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مقايسه معيارهاي تدريس اثربخش در دورههاي كارشناسي از ديدگاه اساتيد دانشگاه
شهيد مدني و دانشجويان
جعفر بهادري خسروشاهي
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چکيده
هدف پژوهش حاضر مقايسه معيارهاي تدريس اثربخشي در دورههاي كارشناسي از ديدگاه اساتيد دانشگاه
شهيد مدني و دانشجويان بود .روش تحقيق در اين پژوهش توصيفي از نوع پيمايشي است كه به توصيف نظرات
اساتيد رشته علوم تربيتي دانشگاه شهيد مدني آذربايجان و دانشجويان اين دانشگاه درباره ميزان به كارگيري
معيارهاي تدريس اثربخش توسط اساتيد و دانشجويان ميپردازد .جامعه آماري اين پژوهش از دو مجموعه تشکيل
شده است :دانشجويان كارشناسي رشته علوم تربيتي دانشگاه شهيد مدني آذربايجان و اساتيد كارشناسي رشته علوم
تربيتي اين دانشگاه .با توجه به حجم جامعه آماري ،تعداد  9نفر از اساتيد كارشناسي رشته علوم تربيتي به عنوان
نمونه آماري و به صورت نمونهگيري هدفمند انتخاب شدند .همچنين تعداد  99نفر از دانشجويان كارشناسي رشته
علوم تربيتي اين دانشگاه به روش تصادفي ساده انتخاب شده و مورد بررسي قرار گرفتند .براي جمعآوري دادهها
از پرسشنامه معيارهاي تدريس اثربخش عندليب و احمدي استفاده شد .تجزيه و تحليل دادهها با روش آماري
آزمون  tتك نمونهاي و  tدو گروه مستقل انجام گرفت .نتايج پژوهش نشان داد كه در معيارهاي مربوط به طراحي
تدريس ،اجراي آموزش ،مديريت كالس ،برقراري روابط انساني و ارزشيابي در اساتيد تفاوت وجود دارد .بين
اساتيد و دانشجويان ،در معيارهاي مربوط به اجراي آموزش ،مديريت كالس و ارزشيابي تفاوت معناداري وجود
دارد .در واقع اساتيد نسبت به دانشجويان در مديريت كالس درس از ميانگين باالتري برخوردارند و در معيارهاي
مربوط به اجراي آموزش و ارزشيابي ،دانشجويان داراي ميانگين باالتري هستند .توجه به معيارهاي تدريس
اثربخش در دوره كارشناسي نقش مهمي در بهبود ياددهي -يادگيري دانشجويان دارد.
كليدواژهها :تدريس اثربخش ،دورههاي كارشناسي ،اساتيد.

 .1دانشجوي دكتري روانشناسي تربيتي ،دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي ،دانشگاه شهيد مدني آذربايجان،
تبريز ،ايرانjafar.b0202@yahoo.com ،
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مقدمه
تعليم و تربيت فراگيران در هر نظام آموزشي در چرخهاي از فرايند تدريس و يادگيري تحقق مييابد.
بهطوريكه تحت تأثير افکار سنتي در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي انتظار ميرود بيشترين ميزان يادگيري و
تغييرات رفتاري در هنگام تدريس شکل گيرد .اعضاي هيأت علمي و اساتيد ،اصليترين و گرانبهاترين ركن در
دانشگاه هستند كه عمده ترين وظيفه آنها تدريس و آموزش است .كيفيت تدريس و آموزش در ارتقاي انگيزه،
نشاط ،نوآوري و افزايش كارايي استاد و دانشجو تأثير بسزايي دارد .اگر اين باور صحيح باشد كه وظيفه تدريس
در آموزش از جمله وظايف خطير و بااهميّت است ،توجه به اين وظيفه ،چگونگي اجراي آن ،عوامل مؤثر بر آن
و نيز حيطههايي كه اين وظيفه در آنها صورت ميگيرد ،از اهميت ويژهاي برخوردار خواهد بود (توفيقيان ،منادي،
نصراللهي و رخشاني.)1991 ،
هر چند گسترش تحصيالت دانشگاهي و پذيرش روزافزون دانشجويان در مقاطع و رشتههاي مختلف
تحصيلي ميتواند نشانهاي از خود شکوفايي و پيشرفت در نگرش اقشار مختلف اجتماعي تلقي شود ،اما توسعه
و رشد كمّي و كيفي اساتيد در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي نيز متناسب با آن ،يکي از چالشهاي اصلي
در نظام آموزش عالي ايران است .اين در حالي است كه به گزارش برخي از آمارها (صفري )1999 ،رشد كمّي
دانشجويان در كشور نيز به بيش از سه ميليون نفر رسيده و چنين پيشبيني ميشود كه توسعه فعاليتهاي نظام
آموزش عالي كشور در آينده نزديك 99 ،درصد از افراد  11تا  41ساله را پوشش دهد .بديهي است كه موارد
مذكور ،ضرورت مطالعه در تدريس دانشگاهي را اهميت ميبخشد .به طور سنتي شيوه و ماهيت ارزيابي از
اثربخشي و كيفيت تدريس اساتيد دانشگاه با چالش اساسي روبرو است (غالمي و اسدي.)1994 ،
پديدهي تدريس و مؤلّفههاي اثربخشي آن ازجمله موضوعاتي است كه از گذشته تا به امروز جزو دغدغه-
هاي اساسي پژوهشگران و نظريهپردازان تعليم و تربيت در سرتاسـر جهان بوده است .مطالعهي تدريس در دو سطح
آموزش عمومي و آموزش عالي تأملبرانگيز است .تدريس اثربخش در آموزش عالي به طور گستردهاي معطوف
به دانشجويان و يادگيري آنهاست .براي رسيدن به اين هدف به دو اصل اساسي توجه شده است :اول اينکه

مقايسه معيارهاي تدريس اثربخش در...
تدريس نيازمند يك مجموعه از مهارتها ورويههاي خاص است كه توسط پژوهشهايي شناسايي شدهاند و دوم
آن كه تدريس بايد بتواند به نيازهاي بافت و زمينهي خاص توجه داشـته باشد (دولين و سمرويکرما.)4919 ،1
از سوي ديگر ،صاحبنظران معتقد هستند كه استاد اساسيترين عامل براي ايجاد موفقيت در تحقق اهداف
آموزشي است كه مي تواند با كنترل متغيرهاي مختلف ،وضعيت مناسبي براي حصول يادگيري بهتر فراهم آورد.
استاد خلق كننده فضايي است كه دانشجو در آن بصيرت پيدا ميكند ،استعدادهاي بالقوه خود را شناخته و رشد
ميدهد و در جهت تواناييهاي حرفهاي و شخصي خود به بهترين شيوه گام برميدارد .اين تغييرات با اتکا به
ويژگيهاي مطلوب مدرس صورت خواهد پذيرفت (گيلسپي .)4992 ،4برخي تحقيقات نشان دادهاند كه استاد با
به كارگيري متغيرهايي از جمله بيان روشن ،استفاده از روشهاي مناسب و متنوع در تدريس ،تسلط بر موضوع
درسي ،خالقيت و نوآوري ،شناسايي تفاوتهاي فردي ،لذت بردن از كار با دانشجو ،عادالنه رفتار كردن ،داشتن
رابطه خوب با دانشجو و ...مي تواند وضعيتي را به وجود آورد كه باعث تسهيل در يادگيري گردد (دارابي،
درخشان ،كياني ،ملکي و سعيدي .)1994 ،همچنين تسلط استاد بر درس مورد تدريس ،نحوه ساماندهي و تنظيم
درس و عالقمندي به تدريس از خصوصيات يك استاد توانمند معرفي شده است (قرباني ،حاجيآقاجاني،
حيدريفر ،انداده و شمسآبادي .)1911 ،همچنين اسدي ،غالمي و بلندهمتان ( )1991در پژوهش خود به اين
نتيجه دست يافتند كه عوامل و مؤلّفههاي اساسي تدريس اثربخش از نظر اعضاي هيأت علمي متفاوت بودند .آنها
عالوه بر مهارت هاي آموزشي و منش فـردي ،خصوصـيات اخالقي و عوامل ارتباطي را به عنوان دو مؤلّفة مهم
ديگر تدريس اثربخش در آموزش عالي برشمردند .از سويي گشمرد ،معتمدي و واحدپرست ( )1999نيز در
پژوهش خود نشان دادند كه از نظر اعضاي هيأت علمي تسلط اسـتاد در درس مورد تدريس ،صداقت در رفتار و
گفتار ،ارائة مطالب جديد ،داشتن برنامهريزي منظم جهت ارائه د روس را جزء معيارهاي تدريس اثربخش دانسته-
اند.
از آنجا كه نقش استاد در فرايند آموزش و تدريس مهم و غير قابل انکار ميباشد ،دانستن معيارهاي يك
استاد توانمند براي تدريس اثربخش ميتواند در جهت ارتقاي عملکرد استاد مؤثر واقع گردد .به طوري كه يکي
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از متداولترين روشهايي كه در بيشتر كشورها و از جمله در ايران جهت تعيين معيارهاي يك استاد توانمند استفاده
ميشود ،نظرخواهي از دانشجويان است (بولز .)4999 ،1به اعتقاد برخي از محققين ،ارزشيابي دانشجويي تنها منبع
ملموس و بهترين نوع ارزشيابي است؛ چرا كه دانشجويان تنها افرادي هستند كه به طور مستقيم توسط استادان
آموزش داده ميشوند و بنابراين براي قضاوت در مورد فعاليتهاي آموزشي آنان در بهترين شرايط قرار دارند .از
طرف ديگر ،ارزيابي دانشجو از استاد به عنوان يکي از مهمترين اركان تدريس و آموزش دانشگاهي محسوب
ميگردد .يك ارزيابي مؤثر ميتواند باعث ايجاد انگيزه در دانشجويان و همچنين به مدرس در انجام بهينه فعاليت-
هاي خود كمك نمايد (اسپرول.)4999 ،4
ارزشيابي اساتيد دانشگاه به وسيله دانشجويان ،مالک مناسبي براي بهبود كيفيت آموزشي است و با
ايجاد زمينه يك بازخورد فوري از طريق ارزشيابي تکويني اعضاي هيئتعلمي دانشگاه توسط دانشجويان،
موجب بهبود روش تدريس ،ارتقاي برنامه درسي و توسعه يادگيري در شاگردان ميشود (المتر .)4992 ،9در
مطالعهاي كه از طريق نظرسنجي از دانشجويان انجام شده بود ،نشان داد كه عمدهترين معيار از ديدگاه آنان روش
تدريس بوده و توانايي برقراري ارتباط ،دانشپژوهي و خصوصيات شخصيتي و اخالقي به ترتيب در اولويتهاي
بعدي قرار داشتند .بر اساس نتايج اين مطالعه معلومات علمي مدرس ،معرفي موضوعات و مطالب جديد و
روزآمد ،توانايي انتقال مطلب و ايجاد انگيزه در دانشجويان براي مشاركت در بحث از شاخصهاي عمده و
تأثيرگذار در امر آموزش مطرح شده

است (زوهر و اسالمينژاد .)1912 ،همچنين در بررسي برگمن و گاتيسکيل1

( )1999در مورد نظرات اعضاي هيئتعلمي در مورد ويژگيهاي مدرسين باليني ممتاز و آموزش مؤثر ،از نظر
مدرسين دانشپژوهي و از نظر دانشجويان توانايي برقراري ارتباط از معيارهاي عمده بودند .به عالوه (شکورنيا،
مطلق ،ماليري ،جهانمردي و كميليثاني )1991 ،نشان داده است مهمترين معيار رفتار و عملکرد آموزشي بوده
و از نظر آنان ويژگيهاي شخصيتي و دانشگاهي مدرسين و طريقه ارزشيابي دانشجويان نيز داراي اهميّت متوسط
است .در بررسي (ايرانفر ،عزيزي و واليي )1919 ،مشخص شد كه دانشجويان مدرسين را صرفاً احساسي
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ارزشيابي نميكنند بلکه ابعاد مختلف و به خصوص ابعاد مهارتهاي ارتباطي حين تدريس را مدنظر قرار
ميدهند و در واقع روش و چگونگي آموزش دادن آنان توسط دانشجو مورد داوري قرار ميگيرد( .بويد و
گولدهابر )4919 ،1بيان ميدارند كه يکي از راههاي رشد و ارتقاي تواناييهاي اساتيد براي آموزش بهتر ،شركت
در دورههاي آموزش ضمن خدمت است كه موجب آشنايي و فراگيري اساتيد تازه كار با روشها و مهارتهاي
نوين تدريس ميشود .او معتقد است كه بين مهارتهاي تدريس اساتيد با سابقه خدمت و سطح تحصيالت مختلف
تفاوت معناداري وجود ندارد و اساتيد تازه كار ميتوانند با استفاده از كالسهاي آموزش ضمن خدمت توانايي
تدريس خود را افزايش دهند( .هانتلي )4991 ،4شايستگيهاي استادان را در سه حوزه دانش حرفهاي ،عمل حرفهاي
و تعهد حرفهاي تقسيمبندي كرده است .دانش حرفهاي شامل دانش مربوط به محتوا ،شناخت دانشجو و آگاهي از
تدريس و عمل يادگيري است .عمل حرفهاي از طراحي يادگيري ،ايجاد محيط يادگيري و سنجش و ارزشيابي
تشکيل شده است و تعهد حرفهاي نيز دربرگيرنده يادگيري حرفهاي ،مشاركت ،رهبري ،ارزشها ،ارتباطات و
اخالقيات ميباشد.
پژوهش درباره تدريس در دانشگاه از جمله مهمترين مسايلي است كه از يك سو بازخورد مناسب براي
تجزيه و تحليل مسايل آموزشي ،تصميمگيريهاي اساسي و برنامهريزي هاي راهبردي دراختيار مسئوالن دست
اندركاران آموزش عالي قرار ميدهد و از سوي ديگر ،مدرسان با آگاهي از كيفيت عملکرد خود در جريان
تدريس قادر خواهند بود به اصالح شيوهها و روشهاي آموزشي و در نتيجه ،افزايش كيفيت تدريس خود بپردازند
(ذوالفقاريزعفراني .)1911 ،در واقع وضعيت در حال گذار جهان و به تبع آن كشور ما به لحاظ تکنولوژيکي،
رشد و گسترش فزاينده علوم به ويژه در حوزه روانشناسي رشد و يادگيري و نيز تغيير رو به جلوي نظام آموزش
و پرورش كشور در زمينه اهداف و مأموريتها و به تبع آن افزايش وظايف استادان ،ايجاب ميكند تا شايستگيها
و صالحيتهاي حرفهاي استادان مورد شناسايي و اعتبار سنجي قرار گيرد .اين شايستگيها يا ويژگيها نه تنها
ميتواند در آموزش و تربيت استادان به كار گرفته شود ،بلکه به منزله عوامل ،مالکها و شاخصهايي براي
ارزشيابي ميزان كيفيت عملکرد و اثربخشي استادان ،تدوين محتواي آموزشي براي برنامههاي آموزشي مراكز
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تربيت معلم و دورههاي آموزش بدو خدمت ،دورههاي ضمن خدمت و برنامههاي كارورزي ،مورد استفاده قرار
گيرد (كمبر و مكناوگت.)4992 ،1
بدون شك در دوران معاصر ،حرفهي تدريس يکي از دشوارترين مشاغل محسوب ميشود .عالوه بر
آگاهي از دانش و تخصص ،هر مدرسي بايد از هنر و تجربهي تدريس برخوردار باشد .با عنايت به اين چگونگي
است كه در بسياري از كشورهاي دنيا ،مدرسان در آغازكار بايد گواهينامههاي علمي و معتبري مبتني بر طي
موفقيت در زمينه تدريس را دارا باشند و پس از آن نيز به طور مداوم از طريق دورههاي آموزش ضمن خدمت،
توانمنديهاي علمي و عملي خود را بهبود بخشيده و در واقع تدريس اثربخش داشته باشند .به دنبال اين امر دانشگاه
بايد در برنامهريزي دورههاي آموزش ضمن خدمت نيز مـؤثرتر عمل كند و نيازهاي واقعي استادان را در اين زمينه،
به گونهي مطلوبي پيشبيني و برآورد سازد (صفري .)1999 ،در واقع تدريس اثربخش مجموعهاي از عملکردها و
ويژگيهاي استاد است كه باعث دستيابي به اهداف آموزشي و يادگيري دانشجو ميشود .البته يادگيري به عوامل
متعددي از جمله رفتارهاي دانشجو ،انگيزه يادگيري ،محتواي برنامه درسي و محيط بستگي دارد .ولي پژوهشگران
نشان دادهاند كه تدريس اثربخش در پيشرفت تحصيلي و يادگيري دانشجو از ساير عوامل مهمتر بوده است .لذا از
آنجايي كه تدريس اثربخش در نظام آموزش كشور ،از اهميت بااليي برخوردار است ،الزم است اهداف ،مراحل
اجرايي ،روند و بازده آن به درستي مورد ارزيابي قرار گيرد .بنابراين شناخت معيارهاي تدريس توسط استاد و
روشهاي اجراي آن ميتواند راهنماي مفيدي براي اصالح مشکالت موجود فراهم آورد .به عالوه ،شناخت نقاط
قوت و ضعف روند اجراي ارزشيابيها ،به برنامهريزان آموزش كمك مينمايد تا با مشکالت و همچنين
راهکارهاي پيشنهادي آشنا و امکان اصالح و ارتقاي كيفيت آن را فراهم نمايند؛ بنابراين هدف اصلي پژوهش
حاضر مقايسه معيارهاي تدريس اثربخش در دورههاي كارشناسي از ديدگاه اساتيد دانشگاه شهيد مدني و
دانشجويان بود .بر اين اساس فرضيههاي پژوهشي زير مطرح شدند:
 -1اساتيد و دانشجويان دانشگاه معيارهاي مربوط به تدريس اثربخش را به كار ميبرند.
 -4بين اساتيد و دانشجويان دانشگاه در معيارهاي مربوط به تدريس اثربخش تفاوت وجود دارد.

1

. Kember & McNaught

مقايسه معيارهاي تدريس اثربخش در...
روششناسي پژوهش
روش اين پژوهش توصيفي از نوع پيمايشي است كه به توصيف نظرات اساتيد رشته علوم تربيتي دانشگاه
شهيد مدني آذربايجان و دانشجويان اين دانشگاه درباره ميزان به كارگيري معيارهاي تدريس اثربخش توسط
اساتيد و دانشجويان ميپردازد.
جامعه آماري اين پژوهش از دو مجموعه تشکيل شده است :دانشجويان كارشناسي رشته علوم تربيتي
دانشگاه شهيد مدني آذربايجان و اساتيد كارشناسي رشته علوم تربيتي اين دانشگاه .با توجه به حجم جامعه آماري،
تعداد  9نفر از اساتيد كارشناسي رشته علوم تربيتي به عنوان نمونه آماري و به صورت نمونهگيري هدفمند انتخاب
شدند .همچنين تعداد  99نفر از دانشجويان كارشناسي رشته علوم تربيتي اين دانشگاه به روش تصادفي ساده انتخاب
شده و مورد بررسي قرار گرفتند.
براي جمعآوري داده از ابزار زير استفاده شد:
 -1پرسشنامه معيارهاي تدريس اثربخش :اين پرسشنامه توسط (عندليب و احمدي )1912 ،ساخته شده
است و شامل  11سؤال كه به صورت  2درجهاي ليکرت نمرهگذاري ميشود ،استفاده شد .روايي پرسشنامه با
مطالعه  9نفر از صاحبنظران گروه علوم تربيتي و پايايي آن نيز از طريق مطالعه مقدماتي و با  11نفر نمونه انتخابي از
جامعه اصلي بررسي شد كه مورد تأييد قرار گرفت .همچنين پايايي اين پرسشنامه نيز به روش آلفاي آلفاي كرونباخ
 9/19به دست آمده است (عندليب و احمدي .)1912 ،همچنين در پژوهش حاضر نيز ضريب پايايي پرسشنامه به
روش آلفاي كرونباخ  9/11به دست آمد.
جهت اجراي اين پژوهش ابتدا ابزارهاي مورد نياز تهيه و سپس فرايند نمونهگيري به مرحله اجرا گذارده
شده و در پي آن پرسشنامههاي مورد استفاده در بين اساتيد و دانشجويان انتخاب شده توزيع و اطالعاتي در رابطه
با نحوه پركردن پرسشنامهها داده شده است .نهايتاً دادههاي مورد نياز استخراج و به وسيله نرمافزار SPSS.41
مورد تجزيه تحليل قرار گرفته است.
براي تجزيه و تحليل دادههاي آماري از روشهاي آمار توصيفي (فراواني ،درصد ،ميانگين و انحراف معيار)
و آمار استنباطي  tتك متغيره و tمستقل) استفاده شد( .
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يافتههاي پژوهش
در جدول ميانگين و انحراف استاندارد متغيرهاي پژوهش در دانشجويان و اساتيد نشان داده شده است.
جدول  :1ميانگين متغيرهاي تدريس اثربخش در اساتيد و دانشجويان
متغيرها

دانشجويان
ميانگين

اساتيد
انحراف

استاندارد

ميانگين

انحراف
استاندارد

طراحي تدريس

4/11

1/41

4/11

1/11

اجراي آموزش

9/19

1/12

4/21

1/11

مديريت كالس

4/11

1/91

9/41

1/11

برقراري روابط انساني

4/22

1/19

4/11

1/11

ارزشيابي

9/42

1/94

4/11

1/19

مندرجات جدول ( )1نشان ميدهد كه در طراحي تدريس ،اجراي آموزش و ارزشيابي دانشجويان از
ميانگين باالتري برخوردارند .همچنين در معيارهاي مديريت كالس و برقراري روابط انساني اساتيد داراي ميانگين
باالتري هستند.
براي بررسي اينکه اساتيد چقدر داراي معيارهاي تدريس اثربخش هستند و آيا دانشجويان بر اساس
معيارهاي تدريس اثربخش اساتيد را ارزشيابي ميكنند ،از آزمون  tتك نمونهاي اسفاده شد كه نتايج در جداول
ذيل نشان داده شده است.

مقايسه معيارهاي تدريس اثربخش در...
جدول  :4مقايسه ميانگين نمره معيارهاي مربوط به معيارهاي تدريس اثربخش
معيارهاي
تدريس

ميانگين
نظري

طراحي
تدريس
اجراي
آموزش
مديريت
كالس
برقراري
روابط انساني
ارزشيابي

ميانگين
تجربي

 tتك

انحراف
استاندارد

نمونه اي

سطح
معناداري

41

49/42

9/21

11/99

9/991

41

41/92

4/21

11/29

9/991

41

99/12

9/22

19/11

9/991

41

41/21

9/41

11/41

9/991

41

49/99

9/11

11/94

9/991

مندرجات جدول ( )4نشان ميدهد كه در معيارهاي تدريس اثربخش (طراحي تدريس ،اجراي آموزش،
مديريت كالس ،برقراري روابط انساني و ارزشيابي) ميانگين تجربي به طور معناداري باالتر از ميانگين نظري
ميباشد .در واقع نتايج آزمون  tتك نمونهاي نشان دهنده تفاوت معنادار بين ميانگين تجربي و ميانگين نظري
ميباشد .از ديدگاه اساتيد و دانشجويان در معيارهاي تدريس اثربخش تفاوتهايي وجود دارد .بنابراين فرضيه اول
پژوهش تأييد ميگردد.
همچنين براي بررسي اينکه آيا بين اساتيد و دانشجويان در معيارهاي تدريس اثربخش تفاوت وجود دارد،
از آزمون  tدو گروه مستقل استفاده شد كه نتايج در جدول ( )9نشان داده شده است.
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جدول  :9نتايج آزمون  tمستقل در معيارهاي تدريس اثربخش از ديدگاه اساتيد و دانشجويان
عامل

پارامتر

ميانگين

طراحي

اساتيد

4/11

دانشجويان

4/11

اساتيد

4/21

دانشجويان

9/19

اساتيد

9/41

دانشجويان

4/11

اساتيد

4/11

دانشجويان

4/22

اساتيد

4/11

دانشجويان

9/42

تدريس
اجراي
آموزش
مديريت
كالس
برقراري
روابط انساني
ارزشيابي

درجه
آزادي

t

سطح
معناداري

91

1/49

9/19

91

4/11

9/99

91

4/22

9/94

91

1/19

9/21

91

4/19

9/91

مندرجات جدول ( )9نشان ميدهد كه بين اساتيد و دانشجويان ،در معيارهاي مربوط به اجراي آموزش،
مديريت كالس و ارزشيابي تفاوت معناداري وجود دارد .به اين معني كه اساتيد نسبت به دانشجويان در مديريت
كالس درس از ميانگين باالتري برخوردارند و در معيارهاي مربوط به اجراي آموزش و ارزشيابي دانشجويان از
ميانگين باالتري برخوردارند .بنابراين فرضيه دوم پژوهش تأييد ميگردد.
بحث و نتيجهگيري
هدف پژوهش حاضر مقايسه معيارهاي تدريس اثربخش در دورههاي كارشناسي از ديدگاه اساتيد دانشگاه
شهيد مدني و دانشجويان بود .يافته پژوهش نشان داد كه در معيارهاي طراحي تدريس اثربخش در اساتيد تفاوت
وجود دارد .اين يافته با نتايج پژوهشهاي (بويد و گولدهابر( ،)4919 ،هانتي )4991 ،مطابقت دارد .در تبيين اين

مقايسه معيارهاي تدريس اثربخش در...
يافته ميتوان گفت كه استادان اثربخش ضمن دادن مسئوليت به دانشجويان ،به نظرات آنها اهميت ميدهند.
آنها دستورالعملهايي متناسب با سطح درک دانشجويان ارائه و از راهبردهاي متنوعي براي تدريس استفاده
ميكنند .استادان اثربخش براي افزايش تفکر انتقادي و ايجاد تجربههاي يادگيري ،استراتژيهاي مناسبي را به
كار ميگيرند .آنها با به كارگيري تجارب يادگيري ،زمينه مشاركت فعال همه دانشجويان را در فعاليتهاي
آموزشي فراهم ميكنند و رهبري فعاليتهاي آنها را بر عهده ميگيرند .آموزش موثر ضرورتي عقالني ،كاري
دشوار و پيچيده و از نظر اجتماعي فعاليتي سخت محسوب ميشود .به همين دليل ضرورت دارد كه اعضاي هيئت
علمي درباره موضوعي كه تدريس ميكنند ،شناخت دقيق داشته باشند .بنابراين براي آموزش مؤثر بايد قادر باشيم
بينديشيم و مسئله گشايي كنيم ،يك موضوع را به خوبي تحليل كنيم ،در مورد انتخاب رويکرد مناسب تصميم
بگيريم ،راهبردها و منابع كليدي الزم را برگزينيم .هيچ يك از اين فعاليت ها در خالء صورت نميگيرد .آموزش
موثر از نظر اجتماعي كاري دشوار و چالش برانگيز است ،يعني در درون گروه و موسسهاي انجام ميشود كه
ممکن است واجد رويههاي ناآزموده و اهداف و ارزشهايي متعارض باشد .از همه مهمتر اين كه آموزش مؤثر
استاد را ملزم ميكند تا معلومات دانشجوي آن را نيز در نظر بگيرد ،به خوبي با آن ها ارتباط برقرار كند و آنها را
به آموختن ،انديشيدن و انتقال مطالب تشويق كند و از اين رهگذر دانشجويان نيز خود شوق و تحرک استادان را
برانگيزند .خالصه آن كه ،براي آموزش موثرو كارآمد بايد بر موضوع تسلط داشت و دانست كه فرايند تدريس
چگونه انجام ميشود (هانتلي .)4991 ،همچنين اسدي و همکاران ( )1991در پژوهش خود به اين نتيجه دست
يافتند كه عوامل و مؤلّفههاي اساسي تدريس اثربخش از نظر اعضاي هيأت علمي متفاوت بودند .آنها عالوه بر
مهارتهاي آموزشي و منش فـردي ،خصوصـيات اخالقي و عوامل ارتباطي را به عنوان دو مؤلّفة مهم ديگر تدريس
اثربخش در آموزش عالي برشمردند.
آگاهي از طراحي و تدوين دروس از ضروريترين وظايف معلم است؛ زيرا فرايند رشد شاگرد ،عاليق،
ميزان انگيزش ،بلوغ عاطفي ،سوابق اجتماعي و تجارب گذشته از عواملي هستند كه همواره با روش كار معلم در
صنف اثر ميگذارند .شاگردان صفات زيادي مانند دروغگويي ،شهامت ،ترس ،اضطراب ،پرخاشگري ،تالش و
بسياري از صفات مطلوب و نامطلوب را با خود از خانواده به مکتب ميآورند اگر معلمي تصور كند بدون شناخت
شاگردان و بدون آگاهي از جريان رشد ذهني ،عاطفي و اجتاعي آنان و حتي بدون همکاري والدين ميتوانند در
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انجام وظايف آموزشي موفق باشد سخت در اشتباه است .معلم نميتواند بدون توجه به ويژگيهاي شاگردان آنان
را به كار كردن وادارد؛ و به عبارت ديگر كار را به آنان تحميل كند ،زيرا فعاليتهاي عقلي ،اخالقي و اجتماعي
شاگرد تابع اراده معلم نيست تدريس معلم بايد بر اساس نياز ،عالقه و توانائيهاي ذهني شاگردان تنظيم شود .البته
اين بدان معنا نيست كه شاگردان هر چه دلشان خواست بايد انجام دهند بلکه به اين معنا است كه فعاليت و كار
مکتب بايد مورد عالقه و دلخواه شاگردان باشد (بويد و گولدهابر.)4919 ،
يافته ديگر پژوهش نشان داد كه در معيارهاي مربوط به اجراي آموزش اثربخش در اساتيد تفاوت وجود
دارد .اين يافته با نتايج پژوهشهاي (بويد و گولدهابر )4919 ،و (رونالد ،ماركس و پويتا )4919 ،1مطابقت دارد.
اركان اساسي آموزش در هر دانشگاه استاد ،دانشجو و محيط آموزشي است .بديهي است كه اختالل در هر يك
از اين سه ركن سبب افت كيفيت آموزشي خواهد شد .مطابق ديدگاه طراحي سيستماتيك آموزشي استاد
اساسيترين عامل براي ايجاد موفقيت مطلوب در تحقق هدفهاي آموزشي است .اوست كه ميتواند حتي نقص
كتابهاي درسي و كمبود امکانات آموزشي را جبران كند يا برعکس ،بهترين موفقيت و موضوع تدريس را با
عدم توانايي در ايجاد ارتباط عاطفي مطلوب به محيط غيرفعال و غير جذاب تبديل كند و چون استاد با روح و
روان و احساسات فراگيران سروكار دارد ،چنانچه به درستي عمل نکند ،زيانهاي جبرانناپذيري بر جاي خواهد
گذاشت .درواقع عملکرد و ويژگيهاي استاد است كه باعث دستيابي به اهداف آموزشي و يادگيري دانشجو
ميگردد .بدين لحاظ ويژگيهاي مدرس اثربخش مورد توجه بسياري از محققين در دنيا بوده و ديگر مطالعات
توجه مدرسين به ديدگاههاي دانشجويان و شناختن نقاط قوت و ضعف خويش در جهت ايجاد حركت و پويايي
به سوي استاد مطلوب را قوياً توصيه كردهاند (تسنگ ،ديز ،لو ،تساي و تساي .)4919 ،ويژگيهاي يك استاد
خوب از ديدگاه دانشجويان باعث ميشود كه ما خود را از دريچه ديگران ببينيم و خود را ارزيابي كنيم و پس از
شناسايي بکوشيم تا خود را كامل نمائيام .اگر ما از رفتارهاي مؤثر و غير مؤثر خود آگاه باشيم ،ميتوانيم دسترسي
دانشجويان به اهداف آموزشي را به طريق مؤثري تسهيل نماييم .دانشجويان بيش از كليه متصديان آموزش در
جريان روند آموزش قرار دارند بنابراين به خوبي ميتوانند نسبت به كم و كيف آن نظر دهند .همچنين شايستگي
اساتيد شامل سه ويژگي حرفهاي ،علمي و فردي است .در يك تدريس اثربخشي عالوه بر شايستگي حرفهاي،
1

. Ronald, Marx & Revital

مقايسه معيارهاي تدريس اثربخش در...
توان علمي و تسلط استاد بر موضوع درس ،شخصيت استاد و ويژگيهاي اخالقي او به عنوان شاخصهاي ديگر
در ارزيابي دانشجو دخالت دارد (رونالد و همکاران.)4919 ،
يافته ديگر پژوهش نشان داد كه در معيارهاي مربوط به مديريت كالس در اساتيد تفاوت وجود دارد .اين
يافته با نتايج پژوهشهاي (بويد و گولدهابر )4919 ،و (رونالد و همکاران )4919 ،و (عندليب و احمدي)1912 ،
مطابقت دارد .وضع قوانين كالس با مشاركت دانشجويان انجام ميگيرد .به دانشجويان در برقراري و حفظ
استانداردهاي رفتاري كمك ميكنند و انتظارات خود را در رابطه با رفتار مثبت بيان ميكنند .استادان اثربخش،
ضمن آماده كردن پيشاپيش مواد آموزشي جهت استفاده در كالس ،محيط فيزيکي كالس را مهيا نموده و به
منظور تشويق ارتباطات متقابل ،با قرار دادن صندليها به شکل گروهي ،به سازماندهي اثربخش فضاي كالسي
ميپردازند .آنها ضمن تعيين و بيان روالهاي كاري و روشها در ابتداي سال تحصيلي ،سعي ميكنند تا بين
چالش برانگيز بودن فعاليتها و تنوع آنها توازن برقرار سازند (دانيلسون.)4991 ،1
كاستر ،ميك ،فرد و تئو )4992( 4سازماندهي را كه شامل صالحيتهايي چون مديريت زمان و تنظيم برنامه
درسي مطابق با اهداف سازماني است .به عنوان يکي از شايستگيهاي حرفهاي استادان نام بردهاند .در مطالعه
(كريمي )1911 ،صالحيتهاي مديريتي جزء يکي از مولفههاي اصلي صالحيتهاي حرفهاي استادان است.
مديريت و اداره مطلوب كالس توسط استرانگ )4991( 9نيز به عنوان شايستگيهاي استادان ذكر شده است.
استادان با مديريت مطلوب رفتار دانشجويان و سازماندهي مناسب فضاي فيزيکي كالس ،زمينه را براي آموزش و
تدريس اثربخش فراهم ميكنند ،بنابراين تدريس اثربخش نيازمند آرامش ،نظم دانشجويان و نيز فضاي فيزيکي
منظم ميباشد .همچنين يك استاد بايد با توجه به شرايط كالس -امکانات و تجهيزات تواناييهاي خود و شاگردان
و محتواي كتب درسي يك روش مناسب انتخاب نمايد و در صورتي كه روش تدريس معلم مناسب نباشد باعث
سردر گمي شاگردان  ،شلوغي كالس و اتالف وقت خواهد شد .بنابراين الزم است كه يك استاد نسبت به الگوها،
روشها و راهبردهاي فنون تدريس،آگاهيهاي الزم را داشته باشد تا به موقع و در جاي مناسب از هر كدام از
روش ها و فنون ،با موقعيت بهرهمند گردد .همچنين گشمرد و همکاران ( )1999نيز در پژوهش خود نشان دادند
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كه از نظر اعضاي هيأت علمي تسلط اسـتاد در درس مورد تدريس ،صداقت در رفتار و گفتار ،ارائة مطالب جديد،
داشتن برنامهريزي منظم جهت ارائه د روس را جزء معيارهاي تدريس اثربخش دانستهاند.
يافته ديگر پژوهش نشان داد كه در معيارهاي مربوط به برقراري روابط انساني در اساتيد تفاوت وجود دارد.
اين يافته با نتايج پژوهشهاي (بويد و گولدهابر )4919 ،و (رونالد و همکاران )4919 ،و (عندليب و احمدي،
 )1912مطابقت دارد .در تبيين اين يافته ميتوان گفت كه استادان ضمن اعتقاد به تفاوتهاي فردي دانشجويان،
بايد با بدرفتاري آنها نيز به طور فردي برخورد نمايند .آنها بايد روابطي مبتني بر احترام و اعتماد متقابل با
دانشجويان داشته باشند .استادان اثربخش نسبت به محتواي درسي و نيز عاليق و دغدغههاي داخل و خارج از
دانشگاه دانشجويان ،اهميت و اشتياق نشان ميدهند .آنها نسبت به كار خود متعهد بوده و مسئوليت نتايج كار
دانشجويان را بر عهده ميگيرند .استادان نسبت به تدريس و دانشجويان ،مسائل جديد و نوآوري عالقمند و داراي
نگرش مثبت بوده و از زمان خارج از دانشگاه به منظور آمادگي براي تدريس استفاده ميكنند .آنها اقدام به دادن
آزادي عمل به دانشجويان مينمايند و داراي قدرت تحمل عقايد تازه دانشجويان هستند .استادان از طريق برقراري
ارتباط با دانشجويان ،آنها را براي انتخاب و ايجاد هدفي چالشانگيز و نيز تصميمگيري به صورت فردي ترغيب
مينمايند .استادان اثربخش آموزش را با شناخت دانشجويان شروع ميكنند (امينخندقي و سيفي.)1994 ،
يافته ديگر پژوهش نشان داد كه در معيارهاي مربوط به ارزشيابي در اساتيد تفاوت وجود دارد .اين يافته با
نتايج پژوهشهاي (بويد و گولدهابر )4919 ،و (شيخزاده )1911 ،و (عندليب و احمدي )1912 ،مطابقت دارد.
ارزشيابي فرايندي است نظامدار براي جمعآوري تحليل و تفسير اطالعات به منظور تعيين اين مطلب كه اهداف
مورد نظر به چه ميزاني تحقق يافتهاند تا بر اساس آن تصميمگيري براي بهبودي به عمل آيد و در تعميم اين
تعريف تعيين ميزان موفقيت معلم در دستيابي به اهداف آموزشي خود ارزشيابي مدرس تلقي ميگردد .به باور
التمر ارزشيابي اساتيد دانشگاه به وسيله دانشجويان ،مالک مناسبي براي بهبود كيفيت آموزشي است و با ايجاد
زمينه يك بازخورد فوري از طريق ارزشيابي تکويني اعضاي هيئتعلمي دانشگاه توسط دانشجويان ،موجب
بهبود روش تدريس ،ارتقاي برنامه درسي و توسعه يادگيري در شاگردان ميشود (شيخزاده .)1911 ،در مطالعهاي
كه از طريق نظرسنجي از دانشجويان انجام شده بود ،نشان داد كه عمدهترين معيار از ديدگاه آنان روش تدريس
بوده و توانايي برقراري ارتباط ،دانشپژوهي و خصوصيات شخصيتي و اخالقي به ترتيب در اولويتهاي بعدي
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قرار داشتند .بر اساس نتايج اين مطالعه معلومات علمي مدرس ،معرفي موضوعات و مطالب جديد و روزآمد،
توانايي انتقال مطلب و ايجاد انگيزه در دانشجويان براي مشاركت در بحث از شاخصهاي عمده و تأثيرگذار
در امر آموزش مطرح شده است (زوهر و اسالمينژاد .)1912 ،همچنين در بررسي (برگمن و گايتسکيل)1999 ،
در مورد نظرات اعضاي هيئتعلمي در مورد ويژگيهاي مدرسين باليني ممتاز و آموزش مؤثر ،از نظر مدرسين
دانشپژوهي و از نظر دانشجويان توانايي برقراري ارتباط از معيارهاي عمده بودند .به عالوه (شکورنيا و همکاران،
 )1911نشان داده است مهمترين معيار رفتار و عملکرد آموزشي بوده و از نظر آنان ويژگيهاي شخصيتي و
دانشگاهي مدرسين و طريقه ارزشيابي دانشجويان نيز داراي اهميت متوسط است .در بررسي (ايرانفر و همکاران،
 )1919مشخص شد كه دانشجويان مدرسين را صرفاً احساسي ارزشيابي نميكنند بلکه ابعاد مختلف و به
خصوص ابعاد مهارتهاي ارتباطي حين تدريس را مدنظر قرار ميدهند و در واقع روش و چگونگي آموزش
دادن آنان توسط دانشجو مورد داوري قرار ميگيرد.
يافته ديگر پژوهش نشان داد كه بين اساتيد و دانشجويان ،در معيارهاي مربوط به اجراي آموزش ،مديريت
كالس و ارزشيابي تفاوت معناداري وجود دارد .به اين معني كه اساتيد نسبت به دانشجويان در مديريت كالس
درس از ميانگين باالتري برخوردارند و در معيارهاي مربوط به اجراي آموزش و ارزشيابي دانشجويان از ميانگين
باالتري برخوردارند .در تبيين اين يافته ميتوان گفت كه نقش مدرس در دانشگاهها تنها سخنراني كردن و انتقال
حقايق علمـي و انباشتن آن در ذهن شاگردان نيست ،بلکه او زمينهي تجربه را مهيا ميسازد و با ارتباطي مؤثر
شاگردان را به كالس و درس عالقه مند ميكند ،عالوه بر اين ،با فعاليتي طراحي شده موجب تحقق هدفهاي
آموزشي ميگردد و با روش منظم به ارزيابي كارايي تدريس خود و پيشرفت تحصيلي شاگردان ميپردازد ،بنابراين
استادان دانشگاهها در معيار مربوط به اجراي تدريس از ميانگين باالتري برخوردارند (ترکزاده و محترم.)1994 ،
همچنين يافتههاي پژوهشي گالسر )4999( 1نيز نشان ميدهد كه تعامل بين استاد و دانشجو يکي از
راههايي است كه موجب ارتقاي كيفيت كالس درس مدرسان ميشود ،همانطور كه مالحظه ميشود ارتباط و
تعامل مدرس و فراگير يك معيار مهم بر كارآمدي اساتيد در مديريت كالس درس ميباشد .در تبيين اين يافته
ميتوان گفت كه ايجاد فرصت يادگيري به همهي دانشجويان و تشويق آنان به مشاركت در يادگيري و استفاده از
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روش دانشجو محورانه موجب ارتقاي كيفيت كالس درس مدرسان ميشود .در واقع درگير نمودن دانشجويان در
فعاليتهاي يادگيري يکي از معيارهاي كارآمدي اساتيد كالس است و اساتيد دانشگاه تبريز در اين معيار كارآمد
هستند (شايستهفرد ،هوشياري و خزني.)1914 ،
اين يافته با محدوديتهايي مواجه بود .از آنجايي كه يافتههاي پژوهش بر اساس مقياسهاي نگرشسنجي
بود و از آنجايي كه پرسشنامهها اصوالً به دليل يافتههاي ناخودآگاه ،تعصب در پاسخدهي مستعد تحريف هستند
و اين ممکن است نتايج پژوهش را به مخاطره بياندازد .اين پژوهش فقط بر روي اساتيد كارشناسي دانشگاه شهيد
مدني و دانشجويان انجام گرفته است كه در تعميم يافتهها براي ساير اساتيد دانشگاهها با محدوديت مواجه است.
با توجه به نتايج پژوهش پيشنهاد ميشود كه دانشگاهها با برنامهريزي دقيقتر و تالش مضاعف نسبت به افزايش هر
چه بيشتر اثربخشي تدريس استادان اقدامات الزم را در پيش گيرند.
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