
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


  

 

 

 

     5/4/86:صولوخ يتار                                

  2/5/87: دييخ تأيتار                                      

 

 

 

 

 

 

 
 

  دورراهاز دانشجو از استاد درنظام آموزشيابيارزش

   ** مهريهوشنگ زند/  * انيد مظلوميسع                                                                   

                             

هدف اين پژوهش بررسي وضعيت ارزشيابي دانشجو       : دهيچك

باشد كه بـا  بررسـي و مقايـسه          نور مي نشگاه پيام از استاد در دا   

. هاي دو گروه دانشجويان و اساتيد صورت گرفته است        ديدگاه

جامعة آماري پـژوهش شـامل كليـة دانـشجويان مـشغول بـه              

دانـشگاه  ) اعضاي هيئت علمـي ومدرسـان     (تحصيل و اساتيد    

.  استاد بوده است   120 دانشجو و  3500نور شيراز مشتمل بر   پيام

گيـري   دانـشجو كـه بـا روش نمونـه         297نمونه شـامل    گروه  

 اسـتاد كـه بـه دليـل         120اند و اي انتخاب شده  تصادفي خوشه 

  .كمي تعداد برابر با جامعه است

هاي آمارتوصيفي وآزمون   ها با استفاده از شاخص    داده

  تجزيه و  spssآماري كاي اسكوير با به كارگيري نرم افزار       

  . تحليل شده است

 درصد نشان داد كه هر      99ق با اطمينان    يق تح يهاافتهي

انـد قـضاوت    دو گروه نمونه با درصدهاي باال معتقد بوده       

هاي  آنان و ويژگي   ي فرد يهايژگيتأثير و دانشجويان تحت 

 و شـهرت    گيريگيري وآسان غيرمرتبط اساتيد مانند سخت   

دانشجويان اطالعـات كـافي بـراي قـضاوت در          . آنهاست

يـن قـضاوت براسـاس اهـداف و         مورد اسـتاد ندارنـد و ا      

همچنـين، اسـاتيد در     . هاي آموزشي اسـتاد نيـست     فعاليت

تعيين مالك ومعيارهاي ارزشيابي مشاركت ندارند و نتايج        

اي و اصالح عملكـرد آنـان تـأثير         ارزشيابي در رشد حرفه   

در مجموع هر دو گروه اين شـيوة ارزشـيابي را در            . ندارد

  .   دانندنظام آموزش از راه دور مناسب نمي

  

، دانشجو، استاد، آمـوزش از راه دور،        يابيارزش: واژهديكل

  .نوراميدانشگاه پ
  

  مقدمه 

بـا  . هاسـت يزير در برنامه  يار قو ي بس ي ابزار يابيارزش
  ، ارزشيريگمي در تصميابيتر نقش ارزشدرك روشن

   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .نور، مركز فيروز آبادام عضو هيئت علمي دانشگاه پي ∗
∗∗

  .كارشناس ارشد علوم اجتماعي و مدرس دانشگاه  
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. گـردد يشتر معلـوم مـ    يـ هـا ب  تيت و اداره فعال   يآن در هدا  
 انتخـاب اصـلح اسـت و در         ي برا ي اساس معتبر  يابيارزش

از داشته باشـد، امكـان      ي ن يها به اصالحات   كه برنامه  يصورت
چنـد  هـر . كنـد يهم مـ  ان فـرا  ي مجر ياقدام به هنگام را برا    

 يتيري مهم مد  ي از فراگردها  يكي به عنوان    يابيامروزه ارزش 
ن يـ ها مورد توجه قرار گرفته اسـت امـا ا          سازمان يدر تمام 

 به جهـت    يها و مؤسسات آموزش عال    موضوع در دانشگاه  
 يد دانش و تكنولوژ   ي متخصص و تول   ي انسان يرويت ن يترب

  . برخوردار استياديار زيت بسياز اهم
 يارهـا يهـا و مع   ن مالك يتر از مهم  يكيگر،  ي د يز سو ا

ئـت  ي ه ي اعـضا  ييها، اعتبار و كارا   شهرت و اعتبار دانشگاه   
ــابرا.  آنهاســتيعلمــ  مهــم در يارهــاين، از جملــه معيبن
 يهـا تيـ ت فعال يفيها، ك  دانشگاه ييت و كارا  يفي ك يابيارزش

 يبه نحـو  .  است يئت علم ي ه ي اعضا ي و پژوهش  يآموزش
 اغلـب   يئت علم ي ه ي اعضا يهايستگي شا ت و يكه صالح 
 نظـام   يي كـارا  ي از اركـان و عوامـل اصـل        يكـ يبه عنـوان    

  . روديشرفت در آن به شمار مي و پيآموزش
ئـت  ي ه ي اعضا يند آموزش ياها و فر  تي از فعال  يابيارزش

ل و  يـ مـك ن  . ر است يپذ گوناگون امكان  يها با روش  يعلم
1پوپام

م يفت دسـته تقـس    ها را به ه   ن روش يا )220 : 1973( 
  :اندكرده

  يماتيران و ناظران تعلي معلم توسط مديابيارزش. 1
  ق مشاهدات منظم از روش آموزش معلمي از طريابيارزش .2
   معلم از كار خوديابي ارزش.3
   همكاراني معلم از سويابي ارزش.4
  آموز و دانشجو دانشيريادگيزان ي با استفاده از ميابيارزش .5
  ي عملكردياهش آزمون  رو.6
  . انيآموزان و دانشجوله دانشي معلم به وسيابي ارزش.7

هاي گونـاگوني    نيز روش   )31-55 :1987( 2ريچارد ميلر 
: انـد از  براي ارزشيابي معلم پيشنهاد كرده است كه عبـارت        

التحـصيالن،  ارزشيابي معلم به وسيله دانشجو، همكار، فارغ      
 عملكـرد و    هاي پيشرفت تحصيلي، فـرم ارزشـيابي      آزمون

  . هاي ارزشيابيمصاحبه
  

  ان مسئله يب

دارد در حــال حاضــر  اظهــار مــي)19 :1370(ســيف 
 ي بـرا  يالهيان به عنوان وس   ياستفاده از نظر دانشجو   

 يهـا  از روش  يكـ ي يئت علمـ  ي ه ي اعضا يابيارزش
امـا  . ت اسـت  ي عموم يالوصول و دارا  متداول، سهل 
كـاربرد  هـا    دانشگاه ين روش در تمام   ياز آنجا كه ا   

 يابين نوع ارزشـ   يج ا يدا نموده است و نتا    ي پ ياديز
 ي درباره سرنوشت شـغل    يريگمي تصم يهادر حوزه 

ع ســاالنه، يــد قــرارداد، ترفيــتمد: د از جملــهياســات
ـ ، ارتقـا و غ   يت استخـدام يل وضع يتبد ـره مــورد   ي

رد، الزم اسـت نقـاط قـوت و         يـ گياستفاده قـرار مـ    
زان اعتبـار و    يـ مژه  ي به و  يابين روش ارزش  يضعف ا 

  . شودياعتماد آن بررس
بـاً  ي تقر يها از روش  يكيآموزش از راه دور به عنوان             

 قـرار   ياديـ ر مورد توجـه ز    ي اخ يها در سال  ين آموزش ينو
 نظام آمـوزش    ينور به عنوان مجر   اميپ دانشگاه. گرفته است 

ن دانشگاه  يتراز راه دور، كه در حال حاضر به عنوان بزرگ         
رود، در  يور به لحاظ تعداد دانشجو به شـمار مـ         دولتي كش 

. ار زيادي برخوردار بـوده اسـت      ير از رشد بس   ي اخ يهاسال
 يهـا سـو و تفـاوت  كيتوسعه نظام آموزش از راه دور، از        

ـا نظام سنتيا  از جملــه كم بودن ساعات كالس ين نظام ـب
 نبــودن حــضور دانــشجو در اكثــر يدرس، اجبــارهــر 

س، ي تدر يها به جا   بودن كالس  يها، رفع اشكال  كالس
خصوص ارزشيابي در ايـن     ضرورت انجام پژوهش در   
  .سازدينظام آموزشي را آشكارتر م

  
  قيهدف تحق

  ت ارزشيابيـــهدف عمده اين پژوهش بررسي وضعي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Mc neil and Popham 
2. Richard miller 
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به عنوان اولين و    ،  نوردانشگاه پيام دانشجو از استاد در     
 ،ترين دانشگاه كشور با نظام آمـوزش از راه دور         بزرگ
كه بـه مقايـسه ديـدگاه دو گـروه دانـشجويان و             است  

 در رابطه با اين     )ارزشيابي كننده و ارزشيابي شونده    (اساتيد  
گـذار  بـر قـضاوت        عوامـل تـاثير    نيـز نظام ارزشـيابي    

ثير نتــايج ارزشــيابي أتــو  دانــشجويان، ميــزان اعتمــاد
  .                                پردازد مي

  
  قيات تحقيفرض

ـ     بين ديدگاه دانشجويان و    .1 ثير أاساتيد درخـصوص ت
هـاي فـردي دانـشجويان در قـضاوت آنـان           ويژگي

  .رابطه وجود دارد
ـ   بين ديدگاه دانشجويان و اساتيد در      .2 ثير أخـصوص ت

هـــاي غيرمـــرتبط اســـاتيد در قـــضاوت ويژگـــي
  .  دانشجويان رابطه وجود دارد

درخصوص ميزان   اساتيد  بين ديدگاه دانشجويان و    .3
اطالعات دانشجويان براي قـضاوت، رابطـه وجـود         

  .دارد
ــشجويان و  .4 ــدگاه دان ــين دي ــصوص  ب ــاتيد درخ اس

 وضعيت قـضاوت دانـشجويان براسـاس اهـداف و         
ـ      فعاليت وسـيله مـشاهدات    ه  هاي آموزشـي اسـتاد ب

  .  واقعي رابطه وجود دارد
ـ   اساتيد  بين ديدگاه دانشجويان و    .5  ثيرأدرخصوص ت

اصالح عملكـرد    اي و نتايج ارزشيابي در رشد حرفه    
  .دارد اساتيد رابطه وجود

اساتيد درخصوص ميزان     بين ديدگاه دانشجويان و    .6
ــاي    ــالك و معياره ــين م ــاتيد در تعي ــشاركت اس م

  . ارزشيابي رابطه وجود دارد
د درخصوص ميزان   اساتي  بين ديدگاه دانشجويان و    .7

تناسب اين شيوه ارزشيابي در نظام آموزشـي از راه          
  .   دور رابطه وجود دارد

       

  ق ينه تحقيشيپ

ر يـ  در سـه دهـه اخ      يي دانشجو يهايابي ارزش ةنيدر زم 
ـ      صورتي فراوانيهاپژوهش ن يگرفتـه اسـت كـه مب

اط و دقـت در     يـ سو و لزوم احت   كيله از   ئ مس يدگيچيپ
 پيرامـون   يريـ گمي در تـصم   يابيرزشـ ج ا ياستفاده از نتا  

  .استمسائل مختلف، ازسوي ديگر 
ــادي موضــوع ســوگ ــأثير يريتحقيقــات زي  و ت

هاي كلي در قضاوت دانشجويان را بررسي       ويژگي
 در  )84 - 85: 2005( 3از جملـه رابرتـسون    . اندنموده

ئـت  ي ه ي از اعـضا   يابيارزشـ «نامه خود با عنـوان      انيپا

 يهـا يابيـ در مقابل ارز  ) online(وسته  ي به روش پ   يعلم

- رد كـه بـه    يگيجه م ي در دانشگاه والدن نت    ،»يكالسـ 

ان در روش   ي دانـشجو  ييزان كـم پاسـخگو    يرغم م 
ن نمــره معلمــان بــه انــدازه روش يانگيــوســته، ميپ

ــ ــوگ يابيارزش ــالس، س ــت ي در ك ــوده اس . رانه نب
ـ  معتقد است تحل   ين، و يهمچن  دو  يهـا نـه يل هز ي

 بـه   يابيارزشـ دهـد كـه     ي نشان مـ   يابيروش ارزش 
- تواند ساالنه هزاران دالر صـرفه     يوسته م يروش پ 

 در  يو.  دانشكده به همراه داشته باشد     ي برا ييجو
ر وجود رابطه   ي اسكو يان با استفاده از روش كا     يپا
ان در اســتفاده از روش يحــات دانــشجوين ترجيبــ

ـ  نظ ييهـا يژگـ يوسـته و و   ي بـه روش پ    يابيارزش ر ي
 در ينــامت ثبــتيت و وضــعيســن، جــنس، قـــوم

  .دينمايد مييدانشگاه را تا
 در تحقيقي در دانشگاه عالمه  )22- 23 :1370(سيف  

 دانشجو در مورد سه تـن از        172خواهي  طباطبايي نظر 
ال ؤدر تحليل سه سـ    . استادان را مورد بررسي قرار داد     

پرسشنامه شامل كيفيت كتاب درسي، محتـواي برنامـه         
سال كه بـراي    االت آزمون ميان نيم   ؤدرسي و كيفيت س   

  هــــدانشجويان هر سه استاد مشترك بود به اين نتيج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3. Robertson 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  151  ...رزشيابي دانشجو از ا

  

  

 

ام
 پي

گاه
نش

 دا
رد

لگ
سا

ن 
مي

ست
 بي

ژه
وي

 
ور

ن
 

ــأثير رســيد كــه اظهــار نظــر دانــشجويان تحــت ت

هاي كلي آنان از استادان مورد ارزيـابي قـرار          برداشت

 17دو اســتاد از ســه اســتاد كــه در مجمــوع از . دارد

هاي خوبي از دانشجويان گرفته     امه نمره سؤال پرسشن 

نظـر نيـز نمـرات بـااليي        بودند در سـه سـؤال مـورد       

هـاي  اما اسـتاد سـوم كـه در مجمـوع سـؤال           . داشتند

پرسشنامه نمرات سـطح پـاييني از دانـشجويان خـود           

دريافت كرده بود در ايـن سـه سـؤال هـم كـه بـراي                

دانشجويان هر سه استاد مورد پـژوهش يكـسان بـود            

ها فرضيه پژوهش   اين يافته . ت ضعيفي گرفته بود   نمرا

دانشجويان در ارزشـيابي فراينـد و فعاليـت         «او را كه    

هـاي اختـصاصي درس و      آموزشي معلمـان  ويژگـي     

كنند بلكه تصورات و    آموزش معلم را  ارزشيابي نمي     

هاي كلي خود از اسـتاد و درس را مـنعكس           برداشت

 . تأييد كرد» نمايندمي

پــس از  )9- 49 : 1356( ري ســيفدر تحقيــق ديگــ
معلمان آنها   آوري نظرهاي دانشجويان درباره كار    جمع

گروهـي  . را در اختيار معلمان مورد ارزشيابي قرار داد       
از معلمان گفتند با وجود اينكه در راهنماي پرسـشنامه          

خواهي از دانشجويان خواسته شده بود تـا هنگـام          نظر
كـه در مـورد     را  ي  هـاي الؤارزشيابي از كار معلمان، سـ     

جـواب  خصوصي مناسبت نـدارد بـي     ه  درس و معلم ب   
بگذارند،  ولي دانشجويان در بـسياري از مـوارد آن را            

-براي نمونه بعضي از معلمان مي     . رعايت نكرده بودند  

-هاي مورد ارزشـيابي هـيچ     گرچه آنان در درس    گفتند

گونه امتحاني از دانشجويان به عمل نيـاورده بودنـد و           
يابي پيش از امتحان پايان نيمـسال اجراشـده         فرم ارزش 

هايي كه درباره امتحان    الؤباز هم دانشجويان در س     بود
معلم را مورد ارزشيابي قـرارداده و بـه          طرح شده بود،  

  .او نمره داده بودند
كـه    اعتقاد داشتند  )29-73 : 1986( 5 و بارنز  4دونكين

ها ، ادراك يطي مح ي كل يهايژگي و و  يتيصفات شخص 
 و دهنـد ير قـرار مـ    ي افراد را تحت تـأث     يهاضاوتو ق 

 دليلي وجود ندارد كه انتظار داشته باشيم دانشجويان و        
ارزشيابي از اين نوع تـأثيرات مـصون         آموزان در دانش
  .بمانند

ــ ــشي همچن ــال  ين در پژوه ــه در س  در 1375 ك

ات يــ اهــواز انجــام شــد، نظريدانــشگاه علــوم پزشــك

له ي آنــان بــه وســيهــايابياســتادان نــسبت بــه ارزشــ

 از  يجـه حـاك   ينت.  قرار گرفت  يان مورد بررس  يدانشجو

 درصد اسـتادان بـا اصـل انجـام          51چند  آن بود كه هر   

زان يـ  درصـد بـه م     19 موافق بودند، اما فقـط       يابيارزش

 مثبت داده   ي استاد توسط دانشجو رأ    يابيصحت ارزش 

ان در  ي درصد معتقـد بودنـد كـه دانـشجو         57بودند و   

 مسائل و اغراض    يابيهاي ارزش رسشنامه به پ  يدهپاسخ

  )45: 1379ا، يشكورن( .دهندي را دخالت ميشخص

ــ ــري پ،نيهمچن ــونك6چينت  )117-144 :1996( 7 و ش

ــشجو  ــرد دان ــد، عملك ــشنامهيمعتقدن ــاان در پرس  يه
 يزش آنـان بـستگ    يـ بخش بـه انگ   س اثر ي تدر يابيارزش
 معتقد بودنـد    )185: 1993( ،9نينتي و وارك  8توماس. دارد

  .  دارديان بستگين عملكرد به عادت مطالعه دانشجويا
در پژوهشي نـشان دادكـه        )587- 595 :1973( 10كوهلن

طرز فكر و نگرش دانشجويان نسبت به معلمان خـود          
از آن   گيرد و پس از دو، سه جلسه اول درس شكل مي        

او در تحقيـق خـود در دو       . كندپس به ندرت تغيير مي    
 از دومين جلسه درس و ديگـري        يكي بعد (مرحله ارزشيابي   

را بين نمرات   /.+ 85 ضريب همبستگي    )در آخر نيمـسال   
  . اين دو نوبت ارزشيابي به دست آورد

  ات ديگري نيز دربارة  قضاوت دانشجويانـ تحقيق
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

4. Dunkin                    5. Barens 

6. Pintrich                    7. Shunk 

8. Thomas                    9. Warkentin 

10. Kohlan 
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، و 12، ويــر11انجــام شــده اســت از جملــه نفتــولين
ــي ــك  )630-1975:635( 13دانل ــه از ي ــق خــود ك  در تحقي
 ، با نام مستعار به عنوان يك سـخنران مـشهور          ،بازيگر

 نتيجــه گرفتنــد كــه شــنوندگان يــك ،اســتفاده كردنــد
 اغوا كننده و سرگرم كننده كه در آن حتي از           سخنراني

بيانات متنـاقض، لغـات جعلـي و مطالـب نـامربوط و             
شود، ممكن است آن را خوب و       غيرمنطقي استفاده مي  

. انـد مفيد بدانند و فكر كنند كه از آن چيـزي آموختـه           
  . حتي اگر از نظر محتوا بسيار ضعيف باشد

 )149-156 :1975( 14در پژوهش ديگري وير و ويليامز     
-هـاي زيـاد اغـوا       به اين نتيجه رسيدند كه در سـخنراني       

كننده، اظهار رضايت دانشجويان از سخنراني نه با ميـزان          
شده توسط سخنران هماهنـگ بـود و نـه بـا            مطالب ارائه 

  .مقدار يادگيري خود دانشجويان از آنچه شنيده بودند
ن مـشاركت   اگـر از محققـ    ي د يان حال عده  يدر هم 

 را موجـب    يابي ارزش يارهاين مع ييد در تع  ياتاسنكردن  
  .داننديها ميابين نوع ارزشي كم اياثربخش
 ي معتقد است اوالً اعـضا     )227-249 : 1989( 15ديبو

 ي مـشاركت  يابي ارزشـ  يارهـا ين مع يي در تع  يت علم ئيه
پزشكان، حقوقدانان  (ها  گر حرفه يكه در د  يندارند در حال  

ت يرد شـدن و عـضو      وا ي را برا  ييارهاي مع )و مهندسان 
. كننـد ي آنها نظارت م   يدر حرفه خود دارند و بر اجرا      

ـ  غالبـاً ا   يت علمـ  ئي ه يه اعضا كيدر حال  از را  يـ ن امت ي
 ي و وزارتخانه بر رو    ين دانشگاه يشتر، قوان يندارند و ب  
ها ابياً ارزش يكنند و ثان  ي م يريگمي تصم يابيابعاد ارزش 
  . كنندي نميابي صرف ارزشيدقت كاف

 يا جهت رشد حرفه   يابيج ارزش يتفاده از نتا  عدم اس 
 اسـت كـه قابـل       يگري موضوع د  يت علم ئي ه ياعضا
 يهـا يابيج ارزشـ  يدر حال حاضر از نتـا     .  است يبررس

 درخـصوص   يريـ گمي صـرفاً جهـت تـصم      ييدانشجو
ع سـاالنه،   يـ د قـرارداد، ترف   ي از جمله تمد   يمسائل شغل 

  در،شـود و ياسـتفاده مـ   ... ت، ارتقـاء و     يل وضـع  يتبد

ق به  ي خود كه ارائه بازخورد دق     ي از اهداف اصل   ،جهينت
 به منظـور مـشخص شـدن نقـاط          يت علم ئي ه ياعضا

قوت و ضعف جهت توسـعه نقـاط قـوت و اصـالح             
  .نقاط ضعف دور افتاده است

ك طـرح   يـ ن گام را در     يتر مهم )306 : 2006( 16كاترل
دانـد،  يان  م  يها و انتظارات دانشجو   ان نگرش ي ب يابيارزش
 اهـداف   ايـ ج  ين انتظارات در واقـع بـه عنـوان نتـا          يكه ا 
ن انتظـارات   ي ا ييشناسا. رونديس هم به شمار م    يتدر

ك اسـتاد   يـ  يهاتي در فعال  يك نقطه مركز  يبه عنوان   
  . روديبه شمار م

 1970( 18سـينگهال   و 17 اسـتالينگز   اين خصوص  در

 رابطة معنادار ضعيفي را بـين انتـشارات اسـاتيد           )245:
  .كنندانشجويي گزارش ميوارزشيابي د

ــخ ــا  )99: 1380(ري ــه نت ــت ك ــته اس ــار داش ج ي اظه
 بـه   يت علم ئي ه ي اعضا يا جهت رشد حرفه   يابيارزش

ند ي فرآ يت علم ئي ه يشود و غالباً اعضا   يكار گرفته نم  
ج آن  ينتـا . داننـد يم) مرده (ييستايند ا يا را فر  يابيارزش

ر ي تـأث يا رشـد حرفـه  يزيرا در جهت برنامهيدر ارتقا   
ت ئـ يه ياــ اعـض  يابين ارزش ي ب ي روشن ةندارد و رابط  

  .  آنان وجود ندارديا و رشد حرفهيعلم
و 19نـگ، لئـون   ينيق  يـ ج تحق ي است كه نتا   ين در حال  يا

و در مــورد ي در دانــشگاه اوهــا )84 : 2003( 20هوشــاور
 دهـد   يس، نشان م  ي تدر يان از اثربخش  ي دانشجو يابيارزش

 ي هـم بـرا    يابيرزشـ ك نظـام ا   يـ جـه   ين نت يتـر كه جذاب 
ـ       يدانشجو ـ ، پ يان ترم آخر و هم ترم اول شرفت در روش   ي

ـ  ن يابي ارزشـ  يجـه قـو   ين نت يدوم. د است يس اسات يتدر ز ي
  . آنهاستيليشرفت در درس و رشته تحصيپ

ـاحـث درخصوص موضوع ارزشيابي مناسب ـگر از مب   يكي دي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
11. Naftulin                        12. Ware 
13.  Donnelly                      14. Williams 
15. Boyd                             16. Cottrel 
17. Stalings                         18. Singhal 
19. Yining, Chen.leon,B     20.  Hoshower 
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 22ت و كـال   21برنـاردين . هاي ارزشـيابي اسـت    بودن نظام 

-اكثر سـازمان  : اند در اين خصوص آورده    )86-79 : 1985(

، ها، هم در بخـش خـصوصي و هـم در بخـش دولتـي              

هاي مختلف ارزشيابي عملكرد را مورد استفاده قرار        شيوه

 درصد كاركنـان معتقدنـد كـه        50 تا   30دهد ولي بين    مي

متأسـفانه  . مؤثر اسـت  هاي رسمي عملكرد، غير   ارزشيابي

هاي ارزشيابي كه در حـال حاضـر مـورد      مبسياري از نظا  

ها و مؤسسات مختلف اسـت بـه شـكل          استفاده سازمان 

  . اندمطلوبي طراحي گرديدهضعيف و نا

در پژوهشي كه در دانشگاه علوم پزشـكي سـمنان بـر            

 نفر از اعضاي هيئت علمي و غيرعلمي كه به امر           80روي  

ز  درصـد ا   2/34تدريس اشتغال داشتند انجام گرفت تنهـا        

هـاي ارزشـيابي موجـود را       اعضاي هيئـت علمـي شـيوه      

   .)29 :1376عرب خردمند،حاجي آقاجاني، ( اندمناسب دانسته

نور با توجه   اميدر نظام آموزش از راه دور در دانشگاه پ        

 بـسياري از    يئـت علمـ   ي ه يبه محدود بودن تعداد اعـضا     

شـود كـه از آنهـا       ير عضو واگذار م   يدروس به مدرسان غ   

ئـت  ي ه يد و در رابطـه بـا اعـضا        يآيبه عمل نم   يابيارزش

 يج صرفاً درخصوص مـسائل شـغل  يز نتاي دانشگاه ن يعلم

  .شوديكه قبالً اشاره شد به كار گرفته م

  

   پژوهش يشناسروش

ق، روش مـورد    يـ ت موضـوع مـورد تحق     يبا توجه به ماه   

جامعـه  .  اسـت  يشيـ ماين پژوهش از نوع پ    ياستفاده در ا  

ان مشغول بـه    يدو گروه دانشجو  ق شامل   ين تحق ي ا يآمار

-اميـ  و مدرسان دانشگاه پ    يئت علم ي ه يل و اعضا  يتحص

، كه تعداد آنهـا     84 – 85مسال دوم   يراز در ن  ينور مركز ش  

  . استاد است120 دانشجو و 3500مشتمل بر 

ان و  ي نفـر از دانـشجو     297ق شـامل    ين تحق ي نمونة ا 

 و  مدرسـان اسـت و        يئـت علمـ   ي نفر از اعضاي ه    120

 يا چنــد مرحلــهيا از نــوع خوشــهيريــگمونــهروش ن

نـور  اميـ ب كه كـل دانـشگاه  پ       ين ترت يبه ا .  است يتصادف

هـا   شده و سپس نمونه    يبندها طبقه حسب رشته راز بر يش

ـ متناسب با دو گروه علوم پا       انتخـاب   يه و علـوم انـسان   ي

آنگــاه بــه هــر دانــشجو و اســتاد  بــه صــورت . ديــگرد

 يآوراطالعات الزم جمـع    ارائه و    ياحضوري پرسشنامه 

د، با توجه به كم بـودن       يضمنا در مورد گروه اسات    . ديگرد

  .كسان در شمار آمده استيتعداد، نمونه با جامعه 

اي بـود كـه     ابزار پژوهش، پرسشنامه محقـق سـاخته      

براســاس تجــارب تحقيقــات قبلــي، مطالعــات نظــري،  

هـاي  فرضيات تحقيق تهيه گرديد و قبل از ارائه به گروه         

مـرتبط حـذف    آزمون سؤاالت غيـر   مونه با اجراي پيش   ن

گرديد و پرسـشنامةنهايي بـه تأييـد نـاظر محتـرم طـرح              

در سؤاالت پرسشنامه در مـورد عوامـل مـؤثر بـر            . رسيد

قضاوت دانشجويان در ارزشيابي از اساتيد و، همچنـين،         

ساير موضوعات مرتبط بـا ارزشـيابي دانـشجو از اسـتاد            

-هاي نمونه براســاس درجـه    هگرو. خواهي شده بود  نظر

هاي توانستند يكي از گزينه   بنــدي مقيـــاس ليكرت مي   

خيلي زياد،  زيـاد،  تـا حـدودي، كـم، و خيلـي كـم را                  

  .  انتخاب كنند

  تجزيـه و     spssافـزار آمـاري     ها با استفاده از نـرم     داده

ع يـ د كـه در آن بـا اسـتفاده از جـدول توز            يـ ل گرد يتحل

 يمار توصيفي، مــــورد بررسـ     هاي آ  و شاخص  يفراوان

ك كـاي   يـ ر پارامتر يـ ن، از آزمـون غ    يهمچن. قرار گرفتند 

ص معنـادار   يا مجذور خي به منظـور تـشخ       ي x2اسكوير  

 دو گـروه اسـتفاده شـده        يهاا نبودن ارتباط پاسخ   يبودن  

ـ  a ينكه مقـدار معنـادار    يح ا يتوض. است  01/0ا همـان    ي

  . استيكننده مقدار معنادارمشخص

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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  هاي نمونهع درصدي پاسخ گروهيتوز: 1جدول شماره

  دياسات  انيدانشجو  هاگروه  فيرد

  كم  تا حدودي  زياد  خيلي زياد
خيلي 

  كم
  كم  تا حدودي  زياد  خيلي زياد

خيلي 
    كم

  گزينه ها
  

  درصد  درصد  درصد  درصد  درصد درصد  درصد  درصد  درصد  درصد  سؤاالت

1  

ان يزان قضاوت دانشجويبه چه م
ند يبر اساس عوامل مؤثر در فرآ

   استيآموزش
2  8/14  3/28  4/36  5/18  17  4/21  8/43  4/13  4/4  

2  

ان يزان قضاوت دانشجويبه چه م
 خود ي كليهابر اساس برداشت

  .از استاد است
4/13  9/46  31  2/6  5/2  8/34  5/45  4/13  3/6  0  

3  

ان يزان قضاوت دانشجويه مبه چ
 استاد از يهايژگيبر اساس و

جمله شهرت، اخالق، سخت 
  . اوست يري وآسان گيريگ

3/26  1/42  3/22  5/6  8/2  6/36  42  8/17  6/3  0  

4  

 از يان برخيتا چه اندازه دانشجو
 را بدون يابيسؤاالت فرم ارزش

  . دهندياطالعات پاسخ م
6/11  7/24  7/38  1/16  9/8  4/21  4/38  7/27  8  5/4  

5  

  

ان تا چه اندازه يقضاوت دانشجو
وابسته به نگرش و تصورات 

  .ق آنهاستي و ساليذهن
7/17  7/32  2/28  6/15  8/5  6/28  2/65  4/5  8/  0  

6  

ان تا چه اندازه يقضاوت دانشجو
، ي فرديهايژگير ويتحت تأث

 و يت خانوادگيفرهنگ، وضع
  .انتظارات آنهاست

6/18  9/40  3/21  8/12  4/6  3/22  4/46  7/27  6/3  0  

7  

 موجود تا چه يابي ارزشيهافرم
د در ي اساتيابياندازه مناسب ارزش

  .نظام آموزش از راه دور است
5/7  3/12  38  2/29  13  0  0  22  5/38  5/39  

8  

ن ييد در تعيزان اساتيبه چه م
 يابي  ارزشيارهايمالك و مع

  .مشاركت دارند
8/7  6/13  3/46  8/22  5/9  0  1/6  2/19  3/28  5/46  

9  

 در رشد يابيج ارزشيزان نتايبه چه م
د ي و اصالح عملكرد اساتيحرفه ا

  .ردي گيمورد استفاده قرار م
9/7  8/15  2/28  6/31  5/16  1  1/3  4/18  8/41  7/35  

10  

 تا چه يابي ارزشيهاسؤاالت فرم
 يتواند عملكرد آموزشياندازه م

د را مورد ي اساتيو پژوهش
  . قرار دهديابيارزش

9/11  7/20  9/31  7/20  8/14  0  8  9/50  5/29  6/11  

11  

قضاوت دانشجويان تا چه اندازه 
هاي مشترك در بر اساس مالك

راستاي تحقق اهداف آموزشي و 
  .محتواي درسي است

8/16  3/36  2/32  3/10  4/4  0  8/9  2/32  5/45  5/12  

12  
 يابيوه ارزشيزان شيدر مجموع به چه م

  .ديدانيموجود را مناسب م
5/10  22  9/31  7/20  9/14  0  7/5  2/15  3/54  8/24  

13  

 قضاوت دانشجويان تا چه حد
وابسته به تصورات عيني و 
  .واقعيات مشاهده شده است

6/20  9/28  4/32  2/12  9/5  0  7/10  9/50  8/34  6/3  

14  

ان اطالعات يزان دانشجويبه چه م
الزم جهت قضاوت در مورد 

  .استاد خود رادارند
2/5  9  3/36  9/32  6/16  8/1  8/1  33  8/51  6/11  

  .  خالصه گرديده است1ها در جدول شماره هاي استخراج شده از پرسشنامه داده.1
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دهد كـه هـر     يج جدول باال نشان م    ير مجموع نتا  د
-انـد قـضاوت    باال اظهار داشته   يدو گروه با درصدها   

، ي فـرد  يهـا يژگـ ير و يان تحـت تـأث    ي دانـشجو  يها
ك طـرف و    يان از   يشجوق دان يسال  و يتصورات ذهن 

 اخالق، د از جمله شهرت،   يمرتبط اسات ري غ يهايژگيو
 .اسـت  ،گـر ي از طـرف د    ، او يريگ وآسان يريگسخت
 قضاوت در   يان اطالعات الزم برا   ي دانشجو ،نيهمچن

ها براساس عوامل   ن قضاوت يا مورد استاد را ندارند و    
ــد آموزشــيامــؤثر در فر ــ، اهــداف و فعالين  يهــاتي

ن يـي د در تع  ياسـات  .ستيد ن ي اسات يوهشپژ  و يآموزش
ج ينتـا   مشاركت ندارنـد،   يابي ارزش يارهايمع مالك و 

اصـالح عملكـرد آنـان        و يا در رشد حرفـه    يابيارزش
 در نظـام آمـوزش از       يابي ارزش ةوين ش يا و ر ندارد يتأث

  .يستراه دور مناسب ن
ها و مشخص كردن معناداري     براي آزمودن فرضيه  
ـ       شجويان و اسـاتيد از آزمـون       ارتباط بـين ديـدگاه دان
.  استفاده شـده اسـت     )X2(ر  يغيرپارامتريك كاي اسكو  

شـود   مـشاهده مـي    2همانگونه كه در جدول شـماره       
 گانـه مـورد ارزيـابي       14كـدام از متغيرهـاي      براي هر 

 حاصـل از    X2مقـدار   . آزمون فوق محاسبه شده است    
اجراي آزمون در ستون سوم مشخص شـده و مقـدار           

X2 

 d.f= 4 و با درجـه آزداي       01/0 سطح   جدول در    
ستون پنجم سـطح    . در ستون چهارم آورده شده است     

 كه براساس آن در ستون      كندمعناداري را مشخص مي   
ششم نتيجه رد يا تأييد فرض صفر و فـرض تحقيـق            

  .اعالم گرديده است
  d.f= 4با درجه آزادي  ) X2(ر يكاي اسكو آزمون: 2جدول شماره 

 جـدول در    X2مقدار     محاسبه شدهX2مقدار   سؤال  رديف
  /01سطح 

ــطح  ســــــ
  معناداري

  نتيجه فرض

ميزان قضاوت دانشجويان براساس عوامل مؤثر در         1
  فرآيند آموزشي 

رد فرض صـفر و تأييـد         /000  28/13  6/63
  فرض اصلي

هاي كلـي  ميزان قضاوت دانشجويان براساس برداشت      2
  خود از استاد 

4/31  28/13  

  

و تأييـد   رد فرض صـفر       /000
  فرض اصلي

رد فرض صـفر و تأييـد         /001  28/13  3/18 هاي استاد اساس ويژگيميزان قضاوت دانشجويان بر  3
  فرض اصلي

ان بـه   ي بدون  اطالعات  دانـشجو      يدهزان پاسخ يم  4
   سؤاالت يبرخ

رد فرض صـفر و تأييـد         /001  28/13  4/19
  فرض اصلي

ي  تصورات ذهن  براساسقضاوت دانشجويان   ميزان    5
   ي ونگرش ذهنو ساليق

رد فرض صـفر و تأييـد         /000  28/13  7/64
  فرض اصلي

هاي فردي، فرهنگ و وضـعيت       ويژگي ميزان تأثير   6
  بر قضاوت دانشجويانخانوادگي و انتظارات 

رد فرض صـفر و تأييـد         /002  28/13  4/16
  فرض اصلي

 در نظـام    هـاي ارزشـيابي     فرمميزان مناسب بودن      7
  آموزش از راه دور

رد فرض صـفر و تأييـد         /000  28/13  4/57
  فرض اصلي

رد فرض صـفر و تأييـد         /000  28/13  7/79  در تعيين مالك و معيارهاي ارزشيابي مشاركت اساتيد ميزان   8
  فرض اصلي

اي نتايج ارزشيابي در رشد حرفـه     استفاده از   ميزان    9
  و اصالح عملكرد اساتيد 

رد فرض صـفر و تأييـد         /000  28/13  8/32
  رض اصليف

 عملكـرد آموزشـي و پژوهـشي        ميزان ارزشـيابي    10
  هاي ارزشيابيبه وسيله فرماساتيد 

رد فرض صـفر و تأييـد         /000  28/13  1/32
  فرض اصلي

هـاي مـشترك در     مـالك ميزان قضاوت براسـاس       11
  راستاي تحقق اهداف آموزشي 

رد فرض صـفر و تأييـد         /000  28/13  4/96
  فرض اصلي

رد فرض صـفر و تأييـد         /000  28/13  9/32  فعليوه ارزشيابي شيتناسب ميزان   12
  فرض اصلي

 تصورات عيني و واقعيات     ميزان قضاوت براساس    13
  مشاهده شده 

رد فرض صـفر و تأييـد         /000  28/13  6/64
  فرض اصلي

ــار   14 ــزان در اختي ــراي داشــتن اطالعــات مي الزم ب
  قضاوت

4/17  

  

رد فرض صـفر و تأييـد         /002  28/13
  فرض اصلي
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ر بيانگر اين اسـت كـه بـين         يآزمون كاي اسكو  نتايج   

ديدگاه دانشجويان و اساتيد درمـورد تمـامي متغيرهـا          

 درصد ارتباط معناداري وجود دارد و از        99با اطمينان   

آنجا كه هرچند سؤال در ارتباط با يكـي از فرضـيات            

 در مورد تمامي فرضيات فرض صـفر        است،پژوهشي  

ه بيانگر ارتبـاط معنـادار      شود و فرض تحقيق ك    رد مي 

  .گرددبين ديدگاه دو گروه است، تأييد مي

  

  گيرينتيجه

نتايج حاصله حـاكي از ايـن اسـت كـه تمـامي فرضـيات         

انـد كـه در     تحقيق در سطح معنادار بسيار بااليي تأييد شده       

ه بررسي ايـن فرضيات ونتا   :پردازيمق مييج تحقيادامـه ـب

 ان و يدگاه دانشجو ين د يبه ارتباط   ين فرض يدر اول       

ان ي دانشجو ي فرد يهايژگير و يد درخصوص تأث  ياسات

  طور كه ديديم بيش همان .شد دييدر قضاوت آنان  تأ
   درصد اساتيد 68ش از يب  درصد دانشجويان و59از 

زان بـسيار   يقضاوت دانشجويان درمورد اساتيد را به م      

 هاي فردي، فرهنـگ و    و زياد تحت تأثير ويژگي    ازياد  

 50 بيش از ،همچنين. دانندوضعيت خانوادگي آنها مي

 درصد اساتيد قـضاوت     93دانشجويان و بيش از     درصد  

-دانشجويان را به نگرش، تصورات و سـاليق آنهـا مـي         

ج با يافته هاي برخـي تحقيقـات مطابقـت          ياين نتا . دانند

 كـه    )83 : 1986( دونكين و بارنز   يهاافتهيدارد ازجمله با    

ر به  ي اخ  چند دهه  يشناخت روان يهاپژوهشمعتقد بودند   

-صفات شخصيتي و ويژگي    وضوح نشان داده است كه    

هـاي افـراد را     هـا وقـضاوت   هاي كلي محيطي، ادراك   

دليلـي وجـود نـدارد كـه        دهنـد و    تحت تأثير قرار مي   

 آمـوزان در  دانـش  انتظار داشـته باشـيم دانـشجويان و       

نتايج اين  . ارزشيابي از اين نوع تأثيرات مصون بمانند      

 در دانـشگاه    )45 :1379( هـاي شـكورنيا   تحقيق با يافته  

نتايج تحقيق وي   . سويي دارد همز  ين  اهواز يعلوم پزشك 

 درصـد اسـتادان     51نيز حاكي از آن بود كه هرچند        

 19 موافق بودنـد، امـا فقـط         يابيبا اصل انجام ارزش   

 اسـتاد توسـط     يابيزان صـحت ارزشـ    يـ درصد بـه م   

 درصـد معتقـد     57ه بودند و     مثبت داد  يدانشجو رأ 

هاي  به پرسشنامه  يدهان در پاسخ  يبودند كه دانشجو  

- ي را دخالت مـ    ي مسائل و اغراض شخص    يابيارزش

  :1996(اين نتيجه بانتايج پينتـريچ و شـونك         . دهند

 كه اعتقاد دارند عملكـرد دانـشجويان در         )117- 144

ــه  پرســشنامه ــربخش ب ــدريس اث ــيابي ت ــاي ارزش ه

گي دارد و، همچنـين، بـه نتـايج         انگيزش آنان بـست   

 كه اين عملكرد را بـه       )185 :1993(توماس واركينتن   

داننـد، ارتبـاط    عادت مطالعه دانشجويان وابسته مـي     

: 1972(هاي تحقيـق كـوهلن      همچنين، با يافته  . دارد

دارد طـرز فكـر و نگـرش         كه اعالم مي   )587-   595

دانشجويان نسبت به معلمان خود پـس از دو، سـه           

گيـرد و از آن پـس بـه          اول درس شـكل مـي      جلسه

  . كند ارتباط داردندرت تغيير مي

      فرضيات ديگري كه در اين تحقيـق در سـطح          

معناداري بسيار باال تأييد شد ارتبـاط معنـادار بـين           

خـصوص تـأثير    هاي دانشجويان و اساتيد در    ديدگاه

ــي ــر ويژگ ــاي غي ــضاوت   ه ــاتيد در ق ــرتبط اس م

ان براساس  يضاوت دانشجو ت ق يدانشجويان و وضع  

- افتـه ي.  استاد اسـت   ي آموزش يهاتياهداف و فعال  

 پـژوهش نـشان داد      ي اصل يهاري حاصل از متغ   يها

ة عوامل  ي توجه و دقت به كل     يان به جا  يكه دانشجو 

 و قضاوت بر اساس جزءبه      يند آموزش يمؤثر در فرا  

 پرداخته وبراسـاس    ي كل يابين عوامل به ارز   يجزء ا 

- ي مـ  يرات خـود از اسـتاد داور      ها و تصو  برداشت

 ممكــن اســت يابين ارزشــين، درچنــيبنــابرا. كننــد
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شــهرت اســتاد اخــالق رفتــار و طــرز برخــورد او، 

ـ  از ا  ي  و موارد   يريگ و آسان  يريگسخت ل يـ ن قب ي

 60در همين زمينه بيش از      . ردي قضاوت قرارگ  يمبنا

 درصد اساتيد بر اين اعتقـاد       80درصد دانشجويان و  

زان خيلي زياد   يوت دانشجويان به م   اند كه قضا  بوده

هاي كلي خـود از اسـتاد       اساس برداشت و زيادي بر  

 درصـد دانـشجويان  و       68همچنين، بيش از    . است

نــد كــه قــضاوت ا درصــد اســاتيد اظهــار داشــته78

يان به ميزان بسيار زياد و زيـادي براسـاس          دانشجو

مـرتبط اسـتاد، از جملـه شـهرت،         هـاي غيـر   ويژگي

در . گيـري اوسـت   گيـري و آسـان    اخالق و سـخت   

 92 درصـد دانـشجويان و       67همين راستا بـيش از      

هاي ارزشيابي از ند سؤاالت فرمدرصد اساتيد معتقد  

توانــد مــي» خيلــي كــم«و » كــم«تــا » تــا حــدودي«

ــورد    ــاتيد را م ــشي اس ــي و پژوه ــرد آموزش عملك

 درصـد   50همچنـين، بـيش از      . ارزشيابي قرار دهد  

ــيش از  ــشجويان و ب ــالم  89دان ــاتيد اع  درصــد اس

تـا  » تـا حـدودي   «اند قضاوت دانـشجويان از      داشته

وابـسته بـه تـصورات عينـي و         » خيلي كـم  «و  » كم«

در سؤال ديگري بيش    . واقعيات مشاهده شده است   

ــيش از  83از  ــشجويان و ب ــد دان ــد 61 درص  درص

اند كه قـضاوت دانـشجويان      اساتيد بر اين باور بوده    

 براسـاس عوامـل     »خيلي كم « و   »كم«تا  » تا حدودي «از  

  .   موثر در فرايند آموزشي است

      نتايج اين تحقيق بـا تحقيقـات متعـددي قابـل           

 )22- 23 :1370(انطباق است ازجمله با تحقيق سيف       

 172خـواهي   در دانشگاه عالمه طباطبـايي كـه نظـر        

دانشجو در مورد سه تن از استادان را مورد بررسي          

دانـشجويان در   «را كـه    قرار داد، فرضـية پـژوهش او        

هـاي  ارزشيابي فرايند و فعاليت آموزشـي معلمـان  ويژگـي          

كنند بلكه  اختصاصي درس و آموزش معلم را ارزشيابي نمي       

هـاي كلـي خـود از اسـتاد و درس را            تصورات و برداشـت   

ق يج تحق ين با نتا  يهمچن.  تأييد شد  »نمايندمنعكس مي 

 از  يابي تحت عنوان ارزش   )84 - 85 : 2005(رابرتسون  

 كه )on Line(وسته ي به روش پيئت علمي هياعضا

ـ  ا يريبه كـارگ    در  يابين روش را در مقابـل ارزشـ       ي

دانـد مطابقـت    ي مـ  ي كمتـر  يري سـوگ  يكالس دارا 

  .دارد

      فرضيه ديگري كه در اين تحقيـق تاييـد شـده           

ــا   ــاط معن ــت ارتب ــروه   اس ــدگاه دو گ ــين دي دار ب

العـات  دانشجويان  و اساتيد درخصوص ميـزان اط       

. مـورد اسـاتيد اسـت     دانشجويان براي قـضاوت در    

 درصـد   36نتايج حاكي از ايـن اسـت كـه بـيش از             

 درصـد اسـاتيد بـه ميـزان     59دانشجويان و بيش از     

ي معتقدنـد كـه دانـشجويان       »زيـاد «و  » خيلي زياد «

ــدون برخــي از ســؤاالت فــرم هــاي ارزشــيابي را ب

شايان ذكـر اسـت كـه در        . دهنداطالعات پاسخ مي  

درصـد دانـشجويان    38ورد همين سـؤال بـيش از        م

  .اندرا انتخاب نموده» تا حدودي«گزينه 

 )9- 49 :1356(ها با تحقيق ديگر سيف            اين يافته 

آوري نظرهـاي دانـشجويان     كه در آن پس از جمـع      

دربارة كار معلمان آنها را در اختيار معلمـان مـورد           

 بـا   ارزشيابي قرار داد و گروهـي از معلمـان گفتنـد          

خـواهي از   وجود اينكه در راهنماي پرسشنامه نظـر      

دانشجويان خواسته شده بود تا هنگام ارزشـيابي از         

 را  كـه در مـورد درس و          هـايي كار معلمان، سـؤال   

جواب بگذارند،  معلم به خصوص مناسبت ندارد بي     

ولي دانشجويان در بسياري از موارد آن را رعايـت          

  .نكرده بودند، انطباق كامل دارد
هـاي نفتـولين ويـر، ودانلـي        طور با يافته        همين
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ــق خــود كــه از يــك  )630- 635 :1973(  كــه در تحقي
بازيگر با نام مستعار به عنوان يك سـخنران مـشهور           
استفاده كردند و نتيجه گرفتنـد كـه شـنوندگان يـك            

كننده كه در آن حتي از      كننده و سرگرم  سخنراني اغوا 
مربـوط و    مطالـب نـا    ، لغات جعلي و   بيانات متناقض 

، ممكن است آن را خوب      شودمنطقي استفاده مي  غير
اند، و مفيد بدانند و فكر كنند كه از آن چيزي آموخته          

  . حتي اگر از نظر محتوا بسيار ضعيف  باشد
      يكي ديگر از فرضيات اين تحقيق درخصوص       

اي و اصـالح    تأثير نتايج ارزشـيابي در رشـد حرفـه        
بود كه ايـن فرضـيه نيـز در سـطح           عملكرد  اساتيد    

طـور كـه    همـان .  درصـد تأييـد گرديـد      99باالتر از   
  77 درصــد از دانــشجويان و 48ديــديم بــيش از  

درصد از اساتيد معتقد بودند كه نتايج ارزشيابي بـه           
اي و اصـالح    ميزان كم و خيلي كمي در رشد حرفه       

ـ احتمـاالً علـت ا    . عملكرد  اسـاتيد مـؤثر اسـت        ن ي
 ي رنگ بودن نقش مـشاركت اعـضا       موضوع  به كم   

 ارتبـاط   يابي ارزشـ  يارهاين مع يي در تع  يئت علم يه
دارد كه در فرضـيه ديگـري تأييـد شـده اسـت در              

ـ ارتباط بـا ا    ج برخـي   يتـوان بـه نتـا     يه مـ  ين فرضـ  ي
- 249 :1989( دي كه بو  يقات استناد كرد به طور    يتحق

ــا عنــوان )227  يابيبهبــود ارزشــ« در مقالــة خــود ب
اشـاره دارد كـه اوال      » يئت علمـ  ي ه يس اعضا يتدر

 يابي ارزشـ يارهـا ين معيي در تع  يئت علم ي ه ياعضا
 جهت رشـد    يابيج ارزش ياً نتا ي ندارند و ثان   يمشاركت
شود ي به كار گرفته نم    يئت علم ي ه ي اعضا ياحرفه

-  در ارتقا يا در جهت برنامه      يابيج ارزش يو غالباً نتا  

  .اي تأثيري نداردريزي رشد حرفه
: 1970(نگهال  ينگز و سـ   ي خصوص استال        در اين 

د ين انتشارات اسـات   ي را ب  يفي رابطه معنادار ضع   )225
همچنـين،  . كننـد ي گزارش م  يي دانشجو يابيو ارزش 

اظهار داشت كـه نتـايج ارزشـيابي          )99 :1380( خير

اي اعضاي هيئـت علمـي بـه كـار     جهت رشد حرفه  
شود و غالباً اعضاي هيئت علمي فراينـد        فته نمي گر

نتايج آن  . دانند مي )مرده(رزشيابي را فرايند ايستايي     ا
اي تاثير ندارد   ريزي رشد حرفه  در ارتقا يا در برنامه    

و ارتباط روشني بين ارزشيابي اعضاي هيئت علمي        
هـا  اي آنان وجود ندارد، كه اين يافتـه       فهو رشد حر  

  .                 مالً مطابقت داردبا نتايج تحقيق كا
 ارتباط با ميزان  مشاركت اسـاتيد درتعيـين                در

ها و معيارهاي ارزشيابي  نيز ارتباط معناداري        مالك
هاي هـردو گـروه در سـطح بـسيار بـاال            بين ديدگاه 
 74درصــد از دانــشجويان وبــيش از 32.ديــده شــد 

درصد از اساتيد در اين مورد هم عقيده بودنـد كـه            
عيــين  درت»خيلــي كمــي« و» كــم«اســاتيد بــه  ميــزان  

در ايـن زمينـه     . معيارهاي ارزشيابي مشاركت دارند   
 ياد كـرد كـه      )23 :1989(هاي بويد   توان از نوشته  مي

ــين    ــي در تعي ــت علم ــضاي هيئ ــت اع ــار داش اظه
  :1380(خيـر . معيارهاي ارزشيابي مـشاركتي ندارنـد     

 نيز معتقد بود اعـضاي هيئـت علمـي شـكايت            )99
ظـور  هـايي بـدين من    كنند كـه معـدود ارزشـياب      مي

  .اندآموزش ديده
       و باالخره آخرين فرضيه كه مربوط به ميـزان         
تناسب اين شيوه ارزشيابي در نظـام آمـوزش از راه           

دار بسيار بـاال بـين ديـدگاه        دور بود  نيز رابطة معنا     
كه بـيش از    دانشجويان واساتيد تأييد شد، به طوري     

 درصـد اسـاتيد     79 درصد دانشجويان و بيش از       35
بودن اين شيوه ارزشيابي را در نظام آموزش مناسب 

. از راه دور در حد كم و بسيار كم ارزيـابي كردنـد            
هـاي تحقيـق برنـاردين و       اين نتايج نيـز  بـا يافتـه        

مــؤثر بــودن   مبنــي بــر غيــر)79- 86: 1985(كــالت 
ــر ســازمان ارزشــيابي ــا و، هــاي عملكــرد در اكث ه

منـد  هـاي تحقيـق عـرب خـرد       همچنين، بـا يافتـه    
ــاني وحــا ــوم )29 :1376(جي آقاج ــشگاه عل  در دان
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 درصـد از    34پزشكي سمنان مبني بـر اينكـه تنهـا          
هاي ارزشيابي موجود را    اعضاي هيئت علمي شيوه   

  .اند مطابقت داردمناسب دانسته
ــم اهم         ــه رغ ــت ب ــد گف ــوع باي ــدرمجم ت و ي

 بـه عنـوان     يئت علمـ  ي ه ي اعضا يابيضرورت ارزش 
هــا،  دانــشگاهيفــي و رشــد كييايــ پوي بــرايعــامل

 دانـشجو از اسـتاد      يابيمتأسفانه طرح موجود ارزشـ    
ج آن  ي است كه اعتماد به نتـا      يرادات فراوان ي ا يدارا

در نظام آموزش   . سازديد همراه م  يرا با شك و ترد    
 يل كم بودن ساعات درس، اجبـار  ياز راه دور به دل    

نبــودن حــضور دانــشجو و حــضور نامرتــب او در 
ــسات درس و، در نت جــه، ضــعف اطالعــات و يجل

د در  يـ مورد اسـتاد ترد   شناخت جهت اظهار نظر در    
ـ  ب يابي ارزش يياي و پا  ييمورد روا  نكتـه  . شتر اسـت  ي

 دانـشجو از اسـتاد      يابي ارزش ينكه نظام فعل  يتر ا مهم
 ي علمـ  ييس و توانـا   يشتر مسائل مربوط بـه تـدر      يب

شود، يس آشكار م  يشتر در ضمن تدر   ياستاد را كه ب   
 در  يابين نـوع ارزشـ    ي ا يريگبه كار رد و   يگدر برمي 

ـ نظام آموزش از راه دور كـه درآن تأك      د بيـشتر بـر   ي
نكـه در   يضـمن ا  . رفع اشكال است، متناسب نيست    

 كتاب درس، طـرح     ين نظام در حال حاضر معرف     يا
ـ   يان ن يسؤال آزمون پا   شتر يـ ح ب ي تـصح  يمسال و حت

ـ  در اخت  ياوراق امتحان  ـ ار اسـتاد ن   ي نهـا از   يست و ا  ي
ج ي اسـت كـه اعتبـار نتـا        ييهـا تيحدودمسائل و م  

جـة  ينت. بـرد ير سـؤال مـ    ي را ز  يي دانشجو يابيارزش
ن بـود كـه     يق به همراه داشت ا    ين تحق ي كه ا  يگريد

ـ  از قب  يمسائل ق  و   ي سـال  ي بـر مبنـا    ييل پاسـخگو  ي
، كـامالً مـرتبط نبـودن سـؤاالت بـا           يتصورات ذهن 

ت و  يد، صـالح  ي اسـات  ي وپژوهـش  يعملكرد آموزش 
گـر سـبب    يان و مـوارد د    ي دانشجو ياطالعات ناكاف 
ـ  ز يابين نـوع نظـام ارزشـ      يشده است تا ا    ر سـؤال   ي

  .باشد

  شنهاداتيپ

 نه تنها   يابي درجهت افزايش اعتبار نظام ارزش     .1    
ف شوند بلكـه از     يها و سؤاالت درست تعر    شاخص

هاي ارزشـيابي اسـتفاده     د در تعيين معيار   يخود اسات 
 يشاركت اعضا  با م  يابي ارزش يهاشده و پرسشنامه  

  . ساخته شوديئت علميه
ع، ارتقا و   ي مهم از جمله ترف    يهايريگمي تصم .2      

ـ ازات و   ي امت يز اعطا ين ا كـاهش آن بـا اسـتفاده از         ي
ـ  بـا احت   يابيج ارزشـ  ينتا اط كامـل همـراه بـوده تـا         ي

  .د نشودي اساتيزگيانگير و بيموجبات تحق
ــد.3       ــتفاده از چن ــي اس ــع ارزش ــه  ازيابين  منب  جمل

ـ ارزشيابي توسط همكـاران، خـود ارزشـيابي، بـه و           ژه ي
ـ باتوجه به ماه   توانـد  يت نظـام آمـوزش از راه دور، مـ         ي

ئت ي ه ي اعضا يابي را جهت ارزش   ي مناسب يبي ترك يالگو
همچنين، در ارزشـيابي ابعـاد مختلـف        .  ارائه دهد  يعلم

هاي اعضاي هيئت علمي مد نظر باشد و هر بعد          فعاليت
زي متناسب با نوع فعاليت داشته باشـد از         نيز ارزش امتيا  

هـاي  هاي متعددي نظيـر ميـزان فعاليـت       جمله  از مالك   
هاي تحقيقاتي، تأليف كتاب، مقاله و      پژوهشي نظير طرح  

  . غيره استفاده شود
 از آن   يد محدود به بخـش    ي نبا يابي نظام ارزش  .4      

ــو  ــارتي ــه عب ــأثيابي ارزشــي اجــرايا ب ــاي و ت ج ير نت
 باشـد بلكـه     يئت علمـ  ي ه ي اعضا يشغلدرسرنوشت  

ا بوده كـه    يد جامع، مستمر و پو    ي با يابيك نظام ارزش  ي
 يئت علمي هين مسئوالن و اعضايه بيدر آن توافق اول

 بـه عمـل آمـده و        يابيارها و ابزار ارزشـ    يدر مورد مع  
 صـورت   يابي در طـول دورة ارزشـ      ي مـستمر  يبررس

 قيـ ح و دق  ي صـح  يا اجرا ين، با سنجش    يهمچن. رديگ
 يج آن به اعضا   ي مناسب و معتبر نتا    يلة ابزارها يبه وس 

ج و  ي بازخورد داده شـود و در مـورد نتـا          يئت علم يه
مات الزم جهـت توسـعه نقـاط قـوت و           ياتخاذ تـصم  

  . گفتگو گرددي احتماليهااصالح ضعف
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-اي ساخته شـود كـه حتـي       ابزار ارزشيابي به گونه   .  5   

ــي و   ــي، كل ــاي ذهن ــار نظره ــان از اظه ــليقهاالمك اي  س
  . جلوگيري شود و سؤاالت  بيشتر جنبه عيني داشته باشد

يـستي طـرح    با در نظام آموزش از راه دور مي       .6      
بي از استاد  متفاوت بـا نظـام سـنتي روزانـه             ارزشيا

باشد و در آن ميزان تأثير نتـايج متناسـب  بـا ميـزان               
هاي اختيارات و نقش اعضاي هيئت علمي در كالس       

  .زان شناخت دانشجو از استاد باشددرس و مي
ــشجويان اســتفاده از نظرخــواهي . 7       هــاي دان

نوشـت شـغلي    گيـري در مـورد سـر      براي تـصميم  
اعضاي هيئت علمـي ممكـن اسـت عملـي نـاروا            

شـود تـا اسـتقرار يـك نظـام          باشد لذا توصيه مـي    
ارزشيابي برمبناي علمي از نتـايج ايـن ارزشـيابي          

د از طـرز فكـر و نگـرش         صرفاً براي آگاهي اساتي   
دانشجويان نسبت به خـود و ايجـاد تغييـرات يـا            

ــه هــا و روشــهاي خــود اصــالحات الزم در برنام
  . استفاده شود
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