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  مروري بر روش هاي جاري ارزشيابي اساتيد در دانشگاه ها ، 

 بر ارزشيابي اساتيد بوسيله دانشجويان با تاكيد

  

  ∗∗∗∗افسانه  ،رئيسي فر
  ∗∗∗∗∗∗∗∗مرتضي  ،خاقاني زاده

   ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗عباس  ،عبادي
  ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗معصومه  ،معصومي

  

  :چكيده 

هدف اصلي ارزشيابي ،تقويت فعاليت ها و روش هاي اثر 

بخش و تضعيف يا حذف فعاليت ها و روش هاي بي تاثير 

استاد ، فرايندي است فرايند ارزشيابي . يا نامطلوب است

كه در طي آن با جمع آوري اطالعات و با بررسي 

عملكردهاي گوناگون اساتيد، درباره كفايت و شايستگي 

آنان قضاوت مي شود و در عين حال تصميم الزم در مورد 

اقداماتي كه مي تواند به افزايش شايستگي ايشان و بهبود 

استفاده از .يادگيري فراگيران كمك كند ،اتخاذ مي گردد 

ارزشيابي كارامدترين روش جهت بهبود كيفيت آموزشي 

شايد پيچيده ترين نوع ارزشيابي ،ارزشيابي از كار . است 

معلمان باشد كه علت آن نيز كم اعتباري و بي دقتي 

وسايل و روش هاي اندازه گيري و سنجش مورد استفاده 

در اين نوع ارزشيابي است زيرا هيچ يك از منابع 

اتي  مورد استفاده ، اطالعات دقيق و بي غرضانه اي اطالع

را كه براي يك ارزشيابي سالم ضروري است به دست 

اتيد شامل روش هاي جاري ارزشيابي اس. دهد نمي

                                                
∗
 -  )عــج(دانشــجوي كارسناســي ارشــد پرســتاري دانشــگاه علــوم پزشــكي بقيــه اهللا   

  :raissifar_56@yahoo.com Emailگرايش آموزش داخلي جراحي
  09183441778:تلفن 

∗∗
دانشگاه علـوم  رسي وعضو هيات علمي دانشجوي دكتري برنامه ريزي د  

 )عج(اهللا پزشكي بقيه
∗∗∗
 )عج(عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي بقيه اهللا  –دكتراي پرستاري  
∗∗∗∗
  )عج(اهللا  ارشد پرستاري دانشگاه علوم پزشكي بقيه دانشجوي كارشناسي 

، دانشجويان ارزشيابي توسط مسئولين، همكاران،

خودارزيابي و استفاده از ميزان يادگيري دانشجويان 

شده ارزشيابي هيئت  باشد كه از ميان روشهاي ذكر مي

علمي توسط دانشجويان از رايجترين روش هاي مورد 

روش هاي ذكر شده هر كدام جنبه هاي . استفاده است

خاصي از كار استاد را ارزيابي مي كنند ، و هيچ يك به 

تنهايي نمي توانند بيانگر كيفيت واقعي كار اساتيد باشند؛ 

تري از كار بنابراين براي اينكه ارزشيابي جامع و سالم

اساتيد به دست آيد ، بايد از همه منابع اطالعاتي موجود 

داده هاي الزم را بدست آورد و قضاوت نهايي را بر اساس 

در متن اصلي به طور مفصل در .تركيبي از آنها انجام داد

خصوص روش هاي رايج ارزشيابي اساتيد ، مزايا و معايب 

ابي ايشان هر كدام و راهكارهاي ارتقاء كيفيت ارزشي

  . بحث خواهد شد

ارزشيابي ، اساتيد ، دانشجويان ، مدل  :كلمات كليدي 

  هاي ارزشيابي اساتيد

  

  مقدمه 

انسانها در طول زندگي نيازمند ارزشيابي از توانايي ها و 

رفتارهاي خود و ديگران بوده و ادامه يا كنترل رفتارشان 

رن حاضر در ق. نيز بوسيله همين ارزشيابي ها انجام مي شود

نياز به انجام اينگونه ارزشيابي ها چند برابر شده و مي توان 

گفت انسان ها دائما در حال انجام ارزشيابي از خود و 

  )1.(ديگران و جهان پيرامون هستند

ارزشيابي به يك فرايند نظام دار براي جمع آوري ، تحليل 

و تفسير اطالعات گفته مي شود كه به منظور تعيين اينكه 

اهداف مورد نظر تحقق يافته اند يا نه و به چه ميزاني ،  آيا

  )2.(انجام مي گيرد
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هدف و نقش عمده آموزش عالي ، تربيت نيروي انساني 

متخصص و مورد نياز جامعه با كسب توانايي الزم جهت 

وظايف مربوط در حيطه عملكردي خود است و يكي از 

ا به عوامل اصلي كه مي تواند آموزش را از حالت ايست

) 3.(مسيري پويا و با كيفيت سوق دهد ارزشيابي است

استفاده از ارزشيابي كارامدترين روش جهت بهبود كيفيت 

از مزاياي عمده ارزشيابي آموزشي مي ) 4.(آموزشي است

توان به بهبود روحيه و فعاليت شركت كنندگان در 

ارزشيابي و افراد مورد ارزشيابي با آگاهي ايشان و نيز 

هتر امكانات مادي و مالي و آموزشي به كمك توجيه ب

  )3.(ارزشيابي اشاره كرد

در همين راستا ارزشيابي معلم نيز نوعي ارزشيابي است و 

عبارت است از تعيين ميزان موفقيت معلمان در رسيدن به 

براي ارزشيابي معلم اهداف ) 2. (هدف هاي آموزشي خود

به معلمان  زيادي را بر شمرده اند كه مهمترين آنها كمك

در جهت بهبود و اصالح روش ها و فعاليت هاي آموزشي 

وكمك به مديران براي تصميم گيري هاي معقول تر و 

درست تر درباره استخدام ، ترفيع ،ارتقاء و مانند اينهاست 

، بنابراين ترديدي نيست كه ارزشيابي از كار معلم اقدامي 

  )5.(ضروري و سازنده است

زشي معلم انواع مختلفي دارند و مالك هاي موفقيت آمو

بسته به اينكه هدف آموزشي معلم را چه چيزي بدانيم، 

مالك موفقيت آموزشي او نيز بايد متناسب با آن هدف 

ازآنجا كه براي فعاليت هاي آموزشي . انتخاب شود

معلمان هدف هاي مختلفي وجود دارد به همان نسبت 

نابراي چون ب. مالك هاي موفقيت آموزشي نيز متنوع اند

مالكهاي موفقيت آموزشي معلمان متعددند، روشهاي 

با . ارزشيابي از كار معلمان نيز به همان ميزان متفاوتند

وجود تنوع روشهاي موجود ارزشيابي ، هيچ يك از آنها 

براي ارزشيابي از كار همه معلمان و حتي براي ارزشيابي از 

ه به بست. كار يك معلم در شرايط متفاوت مفيد نيست

اينكه هدف آموزشي معلم چه باشد و در شرايط خاص از 

او چه انتظاري داشته باشيم ؛ روش ارزشيابي متناسب با آن 

  )2.(هدف و شرايط و انتظار را بايد به كار بنديم

مدل هاي مختلفي براي ارزشيابي اعضاي هيئت علمي 

وجود دارد كه ارزشيابي توسط مسئولين ، همكاران و نيز 

ان و خودارزيابي نمونه هاي از آن است كه از دانشجوي

ميان روشهاي ذكر شده ارزشيابي هيئت علمي توسط 

دانشجويان از رايجترين مواردي است كه در دانشگاهها و 

  )6.(موسسات آموزشي به كار رفته است

  

  ارزشيابي اساتيد توسط دانشجويان

يكي از مطمئن ترين راههاي افزايش ميزان بقاي دانشكده 

. افزايش ارزشيابي هاي دانشجويي در آخر ترم مي باشد ها

در اين روش مديران و مسئوالن موسسه هاي آموزشي ) 7(

به طور رسمي و غير رسمي نظر دانشجويان يا دانش 

آموزان را درباره ويژگي هاي مختلف شخصي و حرفه اي 

معلمان موسسه خود جويا مي شوند و بر اساس نظر آنان به 

به رغم .ميزان شايستگي معلمان مي پردازند قضاوت درباره

اختالف نظرهاي زيادي كه درباره استفاده از نظرهاي 

شاگردان براي ارزشيابي از معلمان وجود دارد اين روش 

كاربرد زيادي يافته است و براي ارزشيابي معلم در سطوح 

آموزش عالي در بسياري از موسسات آموزشي مورد 

تحقيقات زيادي در طي پنجاه ) 2. (استفاده قرار مي گيرد

سال گذشته جهت بررسي ارزشيابي معلمان توسط دانش 

آموزان به عنوان يك روش سنجش عملكرد آموزشي 

در حالي كه بعضي از مطالعات اين روش .انجام شده است 

را به عنوان يك روش ارزشمند ارزشيابي يافتند برخي 

عليرغم .د ديگر در آن اشكاالت و كاستي هايي پيدا كردن

اين نتايج غير قطعي ارزشيابي توسط دانشجويان هنوز رايج 

ترين روش مورد استفاده در اندازه گيري كارايي مهم در 

  )8.(اياالت متحده است

با توجه به اينكه ارزشيابي شيوه تدريس اساتيد فرايندي 

است با هدف بهبود تدريس و ارتقاء آموزش توسط 

اينكه دانشجويان يكي از اعضاي هيئت علمي و به دليل 
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گروه هاي اصلي دريافت كننده محصوالت آموزشي در 

دانشكده ها به شمار مي روند، نظرات آنها به عنوان يك 

منبع قطعي اطالعات در ارتباط با كيفيت آموزش در 

) 9. (دانشكده ها  و دانشگاه ها بايد مورد توجه قرار گيرد

دانشجويان براي  به اعتقاد برخي محققان استفاده از نظر

ارزشيابي اساتيد تنها منبع ملموس در دانشكده و 

دانشگاههاي سراسر جهان است و همچنين مي تواند در 

بهبود روش تدريس ، فراهم آوردن اطالعات مربوط به 

قضاوت در مورد اثر بخشي تدريس ، كمك به دانشجويان 

در انتخاب واحد درسي و استاد مورد نظر و در نهايت در 

دار كردن دانشجويان به اظهار نظر در مورد وضعيت وا

  )3.(تعليم و تربيت مفيد باشد

معتقد است ارزشيابي اساتيد توسط  (Aultman)آلتمن

دانشجويان مي تواند يك منبع ارزشمند براي بازخورد به 

وي اعتقاد . آنها به منظور بهبود كيفيت آموزش باشد 

لمي توسط خاصي به ارزشيابي تكويني اعضاي هيئت ع

دانشجو دارد و آن را از اين جهت كه مي تواند با ارائه 

بازخورد فوري ،فرصت مناسبي براي بهبود روش تدريس 

فراهم آورد و همچنين سبب ارتقاء يادگيري در فراگيران 

از طرفي گرين وود . شود ،ارزشمند مي داند

(Greenwood)  با ارزشيابي معلمان توسط فراگيران

است كه صفات شخصيتي و ويژگي هاي  مخالف و معتقد

كلي محيطي ،درك و قضاوت هاي افراد را تحت تاثير 

قرار ميدهد و دليلي وجود ندارد كه دانش آموزان و 

دانشجويان در ارزشيابي خود از معلمان و اساتيد از اين 

تحقيقات زيادي بر روي روايي )10. (خطاها مصون باشند

جام شده است كه همه آنها و پايايي ارزشيابي دانشجويان ان

معتقدند كه دانشجويان تمام جنبه هاي عملكرد باليني را 

دانشجويان مي توانند بازخورد . نمي توانند قضاوت كنند

هاي ارزشمندي در خصوص تكنيك هاي آموزشي و 

طرح درس ارائه دهند اما لزوما نمي توانند در مورد اينكه 

ست يا اينكه استاد آيا اين مواد آموزشي ،مواد  متداول ا

اگرچه . محتواي موضوع را مي داند يا نه ، قضاوت كنند 

پيشنهادات ايشان در خصوص طرح درس،انتقال مطالب 

عليرغم ) 11. (در كالس يا مراكز باليني ارزشمند مي باشد

مزاياي زيادي كه براي ارزشيابي اساتيد بوسيله دانشجويان 

اد در بين دانشجويان برشمرديم ، عواملي مانند مقبوليت است

، شهرت اجتماعي و اعتقاد به مباني ديني ،آراستگي 

ظاهري ، داشتن اطالعات سياسي و فرهنگي ،حضور و 

غياب در كالس و در نهايت داشتن موقعيت اداري و 

اجرايي استاد مي تواند ارزشيابي دانشجويان از اساتيد را 

سطح همچنين تعداد شاگردان ،) 3.(تحت تاثير قرار دهد

دشواري درس ، نوع درس و سطح تحصيالت نيز از ساير 

عوامل تاثير گذار بر نحوه ارزشيابي شاگردان از معلمان 

براي مثال شاگردان كالس هاي شلوغ نسبت به . مي باشد

شاگردان كالس هاي كم جمعيت معموال به معلمان خود 

 Ikegulaايگگوال و بورهام ) 2. (نمره كمتري مي دهند

& Burham)  ،2001 ( دريافتند ،انتظارات دانشجويان از

نمراتشان در طول تدريس بصورت مشخصي روي 

در مطالعه اي مشابه . ارزشيابي اساتيدشان تاثير مي گذارد

اساتيد زن نمرات باالتري بدست آوردند و مشابها 

. دانشجويان دختر نمرات باالتري به اساتيد داده بودند

وجود دارد ، در بعضي  البته در اين خصوص بحث) 11(

موارد دانشجويان نمرات باالتر را به اساتيد دروس سخت 

تر و نيازمند كار سخت تر مي دهند ،در حاليكه در بعضي 

نمرات ) با مفاهيم زياد (ديگر از مطالعات درسهاي علمي 

كمتري را نسبت به درسهاي غير علمي دريافت كرده اند 

ات باالتري بگيرند در خصوص اينكه اگر دانشجويان نمر.

به اساتيد آن درس هم نمرات باالتري مي دهند، هنوز 

 60در يك مطالعه مروري كه بر روي . سوال وجود دارد

مقاله انجام شد، در اين خصوص ارتباطي بين نمرات باالي 

دانشجويان و درجات باالتر ارزشيابي ايشان از اساتيد يافت 

باط مثبتي يافته نشد و در مواردي كه بعضي مطالعات ارت

بودند ، اين فرضيه مطرح شده بود كه افرادي كه يادگيري 

بيشتري دارند نمرات باالتري مي گيرند و در نتيجه نمرات 

حسيني و سرچمي به )12. (ارزشيابي باالتري نيز مي دهند
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بررسي ديدگاه دانشجويان علوم پزشكي قزوين در مورد 

كه اكثر دانشجويان ارزشيابي اساتيد پرداختند و دريافتند 

تسلط بر موضوع درس ، داشتن اعتماد به نفس ، برقراري 

ارتباط صميمانه با دانشجو و رعايت زمان دقيق شروع و 

پايان كالس و برگزاري جامع و دقيق در پايان ترم را از 

مهمترين اولويت هاي ارزشيابي اساتيد ذكركرده 

  )13.(بودند

انشجو از آموزش يك با اين توصيفات ؛ گرچه ارزشيابي د

جزء ضروري است اما مكانيسم كاملي براي ارزشيابي 

بنابراين توصيه . نهايي نقش اعضاي هيات علمي نيست

شده است كه در كنار اين نوع ارزشيابي  از روش هاي 

  .مكمل ، از جمله خود ارزيابي اساتيد نيز استفاده شود

  

  خود ارزيابي اساتيد

راي بهبود توانمندي معلم خود ارزيابي يك تكنيك قوي ب

است و با اعتقادات وي در مورد توانايي اش در آموزش به 

خود ارزشيابي يكي از ) 10.(فراگيران در ارتباط است

ابزارهاي مهم و مطمئن براي تضمين كيفيت در آموزش 

عالي به شمار مي بينش عميقي در ارتباط با نقاط قوت و 

ترين  نقطه شروع ضعف ارائه مي دهد و بهترين و مناسب 

را براي تدوين خط و مشي هاي پيشرفت و توسعه را نشان 

يكي از اهداف ) 14.(مي دهد رود، خود ارزشيابي

ارزشيابي اعضاي هيات علمي ارائه بازخورد به آنها به 

منظور ارزيابي مهارت هاي آموزشي ، محتواي آموزشي 

گفت شايد بتوان . مورد استفاده و نحوه ارائه آن مي باشد 

بهترين شيوه براي ارزشيابي از كار يك معلم خودارزيابي 

زيرا زماني كه مسئوليت قضاوت و داوري درباره  است، 

نحوه آموزش در كالس درس به خود وي محول شود و 

او نتيجه فعاليت هاي خود را نامناسب تشخيص دهد، 

هبود بخشيدن به عملكرد خود را مسئوليت اصالح و ب

راي اينكه خود ارزيابي موفقيت آميز باشد ب) 10.(پذيرد مي

و نتايج واقعي ارائه گردد، اساتيد بايد بهره گيري ارزشيابي 

را وسيله اي مطمئن براي كسب رضايت خاطر بيشتر از 

شغل خود در نظر بگيرند و نتيجه خودارزيابي نبايد هرگز 

در اختيار افرادي كه از آن به صورت وسيله اي براي 

ارتقاء اعضاي هيات علمي استفاده مي كنند  ارتقاء يا عدم

  )10.(قرار گيرد

روش خود سنجي براي كشف نواقص آموزشي معلم و 

. كمك به رفع آنها از بهترين روشهاي ارزشيابي معلم است

در اين روش خود معلم مسئول ارزشيابي از كار خود و 

  )3.(مهمترين عامل در رفع مشكالت كار خويش است

اني نيز به استفاده از روش خود ارزيابي با وجود اين كس 

،بويژه استفاده از آن براي اخذ تصميمات شغلي ايراد 

از جمله گفته اند كه اصطالح خود سنجي يا . گرفته اند

خودارزيابي خود نقض غرض است، زيرا هدف اصلي 

ارزشيابي از معلم قضاوت كردن در باره اثر بخشي كار او 

رتبه ، افزايش حقوق و مانند  به منظور استخدام ، ارتقاء

اينهاست و از اين لحاظ معلمان نمي توانند خود به قضاوت 

گويد  مي) Carroll)1981،كارول.از كار خويش بپردازند

ارزشيابي ها معموال اندازه هايي هستند كه از بيرون بر 

اعضاي هيات علمي تحميل مي شوند، مانند نمراتي كه 

و يا دانشجويان به معلمان  راهنمايان تعليماتي ،همكاران

مي دهند؛ اگر هدف ارزشيابي حسابرسي بين هزينه و 

ه اصطالح ارزشيابي از خود چيز درآمد باشد آنگا

  )2.(موردي خواهد بود بي

  

  ارزشيابي توسط همكاران

اگرچه روش ارزشيابي بوسيله همكاران به منظور داوري 

اعضاي در باره فعاليتهاي علمي و پژوهشي معلمان بويژه 

هيات علمي دانشگاه ها فراوان به كار مي رود ،با اين حال 

از اين روش براي ارزشيابي از اثربخشي كيفيت آموزشي 

براي اين منظور الزم . معلمان خيل كم استفاده شده است

 –است كه سوابق و مدارك مربوط به فعاليت هاي علمي 

  .آموزشي معلم گردآوري شود

مواردي را كه  (French – Lazovic)الزويك –فرنچ 

توانند در پرونده آموزشي معلم به منظور داوري  مي
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: همكاران او گنجانده شوند را به شرح ذير بيان مي دارد 

توصيف مختصري از هركدام از دروسي كه او تدريس 

مي كند، هدف هاي آن درس ،تعداد دانشجويان 

اصلي (كالس،تعداد واحد هاي درسي ،نوع درس 

مقدماتي ،پيشرفته (سطح درس ) تياري،تخصصي ،اخ

تدريس داخل دانشكده اي كه فرد عضو ...)،كارشناسي و

ان است يا خارج از دانشكده او،توصيف مختصري از 

انواع مشكالت وابسته به تدريس آن درس و نحوه نمره 

  )2.(گذاري معلم در آن درس

ارزياب خواسته مي شود  3در اين روش، بصورت كلي از 

س يك فرم از پيش تعيين شده، بصورت كه بر اسا

جداگانه قضاوت كنند ، سپس جهت رسيدن به اجماع به 

اگر اين ارزيابي ها بوسيله ابزار دقيق توسعه . بحث بنشينند

يافته انجام شود، توافق حاصل از آن معموال اعتبار و پايايي 

بيان  (Dezure)ديزوره . رضايت بخشي فراهم ميكند 

ساعته آموزشي،  2- 4جلسه  كرد كه در كنار يك

ساعت را در هر مشاهده وقت  4همكاران بايد حدود 

دقيقه جهت  30دقيقه ، 30جلسه قبل از مشاهده .(بگذرانند

دقيقه براي  60دقيقه براي مشاهده ، 75مرور مواد و محتوا ،

دقيقه براي جلسه  45آماده كردن يك گزارش مشترك و 

  )15).(انتهايي با استاد

ز مانند ساير روشها خالي از اشكال نيست،يكي اين روش ني

از مشكالت درگير با اين نوع ارزشيابي پايين بودن سطح 

پايايي آن است ، بدين معني كه بين نمراتي كه معلمان 

مي دهند همخواني زيادي ديده  مختلف به يك معلم

عالوه براين اعضاي هيات علمي در ارزشيابي .شود  نمي

يي به هم مي دهند و در يكديگر نمرات سطح باال

مشاهدات كالسي خود از كار يكديگر ميان آنها توافق 

به رغم مشكالت فوق استفاده . زيادي به چشم نمي خورد

از اين روش اجتناب ناپذير است و به عنوان مكمل ساير 

  )2.(روشها به ويژه در سطح آموزش عالي بسيار مفيد است

  

  

  :ن ارزشيابي بر اساس يادگيري دانشجويا

در اين روش معموال از ميزان يادگيري يا پيشرفت 

تحصيلي يادگيرندگان به عنوان مالك شايستگي اساتيد 

عيين ميزان يادگيري دانشجويان براي ت.استفاده مي شود

توان از وسايل گوناگوني  مانند امتحانات كالسي  مي

،تكاليف درسي و يا آزمون هاي استاندارد شده استفاده 

روش را مي توان بهترين روش ارزشيابي معلم اين .مي شود

دانست،به شرط آنكه پذيرفته شود مهمترين هدف 

. آموزشي معلم ايجاد يادگيري در شاگردان است

گفته است ، به اعتقاد برخي )Centra) ،1989سنترا

،استفاده از يادگيري شاگردان عادالنه ترين و عيني ترين 

ال ، استفاده از روش سنجش اثربخشي معلم است با اين ح

  .اين روش مستلزم دقت و رعايت پاره اي شرايط است

همانند ساير روشها اين روش نيز بدون چون و چرا مورد 

پذيرش قرار نگرفته است و نظرات موافق و مخالفي براي 

  :آن ارائه شده است كه به برخي از آنها اشاره مي كنيم

بعضي معتقدند كه بازده هاي يادگيري شاگردان  - 1

الك درستي براي اثربخشي آموزشي معلم نيست، م

زيرا معلمان و به ويژه اساتيد دانشگاه مسئول اصلي 

يادگيري يا عدم يادگيري دانشجويان نيستند ، بلكه 

عوامل ديگر و ازجمله خود شاگردان نيز در آن دخيل 

  .اند

بعضي ديگر يادگيري مطالب درسي قابل سنجش با  - 2

م نمي دانند و معتقدند آزمونها را مهمترين كار معل

كمك به رشد شخصيت شاگردان از كارهاي مهم 

 .معلمان است كه قابل اندازه گيري نيست

انتقاد ديگر يك انتقاد فني است و آن اينكه در كل  - 3

آزمون هاي عملكرد آموزشي نا پايا هستند و اگر قرار 

بر استفاده از نتايج آنها به مقاصد اصالحي باشد،اين 

 .جدي و قابل توجه است مسئله يك امر

انتقاد ديگر اين است كه استفاده از مقدار يادگيري  - 4

 كوشا،مواردي كه معلم با شاگرداني غير شاگردان در

 .روبرو است، كار عادالنه اي نيست... كندآموز و
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  مجله راهبردهاي آموزش مركز مطالعات و توسعه آموزش 

  1، شمارهاولسال                     )عج...(ا علوم پزشكي دانشگاه علوم پزشكي بقيه     

 

 

موافقان اين روش نيز مي گويند از آنجا كه هدف  - 5

اصلي آموزش كمك به يادگيري فراگيران است پس 

گيري فراگيران نيز بهترين مالك براي سنجش ياد

قضاوت در مورد كار معلمان است ، پس به جاي ايراد 

گرفتن به اصل  روش ،بايد مالكهاي بهتري براي سنجش 

 )2،16.(يادگيري فراگيران  فراهم كرد

  

  بحث و نتيجه گيري 

هدف اصلي ارزشيابي ،تقويت فعاليت ها و روش هاي اثر 

يت ها و روش هاي بي تاثير بخش و تضعيف يا حذف فعال

فرايند ارزشيابي استاد ، فرايندي )17. (يا نامطلوب است

است كه در طي آن با جمع آوري اطالعات و با بررسي 

عملكردهاي گوناگون اساتيد، درباره كفايت و شايستگي 

آنان قضاوت مي شود و در عين حال تصميم الزم در مورد 

يستگي ايشان و بهبود اقداماتي كه مي تواند به افزايش شا

) 18.(يادگيري فراگيران كمك كند ،اتخاذ مي گردد 

شايد پيچيده ترين نوع ارزشيابي ،ارزشيابي از كار معلمان 

باشد كه علت آن نيز كم اعتباري و بي دقتي وسايل و 

روش هاي اندازه گيري و سنجش مورد استفاده در اين 

عاتي  مورد نوع ارزشيابي است زيرا هيچ يك از منابع اطال

استفاده ، اطالعات دقيق و بي غرضانه اي را كه براي يك 

بنابراين . ارزشيابي سالم ضروري است به دست نمي دهد

متخصصان ارزشيابي معلم پيشنهاد مي كند براي اينكه 

ارزشيابي سالمتري از معلمان به دست آيد ، بايد از همه 

آورد و منابع اطالعاتي موجود داده هاي الزم را بدست 

  )19.(قضاوت نهايي را بر اساس تركيبي از آنها انجام داد

ارزشيابي هاي دانشجويان در تصميم گيري به مسئولين 

كمك زيادي مي كنند و همچنين به اساتيد در مورد اثر 

زماني كه )20. (بخش بودن تدريس بازخورد مي دهند

معلمان از ارزشيابي دانشجويي بازخورد مي گيرند، 

دريس آنها بهبود مي يابد بويژه زماني كه اين عملكرد ت

ارزيابي ها اطالعات جديدي را ارائه دهند يا كه اين 

نمرات با نمره حاصل از خود ارزيابي اساتيد متفاوت باشد 

بدست ) 21. (و يا زماني كه نظرات مشورتي نيز ارائه شود 

آوردن بازخوردهاي واقعي دانشجويان يك روند ساده 

چند دليل اين روند داراي اعتبار قابل  نيست بلكه به

دريافت اطالعات از تعداد زيادي  - 1 :توجهي است

ارزياب انجام مي گيرد ، در نتيجه پايايي معموال در سطح 

ارزيابي توسط كساني انجام مي شود كه  - 2.بااليي است

اند بنابراين  دهها معلم را مشاهده كر بصورت پيوسته ساعت

مشاهدات در  - 3. از رفتار معلم است،اين ارزشيابي حاكي 

 )محور اصلي آموزش(خصوص يادگيري دانشجويان 

توسط كساني انجام مي شود كه شخصا آن را لمس كرده 

  .اند، بنابراين از روايي ظاهري بااليي برخوردار است

از طرف ديگر سيستم هاي ارزشيابي دانشجويي چندين 

طراحي  بعضي از آنها ضعيف - 1 :محدوديت مهم دارند

بطور مثال سواالت در خصوص مواردي است ( شده اند

در بعضي از  - 2...) كه به يادگيري دانشجو ارتباط ندارد و 

موارد روند هاي اجرايي ارزشيابي استاندارد نيست، 

بنابراين نتايج از يك دانشكده به دانشكده ديگر قابل 

بعضي از سيستم ها در به حساب  - 3مقايسه نيست و 

وامل تاثير گذار خارجي ناكارآمد عمل مي كنند آوردن ع

فاكتورهايي كه ارزيابي را تحت تاثير قرار مي دهند اما (

فراتر از حيطه كنترل معلم هستند مانند اندازه كالس ، 

  ).انگيزه علمي دانشجويان ،يا سختي قوانين و يا دوره

از موارد مورد بحث ديگر در زمينه ارزشيابي اساتيد،  

ن نمرات حاصل از ارزشيابي دانشجويان و خود تفاوت ميا

ارزيابي اساتيد است، در بررسي گوهريان و همكاران كه 

به مقايسه ارزشيابي عملكرد آموزشي اساتيد جراحي 

توسط دستياران و خود ارزيابي توسط خود اساتيد 

پرداختند، مشخص شد كه ميانگين نمرات خود ارزيابي 

ي اساتيد توسط دستياران اساتيد نسبت به نمرات ارزشياب

  )22.(باالتر بود ولي تفاوت در مجموع معني دار نبود

يكي از علل احتمالي باالتر بودن نتايج خودارزيابي نسبت  

به ارزيابي هاي دانشجويي را عدم وجود فرهنگ 

بنابراين در اين زمينه الزم است .خودارزشيابي دانسته اند
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ي هيات علمي ابتدا فرهنگ خودارزيابي در بين اعضا

ايجاد شود و داليل خودارزيابي نيز براي آنان روشن 

گردد،سپس انتظار نتايج واقعي تر خودارزيابي و 

عالوه . همبستگي آن با ارزيابي هاي دانشجويي را داشت

بر اين خودارزيابي در شرايطي كه هدف ايجاد انگيزه 

ي ، مفيد خواهد بود و نتايج واقعي تر براي تغيير رفتار است

  )10.(را به همراه خواهد داشت

همچنين در منابع مختلف توصيه شده است ، جنبه هاي 

مشخصي از آموزش را كه دانشجويان صالحيت قضاوت 

را ندارند،تحت شرايط خاصي از ارزيابي توسط همكاران 

  . استفاده مي شود كه البته اين مسئله هنوز مورد بحث است 

دانشجويي رعايت  به طور كلي در خصوص ارزشيابي هاي

نكات زير مي تواند به بهبود نتايج و واقعي تر شدن اين 

  :نتايج كمك كند

  :قبل از ارزشيابي 

 .ارزشيابي ها را بالفاصله قبل و بعد از امتحان قرار ندهيد �

به دانشجويان زمان كافي را جهت تكميل فرم هاي  �

 .ارزشيابي بدهيد

 .وضيح دهيدقبل از توزيع ، محتواي فرم ها را كامال ت �

مطمئن شويد كه دانشجويان بين ارزشيابي برنامه  �

درسي و محتواي دوره و ارزشيابي اساتيد افتراق 

 .قائل مي شوند

دانشجويان را تشويق كنيد تا توضيحات خود را در  �

 .خصوص نظرات مثبت و منفي خود ارائه دهند

از دانشجويان بخواهيد كه داليل منطقي و نيز  �

خود را در خصوص نظرات  پيشنهادات كاربردي

 .منفي خود ارائه دهند

بصورت روتين نظرات منفي را به اين دليل كه پاسخ  �

لق است بدون توجه به محتواي دانشجويان بدخ

 .، دور نيندازيدآنان

محتوا يا كل  نظراتي را كه به روش تدريس ، �

دوره مربوط نيستند و يا شخصي و نامناسب 

 .است ،  را جدا كنيد

به عنوان يك مشتري كه خواهان  دانشجو را �

 .بهبود محصول است در نظر بگيريد

 
 :بعد از ارزشيابي استاد بايد 

براي افزايش توانايي هاي روش تدريس خود ،  �

 .يك استاد مشابه را مورد مشاهده قرار دهد

اگر نظرات دانشجويان بر روي روش تدريس  �

تمركز دارد، از يك استاد ديگر بخواهد كه در 

ور داشته باشد و نظرات كارشناسانه كالس حض

 .خود را بگويد

جهت آشكار شدن مشكالت موجود در محتوا يا  �

روش تدريس ، بجاي تمركز روي يك نظر منفي 

 .بر روند نظرات دانشجويان تمركز كند

جهت دريافت بازخورد دانشجويان و به  �

كارگيري پيشنهادات آنها در جلسات باقيمانده 

ي وسط ترم توجه الزم را به ترم ، به ارزشيابي ها

 .عمل آورد

روشهاي جديد تدريس را به كار گيرد و از بكار  �

 )11.(گيري آنها نهراسد

 
ارزشيابي هاي دانشجويان مي توانند بخش سازنده ارتقاء 

راهكارهاي تدريس ، محتواي دوره و يادگيري 

. دانشجويان در برنامه هاي آموزش علوم پزشكي باشد

شجويان بايد به عنوان يك بخش مهم ارزشيابي هاي دان

. فرايند بازبيني محتواي دوره و عملكرد دانشكده باشد

عالوه براين ارزشيابي پاياني و تكويني نيز براي افزايش 

تطابق فعال بين ترم در محتواي دوره و روش تدريس 

  .توصيه مي شود

  

در نهايت جهت انجام يك ارزشابي موثر در دانشكده ها 

  :ر توصيه مي شودبيست گام زي

  تعيين دقيق و روشن اهداف .1
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