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چكيده
مقدمه :ارزشیابی آموزشی اعضای هیأتعلمی یک فرایند مستمر و چند بعدی برای توصیف و اطمینان از کیفیت فعالیتهای متنوع آموزشی
اساتید است .این مطالعه با هدف بررسی نظام ارزشیابی آموزشی اساتید در برخی دانشگاههای منتخب علوم پزشکی ایران انجام شد.
روشها :این پژوهش از نوع توصیفی است و از روش مطالعات تطبیقی با استفاده از الگوی جرج بردی در آن استفاده گردید .جامعه
آماری شامل  5دانشگاه برتر علوم پزشکی ایران بر اساس رتبهبندی  QSشامل دانشگاههای علوم پزشکی تهران ،تربیت مدرس ،شهید
بهشتی ،شیراز و اصفهان بود و روش نمونهگیری هدفمند بود .ابزار پژوهش پرسش نامه استخراج شده از دستورالعمل ارزشیابی کیفیت
عملکرد آموزشی اعضای هیأتعلمی برگرفته از آیین نامه ارتقای اعضای هیأتعلمی دانشگاهها مصوب سال  1395بود.
نتايج :مهمترین منابع گردآوری اطالعات دانشجو ،همکار ،مدیر گروه و مسؤولین دانشکده هستند .رعایت نظم و انضباط ،توانایی علمی و
آموزشی ،کیفیت تدریس ،تعامل با دانشجویان و همکاران ،رعایت قوانین و مقررات از محورهای مشترک ارزشیابی است .ارزشیابی برای تغییر
وضعیت استخدامی ،ترفیع ساالنه ،ارتقای مرتبه اساتید به صورت مشترک استفاده میشود .بازخورد ارزشیابی با ارسال نامه محرمانه به خود
استاد است .نمره ارزشیابی کم در پیشرفت شغلی ،ارتقای سالیانه ،تغییر وضعیت استخدامی ،طرح تمام وقتی و تمدید پروانه مطب مؤثر است.
نتيجهگيري :یک نظام ارزشیابی باید بتواند حوزههای مختلف آموزشی ،پژوهشی و اجرایی و اهداف عملکردی دانشگاه را پوشش داده و
از نظم منطقی پیروی کند .به نظر میرسد متخصصان ارزشیابی اگر نقاط ضعف دانشگاه خود را در این زمینه شناسایی کنند و با استفاده
از ارزشیابی کمی و کیفی در کنار استفاده از منابع مختلف و مقایسه با سیستمهای ارزشیابی سایر دانشگاهها مورد بازبینی قرار دهند ،منجر
به بهبود کیفیت ارزشیابی اساتید خواهد شد.
واژههای کلیدی :نظام ارزشیابی آموزشی ،ارزشیابی استاد ،دانشگاه علوم پزشکی ،طرح تحول در آموزش
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مهدی حقیقی و همکاران

نظام ارزشیابی آموزشی اساتید دانشگاههای علوم پزشکی

آموزش موفق باشد ،بر بسیاري از مشکالت و معضالت

كم اعتباري و بیدقتی وسايل و روشهاي اندازهگیري و

فائق میآيد و جامعه را به سوي پیشرفت و ترقی سوق

سنجش مورد استفاده است؛ زيرا هیچ يك از منابع

خواهد داد .اجراي نظام صحیح آموزش مستلزم

اطالعاتی اطالعات دقیق و غیر سوگیرانهاي را كه براي

برنامهريزيهاي دقیق علمی و اجرايی است و بیشك يکی

يك ارزشیابی سالم ضروري هستند ،به دست نمیدهد.

از اقدامات مسؤوال ن براي آگاه شدن از چگونگی میزان

بنابراين ،متخصصان ارزشیابی اساتید پیشنهاد میكنند

تحقق اهداف برنامه خود ،ارزشیابی نیروي انسانی

براي اين كه ارزشیابی سالم تري از اساتید به عمل آيد،

است( .)1در واقع ارزشیابی ابزاري است كه میتوان از

بايد از همه منابع اطالعاتی موجود دادههاي الزم را به

آن براي تحقق هدفهاي آموزش عالی استفاده كرد و

دست آورد و قضاوت نهايی را براساس تركیبی از آنها

میتوان به وسیله آن گامهاي اساسی به سوي پیشرفت

انجام داد(.)7

اهداف نظام آموزشی برداشت( .)2هرچند ارزشیابی امري

مطالعات مختلفی در مورد ارزشیابی اساتید انجام شده

منطقی و ضروري است و با انجام آن میتوان به نکات

است كه در آنها به جنبههاي متفاوتی پرداخته شده است

منفی و مثبت برنامهها و عملکردها پی برد ،اما الزمه آن

به عنوان مثال باستانی و همکاران( ،)8مهدوي ،زارع و

وجود يك سیستم و ابزار سنجش صحیح ،حساس و

نعیمی( ،)9بريمانی ،صالحی و صادقی( ،)10پازارگادي و

دقیق است تا هم ارزشیابی به نحو صحیح صورت گیرد

خطیبیان( ،)11بنیسی و دلفان آذري( ،)1چركزي و

و هم تبعات منفی آن به حداقل برسد( .)3حساسیت امر

همکاران( ،)12خديوي و وزيري( ،)13موسوي ،مکارم و

آموزش و توجه به فرآيندهاي آموزشی در دانشگاهها،

بنیادي منش( ،)14وثیقی ،احمدي و شیخی( )15به اهمیت

ضرورت ارزشیابی را كه بهبود كیفیت آموزش و در

و ضرورت ارزشیابی اساتید در مؤسسات آموزش عالی

نهايت بهبود و كارايی اثر بخشی سیستم آموزشی كشور

پرداختهاند ،به طور خالصه يافتههاي اين پژوهشها به

را به دنبال خواهد داشت ،مورد تأكید قرار میدهد(.)4

اين موضوع اشاره میكند كه ارزشیابی كیفیت آموزشی

يکی از ارزشیابیهاي مهم در همه نظامهاي آموزشی

اساتید كه در راستاي معیارهاي از قبل تعیین شده انجام

ارزشیابی از فعالیتهاي اعضاي هیأتعلمی است(.)5

گیرد ،باعث بهبود كیفیت آموزشی و افزايش اعتبار و

ارزشیابی استاد ،فرآيندي است كه از آن حداقل براي دو

شهرت مؤسسات آموزش عالی میشود .نتايج پژوهش

منظور ارتقا و بهبود كیفیت تدريس و آموزش و

مهدينژاد و ناظري( ،)16جوادي و عرب بافرانی( )17و

تصمیمگیريهاي شغلی مانند انتخاب ،گزينش ،تداوم

آقاسی و شاهسواري( )18نشاندهنده آن است كه

اشتغال و ارتقا استفاده میشود .بنابراين ترديدي نیست

ارزيابی كیفیت تدريس از طريق دانشجويان آسیبزا و در

است(.)6

سطح پايین است و اساتید از ارزشیابی توسط

كه

ارزشیابی

اساتید

اقدامی

ضروري

صاحبنظران ،ارزشیابی اساتید را در زمره ارزشیابی از

دانشجويان رضايت ندارند.

كاركنان آموزشگاه دستهبندي میكنند كه روشهاي

در زمینه بررسی نظام ارزشیابی آموزشی اعضاي

متنوعی را مانند مشاهدات كالسی از شیوه آموزش

هیأتعلمی در دانشگاههاي ايران مطالعات زيادي در

مدرس توسط مديران يا مسؤوالن ديگر ،نظرخواهی از

دسترس نیست اما پازارگادي و خطیبیان( )11شیوه

دانشجويان از طريق پركردن پرسشنامه ،ارزشیابی معلم

ارزشیابی آموزشی اساتید را در دانشگاههاي خارجی به

از كار خود و ارزشیابی به وسیله همکاران شامل و اغلب

منظور ارائه الگويی براي ارزشیابی عملکرد اعضاي
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صاحبنظران عقیده دارند كه اگر اجراي نظام صحیح

امري پیچیده محسوب میشود .علت پیچیدگی اين روش

مهدی حقیقی و همکاران

نظام ارزشیابی آموزشی اساتید دانشگاههای علوم پزشکی

هیأتعلمی پرستار مورد بررسی قرار دادهاند و خطیبیان،

در مرحله توصیف با تعیین معیارهاي مد نظر پژوهش

پازارگادي و اشكتراب( )19به روش تطبیقی نظامهاي

سايت دانشگاهها بررسی و اسناد كلی مربوط به

ارزشیابی عملکرد اعضاي هیئت علمی دانشگاههاي

ارزشیابی شامل دستورالعملها ،فرمها ،جداول و

مختلف جهان را بررسی كردهاند.

شیوهنامهها مورد شناسايی ويادداشت برداري قرار

مطالعات تطبیقی آن دسته از پژوهشهايی است كه

گرفت .سپس اين اسناد در مرحله تفسیر مورد بررسی

موضوع آن تجزيه و تحلیل و شناخت شباهتها و

تخصصی قرار گرفت و جزيیات مورد نیاز بر اساس

تفاوتهاي موجود میان پديدهها ،نهادها و مؤسسات

معیارهاي پژوهش تحلیل شدند .در مرحله سوم كه هم-

است .به نظر میرسد شناخت بهتر نظامهاي ارزشیابی

جواري نام دارد ،اطالعاتی كه از مرحله يك و دو به دست

دانشگاههاي ايرانی و بررسی تطبیقی آنها با استفاده از

آمده بود براي هر دانشگاه در جدولی جداگانه كنار هم

منابعی مانند محتواي دستورالعملها ،رويهها و فرمهاي

قرار گرفت و طبقهبندي شد .بدين ترتیب جزيیات مورد

موجود ارزشیابی اساتید سبب روشنگري میشود و

نیاز هر دانشگاه مشخص گرديد ودر نهايت در گام

تفاوتها را بهتر از بررسیهاي پیمايشی نشان خواهد داد

چهارم مقايسه تشابهات و تفاوتهابه طور دقیق و با

ومیتواند ما را در توسعه و ارتقاي نظام ارزشیابی ياري

توجه به جزيیات در زمینه تشابهات و تفاوتها بررسی و

رساند.

مقايسه و گزارش شدند.

با توجه به موارد پیش گفت در اين پژوهش به بررسی

روش نمونهگیري اين پژوهش هدفمند است و جامعه

تطبیقی شیوه و نظام ارزشیابی آموزشی اساتید در

آماري  5دانشگاه برتر علوم پزشکی ايران بر اساس

برخی دانشگاههاي علوم پزشکی ايران و مقايسه آنها با

رتبهبندي  QSبه ترتیب جايگاه كشوري و رتبه جهانی

يکديگر پرداخته شد كه خود بخشی از يك پژوهش

شامل دانشگاههاي علوم پزشکی تهران ( ،)566تربیت

بزرگتر در زمینه طراحی نظام ارزشیابی آموزشی

مدرس ( ،)855شهید بهشتی ( ،)1074شیراز ( )1373و

اساتید مناسب دانشگاههاي علوم پزشکی ايران است

اصفهان ( )1400را شامل میشود( .)20نظام رتبهبندي

واهدافی مانند شناسايی نهاد مسؤول و نوع ارزشیابی،

كیو .اس يکی از معتبرترين نظامهاي رتبهبندي و مورد

تعیین منابع جمعآوري اطالعات و روشهاي مورد

قبول در آموزش عالی است كه از سال  ،2004ساالنه

استفاده ،تعیین محورها واهداف ارزشیابی ،وزن منابع و

دانشگاهها جهان را با استفاده از شش شاخص ،ارزيابی

روشهاي بازخورد و برخورد با نمرات كم ارزشیابی

و دانشگاههاي برتر را معرفی مینمايد .اطالعات مورد

آموزشی در برخی دانشگاههاي منتخب علوم پزشکی

نیاز اين نظام رتبهبندي از طريق نظرسنجی از

ايران دنبال شد.

صاحبنظران ،كارفرمايان ،پايگاه استنادي اسکوپوس و

روشها

میشود .الزم به ذكر است اگر چه دانشگاه تربیت مدرس

اين پژوهش بر اساس شیوههاي گردآوري دادهها از نوع

وابسته به وزارت علوم است اما دانشکده علوم پزشکی

توصیفی است و از روش مطالعات تطبیقی با استفاده از

آن با دارا بودن بیش از  21گروه آموزشی كه بطور عمده

الگوي چهار مرحلهاي جرج اف بردي()George F Beredi

در سطوح تحصیالت تکمیلی فعالیت مینمايند و ساير

شامل توصیف ،تفسیر ،همجواري و مقايسه در آن

شاخصهاي مطرح در نظام رتبهبندي  QSتوانسته است

استفاده گرديد.

جايگاه  855جهانی و دوم كشوري سال  2019را در بین
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پرسشنامهاي كه خود دانشگاهها پر میكنند ،گردآوري

مهدی حقیقی و همکاران

نظام ارزشیابی آموزشی اساتید دانشگاههای علوم پزشکی

دانشگاههاي علوم پزشکی به خود اختصاص دهد.

شعاع و ارزشیابی كیفی با فرم نظرسنجی از دانشجويان

ابزار پژوهش پرسش نامه استخراج شده از دستورالعمل

و شیراز با تکرار دفعات در میان ترم و پايان ترم به

ارزشیابی كیفیت عملکرد آموزشی اعضاي هیأتعلمی

شکل تکوينی و به صورت تجمعی در پايان سال تحصیلی

برگرفته از آيیننامه ارتقاي اعضاي هیأتعلمی مصوب

با بقیه دانشگاهها متفاوت عمل میكنند .همچنین فراگیران،

سال  1395شوراي عالی انقالب فرهنگی بود .آيتمهاي

همکاران ،مديران گروه ،معاونین آموزشی و ريیس

مورد بررسی توسط اين ابزار شامل متولی انجام ،نوع،

دانشکدهها از عمدهترين منابع ارزشیابی دانشگاههاي

اهداف ،حوزهها ،ابزارهاي ارزشیابی ،منابع مورد استفاده،

علوم پزشکی هستند .از ديگر منابع میتوان به

وزندهی منابع و روشهاي بازخورد و نحوه برخورد با

دانشآموختگان برتر در دانشگاه تربیت مدرس و خود

نمره كم ارزشیابی بود .روايی و پايايی اين ابزار با توجه

ارزيابی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اشاره نمود.

به تصويب قانونی آن مورد تأيید اساتید و دانشگاههاي

در دانشگاههاي علوم پزشکی اغلب از پرسشنامههاي ثبت

علوم پزشکی ايران است .براي دستیابی به اطالعات مورد

شده در سامانههاي مختلف و در موارد كمتري از

نیاز پژوهش با توجه به شرايط همهگیري كوويد  19در

مشاهده و بررسی پورتفولیوي آموزشی (دانشگاه

كشور و تعطیلی دانشگاهها و محدوديت ناشی از عدم

تهران) استفاده میشود.

دسترسی به كارشناسان ارزشیابی جهت انجام انواع

نتايج بررسیها در مورد محورهاي مورد استفاده

مصاحبه به منظور دسترسی به اطالعات شايد كیفی تر به

ارزشیابی نشان داد دانشگاههاي منتخب داراي شباهتهايی

بررسی سايت اينترنتی دانشگاههاي منتخب در  6ماهه

هستند ،به عنوان مثال رعايت نظم و انضباط ،توانايی علمی

اول سال  1399پرداخته شد ومستندات رسمی ارائه شده

و آموزشی ،كیفیت فعالیت تدريس ،تعامل با دانشجويان و

(كه داراي اعتبار كافی است)شامل تعداد  70منبع از انواع

همکاران مشترک است .ساير مقولهها عبارتند از رعايت

دستورالعمل ،فرم و ساير موارد استخراج و مورد

شئونات اسالمی ،رفتار حرفهاي ،وقتشناسی ،رعايت اصول

استفاده قرار گرفت.

اخالق حرفهاي ،مشاركت در فعالیتهاي دانشکده و گروه،
ارائه پیشنهادات سازنده در گروه ،ابتکار و خالقیت و

بر اساس اطالعات جدول  ،1در تمامی دانشگاهها اداره يا

از نتايج ارزشیابی در دانشگاههاي منتخب براي تغییر

واحدي تحت عنوان ارزشیابی اساتید وجود دارد ومركز

وضعیت استخدامی ،ترفیع ساالنه ،ارتقاي مرتبه اساتید به

مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه به جز در

صورت مشترک استفاده میشود ،اما در برخی دانشگاهها

دانشگاه تربیت مدرس مسؤول غالب اين امر است.

از ارزشیابی براي تمديد احکام ،اعطاء تشويق ،پرداخت

شايعترين نوع ارزشیابی آموزشی ارزشیابی تجمعی در

تمام وقتی ،انتصاب يا تفويض پستهاي مديريتی ،انتخاب

پايان هر سال تحصیلی است .در اين بین دانشگاه تهران

استاد نمونه و اعطاي امتیازات ويژه ،محرومیت از مطب و

با انجام ارزشیابی كمی از طريق سیستم الکترونیکی

تمديد پروانه مطب استفاده میشود.
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نتايج

تأثیرگذاري احساسی بر دانشجويان.

نظام ارزشیابی آموزشی اساتید دانشگاههای علوم پزشکی

مهدی حقیقی و همکاران

جدول  :1خالصه يافتهها در مورد مسؤول و نوع ارزشیابی ،منابع ،روشها ،مقولهها و اهداف ارزشیابی آموزشی اعضاي
هیأتعلمی در دانشگاههاي علوم پزشکی منتخب
دانشگاه

مسؤول انجام
ارزشیابی

نوع ارزشیابی
تجمعی

منابع جمعآوري

روشهاي ارزشیابی

مقولههاي ارزشیابی

اهداف ارزشیابی

دانش اموختگان برتر،

پرسشنامه از طريق

رعايت نظم و انضباط درسی و

ارتقاي مرتبه ،ترفیع

سامانه گلستان براي

شئونات اموزشی -توانايی علمی

سالیانه ،استاد نمونه

فیزيکی

و آموزشی -رفتار علمی و

سال ،استاد سرآمد

اجتماعی

آموزشی

اطالعات ارزشیابی

تربیت

دفترامور هیأتعلمی

مدرس

در حوزه معاونت

فراگیران ،مدير گروه و

آموزشی

معاون اموزشی ،ريیس

فراگیران

دانشکده

براي

و

و

مسؤوالن

مديران
شهید

اداره

بهشتی

مركز
هیأتعلمی

ارزشیابی
امور

تجمیعی

فراگیران،

الکترونیك

مديرگروه،

وابسته

اصفهان

ساعی

سامانه
فیزيکی

آموزشی

تغییر
فرصت

مطالعاتی،

ترفیعات

سالیانه،
وقت

ارتقاء،

مركز

جغرافیايی ،محرومیت

مطالعات و توسعه

از مطب ،تمديد پروانه

آموزش دانشگاه

مطب

واحد

ارزشیابی

تجمیعی

استاد

مركز

فیزيکی

مطالعات و توسعه

و

الکترونیك

اموزش پزشکی

تهران

ريیس

و

دانشکده،معاون

به معاونت اموزشی
دانشگاه،

همکاران،

پرسشنامه از طريق

كیفیت تدريس -نظم و انضباط

وضعیت،

واحد

ارزشیابی

مديران سطوح مختلف

پرسشنامه الکترونیك و

نظم و انضباط آموزشی ،انجام

تغییر

و

فیزيکی ،مصاحبه با

وظايف آموزشی محوله ،رفتار

استخدامی،

دانشجويان ،مشاهده

حرفه اي ،كیفیت تدريس-وقت

احکام ،اعطاء تشويق

شناسی ،كیفیت تعامالت با

و

ساالنه،

دانشجويان و همکاران ،رعايت

پرداخت تمام وقتی،

اصول اخالقی ،مشاركت و ارائه

ارتقاء،

يا

پیشنهادات سازنده ،ابتکار و

تفويض

خالقیت

مديريتی

گروه
دانشگاه،

دانشکده

دانشجويان،

همکاران،خود استاد

ارزشیابی

فراگیران،

همکاران،

نماد

سامانه

براي

دانش،

مديريت،

مهارتهاي

مركز مطالعات و

كمی (سیستم

مديران و مسؤوالن

دانشجويان پرسشنامه/

ارتباطی ،تأثیر گذاري احساسی

آموزش

شعاع) و كیفی

ذيربط

بررسی مستقیم و غیر

ويژگیهاي

توسعه

وابسته به معاونت

(فرم

مستقیم

فعالیت

آموزشی دانشگاه

نظرسنجی از

اموزشی

عضو

دانشجويان)

هیأتعلمی/

پرونده

بر

دانشجويان،

وضعیت
تمديد

ترفیع

انتصاب

پستهاي

تبديل

وضعیت

استخدامی،

ترفیع

ساالنه ،ارتقاي مرتبه،

حرفهاي بر اساس

تفويض مسؤولیتهاي

پرسشنامههاي دانشجويی و

اجرايی ،اعطاي

همکاران و مديران

امتیازات ويژه

اموزشی (پورتفولیوي
اساتید)
شیراز

واحد

اساتید مستقر در

ترم و پايان

معاون

مركز مطالعات و

ترم

ريیس دانشکده

توسعه
پزشکی

آموزشی

يا

جامع ارزشیابی سما

شئونات آموزشی ،توانايی علمی

تشويقی ،پايه سالیانه،

و آموزشی ،رفتار علمی و

ارتقاء ،جايزه تشويق

الکترونیك) و

اجتماعی

تجمیعی (پايان

پرسشنامههاي

سال

بر

اساس

سالیانه آموزشی

دانشجويی،

همکاران و مسؤوالن دانشکده

تحصیلی)

بر اساس اطالعات مندرج در جدول  ،2يافتهها در زمینه

عملکرد دانشگاهها است .به طور مثال حداقل درصد وزنی

وزندهی نمره نهايی ارزشیابی نشان دهنده تفاوت

نمره اخذ شده از فراگیر  40و حداكثر آن  50درصد است.
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ارزشیابی

تکوينی (میان

اموزش

فراگیران،-دير

گروه،

پرسشنامه

سامانه

رعايت نظم و انضباط درسی و

ترفیع سالیانه ،پايه

مهدی حقیقی و همکاران

نظام ارزشیابی آموزشی اساتید دانشگاههای علوم پزشکی

در دانشگاه تهران  20درصد اضافه بر  100به بررسی

نمرات قابل قبول كمتر كسب نمايد جلوي پیشرفت شغلی

مستندات اختصاص يافته است و در دانشگاه شیراز

و مزايايی مانند ارتقاي سالیانه ،تغییر وضعیت استخدامی،

مديران و مسؤوالن  50درصد و در دانشگاه اصفهان 20

طرح تمام وقتی ،تمديد پروانه مطب گرفته میشود .در

درصد وزن ارزشیابی از سقف  100مربوط به مستندات

برخی دانشگاههاي علوم پزشکی مانند اصفهان مواردي

است .از ديگر سو رايجترين روش بازخورد به عضو

مانند تذكر شفاهی و كتبی و ممانعت از تدريس در مقاطع

هیأتعلمی به صورت ارسال نامه محرمانه به استاد است

تحصیالت تکمیلی اتفاق میافتد .در دانشگاه علوم پزشکی

اما در برخی دانشگاههاي علوم پزشکی مانند شهید

شیراز جلساتی با حضور مسؤولین انجام میشود و علل

بهشتی و تهران به مدير گروه و در دانشگاه علوم پزشکی

افت ارزشیابی بررسی و راهكارهايی جهت جبران آن

اصفهان به مركز مطالعات و ريیس دانشکده نیز ارسال

پیشنهاد میگردد.

میگردد همچنین در صورتی كه عضو هیأتعلمی از
جدول  :2خالصه يافتهها در مورد وزنها وروش بازخورد و برخورد با نمرات كم ارزشیابی در دانشگاههاي علوم پزشکی منتخب
دانشگاه
تربیت مدرس

وزن منابع
(نظر خواهی از فراگیران  ،%40مديران و

روش بازخورد به استاد
ارسال نامه

مسؤوالن  ،%40بررسی مستندات و نظر

روش برخورد با نمره كم

محرومیت از ارتقاي

سالیانه

خواهی از ساير ذينفعان )%20
شهید بهشتی

(نظر خواهی از فراگیران  ،%40مديران و

نامه محرمانه به عضو هیأتعلمی و

محرومیت

مسؤوالن  ،%40بررسی مستندات و نظر

مدير گروه

مطالعاتی/ترفیعات سالیانه /ارتقاء /طرح تمام

خواهی از ساير ذينفعان )%20

از

تغییر

وضعیت/

فرصت

وقت جغرافیايی /محرومیت از مطب /تمديد
پروانه مطب

اصفهان

(فراگیران  ،%40ريیس دانشکده و معاونین

ارسال كارنامه ارزشیابی بطور

تذكر حضوري يا كتبی ،تذكر كتبی با درج در

 ،20%مدير گروه و تیم مرتبط  ،%20مستندات

كامال محرمانه همراه با بازخورد

پرونده ،عدم ترفیع پايا سالیانه ،عدم ارتقاي

)20%

مركز مطالعات به عضو هیأتعلمی و

مرتبه ،عدم اختصاص يکی از مقاطع فراگیران

ريیس دانشگاه
تهران

(نظر خواهی از فراگیران  ،%50مديران و

بازخورد مکتوب به عضو هیأتعلمی

مسؤوالن  ،%25همکاران  ،%25بررسی

و مركز مطالعات دانشگاه

محرومیت از ارتقاي سالیانه

مستندات و نظر خواهی از ساير ذينفعان
حداكثر  %20به مجموع نمرات فوق اضافه
میشود)
شیراز

(نظر خواهی از فراگیران  ،%50مديران و

ارسال فرمهاي محرمانه به استاد

مسؤوالن )%50

جلسه با مسؤولین دانشکده و ارزشیابی با
هدف كشف علل افت و انجام ارزشیابی مجدد

در اين مطالعه سعی شد با استفاده از منابع رسمی در

شناخته میشوند .شايعترين نوع ارزشیابی ،ارزشیابی

دسترس به مطالعه تطبیقی نظام ارزشیابی آموزشی

تجمعی در پايان هر سال تحصیلی است و تمامی

مطرحترين دانشگاههاي علوم پزشکی ايران پرداخته شود.

دانشگاهها ارزشیابی توسط دانشجو را به عنوان يکی از

بر اساس اطالعات به دست آمده مراكز مطالعات و

اصلیترين منابع ارزشیابی آموزشی در دستور كار

توسعه آموزش پزشکی ( )EDCاز اصلیترين مراجع

دارند ،تحقیقات مختلفی نیز بر استفاده از نظرات
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بحث

ارزشیابی آموزشی اعضاي هیأتعلمی در دانشگاه

نظام ارزشیابی آموزشی اساتید دانشگاههای علوم پزشکی

مهدی حقیقی و همکاران

دانشجويان در ارزشیابی تأكید دارند از جمله بنی سی و

نمونه و اعطاي امتیازات ويژه ،محرومیت از مطب و تمديد

دلفان آذري( ،)1امیدي و همکاران( ،)21حاتمی( .)22در

پروانه مطب استفاده میكنند .عبدالهی به نقل از نتايج

اكثر دانشگاهها ارزشیابی استاد توسط فراگیر در

تحقیق آدامز ) )25()Adamsبیان میكند در اكثر نظامهاي

سامانههاي الکترونیك مانند گلستان ،ساعی ،نماد و سما

آموزش عالی ترفیع پايه ،ارتقاي مرتبه علمی ،پرداخت

انجام میگیرد .همچنین همکاران ،مديران گروه ،معاونین

پاداش و ساير امتیازات به اعضاي هیأتعلمی بر اساس

آموزشی و ريیس دانشکدهها از عمدهترين منابع

عملکردهاي آنان صورت میپذيرد.

ارزشیابی اساتید هستند .تامسون ) )23()Thomsonنیز

از موارد ديگري كه در اين پژوهش مورد بررسی قرار

به ارزشیابی توسط مسؤوالن دانشگاه ،همکاران و

گرفت نحوه وزندهی به نمره نهايی ارزشیابی است كه

خودارزيابی ،مشاهده كالس و ارزشیابی توسط

نتايج نشان داد دانشگاههاي منتخب در اين زمینه نیز

دانشجويان اشاره میكند .دانشآموختگان برتر در

متفاوت عمل میكنند مثالً حداقل نمره فراگیر در برخی 40

دانشگاه تربیت مدرس نیز از ديگر منابع جمعآوري

و در برخی حداكثر  50درصد نمره كل است .برخی

اطالعات ارزشیابی اساتید هستند .در دانشگاه علوم

دانشگاهها نیز وزنی مازاد بر  100درصد را براي

پزشکی تهران از پورتفولیوي آموزشی استاد نیز جهت

ارزشیابی از مستندات در نظر میگیرند .همچنین نتايج

جمعآوري اطالعات استفاده میشود.

پژوهش در مورد نحوه اعالم نتايج ارزشیابی نشان داد

در زمینه محورهاي ارزشیابی آموزشی اساتید میتوان

در تمامی دانشگاهها بازخورد نتايج ارزشیابی به اعضاي

گفت رعايت نظم و انضباط ،توانايی علمی و آموزشی،

هیأتعلمی به صورت مکتوب و محرمانه است ،اما در

كیفیت فعالیت تدريس ،تعامل با دانشجويان و همکاران از

عین حال نتايج در برخی دانشگاهها به مدير گروه و مركز

جمله محورهاي مشترک ارزشیابی است در تحقیقاتی كه

مطالعات و ريیس دانشکده نیز ارسال میگردد .نمره كمتر

توسط رجبی و پاپ زن( )24و خديوي و الهورديخان

از  14ارزشیابی آموزشی منجر به از دست دادن مزايايی

وزيري( )13انجام شده است نیز به اين معیارها اشاره

مانند ارتقاي سالیانه ،تغییر وضعیت استخدامی ،طرح تمام

میشود .ساير مقولههايی كه در بررسی پرسش نامههاي

وقتی ،تمديد پروانه مطب میشود وبرخی از دانشگاهها از

ارزشیابی اساتید دانشگاههاي منتخب استخراج گرديد

تدريس در مقاطع تحصیالت تکمیلی جلوگیري میكنند.

شامل

رعايت

شئونات

وقتشناسی ،رعايت اصول اخالق حرفهاي ،مشاركت در

ارزشیابی در دانشگاههاي علوم پزشکی ايرانی كمتر

فعالیتهاي دانشکده و گروه ،ارائه پیشنهادات سازنده،

پرداخته شده است اين مطالعه میتواند توجه

ابتکار و خالقیت و تأثیرگذاري احساسی بر دانشجويان

سیاستگذاران حوزه ارزشیابی و ساير محققین را به

است.

تحقیقاتی از اين نوع جلب نموده و در نوع خود جديد

يافتههاي پژوهش نشان داد از نتايج ارزشیابی براي تغییر

محسوب میگردد اما از آنجايی كه در دوران همهگیري

وضعیت استخدامی ،ترفیع ساالنه و ارتقاي مرتبه به

كوويد  19انجام گرديد ،عمالً امکان مصاحبه با صاحبان

صورت مشترک استفاده میشود اما همه دانشگاهها نیز

فرايند در دانشگاههاي مورد بررسی در زمینه ارزشیابی

صرفاً به اين موارد بسنده ننموده و از نتايج ارزشیابی

فراهم نشد كه آنرا میتوان از محدوديتهاي اين پژوهش

براي تمديد احکام ،اعطاء تشويق ،پرداخت تمام وقتی،

برشمرد اگر چه مستندات بارگذاري شده در وب سايت

انتصاب يا تفويض پستهاي مديريتی ،انتخاب استاد

دانشگاهها كامالً جنبه قانونی و رسمی دارد و قابل استناد
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اسالمی،

رفتار
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حرفهاي،

با توجه به اين كه تاكنون به بررسی تطبیقی سیستم

مهدی حقیقی و همکاران

نظام ارزشیابی آموزشی اساتید دانشگاههای علوم پزشکی

است .نتايج اين مطالعه نشان داد سیستم ارزشیابی

رعايت اصول اخالق حرفهاي ،مشاركت در فعالیتهاي

دانشگاههاي منتخب داراي برخی زمینههاي متفاوت با

دانشکده و گروه ،ارائه پیشنهادات سازنده در گروه و

ساير دانشگاهها است كه اين تفاوتها شايد نقطه قوت نیز

ابتکار و خالقیت را از طريق پرسشنامههاي مختلف را

محسوب گردد اما اظهارنظر در اين موارد نیاز به

مورد بررسی قرار میدهد و نتايج حاصل در تغییر

تحقیقات بیشتر با روشهايی متفاوت خواهد داشت .به

وضعیت استخدامی ،ترفیع ساالنه ،ارتقاي مرتبه اساتید،

ساير پژوهشگران پیشنهاد میشود با انتخاب حداقل 2

تمديد احکام ،اعطاء تشويق ،پرداخت تمام وقتی ،انتصاب

دانشگاه مختلف علوم پزشکی و نظر سنجی از ذي نفعان

يا تفويض پستهاي مديريتی ،انتخاب استاد نمونه و

ارزشیابی آموزشی اساتید (دانشجويان ،مديران و

اعطاي امتیازات ويژه ،محرومیت از مطب و تمديد پروانه

اساتید) نسبت به شیوه دانشگاه خود و دانشگاه ديگر

مطب استفاده میشود .اگر چه مبناي انجام ارزشیابی در

مقايسهاي در قالب میزان مقبولیت سیستم ارزشیابی

دانشگاههاي مورد بررسی آيیننامه ارزشیابی كیفیت

انجام دهند .بیشك در صورت امکان مصاحبه با

آموزشی اعضاي هیأتعلمی است ،اما اين دانشگاهها در

صاحبنظران ارزشیابی نیز بر غناي كار خواهد افزود

اجزاي مختلف نظام ارزشیابی خود داراي تفاوتهايی نیز

همچنین پیشنهاد میگردد با بررسی سیستم ارزشیابی

هستند كه به نظر میرسد بیشتر براي رفع اشکال و

آموزشی اساتید در دانشگاههاي تراز اول جهانی به

تقويت نظام ارزشیابی اساتید كه همواره مورد اختالف

طراحی نظام جديد ارزشیابی آموزشی براي دانشگاههاي

نظر بوده ايجاد گرديده است .از نظر محقق متخصصان

داخلی پرداخته شود و سپس مقبولیت آن از طريق

ارزشیابی دانشگاهها سیستم ارزشیابی اساتید را بايد با

ذينفعان و سیاستگذاران مورد بررسی قرار گیرد.

استفاده از الگوهاي علمی و شناخته شده ارزشیابی مانند
الگوي هدفمدار در كنار استفاده از منابع ديگري مانند

نتيجهگيري

كارشناسان حوزه آموزش ،خود استاد ،بازديدهاي

اين پژوهش به بررسی مقايسهاي روشهاي ارزشیابی

كالسی و بررسی مستندات عملکردي متناسب با

آموزشی اساتید در دانشگاههاي تراز اول علوم پزشکی

برنامههاي بلند مدت ،راهبردي دانشگاه و روشهاي كمی

ايران پرداخت .نتايج نشان داد كه ارزشیابی تجمعی در

و كیفی مورد بازبینی قرار دهند.

پايان هر سال تحصیلی مورد تأكید دانشگاهها است كه از
آموزشی و ريیس دانشکدهها انجام میشود و مواردي از

با توجه به اين كه اين پژوهش بخشی از يافتههاي

قبیل رعايت نظم و انضباط ،توانايی علمی و آموزشی،

پاياننامه دكتري رشته مديريت آموزشی دانشگاه آزاد

كیفیت فعالیت تدريس ،تعامل با دانشجويان و همکاران،

نیشابور با كد  162380074است بدين وسیله از اساتید

رعايت شئونات اسالمی ،رفتار حرفهاي ،وقتشناسی،

محترم راهنما ،مشاور و دانشگاه مزبور تشکر میگردد.

منابع
1. Banisi P, Delphan Azari Ghanbar A. [The Effect Of Evaluation Of Professors On Improving The
Teaching Quality Of Faculty Members Of Islamic Azad University, District 12]. Social Research
Quarterly. 2010: 3(6): 155-168. [Persian].
2. Akhlaghi F, Yarmohammadian MH, Khoshgam M, Mohebbi N. [Evaluating The Quality Of Educational
Programs In Higher Education Using The CIPP Model]. Health Information Management. 2011; 8 (5):
 / 244مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي  /تیر )20( 21 :1400

http://ijme.mui.ac.ir

] [ Downloaded from ijme.mui.ac.ir on 2022-01-17

طريق فراگیران ،همکاران ،مديران گروه ،معاونین

قدرداني

نظام ارزشیابی آموزشی اساتید دانشگاههای علوم پزشکی

مهدی حقیقی و همکاران

[ Downloaded from ijme.mui.ac.ir on 2022-01-17 ]

621-629. [Persian].
3. Sarchami R, Salmanzadeh H. [The opinions of faculty on the efficiency of student rating scheme on
teachers’ performance in Iran University of Medical Sciences]. Journal of Qazvin University of Medical
Sciences. 2005; 34: 67-71. [Persian].
4. Fattahi Z, Mousapour N, Haghdoost AA. [ The Trend of Alterations in the Quality of Educational
Performance in Faculty Members of Kerman University of Medical Sciences]. Strides in Development of
Medical Education Journal. 2006; 2 (2): 63-71. [Persian].
5. Seif AA. [Raveshhaye Andazegiri va Arzeshyabi Amoozeshi]. 8ed th. Tehran: Doran; 2003. [Persian]
6. SeifAA. [ Andazegiri va Sanjesh dar oloome Tarbiati]. Tehran: Daneshgahe Payame Noor ; 2011.
[Persian]
7. SeifAA. [Andazegiri, Sanjesh va Arzeshyabi Amoozeshi]. Tehran:Doran; 2016. [Persian]
8. Bastani P, Amini M, Taher Nejad K, Shaarbafchi Zadeh N. Faculty members’ viewpoints about the
present and the ideal teacher evaluation system in Tehran University of Medical Sciences. Journal of
Advances in Medical Education & Professionalism. 2013; 1(4): 140-47.
9. Mahdavi S, Zare S, Naeimi N. [Comparison between Student Evaluation and Faculty Self-Evaluation of
Instructional Performance]. Research in Medical Education. 2014 ;6(2): 51-58. [Persian]
10. Barimani AG, SalehiM, SadeghiMR. [A Study of the Factors Affecting the Improvement of the Quality
of Higher Education in Graduate Studies from the Perspective of Students]. journal of educational
administration research quarterly. 2011; 2(4): 51-70. [Persian].
11. Pazargadi M, Khatiban M, Asktorab T. [Performance Evaluation of Nursing Faculty Members: A
Qualitative Study]. Iranian Journal of Medical Education. 2009; 8(2) : 213-227. [Persian]
12. Charkazi A, Badel MT, Hosseini SA, Rouhi G, Sanagoo A, Jafari SY. [The Viewpoint of Students about
The Influential Factors of Teacher’s Performance in Theoretical Courses in Golestan University of
Medical Sciences’ Students]. Journal of Research Development in Nursing and Midwifery. 2013; 9(2) :
56-64. [Persian]

245 / )20( 21 :1400  تیر/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي

http://ijme.mui.ac.ir

A comparative study of the educational evaluation system of faculty
members in Iranian universities of medical sciences
Mehdi Haghighi1, Ahmad Akbari2, Moslem Cherabin3, Mohammad Karimi4
Abstract
Introduction: Educational evaluation of faculty members is a continuous and multidimensional process to
describe and promote the quality of various educational activities of professors. This study endeavored to
investigate the educational evaluation system of professors in some universities of medical sciences in Iran.
Methods: This descriptive study with the comparative method of study was conducted through George
Brady model. The population includes the top five universities of medical sciences in Iran based on QS
rankings, including Tehran, Tarbiat Modares, Shahid Beheshti, Shiraz, and Isfahan. The sampling method is
Census. The instrument was a questionnaire extracted from the guidelines of educational quality
performance of faculty that taken from the regulations for the promotion of faculty members of universities
approved in the academic year 2016.
Results: The important sources of information are students, colleagues, department heads, and faculty
officials. Observance of discipline, scientific and educational ability, quality of teaching, interaction with
students and colleagues, observance of rules and regulations are among the common axes of evaluation.
Evaluation is used to change the employment status, annual promotion and promotion of professors.
Evaluation feedback was provided with confidential letter to the professor. Low evaluation score hampers
the Job promotion, annual promotion, change of employment status, full-time, and Medical office license.
Conclusion: An evaluation system needs to cover different areas of education, research, administration, and
the functional goals of the university and follow a logical order. It seems that identifying the weaknesses of
university and using quantitative and qualitative evaluation alongside using different sources and comparing
with the evaluation systems of other universities to review will promote the quality of evaluation of
professors.
Keywords: Educational Evaluation System, University of Medical Sciences, Education Transformation Plan
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