر هودن نتوای آنهوا
هده است .ضعفهایی از ببیل ترکیا دو یا سه هواخ
داتای جوا های مت اوت ا هم دت یک سنجه ،نامناسوا
ودن زمان سنجش هاخ ها ،عود آمووزش کوافی وه
اتزیا ها ،عد هرهییری الز از نتای اتزیوا ی و  ...لوذا
ازنگری کلی نسبت ه مواتد فو؛الذکر مهم است.
دتنهایت محدودیتهای ای پژوهش عباتتاند از:
 .1دت پووژوهش حاضوور؛ هناسووایی و تتبووه نوودی
هاخ

رای زمانهای آینده اید ا تعایت جوانا احتیا

های عبلکرد آموزهوی اعضوای هیهوتعلبوی وا

اسووت اده از دیوودیاه اعضووای هیهووتعلبووی ،دانشووجوها و
دانشآموختههای تحصیالت تکبیلی تهتههای یر علو
پیهکی صوتت یرفته است؛ لذا دت تعبیمیافتههوای ایو
پژوهش ه تهته های علو پیهوکی ایود وازنگریهوای
الز صوتت ییرد.
 .2رخی از یافته های ای پژوهش ماننود تعودادی از
هاخ ها مشت

دانشگاه هایی است که ماهیتی مشوا ه

دانشگاه آزاد اسالمی ( ه یور از واحود الکترونیوک ایو
دانشگاه) داتند و دت هورهییوری از یافتوههوای پوژوهش
حاضر دت دانشگاههایی کوه ماهیوت آنهوا مت واوت اسوت
مانند دانشگاههای مجازی یا دانشگاه پیوا نووت و  ...ایود
جوانا احتیا تعایت یردد.
 .3پووژوهش حاضوور ووه لحوواظ زمووانی یووک پووژوهش
مقطعی است و ا توجه ه تاییرات سیات هودید محویب
یرونی که منجر ه تاییراتی دت مأموتیت و تاهبردهوای
سازمان ها می هود ،دت صوتت ایجاد تاییر دت مأموتیت و
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