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Naser Shirbagi
Abstract:
To
evaluate
faculty
members’ teaching effectiveness, the
most common method of data
collection is using student assessment
scales. The potential for false results
and the ambiguity of the source
evaluation alone can lead to bias and
error. This paper by adapting an
analytic method using data collected
from literature review, articles and
books examined this question: “which
errors threaten students’ perception of
their teachers teaching?” Results
showed that there are at least eight
sources of bias and error in perception
of students as follows: error in
instrument
content,
error
in
interpretation of the meaning of ratings,
showmanship, error in instrument
reliability,
mixed
purposes
of
evaluation, inconsistent methods of
instrument administration, common
rating error effects, and errors in data
implementation. Therefore, to reflect a
border continuum of the teaching
characteristics of all sorts of teaching,
current evaluation systems need to be
reviewed and changed. Finally, the
paper proposes a model to solve this
problem.
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 معمولترين شیوة گردآوری،اعضای هیأت علمي
دادهها به کارگیری مقیاسهای ارزيابي توسط
 پتانسیلهای موجود برای نتايج.دانشجويان است
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مقدمه
تدريس در فرهنگ دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي دارای اهمیت و ارزش بااليي
است ،اما ضروری است که رؤسای دانشگاهها ،مديران گروهها و همتايان اعضای
هیأت علمي دربارة اثربخشي تدريس داوری نمايند .اين داوریها بر بررسي نتايج
عملکرد ساالنه ،فرايند ارتقا و اشتغال تأثیر ميگذارد.
ارزشیابي دانشجويان از عملکرد استادان ،يک عنصر جداييناپذذير از فعالیذتهذای
نظام آموزش عالي بیشتر کشورهاست و هستة اصلي بیشتر فعالیتهای تضمین کیفیت
در دانشگاهها را تشکیل ميدهد ،و کمتر مؤسسه آموزش عالي وجذود دارد کذه توجذه
کافي به نتايج آن نداشته باشد .معموالً از نتايج چنین ارزشیابيهايي به منظذور نیذل بذه
سه هدف عمدة ذيل استفاده ميشود:
 .1کمک به سیستم ارزشیابي مديريتي از طريق اندازه گیری اثربخشي تدريس کذه
معیار مهمي برای تصمیمات در زمینة اسذتخدام اعضذای هیذأت علمذي ،اعطذای پايذه
سالیانه ،افزايش حقوق و ارتقای رتبه آنان است.
 .2کمک به دانشجويان برای انتخاب دروس و استاد درس :بیشتر دانشجويان تازه
وارد ،نتايج ارزيابي دانشجويان قديميتر از اساتید را به عنوان منابع با ارزشي برای
چنین تصمیمگیریهايي در نظر ميگیرند (ويلهلم.)2002 ،1
 .3کمک به پیشرفت حرفهای خود اعضای هیأت علمي تا آنها بتوانند شذیوه هذای
تدريسشان را با فراهم کردن بازخوردهای حاصل شده بهبود ببخشند.
کمیت تحقیق در خصوص ارزيابي دانشجويان از تدريس مدرسان نشان دهنده
اهمیت و توجه روز افزون به آن در نظامهای آموزش عالي است .هرچند ارزشیابي
تدريس و موضوعات مرتبط با آن در کشورمان تاريخچة کوتاهي دارد ،اما به نظر
ميرسد ،در دهة گذشته کیفیت تدريس ،همواره يکي از نگرانيهای اصلي
دستاندرکاران نظام آموزش عالي بوده است .تأکید آيین نامههای وزارت علوم،
تحقیقات و فنّاوری ( )1331 ،1331بر به کارگیری نتايج حاصل شده از اين راهبرد،
در فرمهای ويژه ارتقا و تبديل وضعیت اعضای هیأت علمي ،مبین اين موضوع است.
موضوعاتي مانند روايي و پايايي ارزشیابيها و عناصر تشکیلدهندة تدريس
اثربخش ،مباحث چندان جديدی نیستند اما پاسخگويي به شبهات مربوط به آن در
کشور هنوز ارزشمند است .از لحاظ سابقه ،مقیاس ارزيابي مدرسان توسط دانشجويان
1. Wilhelm
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به عنوان ابزار اصلي اندازهگیری اثربخشي تدريس در چهار دهة گذشته غالب شده
است .برخي محققان اذعان ميکنند که استفاده از نظرات دانشجويان عموماً روش
معتبری برای ارزيابي اثربخشي تدريس اساتید است؛ اما تعدادی ديگر دريافتهاند که
ترديدهايي هنوز وجود دارد .با وجود استداللهای منتقدان و نگرانيهای مؤسسات
آموزش عالي درباره روايي و پايايي اين روش ،هنوز معمولترين ابزار اندازهگیری
اثربخشي تدريس در نظامهای آموزش عالي جهان استفاده از نظرات دانشجويان است.
در يک دهة گذشته ،تمايالتي برای ترکیب نظرات دانشجويان با ساير منابع
اطالعاتي ديگر به منظور غنای شواهد به کار رفته در ارزيابي دروس و کیفیت تدريس
ظهور پیدا کرده است (ناپر و کرانتون .)2001 ،اگر هدف آن باشد که دستاندرکاران
امر قضاوت در تدريس به نظام ارزشیابي عملکرد آموزشي اطمینان داشته و مدرسان
نیز عملکرد تدريس خود را بر اساس بازخورد فراهم شده از نظامهای ارزشیابي بهبود
بخشند ،بايد خطاها در انجام ارزيابي دانشجويان از تدريس استادان به حداقل برسد.
هدف اين مقاله ،ترويج اين ايده است که به دلیل پیچیدگي فرايند تدريس بايد با
بهرهگیری از منابع مختلف ،تصويری جامعتر و معتبرتر از اثربخشي تدريس در مقايسه
با تکیه صرف بر ارزيابي دانشجويان فراهم کرد؛ اما بايد تنها آن دسته از منابع با هم
ترکیب شوند که شواهد موثقي برای روايي آنها در دسترس باشد .نگارنده امیدوار
است که تحلیل جوانب مختلف ارزيابي دانشجويان از تدريس اساتید ،به
تصمیمگیرندگان و خود مدرسان کمک نمايد تا با چالشهای مربوط به خطاها و
سوگیریهای احتمالي در ارزشیابيها به نحو شايستهای کنار آيند.
با توجه به هدف فوق سؤواالت پژوهشي عبارتند از:
 -1چه خطاها يا سوگیریهايي ادراک دانشجويان از تدريس استادان را تهديد
ميکند؟
 -2چگونه ميتوان تأثیر خطاها و سوگیریهای احتمالي را به حداقل رساند؟

روششناسی تحقیق
طرح تحقیق کمّي با روش توصیفي تحلیلي است .گردآوری دادهها از طريق
جستوجوی مقاالت انگلیسي و فارسي با موضوعات ارزشیابي از تدريس و خطاهای
ارزشیابي در سايتهای معتبر علمي و پايگاههای اطالعاتي مربوط به حوزة تعلیم و
تربیت و تحلیل دادهها با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفي صورت گرفت.
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منابع خطا در ارزشیابی
راهبرد ارزيابي دانشجويان از استادان ضرورتاً بايد با ايدههای مختلف در زمینه
ويژگيهای تدريس خوب و الگوهای ياددهي -يادگیری در ارتباط باشد .شايد
پیچیدگي مفهوم تدريس در دانشگاه به بهترين وجهي در تعريف ذيل از کاسي،1
جنتیل 2و بیگر )1111( 3ارائه شده باشد" :يک فعالیت خالق که به منظور تسهیل
يادگیری دانشجويان ،پروراندن تواناييها و تمايالتشان برای انجام کار علمي و رشد و
پیشرفتشان به عنوان يک شخص به صورت کل طراحي ميشود" (ص .)261تالشها
برای بررسي متغیرهايي که نمرات ارزيابي دانشجويان از اثربخشي تدريس استادان را
توضیح ميدهند بیش از چند دهه سابقه دارد .به عقیده مک فرسون )2006( 2متأسفانه
روشهای آماری به کار رفته در تحقیقات اولیه در اين زمینه دارای کاستيهای جدی
بودهاند .مشکل ديگر بیشتر تحقیقات انجام شده ،عدم دسترسي به دادههای بیش از دو
يا سه ترم تحصیلي متوالي بوده است .سؤال مهمي که مطرح ميشود اين است که آيا
مهمترين متغیرهای اثربخشي تدريس ارزيابي ميشوند يا اينکه تنها متغیرهايي که قابل
اندازهگیریاند با اهمیت تلقي ميشوند؛ چرا که در ارزيابي دانشجويان از عملکرد
مدرسان ،تنها يک نوع داده برای داوری در مورد اثربخشي تدريس فراهم ميشود.
تحلیلها نشان ميدهد که پتانسیلهای موجود برای نادرستي و ابهام در اين منبع به
تنهايي ميتواند به حداقل هشت منبع خطای ارزشیابي که در ذيل به آنها پرداخته
ميشود ،منجر شود.
 -1خطا در محتوی ابزار ارزشیابی
بیشتر ابزارهای ارزشیابي تهیه شده برای ارزشیابي آموزش بر اساس تدريس کالسي بنا
نهاده شدهاند .و اغلب ممکن است تدريس در محیطهای آزمايشگاهي ،عملي يا صحرايي
ارزشیابي نشود؛ عالوه بر اين ،امکان دارد که حیطههای رفتاری تدريس کالسي و
گويههای مربوط به آن ،به صورت نامناسب برای ارزشیابي تدريس در چنین موقعیتهايي
به کار گرفته شود .بدون وجود يک پیوند منطقي بین رفتار تدريس کالسي و رفتارهايي
که در ساير موقعیتهای غیرکالسي به کار ميرود ،نميتوان فرض کرد که ابزارهای
1. Casey
2. Gentile
3. Bigger
4. McPherson
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ارزشیابي تدريس قابلیت تعمیم دارند .از آن جايي که حیطههای تدريس متفاوتند ،از اين
رو ،به مقیاسهای ارزشیابي جداگانهای برای هر موقعیت تدريس ،از جمله سخنراني در
کالس ،محیط آزمايشگاهي و کار عملي ،نیاز است.
جدول ( )1مشهورترين حیطههای تدريس برگرفته شده از پذژوهشهذای اصذیل و
مباني نظری حوزه علوم تربیتي و روانشناسذي را خالصذه نمذوده اسذت .وتوروبذا 1و
رايت )1111( 2نتايج  21پژوهش منتشذر شذده در خصذوص ارزيذابي دانشذجويان از
تدريس را مرور کرده اند .از  20معیاری کذه آنهذا فهرسذت کذردهانذد  1مذورد توسذط
محققان ديگر هم ذکر شده است (سنترا.)1116 ،3
جدول ( )1حیطههای تدریس برگرفته شده از مبانی نظری
حیطهها
ديکنسون
سذذازماندهذذي
دوره

2

-

نمذذرهدهذذي و
بازخورد

روشهذذذذذذذای
تدريس
آزمون به عنذوان
تجارب يادگیری

تعامل اسذتاد و
دانشجو

تعامذذل اسذذتاد-
دانشجو

توانايي تدريس

بارکذذذذذاری و
سختي دوره
اشذذذذذذتیاق و
انگیزش
تسذذذلط بذذذذر
موضوع.

اشتیاق
شايستگي.

منابع و حیطهها
1
سنترا
ووتروبا
سذذذذذذازمان-
رئذذوس مطالذذب-
موضوع و دوره سذذذذذذاختار-
ساختدهي
شفافیت
سبک و روشهای
سذذازماندهذذي-
توانايي خطابه
تدريس
بیان و تفسیر
انصذذذذذذذاف در نمذذرهدهذذي و ارزشذذیابي عینذذي،
بازخورد.
امتحان
نمرهدهي
تعامذذذذذذذل -حساسذذذذذذذیت،
سذذذذذازگاری دسترسذذذذذذذذي،
انعطافپذير
پاسخگويي
دانشجو
بارکذذذذذذاری،
سختي دوره
اشتیاق -تشذويق
تفکر
داس

دانش موضوع

-

-
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هیلدربراند

1

تهیة اهداف
روشذذذذذذذني و
کاربرد تدريس
تعامذذل فذذردی،
دسترسي
پويايي ،اشتیاق
-

1. Wotruba
2. Wright
3. Centra
4. Dickinson
5. Wotruba
6. Das
7. Hilderbrand
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هفت حیطه از مواردی که معموالً مورد توافق بیشتر صاحبنظران علوم تربیتي و
روانشناسي است در ستون اول جدول آمده است .ستونهای بعدی حیطههايي را که
توسط مطالعات تحلیل عاملي مورد تأيید قرار گرفتهاند نشان ميدهد .آن حیطههايي از
تدريس که در بین موقعیتهای مختلف تدريس مشابه هستند ميتواند به صورت
مشترک در مقیاسهای ارزشیابي مورد استفاده قرار گیرد.
در جدول ( )2توصیف مختصری از مقیاسهايي که برای تدريس در سه موقعیت
مختلف ميتوان مورد استفاده قرار داد آمده است .شوراهای نظارت و ارزشیابي
آموزشي يا هیأتهای ممیزه دانشگاهها ممکن است وزنهای مختلفي را برای
حیطههای گوناگون و مقیاسها تعیین نمايند تا به يک ابزار ارزشیابي کلي برای فرايند
آموزش دست يابند.
جدول ( )2محتوای مقیاس ارزشیابی برای حیطههای تدریس در سه محیط
حیطههای تدریس
1
2
3
2
1
6
1
3
1

توانايي تدريس -سخنراني
توانايي تدريس -آزمايشگاه
توانايي تدريس -عملیات میداني
سازماندهي دوره
انتخاب و استفاده از رسانه
ارزشیابي عملکرد دانشجويان
تعامل استاد و دانشجو
اشتیاق /انگیزش
تسلط بر موضوع

کالس
X

محیط تدریس
البراتوار
-

عملیات میدانی
-

-

X

-

-

-

X

X

X

X

X

X

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

خطا در محتوی ابزار ارزشیابي ممکن است در ارزشیابي موقعیتها يا شرايطي رخ
دهد که خارج از کنترل مدرس است .سؤال کردن از دانشجويان در موارد ذيل از آن
جمله است :ارزيابي مسائل مربوط به برنامه درسي (مانند تناسب پیشنیاز دروس)؛
ارزيابي محیط يادگیری (مانند روشنايي کالس ،دما و تهويه)؛ يا گزارش خود -ارزيابي
عاليق يادگیری و نتايج عملکرد آنان .هرچند ممکن است که موارد بیان شده
حیطههای مفیدی برای ارزشیابي برنامههای درسي باشد ،اما آنها بر مبنای متغیرهای
مربوط به دانشکدهها و دانشجويان نهاده شدهاند و نه بر عملکرد مدرسان؛ از اين رو،
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ناظران آموزشي بايد از تفاوت مقیاسهای رفتاری تدريس مانند «مدرس از فهرست
مطالب درس پیروی ميکند» با ساير رفتارهای مربوط به دانشجو مانند «من درخواست
کمک ميکنم وقتي که مطالبي را نميفهمم» يا توصیف کنندههای فضای فیزيکي
کالس مانند «محیط کالس يک فضای مناسب را فراهم ساخت» آگاه باشند.
 -2خطا در تفسیر معانی و نتایج ارزشیابیها
استفاده از هنجارها در تفسیر ارزشیابي دانشجويان از تدريس برای مقايسههای معنادار و
منصفانه ،اساسي است؛ با اين حال ،ماهیت هنجارهای گروهي ممکن است در خطای
تفسیرها مشارکت داشته باشد؛ برای مثال ،چون مطالعات نشان داده است که مدرسان در
کالسهای دروس علوم پايه ارزشیابيهای کمتری نسبت به آنهايي که در علوم انساني و
اجتماعي تدريس ميکنند دريافت ميکنند؛ لذا معني هنجارهای دانشگاه مورد سؤال است
(گروسینگ .)1112 ،1عالوه بر متغیرهای مربوط به محتوای برنامه درسي متغیرهای متعدد
ديگری ممکن است در خطاهای تفسیر هنجاری مشارکت داشته باشند که سطح پختگي
دانشجويان ،مقطع تحصیلي ،نوع دروس (اختیاری /پايه) و متغیرهای آموزشي از آن جملهاند
(براسکمپ ،2براندنبرگ 3و اوری .)1132 ،2هنجارهای مقیاس ارزشیابي بايد در چندين نرم
نرم گروهي تهیه شوند تا مقايسهها معنادارتر شوند؛ به عنوان مثال :نرمهای برای دروس پايه/
اختیاری ،دروس نظری /آزمايشگاهي و عملي؛ مقطع تحصیلي و نرمهايي برای هر گروه،
دانشکده و دانشگاه .پیامدهای هر نوع خطايي ممکن خیلي گستردهتر از تفسیرهای فردی
ارزشیابيها باشد .تجارب منفي از نظام ارزشیابي ممکن است باعث کاسته شدن اطمینان از
فرايند ارزشیابي دانشکده شود و اعضای هیأت علمي و مديران را دل سرد نمايد.
 -3نمایش یا مجریگری
تأثیر نحوه ارائه درس توسط يک مدرس بر يادگیری دانشجويان و ادراک آنان از
رضايت از مدرس در تحقیقات مختلف اثبات شده است (وار 1و ويلیامز.)1111 ،6
ارائههايي که به دلیل ويژگيهای اغواگری و سرگرمکنندگي به خاطر ميمانند ممکن
1. Grussing
2. Braskamp
3. Brandenburg
4. Ory
5. Ware
6. Williams
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است خطاهايي را در ارزشیابي برخي از جنبههای اثربخشي تدريس مانند «تحت
پوشش قرار دادن محتوای برنامه درسي» ايجاد نمايند؛ اما جنبههای از شخصیت و
سبک مدرس همانند میزان مراقبت و پشتیباني تلقیني از يادگیری دانشجويان و
همچنین رفتارهای انگیزشي که قابل مشاهده است واقعاً در ايجاد يک محیط يادگیری
مهیج و شاداب مشارکت ميکند؛ بنابراين ،ممکن است به عنوان جزئي از عوامل
مرتبط با تدريس اثربخش به نظر برسد (هیلدربراند ،1ويلسون 2و دينت.)1111 ،3
مقیاسهای تهیه شده بايد از ارزشیابي دانشجويان از شخصیت ،جذبه (کاريزما) يا
صفات مشابه با آن خودداری کند و تنها آن دسته از ويژگيهای مدرسان (مانند :تعامل
معلم و دانشجويان آموز يا دغدغه برای يادگیری آنها) که ثابت شده با تدريس
اثربخش مرتبط هستند بايد مورد تأکید قرار گیرند.
 -4خطا در پایایی ابزار
وقتي که گويههای متعددی در پرسشنامههای معمولي -که به طور عددی نمرهگذاری
شدهاند -ظاهر ميشوند ،گويههای مشابه يا آنهايي که معاني مشابه دارند به عنوان
مقیاسهای مشخص اندازهگیری حیطههای عملکرد تدريس جمع بسته ميشوند و يا
میانگین آنها محاسبه ميگردد؛ لذا بايد همبستگيهای بااليي از ارزشیابي دانشجويان را
نشان دهد .برآوردهای مربوط به سازگاری دروني پرسشنامهها بايد به استفادهکنندگان
ابزارها گزارش شود تا پايايي چنین مقیاسهای چند گويهای را اثبات کند؛ به عالوه،
استفاده از ابزارهای درجهبندی بايد ثبات را در بهکارگیریهای متوالي نشان دهد .دادههای
به دست آمده از آزمون پايايي به روش بازآزمايي اجازه ميدهد که تضمینهای بیشتری از
کیفیت ابزار ارائه شود؛ بويژه ،هنگامي که دادهها نشان دادهاند که صفات يا رفتارهای
اندازهگیری شده در طول زمان ثابت ميمانند .مقیاسهای ارزشیابيهای دانشجويي بايد
نشان دهند که همبستگي بااليي با ساير ابزارهای استاندارد و مشهور که تهیه کنندگان آن
ادعا ميکنند همان حیطههای عملکرد تدريس را اندازهگیری ميکنند داشته باشند .اين نوع
تخمین پايايي به شکل فرمهای موازی ،با مفهوم ايجاد روايي همزمان از معاني نمرات
حاصل شده از مقیاسهای مشابه مرتبط است .افزايش اطمینان از معني ارزشیابي ميتواند
با توسعة مقیاسها (خوشههايي از گويههای ارزيابي مرتبط) بر اساس حیطههای عملکرد
تدريس که روايي آنها به اثبات رسیده تقويت شود.
1. Hildebrand
2. Wilson
3. Dienst
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 -1اهداف چندگانه ارزشیابی
طبیعي است که اغلب مدرسان به دنبال خود -بهبودی و کاربرد روشهای ارزشیابي
برای دستیابي به بازخورد دربارة اثربخشي نوآوریها يا ساير جرح و تعديلها در
تدريس باشند .اين رويکرد تکويني 1ممکن است مورد تأکید مديران گروهها يا اساتید
برجسته باشد .چنین خود -ارزيابيهايي حساس بوده و يک فرايند شخصي است.
استقالل در ارائه ابتکارات در تدريس ،مستلزم آن است که مدرسان آزادی داشته باشند
که نتايج چنین ارزيابيهايي را در میانترم يا پايانترم انتخاب و تفسیر نمايند.
همچنین ،مدرسان در ارزشیابيهايي که به صورت رسمي الزم است انجام شود،
ماهیت تراکمي 2دارد و برای بررسيهای دورهای عملکرد سازمان يا ارتقای افقي و
عمودی اعضای هیأت علمي و ساير تصمیمات استخدامي به کار ميرود ،شرکت
ميکنند اگر دادههای تکويني و تراکمي به وسیله مديران در هم ادغام شده و هر دو بر
مبنای دادههای تراکمي در تصمیمهای استخدامي و کارگزيني در نظر گرفته شوند ،به
دلیل استفاده نامناسب و پريشان از دادههای شخصي تکويني خطاهايي در ارزشیابي
رخ ميدهد و شايد ارزشیابي عملکرد کلي را تنزل دهد (مانینگ .)1133 ،3نظامهای
ارزشیابي آموزشي بايد برای هر دو هدف فراهم شوند :يک مجموعة ثابت از گويهها
و مقیاسها برای ارزشیابي تراکمي و يک مجموعه از گويهها به انتخاب مدرسان برای
اهداف خودکاوی شخصي در ارزشیابي تکويني.
 -6روشهای ناهماهنگ در به کارگیری ابزارها
عملیات اجرايي متعددی در نادرستي و اشتباهات ارزشیابي دانشجويان از تدريس و عدم
اطمینان در گردآوری دادهها از جمله :نبود استانداردسازی در مديريت زمان (مانند انجام
ارزشیابيها زود هنگام در طول ترم ،خیلي نزديک به دوره آزمون نهايي ،بدون زمان کافي
برای تکمیل ابزار) و انجام ارزشیابي در زمانهای متفاوت در ترم برای هر مدرس.
همچنین از آن جا که خطاها در ارزشیابي ممکن است به عدم بیان اهداف فرايند ارزشیابي
نسبت داده شود (تکويني در مقابل تراکمي) ،لذا بايد هم برای ارزيابان و هم ارزشیابي
 .1ارزشیابي تکويني به ارزشیابيهای يک ف رايند يا محصول بذرای فذراهم سذاختن بذازخورد بذه منظذور انجذام
اصالحات میان فرايندی اشاره ميکند.
 .2ارزشیابي تراکمي يا پاياني به اين منظور انجام ميشود که کیفیت يا اثر يک فرايند تکمیل شذده يذا محصذول
نهايي را بیازمايد.

3. Manning
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شوندگان توضیح داده شود که چه استفاده ويژهای از دادهها ميشود و چه کساني از دادهها
استفاده ميکنند (سنترا .)1111 ،اگر ابزارهای ارزشیابي به وسیله خود مدرسان به
دانشجويان معرفي شود و پخش و تکمیل آنها در حضور مدرسان يا يا نظارت آنها انجام
شود پرسشهايي در مورد تأثیرات نامناسب ممکن است مطرح شود .بهکارگیری ابزارهای
ارزشیابي توسط خود دانشجويان به عنوان راهحل چنین تأثیرات نامناسبي از طرف برخي
صاحبنظران سفارش شده است (براسکمپ ،براندنبرگ و اوری .)1132 ،نهايتاً چون
ابزارها در يک حالت نظامدار و امن جمعآوری نشدهاند خطاهای اندازهگیری رخ خواهد
داد .دانشجويان گزارش دادهاند که در يک فعالیت ارزشیابي مشارکت کردهاند و بعد از آن
کالس را ترک کردهاند ،قبل از آنکه ابزار را به يک دانشجو که به عنوان نماينده تعیین شده
باز گردانند .هنگامي که تکمیل فرم ارزشیابي در يک محیط کالسي استاندارد شده به انجام
نرسد ،صحت آنها مورد سوءظن قرار ميگیرد .به دلیل اين که فاقد نمايندگي کل
دانشجويان است؛ چرا که تنها بخشي از دانشجويان آنها را تکمیل ميکنند و بر ميگردانند.
هنگامي که چند مدرس يک کالس با يک ابزار يکسان ارزشیابي ميشوند يک تهديد
نهايي در ادغام ارزشیابيها رخ ميدهد .برای چنین کالسهای تدريس شده توسط چند
استاد ،مدت ناکافي در معرض ديد قرار گرفتن مدرس برای دانشجويان و دورة زماني
ناسازگار بین زمان ارائة درس توسط مدرس و ارزشیابي توسط دانشجويان در خطای
ارزشیابي از تدريس مشارکت ميکند .خطاهای نسبت داده شده به روشهای اجرايي
ارزشیابي ميتواند از طريق استفاده از دستورالعملهای استاندارد و به کارگیری کارشناسان
توجیه شده که هدف و کاربرد فرايند ارزشیابي را هنگام بهکارگیری مقیاسها در زمانهای
معمول و منظم پايان دوره آموزش در تمام کالسها بیان کنند ،به حداقل برسد.
 -7خطاهای معمول تأثیرات ارزشیابی
در صورتي که دانشجويان ديدگاه مثبتي نسبت به يک مدرس داشته باشند ،ممکن
است که اين ديد ،به ارزيابي مثبتتر بدون توجه به سطح واقعي اثربخشي تدريس او
گردد .پژوهشها نشان دادهاند که صفات افراد بر قضاوتهای آنها مؤثر بوده است.
3
پشتیباني از اين ايده از نظريه شخصیت ضمني آچ )1126( 1و برونر 2و تاگیوری

1. Asch
2. Bruner
3. Tagiuri
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( )1112ناشي ميشود .همچنین ،کلي )1110( 1در مطالعات خود دريافت که دست
کاری ويژگيهای دو قطبي مانند گرم -سرد تأثیر فراواني در قضاوتهای دانشجويان
از اساتید دارند (به نقل از شیربگي.)1331 ،
حداقل پنج نوع از تأثیرات ارزشیابي ممکن است باعث خطای ارزشیابي شود.
اصطالح اثرات هالهای (ورنون )1162 ،2به موقعیتهايي اطالق ميشود که در آن
ارزشیابيهای ويژه بر اساس مشاهدة عملکرد مربوطه است بلکه مبنای آن مشاهده
تجارب يا نگرشهای پیشین است (گروسینگ .)1112 ،اين تأثیر معموالً زماني رخ
ميدهد که تعبیر عملکردهای موفقیتآمیز در يک حیطه ،به مبالغه در حیطه ديگری
منجر ميشود .در مقابل تأثیر هالهای معکوس ممکن است وقتي رخ دهد که
دانشجويان متمايل به ارائه ارزيابي پايین از عملکرد مدرس در يک حیطه به دلیل آنکه
ممکن است آنها نگرشهای نامناسبي درباره حیطة ديگری از عملکرد وی داشته
متمايل باشند؛ مثالً سختگیری گروه آمورشي مربوطه تأثیر آسانگیری نیز در خطای
ارزشیابي سهیم است که در مقابل آن تأثیر سختگیری وجود دارد .اين نوع تأثیرات،
به ارزيابيهای يکنواخت پايین يا باالی دانشجويان که بدون در نظر گرفتن تفاوتها،
عملکرد مشخصي مورد ارزيابي قرار ميگیرد ،اشاره ميکنند دانشجويان ممکن است
احساس کنند که وادار شدهاند تا مدرسانشان را به صورت باال ارزشیابي کنند يا چنین
دريافتهاند که دادن ارزشیابيهای پايین بر شخصیت آنها تأثیر منفي خواهد گذاشت؛
چرا که با عملکرد يادگیری يا میزان توانايي درک آنان مرتبط است .دادن ارزشیابي
پايین به صورت ثابت ،وقتي که بر اساس معیارهای مقايسهای معتبری نباشد ،ممکن
است که ريشه در باورهای دانشجويان دربارة سختگیری آموزشي داشته باشد يا از
اثرات انگیزشي ناشي شود .مدرسان همچنین شواهدی از تأثیرت تمايل به حد وسط
مشاهده کردهاند که نتیجه آن ،ارزشیابيهای نه چندان باال و نه پايین است (اسمیت،3
 .)1133چنین رويکرد ارزشیابي ممکن است با موضوع ترس دانشجويان حمايت شود
که ارزشیابيهای پايین يا باال ممکن است نیازمند توجیهات اضافي باشد يا اينکه
ارزشیابيهای پايین بر روابط حرفهای شخصي مدرس با دانشجو تأثیر بگذارد .ارائة
دستورالعملهای استاندارد مناسب به دانشجوياني که ارزيابي ميکنند ميتواند
خطاهای تأثیرات را در ارزشیابي به کمترين حد ممکن برساند.
1. Kelley
2. Vernon
3. Smith

08

نامة آموزش عالي

 -8خطا در کاربرد دادهها
يک مشکل ديگر ،به روايي نتايج حاصل شده از دادههای ارزيابي دانشجويان از
تدريس استادان باز ميگردد .به دلیل فقدان تبحر آماری برخي از اعضای شوراها يا
هیأتهای ارزيابي ،اطالعات به دست آمده به صورت نادرست در تصمیمگیریها
مورد استفاده قرار ميگیرد (مک کیچي .)1111 ،1برخي از مديران مراکز آموزش عالي
وقتي به اعضای هیأت علمي بازخورد ميدهند ممکن است احساس ناراحتي کنند
(ايوانسويچ .)1112 ،2شايد چنین سرپرستاني به اين دلیل از استفاده و تفسیر دادههای
مربوط به عملکرد آموزشي بیمناک هستند که از تربیت يا تجربه کافي مديريتي
برخوردار نیستند و يا مقیاسهای ارزشیابي (يا کل فرايند ارزشیابي عملکرد اعضای
هیأت علمي) را به صورت عیني در نظر نميگیرند؛ بنابراين ،از ارزش فرايند ارزيابي
و دادهها ميکاهند .خطاها ممکن است در يک بازخورد ناقص يا اشتباه ،يا در نبود هر
بازخورد مفید خود را در کل نشان دهند .بخشي از فرايند بهسازی مديران کم تجربه
بايد شامل آموزش آمادگي نحوة ارائة بازخورد عملکرد به کارکنان و استفاده از
دادههای عملکردی روا و پايا باشد.

بحث و نتیجهگیری
روی هم رفته ،نتايج تحقیقات به عمل آمده روی اثرات متغیرهای نامربوط بر روايي
ارزيابي دانشجويان از مدرسان نشان ميدهد که در تفسیر اين دادهها الزم است که
شرط احتیاط رعايت شود .چالش کاهش خطا برای همه مدرسان ،مديران گروهها،
مديران عالي و مسئوالن ارزشیابي ،مشابه است .عالقة ذاتي مدرسان برای خود-
بهبودی نیازمند آن است که بازخوردهای تکويني عملکرد روا ،پايا و محرمانه باشند.
اعضای هیأت علمي از تقويت عینیت در فرايند کنترل و نظارت همگنان سود ميبرند.
دستاندرکاران در گروهها و دانشکدهها نیازمند نوعي ابزارهای ارزشیابي عملکرد
هستند که استانداردهای قانوني حرفهای برای روايي و پايايي را تأمین کند؛ عالوه بر
اين ،مرکز خدمات دانشگاه که درگیر فرايند ارزشیابي آموزشي هستند مجبورند که
رواترين و پاياترين ابزارهای موجود را فراهم کنند.

1. McKeachie
2. Ivanceovich
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در جدول ( )3ويژگيهای برجسته راهبردهای تهیة مستندات اثربخشي تدريس که
در مؤسسات مختلف آموزش عالي به کار ميروند ذکر شده و تصمیمگیری در مورد
تهیة ترکیبي مناسب از اين راهبردها قبل از آغاز فرايند ارزيابي در هر دانشگاه يا
مؤسسه توصیه شده است .پس از فراهم شدن اين ترکیب ،گام بعدی ،طراحي ،اجرا و
گزارش نتايج آن به شکل صحیح است .صحت تصمیمهای گرفته شده در خصوص
اعضای هیأت علمي ،به ادغام راهبردهای ارزيابي ،روايي و پايايي شواهد جمعآوری
شده بستگي دارد؛ البته بايد در نظر داشت که اين راهبردها دارای سهم مساوی در
ارزشیابي نهايي اثربخشي تدريس نیستند .سهم هريک از اين راهبردها را ميتوان با
روشهای آماری پیشرفته تعیین کرد.
جدول ( )3ویژگیهای منابعی که برای اثبات اثربخشی تدریس به کار میروند
منبع

نوع ابزار

ارزيابي دانشجويان
ارزيابي همتايان
خود ارزيابي
ويدئوها
مصاحبه با دانشجويان
ارزيابي
فارغالتحصیالن
ارزيابي کارفرمايان
ارزيابي مديران
پژوهشگری در
تدريس
جوايزسرآمدی
ابزارهای نتايج
يادگیری
کارپوشه تدريس

مقیاس ارزيابي
مقیاس ارزيابي
مقیاس ارزيابي
مقیاس ارزيابي
پرسشنامه
مقیاس ارزيابي
مقیاس ارزيابي
مقیاس ارزيابي
بررسي داوران
بررسي داوران
آزمون ها
بیشتر موارد
فوق

ارائه کننده
مستندات
دانشجويان
همتايان
مربیان
مربیان /همتايان
دانش آموزان
دانشآموختگان
کارفرمايان
مديران
مربیان
مربیان
دانشجويان
بیشتر موارد
فوق

افراد ذی نفع

نوع تصمیمگیری

مربیان /مديران
مربیان
مربیان /مديران
مربیان/همتايان
مربیان /مديران
مربیان /مديران
مربیان /مديران
مديران
مديران
مديران
شورای برنامه
درسي
هیأت ممیزه

بهبود /امور استخدامي /ارزشیابي
برنامه
بهبود /امور استخدامي
بهبود /امور استخدامي
بهبود /امور استخدامي
بهبود /به امور استخدامي
بهبود /امور استخدامي /ارزشیابي
برنامه
برنامه
تراکمي
تراکمي
تراکمي
بهبود /ارزشیابي برنامه
امور استخدامي

اقتباس از :برک)2006( 1

يکي از راهحلهای کم کردن خطاهای ارزيابي ،استفاده از راهبردهای متنوع تهیه
مستندات و شواهد اثربخشي تدريس است .در اين خصوص ،چندين مدل جامع
1. Berk
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ارزشیابي پیشنهاد شده است (برک ،)2006 ،همة اين مدلها در برگیرندة منابع
چندگانهای برای تهیة مستندات با وزن بخشیدن بیشتر به ارزيابي دانشجويان و
همتايان ،و در مقابل ،دادن وزن کمتری به سمت روشهای خود ارزيابي ،نظرسنجي از
دانشآموختگان ،مديران و کارفرمايان است (سنترا .)1111 1 ،نمونهای از يک نظام
جامع ارزشیابي (برنت 2و فدلر )2002 ،3با استفاده از منابع مختلف در نمودار ( )1به
تصوير کشیده شده است .اگر چه راهبردهای متعددی برای تهیة مستندات و شواهد
اثربخشي تدريس وجود دارد ،اما برای اجرايي و عملي شدن آن در مؤسسات
آموزشي ،پنج مورد از آنها در نظام جامع پیشنهادی ذيل به کار گرفته شده است.
ارزیابی مدیران.

ارزیابی دانشجویی

خود ارزیابی

ارزیابی همگنان

فلسفه و اهداف

تدریس کالسی

تدریس کالسی

فعالیت های آموزشی

ارزیابی ابزار وروش

ارزیابی ابزار وروش

بروندادهای یادگیری

مواد آموزشی

بروندادهای یادگیری

تعامل خارج کالس

پیشنهاد اساتید مجرب

کارپوشه

سایر مستندات پشتیبانی کننده

نمودار ( )1نمونهای از یک مدل جامع ارزشیابی عملکرد تدریس اقتباس از ،برنت و فدلر
()2004
1. Centra
2. Brent
3. Felder
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همچنان که نمودار ( )1نشان ميدهد ،از پنج راهبرد مختلف استفاده شده است.
پیکانها نشان دهندة ترکیب و جمعبندی مستندات مختلف به منظور ارزشیابي از
اثربخشي تدريس هستند .محتوای هر راهبرد ارزيابي ميتواند دربرگیرندة فلسفة
تدريس ،ابزار و روشها ،مواد آموزشي يا بروندادهای يادگیری باشد .از مزيتهای
اين نظام جامع ارزشیابي ،نخست آن است که مبنای خوبي را برای ارزشیابي تکويني
فراهم مينمايد ،و دوم آنکه اگر اين الگو در چند سال اولیة مسیر شغلي اعضای هیأت
علمي به کار گرفته شود ،امکان اين که به صورت معناداری ارزيابيهای تراکمي
مناسبي را فراهم آورد بسیار زياد خواهد بود.
بايد به خاطر داشت که اگر دو يا چند مجموعه داده گردآوری شده مربوط به
ارزشیابي تدريس يک مدرس نتايج کامالً متفاوتي به دست دهد ،پس احتماالً مواردی
در دست کم يکي از منابع ايراد دارد يا تدريس مدرس در کالس ارزيابي شده نمايندة
تدريس واقعي او نبوده است؛ لذا بايد بررسيهای بیشتری انجام شود (برنت و فدلر،
 .)2002يک شیوه برای افزايش پايايي ارزشیابيهايي که بر اساس چند منبع انجام
ميشود آن است که اطمینان حاصل شود که برخي از همپوشانيها در اطالعات که
منابع فراهم کردهاند وجود دارد؛ به عنوان مثال ،اگر برگة مشاهدة کالس توسط
همگنان شامل گويههايي درباره آمادگي برای سخنراني ،وضوح بیان ،و احترام به
دانشآموزان باشد ،پس برگههای ارزشیابي که توسط دانشجويان تکمیل ميشود بايد
همان ويژگيها را مورد پرسش قرار دهد.
در گام نخست انتخاب يک نظام جامع ارزشیابي ،بايد بر مفهوم واحدی از
اثربخشي تدريس توافق حاصل شود تا برمبنای آن از طیفي وسیع از منابع مختلف
مستندات جمعآوری و سازة مربوط به آن تعريف شود و نهايتاً برای دستیابي به آن،
تصمیمگیری به عمل آيد .مطالب فراواني درباره مزيتها و کاستيهای منابع متفاوتي
که اخیراً به کار ميروند نوشته شده است .هرکدام از منابع ميتوانند اطالعات منحصر
به فردی را عرضه کنند ،اما اين اشتباهآمیز است که معموالً به شیوة متفاوتي نسبت به
ساير منابع ديگر عمل شود؛ به عنوان مثال ،ناپايايي يا سوگیریهای موجود در ارزيابي
همتايان با محدويتهای ارزيابي دانشجويان ،مشابه نیست .ارزيابي دانشجويان دارای
نقاط ضعف ديگری است .با بهرهگیری از چند منبع مختلف ،محاسن هر منبعي
ميتواند جبرانکنندة ضعف ساير منابع ديگر باشد ،و به تبع آن ،همگرايي بر تصمیمي
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درباره اثربخشي تدريس خواهد بود که بسیار معتبرتر از تصمیمي است که تنها بر
اساس يک منبع استوار است (برک.)2006 ،
دورنمای تدريس همواره در حال تغییر است؛ عالوه بر اين ،ارزشیابي دانشجويان
از عملکرد مدرسان ،تنها يک نوع داده را برای داوری دربارة اثربخشي تدريس فراهم
ميکند؛ از يک سو ،اين ابزارهای سنتي ارزيابي توانايي تدريس ،شايد در موقعیتهايي
که فرايند حل مسأله يا رويکردهای نوين تدريس مدنظر باشند ،پاسخگو نباشند؛ از
اين رو ،نظامهای ارزشیابي کنوني برای انعکاس پیوستار گستردهتری از صفات
تدريس در تمام گونههای موجود تدريس ،نیازمند تغییر و بازنگری هستند.

11

...تحلیلي بر منابع سوگیری و خطا در ارزشیابي دانشجويان

منابع
 راهبردهای اندازهگیری اثربخشي تدريس در نظامهای آموزش.)1331(  ناصر،شیربگي
.1-33  ص،10  شماره، سال سوم، دوره جديد. نامة آموزش عالي.عالي
 مدل يابي تأثیر جذبه شخصیتي اساتید بر.)1331(  آزاد، ناصر و همتي،شیربگي
 چهارمین همايش.ارزيابي دانشجويان از تدريس اثربخش در دانشگاه کردستان

. دانشگاه تهران.ساالنه ارزيابي دروني کیفیت در نظام دانشگاهي
 آيیننامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمي.)1331(  تحقیقات و فنّاوری،وزارت علوم
.)1331/3/13  پژوهشي و فنّاوری (مصوب،دانشگاهها و مؤسسههای آموزش عالي
 آيین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت.)1331(  تحقیقات و فنّاوری،وزارت علوم
، پژوهشي و فنّاوری،علمي دانشگاهها و مؤسسههای آموزش عالي
.)1331/12/3(مصوب
Asch, S. E. (1946). Forming impressions of personality. Journal of
Abnormal and Social Psychology, 41 (2), 258-290.
Berk, R. A. (2006). Thirteen strategies to measure college teaching,
Stylus Publishing, Richmond, Virginia.
Braskamp, L. A., Brandenburg, D. C. & Ory, J. C., (1984).
Evaluating Teaching Effectiveness, Sage Publications, Newbury
Park CA.
Brent, R. & Felder, R. M. (2004). A Protocol for Peer Review of
Teaching, Proceedings of the American Society for Engineering
Education Annual Conference & Exposition, North Carolina State
University
Bruner, J. S., & Tagiuri, R. (1954). The perception of people. In G.
Lindzey (Ed.), Handbook of Social Psychology. Addison Wesley,
London.
Casey, R. J., Gentile, P. & Bigger, S. W. (1997). Teaching appraisal
in higher education: an Australian perspective, Higher Education,
34:549-482
Centra, J. A. & Creech, F. R., (1976). The Relationship between
Student, Teachers, and Course Characteristics and Student Ratings
of Teacher Effectiveness, Educational Testing Service, Project
Report 1-76, Princeton NJ
Centra, J. A. (1979). Determining Faculty Effectiveness, Jessy-Bass.
San Francisco CA.
Centra, J. A. (1999). Reflective faculty evaluation: Enhancing
teaching and determining faculty effectiveness. Jessy-Bass San
Francisco

نامة آموزش عالي

11

Das, H., Frost, P. J. & Barnowe, J. T., (1979). Behaviorally anchored
scales for assessing behavioral science teaching, Canadian
Journal of Behavioral. Science, 11, 79-88.
Dickinson, T. L. & Zelliger, P. M., (1980). A Comparison of the
behaviorally anchored rating and mixed standard scale formats.
Journal of Applied Psychology, 65, 147-154.
Grussing, P. G., Valuck, R. & Williams, R. G., (1994).
“Development and validation of behaviorally-anchored rating
scales for student evaluation of pharmacy instruction”, American
Journal of Pharmacia Education., 58, 25-37.
Hildebrand, M., Wilson, R. C. & Dienst, E. R., (1971). Evaluating
University Teaching, Center for Research and Development in
Higher Education, Berkely, CA.
Ivancevich, J. M., (1992). Human Resource Management, Irwin,
Homewood
Kelley, H. H. (1950). The warm-cold variable in first impressions of
persons. Journal of Personality and Social Psychology, 18 (3),
431-439.
Knapper, c., & Cranton, P. (2001). Fresh approaches to the
evaluation of teaching. Jossey-Bass, San Francisco.
Manning, R. C., (1988). The Teacher Evaluation Handbook,
Prentice-Hall, Englewood Cliffs NJ.
McKeachie, W. J. (1997). Student ratings: the validity of use.
American Psychologist, 52 (11), 1218-1225.
McPherson, M. A. (2006). Determinants of how Students Evaluated
Teachers. Journal of Economic Education, 37 (1), 13-20.
Smith, P. C., (1983). Behaviors, results and organizational
effectiveness: The problem of criteria, in M. Dunnette, (ed.)
Handbook of Industrial Psychology, Wiley & Sons, New York,
NY.
Vernon, P. E. (1964). Personality Assessment: a critical survey.
London,: Methuen.
Ware, J. E. & Williams, R. G., (1975). The Dr. Fox effect: A study of
lecture effectiveness and ratings of instruction, Journal of Medical
Education, 50, 149-156.
Wilhelm, W. B. (2004). The relative influence of published teaching
evaluations and other instructor attributes on courcse choice.
Journal of Marketing Education, 26, 17-30.
Wotruba, T. R., & Wright, P. L., (1975). How to develop a teacherrating instrument: A research approach, Journal of Higher
Education, 46, 653-670

