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چکیده
هدف از پژوهش حاضرر ناااای و اولویتبادی ناخصهای ارزنیاب اعضای هیئتعلم در بعد آموزش
بود؛ جامعه آماری نرام تما داشجریویاد داشجر دد مدیریت و حدابداری داشج اد ع مه طباطبای در اا
تحصریل  89-2981بودشد که تعداد  141داشجیو بر اااس روش شموشهگیری تصادف طبقهای شدب اشتخاب
نررردشرد و ابمار محقخ اررراختره روی ایجررراد بره اجرا در آمدر ابمار مذکور در  82گویه و در طیف لی رت
پاجدرجهای (زیاد ،شدرربتاز زیاد ،متواررس ،شدرربتاز کی و بدرریار کیا میماد اهمیت هر ی

از نرراخصها را در

ارزیراب ااررراتید مورد اشدازدگیری قرار م دادر داددها با اارررتهادد از روش تحلی عام اکتجررراف  ،آزمود
فریدمن و کروا ا والیس مورد تیمیهوتحلی قرار گرفتادر شتایج آزمود فریدمن شجاد داد که بین میاش ین
رتبه نررراخصها تهاوت معااداری وجود دارد؛ باابراین به برراررر میاش ین رتبههای نررراخصها از دیدگاد
پااخگویاد پرداخته ند و مهیترین و کیاهمیتترین ناخصها ناااای ندشدر ازشظر پااخگویاد مهیترین
نراخص آموزن در ارتقا اعضای هیئتعلم عبارت از "میماد ااتهادد از مباحث جدید مرتبس با درس "
ااتر پسازآد ناخص "میماد تدلس علم ااتاد بر موضوع درس " در مرتبه او ناخص "رعایت احترا
متقاب " بودشدر شتایج این مطالعه م تواشد پاارررخ وی برخ از چالشهای مدشظر مدرارررین در زمیاه
ارزنریاب با اارتهادد ازشظرت داشجریویاد بودد و م تواد با ااتهادد ماااب از این شظرات برشامهریماد را با
شقاط ضعف و قوت فرآیاد ارزنیاب آناا و ام اد اص ح را فراهی ااختر

کلیدواژهها :شاخص ،ارزشیابی ،اعضای هیئتعلمی.

 2داشجیار داشج اد ع مه طباطبای  ،داشج دد مدیریت و حدابداری (شویدادد مدئو ار sehhat@yahoo.com
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مقدمه
امروزد اررمایه اشدراش ی

از مهیترین دارای های ارازمادهاارت (دومیا وزم1122 ،2؛ به

شقر از صرررهری و فرخ و صرررال زادد2984 ،ار شظرا ارزیاب عمل رد مااارررب م تواشد
نایدت

ها را در جهت تواعه ی

اازماد بهطور ماااب به کار گیرد (هاکن 1و هم اراد،

1119ا؛ بهگوشهای که روشهای مختله در جهت ارزیاب عمل رد ارررازماش طراح نررردد
ااررتر بر اارراس تحقیقات میله فورچود ،9افمایش جهاش کاربرد مد های ب اس ا ر  4و
بازخورد  991درجه در شمد اررازمادها و نرررکتها روزبهروز افمایشیافته ااررت (آتوات و
بریف1111 ،1ار از این رو ارزنررریرراب عمل رد آشرراد ی

از عوام ر مهی اررررازمرراد و از

مدرئولیتهای اصل مدیراد جهت تواعه حرفهای ،حهظ و ارتقای اعضا اات (چمبرس 9و
هم اراد1119 ،ار
از اواارس دهه  2891تاکاود مطالعات زیادی در خصوص تخصیص ماابع در مدیریت
داشجرر ادها صررورت گرفته ااررت (ویلیامم 7و هم اراد1111 ،ار شوپیا 9و هم اراد  1121در
مطالعات خود تواشدرررتاد ی
بخشهای مختلف ی

مد برشامهریمی آرماش جامع برای داشجر ر اد طراح کااد تا

شظا آموزنر را تحت پونش قرار دهاد (شوپیا و هم اراد1117 ،؛

به شق از صررهری و هم اراد2981 ،ار در مدت بیش از  21اررا  ،پژوهشهای فراواش برای
فهی و ارتقای اراماشههای ارزیاب و مدیریت عمل رد اشیا نردد اات (پوککوز و اولری،8
2.Dominguez
1. Hagan
9.Fortune
4. BSC
1. Atwate & bref,
9. Chambers
7. Williams
9. Nopia
8. Pulakos & O’LEARY
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1122ار ارراماشه ارزیاب عمل رد ابربخش ،ارریدررتم ااررت که ع ود بر تجررخیص تمایم بین
افراد با عمل ردهای متهاوت بتواشد موجب ارتقای عمل رد کارکااد نود (کولر1119 ،2ار
در اغلرب شظا های آموزش عال ترفیع ،ارتقای مرتبه علم  ،پرداخت پاداش و ارررایر
امتیازات به اعضرای هیئتعلم بر مباای عمل رد ،مدرئلهای حداس در آموزش عال ااتر
این موضروع در چاد دهه اخیر موردع قه پژوهج راد حوزد آموزش عال قرارگرفته اات
(آدامم1111 ،1ار پیچیدگ  ،زماش بیجرتر خواهد ند که اه حوزد میمای آموزش ،پرورش
و ارازه خدمات تخصرصر مورد ارزنیاب قرار گیردر بروشداد یادگیری داشجیویاد م تواشد
عامل برای اشدازدگیری ابربخجر تدریس بانرد (نرازو 9و هم اراد1117 ،ار مدئله اااا
آد اارررت که معیارهای موجود ارزیاب عمل رد اعضرررای هیئتعلم کاف شبودد و دارای
کاات های اات؛ بدینصورت که در شظا ارزیاب فقس خوااتهها و اشتظارات تیی آموزن
لحاظ نردد اارت (گرج و صیام 2997 ،ا؛ لذا اؤا اصل تحقیخ این اات که معیارهای
مطلوب ارزیاب عمل رد اعضرررای هیئتعلم کدا اارررت کدا نررراخصها در اولویت
ارزنررریاب ااررراتید قرار دارشد در مقاطع مختلف تحصررریل اولویت با کدا نررراخصهای
ارزنیاب اااتید اات
ارزنیاب عبارت اات از فرایاد تعیین کردد ،به دات آوردد ،فراهی ااختن اط عات
توصررریه و قضررراوت در مورد ارزش و مطلوبیرت هردفهرا ،طرح و اجرا و شتایج بهماظور
هردایرت تصرررمیی گیری ،خردمرت بره شیرازهای پاارررخ وی و در

بیجرررتر از پدیددهای

موردبررا (کیاماش2997 ،ار پژوهشهای مختلف شجاد م دهد که میاد ارزیاب عمل رد
و عمل رد ارررازمراش رابطر مؤبر و معاراداری وجود دارد (کاد 4و هم اراد1121 ،؛ ل  1و
هم اراد 1121 ،ار ارزیاب در هر ارازماد جم ارکاد اصرل حهظ و بقای اازماد محدوب
2. Laullier
1. Adams
9. Shao
4. Kogan
1. Lee
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م نرودر داشجر ادها شه فقس از این قاعدد مدرتناا شیدررتاد بل ه به لحاظ راررالت تربیت شیروی
اشدررراش  ،بیش از هر ارررازماد شیازماد ارزیاب از عمل رد اعضرررای هیئتعلم خود هدرررتاد
(ااررماعیل 2999 ،ار اعضررای هیئتعلم داشجر ادها از روش فعل ارزیاب عمل رد خویش
رضررایت شدانررته و بر این باورشد که  21_9اررؤا مبهی و کل شم تواشد عمل رد آشاد را در
ک س درس بدرراید (اارردیاد2991 ،ار ارزیاب عمل رد با هدف تجررخیص شدررب  ،میماد
بصرریرت ،تخصررص ،داشش ،اررع و ت ش ،اص ر ح ،بهبود و تعال شیروی اشدرراش صررورت
م گیرد که درشهایت باعث بهبود عمل رد فردی و اررازماش م نررودر البته موضرروع بدرریار
مهی در ارزیاب عمل رد تعیین نراخصهای مااارب بهعاواد مباای ااتاشدارد جهت ارزیاب
عمل رد اارررتر بردیه اارررت کره قب از ارزیاب عمل رد در هر ارررازماش ابتدا بایدرررت
معیارهای مااارررب جهت ارزیاب عمل رد آدها را نرررااارررای کرد (ابراهیم و هم اراد،
2981ار
تحلی پونرررجررر داددها ی

از روشهای غیر پارامتری ارزیاب عمل رد اارررت که

تواشرای اشدازدگیری کارای با چادین خروج را داردر این روش در ارررا  2879توارررس
چارشم و هم اراشش ارازه نردد اارت و به مد ار ار آر 2معروف ااتر اااس این مد
مبتا بر تعریف کرارای اارررتر در این روش واحردهرا به دو دارررته کارا و شاکارا تقدررریی
م نروشدر شواقصر که در این روش وجود دارد توارس محرابین و هم اراد در اررا 2888
مطرح گردیرد و در همراد ارررا اررراعت و هم راراد مرد دی ری پیجررراهراد دادشد و در
داشجر ادهای علو پمنر

کجور از طریخ داشجیویاد به ارزیاب عمل رد اااتید پرداختادر

عل رغی وارد بودد بعضر از اشتقادات به این روش ،بدریاری از محققاد آد را برای اایش
برخ از ابعراد آموزنررر  ،یر

روش قرابر اعتمراد و معتبر م داشاد (ابراهیم و هم اراد،

2981ار
صر ر حیتهای علم اارررتاد بر مباای آبار علم به چاس راررریدد از وی که مرتبس با
درس اارت ،ارزنریاب م نرودر اااتید بااابقه شباید هماشاد اااتید تازدکار ارزنیاب نوشدر
2. CCR
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بهتر اارت ارزنریاب بهواریله داشجریو از اارتاد ماحصر به داشجیویاد دوردهای تحصی ت
ت میل بانرررد و از اجرای آد در دورد کارنرررااار ر خودداری نرررود (عبدالله 2981 ،ار
مدیراد داشج ر اه اگر بخواهاد در رقابت با داشج ر ادهای دی ر حضررور دانررته بانرراد باید
بتواشاد رضررایت داشجرریویاد را بهعاواد دریافتکاادگاد اصررل و فعا خدمات جلب کااد؛
زیرا داشجیویاد م تواشاد بهعاواد مدافع یا مخالف خدمات داشج اهجاد عم کااد (افضل
و هم اراد2989 ،ار
مهیترین عوام در ارزنیاب اااتید مؤلهههای تدریس ،ارتباط ماااب ااتاد با داشجیو
و پسازآد به ترتیب :وقتنرااا  ،ارازه مطالب جدید ،تدلس و بیاد نهاف موضوع درا ،
مجرارکت داشجریو در مباحث ،ااتهادد از ت اولو ی آموزن  ،طرح درس و ارزنیاب قرار
دادشدر
طرح درس نررام  :روش تدریس ،زمادبادی ارازه محتوا ،روش ارزنرریاب  ،ویایف و
ت رالیف داشجررریویراد ،رزوس مطالب و ماابع اارررت (پروین و هم اراد2981 ،ا؛ عمل رد
آموزنررر نرررام فعالیتهای :حیی کاری عضرررو هیئتعلم (داخ و خارج از ک سا،
فرایارد تردریس ،فعالیتهای مربوط به ارزنررریاب از آموختههای داشجررریویاد ،ارزنررریاب
داشجرریو از عمل رد ااررتاد ،شدرربت داشجرریو به ااررتاد ،برگماری و نرررکت در دوردها و
کارگادهای رند داشش علم و تواد تخصص ااتر
ازجمله روشهای پیجرفته ارزنیاب اعضای هیئتعلم  ،ارزنیاب مد ارزش افمودد

2

اارررت که ااررراس آد بر مجررراهدات طول  1ارزنررریاب اعضرررا و تحلی آد با اارررتهادد از
ت ایر

هرای آمراری صرررورت م گیرد (جیو و بر 1119 ،9ار داددهرای طول یرا داددهای

اشدازدگیریهای م رر مجراهدات هدتاد که در آد ی

موضوع یا ی

بهدفعات و باا بر اهداف مجرررخص اشدازدگیری م نرررود (تویدررر

متییر در طو زماد
1119 ،4ار برای تحلی

2. value added models
1. longitudinal data
9. Geo and bell
4. Twisk
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داددهرای طول ارزنررریراب اعضرررای هیئرتعلم و تصرررحی وابدرررت

بین مجررراهدات

جمعآورینردد در این روش مد ارازی از ضررایب رگراریوش تصادف  2در مد ااتهادد
م نود (هوکس2881 ،1ار
پژوهجر در داشجر اد علو پمن

هرممگاد اشیا ند و اعضای هیئتعلم باکترین

اولویت را به تحقیخ و پایینترین اولویت را به شظارت و مجراهدد دادشدر داشجیویاد عمل رد
آموزنر اعضرای هیئتعلم را در حد باکتر از متواس و پایینتر از حد مطلوب ارزنیاب
شمودشدر مدررئولیتهای اعضررای هیئتعلم بر اارراس دیدگادهای متخصررصررین مختلف به
تحقیخ و پژوهش ،تدریس ،خدمات اجتماع و شظارت و راهامای تقدرریی م نررود (بویر،9
2881ار
ی

از نراخصهای ارزیاب  ،تحلی پونرجر داددهاات که اا  2999در داشج دد

صراایع داشجر اد آزاد اار م واحد تهراد جاوب به کار رفته ااتر درشهایت نش ناخص
برای ارزیاب عمل رد پژوهج اااتید داشج دد صاایع واحد تهراد جاوب بهصورت خ صه
نرررامر ورودی( :اررراوات تردریس و دروس تدریس نرررددا و خروج  :مقاکت ،کتاب
(تخصص و عموم ا ،اجرای طرحهای پژوهج  ،پایادشامهها (راهامای  ،مجاورد و داوریا
اارت (ابراهیم و هم اراد2981 ،ار بررار حدود  1111مقاله تحقیقات شجاد م دهد که
ارزنریاب داشجریو ابمار اشدازدگیری معتبری از ابربخج آموزش اات (تروهایدز1119 ،4ار
در داشجر ادها و مراکم آموزنر  ،ارزنریاب اعضرای هیئتعلم توارس داشجیویاد رایجتر
اارتر درحال که برخ از محققین مخالف ارزنریاب اااتید تواس داشجیویاد بودد زیرا بر
این باورشد که خیل از صرررهات نرررخصررریت و ویژگ های کل محیط م تواشد در

و

قضاوتهای افراد را تحت تأبیر قرار دهد (گرین وود 1و هم اراد2879 ،ار در مطالعه دی ر
2. random coefficient
1. Hox
9. Boyer
4. Trohalides
1. Greenwood
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توارررس عل اصررریرپور و هم اراد بیاد نررردد که فاکتورهای غیر مرتبس با کیهیت آموزش
اارتاد از قبی آاادگیری ااتاد ،آااد بودد اؤاکت امتحاش  ،میماد ع قه به رنته تحصیل
و میماد ع قه به ااررتاد در ارزنرریاب داشجرریو از ااررتاد تأبیر دارشد؛ باابراین بهتر ااررت در
ارزنریاب اارتاداد ع ود بر ارزنریاب داشجریو از ااتاد از نیودهای دی ر ارزنیاب ازجمله
همتایاد و خود ارزنیاب شیم ااتهادد گردد (عل اصیرپور و هم اراد2998 ،ار
از ارا  2817می دی ااتهادد از شظرات داشجیویاد برای ارزنیاب اعضای هیئتعلم
در داشجر ادها و مراکم آموزش عال نرروع گردید و تاکاود گدترش پیدا کردد و در اکنر
داشجرر ادهای دشیا بهعاواد ی

مابع اصررل ارزنرریاب عمل رد اعضررای هیئتعلم به کار

گرفته نردد اارت (نر ورشیا1121 ،ار شتایج نر ورشیا شجراد داد که فقس  %19ااتاداد روش
تدریس خود را بر اارراس ارزنرریاب داشجرریویاد تیییر دادداشد (ن ر ورشیا1122 ،ا؛ برخ از
پژوهجر راد اعتقاد دارشد که پیچیددترین ارزنریاب  ،ارزنیاب ااتاد اات و علت پیچیدگ
آد کی اعتبراری و ب دقت مؤلهررههرا و م

هرای ارزیراب اارررت (توتوشچ و هم رراراد،

2991ار
مطالعه در داشجر اد ت ماس آمری ا شجاد داد که ارزنیاب از ااتاد باید  1-7اا اشیا
نرررود تا بتواد از آد در جهت ارتقای اعضرررای هیئتعلم اارررتهادد شمود (بلاد و وراررراد،
1111ار معیرارهای اارررتاد شموشه طبخ تعریف شظری به میموعه ویژگ های شظا آموزنررر
گهته م نرود که در قضراوت رایج به عمل رد ااتاداد در امر آموزش و تدریس و پژوهش
و ررر به کار گرفته م نرود تا بر اااس آد عمل رد ااتاداد ارزیاب نود (میرزای 2999 ،ا و
نررام ( :ویژگ های فردی :آرااررت

یاهری ،حضررور مداو در طو تر  ،عد تأخیر در

ورود برره ک س ،صررربر و بردبرراری ورررا( ،ویژگ هررای جمع  :مهربرراش و همرردردی بررا
داشجررریویراد ،احترا بره داشجررریو ،اشعطرراف و اشتقررادپرذیری ،قرراطعیرت در ترردریس و رررا،
(داششپژوهجر _شونتاری :تألیف ،ترجمه کتاب و مقاله ،راهامای راالههای مقطع دکترا و
کارنرااار ارند ،دانتن مقاله و رررا( ،روش تدریس :مهارت در اخاراش  ،نمردد صحبت
کردد ،اشعطاف در ارزنرریاب و شمرد دادد ،تأکید شدانررتن بر شمرد پایادتر و تأکید بر میماد
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اواد داشجیویاد ،ات ف ش ردد زماد ،مجارکت دادد داشجیویاد ورررا و (پدتهای اجرای :
ارابقه ریاارت ،معاوشت و یا مدیریت داشج اد ،دانتن امت اردبیر یا عضو هیئت تحریریه
شجرریههای علم  ،پژوهج  ،تخصص  ،ترویی و رررا ااتر امروزد داشج ادها برای افمایش
آمادگ و تواشای فارغالتحصر ری د از طرف ارررازمادها و مؤاررردرررات پذیرای شیروی کار
تحتفجار قاب توجه هدتادر هممماد با افمایش همیاههای تحصی  ،اشتظارات خاشواددها شیم
افمایش یافته که مایر به وارد آمدد فجررار بیجررتر به مؤا ردررات آموزن ر م نررودر ی

از

مهیترین مواردی که داشجر ادها به خاطر آد تحتفجار قرار م گیرشد ن اف گدتردد میاد
آموزشهای داشج ر اه و تواشای های کاربردی فارغالتحصرری د آشاد در میداد کار و عم
م بانرد؛ باابراین برای جلب رضرایت اازمادها و مؤادات پذیرشدد شیروی کار ،خاشواددها
و داشجریویاد ،شیاز اارت که اعضرای هیئتعلم  ،کارکااد و مدرؤولین امور داشج اد توجه
بیجتری به چ وش

ارازه خدمات دانته باناد (گراوشد و هم اراد2988،ار

روش پژوهش
پژوهش حاضررر ازشظر هدف کاربردی و ازشظر شحود گردآوری داددها توصرریه  -پیمایج ر
اارتر جامعه آماری نرام کلی داشجریویاد داشج دد مدیریت و حدابداری داشج اد ع مه
طبراطباز در ارررا تحصررریل  89-2981بودشد که تعداد آدها برابر با  1174شهر بودر حیی
شموشره برا اارررتهرادد از جدو تعیین حیی شموشه کرجدررر و مورگاد 2با اارررتهادد از روش
شموشهگیری تصرادف طبقهای ماظی 1تعیین نرد و معیار طبقهبادی برابر بود با مقطع تحصیل ،
بهاینترتیب که تعداد  141داشجریو بر ااراس شدبت آدها در داشج دد اشتخاب ندشد و ابمار
پژوهش روی ایجاد به اجرا درآمدر
ابمار پژوهش پرارررجررراامه محقخاررراختهای بود که جهت شظرارررای از داشجررریویاد
معیارهای ارزیاب اارراتید جهت ارتقای ایجرراد را مورد بررا ر قرار م دادر ابمار مذکور در

1. Krejcie and Morgan Table
1. Random stratified sampling
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 82گویه و در طیف لی رت پاجدرجهای (زیاد ،شدربتاز زیاد ،متوارس ،شدربتاز کی و بدیار کیا
میماد اهمیت هر ی

از ناخصها را در ارزیاب اااتید مورداشدازدگیری قرار دادر

بخش او پراررجرراام مذکور نررام متییرهای جمعیتنررااخت  2شظیر جادرریت ،مقطع
تحصرریل و نرررایس اررا ااررت؛ اما جهت ارراخت ابمار با مراجعه به مباش شظری و مرور
مقاکت متعدد و مراجعه به ارررایت بیش از  21داشجررر اد که م

های ارزیاب ااررراتید را

معرف کردد بودشد شدربت به نرااارای ناخصهای ارزنیاب اعضای هیئتعلم اقد ندر
شتایج بررا ر حاک از آد بود که نرراخصها در ارره حیطه آموزن ر  ،پژوهج ر و اجرای
قاب بررارر بودشد که با توجه به اهداف این پژوهش ،نررراخصهای آموزنر ر مدشظر قرار
گرفتاد و پراررجرراامهای با  82گویه تاظیی نررد و ابتدا روی گرود شموشه  91شهری بهصررورت
مقدمات (پایلوتا اجرا ند که شتایج حاک از ماااب بودد پایای در این بخش بودر بعد از
اجرای اصرل و تیمیهوتحلی توصیه داددها به اجرای تحلی ااتاباط با ااتهادد از تحلی
عرامل اکتجررراف و آزمود فریدمن جهت رتبهبادی گویهها با اارررتهادد از شر افمار SPSS
پرداخته نررردر شتایج بررار ر پایای حاک از آد بود که میماد پایای برابر با  1/89اارررت؛
باابراین ابمار مورد ااتهادد قرار گرفتر

یافتهها
شتایج آمار توصررریه شجررراد داد که از بین نررررکتکاادگاد در پژوهش  219شهر در مقطع
کارنرااار  81 ،شهر در مقطع کارنرااا ارند و  97شهر در مقطع دکترا مجیو به تحصی
بودشدر همچاین میاش ین ارا نررکتکاادگاد مقطع کارنرااار برابر با  11اا  ،در مقطع
کارنرااار ارنرد برابر با  14ارا و در مقطع دکترا برابر با  91ارا ااتر در ادامه شمودار
تعامل ان و جادیت نرکتکاادگاد در پژوهش بررا گردیدد ااتر
جهت بررار ر ماااررربت و کهایت شموشه آزمود کرویت بارتلت و آزمود  KMOبر
روی داددها اشیا نررردر اشیا تحلی به روش تحلی عااصرررر اصرررل شجررراد داد که مقدار

1. demographic
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 KMOبرابر با مقدار  1/717اات که مقداری باک و ماااب اات و بیاش ر این مطلب اات
که ضرررایب همبدررت

ضرررایب قاب توجه هدررتاد و طبخ شظر کیدررر وقت مقدار KMO

بمرگتر از  1/9بانرررد بهراحت م تواد تحلی عامل اشیا داد و هرچه این مقدار بمرگتر
بانررد شموشه مااارربتر ااررت و مقدار آمارد آزمود کرویت بارتلت در اررط ( p<1/12ا
معاادار اارت که مؤید این مطلب اات که داددها تواشای عامل ندد را دارشدر روای اازد
با ااتهادد از تحلی عامل شجاد م دهاد که شموشهگیری از کهایت برخوردار بودد ااتر
شتایج تبیین واریاشس در تحلی عام اکتجررراف شجررراد داد که از  82ارررؤا ابتدای 11
عرام دارای ارزش ویژد باکتر از  2بودشد که این اررره عام در میموع  91/1%از واریاشس
مقیراس را تبیین کردشرد ،امرا برا ش راه اجمرال بره ارزشهای ویژد و همچاین مرور شمودار
عام دارای وجه متمایمی از اایر عوام بود و بهتاهای

اا ریمد مجخص ند که تاها ی

در حردود  99/4%از واریراشس مقیاس را تبیین م کرد که بر ااررراس مباش شظری این عام
هماد عام آموزن بودر
جدول  .1تبیین واریانس کل
ارزشهای ویژد اولیه
عااصر

میموع میذورات بارهای عامل

میموع میذورات بارهای عامل
چرخش یافته

ااتخراج یافته

درصد

درصد

واریاشس

تیمع

2

99/129

199/9

23/382

22/818

1

4/872

1/49

41/843

4/981

5/432

9

9/998

9/88

45/845

2/329

2/999

45/845

4

9/429

9/71

49/495

2/412

2/85

49/495

4/511

1

9/298

9/49

53/988

2/139

2/482

53/988

4/382

4/888

9

1/811

9/12

53/188

3/933

2/311

53/188

4/818

4/413

28/388

7

1/719

9/19

59/33

3/858

2/821

59/33

2/39

4/855

43/222

9

1/129

1/79

31/985

3/513

3/835

31/985

2/482

2/818

43/15

8

1/98

1/91

34/311

3/29

3/333

34/311

2/433

2/835

49/915

21

1/197

1/41

38/839

3/328

3/458

38/839

2/233

2/399

52/314

22

2/849

1/24

39/389

1/948

3/14

39/389

2/181

2/484

58/898

ک

ک

درصد

درصد

واریاشس

تیمع

23/382

23/382

1/391

41/843

3/588

8/328

4/8432

5/313

34/199

4/958

39/155
22/833

ک

درصد

درصد

واریاشس

تیمع

11/848

11/848
18/983
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ارزشهای ویژد اولیه
عااصر

واریاشس

تیمع

میموع میذورات بارهای عامل

میموع میذورات بارهای عامل
چرخش یافته

ااتخراج یافته
درصد

درصد

واریاشس

تیمع

21

2/949

1/19

81/328

1/843

3/839

81/328

2/188

29

2/718

2/81

82/129

1/839

1/9

82/129

3/84

2/131

24

2/199

2/74

84/888

1/582

1/84

84/888

3/385

3/929

33/582

21

2/111

2/97

83/551

1/533

1/382

83/551

3/333

3/939

39/583

29

2//417

2/91

88/153

1/458

1/381

88/153

3/333

3/881

83/284

27

2/919

2/41

89/311

1/238

1/459

89/311

3/52

3/88

85/134

29

2/281

2/92

88/933

1/193

1/21

88/933

3/433

3/81

88/884

28

2/187

2/11

83/138

1/898

1/385

83/138

3/351

3/484

88/248

11

2/199

2/29

82/333

1/822

1/123

82/333

1/881

3/853

83/484

12

2/127

2/22

84/289

1/818

1/118

84/289

1/898

1/983

84/289

11

1/899

2/19

85/489

ک

درصد

درصد

249

ک

بر ااراس شتایج جدو فو مجرخص اات که ی

ک

درصد

درصد

واریاشس

تیمع

2/415

38/512
32/324

عام بهصورت محدوا دارای ارزش

ویژۀ باکتری شدربت به بقیه عوام بودد اارت (92/12ا؛ برای تصمییگیری قطع تر از شتایج
شمودار اا ریمد ااتهادد ندد ااتر

214
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2ر شمودار اا ریمد

بر ااراس شتایج شمودار اا ریمد شیم مجخص اات که ی

عام بهصورت محدوا دارای

ارزش ویژد باکتری شدبت به اایر عوام بودد اات؛
در ادامره برا اارررتهرادد از آزمود فریدمن به نرررااارررای مهیترین عام های که از دیدگاد
پااررخگویاد در ارتقا علم اعضررای هیئتعلم مؤبر هدررتاد پرداخته نرردر در ابتدا شتایج
آزمود معااداری فریدمن بررارر نرردد ااررت و پس از آد به مقایدرره میاش ین رتبه گویهها
پرداخته ندد ااتر

شناسایی و رتبه بندی شاخصهای ارزشیابی ررر
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جدول  .2آمارههای آزمون
تعداد

111

خی دو

1221/17

درجه آزادی

09

سطح معناداری

9/991

بر ااراس شتایج آزمود فریدمن در جدو فو مجخص اات که اط معااداری کوچ

تر

از  1/12ااررت و بیاش ر این مطلب ااررت که بین میاش ین رتبه نرراخصها تهاوت معااداری
وجود داردر)(𝑥 2 = 1238.76, 𝑑𝑓 = 90, 𝑝 < 0.01

باابراین در ادامه پس از مرتب کردد میاش ینها به ترتیب شمول به بررارر میاش ین رتبههای
نرراخصها از دیدگاد پااررخ ویاد پرداخته نررد تا مهیترین و کیاهمیتترین نرراخصها
ناااای گردشدر
جدول  .2شاخص آموزشی در ارتقاء اعضای هیئتعلمی
شاخصها

شماره
شاخصها

میانگین
رتبه

شاخص 11

 .1میزان استفاده از مباحث جدید مرتبط با درس

81/11

شاخص 28

 .2میزان تسلط علمی استاد بر موضوع درس

81/19

شاخص 22

 .2رعایت احترام متقابل

81/77

شاخص 67

 .6رعایت موازین اخالقی

87/21

شاخص 11

 .8مفید بودن مطالب ارائهشده

87/29

شاخص 27

 .7دانش و اشتیاق به موضوع درسی

86/87

شاخص 6

 .1استفاده از منابع درسی مناسب در تدریس توسط استاد

82/70

شاخص 81

 .1روش تدریس مناسب استاد

82/71

شاخص 89

 .0آشنایی با تازههای علمی

82/80

شاخص 22

 .19عدالت و انصاف در روند سنجش و ارزشیابی

82/12

شاخص 2

 .11استفاده از شیوههای مناسب تدریس توسط استاد

82/06

شاخص 78

 .12قدرت تفهیم و انتقال مفاهیم درس

82/16

شاخص 21

 .12انتخاب مواد درسی اثربخش

82/81

شاخص 21

 .16رعایت فرهنگ دانشگاهی توسط استاد

82/81

شاخص 12

 .18بهروز بودن دانش تخصصی

81/02
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شاخصها

شماره
شاخصها

میانگین
رتبه

شاخص 20

 .17ایجاد یک محیط یادگیری مثبت توسط استاد

81/88

شاخص 18

 .11ارتباط امتحان با مواد درسی ارائه شده

81/61

شاخص 62

 .11تناسب تکالیف با مطالب تدریس شده

81/19

شاخص 71

 .10مهارت در ارائه محتوای درس

89/66

شاخص 11

 .29تبیین ارتباط موضوع درسی با نیازهای جامعه

89/21

شاخص 1

 .21ارائه طرح درس توسط استاد در ابتدای ترم

89/12

شاخص 61

 .22ایجاد انگیزه

60/09

شاخص 09

 .22مراعات رفتار اجتماعی اسالمی با دانشجویان

60/09

شاخص 21

 .26پذیرای نظرات دانشجویان بودن

60/10

شاخص 77

 .28داشتن پشتکار

60/71

شاخص 71

 .27فراهمسازی فرصت برای تفکر دانشجویان

60/71

شاخص 21

 .21توانایی برانگیختن یادگیری دانشجو

60/87

شاخص 17

 .21سابقه تدریس دانشگاهی استاد

60/21

شاخص 28

 .20مهارتهای ارتباطی مؤثر

60/20

شاخص 17

 .29پوشش دادن سؤاالت امتحانی با سرفصلهای درسی

61/12

شاخص 10

 .21ترغیب دانشجویان به شرکت در مباحث جهت رشد خالقیت

61/86

شاخص 26

 .22یکسان بودن رفتار استاد نسبت به دانشجویان

61/61

شاخص 26

 .22ساماندهی موضوع درسی

61/62

شاخص 20

 .26توجه به میزان یادگیری دانشجویان

61/17

شاخص 69

 .28جدیت استاد در امر تدریس

61/07

شاخص 19

 .27استفاده از مثالهای مناسب

61/12

شاخص 12

 .21ایجاد انگیزه در آغاز تدریس نسبت به موضوع درس

61/80

شاخص 76

 .21مهارت در پاسخدهی به سؤاالت دانشجویان

67/61

شاخص 17

 .20فراهم نمودن مواد آموزشی متناسب با درس

67/61

شاخص 27

 .69پاسخگویی استاد به پیشنهاد و انتقاد منطقی دانشجویان

67/21

شاخص 10

 .61رسیدگی به اعتراضات امتحانی

67/21

شاخص 79

 .62سازماندهی منطقی محتوای درس

67/12

شاخص 61

 .62سازماندهی مطالب توسط استاد

68/01

شاخص 8

 .66کیفیت سؤاالت طراحیشده توسط استاد

68/07
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شاخصها

شاخصها

میانگین
رتبه

شاخص 72

 .68مهارت در گوش دادن به سؤاالت دانشجویان

68/78

شاخص 18

 .67اعالم بهموقع عدم تشکیل کالسها

68/76

شاخص 19

 .61مشارکت دانشجو در تدریس

68/88

شاخص 70

 .61مدیریت کالس

68/60

شاخص 10

 .60توانایی برقراری نظم

68/60

شاخص 22

 .89حضور بهموقع در کالس درس

68/61

شاخص 29

 .81استفاده بهینه از وقت کالس

68/29

شاخص 71

 .82پرورش عزتنفس در دانشجویان

68/11

شاخص 11

 .82بارم گذاری نمرات در بودجهبندی فصول

68/11

شاخص 18

 .86ایجاد فضای حمایتی در کالس برای دانشجویان

68/11

شاخص 81

 .88مشخص کردن محتوای دروس قبل از ارائه آن

68/19

شاخص 16

 .87برنامهریزی در تدریس

66/02

شاخص 11

 .81حضور استاد در جلسه امتحان

66/17

شاخص 82

 .81رغبت در رفع مشکالت علمی دانشجویان

66/28

شاخص 60

 .80راهنمایی و رفع مشکالت

66/29

شاخص 86

 .79میزان رعایت نظم در فعالیتهای آموزشی

66/16

شاخص 11

 .71تنوع سؤاالت ازنظر تشریحی و چهارگزینهای

62/11

شاخص 1

 .72تناسب میان ارزشیابی استاد از دانشجویان در پایانترم با سرفصل دروس

62/11

شاخص 1

 .72پاسخگویی استاد به تجدیدنظر دانشجویان در نمره

62/21

شاخص 82

 .76میزان عالقه استاد به استفاده از وسایل کمکآموزشی

62/19

شاخص 61

 .78رضایت از آموزشهای نظری و عملی

62/92

شاخص 62

 .77چگونگی تشریح اهداف درس و بهرهگیری از آن

62/02

شاخص 29

 .71ایجاد چالشهای مناسب

62/77

 .71رعایت زمان حضور فیزیکی اعالمشده در دانشکده توسط استاد بهمنظور

62/81

شاخص 19

پاسخگویی به دانشجویان

شاخص 80

 .70مشخص کردن هدفهای تدریس

62/88

شاخص 11

 .19استفاده از برنامه زمانبندی برای تدریس در جلسات کالس

62/28

شاخص 21

 .11نحوه اداره کالس

62/27

شاخص 66

 .12میزان مشارکت دانشجو

62/12
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شماره
شاخصها

میانگین
رتبه

شاخص 81

 .12نحوه ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در پایانترم

61/12

شاخص 22

 .16حساس بودن به شیوههای متفاوت یادگیری در دانشجویان

61/81

شاخص 01

 .18ترک بهموقع کالس-ها

61/81

شاخص 12

 .17تشویق دانشجو به پژوهش

61/20

شاخص 2

 .11رعایت سرفصل مصوب از جانب استاد

61/97

شاخص 12

 .11اعالم بهموقع نمرات پایانترم

69/02

شاخص 11

 .10تعیین هدفهای رفتاری فصول درس

69/71

شاخص 72

 .19مشخص کردن روشها و فنون مناسب در فرآیند یاددهی-یادگیری

69/11

شاخص 12

 .11برگزاری تمامی جلسات کالسها

69/90

شاخص 21

 .12توجه به نیازهای دانشجو

20/71

شاخص 87

 .12میزان معرفی منابع علمی در رابطه با درس

20/72

شاخص 16

 .16عدم جابجایی زمان کالسها

21/71

شاخص 68

 .18تخصیص وقت کافی برای پاسخ به سؤاالت دانشجویان

21/77

شاخص 12

 .17بیان اهمیت درس هر جلسه

27/77

شاخص 88

 .11میزان تأثیر تکلیف تعیینشده

26/66

شاخص 0

 .11همکاری در انتخاب واحد و حذف و اضافه

22/16

شاخص 7

 .10استفاده از روشهای ارزشیابی مستمر در طولترم توسط استاد

21/16

شاخص 11

 .09پرسش مستمر از دروس قبلی در هر جلسه کالس

29/91

شاخص 16

 .01برگزاری کالسهای جبرانی و رفع اشکال

20/12

بر اارراس شتایج جدو فو مجررخص ااررت که از دیدگاد پااررخگویاد مهیترین نرراخص
آموزنر در ارتقا اعضای هیئتعلم عبارت از " میماد ااتهادد از مباحث جدید مرتبس با
درس " با میاش ین رتبه  19/22اارررتر پسازآد نررراخص " میماد تدرررلس علم اارررتاد بر
موضروع درس " با میاش ین رتبه  ،17/71در مرتبه ارو ناخص " رعایت احترا متقاب " با
میراش ین رتبه  ،17/99در مرتبه چهار نررراخص " رعایت موازین اخ ق " با میاش ین رتبه
 ،19/97در رتبه پایی " مهید بودد مطالب ارازهندد " با میاش ین رتبه  ،19/91در مرتبه نجی
نرراخص " داشش و انررتیا به موضرروع درار و تدریس " با میاش ین رتبه  ،14/19در مرتبه
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ههتی نراخص " اارتهادد از ماابع درار مااارب در تدریس توارس ااتاد " با میاش ین رتبه
 ،19/98در مرتبه هجرتی نراخص " روش تدریس ماااب ااتاد " با میاش ین رتبه  ،19/92در
مرتبره شهی نررراخص " آنرررارای برا تازدهای علم " با میاش ین رتبه  19/18و در رتبه دهی
نرراخص " عدالت و اشصرراف در روشد اررایش و ارزنرریاب " با میاش ین رتبه  19/21قرار
دانررت؛ باابراین  21نرراخص مهی از شجررر پااررخگویاد تعیین و مجررخص گردیدشد و اهمیت
ارایر ناخصها شیم در شتایج جدو قاب مجاهدد ااتر همچاین در خصوص کیاهمیتترین
ناخصها شیم ناخص " برگماری ک سهای جبراش و رفع ان ا " با میاش ین رتبه 18/29
در جای اد کیاهمیتترین نرراخص و  21نرراخص کیاهمیت به این قرار بودشد :نرراخص "
پراررش مدررتمر از دروس قبل در هر جلدرره ک س " با میاش ین رتبه  ،91/12نرراخص "
ااررتهادد از روشهای ارزنرریاب مدررتمر در طو تر تواررس ااررتاد " با میاش ین رتبه ،92/24
نراخص " هم اری در اشتخاب واحد و حذف و اضافه " با میاش ین رتبه  ،99/74ناخص "
میماد ترأبیر ت لیف تعییننررردد " با میاش ین رتبه  ،94/44نررراخص " بیاد اهمیت درس هر
جلدرره " با میاش ین رتبه  ،99/99نرراخص " تخصرریص وقت کاف برای پااررخ به اررؤاکت
داشجرریویاد " با میاش ین رتبه  ،99/99نرراخص " عد جابیای زماد ک سها " با میاش ین
رتبه  ،99/99نرراخص " میماد معرف ماابع و مأخذ علم در رابطه با درس " با میاش ین رتبه
 98/91و نرراخص " توجه به شیازهای داشجرریو " با میاش ین رتبه  98/97در مرتبههای بعدی
قرار دانتادر
همچاین مهیترین نررراخصها ازشظر داشجررریویاد دکترا نررراخص " میماد اارررتهادد از
مباحث جدید مرتبس با درس " با میاش ین رتبه  99/99و پس از آد تدرررلس علم اارررتاد بر
موضروع درس " با میاش ین رتبه  99/99و در مرتبه ارو " مهید بودد مطالب ارازه ندد " با
میاش ین رتبه  18/99اارتر در مقطع کارنااا ارند اه ناخص مهی عبارتاشد از " میماد
ااررتهادد از مباحث جدید مرتبس با درس " با میاش ین رتبه  " ،99/91ااررتهادد از نرریودهای
مااارررب تدریس توارررس اارررتاد " با میاش ین رتبه  92/24و " رعایت موازین اخ ق " با
میاش ین رتبه  92/22و در مقطع کارنرااار اره ناخص مهی عبارتاشد از " رعایت احترا
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متقاب " با میاش ین رتبه  " ،91/79میماد تدررلس علم ااررتاد بر موضرروع درس " با میاش ین
رتبه  17/91و " حضور ااتاد در جلده امتحاد " با میاش ین رتبه 19/19ر
درشهایت به مقایدرره شمرات ک عام به داررت (تحت عاواد عام آموزنرر ا در بین
مقاطع مختلف تحصرریل پرداخته نرردد ااررت؛ در ابتدا با ااررتهادد از آزمود کولموگروف
ااررمیرشف به بررارر توزیع متییر مربوطه پرداخته نررد که شتایج حاک از عد شرما بودد
متییر موردشظر بود؛ ت ش در راارررتای شرما ارررازی با اارررتهادد از روشهای معمو حذف
متییرهای پرت ،شرما اازی با روش کاکس باکس و اایر روشها مؤبر واقع شجد؛ درشهایت
با اارتهادد از آزمود شاپارامتری

کروار ا والیس که جهت مقایده میاش ین رتبهها در بین

گرودها ااتهادد م نود و معاد شاپارامتری

آزمود تحلی واریاشس م باند ااتهادد ندر

جدول  .2میانگین رتبه
پایه تحصیلی

میانگین رتبه

عامل

کارشناسی

191/11

آموزشی

کارشناسی ارشد

122/21

دکتری

167/92

بر اااس شتایج جدو فو مجخص اات که باکترین میاش ین رتبه عام آموزن مربوط به
مقطع دکتری برا میراش ین  249/19و پس از آد مربوط بره مقراطع کرارنررراااررر ارنرررد و
کرارنررراااررر به ترتیب با مقادیر میاش ین رتبه  211/12و  217/92اارررتر جهت برراررر
معا داری این تهاوتها از شتایج آزمود کروا ا والیس ااتهادد ندد ااتر
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جدول  .6آمارههای آزمون
عامل آموزشی
کای اسکوئر

1/1

درجه آزادی

2

سطح معنیداری

9/912

بر ااراس مقدار جدو فو مجرخص اارت که مقدار آمارد کای اا وزر برابر با  9/7اات
که با درجه آزادی  1در اررط معا داری)  (p>1/129معا دار ااررت و این شتییه حاص ر
م نرود که ازشظر پاارخ ویاد مقطع دکتری میاش ین رتبه عام آموزن بهطور معا داری
باکتر از اایر مقاطع ااتر

بحث و نتیجه گیری
بر اارراس شتایج از دیدگاد پااررخگویاد مهیترین نرراخصهای آموزن ر در ارتقا اعضررای
هیئتعلم مجخص ندشد که عبارتاشد از " میماد ااتهادد از مباحث جدید مرتبس با درس
" ،پسازآد ناخص "میماد تدلس علم ااتاد بر موضوع درس " ،در مرتبه او ناخص "
رعایت احترا متقاب " ،در مرتبه چهار ناخص " رعایت موازین اخ ق

" ،در رتبه پایی

" مهید بودد مطالب ارازهندد " ،در مرتبه نجی ناخص " داشش و انتیا به موضوع درا
و تدریس " ،مرتبه ههتی نراخص " اارتهادد از ماابع درار ماااب در تدریس تواس ااتاد
" ،در مرتبه هجرتی ناخص "روش تدریس ماااب ااتاد " ،در مرتبه شهی ناخص " آناای
با تازدهای علم " و در رتبه دهی نراخص " عدالت و اشصاف در روشد اایش و ارزنیاب
"؛ باابراین  21ناخص مهی ازشظر پااخگویاد تعیین و مجخص ندشدر همچاین شتایج آزمود
کروا ر ا والیس حاک از آد بود که ازشظر پااررخ ویاد مقطع دکتری میاش ین رتبه عام
آموزن بهطور معا داری باکتر از اایر مقاطع ااتر
در پژوهش گرج و صررریررام (2997ا معیررارهررای ارزیرراب عمل رد اارررترراد ازشظر
داشجیویاد نام موارد :میماد تدلس علم ااتاد بر موضوع ،میماد ااتهادد از مباحث جدید
و مطالب جاشب مرتبس با درس ،میماد پاارخگوی صرحی و ماطق ااتاد به اؤاکت علم
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داشجریویاد ،مهید و ارزنماد بودد مطالب ارازهندد ،مهارت ااتاد در ارازه و توضی مطالب
درار  ،میماد شظی و پیوارت

مطالب ارازهندد تواس ااتاد ،ترغیب داشجیویاد به نرکت

در مباحث درار جهت رند خ قیت ،ااتهادد بهیاه از وقت ک س ،تواشای ااتاد در ادارد
ک س ،اییاد اش یمد در داشجریو جهت مطالعه و تحقیخ ،میماد توجه و پااررخ وی ااتاد به
پیجررراهاد و اشتقاد ماطق داشجررریویاد ،رعایت احترا متقاب و رعایت فرهاا داشجر ر اه ،
میماد حضرور ماظی و بهموقع ااتاد ،میماد داترا به ااتاد جهت راهامای درس در محیس
داشج اد و ی داد بودد رفتار ااتاد شدبت به داشجیویاد بودشدر رخجاش و نمس (2989ا در
پژوهش خود اذعاد دانرررتاد که داشجررریویاد کارنرررااار ر در ها ا ارزنررریاب برخ ف
داشجررریویاد تحصررری ت ت میل م حظههای آت را لحاظ شم کاادر به شظر م رارررد که
داشجریویاد تحصری ت ت میل ها ا ارزنیاب با توجه به کیهیت کلیه درسهای گذراشدد
(در مقطع کارنرااار و کارنرااار ارنردا و مقایدره اارتاد درس مورد ارزنیاب با آدها
تعدی های را در شظرات خودناد اعما م کاادر شتایج این پژوهش همدو با شتایج پژوهش
حاضر در خصوص معیارهای داشجیویاد کارنااا و مقاطع تحصی ت ت میل ااتر
شوبخرت و رودبراری (2982ا در مطرالعرهای با عاواد " ارزیاب داشجررریویاد از کیهیت
تدریس اااتید در داشج اد علو پمن

تهراد " شتییه گرفتاد مقررات اداری ،یواهر فردی

و اجتماع و روابس متقاب اارررتاد و داشجررریو بیجرررترین امتیاز ارزنررریاب را دانرررتر امتیاز
کدررربنررردد در زمیاه کیهیت آموزنر ر و روشهای ادارد و کاتر ک س در مرتبه بعدی
ارزنریاب قرار دانت (شوبخت و رودباری2982 ،ار شتایج این پژوهش در خصوص مقررات
و یواهر و همچاین کیهیت تدریس غیرهمدو با شتایج پژوهش حاضر و در خصوص رعایت
احترا و موازین اخ ق در رااتای شتایج پژوهش شوبخت و رودباری ااتر
نررر ورشیرا و هم راراد در تحقیق بر روی  94مردرس داشجررر ادهای علو پمنررر
جادینررراپور به روشد ارزنررریاب ااررراتید ط ارررا های  2971ال  2994پرداختاد و شتییه
گرفتاد عل رغی تیییر داشجیویاد و ارزنیاب کاادگاد در طو دد اا فو  ،شتایج ارزنیاب
ببات دانته ااتر همچاین فتاح و هم اراد در تحقیق بر روی  229مدرس داشج اد علو
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کرماد در ارا تحصریل  91/2992شجراد دادشد که مدرارین ازشظر داشجیویاد در

اصر ح نریود تدریس خود ااتهادد کردداشد (فتاح و هم اراد1111 ،ا و در مطالعهای که
در ارا  98-2999در داشجر اد علو پمنر

ارمااد برگمار ند مدراین داشج اد در ابعاد

مهارت ،خصرروصرریات فردی ،رعایت قواشین آموزن ر  ،خصرروصرریات فیمی

و زماد ارازه

درس و اررایر جابهها از ارروی داشجرریویاد مورد ارزنرریاب قرار گرفتاد که شتایج شجرراد داد
تدررلس اارررتاد به مطالب ،خوشاخ ق  ،اعتمادبهشهس ،قدرت بیاد ،ت ش در تههیی مطالب،
نررخصرریت و جدید یا قدیم بودد مطالب بر ارزنرریاب اارراتید ابرگذار ااررت (جعهری و
هم اراد1117 ،ار
شترایج پژوهش مهردوی ،زارع و شعیم (2989ا حاک از آد بود که بین  21نررراخص
موردبررار ر  ،به ترتیب در  9نررراخص ع قه اارررتاد به امر تدریس ،ع قه و رغبت در رفع
مجررر

ت علم داشجررریویراد و میماد معرف مارابع در رابطه با درس بین شمرد ارزنررریاب

عمل رد آموزن بهداتآمدد تواس داشجیو و خودارزیاب اااتید تهاوت معااداری وجود
دانتر درحال که در مطالعه اصیری و هم اراد شتایج شجاد داد که ناخص معرف ماابع در
رابطه با درس و نررراخص مربوط به قدرت تههیی و اشتقا مهاهیی درس بین شمرد ارزنررریاب
بهدارتآمدد توارس داشجیو و خودارزیاب اااتید تهاوت معااداری وجود شدانت (اصیری
و هم اراد2998 ،ار
شتایج حاص از تیمیهوتحلی داددهای خدیوی و خادورزی (2984ا حاک از آد بود
که در ههت مؤلهه اصررل ال وی ایجرراد و از  91زیر مؤلهه  72زیر مؤلهه تأییدنرردد و  8زیر
مؤلهه حذف ندشد؛ اولین و مهیترین مؤلهه ال وی تدوینندد بر اااس واریاشس تبیینندد،
مؤلهه تعهد حرفهای بود که گرایش تبدی نررردد به ی

عام عموم و کل را دانرررت و

کیاهمیتترین مؤلهه ،مؤلهه فعالیتهای اررریاار ر و اجتماع بودر این یافتهها با بخجر ر از
یافتههای پژوهش جدررارت و خدیوی (2989ا ،رجب و پاس زد (2998ا ،مصرررد خواد و
اررراکرت چقوش (2981ا ،حلیم (2998ا ،چااری نرررریه و قورچیاد (2981ا ،مطالعات
ایالت داشجر اد ارا هواتود و داشج اد کارولیاای نمال (2888ا ،گوردود (1111ا و بلاد
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و هم اراد (1111ا همدوی داردر همچاین ایجاد اذعاد م دارشد که در وضعیت کاوش در
ارزنریاب عمل رد اعضرای هیئتعلم بیجتر به دو بعد تدریس و رفتارها و اخ قیات نیل
توجه م نررود و به اررایر ابعاد عمل ردی ااررتاداد توجه شم نررود و ال وهای حاضررر شیم
بخجررر ش ر بودد و بهصرررورت جامع ،کام و ی پارچه عمل رد آدها را مورد ارزیاب قرار
شم دهاردر ش رنررر بخجررر بره عمل رد از شقرایص اصرررل ال وهرای ارزنررریاب عمل رد
اارررتادهاارررت که در برخ از حوزدهای عمل رد آدها مورد غهلت واقع نررردد اارررت؛ اما
ال وی ارازهنرردد ایجرراد دربرگیرشدد تما جواشب عمل ردی اعضررای هیئتعلم و دارای
جامعیت اارت؛ لذا پیجراهاد م نرود در ارزنیاب عمل رد اعضای هیئتعلم موردااتهادد
قرار گیردر شظر برره ایا رره مؤلهرره تعهررد حرفررهای بیجرررترین وزد را در این پژوهش برره خود
اختصراص دادد بود پیجاهاد ند که مدیراد و مدئوکد داشج اد به این عام بیجترین توجه را
دانته بانادر در پژوهش حاضر شیم از دیدگاد داشجیویاد دکتری ناخصهای میماد ااتهادد
از مباحث جدید ،میماد تدرلس علم ااررتاد بر موضرروع درس ،مهید بودد مطالب ارازهنرردد،
آنرررارای بررا ترازدهرای علم و قردرت تههیی و اشتقرا مهراهیی درس مهیترین مؤلهررههررای
ناااای ندد بودشدر
شتررایج پژوهش محمودی صررراحب  ،شصرررری و شیرراقلم (2981ا شجررراد داد کرره ازشظر
داشجیویاد ،ارازه جمود درا  ،پااخگوی صحی به اؤاکت و ااتهادد از منا های ماااب
دارای اهمیت فراواد بودر با توجه به ایا ه ی

از رارررالتهای داشجر ر اد ،آموزش اارررتر

بالطبع کیهیت تدریس ارازهنرردد تواررس مدرارراد ازجمله مهیترین مدررازل ااررت که از
ی

ارو بازخورد مااارب برای تیمیهوتحلی مدراز آموزن  ،تصمییگیریهای اااا و

برشامهریمی راهبردی در اختیار مدرررئوکد و دارررتاشدرکاراد آموزش عال قرار م دهدر از
اررروی دی ر اعضرررای هیئتعلم با آگاه از عوامل که باعث بهبود کیهیت تدریس آشاد
خواهد نررد م تواشاد تدریس خود را از شظریه اشتقا داشش به اررمت اییاد ارراخت داشش
تواس داشجیو و فعا کردد داشجیو او دهادر
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شتایج این مطالعه به پااررخ وی به برخ از چالشهای مدشظر مدراررین در زمیاه
ارزنریاب با اارتهادد از شظرات داشجریویاد کم

شمودد و م تواشد با اارتهادد ماااب از

این شظرات برشامهریماد را با شقاط ضرعف و قوت فرآیاد ارزنریاب آنراا و ام اد اص ح
را فراهی ارازدر این پژوهش بر اهمیت ارزنریاب تأکید شمودد و ارزنریاب مدرس تواس
داشجرریو را عل رغی وجود بعض ر از مج ر

ت اولویت او در ارزنرریاب ی

مدرس

م داشد .بهماظور بهبود کیهیت آموزش در داشجر ادهای موردبررا  ،توصیه م نود ها ا
جرذب اعضرررای هیئتعلم و بهکارگیری مدرارررین برای تدریس ،ویژگ های من تواد
علم مدرس در ارازه مطالب درار  ،ارازه نهاف و واض مطالب و ع قهماد بودد مدرس
به کار تدریس ،مدشظر قرار گیردر
پیجررراهاد م نرررود که جمعآوری اط عات و ارزیاب از طریخ چاد مابع مختلف برای
ارزیراب مؤبر و مهیرد عمل رد اشیرا نرررودر این فرآیارد ارزیراب چادگاشه یا  991درجه از
چادین مابع برای ارزیاب ااررتهادد م کادر پس ی
ی

اررری ارزیاب ها تواررس داشجرریویاد و

اررری تواررس هم اراد و از طریخ مدیر گرود و معاود آموزن ر و حت خود نررخص

م تواشد اشیا نررودر ارزیاب چادگاشه تصررویر کام تری از عمل رد ارازه م دهد و معموکز
راهامای ماااب برای بهبود و ارتقای فرد فراهی م کادر پس از اشیا ارزنیاب شتایج به فرد
داددندد و او اع م کاد شقاط ضعف خود را برطرف کاد البته بدیار مهی اات که در این
فرآیادنرراد و ماملت عضررو هیئتعلم حهظ نررودر ضررمااز داشجرر اد با اییاد کارگادهای
آموزن در ابعاد مختلف به پیجرفت مهارتهای اااتید باید کم

کادر

منابع
ابراهیم  ،علیرضررا؛ ارراعت  ،صررابر و رزید ر  ،صرردیخر (2981ار ارزیاب عمل رد اارراتید با
اارتهادد از روش تحلی پونرجر داددهار کاربردی در داشجر دد صراایع داشج اد آزاد
اا م واحد تهراد جاوبر
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ااررتوارت گرگ آ وکات ج براودر (2998ار مدیریت ماابع اشدرراش پیوشد ااررتراتژی و
عمر ر ارررید محمد اعراب و مرجاد فیاضررر ر چاس او ر تهرادر اشتجرررارات مه امه و
پژوهج دد مدیریت امار
اارماعیل  ،ایوبر (2999ار اهمیت توزین ناخصها در ایدتی ارزیاب ر ماهاامه تدبیر،249 ،
91-91ر
افضرل  ،افجرین؛ حیدری ،شدرین و عبدالمل

 ،جما (2989ار طراح و اعتباراای ابمار

ارررایش کیهیرت خدمات آموزنررر داشجررر اد بر مباای مد اررررکوآ ر فصرررلاامه
اشدازدگیری7(12 ،ا111-119،ر
پروین ،اررمیه؛ جمجرریدی ،فاطمه؛ فتح  ،رؤیا و حدرریا  ،اررید عابدینر (2981ار ارزیاب
کیهیت طرح درس ااراتید داشجر اد علو پمنر

جادینراپور اهوازر فصلاامه تواعه

آموزش جادی ناپور4(1،ا929-917،ر
حراج علیمادد ،کبری؛ رفیع پور ،امین و ارررماوی ،ارررید عبدالوهابر (2981ار برراررر
ناخصهای رواداای پراجاامه درگیری تحصیل در داشش آموزاد دبیراتاش نهر
بادرعباسر فصلاامه اشدازدگیری تربیت 14( ،ا99-9،211ر
خردیوی ،اارررداا و ااوردی خراد وزیری ،آیردار (2984ار طراح و تدوین ال وی برای
ارزنریاب ابربخجر و عمل رد اعضرای هیئتعلم داشجر ادهای آزاد اار م ااررتاد
آذرباییاد نرق ر مدیریت بهردوری94(8،ا274-292،ر
ذوالهقار ،محدرررن و مهرمحمدی ،محمودر (2999ار ارزیاب داشجررریویاد از کیهیت تدریس
اعضررای هیئتعلم رنررتههای علو اشدرراش داشج ر ادهای نررهر تهرادر داشجررور رفتار،
22(9ا19-27،ر
رخجرراش  ،مریی و نررمس ،عل ر (2989ار رابطه بین عمل رد پژوهج ر و آموزن ر اعضررای

هیئتعلم و پیجرررفت تحصرریل داشجرریویاد کجرراورزی داشجرر اد زشیادر فصررلاامه
پژوهش مدیریت آموزش کجاورزی92(9 ،ا27-9،ر
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 ،فاطمهر (2997ار تأبیر ارزنیاب کیهیت تدریس اعضای

هیأت :علم بر ارتقای حرفهای آشاد ،میله داشجر ر دد علو اشدررراش داشجر ر اد
اماادر1(12ا91-41،ر
صررهری ،عل ؛ فرخ  ،میتب و صررال زادد ،رضررار (2984ار آا ریبنررااا ر مدیریت ماابع
اشدرراش ر فصررلاامه پژوهشهای مدیریت ماابع اشدرراش داشج ر اد جامع اما حدررین (عا،
2(7ا99-222 ،ر
عبردالله  ،حدرررینر (2981ار تحلیر ارررازوکرار ارزنررریاب عمل رد آموزنررر اعضرررای
هیئتعلم -مطالعه موردی داشج اد ع مه طباطباز ر
کیاماش ،عر (2997ار آناای با ال وی ا آی پ پ رفصلاامه تعلیی و تربیتر
قد پور ،عمت اله؛ قاارررم پیر بلوط  ،محمد؛ حدررراوشد ،باقر و خلیل گجرررای اش  ،زهرا
). (2989ویژگ های رواداررای مقیاس انررتیا تحصرریل داشش آموزادر فصررلاامه
اشدازدگیری تربیت 18(9 ،ا294-297،ر
گراوشد ،یاارر؛ کوه  ،محمد؛ اید کابل  ،الهه و علیمادد ،احمد (2988ار ااخت و بررا
ویژگ های رواداررای پراررجرراامه درگیری پژوهجرر در داشجرریویاد تحصرری ت
ت میل ر فصلاامه اشدازدگیری تربیت 14( ،ا99-9،214ر
گرج  ،محمدباقر و صریام  ،ارحرر (2997ار نرااارای معیارهای ارزیاب عمل رد اعضای
هیئتعلم داشج اد آزاد اا م ر
محمودی ،حدین؛ پازارگادی ،مهرشوش و عبادی ،عباسر (2997ار ارزنیاب تیربهآموزن ،
اااتید از دیدگاد داشجیویاد تحصی ت ت میل  ،میله راهبردهای آموزش1(1 ،ا-44،
91ر
مهدوی ،ار یاه؛ زارع ،ارودابه و شعیم  ،شیردر (2989ار مقایدره ارزنیاب عمل رد آموزن

اعضرای هیئتعلم تواس داشجیویاد با خودارزیاب آدهار پژوهش در آموزش علو
پمن

1(9 ،ا14-91،ر

میرزای  ،خلی ر (2999ار فرهاا توصیه اصط حهای علو اجتماع ر
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ار ارزیاب داشجررریویاد از کیهیت تدریس2982(  مدرررعودر، ملیحه و رودباری،شوبخت
تهرادر
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