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 ي اثربخشی تدریس گیر اندازهراهبردهاي 

  ي آموزش عالیها در نظام
  

   * دکتر ناصر شیربگی
  
  
  چکیده

اي  هي پیشرفت حرفها و تسهیل فرصت نگهداري، براي گزینش ها مدیران ارشد دانشگاه
مدیران ، یتمسئولبراي اداي این . ولیتی عمده بر عهده دارند، مسئاعضاي هیأت علمی کارآمد

ي اثربخشی تدریس به دلیل فراهم گیر اندازهاهمیت . ي مهمی هستندها نیازمند اتخاذ تصمیم
نظام   هآیند  هي دربارساز ي سرنوشتها ساختن مستنداتی است که براي اتخاذ چنین تصمیم

ها  ي اثربخشی تدریس دانشگاهگیر اندازهبه دلیل پیچیدگی فرایند . رود می آموزش عالی بکار
نظر داشته باشند تا ي اثربخشی تدریس مدگیر اندازهباید راهبردهاي متنوع و متفاوتی را براي 

معیارها و . معتبر و صحیحی از عملکرد اعضاي هیأت علمی فراهم شود، تصویري جامع
کند که در فرایند ارزیابی  می ي موردنظر در نظام آموزش عالی هرکشوري تعیینها شاخص

این . ي به انجام برسدگیر اندازهي شود و چگونه گیر اندازهچه چیزي باید  ساثربخشی تدری
نوع ابزار بکار رفته ، ي اثربخشی تدریسگیر اندازهالگویی مرکب از راهبردهاي مختلف ، مقاله

ي بر مبناي آن مستندات را گیر تصمیماز آنها و نوع  نفع ذيافراد ، کننده مستندات ارائه، ر آنهاد
ي بهبود ها ي مربوط به فعالیتها اتخاذ تصمیم د درنتوان می این راهبردها. کند می تشریح
  . بکار روند، تدریس و امور استخدامی اعضاي هیأت علمیفرایند 

  
مستندات ارزیابی ، راهبردهاي ارزیابی، اثربخشی تدریس آموزش عالی،: يکلیدواژگان 
 تدریس 
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  مقدمه 
از دانش کشف شده و منسجم از اي  هآن مجموع هابزاري است که به وسیل، تدریس

اثربخش یک  مدرسان براي تدریس. شود می منتقل، پژوهان نسلی به نسل بعدي دانش
همه جانبه و روزآمد پیشینه  مرور: موضوع درسی باید اقدامات ذیل را انجام دهند

انتخاب و ، ین منابع چاپی و غیرچاپیتر انتخاب مناسب، تهیه رئوس مطالب، موضوع
ي یادگیري و تهیه ابزارهاي ها طراحی فعالیت، آموزشی در تدریس فنّاوريبکارگیري 

براي تأکید و نظارت بر حسن انجام این مراحل به ارزشیابی . گذاري ارزشیابی و نمره
فرایندي که وظیفه آن «عبارت است از ، ارزشیابی. یفیت تدریس مدرسان نیاز استاز ک

بدون چنین فرایندي راهی . ارزش یا اهمیت است، مند و عینی شایستگی تعیین نظام
این فرایند  ).4: 11991، اسکریون(» ارزش وجود ندارد براي تشخیص ارزشمند از بی

ي در گیر تصمیمه از آن براي داوري و گردآوري اطالعات و استفاد: دو بخش دارد
براي گردآوري اطالعات در زمینه اثربخشی تدریس به . معیارهاي مورد توافق هزمین

نیاز است؛  ها و پرسشنامه ها مقیاس، ها مانند آزموناي  هي ویژگیر اندازهابزارهاي 
مستندات گردآوري . اند همعیارهاي اثربخشی تدریس نیز درون این ابزارها گنجانده شد

آینده نظام  هدربار ساز سرنوشتي ها مربوط به اثربخشی تدریس براي اخذ تصمیم
ي مربوط به ها تصمیم) 1. دو دسته هستند ها این تصمیم. آموزش عالی ضروري است

فرایند تدریس که مستندات فراهم شده را براي بهبود کیفیت تدریس و رفع نواقص 
ي مربوط به امور استخدامی که ها تصمیم) 2. دهد می آموزشی مورد استفاده قرار

مستندات مربوط به اثربخشی تدریس و عملکرد کلی اعضاي هیأت علمی را در 
  . گیرد می یی همچون ترفیع و ارتقاء بکارها موقعیت

توان از  می، سازي مستندات در زمینه اثربخشی تدریس براي ارزشیابی یا فراهم 
ي گیر اندازهراهبردهاي موجود براي ضر، حا مقاله. منابع مختلفی یاري جست

از  نفع ذيافراد ، مستنداته ارائه کنند، نوع ابزار بکار رفته در آنها، اثربخشی تدریس
د نتوان می این راهبردها. دهد می را شرح ي بر مبناي آن مستنداتگیر تصمیمآنها و نوع 

شریح راهبردهاي ضمن تدر ادامه . ي دو گانه مذکور بکار روندها در اتخاذ تصمیم
توضیح داده شده ، در نظام آموزش عالی کشور هاچگونگی استفاده از آن، اشاره شده

  . است
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  توسط دانشجویان ارزیابی تدریس .1
، ها ین ابزار گردآوري دادهتر معمول، در زمینه ارزشیابی اعضاي هیأت علمی

وسط ارزیابی تدریس ت. توسط دانشجویان است استادانبندي  ي درجهها مقیاس
اولین مقیاس ارزیابی . تکامل یافت 1959تا  1927ي ها ساله دانشجویان در فاصل

 »2پوردو براي مدرسان بندي درجهمقیاس «در دانشگاه پوردو به نام  1توسط ریمرس
تهیه گردید؛ وي اولین کسی بود که در زمینه پایایی و همبستگی این مقیاس با نمره 

پدر «تحقیقاتی انجام داد و از این رو به او لقب ان آموختگ دانشدانشجویان و ارزیابی 
عصر طالیی «به نام  1970ي دهه ها سال. اند هداد »ي دانشجوییها تحقیقات ارزیابی

رکود ه دور 1980هرچند دهه ، پس از آن. نام گرفت »ي ارزیابی دانشجوییها پژوهش
ي ها یی براي نقد یافتهاه تري ادامه یافت و فرا تحلیل اما تحقیقات در مقیاس وسیع، بود

از آنجا که استفاده از ، 1990ي دهه ها در سال، به دنبال آن. قبلی به انجام رسید
اعضاي هیأت ، سیر صعودي پیدا کرده بود ها ي دانشجویان در دانشگاهها بندي درجه

پایایی و در کل ارزش آنها براي استفاده در ، علمی لب به اعتراض و شکایت از روایی
از آن زمان  ).2006، 3برك( ي مربوط به ارتقاء و تبدیل وضعیت گشودندها تصمیم

ي اثربخشی تدریس رشد گیر اندازهي دانشجویی براي ها تاکنون استفاده از ارزیابی
هاي کشور ما داشته  و از جمله در دانشگاه) 1999، 4سلدین( در سراسر دنیااي  هفزایند
 ).1386، ؛ معروفی و همکاران1383 ،؛ ذوالفقار و مهر محمدي1381، نصر( است

کنند که استفاده از نظر دانشجویان عموماً روش  می اگرچه برخی پژوهشگران اذعان
اما برخی دیگر معتقدند  ،است استادانمعتبري براي ارزیابی اثربخشی تدریس 

علی رغم . تحقیقات در این حیطه ناکافی و تردیدها هنوز به قوت خود باقی است
روایی و ه ش عالی دربارزي آموها ي مؤسسهها ي این منتقدان و نگرانیها استدالل

گیري  هزین راهبرد انداتر هنوز معمول، استاداني دانشجویان از ها پایایی ارزیابی
هسته اصلی  ،راهبرد مذکور. ي آموزش عالی جهان استها امظاثربخشی تدریس در ن

کمتر دانشگاه یا مؤسسه آموزش  دهد و می ي تضمین کیفیت را تشکیلها بیشتر فعالیت
گفتنی است . یی نداشته باشدها عالی وجود دارد که توجه کافی به نتایج چنین ارزیابی
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یی براي ترکیب این مقیاس ارزیابی با سایر منابع ها گرایش ،گذشتهه که از اوایل ده
 . اطالعاتی دیگر ظاهر شده است

نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هیأت  در نظام آموزش عالی کشور نیز با ابالغ آیین 
 مصوب فنّاوريپژوهشی و ، ي آموزش عالیها ها و مؤسسه علمی دانشگاه

انجام نظرخواهی از دانشجویان و طالب براي ارزشیابی کیفیت تدریس  ،)18/8/1387(
 15عضو هیأت علمی در پایان هر نیمسال تحصیلی براي هر درس با یک کاربرگ 

این مقیاس . تدارك دیده شده است) 20تا  12 از گزینه( اي هنو با طیف نه گزیاي  هگوی
با پنج ( اجتماعی -و رفتار علمی) گویه 10با ( آموزشی -شاخص توانایی علمی ،شامل
 ،در زمان ارتقاي عضو هیأت علمی. باشد می و یک امتیاز کسب شده کلی) گویه

ر تعداد واحد آن د) امتیاز 20حداکثر ( امتیازهاي سه گانه کسب شده در هر درس
بر مجموع  ها و از تقسیم حاصل جمع اعداد هر یک از بخش شود می درس ضرب

آموزشی  -توانایی علمی، به ترتیب امتیاز کل کیفیت تدریس، واحدهاي تدریس شده
  . شود می اجتماعی استخراج -و رفتار علمی

  
  ي گروهی ها مصاحبه .2

ي ها خشی تدریس است که ارزیابیمنبع دیگري از مستندات اثرب ،ي گروهیها مصاحبه
سه . کند می ي از مدرسان را نسبت به روش ارزیابی توسط دانشجویان ارائهتر جامع

چرخه ) الف: پیشنهاد شده است) 1994( 2و اوري 1نوع مصاحبه توسط برسکمپ
  . آموختگان مصاحبه با دانش )مصاحبه گروهی با کالس و ج )ب، کنترل کیفیت

چرخه کنترل «ي مدیریت صنایع ژاپن تحت عنوان ها تکنیکنوع اول مصاحبه از  
یابند که در  می یی از کارکنان فرصتها گرفته شده است که در آن گروه »کیفیت
نسخه آموزشی از این چرخه کنترل . ي سازمان مربوطه سهیم شوندها يگیر تصمیم

راي تواند شامل تعیین گروهی از دانشجویان داوطلب ب می کیفیت در یک مؤسسه
تعیین دقیق ، جهت نقد تدریس و راهبردهاي آزمون) دوهفته یکبار( دیدارهاي منظم

 - ي مدرسها این نشست. دار و درخواست پیشنهاد براي بهبود باشد ي مشکلها حیطه
 ،دهد می پذیري را براي آنچه در کالس رخمیزان پاسخگویی و مسئولیت، محور
یج جلسه را به تمام کالس گزارش کند و تواند نتا می مدرس مربوطه. کند می تقویت
ي کالسی با ها ي ساختار نیافته و مصاحبهها چرخه. ي آنها را یادداشت نمایدها پاسخ
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 بازخورد از دانشجویان را بازه دانشجویان ارتباط بین دانشجو و استاد و فرصت ارائ
ال تحصیلی دار آموزشی در طول نیمس تواند براي ایجاد تغییرات نظام می گذارد و می

هاي  اما اعضاي هیأت علمی باید آمادگی شنیدن دیدگاه. العاده مفید باشد فوق
  . پذیري الزم در راستاي بهبود تدریس را داشته باشند دانشجویان و انعطاف

. تمامی دانشجویان موجود در کالس درگیر هستند ،در مصاحبه گروهی با کالس
یکی از اعضاي گروه آموزشی یا ( ساما این کار توسط کسی به غیر از خود مدر

کننده از یک پرسشنامه منسجم براي  مصاحبه. شود می انجام) کارشناسان دفتر ارزیابی
 ي تدریس مربوط به آن استفادهها کالس و فعالیت، کشف نقاط قوت و ضعف درس

اي  هکافی براي استخراج دامن پذیري انعطافباید از  هاي پرسشنامه سؤال. کند می
جهت بهبود . ي دانشجویان حاضر در کالس برخوردار باشدها از دیدگاه گسترده
 با مدرس مربوطه در میان گذاشته ،اطالعات گردآوري شدهنتایج حاصل از ، تدریس

به عنوان مستنداتی از اثربخشی تدریس براي اتخاذ  نتایج شود و ممکن است می
  . دي مربوط به امور استخدامی مدرس بکار گرفته شوها تصمیم

، وسیله مدرسانه تواند به صورت فردي یا گروهی ب می آموختگان مصاحبه با دانش
از آنجایی که مصاحبه گروهی با . مدیران یا کارکنان دفتر ارزیابی انجام شود

باید بر اطالعاتی متمرکز باشند که  ها سؤالاز این رو ، دانشجویان نیاز به زمان دارد
. قابل دستیابی باشدآموختگان  توسط دانش ،زیابی استادتوان از طریق پرسشنامه ار  نمی

باید بر موضوعاتی همچون مفیدترین و  ،ي مصاحبه گروهیها گویه، به عنوان مثال
کیفیت تدریس و خدمات ، هاي محتواییخالء، بهترین مدرسان، غیرمفیدترین دروس

ر اظهارنظ و ها پاسخ ،ممکن است. مشاوره و راهنمایی تمرکز داشته باشد
کننده به صورت شفاهی ضبط و یا مکتوب گردآوري  توسط مصاحبه ،آموختگان دانش

کارگروه ، عضو هیأت علمیباید به  ،نتایج حاصله. نگهداري شود و محرمانه
با توجه به میزان اختصاصی . شود منعکساندرکار  ریزي دانشگاه و مدیران دست برنامه

ي مربوط به ها کن است براي تصمیماین مستندات مم ،بودن اطالعات گردآوري شده
تمام مصاحبه با . بهبود تدریس یا امور استخدامی مورد استفاده قرار گیرد

ي کتبی ها غیرعملی باشد و انجام ارزیابی ،اجرادر ممکن است آموختگان  دانش
کاري اضافی و زاید باشد؛ اما به ، استادانکنندگان از  آموختگان و ترك تحصیل دانش

ي گروهی را براي بهبود تدریس ها مصاحبه، مدرسان) 1981( و برسکمپ عقیده اوري
 استاداني مربوط به ارتقاي ها تواند در اتخاذ تصمیم می دانند و نتایج آن می بسیار مفید

  . ارزشمند باشد
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  آموختگان ارزیابی دانش .3
ي از واقعاً چیزآموختگان  دانشکه دریابند که آیا  اند هبرخی پژوهشگران در تالش بود

 2و مارش 1اورال ،به عنوان مثال. و تجارب درسی به یاد دارند یا خیر استادانتدریس 
را با  استاداني پایان ترم دانشجویان از ها بندي درجه، در یک مطالعه طولی) 1980(

موضوع  100در زمینه  آموختگیدانشپس از یک یا چهار سال  ،بندي آنان نتایج درجه
. تقریباً همسان بود ها بندي درجهو میانه  83/0بستگی بین آنها هم. درسی مقایسه کردند

را بین  %69ي خود میانگین همبستگی ها در بررسی) 1989( 3فلدمن، همچنین
در خالل شش مورد مطالعه در سطوح آموختگان  دانشبندهاي دانشجویان و  درجه

حدود زیادي  تاآموختگان  دانشدهد که  می نشان ها هتباشاین . مختلف بدست آورد
حاکی از  ،ها نتایج پژوهش، روي هم رفته. کنند می حفظ را شان جزئیات تجارب درسی

ي ها اساساً ارزیابی، و دروس استاداناز آموختگان  دانشآن است که نتایج ارزیابی 
این  وجود دارد،پرسشی که . نماید می تأیید ،انجام شده قبلی آنان را به عنوان دانشجو

آموختگان  دانشچه لزومی دارد که از  ،مشابه است ها ایج این ارزیابیاست که اگر نت
با آموختگان  دانشنظرخواهی شود؟ پاسخ این است که تهیه یک مقیاس ارزیابی 

سؤاالت متفاوت نسبت به ارزیابی دانشجویان و ارسال آن به فاصله یک تا چند سال 
تواند اطالعات جدیدي در  می هآموختگی از طریق پست الکترونیکی یا نام بعد از دانش

اثربخشی ، نیل به پیامدهاي برنامه، مفید بودن پیشنیازهاي دروس، زمینه کیفیت تدریس
آموختگی و آمادگی  آماده شدن براي اشتغال پس از دانش، ي پذیرش دانشجوها رویه

بندي نشده ممکن است نقاط ي ساختارها پاسخ. براي کار در دنیاي واقعی ارائه نماید
 به عقیده برك. کند و رهنمودهایی براي بهبود فراهم نماید تر وت مدرس را نمایانق
 هاي آموختگان با استفاده از سؤال دانشنتایج مطالعات بر روي نظرخواهی از ) 2006(

پاسخ نشان داده که بازخوردهاي ارائه شده در آنها براي مدرسان و مدیران  -باز
  . باشد می شاندرکار بسیار مفید و با ارز دست

به اهمیت این ، نامه جدید ارتقاء مرتبه اعضاي هیأت علمی گفتنی است که در آیین
راهبرد ارزیابی پی برده شده و به عنوان مکملی براي راهبرد ارزیابی تدریس توسط 

در زمان ارتقاي عضو هیأت . مدنظر قرارگرفته است) درصد 40با ضریب ( دانشجویان
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براي ارزشیابی کیفیت تدریس آموختگان  دانشخواهی از نظر«کاربرگ ویژه ، علمی
گیرد  می ممتاز قرارآموختگان  دانشبراي هر درس فقط در اختیار  »عضو هیأت علمی

  . گردد می و پس از تکمیل در پرونده عضو هیأت علمی ضبط
 

  ارزیابی همتایان .4
، 3و مک انرنسی 2؛ وب1991، 1رایس: به عنوان مثال( برخی محققان، هاي اخیر در سال

مدار است و  فعالیتی اندیشمندانه و پژوهش، کنند که تدریس می استدالل) 1995
خالقانه ، تواند همانند یک پژوهش ناب می، ي مربوط به تدریسها و فرآورده ها تالش

یک فعالیت پژوهشی نگریسته ه ي تدریس به مثابها اما اگر به فعالیت. و عالمانه باشد
ن فرایند و مسیري را که یک دست نوشته پژوهشی قبل از انتشار پس باید هما ،شود

از سر بگذراند و در معرض بررسی و  ،کند می در یک مجله علمی معتبر طی
استفاده از راهبرد داوري ) 1999( سلدینه به عقید. ي همتایان قرار گیردها داوري

تدریس در حال  همتایان به عنوان یکی از منابع جایگزین ارائه مستندات اثربخشی
ه مشاهد .1: گیرد می داوري همتایان در تدریس دو فعالیت عمده را دربر. افزایش است

بررسی همتایان از اسناد نوشتاري به کار  .2همتایان از عملکرد تدریس درون کالس؛ 
همتایان از عملکرد تدریس ه مشاهد. رفته در یک موضوع درسی در طول یک دوره

براي ارزیابی جوانبی از تدریس است که همتایان  بندي هدرجنیازمند یک مقیاس 
 ها ي این گونه مقیاسها گویه. صالحیت بیشتري از دانشجویان براي ارزیابی دارند

ي یادگیري طراحی ها ي تدریس و فعالیتها روش، نحوه ارائه، معموالً میزان معلومات
شاهده ممکن است به فرایند م ).2006، برك( گیرد می را در بر استادانشده توسط 

صورت زنده توسط یک یا چند تن از همتایان در طی یک یا چند جلسه کالسی انجام 
شود و یا از روي نوارهاي دیداري ضبط شده از نحوه تدریس در کالس صورت 

نیازمند  ،ارزیابی همتایان از مواد آموزشی تدریس است، فعالیت عمده دوم. گیرد
تکالیف داده ، طرح درس، کیفیت سرفصل دروس يبند درجهمقیاس متفاوتی براي 

بعضی اوقات رفتارهایی مانند رعایت . باشد ها می و پروژه ها آزمون، ها جزوه، شده
 در ارزیابی مواد. گیرد می گرایی را نیز در بر اخالق و تخصص، دهی شیوه نمره، انصاف

شود و نتایج  می دهذهنیت کمتري دخالت دا، اي هدر مقایسه با ارزیابی مشاهد، آموزشی
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اي  هروش ارزیابی مشاهد، با وجود این. دهد می ي به دستتر پایا و با صرفه، مؤثر
 ي تدریس فراهمها ي از فعالیتتر چرا که ارزیابی مستقیم ؛است تر همتایان معمول

بهتر است در یک نظام جامع ارزشیابی هر دو نوع فعالیت  ،در صورت امکان. کنند می
افزون روزه رغم استفاد علی. ن که در فوق اشاره گردید بکار گرفته شودارزیابی همتایا

ي قابل توجهی از طرف اعضاي هیأت ها هنوز مقاومت، از روش ارزیابی همتایان
 علمی براي پذیرش آن به عنوان مکملی براي ارزیابی دانشجویان از تدریس نشان داده

  :شود می ي ذیل ناشیها تداللعدم محبوبیت نسبی این روش ارزیابی از اس. شود می
  . شخصی و ذهنی هستند چون، باشند می زا مشاهدات همتایان تورش ◘
 . برد و پایا هم نیستند می زمان خیلی زیادي ،مشاهدات درون کالسی ◘
در حالیکه ارزیابی  ،انصافی است نوعی بی گر به تنهایی وجود یک مشاهده ◘

 . گیرد می ر صورتي پژوهشی معموالً توسط دو یا سه نفها فراورده
از عملکرد اي  هنگر نموناتواند نمای ، نمییک یا دو مورد مشاهده کالسی ◘

تدریس براي کل جلسات درس در طول نیمسال باشد و تنها دانشجویانی که تدریس 
توانند ارزیابی واقعی از  می کنند می ساعت براي هر درس مشاهده ها مدرس را براي ده

 . تدریس داشته باشند
ي مهم اثربخشی تدریس را ها ویژگی ،ي موجود ارزیابی همتایانها سمقیا  ◘
 . یی احتماالً هیچ تأثیري بر تدریس ندارندها کنند و نتایج چنین ارزیابی نمی يگیر اندازه
 مربوط به امور استخدامی ها ي حاصل از مشاهدات همتایان براي تصمیمها داده ◘
  ).2006، برك( نیست مناسب

با توجه به نحوه اجراي روش ارزیابی همتایان توسط  ها لبیشتر این استدال 
ها و  تعداد کمی از دانشگاه. رسند می ي مختلف آموزش عالی منطقی به نظرها مؤسسه
را به حداقل برسانند و مشاهدات  ها توانند سوگیري می ي آموزش عالیها مؤسسه

اما از طرف . انجام شده را به عنوان معرف واقعی عملکرد تدریس بهبود بخشند
ي حاصل ها داده. مطرح شده فوق توافق وجود دارد نظران بر آخرین استدالل صاحب

ي مربوط به بهبود تدریس مورد استفاده قرار گیرد ها از ارزیابی همتایان باید در تصمیم
تجربه شصت ساله بکارگیري ، همچنین. ي مربوط به امور استخدامیها و نه تصمیم

ي نظامی و صنعتی منجر به ها یان براي ارزیابی عملکرد در بخشراهبرد ارزیابی همتا
کارکنان زمانی تمایل به پذیرش مشاهدات . اخذ نتایجی مشابه با این یافته شده است

همتایان دارند که نتایج آن به عنوان بازخوردهاي تشخیصی سازنده بکار گرفته شود و 
 . ي اداري واقع گردندها نه مبناي تصمیم
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این راهبرد ارزیابی نیز مورد عنایت ، نامه ارتقاء مرتبه اعضاي هیأت علمی در آیین 
 اندرکاران نظام آموزش عالی کشور قرار گرفته است و به عنوان مکمل دیگري دست

در زمان ارتقاي عضو . شده است براي روش ارزیابی توسط دانشجویان در نظر گرفته
ان گروه آموزشی براي ارزشیابی نظرخواهی از همکار«کاربرگ ویژه ، هیأت علمی

با هفت گویه در اختیار چند ، در قالب دو شاخص »کیفیت تدریس عضو هیأت علمی
با ( گیرد و پس از تکمیل می تن از اعضاي هیأت علمی گروه آموزشی مربوط قرار

 ضبط نفع ذيدر پرونده ) درصد در نتیجه نهایی ارزیابی کیفیت تدریس 30ضریب 
یی از تدریس را که دانشجویان صالحیت ها جنبه، ست که این راهبردگفتنی ا. گردد می

ي از اثربخشی تدریس تر تحت پوشش قرار داده و تصویر جامع ،ارزیابی آن را ندارند
  . دهد می براي بهبود تدریس ارائه

 
  ارزیابی بیرونی توسط متخصصان  .5

یک یا چند نفر عضو  ،در این راهبرد به جاي ارزیابی اثربخشی تدریس توسط همتایان
ي تدریس که ها هیأت علمی متخصص در موضوع درسی مورد نظر یا متبحر در روش

عملکرد عضو هیأت  ،مقیاس ارزیابی مناسبی براي مشاهدات خود در اختیار دارند
آنچه این داوران به عنوان ناظران . کنند می علمی مورد نظر را در چند جلسه مشاهده

 ؛دهد می یی است از آنچه که مدرس مربوطه از خود نشانها یتواقع ،بینند می بیرونی
 ییها ي مؤسسهها شایعات و سوگیري، مشکالت درون سازمانی، ها چرا که خط مشی

البته ارائه این شیوه . آورند به آنان سرایت نکرده است می که از آن بازدید به عمل
. شود نمی کالسیموجب حذف دالیل مخالفت اعضاي هیأت علمی با مشاهده درون 

 یی که با خود به درون مؤسسهها به دلیل سوگیري ،اگرچه در ارزیابی ناظران بیرونی
ولی تا زمانی که مستقیماً با  ،آورد بازهم تا حدودي ذهنیت دخالت خواهد داشت می

از این . احتماالً هیچ غرض شخصی نسبت به او نخواهد داشت ،نکند   مدرس برخورد
ت که از چند ناظر مستقل در چند جلسه مختلف دعوت به عمل آن اس تر رو مناسب

تاکنون تحقیقی . کننده نیز فراهم شود آید تا امکان برآورد پایایی بین داوران ارزیابی
 ،حاصل از مقایسه نتایج مشاهدات همتایان و ناظران بیرونی مدرسان معین منتشر نشده

رسی کرده است که همبستگی ارزیابی ي چندین مطالعه را برها یافته) 1989( اما فلدمن
 ها میانگین همبستگی. اند هداد دانشجویان را با ارزیابی ناظران بیرونی مورد آزمون قرار

بین % 25کننده آن است که حدود  این موضوع بیان. بود 50/0متوسط و حدود 
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س ادراك متفاوتی از عملکرد تدری ،همپوشی وجود دارد؛ اما روي هم رفته ها ارزیابی
ي گزاف آمد و رفت ها با وجود هزینه. بین دانشجویان و ناظران بیرونی وجود دارد

گروه متخصصان براي انجام مشاهدات چندگانه از هر مدرس در گروه آموزشی و 
ي مشاهدات ها از برخی از محدودیت، رغم اینکه مشاهدات ناظران بیرونی علی

ارزش توجه و هزینه کردن را  اما روشی مطلوب است و ،برد می همتایان است رنج
ي آموزشی ها شوند و همچنین گروه می اعضاي هیأت علمی که تازه استخدام. داراست

ي قابل توجه و تجارب مفید ناظران بیرونی در ها توانند از مهارت می، تازه تأسیس
از مستندات گردآوري شده توسط ناظران بیرونی . ي تدریس بهره ببرندها روشه زمین

ي مربوط به امور استخدامی آنان استفاده ها دون موافقت مدرسان در تصمیمنباید ب
ي ارزیابی مؤسسه ها استفاده از کاربرگ، گفتنی است در این نوع راهبرد ارزیابی. شود

تدریس به خوبی آموزش دیده ه آن دسته از افرادي که در زمین مقصد و دعوت از
  . بهبود تدریس فراهم سازدي نوینی در راستاي ها تواند بینش می ،باشند
 

  خودارزیابی .6
. یی در مورد سودمندي خودارزیابی اعضاي هیأت علمی مطرح استها انتقاد و پرسش
توان از اعضاي هیأت علمی تقاضا کرد که خود را ارزیابی نمایند؟ آیا  می اینکه چگونه

. خیر عملکرد خودشان انصاف داشته باشند؟ احتماالًه ممکن است که آنان دربار
متأسفانه . طبیعی است که هرکس خود را در بهترین حالت ممکن توصیف نماید

، نتایج برخی مطالعات. باشد می در این زمینه تاکنون ناکافی و بدون نتیجه ها تحقیق
 تر برابر و پایین، دهد اعضاي هیأت علمی خودشان را در برخی موارد باالتر می نشان

ی که ارزیابی باالیی از دانشجویان دریافت استادان. ندشمار می از ارزیابی دانشجویان
از ، ممتاز استادان، در مجموع. کرده بودند به خودشان نیز ارزیابی باالیی داده بودند

 1بولین( معمولی و ضعیف ارائه کرده بودند استاداني نسبت به تر خودارزیابی صحیح
، در راهبرد خودارزیابیرغم وجود برآوردهاي سوگیرانه  علی ).2004، و همکاران

در کالس درس فراهم کند و  استادانیی براي ها تواند حمایت می اینگونه شواهد
. تصویري از اثربخشی تدریس ارائه نماید که از طریق سایر منابع قابل دسترسی نیست

. اندرکار بر سودمندي این شیوه توافق دارند و مدیران دست ها همچنین بیشتر مؤسسه
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اعالم کرد که خود  1974در سال  1دانشگاهی امریکا استادانانجمن  ،البه عنوان مث
همچنین بنیاد . بخشد می فرایند بررسی عملکرد اعضاي هیأت علمی را بهبود، ارزیابی

استفاده ، ها و دانشگاه ها کالج% 82ادعا کرد که ) 1994( 2کارنگی براي ارتقاي تدریس
، بنابراین. عملکرد تدریس گزارش کردند يگیر اندازهارزیابی را براي از روش خود
اثربخشی تدریس براي تبیین ه نتایج خودارزیابی از تدریس در معادله تقاضاي محاسب

ارزیابی باید به چه اما سؤال اینجاست که خود، رسد می برخی عوامل منطقی به نظر
، ناستاداي خوداظهاري اعضا یا گزارش فعالیت ها شکلی انجام صورت گیرد؟ کاربرگ

ي ها حاوي توصیفی از فعالیت ،ها این گزارش. ترین نوع خودارزیابی است معروف
در طی اي  هخدمات راهنمایی و مشاوره و سایر عملکردهاي حرف، مربوط به تدریس

ها در  مدیران دانشگاهه گاهی این اطالعات به وسیل. یک سال تحصیلی است
نظر داشت که این  اما باید در. رود می مربوط به برخی تشویقات به کار يها تصمیم

 به نظر سلدین. گزارش ساالنه یک خودارزیابی واقعی از اثربخشی تدریس نیست
در ترکیب با منابع دیگر  ها زمانی که استفاده از مستندات این خودارزیابی) 1999(

، ها فعالیت، بکارگیري یک کاربرگ منسجم که نشانگر اهداف آموزشی ،مدنظر است
در این نوع . ي مدرس باشد مفید استها ست آمده و عدم موفقیتده نتایج ب
سازگاري بین ، داري و تدریس روش کالسه یی در زمینها توان پرسش ها می گزارش

ریزي و سازماندهی درس را  برنامه، دانش مربوط به موضوع درسی، دانشجو و استاد
نشجویان را از دو منظر ي ویژه ارزیابی توسط داها تواند فرم می هچنین مدرس. گنجاند

به عنوان روشی مستقیم براي ارزیابی عملکرد تدریس خود و  ،نخست. تکمیل نماید
. که دانشجویان باید ارائه دهنداي  هبینی شد ي پیشها بندي درجهبه عنوان  ،دوم

خودارزیابی و ادراکات ، ارزیابی دانشجویان( گانهي بین این مجموعه سهها اختالف
ارزشی در مورد اثربخشی تدریس ي باها تواند بینش می) بی دانشجویانمدرس از ارزیا

. ي تدریس خیلی سودمند باشدها فراهم سازد و براي بهبود در برخی از حیطه
همبستگی  ها مطالعات انجام شده بر روي نتایج ارزیابی دانشجویان و خودارزیابی

ي این ها ه نتایج ارزیابیاگرچ ).1989، فلدمن( اند همثبت اما پایینی را گزارش کرد
ي مربوط به بهبود ها مجموعه منابع سه گانه ارزیابی ممکن است براي اتخاذ تصمیم

اما ضبط یک فیلم دیداري از عملکرد تدریس توسط خود  ،تدریس خیلی مفید باشد
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خودارزیابی توسط هر . باشد ها ارزیابیاز خود تر مدرس ممکن است بسیار آموزنده
 تدریس و اثربخشی درك شده در کالس را به اثباته رباردانش او د، مدرس

این اطالعات باید به صورت ، در اتخاذ تصمیم مربوط به امور استخدامی اما ،رساند می
  . انتقادي مورد بررسی قرار گیرد و با سایر مستندات مقایسه شود

  
  تهیه فیلم دیداري  .7

از عملکرد خود در کالس ، يتواند با داشتن یک دوربین فیلمبردار می هر مدرسی
بلکه مدرس باید صرفاً  ،ي ویژه نداردها این عمل نیازي به مهارت. گزارشی تهیه نماید

توان از  می البته. تواند تدریس کند به بهترین حالت از خود نشان دهد می چیزي را که
د تا از ریزي شو باید طوري برنامه، اما. افراد دیگري خواست که این کار را انجام دهند

از اي  هبرداري کرد تا از دامنلی یا بهترین و بدترین کالس فیلمیک کالس معمو
در این زمینه باید از مدرسین خواست که . برداري شود نمونه ،عملکردهاي تدریس

سعی نمایند نقش و نمایش بازي نکنند تا تصویر واقعی و درستی از چگونگی تدریس 
افراد . د محکمی از عملکرد تدریس مدرس استسن، این فرآورده. آنان فراهم شود

تواند به  می خود مدرس، نخست. توانند این فیلم دیداري را ارزشیابی کنند می مختلفی
فیلم مقیاس ه را مرور کند و یا در حین مشاهد صورت خصوصی در دفتر کارش آن
مکاران تقاضا توان از یکی از ه می، عالوه بر این. ارزیابی همتایان را نیز تکمیل نماید

بازخوردهاي الزم را  ،کرد که فلیم را مشاهده کند و پس از تکمیل مقیاس ارزیابی
توان از دو یا چند تن از همکاران خواست که با دیدن فیلم  می نهایتاً. فراهم کند

این . مقیاس مربوطه را تکمیل کنند و بازخوردهایی براي مدرس فراهم سازند
امکان دخالت و حجم زیاد اطالعات تولید شده ، چیدگیي مختلف بیانگر پیها گزینه

ي ارزشمندي نسبت ها توانند بینش ها می تمام این گزینه. باشد می در خصوص تدریس
. مدرس را رهنمون سازند، به تدریس فراهم کنند تا در راستاي بهبودهاي موردنظر

بط شده ي دیداري ضها از مزیت فیلم) 1999( و سلدین) 1994( برسکمپ و اوري
تنها شاهد کوچکی براي اثربخشی ، اما این راهبرد ،اند هبراي بهبود تدریس حمایت کرد

ي دیداري تشخیص محاسن و ها اگر هدف از ضبط فیلم. سازد می تدریس فراهم
اعضاي هیأت علمی باید تشویق شوند ، ي یک یا چند جلسه تدریس استها کاستی

ا با استفاده از مقیاس ارزیابی یا چک که به صورت منظم رفتارهاي مشاهده شده ر
توان  می با استفاده از این ابزار. ارزیابی کنند اند هلیستی ویژه که به این منظور تهیه شد
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، اگر یک همکار با تجربه. بازخوردها را بر مواردي که نیاز به تغییر دارند متمرکز کرد
نه بازخوردهایی را فراهم یک استاد مورد احترام یا یک مشاور بتواند به صورت محرما

فیلم دیداري ه نتیجه مشاهد ،صورت در هر. کند براي مدرس بسیار مفیدتر خواهد بود
باید تهیه نیمرخی از رفتارهاي مثبت و منفی در تدریس به همراه فهرستی از اهداف 

کیفیت اگر اعضاي هیأت علمی واقعاً به بهبود . باشد ها ویژه براي تشخیص ناکارایی
 »از کاراي  هنمون«یک فیلم دیداري ضبط شده به عنوان  ،متعهد باشند خودس یتدر

ي مربوط به بهبود ها سندي قوي از عملکرد تدریس را براي کمک به اتخاذ تصمیم
  . کند می تدریس فراهم

  
  ارزیابی کارفرمایان .8

 ؛مطرح استآموختگان  دانشیی در مورد کیفیت یادگیري ها براي کارفرمایان پرسش
؟ آیا آنها اند هي درسی دانشگاه فرا گرفتها چیزي از برنامهآموختگان  دانشا واقعاً آی

تواند با رویکردي به دنیاي واقعی  می افرادي موفق هستند؟ ارزیابی اثربخشی تدریس
بعد از گذشت . توسط کارفرمایان انجام شودآموختگان  دانشاز طریق فرایند ارزشیابی 

تواند  میآموختگان  دانشانجام یک ارزیابی عملکرد از ، حداقل یک سال از اشتغال
تناسب برنامه درسی و طراحی برنامه ، بازخوردهایی در زمینه کیفیت کلی تدریس

درباره اثربخشی ، ها ممکن است بسته به میزان اختصاصی بودن مهارت. فراهم کند
اما این ابزار داراي . یی به عمل آیدها نیز استنباط استادانتدریس فردي 

یی است چرا که این روش نوعی ارزیابی غیرمستقیم بوده و بر اساس ها محدودیت
آموختگان  دانشردیابی ، مرحله اول راهبرد ارزیابی. پیامدها و نتایج برنامه استوار است

سوابق مربوط به اشتغال و  ها معموالً در برخی از کشورها آموزش دانشگاه. است
اما زمانی . دارند می آموختگی نگه را تا چند سال بعد از دانشآموختگان  دانشکاریابی 

 کنند یا به کشورهاي دیگري مهاجرت می شان را عوض شغلآموختگان  دانشکه 
 پیشنهاد) 1995( 1در این زمینه سپانن. پیدا کردن آنها کاري مشکل است .کنند می
آموختگان  دانشاي ردیابی سابقه کار ي اطالعاتی بیمه بیکاري برها کند که از پایگاه می

ي اطالعاتی دانشگاه پیوند داده ها طور مستقیم به سیستمه تواند ب می استفاده شود که
ي درباره رفتارهایی است که باید گیر تصمیم، مرحله بعدي این راهبرد. شود
رد که ها را ارزیابی ک توان برونداد برنامه درسی دانشگاه می زمانی. ي شوندگیر اندازه
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حسابداري یا ، پرستاري، براي یک حرفه مشخص مانند دبیريآموختگان  دانش
توان پیامدهاي مورد انتظار را به همراه  می در این زمینه. مهندسی تربیت شده باشند

بر اساس آموختگان  دانشمهارت و توانایی ، یی براي تعیین کیفیت دانشها پرسش
در بین  ها اجراي این ارزیابی. ترکیب کرد میزان عملکردشان در یک مقیاس ارزیابی

دروس و برنامه را در ارتباط با ، تواند نقاط قوت و ضعف مدرسان میآموختگان  دانش
تواند اطالعات فراوان و ارزشمندي  می این راهکار. عملکرد شغلی به دقت تعیین کند

براي  ویژهه براي اتخاذ تصمیم در مورد ارزشیابی برنامه و اثربخشی تدریس ب
ي حاصل از عملکرد شغلی ها داده. فراهم کنداي  هي تخصصی و حرفها دانشکده

ممکن است به صورت خیلی محدود با عملکرد تدریس فردي آموختگان  دانش
  . مدرسان آنها پیوند داشته باشد

  
  ارزیابی مدیران  .9

می خود را توانند اعضاي هیأت عل ها می یا رؤساي دانشکده ها هاندرکاران دانشگا دست
طبق معیارهاي تدریس و خدمات راهنمایی و مشاوره  براي اهداف مختلفی بر

افرادي با تخصص و ، معموالً مدیران دانشگاهی ).2004، 1دیاموند( ارزشیابی کنند
فنون سنجش و داراي دانش و معلومات در رشته ، ي تدریسها تجربه در روش

اثربخشی تدریس را مشاهده  مدیران دانشگاهی ممکن است. تخصصی خود هستند
 ها وسیله اعضاي هیأت علمی را در زمینه سایر حیطهه کنند و مستندات تهیه شده ب

معموالً یک کاربرگ منسجم به عنوان گزارش کار به تمام . مورد ارزیابی قرار دهند
ي ها ي خود را در تمام حیطهها شود تا تصویري جامع از پیشرفت می اعضا فرستاده

خواسته شده در گزارش  هاي هرچه قدر مقوله. یکسال گذشته ارائه کنندمذکور در 
خواهد تر و ارزیابی آن براي مدیران آسان ءتکمیل آن براي اعضا ،ارائه شود تر جزئی
توانند کیفیت کلی عملکرد آنان را در هر حیطه  می سپس مدیران دانشگاهی. بود

براي افزایش حقوق یا  ها مه حیطهکنند و نهایتاً یک ارزشیابی کلی از ه بندي درجه
ي این راهبرد آن است که ها یکی از کاستی. اعطاي پایه و تشویقات به عمل آورند

گیرد و آنان مشاهدات  می معموالً ارزیابی مدیران بر اساس منابع دست دوم صورت
، این شیوه، اما در هر حال. مستقیم از تدریس یا خدمات مشاروه و راهنمایی ندارند

ي مربوط به ها ي نسبت به سایر منابع دیگر ارزشیابی براي تصمیمتر گاه متفاوتدید
  . کند می یا ارتقاي اعضا فراهم ها پرداخت
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  پژوهشگري در آموزش .10
 1نظران از جمله بویر توسط برخی صاحب ،ي از پژوهشگريتر یافته اخیراً مفهوم بسط

ي ها یک از حیطه تواند در هر می پژوهشگري ،آنانزعم  به. ارائه شده است) 1990(
) 6: 1998( 2به عقیده شولمن. انجام پذیردادغام و آموزش نیز ، کاربرد دانش

ي ها قرار دادن نتایج حاصل از فعالیت«: پژوهشگري در آموزش عبارت است از
که اي  هدهندگان است به گون آموزشی استاد در اختیار جامعه آموزشی و آموزش

ي ها ند آنرا مورد ارزیابی نقادانه قرار دهند و به عالوه فعالیتاعضاي این جامعه بتوان
پژوهشگري در آموزش  ،تر به عبارت ساده ».بعدي خود را بر مبناي آن استوار سازند

یعنی مشارکت در بسط و گسترش بدنه دانش در حال رشد تدریس و یادگیري در 
ي علمی ویژه ها ها در فصلنامهیا انتشار آن ها آموزش عالی با ارائه مقاالت در کنفرانس

ارائه و انتشار مقاالت و کتب در زمینه نوآوري در فنون تدریس و . تدریس و یادگیري
. باشد می یی از تخصص در تدریسها شاخص ،یادگیري و دیگر موضوعات مربوطه

تواند اثربخشی  می ي مهم در زمینه تدریس و یادگیريها تحقیق بر روي پرسش
مستندات پژوهشگري در تدریس . یشان بهبود بخشدها در کالستدریس مدرسان را 

، برگزاري کارگاه آموزشی، تحقیقی هاي ، شامل ارائه مقاالت و گزارشممکن است
و  ها ي جدید تدریس در مؤسسهها ارائه و انتشار نکات کلیدي در زمینه روش

ري در ي خوبی در زمینه تدریس و یادگیها هر ساله کنفرانس. باشد ها کنفرانس
ملی و ، اي هدر سطح منطقاي  هي خاص و یا حتی موضوعات بین رشتها رشته
سازد  می یی فراهمها فرصت ،تأکید بر انتشار نتایج تحقیقات. شود می المللی برگزار بین
. کارهایشان را در مجالت داوري شده تدریس و یادگیري ارائه کنند استادانکه 

ی که قبالً در استادانبراي ، یابی اثربخشی تدریساستفاده از این نوع مستندات در ارز
 فرصتی فراهم ،اند هي تخصصی خودشان تحقیق کرده و مقاله منتشر کردها رشته
. یادگیري سوق دهند -ي یاددهیها یشان را به سمت حیطهها آورد که پژوهش می

 ي یک رشته تخصصی و همچنین در زمینه تدریس و یادگیريها مشارکت در پژوهش
به عقیده برخی محققان . واند به قدر و منزلت استاد در هر دو حیطه بیافزایدت می

از آنجا که پژوهشگري در ) 1388( میرزازاده و جعفریان، از جمله جلیلی ،ایرانی
نحوه ارائه و ارزیابی آن نیز با  ،مفهومی جدید است و از سوي دیگر ،آموزش
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دانشگاهی کشور مفهوم در جامعه  سازي این پیاده. ي کالسیک متفاوت استها پژوهش
دارد که در بسیاري از جهات مشابه سایر اي  هي ویژها ساختنیاز به تأمین زیر

  . کشورهاي جهان است
 

 جوایز سرآمدي در تدریس .11
اگر چه این مفهوم تا حدودي مشابه با سایر منابع قبلی مستندات اثربخشی تدریس 

 شود که طی آن جایزه تعیین می فرایندي مربوط اما پیوند آن با سایر مستندات به. است
 نامزد »سرآمدي در تدریس«هر عضو هیأت علمی که براي دریافت جایزه . شود می
را که توسط گروهی از داوران برطبق اي  هکنند باید فرایند ارزیابی خسته ،شود می

در مستندات اثربخشی تدریس . طی نمایندشود  می معیارهاي سرآمدي تدریس انجام
بازبینی آنها و تعداد متقاضیان دریافت جایزه ، این راهبرد به معیارهاي اعطاي جایزه

پیشینه تحقیقاتی در زمینه ارزش و اهمیت اعطاي جایزه به سرآمدي در . بستگی دارد
در این . باشد می پراکنده و ضعیف، تدریس به عنوان یک مشوق براي بهبود تدریس

انتقادهاي قابل توجهی درباره فرایند . خالف وجود داردي موافق و مها دیدگاه ،زمینه
بدگمانی و ، ابهام، نظمی انتخاب سرآمدي در تدریس ارائه شده است که گرایش به بی

جوایز سرآمدي در تدریس در بهترین  ).1997، 1ناپر( اند هذهنی بودن از آن جمل
العات اط، به عنوان راهبردي جهت ارائه مستندات اثربخشی تدریس، حالت

، کند و در بدترین حالت می ارزشمندي براي نامزدهاي دریافت جایزه فراهم
قابل اعتماد و نادرستی در مورد نامزدهایی که قانونمند و منضبط بازخوردهاي غیر

شایستگی نامزدها براي دریافت جایزه باید در بطن . ندک میارائه  ،اند هظاهر شد
  . یس در هر دانشگاه بررسی و ارزیابی شودي تدرها و حق التشویق ها مجموعه مشوق

نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هیأت علمی این راهبرد نیز  شایان ذکر است که در آیین
در مؤسسات آموزشی ارتقاي مرتبه ، بر اساس ماده پنج آن. به نوعی رعایت شده است

مفاد  از استادیاري به دانشیاري آن دسته از اعضاي هیأت علمی که بر اساس جزئیات
اشتهار به تالش در تدریس و تعلیم  ،در پنج سال منتهی به زمان ارتقا، این ماده

دانشجویان و پرورش دانشجویان خالق و کارآمد داشته باشند و از حداقل امتیاز کل 
توانند بدون در نظر گرفتن سایر بندهاي  می ،برخوردار باشند 20از  19 کیفیت تدریس

  . مرتبه استادیاري به مرحله دانشیاري ارتقا پیدا کنندنامه ارتقا از  شرطی آیین
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  ي نتایج یادگیريگیر اندازهابزارهاي  .12
با ارزیابی مستقیم از رفتارهاي تدریس سر و  بیشتر مستندات قبلی اثربخشی تدریس

تایج یادگیري مبتنی بر شواهد ي نگیر اندازهاما از آنجا که راهبرد ابزارهاي ، کار داشتند
اثربخشی عملکرد ، در این شیوه. لذا اجراي آن دشوار است ،باشد می یممستقغیر

یعنی از چیزهایی که دانشجویان . شود می تدریس استاد از عملکرد دانشجویان استنباط
طور ثابت ه گزارش کردند که ب) 2001( 2و فرانکلین 1ثیال. گیرند می در درس فرا

ي کلی ها با ارزیابی ها یزان آموختهي قوي بین ارزیابی دانشجویان از مها همبستگی
داري بین ارزیابی  ي معنیها همبستگی) 1981( 3تحقیقات کوهن، همچنین. وجود دارد

گذشته از وجود چنین . ي پایانی نشان دادها دانشجویان و عملکرد آنان در آزمون
تعیین عملکرد دانشجو بر مبناي نتایج یادگیري به عنوان یک ابزار ، ییها همبستگی

. روست هي اثربخشی تدریس با مشکالت متعددي روبگیر اندازهمستقل و روا براي 
له آن است که در این شیوه تدریس به عنوان تبیینی انحصاري براي ئمعماي مس

عملکرد دانشجو در طول ترم تحصیلی در . شود می یادگیري دانشجویان در نظر گرفته
ي ها ثیر عواملی همچون ویژگیتحت تأ ها و گزارش ها پروژه، ها زمینه آزمون
گیري نتایج یادگیري قرار دارند که  امکانات مؤسسه و ابزارهاي اندازه، دانشجویان

اثربخشی تدریس در این  ).2006، برك( بر روي آنها هیچ کنترلی ندارند مدرسان
. تدریس نتیجه مدار است، یعنی، شود می وري دانشجو ارزیابی دیدگاه بر اساس بهره

یی که ها وسیله تعداد فرآوردهه تواند ب می اگر عملکرد یک کارگر کارخانه، همهبا این 
پس چرا اعضاي هیأت علمی  ،گیري شود کند اندازه می اي از زمان تولید او در دوره

ارزشیابی نشود؟ مباحث  ها وري یا موفقیت دانشجویانش در آزمونبراساس بهره
عضو هیأت علمی از اصول نظام قطعه  مطروحه در زمینه مقایسه کارگر کارخانه و

مشهورترین شکل پرداخت بر اساس نتایج  ،قرارداد قطعه کاري. گیرد می کاري ریشه
 ي قوي براي تولید بیشتر توسط کارگران فراهمها مشوق ،ها این پرداخت. است
وقتی این نظام در زمینه . شود می وري باال باعث بهره ي آنیها چون پاداش ،کند می

نخست آنکه یک کارگر از  ؛اثر خواهد شد به دو دلیل بی ،شود می بکار برده تدریس
اما استاد با دانشجویانی سر و کار . کند می مواد مشابهی براي تولید هر فرآورده استفاده
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 ،دوم آنکه. ي متفاوتی از کالسی به کالس دیگر هستندها دارد که داراي ویژگی
و  ها بر مهارت به ندرتیک کارگر کارخانه ي مواد مورد استفاده توسط ها ویژگی

ت و کیفیت فرآورده را صرفاً به کارگر توان کمی نمی یعنی. میزان تولید او تأثیر دارد
، نگرش، توانایی، جنسیت، مانند سن، ي اساسی دانشجویانها ویژگی. نسبت داد

دار  دهاي معنیبراي ارائه بازخور. تواند بر عملکرد دانشجویان تأثیر بگذارد می انگیزش
ي تدریس و ها به مدرسان و داوري درباره ارزشیابی برنامه در راستاي بهبود روش

ي گیر اندازهکند که نتایج ابزارهاي استاندارد  می پیشنهاد) 2001( 1فنویک، برنامه
در بین  ها سازي و شبیه ها پروژه، مسئلهتمرینات حل ، ها یادگیري مانند آزمون

آن است که این راهبرد ارزیابی با  تر صحیح. گردآوري شوندي دانشجویان ها گروه
  . حداکثر احتیاط و در ترکیب با راهبردهاي دیگر مورد استفاده قرار گیرد

 
 کارپوشه تدریس .13

سازي اقدامات و براي مستنداي  هالزم است که اعضاي هیأت علمی مسئولیت عمد
براي ارائه اي  هنبع جداگانم ،کارپوشه تدریس. عملکردهاي آموزشی خود بپذیرند

که در  است منسجم از مستنداتاي  هبلکه مجموع، شواهد اثربخشی تدریس نیست
یعنی نمونه کارهاي انجام شده و تفسیرهاي انتقادي بر آنها  ،برگیرنده دو بخش اصلی

بیانگر عملکرد تدریس عضو هیأت علمی در ارتباط با  ،کارپوشه تدریس. است
ي در مورد استخدام و ارتقا گیر تصمیمانشجویان است و براي یادگیري و پیشرفت د

در  براي ارزیابی عملکرد کارکنان سال قبل 50از حدود . گیرد می مورد استفاده قرار
در زمینه  ها بیشتر پژوهش. شود می استفاده ي بازرگانی و صنعت از کارپوشهها بخش

شناسی صنعتی و سازمانی  ني رواها اثربخشی کارپوشه در ارزیابی عملکرد در حوزه
پرونده یا ، از این راهبرد در کشورهاي مختلف تحت عناوین دوسیه. انجام شده است
 استاداناستگاه این روش در کار کمیته انجمن خ، اخیراً. شود می نیمرخ نیز یاد

که  اند هبیان داشت) 1986( و همکارانش 2شور. ي کانادا یافت شده استها دانشگاه
د شواهد و مستندات خود را در رابطه با اثربخشی تدریس در یک بای استادان

آن  ،شود می پرسشی که در اینجا مطرح. گنجانده و ارائه کنند »کارپوشه مستندات«
پوشه جهت قضاوت در مورد اثربخشی تدریس به چه چیزي اتکا است که در کار
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که  اند هبندي کرد مورد پیشنهادي را در سه گروه اصلی دسته 49این زمینه  در. شود
مواد آموزشی تهیه شده توسط خود  )ي تدریس خوب بها فرآورده )الف: از عبارتند

) 2001( 2و رایت 1همچنین ناپر. اطالعات گردآوري شده از دانشجویان )استاد و ج
گردآوري  ها هدانشگا استادانمورد پر استفاده را که از طریق نظرسنجی از  10لیستی از 

ي مربوط به ها داده، تعداد واحدهاي تدریس شده، عناوین دروس. اند هشده ارائه نمود
گواهی شرکت در ، آموزشی تهیه شده مواد، ارزشیابی از تدریس توسط دانشجویان

، مقاالت، ها نامه راهنمایی و مشاوره پایان، ي آموزشیها نوآوري، ها سمینارها و کارگاه
آنها این موارد را در سه . اند هاز آن جمل یا گزارش کارهاي میدانی دانشجویان ها پروژه

راهبردها یا فلسفه ) ب، ي تدریسها مسئولیت )الف :اند هرده اصلی ذیل گنجاند
این موارد ذکر شده چارچوب اصلی کارپوشه را . نتایج کار دانشجویان) تدریس و ج

ي ا هباید در نظر داشت که تدریس صرفاً فهرستی از دروس و خالص. دهند می تشکیل
استفاده از آن عمدتاً  ،گیر است از آنجایی که تهیه کارپوشه وقت. نیست ها از ارزشیابی
برآوردهاي اولیه از پایایی  .ي مربوط به امور استخدامی مناسب استها در تصمیم

ي ها بخش. اند هدلگرم کنند ها ي کارگروه ارتقا و ترفیعات بر اساس کارپوشهها داوري
البته  ،ي خود براي کلیه اعضاي هیأت علمی مفید خواهد بودانتقادي کارپوشه به خود

  . اگر وقت کافی براي تهیه آن داشته باشند
  

  گیري بحث و نتیجه
هدف اصلی ارزشیابی . ارزشیابی هم شامل عناصر تکوینی و هم عناصر تراکمی است

ی را نیز فراهم نماید ت ،بهبود تدریس است ا ولی نظام ارزشیابی باید اطالعات کم
با توجه به پیچیدگی . ي در خصوص ارتقا یا تبدیل وضعیت باشدگیر تصمیمراهنماي 

ي ها توان با استفاده صرف از نتایج ارزیابینمی، ي متفاوت اثربخشی تدریسها حیطه
به باور . دانشجویان یا تعدادي از همکاران در مورد آن به صورت قاطع قضاوت نمود

فرایندي منفی و  ،ریزي مشخصبدون برنامه ي فوري وها ارزشیابی) 1380( خیر
ریزي  در حالی که واقعیت آن است که ارزشیابی مناسب و برنامه ،تهدید کننده است

ي فراوانی را براي رشد ها کننده باشد تا فرصت تواند فرایندي مثبت و کمک می شده
کانات در این زمینه باید با توجه به ام. اعضاي هیأت علمی فراهم نمایداي  هحرف
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ي ارائه شده و تناسب ها اهداف ارزیابی و رعایت توصیه، دانشگاه یا مؤسسه
  . ي ارزیابی با هدف ارزیابی اقدام به انجام ارزشیابی جامع و معتبر نمودها روش
دات و شواهد اثربخشی ي برجسته راهبردهاي تهیه مستنها در جدول ذیل ویژگی 

ي در مورد تهیه ترکیبی مناسب از گیر متصمی. آمده است ،توضیح داده شدتدریس که 
. این راهبردها قبل از آغاز فرایند ارزیابی در هر دانشگاه یا مؤسسه توصیه شده است

اجرا و گزارش نتایج آن به شکل ، گام بعدي طراحی، ترکیب پس از فراهم شدن این
ي گرفته شده در خصوص اعضاي هیأت علمی به ها صحت تصمیم. باشد می صحیح
البته . آوري شده بستگی دارد روایی و پایایی شواهد جمع، ارزیابی يراهبردها ادغام

ارزشیابی نهایی اثربخشی  باید در نظر داشت که این راهبردها داراي سهم مساوي در
ي آماري پیشرفته ها توان با روش می این راهبردها را سهم هریک از .تدریس نیستند

همه این  .است شدهجامع ارزشیابی پیشنهاد چندین مدل  ،در این خصوص. تعیین کرد
مستندات با وزن بخشیدن بیشتر به ه براي تهیاي  همنابع چندگانه در برگیرند ها مدل

ي ها ارزیابی دانشجویان و همتایان و در مقابل دادن وزن کمتري به سمت روش
   ).1999 ،1سنترا( مدیران و کارفرمایان است، آموختگان نظرسنجی از دانش، خودارزیابی

  
  ي برجسته راهبردهاي اثبات اثربخشی تدریس ها ویژگی 

 نوع ابزار  راهبردها
  کنندگان ارایه

 مستندات
  کنندگان استفاده

 از مستندات
 يگیر تصمیمنوع 

  ارزیابی دانشجویان
 ارزیابی همتایان

  ارزیابی متخصصان بیرونی
  خود ارزیابی

  ي دیداريها فیلم
  مصاحبه گروهی

  ختگانارزیابی دانش آمو
  ارزیابی کارفرمایان

  ارزیابی مدیران
  پژوهشگري در آموزش

  سرآمدي در تدریس
  ابزارهاي نتایج یادگیري

 کارپوشه تدریس

  مقیاس ارزیابی 
  مقیاس ارزیابی
  مقیاس ارزیابی
  مقیاس ارزیابی 
  مقیاس ارزیابی 

  پرسشنامه
  مقیاس ارزیابی 
  مقیاس ارزیابی 
  مقیاس ارزیابی 
  بررسی داوران 

  ی داورانبررس
  پروژه، آزمون

 بیشتر موارد فوق

  دانشجویان
  همتایان

  متخصصان بیرونی
  اعضاي هیأت علمی

  همتایان/مربیان
  دانش آموزان

  دانش آموختگان
  کارفرمایان

  مدیران
  مربیان
  مربیان

  دانشجویان 
 همتایان/ دانشجویان

  مدیران/ اعضاي هیأت علمی
   اعضاي هیأت علمی
  مدیران/اعضاي هیأت علمی

  مدیران/ضاي هیأت علمیاع
  همتایان/اعضاي هیأت علمی
  مدیران/اعضاي هیأت علمی
  مدیران/اعضاي هیأت علمی
  مدیران/اعضاي هیأت علمی

  مدیران
  مدیران

  مدیران/ شوراي دانشکده
  شوراي برنامه درسی/اعضا

 هیأت ممیزه

  ارزیابی برنامه/امور استخدامی/بهبود تدریس
   امور استخدامی/بهبود تدریس

   امور استخدامی/د تدریسبهبو
   امور استخدامی/بهبود تدریس
   امور استخدامی/بهبود تدریس
   امور استخدامی/بهبود تدریس
  ارزیابی برنامه/امور استخدامی/بهبود تدریس
  ارزیابی برنامه

  امور استخدامی 
  امور استخدامی 
  ارزیابی برنامه/ بهبود تدریس/ امور استخدامی 
  امور استخدامی

 ارزیابی برنامه/ بهبود تدریس/ خدامی امور است
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؛ اند هل شدئدر کشور ما نیز بیش از پیش براي ارزیابی اثربخشی تدریس اهمیت قا 
، انتشار مقاالت و کتب مرتبط با ارزشیابی، انجام تحقیقات متعدد در این زمینه

ار ي و مالك قرگیر اندازهي آموزشی مربوط به تدریس و سنجش و ها برگزاري کارگاه
نشانه توجه زیاد متولیان  ،دادن نمرات ارزیابی براي ارتقاء به مراتب دانشگاهی باالتر
افزایش ، یک نمونه بارز. نظام آموزش عالی کشور به ارزشیابی اثربخشی تدریس است

نامه ارتقا و تبدیل  منزلت ارزیابی از تدریس با باالبردن سطح نمره مورد انتظار در آیین
ات ارزیابی به عنوان این نمر. است ها دانشگاه اعضاي هیأت علمیاستخدامی  وضعیت

، فنّاوريتحقیقات و ، وزرات علوم( کننده در نظر گرفته شده استیک عامل وتو
   ).1381، ؛ نصر1387
، گیریم که معیارهاي نظام آموزش عالی در هر کشوري می از مباحث فوق نتیجه 

را در فرایند ارزشیابی اثربخشی تدریس ي گیر اندازهو چگونگی  ها موارد و مصداق
ي ها مقیاس: مانند( يگیر اندازهي ابزارهاي ابه محتو ،معیار اول. کنند می تعیین
شود که نیازمند تعریفی  می مربوط) توسط دانشجویان یا ارزیابی همتایان بندي درجه

بخش را توانایی و سایر رفتارهایی است که فرایند تدریس اثر، مهارت، روشن از دانش
ي ها یا داوري بندي درجهي ها ي حاصل از مقیاسها به داده ،معیار دوم. کند می تشریح

مبناي ، در هر دو مورد. انجام شده به وسیله همتایان و ناظران بیرونی ارتباط دارد
، ي درس استها همتایان و ناظران از کالس، مشاهدات مستقیم دانشجویان، ارزیابی

نتایج عملکرد دانشجویان و انتشار : مانند( دریس از منابع دیگراما استنباط اثربخشی ت
 به صورت غیرمستقیم صورت، )راهبردهاي نوین تدریسه مقاله و کتاب در زمین

ي اثربخشی گیر اندازهه مجموع این منابع اطالعاتی تا حد زیادي در نحو. گیرد می
ي اثربخشی گیر هاندازدر گام نخست ، این رو از. تدریس با هم متفاوت هستند

توافق حاصل آید و بر ، باید بر سر مفهومی واحد از مفهوم اثربخشی تدریس، تدریس
دهنده اثربخشی  ي تشکیلها مختلف سازه راهبردهايشده از  آوري جمعمبناي شواهد 

تشریح  ،مختلف در این مقاله راهبردهاينقاط قوت و ضعف . تدریس تعیین شود
در ، تواند اطالعات منحصر به فردي عرضه کند می دهاراهبرکدام از آن  هر. گردید

، به عنوان مثال. برند می ي مخصوص به خود رنجها یک از آنها از ضعف هر، عین حال
ي ارزیابی دانشجویان از ها ناپایایی یا سوگیري موجود در ارزیابی همتایان با محدویت

نقطه قوت هر ، تلفمخ راهبردگیري از چند  در صورت بهره. استادان مشابه نیست
این همگرایی موجب اتخاذ . باشد راهبردهاضعف سایر ه کنند تواند جبران می راهبردي
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اثربخشی تدریس خواهد شد که بسیار معتبرتر از آن دسته از ه ي دربارها تصمیم
به دلیل پیچیدگی عمل . اند هگرفته شد راهبرداست که تنها بر مبناي یک  ییها تصمیم
با ، راهبردکامالً معقول است که به جاي تکیه بر یک ، بخشی تدریسي اثرگیر اندازه
از اثربخشی تدریس  تر و صحیح تر تصویري جامع، مختلف راهبردهايگیري از  بهره

باید صرفاً اطالعات ، ها اما باید در نظر داشت که مدیران ارشد دانشگاه، فراهم سازیم
شواهد موثقی براي روایی آنها در را با هم ترکیب کنند که  راهبردهاآن دسته از 
  . دسترس باشد

به  ،در نظام آموزش عالی کشور ها نامه با توجه به تجربیات مؤلف و بررسی آئین
یعنی بهبود و رفع  ،رسد به بخش اول هدف ارزشیابی اثربخشی تدریس می نظر

ها و مؤسسات آموزش  نواقص تدریس بهاي کافی داده نشده است و بیشتر دانشگاه
 براي امور استخدامی از جمله تبدیل وضعیت لی نتایج ارزشیابی از تدریس را صرفاًعا

هدف  ،تر اشاره گردید همچنانکه پیش. مدنظر دارند مرتبه علمی و ارتقاء استخدامی
 لذا پیشنهاد ؛اصلی و اولیه ارزشیابی بهبود تدریس و ارائه بازخورد به مدرسان است

مشی مناسب و  زش عالی در کشور با تعیین خطاندرکاران نظام آمو شود دست می
را به توجه بیشتر به این مهم جلب  استادانمدیران دانشگاهی و ، مدتریزي بلند برنامه
 امید، مؤلف با اذعان به اینکه این گفتار واپسین سخن در این باب نیست. نمایند

  . شته باشدبرد که این مقوله همچنان در کانون فحص و بحث پژوهشگران قرار دا می
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