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و رحمت 2 ، دکتر موسی پیری1دکتر سیروس اسدیان

3سعادت فر
 

تدریس اثربخش بر اساس پژوهش حاضر باهدف بررسی  چکیده:

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و ارتباط آن با  استادان یا حرفهتجارب 

گرفتهاست.روش  انجام 1931-35تحصیلی در سالگزارشیآنان -تدریس خود

استادان و جامعه آماری شامل کلیه  همبستگیاز نوع توصیفی، تحقیق

ی نسبتیو ا طبقهی ریگ نمونهاستفاده از با  که دانشگاه شهید مدنی آذربایجآن

عنوان نمونه آماری جهت مطالعهانتخاب  نفر به 111بر اساس جدول مورگان،

آوری اطالعات  گردید.ابزار جمعها توزیع  های پژوهش بین آن و پرسشنامه

-ریس خودتد نامه پرسشتدریس اثربخش و  ساختهمحقق  نامه پرسششامل 

این پایایی بود.  شده ای لیکرت تدوین درجه بر اساس مقیاس پنج گزارشی که

نامه تدریس  ، برای پرسشضریب آلفای کرون باخابزارهابر اساسمحاسبه 

. %به دست آمد85 یگزارش-نامه تدریس خود پرسش% و 71 اثربخش

 در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی آوری تحقیق پس از جمع یها داده

، تحلیل واریانس با راهه ک)ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس ی

استادان آمده گویای آن است که دست نتایج به تحلیل شد.( ی مکررریگ اندازه

ی، فنی و ا حرفهی ها مؤلفهاین دانشگاه به ترتیبدر تدریس خود بیشتر به 

بخش و بین تدریس اثر و از طرف دیگر کنند یمارتباطی در تدریس توجه 

گزارشی از دیدگاه آنان رابطه وجود دارد. همچنین بین میزان -تدریس خود

ی ها رشتهی تدریس اثربخش به تفکیک ها مؤلفهتوجه استادان به هر یک از 

ی، فنی و ارتباطی به ا حرفهتفاوت وجود دارد. همچنین سه مؤلفه  دانشگاه

ه خود جلب کرده ترتیب از بیشترین به کمترین، میزان توجه استادان را ب

 است.

ی فنی، ها مهارتگزارشی، -تدریس اثربخش، تدریس خود: کلمات کلیدی

 ی، ارتباطی.ا حرفه

Dr.Sirous Asadian, Dr.Moosa Piri, 

Rahmat Saadatfar 
Abstract: The aim of the present research is to 
investigate effective teaching based on professional 
experience of professors and its relationship with their 
self-reported teaching in Azerbaijan Shahid Madani 
University in 2015-2016 educational year. The 
method of this study is descriptive-correlation and the 
population includes all of professors in this university. 
From this population 114 individuals are selected by 
relationship-category sampling and based on of 
Morgan's Table (144 persons) as the sample. The data 
are collected through certain questionnaire of 
effective teaching and questionnaire of self-reported 
teaching which are provided based on Likert scales. 
The content reliability of the questionnaires is 
confirmed by professors and the validity, calculated 
based on Cronbach's  (alpha), equals to .76 for 
influential teaching and .85 for self-reported teaching. 
The analysis of data is conducted in two phases of 
descriptive and deductive statistics (Pearson 
coefficient, one way Variance analysis). The findings 
indicate that there is a relationship between effective 
teaching and self-reported teaching in the viewpoints 
of Azerbaijan Shahid Madani University's professors. 
Professors pay attention to the professional 
component more than the components of the 
communication and technical. There is difference 
between the amounts of professors' attention to every 
influential teaching component regarding their fields. 
In addition, three components of professional, 
technical and communication, in order from highest to 
lowest, has attracted the attention of professors. 
Keywords: effective teaching, self-reported teaching, 
technical professional and communication 
components 
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 مقدمه

ای  اندازه سرعت در حال افزایش است. این وضعیت به در قرن حاضر دانش و اطالعات به
ساعت به میزان پنج برابر  74هر دانش ما در  4242تا سال  شود یمبینی  سریع است که پیش

شک نقش تعلیم و تربیت باید تغییری اساسی پیدا  ن شرایط بی(. در ای1،1339بارون) ابدافزایش ی
 1382در سال  ای مؤثر تدریس نمود. گونه کند تا از این طریق بتوان این حجم وسیع دانش را به

ی آموزشی باید به تربیت ها نظامآموزش بانک جهانی ضمن تأیید این مشکل، اعالم نمود که 
ی خالقانه ا وهیشقل به تفکر بپردازد و مسائل و مشکالت را به طور مست نسلی بپردازند که بتواند به

(. افزایش دانش، عدیده مشکالتی را برای بسیاری از کشورها به وجود 4،4214کلیموا) دینماحل 
به تدریس  توانند ینمی آموزشی ها نظامآورده است. اولین مشکل به وجود آمده این است که 

پذیر نیست که دانشجویان ما بتوانند به یادگیری  این امکان همه موضوعات بپردازند از طرفی هم
یک صحیح،  ، کدامها دانشاین حجم از دانش بپردازند. دومین مشکل این است که از بین این 

ی ها برنامهاعتماد و موردنیاز است؟ در همین راستا است که بسیاری از کشورها به تغییر  قابل
 ،9دلیکلیاست )شده  ی تفکر به یک هدف مهم تبدیلها رتمهاو تدریس  اند پرداختهدرسی خود 

 (.1،4211یتزس
ای برخوردار است. هر کشوری با  العاده در دنیای کنونی، آموزش عالی از اهمیت فوق

ی مؤثری در ابعاد مختلف سیاسی، ها گام تواند یمداشتن سیستم آموزش عالی مؤثر و اثربخش 
اذعان  توان یمموجبات توسعه پایدار کشور را فراهم سازد. اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بردارد و 

ی است و از اهمیت چشمگیری ا یآموزشی درسی موتور محرکه هر نظام ها برنامهداشت که 
در خصوص کم و کیف یک سیستم آموزشی  توان یمهاست که  برخوردار هستند و بر اساس آن

آن پرداخت. کشورهایی که توانسته باشند در  ی اظهارنظر نمود و به ارزشیابیا هیپادر هر دوره و 
ی درسی عملکرد بهتری داشته باشند، ها برنامهزمینه طراحی، تدوین و اجرای مناسب این 

ترین  مراتب بهتری خواهند داشت. یکی از مهم شک در تربیت نیروی انسانی نیز عملکرد به بی
، تدریس است. اند نمودهبه آن اشاره پردازان این حوزه  ی درسی که اغلب نظریهها برنامهعناصر 

                                                 
1
 Baron 

2
 Klimova 

3
 Dilekl 

4 Tezci 

 

 
 

 



و... دانی استاا حرفهتدریس اثربخش در آموزش عالی بر اساس تجارب   

 115 

ریزی اتفاقات تدریس همواره یکی از وظایف کار متخصصان برنامه درسی  درواقع طراحی و برنامه
 اساسی یها دغدغه جزو امروز به تا گذشته از که است موضوعاتی ازجمله تدریس است.

که سخن از  هنگامی .تاس بوده جهان سرتاسر در تربیت و تعلیم پردازان نظریه و پژوهشگران
مراتب  ویژه تدریس به ، مفاهیمی همچون معلم و بهدیآ یموپرورش یا آموزش عالی به میان  آموزش

ی تدریس را مترادف با ا عدهتا آنجا که حتی  شوند یمبیشتر از سایر متغیرهای مربوط نمایان 
 یها هدف ترین مهم از ییک عنوان به یادگیری (.1931فتحی آذر، اند ) کردهوپرورش تلقی  آموزش
ادعا  توان یمدیگر اگر تدریس منجر به یادگیری نگردد،  عبارت بهاست.  تدریس محصول تربیتی،

 نمود که اصالً تدریسی نیز صورت نگرفته است.
 بازخورد سو مسائلی است که از یک ترین مهمتدریس در دانشگاه ازجمله  دربارهپژوهش 

ی راهبردی ها ریزی های اساسی و برنامه گیری آموزشی، تصمیموتحلیل مسائل  ی تجزیهبرا مناسب
با آگاهی از  مدرسان و از سوی دیگر دهد یمآموزش عالی قرار  انیمتصددر اختیار مسئوالن و 

ی آموزشی و ها روشو  ها وهیشجریان تدریس قادر خواهند بود به اصالح  در کیفیت عملکرد خود
تدریس در محیط دانشگاه  (.1975ذوالفقار، پردازند )بدرنتیجه، افزایش کیفیت تدریس خود 

ازنظر دانش محتوایی مرتبط  معموالًبنابراین گرچه مدرسان دانشگاهی ؛ همیشه اثربخش نیست
و الگوهای  ها هینظر دربارهدانش محدودی  ها آنخودشان قوی هستند، اما بسیاری از  رشتهبا 

ی جهت بهبود و ارتقاء کیفیت و ا یجدتالش  ی است که هرهیبد (.1،4229تدریس دارند )هنسون
ی درس ها کالساثربخشی تدریس و یادگیری باید از درک این موضوع که افراد در حال حاضر در 

نقطه آغاز و تداوم آموزش و  تر قیدقیی هستند، شروع شود. به عبارتی ها تیفعالمشغول چه 
ی خود ها تیفعاللمان چه درکی از ی معلمان نیازمند درک این نکته است که معا حرفهتدریس 

ی ها تیفعالها  واسطه آن یی که دانش آموزان بهها روشدر کالس دارند و از طرف دیگر توجه به 
 (.9،1338و مکین تایر 4کوپراست )، نیز حائز اهمیت کنند یمدهی  کالسی خود را سازمان

 آموزشی، اهداف به دستیابی که اند دهیرس نتیجه این به تجربه و مطالعهها  سال محققان پس از
 داشتن اختیار با در کافی، انگیزش و با متخصص دانا، انسانی منابع که است پذیر امکان زمانی
 در رهبری فن از باید کالس در استادان بگیرد؛ عهده به را کالس و رهبری هدایت الزم، منابع

 و فنون ها از روش استفاده با تا باشند آگاه آموزشی اهداف در تحقق صحیح یها روش کارگیری به
 (.1931آذر، )فتحی آورند دست به را مطلوبی نتایج و مناسب صحیح

، سخنرانی استاد در کرد یمدرگذشته تصویری که از تدریس در دانشگاه بیشتر خودنمایی 
پیشخوان کالس برای دانشجویان بود که در این شیوه دانشجویان به شکلی منفعالنه مشغول 
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اما در حال حاضر  (9،4223و وارال 4کاتر ،1میشلبودند )عات و رمزگشایی از آن دریافت اطال
 ،5،1331و آیسن 1بان ولاست )تنهایی زیر سؤال برده  تحقیقات زیادی اثربخشی این شیوه را به

که در  کنند یمی تدریسی حمایت ها وهیش(. در مقابل تحقیقات اخیر از 4223و وارال، کاتر ،شلیم
چراکه مشارکت فعاالنه در  کنند یمی آموزشی مشارکت ها تیفعالدرگیرانه در  آن دانشجویان

و  1هاکاثورنگردد ) یمآن  تسهیل و تفکر تر قیعم سطوح ترویج فرایندهای کالسی موجب
قبول از تدریس،  (. برخی نیز بر این باورند برای رسیدن به یک مفهوم خوب و قابل4211همکاران،

ی یک معلم خوب پرداخت. آنان بر این باورند که یک معلم خوب باید ها یژگیوباید به بررسی 
کننده مؤثر جریان تدریس باشد و فارغ از ارائه اطالعات به دانشجویان، کمک نمایند تا  تسهیل

 (.4211تابیندا و دیگران،گردند )ها به افرادی مولد در جریان یادگیری بدل  آن

 مبانی نظری
 تدریس اثربخش

دن پنج دهه از تحقیقات مربوط به اثربخشی تدریس معلم، متخصصان بر پس از سپری ش
عواملی است که درنهایت منجر به یادگیری  ترین مهماین باورند که تدریس اثربخش معلم یکی از 

(. 11،1335مورتایمورو  12، هیلمن3سامونز، 8،4229، مارزانو7،4223هاتیشود ) یمبهتر فراگیران 
 و اند دادهانجام  اثربخشزیادی در ارتباط با تدریس  یها یر کاوشده سال اخ گران در پژوهش

 و )وات کینز 14خوب یسبرای مثال: تدر. اند مختلفی در این مورد به کار برده یها واژه
 17تدریس موفق (،11،4221نوریوم 15، ان ویج بوز11)ویچر 19اثربخش یس(، تدر4221ژانگ،
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 و )دارلینگ 4باکیفیتیس تدر و (1،1387یا )هیئت ملی استانداردهای تدریس حرفه
کار برده شده به توصیف مشابه یک خصیصه ه ب یها تمام واژه رسد ی(. به نظر م4224یانگ،

 یها مؤثر یکی از شاخص اند. تدریس اثربخش و موردنظر از بهترین نوع تدریس بکار برده شده
خاصی  یها روش راه و اثربخش از سیاد یک تدرجبرای ای اساتید. باشد یوپرورش پویا م آموزش

موفق هستند که به  استادانی .ندیجو یها بهره م با توجه به موضوعات درسی از آن استفاده کرده و
مؤثر از  یریکارگ به نحوه و دارند یخوبی عرضه م اجتماعی را به شاگردان خود مطالب شناختی و

علمی وارد کالس و  نیبا آمادگی ازنظر جسمی، روحی روااستادان خوب ؛ آموزند یها را م آن
یادگیری  فرایند از دانشجویان در و کنند یم برای تدریس از طرح درس استفاده ها . آنشوند یم

مدیریت  ها د؛ آنندارتسلط مطالب تدریس  بر بر کالس و ینظارت مداوم کمک گرفته و
. یک کنند یران برخورد میگفرارویی با  با خوش و باشند یبانظم م در کالس داشته و یا ستهیشا

یس اثربخش و باکیفیت این است که استادان اثربخش بیشتر از ماهیت وظایف و تدر نکته از
افزایش یادگیری و پرورش تفکر منطقی و  ها آناما مشغله اصلی  کنند یمکار  شانیها تیفعال

تدریس اثربخش باید فعالیتی منظم و مرتب و  (.9،4227چناست )انتقادی در دانشجویان 
ار باشد و هدفش ایجاد شرایط مطلوب یادگیری باشد و استاد و دانشجو بر هم تأثیر د هدف

بگذارند. نکته مهم در این فرایند این است که استاد باید دارای یک سری توانایی برای یادگیری 
( چهار عامل عمده در یک تدریس 4229) 5( به نظر روبین4228، 1کریجباشد )بهتر فراگیران 

 :خوب مطرح است
 احساس استاد در مورد اهداف -1
 ادراک استاد در مورد دانشجو -4
 دانش استاد درزمینه موضوع -9
 توسط استاد ها روشکارگیری  به -1

ی تدریس در آموزش عالی برای اعضای ا حرفه( نیز صالحیت 4212) 1تایلور و فرانسیس
درک آن، داشتن مهارت در پایه، آگاهی از فرایند تدریس و  داشتن دانش شامل: علمی را هیئت

برقراری ارتباط، داشتن مهارت در سنجش و ارزشیابی، همیاری و همفکری با سایر همکاران و 
و همچنین کارآموزی را عامل مهمی در ارتقای  دانند یمشدن  تر یا حرفهتدارک شرایطی برای 

اذعان داشت  توان یملذا . دینما یمی تدریس در آموزش عالی معرفی ا حرفهی ها یستگیشا
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هاست.  آن یادگیری و دانشجویان به معطوف یا گسترده طور به عالی آموزش در اثربخش تدریس
ی تعلیم و تربیت و علم یها نهیزمتدریسی اثربخش است که متناسب با : »دیگو یمان.ال.گیچ 

ن ی خالق، فعال و آخریها روشاستفاده از  ، مستلزمیک معلم برجسته شدن. «ی باشدشناس روان
ی ها تیموقعرا در  ، حداکثر استفادهی علمی و تجربی در خصوص تدریس و یادگیریها افتهی

 (.1978آموزشی به عمل آورد )گیج،

 اثربخشتدریس ی ها شاخص
تدریس اثربخش، سه  شده ی شناختهها یژگیو( ضمن تأیید 4224) همکارانو  1مون 

 :اند ردهکعامل اصلی اثرگذار بر پیشرفت دانشجویان را شناسایی 
 یا حرفهی ها مهارت 
 ی فنیها مهارت 

 مهارت ارتباطی و شرایط کالسی 
 سیتدری ها مهارتی و ا حرفه. دو عامل خصوصیات اند متفاوتاین سه عامل ماهیتاً  

ی ا حرفهفنی( به نحوه روی آوردن معلمان به شغل خود بستگی دارد. درواقع خصوصیات )
. کنند یمفرد را برای انجام امور تحریک  درمجموعکه الگوهای در حال پیشرفت رفتاری هستند 

. مانند یمفنی( مستور ) یستدری ها مهارتازجمله این امور خرده رفتارهایی هستند که توسط 
 به . ماندگاری این نوع رفتارها در یک دوره اشتغالاند یریادگی فنی قابل یها مهارت که یدرحال

اما از سوی دیگر مهارت ارتباطی و شرایط ؛ گی دارندی بستا حرفهماهیت تعمق یافته خصوصیات 
تا احساس دانشجویان درباره  کند یمو به اساتید کمک  شود یمکالسی یک معیار بروندادی تلقی 

را درک کنند.  دهد یمرا تحت تأثیر قرار  ها آنشده توسط معلم که انگیزش بازیگری  شرایط خلق
ی جهت بهبود فرایند یادگیری ول گانه فوق است؛ مل سهبااینکه موفقیت فراگیران تحت تأثیر عوا

کند آن را تقویت  تواند یم عاملی است که آموزش اساتید ترین ( مهمفنی) سیتدری ها مهارتبعد 
 (.1981تلخابی،)

 ی استادان اثربخشا حرفهی ها مهارت
د. هستن «اثربخش و ایده آل» اکثر افراد دارای عقاید استوار در مورد شخصیت معلم 

یی، چون ها یژگیودر بیشتر موارد  شوند یمی معلمان ترسیم ها یژگیو دربارهیی که ها مرخین
، افرادی که چنین رسد یم. به نظر دهند یم، کارایی، توان و کاردانی را نشان ، جراتمصمم بودن

ت واقعیت این اس همه نیاموفق باشند. با  سیهنر تدراحتمال زیاد در  یی دارند، بهها تیخصوص
شد اشاره  ها آنیی هستند که در باال به ها یژگیوکه بسیاری از استادان اثربخش فاقد 

ی یادگیرندگان توجه داشته باشند، ها سبک(. استادان اثربخش باید به 485، ص 1932سیف،)

                                                 
Mone 1. 
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. یک تدریس خوب باید متنوع و جذاب باشد و در آن از انواع مختلف مواد آموزشی استفاده شود
، با تأکید بر ترجیحات یادگیری مختلف زمان همعناصر کالمی، دیداری و لمسی یب کردن ترک

ی آموزش در دروس مختلف بر ها وهیشهمچنین، تغییر  دیافزا یمشک بر توجه دانشجویان  بدون
ی یادگیری مختلف را برطرف ها سبکطور خودکار نیازهای  اساس مباحث و اهداف درس، به

 (.412، ص 1981 ،4ورینولدز 1مویسکرد )خواهد 
ناپذیر است.  ی فردی فراگیران برای یک تدریس خوب اجتنابها تفاوتهرحال شناخت  به 

صمیمی باشد و به همه  ها آنیک استاد خوب باید خصوصیات دانشجویان خود را بشناسد، با 
نفوذ کند و باعث عملکرد تحصیلی بهتر در  ها آنچشم بنگرد تا بتواند به قلب  به یک ها آن

سوگیری  و کنند یمراگیران شود. استادان اثربخش با همه فراگیران ارتباط چشمی برقرار ف
. برد یماستاد با مشاهده حاالت فراگیر به میزان درک و فهم او از موضوع موردنظر پی  .کنند ینم

که  گونه . آنطبعی را در کالس درس زنده کند افزون بر آنچه گفته شد، معلم باید حس شوخ
، طبعی . شوخاست« یتجربگ یبطبعی پلی بین تجربه و  شوخ: »دارد یم( اظهار 4222) 9هایگت

طبعی سبب  حال، شوخ . درعیندارد یمانتقادی بر حذر  های برابر نکتهافراد را از برآشفته شدن در 
میرزا ) دیگرا یمکه امکان دارد در اثر شکست با سرخوردگی به سردی  شود یمتحکیم روابطی 

اثربخش موارد  استادان گفت با استناد به رویکرد کیفیتی توان یم(. درنهایت 13، ص 1981بیگی،
 :ندیآ یمحساب  ی استادان اثربخش بها حرفهزیر در زمره مهارت 

 عدم ارتباط مسائل شخصی خود به کالس -1
 طبعی شوخ -4
 ظاهری آراسته -9
 انتقادپذیری -1
 رعایت هنجارهای اجتماعی و اخالقی -5
 و حوصله در برخورد با دانشجویان صبر -1
 موقع در کالس حضور به -7
 آمیز دارای لحن و کالم احترام -8
 دارای بیانی زیبا و شیوا -3

 عالقه به تدریس -12
 داشتن شخصیتی دانشگاهی -11
 ها شناخت کافی از دانشجویان و صمیمی بودن با آن -14
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 فنی استادان اثربخش یها مهارت
. باشد یمی مهم و اساسی استادان در امر تدریس مهارت فنی آنان ها مهارتیکی دیگر از 

 :باشد یمطورکلی این مهارت دربرگیرنده موارد زیر  به
 ی فنی در حوزه آموزش و تدریسها مهارت 
 یدرسی فنی در حوزه تسلط به مواد ها مهارت 

 مهارت فنی در ارزشیابی دانشجویان 

ر باشند تا ضمن تدریس، ارتباط بین مطالب بر این اساس استادان اثربخش باید قاد 
ی مؤثر تدریس، نسبت به یادگیری دانشجویان ها روشدرسی را با یکدیگر حفظ نموده و با کاربرد 

دیگر یک استاد متخصص، استادی است که نسبت به  عبارت خود اطمینان حاصل کنند. به
 کرامتی، ، ترجمه1974مرتز،باشد )ی مختلف تدریس و ارزشیابی تسلط و آگاهی داشته ها روش
ی ها مدلبا استفاده از  توانند یمکه استادان  کنند یم( اشاره 4221) 1(. جویس وکالهون13ص 

ی کاری خود را افزایش داده و به فنون مؤثر و مفیدی در خصوص ها مهارتمختلف تدریس، 
ی آموزشی که ها مدلدر این راستا استاد ابتدا اصول اولیه  تدریس و کالس داری دست یابند.

 ها مدلو  ها روشمتناسب با حرفه او هستند را فراگیرد. سپس بر اساس تجربیاتش یا ترکیب این 
. بهترین مدل تدریس، مدلی است که تلفیقی از ابدی جدیدتری دست یها روشبا یکدیگر به 

ی ها یژگیوی مختلف تدریس باشد. استادان ماهر خود با توجه به موقعیت کالس درس، ها روش
و این کار با آگاهی کامل  کنند یمفراگیران، نوع مطلب درسی و... روش تدریس مناسب را ابداع 

 .ردیگ یمی تدریس صورت ها مدلاز انواع 

 ی ارتباطی و شرایط کالسی استادان اثربخشها مهارت
ی بین دستاوردهای تحصیلی ها تفاوتنتایج تحقیقات حاکی از این است که بخشی از 

مربوط به شرایط و جو یادگیری است. در رابطه با شرایط و جو یادگیری معموالً سه  فراگیران
و  4تاپا) سیو تدر یریادگیو  ، تعاملیمنیااند از:  که عبارت گردد یمعامل مهم و اساسی مطرح 

اهمیت این  گیرد. (. بحث ایمنی بیشتر امنیت اجتماعی در کالس درس را در برمی4219دیگران،
خوبی نشان  متحده به تایج حاصل از یک پژوهش در مقیاس بسیار بزرگ در ایاالتموضوع در ن

 ترین مهمعنوان یکی از  ی آموزشی همواره قلدری را بهها طیمحکه فراگیران در  دهد یم
(. لذا بر این اساس بدیهی است که 4223و کوهن، 9عطیهاند ) کردهی خود عنوان ها چالش

اجتماعی  -که فراگیران در امنیت روانی سازند یمکالش فراهم استادان اثربخش شرایطی را در 
باال مشغول یادگیری باشند. دومین عامل مربوط به روابط بین استاد و دانشجویان است که عامل 
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 (.1،4229دیویس) دیآ یمحساب  بسیار مهمی در راستای انگیزش یادگیری دانشجویان به
و اعتماد و احترام  یمشارکت یریادگی تواند یم دانشجویان نیروابط متقابل مثبت ب همچنین

را پدید آورد. نتایج تحقیقات در مورد عامل سوم یعنی یادگیری و تدریس حاکی از این  متقابل
حساب  است که انتظارات استادان از فراگیران دارای نقشی اساسی در عملکرد تحصیلی آنان به

کارآمدی فراگیران دارای ارتباطی تنگاتنگ با -وداذعان نمود که خ توان یم. عالوه بر این دیآ یم
با ابراز انتظارات باال از عملکرد  توانند یمانگیزه یادگیری و عملکرد تحصیلی آنان دارد. استادان 

 (.1،4211و وان دی گریفت 9، هاتوینا4وندن هارکدهند )را ارتقاء  ها آنکارآمدی -فراگیران، خود
ی آموزشی باید سعی در شناخت فراگیران خود داشته اه تیفعالاستادان خوب در فرایند 

ها را در برقراری  آن تواند یمیق و رغبت دانشجویان ، عالباشند؛ زیرا شناخت استعداد، توانایی
کند. درواقع مدرس خوب باید بتواند پیام مناسب را برای تغییر و کنترل  تر موفقارتباط و تدریس 

ی الزم برای ها نهیزمخاب کند؛ زیرا تدریس و فراهم کردن شاگردان و تأثیرگذاری در آنان انت
تغییر در ساخت دانش و عالقه و انگیزه فراگیران، بدون برقراری ارتباط مطلوب، هرگز حاصل 

مهارت استاد در هنگام تدریس،  ترین مهممسئله و  نیتر عمده(. 1932شعبانی،شد )نخواهد 
خوبی برقرار شود،  ن است. چنان چه این رابطه بهبرقراری ارتباط صحیح بین استاد و دانشجویا

درواقع کیفیت  (.1932صفوی،) ابندی یمی آموزشی باکیفیت و سهولت بیشتری تحقق ها هدف
که او با  ازاین ، پیشرو نیازا. داردی در مؤثر بودن تدریس او ا عمدهرسانی استاد، نقش  پیام

خوبی بیاموزد و آن را  اری ارتباط را بهی تدریس آشنا شود، بهتر است که اصول برقرها وهیش
طور  هر مدرس به که( در یک بررسی نشان داد 1332) 5سرلوحه کار خود قرار دهد. جکسون

بنابراین سازمان دادن و  شود یممتوسط در یک روز از تدریس خود با بیش از هزار پیام روبرو 
 (.125، ص 1931به نقل از فتحی آذر،دارد )ها نقش اساسی  سازی آن بهینه

 گزارشی -تدریس خود
 از تدریس است که طی آن معلم در ارتباط با نحوه تدریس و ینوع تدریس خود گزارشی

 استاد گزارشی-تدریس خود . دردهد یکالس درس گزارش م یادگیری دانش آموزان خود در
 یها وهییک تدریس اعم از آمادگی معلم، داشتن طرح درس، استفاده از ش یها یژگیشرایط و

 یریت، مددرسیفرایند یادگیری، تسلط بر مطالب  مناسب تدریس، مشارکت دانش آموزان در
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کند  یمر اثربخش را ذک یسرهنمودهای الزم برای داشتن یک تدر زمان و... را تشریح و
 (.41331نیواسالو 1یوهانسون)

بر سازمان  جانبه منظور تأملی همه به شود یمگزارشی نامیده  -ارزیابی که گاهی خود-خود
بینی و تسلط افراد سازمان در ارزیابی خود را با  رو واقع توسط افراد خود سازمان است و ازاین

ی قوی و ضعیف است، به همراه واحدهارویکردی که به دنبال بهبود خود و نه مقایسه و انتخاب 
، مأموریت، جایگاه ها برنامهیی دارد که از طریق آن ها برنامهدارد. از طرفی دیگر تأکید فراوان بر 

و آن مجموعه برای تضمین و بهبود کیفیت  شود یماهداف و نقاط قوت و ضعف استادان معین 
و خود را ارزیابی  شوند یم. استادان آموزش عالی ارزشیابی دینما یمی مفید را اتخاذ ها روشخود 

را تحقق بخشند  شانیها رسالتتا بتوانند بهتر مدیریت کنند، به اهداف خود دست یابند،  کنند یم
، گالثورنداشت )در آموزش عالی بهترین کیفیت را  توان یمو به این سؤال پاسخ دهند که چگونه 

گزارشی استادان در مراکز آموزش عالی آن است که -(؟ بنابراین هدف از خود9،1984فاکس
وضعیت  ی استادان قضاوت به عمل آید تا مشخص شود که چه اندازهعملکردهادرباره کلیت 

با وضعیت مطلوبشان مطابقت دارد، منظور از ارزش، اهمیت آن است که استاد تا چه  ها آنموجود 
 .(1978گیج،کند ) یماندازه نیاز معینی را برآورده 

تدریس اثربخش در آموزش عالی  گرفته درباره با مروری مختصر بر سوابق مطالعات انجام
رغم  که به شود یممشخص  گزارشی-آن با تدریس خود ی اساتید و ارتباطا حرفهبر اساس تجارب 

ی موردنیاز رشته ها مهارتاهمیتی که این مقوله در تجهیز دانشجویان به دانش، نگرش و 
ویژه درزمینه  شده در این زمینه ناکافی است. به و اقدامات انجام ها پژوهش، کند یمتحصیلی ایفا 

؛ ی اندکی صورت گرفته استها پژوهششی گزار-تدریس اثربخش و رابطه آن با تدریس خود
 بنابراین این پژوهش درصدد است تا ضمن بررسی اهداف زیر به جبران خألهای موجود بپردازد.

 اهداف پژوهش

 هدف کلی
  سیتدر مولفه های در خصوص دانشگاه شهید مدنی آذربایجان استادان دگاهیدبررسی 

 یگزارش-خود سیتدر رابطه آن با اثربخش و

 زئیاهداف ج

 یها رشتهگزارشی استادان به تفکیک  -بررسی رابطه بین تدریس اثربخش و تدریس خود 
 یو علوم انسان یو مهندس یفن ه،یعلوم پا
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 یها رشته کیاثربخش به تفک سیتدر مولفه هایاز  کیتوجه استادان به هر  زانیم بررسی 
 یو علوم انسان یو مهندس یفن ه،یعلوم پا

 روش پژوهش
، یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی ها هیفرضتوجه به اهداف و  این پژوهش با 

. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی استادان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال باشد یم
 1نفر بود که اطالعات تفصیلی آن در جدول  414. حجم جامعه آماری باشد یم 31-35تحصیلی 

 شده است: ارائه
 به جامعه و نمونه آماری پژوهش : اطالعات مربوط1جدول 

حجم جامعه آماری و 

 وضعیت جنسیت

حجم نمونه آماری و 

 وضعیت جنسیت

رتبه علمی نمونه 

 آماری

نمونه آماری به تفکیک 

 دانشکده

 12 علوم انسانی 91 مربی 111 242

 11 علوم پایه 89 استادیار 149 مرد 423 مرد

 98 فنی و مهندسی 45 دانشیار 41 زن 99 زن

 111 کل 4 استاد

 -تدریس خود ی محقق ساخته تدریس اثربخش وها پرسشنامهاز  ها دادهجهت گردآوری 
ابتدا با روش دلفی یک سؤال باز پاسخ  ها پرسشنامهشده است. جهت طراحی این  گزارشی استفاده

 لطفاً ،دیباش یمعالی دارای تجربه تدریس در آموزش عالی  با توجه به اینکه جناب»عنوان با 
صورت موردی بیان کنید که یک تدریس اثربخش و مفید برای دانشجویان، باید دارای چه  به
از استادان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان داده شد. با بررسی و  نفر 92، به «یی باشد؟ها یژگیو

ی ها مهارتها را در سه گروه  آن توان یمی دریافت شده، مشخص شد که ها پاسخبندی  دسته
بندی  بندی نمود. با توجه به این دسته ی فنی تقسیمها مهارتی و ا حرفهی ها مهارترتباطی، ا

جهت بررسی تدریس  نامه بسته پاسخ با طیف لیکرت هم دو پرسش ایجادشده، نسبت به طراحی
وضع مطلوب( و هم برای اطالع از وضعیت تدریس استادان به روش استادان )اثربخش از دیدگاه 

 وضعیت موجود( اقدام شد. الزم به ذکر است که پرسشنامه تدریس اثربخش و) یگزارش -خود
ی که خود دارای چهار ا حرفهشامل مهارت  گویه با سه مؤلفه 41گزارشی دارای  -تدریس خود

ی ها مهارتو مؤلفه  (اداره کالس، روش تدریس، مشاوره و ارزشیابی) یها عنوانزیر مؤلفه با 
 .شد یمارتباطی و فنی را شامل 

کاررفته در پرسشنامه روایی صوری  و گویه های به ها سؤالمنظور بررسی دقت و صحت  به
نفر از اساتید دانشگاه شهید مدنی  12که مورد تأیید متخصصان فن؛  ی، ضمن آنو محتوای

آذربایجان در این زمینه قرار گرفت. همچنین روایی سازه پرسشنامه از طریق تحلیل عاملی 
ی اصلی و چرخش واریماکس و نمودار اسکری کتل به دست ها مؤلفهاکتشافی، به روش تجزیه 
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kmo گیری اخص کفایت نمونهآمد. بر این اساس، مقدار ش
و مقدار آزمون کرویت  89/2با  برابر 1

معنادار بود که نشانه کفایت نمونه و متغیرهای  (p≤ 221/2در )که  57/7111بارتلت برابر با 
ی اصلی ها مؤلفهشده برای انجام تحلیل عامل اکتشافی است. نتایج تحلیل عاملی به روش  انتخاب

عنوان  ی با بار عاملی کمتر، از مقادیر ویژه باالتر از یک، بهها ؤالسو حذف  4با چرخش واریماکس
ی تدریس اثربخش بر ها مؤلفهتحلیل عامل تأییدی بارهای عاملی  در مالک انتخاب استفاده شد.

که برای مؤلفه  طوری . بهباشد یم 71/3تا  19/5داری بین  اساس دیدگاه استادان در حالت معنی
( به دست آمد. برای برآورد پایایی 71/3) یفن( و مهارت 14/7) یفن (، مهارت19/5) یا حرفه

نامه  آمده برای پرسش دست پرسشنامه ضریب آلفای کرون باخ محاسبه شد. آلفای کرون باخ به
 آمده است. دست به 85/2گزارشی -نامه تدریس خود پرسش و برای 71/2تدریس اثربخش 

 ی پژوهشها افتهی
و بررسی روابط بین متغیرها از آزمون  ها هیفرضوتحلیل  یهدر تحقیق حاضر برای تجز

شده است.  راهه و تحلیل عاملی اکتشافی استفاده همبستگی پیرسون، آزمون تحلیل واریانس یک
از نرمال بودن توزیع متغیرها با استفاده از نمودار هیستوگرام و  ها هیفرضوتحلیل  قبل از تجزیه

 ها انسیوارراهه یعنی نرمال بودن و فرض برابری  انس یکهای تحلیل واری فرض همچنین پیش
 اطمینان حاصل شد.

گزارشی -فرضیه اول: بین دیدگاه استادان در خصوص تدریس اثربخش و تدریس خود

 رابطه وجود دارد.
 گزارشی-و انحراف معیار تدریس اثربخش و تدریس خود نیانگیم :2جدول 

 انحراف معیار میانگین تعداد متغیرها

 17/11 13/71 111 دریس اثربخشت

تدریس خود 
 گزارشی

111 81/123 17/13 

 شده دادهی ارائه خود گزارشهای توصیفی تدریس اثربخش و تدریس  آماره 4 در جدول
شود، میانگین و انحراف معیار تدریس اثربخش به ترتیب برابر  گونه که مشاهده می است. همان

گزارشی به ترتیب -نگین و انحراف معیار تدریس خودو همچنین میا باشد یم 17/11و  13/71
 .باشد یم 17/13و  81/123

 

                                                 
1.
Kaiser Meyer Olkin(KMO) 

2. varimax rotation 
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 یخود گزارش تدریس و اثربخش : ضرایب همبستگی پیرسون بین تدریس3جدول 

 گزارشی-تدریس خود تدریس اثربخش رهایمتغ

 - 1 تدریس اثربخش

 1 44/2** گزارشی-تدریس خود

 
-ن بین تدریس اثربخش و تدریس خودضریب همبستگی پیرسو 9جدول ی ها داده

-ها حاکی از آن است که بین تدریس اثربخش و تدریس خود . یافتهدهد یم گزارشی را نشان
 (.P <21/2و  =44/2rگزارشی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد )

ی تدریس اثربخش به تفکیک ها مؤلفهفرضیه دوم: بین میزان توجه استادان به هر یک از 
 دانشکده های علوم پایه، فنی و مهندسی و علوم انسانی تفاوت وجود دارد. استادان

ی تدریس اثربخش برحسب دانشکده ها مؤلفهمیانگین و انحراف معیار  1طبق جدول 
شده است. میانگین و انحراف معیار مؤلفه  های علوم پایه، فنی مهندسی و علوم انسانی نشان داده

 41/4) یمهندس(، فنی =M 74/18و =SD 39/4) یهپاه علوم مهارت فنی برای استادان دانشکد
SD= 18/17و M = یانسان( و علوم (31/4 SD=72/11 و M = )همچنین میانگین باشد یم .

 49/19 و=SD 97/4) یهپاو انحراف معیار مؤلفه مهارت ارتباطی برای دانشکده های علوم 
M= یمهندس(، فنی (31/1 SD=47/14 و M = و علوم )یانسان (35/1 SD=52/11 و M = )

 14/5) یهپای برای دانشکده های علوم ا حرفهمیانگین و انحراف معیار مؤلفه مهارت  ؛ وباشد یم
SD= 91/53و M= یمهندس(، فنی (19/4 SD= 24/18و M = و علوم )88/5) یانسان 
SD=18/91 و M = )باشد یم. 

ی ها مؤلفهیسه توجه استادان به راهه برای مقا : آماره توصیفی تحلیل واریانس یک4جدول 
 تدریس اثربخش به تفکیک دانشکده

انحراف 

 استاندارد

مؤلفه تدریس  دانشکده تعداد میانگین

 اثربخش

 مهارت فنی علوم پایه 17 74/18 39/4

 فنی مهندسی 97 18/17 41/4

 علوم انسانی 12 72/11 31/4

 مهارت ارتباطی علوم پایه 17 49/19 97/4

 فنی مهندسی 97 47/14 31/1

 علوم انسانی 12 52/11 35/1

 یا حرفهمهارت  علوم پایه 17 91/53 14/5
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انحراف 
 استاندارد

مؤلفه تدریس  دانشکده تعداد میانگین
 اثربخش

 فنی مهندسی 97 24/18 19/4

 علوم انسانی 12 18/91 88/5

 
 

مجموع   متغیرها
 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

F  سطح
معنادار

 ی

 21/2 81/43 17/442 4 35/112 بین گروهی مهارت فنی

 11/7 111 18/1277 گروهی درون

  119 19/1518 کل

 21/2 37/8 14/93 4 41/73 بین گروهی مهارت ارتباطی

 11/1 111 74/144 گروهی درون

  119 37/721 کل

 21/2 91/457 32/1778 4 82/19557 بین گروهی یا حرفهمهارت 

 91/41 111 11/9711 گروهی درون

  119 37/17471 کل

 

ی تدریس ها نیانگیمراهه برای بررسی تفاوت  آزمون تحلیل واریانس یک 5جدول 
. دهد یماثربخش بر اساس دانشکده های علوم پایه، فنی و مهندسی و علوم انسانی را نشان 

به ترتیب برای مؤلفه مهارت  آمده دست سطح معناداری به و F شود، می مشاهده که گونه همان
برابر ی ا حرفهو برای مؤلفه مهارت  (21/2 و 37/8، برای مهارت ارتباطی )(21/2و  81/43) یفن
ی تدریس اثربخش بر اساس ها نیانگیمگفت که بین  توان یم. پس باشد یم (21/2و  91/457)

 نوع دانشکده تفاوت معناداری وجود دارد. 
یه، فنی ی دانشکده های علوم پاها نیانگیمآمده است بین  1جدول  در که طور همان

(. بیشترین > 25/2pدارد )داری وجود  مهندسی و علوم انسانی ازلحاظ مهارت فنی تفاوت معنی
(. 24/1) باشد یمی علوم پایه و علوم انسانی ها رشتهتفاوت از لحاظ متغیر مهارت فنی مربوط به 

(. 59/1) باشد یمدار هم مربوط به دانشکده های علوم پایه و فنی مهندسی  تفاوت معنی نیتر کم
از لحاظ مؤلفه مهارت ارتباطی فقط بین میانگین دانشکده های علوم پایه و علوم انسانی تفاوت 

(. ولی بین میانگین دانشکده های علوم پایه با فنی مهندسی و > 21/2pمعناداری وجود دارد )
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مؤلفه (. همچنین ازلحاظ p >25/2ندارد )علوم انسانی با فنی مهندسی تفاوت معناداری وجود 
ی دانشکده های علوم پایه، فنی مهندسی و علوم انسانی تفاوت ها نیانگیمی بین ا حرفهمهارت 

ی ها نیانگیمدار بین  بین بیشترین تفاوت معنی (. در این > 21/2pدارد )معناداری وجود 
ای دار هم بین دانشکده ه تفاوت معنی نیتر کم( و 19/44دانشکده های علوم پایه و علوم انسانی )

از آزمون  ها گروه(. جهت بررسی تفاوت میانگین 43/11) باشد یمعلوم پایه و فنی مهندسی 
 تعقیبی شفه استفاده گردید.

 : نتایج تحلیل آزمون تعقیبی شفه6جدول 

سطح 

 معناداری

سایر  تفاوت میانگین

دانشکده 
 ها

 متغیر وابسته 1 دانشکده

 فنی 59/1 21/2
 مهندسی

 مهارت فنی علوم پایه

 انسانی علوم 24/1 21/2

فنی  پایه علوم -59/1 21/2
 انسانی علوم 18/4 21/2 مهندسی

 علوم انسانی پایه علوم -24/1 21/2

 فنی -18/4 21/2
 مهندسی

 فنی 31/2 17/1
 مهندسی

  علوم پایه
مهارت 
 انسانی علوم 79/1 21/2 ارتباطی

فنی  پایه علوم -31/2 17/1
 انسانی علوم 77/2 13/4 مهندسی

 علوم انسانی پایه علوم -79/1 21/2

 فنی -77/2 13/4
 مهندسی

 فنی 43/11 21/2
 مهندسی

 مهارت علوم پایه
 یا حرفه

 انسانی علوم 19/44 21/2

فنی  پایه علوم -43/11 21/2
 انسانی علوم 91/11 21/2 مهندسی

 علوم انسانی پایه علوم -19/44 21/2
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سطح 
 معناداری

سایر  تفاوت میانگین
دانشکده 

 ها

 متغیر وابسته 1 دانشکده

 فنی -91/11 21/2
 مهندسی

 

ی، ا حرفهبررسی تفاوت در میزان توجه به مولفه های  جهتدر تکمیل یافته های فوق و 
 فنی و ارتباطی در تدریس اثربخش تحلیل هایی به شرح ذیل انجام شد:

و  38/11ی به ترتیب ا حرفه، میانگین و انحراف معیار مهارت 7ی جدول ها دادهبر اساس 
و میانگین و انحراف معیار مهارت  45/9و  15/11مهارت فنی  نحراف معیار، میانگین و ا33/12

ی، فنی و ارتباطی به ا حرفه. از بین سه مؤلفه مذکور، مهارت باشد یم 41/4و  41/14ارتباطی 
که نشان دهیم  . برای ایندهد یمترتیب از بیشترین به کمترین، میزان توجه استادان را نشان 

از ، ترین میزان توجه و مؤلفه ارتباطی از کمترین میزان توجه برخوردار استی از بیشا حرفهمؤلفه 
 شده است. ی مکرر نیز استفادهریگ اندازهتحلیل واریانس با 

 ی، فنی و ارتباطی در بین استادانا حرفهی ها مؤلفه: میانگین و انحراف معیار 7جدول 

 انحراف معیار میانگین تعداد متغیرها

 33/12 38/11 111 یا حرفه

 45/9 15/11 111 فنی

 41/4 41/14 111 ارتباطی

 

 ی مکررریگ اندازهواریانس  لیتحلچندگانه برای  آزمون: 8جدول 

 سطح معناداری F ارزش اثر پیالیی

 341/2 89/849 221/2 

طور که  . هماندهد یمی، فنی و ارتباطی را نشان ا حرفهی ها مؤلفهاثر آزمون پیالیی  8جدول 
 . باشد یم 221/2و با معناداری  89/849آزمون پیالیی با مقدار  شود یم مشاهده

 لیتحل: آزمون موچلی )مخای( برای بررسی خطای واریانس متغیرهای پژوهشی در 9جدول 
 ی مکررریگ اندازهواریانس 

سطح  درجه آزادی آماره کای اندازه موچلی
 معناداری

481/2 19/177 4 221/2 
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. طبق نتیجه دهد یمی، فنی و ارتباطی را نشان ا حرفهی ها مؤلفهن موچلی مقادیر آزمو 3جدول 
. اگر معناداری آزمون موچلی باشد یم 221/2و سطح معناداری  481/2جدول فوق اندازه موچلی با مقدار 

باشد نشانه عدم وجود خطای واریانس است. طبق نتیجه جدول فوق سطح معناداری آزمون  25/2کمتر از 
 بنابراین فرض وجود عدم خطای واریانس رعایت شده است. باشد یم 25/2تر از موچلی کم

 ی مکررریگ اندازهواریانس  لیتحل: آزمون اثرات درون آزمودنی متغیرهای پژوهشی در 11جدول 

مجموع  منبع
 مجذورات

میانگین  درجه آزادی
 مجذورات

F  سطح
 معناداری

فرض 

 کرویت

43/124312 4 11/51182 21/1547 221/2 

. طبق نتیجه جدول دهد یمآزمون اثرات درون آزمودنی متغیرهای پژوهشی را نشان  12جدول 
 .باشد یم 221/2و معناداری  21/1547 برابر است با ها انسیواربا فرض کرویت  Fفوق، مقدار 

 ی مکررریگ اندازه: آزمون مقایسه درون آزمودنی در تحلیل واریانس 11جدول 

مجموع  منبع
 مجذورات

میانگین  درجه آزادی
 مجذورات
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. طبق نتیجه جدول فوق، باشد یمگیری مکرر  اصلی در تحلیل واریانس اندازه Fآزمون  11جدول 
ین موضوع است که دهنده ا که نشان 221/2و با معناداری  89/1118درون آزمودنی برابر است با  Fمقدار 

 داری وجود دارد. ی و ارتباطی در بین استادان تفاوت معنیا حرفهبین سه مهارت فنی، 

 گیری بحث و نتیجه

دهنده در موفقیت کیفیت  ی یک تدریس اثربخش ازنظر آموزشها یژگیوشناخت  
ر این آموزشی دانشگاه و تربیت نیروهای انسانی فکور بسیار حائز ارزش است. بر همین اساس د

مطالعه به بررسی نظرات اساتید در خصوص تدریس اثربخش در آموزش عالی بر اساس تجارب 
های پژوهش  نتایج و یافتهگزارشی پرداخته شد.  -ی استادان و ارتباط آن با تدریس خودا حرفه

ی همبستگی گزارش-خود حاضر در مجموع حاکی از آن بود که بین تدریس اثربخش و تدریس 
 سیتدر یکه  شاخص ها استادانی بنابراین می توان اذعان نمود که اداری وجود دارد.مثبت و معن

خود  سیدر گزارش تدر نسبت، به همان مطرح کرده بودند یخوب اریرا در سطح بس اثربخش
نتایج حاصل از این یافته با  نشان دهند. اثربخش زیخود را ن یکنون سینموده بودند که تدر یسع

، غالمی و اسدی (4221) 9مینورو  4، آن وبگوزی1ویچر (،4212اران )همکتحقیقات چن و 
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( نیز نشان داد که از 4212همکاران )مطالعه چن و  ( همسو است.1934) یستار (،1934)
ی غالمی ها افتهگزارشی ارتباط وجود دارد. ی-دیدگاه معلمان بین تدریس اثربخش با تدریس خود

 ابهی در این راستاست.بیانگر نتایج مش ( نیز1934و اسدی )
بخش دیگری از یافته های این پژوهش حاکی از این است که استادان دانشگاه شهید 
مدنی آذربایجان بر این باورند تدریسی اثربخش و مؤثر است که در کنار توجه به مهارت های 

ها نشان فنی، به مهارت های حرفه ای و ارتباطی نیز توجه شده باشد. از طرف دیگر، تحلیل داده 
ی رویکرد متفاوتی در توجه و علوم انسان یو مهندس یفن ه،یعلوم پا یاستادان دانشکده هاداد که 

علوم  یها رشتهی، استادان مهارت فن به لحاظ به هر یک از سه مهارت تدریس اثربخش دارند.
طی استادان دارای بیشترین تفاوت بودند. از سویی دیگر به لحاظ مهارت ارتبا یو علوم انسان هیپا

در حالی که بین  ی رویکرد متفاوتی را اتخاذ نموده اندو علوم انسان هیعلوم پا یدانشکده ها
تفاوت  یمهندس یبا فن یو علوم انسان یمهندس یبا فن هیعلوم پا یدانشکده هااستادان 

 یفن ه،یعلوم پا یدانشکده ها نیز استادان یا مهارت حرفهمحسوسی وجود نداشت. به لحاظ 
 با نگاهی دقیق تر مشخص می شود که عملکرد متفاوتی داشتند. یو علوم انسان یندسمه

 نیتفاوت هم ب نیتر و کم یو علوم انسان هیعلوم پا یدانشکده ها بین استادانتفاوت  نیشتریب
. همچنین در گام آخر یافته های پژوهش نشان باشد یم یمهندس یو فن هیعلوم پا یدانشکده ها

ع است که عملکرد آموزشی استادان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سه بعد دهنده این موضو
و همکاران  یپژوهش غنچ جیبا نتا افتهی نیا مهارت فنی، حرفه ای و ارتباطی با هم متفاوت است.

 یدرس یها و نوع رشته یاستخدام تیوضع ،یاستادان با مرتبه علم نی( که نشان دادند ب1931)
( که نشان 1934) یو اسد یپژوهش غالم جیبا نتا نیوجود دارد و همچن دار یها تفاوت معن آن

 ،یا شامل مهارت حرفه بیبه ترت خشاثرب سیتدر یها داده بودند در دانشگاه کردستان مؤلفه
( که نشان داد عملکرد 1981) انیفیشر یها افتهیاست همسو و با  یو عوامل ساختار یارتباط
تفاوت  یاثربخش برحسب دانشکده و مرتبه علم سیتدر یادر نشانگره یعلم ئتیه یاعضا
 است.نداشته، ناهمسو  یدار یمعن

 باالیی های شاخصاستادان  اندازه هرگفت که  توان یمی این پژوهش ها افتهدر تبیین ی

 تدریس گزارش در اندازه همان به باشند داشته نظر در (مطلوب وضعاثربخش) تدریس برای را

 .نمایند ارائه خود عملکرد از خوبی نسبتاً گزارش تا کرد خواهند تالش(موجود وضع)خود
ای  گونه ی مختلف دانشگاهی بهها رشتهگفت محتوای مطالب درسی و ماهیت  توان یمهمچنین 

 ؛کند یمی تدریس اثربخش جلب ها مؤلفه ریسااست که توجه اساتید را به یک مؤلفه بیشتر از 
های علوم انسانی، مهارت ارتباطی در بین این استادان نسبت عالوه بر این به دلیل ماهیت رشته 

و همان گونه که یافته های این تحقیق نشان داد  به استادان سایر رشته ها وضعیت بهتری دارد
ی علوم پایه و فنی مهندسی توجه چندانی نشده است. این ها رشتهبه مؤلفه مهارت ارتباطی در 
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ی ضمن تدریس بوده و اساس تدریس هر ها مهارتاز  که مهارت ارتباطی یکی درحالی است 
یک استاد دانشگاهی برای داشتن  شود یم. به همین دلیل توصیه دهد یماستادی را تشکیل 

ی تدریس آشنا باشد و در ها مهارتی یادگیری و ها سبکتدریس باکیفیت باال باید با انواع 
 اثربخش تدریس رو، برای ارائه یک ازاین(. 1932سیف،کند )استفاده  ها از آنی مختلف ها تیموقع

 تدریس که ایناول  قرار گیرد؛ موردتوجه اساسی باید اصل دو عالی توسط اساتید آموزش در
 و اند شده شناساییها  پژوهش توسط که است خاص یها هیرو وها  مهارت از مجموعه یک نیازمند

دولین باشد ) داشته توجه صخا زمینه و بافت نیازهای به بتواند باید تدریس که آن دوم
 (.4212وسمرویکرما،

 یها بحث تفاوت فرهنگی در افراد و سازمان ،ها افتهاین یدلیل اصلی ناسازگاری  از طرفی،
اخیر در بافت  یها موردپژوهش است. مصداق این قضیه در برخی موارد، اجرای پژوهش

ط کرد که عوامل مذکور در استنبا توان یعلوم پزشکی است. در یک نگاه کلی م یها دانشگاه
حاصل از  یها توجهی از داده سطح میانی نظام تدریس قرار دارند. از طرف دیگر، بخش قابل

. این دسته از عوامل شامل مسائلی همچون پردازد یم یا مصاحبه با اساتید به عوامل حرفه
و متغیرهای آموزش اساتید، نظارت و ارزشیابی اساتید، حجم کار و درآمد مناسب، امکانات 

استدالل کرد که عوامل مربوطه بیشتر به  توان یمحیطی و موانع نظام آموزشی است؛ بنابراین م
نوعی نقش پشتیبانی و  تدریس دانشگاهی ارتباط دارد و به یزیر سطوح باالتر مدیریت و برنامه

 تدریس اثربخش را دارد. کننده تیتقو
هید مدنی آذربایجان بوده، ضرورت این پژوهش در خصوص استادان دانشگاه ش اگرچه

ی دولتی دیگر نیز مورد کنکاش قرار گیرد. همچنین با توجه به متغیر ها دانشگاهدارد که در سایر 
ی تدریس اثربخش ها شاخصکه به  گردد یمگزارشی پیشنهاد -تدریس اثربخش و تدریس خود

گزارشی توجه -دریس خودویژه مهارت ارتباطی و ت ی، فنی و ارتباطی( بها حرفهی ها مهارت)
تادان برای امر تدریس از طریق اس کارگیری بیشتری داشته و قبل از استخدام، گزینش و به

ی ها شاخصگیری از  ی آموزشی از سوی متخصصان زمینه الزم برای بهرهها کارگاهو  ها دوره
ش . همچنین ازآنجاکه پژوهش حاضر در خصوص تدریس اثربخش در آموزمذکور فراهم گردد

که پژوهشگران بعدی به  گردد یمی استادان صورت گرفته پیشنهاد ا حرفهعالی بر اساس تجارب 
 عنوان پیامد مهم این نوع تدریس توجه داشته باشند. عملکرد تحصیلی دانشجویان به

 مآخذمنابع و 
 : انتشارات آییژ.تهران. در فرایند آموزش بازاندیشی. (1981) محمودتلخابی، 

ترجمه محمد رضا . )4221ی تدریس الگوها. (4221) مارشا، لیوو یلیام، کالهون. جویس، بروس
 .کمال تربیت انتشارات: تهران بهرنگی(،
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 یها علمی رشته (. بررسی و تحلیل کیفیت تدریس مربیان عضو هیئت1975ذوالفقار، محسن ) 
ه علوم تربیتی و روانشناسی نامه کارشناسی ارشد، دانشکد شهر تهران(. پایان یها )دانشگاه علوم انسانی

 دانشگاه تهران.
 هی. نشری تدریس اثربخش از دیدگاه دانشجویانها مؤلفه(. ارزیابی 1934. )ستاری، صدرالدین 

 141 – 142، صص 14 ، شمارهریزی درسی برنامه در پژوهش

ی یادگیری و آموزش، تهران: روانشناس: (. روانشناسی پرورشی نوین1932) اکبر سیف، علی 
 وران.د

 .ها و فنون تدریس. چاپ اول، تهران: انتشارات معاصر (. کلیات روش1932اهلل، ) صفوی، امان
(؛ بررسی و تبیین نشانگرهای تدریس اثربخش در مؤسسات آموزش 1981شریفیان، فریدون )

شگاه علوم ریزی آموزشی، دان نامه کارشناسی ارشد، برنامه تحقق آن در دانشگاه اصفهان. پایان عالی و میزان
 .تربیتی دانشگاه اصفهان

 اول، تهران: انتشارات سمت. جلد ،ی آموزشیها . مهارت(1932) حسنشعبانی، 
اساتید در ارتباط با پدیده تدریس اثربخش در آموزش  یا (، تجربه حرفه1934غالمی و اسدی، )

 .41-5صص ، 5عالی. شمار 
ی مدیریتی ها مؤلفه لی. تحل(1931. )ی، یوسف؛ حجازغنچی، مستانه؛ حسینی، سید محمود

 . مجلهتهران ی کشاورزی دانشگاهها سیپردعلمی  آموزش از دیدگاه اعضای هیئت تیفیباک تأثیرگذار
 4 . شماره5. سال ی ترویج و آموزش کشاورزیها پژوهش

 و فنون تدریس، چاپ دوم، تبریز: انتشارات دانشگاه تبریز. ها . روش(1931) اسکندرفتحی آذر، 
سعه ق تو)تدریس کیفی از طری ی(. نظارت و راهنمایی آموزش1984) ی؛ فاکس. ایرن. اگالثو

 اهلل عزیزی، انتشارات: دانشگاه کردستان. ای(. ترجمه نعمت -حرفه
(. مبانی علمی هنر تدریس. ترجمه محمود مهر محمدی، تهران: انتشارات 1978گیج. ان. ال )

 .مدرسه
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ی محمدعلترجمه ) روش تدریس کارآمد(،مؤثر ) آموزش (.1981) دیویدمویس، دانیل ورینولدز، 
 : انتشارات رشد.تهران (.پور یشمس دیمح وبشارت 

در آموزش رسمی و تربیت نیروی  درسی و طرح درس ریزی برنامه (.1981) یعل میرزا بیگی،
 انسانی، تهران: انتشارات یسطرون.
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