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  چكيده
دانشگاه هاي تدريس اثربخش از ديدگاه دانشجويان  ررسي شاخصهدف اساسي اين تحقيق، ب

ابزار پژوهش، پرسشنامه بوده و . است 87-88آزاد اسالمي واحد اروميه در سال تحصيلي 
پايايي آن نيز با انجام آزمون مجدد با  و  روايي صوري آن از طريق نظرسنجي متخصصان

دانشجو به صورت  403 ،ين پژوهشدر ا. ده استشييد أدرصد ارزيابي و ت 77همبستگي 
آنان تكميل شده  از سويدهي  ها به روش خود گزارش امهنده و پرسششتصادفي انتخاب 

و شناسي دانشجويان بوده  به منظور بررسي خصوصيات جمعيت ،بخش اول پرسشنامه. است
ي تدريس اثربخش از ديدگاه آنها شامل ها ترين شاخص تعيين مهمبخش دوم به منظور 

هاي علمي و فني و محتواي  ت علمي، مهارتئي شخصيتي و ظاهري عضو هيها گيويژ
پژوهي و  ي قدرت ارتباط، روش تدريس دانشها از ديدگاه دانشجويان، جنبه. درسي است

 .دهد ي تدريس اثربخش را به خود اختصاص ميها ترين جنبه شخصيت فردي به ترتيب مهم
مندي به  هي مربوط به لباس، عالقها ويژگي ،ت علميعضو هيئشخصيتي و ظاهري  ةدر جنب

هاي  مهارت ةشده و در زمين ي مهم شناختهها تدريس، برخورد محترمانه با دانشجويان شاخص
ي انتقال شفاف و ها هاي فني، ويژگي برخورداري از دانش روز، در بخش مهارت ،علمي

بوده و در بخش ثر ؤسازي كالس براي تفكر و بحث شاخص م  واضح مطالب و نيز آماده
ي ها ترين شاخص محتواي درسي، استفاده از منابع قابل فهم و عميق به عنوان مهمجنبة 

  .  بخش شناخته شده استاثرتدريس 
  

شخصيتي و ظاهري عضو  ةجنب ،ي تدريسها شاخص ،بخشاثرتدريس  :واژگان كليدي
  آزاد اسالميدانشگاه دانشجويان  ،ت علميئهي
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  مقدمه
ي آن هـا  دگرگـوني  سـرعت  و حجـم  ،كه امروز دنياي در زندگي ديج نيازهاي از يكي

 آموزشـي  يهـا  نوآوري و تحوالت به دادن شكل است، سابقه بي اعصار نسبت به ديگر 
 از يكـي  شـايد  ،امـر  ايـن  ،اسـت  عالي آموزش سساتؤم و ها دانشگاه سطح در يژهوبه 

 و تحـوالت  بـا  را دخـو  ةفاصـل  تـا  سـازد  مـي  قـادر  را كه ما است ييها زمينه مؤثرترين
 آوري سرسـام  سـرعت  بـا  فنّاوري ،كه حاضر عصر در .نيمك مترك جهاني يها دگرگوني
 نـوآور  و خـالق  هوشـمند،  افـراد  نيازمند ديگر زمان هر از بيش ما ةجامع ،كند رشد مي

 و انتقـادي  ةانديشـ  افـراد داراي  پرورش، آموزشي نظام وظايف از يكي ،بنابراين ؛است
 ترتيـب،  بـدين  .استاجتماعي  معضالت  گشودن و مسئله حل اناييوو داراي ت القخ
 اسـت  كه ممكن شوند يي براي تدريس ميها ناگزير به اعمال روش ها دانشگاه درسانم
 بايـد اينكـه   يعنـي  باشـد؛  متفـاوت  بسـيار  انـد،  ديده آموزش آنها كه خود هايي روش با

 و جانسـون . دهنـد  دخالـت  يـادگيري  فرايند در متفكر و فعال صورت به را دانشجويان
 .گيرند يادا ر علمي زبان بايد تحصيل طول در كه دانشجويان معتقدند) 1989( جانسون

 سـازي  روشـن  اتفاقات، و ءاشيا توصيف دن،كر بندي دسته شامل آنان نظر از علمي زبان
 و همچنين جانسون .است جديد اطالعات با قبلي يها تجربه تلفيق ،در نهايت و مطلب

  موجـب  گروهـي  روش بـه  و هميـاري  طريق از كه يادگيري معتقدند) 1989( جانسون
 .شودمي نآنا علمي زبان ةتوسع نيز و ها يادگيرنده تمام يادگيري بهبود و ءارتقا

 استفاده جاي به پرورش و آموزش به وابسته سساتؤم نيز و ها دانشگاه در متأسفانه،
 و آموزان دانش در انديشيدن و تفكر قدرت افزايش كه باعث فعال تدريس هاي روش از

 انتقال بر نيز و حافظه تقويت و ذهن انباشت بر حد از بيش شود، مي دانشجويان
). 1387دار و ديگران،  لياقت( شود مي يدكتأ يادگيرندگان ذهن به معلومات و اطالعات
 افراد به امروز ةجامع اند  كه به اين نتيجه رسيده )1996( برادلي و آرگلدو بنابراين،
 تدريس هاي روش از استفاده و تدريس هاي روش تغييرو  رددا نياز خالق و متفكر
  .ي استضرور پيش از بيش فعال

ديدگاه نخست  :ي تدريس مطرح شده استها دو ديدگاه متفاوت در مورد روش
يا روش غير فعال است كه تدريس در اين ديدگاه عبارت از مجموعه  1»ديدگاه ايستا«

ي مورد مشاهده است كه ها و راهي براي تبيين پديده ها واقعيت ةدر بار ها آگاهي
اصول و قوانين موجود؛ به  ةو مجموع ها ، فرضيهها كيد بر نظريهأاصلي آن، ت ةوظيف

ديدگاه ). 1370 ،هومن( كيد بر وضعيت كنوني علم و افزايش آن استأت ،عبارت ديگر
يند ادر اين ديدگاه، علم به صورت يك فر. ي فعال استها يا روش 2»ديدگاه پويا«دوم 

يعني به صورت مراحلي است كه دانشمندان در جريان  ؛شود و فعاليت پويا تلقي مي
                                                                                                                                       
1. Static view 
2. Dynamic view 
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جويان در جريان يادگيري دانش. كنند اي طي مي ن و مسئلهي نامعيها برخورد با موقعيت
  .شوند يند توليد علم آشنا ميابا فر ،به جاي دريافت مستقيم حقايق علمي

استاد در اين . داراي نقشي اساسي هستند ،دانشجويان در روش فعال تدريس
و وظيفه دارد شرايط يادگيري را  كند ميكننده عمل  به عنوان راهنما و هدايت ،روش

به آنها اشاره در زير مواردي است كه  ،ترين خصوصيات اين روش عمده .نمايدفراهم 
  ):1996، 2و دوفي 1ساوري( شود مي

موضوعات درسي اهميت دارد و عالوه بر كسب  ةگيري به اندازياد ةنحو ◘
  ؛نيز مد نظرند ها ها و نگرش اطالعات، مهارت

ي مختلف مشاركت دارند و مسئوليت يادگيري را به ها دانشجويان در فعاليت  ◘
  ؛عهده دارند

تجزيه و تحليل و تفكر گران فعال اطالعات به  دانشجويان به عنوان پردازش ◘
 ؛پردازند نقادانه مي

 ؛آن اهميت دارد ةفرآيند يادگيري بيش از نتيج ◘
ت علمي و ساير ئاي بين دانشجويان با عضو هي روابط متقابل و چند جانبه ◘

 ؛عوامل وجود دارد
 ؛شود ي آموزشي ميها جايگزين رقابت ،ي گروهيها همياري و فعاليت ◘
  .عمل هستندي يادگيريِ متفاوت داراي آزادي ها دانشجويان در استفاده از شيوه ◘

ت علمي است و ئعضو هي ةاصلي بر عهد ةتدريس غيرفعال، وظيف در روش
در اين نظام، همكاري و روابط بين گروهي وجود . دانشجويان بايد از او اطاعت كنند

ت علمي ئشود؛ فعاليت صرف از آن عضو هي ي فردي توجه نميها ندارد؛ به تفاوت
  .استيادگيري مورد توجه  ةپاي است و انتقال مفاهيم كتاب درسي به عنوان

 عالي آموزش در ،دانـشجويان وسيلة به علمي تئهي اعضاي ارزشيابي موضوع
 ،است معتقد) 2006( »3التمن«. اسـت بـوده مذاكره و بحث محل سال چندين

 به بازخورد براي ارزشمند منبع يك تواند مي دانشجوياناز سوي  تاداناس ارزشيابي
 تكويني ارزشيابي به خاصي اعتقاد وي .باشد آموزش كيفيت بهبود منظور بـه نآنا

 با تواند مي ،كه جهت اين از را آن و دارد دانـشجويان وسيلة به علمي تئهي اعضاي
 و كند فراهم تدريس روش بهبود براي مناسبي فرصـت ،فـوري بـازخورد ةارائـ

 ، ارزشـمندشـود فراگيران در يادگيريدرسي و  ةبرنام ارتقايموجب  همچنـين
از سوي  معلمـان ارزشـيابي به) 1993( »4وود گرين«ديگر،  طـرف از .دانـد مـي

 ،محيطي كلي يها ويژگي و شخصيتي صفات كه است معتقد و بوده مخالف ،فراگيران
                                                                                                                                       
1-Savery  
2- Duffy 
3- Aultman 
4- Greenwood 
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 و آمـوزان دانش ،به همين علت ؛دهد مي قرار تأثير تحت را افراد يها قضاوت و درك
نخواهند بود و  مـصون خطاهـا از تاداناس و معلمان از خود ارزشيابي در دانـشجويان

 . اين امر بسيار طبيعي است
 كاملي مكانيسم اسـت، امـا ضـروريامري  ،آموزش از دانشجو ارزشيابي گرچه

 ها در بعضي پژوهش .وجود ندارد علمـي هيئت اعـضاي نقـش ايفاي ارزشيابي براي
 خودارزيابي جمله مكمل، از يها روش ازارزشيابي،  نوع اين كنار در كه شده توصيه
  ).2003، 1موريسون( شود استفاده نيز استادان

 محققان توجهمدتهاست علمي،  هيئت اعضاي آموزشي عملكرد ارزيابي يها روش
 ارزيابي و اساساً )2002، 2پالسن( كرده جلب خود به را عالي آموزش نظران صاحب و

تيل، ( پذيرد مي صورت آموزش ربخشياث تعيين هدف با كه است ينديافر آموزش
 و تدريس از دانشجويان ارزيابي بر زمينه، بيشتر اين در شده انجام تحقيقات ).2002
 بازخوردهاي ).1992، 3زلر( دارند اثربخشي، تكيه ارزيابي در ها شاخص اين توانايي

 در دتوان مي وي كه دهد مي قرار مدرس اختيار در را اي ويژه دانشجويان، اطالعات
 دريافت از پس مدرس .گيرد بهره نآنا از خود اثربخشي و عملكرد كيفيت بهبود

 را خود اثربخشي و كند مي برطرف تدريج به را يشخو ضعف بازخوردها، نقاط
 ةدهند نشان و شتهدا ارزشمند ماهيتي ،يندافر اينبديهي است كه . دهد مي افزايش

 محركينقش  ،گروه دو هر ،ن تعاملدر اي .است مدرس و دانشجويان نزديك همكاري
 مؤثر عوامل تحقيق، شناسايي اين از هدف .كنند مي ءايفا آموزش كيفيت بهبود برايرا 
كه  تحقيقِموضوع  .است آن بهبود براي پيشنهادهايي ةارائ و اثربخش آموزش در
تجزيه و با  ،يك سو از است )1375ذوالفقار، ( »ها كيفيت تدريس مدرسان دانشگاه«

 ئة، به اراراهبرديي ها ريزي هاي اساسي و برنامه گيري تصميم و ليل مسائل آموزشيتح
، و از سوي ديگر پرداختهاندركاران آموزش عالي  ن و دستمسئوال مناسب به دبازخور
 تاداناسهاي آموزشي و در نتيجه افزايش كيفيت تدريس  و روش ها اصالح شيوه باعث
   .است شده

ترين  به منظور تعيين مهم كه در اين راستا و )1381( ژاداسالمي نر و ظهوپژوهش 
ي تدريس اثربخش از ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي كرمان انجام ها شاخص
اي قرار داده كه به كمك منابع معتبر خارجي  گيري خود را پرسشنامه ابزار اندازه ،گرفته

صوري از طريق  روايي پژوهش يادشده به طور. و داخلي طراحي شده است
بر . استشده نظرسنجي از متخصصان و پايايي آن نيز با انجام آزمون مجدد ارزيابي 

مطالب نو  ئةي علم و دانش و اراها پژوهي، ويژگي دانش ةدر جنب ،اساس اين پژوهش
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سازي  ي انتقال شفاف و واضح مطالب و نيز آمادهها روش تدريس، ويژگي ةو در جنب
همچنين . ي تدريس اثربخش شناخته شده استها شاخص كالس براي تفكر و بحث

ي ايجاد مشاركت دانشجو در مباحث و ارتباط ها قدرت ارتباط، ويژگي ةدر جنب
ي بيان شيوا و ساده، اعتماد ها شخصيت فردي، ويژگي ةدوستانه با دانشجو، و در جنب

اين  براساس نتايج. اند ي مهم آن تعيين شدهها به نفس و قاطعيت ديگر شاخصه
ي ها بندي شاخص داري بين خصوصيات دانشجويان با اولويت پژوهش، ارتباط معني

ي تدريس اثربخش ها تالش دارد كه جنبه، تحقيق حاضر. تدريس اثربخش موجود نبود
هاي علمي و فني عضو  ت علمي، مهارتئي شخصيتي و ظاهري عضو هيها را در جنبه

  .كندويان بررسي علمي و محتواي درسي از ديدگاه دانشج هيئت
 

  ي تحقيق  ها فرضيه
 هيئتي شخصيتي و ظاهري عضو ها جنبه ةدر زمين ي تدريس اثربخشها شاخص  .1

  ؛دار است داراي تفاوت معني از ديدگاه دانشجويانعلمي 
از علمي  هيئتعضو  هاي علمي مهارتة در زمين ي تدريس اثربخشها شاخص  .2

  ؛دار است داراي تفاوت معنيديدگاه دانشجويان 
از  علمي هيئتعضو  هاي فني مهارت ةدر زميني تدريس اثربخش ها شاخص  .3

  ؛دار است داراي تفاوت معنيديدگاه دانشجويان 
از ديدگاه دانشجويان  محتواي درسي ةجنب ةدر زمين ي تدريس اثربخشها شاخص  .4

  .دار است داراي تفاوت معني
  

   تحقيق روش
و از بعدي ديگر، حكم يك  ليليتح ـ توصيفي و كاربردي از نوع، حاضر پژوهش 

دانشجويان در ارتباط با  هايزيرا هدف آن دريافت نظر ؛پژوهش ميداني را دارد
  .است دانشگاه در بخش اثر تدريس نشانگرهاي

  
  آماري ةجامعه و نمون

در ترم دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد اروميه  ةآماري تحقيق، شامل كلي ةجامع
جمعيت دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد اروميه برابر با  .است 1387-88پاييز 
برابر ) 1970( 1كرجسي ةآماري با توجه به جدول تعيين نمون ةنمون. استنفر  8000

اي از  طبقه ـ جمعيت آماري با توجه به روش تصادفي. است شدهنفرتعيين  403با 

                                                                                                                                       
1- Krijcie  
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اي  حرفه ايي و دكتركارشناس ي مختلف تحصيلي از سطوحها جنس زن و مرد و رشته
    .است

  
  ها ي تجزيه و تحليل دادهها ابزار و روش

اي مشتمل بر دو بخش بوده است؛ بخش  گيري در اين پژوهش، پرسشنامه ابزار اندازه
تحصيل، مقطع تحصيلي،  ةجنس، رشت(به منظور تعيين خصوصيات دانشجويان  ،اول

به منظور تعيين  ،ش دومو بخ) هدف اصلي از تحصيل و سوابق تحصيالت دانشگاهي
اصلي  ةي تدريس اثربخش از ديدگاه دانشجويان در چهار جنبها ترين شاخص مهم

چهل و چهار ويژگي در  ،هاي علمي مهارت ةچهار ويژگي در جنب. مطرح شده است
محتواي درسي و بيست و  ةهاي فني، پنج ويژگي در جنب روش تدريس و مهارت ةجنب

از دانشجويان خواسته شد تا  .ده استشدي مطرح شخصيت فر ةشش ويژگي در جنب
بندي رفتار از خيلي زياد تا خيلي كم  ي هر جنبه را با توجه به مقياس درجهها ويژگي

پرسشنامه به كمك منابع معتبر خارجي و داخلي، روايي  ةپس از تهي. كنندمشخص 
نيز با  ها الؤضريب پايايي س. شدارزيابي سنجي از متخصصان صوري از طريق نظر

دانشجو براي هر يك از چهار جنبه به  45روز روي  25 ةانجام آزمون مجدد به فاصل
درصد ارزيابي و  77پايايي آن با توجه به آزمون مجدد برابر با همبستگي  .دست آمد

  .ده استشييد أت
 2و كندالز 1منو آزمون فريد  SPSSآوري با استفاده از نرم افزار پس از جمع ها داده
ين جهت است كه نوع دي فوق بها انتخاب فرمول  .جزيه و تحليل قرار گرفتمورد ت
. استاي ي درون سوژهها ترتيبي و تعداد نمونه بيش از سه نمونه از نوع داده ها داده

باتوجه به (جمع امتيازات مربوط به هر ويژگي محاسبه و درصد امتياز مربوط به آن 
  .  به دست آمد) حداكثر امتياز ممكن

  
  ي تحقيق ها افتهي

تحصيل  ةآماري از نظر جنس و رشت ةجامع شناسي ي جمعيتها ويژگي ،در اين بخش
  :شود ه  ميئارا

  

  ي دانشجويان به تفكيك جنسها ويژگي )1(جدول 
 شاخص آماري          رديف

  درصد  فراواني دانشجو  
 6/48  196 مرد 1
  6/50  204 زن 2
  3/99  400 جمع 3

                                                                                                                                       
1- Firdman 
2- kendalls 
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دختر و بقيه  ةكنند درصد دانشجويان شركت 51دهد كه  نشان مينتايج جدول فوق 
ه شده ئي مختلف نيز اراها ميزان شركت دانشجويان رشته) 2(در جدول . پسر هستند

  :است
  

 تحصيلي ةكننده به تفكيك رشت دانشجويان شركت )2(جدول 

شاخص آماري  رديف
 درصد فراواني تحصيليةرشت

7/9 39حسابداري 1  
9/9 40اقتصاد 2  
9/9 40كارشناسي رياضي 3  
9/9 40كارشناسي آموزش ابتدايي 4  
9/9 40حقوق 5  
2/10 41فيزيك 6  
9/9 40شناسيزيست 7  
9/9 40شيمي 8  
9/9 40پرستاري 9  
9/9 40دامپزشكي 10  
3/99 400جمع 11  
7/0 3 اثري بيهاداده 12  

  
اي  ي حرفهااز كارشناسي تا دكترگوناگون  ةرشت 10 دانشجويان، در اين تحقيق

مقطع . اند كردهه ئخود را ارا هايدانشگاه آزاد اسالمي، واحد اروميه شركت كرده و نظر
در جدول  .استدرصد دانشجويان كارشناسي و بقيه كارشناسي ارشد  90تحصيلي 

  :شود ه ميئآماري به تفكيك مقطع تحصيلي ارا ةشناسي جامع زير جمعيت
  

 كننده در پژوهش تحصيلي دانشجويان شركتمقطع  )3(جدول 
  درصد فراواني حصيليتسطح رديف

  90 360 كارشناسي 1
  10 40 كارشناسي ارشد 2
  100 400 جمع 3

  
   ي تحقيق ها ي مربوط به فرضيهها يافته

 هيئتي شخصيتي و ظاهري عضو ها جنبهدر  ي تدريس اثربخشها شاخص .1
 .دار است معني داراي تفاوتاز ديدگاه دانشجويان علمي 
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ي مربوط به لباس، ها ويژگي ةديدگاه دانشجويان در بار دهد كه نتايج نشان مي
ترين  مندي به تدريس، برخورد محترمانه با دانشجويان به ترتيب  مهم هعالق

ي مربوط به ها ويژگي. هستندعلمي  هيئتشخصيتي و ظاهري عضو  ةي جنبها ويژگي
. به عنوان اولويت اول انتخاب شده است درصد دانشجويان 3/69لباس از نظر 

نوع، رنگ، لباس و تميزي و مرتب  :شامل ،ي مربوط به لباس در اين تحقيقها ويژگي
درصد  66علمي از نظر  هيئت يمندي به تدريس اعضا هعالق. استبودن آن 

محترمانه با برخورد . دانشجويان به عنوان انتخاب دوم مورد توجه قرار گرفته است
. درصد اشاره شده است 63يان به عنوان سومين انتخاب دانشجويان با دانشجو
اعتماد به نفس و قاطعيت، ي شخصيتي شامل ها ي ديگر از نظر جنبهها  گزينه
طبعي و شادابي و برخورد بدون تعصب با دانشجويان  شناسي، انتقادپذيري، شوخ وقت

ويان گروه نمونه را به درصداز نظر دانشج 50و  51، 53، 53، 55است كه به ترتيب 
ه ئفريد من و كندال ارافرمول  ةمحاسب ةدر جدول زير نتيج. ه استكردخود جلب 

  :شود مي
  

  از نظر بخش ي تدريس اثرها نتايج شاخص )4(جدول 
  علمي هيئتي شخصيتي و ظاهري عضو ها جنبه

ضريب كندال آزمون فريد من
تعداد 402 تعداد 402 
كندال 773/1696 خي دو 301

14 آزادي ةدرج اديزآةدرج 14 
داري ميزان معني 000/0 داريميزان معني 000/0 

 
ي تدريس اثربخش از نظر ها شاخصكه آن است نشانگر  ،فوق ةنتايج فرضي

علمي داراي تفاوت  هيئتي شخصيتي و ظاهري عضو ها جنبه دانشجويان با توجه به
در   SIG=000/0داري  مقدار معنيفوق با توجه به  ةفرضي ،بنابراين. دار است معني

ي متفاوت شخصيتي ها دهد كه دانشجويان به جنبه و نشان مياست؛ ده شييد أت 01/0
  .هستندعلمي داراي ديدگاه و نظر گوناگون  هيئتو ظاهري اعضاي 

  
هاي علمي  مهارت ةي تدريس اثربخش از ديدگاه دانشجويان در زمينها شاخص .2

 .دار است نيعلمي داراي تفاوت مع هيئتعضو 
 ئةارا ،ي مربوط به برخورداري از دانش روزها نتايج به دست آمده نشان داد كه ويژگي

 66و  67، 68به ترتيب با  اطالعات گسترده و استناد به منابع علمي معتبر اينترنتي
 .هاي علمي در تدريس اثربخش است ي مهارتها ترين شاخص درصد به عنوان مهم
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از دانش روز و  انعلمي به مفهوم برخورداري آن هيئتهاي علمي اعضاي  مهارت
هاي اطالعاتي و  ي علمي و استفاده از پايگاهها شده در مجله ئهرجوع به مطالب ارا

 ةهم دهد كه تقريباً ي اين فرضيه نشان ميها يافته. ديجيتالي دانشگاه است ةكتابخان
در . هستندت يكساني هاي علمي از ديدگاه دانشجويان داراي اهمي ي مهارتها شاخص

  :شود ه ميئفريد من و كندالز ارافرمول  ةمحاسب ةجدول زير نتيج
  

  ي تدريس اثربخش از نظر ها نتايج شاخص  )5(جدول 
  علمي هيئتهاي علمي عضو  مهارت ةدانشجويان در بار

ضريب كندال آزمون فريد من
تعداد 3 تعداد 3 
077/7 خي دو خي دو 590/0

4 درجه آزادي ه آزاديدرج 4
ميزان معني داري ميزان معني داري 132/0 132/0 

  
بخش از نظر  ي تدريس اثرها كه شاخص دهد نشان ميفوق  ةنتايج فرضي

داراي تفاوت  ،علمي بوده هيئتهاي علمي عضو  مهارت با توجه به دانشجويان
در  SIG=000/0داري  فوق با توجه به مقدار معني ةفرضي ،بنابراين ؛دار است معني

ي متفاوت علمي ها ، ديدگاه و نظر دانشجويان به جنبههمچنين. ده استشتاييد ن 01/0
ي مربوط به اين فرضيه از ها داراي گوناگوني نبوده و ارزش مقوله علمي هيئتاعضاي 

  .استنظر دانشجويان تقريبا يكسان 
  

مهارتهاي فني  از ديدگاه دانشجويان در زمينهي تدريس اثربخش ها شاخص .3
 .علمي داراي تفاوت معني دار است هيئت عضو

ي انتقال شفاف و واضح مطالب و نيز آماده سازي ها ويژگي ديدگاه دانشجويان در بارة
درصد اهميت در زمينه  74و  78كالس براي تفكر و بحث به ترتيب برابر با 

ي ها چهل و يك مقوله ديگر نيز به غير از مقوله .بخش است ي تدريس اثرها ويژگي
ي تدريس و كالس داري از نظر دانشجويان مورد بررسي ها فوق براي بررسي ويژگي

ي فعال حل مساله، ها ي روش تدريس شامل بررسي روشها مقوله .قرار داده است
ديدگاه دانشجويان در ارتباط با بعضي ابعاد . استسازي  دهنده و مفهوم پيش سازمان

ي مربوط به ها و يا فرضيه ها راه حل ئةراشروع درس با يك مساله، ااين مقوله شامل 
ي كالسي، ارايه مطالب كلي از موضوعات مربوط به درس حاضر و استفاده ها سئوال
هاي مخالف براي افزايش درك دانشجويان از مفهوم درس به ترتيب برابر با  از مثال

بعضي  ةهمچنين ديدگاه دانشجويان در بار. استدرصد اهميت  52و  58، 61، 67
علمي با  هيئترفتار عضو  ،علمي شامل كنترل نظم هيئتي مديريت عضو ها يژگيو
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وي با دانشجويان قوي و ايجاد ارتباط مناسب بين  دانشجويان ضعيف، رفتار
در جدول زير . هستنددرصد اهميت  73و  59، 62، 63دانشجويان به ترتيب برابر با 

  :دوش ئه ميفريد من و كندالز ارافرمول  ةمحاسب ةنتيج
   ةدر زميني تدريس اثربخش ها نتايج  شاخص  )6(جدول 

  علمي هيئتهاي فني عضو  مهارت
ضريب كندال آزمون فريد من

398 تعداد تعداد 398
خي دو 173/1313 خي دو 072/0

آزاديةدرج 46 آزادي ةدرج 46 
داري ميزان معني 000/0 داريميزان معني 000/0

  
ي تدريس اثربخش از نظر ها كه شاخص دهد ن مينشافوق  ةنتايج فرضي      

 ةفرضي ،بنابراين ؛دار است هاي فني داراي تفاوت معني مهارت ةدانشجويان  در زمين
 ،همچنين. ده استشييد أت 01/0در  SIG=000/0داري  فوق با توجه به مقدار معني

گون علمي داراي ديدگاه و نظر گونا ي متفاوتها دانشجويان در برخورد با جنبه
ي مربوط به اين فرضيه از نظر دانشجويان يكساني چنداني ها و ارزش مقوله هستند
                                                           .ندارد

  
محتواي درسي  ةاز ديدگاه دانشجويان در زمين ي تدريس اثربخشها شاخص .4

 .دار است داراي تفاوت معني
ه شده ئفوق ارا ةفرضي ةفريد من و كندالز در بارفرمول  ةمحاسب ةدر جدول زير نتيج

  :است
  محتواي درس ةدر زميني تدريس اثربخش ها نتايج  شاخص  )7(جدول 

ضريب كندال آزمون فريد من
تعداد 398 تعداد 398
140/1081 خي دو خي دو 543/0 

5 آزادي ةدرج آزاديةدرج 5
000/0 داري ميزان معني داريميزان معني 000/0 

 
ي تدريس اثربخش از نظر ها كه شاخص دهد نشان ميفوق  ةنتايج فرضي

 ةفرضي. دار است ي محتواي درسي داراي تفاوت معنيها ويژگي ةدانشجويان در زمين
 ،بنابراين ؛ده استشييد أت 01/0در  SIG=000/0داري  فوق با توجه به مقدار معني
علمي داراي ديدگاه و  هيئتي اعضاي ي متفاوت علمها دانشجويان در برخورد با جنبه

 ي مربوط به اين فرضيه از نظر دانشجويان تقريباًها و ارزش مقوله هستندنظر گوناگون 
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ي مربوط به محتواي تدريس ها ثر در شاخصؤعوامل م )8(در جدول  .يكسان نيست
  :ه شده استائار
  

  ي محتواي تدريسها ي مربوط به ويژگيها الؤفراواني س )8(جدول 
وش ر

 غير فعال
غير  نسبتاً

غيرنسبتاً متوسط فعال
 فعال

روش 
 فعال

 هاي تدريس فعالويژگي روش
 الؤهاي مربوط به سينهزگ

125  57 67  117 132 استفاده از منابع كتابي غير درسي
هاي علمياستفاده از مجله  102  111  63  58  158

 شدهچاپ

تي واستفاده از منابع اينترن 130  106  67  77  119
 كامپيوتري

ميزان محتواي درسي از كتاب 252 124  60  30  33
 شدهمعرفي

ميزان محتواي درسي از مطالب 234  132  52  36  45
 شفاهي 

ميزان محتواي درسي از مطالب  158 121  70  47  103
 شده از طرف دانشجويان هئارا

    
ي علمي ها مجلهو عميق،  استفاده از منابع قابل فهم ةديدگاه دانشجويان در بار

شده،  شده، استفاده از منابع اينترنتي و كامپيوتري، ميزان استفاده از كتاب معرفي چاپ
علمي و استفاده از مطالب علمي دانشجويان  هيئتمندي از مطالب شفاهي عضو  بهره

هاي فني  مهارت ةدر زميني تدريس اثربخش ها ترين شاخص به عنوان مهم در كالس
  . هستنددرصد  50و  53، 57، 60، 63، 66علمي به ترتيب برابر با  هيئتعضو 

  
  گيري نتيجه

از ديدگاه دانشجويان  ي تدريس اثربخشها شاخصهدف تحقيق حاضر، بررسي 
ي شخصيتي و ها پژوهش به بررسي ويژگي. است دانشگاه آزاد اسالمي واحد اروميه

. دانشجويان پرداخته استهاي علمي و فني و محتواي درس از نظر  ظاهري، مهارت
ي انجام شده مغايرت داشته و با تعدادي ها نتايج اين پژوهش با تعدادي از پژوهش

تدريس اثربخش از نظر  ةترين جنب مهم. شود ه ميئديگر همخواني دارد كه در ادامه ارا
 هيئتدانشجويان علوم پزشكي يزد عبارت از ديدگاه شخصيت فردي و قدرت ارتباط 

دانشگاه علوم  ةو ازديدگاه دانشجويان علوم پاي) 1379 مي و همكاران،مظلو(علمي 
 )1379 سلطاني عرب شاهي و قادري،(روش تدريس  ةپزشكي ايران، توجه به جنب

 ها روش تدريس از نظر دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي ايران شامل ويژگي. است
توالي  فكر و بحث وسازي فضاي كالس براي ت انتقال شفاف و واضح مطالب، آماده
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منطقي مطالب در هنگام تدريس شناخته شده است كه با نتايج اين پژوهش همخواني 
تدريس  ةمطالب نو و سابق ئةعبارت از ارا ،پژوهي در اين تحقيق ي دانشها جنبه .ندارد

همچنين . همخواني ندارد )1370( داما چاندران و دامالينگاماست كه با نتايج پژوهش 
مندي به تدريس و  بيان شيوا و ساده، اعتماد به نفس، قاطعيت و عالقهي ها ويژگي

از ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم . است استاداني شخصيت فردي ها معلمي از جنبه
ي تدريس اثربخش عبارت از كالم و لحن مناسب، ها ترين ويژگي مهم ،پزشكي ايران

 هيئتو اخالقي از سوي عضو مندي به تدريس و رعايت هنجارهاي اجتماعي  عالقه
  ).1379 سلطاني عرب شاهي و قادري،( علمي بوده است

ي تدريس اثربخش يك ها تعيين شاخص ةاي در زمين در كشور ما مطالعات پراكنده
اي اين  ديدگاه دانشجويان انجام گرفته ولي در كمتر مطالعه علمي از هيئتعضو 
علمي،  هيئتري عضو شخصيتي و ظاه ةبه تفكيك در چهار جنب ها شاخص
علمي و محتواي درسي مورد ارزيابي قرار گرفته  هيئتهاي علمي و فني عضو  مهارت
ي تدريس اثربخش از ها ترين جنبه به ترتيب مهم )1381( ظهور و اسالمي نژاد. است

پژوهي و شخصيت  ديدگاه دانشجويان را شامل روش تدريس، قدرت ارتباط، دانش
ي قدرت ارتباط، روش ها جنبه از ديدگاه تحقيق حاضرده، اما كرفردي شناسايي 

ي تدريس اثربخش ها ترين جنبه پژوهي و شخصيت فردي به ترتيب مهم تدريس دانش
نشان دادند كه تنها حدود ) 1375به نقل از ذوالفقار، ( ايرانفر، عزيزي و واليي .هستند

هاي ارتباطي  مهارت .اند درصد دانشجويان از قدرت ارتباطي استادان رضايت داشته 60
درصد استادان داراي عملكرد آموزشي  51/9درصد و  60/4مطلوب استادان برابر با  

عملكرد آموزشي . استادان زن و مرد عملكرد آموزشي متفاوت داشتند. مطلوب هستند
هاي ارتباطي بيش از نيمي  دانشجويان، مهارت. درصداست 62/3استادان مرد برابر با 

در پژوهش ديگري . دانند ميعلمي را مطلوب و داراي نقش اساسي  هيئتاز اعضاي 
قدرت ارتباط به ترتيب ارتباط  ةي تدريس اثربخش در جنبها ترين ويژگي مهم

كه با نتايج است با دانشجو و ايجاد مشاركت دانشجو در مباحث بوده  ،دوستانه
شگران نشان تعدادي از پژوه). 1370سيف، (خواني دارد  هم پژوهش حاضر تقريباً

ي اصلي و سوابق آموزشي استاد هبستگي ها اند كه بين قدرت ارتباطي با مهارت داده
قائل اي  در تدريس اثربخش به اين جنبه اهميت ويژه ،دارد، به همين دليل مثبت وجود
) 1386(قدمي و ديگران ). 1996فالكنر، آرجنر و جونز، به نقل از رمزدن، (شده است 

از نظر . استثر ؤاستاد و دانشجو در بهبود فرايند آموزش م معتقدند كه ارتباط
ثر در ارتباط دانشجو و استاد، فن بيان و رعايت ؤترين عوامل م مهم ،دانشجويان

، )درصد 5/81(، سطح علمي استاد )درصد 84(استاد  از سويي تدريس ها مهارت
ر حالي كه بيش د ؛است بوده) درصد 5/68(، اخالق استاد )درصد 5/76(استاد  ةتجرب

از نظر . ثير دانستندأت درصد دانشجويان، سن و جنس استاد را در اين ارتباط بي 50از 
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ي تدريس ها ي آموزشي استاد كه نمايانگر مهارتها بعضي ويژگي ،پژوهش فوق
ي اخالقي و فردي كه نشانگر روابط انساني است ها نين بعضي ويژگيچاوست و هم

 .  استثر ؤراري ارتباط ماز ديدگاه دانشجويان در برق
المللي حاكي از آن است كه چگونگي ارزشيابي  به طور كلي تجربيات ملي و بين

زيرا مؤسسات آموزش  ؛تدريس، به داليل متفاوتي درآموزش عالي مورد انتقاد است
عالي اگر بخواهند كيفيت فرايند تدريس را بشناسند، بايد ابزارهاي ارزيابي معتبري 

تاكنون بيشتر  ،با اين همه. علمي كارامد به كار گيرند هيئتاعضاي  براي تميز بين
اند  بخش براي ارزشيابي تدريس توفيق نيافته در يافتن  سيستمي رضايت ها دانشگاه

 ي جهان،ها اين موضوع باعث شده  بيشتر دانشگاه). 2002في، وفينيك به نقل از معر(
ي متمادي پرسش از دانشجويان را ها ي كشور ما، براي سالها از جمله غالب دانشگاه

ي تحقيق ها يافته. ترين منبع ارزيابي كيفيت فرايند تدريس تلقي كنند تنها منبع يا مهم
به ايجاد تحول در نظام ارزشيابي از طريق  ،اخير نيز با اشراف بر موضوع فوق

ان و تالش در بهبود سيستم ارزشيابي از ديدگاه دانشجوي منجر شده استدانشجويان 
  .            را دارد

  
  پيشنهادهاي تحقيق

ه ئي آينده اراها پيشنهادهاي كاربردي و پيشنهادهايي براي پژوهش، اين بخش در
 :دشو مي

تر نظرات دانشجويان در ارتباط  ي تحقيق اخير، بررسي دقيقها با توجه به يافته .1
ضرورت ي تدريس بر خالف نتايج بعضي تحقيقات ديگر به عنوان يك ها با روش
به جاي رد كلي نظرات دانشجويان، الزم است از نتايج  بنابراين، ؛شود تلقي مي

براي  ها شده در اين تحقيق تحقيقاتي مانند تحقيق حاضر استفاده كرد و از ابزار استفاده
 ؛دشوگيري از نظرات دانشجويان استفاده  بهره

نها در ي فعال و چگونگي اجراي آها با انواع روش علمي هيئتاعضاي  .2
و فرم چك ليست ارزيابي دانشجويان در اختيار آنها  شوندي درسي آشنا ها كالس

  ؛قرار گيرد
. گيرد قرار نمي استادانارزيابي به صورت تحليلي در اختيار  ةسفانه نتيجأمت .3

به صورت جداگانه در  ها ي خام و استنباطي ارزيابيها الزم است كه داده بنابراين،
خصصان علوم و همراه با توضيحاتي از طرف مت گيردلمي قرار ع هيئتاختيار اعضاي 

همچنين الزم است كه جلسات مشتركي با حضور . برسد ناتربيتي به استحضار آن
كيفي تدريس   ءو از اين طريق، ارتقا ودعلمي برگزار ش هيئتدانشجويان و اعضاي 

 ؛شود ميسر
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ي كلي ها نبه از ويژگيصرفاًٌُ به يك يا چند ج ها سفانه در اكثر ارزيابيأمت .4
 استاداني شخصيتي و ظاهري ها يي مانند ويژگيها و به جنبهاست تدريس اشاره شده 

ي شخصيتي مدرس به عنوان يك عامل مهم تلقي ها ويژگيو شود  كمتر توجه مي
دهند كه دانشجويان  نتايج تحقيق حاضر و تحقيقات ديگر نشان مي بنابراين،. شود نمي

مند هستند، با ارزيابي باال قدرداني  صص، صميمي، برونگرا و عالقهاز مربياني كه متخ
 ؛كنند مي

ي برقراري ارتباط با دانشجويان، ها ي رفتاري از جمله روشها بعضي از جنبه .5
و بسياري  از دانشجويان خواستار است علمي بوده  هيئتكمتر مورد توجه اعضاي 

علمي در  هيئتالزم است اعضاي  ن،هستند؛ بنابراي نايجاد پل ارتباطي بهتري با آنا
 ؛صدد تغيير رفتار خود با دانشجويان باشند

ادگيري دانشجويان ي يها سبك ةرابط. ي يادگيري متفاوتي دارندها افراد سبك .6
 و روش تدريس اعضاي ها به اين مفهوم است كه دانشجويان، گفته ناو ارزيابي آن

از معيار واحدي براي ارزيابي و  نددكرعلمي را به طور متفاوتي ارزيابي  هيئت
ي يادگيري دانشجويان در ها سبك دباي ،بنابراين ؛كنند اثربخشي تدريس پيروي نمي

به حداقل تقليل  ها و اثر عامل فوق تا حد ممكن در تحليل داده ودارزشيابي لحاظ ش
   ؛يابد

ي اثربخشي تدريس ها ي دانشجويان با ساير شاخصها ضرورت دارد ارزيابي .7
كيفيت  ةمشاهدو  التحصيالن و همكاران، خودارزيابي ي فارغها يابيرزشمانند ا

با توجه به بعضي . ن تربيتي مطرح شودامتخصصاز سوي يادگيري و تدريس 
 هيئتي آموزشي عضو ها ، دانشجويان در ارزشيابي از فرايندها و فعاليتها تحقيق

كنند، بلكه  ي اختصاصي درس و آموزش او را ارزشيابي نميها علمي، ويژگي
 سازند كه غالباً ي كلي خويش را از وي و درس منعكس ميها تصورات و برداشت

براي حل اين   .گيرد ثير عوامل كلي، از جمله شهرت استاد و درس قرار ميأتحت ت
علمي  هيئتي عضو ها مشكل الزم است كه همراه با ارزشيابي دانشجو، از ارزشيابي

متخصصان خارج از دانشگاه و  از سويشيابي و مدير گروه و ارز ءاز طرف اعضا
 . خودارزيابي نيز استفاده شود

توانند  شده در موضوعات موردمشاهده، مي همكاران متخصص و تربيت .8
اطالعات ارزشيابي مهمي را از طريق بازديد از كالس درس و بررسي مواد درسي و 

يابي مهمي را از  شتوانند، اطالعات ارز همكاران مي. همكاري آموزشي فراهم سازند
، مواد ها يي چون مناسب بودن روشها جنبه ةطريق بازديد از كالس، به ويژه مشاهد

و اهداف  ها تدريس، وسعت و عمق پوشش مواد، ارتباط چنين موادي با سرفصل
، به دليل ها قضاوت همكاران در اين زمينه. درس، و پيوستگي موضوع فراهم سازند

ي موردمشاهده، نسبت به تصورات دانشجويان در محتوا ندانش تخصصي آنا
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همراه با بررسي  ،در تحقيقات ديگر الزم است ،همچنين. تر است بينانه واقع
ي ديگر و ميزان همبستگي آنها با ارزشيابي ها ي دانشجويي، ارزشيابيها ارزيابي

 .دانشجويي مورد بررسي قرار گيرد
هنمودهاي استاندارد در اجراي يي مانند فراهم كردن مستمر، پيروي از رها ايده .9

ي ارزشيابي يك يا دو هفته قبل از امتحانات پايان ترم به ها فرم ةارائ ،ارزشيابي
اسم، عدم حضور وي هنگام ارزشيابي، و عدم  ي بيها استفاده از پرسشنامه دانشجويان،

از ديگر راهكارهاي پيشنهادي  مقاصد ارزشيابي ةبار هر نوع توضيحي در ةارائ
 ؛ات قبلي استتحقيق

االت و نمرات مورد انتظار دانشجو در آن ؤدانشجويان با س نتايج ارزيابي .10
ثير آن، الزم است كه ارزشيابي أبراي كاهش ت ؛ بنابراين،درس، همبستگي مثبتي دارد

نيز چندين  همچنين ارزشيابي از تمام دانشجويان و. در زمان امتحان صورت نپذيرد
 ؛م شودبار در طول ترم تحصيلي انجا

هستند؛ رزشيابي ا يادگيري و متفاوتي در يها داراي توانايي دانشجويان  .11
 ؛دشوي متفاوت دانشجويان در ارزشيابي لحاظ ها الزم است كه توانايي بنابراين،
ارزيابي دانشجويان  ،به عنوان نمونه. ثير دارندأدر ارزشيابي عوامل گوناگوني ت  .12

تري نسبت به ارزيابي  روايي پايين ي اول و دوم تحصيل ممكن استها در سال
به عوامل مختلفي  ددر ارزشيابي باي بنابراين، ؛دانشجويان مقاطع باالتر را داشته باشد

  .دكرمانند سن، جنس، نوع درس و سال تحصيلي دانشجويان توجه 
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