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Abstract
Introduction: Evaluation in any organization is an essential part of maintaining and sustaining the
organization. The purpose of this study was to determine the evaluation criteria of faculty members'
performance.
Methods: The present study was conducted using qualitative content analysis method, in which 20
faculty members, specialized in educational management and evaluation and university departments
managers were selected for semi-structured interviews. Sampling was purposive and snowball
method. The robustness of the data was confirmed by participants and external controls. Data were
analyzed using content analysis approach.
Resluts: Interview data consisted of 6 main themes and 21 sub-themes. The main themes include:
research activity (3 sub-themes), educational activities (3 sub-themes), executive services (2 subthemes), development (4 sub-themes), professional ethics (3 sub-themes) and ethics individual was
(6 sub-themes).

Conclusions: The findings showed an in-depth understanding of faculty performance criteria in
6 main themes and 21 sub-themes. It is suggested that the findings of the present study be used to
evaluate the performance of university lecturers.
Keywords: Performance evaluation, Faculty, Qualitative study, Content analysis.
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چکیده
مقدمــه :ارزشــیابی در هــر ســازمانی جــزء ارکان اصلــی حفــظ و بقــای ســازمان محســوب مــی شــود  .پژوهــش حاضــر بــا هــدف تبییــن
معیــار هــای ارزشــیابی عملکــرد اعضــای هیــأت علمــی دانشــگاه انجــام گرفــت.
روش کار :پژوهــش حاضــر بــه روش تحلیــل محتــوای کیفــی انجــام شــد و در آن  20تــن از مدرســین ،متخصــص در حــوزه مدیریــت
آموزشــی و ارزشــیابی و مدیــران گــروه هــای آموزشــی دانشــگاه بــرای مصاحبــه نیمــه ســاختار یافتــه انتخــاب شــدند .نمونــه گیــری از نوع
هدفمنــد و بهــروش گلولــه برفــی بــود .اســتحکام داده هــا توســط شــرکت کننــدگان و کنتــرل خارجــی تاییــد شــد .داده هــا بــا رویکــرد
تحلیــل محتــوا و بصــورت قــراردادی انجــام شــد.
یافتــه هــا :دادههــای حاصــل از تحلیــل مصاحبــه شــامل  6درون مایــه اصلــی و  21درون مایــه فرعــی بــود .درون مایــه اصلــی شــامل:
فعالیــت پژوهــش ( 3درون مایــه فرعــی) ،فعالیــت آموزشــی ( 3درون مایــه فرعــی) ،خدمــات اجرایــی ( 2درون مایــه فرعــی) ،بالندگــی (4
درون مایــه فرعــی) ،اخــاق حرفــه ای ( 3درون مایــه فرعــی) و اخــاق فــردی ( 6درون مایــه فرعــی) بــود.
نتیجــه گیــری :یافتــه هــا درک عمیقــی از معیارهــای عملکــرد اعضــای هیــات علمــی در  6درون مایــه اصلــی و  21درون مایــه فرعــی
نشــان داد .پیشــنهاد مــی شــود بــرای ارزشــیابی عملکــرد مدرســین دانشــگاه هــا از یافتــه هــا مطالعــه حاضــر اســتفاده شــود.
کلید واژه ها :ارزشيابي عملكرد ،اعضاي هيأت علمي ،مطالعه كيفي ،تحليل محتوا.
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
ارزشــیابی محصــول فرآینــدی اســت کــه ارزش کار افــراد را مــورد
قضــاوت قــرار مــی دهــد ( .)1بعبــارت دیگــر ،ارزشــیابی مشــخص
مــی کنــد میــزان دســت یابــی بــه اهــداف تــا چــه حــد بــوده و
یــا بعبارتــی ،میــزان رســیدن و تحقــق اهــداف را مشــخص مــی
کنــد ( .)2ارزشــیابی در هــر ســازمانی جــزء ارکان اصلــی حفــظ و
بقــای ســازمان محســوب مــی شــود و هنگامــی ارزشــمند اســت
کــه بخشــی منســجم از نظــام مدیریــت باشــد و بــه افــراد ســازمان
در توســعه توانایــی هــای بالقــوه کمــک نمایــد ( .)3یکــی از مهــم
تریــن اقدامــی کــه مدیریــت منابــع انســانی در هــر ســازمان دنبــال
مــی کنــد تحلیــل و ارزشــیابی عملکــرد و متعاقــب آن تصمیــم
گیــری در مــورد سرنوشــت آتــی نیروهــای انســانی اســت (.)4
ایــن امــر مــی توانــد مســیر ارتقــای شــغلی را شــفاف و نیازهــای

آموزشــی کارکنــان را مشــخص ســازد یــا ایــن کــه افــراد ناکارآمــد
را شناســایی کــرده و نحــوه مدیریــت بــر آن هــا را تغییــر دهــد
( .)5ارزشــیابی عملکــرد در مدیریــت از جملــه ابزارهــای موثــر
اســت کــه بــا اعمــال صحیــح آن نــه تنهــا هــدف هــا و ماموریــت
هــای ســازمان بــا کارآیــی مطلــوب تحقــق مــی یابــد ،بلکــه منافع
واقعــی کارکنــان و جامعــه نیــز تأمیــن مــی شــود (.)6
دانشــگاه بــه عنــوان الگــوی حاکــم بــر نظــام آموزشــی ،از
اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت و بــه لحــاظ رســالت تربیــت
نیــروی انســانی ،بیــش از هــر ســازمانی نیازمنــد ارزشــیابی موثــر
از عملکــرد مدرســین خــود مــی باشــد ،زیــرا بــا بازخــورد و حمایــت
و برقــراری فرصــت بــرای مدرســین ،ســبب توســعه و ارتقــا کیفیت
نظــام آموزشــی مــی شــود ( .)7ارزشــیابی عملکــرد اعضــای هیــأت
علمــی یکــی از عوامــل مهــم و ضــروری و از مســئولیت هــای
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انجــام مــی شــود .ارزشــیابی کمــی و کیفــی و اثربخشــی اعضــای
هیــأت علمــی در حیطــه آمــوزش بــر اســاس مســتندات موجــود،
نتایــج خــود ارزشــیابی ،مــرور همتایــان و ارزشــیابی دانشــجویان
مــی باشــد ( .)18بعضــی از دانشــگاه هــا پرونــده عملکــرد یــا پورت
فولیــو ( )Portfolioرا وســیله ای معتبــر بــرای بررســی عملکــرد
اعضــای هیــأت علمــی
مــی داننــد .پرونــده عملکــرد یــک عضــو هیــأت علمــی مــی توانــد
شــامل شــرحی از اهــداف و فلســفه آموزشــی او ،مســئولیت هــا،
اســتانداردهای عملکــردی ،جزییــات واحــد درســی ،روش هــای
تدریــس ،فعالیــت هــای خــود – توســعه ای و توســعه حرفــه
ای و شــواهدی از اثربخشــی آموزشــی بــه صــورت کتبــی باشــد

اصلــی مدیــران جهــت حفــظ و توســعه ی حرفــه ای و ارتقــاء
اعضــا مــی باشــد ( .)8ایــن امــر باعــث آشــکار شــدن نقــاط ضعــف
و قــوت آنــان شــده و مقدمــه ی توســعه علمــی و رســیدن بــه
اهــداف دانشــگاه را فراهــم مــی کنــد ( .)9ارزشــیابی عملکــرد
اعضــای هیئــت علمــی در آمــوزش عالــی یــک چالــش جــدی
بــرای مدیریــت اســت .لــذا ســازمان هــا بــرای ارزشــیابی عملکــرد
مدرســین خــود از روش هــای کمــی و کیفــی اســتفاده مــی کنــد تا
عملکردهــا بــه صــورت دقیــق مــورد بررســی قــرار گیــرد و عوامــل
تاثیرگــذار بــر آن مشــخص شــود ( .)10گــردآوری اطالعــات بــرای
درک عملکــرد اعضــای هیــأت علمــی و قضــاوت در مــورد کیفیــت
آن ( )11و نیــز پاســخگویی از ضروریــات رونــد ارزشــیابی مــی

کــه ســاالنه تجدیــد نظــر مــی شــود و ارتقــای کلــی را نشــان
مــی دهــد ( .)19دانشــگاه کالیفرنیــا ( )20حیطــه اصلــی بــرای
ارزشــیابی اعضــای هیــأت علمــی را آمــوزش ،پژوهــش ،مدیریت،
توســعه حرفــه ای و خــود توانمنــدی معرفــی مــی نمایــد .دانشــکده
پزشــکی دانشــگاه مینــه ســوتا ( )21مــوارد فــوق را و نیــز حیطــه
شــهروندی را مــورد توجــه ارزشــیابی قــرار داده اســت (.)21،22
مــاک هــای عملکــرد اعضــای هیــأت علمــی در دانشــگاه ایالتــی
میســوری ( )23نیــز بــر اســاس رســالت و اهــداف آن اســت و از
اعضــای هیــأت علمــی انتظــار مــی رود کــه الزامــات دانشــگاه و
اســتانداردهای اخالقــی را در تمامــی حیطــه هــای عملکــرد رعایت
نماینــد  .معیارهــای ارزشــیابی اثربخشــی آمــوزش اعضــای هیــأت
علمــی در دو بخــش پــرورش افــراد فرهیختــه و ارایــه روش هــای
تدریــس بــا کیفیــت بــاال مــی باشــد .حداکثــر  50درصــد وزن
ارزشــیابی حیطــه آموزشــی توســط دانشــجویان داده مــی شــود.
یافتــه هــای مطالعــه ای نشــان داد کــه ارزیابــی مرحلــه ای
و پایانــی اعضــای هیــأت علمــی ،بازخــورد میــان تــرم بــه
دانشــجویان ،ارزشــیابی پایــان تــرم دانشــجویان ،خــود – ارزیابــی
عضــو هیــأت علمــی و توســعه حرفــه ای از مــوارد مهــم و قایــل
توجــه در ارزشــیابی عملکــرد مــی باشــد ( .)24دانشــکده پرســتاری
دانشــگاه ایالــت واشــنگتن ( )25مســتقر در ونکــوور ،پیشــرفت
حرفــه ای و توســعه را عوامــل مهمــی در دســتیابی بــه اهــداف
و رضایــت اعضــای هیــأت علمــی و اطمینــان از کیفیــت برنامــه
هــای دانشــکده مــی دانــد .وضعیــت ،کیفیــت و عملکــرد هــر عضو
هیــأت علمــی ســاالنه بــر طبــق رویــه هــای دانشــگاه بررســی
مــی شــود .دانشــکده پرســتاری دانشــگاه کارولینــای جنوبــی ()26
از رویکــردی چنــد بُعــدی بــرای ارزشــیابی اعضــای هیــأت علمــی
اســتفاده مــی کننــد .داده هــای ک ّمــی و کیفــی از منابــع متعــددی
ماننــد دانشــجویان ،دانــش آموختــگان ،اعضــای هیــأت علمــی و

باشــد (.)12،13
ارزشــیابی بــه روش هــای مختلــف صــورت مــی گیــرد بطــور
مثــال :نحــوه ارزشــیابی دانشــکده هــای پزشــکی آمریــکا ،رســالت
مــدار اســت .لــذا تمرکــز ارزشــیابی بــر اهــداف برنامــه اســتراتژیک
اســت .در ایــن رویکــرد بــه هــر یــک از فعالیــت هــای آموزشــی،
ارزش یــا وزن معیــن یــا "واحــد ارزش نســبی" Relative
 Value Unitداده مــی شــود .در واقــع ایــن واحدهــا بــا هــم
یــک "مقیــاس ارزش نســبی" ( )Relative Value Scaleرا
تشــکیل مــی دهنــد .در ایــن روش ســهم هــر فــرد در تحقــق
رســالت دانشــگاه مشــخص مــی شــود (.)14
دانشــگاه هــای دنیــا بــا معیــار هــای متفــاوت ماننــد آمــوزش،
پژوهــش و خدمــات بالینــی ،ارزشــیابی مدرســین را انجــام
مــی دهنــد ( .)15بســیاری از دانشــگاه هــا از اصــول معینــی پیروی
نمــی کننــد .ایــن مســئله موجــب شــده تــا دســت انــدرکاران تعلیم
و تربیــت مــاک هــا و مولفــه ای متفاوتــی را بــرای ارزشــیابی
مدرســین و در نهایــت رســیدن بــه موفقیــت هــای آموزشــی
طراحــی کننــد .چنــد روش ارزشــیابی در دانشــگاه هــای دنیــا در
ایــن جــا مطــرح مــی شــود.
ارزشــیابی اعضــای هیــأت علمــی دانشــگاه کارولینــای شــمالی
در ســه حیطــه آمــوزش ،پژوهــش و خدمــات مــی باشــد کــه
 50تــا  70درصــد وزن ارزشــیابی متعلــق بــه حیطــه آموزشــی
اســت .پژوهــش و خدمــات هــر یــک بیــن  10تــا  40درصــد
وزن ارزشــیابی را بــه خــود اختصــاص مــی دهنــد ( .)16دانشــگاه
ایالتــی کانــزاس نیــز عملکــرد اعضــای هیــأت علمــی را در ســه
حیطــه آمــوزش ،پژوهــش و خدمــات بــه دو صــورت ک ّمــی و
کیفــی ارزشــیابی مــی کنــد ( .)17دانشــگاه ایالــت جورجیــا نیــز
ارزشــیابی عملکــرد اعضــای هیــأت علمــی بطــور ســاالنه و بــر
اســاس ارزشــیابی فعالیــت هــای آموزشــی ،پژوهشــی و خدمــات
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( .)31در ایــن مطالعــه نمونــه گیــری بــه روش نمونــه گیــری
گلولــه برفــی انجــام شــد 20 .تــن ( 8زن و  12مــرد) از مدرســین
هیــات علمــی ( 11تــن) ،مدیــران گــروه هــای آموزشــی ( 2تــن)،
معــاون آموزشــی (1تــن)  ،ریاســت دانشــکده ( 2تن) ،و سیاســتگذار
آموزشــی ( 4تــن) دانشــگاه هــا انتخــاب شــدند 5 .نفــر شــاغل در
زنجــان 1 ،نفــر شــاغل در اصفهــان و  14نفــر شــاغل در تهــران
بودنــد .مــاک هــای انتخــاب شــرکت کننــدگان شــامل عضــو
هیئــت علمــی باشــند و در زمینــه ارزشــیابی عملکــرد ،فعالیــت
هــای علمــی ،پژوهشــی و تالیــف داشــته و یــا در ایــن خصــوص
ســخنرانی و کارگاه هــای آموزشــی برگــزار نمــوده باشــند.
پژوهشــگر پــس از کســب مجوزهــاي الزم و حضــور دردانشــگاه،
بــا هماهنگــی آن هــا زمــان و مــکان بــراي مصاحبــه مشــخص
مــی شــد .در ایــن مرحلــه ســعی شــد تــا نمونــه گیــري بــا حداکثــر
تنــوع از نظــر ســن ،جنــس ،ســابقه تدریس ،رشــته تحصیلــی ،رتبه
دانشــگاهی و منطقــه محــل زندگــی انجــام شــود.
در پژوهــش حاضــر مصاحبــه هــای نیمــه ســاختار یافتــه انجــام
شــد .ابتــدا هماهنگــي الزم بــا شــركت كننــدگان بــراي جلــب
نظرشــان جهــت حضــور در مصاحبــه و تعييــن زمــان و مــكان
مصاحبــه بــه عمــل آمــد و از آن هــا بــراي ضبــط نمــودن
محتــواي مصاحبــه رضايــت كتبــي اخــذ شــد و اطمينــان داده شــد
كــه اطالعــات شــخصي آن هــا كام ـ ً
ا محرمانــه خواهــد مانــد.
همچنيــن اعــام گرديــد كــه نــكات اســتخراج شــده بــه آن هــا
عــودت داده خواهــد شــد تــا نظراتشــان را نســبت بــه تأييــد يــا رد
مطالــب بيــان شــده و اســتخراج شــده از محتــواي مصاحبــه اعــام
نماينــد .ســواالت شــامل مــوارد زیــر بــود:
 بــه نظــر شــما ارزشــیابی عملکــرد مدرســین در دانشــگاه هــابایــد بــا چــه معیــار هایــی انجــام شــود؟
 نظــر شــما در مــورد نظــام ارزشــیابی عملکــرد مدرســین دردانشــگاه هــا چیســت؟
 نظرخــود را در مــورد نظــام ارزشــیابی فعلــی عملکــرد مدرســیندر دانشــگاه خــود را توضیــح دهیــد.
 اگــر بعنــوان سیاســت گــذار ارزشــیابی عملکــرد باشــید چــه معیارهایــی را پیشــنهاد مــی کنید؟
مــدت زمــان هــر جلســه مصاحبــه بيــن  32-60دقیقــه بــود.
مصاحبــه هــا طبــق توافــق در محــل كار شــركت كننــدگان انجــام
گرفــت .تمــام مصاحبــه هــا بــه صــورت رودررو یــا تلفنــی توســط
پژوهشــگر انجــام گرفــت و در مــواردی بعلــت کمبود وقت شــرکت
کننــدگان نیــاز بــه جلســات اضافــی بــرای مصاحبــه بــود .نمونــه
گیــری تــا رســیدن بــه اشــباع نظــری ادامــه یافــت .مقصــود از

کارفرمایــان جمــع آوری مــی شــود.
خطیبــان و همــکاران ( )27مطالعــه ای بــا عنــوان وضعیــت موجــود
ارزشــیابی عملکــرد اعضــای هیــأت علمــی پرســتار بــه روش
کیفــی انجــام دادنــد .نتایــج نشــان داد کــه عوامــل مرتبــط بــا
ارزشــیابی عملکــرد درســه درون مایــه اصلــی عوامــل مربــوط بــه
حرفــه ،عوامــل درونــی ارزشــیابی و عوامــل خارجــی قرارگرفتنــد.
در رابطــه بــا تبییــن عملکــرد پژوهشــی اعضــای هیــأت علمــی،
نتایــج مطالعــه شــفیعی و همــکاران ( )28نشــان داد کــه عملکــرد
پژوهشــی در دانشــکدههای مختلــف متفــاوت اســت .در درجــه اول
مرتبــه علمــی و ســنوات خدمــت (پایــه) اعضــای هیــأت علمــی و
در درجــه دوم عملکــرد پژوهشــی اعضــای هیــأت علمــی اســت.
یافتههــای حاصــل از مصاحبههــا نشــان داد کــه ارائــه یــک
نظــام واحــد ارزشــیابی عملکــرد پژوهشــی بــرای اعضــای هیــأت
علمــی دانشــگا ه هــا ،بــدون توجــه بــه تفــاوت ماهیــت رشــتهها،
ضــروری اســت .زیــرا دانشــگاه هــا از یــک نظــام ارزشــیابی
عملکــرد پژوهشــی مناســب برخــوردار نمــی باشــند.
نتایــج مطالعــات فــوق نشــان داده کــه ارزشــیابی عملکرد مدرســین
پیچیــده اســت و بــه عنــوان بخشــی از یــک عملکــرد مهــم بــرای
تصمیــم گیــری ،نیــاز بــه اســتفاده از چندیــن روش ماننــد رســمی
و غیــر رســمی ،ســنتی و جدیــد اســت .بعــاوه ،نتایــح نشــان
مــی دهــد کــه روش هــای فعلــی ارزشــیابی عملکــرد مدرســین،
بــرای ایجــاد خالقیــت و نــوآوری در آمــوزش مفیــد نمــی باشــد
( .)29در خصــوص معیارهــا و مولفــه هــای ارزشــیابی عملکــرد
مدرســین دانشــگاه هــا ،روش هــای متفاوتــی وجــود دارد ،امــا
هنــوز روشــی کــه تمــام جوانــب را مــد نظــر داشــته باشــد حاصــل
نشــده اســت ( .)30ارزشــیابی عملکــرد مدرســین در دانشــگاه هــای
دولتــی ،آزاد و موسســات آموزشــی بــا توجــه بــه اهــداف تعییــن
شــده هــر یــک از آن هــا ،متفــاوت بــوده و از اهمیــت خاصــی
برخــوردار اســت و توجــه بــه آن مــی توانــد راهگشــای ارزشــیابی
دانشــگاه هــا باشــد .انجــام مطالعــه کیفــی بــا نظــر خواهــی از
خبــرگان از دانشــگاه هــای مختلــف مــی توانــد نظــرات مختلــف
و متفاوتــی را بدهــد .لــذا پژوهــش حاضــر بــا هــدف تبییــن معیــار
هــای ارزشــیابی عملکــرد اعضــای هیــأت علمــی دانشــگاه انجــام
گرفــت.
روش کار
مطالعــه کیفــی حاضــر بــه روش تحلیــل محتــوای قــراردادی و
درســال  1398انجــام شــد .پژوهــش کیفــی روشــی بــرای بررســی
عوامــل و بــه دســت آوردن اطالعــات غنــی و عمیــق مــی باشــد
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از دو تــن از مدرســین خــارج از مطالعــه خواســته شــد تــا حاصــل
مصاحبــه هــا (کــد هــا ،درون مایــه هــا) را مطالعــه نماینــد .بعــاوه،
بــرای انتقــال پذیــري ،در مطالعــه حاضــر ســعی شــد جمــع آوري
داده هــا از طریــق مصاحبــه از نمونــه هــاي مناســب و بــا حداکثــر
تنــوع انجــام شــود تــا معنــی دار بــودن یافتــه هــا در موقعیــت هاي
مشــابه انجــام شــود ( .)33قابلیــت اعتمــاد ()Dependability
در ایــن پژوهــش ،ایــن گونــه انجــام شــد کــه جهــت حصــول
اطمینــان از پایایــی یافتــه هــا ،از ضریــب توافــق بیــن کدگــذاران
اســتفاده شــد بــه ایــن ترتیــب پژوهشــگر بــه همــراه یــک همــکار
دیگــر ،تعــداد  3مصاحبــه را کدگــذاری کردنــد .توافــق درون
موضوعــی بهعنــوان شــاخص پایایــی بــه کار م ـیرود .محاســبه

اشــباع نظــری یعنــی زمانــی کــه هیــچ داده جدیــد یــا مرتبــط بــه
یــک مقولــه بــه دســت نیایــد .بعبــارت دیگــر ،رســیدن بــه تکــرار
در کدهــای اســتخراجی بــود (.)31
محتــواي مصاحبــه هــا بالفاصلــه بعــد از هــر مصاحبــه پيــاده شــد
و چنديــن مرتبــه خوانــده شــد و ســپس کلمــه بــه کلمــه دســت
نویــس گردیــد و ســپس مــورد تحلیــل قــرار گرفــت .داده هــا
بــا رویکــرد تحلیــل محتــوا و بصــورت قــراردادی انجــام گردیــد.
تحليــل محتــواي قــراردادی یــا عرفــي معمــو ًال در مطالعاتــی بــکار
مــی رود کــه پژوهشــگر مــی خواهــد بــه روش اســتقرا ،مقولــه هــا
را از داده هــا اســتخراج کنــد ( .)32پــس از بررســی هــای عمیــق
پژوهشــگر در مصاحبــه هــای ضبط شــده ،جمــات مهــم در رابطه

هولســتی ( )Holstiبــر حســب "درصــد توافــق مشــاهدهشــده"
بــا اســتفاده از فرمــول زیــر محاســبه گردیــد.
درصــد توافــق مشــاهده شــده= تعــداد توافقــات × ÷2تعــداد کل
کدهــا × 100
در مطالعــه حاضرضریــب پاپایــی  80درصــد بدســت آمــد کــه
چــون از  60درصــد بیشــتر اســت قابلیــت اعتمــاد کدگــذاری تائیــد
میشــود (.)34
بــه آزمودنــی هــا در مــورد حفاظــت از هویــت آن هــا و اهــداف
پژوهــش طالعــات کافــی داده شــد .عــاوه بــر ایــن ،بــه همــه
آزمودنــی هــا در مــورد محــو کــردن نوارهــای ضبــط شــده و تمــام
دســت نوشــته هــا و ســایر مــوارد مرتبــط بعــد از بــه پایان رســاندن
تحلیــل داده هــا ،اطمینــان کامــل داده شــد.

بــا پدیــده مــورد مطالعه بصــورت واحــد معنایــی اســتخراج گردید و
ســپس فرآینــد کدگــذاری صــورت پذیرفت .ســپس کدهای مشــابه
در هــم ادغــام و طبقــات اولیــه یــا درون مایــه هــای فرعــی شــکل
گرفــت .در نهایــت از طبقــات اصلــی یــا درون مایــه هــای اصلــی
بــه دســت آمــد (.)32
چهــار روش مقبولیــت ( ،)Credibilityتاییدپذیــری
( ،)Confirmabilityانتقــال پذیــري (،)Transferability
و قابلیــت اعتمــاد ( )Dependabilityبــرای ارزیابــی روایــی،
دقــت و پایایــی داده هــای کیفــی اســتفاده شــد (.)33
مقبولیــت ،عبــارت از فعالیــت هایــی اســت کــه منجــر بــه افزایــش
احتمــال تولیــد یافتــه هــاي حقیقــی و معتبــر مــی شــوند .در ایــن
پژوهــش ،درگیــری مــداوم و پیوســته بــا مدرســین شــرکت کننــده
انجــام شــد و چندیــن بــار حاصــل مصاحبــه هــا توســط مدرســین
شــرکت کننــده هــا بازنگــری و اصــاح شــد .تاییدپذیــری بررســی
خارجــی یــا پرســش از همتایــان مــی باشــد کــه در ایــن مطالعــه

یافته ها
شرکت کنندگان در مطالعه در (جدول  )1مشخص شده است.

نمونه مشارکت کنندگان

دانشکده های روانشناسی و علوم
تربیتی تهران و زنجان

مرتبه علمی
استاد

دانشیار

استادیار

زن

8

0

3

5

مرد

12

3

3

6

جمع

20

3

6

11

علمــی ،فعالیتهــای علمــی و اجتماعــی) ،بالندگــی بــا  4درون
مایــه فرعــی (یادگیــری مســتمر ،تجربــه کافــی ،تحصیــات
مرتبــط ،توســعه حرفــهای) ،اخــاق حرفــه ای بــا  3درون مایــه
فرعــی (مســئول ،عــادل ،تعهــد حرف ـهای) و اخــاق فــردی بــا
 6درون مایــه فرعــی (خــود مقبولیتــی ،بردبــار و صبــور ،خــوش
اخــاق ،میانــه رو ،آراســتگی ،صداقــت) شناســایی شــد (جــدول.)2

دادههــای حاصــل از مصاحبــه و تحليــل درون مایــه هــا 6 ،درون
مایــه اصلــی و  21درون مایــه فرعــی بــود .فعالیــت پژوهــش
بــا  3درون مایــه فرعی(کتــاب و مقالــه ،ســمینار و کارگاه ،طــرح
پژوهشــی و پایــان نامــه) و فعالیــت آموزشــی بــا  3درون مایــه
فرعــی (مدیریــت کالس ،مهــارت ارزشــیابی ،مشــاوره آموزشــی)،
خدمــات اجرایــی بــا  2درون مایــه فرعــی (خدمــات اجرایــی و
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سیده سوسن رئوفی کالچایه و همکاران
جدول :2درون مایه اصلی و فرعی استخراج شده از مصاحبه ها

درون مایه فرعی

درون مایه اصلی

کتاب و مقاله
شرکت در سمینار و کارگاه

فعالیت پژوهشی

انجام طرح پژوهشی و پایان نامه
مدیریت کالس
مهارت ارزشیابی

فعالیت آموزشی

مشاوره آموزشی
خدمات اجرایی

فعالیت اجرایی

فعالیتهای علمی و اجتماعی
یادگیری مستمر
تجربه کافی

بالندگی

تحصیالت مرتبط
توسعه حرفهای
مسئول
عادل

اخالق حرفهای

تعهد حرفهای
خود مقبولیتی
بردبار و صبور
خوش اخالق

اخالق فردی

میانه رو
آراستگی
صداقت

فعالیت های پژوهشی
یافتــه هــا نشــان داد کــه شــرکت کننــدگان یکــی از معیــار
هــای ارزشــیابی عملکــرد مدرســین دانشــگاه را انجــام فعالیــت
هــای پژوهشــی بــر مبنــای کتــاب و مقالــه ،ســمینار و کارگاه،
طــرح پژوهشــی و پایــان نامــه را مطــرح کردنــد .برخــی از نمونــه
جمــات مصاحبهشــوندگان کــه نمایانگــر درون مایــه هــا مــی
باشــد ،بدیــن شــرح اســت:
مشارکت کننده ( 5معاون آموزشی):
"اســاتید بایــد قلــم زدن ،نوشــتن  ،قــدرت نویســندگی را بلــد
باشــند".
مشارکت کننده ( 1هیات علمی):
"جامعــه نیازمنــد دریافــت خدمــت اســتادانی کــه تمــام وقتشــون
رو صــرف پژوهــش مــی کنــن در انتشــار علــم بــه مــردم و جامعــه
و ســخنرانی هــای اثرگــذار در جامعــه".
مشارکت کننده ( 3هیات علمی):
" انتشــارات وتالیفــات اســاتید و تحقیقــات بــا کیفیــت بهتــر بایــد
معیــار ارزشــیابی مــد نظــر قــرار گیــرد".

مشارکت کننده ( 6سیاست گذار):
"فرصــت هــای برگــزاری ســمینارها و کارگاه هــا بــرای اســتادان
معیــار مهــم عملکــرد اســت چونکــه بهتریــن مراکــزی بــرای
آمــوزش اعضــاء هیــات علمــی هســت".
مشارکت کننده ( 1هیات علمی):
"اســتاد بایــد بــه نظــر مــن بایــد بتونــه برگــزار کنــه ژورنــال کالپ
هــا  ،ورک شــاپ هــا و  ...بــه نظــر مــن یــک اســتاد بایــد توانایــی
ایــن کــه بــا گــروه هــای دیگــر دانشــگاه در زمینــه هــای اجرایی و
پژوهشــی همــکاری کنــه رو نیــز بایــد داشــته باشــه چــون عملکرد
استاده".
مشارکت کننده ( 3هیات علمی):
" انتشــار در ژورنــال هــای برتــر رشــته ،انتشــار کتــب تخصصــی،
دریافــت جوایــز تحقیقاتــی ،شــرکت در کنفرانــس هــا بــه عنــوان
مجــری یــا ســخنران ،برگــزاری ســمینارها ،کارگاه هــای پژوهشــی
داخلــی و خارجــی  ،خدمــت بــه عنــوان ســردبیری و آیتــم هــای
دیگــه بــرای ارزشــیابی اســتاد مهمــه".
مشارکت کننده ( 6سیاسگذار):
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"ایجــاد خالقیــت ذهنــی ،بایــد مــورد توجــه ارزشــیابی قــرار
بگیــرد" .
"در حــوزه مشــاوره اســتاد آیــا فعالیــت خوبــی داره دانشــجویان رو
راهنمایــی میکنــه یــا خیر؟مهــم اســت تــا در معیــار هــا باشــد".
 -2فعالیت آموزشی
یافتــه دیگــر فعالیــت آموزشــی بــا  3درون مایــه فرعی(مدیریــت
کالس ،مهــارت ارزشــیابی ،مشــاوره آموزشــی) بــود کــه از مصاحبه
هــا اســتخراج شــد .شــرکت کننــدگان مــوارد زیــر را مطــرح کردند:
مشارکت کننده ( 9هیات علمی):
"پذیــرش مســئولیت بــه تناســب تــوان مدیریتــی اســتاد ســبب
مــی شــود تــا وي با واقعیت هـــاي جامعـــه و کشــور بیشــتر مواجه
شــده و درك صحیــح تــري از مســائل مختلــف پیــدا کنــد .ایــن
درك در داوري هـــاي اســـتاد و نحوه مدیریت دانشــجو توســط وي
نیــز اثــر گــذار بــوده و مــی توانــد عملکــرد را نشــان دهــد زیــرا بــه
اســاتید دیگــر نیــز منتقــل مــی شــود".
مشارکت کننده ( 2ریاست دانشکده):
"در دســترس بــودن اســاتید و خدمــات مشــاوره ای در ارزشــیابی
مهمــه ".
مشارکت کننده ( 3هیات علمی):
" زمینــه تدریــس اســتاد ،تمایــل و میــل دائمــی عضــو هیــأت
علمــی بــه یادگیــری بیشــتر ،بــه روز نمــودن دانش ،شــیوه مناســب
اســتاد بــرای انتقــال جــذاب ،بــه روز نمــودن مطالــب کالســی در
هــر تــرم ،اشــتیاق تدریــس ،اســتفاده و تشــویق بــه یادگیــری
مســتقیم ،پشــتیبانی آنالیــن دانشــجویان ،دادن بازخــورد مناســب
بــه دانشــجویان جهــت پیشــرفت بهتــر ،تأکیــد بــر یادگیــری و
آزمــون هــا در ســطوح بــاالی یادگیــری نشــان عملکــرد اســتاد
است".
"بــه نظــرم فعالیــت هــای آموزشــی اســتاد بایــد آیتــم هایــی
همچــون امــکان مالقــات دانشــجو بــا اســتاد در زمــان اعــام
شــده در دفتــر کارش مــد نظــر قــرار بــده".
" ایــن معیــار مهمــه کــه چقــدر از مشــارکت دانشــجویان اســتفاده
مــی کنــه (اســتاد) ؟ "
مشارکت کننده ( 4سیاستگذار):
"اســتاد بایــد روحیــه اســتادی داشــته باشــد ،خــودش کارش را
دوســت داشــته باشــد ،طــوری نباشــد کــه انــگار ایــن وظیفــه را بــه
اجبــار قبــول کــرده ،بلکــه عالقــه بــه کارش داشــته باشــد ،عالقــه
کــه باشــد خیلــی از مســائل ارزشــیابی حــل مــی شــود".
 -3فعالیت اجرایی
شــرکت کننــدگان بــر فعالیــت اجرایــی بــا  2درون مایــه فرعــی،
تاکیــد کردنــد .بـــسياري از شــرکت کننــدگان بيــان كردنــد كــه
خدمــات اجرایــی و علمــی ،فعالیتهــای علمــی و اجتماعــی

موضوعــات مهــم در ارزشــیابی مدرســین مــی باشــد .شــرکت
کننــدگان مطالــب زیــر را مطــرح کردنــد .بطورمثــال:
مشارکت کننده ( 3هیات علمی):
"نمونــه کارهــای تدریــس اعضــای هیــأت علمــی و جمــع آوری
اون در پوشــه کار یــا پورتفولیــو ،مشــارکت در کشــف دانــش جدید،
اینــا مهمــن بایــد دقــت بشــه میانگیــن وزنــی امتیــازات کســب
شــده در ابعــاد آموزشــی – پژوهشــی و خدمــات اجتماعــی و حرفــه
ای مــورد توجــه قــرار بگیــره ".
مشارکت کننده ( 2ریاست دانشکده):
" تصــدی و مســئولیت در انجمــن هــای مربــوط بــه رشــته،
همــکاری مشــترک و تعامــل مناســب بــا ســایر همــکاران ،انجــام
تعهــدات خدمــت ،شــرکت در جلســات کمیتــه و انجــام خدمــات
بــرای دانشــگاه و انجــام خدمــات اجرایــی در ارزشــیبابی مهمــه".
مشارکت کننده( 4سیاستگذار):
"پذیــرش مســئولیت اجتمایــی بــه تناســب تــوان مدیریتــی اســتاد
ســبب مــی شــود تــا وي با واقعیت هـــاي جامعـــه و کشــور بیشــتر
مواجــه شــده و درك صحیــح تــري از مســائل مختلــف پیــدا کند".
مشارکت کننده ( 5معاون آموزشی):
"میــزان ارتباطاتــش (اســتاد) بــا مســئوالن دانشــگاه چطــوره ؟ بــا
موسســات و ســازمان هــای دیگــه اصـ ً
ا همــکاری مــی کنــه یــا
خیــر ؟ یــا فقــط تــو الک خودشــه میــاد درس میــده و میــره یــا
نــه؟ ایــن هــا معیــار عملکــرده".
مشارکت کننده ( 3هیات علمی):
"مثـ ً
ا در مــورد ارزیابــی عملکــرد اســتاد تمــام معیارها بایــد از وزن
باالتــری برخــوردار باشــه ،شــهرت هــای بیــن المللــی ،رهبــری در
جامعــه علمــی ،حمایــت از دانشــمندان جــوان ،جــذب و گرنــت هــا
و مــواردی دیگــه بایــد در طراحــی ایــن الگوهــا مــد نظــر قــرار
بگیــره".
مشارکت کننده ( 5معاون آموزشی):
"اســتاد بایــد بــه محیــط بیرونــی حساســیت داشــته باشــه .در
تصمیمــات مختلــف و در مــورد مســائل مختلــف حــرف بزنــه".
"رعایــت فرهنــگ دانشــگاهی ،مقولــه روابــط انســانی همــه جــزو
آیتــم هایــی کــه بایــد مــورد توجــه ارزیابــی قــرار بگیــره ".
مشارکت کننده ( 3هیات علمی):
"شــهرت داشــتن و داشــتن یــک وجــه اجتماعــی خــوب و مناســب
همانطــور کــه اشــاره کــردم در کار و عملکــردش اســتاد مهمــه
ایــن امــر میشــه از طریــق عضویــت در کمیتــه هــای بیــن المللــی،
انجمــن هــای حرفــه ای ،کمیتــه هــای تحریریــه مجــات،
ســخنرانی در کنفرانــس هــای علمــی و بیــن المللی کســب بشــه".
مشارکت کننده ( 1هیات علمی):
"شــهرت ملــی و بیــن المللــی خــوب هــم بــرای ارزیابــی اســتاد
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اینــم مهمــه بــرای اینکــه بتونــه رشــته اتصــال خوبــی هــم بــرای
خــودش و هــم بــرای دانشــجویان جهــت اتصــال بــه بــازار کار
باشــه و ســایر خدمــات حرفــه ای خوبــی بتونــه در جامعــه ارائــه
بــده" .
مشارکت کننده ( 4سیاستگذار):
"کســب امتیــاز از مســئولیت علمــی -اجرائــی مــی بایســتی ســقف
داشــته  ....همچنیــن الزم اســت تــا امتیــاز بخــش علمی-اجرائـــی
نیـــز مـــی بایسـتی صـرفا در بخـــش علمی -اجرائی صرف شده".
 -4بالندگی
بالندگــی بــا  4درون مایــه فرعــی ،از درون مایــه هــای اصلــی
حاصــل از مصاحبــه هــا بــود .نتایــج نشــان داد کــه اکثریــت
شــرکت کننــدگان یادگیــری مســتمر ،تجربــه کافــی ،تحصیــات
مرتبــط ،توســعه حرفـهای را بــاور دارنــد .مطالــب زیــر مثــال هایــی
از نــکات ذکــر شــده شــرکت کننــدگان مــی باشــد.
مشارکت کننده ( 9هیات علمی):
"اســتاد در هــر کار و وظایفــی کــه دارد بایــد تمــام تــاش خــود را
بکنــد ،خســته نشــه ایــن نشــون از عملکــردش ".
"ایــن مهمــه کــه چقــدر بــرای توســعه حرفــه ایــش تــاش مــی
کنــه ؟".
مشارکت کننده ( 12هیات علمی):
"بــا کســب تجربــه بیشــتر حرفــه خــودش رو ارتقــاء بــده و در
عیــن حــال مزایــای بیشــتری رو کســب بکنــه و درآمــد باالتــری
هــم داشــته باشــه کــه طبیعت ـ ًا همــه اینهــا میتونــه معیــار هــای
بســیار مهــم باشــه".
مشارکت کننده ( 4سیاستگذار):
"اســتاد بتونــه مهــارت هــای خــود را قــوی کنــد ،هــر مهارتــی که
مــی توانــد بدســت بیــاره ،چــه ریــز چــه درشــت مهــارت هــای
مختلــف را در خــود ایجــاد کنــد ایــن هــا مهمــه در ارزیابی اســتاد".
"یکــی از آیتــم هــای مهمــی کــه در ارزیابــی عملکــرد بایــد مــد
نظــر قــرار بگیــره روزآمــدی اســتاد اســت دانــش بــروز داشــتن در
مــرز دانــش بایــد باشــه آیــا مــی تونــه ایــن کار رو بکنــه یــا خیــر
؟".
مشارکت کننده ( 11هیات علمی ):
"توســعه حرفــه ای و ارتقــاء بســیار مهــم اســت کــه واقعـ ًا اســتاد
چقــدر بــرای توســعه حرفــه ای خــودش گام برمــی داره" .
مشارکت کننده ( 7مدیر گروه):
"چقــدر تــاش حرفــه ایــی میکنــه /در گســترش دانــش و انتقــال
ان چــه نقشــی دارد".
 -5اخــاق حرفــه ای بــا  3درون مایــه فرعــی (مســئول ،عــادل،
تعهــد حرف ـهای) از نتایــج اســتخراج شــده از مصاحبــه هــا بــود.
چنــد نفــر از شــرکت کننــدگان مطــرح کردنــد کــه رعایــت اخــاق

حرفــه ای و عدالــت از موضوعــات مهــم در معیــار هــای ارزشــیابی
مدرســین مــی باشــد .بطــور مثــال یکــی از شــرکت کننــدگان
مطــرح کــرد کــه:
مشارکت کننده ( 6سیاست گذار):
"اخــاق حرفــه ای و پایبنــدی عضــو هیــات علمــی بــه اصــول
و ارزش اخالقــی هــم از ایــن نظــر کــه باعــث توســعه فرهنــگ
ســازمانی مــی شــود و هــم از نظــر انتقــال صفــات حســنه و نیکــو
بــه دانشــجویان و اشــاعه آن در جامعــه بســیار مهــم اســت و بایــد
مــورد توجــه ارزشــیابی قــرار بگیــرد".
"حفــظ حریــم دانشــجویان ،اجتنــاب از بیــان جــوک هــای
نامناســب و  ...رازداری و اعتمــاد و نظــم و دقــت شناســی و وظیفــه
شناســی و نیــز در مــواردی اســت کــه مــی تــوان بــه آن هــا در
عملکــرد توجــه نمــود".
مشارکت کننده ( 3هیات علمی):
"ارزيابــي نامناســب از پيشــرفت دانشــجويان و امتيازدهــي
ســليقه اي و يــا برپايــه ارتباطــات و گاه حتــي بــا رشــوه خــواري
آشــكار(دريافت هديــه و )...يــا ســوء اســتفاده هــاي ناشايســت
ديگــر چــه در ارزيابــي از عملكردهــا و يــا حتــي در ارزيابــي رســاله
هــا و پايــان نامــه هــا بــه گونــه اي كــه گاه ديــده مــي شــود ،بــه
رســاله هــاي امتيــاز عالــي يــا بســيار خــوب داده شــده اســت كــه
حتــي در جلســه دفــاع از نظــر ارزيــاب هــا پذيرفتنــي نبــوده اســت
ایــن مــوارد در عملکــرد بایــد توجــه شــود.
مشارکت کننده ( 4سیاستگذار):
"فشــرده ســازي برگــزاري كالس هــا در يــك يــا چنــد روز بــه
جــاي يــك نيــم ســال اخالقــی نیســت و بایــد در ارزیابــی توجــه
شــود".
مشارکت کننده ( 2ریاست دانشکده):
"روابــط اجتماعــی و اخــاق حرفــه ای بــه نظــر میرســه جــزو
مواردیــه کــه بایــد در ارزیابــی عملکــرد مــد نظــر قــرار بگیــره".
مشارکت کننده ( 1هیات علمی):
"بــه نظــر مــن بایــد میــزان و نــرخ ســاعات حضــور هفتگی اســتاد
در دانشــگاه بایــد درارزیابــی در نظــر گرفته بشــه".
"بایــد از نظــر ظاهــری و پوشــش جــوری باشــد کــه بقیــه نیروهــا
از او یــاد بگیرنــد و او را ســر منشــاء قــرار دهنــد"" .پوشــش ،تمیــز
باشــد و واقعــا لبــاس هــای در شــان اســتاد بپــوش ایــن هــا بایــد
توجــه شــود".
"مــواردي متعــددي در دانشــگاه هــاي کشــور مشــاهده شــده
اســت کــه رفتــار اســتاد بــا دانشــجو احتــرام آمیـــز نیســت".
مشارکت کننده ( 3هیات علمی):
"اســتاد در دانشــگاه اختیــار تــام داشــته و تقریبــا مــی توانــد
هرگونــه رفتـــاري را از خـــود
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بــروز بدهــد و دانشــجویان نیــز در ایــن بــاب کار خاصــی نمــی
تواننــد انجــام بدهنــد .ایــن هــا بایــد توجــه شــود".

"در بُعــد اخالقــی و ارتباطــی ،بــی طرفــی اســتاد خیلــی مهمــه در
ارزیابــی".
مشارکت کننده ( 7مدیر گروه):
"باید عملکرد استاد در ترویج اصول اخالقی توجه بشه".
"عملکــرد اســتاد بایــد طــوری باشــه کــه بــه دانشــجوها بــا اعمال
و رفتــارش نظــم و منظــم بــودن امــوزش بــده".

"اهــل انصــاف و مــروت باشد(اســتاد) ،عدالــت را رعایــت کنــد و
همــه را بــه یــک چشــم بنگــرد ایــن هــا در عملکــرد اســتاد مهــم
است".
مشارکت کننده ( 10هیات علمی):
"عــدم تبعیــض بیــن دانشــجویان بایــد مــورد توجــه ارزیابــی
باشــه".
مشارکت کننده ( 7مدیر گروه):
بایــد بیــن دانشــجویان تبعیــض قایــل نشــه و نظــرات خــودش را
بــه دانشــجویان تحمیــل نکنــد ایــن هاعملکرد نا مناســب اســت".
 -6اخالق فردی
اخــاق بــا  6درون مایــه فرعــی (خــود مقبولیتــی ،بردبــار و صبــور،
خــوش اخــاق ،میانــه رو ،آراســتگی ،صداقــت) اخــاق فــردی
شــرکت کننــدگان در مــورد ایــن کــه معیــار هــای ازرزشــیابی
مدرســین دانشــگاه اخــاق را مطــرح کردنــد کــه مــواردي متعددي
در دانشــگاه هــاي کشــور مشــاهده شــده اســت کــه رفتــار اســتاد
بــا دانشــجو احتــرام آمیـــزنبوده و ســبب دلخــوري هایــی در تمامی
یــا اکثــر دانشــجویان اســتاد مربوطــه شــده اســت  .یکی از شــرکت
کننــدگان عنــوان کــرد نــد کــه:
مشارکت کننده ( 4سیاستگذار):
"رفتــارو عملکــرد (اســتاد) ســبب دلخــوري هایــی در تمامــی یــا
اکثــر دانشــجویان اســتاد مربوطــه شــده اســت".
"انعطــاف پذیــری اســتاد چقــدره ؟ اینــا مهمــه در بررســی
عملکــرد".
مشارکت کننده ( 6سیاستگذار):
"اخــاق خــوب داشــته باشــد (اســتاد)  ،اخــاق خــوب و برخــورد
خــوب باعــث مــی شــود ایــن هــا علمکــرد مدیــری موفــق و
کارآمــد باشــد".
"پــرورش افــکار مثبــت ،احتــرام متقابــل  ،انتظــارات بجــا اســتاد
از دانشــجو ،ایجــاد خالقیــت ذهنــی بایــد مــورد توجــه ارزشــیابی
قــرار بگیــرد" .
مشارکت کننده ( 1هیات علمی):
"بعــد شــخصیته اســتاد و ویژگــی هــا اینــا مــاک هســت ،صبــر،
عالقــه تــوی فعالیــت هــای فرهنگــی ترویــج اصــول اخالقــی و
میــزان رعایــت احتــرام متقابــل".
مشارکت کننده ( 12هیات علمی):
"آیا می تونه برای دانشجوش وقت بزاره؟ ".
"مهارت های ارتباطی ....باید مورد توجه قرار بگیرد".
مشارکت کننده ( 3هیات علمی):

بحث
پژوهــش حاضــر بــا هــدف تبییــن معیــار هــای ارزشــیابی عملکــرد
اعضــای هیــأت علمــی دانشــگاه انجــام شــد .نتایــج مطالعــه حاضر
نشــان داد کــه مشــارکت کننــدگان فعالیــت پژوهــش بــا  3درون
مایــه فرعــی (کتــاب و مقالــه ،ســمینار و کارگاه ،طــرح پژوهشــی و
پایــان نامــه از معیــار هــای مهــم در ارزشــیابی مدرســین را مطــرح
کردنــد .در همیــن رابطــه ،صاحبــی و همــکاران مطالعــه ای بــا
 340دانشــجو و  106اســتاد انجــام شــد .نتایــج نشــان داد کــه
میــزان مشــارکت و سرپرســتی پــروژه هــا و پایــان نامــه هــای
دانشــجویی از مهمتریــن معیارهای ارزشــیابی اســتادان اســت (.)35
در همیــن رابطــه ،مطالعــه  Centraنیــز نشــان داد کــه تعــداد
چــاپ مقــاالت چــاپ شــده در مجــات معتبــر از معیــار هــای مهم
ارزشــیابی مــی باشــد (.)36
بعــاوه ،نتایــج مطالــه حاضــر نشــان داد کــه فعالیــت آموزشــی بــا
 3درون مایــه فرعــی (مدیریــت کالس ،مهارت ارزشــیابی ،مشــاوره
آموزشــی) بــرای شــرکت کننــدگان مهــم اســت .در همیــن راســتا،
مطالعــه محمــودی صاحبــی و همــکاران نیــز نشــان داد کــه از نظر
اســتادان معیارهــای هــای ارزشــیابی مدرســین بایــد مــواردی مانند
طــرح درس ،برنامــه زمانبنــدی در جلســات کالســی بــا رعایــت
ســرفصل هــا و از نظــر دانشــجویان پاســخگویی بــه ســؤاالت،
اســتفاده از مثــال هــای مناســب ،میــزان مهــارت اســتاد در دروس
عملــی باشــد ( .)35معــزی و همــکاران نیــز از نتایــج مطالعــه خــود
دریافتنــد کــه معیــار هــای مــدرس خــوب از نظــر مدرســین و
دانشــجویان مشــابه بــوده و اولویــت توانایــی در تدریــس ،قــدرت
بيــان و تفهيــم مطالــب درســي اســت .بعــاوه ،ارايــه طــرح درس
و پذيــرش انتقــادات و پيشــنهادات دانشــجويان از اهميت بيشــتري
برخــوردار بــود ( .)37مطالعــه یعقوبــی و ســلیمی ( )38بــا عنــوان
عوامــل موثــر بــر ارزشــیابي آموزشــي اســاتید دانشــگاه نیــز نشــان
داد کــه کیفیــت تدریــس و در مطالعــات دیگــر تســلط اســتاد
بــر درس مــورد تدریــس و قــدرت تفهیــم درس ( ،)39،40شــیوایی
بیــان ،نحــوه ســازماندهی و تنظیــم درس ،عالقــه منــدی بــه
تدریــس و قاطعیــت و ســختگیري را از عوامــل مهــم در ارزشــیابی
مطــرح کردنــد ( .)40در همیــن رابطــه دانشــگاه ایالــت کلمبــوس
( )41نیــز یکــی از معیــار هــای ارزشــیابی مدرســین را مشــاوره
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دانشــجو و ارزشــیابی دانشــجو در پایــان تــرم و مطالعــات دیگــری

و رعایــت عدالــت از معیــار هــای مهــم ارزشــیابی مدرســین دانشــگاه

کردنــد .نتایــج مطالعــه قربانــی و همــکاران نشــان داد کــه مدرســین

در نهایــت یافتــه هــای مطالعــه حاضــر ،اخــاق فــردی بــا  6درون مایــه

مــی باشــد.

نیــز عملکــرد آموزشــی و نحــوه ارزشــیابی دانشــجو ( )36را مطــرح

فرعــی (خــود مقبولیتــی ،بردبــار و صبــور ،خــوش اخــاق ،میانــه رو،

و دانشــجویان شــرکت کننــده عــاوه بــر معیــار هــای فــوق ،آمادگــي

آراســتگی ،صداقــت) را بــه عنــوان معیــار ارزشــیابی مدرســن دانشــگاه

اســتاد بــراي كمــك بــه رفــع مشــكل دانشــجو را نیــز مطــرح کــرده

نشــان داد .در همیــن رابطــه ،نتایــج مطالعــه یمیــن فیــروز و اســماعیلی

انــد ( .)42یافتــه هــای مطالعــات فــوق بــا یافتــه مطالعــه حاضــر در

نشــان دادکــه شــرکت کننــدگان معیــار ارزشــیابی مدرســین دانشــگاه را

بعضــی ابعــاد ماننــد مشــاوره بــا دانشــجو و ارزشــیابی دانشــجو و توانایــی

شــوخ طبعــی ( )39و آراســتگی ظاهــری ( )39،42مطــرح کردنــد .ســایر

و مدیریــت کالس مشــابه مــی باشــد .ایــن امــر نشــان دهنــده اهمیــت

مطالعــات نیــز عواملــی ماننــد گشــاده رویــی بجــا و مناســب ،فروتنــی،

موضــوع در ارزشــیابی مدرســین دانشــگاه مــی باشــد.

یافتــه هــای مطالعــه حاضــر نشــان داد کــه یکــی دیگــر از معیــار هــای

رازداري و امانتــداري اســتاد ( )46و نیــز حفــظ حرمــت ،احتــرام بــه

فرعــی (خدمــات اجرایــی و علمــی ،فعالیتهــای علمــی و اجتماعــی را

نشــان داد کــه صبــوری اســتاد در راســتای فراهــم نمــودن جــو مناســب

دانشــجو ( )45را ذکــر کــرده انــد .نتایــج مطالعــه قدمــی و همــکاران ()47

ارزشــیابی مدرســین دانشــگاه خدمــات اجرایــی اســت کــه  2درون مایــه

یادگیــري از مهمتریــن عوامــل موثــر در برقــراري ارتبــاط بیــن اســتاد و

شــامل مــی شــود .شــرکت کننــدگان در پژوهــش حاضــر مطــرح کردنــد

دانشــجو و نیــز شــخصیت فــردی اســتاد از دیــدگاه شــرکت کننــدگان

کــه مدرســین دانشــگاه مــی بایســت فعالیــت هــای علمــی و اجرایــی

مهــم بــوده اســت ( .)42در مطالعــه دیگــری ،مهمتریــن ویژگــی هــا

در دانشــگاه داشــته باشــند .در عیــن حــال وزن نمــره دهــی در فعالیــت

بــراي ارزشــیابی اســاتید  ،داشــتن اعتقــادات مذهبــی و رعایــت عدالــت

هــای علمــی بیــش از اجرایــی باشــد .در همین راســتا ،دانشــگاه Puget

بــود ( .)46لــذا بســیاری از مــوارد ذکــر شــده در مطالعــات فــوق بــا یافتــه

 )43( Soundدر آمریــکا عــاوه بــر وظایــف آمــوزش ،مشــارکت در

هــای مطالعــه حاضــر همراســتا مــی باشــد کــه نشــان دهنــده اهمیــت

انجــام خدمــات دپارتمــان و دانشــگاه را از معیارهــای مهــم ارزشــیابی

مــوارد یافــت شــده ،مــی باشــد.

مدرســین دانشــگاه مــی داننــد.

بعــاوه ،یافتــه هــا نشــان داد کــه یکــی از معیارهــای مهــم ارزشــیابی
مدرســین دانشــگاه ،بالندگــی بــا  4درون مایــه فرعــی (یادگیری مســتمر،

نتیجه گیری

تجربــه کافــی ،تحصیــات مرتبــط ،توســعه حرفـهای) ،اســت .در همیــن

دادههــای حاصــل از تحلیــل مصاحبــه شــامل  6درون مایــه اصلــی و 21

را از معیــار هــای مهــم دانســته اســت .توســعه حرفــه ای ،توانایــی و

درون مایــه فرعــی) ،فعالیــت آموزشــی ( 3درون مایــه فرعــی) ،خدمــات

رابطــه عابــدی ( )44در مطالعــه خــود ســطح علمــی و تجربــه مدرســین

درون مایــه فرعــی بــود .درون مایــه اصلــی شــامل :فعالیــت پژوهــش (3

آگاهــی حرفــه ای و بــه روز رســانی حرفــه ای نیــز توســط یکــی از

اجرایــی ( 2درون مایــه فرعــی) ،بالندگــی ( 4درون مایــه فرعــی) ،اخــاق

دانشــگاه هــای امریــکا مــد نظــر در ارزشــیابی مدرســین خــود قــرار داده

حرفــه ای ( 3درون مایــه فرعــی) و اخــاق فــردی ( 6درون مایــه فرعــی)

اســت ( .)43یافتــه هــای مطالعــه قربانــی و همــکاران نیــز نشــان داد

بــود .پیشــنهاد مــی شــود بــرای ارزشــیابی عملکــرد مدرســین دانشــگاه

کــه دانــشپژوهــي یکــی از مهمتریــن معیارهــای ارزشــیابی مدرســین

هــا از یافتــه هــا مطالعــه حاضــر اســتفاده شــود.

مــی باشــد کــه مــی توانــد بــه توســعه و رشــد علمــی حرفــه کمــک

نمایــد ( .)42لــذا یافتــه هــای مطالعــه حاضــر بــا نتایــج مطالعــات ذکــر

سپاسگزاری

شــده هــم راســتا مــی باشــند کــه دلیــل آن اهمیــت معیــار هــای ذکــر

ایــن مقالــه حاصــل پایــان نامــه دکتــرای دانشــجو ســیده سوســن

شــده مــی باشــد.

رئوفــی کالچایــه و بــه راهنمایــی آقــای دکتــر مصطفــی عســکریان مــی

یکــر دیگــر از یافتــه هــای مطالعــه حاضــر ،اخــاق حرفــه ای بــا  3درون

باشــد کــه در دانشــگاه آزاد اســامی واحــد تهــران مرکــزی در تاریــخ

مایــه فرعــی (مســئول ،عــادل ،تعهــد حرفـهای) بعنــوان معیــار ارزشــیابی

 1398/4/18و بــا شــماره  10121212972014ثبــت شــده اســت .از

مــدرس دانشــکاه اســت .در همیــن رابطــه ،مطالعــه یعقوبــی و ســلیمی

مســئولین محتــرم دانشــگاه ،مشــاوران محتــرم وکلیــه عزیزانــی کــه در

بــا عنــوان عوامــل موثــر بــر ارزشــیابي آموزشــي اســاتید دانشــگاه نیــز

اجــرای ایــن پژوهــش همــکاری نمودنــد ،تشــکر و قدردانــی مــی شــود.

نشــان داد کــه ویژگــی هــاي فــردي ،قوانیــن آموزشــی و ویژگــی هــاي

حرفــه اي ( )38و در مطالعــه دیگــری حفــظ حرمــت ،احتــرام به دانشــجو

از عوامــل مهــم در ارزشــیابی مــی باشــد ( .)44بعــاوه ،نتایــج مطالعــه

علــی اصغــر پــور و همــکاران ( )45نشــان داد کــه احتــرام بــه دانشــجو،
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