
 دانشگاه آزاد اسالمي در استان آذربايجان غربيتادانبررسي روش هاي تدريس اس

*مصطفي شيخ زادهدكتر 

**شاهين ثمري

چكيده 

 بـر اسـاس ديـدگاه دانـشجويان و          تادانهدف اساسي اين تحقيق بررسي روش هاي تدريس اس        

ابـزار  . مـي باشـد    87-88مي استان آذربايجان غربـي در سـال تحـصيلي            در دانشگاه آزاد اسال    تاداناس

. هاي ايران، تهيه و تدوين شـده اسـت  ي دانشگاهلمگيري پرسشنامه بوده كه بر مبناي تحقيقات ع  اندازه

پايـايي آن نيـز بـا انجـام آزمـون مجـدد بـا        روايي صوري از طريق نظر سنجي از متخصـصان بـوده و       

 هيـات   از نفـر 30 دانـشجو و  499در اين پژوهش  . ي و تاييد گرديده است     درصد ارزياب  77همبستگي  

امه ها به روش خـود گـزارش دهـي توسـط آنـان              نعلمي به صورت تصادفي انتخاب گرديده و پرسش       

جنبه هاي قدرت ارتباط، روش تدريس دانش پژوهي و شخصيت فردي بـه ترتيـب     . تكميل شده است  

نتـايج نـشان مـي دهـد كـه تعـداد           . ديدگاه دانشجويان است  مهم ترين جنبه هاي تدريس اثر بخش از       

ميـزان  .  مـي باشـد     تـدريس   روش هـاي غيـر فعـال       تادان بيشتر از اسـ     تدريس هاي فعال  روش تاداناس

.  درصد مـي باشـد  87/0 با نوع روش هاي تدريس برابر با    تادانهاي پژوهشي اس  همبستگي بين فعاليت  

 روش هاي غيـر   تادانهاي پژوهشي بيشتر از اس    اراي فعاليت هاي فعال د   روش تادان اس ،به عبارت ديگر  

 و اسـتفاده از طـرح درس مـشاهده    تادانارتباط معني داري بين نوع روش تدريس اسـ        . فعال مي باشند  

 داراي روش هاي فعال به متغيرهايي ماننـد ايجـاد روابـط انـساني، پـذيرش                 تادان اس ، همچنين .نگرديد

اهميت يكسان بـراي  . ش انتقاد سازنده دانشجويان توجه بيشتري دارند انتقاد سازنده دانشجويان و پذير    

آموزش و پژوهش، آموزش هيأت علمي، تقويت تحصيالت تكميلي و استفاده از روش هاي ارزشيابي               

.دشنهادهاي اصلي اين پژوهش مي باشنچندگانه به عنوان پي

دانـشجو، ارزشـيابي آموزشـي و    روش تدريس، طرح درس، روابط بين فـردي اسـتاد و        :كليد واژه ها  

.دانشگاه آزاد اسالمي

مقدمه 

و ) آموزش(، انتقال دانش )پژوهش(آموزش عالي در دنياي امروز سه كاركرد توليد دانش         

هاي اصلي آموزش   در عين حال، ايفاي رسالت    ). 1377اجتهادي،  (دارد) خدمات(اشاعه دانش   

استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد اروميه*

ي تخصصي و مدرس دانشگاه آزاد اسالمي واحد اروميهادانشجوي دوره دكتر**
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و اخالقي جامعه، توليد و غنا بخشي به دانش و          هاي ديني   ها و ارزش  عالي در ارتباط با آرمان    

فرهنگ كشور، تربيت نيروي متخـصص مـورد نيـاز كـشور، تـسريع و تـسهيل فرآينـد توسـعه            

هـا و بخـش هـاي       اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، برقراري ارتباط متقابل بـين دانـشگاه           

ي ديگـر آن تلقـي      علمي، صنعتي، اقتصادي و خدماتي داخـل و خـارج از كـشور از كاركردهـا               

.گرددمي

يكي از نيازهاي جدي زندگي در دنياي پرشتاب امروز كه حجـم و سـرعت تحـوالت و                   

دگرگوني هاي آن نسبت به ديگر اعصار بي سابقه است، شكل دادن به تحوالت و نوآوري هاي      

 ايـن امـر، شـايد يكـي از     .ها و موسسات آموزش عـالي اسـت   آموزشي ويژه در سطح دانشگاه    

هاي ين زمينه هايي است كه ما را قادر مي سازد تا فاصله خود را با تحوالت و دگرگوني                 مؤثرتر

در عصر حاضر كه تكنولوژي با سرعت سرسام آوري پيش مي رود، جامعـه  .جهاني كمتر كنيم

يكـي از وظـايف نظـام    . ما بيش از هر زمان ديگر نيازمند افراد هوشمند، خالق و نـوآور اسـت            

حـل مـسئله و گـشودن     خـالق و داراي توانـايي    ،اد داراي انديشه انتقادي   آموزشي، پرورش افر  

 به راهايي  براي تدريس روشدها بايبدين ترتيب، مدرسان دانشگاه.معضالت اجتماعي است

هايي كه خود آنها آموزش ديده انـد، بـسيار متفـاوت باشـد؛             كار ببرند كه ممكن است با روش      

.ه صورت فعال و متفكر در فرايند يادگيري دخالت دهندكه بايد دانشجويان را بيعني اين

ديـدگاه نخـست    . دو ديدگاه متفاوت در مورد فرآيند توليد و آموزش مطرح شـده اسـت             

گاه عبارت از مجموعه آگاهي هـا   يا روش غير فعال است كه تدريس در اين ديد     »ديدگاه ايستا «

 اصلي آن، تاكيد    ةشاهده است كه وظيف   باره واقعيت ها و راهي براي تبيين پديده هاي مورد م          در

تاكيد بـر وضـعيت    ،وعه اصول و قوانين موجود؛ به عبارت ديگر       بر نظريه ها، فرضيه ها و مجم      

يـا روش هـاي فعـال    »ديدگاه پويـا «ديدگاه دوم ). 1370، هومن(كنوني علم و افزايش آن است

يعني به صـورت  .  مي شوددر اين ديدگاه، علم به صورت يك فرآيند و فعاليت پويا تلقي . است

مراحلي كه دانشمندان در جريان برخورد با موقعيت هاي نامعين و مسئله اي طي مي كننـد، در                  

، بـا   به جاي دريافت مستقيم حقـايق علمـي       دانشجويان در جريان يادگيري     . نظر گرفته مي شود   

.فرآيند توليد علم آشنا مي شوند
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، بـه  اسـتاد در ايـن روش  .  اساسي هستندي، داراي نقشدانشجويان در روش فعال تدريس   

.عنوان راهنما و هدايت كننـده عمـل كـرده و وظيفـه دارد شـرايط يـادگيري را فـراهم نمايـد        

سـاوري و  ( بـه آنهـا اشـاره مـي شـود      ترين خصوصيات اين روش مواردي است كه ذيالً       عمده

:)1996دوفي، 

ه بر كـسب اطالعـات،      نحوه يادگيري به اندازه موضوعات درسي اهميت دارد و عالو         •

؛ها و نگرش ها نيز مد نظرندمهارت

دانشجويان در فعاليت هاي مختلف مشاركت دارند و مسئوليت يادگيري را بـه عهـده     •

؛دارند

دانشجويان به عنوان پردازش گران فعال اطالعات به تجزيه و تحليل و تفكـر نقادانـه         •

؛مي پردازند

؛ داردفرآيند يادگيري بيش از نتيجه آن اهميت•

روابط متقابل و چند جانبه اي بين دانشجويان، با هم، با استاد و سـاير عوامـل وجـود       •

؛دارد

؛همياري و فعاليت هاي گروهي، جايگزين رقابت هاي آموزشي مي شود•

.دريِ متفاوت داراي آزادي عمل هستندانشجويان در استفاده از شيوه هاي يادگي•

صلي بر عهده اسـتاد اسـت و دانـشجويان بايـد از او              در روش تدريس غير فعال، وظيفه ا      

در اين نظام، همكاري و روابط بين گروهي وجود ندارد؛ به تفـاوت هـاي فـردي                 . اطاعت كنند 

 انتقال مفاهيم كتـاب درسـي بـه عنـوان پايـه             .شود؛ فعاليت صرف از آن استاد است      توجه نمي   

.يادگيري مورد توجه مي باشد

عتقدند كه دانشجويان در طول تحصيل بايد زبان علمـي را           م) 1989(جانسون و جانسون    

زبـان علمـي از نظـر آنـان شـامل دسـته بنـدي كـردن، توصـيف اشـيا و اتفاقـات،                        . ياد بگيرند 

همچنـين  . سازي مطلب و در نهايت، تلفيق تجربه هاي قبلي بـا اطالعـات جديـد اسـت                روشن

 و به روش گروهـي موجـب   اريهميمعتقدند كه يادگيري از طريق )1989(جانسون و جانسون

.ارتقا و بهبود يادگيري تمام متعلمان و نيز توسعه زبان علمي آنها مي شود
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ها و نيز موسسات وابسته به آموزش و پرورش به جـاي اسـتفاده از         متأسفانه، در دانشگاه  

هاي تدريس فعال كـه باعـث افـزايش قـدرت تفكـر و انديـشيدن در دانـش آمـوزان و                      روش

ذهن و تقويت حافظه و نيز بـر انتقـال اطالعـات و    ي شود، بيش از حد بر انباشتدانشجويان م 

آرگلـدو  (بنـابراين،  ). 1382لياقت دار و ديگران، ( يادگيرندگان تأكيد مي شود    ذهنمعلومات به   

داشـته و  به اين نتيجه رسيده اند كه جامعه امروز به افراد متفكر و خـالق نيـاز  )1996و برادلي

.هاي تدريس فعال بيش از پيش ضرورت دارداي تدريس و استفاده از روشهتغيير روش

موضوع ارزشيابي اعضاي هيأت علمي، توسـط دانــشجويان در آمـوزش عـالي چنـدين               

 توسـط   تادانمعتقد اسـت ارزشـيابي اسـ      ) 2006(التمن. سال محل بحث و مذاكره بـوده اسـت      

رد به آنها بـه منظور بهبود كيفيـت آمـوزش          دانشجويان مي تواند يك منبع ارزشمند براي بازخو       

وي اعتقاد خاصي به ارزشيابي تكويني اعضاي هيأت علمي توسـط دانشجويان دارد و آن          . باشد

را از اين جهت كه مي تواند با ارائـه بـازخورد فــوري، فرصــت مناسـبي بـراي بهبـود روش                     

گيري در فراگيـران شــود،      تدريس فراهم كند و همچنـين موجب ارتقاي برنامـه درسـي و يـاد             

بـه ارزشــيابي معلمــان توســط     )1993(از طــرف ديگـر، گـرين وود    . ارزشـمند مـي دانــد 

فراگيران، مخالف بوده و معتقد است كه صفات شخصيتي و ويژگي هاي كلي محيطـي، درك و            

ن در  دانش آمـوزان و دانـشجويا  ،به همين علت  . قضاوت هاي افراد را تحت تأثير قرار مي دهد        

 از خطاهـا مـصون نخواهند بـود و ايـن امـر بـسيار طبيعـي       تادانارزشيابي خود از معلمان و اس     

.است

گرچه ارزشيابي دانشجو از آموزش، امري ضـروري اسـت، امــا مكانيـسم كـاملي بـراي                

در بعضي پژوهش ها توصـيه شـده   . ارزشيابي ايفاي نقـش اعـضاي هيـأت علمـي وجود ندارد      

 نيـز اسـتفاده     تادانارزيابي اس ين نوع ارزشيابي، از روش هاي مكمل، از جمله خود         كه در كنار ا   

).2003موريسون، (شود 

هاست توجه محققـان و   روش هاي ارزيابي عملكرد آموزشي اعضاي هيأت علمي، مدت        

 ارزيـابي آمـوزش      اساسـاً  .)2002پالـسن،   (صاحب نظران آموزش عالي را به خود جلب كـرده           

تحقيقـات  ). 2002تيـل،   ( با هدف تعيين اثربخشي آموزش صورت مي پذيرد        فرآيندي است كه  

انجام شده در اين زمينه، بيشتر بر ارزيابي دانشجويان از تدريس و توانايي اين شـاخص هـا در                   
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بازخوردهاي دانشجويان، اطالعـات ويـژه اي را در         ). 1992زلر،  (ارزيابي اثربخشي، تكيه دارند     

د كه وي مي تواند در بهبود كيفيت عملكرد و اثربخشي خود از آنهـا               اختيار مدرس قرار مي ده    

كنـد   مدرس پس از دريافت بازخوردها، نقاط ضعف خويش را به تدريج برطرف مي        .بهره گيرد 

بديهي است كه اين فرآيند، ماهيتي ارزشمند داشته و نشان  . و اثربخشي خود را افزايش مي دهد      

در اين تعامل، هر دو گروه نقش محركي را         . مدرس است  همكاري نزديك دانشجويان و      ةدهند

هدف از اين تحقيـق، شناسـايي عوامـل مـؤثر در آمـوزش      . براي بهبود كيفيت آموزش ايفا كنند  

پـژوهش ديگـري از يـك سـو بـا تجزيـه و       .تئه پيشنهادهايي براي بهبود آن اساثربخش و ارا

ئـة  ريزي هاي اسـتراتژيك، بـه ارا       هاي اساسي و برنامه   گيريتحليل مسائل آموزشي و تصميم    

ن و دست اندركاران آموزش عالي پرداخته و از سوي ديگـر، باعـث              بازخورد مناسب به مسئوال   

 گرديده است  تادانهاي آموزشي و در نتيجه افزايش كيفيت تدريس اس        اصالح شيوه ها و روش    

.)1375ذوالفقار، (

 و بـه منظـور تعيـين مهـم تـرين            كه در اين راسـتا    )1381(پژوهش ظهور و اسالمي نژاد    

شاخص هاي تدريس اثربخش از ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي كرمان انجام گرفتـه،          

ابزار اندازه گيري خود را پرسشنامه اي قرار داده كه به كمـك منـابع معتبـر خـارجي و داخلـي                   

. طراحي شده است

 متخصصان و پايايي آن نيز      روايي پژوهش ياد شده به طور صوري از طريق نظرسنجي از          

بـر اسـاس ايـن پـژوهش در جنبـه           . با انجام آزمون مجـدد مـورد ارزيـابي قـرار گرفتـه اسـت              

هاي پژوهي، ويژگي هاي علم و دانش و ارايه مطالب نو و در جنبه روش تدريس، ويژگي               دانش

انتقال شفاف و واضح مطالب و نيز آماده سـازي كـالس بـراي تفكـر و بحـث شـاخص هـاي                       

همچنـين در جنبـه قـدرت ارتبـاط، ويژگـي هـاي ايجـاد               . يس اثربخش شناخته شده است    تدر

مشاركت دانـشجو در مباحـث و ارتبـاط دوسـتانه بـا دانـشجو، و در جنبـه شخـصيت فـردي،                       

هاي بيان شيوا و ساده، اعتماد به نفس و قاطعيت ديگـر شاخـصه هـاي مهـم آن تعيـين                     ويژگي

رتبـاط معنـي داري بـين خـصوصيات دانـشجويان بـا              براساس نتـايج ايـن پـژوهش، ا        .اندشده

.بندي شاخص هاي تدريس اثربخش موجود نبوداولويت
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 بــا   تاداناســ . آموزش مؤثر به استفاده صـحيح از مهـارت هـاي ارتبــاطي بـستگي دارد               

ايجـاد محـيط   اسـتفاده از دانـسته هـاي خــود و بكـارگيري متـون ومهـارت هـاي تـدريس و       

خــصوصيات يـك اسـتاد اسـت كـه مـي توانـد              .  دانشجو مي شـوند   مناسب، موجب يادگيري  

موجب تسهيل فرآيند آموزش شده و حتي نقص كتب درسي و كمبـود امكانـات آموزشــي را                  

جبران كند يـا بـر عكـس، بهتـرين موقعيـت وموضـوع تدريس را با عدم توانــايي در ايجــاد                 

). 1371شعباني،(ـديل نمايـدارتبـاطي مطلـوب بـه محيطي غير فعال وغير جذاب تب

در فراينـد ارتباط آموزشي عناصر و متغيرهاي فراواني نظير مربي، فراگير، پيـام و عوامـل                

ارتبـاط در فرايند آموزشي به صورت تبادل افكار و اطالعـات در يــك   . محيطـي نقـش دارنـد 

 دانشجو با اسـتاد باعـث    برقراري ارتباط . تعامل دو طرفه بين استاد و دانشجو انجـام مـي گيـرد         

). 1994پترسـون و كرافـورد،      (افزيش اعتمـاد بـه نفس و انگيزه يادگيري در دانشجو مي گـردد           

مؤثر در برقراري ارتباط   ست بـا عوامـل   ا  دانشگاه، الزم  تادانخصوص اس ه  مدرسـان آموزشي، ب  

. يادگيري را تسهيل نمايند-آشنا باشند تـا فراينـد يـاددهي

). 2003اسپنـسر،   (آموزش مؤثر بـستگي به مهـارت هـاي ارتبـاطي اسـتاد دارد              در واقع،   

مطالعه اي نشان داد كه دانشجويان از ميان چهار حيطـه از ويژگي هـاي يـك اســتاد خــوب،                    

ظهـور و اسـالمي نـژاد،       (توانـايي در ايجـاد ارتبـاط توسط استاد را بـا اهميـت عنـوان نمودنـد              

ان نشان داد كه خصوصيات شخـصيتي و روابـط انساني مربيـان           مطالعه ديگري در تايو   ). 2004

توانـايي برقـراري    ). 2005تانـگ و ديگـران،      (مؤثر و غير مؤثر پرستاري اختالف داشـته اسـت           

ارتباط مؤثر يكي از شاخص هاي مهم تدريس اثربخش بوده و به عنوان يكي از متغيرهاي ايـن                  

.تحقيق مورد بررسي قرار گرفته است

به عنوان يكي ديگر از متغيرهاي مربوط به روش هاي تدريس بوده و در اين               طرح درس   

طرح درس بـه دليـل   . تحقيق به بررسي ارتباط آن با نوع روش هاي تدريس پرداخته شده است 

طـرح درس   . كه مراحل آموزشي را مشخص مي كند، راهنماي مدرس در حين كـار اسـت              اين

دقت در مورد همه چيز فكـر كنـد،         ه  موزشي خود ب  مدرس را قادر مي سازد كه در طول دوره آ         

.در تنظيم منابع مورد نياز براي طي دوره آموزشي كمك بزرگي محسوب مي شود
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 كه مدرسان قبل از تدريس از فن آوري هاي اطالعـات و   استطرح درس عبارت از اين    

. كنندارتباطات و ساير رسانه ها استفاده نموده و روش ها و فنون مناسب را مشخص مي

ن آموزش معتقدند كه مشخص بودن اهداف و طرح درس عالوه بر تـسهيل در     امتخصص

نحوه تدريس، باعث افزايش انگيزه دانشجويان براي حضور مرتب در كالس، تعقيـب مطالـب،               

).1993اشميت، (شركت فعال در بحث ها و به طور كلي يادگيري بيشتر مي گردد 

فرضيه هاي تحقيق

 روش هـاي غيـر فعـال در         تادان روش هاي تدريس فعال بيـشتر از اسـ         تادانتعداد اس -1

.دانشگاه آزاد اسالمي واحدهاي استان آذربايجان غربي است

تادان روش هاي تدريس فعال، بيـشتر از اسـ         تادانميزان كاربرد طرح درس در بين اس      -2

.داراي روش غير فعال تدريس است

تادان  روش هاي فعال، بيـشتر از اسـ        انتادروابط بين فردي استاد و دانشجو در بين اس        -3

.روش هاي غير فعال تدريس است

 روش غيـر  تادان روش فعال ، بيشتر از اس   تاداناجراي پروژه هاي تحقيقاتي در بين اس      -4

.فعال است

روش تحقيق 

تحليلي و از بعدي ديگر، حكم يك پـژوهش         -توصيفيوكاربرديحاضراز نوع پژوهش

 در ارتبـاط بـا روش هـاي    تادانآن دريافت نظرات دانشجويان و اسـ زيرا هدف .ميداني را دارد

.تدريس در دانشگاه مي باشد

جامعه و نمونه آماري 

دانـشجويان دانـشگاه آزاد اسـالمي در     وتاداناسـ جامعه آماري اين پژوهش شـامل كليـه      

بـراي  .تاسـ  هزار دانشجويان نفر 35000استان آذربايجان غربي كشوري با آمار تقريبي برابر با 
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در روش چنـد مرحلـه اي       .  طبقه اي استفاده شـده اسـت       -گيري از روش چند مرحله اي     نمونه

هاي آموزشي موجود در آن انتخاب گرديد      ابتدا هر واحد دانشگاهي استان تعيين و سپس گروه        

 مورد نظر بر اساس روش طبقـه اي و بـا توجـه بـه نـوع مـدرك         تادانگاه از هر گروه، اس    و آن 

و جنسيت با توجه به اختصاص بهينه در نمونه گيري طبقه اي بر مبناي واريـانس هـر        تحصيلي  

. طبقه، محاسبه و انتخاب شد

تمـام وقـت در   تادان ، برابر بـا نـصف اسـ    نيمه وقت تادانر است كه انتخاب اس    الزم به ذك  

نس در هر رشته، ابتدا متغيرهاي مورد نظر بـه روش تحليـل كواريـا             . هاي مورد نظر است   گروه

طبقـه اي از جـنس زن و مـرد بـا     -كنترل شده و سپس تعداد نمونه پژوهش به روش تصادفي

 نفـر از  499 و تاداننفـر از اسـ  30به تعداد) 1970(توجه جدول حجم نمونه مورگان و كرجسي 

. باشدنمونه آماري شامل واحدهاي اروميه، مهاباد، خوي و بوكان مي         . دانشجويان انتخاب گرديد  

: هاي مربوط به شهرهاي گروه نمونه در جدول زير ارايه شده استتعداد نمونه

ربايجان غربيذ فراواني گروه نمونه در دانشگاه آزاد اسالمي واحدهاي استان آ.1جدول

فراوانيدرصددرصد تجمعي

اروميه5/455/45227

مهاباد9/705/25127

خوي4/904/1997

بوكان0/1006/948

جمع0/100499

ابزار و روش هاي تجزيه و تحليل داده ها 

ال براي سنجش ويژگي هاي جمعيت شناسي دانشجويان و         ؤ س 70ابزارهاي تحقيق شامل    

ابـزار اول بـه بررسـي       .  و دانـشجويان مـي باشـد       تادانسنجش متغيرهاي تحقيق مربوط بـه اسـ       

دريس، روابـط اسـتاد و   اجراي ت با توجه به مقوله هاي طرح درس،   تادانهاي تدريس اس  ويژگي

ابزار ديگر به سنجش    . دانشجو و اجراي فعاليت هاي پژوهشي از نظر دانشجويان پرداخته است          
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هاي پژوهشي اساتيد از    مقوله هايي مانند بررسي ميزان بكارگيري طرح درس و بررسي فعاليت          

. زبان آنها مي باشد

. ج گزينـه اي ليكـرت اسـت       ابزارهاي تحقيق عبارت از پرسشنامه بسته پاسخ در طرح پـن          

 و روايي سازه با توجـه بـه     شدهبراي سنجش ميزان روايي ابزار، از يك آزمون مقدماتي استفاده           

مقوله هاي چك ليست جهـت تعيـين        . تحليل منطقي و آزمايشي مورد بررسي قرار گرفته است        

س قرار گرفته    علوم تربيتي و صاحبنظران مسايل تدري      تادان نفر از اس   10روايي صوري در اختيار   

االت موجـود، مـورد تاييـد قـرار         ؤاالت ضعيف، اصالح و يا حذف گرديد و بـاالخره سـ           ؤو س 

. گرفت

ضـمناًُ  . براي سنجش ضريب پايايي چك ليست از روش باز آزمايي اسـتفاده شـده اسـت            

، سپس دوبـاره در فاصـله زمـاني كوتـاه در شـرايط              ازه گيري بر روي اساتيد اجرا شده      ابزار اند 

نمرات بدست آمده از اجراي دوباره پرسـشنامه، بررسـي گرديـده و             .  اجرا گرديده است   يكسان

االت نيز با انجـام آزمـون مجـدد بـه           ؤضريب پايايي س  . ميزان ضريب همبستگي محاسبه گرديد    

پايايي آن با توجه    .  دانشجو براي هر يك از چهار جنبه به دست آمد          45 روز بر روي     25فاصله  

. درصد ارزيابي و تاييد گرديده است77ر با همبستگي به آزمون مجدد براب

هـا  با توجه به هماهنگي هاي انجام گرفته با روساي دانـشگاه           -كارشناسان مجري تحقيق  

 بـا توجـه بـه       تادان حضور يافته و به سنجش ويژگي هـاي تـدريس اسـ            تادانهاي اس در كالس 

 داراي  تاداننجش تعـداد اسـ    ابـزار پرسـشنامه بـراي سـ       . نشانگرهاي فـوق الـذكر پرداختـه انـد        

.هاي فعال و غير فعال با توجه به فرضيه شماره يك پرداخته استروش

در . براي توصيف داده ها از جداول و نمودارهاي فراواني و درصدها استفاده شده اسـت              

4 و3، 2 به علت اسمي بودن داده ها از آزمون خي دو و در فرضيه هاي شماره         1فرضيه شماره   

 بـراي  و ،ه رتبه اي بودن داده ها و بررسي ميزان همبستگي متغيرها از آزمون اسپيرمن     با توجه ب  

 . استفاده شده است16نسخه  spssتحليل داده ها از نرم افزار 



89898989 بهار  بهار  بهار  بهار ---- شماره سوم شماره سوم شماره سوم شماره سوم----مديريت آموزشيمديريت آموزشيمديريت آموزشيمديريت آموزشيتحقيقات تحقيقات تحقيقات تحقيقات فصلنامة فصلنامة فصلنامة فصلنامة  80

يافته هاي تحقيق 

 روش هـاي غيـر فعـال    تادان روش هاي فعال بيشتر از تعداد اس تادان تعداد اس  :1فرضيه شماره   

.تدريس است

دهنـده و كـسب مفهـوم بـه عنـوان           ، پـيش سـازمان    )كاوشـگري (اي حل مساله  روش ه 

جويس، بروس، ويل، مارشـا و      (هاي اصلي تدريس  ترين روش هاي فعال تدريس در كتاب      مهم

ال از  ؤدر اين تحقيق نيز روش هاي فوق در طي هفت س          . معرفي شده است  1380آلهون، اميلي، 

نتـايج  . ال قـرار گرفتـه اسـت      ؤودشـان مـورد سـ      خ تادانديدگاه دانـشجويان در ارتبـاط بـا اسـ         

:ال ها در جدول زير ارايه شده استؤهاي اين سشاخص

تادانال هاي مربوط به روش تدريس فعال اسؤ فراواني س.2جدول 

روش 

فعال

نسبتاً

غير فعال

نسبتاً متوسط

غيرفعال

روش 

غيرفعال

 هاي تدريس فعال شويژگي رو

گزينه هاي هر سوال

شروع درس با يك مساله142108936096

ارايه فرضيه هاي مربوط به سوال هاي كالسي 164123667670

از طرف دانشجويان

ارائه مطالب كلي از موضوعات درسي164123667670

ارتباط مطالب اين جلسه به مطالب قبلي و كل181124816350

ساسيبيان كلمه ها و اصطالحات ا23099794546

ارائه انواع مثال هاي مختلف براي درك 247109605231

مفاهيم اساسي

استفاده از مثال هاي مختلف203113696450

ال هـاي كالسـي از طـرف    ؤشروع درس با يك مساله و ارايه فرضيه هاي مربـوط بـه سـ           

وعات مربوط  دانشجويان به عنوان ويژگي هاي روش هاي حل مساله، ارايه مطالب كلي از موض             

به درس و ارتباط مطالـب ايـن جلـسه بـه مطالـب قبلـي و كـل از ويژگـي هـاي روش پـيش                           

هـاي مختلـف بـراي درك       دهنده و بيان كلمه ها و اصطالحات اساسي، ارايه انواع مثال          سازمان

هـاي مخـالف بـه عنـوان ويژگـي هـاي روش كـسب مفهـوم                مفاهيم اساسي و استفاده از مثال     

 نشان مي دهد كه ميزان استفاده از روش حل مساله، پيش سازمان دهنـده و                نتايج فوق . باشدمي
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نتايج نشان مـي دهـد كـه روش         .  درصد مي باشند   75 و   70،  60كسب مفهوم به ترتيب برابر با       

 مـورد  تاداندهنده و روش حل مساله از طرف اسـ كسب مفهوم بيشتر از دو روش پيش سازمان       

 درصد و ميـزان  70ده از روش كسب مفهوم در حد باالتر از   ميزان استفا . توجه قرار گرفته است   

.د درصد مي باش60روش ديگر در حدود استفاده از دو 

 از طـرف دانـشجويان      تادانپژوهش براي بررسي فرضيه فـوق بـه انتخـاب تـصادفي اسـ             

در هر گروه  .  با توجه به مقوله هاي فوق ارايه گرديده است         تادانپرداخته و نتايج نظر سنجي اس     

 عمـومي  تادان تخصصي و نفر ديگر از اسـ تادان شامل يك نفر از اس   تادانات دو گروه از اس    ينظر

499ات  يـ هاي مختلف با توجه بـه نظر       در گروه  تادان نفر از اس   30،بنابراين. بررسي شده است  

نتايج نشان مي دهد كه دانشجويان به ترتيب گزينـه هـاي            . نفر از دانشجويان بررسي شده است     

66و 186، 149، 49، 4ل، نسبتا غير فعال، متوسـط، نـسبتا فعـال و فعـال را بـه تعـداد       غير فعا

 داراي روش غير فعال و يـا نـسبتا فعـال شناسـايي     تادان درصد اس  40،بنابراين.  اند كردهانتخاب  

در جدول زير نتايج تحليـل  .  درصد داراي تدريس فعال و باالتر از متوسط مي باشند     60شده و   

:ن فرضيه با توجه به روش آماري كا اسكوير ارايه شده استاستنباطي اي

1 نتايج آمار استتنباطي فرضيه شماره .3جدول شماره 

Test Statistics
اندتاروش هاي نوين تدريس در بين اس

266.371aChi-Square
159df
.000Asymp. Sig.

a. 160 cells (100.0%) have expected frequencies less than 5. 
The minimum expected cell frequency is 3.1.

 بـوده و بيـشتر از مقـدار خـي جـدول            371/266ميزان مقدار خي در جدول فوق برابر با         

 تاييـد   01/0در  SIG=000/0 فرضيه فوق با توجـه بـه مقـدار معنـي داري              ،بنابراين.باشدمي

. باشد روش غير فعال مي    تادانيشتر از اس   روش فعال ب   تادانگرديده و نشان مي دهد كه تعداد اس       

ال هـاي فرضـيه يـك بـا توجـه بـه       ؤدر جدول زير نتايج ميزان فراواني مربـوط بـه بعـضي سـ             

:هاي روش فعال ارايه مي گرددمالك
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تادانال هاي مربوط به جنبه هاي تدريس اسؤ فراواني س.4جدول شماره 

روش 

فعال

نسبتاً

غير فعال

نسبتاً متوسط

غيرفعال

روش 

غيرفعال

 تدريس فعال جنبه هايويژگي 

گزينه هاي هر سوال

استفاده از روش هاي تدريس گوناگون196117865248

توجه به درك و فهم دانشجويان242106692953

كاربرد و ارتباط مطالب ارايه شده به 179131815256

زندگي و جامعه

در جريان تدريسمشاركت دانشجويان 216106824852

ارايه كنفرانس و سمينار159685870144

استفاده از وسايل آموزشي103885940209

تشويق هاي كالمي و نمره150958865101

تشويق هاي دروني مانند ايجاد 187100786272

كنجكاوي

ايجاد موقعيت تفكر174122855662

 از روش هاي گوناگون تـدريس       تادان درصد اس  60ش از   جدول فوق نشان مي دهد كه بي      

 از يك روش خاص و ثابت استفاده      روش فعال صرفاً   تادانبه عبارت ديگر، اس   . استفاده مي كنند  

. نكرده و با توجه به موقعيت هاي مختلف تدريس از روش هاي گونـاگون اسـتفاده مـي كننـد                   

 يكي ديگر از ويژگي هاي روش فعال، كاربرد مطالب ارايـه شـده بـه زنـدگي و اجتمـاع                 ،ضمناً

.  به روش هاي فعال پرداخته انـد       تادان درصد اس  62نتايج اين بخش نشان مي دهد كه        . باشدمي

.ت درصد اس40موقعيت تفكر برابر با همچنين ايجاد 
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تادان هـاي فعـال، بيـشتر از اسـ     روشتادان ميزان بكارگيري طـرح درس در بـين اسـ     :2فرضيه  

 .هاي غير فعال تدريس استروش
تادان ميزان بكارگيري طرح درس در بين اس.5جدول 

طرح درس نوشتاريطرح درس غير نوشتاري

فراوانيدرصدفراوانيدرصد

اصال2/02/02/01ً

كم8/16/16/18

متوسط2/13664/1262

زياد8/15790/22110

خيلي زياد9/703547/63318

جمع0/1004990/100499

 در مـورد اسـتفاده از طـرح درس نوشـتاري و غيـر               تادانات اسـ  يـ بعد از جمع بندي نظر    

در . ري طرح درس بررسي گرديـد     ينوشتاري، همبستگي نوع روش هاي تدريس با ميزان بكارگ        

: طرح درس ارايه مي گرددجدول زير ميزان همبستگي بين روش هاي تدريس و بكارگيري

2 نتايج آمار استنباطي فرضيه شماره .6جدول شماره 

تدريسنوينهايروش

تاداناسبيندر

درسطرح

053/0000/1Correlation 
Coefficient

طرح درس

440/00Sig. (2-tailed)

499499N

Spearman's rho

000/1053/0Correlation 
Coefficient

0440/0Sig. (2-tailed)

499499N

روش 

تدريس

 و  تاداننتايج تحليل آماري نشان مي دهد كه ميزان همبستگي بين نوع روش تـدريس اسـ               

.  بوده و ارتباط معني داري بين متغيرهاي فوق وجود ندارد       035/0استفاده از طرح درس برابر با       

.د ندارتادانچ ارتباطي با نوع تدريس اس ميزان استفاده از طرح درس هي،به عبارت ديگر
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، بيـشتر از    هاي فعـال   روش تادان روابط بين فردي استاد و دانشجو در بين اس         :3فرضيه شماره   

.هاي غير فعال است روشتاداناس

هـاي برقـراري    ات دانشجويان در ارتباط بـا مهـارت       يخالصه يافته هاي مربوط به سنجش نظر      

:ي گرددارتباط در جدول زير ارايه م

ميزان فراواني روابط بين فردي استاد و دانشجو.7جدول شماره 

روش 

فعال

نسبتاً

غير فعال

نسبتاً متوسط

غيرفعال

روش 

غيرفعال

ويژگي هاي برقراري ارتباط 

گزينه هاي هر سوال

برقراري ارتباط صميمانه با دانشجويان191106656473

فردي دانشجويانتوجه به مشكالت 123897172144

شناخت اسم دانشجويان19192685494

عدالت در ارزشيابي215110694461

پذيرش انتقاد سازنده دانشجويان172111785781

همكاري و تعاون در تدريس187110815170

عدم ديدگاه متفاوت بين دانشجويان 871354941187

پسر و دختر

عدم اهميت زبان و فرهنگ 1331025347164

دانشجويان

لحن احترام آميز با دانشجويان241116772837

 برابـر بـا   تادانهاي برقراري ارتباط در بين اس     جدول فوق نشان مي دهد كه ميزان مهارت       

هاي برقراري ارتبـاط و نـوع   در جدول زير ميزان همبستگي بين متغير مهارت      . درصد است 60

:ارايه مي گرددروش هاي تدريس 
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3 نتايج آمار استتنباطي فرضيه شماره.8جدول شماره 

روش هاي تدريس 

ستادانا

روابط بين فردي 

استاد و دانشجو

 (**)٧٧٩/٠٠٠٠/١Correlation 
Coefficient

Spearman's rho

٠٠٠/٠٠Sig. (2-tailed)
٤٩٩٤٩٩N

روابط بين فردي 

استاد و دانشجو

٧٧٩/٠(**)٠٠٠/١Correlation 
Coefficient

٠٠٠٠/٠Sig. (2-tailed)
4٩٩٤٩٩N

روش هاي نوين 

تدريس در بين 

اساتيد

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).. 
 و  تادانجدول فوق نشان مي دهد كه ميزان همبستگي بين نـوع روش هـاي تـدريس اسـ                 

 روش هـاي    تادانبه عبارت ديگـر، اسـ     .  درصد است  78/0استاد و دانشجو برابر با      روابط فردي   

هاي برقراري ارتباط مانند پذيرش انتقاد سازنده و لحـن   درصد داراي مهارت78نوين به ميزان  

.احترام آميز با دانشجويان هستند

تادان از اسـ   هـاي فعـال، بيـشتر      روش تادان اجراي پروژه هاي تحقيقاتي در بـين اسـ         :4فرضيه  

.هاي غير فعال تدريس استروش

 در سه بخـش كارهـاي تحقيقـاتي، تـاليف و مقالـه در               تادانميزان فراواني كارهاي پژوهشي اس    

:جدول زير ارايه مي گردد

تادانهاي پژوهشي اس ميزان فراواني مربوط به فعاليت.9جدول شماره 

كار تحقيقاتيكتابمقاله

فراوانيدرصدفراوانيدرصديفراواندرصد

Validتعداد

0/3093/63193/2371

7/1653/310/1032

3/2377/2680/50153

 و بيشتر3/1383/313/1346

7/96297/96297/9629Total

3/31SystemMissing

0/100٣٠Total
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بـا توجـه بـه اظهـارات      (اندتاوهـشي اسـ  در اين بخش ميزان همبستگي بـين كارهـاي پژ    

:دبررسي مي گرد) ات دانشجويانيا توجه به نظرب(تادان  روش هاي تدريس اسبا نوع) تاداناس

4 نتايج آمار استتنباطي فرضيه شماره .10جدول شماره 

ــدريس  ــاي ت روش ه

تاداننوين در بين اس

كارهاي تحقيقاتي  

و پژوهش

 (**)866/0000/1Correlation 
Coefficient

000/00Sig. (2-tailed)

499499N

كارهاي تحقيقاتي و   

پژوهش

000/1(**)866/0Correlation 
Coefficient

0000/0Sig. (2-tailed)

499499N

روش هاي تدريس   

ــوين ــين نــ  در بــ

تاداناس

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).. 
 با نـوع روش هـاي تـدريس    تادانجدول فوق نشان مي دهد كه بين كارهاي تحقيقاتي اس 

بـه عبـارت    .  درصد مي باشـد    87/0آنها رابطه معني دار وجود داشته و ميزان همبستگي برابر با            

 روش هـاي غيـر      تادانهاي پژوهشي بيشتر از اسـ     هاي فعال داراي فعاليت    روش تادان اس ،ديگر

.باشندفعال مي

باره يافته ها بحث در

دانشجويان در ارزيابي مهارت مدرسان خود از قابليـت و آگـاهي خـوبي برخوردارنـد و                 

توسط دانشجويان و خود آنها به عنوان عنصر مهمي اسـت كـه در ايـن    تادان ارزيابي تدريس اس 

. تحقيق به آن توجه ويژه اي شده است

أثير دو روش سـخنراني و مباحثـه        ، به منظور مقايسه ت    )1382(پژوهش صفري و همكاران   

پـژوهش فـوق بـر روي كليـه     .دبر ميزان يادگيري و رضايت دانشجويان طراحي و اجرا گرديـ 

ميانگين رضـايت كلـي دانـشجويان از    . دانشجويان دانشكده پرستاري و مامايي ياسوج اجرا شد       

دگيري دانشجويان  روش سخنراني و مباحثه داراي اختالف آماري معني داري نبوده، اما ميزان يا            

نتايج تحقيق فوق نشان مـي دهـد   . در روش مباحثه بيشتر از روش سخنراني گزارش شده است   
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كه بكارگيري روش هاي آموزشي فعال، باعــث مـشاركت بيـشتر دانـشجويان بـا موضـوعات                  

دانـشجويان در تحقيـق اخيـر نيـز     . شـود آموزشي شده و زمينه بهتري براي يادگيري فراهم مـي         

وش هاي فعال را تاييد نموده و رابطه معنـي داري در زمينـه اثربخـشي روش هـاي                   اثربخشي ر 

فقـط  ) 1382(در تحقيـق صـفري و همكـاران   . فعال نسبت به روش هاي غير فعال وجـود دارد         

حل مـساله، پـيش   روش مباحثه مورد بررسي قرار گرفته، ولي در تحقيق حاضر نقش سه روش      

. بررسي قرار گرفته استدهنده و روش كسب مفهوم مورد سازمان

هـاي  نيز در راستاي تاييد اثربخشي روش     ) 1382( پژوهش لياقت دار و ديگران     ،همچنين

در تحقيـق ديگـري روش يـادگيري مـساله          . نوين نسبت به روش هاي سنتي تدريس مي باشد        

).1382بقايي الكه و عطر كار روشن، (موثر بوده استميزان يادگيري دانشجويانمحور بر

جنبه هاي روش تدريس، قدرت ارتبـاط، دانـش   ) 1381( پژوهش ظهور و اسالمي نژاد   در

پژوهي و شخصيت فردي به ترتيب مهم ترين جنبه هاي تدريس اثربخش از ديدگاه دانشجويان          

ايرانفر، عزيـزي   .  و يافته هاي تحقيق حاضر نيز مطابق با يافته هاي پژوهش فوق مي باشد              است

 درصد دانـشجويان از قـدرت ارتبـاطي اسـتادان           60د كه تنها حدود     نشان دادن ) 1379(و واليي 

هـاي ارتبـاطي بـيش از نيمـي از     به نظر دانشجويان فوق، وضـعيت مهـارت  . رضايت داشته اند  

عملكـرد  (هـاي ارتبـاطي در ارزشـيابي        دانشگاه مطلـوب بـود و بـه طـوركلي مهـارت           تادان  اس

. استادان نقش دارد) آموزشي

رين ويژگي هاي تدريس اثربخش را به ترتيب ارتباط دوسـتانه بـا           تپژوهش ديگري، مهم  

دانشجو و ايجاد مشاركت دانشجو در مباحث معرفي شده كه با نتايج پژوهش حاضر همخواني                

معتقدند كه ارتبـاط اسـتاد و دانـشجو در بهبـود       ) 1386(قدمي و ديگران    ). 1373سيف،  (ندارد  

موثر در ارتباط دانشجو و استاد، فن بيان و رعايـت           مهم ترين عوامل    . استفرايند آموزش موثر    

، تجربه اسـتاد )درصد5/81(، سطح علمي استاد) درصد84(مهارت هاي تدريس توسط استاد 

همچنـين بـين   . از نظر دانشجويان فوق بوده اسـت ) درصد5/68(، اخالق استاد )درصد5/76(

فالكنر، آرجنـر  (دارد ارتباط وجودقدرت ارتباطي با مهارت هاي اصلي و سوابق آموزشي استاد         

).2001و جونز، 
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هاي قبل از تدريس بوده و مدرس       تدوين طرح درس يكي از بخش هاي اساسي فعاليت        

هاي پژوهش حاضر، تعيـين  يكي از هدف. را براي ارايه آموزش موثر و با كيفيت آماده مي كند         

. تان آذربايجان غربي است   د اسالمي در اس   ا هيات علمي دانشگاه آز    يوضعيت طرح درس اعضا   

در تحقيق حاضر هيچ رابطه معني داري بين نوع روش هاي تدريس و اسـتفاده از طـرح درس                    

 با فرآيند توليد طـرح درس و كاربردهـاي          تادانمشاهده نگرديد و اين به مفهوم عدم آشنايي اس        

ح درس ميزان ارتباط بين روش تـدريس و اسـتفاده از طـر   . موثر آن در كالس هاي درس است   

.  بوده و ارتباط معني داري بين متغيرهاي فوق وجود ندارد035/0برابر با 

هاي اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي شـيراز         پژوهشي به منظور بررسي ديدگاه    

تفـاوت  ). 1381سرشـت،   بذر افكـن و نيـك       (در ارتباط با تدوين طرح درس انجام شده است        

در تحقيق فـوق بـر      . شداي هيات علمي زن و مرد مشاهده ن       هاي اعض باره ديدگاه معني داري در  

خالف تحقيق حاضر بين استفاده از طرح درس و پيـشرفت فرآينـد آمـوزش، رابطـه معنـي دار       

 معتقدند كه فرآيند تدريس به طـرح درس نيازمنـد بـوده و             تاداناكثريت اس . گزارش شده است  

هاي اين پژوهش مويد اين نكتـه اسـت   يافته . تدوين آن براي اجراي فرآيند آموزش موثر است      

 اما در عمل نسبت بـه       ؛ در ارتباط با تدوين طرح درس مثبت مي باشد         تادانكه گرچه نگرش اس   

. اين امر مهم آموزشي كمتر پرداخته شده است

ـ نتايج تحقيق ديگري نشان مي دهد كه اشـكاالت موجـود در تـدوين طـرح درس ب              شتر ي

منـصوريان و  ( و ويژه، نحوه ارزشيابي وارايه منابع مي باشـد      مربوط به مقدمه، افعال اهداف كلي     

.)1381ديگران، 

 بايـد بـا     ارزيابي هاي دانشجويان از تدريس الزامـاً      ) 1997(به اعتقاد اين تحقيق و مارش       

ارزش يـابي هـاي فـارغ التحـصيالن و همكـاران،            :ساير شاخص هاي اثر بخشي تدريس مانند      

.ن تربيتي تلفيق شودادگيري و تدريس توسط متخصصمشاهده كيفيت ياارزيابي وخود
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پيشنهادها 

در اين بخش پيـشنهادهاي كـاربردي و پيـشنهادهايي بـراي پـژوهش هـاي آينـده ارايـه                    

:گرددمي

اهميت يكسان براي آموزش و پژوهش 

وليت هاي آموزشي خود به خوبي عمل كنند        ئاعضاي هيأت علمي زماني مي توانند به مس       

عامـل اصـلي   . د آموزش، مانند پژوهش، در ارتقاء و شكوفايي آنها نقش مهمي ايفا كن  كه كيفيت 

در اين نظام توجه انـدكي بـه        . عالي ايران، عملكرد تحقيقاتي است    براي ارتقاء در نظام آموزش      

از جايگـاه ويـژه اي      عملكرد آموزشي افراد مي شود و آموزش اثربخش اعضاي هيـأت علمـي              

كـه  ت علمي هم اكنون بر اساس پژوهش انجام مـي شـود؛ بـراي ايـن               پيشرف. برخوردار نيست 

آموزش نيز از جايگاه ويژه اي برخوردار شود، تجديد نظر در سياست هـاي كنـوني بـا هـدف                    

اعطاي سهمي مساوي به فعاليت هاي پژوهشي و آموزشي در ارتقاي علمـي و حقـوق و مزايـا                   

 بـه رويكـرد     تادانبراي تـشويق اسـ    هاي تشويقي خاصي     سياست دهمچنين باي .ضروري است 

.روش هاي فعال تدوين و اجرا گردد

آموزش هيأت علمي 

در حال حاضر سياست هاي بسيار اثربخش براي بهبود كيفيـت آمـوزش اعـضاي هيـأت                 

آموزش نيروي انساني داراي برنامه هاي مشخصي براي دانشجويان بورسيه          . علمي وجود ندارد  

يير وضعيت از قراردادي به آزمايشي و از آزمايشي به رسـمي             جهت تغ  تادانو همچنين براي اس   

مـشكل اصـلي در دوره هـاي آموزشـي مربـوط بـه كيفيـت و                 . در دانشگاه آزاد اسالمي اسـت     

. چگونگي اجراي دوره هاي فوق مي باشد

هاي فوق صرفاً در تبديل وضعيت بكار رفته و در ارتباط با حقوق، مزايا، پاداش                سياست

هـاي مـدوني بـراي انجـام     ، داراي حالت تشريفاتي بوده و مالك  تادان علمي اس  و ارتقاي درجه  

پيشنهاد مي شـود كـه برنامـه هـاي          . ، تدوين نشده است   تادانسيستم هاي ارزشيابي آموزشي اس    

ر گرفتـه و اعتبـار      آموزش اعضاي هيأت علمي به صورت يك فرآيند مستمر مـورد توجـه قـرا              

. وره هـاي آموزشـي در هـر نيمـسال تحـصيلي باشـد              منوط بـه طـي د      تادانگواهي تدريس اس  

كـه  ) به خصوص دكتـري   ( پيشنهاد مي شود كه دانشجويان مقاطع تحصيالت تكميلي          ،همچنين
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غالباً جذب آموزش عالي مي شوند، دروسي بسيار تخصصي را با هدف بهبود آموزش فراگيرند              

 دوره هاي كـاربردي در  و استخدام و تبديل وضعيت اعضاي هيأت علمي نيز منوط به گذراندن         

.روش هاي تدريس باشد

يابي چندگانه استفاده از روش هاي ارزش

اگر فعاليت هاي كلي تدريس را شامل ابعاد و جنبـه هـاي متفـاوتي بـدانيم، در خـواهيم                    

يافت كه ارزش يابي تدريس ديگر به آن سادگي نيست كه بتوان آن را با اسـتفاده از فـرم هـاي                   

ن و يا تنها بر اساس قضاوت يـك مـدير گـروه يـا حتـي تعـداد كمـي از                    ارزش يابي دانشجويا  

كه از روش هاي ارزشيابي گونـاگون ماننـد ارزشـيابي     شود   پيشنهاد مي    ،لذا. همكاران انجام داد  

ن ادانشجويان، همكاران هيات علمي، خودارزيابي مدرس، بررسي كار پوشه تدريس و متخصص           

 بررسـي روش هـاي      ، به مراكز تحقيقـاتي    ،لذا.  شويم مهارت هاي تدريس و يادگيري برخوردار     

.ارزشيابي چند گانه و اعتبار سنجي آنها پيشنهاد مي گردد

 ماننـد  تادان الزم است كه جنبه هاي گوناگون تدريس، ارتبـاط و شخـصيت اسـ            ،همچنين

محتواي تدريس، مهارت هاي برنامه ريزي و طراحي تدريس، برقراري و حفظ ارتباط و تعامل                

. درس، مديريت كالس و ارزش يابي از تدريس و يادگيري بررسي گرددةفراگيرندگان، ارائبا 

استفاده از نتايج ارزشيابي براي پيشبرد كيفيت آموزش 

اسـتفاده از  . يابي بايد در خدمت ارتقاي كيفيت آمـوزش دانـشگاه قـرار گيـرد         فرايند ارزش 

ود رضايت شغلي اعضاي هيئت علمي را       رويكردهاي فوق براي استخدام و ارتقاي منصفانه، بهب       

ممكن است جمع آوري و تحليل اطالعـات از جنبـه هـاي متفـاوت و                . به دنبال خواهد داشت   

 جامعيـت    اما در عوض، دقت، روايي، پايايي      منابع گوناگون، مستلزم هزينه و زمان زيادي باشد،       

 هاي موفق جهـان حـاكي   تجربيات بسياري از دانشگاه. و سودمندي نتايج را افزايش خواهد داد     

هزينه ها و زمان ، كارهاي خاص، به مقدار قابل توجهي  از آن است كه مي توان با پيش بيني راه         

. را كاهش دادمورد نياز 

از سوي ديگر، اگر دانشگاهي عالقه مند به تشخيص درست پيچيدگي تدريس و اهميـت             

ي بهتر هر يك از روش هـاي فـوق       براي اجرا  ، احتماالً ي كيفيت عملكرد استادان خود باشد     باال

 اين تحقيق پيشنهاد دارد كه      ،لذا. و به حداقل رساندن محدوديت هاي آن ها، تالش خواهد كرد          
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 بـا توجـه بـه نتـايج         تادان همراه بوده و اس    تادانفرآيند ارزشيابي با ارايه بازخوردهاي الزم به اس       

الح و تغيير فرآيند آموزشـي اقـدام        ، به اص  شدبرنامه هاي ارزشيابي جامع و چند گانه كه اشاره          

.كنند

ارزشيابي از طريق مشاهده تدريس كالسي 

يابي همكاران در بررسي كيفيت تدريس، همانند ارزش يابي تحقيق، مي تواند نقـش           ارزش

تواننـد  همكاران متخصص و تربيت شده در موضوعات مورد مـشاهده، مـي   . مهمي داشته باشد  

 طريق بازديد از كالس درس و بررسـي مـواد درسـي همكـاري              يابي مهمي را از   اطالعات ارزش 

 زيادي به صراحت معياري كـه بـه   ةاثر بخشي مشاهدات همكار، تا انداز    . آموزشي فراهم سازند  

.  او مورد قضاوت قرار مي گيرد، بستگي داردةوسيل

همكــاران و هــم قطــاران، بــراي ارزش يــابي وســعت و عمــق دانــش موضــوع درســي، 

، و راهبردهاي ارزش يابي بـراي تعيـين مـواد يـادگيري دانـشجويان،             حي درس راهاي ط مهارت

ت ارزش يابي مهمـي را از طريـق         همكاران علمي مي توانند، اطالعا    . شايسته ترين افراد هستند   

هايي هم چون مناسب بـودن روش هـا، مـواد تـدريس،             ديد از كالس، به ويژه مشاهده جنبه      باز

چنين موادي با سر فـصل هـا و اهـداف درس، اسـتفاده از               وسعت و عمق پوشش مواد، ارتباط       

قضاوت همكاران در اين زمينه ها، به دليل دانش         . طرح درس و پيوستگي موضوع فراهم سازند      

بر ايـن   . تخصصي در محتواي مورد مشاهده، نسبت به تصورات دانشجويان واقع بينانه تر است            

ك راهبرد بهبود تدريس در تـصميمات       اصل توافق وجود دارد كه مشاهده تخصصي به عنوان ي         

.پرسنلي، از موفقيت بيشتري برخوردار است

 وجود معيارهاي صريح در آن چه كه بايد مشاهده شود، از اهميت زيادي برخوردار               ،البته

مشاهده استاندارد شـده، داده هـاي قابـل مقايـسه و منظمـي را، بـه ويـژه اگـر اعـضاي                        . است

اگر قبـل   . راي چگونگي مشاهده ديده باشند، فراهم خواهد كرد       كننده آموزش الزم را ب    مشاركت

از بازديد از كالس درس همكاران، سر فصل ها، مواد درسي مرتبط و اهداف بحث كالسي، بـا                  

تادانكه تمـام اسـ    الزم به ذكر اين   . مدرس بررسي شوند، فرايند ارزش يابي تقويت خواهد شد        

برنامه ريزي درسي و آموزشي نيز بـه        تادان   اس تخصصي از كالس هاي يكديگر بازديد نموده و       

.مشاهده و ارايه بازخورد در كليه كالس بپردازند
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فرصت هاي مطالعاتي آموزشي 

مراكز آموزش عالي در    . هم اكنون تحوالت بسياري در آموزش در حال شكل گيري است          

هـاي  ارتاين تحول بر رشد مه    . كشورهاي پيشرفته در پي طراحي رويكردهاي جديدي هستند       

. آموزشي و يادگيري تأكيد دارد

مطالعه و آشنايي با روش هاي آموزشي و يادگيري نوين در مراكز علمي خارج از كـشور                 

 پيشنهاد مي شود همان گونه كه فرصت هـاي مطالعـاتي بـا هـدف                ،حائز اهميت است؛ بنابراين   

دد، سياسـت هـايي     آشنايي با دستاوردهاي جديد علمي براي اعضاي هيأت علمي فراهم مي گر           

.نيز به منظور آشنايي آنها با دستاوردهاي آموزشي در خارج از كشور تدوين و اجرا شود

هـاي علمـي و پژوهـشي       صـرفاً در مـسافرت    د  كه فرصت مطالعاتي نباي   الزم به ذكر اين   

هـا در بـين واحـدهاي پژوهـشي داخـل هـم       خارج از كشور خالصه شود، بلكه اين مـسافرت  

 بر جنبه هاي پژوهشي به جنبه هاي تدريس همكاران علمـي از يكـديگر نيـز       اجراشده و عالوه  

.توجه گردد

انتشار مجله هاي آموزشي 

در حال حاضر نشريه اي با هدف انتقال دانش آموزش در آمـوزش عـالي كـشور وجـود                   

چـاپ نـشريات پژوهـشي و ترويجـي كـه بـه آمـوزش و يـادگيري در آمـوزش عـالي                       . ندارد

در اين راستا، فعاليت هاي انتشاراتي مانند       . واند به اثربخشي آموزش كمك كند     پردازند، مي ت  مي

تهيه بروشورهايي با هدف بهبود كيفيت آموزش و ارسال منظم آنها براي اعضاي هيأت علمـي،                

.نيز مؤثر خواهد بود

هـاي  همچنين، يك مجله تخصصي در هر منطقه دانشگاه آزاد اسالمي به بررسي فعاليت             

 پرداخته و نتيجه فعاليت هاي فعاليت هـا و راهكارهـاي الزم در همـين مجلـه        تادانسآموزشي ا 

.منعكس گردد

تقويت تحصيالت تكميلي 

سياسـت آمـوزش   . يكي از اهداف تحصيالت تكميلي تربيت اعضاي هيأت علمـي اسـت     

عالي كشور همواره بر اين فرض استوار بوده است كه ارتقـاي تخصـصي افـراد در تحـصيالت               
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لي به تنهايي مي تواند آموزش و پژوهش را در دانشگاه ها تقويت كنـد؛ بـه غيـر از ايـن،                      تكمي

. برنامه اي براي تقويت مهارت هاي آموزشي اين دسته از دانشجويان وجود ندارد

شود كه برنامه هاي تحصيالت تكميلي، به خصوص در مقطع دكتري با هدف             پيشنهاد مي 

د بر مهـارت هـاي تخصـصي، آموزشـي و پژوهـشي مـورد             تربيت اعضاي هيأت علمي، با تأكي     

.بازنگري قرار گيرند

منابع 

تحليلي بر توانمندي هاي و كاستي هاي نظام آمـوزش عـالي            ). 1372.(اجتهادي، مصطفي -

.  سال شـشم   ،فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي       . جمهوري اسالمي ايران  

.17شماره مسلسل 3شماره 
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