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مقدمه
آموزش عالی شاهد تحوالت پیچیده ای است. رشد چشمگیر 

تعداد دانشجویان از یک سو و کاهش منابع مالی و فشارهای 
مستمر جامعه از سوی دیگر، دانشگاه ها را ملزم به پاسخ گویی 

چكيده
مقدمه: ارزشیابی بخش جدایی ناپذیر فرآیند یاددهی-یادگیری است که از آن برای هدایت و بهبود عملکرد استفاده 
می شود. پژوهش حاضر با هدف تحلیل شایستگی های حرفه ای اعضای هیأت علمی در زمینه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 

انجام گرفت.
روش ها: روش تحقیق توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری شامل اعضای هیأت علمی دانشگاه شاهد در سال 
تحصیلی 99-1398 در چهار دانشکده علوم انسانی، فنی و مهندسی، علوم پایه و کشاورزی بودند که با استفاده از روش 
نمونه گیری تصادفی سهمیه ای تعداد 92 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است 
که روایی و پایایی آن تایید شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های t استودنت تک گروهی، t دو گروه مستقل و 

تحلیل واریانس در محیط نرم افزار SPSS نسخه 23 استفاده شده است.
یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد، وضعیت شایستگی های حرفه ای اعضای هیأت علمی در ارزشیابی مرحله آغازین )با 
میانگین 3/88 و انحراف معیار 0/457( باالتر از حد متوسط، در مرحله تکوینی )با میانگین 4/28 و انحراف معیار 0/399( 
و در مرحله پایانی )با میانگین 4/31 و انحراف معیار 0/404( در حد زیاد می باشد. بین نظرات پاسخگویان از لحاظ 
 P< 0/05 تفاوت معناداری در سطح )P = 0/965( و سابقه تدریس )P = 0/417( دانشکده تحصیلی ،)P = 0/807( جنسیت

مشاهده نشد.
بحث و نتیجه گیری: اساتید دانشگاه شاهد برای اجرای دقیق ارزشیابی پیشرفت تحصیلی باید بیش از پیش در زمینه 
دانش و مهارت های الزم از جمله نیازسنجی از دانشجویان در زمینه ارائه سرفصل های دروس و توجه به شرایط خاص 

دانشجویان توانمند شوند.
کلمات کلیدی: اعضای هیأت علمی، ارزشیابی، پیشرفت تحصیلی، شایستگی های حرفه ای.
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مرضیه سکاکی و همکاران 13تحلیل شایستگی های حرفه ای اعضای هیأت علمی در زمینه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

کرده است. ضرورت تغییر و سازگاری با شرایط پیچیده و پویا 
موجب شده است تا رشد کیفی دانشگاه ها )کارایی، اثربخشی، 
بهره وری، پاسخ گویی و نوآوری( در سطح سازمانی و ملی 
سرلوحه کار دست اندرکاران نظام های آموزشی قرار گیرد. 
یکی از عوامل تأثیرگذار در رشد کیفی دانشگاه ها اعضای 

هیأت علمی هستند )1(.
اعضای هیأت علمی نقش بسیار مهمی در برآوردن نیازها و 
انتظارات بیان شده ذی نفعان )دانشگاه، دانشجو، جامعه( دارند. 
آن ها از یک سو مسئول اجرای سیاست های آموزشی دانشگاه 
هستند، از سوی دیگر مخاطبانی دارند که دانشجویان می باشند 
و در نهایت با دستاوردهای علمی و پژوهشی خود به نیازهای 
جامعه محلی، ملی و بین المللی پاسخ می دهند. پس به هر میزانی 
که به نیازها و انتظارات ذی نفعان پاسخ مطلوبی بدهند به همان 
میزان کیفیت دارند و سطح کیفی دانشگاه محل خدمت خود را 
ارتقاء می دهند. از جمله موارد مهمی که می تواند به بهسازی 
اعضای هیأت علمی و در مرتبه باالتر بهبود کیفیت دانشگاه 
بینجامد، توسعه شایستگی های حرفه ای است )2(. توسعه 
شایستگی های حرفه ای اعضای هیأت علمی فرایندی نهادی 
است که سعی می کند نگرش ها، مهارت ها و رفتار اعضای 
هیأت علمی را در راستای قابلیت ها و کارایی بیشتر جهت 
تأمین نیازهای دانشجویان، نیازهای خود و نیازهای دانشگاه 
اصالح نماید )3(. در این راستا ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 
از شایستگی ها و صالحیت های حرفه ای اعضای  نیز یکی 
هیأت علمی در ارتباط با دانشجویان است که میزان یادگیری 
و در نهایت میزان دستیابی به اهداف آموزشی را اندازه گیری 

می کند )5-4(.
به اعتقاد واکفورد (Wakeford) ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 
دانشجویان موضوعی حیاتی در آموزش عالی است چرا که 
نه تنها نقاط قوت و ضعف فرایند یاددهی - یادگیری و میزان 
تحقق اهداف را نشان می دهد، بلکه استفاده از شیوه مناسب 
در آن می تواند به دانشجویان کمک کند تا انگیزه و توانایی 

مورد نیاز برای ادامه یادگیری در دیگر دوران زندگی را به 
دست آورند )6(. التون (Elton) نیز که یکی از منتقدین برجسته 
شیوه های ارزشیابی در آموزش عالی است، بیان می کند که 
شیوه های ارزشیابی سنتی، که عمدتًا شامل ارزیابی پایانی، 
انواع آزمون های ساده و مشکل با زمان محدود و تکالیف 
درسی اجباری هستند، به اندازه کافی نمی توانند تفکر انتقادی، 
خالقیت، نگرش و توانمندی های دانشجویان را به درستی 
بسنجند. در حالی که تنوع بخشی به روش های ارزشیابی در 
دانشگاه باعث افزایش میزان واقعی و معنادار بودن ارزشیابی، 
بهبود تدریس و یادگیری، خود تنظیمی و خودنظارتی یادگیری، 
کاهش میزان اضطراب و افزایش نگهداشت آموخته ها می گردد 

.)7(
حال با توجه به این که امروزه وظیفه اعضای هیأت علمی تسهیل 
در جهت رشد تفکر منطقی، انتقادی، خالقانه و توانمندی های 
متناسب با آن ها در دانشجویان می باشد، باید اذعان نمود تحقق 
چنین امری مستلزم آن است که اساتید خود شایستگی های الزم 
برای ایفای نقش های چندگانه را داشته باشند )8(. عالوه بر این 
با توجه به وضعیت در حال گذار جهان و به تبع آن کشور ما 
به لحاظ تکنولوژیکی، رشد و گسترش فزاینده علوم به ویژه 
در حوزه روان شناسی رشد و یادگیری و نیز تغییر رو به جلوی 
نظام آموزش عالی کشور در زمینه اهداف و ماموریت ها و به 
تبع آن افزایش وظایف اعضای هیأت علمی و نقش محوری 
آنان در آموزش و تاثیری که بر دانشگاه ها دارند، باید باشد )9(. 
ضروری است شایستگی های حرفه ای اعضای هیأت علمی 
در زمینه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی شناسایی شود. البته در 
این زمینه پژوهش هایی در داخل و خارج از کشور انجام شده 
است. پژوهش های انجام شده یا نحوه ارزشیابی دانشجویان 
توسط اعضای هیأت علمی را مشخص کرده است )10(، یا 
میزان آگاهی اعضای هیأت علمی از روش های ارزشیابی را 
بررسی نموده است )11( و یا شاخص های ارزشیابی از عملکرد 
تحصیلی و میزان کاربست آن توسط اعضای هیأت علمی 
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را تبیین کرده است )12(. پژوهش هایی هم وجود دارند که 
ارزشیابی را یک بُعد مهم در اخالق حرفه ای تدریس دانشگاهی 
معرفی کرده اند )13-14( و صالحیت در ارزشیابی را یکی از 

شاخص های استاد مطلوب دانسته اند )16-15(.
مطالعاتی هم وجود دارد که ارزشیابی مطلوب را ابزاری برای 
بهبود کیفیت تدریس قلمداد کرده اند )17(. در پژوهشی دیگر، 
تأثیر توسعه حرفه ای بر شایستگی های معلمان در ازریابی مورد 
پژوهشی هایی  چنین  انجام   .)18( است  گرفته  قرار  تحلیل 
شایستگی های  ادبیات  تقویت  به  می تواند  نظری  بعد  در 
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی کمک کند و در بعد کاربردی نیز 
می تواند آثاری چون: »کمک به اعضای هیأت علمی در جهت 
ارزشیابی اثر بخش تر و واقع گرایانه تری از میزان آموخته های 
دانشجویان، فراهم کردن زمینه ای برای آشنایی هر چه بیشتر 
اعضای هیأت علمی از شاخص های توانمندی آن ها در زمینه 
ارزشیابی آموزشی، کمک به نقش ارزشیابی آموزشی در بهبود 
عملکرد دانشجویان، کمک به مسئولین دانشگاه ها با توجه به 
ارائه ویژگی ها و شاخص هایی به عنوان مالک های استاد نمونه 
در زمینه ارزشیابی آموزشی« را به همراه داشته باشد. با عنایت 
به مطالب مطرح شده، این پژوهش در صدد پرداختن به این 
مسئله است که وضعیت اعضای هیأت علمی دانشگاه شاهد در 
خصوص شایستگی های حرفه ای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 
در مرحله پیش از آموزش )آغازین(، ضمن آموزش )تکوینی( 

و پس از آموزش )تراکمی( چگونه است؟

روشها
است.  پیمایشی  نوع  از  توصیفی  حاضر  تحقیق  روش 
جامعه آماری شامل تمام اعضای هیأت علمی )164 نفر( 
پایه  علوم  مهندسی،  و  فنی  انسانی،  علوم  دانشکده های  از 
 1398-99 تحصیلی  سال  در  شاهد  دانشگاه  کشاورزی  و 
می باشند که با استفاده از فرمول کوکران با مقدار خطای 0/05، 
115 نفر به عنوان حجم نمونه برآورد و با روش نمونه گیری 

به 13  انتخاب شدند. متاسفانه محققان  تصادفی سهمیه ای 
نیز  پرسشنامه   10 نداشتند،  دسترسی  پاسخگویان  از  نفر 
ناقص بود و لذا حجم نمونه و تعداد پرسشنامه های مورد 
بررسی 92 مورد شد. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته 
می باشد. این پرسشنامه دارای 30 گویه است و شایستگی های 
حرفه ای اعضای هیأت علمی را در حوزه ارزشیابی پیشرفت 
تحصیلی و در قالب سه نوع "پیش از آموزش )آغازین(، ضمن 
آموزش )تکوینی( و پس از آموزش )تراکمی(" سنجیده است. 
گویه های مرتبط با هر یک از ارزشیابی ها در شکل 1 ذکر شده 
است. روایی (Validity) پرسشنامه بر اساس نظر جمعی از 
 (Reliability) اعضای هیأت علمی دانشگاه شاهد تأیید و پایایی
 (Cronbach’s Alpha) آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ
0/87 محاسبه گردید. برای امتیازدهی، میانگین مجموع نمرات 
گویه های هر نوع از ارزشیابی به عنوان مبنا در نظر گرفته شد 
و با توجه به طیف پنج درجه ای لیکرت نقطه برش طیف میانی 
پرسشنامه، 3 بود. همچنین در راستای به دست آوردن میانگین 
جامعه، از آنجایی که پارامترهای آماری جامعه، نا معلوم ولی 
ثابت بود و ما آن را بر اساس نمونه برآورد کردیم، در نتیجه 
بر اساس میانگین طیف مورد استفاده در پرسشنامه به طور 
فرضی میانگین جامعه 3 تعیین شد. در پژوهش حاضر معیار 
مقایسه میانگین بدین صورت بود که میانگین 1 تا 2/33 در 
سطح نامطلوب، 2/34 تا 3/67 در سطح نسبتًا مطلوب و 3/68 
تا 5 در وضعبت مطلوب ارزیابی شد. جهت تجزیه و تحلیل 
داده ها نیز از آزمون های t استودنت تک گروهی، t دو گروه 
مستقل و تحلیل واریانس در محیط نرم افزار SPSS نسخه 

23 استفاده شده است.
مالحظات اخالقی: به منظور رعایت مالحظات اخالقی، مجوز 
الزم برای اجرای پرسشنامه از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه 
شاهد اخذ شد و همه مشارکت کنندگان در مطالعه با رضایت 
کامل و نیز حفظ اطالعات شخصی و علمی در پژوهش شرکت 
کردند و محرمانه بودن اطالعات و اصل رازداری رعایت گردید.
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مرضیه سکاکی و همکاران 15تحلیل شایستگی های حرفه ای اعضای هیأت علمی در زمینه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

یافتهها
توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخگویان

از مجموع 92 نفر اعضای هیأت علمی که به پرسشنامه ها پاسخ 
کامل داده بودند، 7 نفر )7/6%( زن و 85 نفر )92/4%( مرد 
بودند. 37 نفر )40/2%( در دانشکده علوم انسانی، 16 نفر در 
دانشکده علوم پایه )17/4%(، 23 نفر در دانشکده فنی و مهندسی 
)%25( و 16 نفر در دانشکده کشاورزی )17/4%( مشغول به 
تدریس بودند. 12 نفر از آن ها کمتر از 5 سال )%13/2(، 53 
نفر 6 تا 15 سال )58/2%(، 23 نفر 16 تا 25 سال )25/3%( و 

3 نفر 26 سال و باالتر )3/3%( سابقه خدمت داشتند.
سؤال اول پژوهش: وضعیت اعضای هیأت علمی دانشگاه 
شاهد در خصوص شایستگی های حرفه ای ارزشیابی پیشرفت 

تحصیلی در مرحله پیش از آموزش )ارزشیابی آغازین( چگونه 
است؟

در جدول 1 وضعیت شایستگی حرفه ای ارزشیابی پیشرفت 
تحصیلی اعضای هیات علمی در مرحله پیش از آزمون آورده 

شده است.
میانگین  و انحراف معیار به دست آمده به ترتیب؛ 3/88 و 
0/457 می باشد. اعداد مذکور به معنای آن است که وضعیت 
شایستگی های اعضای هیأت علمی در مرحله پیش از آموزش 
مطلوب  سطح  در  توصیفی  لحاظ  به  آغازین(  )ارزشیابی 
می باشد. برای تحلیل استنباطی )بررسی معناداری میانگین 
اظهارات پاسخگویان در خصوص شایستگی های حرفه ای 
 t« اعضای هیأت علمی در مرحله پیش از آموزش( از آزمون

شکل 1- شایستگی های حرفه ای اعضای هیأت علمی در زمینه ارزشیابی تحصیلی )برآمده از پژوهش حاضر(

پیش از آموزش )ارزشیابی آغازین(ضمن آموزش )ارزشیابی تکوینی(پس از آموزش )ارزشیابی پایانی(

توجه به پیشرفت تحصیلی دانشجویان در  	
پایان ترم

داشتن معیارهای صریح و روشن و قابل دفاع  	
برای ارزشیابی دانشجویان

تفکر  	 مستلزم  و  استنباطی  سؤال های  طرح 
در آزمون ها

ارزشیابی  	 ابزارهای  و  روش ها  از  استفاده 
دارای روایی و اعتبار الزم

ابزار  	 انواع  از  استفاده  به  نسبت  شناخت 
ارزشیابی )آزمون ها و ...(

آگاهی از نحوه تفسیر نتایج آزمون ها 	
تشویق دانشجویان به بیان برداشت خود از  	

سؤال ها در آزمون پایانی
ارزیابی کیفیت فعالیت عملی خواسته شده از  	

دانشجویان به جای تأکید بر کمیت
ارزشیابی  	 در  اخالقی  ارزش های  رعایت 

دانشجویان
کاربردی  	 و  عملی  آموخته های  ارزیابی 

دانشجویان

ارائه  	 به سطح علمی دانشجویان در  توجه 
مطالب درسی

آگاهی از انتظارات دانشجویان جهت ارائه  	
درس

ارائه  	 زمینه  در  دانشجویان  از  نیازسنجی 
سرفصل های درس

ایجاد انگیزه و روحیه علمی در دانشجو نسبت  	
به مطالعه منابع درسی

توجه به توانایی های فردی دانشجویان 	
توجه به فضا و امکانات آموزشی برای ارائه  	

مطالب درسی
توجه به سابقه پژوهشی دانشجویان 	
توجه به شرایط خاص دانشجویان 	
میزان پذیرش نظرات دانشجویان در رابطه  	

با درس
توجه به پیش زمینه و عالقه دانشجویان 	

اهمیت دادن به حضور دانشجو در کالس 	
علمی  	 مشکالت  رفع  در  رغبت  و  عالقه 

دانشجویان
شناسایی نقاط قوت و ضعف دانشجویان 	
اجرای امتحانات میان دوره ای در طول ترم 	
جلب  	 جهت  متنوع  شیوه های  به کارگیری 

مشارکت دانشجو در فعالیت کالسی
تشویق کالمی و اهمیت دادن به تالش های  	

دانشجویان در طول ترم
برنامه  	 فوق  فعالیت های  به  دادن  اهمیت 

دانشجویان در ارتباط با درس
توجه به پیشرفت تحصیلی دانشجویان در  	

طول ترم
پذیرش انتقادات و پیشنهادات دانشجویان  	

در حوزه ارزشیابی از آنان
ارائه بازخورد سریع و مناسب به دانشجویان 	

شایستگی های حرفه ای اعضای هیأت علمی در زمینه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
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تک متغیره« استفاده شده است. »t« به دست آمده )18/634( 
α/ از مقدار بحرانی جدول بزرگتر بوده  = 0 05 در سطح 
بنابراین می توان اذعان داشت، میانگین اظهارات پاسخ گویان 
اعضای هیأت علمی  در خصوص شایستگی های حرفه ای 
در مرحله پیش از آموزش )ارزشیابی آغازین( در حد باالتر 
از متوسط به لحاظ آماری معنا دار بوده است. همچنین به 
منظور بررسی وجود تفاوت معنادار بین اظهارات دو گروه 
پاسخگویان زن )با میانگین 3/77 و انحراف معیار 0/287( و 
مرد )با میانگین 3/89 و انحراف معیار 0/488( در خصوص 
شایستگی های اعضای هیأت علمی در مرحله پیش از آموزش 
)ارزشیابی آغازین( از آزمون »t مقایسه میانگین دو گروه مستقل« 
 p≤ 0/05 محاسبه شده )1/059( در سطح »t« .استفاده شده است
بیانگر عدم وجود تفاوت معنادار )P=0/317( بین اظهارات 

پاسخگویان است.
برای تحلیل وجود تفاوت معنادار بین اظهارات پاسخگویان 
بر حسب متغیر نوع دانشکده )علوم انسانی با میانگین 3/54 
و انحراف معیار 0/456، فنی و مهندسی با میانگین 3/73 و 

انحراف معیار 0/457، علوم پایه با میانگین 3/46 و انحراف 
معیار 0/419، کشاورزی با میانگین 3/88 و انحراف معیار 
0/457( از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شده 
است. »F« محاسبه شده )1/375( در سطح P≤ 0/05 بیانگر عدم 
وجود تفاوت معنادار )P=0/275( بین اظهارات پاسخگویان 

بوده است.
در سومین گام هم با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه 
اقدام به بررسی وجود تفاوت معنادار بین اظهارات پاسخگویان 
بر حسب متغیر سابقه کار )کمتر از پنج سال با میانگین 3/69 و 
انحراف معیار 0/558، شش تا پانزده سال با میانگین 3/96 و 
انحراف معیار 0/421، شانزده تا بیست و پنج سال با میانگین 
3/79 و انحراف معیار 0/468، بیست و شش سال و باالتر با 
میانگین 4/13 و انحراف معیار 0/416( شد. »F« محاسبه شده 
)1/849( در سطح P≤ 0/05 بیانگر عدم وجود تفاوت معنادار 

)P=0/144( بین اظهارات پاسخگویان بوده است.
سؤال دوم پژوهش: وضعیت اعضای هیأت علمی دانشگاه 
شاهد در خصوص شایستگی های حرفه ای ارزشیابی پیشرفت 

کامالً   طیف
 کامالً موافق  موافق  بی نظر  مخالف  مخالف 
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 31/4 6/44 41 7/46 43 3/4 4 3/4 4 - - درسی مطالب ارائه در دانشجویان  علمی سطح به توجه
 82/3 8/22 21 1/51 47 1/14 13 8/9 9 2/2 2 شجویان جهت ارائه درس آگاهی از انتظارات دان

 24/3 6/17 16 5/27 25 7/18 17 1/34 31 2/2 2 های درسدانشجویان در زمینه ارائه سرفصل از نیازسنجی

ایجاد انگیزه و روحیه علمی در دانشجو نسبت به مطالعه منابع  
 55/4 9/60 56 7/31 31 4/5 5 - - - - درسی

 04/4 9/23 22 63 58 5/6 6 5/6 6 - - های فردی دانشجویانتوجه به توانایی

 98/3 8/22 21 8/59 55 9/10 10 5/6 6 - - توجه به پیش زمینه و عالقه دانشجویان

 56/3 4/14 13 8/47 43 20 18 6/15 14 2/2 2 توجه به سابقه پژوهشی دانشجویان

 43/3 8/9 9 5/43 40 3/29 27 2/15 14 2/2 2 ط خاص دانشجویانتوجه به شرای 

 85/3 7/18 17 9/54 50 9/20 19 4/4 4 1/1 1 میزان پذیرش نظرات دانشجویان در رابطه با درس 

 04/4 33 30 8/47 44 1/12 11 3/3 3 3/3 3 توجه به فضا و امکانات آموزشی برای ارائه مطالب درسی

 

جدول 1- وضعیت شایستگی های حرفه ای ارزشیابی تحصیلی اعضای هیأت علمی در مرحله پیش از آموزش
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مرضیه سکاکی و همکاران 17تحلیل شایستگی های حرفه ای اعضای هیأت علمی در زمینه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

تحصیلی پیشرفت تحصیلی در مرحله ضمن آموزش )ارزشیابی 
تگوینی( چگونه می باشد؟

ارزشیابی  حرفه ای  شایستگی های  وضعیت   2 جدول  در 
ضمن  مرحله  در  علمی  هیأت  اعضای  تحصیلی  پیشرفت 

آموزش آورده شده است
میانگین  و انحراف معیار به دست آمده به ترتیب؛ 4/28 و 0/399 
می باشد. اعداد مذکور به معنای آن است شایستگی های حرفه ای 
)ارزشیابی  آموزش  مرحله ضمن  در  علمی  هیأت  اعضای 
تکوینی( به لحاظ توصیفی در حد زیاد می باشد. برای تحلیل 
پاسخگویان  اظهارات  میانگین  معناداری  استنباطی )بررسی 
در خصوص شایستگی های حرفه ای اعضای هیأت علمی در 
مرحله ضمن آموزش( از آزمون »t تک متغیره« استفاده شده 
α/ از مقدار بحرانی  = 0 است. »t« به دست آمده در سطح 05
جدول بزرگتر بوده بنابراین می توان اذعان داشت، میانگین 
اظهارات پاسخ گویان در خصوص شایستگی های حرفه ای 
)ارزشیابی  آموزش  مرحله ضمن  در  علمی  هیأت  اعضای 

تکوینی( در حد زیاد به لحاظ آماری معنا دار بوده است. به 
منظور بررسی وجود تفاوت معنادار بین اظهارات دو گروه 
پاسخگویان زن )با میانگین 4/37 و انحراف معیار 0/243( و 
مرد )با میانگین 4/27 و انحراف معیار 0/409( در خصوص 
شایستگی های اعضای هیأت علمی در مرحله ضمن آموزش 
میانگین دو گروه  مقایسه   t« آزمون  از  تکوینی(  )ارزشیابی 
مستقل« استفاده شده است. »t« محاسبه شده )0/909( در سطح 
P≤ 0/05 بیانگر عدم وجود تفاوت معناداری )P=0/387( بین 

اظهارات پاسخگویان است.
جهت تحلیل وجود تفاوت معنادار بین اظهارات پاسخگویان 
بر حسب متغیر نوع دانشکده )علوم انسانی با میانگین 4/23 
و انحراف معیار 0/415، فنی و مهندسی با میانگین 4/26 و 
انحراف معیار 0/368، علوم پایه با میانگین 4/39 و انحراف 
معیار 0/426، کشاورزی با میانگین 4/23 و انحراف معیار 
از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شده   )0/387
است. »F« محاسبه شده )0/644( در سطح P≤ 0/05 بیانگر عدم 

کامالً   طیف
 کامالً موافق  موافق  بی نظر  مخالف  مخالف 

 میانگین 
انی  تکوینی های ارزشیابی گویه

راو
ف

صد  
در

انی  
راو

ف
صد  

در
انی  

راو
ف

صد  
در

انی  
راو

ف
صد  

در
انی  

راو
ف

صد  
در

 

 28/4 9/44 40 9/44 40 5/4 4 5/4 4 1/1 1 اهمیت دادن به حضور دانشجو در کالس

 55/4 8/59 55 9/35 33 3/4 4 - - - - دانشجویانرفع مشکالت علمی عالقه و رغبت در 

 31/4 4/42 39 9/48 45 5/6 6 2/2 2 - - شناسایی نقاط قوت و ضعف دانشجویان

 10/4 8/34 32 9/48 45 8/9 9 4/5 5 1/1 1 اجرای امتحانات میان دوره ای در طول ترم 

شجو در های متنوع جهت جلب مشارکت دانبه کارگیری شیوه
 50/4 3/54 50 3/41 38 3/4 4 - - - - فعالیت کالسی 

 50/4 2/52 48 7/45 42 2/2 2 - - - - های دانشجویان در طول ترم شویق کالمی و اهمیت دادن به تالشت

های فوق برنامه دانشجویان در ارتباط با اهمیت دادن به فعالیت
 04/4 25 23 4/55 51 5/18 17 1/1 1 - - درس

 32/4 6/44 41 7/45 42 6/7 7 2/2 2 - - به پیشرفت تحصیلی دانشجویان در طول ترم توجه 

پذیرش انتقادات و پیشنهادات دانشجویان در حوزه ارزشیابی از 
 09/4 5/31 29 3/53 49 8/9 9 3/4 4 1/1 1 آنان

 14/4 5/31 29 3/53 49 9/10 10 3/3 3 - - ارائه بازخورد سریع و مناسب به دانشجویان

 

جدول 2- وضعیت شایستگی های حرفه ای ارزشیابی تحصیلی اعضای هیأت علمی در مرحله ضمن آموزش
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وجود تفاوت معنادار )P=0/589( بین اظهارات پاسخگویان 
بوده است.

برای بررسی وجود تفاوت معنادار بین اظهارات پاسخگویان 
بر حسب متغیر سابقه کار )کمتر از پنج سال با میانگین 4/28 
و انحراف معیار 0/532، شش تا پانزده سال با میانگین 4/28 
و انحراف معیار 0/350، شانزده تا بیست و پنج سال با میانگین 
4/31 و انحراف معیار 0/430، بیست و شش سال و باالتر با 
میانگین 4/10 و انحراف معیار 0/600( از آزمون تحلیل واریانس 
یک طرفه استفاده شده است. »F« محاسبه شده )0/257( در 
 )P=0/856( بیانگر عدم وجود تفاوت معنادار P≤ 0/05 سطح

بین اظهارات پاسخگویان بوده است.
سؤال سوم پژوهش: وضعیت اعضای هیأت علمی دانشگاه 
شاهد در خصوص شایستگی های حرفه ای ارزشیابی پیشرفت 
تحصیلی در مرحله پس از آموزش )ارزشیابی پایانی( چگونه 

می باشد؟
ارزشیابی  حرفه ای  شایستگی های  وضعیت   3 جدول  در 

پیشرفت تحصیلی اعضای هیأت علمی در مرحله پس ازآموزش 
آورده شده است.

میانگین  و انحراف معیار به دست آمده به ترتیب 4/31 و 0/404 
می باشد. اعداد مذکور به معنای آن است که شایستگی های 
آموزش  از  پس  مرحله  در  علمی  هیأت  اعضای  حرفه ای 
)ارزشیابی پایانی( به لحاظ توصیفی در حد زیاد می باشد. 
برای تحلیل استنباطی )بررسی معناداری میانگین اظهارات 
پاسخگویان در خصوص شایستگی های حرفه ای اعضای هیأت 
علمی در مرحله پس از آموزش( از آزمون »t تک متغیره« استفاده 
α/ از مقدار  = 0 05 شده است. »t« به دست آمده در سطح 
بحرانی جدول بزرگتر بوده بنابراین می توان اذعان داشت، 
میانگین اظهارات پاسخ گویان در خصوص شایستگی های 
آموزش  از  پس  مرحله  در  علمی  هیأت  اعضای  حرفه ای 
)ارزشیابی پایانی( در حد زیاد به لحاظ آماری معنا دار بوده 
است. به منظور بررسی وجود تفاوت معنادار بین اظهارات 
دو گروه پاسخگویان زن )با میانگین 4/34 و انحراف معیار 

کامالً   طیف
 کامالً موافق  ق مواف بی نظر  مخالف  مخالف 
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 38/4 3/47 43 1/45 41 6/6 6 1/1 1 - - در پایان ترم  دانشجویان توجه به پیشرفت تحصیلی 

زشیابی وشن و قابل دفاع برای ارداشتن معیارهای صریح و ر
 42/4 9/48 45 6/44 41 5/6 6 - - - - جویاندانش

 48/4 6/57 53 7/33 31 7/8 8 - - - - ها در آزمون  طرح سؤالهای استنباطی و مستلزم تفکر

 17/4 6/32 30 6/51 47 4/15 14 - - - - استفاده از روشها و ابزارهای ارزشیابی دارای روایی و اعتبار الزم

 23/4 37 34 1/51 47 9/10 10 1/1 1 - - آزمون هاو ....(ی )تفاده از انواع ابزار ارزشیابشناخت نسبت به اس

 26/4 3/39 35 3/48 43 4/12 11 - - - - های از نحوه تفسیر نتایج آزمون آگاه

 36/4 7/45 42 3/47 43 3/3 3 3/3 3 - - های آزمون مطابق با آنچه که تدریس شدهطرح سؤال

فعالیت عملی خواسته شده از دانشجویان به جای  ارزیابی کیفیت 
 23/4 3/41 38 7/46 43 5/6 6 4/5 5 - - تأکید بر کمیت

 26/4 8/47 43 6/35 32 2/12 11 4/4 4 - - های اخالقی در ارزشیابی دانشجویانرعایت ارزش

 29/4 6/39 36 6/51 47 6/7 7 1/1 1 - - کاربردی دانشجویان های عملی وارزیابی آموخته

 

جدول 3- وضعیت شایستگی های حرفه ای ارزشیابی تحصیلی اعضای هیأت علمی در مرحله پس از آموزش
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0/284( و مرد )با میانگین 4/31 و انحراف معیار 0/413( در 
خصوص شایستگی های اعضای هیأت علمی در مرحله پس 
آموزش )ارزشیابی پایانی( از آزمون »t مقایسه میانگین دو گروه 
مستقل« استفاده شده است. »t« محاسبه شده )0/252( در سطح 
P≤ 0/05 بیانگر عدم وجود تفاوت معنادار )P=0/807( بین 

اظهارات پاسخگویان است.
برای تحلیل وجود تفاوت معنادار بین اظهارات پاسخگویان 
بر حسب متغیر نوع دانشکده )علوم انسانی با میانگین 4/33 و 
انحراف معیار 0/430، فنی و مهندسی با میانگین 4/20 و انحراف 
معیار 0/422، علوم پایه با میانگین 4/33 و انحراف معیار 0/393، 
کشاورزی با میانگین 4/41 و انحراف معیار 0/311( از آزمون 
تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شده است. »F« محاسبه شده 
)0/956( در سطح P≤ 0/05 بیانگر عدم وجود تفاوت معنادار 

)P= 0/417( بین اظهارات پاسخگویان بوده است.
در گام بعدی هم با استفاده از از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه 
اقدام به بررسی وجود تفاوت معنادار بین اظهارات پاسخگویان 
بر حسب متغیر سابقه کار )کمتر از پنج سال با میانگین 4/28 و 
انحراف معیار 0/535، شش تا پانزده سال با میانگین 4/31 و 
انحراف معیار 0/393، شانزده تا بیست و پنج سال با میانگین 
4/33 و انحراف معیار 0/359، بیست و شش سال و باالتر با 
میانگین 4/23 و انحراف معیار 0/602( شد. »F« محاسبه شده 
)0/091( در سطح P≤ 0/05 بیانگر عدم وجود تفاوت معنادار 

)P=0/965( بین اظهارات پاسخگویان بوده است.

بحثونتیجهگیری
نتایج مطالعه حاضر بیانگر آن است که شایستگی های حرفه ای 
اعضای هیأت علمی دانشگاه شاهد در مرحله پیش از آموزش 
به  دارد.  قرار  متوسط  از  باالتر  در حد  آغازین(  )ارزشیابی 
عبارتی اعضای هیأت علمی در زمینه هایی چون؛ ایجاد انگیزه 
و روحیه علمی در دانشجو نسبت به مطالعه منابع درسی، توجه 
به سطح علمی دانشجویان در ارائه مطالب درسی، توجه به 

امکانات  و  فضا  به  توجه  و  دانشجویان  فردی  توانایی های 
آموزشی برای ارائه مطالب درسی توانایی های الزم را دارا 
می باشند و در زمینه هایی چون آگاهی از انتظارات دانشجویان 
جهت ارائه درس؛ نیازسنجی از دانشجویان در زمینه ارائه مطالب 
سرفصل های دروس؛ توجه به سابقه پژوهشی دانشجویان؛ 
توجه به پیش نیاز و عالقه دانشجویان؛ توجه به شرایط خاص 
دانشجویان؛ میزان پذیرش نظرات دانشجویان در رابطه با درس، 
توانایی های آنان پایین تر از حد متوسط ارزیابی شد. نتایج نشان 
داد که شایستگی های حرفه ای اعضای هیأت علمی دانشگاه 
شاهد در مرحله ضمن آموزش )ارزشیابی تکوینی( در حد زیاد 
می باشد. به عبارتی اعضای هیأت علمی در زمینه هایی همچون 
عالقه و رغبت در رفع مشکالت علمی دانشجویان، به کارگیری 
شیوه های متنوع جهت جلب مشارکت دانشجو در فعالیت 
کالسی، تشویق کالمی و اهمیت دادن به تالش های دانشجویان 
در طول ترم، توجه به پیشرفت تحصیلی دانشجویان در طول 
ترم، شناسایی نقاط قوت و ضعف دانشجویان و اهمیت دادن 
به حضور دانشجو در کالس؛ اجرای امتحانات میان دوره ای در 
طول ترم؛ اهمیت دادن به فعالیت های فوق برنامه دانشجویان 
در ارتباط با درس؛ پذیرش انتقادات و پیشنهادات دانشجویان 
در حوزه ارزشیابی از آنان؛ ارائه بازخورد سریع و مناسب به 

دانشجویان توانایی های الزم را دارا می باشند.
بر اساس نتایج مطالعه حاضر، شایستگی های حرفه ای اعضای 
هیأت علمی دانشگاه شاهد در مرحله پس از آموزش )ارزشیابی 
پایانی( در حد زیاد می باشد. به عبارتی اعضای هیأت علمی در 
زمینه هایی چون؛ طرح سؤال های استنباطی و مستلزم تفکر در 
آزمون ها، داشتن معیارهای صریح و روشن و قابل دفاع برای 
ارزشیابی دانشجویان، توجه به پیشرفت تحصیلی دانشجویان 
در پایان ترم، طرح سوال های آزمون مطابق با آنچه که تدریس 
شده و ارزیابی آموخته های عملی و کاربردی دانشجویان؛ 
استفاده از روش ها و ابزارهای ارزشیابی دارای روایی و اعتبار 
الزم؛ شناخت نسبت به استفاده از انواع ابزار ارزشیابی؛ آگاهی 
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از نحوه تفسیر نتایج آزمون ها؛ ارزیابی کیفیت فعالیت عملی 
خواسته شده از دانشجویان به جای تأکید بر کمیت؛ رعایت 
توانایی های  دانشجویان،  ارزشیابی  در  اخالقی  ارزش های 
الزم را دارا می باشند. نتایج این مطالعه با یافته های برخی 
از مطالعات همسو است. بر اساس مطالعه پژوهشی نصر و 
همکاران با عنوان "شاخص های ارزشیابی عملکرد تحصیلی 
و میزان کاربست آن توسط اعضای هیات علمی" نتایج نشان 
داده بودند، استادان نمونه کشوری بر چهار مقوله 1. تعیین 
اهداف، معیارها و رویه های ارزشیابی؛ 2. ارزشیابی مستمر؛ 
3. نوع سؤال های ارزشیابی، چگونگی طراحی و نمره گذاری 
آن ها؛ 4. ارائه بازخورد و اطمینان دادن به دانشجویان از نتایج 
ارزشیابی تأکید داشته اند )12(. رابرتز و دیر هم در مطالعه 
خود که با هدف "معرفی ویژگی های استاد اثربخش" انجام 
شده بود یکی از مهم ترین خصوصیات مؤثر استاد را ارزیابی 
آغازین، تکوینی و تراکمی پیشرفت تحصیلی دانشجویان اعالم 
کرده اند )16(. کمیلی و رضایی در پژوهش توصیفی خود که 
"نحوه ارزشیابی دانشجویان توسط اعضای هیأت علمی" نام 
داشت، دریافته  بودند که از جمله مهم ترین مالک های اعضای 
هیأت علمی برای دانشجویان به آزمون پایان ترم است )10(. 
نجفی و همکاران در پژوهش "ارزیابی ابعاد اخالق حرفه ای 
تدریس اعضای هیأت علمی" و نوابی و همکاران در پژوهش 
"معیارهای استاد مطلوب" نشان دادند که توانایی در ارزشیابی 

یکی از شاخص های استاد مطلوب است )13(.
نقش و اهمیت ارزشیابی در فرایند اصالح و رشد نظام های 
آموزش عالی و ایجاد ارتباط نزدیک با دستاوردهای علمی 
برکسی پوشیده نیست. ایجاد نظام ارزشیابی کیفیت آموزش، 
ابزاری را برای دانـشگـاه فـراهـم می سازد تا به وسیـله آن 
فعالیت های خود را مورد بازنگری قرار دهد. نقاط قوت و 
ضعف را معین کند و گزینه های مناسب را برای اصالح خود 
انتخاب نماید. از آنجا که از طریق ارزشیابی تحصیلی، حاصل 
قرار می گیرد  مورد سنجش  آموزشی  تالش های یک دوره 

و ضمن صدور مجوز ارتقای فراگیرندگان به سطح باالتر، 
کاستی های احتمالی فرآیند آموزشی نیز مشخص می گردد. 
الزم است نحوه اجرای ارزشیابی تحصیلی مطابق با ضوابط 
علمی باشد. امروزه ارزشیابی در مراکز آموزشی به صورت 
عادت درآمده است و سؤاالتی طرح و تکثیر می شود و ارزش 
کمی آن به صورت نمره در می آید. در حالی که فلسفه وجودی 
ارزشیابی تحصیلی تنها یکی از موارد استفاده از نتایج ارزشیابی 
است و استفاده های دیگری دارد، از جمله تعیین کیفیت آموزشی 
کالس در طول دوره، تعیین جایگاه هر فراگیرنده در کالس، 
ارائه بازخورد به فراگیرندگان در مورد کاستی ها یا ضعف 
گیرد.  قرار  نظر  مد  بایستی  مفاهیم درسی  در  که  تحصیلی 
در نظام ارزشیابی باید به جای بها دادن به نمره و نتیجه، به 
فرایند و نحوه انجام کار و پیمودن راه حل و تالش فراگیر 
اهمیت داده شود. به نظر می رسد، این امر زمانی تحقق پیدا 
می کند که سیاست گذاران و برنامه ریزان آموزشی به اهمیت 
و فواید ارزشیابی تحصیلی به شیوه علمی و صحیح پی برده 
باشند و در برنامه ریزی های آموزشی خود زمان الزم را برای 
ارزشیابی در اختیار اساتید قرار دهند. مروری بر مباحث یاد 
شده روشن می کند که ارزشیابی پیشرفت یادگیری یکی از 
مؤلفه های مهم هر فعالیت آموزشی است و توجه به آن، برای 
برنامه های آموزشی حیاتی است. لذا برای اجرای دقیق آن باید 

به تخصص و مهارت الزم برخوردار بود )5(.
یافته های این مطالعه در سه مرحله ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 
مبین نکات مختلفی است. تعریف چارچوبی عینی و روشن 
از چگونگی ارزشیابی عملکرد تحصیلی دانشجویان، یکی از 
نکته های مهم و نقطه آغاز طراحی یک نظام ارزشیابی مناسب 
است. گسترش مصادیق مورد توجه در ارزشیابی به گونه ای 
که به موارد مختلفی به عنوان مالک ارزشیابی توجه شود، برای 
یک ارزشیابی اثربخش ضرورت دارد. سؤال های آزمون نیز یکی 
از ابعاد مهمی است که باید در ارزشیابی از عملکرد تحصیلی 
دانشجویان به آن توجه کرد. این اهمیت بویژه در رشته هایی به 
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کاربست سؤال های چندگزینه ای ضرورت دارد. برعکس تأکید 
جدی بر استفاده از سؤال های استنباطی و باز پاسخ به دلیل 
رسالت این سؤال ها در تولید علم و تفکر اهمیت خاصی دارد. 
توجه به سطح علمی کالس در انجام ارزشیابی از نکات مهمی 
است که باید به آن توجه شود. عالوه بر نکات فنی موجود در 
ارزشیابی از عملکرد تحصیلی دانشجویان، باید به جنبه های 
اخالقی نیز توجه داشت. به عبارت روشن تر، ارزشیابی عالوه 
بر آنکه یک فعالیتی علمی است، فعالیتی اخالقی نیز هست. 
لذا از یک سو باید مستقل از فرد ارزشیابی شونده، انجام شود 
و از سوی دیگر باید در قبال نتایج حاصل از ارزشیابی نسبت 

به دانشجویان پاسخگو بود.
در ادامه به برخی از پیشنهادهای کاربردی اشاره می شود:

زمینه  در  پاسخگویان  اظهارات  میانگین  که  آنجایی  از   -
ارزشیابی پیش از آموزش در حد متوسط است، لذا باید 
برای بهبود سطح مهارت های اعضای هیأت علمی در این 

حیطه تالش بیشتری شود.
همزمان با تحوالتی که در بخش های مختلف قلمروی   -
تحصیلی  عملکرد  از  ارزشیابی  می شود،  ایجاد  تدریس 
کاربرد،  و  روش ها  ماهیت،  لحاظ  به  نیز  دانشجویان 

دستخوش تحول و پیشرفت است. لذا باید برای بهبود و 
ارتقاء آن در سطح دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی 

تالش کرد.
افزایش دانش و مهارت اساتید در تهیه و کاربرد انواع   -
آزمون های سنجش عملکرد و پوشه کار، تهیه محتوا و 
تفسیر عملکرد در آزمون های سنجش عملکرد و پوشه 
کار، نیاز به مهارت های تخصصی در این زمینه دارد، لذا 
مسئوالن آموزشی دانشگاه باید تدابیری اتخاذ کنند که این 

مهارت ها با برگزاری کارگاه های آموزشی آموخته شود.
و  یادگیری  در  متفاوتی  توانایی های  دارای  دانشجویان   -
توانایی های  که  است  الزم  بنابراین،  هستند.  ارزشیابی 

متفاوت دانشجویان در ارزشیابی لحاظ شود.
در پایان باید عنوان شود که در انجام این مطالعه، محدودیت هایی 
وجود داشت که پژوهش را با سختی هایی همراه کرده بود از 
جمله مشکالتی در جمع آوری داده ها از اعضای هیأت علمی به 
دلیل مشغله کاری آنان و اکتفا به پرسشنامه و محدودیت های آن.
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Analyzing the Professional Qualifications of Faculty Members 
in the Field of Evaluating Educational Progress

Marzieh Sakaki1, Mohammad Hassan Mirzamohammadi2, Mahdi Sobhaninejad3, Hassan Najafi4*

Abstract

Introduction: Today, evaluation is an integral part of the teaching-learning process and it is mainly used 

to guide and improve the performance of teachers as well as to overcome existing educational barriers 

for learners. In this regard, the present study aimed to analyze the professional competencies of faculty 

members in the field of evaluating the academic achievement.

Methods: The research method is descriptive survey. The statistical community consisted of all faculty 

members of Shahed University in the academic year of 2019-2020 that were located in four faculties of 

humanities, engineering and basic sciences and agriculture. 92 of them were selected using quota random 

sampling method. Research tool was a valid and reliable researcher-made questionnaire. Data were analyzed 

using one-sample t-test, two-way t-test, and analysis of variance through SPSS version 23.

Results: The results of statistical analysis showed that the professional competencies of the faculty 

members in the early stage evaluation (with a mean of 3.88 and standard deviation 0.457) were above 

average. Moreover, they were high in the developmental stage (with a mean of 4.28 and standard deviation 

(0.399) and at the final stage (mean of 4.31 and standard deviation of 0.404). There was no significant 

difference between the respondents’ opinions in terms of gender (P = 0.807), faculty (P = 0.417) and teaching 

experience (P = 0.965) at the level of P <0.05.

Conclusion: In order to accurately evaluate the evaluation of academic achievement, the professors 

of Shahed University should be more empowered in the field of necessary knowledge and skills, including 

assessing the needs of students in presenting course titles and paying attention to the special conditions of 

students.
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