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  مدل تدريس اثربخش براي اساتيد دانشگاه تبريز اعتباريابيتدوين و 
  

  1خانقاهيمحمد محمدي
  2زادهاميدعلي حسين

  
  چكيده: 

هدف اصلي اين پژوهش ارائه مدل تدريس اثربخش براي اعضاي هيئت علمي دانشگاه تبريز و 
ست. جامعه آماري اين پژوهش دو . روش تحقيق، توصيفي از نوع پيمايشي اباشدمياعتبارسنجي آن 

و بخش دوم   (N=541)باشدميقسمت دارد كه بخش اول آن كليه اعضاي هيئت علمي دانشگاه تبريز 
ي شهر تبريز(دانشگاه تبريز، دانشگاه آزاد اسالمي و پيام هادانشگاهجامعه آماري، متخصصان علوم تربيتي 

نفر نمونه براي  225ده از جدول كرجسي و مورگان تعداد كه با استفا گيردميرا در بر  )N=32 نور تبريز 
انتخاب گرديد در بخش دوم با توجه  ايطبقهتصادفي  گيرينمونهبخش اول برآورد و با استفاده از روش 

د. در اين پژوهش از دو پرسشنامه محقق ساخته كه امعه از روش سرشماري استفاده شبه محدود بودن ج
مطابق با مقياس ليكرت فراهم شده بود، استفاده  ايگزينهگويه پنج  12ي با گويه و دوم 36اولي شامل 

نفر از صاحبنظران و پايايي  3با اقتباس از منابع علمي معتبر و همچنين  توسط  هاپرسشنامهگرديد. روايي 
 نامهپرسشنفر از افراد محاسبه شد و ضريب آلفاي كرونباخ  30آن نيز از طريق مطالعه مقدماتي در بين 

ميان افراد انتخاب در  هاپرسشنامهبدست آمد. سپس  79/0دومي برابر  پرسشنامهو  93/0اولي برابر با 
مورد بررسي قرار  LISRELو  SPSS19 افزانرمبا استفاده از  هاداده، آوريجمعد و پس از شده توزيع ش

از تحليل عاملي براي مدل  ي تدريس اثربخش،هامؤلفهتك نمونه براي شناسايي t گرفت. از آزمون 
ي آمار توصيفي جهت بررسي درجه اعتبار مدل استفاده شده است. نتايج نشان هاشاخصپيشنهادي و از 

ي حرفه اي تدريس، قدرت ارتباط با هامهارتعامل؛  4داد كه مدل پيشنهادي تدريس اثربخش داراي 
درصد از كل واريانس سازه  77مجموعاً  كه باشدميدانشجو، تسلط بر مواد و محتواي درسي، ارزشيابي 

از  83,6. همچنين اعتبار مدل پيشنهادي مذكور از نظر متخصصان كنندميتدريس اثربخش را تبيين 
  .باشدمي 100

  تدريس، تدريس اثربخش، مدلواژگان كليدي: 
  

                                                      
    M.khangahi@Gmail.com . دانش آموخته كارشناسي ارشد تحقيقات آموزشي، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسالمي، شبستر، ايران1
                Amirhoseinzade1359@Gmail.comمسئول)، شبستر، ايران(نويسندهدانشگاه آزاد اسالمي تربيتي، واحد شبستر،استاديارگروه علوم .2
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  مقدمه:
يكي از وظايف اساسي در بين كليه وظايفي كه آموزش عالي بر عهده دارد، مي توان آموزش يا تدريس را 

دانست كه با ساير وظايف رابطه اي تعاملي دارند و در واقع مي تواند به عنوان زيـر بنـاي سـاير وظـايف     
بحساب آيد. با توجه به اهميت تدريس و نقش زيربنايي آن در دستيابي به اهداف آموزشـي در   هادانشگاه

كه بتوانـد دسـتيابي بـه اهـداف بـا اهميـت       به صورتي  مؤثرحيطه هاي نظري و عملي، تاكيد بر تدريس 
دانشگاه را فراهم نمايد، امري مسـلم و بـديهي اسـت. تحقيـق در مـورد بكـارگيري معيارهـاي تـدريس         

است؛ چرا كه ايـن   مؤثراثربخش در دانشگاه، پيش از هرچيز در يافتن كمبودها و جبران نواقص آموزشي 
ه ارائه مي دهد و منجر به تقويت نقاط قوت موجود در امر تصويري نسبتا جامع از كيفيت آموزشي دانشگا

كيفيت تدريس استادان خواهد شد. به دنبال اين امر دانشگاه بايد در برنامه ريزي دوره هاي ضمن خدمت 
تر عمل كند و نيازهاي واقعي استادان را در اين زمينه، به گونـه مطلـوبي پـيش بينـي و بـرآورده      مؤثرنيز 

  ).1386 سازد(عندليب و احمدي،
) بيان مي دارد: تدريس، اقدامات هدف دار متعاملي است كه توسط معلـم، طراحـي، اجـرا و    2000( 1قاين

يي را شامل مي شـود كـه قبـل، ضـمن و پـس از      هامهارتارزشيابي مي شود. در واقع تدريس مجموعه 
دانشجو كمك مـي   و امكان آموزش دانشجو را فراهم مي نمايد. به گيردمياجراي فرآيند تدريس صورت 

نمايد تا بر اساس شرايط فراهم شده، سبك يادگيري خود و اهداف مورد نظر به يادگيري نائل گردد. هيچ 
يك از روشهاي تدريس في نفسه خوب يا بد نيستند، بلكه نحوه و شرايط استفاده از آنهاسـت كـه باعـث    

تدريس توجه به كيفيت بيان است. تقويت و ضعف شان مي شود. يكي از مسائل مهم در استفاده از روش 
اين، نكته اي پذيرفته شده است كه اگر مدرسي با معلومات بسيار باال در زمينه تحصيلي خـود، قـادر بـه    
انتقال مناسب مطالب نباشد، به عنوان يك مدرس اثربخش در نظـر گرفتـه نخواهـد شـد. معلـم بـازيگر       

آگاهي و دانش بيشتري داشته باشد و بتواند  صحنه آموزش است در اين صحنه معلمي موفق تر است كه
). در نظـام آموزشـي   1392آنچه را كه مي داند با بياني شيوا و اثرگذار به مخاطبش ارائه نمايد(بهنام فـر،  

تغييرات عمده اي درحال وقوع است. محور اين تغييرات تاكيد ويژه اي است كه بر رابطه معلم  هادانشگاه
مجـزا گردد(صـالحي،    مؤثرش بر اين است كه تدريس اثربخش از تدريس غير و دانشجو وجود دارد و تال

1380.(  
كسي است كـه هـر يـك از وظـايف تـدريس را در سـطحي        مؤثر)معتقدند: معلم 1380( 2اچسون و گال

  رضايت بخش انجام دهد. اين وظايف عبارتند از:
 ي تحصيليهامهارتفراهم ساختن آموزش براي دانش و  -1

                                                      
1. Quinn 
2 .Echson and gall 
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و آموزشي براي ايجاد نگرش مثبت نسبت به محيط آموزشي و نسـبت بـه خـود در    فراهم ساختن ج -2
 فراگيران

 تطبيق دادن آموزش با تفاوتهاي فردي، فرهنگي و خانوادگي -3

 يادگيري –فعال كردن فراگيران در جريان تدريس  -4

 اخذ تصميمات و طرحهاي درست -5

 اجراي تغيير مطلوب در طرح و برنامه درسي -6

لي نظام آموزش عالي گرانبهاترين منبعي است كه هرجامعه براي پيشرفت و توسعه دانشگاه و به طور ك
و موسسات تحقيقاتي به لحاظ دانش، اعتبار زيادي كسب كرده اند و  هادانشگاهدر اختيار دارد. و 

پويندگان راه علم و ترقي محسوب مي شوند. تدريس به مجموعه فعاليتهايي اطالق مي شود كه هدفدار 
  ). 1394آگاهانه صورت مي پذيرد و به گونه اتفاقي يا تصادفي انجام نمي شود(محمدي ، است و 

ي تدريس اثربخش است. منظور از هاشاخص، نداشتن هادانشگاهيكي از مشكالت اساسي در آموزش     
تدريس اثربخش مجموعه اي از عملكردها و ويژگي هاي استاد است كه باعث دستيابي به اهداف 

و يادگيري دانشجو مي شود. البته يادگيري به عوامل متعدد ديگري از جمله رفتارهاي دانشجو، آموزشي 
انگيزه يادگيري، محتواي برنامه درسي، محيط و منابع فيزيكي نيز بستگي دارد. ولي پژوهشگران نشان 

ر بوده داده اند كه تدريس اثربخش در پيشرفت تحصيلي و يادگيري دانشجويان از ساير عوامل مهمت
ي تدريس اثربخش نه تنها هاشاخصاست. از طرفي، ارزيابي تدريس اساتيد بدون در دسترس داشتن 

ي هاشاخصباعث بهبود كيفيت آموزش نمي گردد بلكه باعث افت كيفيت نيز مي شود براي تعيين 
شجويان تدريس اثربخش روش هاي مختلفي از جمله نظرخواهي از مديران، همكاران، خود اساتيد و دان

). با توجه به اهميت تدريس و نقش زيربنايي آن در دستيابي به 1381وجود دارد(ظهور و اسالمي نژاد، 
به صورتي كه بتواند دستيابي به  مؤثراهداف آموزشي در حيطه هاي نظري و عملي، تاكيد بر تدريس 

تغييرات  هادانشگاهآموزشي  اهداف با اهميت دانشگاه را فراهم نمايد، امري مسلم و بديهي است. در نظام
عمده اي درحال وقوع است. محور اين تغييرات تاكيد ويژه اي است كه بر رابطه معلم و دانشجو وجود 

). تدريس 1380مجزا گردد(صالحي،  مؤثردارد و تالش بر اين است كه تدريس اثربخش از تدريس غير 
اهداف آموزشي و يادگيري بهتر فراگير مي اثربخش، مجموعه رفتارهاي معلم است كه باعث دستيابي به 

). كيفيت در حوزه تدريس، به درجه انطباق و سازگاري هريك از 1389شود(محجوب مودب و عسگري، 
و ويژگي هاي اصلي كيفيت تدريس با استانداردها و خصوصيات مطلوب و متعالي كه در نظريه  هاشاخص

  ). 2000، 1(ويدوويچهاي گوناگون بدان اشاره شده است، تعريف مي شود
بنابراين اثربخش ساختن كيفيت تدريس، مستلزم تنظيم اهداف روش و چالش هـاي منطقـي بـراي          

يادگيري فراگيران است تدريس، بهبود و تضمين كيفيت آن اساس رويكردها و طرحواره هايي اسـت كـه   
                                                      

1. Vidovich  
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هاي مختلف در اين زمينـه نشـان   آن را در راس برنامه هاي خود قرار مي دهند. تجارب كشور هادانشگاه
مي دهد كه به رغم اتخاذ رويكردهاي مشابه در بهبود يا تضمين كيفيت تـدريس، فراينـد و رويـه هـاي     

. بـراين اسـاس،   باشـد مـي اجرايي آن به دليل مفروضه هاي زيربنايي و شرايط خاص محيطـي، متفـاوت   
انتظار متضمن شناسايي سطح موجود ي اصلي كيفيت تدريس در سطح مورد هامؤلفهو  هاشاخصتعريف 

ي هـا شـاخص و سپس بهبود و طراحي سيستم هايي براي تضمين كيفيت تدريس است. در اين پژوهش 
ي حرفه اي تدريس، قـدرت ارتبـاط بـا دانشـجو،     هامهارتاصلي تعيين كننده تدريس اثربخش بر مبناي 

ي يـاد شـده از ديـدگاه    هـا شـاخص ي تسلط بر مواد و محتواي درسي و ارزشيابي تعريف شده است. بررس
ي تدريس اثربخش را در سطح موجود بـه تصـوير مـي كشـد.     هامؤلفهاساتيد هيات علمي، اولويت بندي 

بر اساس آنچه انتظار مي رود، در اتخاذ تدابير اساسي براي بهبود و طراحـي مـدلي    هاشاخصمقايسه اين 
  خواهد بود. مؤثربراي تدريس اثربخش در دانشگاه 

مقايسه ويژگي هاي تدريس اثربخش از ديدگاه دانشجويان در  ") با عنوان1393لعه بني داوودي(مطا
نشان داد كه اولويت حيطه هاي تدريس اثربخش از ديدگاه  "دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور

. در باشدميدانشجويان به ترتيب، حيطه دانش پژوهي، روش تدريس، قدرت ارتباط و خصوصيات فردي 
مطالعه پيشنهاد شده است كه در ارزشيابي اساتيد نه تنها بر حيطه دانش پژوهي، بلكه به حيطه هاي  اين

ديگر مثل روش تدريس، قدرت ارتباط و خصوصيات فردي نيز توجه شود تا حصول هدف نهايي ارزشيابي 
عنوان  ) در طرح پژوهشي خود با1392كه ارتقاي كيفيت آموزش است، تسهيل گردد. خندقي و سيفي(

مورد نياز براي تدريس در دانشگاه به اين نتيجه دست يافتند كه مدرسان با  مؤثري هامهارتتوانمنديها و 
و رويه هاي مديريت كالس، روزآمد كردن  هامهارتفعال شدن در رشد حرفه اي، به روز نگه داشتن 

گرايي و افزايش فرصتهاي  ي رهبري و حرفههامهارتي تدريس بر مبناي دانش جديد، ارتقاي هامهارت
برقراري ارتباط با ديگران قادر خواهند بود از مزاياي رشد حرفه اي بهره مند شوند. نتايج تحقيق عسگري 

) حاكي از آن است كه از ديد دانشجويان مهمترين ويژگيهاي تدريس اثربخش 1389و محجوب مودب(
و دانش پژوهي است و بين ويژگي هاي به ترتيب قدرت برقراري ارتباط، روش تدريس، شخصيت فردي 

ي تدريس هامؤلفهفردي دانشجويان(سن، رشته، جنسيت و مقطع تحصيلي) با ديدگاه آنان در درباره 
) نيز در پژوهش خود با عنوان تدريس در گروههاي 1388اثربخش رابطه معناداري وجود ندارد. ملكوتي(

ث گروهي، فراگيران را با مشكالتي كه در كوچك(بحث گروهي) به اين نتيجه دست يافت كار و بح
بزرگسالي بر سر راه زندگي اجتماعي آنها وجود دارد آشنا مي كند و راه مقابله و برطرف كردن مشكالت 
را به آنان مي آموزد. در واقع اين نوع آموزش، تمريني كوچك براي رسيدن به زندگي اجتماعي بهتر 

  است. 
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در كيفيت تدريس از نظر اساتيد علوم  مؤثرقيقي به عنوان معلمان ) در تح2013و همكاران( 1سيمرژيت
ي ارتباطي باالترين شاخص هامهارتپزشكي به اين نتيجه دست يافتند كه، ويژگي هاي شور و اشتياق و 

بود و اساتيد با تجربه، به رفتار كالس درس و ارائه آموزش نسبت به همتايان كم تجربه خود توجه 
هيچگونه اختالف ديدگاهي بين آنها نسبت به پيشينه فرهنگي، جنسيت يا نظم و بيشتري داشتند و 

) در مطالعه اي كه با عنوان 2012(2انضباط در دانشجويان پزشكي و دندانپزشكي وجود نداشت. پترويچي
يادگيري و تدريس انجام داده است به اين نتيجه دست يافته كه، بهترين اثر تدريس  مؤثرروشهاي 
مايان مي شود كه سيستم هاي حسي اصلي درگير باشند. همچنين بيان مي دارد كه سيستم هنگامي ن

حسي مطلوب سبك يادگيري را تعيين مي كند زيرا حس يك حالت خوش است كه يادگيري را بر مي 
ي هادانشگاه) در پژوهشي با عنوان بررسي سياست گذاري مديريت و فناوري 2011(3انگيزد. جيسون

ي تدريس و آموزش مباحث جديد در هامهارته گرفته است كه برگزاري كارگاههاي آموزشي آمريكا نتيج
ي تدريس اساتيد داراي مرتبه هامهارتدرجه اول اهميت قرار دارد. همچنين بيان داشته است كه بين 

ير بررسي تاث«) در پژوهشي با عنوان 2010مختلف خدمتي، رابطه معناداري وجود دارد. وان و همكاران(
نشان داد كه ويژگي هاي » تجربه در مدرسه بر عقايد معلمان قبل از خدمت درباره تدريس اثربخش

ي مديريت كالس درس، هامهارتمدرس خوب شامل؛ توانايي برقراري ارتباط، تسلط بر موضوع درس، 
  ي حرفه اي و داشتن شخصيت مثبت است. هامهارت

لم اثربخش در چين انجام دادند و بدين نتيجه رسيدند كه ) مطالعه اي كيفي روي مع2009(4لوي و مينگ
ي حرفه اي، پيشرفت حرفه اي، تاثير معلم در هامهارتابعاد معلم اثربخش عبارت است از: اخالق معلم، 

) در يك پژوهش اعتماد دانش 2008(5نمرات امتحاني دانش آموزان. مايكل دابليو كوريگن وپل ال چاپمن
دانشجو، به اين  200يك عنصر ايجاد انگيزه براي يادگيري دانستند و با مطالعه آموزان به معلمان را 

بين اعتماد دانش آموزان به معلمان و انگيزه براي يادگيري ارتباط مستقيم وجود دارد.  -1نتايج رسيدند:
) 2006(6بين انگيزش براي يادگيري و توانمندسازي يادگيرنده ارتباط مستقيم وجود دارد. پلك -2

ي ارتباطي، خالقيت، حرفه اي هامهارتي معلم اثربخش را مواردي چون عملكرد علمي خوب، هامؤلفه
گري، دانش تدريس، ارزشيابي و سنجش مناسب و مناسب، شخصيت معلم و دانش محتوايي را بيان مي 

س آن ارائه داده است كه بر اسا مؤثري تدريس هامهارت) مدلي را براي بهبود 2008(7كند. اسكيلر
مدرس بايد از بازخوردهاي فوري كالسي استفاده كند و رويكردي را براي مشاركت دادن دانشجويان در 

                                                      
1.Simerjit and all   
2.Petrovici  
3.Jason  
4 .lui & Meng  
5.Michael w kurygn & Etc  
6.Polk, j, A  
7. Scheeler  
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ي تدريس با توجه به بازخورد دريافت شده از دانشجويان در ارائه هامهارتتدريس به كار برد و در اجراي 
  روش هاي تدريس اصالحات مداوم داشته باشد.

تدوين و اعتباريابي مدل تدريس اثربخش براي اساتيد دانشگاه «است از:هدف اصلي اين پژوهش عبارت 
  ».تبريز
    االت تحقيق:ؤس

 ي تدريس اثربخش در بين اعضاي هيات علمي دانشگاه تبريز كدامند؟هامؤلفهي هامؤلفه -1

 مدل پيشنهادي براي تدريس اثربخش در دانشگاه تبريز كدام است؟ -2

 يس اثربخش چقدر است؟درجه اعتبار مدل پيشنهادي براي تدر -3

  روش پژوهش
پژوهش حاضر از اين لحاظ كه با استفاده از نتايج آن مي توان به حل مشكلي در جامعه اقدام نمود،      

. و از اين نظر كه براساس اطالعات موجود وضعيت كنوني تدريس اثربخش در باشدمياز نوع كاربردي 
 آوريجمعپرداخته و با ف و تفسير شرايط و روابط موجود ه توصيدانشگاه را مورد مطالعه قرار داده و ب

) به مدل سازي ميپردازد،  100اطالعات به طور مستقيم از گروهي از افراد ( نمونه نسبتا بزرگ، بزرگتر از 
  . باشدميپيمايشي  –از نوع توصيفي 

 93-94ال تحصيلي قلمرو مكاني پژوهش حاضر، دانشگاه تبريز و قلمرو زماني آن نيمسال دوم س     
است. جامعه آماري اين تحقيق دو قسمت دارد كه بخش اولي شامل كليه اساتيد هيات علمي دانشگاه 

). =N 32و بخش دوم آن نيز متخصصان علوم تربيتي شهر تبريز مي باشند ( باشدمي) =N 541تبريز(
حجم نمونه براي  .باشدمينسبتي  ايطبقهدر پژوهش حاضر به صورت تصادفي  گيرينمونهروش 

 225بخش اول، با استفاده از جدول نمونه گيري مورگان تعيين شده است. تعداد اعضاي نمونه حدود 
نسبتي  ايطبقهنفري كه به صورت تصادفي  224در مورد  هادادهنفر مي باشد كه پس از گردآوري 

بخش دوم با توجه به محدود انتخاب شد در تجزيه و تحليل آماري مورد استفاده قرار گرفت حجم نمونه 
بودن جامعه آماري و همچنين اهميت نظرات تك تك متخصصان، از روش سرشماري استفاده گرديد و 

 پرسشنامهاز دو  هادادهنفر مشخص گرديد. در اين تحقيق براي جمع آوري  32تعداد اعضاي نمونه برابر 
دومي براي اعتباريابي مدل  ي تدريس اثربخش وهامؤلفهمحقق ساخته كه اولي براي سنجش 

، براساس طيف ليكرت تنظيم شده است كه هاپرسشنامهپيشنهادي مورد استفاده قرار گرفتند. اين 
ي حرفه هامهارتاست و چهار ويژگي كلي مربوط به تدريس اثربخش ( سؤال 36اولي حاوي  پرسشنامه

ورد و ارزشيابي) را مي سنجد. اي تدريس، روابط استاد و دانشجو، مواد و محتواي درسي و بازخ
  سئول اعتبار مدل پيشنهادي را مي سنجد. 12دومي نيز با  پرسشنامه

روايي ابزار تحقيق با استفاده از نظر تعدادي از استادان و صاحبنظران و پس از اصالحات الزم تعيين شد 
تخاب و از آنها درخواست نفر از افراد به صورت تصادفي ان 30و  براي تعيين پايايي پرسشنامه، تعداد 
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ت مورد ارزيابي قرار گرفت سؤاالگرديد كه اقدام به تكميل پرسشنامه نمايند و سپس ضريب آلفاي پايايي 
ت در اجراي تحقيق سؤاالي حذف نشد و همه سؤال/ بود هيچ 7با توجه به اينكه ضريب پايايي بيشتر از

دومي  پرسشنامهو براي  0,93اولي برابر  سشنامهپراستفاده شد. و ميزان ضريب آلفاي محاسبه شده براي 
بدست آمد. و بدين ترتيب محتواي پرسشنامه مورد تاييد و در اختيار پاسخگويان قرار داده شد.  79/0برابر 

شده و پس از بررسي  SPSS 19ر  افزانرم، نتايج وارد هاپرسشنامهدر اين پژوهش بعد از كد گذاري 
ي مربوط هاداده، براي تحليل Tاول از آزمون  سؤالي مربوط به هادادهتحليل  براي هادادهنرمال بودن 

  سوم از شاخصهاي آمار توصيفي استفاده شده است. سؤالدوم از تحليل عاملي تاييدي و براي  سؤالبه 
  هايافته

نفر  200براي اجراي آزمونها طبق نظريه استيومن با توجه به اينكه حجم نمونه مورد بررسي بيشتر از 
  را نرمال فرض مي كنيم. هادادهتوزيع  باشدمي

  ي تدريس اثربخش در بين اعضاي هيات علمي دانشگاه تبريز كدامند؟ هامؤلفهاول:  سؤال
  آزمون آماري

    هاي حرفه اي تدريسمهارت قدرت ارتباط با دانشجو تسلط بر مواد و محتوا  ارزشيابي
  تعداد224224224  224

  ميانگين  3124/4  2686/4  3695/4  1227/4
  انحراف معيار  43691/0  51689/0  46448/0  57874/0
  انحراف از ميانگين  02919/0  03454/0  3103/0  03874/0

  
  تك نمونه t  -1جدول
  = ميانگين 3

  % 95سطح اطمينان
   t  آزاديدرجه  داريمعني  اختالف ميانگين  حد پايين  حد باال

  هاي حرفه اي تدريسمهارت  956/44  223  001/0  31237/1  2548/1  3699/1
  قدرت ارتباط با دانشجو  731/36  223  001/0  26857/1  2005/1  3366/1
  تشلط بر مواد و محتوا  128/44  223  001/0  36946/1  3083/1  4306/1
  ارزشيابي  984/28  223  001/0  12272/1  0464/1  1991/1

  
دگان ميانگين فرضيه اثربخش بودن تدريس با دهد كه طبق نظر پاسخ دهننشان مي 1هاي جدول يافته
محاسبه شده در سطح   Tبيشتر ميباشد و Mean=3ي پيشنهادي به طور معني داري از متوسط هامؤلفه

  بيشتر است پس داريم: p=0.001مقدارش از  0,05معني دار 
  223است يعني  n-1درجه آزادي 
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وجود  ندارد(رد فرض    H0دليلي بر اي تاييد كوچكتر شده است پس   αاز     p-valueچون مقدار 
H0.(  

درصد شامل صفر نمي باشند كه اين  95دو عدد نشان داده شده در ستون هاي حد باال وحد پايين فاصله 
است و نشان دهنده تفاوت آشكار مي باشد. چون اين بازه مثبت است    H0خود عامل رد كننده فرض 

  بزرگتر مي باشد. 3ين از مثبت مي باشد و ميانگ  μ -3يعني 
  ي تدريس اثربخش محسوب مي شوند. هامؤلفهي مورد آزمون،هامؤلفهپس 

  
  دوم: مدل پيشنهادي براي تدريس اثربخش در دانشگاه تبريز كدام است؟ سؤال

  و آزمون بارتلت داده هاي جمع آوري شده KMOمقدار  -  2جدول 
KMO داريسطح معني درجه آزادي آزمون بارتلت  

901/0 948/3774 630 001/0  
لذا حجم  باشدمي 0,9با توجه به اينكه مقدار آزمون كايزر ماير اولكين برابر  2هاي جدول براساس يافته

نمونه براي اجراي تحليل عاملي كافي است و مي توانيم از تحليل عاملي استفاده نماييم. و همچنين 
با سطح معني داري  630با درجه آزادي  3774,94ابر همانگونه كه جدول نشان مي دهد مقدار بارتلت بر

ر ليزرل تجزيه و تحليل افزانرمشده در  آوريجمعي هادادهصفر بيانگر تفكيك درست عاملها است. 
  گرديد و مدل ساختاري براي تدريس اثربخش به شكل زير ارائه شد:
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 مدل پيشنهادي براي تدريس اثربخش – 1شكل 

ھای  ای  ھار
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ي حرفه اي تدريس، هامهارت؛ مؤلفهن مي دهد كه مدل پيشنهادي داراي چهار نشا 1هاي شكل يافته
. و باتوجه به باشدميگويه  36قدرت ارتباط با دانشجو، تسلط بر مواد و محتواي درسي و ارزشيابي با 

به  هامؤلفهي حذف نشده و تمام سؤال/ بيشتر است لذا هيچ 3اينكه بار عاملي هريك از گويه ها از 
  شوند.انتخاب مي مؤثري هاشاخص عنوان

  
  سوم : درجه اعتبار مدل پيشنهادي براي تدريس اثربخش چقدر است؟ سؤال

ي شهر تبريز استفاده هادانشگاه 8جهت اعتباريابي مدل پيشنهادي، از نظرات متخصصان علوم تربيتي
  ارائه شده است. 3نموديم كه ديدگاه آنها راجع به اعتبار مدل در جدول شماره 

  
  آمار توصيفي ديدگاههاي متخصصان علوم تربيتي راجع به اعتبار مدل پيشنهادي -3جدول

  
  اين مدل پيشهادي تا چه حد ...           گويه ها  تعداد دامنه   كمترين  بيشترين  ميانگين  انحراف معيار

49084/0  21/4 5 3 2 32 1q مبتني بر مدلهاي جديد تدريس مي باشد؟ 

50800/0  50/4 5 4 1 32 2q گويه هاي مناسب تدريس را دارا مي باشد؟  
39656/0  18/4 5 4 1 32 3q  ؟از شايستگي و روايي برخوردار مي باشد  
56440/0  06/4 5 3 2 32 4q قابليت اجرا شدن در گروههاي مختلف را دارد؟  
53506/0  18/4 5 3 2 32 5q اهداف تدريس را محقق مي سازد؟  
42001/0  78/3 4 3 1 32 6q قابليت پياده سازي در سطوح مختلف تحصيالت دانشگاهي دارد؟  
55358/0  12/4 5 3 2 32 7q متناسب با استراتژي دانشگاهها مي باشد؟  
50701/0  46/4 5 4 1 32 8q  در دانشجويان باال مي برد؟را انگيزه يادگيري  
45680/0  28/4 5  4 1 32 9q قابليت انعطاف پذيري در تدريس دارد؟  
46555/0  90/3 5 3 2 32 10q قابليت استفاده از ابزارهاي نوين تدريس را دارا مي باشد؟  
53788/0  96/3 5 3 2 32 11q قابليت پياده سازي بر اساس محتواي درسي مي باشد؟  
50701/0  53/4 5 4 1 32 12q متناسب با اصول تدريس مي باشد؟  

  جمع (اعتبار مدل پيشنهادي تدريس)      18/4  

                                                                             
  

بدست آمد  5از  4,18دهد كه ميانگين نظرات متخصصين، نسبت به اعتبارسنجي مدل نشان مي 3جدول
و اين بيانگر اين نكته است كه مدل پيشنهادي از درجه اعتبار بسيار زيادي  باشدميدرصد  83,6كه برابر 

  خوردار است.بر
  

                                                      
رشته تحصيلي هاي شهر تبريز مد نظر قرار گرفتند كه با توجه به . بدين دليل جهت اعتباريابي مدل، اساتيد گروه علوم تربيتي دانشگاه 8

 شان در زمينه تدريس و تدريس اثربخش داراي تخصص و صاحبنظر هستند.
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  بحث و نتيجه گيري
  پژوهش عبارتند از: سؤاالتنتايج بدست آمده از يافته هاي اين پژوهش به ترتيب 

ي حرفه اي تدريس، هامهارتنشان مي دهد كه از ديد اعضاي هيات علمي دانشگاه تبريز؛  1جدول     
ي تدريس اثربخش مي هالفهمؤقدرت ارتباط با دانشجو، تسلط بر مواد و محتواي درسي و ارزشيابي، 

تدريس اثربخش در دانشگاه تبريز شناسايي شد. همچنين  مؤلفهارزشيابي وزين ترين  مؤلفهباشند كه 
) در 1390با نتايج تحقيق طالب زاده شوشتري و پورشافعي( 2يافته هاي پژوهش با توجه به جدول 

ي تدريس، هامهارتروابط انساني،  اصلي شامل؛ مؤلفهخصوص افزايش انگيزه دانشجويان، كه بر چهار 
  ي ارزشيابي تاكيد كرده اند، همخواني دارد.    هامهارتويژگي هاي شخصيتي و 

ي حرفه اي تدريس، تسلط بر مواد و محتواي درسي، قدرت هامهارتبراساس يافته هاي پژوهش،         
د كه بيشترين نقش را استاد با ي تدريس اثربخش شناخته شدنهامؤلفهارتباط با دانشجو و ارزشيابي، 

در جريان تدريس دارد كه مي تواند باعث افزايش انگيزه در يادگيري  هامؤلفهبكارگيري هريك از اين 
دانشجويان گردد، بدين منظور ضروري است كه استاد با استفاده نمودن متغيرهايي از جمله بيان روشن، 

وع درس، داشتن رابطه خوب با دانشجو، وضعيتي را استفاده از روشهاي آموزشي متنوع، تسلط بر موض
بوجود مي آورد كه باعث تسهيل در يادگيري مي شود. هر قدر مدرس از نظر علمي در زمينه بحث مورد 
تدريس توانمند باشد بعلت وسعت اطالعات، توجه فراگيران را به سهولت به سوي خود جلب مي كند و 

ش برقرار مي شود. برقراري ارتباط خوب و جهت دار ميان مدرس بين مدرس و فراگيران مؤثريك ارتباط 
و فراگيران در ايجاد عالقمندي و سازش بهتر و كاهش تنشها و مشكالت در كالس درس تاثير بسزايي 

، عالوه بر آنكه گوينده خوب و باشدميدارد زيرا مدرسي كه عالقمند به توسعه ارتباط با فراگيرندگان خود 
درس است، شنونده خوبي نيز هست و بدين ترتيب ارتباط را دوطرفه و پايدار مي كند. فعالي در كالس 

رفتار مدرس در قبال دانشجويان تا حدود زيادي سازنده جوي است كه مي تواند يادگيري را دلنشين و 
كه آسان يا به عكس، آن را خسته كننده و دشوار سازد. بنابراين، صميميت مدرس، رفتار گرم و احترامي 

  تر سازد.مؤثربراي شخصيت دانشجو قايل مي شود، مي تواند تدريس را 
ي حرفه اي تدريس، هامهارت؛  مؤلفه، استادان دانشگاه تبريز چهار 1براساس يافته هاي شكل         

ي تدريس اثربخش هامؤلفهمحتواي درسي و ارزشيابي را بعنوان  -قدرت ارتباط با دانشجو، تسلط بر مواد 
ي مدل پيشنهادي براي تدريس اثربخش اعضاي هيات هامؤلفهبعنوان  مؤلفهند. در نتيجه هر چهار شناخت

) كه نشان 2006(9علمي دانشگاه تبريز ارائه مي گردد. اين يافته ها با يافته هاي حاصل از پژوهش پلك
ي هامؤلفهي ارتباطي، عملكرد خوب و ارزشيابي از هامهارتداد ؛ دانش حرفه اي، حرفه اي گري، 

به نقل از  2006(10مطابقت دارد. همچنين يافته هاي اين پژوهش با عقايد هو باشدميتدريس اثربخش 

                                                      
9 .Polk 
10 .Howe 
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) كه معتقد است مدرسان اثربخش بايد دانش تدريس، دانش موضوع درس، روانشناسي 1394محمدي، 
  .باشدميرا داشته باشد همسو  هامهارتكودك و ديگر 

 بر مهارت تسلط عناصر زيادي مثل به درس كالس در ن مي دهد كه آموزشموارد بررسي شده نشا      

اعضاي  يكديگرند. مكمل آموزشي تهاي مهار و دانش تخصصي دارد. نياز تخصصي دانش و آموزشي هاي
 سازماندهي درس، ارائه توانايي بايد بلكه تخصصي باشند يهامهارت داراي بايد تنها نه مؤثر علمي هيأت

ي حرفـه اي تـدريس، دانـش پژوهـي،     هـا مهارتباشند. تسلط استاد بر جنبه هاي  داشته نيز را ارزيابي و
قدرت ارتباط و ارزشيابي مي تواند از خصوصيات يك تدريس اثر بخش باشـد. در جنبـه دانـش پژوهـي؛     

ي حرفـه اي تـدريس؛ ويژگيهـاي انتقـال     هـا مهارتويژگي هاي علم و دانش و ارائه مطالب نو، در جنبه 
و واضح مطالب و نيز آماده سازي كالس براي تفكر و بحث، سازماندهي، تـوالي و تنظـيم مطالـب     شفاف

،در جنبه قدرت ارتباط؛ ويژگيهاي ايجاد مشاركت دانشجو در مباحث و ارتباط دوسـتانه بـا دانشـجو، و در    
بعنـوان  جنبه ارزشيابي؛ ويژگيهاي مطلوبيت شيوه سنجش و ارزيابي، قضـاوت درسـت و رعايـت اعتـدال     

ي تـدريس اثـربخش در   هـا مؤلفـه ي تدريس اثربخش شناخته شده است. بكارگيري هاشاخصمهمترين 
است؛ چرا كه اين امر تصويري  مؤثردانشگاه، پيش از هرچيز در يافتن كمبودها و جبران نواقص آموزشي 

جـود در كيفيـت   نسبتاً جامع از كيفيت آموزشي دانشگاه ارائه مي دهد و منجر بـه تقويـت نقـاط قـوت مو    
تدريس استادان خواهد شد. در كيفيت تدريس، تدريس و يادگيري به معناي انتقال و تكرار دانش نيسـت.  
بلكه كيفيت تدريس ايجاد شرايطي است كه هم دانشجويان و هم اساتيد فعال هستند و به طـور اساسـي   

د. چنين فراينـدي بنـابراين باعـث    در ايجاد دانش مشاركت دارند و به عنوان افراد انساني رشد خواهند كر
  تامين نيازهاي پيشرفته روحي، هيجاني، اجتماعي، روحاني و ... در دانشجويان خواهد شد.

در خصوص نظر متخصصان نسبت به اعتبارسنجي مدل پيشنهادي نشان مي دهد كه مدل  3جدول      
و اين نشان مي دهد  باشدميآموزش پيشنهادي داراي اعتبار بسيار زياد براي اجرا و اثرگذاري بر شيوه 

و مناسب و  مؤثركه براي اعضاي هيات علمي تنها داشتن دانش كافي نيست، بلكه برقراري ارتباط 
ربخشي آموزش الزم است. اين ي ديگر مدل پيشنهادي تدريس، جهت اثهامؤلفههمچنين توجه به 

) مطابقت دارد. نتايج 1393بني داوودي( ) و1391ها با نتايج تحقيق ميرمحمدي ميبدي و همكاران(يافته
حاصل از اين تحقيق بيانگر اين نكته است كه اعضاي هيات علمي دانشگاه تبريز با توجه به رشته 
تخصصي خود و به سبب داشتن اطالعات باال در زمينه آموزش بخصوص تسلط بر مواد و محتواي 

و و ارزشيابي از اثربخشي باالتري در تدريس ي حرفه اي تدريس، قدرت ارتباط با دانشجهامهارتدرسي، 
برخوردار هستند بنابراين سرلوحه تدريس قرار دادن مدل پيشنهادي در دانشگاه مي تواند شيوه آموزش را 
از راهبردهاي سنتي خارج نموده و منجر به اثربخشي تدريس و همچنين رشد تواناييهاي خالق در 

  دانشجويان گردد.
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 نمودن و استوار معلم تدريس بركيفيت مبتني كشوري در هر و تربيت تعليم بهبود كه گفت بايد در نهايت
و  آموزشي محتلف هاي برنامه است الزم پس، است درس در كالس آموزش مدير عنوان به مدرس نقش

 تدبير امر مسئولين طرف از مدرسان براي اثربخش مدل تدريس آموزش جهت خدمت ضمن هاي كالس
  .باشيم داشته تدريس در امر اي و حرفه وانمندت مدرساني تا. شود

با توجه به اعتبار باالي مدل پيشنهادي، توصيه مي شود براي اساتيد كليه دانشكده هاي دانشگاه تبريز، 
 مدل فوق آموزش داده شود.

مدل پيشنهادي معرفي  مؤلفهتسلط بر محتوا و مواد درسي، بعنوان وزين ترين  مؤلفهبا توجه به اينكه 
ه است لذا در انتخاب و استخدام اساتيد، باسوادترين و برترين آنها از لحاظ فني و تخصصي مورد نظر شد

 واقع شوند.

 اول، در اولويت آموزش براي اساتيد در نظر گرفته شود. مؤلفه

 مدل پيشنهادي براي استفاده اساتيد، از طرف معاونت آموزشي دانشكده ها معرفي شود.

به اشتراك گذاري تجربه ها و راهكارهاي عملي بهبود اثربخشي تدريس تشويق اساتيد منتخب، براي 
 گردند.

ي اصلي هامؤلفهمديران و مسئولين دانشگاه در ارزشيابي عملكرد و ارتقاي مرتبه اعضاي هيئت علمي به 
 مدل پيشنهادي توجه ويژه نمايند.

 مي ابالغ شود.ي تدريس اثربخش بطور شفاف به اساتيد و اعضاي هيئت علهاشاخص

 جهت آشنايي اساتيد با شيوه هاي تدريس اثربخش كارگاههاي آموزشي برگزار شود.

 منابع درسي و محتواي دروس، متناسب با عاليق و نيازهاي دانشجويان در نظر گرفته شود.

  شرايط ساختاري و محيطي مناسب براي تسهيل استفاده از مدل پيشنهادي فراهم شود.
هيئت علمي با راهبردها، روشها و فنون ارزشيابي متنوع دانشجويان كارگاههاي  جهت آشنايي اعضاي
 آموزشي برگزار گردد.
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