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 تدريس اثربخشي ارزشیابي زمینة در :هچکید
 گردآوری ةشیو ترين معمول ،علمي هیأت اعضای

 توسط ارزيابي های مقیاس کارگیری به ها داده
 نتايج برای دموجو های پتانسیل .است دانشجويان

 به تواند يم تنهايي به منبع اين در ابهام و نادرست
 .شود منجر ارزشیابي مختلف خطای و سوگیری

 از استفاده با و تحلیلي توصیفي روش با ،مقاله اين
 ،تحقیقاتي ةپیشین از شده گردآوری های داده

 سؤال اين بررسي به موجود کتب و مقاالت
 ادراک خطاهايي چه که است رداختهپ پژوهشي

 .کند مي تهديد را استادانشان تدريس از دانشجويان
 و سوگیری منبع هشت حداقل که داد نشان نتايج
 دارد وجود تدريس از دانشجويان ارزشیابي در خطا

 خطا ،ارزشیابي رابزا یامحتو در خطا :از عبارتند که
 در طاخ ،نمايش ، ارزشیابي جنتاي و معاني تفسیر در

 ناهماهنگي ،ارزشیابي هچندگان اهداف ،رابزا پايايي
 در خطا ،ارزشیابي تأثیرات ،اابزاره کارگیری به در

 کنوني ارزشیابي یها نظام ،رو اين زا .ها داده کاربرد
 صفات از تری گسترده پیوستار انعکاس برای

 نیازمند ،تدريس موجود های گونه تمام در تدريس
 الگويي انتها در قالهم اين .دهستن بازنگری و تغییر
  .نمايد مي پیشنهاد مشکل اين حل برای
 

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.  

  
 ،تدريس اثربخشي ،ارزشیابي :کلیدی واژگان

 دانشجو ،خطا و سوگیری
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 همقدم
 بااليي ارزش و اهمیت دارای عالي آموزش مؤسسات و ها هدانشگا فرهنگ در تدريس

 اعضای همتايان و ها هگرو نمديرا ،ها هدانشگا رؤسای که است ضروری اما ،است
 نتايج بررسي بر ها داوری اين .نمايند داوری تدريس اثربخشي رةدربا علمي هیأت

  .گذارد مي تأثیر اشتغال و اارتق فرايند ،ساالنه عملکرد
 هذای  فعالیذت  از ناپذذير  جدايي عنصر يک ،استادان عملکرد از دانشجويان ارزشیابي

 کیفیت تضمین های فعالیت بیشتر اصلي ةهست و کشورهاست بیشتر عالي آموزش نظام
 توجذه  کذه  دارد وجذود  عالي آموزش مؤسسه کمتر و ،دهد مي تشکیل را ها هدانشگا در

 بذه  نیذل  منظذور  به هايي ارزشیابي چنین نتايج از معموالً .باشد نداشته آن نتايج به کافي
 :شود مي استفاده ذيل ةعمد هدف سه

 کذه  تدريس اثربخشي گیری اندازه طريق از تيمديري ارزشیابي سیستم به کمک .1
 پايذه  اعطذای  ،علمذي  هیذأت  اعضذای  اسذتخدام  ةزمین در تصمیمات برای مهمي معیار

  .است آنان رتبه یارتقا و حقوق افزايش ،سالیانه
 تازه دانشجويان بیشتر :درس استاد و دروس انتخاب برای دانشجويان به کمک .2
 برای ارزشي با منابع عنوان به را اساتید از تر ميقدي دانشجويان ارزيابي نتايج ،وارد

  (.2002 ،1ويلهلم) گیرند مي نظر در ييها گیری تصمیم چنین
 هذای  شذیوه  بتوانند آنها تا علمي هیأت اعضای خود ای حرفه پیشرفت به کمک .3

  .ببخشند بهبود شده حاصل بازخوردهای کردن فراهم با را تدريسشان
 دهنده نشان مدرسان تدريس از دانشجويان يارزياب خصوص در تحقیق کمیت

 ارزشیابي هرچند .است عالي آموزش های نظام در آن به افزون روز توجه و اهمیت
 نظر به اما ،دارد کوتاهي ةتاريخچ کشورمان در آن با مرتبط موضوعات و تدريس

 اصلي های نگراني از يکي همواره ،تدريس کیفیت گذشته ةده در ،رسد مي
 ،علوم وزارت های نامه آيین تأکید .است بوده عالي آموزش نظام راناندرکا دست

 ،راهبرد اين از شده حاصل نتايج کارگیری هب بر (1331 ،1331) یفنّاور و تحقیقات
  .است موضوع اين مبین ،علمي هیأت اعضای وضعیت تبديل و ارتقا ويژه های فرم در

 تدريس ةدهند تشکیل ناصرع و ها یابيارزش پايايي و روايي مانند وعاتيموض
 در آن به مربوط شبهات به گوييپاسخ اما نیستند جديدی چندان احثمب ،اثربخش

 دانشجويان توسط مدرسان ارزيابي مقیاس ،سابقه لحاظ از .است ارزشمند هنوز کشور
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 شده غالب گذشته ةده چهار در تدريس اثربخشي گیری اندازه اصلي ابزار عنوان به
 روش عموماً دانشجويان نظرات از استفاده که کنند مي اذعان نمحققا برخي .است

 که اند دريافته ديگر تعدادی اما ؛است اساتید تدريس اثربخشي ارزيابي برای معتبری
 مؤسسات های نگراني و نامنتقد های استدالل وجود با .دارد وجود هنوز ترديدهايي

 گیری هزاندا ابزار ترين مولمع هنوز ،روش اين پايايي و روايي درباره عالي شزآمو
  .است دانشجويان نظرات از استفاده جهان عالي آموزش های امظن در تدريس اثربخشي

 منابع ساير با دانشجويان نظرات ترکیب برای تمايالتي ،گذشته ةده يک در
 تدريس کیفیت و دروس ارزيابي در رفته کار هب شواهد غنای منظور به ديگر اطالعاتي

 اندرکاران دست که باشد آن هدف اگر (.2001 ،کرانتون و ناپر) است ردهک پیدا ظهور
 مدرسان و داشته اطمینان آموزشي عملکرد ارزشیابي منظا به تدريس در قضاوت امر
 بهبود ارزشیابي های نظام از شده فراهم بازخورد اساس بر را خود تدريس عملکرد نیز

 .برسد حداقل به استادان تدريس از ياندانشجو ارزيابي انجام رد خطاها بايد ،بخشند
 با بايد تدريس فرايند پیچیدگي دلیل به که است ايده اين ترويج ،مقاله اين هدف
 مقايسه در تدريس اثربخشي از معتبرتر و تر جامع تصويری ،مختلف منابع از گیری بهره

 هم با منابع از دسته آن تنها بايد اما ؛کرد فراهم دانشجويان ارزيابي بر صرف تکیه با
 وارامید نگارنده .باشد دسترس در آنها روايي برای موثقي شواهد که شوند ترکیب

 به ،اساتید تدريس از دانشجويان ارزيابي مختلف جوانب تحلیل که است
 و خطاها به مربوط های چالش با تا نمايد کمک مدرسان خود و گیرندگان تصمیم

  .آيند کنار ای شايسته نحو به ها ارزشیابي در احتمالي های سوگیری
 :از عبارتند پژوهشي االتوسؤ فوق هدف به توجه با
 تهديد را استادان تدريس از دانشجويان ادراک هايي سوگیری يا خطاها چه -1

 کند؟ مي
 رساند؟ حداقل به را احتمالي های سوگیری و خطاها تأثیر توان مي چگونه -2
 

 تحقیق شناسی روش
 طريق از ها هداد گردآوری .است تحلیلي يتوصیف روش با يکمّ تحقیق طرح

 خطاهای و تدريس از ارزشیابي موضوعات با فارسي و انگلیسي مقاالت جویو جست
 و تعلیم ةحوز به مربوط اطالعاتي های پايگاه و علمي معتبر های سايت در ارزشیابي

  .گرفت صورت کیفي محتوای تحلیل روش از استفاده با ها داده تحلیل و تربیت
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 ارزشیابی رد خطا ابعمن
 زمینه در مختلف های ايده با بايد ضرورتاً استادان از جوياندانش ارزيابي راهبرد
 شايد .باشد ارتباط در يادگیری -ياددهي الگوهای و خوب تدريس های ويژگي

 ،1کاسي از ذيل تعريف در وجهي بهترين به دانشگاه در تدريس مفهوم پیچیدگي
 تسهیل منظور به که خالق فعالیت يک" :باشد شده ائهار (1111) 3بیگر و 2جنتیل

 و رشد و علمي کار انجام برای تمايالتشان و ها توانايي پروراندن ،جوياندانش يادگیری
 ها تالش (.261ص) "شود مي طراحي کل صورت هب شخص يک عنوان به پیشرفتشان

 را استادان ريستد اثربخشي از جوياندانش ارزيابي نمرات که متغیرهايي بررسي برای
 متأسفانه (2006) 2فرسون مک عقیده به .دارد سابقه دهه چند از بیش دهند مي توضیح
 جدی های کاستي دارای زمینه اين در اولیه تحقیقات در رفته کار هب آماری های روش
 دو از بیش های داده به دسترسي عدم ،شده انجام تحقیقات بیشتر ديگر مشکل .اند بوده

 آيا که است اين شود مي مطرح که مهمي سؤال .است بوده متوالي حصیليت ترم سه يا
 قابل که متغیرهايي تنها اينکه يا شوند مي ارزيابي تدريس اثربخشي متغیرهای ترين مهم

 عملکرد از دانشجويان ارزيابي در که چرا ؛شوند مي تلقي اهمیت با اند گیری اندازه
 .شود مي فراهم تدريس اثربخشي مورد در داوری برای داده نوع يک تنها ،مدرسان

 به منبع اين در ابهام و نادرستي برای دموجو های پتانسیل که دهد مي نشان ها تحلیل
 پرداخته آنها به ذيل در که ارزشیابي خطای منبع هشت حداقل به تواند يم تنهايي

 .شود منجر ،شود مي
 

 ارزشیابی رابزا محتوی در خطا -1

 بنا کالسي تدريس اساس بر آموزش ارزشیابي برای شده تهیه بيارزشیا ابزارهای بیشتر
 صحرايي يا عملي ،آزمايشگاهي های محیط در تدريس است ممکن اغلب و .اند شده نهاده

 و کالسي تدريس رفتاری یها طهیح که دارد امکان ،اين بر عالوه ؛نشود ارزشیابي
 ييها تیموقع چنین در تدريس ارزشیابي برای نامناسب صورت به ،نآ به مربوط های گويه

 رفتارهايي و کالسي تدريس رفتار بین منطقي پیوند يک وجود بدون .شود گرفته کار به
 ابزارهای که کرد فرض توان ينم ،رود يم کار به غیرکالسي های موقعیت ساير در که
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 اين از ،متفاوتند تدريس یها طهیح که جايي آن از .دارند تعمیم قابلیت تدريس ارزشیابي
 در سخنراني جمله از ،تدريس موقعیت هر برای یا جداگانه ارزشیابي یها اسیمق به ،رو

  .است نیاز ،عملي کار و آزمايشگاهي محیط ،کالس
 و اصذیل  هذای  پذژوهش  از شده برگرفته تدريس های حیطه مشهورترين (1) جدول

 و 1وروبذا وت .اسذت  نمذوده  خالصذه  را شناسذي  روان و تربیتي علوم حوزه نظری مباني
 از دانشذجويان  ارزيذابي  خصذوص  در شذده  منتشذر  پژوهش 21 نتايج (1111) 2تراي

 توسذط  مذورد  1 انذد  کذرده  فهرسذت  آنهذا  کذه  معیاری 20 از .ندا هکرد مرور را تدريس
  (.1116 ،3سنترا) است شده ذکر هم ديگر محققان

 
 نظری مبانی از شده برگرفته تدریس های حیطه (1) جدول

 اه حیطه
 

 ها حیطه و عمناب
 1هیلدربراند 6داس سنترا 1ووتروبا 2ديکنسون

 دهذذي سذذازمان
  دوره  و موضوع-   هدور

-سذذذذذذازمان
 -سذذذذذذاختار

 تشفافی

 -مطالذذب رئذذوس
  فاهدا ةتهی  دهي ساخت

 هذذذذذذذای روش ستدري توانايي
 ستدري

 -دهذذي سذذازمان
 های روش و بکس هخطاب توانايي رتفسی و بیان

  ستدري
 و روشذذذذذذذني

 ستدري کاربرد
 و دهذذي نمذذره 

 دبازخور
 عنذوان  به آزمون

 يادگیری تجارب
 در افانصذذذذذذذ

 دهي نمره
 و دهذذي نمذذره
 نامتحا

 ،عینذذي ارزشذذیابي 
 -  .دبازخور

 و اسذتاد  تعامل
 ودانشج

 -اسذذتاد تعامذذل
 رپذي انعطاف ودانشج

 -تعامذذذذذذذل
 سذذذذذازگاری

 دانشجو

 ،حساسذذذذذذذیت
 ،دسترسذذذذذذذذي

  پاسخگويي

 ،فذذردی تعامذذل
 دسترسي

 و بارکذذذذذاری
 ،بارکذذذذذذاری - -  دوره سختي

 - - هدور سختي

 و اشذذذذذذتیاق
 تشذويق  -اشتیاق قاشتیا شانگیز

 قاشتیا ،پويايي - - رتفک

 بذذذذر تسذذذلط 
 - - - عموضو دانش  .شايستگي  .عموضو
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 و تربیتي علوم نظران صاحب بیشتر توافق مورد معموالً که مواردی از حیطه هفت
 که را هايي حیطه بعدی یها ستون .است آمده جدول اول ستون در است شناسي روان

 از ييها طهیح آن .دهد مي نشان اند گرفته قرار تأيید مورد عاملي تحلیل مطالعات توسط
 صورت به تواند مي هستند مشابه تدريس مختلف های وقعیتم بین در که تدريس
  .گیرد قرار استفاده مورد ارزشیابي یها اسیمق در مشترک
 موقعیت سه در تدريس برای که ييها سایمق از مختصری توصیف (2) لجدو در

 ارزشیابي و نظارت شوراهای .است آمده داد قرار استفاده مورد توان مي مختلف
 برای را مختلفي یها وزن است ممکن ها هدانشگا ممیزه های هیأت يا آموزشي

 فرايند برای کلي ارزشیابي رابزا يک به تا نمايند تعیین ها اسیمق و گوناگون یها طهیح
  .يابند دست وزشآم

 
 طمحی سه در تدریس های حیطه برای ارزشیابی سمقیا محتوای (2) جدول

 ستدری یها طهیح
 ستدری محیط

 میدانی عملیات رالبراتوا سکال
 - - X سخنراني -تدريس توانايي 1
 - X - شگاهيآزما -تدريس توانايي 2
 X - - میداني تعملیا- تدريس توانايي 3
 X X X رهدو  سازماندهي 2
 - X X هرسان از استفاده و انتخاب 1
 X X X ندانشجويا عملکرد ارزشیابي  6
 X X X ودانشج و استاد تعامل 1
 X X X شانگیز /اشتیاق 3
 X X X عموضو بر تسلط 1

 
 رخ شرايطي يا ها موقعیت ارزشیابي رد است ممکن ارزشیابي رابزا محتوی در خطا

 آن از ذيل موارد در دانشجويان از نکرد سؤال .است مدرس کنترل از خارج که دهد
 ؛(دروس نیاز پیش تناسب مانند) درسي برنامه به مربوط لئمسا ارزيابي :است جمله

 ارزيابي -خود گزارش يا ؛(تهويه و دما ،کالس روشنايي مانند) يادگیری محیط ارزيابي
 شده بیان ردموا که است ممکن هرچند .آنان عملکرد نتايج و يادگیری عاليق

 متغیرهای مبنای بر آنها اما ،باشد درسي های برنامه ارزشیابي برای مفیدی یها طهیح
 ،رو اين از ؛مدرسان عملکرد بر نه و اند شده نهاده دانشجويان و ها هدانشکد به مربوط
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 فهرست از مدرس» مانند تدريس رفتاری یها اسیمق تفاوت از بايد آموزشي ناظران
 درخواست من» مانند دانشجو به مربوط رفتارهای ساير با «کند يم یپیرو درس مطالب
 فیزيکي فضای یها کننده توصیف يا «فهمم ينم را مطالبي که وقتي کنم مي کمک
  .باشند آگاه «ساخت فراهم را مناسب فضای يک کالس محیط» مانند کالس

 
 ها ارزشیابی جنتای و معانی تفسیر در خطا -2

 و معنادار های مقايسه برای تدريس از دانشجويان ارزشیابي رتفسی در هنجارها از استفاده
 خطای در است ممکن گروهي هنجارهای ماهیت ،حال اين با ؛است اساسي ،منصفانه
 در مدرسان که است داده نشان مطالعات چون ،مثال برای ؛باشد داشته مشارکت تفسیرها
 و انساني علوم در که ييهاآن به نسبت کمتری یها ارزشیابي هپاي علوم دروس یها کالس

 تاس سؤال مورد دانشگاه هنجارهای معني لذا ؛دنکن يم دريافت کنند يم تدريس اجتماعي
 متعدد متغیرهای درسي برنامه یامحتو به مربوط متغیرهای بر عالوه (.1112 ،1گروسینگ)

 پختگي سطح که باشند داشته مشارکت هنجاری تفسیر خطاهای در است ممکن ديگری
 اند جمله آن از آموزشي متغیرهای و (پايه /اختیاری) دروس نوع ،تحصیلي مقطع ،دانشجويان

 نرم چندين در بايد ارزشیابي سمقیا هنجارهای (.1132 ،2اوری و 3براندنبرگ ،2براسکمپ)
 /پايه دروس برای های نرم :مثال عنوان به ؛شوند رتدار امعن ها سهيمقا تا شوند تهیه گروهي نرم

 ،گروه هر برای هايي نرم و تحصیلي مقطع عملي؛ و آزمايشگاهي /نظری دروس ،اختیاری
 فردی تفسیرهای از تر گسترده خیلي ممکن خطايي نوع هر پیامدهای .دانشگاه و دانشکده
 از اطمینان شدن کاسته باعث است ممکن ارزشیابي منظا از منفي تجارب .باشد ها ارزشیابي

  .نمايد سرد دل را مديران و علمي هیأت اعضای و شود دانشکده ارزشیابي دفراين
 

 گری مجری یا نمایش -3

 از انآن ادراک و دانشجويان يادگیری بر مدرس يک توسط درس هارائ نحوه تأثیر
 (.1111 ،6ويلیامز و 1وار) است شده اثبات مختلف تحقیقات در مدرس از رضايت

 ممکن مانند يم خاطر به يگکنند سرگرم و گریاغوا یها يژگيو دلیل به که هايي هارائ

                                                                                                                                      
1. Grussing 
2. Braskamp 

3. Brandenburg 
4. Ory 
5. Ware 
6. Williams 
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 تحت» مانند تدريس اثربخشي های جنبه از برخي ارزشیابي رد را خطاهايي است
 و شخصیت از های جنبه اما ؛نمايند ايجاد «درسي برنامه محتوای دادن قرار پوشش
 و دانشجويان يادگیری از تلقیني پشتیباني و مراقبت میزان همانند مدرس سبک

 يادگیری محیط يک ايجاد در واقعاً است مشاهده قابل که یزشيانگ رفتارهای همچنین
 عوامل از جزئي عنوان به است ممکن ،بنابراين ؛کند يم مشارکت شاداب و مهیج

 (.1111 ،3دينت و 2ويلسون ،1هیلدربراند) برسد نظر به اثربخش تدريس با مرتبط
 يا (کاريزما) بهجذ ،شخصیت از دانشجويان ارزشیابي زا بايد شده تهیه یها اسیمق

 تعامل :مانند) مدرسان های ويژگي از دسته آن تنها و کند خودداری آن با مشابه صفات
 تدريس با شده ثابت که (آنها يادگیری برای دغدغه يا آموز دانشجويان و معلم

  .گیرند قرار تأکید مورد بايد  هستند مرتبط اثربخش
 

 رابزا پایایی در خطا -4

 گذاری نمره عددی طور به که -معمولي های پرسشنامه در دیمتعد های گويه که وقتي
 عنوان به دارند مشابه معاني که هاييآن يا مشابه های گويه ،شوند مي ظاهر -اند شده

 يا و شوند يم بسته جمع تدريس عملکرد های حیطه گیری اندازه مشخص های مقیاس
 را دانشجويان ارزشیابي زا ييباال های همبستگي بايد لذا ؛گردد مي محاسبه آنها میانگین

 کنندگان استفاده به بايد ها پرسشنامه دروني سازگاری به مربوط برآوردهای .دهد نشان
 ،عالوه به ؛کند اثبات را ای هگوي دچن یها اسیمق چنین پايايي تا شود گزارش ابزارها
 یها داده .دهد اننش متوالي یها یریکارگ به در را ثبات بايد بندی درجه ابزارهای از استفاده

 از بیشتری یها نیتضم که دهد يم اجازه بازآزمايي روش به پايايي آزمون از آمده دست هب
 یرفتارها يا صفات که اند داده نشان ها داده که هنگامي ،بويژه ؛شود ارائه ابزار کیفیت
 ايدب دانشجويي یها ارزشیابي های مقیاس .مانند مي ثابت زمان طول در شده گیری اندازه
 آن کنندگان تهیه که مشهور و استاندارد ابزارهای ساير با بااليي همبستگي که دهند نشان
 نوع اين .باشند داشته کنند يم گیری اندازه را تدريس عملکرد یها طهیح همان کنند يم ادعا

 نمرات معاني از زمان هم روايي ايجاد مفهوم با ،موازی یها فرم شکل به پايايي تخمین
 دتوان يم ارزشیابي معني از اطمینان افزايش .است مرتبط مشابه یها اسیمق از هشد حاصل

 عملکرد یها طهیح اساس بر (مرتبط ارزيابي های گويه از ييها خوشه) ها اسیمق ةتوسع با
  .شود تقويت رسیده اثبات به آنها روايي که تدريس

                                                                                                                                      
1. Hildebrand 

2. Wilson 
3. Dienst  
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 ارزشیابی هچندگان اهداف -1

 ارزشیابي های روش کاربرد و بهبودی -خود دنبال به مدرسان اغلب که است طبیعي
 در ها تعديل و جرح ساير يا ها نوآوری اثربخشي ةدربار بازخورد به دستیابي برای

 اساتید يا ها هگرو مديران تأکید مورد است ممکن 1تکويني رويکرد اين .باشند تدريس
 .تاس شخصي فرايند يک و بوده حساس هايي ارزيابي -خود چنین .باشد برجسته
 باشند داشته آزادی مدرسان که است آن مستلزم ،تدريس در ابتکارات ارائه در استقالل

 .نمايند تفسیر و انتخاب ترم پايان يا ترم میان در را هايي ارزيابي چنین نتايج که
 شود، انجام است الزم رسمي صورت به که هايي ارزشیابي رد مدرسان ،همچنین
 و افقي ارتقای يا سازمان عملکرد ای هدور های سيبرر برای و دارد 2تراکمي ماهیت

 شرکت ،رود مي کار به استخدامي تصمیمات ساير و علمي هیأت اعضای عمودی
 بر دو هر و شده ادغام هم در مديران وسیله به تراکمي و تکويني های داده اگر کنند مي

 به ،شوند فتهگر نظر در کارگزيني و استخدامي های تصمیم در تراکمي های داده مبنای
 ارزشیابي رد خطاهايي تکويني شخصي های داده از پريشان و نامناسب استفاده دلیل
 های نظام (.1133 ،3مانینگ) دهد تنزل را کلي عملکرد ارزشیابي دشاي و دهد مي رخ

 ها هگوي از ثابت ةمجموع يک :شوند فراهم هدف دو هر برای بايد آموزشي ارزشیابي
 برای مدرسان انتخاب به ها هگوي از مجموعه يک و تراکمي یابيارزش برای ها مقیاس و

  .تکويني ارزشیابي رد شخصي خودکاوی اهداف
 

 اابزاره کارگیری به در ناهماهنگ های روش -6
 عدم و تدريس از دانشجويان ارزشیابي تاشتباها و نادرستي در متعددی اجرايي عملیات 

 انجام مانند) زمان مديريت در استانداردسازی نبود :جمله از ها داده گردآوری در اطمینان
 کافي زمان بدون ،نهايي آزمون دوره به نزديک خیلي ،ترم  طول در هنگام زود ها ارزشیابي

 .مدرس هر برای ترم در متفاوت یها زمان در ارزشیابي مانجا و (ابزار تکمیل برای
 ارزشیابي دفراين اهداف بیان عدم به تاس ممکن ارزشیابي رد خطاها که جا آن از چنینهم

 ارزشیابي مه و ارزيابان برای هم بايد لذا ،(تراکمي مقابل در تکويني) شود داده نسبت

                                                                                                                                      
رايند يا محصول بذرای فذراهم سذاختن بذازخورد بذه منظذور انجذام        های يک ف ارزشیابي تکويني به ارزشیابي. 1

 . کند اصالحات میان فرايندی اشاره مي

شود که کیفیت يا اثر يک فرايند تکمیل شذده يذا محصذول     ارزشیابي تراکمي يا پاياني به اين منظور انجام مي .2
 . نهايي را بیازمايد

3. Manning 
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 ها داده از کساني چه و شود يم ها داده از یا ژهيو استفاده چه که شود داده توضیح شوندگان
 به نرسامد خود وسیله به ارزشیابي ابزارهای اگر (.1111 ،سنترا) دکنن مي استفاده

 انجام آنها نظارت يا يا مدرسان حضور در آنها تکمیل و پخش و شود معرفي دانشجويان
 ابزارهای یریکارگ به .شود مطرح است ممکن نامناسب تأثیرات مورد در هايي پرسش شود

 برخي طرف از نامناسبي تأثیرات چنین حل راه عنوان به دانشجويان خود توسط ارزشیابي
 چون نهايتاً (.1132 ،اوری و براندنبرگ ،براسکمپ) است شده سفارش نظران صاحب
 خواهد رخ گیری اندازه خطاهای اند نشده آوری جمع امن و دار نظام حالت يک در ابزارها

 نآ از بعد و اند کرده مشارکت ارزشیابي تفعالی يک در که اند داده گزارش جوياندانش .داد
 شده تعیین نماينده عنوان به که دانشجو يک به را ارابز کهآن از قبل ،اند کرده ترک را کالس

 انجام به شده استاندارد کالسي محیط يک در ارزشیابي مفر تکمیل که هنگامي .گردانند باز
 کل نمايندگي فاقد که اين دلیل به .گیرد مي قرار ظنسوء مورد آنها تصح ،نرسد

 .گردانند يم بر و ندنک يم تکمیل را آنها دانشجويان از بخشي تنها که چرا ؛است دانشجويان
 تهديد يک شوند يم ارزشیابي يکسان ابزار يک با کالس يک مدرس چند که هنگامي

 چند توسط شده تدريس یها کالس چنین برای .دهد يم رخ ها ارزشیابي مادغا در نهايي
 زماني ةدور و دانشجويان برای مدرس گرفتن قرار ديد معرض در ناکافي مدت ،استاد
 خطای در ندانشجويا توسط ارزشیابي و مدرس توسط درس ةارائ زمان بین زگارناسا

 اجرايي یها روش به شده داده نسبت خطاهای .کند يم مشارکت تدريس از ارزشیابي
 کارشناسان کارگیری به و استاندارد های دستورالعمل از استفاده طريق از تواند يم ارزشیابي

 یها زمان در ها اسیمق یریکارگ به هنگام را ارزشیابي دفراين کاربرد و هدف که شده توجیه
  .برسد حداقل به ،کنند بیان ها کالس تمام در آموزش دوره پايان منظم و معمول

 
 ارزشیابی تأثیرات معمول خطاهای -7

 ممکن ،باشند داشته مدرس يک به نسبت يمثبت ديدگاه دانشجويان که يصورت در
 او تدريس اثربخشي واقعي سطح به توجه بدون تر مثبت ارزيابي به ديد، اين که است
 .است بوده ثرؤم آنها های قضاوت بر افراد صفات که اند داده نشان ها پژوهش .گردد

 3تاگیوری و 2برونر و (1126) 1آچ ضمني شخصیت نظريه از ايده اين از پشتیباني

                                                                                                                                      
1. Asch 
2. Bruner 
3. Tagiuri 
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 دست هک دريافت خود مطالعات در (1110) 1کلي ،چنینهم .شود مي ناشي (1112)
 دانشجويان های قضاوت در فراواني ثیرأت سرد -گرم مانند قطبي دو های ويژگي کاری

  (.1331 ،شیربگي از نقل به) دارند اساتید از
 .شود ارزشیابي خطای باعث است ممکن ارزشیابي تتأثیرا از نوع پنج حداقل

 نآ در هک شود يم اطالق ييها تیموقع به (1162 ،2ورنون) یا هاله اثرات اصطالح
 مشاهده آن مبنای بلکه است همربوط عملکرد ةمشاهد اساس بر ويژه یها ارزشیابي
 رخ زماني معموالً تأثیر اين (.1112 ،گروسینگ) است پیشین های نگرش يا تجارب

 ديگری حیطه در مبالغه به ،حیطه يک در آمیز موفقیت عملکردهای تعبیر که دهد يم
 که دهد رخ وقتي است ممکن معکوس یا لهها تأثیر مقابل در .شود يم منجر

 آنکه دلیل به هحیط يک در مدرس عملکرد از پايین ارزيابي ارائه به يلامتم دانشجويان
 داشته وی عملکرد از ديگری ةحیط درباره نامناسبي های نگرش آنها است ممکن
 طایخ در نیز گیری آسان تأثیر مربوطه آمورشي گروه گیری سخت مثالً ؛باشند متمايل

 ،تأثیرات نوع اين .دارد وجود گیری سخت تأثیر آن مقابل در که است سهیم ارزشیابي
 ،ها تفاوت گرفتن رنظ در بدون که دانشجويان یباال يا پايین يکنواخت های ارزيابي به

 است ممکن دانشجويان کنند مي اشاره ،گیرد مي قرار ارزيابي مورد مشخصي عملکرد
 چنین يا کنند ارزشیابي باال صورت به را مدرسانشان تا اند شده وادار که کنند احساس

 ؛گذاشت خواهد منفي تأثیر آنها شخصیت بر پايین های ارزشیابي نداد که اند افتهيدر
 ارزشیابي نداد .است مرتبط آنان درک توانايي میزان يا يادگیری عملکرد با که چرا

 ممکن ،نباشد معتبری یا سهيمقا معیارهای اساس بر که وقتي ،ثابت صورت به پايین
 از يا باشد داشته آموزشي گیری سخت ةدربار دانشجويان باورهای در ريشه که است
 وسط حد به تمايل تتأثیر از شواهدی چنینهم مدرسان .شود ناشي انگیزشي اثرات

 ،3اسمیت) تاس پايین نه و باال چندان نه یها ارزشیابي ،نآ نتیجه که اند کرده مشاهده
 شود حمايت دانشجويان ترس موضوع با است ممکن ارزشیابي درويکر چنین (.1133

 هکاين يا باشد اضافي توجیهات ازمندنی است ممکن باال يا پايین یها ارزشیابي هک
 ةارائ .بگذارد تأثیر دانشجو با مدرس شخصي یا حرفه روابط بر پايین یها ارزشیابي

 تواند يم کنند مي ارزيابي که ينادانشجوي به مناسب استاندارد های دستورالعمل
  .برساند ممکن حد کمترين به ارزشیابي رد را تأثیرات خطاهای

                                                                                                                                      
1. Kelley 
2. Vernon 
3. Smith 
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 ها داده کاربرد در خطا -8

 از دانشجويان ارزيابي یها داده از شده حاصل نتايج روايي به ،ديگر مشکل يک
 اي شوراها اعضای از برخي آماری تبحر فقدان دلیل به .گردد مي باز استادان تدريس

 ها گیری تصمیم در نادرست صورت به آمده دست هب اطالعات ،ارزيابي های هیأت
 عالي آموزش مراکز مديران از برخي (.1111 ،1کیچي مک) گیرد مي قرار استفاده مورد
 کنند ناراحتي احساس است ممکن دهند يم بازخورد علمي هیأت اعضای به وقتي

 یها داده تفسیر و استفاده از دلیل اين به سرپرستاني چنین شايد (.1112 ،2ايوانسويچ)
 مديريتي کافي تجربه يا تربیت از که هستند بیمناک آموزشي عملکرد به مربوط

 اعضای عملکرد ارزشیابي دفراين کل يا) ارزشیابي یها اسیمق يا و نیستند برخوردار
 ارزيابي فرايند ارزش از ،بنابراين ؛رندیگ يمن نظر در عیني صورت به را (علمي هیأت

 هر نبود در يا ،هاشتبا يا ناقص بازخورد يک در است ممکن خطاها .دنکاه يم ها داده و
 تجربه کم مديران بهسازی فرايند از بخشي .دهند نشان کل در را خود مفید بازخورد

 از استفاده و کارکنان به عملکرد بازخورد ةارائ ةنحو آمادگي آموزش شامل بايد
  .باشد پايا و روا یدعملکر یها داده
 

 گیری نتیجه و بحث
 روايي بر نامربوط متغیرهای اثرات روی آمده عمل هب تحقیقات نتايج ،رفته هم ویر

 که است الزم ها هداد اين تفسیر در که دهد مي نشان مدرسان از دانشجويان ارزيابي
 ،ها گروه مديران ،مدرسان همه برای خطا کاهش چالش .شود رعايت احتیاط شرط
 -خود برای مدرسان ذاتية عالق .است مشابه ،ارزشیابي نمسئوال و عالي انمدير

 .باشند محرمانه و پايا ،روا عملکرد تکويني بازخوردهای که است آن نیازمند بهبودی
 .برند يم سود همگنان نظارت و کنترل فرايند رد عینیت تقويت از علمي هیأت اعضای
 عملکرد ارزشیابي ابزارهای نوعي نیازمند ها دانشکده و ها گروه در کارانراند دست
 بر عالوه؛ کند تأمین را پايايي و روايي برای یا حرفه قانوني استانداردهای که هستند

 که مجبورند هستند آموزشي ارزشیابي دفراين درگیر که دانشگاه خدمات مرکز ،اين
  .کنند فراهم را موجود ابزارهای پاياترين و رواترين

                                                                                                                                      
1. McKeachie 
2. Ivanceovich 
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 که تدريس اثربخشي مستنداتة تهی راهبردهای برجسته های ژگيوي( 3) جدول در
 مورد در گیری تصمیمو  شده ذکر دنرو مي کار به عالي آموزش مختلف مؤسسات در
 يا دانشگاه هر در ارزيابي فرايند آغاز از قبل راهبردها اين از مناسب ترکیبية تهی

 و اجرا ،طراحي، بعدی گام ،ترکیب اين شدن فراهم از پس .است شده توصیه مؤسسه
 خصوص در شده گرفته های تصمیم صحت .است صحیح شکل به آن نتايج گزارش
 آوری جمع شواهد پايايي و روايي ،ارزيابيی راهبردها ادغام به، علمي هیأت اعضای

 در مساوی سهم دارای راهبردها اين که داشت نظر در بايد البته؛ دارد بستگي شده
 با توان مي را راهبردها اين از هريک سهم. نیستند تدريس اثربخشي نهايي ارزشیابي

  .کرد تعیین پیشرفته آماری های روش
 

 روند می کاره ب تدریس اثربخشی اثبات برای که منابعی های ویژگی (3) جدول
 هکنند ارائه ابزار نوع منبع

 مستندات 
 گیری تصمیم نوع نفع ذی افراد

 دانشجويان ارزيابي

 همتايان رزيابيا
 ارزيابي خود

 ويدئوها
 دانشجويان با مصاحبه
 ارزيابي

 التحصیالن فارغ
 کارفرمايان ارزيابي
 مديران ارزيابي

 در گریپژوهش 
 تدريس

 سرآمدیوايزج 
 نتايج ابزارهای 

 يادگیری
 تدريس کارپوشه

  ارزيابي مقیاس
 ارزيابي مقیاس
  ارزيابي مقیاس
  ارزيابي مقیاس

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

 دانشجويان
 همتايان
 مربیان
 همتايان /مربیان
 آموزان دانش
 نآموختگا دانش

 کارفرمايان
 مديران 

 مربیان
 مربیان

  دانشجويان 
 موارد بیشتر
 فوق

 مديران /مربیان
 مربیان
 مديران /مربیان
 همتايان/مربیان
 مديران /مربیان
 مديران /مربیان
 مديران /مربیان
 مديران

 مديران 
 مديران 

 برنامه شورای
 درسي

 ممیزه هیأت 

 ارزشیابي /استخدامي امور /بهبود
 برنامه
  استخدامي امور /بهبود
  استخدامي امور /بهبود
  استخدامي امور /بهبود
  استخدامي امور به /بهبود
 يارزشیاب /استخدامي امور /بهبود
 برنامه
 برنامه

 تراکمي
 تراکمي
 تراکمي

 برنامه ارزشیابي /بهبود
 استخدامي امور

   (2006) 1برک :از اقتباس
 

 تهیه متنوع راهبردهای از استفاده، ارزيابي خطاهای کردن کم های حل راه از يکي
 جامع مدل چندين، خصوص اين در .است تدريس اثربخشي شواهد و مستندات

                                                                                                                                      
1. Berk 
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 منابعة برگیرند در ها مدل اينة هم ،(2006 ،برک) استشده  پیشنهاد ارزشیابي
 و دانشجويان ارزيابي به بیشتر بخشیدن وزن با مستنداتة تهی برای ای هچندگان
 از نظرسنجي ،ارزيابي خود های روش سمت به کمتری وزن دادن، مقابل در و، همتايان

 نظام يک از ای هنمون (.1111 1 ،سنترا) است کارفرمايان و مديران ،آموختگان دانش
 به( 1) نمودار در مختلف منابع از استفاده با (2002 ،3فدلر و 2برنت) ارزشیابي عجام

 شواهد و مستنداتة تهی برای متعددی راهبردهای چه اگر .است شده کشیده تصوير
 مؤسسات در آن شدن عملي و اجرايي برای اما ،دارد وجود تدريس اثربخشي
  .است شده گرفته کار به ذيل پیشنهادی جامع نظام در آنها از مورد پنج، آموزشي

 

 
 فدلر و برنت ،از اقتباس ستدری عملکرد ارزشیابی عجام مدل یک از ای نمونه (1) نمودار

(2004) 

                                                                                                                                      
1. Centra 
2. Brent 
3. Felder 

 
 ارزیابی دانشجویی

کالسیتدریس  یتدریس کالس
 

 فلسفه و اهداف

 آموزشی فعالیت های ارزیابی ابزار وروش شوروارزیابی ابزار 

 بروندادهای یادگیری  یمواد آموزش تعامل خارج کالس

 

 مستندات پشتیبانی کننده سایر 

  یشنهاد اساتید مجربپ یبروندادهای یادگیر

 هکارپوش

 .مدیران یارزیاب یخود ارزیاب نارزیابی همگنا
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 .است شده استفاده مختلف راهبرد پنج از، دهد مي نشان( 1) نمودار که چنانهم
 از ارزشیابيبه منظور  مختلف مستندات بندی جمع و ترکیبة دهند نشان ها پیکان

 ةفلسف ةدربرگیرند تواند مي ارزيابي راهبرد هر محتوای .هستند تدريس اثربخشي
 های مزيت از .باشد يادگیری بروندادهای يا آموزشي مواد ،ها روش و ابزار ،تدريس

 تکويني ارزشیابي برای ار خوبي مبنای که است آن نخست ،ارزشیابي عجام نظام اين
 هیأت اعضای شغلي مسیر ةاولی سال چند در الگو اين اگر آنکه دوم و ،نمايد مي فراهم
 تراکمي های ارزيابي داری معنا صورت به که اين امکان ،شود گرفته کار به علمي

  .بود خواهد زياد بسیار آورد فراهم را مناسبي
 هب مربوط شده گردآوریه داد وعهمجم چند يا دو اگر که داشت خاطر به بايد

 مواردی احتماالً پس ،دهد دست به متفاوتي کامالً نتايج مدرس يک تدريس ارزشیابي
 ةنمايند شده ارزيابي کالس در مدرس تدريس يا دارد ايراد منابع از يکي کم دست در

 ،فدلر و برنت) شود انجام بیشتری های بررسي بايد لذا ؛است نبوده او واقعي تدريس
 انجام منبع چند اساس بر که هايي ارزشیابي پايايي افزايش برای شیوه يک (.2002

 که اطالعات در ها همپوشاني از برخي که شود حاصل اطمینان که است آن شود مي
 توسط کالس ةمشاهد ةبرگ اگر ،مثال عنوان به ؛دارد وجود اند کرده فراهم منابع

 به احترام و ،بیان وضوح ،سخنراني رایب آمادگي درباره هايي گويه شامل همگنان
 بايد شود مي تکمیل دانشجويان توسط که ارزشیابي های برگه پس ،باشد آموزان دانش
  .دهد قرار پرسش مورد را ها ويژگي همان

 از یواحد مفهوم بر بايد ،ارزشیابي جامع نظام يک انتخاب نخست گام در
 مختلف منابع از وسیع طیفي از آن برمبنای تا شود حاصل توافق تدريس اثربخشي
 ،آن به دستیابي برای نهايتاً و شود تعريف آن به مربوط ةساز و آوری جمع مستندات

 متفاوتي منابع های کاستي و ها مزيت درباره فراواني مطالب .آيد عمل به گیری تصمیم
 منحصر اطالعات توانند مي منابع از هرکدام .است شده نوشته روند مي کاره ب اخیراً که
 به نسبت متفاوتي ةشیو به معموالً که است آمیز اشتباه اين اما ،کنند عرضه را فردی به

 ارزيابي در موجود های سوگیری يا ناپايايي ،مثال عنوان به ؛شود عمل ديگر منابع ساير
 دارای دانشجويان ارزيابي .نیست مشابه ،دانشجويان ارزيابي های محدويت با همتايان

 منبعي هر محاسن ،مختلف منبع چند از گیری بهره با .است گریدي ضعف نقاط
 تصمیمي بر همگرايي ،آن تبع به و ،باشد ديگر منابع ساير ضعفة کنند جبران تواند مي



11 

 

 

 نامة آموزش عالي
 

 بر تنها که است تصمیمي از معتبرتر بسیار که بود خواهد تدريس اثربخشي درباره
  (.2006 ،برک) است استوار منبع يک اساس

 دانشجويان ارزشیابي ،اين بر عالوه ؛است تغییر حال در همواره يستدر دورنمای
 فراهم تدريس اثربخشي ةدربار داوری برای را داده نوع يک تنها ،مدرسان عملکرد از
 هايي موقعیت در شايد ،تدريس توانايي ارزيابي سنتي ابزارهای اين ،سو يک از ؛کند يم

 از ؛نباشند پاسخگو ،باشند مدنظر يستدر نوين رويکردهای يا مسأله حل فرايند که
 صفات از تری گسترده پیوستار انعکاس برای کنوني ارزشیابي یها نظام ،رو اين

  .هستند بازنگری و تغییر نیازمند ،تدريس موجود های گونه تمام در تدريس
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 عمناب
 آموزش های نظام در تدريس اثربخشي گیری اندازه راهبردهای (.1331) ناصر ،شیربگي
  .1-33 ، ص10شماره  ،سوم سال ،جديد دوره .عالي آموزش ةنام. عالي
 بر اساتید شخصیتي جذبه تأثیر يابي مدل (.1331) آزاد ،همتي و ناصر ،شیربگي

 همايش چهارمین .کردستان دانشگاه در اثربخش تدريس از دانشجويان ارزيابي
  .نهرات دانشگاه .دانشگاهي نظام در کیفیت دروني ارزيابي ساالنه

 علمي هیأت اعضای مرتبه ارتقای نامه آيین (.1331) یفنّاور و تحقیقات ،علوم وزارت
  (.13/3/1331 مصوب) یفنّاور و پژوهشي ،عالي آموزش های مؤسسه و ها دانشگاه

 هیأت اعضای مرتبه ارتقای نامه آيین (.1331) یفنّاور و تحقیقات ،علوم وزارت
 ،یفنّاور و پژوهشي ،عالي موزشآ های مؤسسه و ها دانشگاه علمي

  (.3/12/1331مصوب)
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