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در دانشگاه  -تاملی بر ميزان به كارگيري معيارهاي تدريس اثربخش توسط استادان

 فردوسی مشهد

 حسن اسالميان *، حسين جعفري ثانی **، زهرا اسالميان ***، اسما سعادت منش****
** عضو هیئت علمي دانشگاه ،ريزي درسي، دانشگاه فردوسي مشهد،مدرس دانشگاه پیام نور * كارشناس ارشد رشته برنامه

فردوسي مشهد،*** دانشجوي كارشناسي ارشد رشته برنامه ريزي درسي،دانشگاه فردوسي مشهد،**** كارشناس رشته طراحي 

 صنعتي،دانشگاه آزاد واحد مشهد

 چکيده

 9911 -19كارگیري عوامل تدريس اثربخش توسط استادان دانشگاه فردوسي مشهد در سال تحصیليپژوهش، بررسي میزان به هدف اصلي اين

مقطع كارشناسي دانشگاه فردوسي مشهد  دانشجويان شامل كلیه آماري پیمايشي و جامعه نوع از تحقیق توصیفي روشاز نظر دانشجويان است. 

شدند. از اين تعداد  تعیین پايه و مهندسي به روش هدفمند شناسي، كشاورزي، علومروان و تربیتي علوم هايدانشكده آنها میان از بوده است كه

ها میان آنان توزيع گرديد. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود. اي انتخاب و پرسشنامهاي چند مرحلهگیري خوشهنفر از طريق نمونه 973

نفر از استادان رشته علوم تربیتي تايید شد. پايايي آن از طريق  91ا مطالعه و مشورتروايي پرسشنامه با اقتباس از منابع علمي معتبر و ب

 آمده دست به . اطالعات( به دست آمدr=0/85)بسیار باالييكه همبستگي  شد بررسي اصلي جامعه ازنفر از نمونه انتخابي  91بازآزمايي روي

 كارگیرييه تحلیل شد. نتايج حاكي از آن بود كه عملكرد اساتید از نظر بهمستقل و آنوا( تجز tاستنباطي) آمار سطح در پژوهش اين در

ارزشیابي، در حد نسبتا مطلوب و در معیار برخورداري از  انساني و كالس، روابط تدريس، اجراي آموزش، مديريت به طراحي مربوط معیارهاي

 هاي مطلوب شخصیتي، درحد مطلوبي بود.ويژگي

 استادان ، دانشگاه، دانشجويان. اثربخش، تدريس :هاي كليدي واژه
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 مقدمه

 تدريس به سهم بیشترين شود، مي انجام از میان مجموعه فعالیت هايي كه براي تعلیم و تربیت دانشجويان

تدريس را هرگونه  9( به نقل از گیج . ان . ال9971مهرمحمدي ).(9) يابد مي اختصاص درس كالس مدرس در

ب يک فرد به منظور تسهیل يادگیري فرد ديگري انجام مي پذيرد و يادگیرنده را با فعالیتي مي داند كه از جان

 (.2زواياي بیشتري از ناشناخته آشنا مي كند)
 فني توانايي و صالحیت الف( : از اند عبارت كنند مي تعیین را مدرس يک اثربخشي كار كه مهارتي هاي حیطه

ارزيابي  و برنامه ريزي،ارائه از اي)آگاهي حرفه توانايي و صالحیت ب( درس مورد آموزش(، در مهارت و )علم

 (.9وتربیت( ) تعلیم فرايند در مؤثر رفتاري و شخصي آموزشي(،ج( صالحیت شخصي )ويژگي هاي

در دهه هاي اخیر يكي از مهم ترين موضوعاتي كه در آموزش عالي مورد توجه متخصصان و صاحب نظران قرار 

ظريه در تدريس بوده است. در مجموع مي توان گفت نظريه هاي تدريس در آموزش گرفته است،بررسي جايگاه ن

و انتقال اطالعات،تدريس به معناي سازماندهي فعالیت هاي  : تدريس به معناي بازگويياندعالي سه دسته 

 دانشجويان،تدريس به معناي ايجاد امكان يادگیري.

 اطالعات انتقال و بازگويی معناي به تدريس

 انتقال عالي،رويكرد و آموزش متوسطه مقطع به خصوص تحصیلي مختلف مقاطع در جهت گیري ترينعمومي 

بهره  دانش اين از ناچیزي میزان به يا ندارند پايه دانش فراگیران كه معتقدند نظريه اين (.طرفداران1است ) دانش

 (.استاداني كه3آورند) دست به را مطالب و نكات از اي مجموعه تا سازند مي قادر را آنان بنابراين،استادان مندند.

 و داده شود انتقال ديگر مكان به مكاني از مي تواند كه دانند مي كااليي را گیرند،دانش مي كار به را انتقال نظريه

 و آشكارا عالي آموزش در استادان از زيادي تعداد (.6كنند) مي اشاره اطالعات يا دانش انتقال چون فعالیت هايي به

 به دانشجويان معتبر محتواهاي از اي مجموعه انتقال دانشگاه در تدريس كاركرد كه معتقدند ضمني طور به

 مي ارائه استاد سوي از كه هستند واطالعاتي دانش منفعل گیرنده دانشجويان اكثر شرايطي، است.در چنین

 (.7شود)

 دانشجويان فعاليت سازماندهی معناي به تدريس

 است نظارتي فرايندي تدريس اين منظر، شود.از مي معطوف دانشجو سوي به مدرس از گیري جهت دوم نظريه در

 است.در شده طراحي دانشجويان يادگیري از اطمینان كسب كه براي است هايي شیوه و فنون تعیین مستلزم كه

مي تواند دانشجويان را به درك و استباط  كه دارد وجود قواعد از معیني مجموعه كه است شده نظريه پذيرفته اين

                                       
1
 -Gage . N. L. 
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است.همچنین،روش هاي  شده توجه آنان ساختن فعال و دانشجويان با ارتباط نظريه بر اين (.در7امور قادر سازد )

 .شوند مي گرفته كار به موضوعات و مطالب دادن پوشش براي كارآمدي و مؤثر

 يادگيري امکان ايجاد معناي به تدريس

 دو ويادگیري تدريس سوم است،درنظريه متمركز دانشجو و استاد نقش بر ترتیب به دوم و اول نظريه كه حالي در

 يک وسیلة به شود آموخته بايد كه محتوايي و دانشجو نظريه تدريس، اين شود.در مي تلقي سكه يک روي

 اثربخش تدريس اصلي ( معتقد است كه هدف2119)2(. دالبي7شوند) مي مرتبط هم به نظام فراگیر يا چارچوب

 مي كند، فراهم دانشجويان يادگیري براي فرصت هايي كه عنوان عاملي به است،لذا تدريس دانشجويان يادگیري

 و كرده نكته تأكید اين بر وضوح به نیز فراگیران از بسیاري اينكه توجه قابل نكته (.8شود) گرفته مي نظر در

 فراهم آنها براي را بهتر يادگیري شرايط و ها زمینه كه است مهم آنان براي دلیل اين به خوب تدريس كه معتقدند

 (.1) مي آورد
در مجموع مي توان گفت هر يک از اين نظريه ها بر جنبه هاي خاصي از تدريس تاكید مي كنند و بر اساس اين 

مقوله ها در آموزش  جنبه ها به تعريف و تشريح تدريس مي پردازند.بنابراين تدريس به عنوان يكي از مهم ترين

عالي، داراي معیارها و ويژگي هاي مختلفي است و براي تعیین میزان اثربخشي تدريس در دانشگاه ها بايد مقوله 

 ها و معیارهاي مشخصي تعیین شوند و بر اساس اين معیارها به بررسي میزان اثربخشي تدريس استادان پرداخت.

ر نیز گوياي اين است كه مقوله هاي مختلفي به عنوان معیارهاي بررسي ادبیات پژوهشي مربوط به تحقیق حاض

 تدريس اثربخش در آموزش عالي مورد توجه قرار گرفته است كه به عنوان نمونه به چند مورد اشاره مي شود.

 بر اند، كرده استخراج را خوب تدريس يک هاي متخصصان ويژگي از بعضي با مشورت ( با2111)9كناپر وكروپلي

 يكديگر همكاري با به دانشجويان شود، مي ايجاد تعامل استاد و دانشجو میان خوب يک تدريس در اساس،اين 

 تكلیف دادن انجام زمان شود،بر مي فوري ارائه بازخوردهاي گیرد، مي صورت فعال يادگیري شوند، مي تشويق

 مي تأكید يادگیري هاي شیوه و توانايي ها گسترش بر و آيد مي وجود باال به سطح انتظارات مي شود، تأكید

 (.91شود)

( ده مالك تجزيه و تحلیل مطالب درسي،ايجاد عالقه مندي، ايجاد تفكر در دانشجويان،گسترش 9113فرنچ )

عاليق،تاكید برمطالب مهم به كار بردن روش هاي مفید و مناسب آموزشي، ايجاد انگیزه براي انجام كارها،دانش 

جديد و استفاده از مثال هاي خوب را جهت ارزيابي اثربخشي فعالیت هاي استادان كافي،انتقال نقطه نظرهاي 

 (.99دانشگاه مورد توجه قرار مي دهد)

                                       
2
 -Dalby 

3
 -Knapper & Cropley 
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 خوب استاد كه است،معتقدند چه كسي دانشگاه خوب استاد كه سؤال اين به پاسخ ( در2119)1هاريسون و نیكول

 .كند مي خوبي طراحي به را كالس جلسات كه است كسي

 مي كند،به استفاده رتبه بندي يا دهي نظام نمره از كند، مي استفاده ويادگیري تدريس مناسب وش هاير از 

 توانايي از مي كند، كنترل را خود تدريس چگونگي دهد، مي كارشان بازخورد چگونگي مورد در دانشجويان

 و تأمل خود برفعالیت هاي و مي دهد نشان مناسبي عملكرد موجود منابع بستر است،در برخوردار مديريت زمان

 (.92مي كند) فراهم را مداوم اي حرفه رشد موجبات

 رفتار شخصي مدرس، رفتار عنوان با كلي لة مقو سه براي ارزشیابي دانشجويان از تدريس، (9111آيوا) در دانشگاه

 (.99) گردد مي تري تقسیم جزيي هاي مقوله به يک هر كه تعیین گرديد اي حرفه رفتار و تدريسي

 موارد اين شامل را عالي درمراكز آموزش آمیز موفقیت تدريس براي كاربردي اصل آمريكا، هفت میشیگان دانشگاه

 به تشويق (9دانشجويان میان در مشاركت به (تشويق2بااستاد ارتباط برقراري به دانشجويان (تشويق9داند:  مي

 از باال انتظارات داشتن (6كار انجام در زمان بر تأكید (3دانشجويان به فوري ( ارايه بازخورد1يادگیري

 (.91متنوع ) يادگیري هاي شیوه و استعدادها به گذاشتن احترام (7دانشجويان

در مجموع با توجه به مقوله هاي مطرح شده به عنوان معیارهاي تدريس اثربخش در آموزش عالي ، مي توان 

 مديريت آموزش، اجراي تدريس، طراحي استادان شاملگفت مهم ترين و كلي ترين معیارهاي تدريس اثربخش 

مطلوب،مي باشد. در واقع يک استاد يا مدرس  شخصیتي ويژگي هاي انساني،ارزشیابي و روابط درس، كالس

 و يابد درس حضور مي كالس مي كند و در را از قبل طراحي و تدوين شیوه تدريس خود كه است كسي اثربخش

 ،استفاده درس بر موضوع داشتن تسلط اين رابطه، در مي پردازد كه درس طرح آن با مطابق مؤثر تدريس به ارائة

گوناگون و به ويژه استفاده از روش هاي فعال تدريس، آماده كردن زمینه اي جهت  تدريس روش هاي از

ز فعالیت هايي ا سخنراني،كنفرانس و فرصت تعیین طريق از تدريس و يادگیري جريان در دانشجويان مشاركت

 درس، كالس در و مناسب , شاد فضايي ايجاد ضمن بايد يک استاد دانشگاه قراردهد.همچنین مدنظر را اين قبیل

 متقابلي را و سازنده انساني و تعامل باشد،روابط داشته رفتارمناسب و موثري احتمالي هاي نظمي بي مقابل بروز در

 ارائة و مناسب هاي انجام ارزشیابي با نمايد، برقرار كالس از خارج حتي و داخل فضاي در دانشجويان با

 شخصیت از حال عین در و برطرف كند را خود تدريس يادگیري دانشجويان و نواقص بازخوردهاي مكرر و مفید،

 باشد. برخوردار يک استاد دانشگاه  برازنده صفات و متعادل،منطقي

در تحقیقات مربوط به تدريس اثربخش در آموزش به دلیل اهمیت موارد ذكر شده و با توجه به مقوله هايي كه 

 درس، كالس مديريت آموزش، اجراي تدريس، معیار طراحي 6عالي مورد توجه قرار گرفته است، اين پژوهش 

مطلوب را به عنوان معیارهاي اثربخش تدريس در دانشگاه، در  شخصیتي ويژگي هاي ارزشیابي و انساني، روابط

میزان به كارگیري هر كدام از اين معیارها،توسط استادان دانشگاه فردوسي مشهد  از نظر گرفته است و به بررسي 

 ديدگاه دانشجويان پرداخته است.

                                       
4
 -Nicoll & Harrison 
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 مي گیرد.يكي انجام گوناگوني استادان با استفاده ازروش هاي فعالیت هاي آموزشي ارزشیابي علمي مراكز در

 دانشجويان توسط ارزشیابي دارد، بزرگ هاي دردانشگاه زيادي كاربرد امروزه كه روش ها اين ترين ازمتداول

 دانشگاه هاي و كالج ها در تدريس الينفک جزء و معمول روش يک آموزش از دانشجو ارزشیابي است.به طوري كه

 (.93) آمريكا است

 آموزشي باالي مقاطع در اي گسترده طور به توسط دانشجويان آموزشي ارزشیابي كه است معتقد (9118)3نلسون

 (.96گذارد) مي تأثیر آموزش بر اطالعات معتبر منبع تنها به عنوان

،طرحواره اي كه دانشگاه هاي استرالیا اتخاذ 9111بنابر صورت جلسه شوراي آموزشي دانشگاه التروب در مارس 

و ارزيابي  كردند، دستیابي به بازخورد معتبر و منظم دانشجويان در همه واحدها را در اولويت نخست قرار داد

دانشجو از استاد به عنوان منبع كلیدي دستیابي به اطالعات در زمینه ارزيابي كیفیت تدريس استادان تعیین 

 (.97شد)

 كیفیت بهبود براي ارزشمند منبعي تواند دانشجويان مي توسط اساتید ارزشیابي است معتقد (2116)6آلتمن

 جهت اين از را آن و دارد توسط دانشجويان علمي هیأت اعضاء تكويني ارزشیابي به خاصي اواعتقاد باشد، آموزش

 يادگیري ارتقاء سبب و كند تدريس فراهم روش بهبود براي مناسبي فرصت فوري ارائه بازخوردي با مي تواند كه

 (.98داند) شود،ارزشمند مي فراگیران در

 نظرسنجي حاوي پرسشنامه يک در روش ارزشیابي فعالیت هاي آموزشي استادان توسط دانشجويان،معموالً

 ارزشیابي را خود استاد تا شود مي گذاشته دانشجو دراختیار استاد آموزشي هاي فعالیت درباره سؤال تعدادي

 .(91كند)

در ارتباط با بررسي میزان میزان اثربخشي تدريس استادان دانشگاه،در داخل و خارج از كشور تحقیقات مختلفي 

 ورد اشاره مي شود.انجام شده است كه به چند م

 را دانشجو 9311آمريكا، شرقي شمال در دانشگاهي در اثربخش تدريس با مرتبط عوامل بررسي ( در9117) 7تنگ

 كه بود آن دهندة نشان حاصل نتايج كرد ، ارزيابي آنان نظر از را هیأت علمي عضو926 و انتخاب نمونه عنوان به

 سؤاالت دانشجويان، به استاد پاسخگويي كیفیت و میزان ، واضح آموزشي مواد قبیل از برآورد شده عامل92

باال،  انتظارات داشتن درس، برموضوع تسلط داشتن اي، حرفه رفتار داشتن دانشجويان، با استاد مؤدبانة برخورد

 دانشگاه اين استادان همة تدريس مجموع ودر گردد مي رعايت كالس هر در خوبي به غیره، و مديريت كالس

 (.21است) بوده اثربخش

                                       
5
 - Nelson 

6
 - Aultmon 

7
 - Tang 
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جنسیت  تأثیر بررسي آن، هدف اصلي كه دادند انجام اسپانیا مادريد دانشگاه در (، تحقیقي9117)8متیو و فرناندز

داد كه در  نشان تحقیق اين تدريس بود.نتايج به و نسبت دانشگاه از ارزشیابي كیفیت استادان بر و دانشجويان

 میانگین با دختر رابسیار اثر بخش ارزيابي كردند. همچنین دانشجويان مجموع دانشجويان تدريس استادان خود

 میان كردند.همچنین ارزشیابي تر اثربخش بسیار را خود استادان21/3 میانگین با پسر نسبت به دانشجويان 18/3

 (.29شد) مشاهده معنادار تفاوت استادان از ارزيابي دانشجويان نظر از مختلف هاي دانشكده

 نشان گرفت، نتايج (صورت2113سانفرانسیسكو) دانشگاه در كه اثربخش تدريس معیارهاي به كارگیري بررسي در

 كه گرفته مي شوند بكار به خوبي استادان توسط مورد 3دانشجويان، ازنظر شده تعیین مؤلفة 7 میان از كه داد

 -9دانشجويان با واضح انساني وابطر و ارتباطي مهارت هاي -2 مواد و محتوا،دانش سازماندهي -9: از اند عبارت

 به -3عادالنه  امتحانات و ها اظهارات،ارزيابي فوري، ارائه بازخورد -1دانشجويان براي يادگیري محیط سازي فراهم

 توجه شامل شده اند گرفته كار به ضعیفي سطح در كه مؤلفة ديگر استادان. دو تدريس بودن اثربخش كلي طور

 (.22است) درسي مواد بودن برانگیز مشكل و دانشجويانيادگیري  به داشتن

 شهر تربیتي علوم هاي علمي دانشكده هیأت اعضاي تدريس روش هاي كیفیت مقايسة و بررسي ( با9979) قائدي

 مناسب،و مثال هاي آموزشي،ارائة متنوع روش هاي از هیأت علمي اعضاي است: يافته دست نتايج اين به تهران

 هاي ارزشیابي و تدريس طراحي از استفاده مقابل مي كنند،در استفاده زياد درحد دانشجويان دادن مشاركت

 (.29دارد) قرار پايیني سطح در مستمر دانشجويان

( به بررسي میزان به كارگیري معیارهاي تدريس اثربخش توسط استادان از ديدگاه 9986عندلیب و احمدي)

 واحدخوراسگان اصفهان پرداختند.نتايج اين تحقیق نشان مي دهد كه تدريس اسالمي آزاد دانشجويان دانشگاه

است،میان نظرات دانشجويان  دختر و پسر در  بوده اثربخش هاي مورد بررسي مؤلفةها در  دانشكده اين استادان

د عملكر میان معنادار دانشكده،اختالف سطح در پژوهش سؤاالت تمام در همچنین هاي مورد بررسي و مؤلفة

 (.21است) شده مشاهده استادان

 مديريت درس، ارايه درس، تدوين و طراحي شامل پنج حیطه در را اثربخش تدريس نه هاي ( نشا9981) شريفیان

 هیأت علمي اعضاي توجه میزان و نموده تعیین دانشجويان تحصیلي عملكرد از وارزشیابي انساني، روابط كالس،

 توجه بیشترين دهد كه مي نشان تحقیق اين نتايج مورد بررسي قرار داد. را نشانه ها اين به اصفهان دانشگاه

 (.23است) بوده درس تدوين و طراحي به حیطة آنها توجه كمترين و انساني روابط حیطة به دانشگاه اين استادان

 نظر از اصفهان صنعتي دانشگاه و اصفهان دردانشگاه اثربخش آموزشي جو درپژوهشي به بررسي (9979) رحیمي

دارند،از  كافي تسلط خود رشته تخصصي به داد كه استادان استادان پرداخت،نتايج اين پژوهش نشان و دانشجويان

 پركار،پرانرژي فعال، افرادي استادان، كنند و مي استفاده دانشجويان به دانش خود انتقال براي مناسبي روش هاي

 (.26ند)هست قائل احترام دانشجويان براي و اند خلق خوش و
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به كارگیري معیارهاي مروري بر تحقیقات فوق الذكر نشان مي دهد كه با وجود اهمیت فوق العاده امر تدريس و 

در آموزش عالي، تحقیقات اندكي در اين زمینه انجام شده است. بدون  تدريس اثربخش توسط استادان دانشگاه

 در چیز هر دانشگاه،پیش از در اثربخش تدريس معیارهاي كارگیري به میزان خصوص بررسي ترديد، پژوهش در

 جبران شناسايي و حل مشكالت تدريس،شناسايي و ترمیم نقاط ضعف موجود در فرآيند تدريس و يادگیري و

 مي ارائه تدريس و يادگیري دردانشگاه كیفیت از جامع نسبتاً امرتصويري اين كه است؛چرا مؤثر آموزشي نواقص

و در نتیجه بهبود  استادان تدريس كیفیت در ضعف موجود نقاط رفع قوت و ترمیم يانقاط  تقويت به منجر و دهد

شد. لذا تحقیق در مورد بررسي میزان به كارگیري معیارهاي اثربخش تدريس  كیفیت آموزشي دانشگاه خواهد

آموزشي توسط استادان دانشگاه، امري حیاتي و ارزشمند مي باشد كه مي تواند راهگشاي بسیاري از مشكالت 

 باشد.پژوهش حاضر گامي در اين راستا مي باشد.

 تحقيق هدف

بررسي میزان به كار گیري معیارهاي تدريس اثربخش توسط استادان  از: است عبارت پژوهش اين هدف اصلي -

 دانشگاه فردوسي مشهد از نظر دانشجويان.

 تحقيق سؤاالت

طراحي تدريس ، اجراي آموزش،مديريت كالس درس ، هاي تدريس اثربخش ) معیار میزان چه تا استادان -9

 برند؟ مي كار به راروابط انساني، ارزشیابي و برخورداري از ويژگیهاي مطلوب شخصیتي(

 كارگیري معیارهاي میزان به پژوهش،درخصوص در آماري نة نمو پسر و دختر دانشجويان نظرات بین آيا -2

 دارد؟ وجود معنادار اثربخش توسط استادان،تفاوت تدريس

آيا میان نظرات دانشجويان دانشكده هاي منتخب در پژوهش،در خصوص میزان به كارگیري معیارهاي  -9

 تدريس اثربخش توسط استادان،تفاوت معنادار وجوددارد؟

 روش پژوهش

فردوسي  دانشگاه دانشجويان نظرات توصیف به كه است پیمايشي نوع از توصیفي پژوهش اين در تحقیق روش

 آماري جامعةپردازد. مي دانشگاه اين استادان توسط اثربخش تدريس معیارهاي به كارگیري میزان دربارة مشهد

 میان از نفر(بوده است كه 99231مقطع كارشناسي دانشگاه فردوسي مشهد) دانشجويان كلیه پژوهش شامل اين

 . شدند تعیین مهندسيپايه و  علوم شناسي،كشاورزي، و روان تربیتي علوم هاي دانشكده آنها

نفر از طريق نمونه گیري خوشه اي انتخاب  973با استفاده از فرمول حجم نمونه)جدول مورگان( 

نفر در دانشكده علوم تربیتي و روان  73نفر دختر بودندكه از اين تعداد269نفر پسر و 992شدندكه

نفر در دانشكده كشاورزي مشغول به  77نفر در دانشكده علوم پايه و  37نفر در دانشكده مهندسي،966شناسي،
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 سؤال 91 محقق ساخته حاوي تحقیق،پرسشنامه .ابزارپرسشنامه برگشت داده شد961تحصیل بودند.در مجموع 

شد.در طراحي اين  فراهم لیكرت مي باشدكه توسط پژوهشگر اي درجه 3مقیاس با اي مطابق گزينه پنج

سئوال در نظر گرفته  3معیار ذكر شده(، 6خش)براي هر يک از پرسشنامه براي هر يک از معیار هاي تدريس اثرب

بود و به اين ترتیب دامنه كمترين تا بیشترين نمره استادان در هر  21شد.دامنه نمرات در هر سئوال از صفر تا 

و مشورت تعدادي از استادان رشته علوم  مطالعه با پرسشنامه در نظر گرفته شد.روايي 911معیار از صفر تا 

كه همبستگي  شد بررسي اصلي جامعة ازنفر از نمونه انتخابي  91پايايي آن نیز از طريق باز آزمايي روي و بیتيتر

 .( به دست آمدr=0/85)بسیار بااليي

در پاسخ به سئوال اول پژوهش،در راستاي ارزيابي عملكرد استادان در به كارگیري هر يک از معیارهاي تدريس  

( با مشورت تعدادي از استادان و پژوهشگران 9اثر بخش از ديدگاه دانشجويان، جدول استاندارد مطلوبیت )جدول

معیار تدريس اثربخش  6دان در هريک از حوزه تدريس،طراحي گرديد و بر اساس آن به ارزيابي عملكرد استا

 ، میانگین نمره استادان در هر يک از مولفه هاي مورد نظر مي باشد( x)در اين جدول منظور از پرداخته شد.

 tاستنباطي) معیار( و آمار انحراف و )جداول میانگین توصیفي آمار سطح در پژوهش اين در آمده دست به اطالعات

 حلیل شد.مستقل و آنوا( تجزيه ت

 جدول استاندارد ارزيابی ميزان مطلوبيت عملکرد استادان در هر يك از معيارهاي تدريس اثر بخش -1جدول

 استاندارد نشانگر مالك

به كار گیري معیارهاي 

تدريس اثر بخش توسط 

استادان از ديدگاه 

 دانشجويان

 

میانگین نمره استادان در 

معیارهاي تدريس اثر 

 بخش

911  x > ≥ 71   

 درصد

+      + 

71  x > ≥ 31  

 درصد

     +- 

31  x >  ≥91 

 درصد

-     + 

91  x > ≥ 1 

 درصد

-    - 

 نا مطلوب نامطلوب "نسبتا مطلوب "نسبتا مطلوب

 يافته هاي پژوهش

آموزش،مديريت كالس طراحي تدريس،اجراي هاي تدريس اثربخش) معیار میزان چه تا استادان -1سئوال

 برند؟ مي كار به رادرس،روابط انساني،ارزشیابي و برخورداري از ويژگیهاي مطلوب شخصیتي(

 ارزيابی عملکرد استادان در به كارگيري معيارهاي تدريس اثربخش -2جدول

 ارزيابي انحراف معیار میانگین معیار

 -+      1/9 2/31 اجراي آموزش

 -    +  9/ 8 1/38 طراحي تدريس

 -+      7/9 9/38 مديريت كالس
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 -+      8/9 9/69 روابط انساني

 -+      1/97 1/62 ارزشیابي

 +     + 1/97 9/79 ويژگیهاي شخصیتي

يافته هاي جدول فوق حاكي از آن است كه  استادان معیارهاي طراحي تدريس،اجراي تدريس،مديريت 

مطلوبي به كار مي برند و در حد مطلوبي از ويژگي هاي  "ارزشیابي را  در حد نسبتاكالس،روابط انساني و  

 مطلوب شخصیتي برخوردارند.

 معیارهاي كارگیري میزان به نظر از پژوهش، در آماري نمونة پسر و دختر دانشجويان میان نظرات آيا -2سؤال

 دارد؟ وجود معنادار اثربخش توسط استادان،تفاوت تدريس

 پسر و دختر دانشجويان نظر از اثربخش استادان تدريس معيارهاي نمره ميانگين مقايسه -3جدول

 پسر                             دختر            

 t p معیار انحراف میانگین انحراف معیار میانگین معیار

 119/1 -9/9 9/91 9/31 8/97 69 طراحي تدريس

 11/1 2 -9/9 91 1/31 9/91 2/69 اجراي آموزش

 11/1 -8/9 6/97 9/39 97 6/61 مديريت كالس

 112/1 -9 3/97 6/36 6/98 69 روابط انساني

 119/1 -9/9 7/98 7/37 97 9/61 ارزشیابي

 11/1 3/9 6/97 9/76 9/98 9/61 ويژگیهاي شخصیتي

مشاهده شده در  ارتباط با معیارهاي طراحي تدريس،اجراي آموزش،مديريت  t، 2بر اساس يافته هاي جدول 

،معنادار بوده ≥13/1Pكالس،روابط انساني،ارزشیابي و برخورداري از ويژگي هاي مطلوب شخصیتي در سطح

است.بنابراين بین نظرات دانشجويان دختر و پسر در ارتباط با به كار گیري همه معیارهاي تدريس اثر بخش 

 ط استادان،تفاوت معني داري وجود دارد.توس

در ارتباط با معیارهاي طراحي تدريس،اجراي آموزش،مديريت كالس و روابط انساني،میانگین نمره دانشجويان 

دختر به طور معناداري از میانگین نمره دانشجويان پسر باالتر بوده است.همچنین در معیار برخورداري از ويژگي 

 ري از دانشجويان دختر باالتر بوده است. هاي مطلوب شخصیتي، میانگین نمرات دنشجويان پسر به طور معنادا
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 معیارهاي كارگیري میزان به مورد پژوهش،در در منتخب هاي دانشكده دانشجويان نظرات میان آيا -3 سئوال

 دارد؟ وجود معنادار تفاوت اثربخش توسط استادان، تدريس

 دانشجويان بر حسب دانشکده نظر از اثربخش استادان تدريس معيارهاي نمره ميانگين مقايسه  -4جدول

 دانشكده ها
علوم تربیتي و روان           

 شناسي

 مهندسي
 

 علوم پايه
 

 كشاورزي
 

 میانگین معیار
انحراف 

 معیار
 میانگین

   انحراف

 معیار
 میانگین

 انحراف

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار
P 

 91/1 9/97 7/61 1/98 9/69 91 9/36 91 9/69 طراحي  تدريس

 76/1 6/98 2/69 3/98 9/38 6/21 3/38 7/98 8/31 اجراي آموزش

 18/1 8/97 8/69 1/97 6/38 8/97 36 7/93 9/61 مديريت كالس

 11/1 3/97 8/69 6/96 9/61 9/98 1/36 3/98 6/71 روابط انساني

 /117 2/96 9/62 6/98 6/67 7/98 9/31 93 1/61 ارزشیابي

 11/1 7/97 2/73 1/97 9/66 7/97 3/67 6/91 2/81 شخصیتيويژگیهاي 
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يافته هاي جدول فوق حاكي از آن است كه بین نظرات دانشجويان بر حسب دانشكده در ارتباط با به 

كارگیري معیارهاي طراحي تدريس،اجراي آموزش و مديريت كالس توسط استادان، تفاوت معناداري در 

مشاهده نشده است.اما در ارتباط با معیارهاي روابط انساني،ارزشیابي و ويژگي هاي  ≥13/1Pسطح

 وجود داشته است. ≥13/1Pشخصیتي،بین نظرات دانشجويان بر حسب دانشكده تفاوت معناداري در سطح

 نتيجه گيري

ديدگاه دانشجويان،استادان دانشگاه فردوسي  از كه داد نشان 2 در پاسخ به سئوال اول پژوهش،جدول -9

را در  تدريس طراحي معیار پايه و مهندسي، شناسي،كشاورزي،علوم و روان تربیتي علوم دانشكده1 مشهد در

 داد از ( كه نشان9986مطلوبي به كار برده اند. اين يافته با يافته پژوهش عندلیب و احمدي) "حد نسبتا

 دانشگاه پايه و علوم شناسي،كشاورزي و روان تربیتي علوم دانشكدة هس استادان دانشجويان، ديدگاه

 تحقیق نتايج با برند،مطابقت دارد.اما مي كار به متوسط سطح از را بیش تدريس طراحي معیار خوراسگان،

قرار  يیني پا سطح در تدريس طراحي معیار به اصفهان دانشگاه استادان توجه داد كه نشان (9981) شريفیان

 ندارد. همخواني دارد،

 سئوال اول پژوهش

 از تحقیق حاصل نتايج با در ارتباط با معیار اجراي تدريس، 2جدول به توجه با پژوهش هاي يافته ديگر -2

 طراحي كه  به كارگیري معیار ندارد؛چرا مطابقت تهران، شهر تربیتي علوم دانشكده هاي ( در9979) قائدي

 دارد. قرار پايیني سطح در ها، دانشكده اين استادان توسط تدريس

 اين.برده اند كار به مطلوبي "نیز در حد نسبتا را آموزش اجراي معیار استادان، كه داد نشان همچنین نتايج -9

 .دارد مطابقت كشور خارج از در (9117تنگ) و داخل كشور در (9979رحیمي) تحقیق نتايج با ها يافته

ريت كالس و روابط انساني،نشان داد كه استادان دانشگاه ها ارتباط با به كارگیري معیار هاي مدي يافته -1

مطلوبي به  "در حد نسبتا انساني را دانشكده فوق الذكر،معیار مديريت كالس و روابط 1فردوسي مشهد در 

 (،9986(،عندلیب و احمدي)9981شريفیان) پژوهش حاصل از هاي يافته با برده اند،اين يافته كار

معیارهاي مديريت كالس  دانشگاه ها اين همه دارد.در مطابقت (2113سانفرانسیسكو)دانشگاه  ( و9117تنگ)

 سطح خوبي مناسب،در انساني روابط عبارتي به يا دوستانه و تعامالت دانشجويان با مؤدبانه استاد برخورد و

 .است شده رعايت

ارزشیابي را  ورد بررسي،معیاردانشكده م 1دانشگاه فردوسي در  استادان كه دهد مي همچنین نتايج  نشان -3

 استادان داد (كه نشان9979) قائدي تحقیق نتايج با پژوهش يافتة مطلوبي به كارمي برند.اين "در حد نسبتا

 برند، همخواني مي كار يیني به پا سطح در را مستمر ارزشیابي معیار تربیتي شهر تهران علوم هاي دانشكده

 .است منطبق (2113) سانفرانسیسكو دانشگاه ( و9986احمدي) تحقیق عندلیب و نتايج ندارد، اما با

 استادان ها در ارتباط با معیار برخورداري از ويژگي هاي شخصیتي مطلوب،كه نشان داده است يافته -6

 ويژگي هاي دانشكده مورد بررسي از ديدگاه دانشجويان اين دانشكده ها از 1فردوسي مشهد در   دانشگاه
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( كه نشان داد 9986طح مطلوبي برخوردارند، با يافته هاي تحقیق عندلیب و احمدي)س در مطلوب شخصیتي

 و همچنین با يافته هاي تحقیق برخوردارند متوسط از سطح  بیش استادان از ويژگي هاي مطلوب شخصیتي

براي  و اند خلق وخوش پرانرژي فعال،پركار، اصفهان،افرادي دانشگاه استادان داد نشان ( كه9979رحیمي)

 دانشجويان احترام قائل هستند،همخواني دارد.

 سئوال دوم پژوهش

 معیارهاي كارگیري میزان به مورد در پسر و دختر دانشجويان نظرات میان هاي پژوهش، يافته اساس بر

 دانشجويان به نسبت دختر دارد.به عبارتي دانشجويان وجود معنادار تفاوت استادان، توسط اثربخش تدريس

كرد استادان را در به كارگیري معیارهاي طراحي تدريس،اجراي آموزش،مديريت كالس،روابط پسر، عمل

اند و دانشجويان پسر نسبت به دانشجويان  ارزيابي كرده تر اثربخش انساني و ارزشیابي، به طور معناداري

ناداري اثربخش دختر،عملكرد استادان را در رابطه با برخورداري از ويژگي هاي مطلوب شخصیتي به طور مع

 (،9117متیو) و فرناندز ( و9986ازپژوهش عندلیب و احمدي) حاصل يافتة با نتیجه تر ارزيابي كردند.اين

 .دارد همخواني

 سئوال سوم پژوهش

 اثربخش تدريس كارگیري معیارهاي به میزان خصوص در دانشجويان نظرات میان نتايج پژوهش، با مطابق

 عبارت دارد.به وجود تفاوت معنادار دانشكده برحسب دانشكده مورد بررسي،1دانشگاه در  اين استادان توسط

 به میزان در شناسي روان و تربیتي علوم استادان دانشكدة میانگین نمرات دهد كه مي نشان  نتايج ديگر

روابط انساني،ارزشیابي و بر خورداري از ويژگي هاي مطلوب شخصیتي به طور معناداري  معیارهاي كارگیري

باالتر از میانگین استادان دانشكده مهندسي بوده است.همچنین میانگین نمرات استادان دانشكده علوم 

زمیانگین تربیتي در معیارهاي روابط انساني و برخورداري از ويژگي هاي مطلوب شخصیتي به طور معناداري ا

استادان دانشكده علوم پايه و كشاورزي بیشتر بوده است.اين يافته ها با نتايج پژوهش عندلیب و 

 (مطابقت9981) شريفیان تحقیق نتايج با و ( همخواني داشته9117( و فرناندز و متیو)9986احمدي)

رشته  به توجه با شناسي روان و تربیتي علوم دانشكده استادان كه نشان داد تحقیق از ندارد.يافته هاي حاصل

 9به  تدريس،نسبت حوزه خصوص به و انساني علوم زمینه در باال اطالعات سبب داشتن به و خود تخصصي

 هستند. برخوردار تدريس در باالتري اثربخشي از ديگر، دانشكده

دانشكده  1در مجموع يافته هاي اين پژوهش نشان داد كه اثربخشي تدريس استادان دانشگاه فردوسي در

علوم تربیتي و روانشناسي،كشاورزي،علوم پايه و مهندسي در معیارهاي طراحي تدريس،اجراي 

مطلوب و در معیار برخورداري از ويژگي هاي  "آموزش،مديريت كالس،روابط انساني وارزشیابي در حد نسبتا

حقیق عندلیب و مطلوب شخصیتي در حد مطلوبي بوده است. اين يافته هاي كلي با نتايج حاصل از ت
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( مطابقت ندارد. 9979(همخواني دارد اما با نتايج تحقیق قائدي )9981( و همچنین شريفیان)9986احمدي)

دانشكده علوم  1همچنین بر اساس نتیجه كلي اين پژوهش،اثربخشي تدريس استادان دانشگاه فردوسي در 

 (،دانشگاه2113سانفرانسیسكو) دانشگاه تر از تربیتي و روان شناسي،علوم پايه،كشاورزي و مهندسي،پايین

  (،مي باشد.9117و دانشگاه مادريد اسپانیا) (9117) تنگ پژوهش در آمريكا شرقي شمال

دانشكده  1در مجموع يافته هاي اين پژوهش نشان داد كه اثربخشي تدريس استادان دانشگاه فردوسي در

معیارهاي طراحي تدريس،اجراي  علوم تربیتي و روانشناسي،كشاورزي،علوم پايه و مهندسي در

مطلوب و در معیار برخورداري از ويژگي هاي  "آموزش،مديريت كالس،روابط انساني وارزشیابي در حد نسبتا

مطلوب شخصیتي در حد مطلوبي بوده است. اين يافته هاي كلي با نتايج حاصل از تحقیق عندلیب و 

( مطابقت ندارد. 9979ما با نتايج تحقیق قائدي )(همخواني دارد ا9981( و همچنین شريفیان)9986احمدي)

دانشكده علوم  1همچنین بر اساس نتیجه كلي اين پژوهش،اثربخشي تدريس استادان دانشگاه فردوسي در 

 (،دانشگاه2113سانفرانسیسكو) دانشگاه تر از تربیتي و روان شناسي،علوم پايه،كشاورزي و مهندسي،پايین

  (،مي باشد.9117و دانشگاه مادريد اسپانیا) (9117) نگت پژوهش در آمريكا شرقي شمال

معیار  6از بین  اثربخشي تدريس استاداننكته قابل تامل در ارتباط با يافته هاي پژوهش حاضر اين است كه 

معیارهاي طراحي تدريس،اجراي آموزش،مديريت كالس،روابط انساني و  در مورد بررسي در اين پژوهش،

برخورداري از ويژگي هاي مطلوب شخصیتي بي نبوده است و فقط در يک معیار يعني ، در حد مطلوارزشیابي

استفاده از روش هاي تدريس سنتي،عدم استفاده از طرح درس ،در حد مطلوبي بوده است. به نظر مي رسد 

مناسب، بي توجهي به كیفیت آموزش در اجرا،عدم مديريت صحیح كالس درس، عدم برقراري روابط انساني 

سب با دانشجويان و استفاده از مكانیزم ارزشیابي كمي مبتني بر نمره دهي و عدم ارايه بازخوردهاي به منا

 موقع، موجب شده است تا اثربخشي تدريس استادان كاهش يابد.

از عمده ترين عواملي كه مي تواند موجب اثر بخشي بیشتر تدريس استادان شود و در ارتقاء كیفیت آموزش 

د، داشتن سواد و اطالعات تجربي كافي در رشته تخصصي و مورد تدريس ،شوق و عالقه به عالي موثر باش

تدريس و پژوهش و داشتن ارتباط انساني و تعامل سازنده و مناسب با دانشجويان است. شیوه آموزش و 

ا برداري خارج شود و اعض نويسي و يادداشت تدريس در دانشگاه بايد از حالت كالسیک شرح درس، جزوه

حیات علمي دانشگاه بايد كار آموزش را با پژوهش و كارهاي عملي تلفیق كنند و مطابق با معیارهاي تدريس 

 اثربخش به تدريس بپردازند.

 پيشنهادها

  دانشكده  1يافته هاي اين پژوهش نشان داده است كه عملكرد استادان دانشگاه فردوسي مشهد در

 تدريس معیارهاي نظر به كارگیري پايه و مهندسي از علوم تربیتي و روان شناسي،كشاورزي،علوم

طراحي تدريس،اجراي آموزش،مديريت كالس،روابط انساني و ارزشیابي،در حد  معیار 3اثربخش،در 
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 مطلوب و در معیار برخورداري از ويژگي هاي مطلوب شخصیتي در حد مطلوبي مي باشد،اما "نسبتا

 چندان استانداردهاي مطلوبیت تعیین شده، به ین ها نسبتمیانگ بودن باال میزان اين كه به توجه با

 نسبت مضاعف تالش و تر دقیق ريزي برنامه با اين دانشگاه شود مي پیشنهاد نیست،بنابراين چشمگیر

 .گیرد پیش در را اساسي اقدامات استادان اثربخشي تدريس بیشتر هرچه افزايش به

  معیارهاي طراحي تدريس،اجراي آموزش و مديريت كالس، با توجه به اين كه عملكرد استادان در

 اجراي "معیارهاي فوق خصوصا به نسبت گردد مي پايین تر از بقیه معیارها بوده است،توصیه

 بیشتري معطوف توجه گیرد، مي بر در را اثربخش تدريس از توجهي قابل كه بخش آموزش

متنوع و  تدريس براي تدريس،روش هاياز طرح هاي مناسب  استفاده مانند به عواملي شود.توجه

 و انگیز بحث آموزشي،طرح سؤاالت كمک وسايل از متناسب با دروس و موضوعات مختلف،استفاده

 عوامل اين كارگیري به و انگیزه،مديريت مناسب كالس درس وغیره ايجاد هاي اهرم از جالب،استفاده

 .دهد افزايش را تدريس اثربخشي استادان مي تواند توسط

 و بیني پیش الزم تمهیدات اثربخشي تدريس استادان، پیشنهاد مي شود افزايش بهبود و راستاي در 

 و خدمت،برگزاري كارگاه هاي روش تدريس آموزشهاي ضمن تدارك نظیر راه كارهايي گردد. اجرا

 .ستا اقدامات اين جملة از به استادان تدريس پیشرفته و جديد فنون آموزش براي كامل ريزي برنامه
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