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دریافت مقاله39/8/01:

آخرین اصالح مقاله39/01/01:

پذیرش مقاله39/01/01:

زمينه و هدف :هدف و نقش عمده آموزش عالی ،تربيت نيروی انسانی متخصص و مورد نياز جامعه با کسب توانايی الزم جهت وظايف مربوط در حيطه
عملکردی خود است .امروزه ارتقای کيفيت آموزشی از ارکان اساسی يک سيستم آموزش عالی معتبر تلقی میگردد .از اينرو ارزشيابی آموزشی به منظور
تعيين ميزان موفقيت اعضای هيأت علمی (استادان) در مسير نيل به اين هدف ،کارامدترين روش جهت بهبود کيفيت آموزشی میباشد .بر اساس نتايج
پژوهشها ،ارزشيابی استادان يکی از جنجال برانگيزترين مباحث آموزش پزشکی میباشد و به تأمل و تحقيق بيشتری نياز دارد و کسب تجارب استادان که
هدف اين ارزشيابی میباشد ،بسيار سودمند به نظر میرسد .اين مطالعه با هدف تبيين تجارب استادان از نظام ارزشيابی آموزشی انجام شد.
روش کار :مطالعه حاضر در سال  0930به روش کيفی و با رويکرد تحليل محتوا در دانشگاه علوم پزشکی مازندران صورت گرفت .مشارکت کنندگان 8
نفر از اعضای هيأت علمی داوطلب و عالقمند به شرکت در مطالعه بودند .دادهها از طريق مصاحبههای نيمه ساختار يافته و با نمونهگيری هدفمند
جمعآوری گرديد و تا اشباع اطالعات ادامه يافت.
یافتهها :سه درونمايه اصلی «روشن نبودن هدف سيستم ارزشيابی ،نامناسب بودن شيوههای ارزشيابی استادان و نقش ويژگیهای استادان در ارزشيابی» از
يافتههای مطالعه حاصل شد.
نتيجهگيری :بر طبق نتايج مطالعه ،ضرورت تغييرات و اصالحات اساسی و همه جانبه در شيوههای ارزشيابی آموزشی استادان ،ارتقای سطح آگاهی و
تعهدات اخالقی عامالن ارزشيابی از اهميت و تأثير آنان در سرنوشت ارزشيابی شونده ،بهبود کيفيت آموزش و در نهايت تعالی سيستمهای آموزش عالی و
همچنين ارايه راهکارهايی در جهت افزايش انگيزه و کارايی استادان ،کاهش نگرانیها و دغدغههای آنان با ايجاد سيستمهای ارزشيابی عدالت محور و
معتبر و سرانجام دستيابی به بيشترين بهبود در برنامهها و خطمشیهای آموزشی احساس میگردد.
کليد واژهها :ارزشيابی ،استادان ،تجارب ،تحليل محتوای کيفی
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مقدمه

حسينی و همکاران

 Nickدر پژوهش خود در دانشگاه  Stetsonنشان دادند که با

مهمترين رکن بقا و کيفيت يک مؤسسه آموزش عالی،

وجود کاربرد فراوان ارزشيابی استادان توسط دانشجويان،

استادان آن و پيچيدهترين نوع ارزشيابی ،ارزشيابی استادان

شواهد پژوهشی گويای آن است که اظهارنظر دانشجويان

میباشد .حفظ اين رکن مهم با به کارگيری استادان شايسته و
تشويق و پاداش مناسب به آنها در گرو ارزشيابی مناسب
آموزشی است .ارزشيابی به منظور تعيين اثربخشی و کارامدی

درباره استادان متأثر از عواملی میباشد که با موضوع ارزشيابی
ارتباط چندانی ندارد و تنها به ويژگیهای خاص استاد مربوط
میشود (.)9

اعضای هيأت علمی و در نهايت بازبرخورد مناسب با آنها

سيف معتقد است که يکی از مشکالت درگير با ارزشيابی

صورت میگيرد ( .)0سيف در پژوهش خود ارزشيابی را يک

توسط همکار ،پايين بودن سطح پايايی آن است؛ بدين معنی که

فرايند نظاممند برای جمعآوری ،تحليل و تفسير اطالعات

بين نمراتی که معلمان مختلف به يک معلم میدهند ،همخوانی

میداند که تحقق اهداف مورد نظر برنامه و ميزان آن را تعيين

زيادی مشاهده نمیشود .عالوه بر اين ،اعضای هيأت علمی در

میکند (.)0

ارزشيابی يکديگر نمرات بااليی به هم میدهند و توافق زيادی

محققان اهداف زيادی را برای ارزشيابی استادان بر شمردهاند

در مشاهدات کالسی خود از کار يکديگر به چشم نمیخورد

که از جمله مهمترين آنها کمک به استادان در جهت بهبود و

( .)0مطالعات مختلف نشان دادهاند که يکی از اولين

اصالح روشها و فعاليتهای آموزشی و کمک به مديران برای

صحبتهای استادان در مبحث ارزشيابی اين است که بايد

تصميمگيریهای معقولتر و درستتر در مورد استخدام،

هدف ارزشيابی مشخص شود و بسياری از آنان اذعان داشتهاند

ترفيع ،ارتقا و ...را میتوان نام برد .بنابراين ترديدی نيست که

که به تغيير و بهبود وضعيت تدريس خود تمايل دارند ،اما

ارزشيابی از کار معلمان و استادان اقدامی ضروری و سازنده

مشکل آنها نگرانی در مورد اجرای درست ارزشيابی و

است ( .)9مالکهای موفقيت آموزشی معلمان انواع مختلفی

چگونگی انجام آن است که به جای اصالح و ارتقا ،باعث

دارند و بايد متناسب با اهداف آموزشی معلم انتخاب شوند،

ايجاد مشکالتی برای استادان و دانشجويان نشود .همچنين

بنابراين روشهای ارزشيابی از کار آنان نيز به همان ميزان

بيشتر استادان بر اين باور هستند که فرمهای ارزشيابی فعلی

متفاوت میباشد ( .)0مدلهای مختلفی برای ارزشيابی اعضای
هيأت علمی وجود دارد که ارزشيابی توسط دانشجويان،
همکاران ،مسؤولين ،خودارزيابی ،استفاده از ميزان يادگيری
دانشجويان و ...نمونههايی از آن است (.)4

قادر به ارزيابی کيفيت تدريس و کار استاد نمیباشد (.)0
 Finkدر مطالعه خود مطرح کرد که فرايند ارزشيابی زمانی
پويا و اثربخش خواهد بود که نظر جمعيت هدف (استادان) نيز
در آن لحاظ گردد ( .)5بررسیها نشان میدهد که هر يک از

نظرات متفاوتی در مورد هر يک از روشهای موجود

روشهای ارزشيابی جنبههای خاصی از کار استاد را ارزيابی

ارزشيابی استادان وجود دارد .آقاماليی و عابدينی در تحقيق

میکند و بديهی است که به تنهايی نمیتواند بيانگر کيفيت

خود بيان کردند که ارزشيابی استادان توسط دانشجويان

واقعی کار استاد باشد ( .)8با توجه به اين که ارزشيابی استادان

میتواند منبع ارزشمندی برای بازخورد به آنها به منظور بهبود

به شيوههای مختلف کاربردهای زيادی پيدا کرده است و با

کيفيت آموزش باشد ،اما میتوان گفت که عواملی همچون

ورود به حوزههای تصميمگيری در ارتباط با سرنوشت شغلی

صفات شخصيتی و ويژگیهای کلی محيطی ،درک و

استادان نقش مهمی در تعيين وضعيت آنان ايفا میکند ،در اين

قضاوتهای افراد را تحت تأثير قرار میدهد و دانشجويان در

بين تجارب استادان (به عنوان محور اصلی ارزشيابی) بسيار

ارزشيابی استادان از اين خطاها مصون نيستند ( Heine .)1و

مهم است؛ چرا که شناخت تجربيات اعضای هيأت علمی به
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مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

دوره دوازدهم( ،ويژه نامه شماره )0

عنوان يکی از عوامل اصلی سيستم ارزشيابی استادان میتواند

خودش در اين زمينه را داشته باشد .معيار توقف نمونهگيری،

راهنمای مفيدی برای اصالح مشکالت موجود باشد و با

تکراری شدن دادهها يا به عبارت ديگر رسيدن به اشباع بود؛

شناسايی نقاط قوت و ضعف ارزشيابی ،به برنامهريزی آموزشی

به صورتی که ديگر اطالعات و طبقه جديدی ايجاد نگرديد.

کمک کند تا امکان اصالح روندهای ارزشيابی و کسب نتايج
واقعی از عملکرد استادان را فراهم نمايد.

مصاحبه در محيط دانشگاه يا دانشکده و در هر مکانی که
شرکت کنندگان مشخص میکردند و با هماهنگی قبلی و به

هدف از اين مطالعه ،تبيين تجارب استادان (اعضای هيأت

صورت فردی و در يک جلسه حضوری صورت گرفت .جهت

علمی) از نظام ارزشيابی آموزشی به شيوه کيفی بود تا با

رعايت مالحظات اخالقی ،اصولی مانند شرح اهداف مطالعه

استخراج تجربه استادانی که خود سالها مورد ارزشيابی قرار

برای شرکت کنندگان ،کسب اجازه ،حفظ بینامی ،رعايت

گرفته و آن را لمس کرده بودند و تاکنون در مطالعات کمتر به

اصول رازداری و مختار بودن مشارکت کنندگان برای ترک

آن پرداخته شده است ،امکان دستيابی به نتايج و راهحلهای

مطالعه رعايت شد .در نهايت دادهها به روش تحليل محتوا

عملیتر در راستای بهبود روشهای ارزشيابی آموزشی فراهم

مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

گردد.

واحد تحليل کل مصاحبهها بود .بعد از پيادهسازی،
مصاحبهها چندين بار خوانده شد؛ به طوری که محقق به فهمی

روش کار
مطالعه کيفی حاضر با رويکرد تحليل محتوا در دانشگاه
علوم پزشکی مازندران انجام شد .نمونهگيری مبتنی بر هدف و
از ميان اعضای هيأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
صورت گرفت .به منظور جمعآوری دادهها از روش مصاحبه
نيمه ساختار يافته استفاده گرديد؛ چرا که اين روش به علت
عميق بودن و انعطافپذيری ،مناسبترين شيوه جهت
پژوهشهای کيفی میباشد .مشارکت کنندگان پژوهش ،اعضای
هيأت علمی داوطلب و عالقمند به شرکت در مطالعه بودند.
سؤال اول مصاحبه از نوع باز و کلی بود« :ممکن است در مورد
تجارب کاری و نحوه ارزشيابی خود در دوران کاری برای ما
صحبت کنيد؟» .سپس پاسخ تفسيری مشارکت کنندگان
هدايتگر سؤاالت بعدی بود .تجزيه و تحليل دادههای حاصل از
هر مصاحبه به عنوان راهنمايی برای مصاحبه بعدی در نظر
گرفته شد .مصاحبهها با کسب اجازه از شرکت کنندگان به
وسيله دستگاه ضبط صوت ،ضبط و بالفاصله پس از مصاحبه
کلمه به کلمه پيادهسازی گرديد.
معيار ورود به مطالعه ،فرد عضو هيأت علمی بود که تجربه
ارزشيابی آموزشی و همچنين تمايل به بيان درک و تجربه

کلی از مصاحبهها رسيد .سپس قسمتهای مهم به کوچکترين
واحد معنیدار خود شکسته شد .مضمونها با توجه به تکرار و
معنای خود در دستههايی قرار گرفتند که نام اين دستهها
نشانگر محتوای آنها بود .دستهها چندين بار مرور و دستههای
مشابه در هم ادغام شد و درونمايهها به دست آمد.
به منظور تعيين اعتبار دادهها در پژوهش حاضر از بررسی
مداوم دادهها ،تحليل دادهها همزمان با جمعآوری آن ،مرور
کدهای استخراج شده توسط مشارکت کنندگان ،بررسی روند
تجزيه و تحليل دادهها با استادان راهنما و دو تن از
پژوهشگران روش کيفی و درگيری مداوم و طوالنی مدت با
دادهها استفاده شد .تأييدپذيری يافتهها نيز با کنترل توسط ناظر
خارجی آشنا به پژوهش کيفی سنجيده شد؛ به اين معنی که
بخشهايی از متن مصاحبه به همراه کدهای مربوط و طبقات
پديدار شده توسط ناظر آشنا به تحقيق کيفی مورد بررسی و
تأييد قرار گرفت .جهت حسابرسی تحقيق ،محقق مراحل و
روند تحقيق را به طور دقيق ثبت و گزارش نمود تا امکان
پيگيری تحقيق برای ديگران فراهم شود .جهت انتقالپذيری
يافتهها نيز سعی شد نقلقولهای شرکت کنندگان به همان
صورت که گفته شد ،ارايه گردد.
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تبيين تجارب اعضای هيأت علمی از...

ارزشيابی ،عدم تفاوت ارزشيابی بالينی و نظری ،عدم بلوغ

یافتهها
شرکت کنندگان مطالعه  8نفر از اعضای هيأت علمی

دانشجو در قضاوت در مورد استاد و ناآگاهی وی در تأثير

دانشگاه علوم پزشکی مازندران ( 1مرد و  9زن) بودند .در

ارزشيابی در سرنوشت استاد ،عدم وجود توافق در مورد

مجموع  98زيرطبقه و  01طبقه استخراج گرديد .يافتههای
نهايی تحقيق شامل سه درونمايه اصلی بود که هر کدام حاوی
طبقات متعددی بودند .درونمايهها بر اساس ماهيتشان به
صورت مفهومی و انتزاعی نامگذاری شدند .اين درونمايهها

شيوهها و عامالن ارزشيابی ،تعارفپذيری و مماشات در
ارزشيابی ،تأثير ويژگیهای استاد در ارزشيابی دانشجو و
سهلگيری و مماشات استاد در ايجاد انگيزه کاذب در دانشجو»
بود.

شامل «روشن نبودن هدف سيستم ارزشيابی ،نامناسب بودن

 -0روشن نبودن هدف در سيستم ارزشيابی استادان

شيوههای ارزشيابی استادان و نقش ويژگیهای استادان در

بسياری از استادان در ابتدای صحبت در مبحث ارزشيابی بر

ارزشيابی» بود .درونمايهها بيانگر ادراک استادان در خصوص

اين مسأله تأکيد داشتند که بايد هدف ارزشيابی واضح و

نظام ارزشيابی آموزشی آنان بود (جدول .)0

مشخص باشد و «هدفمندی سيستم ارزشيابی استادان» را نقطه
عطف مهمی در نظام ارزشيابی میدانستند که اين درونمايه

جدول شماره  :0درون مايه ها ی استخراج شده از نظرات شرکت کنندگان
در مورد نظام ارزشيابی آموزشی
درون مايه ها
روشن نبودن هدف در
سيستم ارزشيابی اساتيد

نامناسب بودن شيوه های
ارزشيابی

طبقات
 هدفمندی ارزشيابی ارزشيابی به عنوان شيوه ای اصالحی نهتنبيهی

هدف از ارزشيابی بايد روشن باشد تا در نهايت مشخص شود
که آيا هدف اصالح و بهبود کيفيت آموزش است يا تنبيه؟
وقتی هدف مشخص باشد ،مالکهای دستيابی به اهداف و در

 نارضايتی از وضعيت موجود ارزشيابی -نارسايی ابزارهای ارزشيابی

ارزشيابی خواهد داشت .مشارکت کننده شماره  0در اين زمينه

 -عدم تفاوت ارزشيابی بالينی و نظری

میگويد« :اين که هدف ارزشيابی چيه ،مهم هستش ...هدف

 -عدم بلوغ دانشجو در قضاوت در مورد

بهبوده يا زير سؤال بردن استاد» .مشارکت کننده شماره  4بيان

استاد و ناآگاهی وی در تاثير ارزشيابی در
سرنوشت استاد

کرد« :ارزشيابی مثبته ،ولی در صورتی که اصالحات ساختاری

 -عدم وجود توافق در مورد شيوه ها و

در آن صورت بگيره ،مسيرش مشخص باشه ،هدفش هم معلوم

عامالن ارزشيابی

باشه و استاد تکليفشو بدونه».

 تاثير ويژگی های استاد در ارزشيابیدر ارزشيابی

الف .هدفمندی ارزشيابی :استادان بر اين باور بودند که

نهايت ارزشيابی نيز معين میگردد و نقش مهمی در اثربخشی

 تعارف پذيری و مماشات در ارزشيابینقش ويژگی های اساتيد

شامل دو طبقه بود.

دانشجو
 سهل گيری و مماشات استاد در ايجادانگيزه کاذب در دانشجو

ب .ارزشيابی به عنوان شيوهای اصالحی نه تنبيهی :بيشتر
مشارکت کنندگان اذعان نمودند که هدف اصلی بايد اصالح و
ارتقای سطح تدريس استادان و کمک به رشد و بهبود و
برطرف کردن ضعفها باشد و در صورتی که اين هدف مطرح
شود ،به طور قطع منطقیتر و مقبولتر است و انگيزه و

درونمايههای استخراج شده متشکل از طبقات «هدفمندی

همکاری استادان نيز بيشتر میگردد .مشارکت کننده شماره 9

ارزشيابی ،ارزشيابی به عنوان شيوهای اصالحی نه تنبيهی،

اظهار کرد« :ارزشيابی خوبه ،اگه به وسيلهای بر عليه استاد

نارضايتی از وضعيت موجود ارزشيابی ،نارسايی ابزارهای

تبديل نشه» .مشارکت کننده شماره  8میگويد« :اگه واقعاً به
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فکر اين باشن که هر کاری که میکنن و از هر روشی که

زمانمرو درست استفاده نمیکنم .خب ببينيد من به نظر خودم

استفاده میکنن ،در نهايت هدفشون اينه که کيفيت کار آموزش

زمانمرو درست استفاده میکنم ،ولی از نظر دانشجو اين زمان

باال بره و استاد دلگرمتر بتونه کار کنه و نگران شرايط کاريش

چی؟ تايم زياديه .رو همين اصل يه مقدار وضوح کامل نداره

نباشه ،خيلی ايدهآلتره».

سؤاالت و اين ارزشيابی برای دانشجو به شخصه جا نيفتاده».

 -0نامناسب بودن شيوههای ارزشيابی

ج .عدم تفاوت ارزشيابی بالينی و نظری :در اين رابطه

ارزشيابی از کار معلمان به علت کماعتباری و بیدقتی

مشارکت کننده شماره  0میگويد« :به طور مثال من درسی دارم

وسايل و روشهای اندازهگيری و سنجش مورد استفاده در اين

که هم درس تئوريه و هم عملی ...امتحان OSCE

نوع ارزشيابی ،به عنوان يکی از پيچيدهترين نوع ارزشيابی

( )Objective structured clinical examinationsداره

شناخته شده است؛ چرا که دقت و بیغرضی اطالعات به

توش و دانشجو فقط داره منو به صورت نظری ارزيابی

دست آمده از منابع اطالعاتی هميشه مورد ترديد میباشد.

میکنه».

الف .نارضايتی از وضعيت موجود ارزشيابی :يکی از طبقات

د .عدم بلوغ دانشجو در قضاوت در مورد استاد و ناآگاهی

قابل توجه حاصل شده ،نارضايتی از وضعيت کنونی ارزشيابی

وی در تأثير ارزشيابی در سرنوشت استاد :اولين و پر

بود که بيشتر افراد به طرق مختلف به آن اشاره نمودند و آن را

رنگترينترين چالش مطرح شده توسط استادان ،در رابطه با

موجب دلسردی و بیانگيزگی دانستند .مشارکت کننده شماره

ارزشيابی استفاده از نظرات دانشجويان بود که بر آن تأکيد

 9بر اين باور بود که« :اصالً نحوه ارزشيابی خوب نيست».

زيادی داشتند .بنابراين اين طبقه يکی از محرزترين طبقات

مشارکت کننده شماره  1در اين باره بيان کرد« :واقعيت اين نوع

استخراج شده بود .در اين زمينه مشارکت کننده شماره  4بيان

ارزشيابی ،ارزشيابی درستی نيست .مگر اينکه حاال تو کالسش

کرد« :گاهی اوقات دانشجوها با هم مشارکتی برگههای

باشيم» .مشارکت کننده شماره  0گفت« :نگاه دانشجو به

ارزشيابیرو پر میکردن .نمیدونسته ،مهم نبوده يا توجهی به

ارزشيابی ،نگاه عمقی و دقيقی نيست» .مشارکت کننده شماره 9

اين مطلب نداشته» .مشارکت کننده شماره  1گفت« :از دانشجو

اظهار کرد« :در کل تعداد دانشجو هم اونقدر مهم نبوده ،يه

میپرسم که استاد چطوره؟ دانشجو هميشه منفعت خودشو

وقت میديديد که ارزشيابی به طور مثال با  5يا  3دانشجو

نگاه میکنه .هر موقع به نفعش باشه ،میگه خوبه .هر جا به

برای يک درس انجام میشده» .مشارکت کننده شماره  8بيان

ضررشه ،میگه بده .کمتر بگی ،میگه خوبه .هر چی بيشتر بگی

نمود« :تعداد خيلی مهمه ...مثالً وقتی  9نفر يک فرد را ارزيابی

و سختگيری بيشتری بکنی ،میگه بده» .مشارکت کننده شماره

میکنن با اينکه  01نفر ارزيابی کنن خيلی متفاوته».

 0در اين باره اظهار داشت« :يه وقتايی دانشجو همينجوری

ب .نارسايی ابزارهای ارزشيابی :به طور قطع نوع سؤاالت و

ارزشيابیرو فقط پر میکرد بدون اينکه قسمتها را دقيق

روايی و پايايی آنها در اعتبار نتايج مؤثر است .بسياری از

خونده باشه و ببينه» .مشارکت کننده شماره  9نيز میگويد:

استادان بر بازبينی و اصالح مداوم سؤاالت تأکيد داشتند .در

«دانشجو خيلی تو اين زمينه براش تفهيم نيست که اين برگه

اين ارتباط مشارکت کننده شماره  0گفت« :گاهی سؤاالت

ارزشيابی چقدر دارای ارزشه ...صداقت در پر کردن چقدر

ارزشيابی برای همه درسا تکرار شده؛ در حالی که درس من با

دارای اهميته».

درس مدرس ديگه متفاوته» .مشارکت کننده شماره  5اعتقاد

و .عدم وجود توافق در مورد شيوهها و عامالن ارزشيابی:

داشت« :دو ساعت کالسمو کامل بخوام استفاده کنم ،شايد از

يکی از طبقات مهم در ارزشيابی استادان ،اختالف نظر در

نظر دانشجو اون دو ساعت من زيادی دارم استفاده میکنم و

ارتباط با شيوهها و عامالن ارزشيابی بود .مشارکت کننده شماره
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تبيين تجارب اعضای هيأت علمی از...

 8بيان کرد« :ارزشيابی که مدير گروه میتونه توی کالس از من

شماره  0بيان کرد« :دانشجو يا از استادش میترسه يا از قيافش

داشته باشه ،چيه؟ چه میدونه من با دانشجوم چه پروسهای را

خوشش نمیياد و يا استاد سختگيره ...نمره ارزشيابيشرو کم

توی کالس طی کردم» .مشارکت کننده شماره  9نيز گفت:

میده يا نه از استاد خوشش میياد ،تيپ شخصيتی استادرو

«مدير گروه در جريان فعاليتهای آموزشی ،اجرايی و پژوهشی

قبول داره ،ظاهر خوبی داره ،پس به استاد نمره باال میده».

استاد هست .از محتوای درسها و سرفصلها خبر داره و

ب .سهلگيری و مماشات استاد در ايجاد انگيزه کاذب در

شناخت بيشتری نسبت به استادان داره تا يه همکار» .مشارکت

دانشجو :اين طبقه نيز يکی از جنبههای مهم و قابل توجه در

کننده شماره  0نيز میگويد« :من به عنوان مدير گروه تو اتاقم

فرايند ارزشيابی میباشد که توسط استادان مطرح شد .مشارکت

بشينم و بخوام استادرو ارزيابی کنم ،واقعاً درسته؟ شايد حق

کننده شماره  5میگويد« :استاد واسه اينکه نمره ارزشيابی

اونو ضايع کرده باشم .شايد يه سوگيری و شايد هم اختالفی

خوبی بگيره ،به دانشجو نمره خوبی میده» .مشارکت کننده

بين من و استاد پيش بياد» .مشارکت کننده شماره  5در اين باره

شماره  0بر اين باور بود که« :من استاد واسه اينکه استاد

اعتقاد داشت که« :بهترين ارزياب خود اون فرده برای خودش

خوبی به نظر برسم و آخر سر هم همه نمره خوبی بهم بدن،

و نه کس ديگهای ...میدونه کالسرو چه جوری اداره کنه،

سعی میکنم نظر دانشجو را تأمين کنم ،تکليف کمتری بدم،

چالشهای کالسرو چه جوری برطرف کنه و چه ارتباطی با

کمتر درس بگم و نمره خوبی بدم».

دانشجو داشته باشه» .مشارکت کننده شماره  1گفت« :بهتره من
خودم به شخصه میگم هم يه مقدار خودارزيابی داشته باشم
تو کار ...هم دانشجو باشه ،هم اينکه مدير گروه».
ه .تعارفپذيری و مماشات در ارزشيابی :با توجه به فرهنگ
ملی ،يکی از طبقات استخراج شده در تحقيق حاضر
تعارفپذيری و مماشات در ارزشيابی بود .مشارکت کننده
شماره  0بيان نمود« :شايد من خودم به عنوان همکار بگم که
همکارم گناه داره ...همه را عالی يا نه همه را بد بزنم».
مشارکت کننده شماره  9در اين باره اظهار نمود« :اين دوستیها
و رقابتها ارزيابی منو از همکارم دچار مشکل میکنه .باهاش
دوستم ،کاستیهاشو ناديده میگيرم».
 -9نقش ويژگیهای استادان در ارزشيابی
الف .تأثير ويژگیهای استاد در ارزشيابی دانشجو :يکی از
نگرانیهای استادان اين بود که عوامل ديگری غير از کيفيت
آموزش و قابليتهای حرفهای در ارزيابی از آنها دخالت داده
شود .مشارکت کننده شماره  4میگويد« :نمره دانشجو واسه
ارزيابی کار استاد نمیتونه چندان مهم باشه؛ چون يا درس
سخته يا استاد سختگيره يا استاد به عمد نمرات خوبی به
دانشجو میده يا درسی بيش از يک استاد داره» .مشارکت کننده
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بحث و نتيجهگيری
ارزشيابی فعاليتی نظاممند برای داوری و بررسی کار و
اثربخشی برنامه آموزشی با استفاده از جمعآوری اطالعات
مناسب درباره کيفيت آن است که با هدف بهبود و ارتقای
خدمات ارايه شده صورت میگيرد و نقش مهمی در
برنامهريزی و تضمين کيفيت آموزش عالی ايفا میکند (.)3
فرايند ارزشيابی زمانی پويا و اثربخش خواهد بود که نظر
جمعيت هدف (استادان) هم در آن لحاظ گردد (.)0 ،5
از نظر متخصصان ارزشيابی استادان به دليل پيچيدگیهای
خاصی که دارد ،بايد با استفاده از همه منابع اطالعاتی موجود و
روشهای مختلف صورت گيرد و قضاوت نهايی بر اساس
ترکيبی از آنها انجام شود ( .)01در پژوهش حاضر به روش
تحليل محتوا که جمعآوری دادهها به شيوه مصاحبه عميق
میباشد ،يافتهها دربردارنده درونمايهها يا مفاهيمی بود که
درک استادان از نظام ارزشيابی را در ارتباط با يکديگر نشان
داد.
تحليل نتايج پژوهش سه درونمايه اصلی را مشخص نمود.
اين درونمايهها شامل «روشن نبودن هدف در سيستم ارزشيابی

دوره دوازدهم( ،ويژه نامه شماره )0

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

استادان ،نامناسب بودن شيوههای ارزشيابی و نقش ويژگیهای

خود (از نوع کمی) نشان دادند که دانشجويان تأثير سهلگيری

استادان در ارزشيابی» بود .يافته ارزشمند ديگر مطالعه حاضر

استاد بر ارزشيابی را در ارزشيابی دانشجو از استاد زياد دانستند

اين بود که بخش عمده نگرانیهای استادان در خصوص نظام

( )09که به نوعی با نتايج مطالعه حاضر مطابقت دارد.

ارزشيابی آموزشی به تدوين اهداف روشن ،ابزارها و شيوههای

در راستای درونمايه «نامناسب بودن شيوههای ارزشيابی» در

ارزشيابی و ويژگیهای آنان بر میگردد؛ در صورتی که اگر

مطالعه عربی ميانرودی و همکاران ( )0نيز نگرانی استادان در

بازبينی ،اصالحات و تغييراتی در اين بخشها صورت پذيرد و

زمينه عدم صداقت و عدالت دانشجويان در تکميل

بازخوردهای واقعی از هر يک از منابع دادهها دريافت شود؛ به

پرسشنامهها مطرح و بيان گرديد که ارزيابی صورت گرفته به

نحوی که نتايج دقيقتر و معتبرتری از فرايند ارزشيابی به دست

سؤاالت طراحی شده ،ميزان مشارکت دانشجويان ،زمان ارزيابی

آيد ،میتواند تضمين کننده کيفيت آموزشی و تأمين کننده

و ...بستگی دارد و میتواند اعتبار نتايج را زير سؤال ببرد.

رسالت سيستم آموزش عالی باشد و بخش قابل توجهی از

همچنين از سوی استادان مطرح شد که کدورتهای شخصی،

مشکالت و نگرانیها در اين خصوص مرتفع میگردد.

رقابتها ،غرضورزیها و يا دوستیها در بين همکاران

بررسی و مقايسه يافتههای پژوهش حاضر با نتايج ساير
مطالعات ( ،)0 ،9 ،00-09وجود تشابهاتی بين ادراک شرکت

میتواند منجر به سوگيری شود ( )0که تا حدودی با مطالعه
حاضر همخوانی دارد.

کنندگان در مطالعه حاضر و ساير مطالعات را نشان میدهد .در

 Faithنيز بر اين باور بود که علت مخالفت مدرسين با

خصوص درونمايه «نقش ويژگیهای استادان در ارزشيابی» به

ارزشيابی توسط دانشجو آن است که خطاهای بسيار کوچک و

تأثير ويژگیهای استاد در ارزشيابی دانشجو و سهلگيری و

قابل اغماض استادان با ارزشيابی غير منصفانه دانشجو در

مماشات استاد در ايجاد انگيزه کاذب در دانشجو اشاره شد که

حقوق آنان منعکس شده ،اين امر موجب دلسردی آنان

با يافتههای مطالعه  Heineو  )9( Nickمشابه بود .آنها اشاره

میگردد ( .)04در مطالعهای کيفی که توسط عربی ميانرودی و

کردند که اظهارنظر دانشجويان درباره استادان متأثر از عواملی

همکاران انجام شد ،استادان از اينکه ارزشيابی برای تنبيه و نه

است که با موضوع ارزشيابی چندان ارتباطی ندارد و فقط به

در جهت ارتقای آموزش استفاده شود ،ابراز نگرانی کرده بودند

ويژگیهای خاص استاد مربوط میشود ( .)9در مطالعات ثناگو

( .)0در مطالعه حاضر نيز ارزشيابی به عنوان شيوهای اصالحی

و جويباری ( )00و کيخوايی و همکاران ( )00نيز اشاره شد که

نه تنبيهی و به عنوان يکی از طبقات درونمايه «روشن نبودن

ارزشيابی دانشجو از استاد ناشی از عواملی همچون نمره

هدف در سيستم ارزشيابی استادان» شناسايی گرديد.

دريافتی دانشجو از استاد ،جنسيت استاد و دانشجو ،مقام علمی،

بر اساس درونمايههای حاصل از مطالعه حاضر میتوان

محبوبيت استاد ،تعداد دانشجويان کالس ،سطح دشواری يا

اينگونه استنباط نمود که نياز به روشنسازی دقيق اهداف

سادگی درس ،نوع درس ،سطح تحصيالت ،رفتار استاد،

سيستمهای ارزشيابی استادان و تدوين و به کارگيری آن در

استفاده از شيوههای سرگرم کننده و فريبنده توسط استاد،

راستای بهبود کيفيت آموزش ،اصالح و بازبينی شيوههای

ويژگیهای کلی و شهرت و اعتبار استاد میباشد.

ارزشيابی ،توجه به روايی و اعتبار ابزارهای ارزشيابی ،عينيت

عربی ميانرودی و همکاران به اين نتيجه رسيدند که

بخشيدن و افزايش دقت و قابليت اعتماد روشها ،توجيه

مشارکت کنندگان از اينکه استادان از روشهايی غير از بهبود

استادان و عامالن ارزشيابی در رابطه با نقش تعيين کننده آنها

کيفيت تدريس برای کسب نمره ارزيابی باال استفاده کنند،

در فرايند ارزشيابی ،استفاده از تجربيات و ديدگاههای استادان

اظهار نگرانی داشتند ( .)0علیاصغرپور و همکاران در مطالعه

001

حسينی و همکاران

...تبيين تجارب اعضای هيأت علمی از

 بنابراين پيشنهاد میشود،دانشگاه علوم پزشکی مازندران بودند

در گرفتن بازخورد و اصالح فرايند ارزشيابی به خوبی احساس

در تحقيقات آينده درک استادان در زمينه مورد پژوهش در

.میشود

دانشگاههای ديگر نيز مورد کاوش قرار گيرد و به تحليل

 ضرورت تغييرات و اصالحات،بر طبق نتايج مطالعه حاضر

 همچنين به دليل کم بودن تعداد.مقايسهای پرداخته شود

اساسی و همه جانبه در شيوههای ارزشيابی آموزشی استادان و

مطالعات به ويژه نوع کيفی که تنها به تبيين تجربيات استادان از

ارتقای سطح آگاهی و تعهدات اخالقی عامالن ارزشيابی از

 امکان مقايسه جامع برای،نظام ارزشيابی آموزشی میپردازد

 بهبود کيفيت،اهميت و تأثير آن در سرنوشت ارزشيابی شونده

.محقق فراهم نبود

آموزش و در نهايت تعالی سيستمهای آموزش عالی و همچنين
ارايه راهکارهايی در جهت افزايش انگيزه و کارايی استادان و

سپاسگزاری
نويسندگان از همکاری صميمانه تمام استادان گرانقدر که
 تشکر و قدردانی،امکان انجام پژوهش حاضر را فراهم ساختند
.به عمل میآورند

کاهش نگرانیها و دغدغههای آنان به عنوان مهمترين رکن بقا
و کيفيت يک دانشگاه با ايجاد سيستمهای ارزشيابی عدالت
محور و معتبر و در نهايت دستيابی به بيشترين بهبود در
.برنامهها و خطمشیهای آموزشی پيشنهاد میگردد
از محدوديتهای مطالعه حاضر میتوان به اين موارد اشاره
 مشارکت کنندگان در عرصه مورد مطالعه محدود به:نمود
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Background & Objective: The main purpose and role of higher education is to train professional
workforce in the fields required by society through training them the necessary skills for their
field. Today, the promotion of educational quality is considered as the basis of an authentic higher
educational system. Therefore, the most efficient way to improve educational quality is
educational evaluation in order to understand the success rate of faculty members on achieving
this goal. Nevertheless, researches indicate that the evaluation of faculty members seems to be one
of the most controversial issues of medical education and needs further attention and research.
Obtaining faculty member's experiences, which is the main goal of this study, seems to be
valuable. Therefore, the main objective of this study was to explore faculty member's experiences
of the educational evaluation system.
Methods: The present qualitative study was carried out using content analysis in Mazandaran
University of Medical Sciences, Iran, in 2013. Participants included 8 faculty members, who
volunteered to take part in the study. Data was collected through semi-structured interviews and
purposeful sampling and continued until saturation.
Results: From the results, 3 main themes of lack of a clear objective for the evaluation system,
inappropriate methods of evaluating faculty members, and the impact of their characteristics on
the evaluation were achieved.
Conclusion: The study results show the necessity of comprehensive fundamental reform in the
method of educational evaluation of faculty members, improvement of evaluators’ awareness and
commitment, improvement of education quality, and ultimately, promotion of higher educational
systems. Moreover, the provision of solutions for the enhancement of faculty members’ efficacy
and motivation is required. On the other hand, it is essential to diminish their worries and
concerns through creating an authentic, justice-oriented evaluation system, and ultimately, to
achieve maximum improvement in educational policies and programs.
Key Words: Evaluation, Faculty members, Experiences, Qualitative content analysis
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