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روش بهره می جسته اند از  01به  32درصد افزایش یافته است

مقدمه
از ارزشیابی تعاریف گوناگونی به عمل آمده است ولی در
نظام آموزش عالی می توان گفت ارزشیابی استاد فرایندی
مستمر و منظم برای توصیف کردن ،هدایت و اطمینان یافتن از
کیفیت فعالیت آموزشی مدرس است( .)9به بیان دیگر انتظار
است از طریق ارزشیابی استاد بتوان میزان موفقیت وی در
دستیابی به اهداف آموزشی را محک زد( .)0در یک تقسیمبندی
ارزشیابی استاد را می توان به دو نوع تکوینی 9و تراکمی

0

( ،)3و در حال حاضر نیز نزدیک به صد درصد دانشگاه های
آمریکایی شمالی از این روش استفاده می نمایند(.)7
سه گروه در استفاده گسترده از این روش ارزشیابی نقش
داشته اند .دانشجویانی که خواهان ایفای نقش و اظهار وجود
در فرآیند آموزش بوده اند ،مدیرانی که به دنبال پاسخگو
نمودن سیستم و اثبات نقش خود در کمی نمودن ارزشیابی
نظام آموزشی بوده اند ،و مدرسین جوانی که به دنبال آن بودند

تقسیمبندی نمود .هدف از ارزشیابی تکوینی شکل دادن به

که ارتقاء و ترفیع آنان در گرو فرایندی به جز تعداد مقاالت

تدریس استاد ،و یا به بیان واضحتر مداخله به منظور بهبود

منتشر شده باشد( .)7به رغم استفاده گسترده از ارزشیابی استاد

کیفیت تدریس است .در حالیکه در ارزشیابی تراکمی ،مقاصد

توسط دانشجو نقدهای بسیار زیادی به این روش وارد آمده

مدیریتی و تصمیمگیری پیرامون مسایلی همچون استخدام،

است که اطالع یافتن از محتوای این نقدها ،مدیران بخش

ارتقاء و ترفیع پایه سالیانه اعضای هیأت علمی مطرح است .از

آموزش و پژوهشگران را به تفکر و تعمق بیشتر پیرامون این

این رو این تقسیم بندی را می توان تقسیم بندی مبتنی بر هدف

شیوه ارزشیابی وا می دارد .نقش تأثیرگذار نمرات حاصل از

نامید( .)3برای ارزشیابی استاد بیش از  92شیوه توصیه می شود

ارزشیابی استاد توسط دانشجو در فرایند ارتقاء و ترفیع اعضای

( )4که از بین آن ها برخی روش ها مانند ارزشیابی توسط

هیأت عملی دانشگاههای علوم پزشکی کشور اهمیت این

همتا ،ارزشیابی توسط دانشجو ،جوایز و تقدیرهای آموزشی ،و

اطالعرسانی را دو چندان می سازد .هدف از این مرور گزارشی

در نهایت پورت فولیو یا پرونده کاری آموزشی نسبت به بقیه

آن است که خوانندگان آشنایی جامعی نسبت به نقدهای وارده

روش ها متداول تر است( .)5ارزشیابی استاد توسط دانشجو که

به ارزشیابی استاد توسط دانشجو به استناد مطالعات داخل و

در متون انگلیسی از آن به عنوان Student evaluation of

خارج کشور پیدا نمایند تا در تصمیمگیریهای مدیریتی و

 teachingیا  SETنام برده میشود روشی است که به وسیله

پژوهشی رهنمون آنان باشد.

پرسشنامه هایی که مشتمل بر سؤاالت بسته و باز می باشد از
دانشجویان درمورد اساتید مربوطه سؤال می شود( .)2اگر چه

مروری بر مطالعات داخل کشور

تاریخچه استفاده از این روش به دهه  9102میالدی برمیگردد،

مطالعات قابل توجهی پیرامون ارزشیابی استاد توسط

ولی استفاده گسترده و رسمی از این روش در دانشگاههای

دانشجو در کشورمان انجام شده است که عمده آن ها حول دو

معتبر دنیا به ویژه آمریکا به اواخر دهه  22و اوایل دهه 72

محور است :الف) -تبیین دیدگاه اعضای هیأت علمی و

میالدی بر می گردد( .)7در آمریکا نشان داده شده است که

دانشجویان پیرامون این روش ،ب) -ارزیابی شاخصهای

استقبال دانشگاه های این کشور نسبت به استفاده از این روش

روایی و پایایی این روش

ارزشیابی رو به افزایش بوده است به طوریکه بین سال های

دیدگاه اعضایهیأت علمی نسبتبه ارزشیابی استاد توسط

 9173تا  9113فراوانی نسبی مؤسسات آموزشی که از این

دانشجو :اگر چه در این خصوص نظر اعضای هیأت علمی در
مطالعات به عمل آمده در دانشگاه های علوم پزشکی کشور تا

1. formative
2. summative

حد زیادی متفاوت است ،ولی به نظر می رسد تعداد مطالعاتی
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که بر آیند آن نمایانگر نظر منفی اعضای هیأت علمی نسبت به

منفی داشته اند( .)92برخی مقاالتی که به صورت غیر مستقیم

ارزشیابی استاد توسط دانشجو است بیشتر از مطالعاتی باشد که

یکی از ابعاد روایی را سنجیده اند حاکی از غیر قابل قبول بودن

نظر مثبت ارائه نموده اند .در مطالعه ای که در آن  952نفر از

روایی همزمان ( 97و  93و )91و محتوا ( )02است .در یک

اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شرکت

مرور نظاممند نشان داده شد که سطح رضایت اساتید

نمودند ،نظرات اعضای هیأت علمی در مورد فرآیند ارزشیابی

دانشگاههای علوم پزشکی کشور از این نوع ارزشیابی کمتر از

استاد مورد مطالعه قرار گرفت( .)1اغلب اعضای هیأت علمی

 52درصد است ،و همبستگی نمرات خود ارزیابی اساتید با

(حدود  75درصد) موافق این موضوع بودند که اکثر

نظرات دانشجویان ضعیف بود( .)91در مطالعه ای کیفی که به

دانشجویان فرم های ارزشیابی را با بی قیدی و بدون مسئولیت

بررسی نظرات اساتید دانشگاه علوم پزشکی کرمان پرداخت،

تکمیل می نمایند ( .)1نویسندگان این مقاله چنین نتیجه گیری

اکثر اساتید بر استفاده از نظرات دانشجویان در ارزشیابی

نمودند که "اعضای هیأت علمی از فرمهای ارزشیابی ارائه شده

تکوینی و نه تراکمی تأکید داشتند و آفتهای متعددی برروایی

و مراحل اجرایی ارزشیابی استاد چندان خرسند نبوده و نسبت

این نوع ارزشیابی برشمردند ( .)02از برآیند پژوهش های فوق

به فرایند استاد نظری منفی داشتند"( .)1در مطالعه ای که در

چنین می توان نتیجه گیری نمود که در اکثر مطالعات انجام

دانشگاه علوم پزشکی جهرم انجام شد ،به رغم آنکه اکثر اساتید

شده در دانشگاههای علوم پزشکی کشور اعضای هیأت علمی

( 72درصد) نسبت به فرایند ارزشیابی توسط دانشجو ابراز

انتقادهای قابل تأملی به جنبه های مختلف ارزشیابی استاد

رضایت کردند 52 ،درصد آنان اعتقاد داشتند دانشجویان در

توسط دانشجو دارند.

تکمیل فرمهای ارزشیابی اغراص شخصی را دخالت میدهند
( .)92در پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی اهواز ،نشان داده

مروری بر مطالعات خارج از کشور

شد که اساتید با نمره ارزشیابی باال در مقایسه با اساتید با نمره

هدف اولیه ارزشیابی استاد توسط دانشجو ،ارزشیابی

پایین نگرش مثبتتری نسبت به ارزشیابی استاد توسط دانشجو

تکوینی یا به عبارتی بازخورد نتایج به استاد جهت اطالع یافتن

داشتند ( .)99در پژوهشی که در دانشگاهعلوم پزشکی مازندران

از نقاط قوت و ضعف تدریس خود بود ( .)09در حالیکه این

انجام شد  24درصد اساتید معتقد بودند که دانشجویان در

کارکرد به تدریج جای خود را به ارزشیابی تراکمی داد به این

ارزشیابی استاد ،اغراص شخصی خود را دخالت می دهند و

مفهوم که ابزاری جهت تصمیمگیری مدیریتی شد( .)00قریب

 54درصد از اساتید درمورد روند ارزشیابی استاد توسط

به اتفاق صاحبنظران استفاده از ارزشیابی اساتید توسط

دانشجو دید منفی داشتند( .)90در مطالعه که در دانشگاه علوم

دانشجو با هدف ارزشیابی تکوینی را تأیید مینمایند ولی

پزشکی زاهدان انجام شده  31درصد اعضای هیأت علمی

کاربرد آن در ارزشیابی تراکمی مورد مناقشه است( .)04در

نسبت به بیتوجهی و عدم دقت دانشجویان در تکمیل فرمهای

ادامه به نقدهای وارده بر ارزشیابی استاد توسط دانشجو (با

ارزشیابی و  32درصد نسبت به عدم صداقت و  53درصد

هدف ارزشیابی تراکمی و بکارگیری نتایج آن در حیطه

نسبت به اعمال اغراض شخصی در ارزشیابی استاد توسط

مدیریتی) خواهیم پرداخت.

دانشجو اظهار نگرانی کردند (.)93

انتقاد به اساس و ماهیت وجودی ارزشیابی استاد توسط

روایی و پایایی فرم های ارزشیابی :برخی از مطالعاتی که

دانشجو :همه صاحبنظران بر این موضوع متفق القولند که

اختصاصاً به بررسی روایی و پایایی فرم های ارزشیابی استاد

ارزشیابی استاد موضوع ساده ای نیست به سادگی بتوان با یک

توسط دانشجو پرداخته اند ،نظر تأییدی ( )94،95و برخی نظر

پرسشنامه به نتیجه رسید ( .)04یکی از بزرگان عرصه پژوهش
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در آموزش چنین اظهاری دارد که  72سال پژوهش پیرامون
ارزشیابی مدرس نشان می دهد که روش های جاری ارزشیابی
در بهبود عملکرد اساتید و نیز تشریح آنچه در کالس می گذرد
توفیقی نداشته اند(.)05
برخی به این موضوع اشاره می نمایند که تعریف جامع و
روشنی از اثر بخشی آموزشی و کیفیت آموزشی هنوز ارائه
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الف) خصوصیات مدرس از قبیل ظاهر مدرس ،چهره و
لهجه
ب) خصوصیات دانشجو از قبیل جنسیت ،پایه تحصیلی و
نمره مورد انتظار وی
ج) شرایط تکمیل پرسشنامه از قبیل زمان تکمیل پرسشنامه،
تعداد افراد کالس ،و ساعت کالس درس

نشده است(02و  ، )07و لذا اندازه گیری مفهومی که چارچوب

د) واکنش اساتید و دانشجویان به مقوله ارزشیابی استاد

و تعریف دقیقی ندارد معنا پیدا نمی کند و به تبع آن

توسط دانشجو ،از قبیل دیدگاه دانشجویان نسبت به اثر بخشی

تصمیم گیری مدیریتی و نشان دار کردن افراد به مارک قبولی یا

نتایج ،انگیزه آنان نسبت به تکمیل پرسشنامه ها ،و اینکه اساتید

ردی به استناد چنین ارزشیابی و اندازه گیری منطقی نمی باشد

تا چه حد برای نظرات دانشجویان اهمیت قایلند .در مجموع

( .)03برخی اعتقاد دارند نباید به ارزشیابی استاد توسط

بیش از  32عامل در این چهار حیطه بر نظرات دانشجویان

دانشجو دید مشتری مدارانه داشت( )01چرا که بخش صنعت

نسبت به اساتید تأثیرگذار است ( ،)03که توضیح پیرامون آن از

و تجارت تفاوت ماهوی با آموزش عالی داشته و عالوه بر این

حوصله این بحث خارج است .در مجموع چنین می توان

در فرایند آموزش ،دانشجو مشتری نیست بلکه خود محصول

گفت که اکثر عوامل مرتبط با نمره ارزشیابی اساتید توسط

است( ) 32و لذا نباید دید مشتری مآبانه به فرایند آموزش

دانشجویان به توانایی استاد در یادگیری دانشجو ارتباط ندارند

دانشجو داشت و بیان نمود که حق با مشتری (دانشجو) است

( )35و لذا روایی این نوع ارزشیابی (اندازه گیری) با سوأل

( .)39عالوه بر این برخی بر این عقیده اند که دانشجویان از

جدی مواجه است( .)04،32،35-32

توانمندی های الزم برای ارزشیابی استاد از قبیل مهارت های

برخی بر این باورند که قضاوت دانشجویان ،یک ارزشیابی

تفکر نقادانه و تسلط علمی بر مطالب ارایه شده برخوردار

عینی از اثر بخشی آموزش تلقی نمی شود بلکه در واقع بیانگر

نیستند و از اینرو در بسیاری مواقع تصمیم گیران را به بیراهه

احساسات دانشجویان و نیازهای روانی آنان است ( )37و در

می کشانند( .)33،03-30

واقع ابزار سنجش آن یک پرسشنامه رضایت سنجی است نه

انتقاد به روایی ابزار اندازه گیری (پرسشنامه) :در حوزه

کیفیت سنجی آموزش ( ،)33چرا که این پرسشنامه به نوعی

اندازه گیری آموزشی روایی به این سؤال پاسخ می دهد که آیا

محبوبیت استاد را میسنجد .در همینراستا به یکی از مطالعات

ابزار ،آنچه را که مقصود است می سنجد؟ یا به عبارتی آیا

مشهوری که روایی نتایج حاصل از پرسشنامه های ارزشیابی

ارزشیابی استاد توسط دانشجو اثر بخشی آموزش و کیفیت

استاد توسط دانشجو را به چالش میکشد اشاره می شود .در
3

آموزش را اندازه گیری می نماید؟ حتی به فرض آنکه تعریف

این پژوهش که به مطالعه دکتر فاکس شهرت دارد ،از یک

متحدالشکلی از اثر بخشی آموزش و کیفیت آموزش وجود

بازیگر خواسته شد که نقش یک مدرس توانمند ریاضی را

داشته باشد ،باید دید چه عوامل مخدوش کننده و چه

بازی نماید (بدون اشراف به محتوای درس) و به مستمعین

سوگیریهایی در این اندازه گیری مستتر است .چهار منشأ

گفته شد آقای دکتر فاکس یک ریاضیدان قابل است ( .)31اکثر

سوگیری و خطای سیستماتیک برای ارزشیابی استاد توسط

مستمعین که مشتمل بر دانشجویان و مدرسین درس ریاضی

دانشجو که در واقع نوعی اندازه گیری است ،می توان متصور

بودند نمره باالیی به وی دادند ( .)31این مطالعه که به اثر دکتر

شد(:)03
3. Dr. Fox
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ارزشیابی استاد توسط دانشجو :مروری بر نقدها...

فاکس یا گمراه کنندگی آموزش شهرت 4یافت ،نشان داد که

می کشاند که از ذکر مسائلی که باورهای دانشجو را به چالش

جذبه و رفتار استاد در تعیین نمره ارزشیابی وی بسیار مؤثرتر

می کشاند و مخالف نظر آنان است ،پرهیز نمایند (.)45،47
برخی پژوهش ها بر این تأثیرات منفی صحه می گذارند .در

است تا دانش وی(.)32
تبعات ارزشیابی استاد توسط دانشجو :منتقدین بر این باورند

مطالعه ای بر  0273نفر از دانشجویان دیده شد که در صورت

که ارزشیابی استاد توسط دانشجو نه تنها به افزایش کیفیت

آوردن غذا درکالس درس ،دانشجویان نمرات بیشتری خواهند

آموزشی کمکی ننموده است ،بلکه این سبک منجر به تأثیرات

داد ( ،)43وحتی اخیراً پژوهشگری به صراحت توصیه نموده

منفی بر کیفیت آموزشی شده است ( .)02 ،32،42ذیالً به برخی

است که برای آنکه نمره بیشتری از ارزشیابی استاد توسط

از این تأثیرات منفی اشاره می شود .

دانشجو کسب کنید سر کالس شکالت بیاورید ( .)41براساس

پالت 5معتقد است با توزیع پرسشنامه در واقع مدرس نیمی

یک پژوهش که بر  3934دانشجو انجام شد در نهایت

یا بیشتر از اقتدار خود را از دست می دهد ( .)49استون 2بیان

پژوهشگران چنین توصیه ای نمودند که اگر می خواهید نمره

می دارد امروزه اولویت نخست اکثر دانشجویان آن است که

باالتری داشته باشید ،نمره باالتری به دانشجویان دهید ،درس را

دوره دانشگاه را با باالترین نمره و حداقل سعی و تالش و

برای آنان آسان بگیرید به طوریکه نه بیرون از کالس وقت

وقت گذاشتن سپری نمایند( ،)40که ارزشیابی استاد توسط

زیادی از آنان بگیرد و نه درون کالس ،به بیان شفافتر

دانشجو تاحدی طی این مسیر را برای آنان هموار می سازد

کالسها را لغو نمایید یا از سر و ته آن بزنید ( .)42در یکی

( .)02برخی بر این عقیده اند که ارزشیابی استاد توسط دانشجو

ازمطالعات کیفی داخل کشور نیز اظهاراتی مشابه از اعضای

در نهایت می تواند منجر به افزایش کاذب نمرات کالس شود

هیأت علمی شنیده شد(.)02

( ،)44،43چرا که ارزشیابی استاد توسط دانشجو را می توان

ممکن است این سؤال در ذهن خواننده این نوشتار متبادر

نشانگری برای آسانگیری و تساهل استاد در نمره دادن دانست

گردد که چرا به رغم انتقادات وارده به ارزشیابی استاد توسط

تا اثر بخشی آموزش ( .)32،45در یک مطالعه نشان داده شد که

دانشجو ،همچنان از این روش به صورت گسترده استفاده

 33درصد اساتید محتوای درس خود را آسان تر نمودند تا

میشود .چهار علت در پاسخ به این سؤال مطرح می شود(.)32

دانشجویان نمره باالتری به آنان دهند (.)42
یکی از مدرسین دانشگاه در کتاب خود چنین بیان می دارد

 -9ارزشیابی استاد توسط دانشجو روشی آسان و سهل
االجراست.

که "من هر کاری که از دستم بر می آمد انجام می دادم که

 -0از آنجائیکه ارزشیابی استاد توسط دانشجو ،با عدد و

دانشجویان از دست من ناراضی نشده و دلخور نشوند ،بدون

رقم صحبت می نماید نسبت به برخی روشهای دیگر عینیتر

توجه آنکه رفتار آنان چقدر بچهگانه است و چقدر در درسشان

به نظر می رسد ،اگر چه در واقع به تصورات ذهنی افراد عدد

پیشرفت داشته اند"( .)44برخی ارزشیابی استاد توسط دانشجو

داده می شود.

را تهدیدی جدی برای آزادی عمل دانشگاهی اساتید می دانند

 -3جایگزین مناسبی برای آن پیشنهاد نشده است.

و معتقدند که ارزشیابی استاد توسط دانشجو بر آن چه که

 -4مقایسه دانشگاه با سازمانهای تجاری -صنعتی ،و حاکم

اساتید سرکالس می گویند نیز اثر دارد ،و آن ها را به سمتی

بودن این طرز تفکر که دانشجو مشتری است و سازمان ها باید
تمام تالش خود را بکار گیرند تا مشتری راضی باشد.

4. Educational seduction
5. Platt
6. Stone
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در پایان الزم است به این نکته اذعان نمود که برخی از
صاحبنظران عقاید کامالً مخالف داشته و ارزشیابی استاد توسط
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 پاسخ نهایی به این دو سؤال داده شود،جوسازمانی دانشگاه ها

.)52 و7( دانشجو را موجب ارتقای کیفیت آموزشی دانسته اند

که آیا از ارزشیابی استاد توسط دانشجو می توان در فرایند

در چنین شرایطی که موافقین و مخالفین موضوع هر یک به

ارزشیابی تراکمی بهره برد؟ و آیا ارزشیابی استاد توسط دانشجو

استناد ادله برخاسته از پژوهش های متعدد به دفاع یا تقابل با

منجر به افزایش کیفیت آموزشی گردیده است؟

 پیشنهاد می گردد،ارزشیابی استاد توسط دانشجو پرداخته اند
ضمن انجام تحقیقات کشوری وچند مرکزیِ مبتنی بر فرهنگ و
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Background & Objective: The aim of faculty evaluation is to improve teaching quality. One of the
most common methods of faculty evaluation is student evaluation of teaching (SET). The original
purpose of SET was to provide feedback that can be used by faculties to improve their teaching
(formative evaluation). In time, this function was replaced by summative evaluation (for
administrative purposes). Using the SET results to guide improvements in the teaching process is
viewed generally as an acceptable practice, but utilization of the SET results for administrative
purposes is a matter of hot debate. Regarding the pivotal role of the SET results in promotion of an
individual faculty this narrative review was carried out to gain an overview of critiques that have
been voiced on SET. In-country studies reveal that a high percentage of faculties have criticisms
towards SET so that its validity becomes questionable. According to some international studies not
only the SET is an invalid measure for assessing teaching effectiveness but also it may lead to
decrement in teaching quality. Nationwide studies enrolling a representative sample of Medical
Universities are warranted to reply to the question that “Does administrative use of the SET results
lead to improvement in teaching quality?”
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