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  چکیده 

اگر چه . رودیمي مهم به شمار ها رسالتدر آموزش عالی، توجه به سه رویکرد آموزش، پژوهش و ارائه خدمات از جمله 

از اهمیت یکسانی برخوردارند، اما در فرایند انتخاب، استخدام و  ها دانشگاهغالباً نظر بر این است که تحقیق و تدریس در 

این امر منجر به این تصور . شودیمبر نقش پژوهش بیش از آموزش تاکید  عمالً، ها دانشگاهارتقاي اعضاي هیئت علمی 

توجه (ي عملکرد آموزش عالی بیش از حد بر بروندادهاي پژوهشی متمرکز شده و کارکرد آموزش ها شاخصگردیده که 

- نابراین، بررسی علل و عوامل بیب. ي مورد بی اعتنایی قرار گرفته استا گستردهبه طور  ها دانشگاهدر ) به کیفیت تدریس

لذا بررسی حاضر سعی دارد . رسدیمتوجهی به این شاخص در مقایسه با کارکرد پژوهشی ضرورتی انکارناپذیر به نظر 

  .عالوه بر شناسایی این عوامل به ارائه راهکارهایی در این زمینه بپردازد

.کیفیت تدریس، آموزش عالی، تدریس، پژوهش: هاي کلیدي واژه

Teaching Quality in Higher Education: Education or 
Research?

Abstract
In higher education, according to three approaches to teaching, research and
services is one of the important missions. AlthoughComments on the frequently 
that Research and teaching at universities are of equal importance, but in the 
process of selecting, hiring and promoting faculty members, virtually all research
on the role of education is stressed. This leads to the notion that Performance
indicators for higher education is too focused on research outputs Functional
training (depending on the quality of teaching) at universities has been widely
neglected. Therefore, Neglect causes of this index compared with the necessity of
work seems undeniable. The study tries to identify these factors in addition to 
providing solutions in the areas of pay.

Keywords: Teaching Quality, Higher Education, Teaching, Research.
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  مقدمه - 1

امروزه مراکز ). 17-16: 1384پریرخ و فتاحی، (بدون تردید نظام آموزش عالی نقشی اساسی در توسعه جامعه دارد 

بنابراین، با توجه به نقش مهم این نهادها در . اصلی آموزش، پژوهش و ارائه خدمات را بر عهده دارند تیمأمورآموزش عالی سه 

ي ها هیسرمایفیت مطلوب عملکرد هر یک از کارکردهاي آن به منظور جلوگیري از هدر رفت ابعاد گوناگون، اطمینان یافتن از ک

از جایگاه خاصی   گانه سههر چند توجه مناسب به هر یک از این عملکردهاي . ی انکار ناپذیر داردضرورتی انسانمادي و 

برونداد و  عنوانیت و یادگیري دانشجویان به برخوردار است، اما توجه به بعد کیفی آموزش با توجه به اهمیتی که در ترب

علیرغم اینکه در ارزیابی عملکرد اعضاي هیئت علمی . محصول اصلی بر عهده این نظام است، ضرورتی دو چندان یافته است

ي اه تیفعالمورد توجه قرار بگیرند و  زمان همکه دو کارکرد پژوهش و کیفیت تدریس  شده دیتأکي کشور همواره ها دانشگاه

بررسی نتایج مطالعاتی که در  متأسفانهبرقرار شود اما  مؤلفهي سازمان یابند که ارتباط نزدیکی بین این دو ا گونهدانشگاهی به 

در زمینه توجه به عوامل  ،شودیمی داده پژوهشدر عمل، اهمیتی که به امور شده صورت گرفته همواره نشان داده  مورداین 

 برخوردارتدریس در دانشگاه از اهمیت یکسانی و که تحقیق  شودیماعالم  غالباًگر چه ادر واقع، . کندینمآموزش صدق  کیفیِ

بر . ي داردتر رنگی نقش پر پژوهشتوجه به سوابق  عمالً، ها دانشگاهاما در فرایند انتخاب، استخدام و ارتقاي اساتید در  ؛است

عالی، حداقل و حداکثر امتیاز براي  آموزشمؤسساتو  ها دانشگاهلمی اساس آئین نامه استخدام و ارتقاي مرتبه اعضاي هیئت ع

امتیاز  20امتیاز در نظر گرفته شده که از این مقدار نیز تنها  100امتیاز از  40ارتقاي اعضاي هیئت علمی در زمینه آموزش 

علمی شامل مربیان، استادیار  از این گذشته اعضاي هیئت. درصد مربوط به کمیت تدریس است 20مربوط به کیفیت تدریس و 

به . به مراتب باالتر ارتقا یابند توانندیمامتیاز در زمینه کیفیت تدریس نیز  16تا  14و دانشیارها به ترتیب با کسب حداقل 

کنندیمی امتیاز الزم را براي ارتقا و افزایش حقوق کسب پژوهشي ها تیفعالهمین دلیل بیشتر اعضاي هیئت علمی از طریق 

تدریس در کیفیت شود، اهمیت نسبی همانگونه که مالحظه می). 1386معروفی، کیامنش، مهر محمدي و علی عسگري، (

و لذا توجه به بعد کیفیِ  دهندینمنشان  این مولفهاهمیت الزم را به  اموزشی مؤسساتکاهش یافته و  پژوهشمقایسه با 

  .شده استل آموزش به تدریج به یک بعد مغفول در آموزش عالی تبدی

ي عملکرد در آموزش عالی بیش از حد بر بروندادهاي ها شاخصردید و با عنایت به این نکته که بیان گ آنچهبا توجه به 

ي مورد بی اعتنایی قرار گرفته است؛ مطالعه حاضر قصد دارد، ا گستردهپژوهشی متمرکز شده  و کارکرد کیفیت آموزش به طور 

عالی بپردازد و عالوه بر شناسایی عوامل بی توجهی به شاخص  آموزشاین کارکرد مهم در به بررسی عوامل بی توجهی به 

بدیهی است پاسخ کافی و کامل به این . راهکارهایی نیز در این زمینه ارائه نماید ،پژوهشکیفیت تدریس در مقابل شاخص 

و ود  هر چند به صورت مجمل، مورد بحث ش مقاله کوتاه و متعارف ممکن نیست، اما سعی می اینمحدوده هدف، آن هم در

لذا تالش بر این است تا با بررسی مفهوم کیفیت تدریس و سپس مطالعاتی که در این زمینه صورت گرفته  .قرار گیردبررسی 

.است، عوامل موثر شناسایی و راهکارهاي الزم ارائه گردند

  

  کیفیت تدریس -1-1

ي آن بستگی دارد ها رشتهکه به زمینه نظام دانشگاهی و استاندارهاي  ی چند وجهی استمفهومکیفیت در آموزش عالی 

هاي اصلی تدریس با استانداردها و خصوصیات  ها و ویژگی و در حوزه تدریس، به درجه انطباق و سازگاري هر یک از شاخص

عوامل قابل توجهی است که کند کیفیت تدریس اساتید از جمله  مطرح می) 2000(  1ایزلر. مطلوب و متعالی، تعریف شده است

در مراکز آموزش عالی  وباید به عنوان بخشی از اهداف دانشگاهی مد نظر قرار بگیرد که برایند کیفیت مطلوب یادگیري بوده 

، به نقل از شعبانی ورکی و 2000، 2ویدویچ(شود هاي یادگیري موثر براي دانشجویان، تعریف می اصوالً ارتقاي فرصت

از آنجایی که کیفیت آموزش استاد و توانایی ایجاد درك عمیق و قدرت تجزیه و تحلیل نسبت به . )1385حسینقلیزاده ، 

                                                
1 . Eiszler
2 . Vidovich



  "1404آموزش در ایران "ملی همایشاولین 

!

و عملکردهاي استاد به  مجموعه رفتارها؛ لذا )1381هاشمی، (یادگیري است ز ا تر مهم محتواهاي ارائه شده در دانشجویان،

که واجد نشانگرها و  شودیمدانشجویان ی و یادگیري بهتر به اهداف آموزش یابیباعث دست بخشی از کیفیت تدریس  عنوان

کیفیت تدریس، آن چیزي است که دانشجویان ) 2009(و همکاران  2به اعتقاد مارش). 2003، 1جونز(هاي مختلفی است  ویژگی

و بیشتر با هاي کلی تدریس و یادگیري بوده  دانند و دربردارنده مؤلفه و اعضاي هیئت علمی، آن را تدریس اثر بخش می

 رواقع بررسی میزان موث ردآموزش،بعد کیفیِمنظور از برخی دیگر بر این باورند که . هاي آموزش عالی مرتبط است موقعیت

شودیمهاي تدریس، انگیزش، شخصیت، رفتار در کالس و توانایی علمی استاد  ي تدریس است که شامل مهارتها تیبودن فعال

براي ) 2009(و با خصوصیاتی که مارش و همکاران ) 228: 1388، به نقل از رحال زاده، 6: 1996و همکاران،  3ویتروك(

  . شمرند، مطابقت دارد کیفیت تدریس بر می

  

  ي انجام شده در زمینه کیفیت تدریسها پژوهشمروري بر -2

ات اساتید و تدریس اثربخش با استفاده از نظر هاي شاخصتعیین  با هدف) 1389(عسکري و محجوب مودب  پژوهش

ه دانشجو پرسش نامه پژوهشگر ساخت 200مدرس و  90. صورت گرفت1384دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیالن در سال 

این تحقیق مشخص کرد  هاي یافته.تکمیل نمودندحیطه دانش پژوهی، روش تدریس، قدرت ارتباط و شخصیت فردي  4در را 

از نظر . باشد میز دیدگاه مدرسین دانش پژوهی، روش تدریس و قدرت ارتباط تدریس اثربخش ا هاي حیطههاي اولویتکه 

دارند،  آنان اذعان می. باشند میقدرت ارتباط، روش تدریس، شخصیت فردي و دانش پژوهی در اولویت  هاي حیطهدانشجویان 

قرار گرفته و بر اساس آن به تدریس اثربخش از دیدگاه دانشجویان مورد توجه  هاي باید ویژگی بهبود کیفیت تدریس جهت

  .عینی و معتبر ارزشیابی پرداخته تا هدف نهایی ارزشیابی که ارتقاء کیفیت آموزشی است تسهیل گردد هاي فرمتدوین 

با هدف بررسی نظر اعضاي هیأت علمی و دانشجویان درباره فرآیند ) 1388(مطالعه معزي، شیرزاد، زمان زاد و روحی 

 60. هاي مندرج در فرم دانشجویان، در جهت بهبود روند ارزشیابی انجام گرفت و اولویت بندي شاخص ارزشیابی، معیارهاي آن

نتایج این مطالعه . دانشجو با پرسشنامه پژوهشگر ساخته مورد ارزیابی قرار گرفتند 370نفر از اعضاي هیئت علمی دانشگاه و 

و مسئولین موافق بوده ولی از نظر آنان ارزشیابی توسط دانشجو  حاکی از آن بود که کلیه مدرسین با ارزشیابی توسط دانشجو

معیارهاي یک . آن را داراي تأثیر مثبت عنوان نمودند% 53دانشجویان با ارزشیابی مدرس موافق بوده % 89.اولویت داشت

ها از  ترین شاخص همم. مدرس خوب از نظـــر دانشجویان و مدرسین مشابه و اولویت عمده، توانایی علمی و روش تدریس بود

هر دو گروه استفاده از وسایل سمعی و بصري . نظر هر دو گروه تسلط به محتواي درس و قدرت بیان و تفهیم مطالب درسی بود

هاي کم اهمیت ولی ارایه طرح درس و پذیرش انتقادات و پیشنهادات دانشجویان از نظر دانشجویان مهم  مناسب را از شاخص

  .بود

یمنی دوزي سرخابی و بهادري حصاري  ت آموزش و نقش تعیین کننده آن در ارتقاي کیفی دانشگاه،با نظر به اهمی

. طراحی نمودندکارشناسی ارشد  هاي دورههدف شناسایی عوامل آموزشی موثر بر کیفیت آموزش در  اي را با مطالعه) 1387(

نمونه مطالعه را علوم و فنی مهندسی  هاي دانشکدهنفر از دانشجویان کارشناسی ارشد 140علمی و  هیأتنفر از اعضاي  110

علمی و دانشجو، چگونگی روش تدریس،  هیأتمورد عمل در گزینش  هاي مالكکه استفاده از نشان دادنتایج . تشکیل دادند

یان دانشجوهمچنین،  .سازماندهی محتواي آموزشی، سازماندهی فضاي آموزش و ارزشیابی کالسی بر کیفیت آموزش موثر است

به ترتیب ، علمی و دانشجویان هیأتاعضاي دانستند و این عوامل را بر کیفیت آموزش، بیشتر از دانشجویان پسر  تأثیردختر، 

از سایر عوامل آموزشی  مؤثرترعلمی و روش تدریس را بر کیفیت آموزش  هیأتمورد عمل در گزینش  هاي مالكاستفاده از 

  .کردندارزیابی 
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نسبتاهوازپزشکیعلومدانشگاهاساتیددیدگاهکه با هدف بررسی) 1386(غفوریان و شکورنیا  قنتایج حاصل از تحقی 

اساتید با سیستم % 1/55نشان داد که با وجود اینکه  تدریس صورت گرفت،کیفیتبهبودواستادارزشیابینتایجبازخوردبه

یک بازخورد  عنوانبهاعالم نمره ارزشیابی را به اساتید اساتید % 85کنونی ارزیابی وضعیت آموزشی اساتید موافق هستند، 

عمدتاً  ،اولویت ترتیببهمخالفت اساتید با سیستم کنونی ارزیابی اساتید . نمایند میمناسب در بهبود کیفیت تدریس مفید تلقی 

% 8/45. باشد میاستاد  شأن ومربوط به موجود نبودن شرایط استاندارد آموزشی، عدم صداقت دانشجویان و عدم رعایت حرمت 

% 31در حالیکه حدود . بوده است  ها آنبیانگر واقعیت شیوه تدریس  اي اندازهاساتید اذعان کردند که نمره ارزشیابی آنان تا 

اساتید نسبت به سال گذشته % 3/52نمره ارزشیابی . باشد نمیها آناعالم نمودند که نمره ارزشیابی بیانگر واقعیت تدریس 

تجدید نظر در شیوه  ،شان داده است و این افزایش را آنان عمدتاً منوط به توانایی و تسلط بیشتر بر محتواي درسیافزایش ن

. دانستند میتدریس و ارائه محتواي مناسب و کاربردي درسی و نیز اطالع از نتایج ارزشیابی و گرفتن بازخورد از دانشجویان 

بت به سال گذشته افت داشته است که علل عمده این کاهش را آنان وجود اشکال اعضاء هیئت علمی نس% 4/37نمره ارزشیابی 

عملکرد نامناسب مسئولین و مقطع  دلیلبهها انگیزهکاهش ارائه مشترك یک درس توسط چند مدرس،تدریس، شیوهدر 

.تحصیلی دانشجویان اعالم گردیده است

 هاي دانشکدهدانشجویان در  ها با توجه به نظرات در دانشگاهاي تدریس مطلوب را  در مطالعه) 1385(صادقی و حسینی 

از دانشجویان سال اول  رنف 40در ابتدا از طریق مصاحبه از . اند دادهمورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار مختلف دانشگاه گیالن

از طریق پرسش نامه، نفر خواسته شد که  356سپس از . خواسته شد که نظرات خود را در مورد تدریس مطلوب بیان کنند

و  ها تفاوتهم چنین . فرعی بودن رتبه بندي نمایند) ب(و اصلی بودن ) الف(موثر بر تدریس مطلوب را از لحاظ عوامل

با وجود این . دانشکده مختلف مورد توجه قرار گرفت 6موجود بین مهم بودن و ویژه بودن تدریس براي کل نمونه و  تضادهاي

مورد بررسی نظرات  هاي گروهبودند در مجموع  هایی تفاوتا توجه به رشته تحصیلی و تجربیات، داراي ب ها آنهاي دیدگاهکه 

- ل کلی یادگیريدر تحلیل عامل نیز مشخص کرد که الگوي تدریس مطلوب بر اساس دو عام ها بنديرتبه . مشابهی داشتند

  .محور مورد توجه دانشجویان قرار گرفته است-محور و تدریس

آموزش عالی  مؤسساتو  ها دانشگاهیکی از ابعاد مهم تدریس در با استناد به این امر که ) 1385(ابدي و شریفیان نصر، ع

به  اي در مطالعه. علمی است هیأتکه چندان مورد توجه قرار نگرفته است، نقش روابط انسانی در اثربخشی تدریس اعضاي 

کشوري و پس از آن به تعیین میزان تحقق این نشانگرها در عملکرد  ي نمونهشناسایی نشانگرهاي روابط انسانی از دید استادان 

و در کشوري مصاحبه شد ي نمونهبا استادان  پژوهش در بخش کیفی. ندعلمی دانشگاه اصفهان پرداخت هیأتتدریس اعضاي 

. بررسی قرار گرفتمحقق ساخته مورد  ي نامهعلمی دانشگاه اصفهان به وسیله پرسش  هیأتبخش کمی عملکرد اعضاي 

نقش و اهمیت روابط انسانی در  ي مقولهکشوري بر چهار  ي نمونهنشان داد که در بخش کیفی، استادان  آنان تحقیق هاي یافته

تدریس دانشگاهی، پرهیز از نگاه ابزاري و ضرورت داشتن تلقی انسانی از دانشجویان، تبیین حدود روابط استاد و دانشجویان و 

علمی دانشگاه اصفهان با کسب نمره  هیأتدر بخش کمی، اعضاي . کردندویان داراي مشکالت تحصیلی تاکید توجه به دانشج

  .ندبه نشانگرهاي روابط انسانی توجه داشت) 5/3(بیش از معیار تعیین شده  96/3

دانشگاه  که بر روي دانشجویان مقطع کارشناسی رشته هاي علوم تربیتی) 1385(مطالعه شعبانی و حسینقلی زاده 

وضعیت مطلوب کیفیت تدریس اساتید فاصله  وفردوسی مشهد صورت گرفت حاکی از این امر بود که بین وضعیت موجود 

  .معناداري وجود دارد

ي را با هدف مقایسه ارزیابی دانشجویان از رفتار مشاهده شده و رفتار ایده آل ا مطالعه) 2001(لوینتال، لنسکی و اندریوز 

نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی در  263به این منظور تعداد . انجام دادند) وضعیت موجود و وضعیت مطلوبمقایسه (استاد 

نتایج، تفاوت معناداري را . زمینه بررسی رفتار کنونی اساتید و رفتارهاي آرمانی از نظر دانشجویان، مورد ارزیابی قرار گرفتند

در این راستا، توجه به رویکردهاي جدید تدریس به جهت ارتقاي کیفیت . داد و رفتار مطلوب اساتید نشان موجودبین رفتار 

  .گردیده استتدریسشان به اساتید توصیه 
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تدریس اساتید صورت گرفته این نکته شایان توجه است که هر چند در  تیفیکدر جمع بندي تحقیقاتی که در زمینه 

یی براي ها شاخصدانشجو به عنوان  - ي تدریس و روابط بین فردي استادها روشبه کیفیت تدریس،  معموالًارزیابی از اساتید، 

 استخدامي متناقض و عکس هستیم و در گزینش و ا جهینت، اما در عمل، شاهد شودیمارزشیابی از یک استاد نمونه توجه 

به بررسی برخی از این لذا ذیالً . و تدریس، اهمیت بیشتري یافته است آموزشاعضاي هیئت علمی بعد پژوهش بر بعد کیفی 

  . شودیمعوامل پرداخته 

  

  کیفیت تدریس در آموزش عالی و بررسی عوامل بی توجهی به این کارکرد- 3

پایین بودن کیفیت آموزش عالی در ایران خود را به صورت یک مسأله ملی براي کارشناسان و محققان نشان داده است   

 این نهاد بوده و و کارهاي مناسب براي آموزش نشانی از فقدان ساز ام دانشگاهینظتدریسها در فرآیند  ها و نارسایی ضعف و

بی توجهی به  .باشدمیهاي آموزشی عامل موثري در بروز مشکالت موجود در آموزش عالی  هاي موجود در برنامه کاستی

 عالی آموزشنظام هاي  برنامه منجر به عدم کارایی تدریس و توجه بیش از حد بر بروندادهاي پژوهشی تکیفیهاي  زمینه

نظام آموزشی را با تزلزل روبرو ساخته و از سوي  در واقع، توجه بیش از حد بر عوامل کمی،. )2001، 1مارین(گردیده است

به آسیب پذیري نظام آموزش  آموزش و تدریس و بی توجهی به بعد کیفیِآموزشی  فرایندهايانعطاف ناپذیري  و دیگر ایستایی

خود را  توجه و تمرکز وهاي آموزش عالی سایه افکنده  برنامه بر بروندادکه  کمیهاي  در گذر از سیاست .امیده استعالی انج

هاي  با کاستینظام آموزش عالی کشور را ي انجام شده توسط اعضاي هیئت علمی بنا نهاده است،ها پژوهشتعداد بر  تنها

بر این باور است که امروزه، ) 2002(2، استفانآموزشی به کارکرد کیفی در بررسی عوامل بی توجه. است کرده زیادي همراه

پژوهش در آموزش عالی نسبت به تدریس و آموزش از اهمیت و اعتبار باالتري برخوردار است و امتیازاتی که به امور پژوهشی 

ا براي احراز ارتقا نیز، اساتیدي که وقت لذ. ی استآموزشبسیار بیشتر و چشمگیرتر از امتیازات و اعتبارات  معموالًواگذار شده 

 معموالً. ي علمی دارندها رتبهموفقیت کمتري را در ارتقاي  معموالًاند کردهی و مسائل کیفی آن آموزشخود را محدود به امور 

یس و کیفیت تدر ریتأثو  شودیمي تحقیقاتی و آثار منتشرشده آنان اندازه گیري ها تیفعالمیزان اثربخشی اساتید با 

). 2003، 3نیکول و هریسون(شودیمنادیده گرفته  فکرشاني ها مهارتبازخوردشان نسبت به دانشجویان در جهت ارتقاي 

و متخصص،  پژوهشگري و اشتباه، همیشه این برداشت نادرست وجود دارد که یک استاد ا شهیکلهمچنین، بر اساس یک باور 

غلط  کامالًیس نیز باشد در حالیکه چنین تصوري اشتباه و در بسیاري از موارد و تدر آموزشیک فرد موفق در حوزه  تواندیم

بوده است همان طوري که یک استادي که در زمینه آموزش، فرد موفقی است و تدریس وي از کیفیت باالیی برخوردار است 

  . لزوماً یک پژوهشگر موفق نیست

از ارزشیابی از بعد  دشوارتررزشیابی از کیفیت تدریس بسیار ي جمع آوري اطالعات در زمینه اها روش،از سویی دیگر

ي و ا مشاهدهي اطالعات بیشتر به صورت کیفی، آوري جمع ها روشچرا که در ارزشیابی از بعد کیفیت آموزش،  ؛است پژوهش

  . عینی و کمی استی، بیشتر به صورت پژوهشي ها تیفعالناملموس است در حالیکه جمع آوري اطالعات در زمینه ارزشیابی از 

دقیق و مناسبی براي ارزشیابی از کیفیت تدریس  ابزارامروزه یک با توجه به کیفی بودن مولفه کیفیت تدریس، همچنین، 

براي ارزشیابی از امور پژوهشی، در صورتی که . شودیمي ارزشیابی دانشجویان اکتفا ها فرمبه  معموالًو  درندااساتید وجود 

مشخص ساخت چون به صورت  پژوهشرا در حوزه  ها آن، میزان موفقیت اند دادهانجام  اساتیدیی که ها ژوهشپاز تعداد  توانیم

و آموزش اساتید چگونه امکان  سیتدراما در حوزه کیفیت تدریس، اندازه گیري میزان کیفیت  ،کمی قابل اندازه گیري است

گرماین و کافی است؟  آموزشی از بعد کیفی ابیارزشبه جهت  ي نظر سنجی دانشجویانها فرمپذیر است؟ آیا صرف اعتماد به 

در ارزشیابی ها نمرات باالتري  معموالًاذعان داشته اند اساتیدي که داراي رتبه باالتري در نظر علمی هستند، ) 2003(سندورا 

ی هاي ژگیورزشیابی از ی اساتید به جاي اآموزشي ها تیفعالی از فرایندها و ابیارزشو دانشجویان در  کنندیمرا کسب 

                                                
1 . Maureen
2 . Staffan
3 . Nicoll, K. & Harrison
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تحت  ها برداشتاین  غالباًکه  کنندیماز اساتید منعکس  راي کلی خود ها برداشتو آموزش وي، تصورات و  دروساختصاصی 

در واقع، . ی هاي شخصیتی اوستژگیوي و ریگي و سهل ریگعواملی مثل شهرت استاد، طرز برخورد او، میزان سخت  ریتأث

ی توجهی به بعد کیفیت تدریس در قیاس با بعد پژوهشی عدم وجود یک ابزار مناسب و دقیق به عوامل ب نیتر مهمیکی از 

  ).1388معروفی و همکاران، (مهم است  مؤلفهجهت ارزشیابی از این 

  

  نتیجه گیري-4

نظام آموزش عالی کشور در  و کیفیت آنشناسی  اي است و بی شک براي آسیب کنش پیچیده ،آموزش

امروزه ما شاهد افزایش امکانات آموزشی و توسعه کمی  .پرداخت آناجزاء تشکیل دهنده رسی و نقدبایست به بر می

و افزایش روز به روز تعداد تحقیقات و  ها هاي مختلف تحصیلی و سهل شدن ورود به دانشگاه ها، تنوع در رشته دانشگاه

که به نزول  آموزشآموزش عالی در کیفیت  هستیم اما برآیند ضعیف نظامي اعضاي هیئت علمی و اساتید ها پژوهش

نشان از وجود مشکالتی جدي در فرآیند  ،هاي معتبر دنیا انجامیده است هاي ایران در میان دانشگاه رتبه دانشگاه

  .)1377آقاجانی، (آموزش دارد

ی در مقایسه با پژوهشاز حد به امور شیببه طور کلی، نتایج مطالعه حاضر نشان داد از جمله عواملی که منجر به توجه 

  :شوندیمدر موارد زیر خالصه  شودیمآموزشبعد کیفیِ 

  توجه بیش از حد نظام آموزش عالی  بر بروندادهاي کمی در مقایسه با بروندادهاي کیفی-

  امتیازات فعلیِ تعلق گرفته به امور پژوهشی در احراز رتبه علمی اساتید و اعضاي هیئت علمی-

  کیفی مولفه هاي یابیارزي گردآوري اطالعات در آورع ي جمها روشدشواري -

  ي دانشجویان در زمینه کیفیت تدریس هایسنجتوجه صرف به نتایج ارزشیابیِ حاصل از نظر -

  عدم وجود یک مالك و ابزار دقیق و مناسب به جهت ارزشیابی از کیفیت تدریس اساتید -

ت ارزشیابی از کیفیت تدریس نیازمند طراحی و به عالی به جه آموزشمؤسساتبا توجه به نتایج حاصل، 

 برو معتبري هستند اما علیرغم اهمیت کیفیت آموزش در نظام آموزش عالی و تاکیدي که  تر قیدقکارگیري ابزارهاي 

ي نظر سنجی دانشجویان در پی بررسی کیفیت ها فرمبا اکتفا به  صرفاًعالی،  آموزشي ها نظام، اکثر شودیمموضوع  این

  .اند کردهي نظر سنجی را تنها ابزارِ ارزشیابی قلمداد ها فرمدریس اساتید خود بوده و استفاده از ت

یی که توسط دانشجویان از کیفیت تدریس صورت هایابیارزبر این باورند که ) 200(1بتوریت و توماس

اما گرمن و . هاست آنآموزش ، شاخص معتبري براي ارزیابی از کیفیت تدریس اساتید و میزان اثر بخشی ردیپذیم

بر این باورند که وجود سوگیري هاي احتمالی در نتایج ارزشیابی دانشجویان از اعتبار و ارزش این ) 2003(2اسکاندورا

فقط به عنوان ابزاري براي سنجش میزان اثر بخشی تدریس اساتید  هایابیارزدر واقع زمانی که از این . کاهدیمابزار 

که بررسی نظرات اساتید نسبت به این ارزشیابی  همانگونه. اشتباه داشته باشد کامالًممکن است نتایجی استفاده کنیم، 

را به جاي قضاوت درباره کیفیت  خودکه دانشجویان، نظرات شخصی  کنندیمادعا  ها آن. ها حاکی از این امر است

بر این باور است که به جهت ) 2002(فینیک ).  1381نجفی پور و امینی، (دهندیمتدریس در ارزشیابی اساتید قرار 

ارزشیابی از کیفیت تدریس الزم است ابعاد مختلف تدریس خیلی بیشتر از این چیزي که امروزه اساتید در کالس درس 

وي معتقد است  . ، اکتفا نگرددشودیمبه اطالعاتی که از دانشجویان کسب  صرفاًمورد توجه قرار بگیرد و  دهدیمارائه 

از نظر ه جهت ارزشیابی از کیفیت تدریس اساتید شش جنبه و هشت منبع باید در نظر گرفته شود، این شش جنبه ب

ی ژگیوي استاد و ها دانشبرنامه درسی،  ماتیتصممحتوا، میزان یادگیري دانشجویان، رفتار کالسی، : عبارتند از وي، 

انشجویان فعلی و قبلی، دانشجویان تحصیالت تکمیلی، هشت منبع ارزیابی نیز شامل مواد درسی، د. هاي فراگیران

                                                
1 . Betoret & Tomas
2 . Germain and Scandura
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در واقع،  .باشدیمی و تناسب با اهداف ارزشیابی آموزشمشاوران  وتوضیحات خود استاد، نظر همکاران، مدیران آموزشی 

ري به ارزشیابی از کیفیت تدریس اساتید از نظر دانشجویان در کنار توجه به این جنبه ها و منابع می تواند عامل موث

  .جهت ارتقاي ارزیابی از کیفیت تدریس اساتید خواهد بود

  

  مراجع

. انتشارات کتابدار: راهنماي نگارش مرور نوشتارها و پیشینه پژوهش، تهران). 1384(پریرخ، مهري، فتاحی، رحمت اهللا ] 1[

اثر ارزشیابی دانشجویان بر چگونگی  نظرات استادان دانشکده پرستاري و مامامیی در مورد"). 1377(حاجی آقاجانی، سعید ] 2[

  .در علوم پزشکی پژوهش. "در دانشگاه علو م پزشکی شهید بهشتی ها آنتدریس 

واحد انتشارات جهاد دانشگاهی : هاي برتر تدریس با تاکید بر انواع طراحی آموزشی، تهران روش). 1387(رحال زاده، رضا ] 3[

  .تربیت معلم

پژوهش و برنامه , "بررسی کیفیت تدریس در دانشگاه", )1385(رضوان ،ن قلی زاده جوزانحسی ؛بختیار ،شعبانی ورکی] 4[

.ریزى در آموزش عالى

، "ریس مطلوب در دانشگاه گیالندانشجویان در مورد تد هاي دیدگاهبررسی "). 1387(فاطمه ،حسینی؛ عباس ،صادقی] 5[

  .148- 123: 2، آموزش عالی ایران فصلنامه انجمن

تدریس اثربخش از دیدگاه مدرسین و دانشجویان  هاي ویژگیمقایسه "). 1389(هاجر ،محجوب مؤدب ؛فریبا ،عسگري] 6[

.33-26): 1(7هاي توسعه در آموزش پزشکی،  ، گام"دانشگاه علوم پزشکی گیالن

نتایجبازخوردبهنسبتاهوازپزشکیعلومدانشگاهاساتیددیدگاهبررسی"). 1386(عبدالحسین ، شکورنیا ؛مهري ،غفوریان] 7[

، مجموعه چکیده مقاالت پنجمین همایش کشوري آموزش پزشکی، مجله ایرانی آموزش "تدریسکیفیتبهبودواستادارزشیابی

.تهران، ایران. 90: 7در علوم پزشکی، 

ارزشیابی کیفیت تدریس در "). 1386(محمود؛ علی عسگري، مجید معروفی، یحیی؛ کیامنش، علیرضا؛ مهر محمدي، ] 8[

.112- 81: 5، فصلنامه مطالعات برنامه درسی، "بررسی برخی دیدگاه ها: آموزش عالی

دیدگاه اعضاء هیئت علمی و دانشجویان در"). 1388(معزي، معصومه؛ شیرزاد، هدایت اهللا، زمان زاد، بهنام؛ روحی، حمید ] 9[
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