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سسات ؤ اثربخش در دانشگاهها و م تبيين نشانگرهاي تدريس

  عالي و ميزان تحقق آن در دانشگاه اصفهان آموزش
  

  فريدون شريفيان
   درسي دانشگاه اصفهان ريزي دانشجوي دكتري برنامه

  دكتر احمدرضا نصر
  تربيتي دانشگاه اصفهان گروه علوم

  دكتر لطفعلي عابدي
  )ع( حسين دانشگاه امام

  
  كيدهچ
سسات ؤاين مقاله تبيين نشانگرهاي تدريس اثربخش در دانشگاهها و ماز نگارش دف ه

نشانگرهاي تدريس اثربخش . آموزش عالي و تعيين ميزان تحقق آن در دانشگاه اصفهان است
در پنج مقوله طراحي و تدوين درس، ارائه درس،  مديريت كالس،  روابط انساني و 

 گستردگي، در اين مقاله فقط دليل كه به شدهنشجويان بررسي ارزشيابي عملكرد تحصيلي دا
 تحليلي و از منظري -روش تحقيق توصيفي.  استقرار گرفتهمقوله ارائه درس مورد بحث 

در بخش كيفي با استادان نمونه.  كيفي است-يديگر كم ي كشوري مصاحبه و در بخش كم
براي انتخاب .  استشدهزيابي علمي دانشگاه اصفهان ار ت ئعملكرد تدريس اعضاي هي

اي متناسب با حجم استفاده  گيري طبقه ت علمي دانشگاه اصفهان از روش نمونهئاعضاي هي
 دانشجوي سالهاي سوم و 1245شده و به منظور ارزيابي عملكرد افراد انتخاب شده، تعداد 

اد كه در هاي تحقيق نشان د يافته. ندا ه كارشناسي در تحقيق شركت داده شددورهچهارم 
ال ؤ تدريس س،كشوري بر سه مقوله شروع و پايان مناسب درس بخش كيفي استادان نمونه

در . اند كيد داشتهأم با مشاركت دانشجويان و برخي مالحظات خاص تدريس تأمحور و تو
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بيش از حد متوسط به 60/3ت علمي دانشگاه اصفهان با كسب نمره ئي اعضاي هيبخش كم ،

ت علمي برحسب دانشكده و ئعملكرد اعضاي هي. اند رس توجه داشتهنشانگرهاي ارائه د
علمي تفاوت معناداري نداشته، اما عملكرد آنان برحسب سابقه تدريس متفاوت بوده  مرتبه 
به افراد داراي سابقه   سال نسبت 1- 10علمي داراي سابقه تدريس  ت ئاعضاي هي. است

  . اند      سال عملكرد بهتري داشته11-20تدريس
  

  .علمي ت ئ عضو هي وكشوري  ارائه درس، استاد نمونه                       تدريس،:گان  كليد واژ
  
  مقدمه 

 واقع  جديمعرفتي مورد توجهاي  عنوان حوزه   بهعالي  در آموزش تدريس،وزهامر
) 1988 (1اسميت.  استمختلف ،عمل آمده  بهآن لكن تعريفهايي كه از  ،شده

شهايي كه براي تعريف تدريس صورت گرفته به جاي تمركز بر تال«: عتقد استم
 اين مفهوم ابعاد مختلف اوش از تدريس، بر ك و صريحريف روشناارائه تع

 نگرشهاي مختلفي در باره تدريس شكل ،در اين خصوص. »تمركز داشته است
منظور من از تدريس «: دارد اظهار مي )1374(2گيجبراي مثال، . گرفته است

منظور تسهيل يادگيري فرد   از هر فعاليتي است كه از جانب يك فرد بهعبارت 
 از 3 از تمثيلي است كه ديوييبرگرفتهنگرش دوم . »پذيرد ديگري انجام مي

او تدريس ديدگاه از . استآن را توضيح داده ) 1994( 4تدريس بيان كرده و آيزنر
  توان چيزي نميگونه كه بدون وجود خريدار   همان؛مشابه عمل فروختن است

                                                 
1. Smith  
2. Gage  
3. Dewey  
4. Eisner  
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 مگر اينكه فرد يا افرادي براي ، مدرس نيز قادر به تدريس نيست، فروخترا
ه اين ديدگاه معتقد ب تدريس از ديد كساني كه .يادگيري وجود داشته باشند

 است و الزاماً بايد به دستاورد يا موفقيتي »دستاورد« داراي ماهيتي از نوع ،هستند
در نگرش سوم تعامل بين  ).1380مهرمحمدي، (كه همان يادگيري است بينجامد

 تدريس عبارت «،اين اساس بر . قرار گرفته استتوجهمدرس و يادگيرنده مورد 
، براي اوحي منظم و هدفدار او فراگير براساس طرمدرس  تعامل يا رفتار :ست ازا

ل توجه به اينكه امروزه بر اص با ).1377شعباني، ( »فراگير ايجاد تغيير در رفتار
يند تدريس تأكيد بسياري وجود دارد، نگرش ادر فردانشجويان تعامل و مشاركت 

  .سوم از طرفداران زيادي برخوردار است
  

  هاي تدريس در آموزش عالي نظريه
هاي گذشته مورد  و جايگاه آن در تدريس از موضوعاتي است كه در دهه 5نظريه

معتقد است كه ) 1382شعباني، (آيزنر . توجه متخصصان قرار گرفته است
 يادگيري در جهت دادن فعاليتهاي آموزشي بسيار تأثيرگذار -  هاي تدريس نظريه

ها به تعليم و تربيت و تدريس از منظري  توانند در بستر نظريه است و مدرسان مي
ها  توان نظريه در زمينه تدريس در آموزش عالي در مجموع مي .خاص توجه كنند

  .شود  در ادامه هر يك از آنها تشريح ميرا به سه دسته تقسيم كرد كه
  تدريس به معناي بازگويي و انتقال اطالعات: نظريه اول

                                                 
5. Theory 
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 ،عالي ويژه مقطع متوسطه و  گيري در مقاطع مختلف تحصيلي به عامترين جهت

  كهمعتقدند اين نظريه طرفداران ).2002، 6تپرا( رويكرد انتقال دانش است
بنابراين،  .مندند ميزان ناچيزي از اين دانش بهره   يا بهندارنددانش پايه  فراگيران
دست آورند ه  از نكات و مطالب را باي  مجموعه تادنساز مي قادر را آنان استادان

 استاداني كه نظريه انتقال را به كار ).1999، 7و واترهاوس رتريگول، پروس(
 ديگر انتقال داده تواند از مكاني به مكان دانند كه مي گيرند، دانش را كااليي مي مي

كالرك و (كنند  شود و به فعاليتهايي چون انتقال دانش يا اطالعات اشاره مي
ضمني  طور و به آشكارا  آموزش عالي در تعداد زيادي از استادان). 1999، 8بويل

اي از محتواهاي معتبر به  تدريس در دانشگاه انتقال مجموعهكه كاركرد معتقدند 
 اكثر دانشجويان گيرنده منفعل دانش و ، شرايطيچنين در. استدانشجويان 

  ).1996 ، 9رمزدن (شود  اطالعاتي هستند كه از سوي استاد ارائه مي
  معناي سازماندهي فعاليت دانشجويان تدريس به : نظريه دوم

از اين . شود ميمعطوف سوي دانشجو  گيري از مدرس به در نظريه دوم جهت
هايي است كه  كه مستلزم تعيين فنون و شيوه است  نظارتيينديامنظر، تدريس فر

در اين نظريه . براي كسب اطمينان از يادگيري دانشجويان طراحي شده است
تواند  مجموعه معيني از قواعد وجود دارد كه ميكه پذيرفته شده است 

اين نظريه در  .)1996رمزدن، (دانشجويان را به درك و استنباط امور قادر سازد 
روشهاي همچنين، .  است توجه شده آنانساختنانشجويان و فعال  ارتباط با دبر

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

                                                 
6. Pratt  
7. Trigwell, Prosser & Waterhouse 
8. Clark & Boyle 
9. Ramsden  
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  معناي ايجاد امكان يادگيري تدريس به : نظريه سوم
در  ،بر نقش استاد و دانشجو متمركز است ترتيب  به كه نظريه اول و دوم ر حاليد

در اين نظريه . دشو روي يك سكه تلقي مي دو يادگيري دريس ونظريه سوم ت
تدريس، دانشجو و محتوايي كه بايد آموخته شود به وسيلة يك چارچوب يا نظام 

معتقد است كه ) 2001 (10دالبي. )1996رمزدن، ( دنشو هم مرتبط مي  فراگير به
نوان ع هدف اصلي تدريس اثربخش يادگيري دانشجويان است، لذا، تدريس به 

كند، در نظر گرفته   عاملي كه فرصتهايي براي يادگيري دانشجويان فراهم مي
 اين نكته  بربه وضوح نيز بسياري از فراگيراننكته قابل توجه اينكه . شود مي

 براي آنان مهم است كه به اين دليل تدريس خوب  و معتقدند كه دهكرتأكيد 
، 11و بروس يكد(آورد   فراهم ميآنهارا براي بهتر ها و شرايط يادگيري  زمينه
 كه بايد آموخته شود و مطالبياي اين نظريه آن است كه ه از ديگر ويژگي ).2002

 روشهاي مورد ،دارندمطالب  با يادگيري آن ارتباطمشكالتي كه دانشجويان در 
 در اين نظريه اين نكته مورد توجه است ،همچنين .كند استفاده استاد را تعيين مي

وسيلة يادگيرندگان   اي به صورت فعاالنه  ربوط به محتواي درس بهكه دانش م
  . )1996رمزدن، (شود  ساخته مي

ها بر ابعادي از تدريس تأكيد و     نكته قابل توجه اينكه هر يك از اين نظريه
  لذا، ارائه درس به. كنند ها جستجو مي مفهوم تدريس را در بستر اين ويژگي

هاي  ابعاد تدريس اثربخش واجد نشانگرها و ويژگيترين  عنوان يكي از اصلي
بررسي پژوهشهاي انجام شده نيز گوياي آن است كه شاخصهاي . مختلفي است

. مختلفي به عنوان نشانگرهاي تدريس اثربخش مورد توجه قرارگرفته است
                                                 

10. Dalby 
11. Dick   & Bruce 
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مشورت با بعضي از متخصصان، با ) 2000 (12 كناپر و كروپليعنوان نمونه،  به

 در يكاين اساس،  بر . اند دهكرتدريس خوب را استخراج هاي يك  ويژگي
به همكاري  دانشجويان شود،  ايجاد ميدانشجو و استاد تعاملميان تدريس خوب 

 بازخوردهاي فوري گيرد، صورت مي يادگيري فعال شوند،  تشويق ميبا يكديگر
اال  انتظارات سطح بشود، كيد ميأتكليف تدادن  بر زمان انجام شود، ارائه مي

. دشو كيد ميأهاي يادگيري ت ها و شيوه د و بر گسترش توانايييآ وجود مي  به
ال كه استاد خوب دانشگاه چه ؤدر پاسخ به اين س) 2003 (13نيكول و هاريسون

 خوبي   استاد خوب كسي است كه جلسات كالس را به كهكسي است، معتقدند
 از نظام ،كند فاده مي از روشهاي مناسب تدريس و يادگيري است،كند طراحي مي

 به دانشجويان در مورد چگونگي كارشان ،كند بندي استفاده مي دهي يا رتبه نمره
 از توانايي مديريت ،كند  چگونگي تدريس خود را كنترل مي،دهد بازخورد مي

دهد و بر   در بستر منابع موجود عملكرد مناسبي نشان مي،زمان برخوردار است
از هدف . كند اي مداوم را فراهم مي بات رشد حرفهمل و موجأفعاليتهاي خود ت

اين مقاله نيز تعيين نشانگرهاي تدريس اثربخش در دانشگاهها و نگارش 
 ميزان تحقق اين نشانگرها از نظر  و همچنين،سسات آموزش عالي استؤم

 به دو سعي شده است تاپژوهش حاضر در لذا، . ه استدانشجويان بررسي شد
  : شود زير پاسخ دادهالؤس
دانشگاههاي اصفهان، صنعتي اصفهان و علوم از كشوري    استادان نمونه.1
 در مورد نشانگرهاي تدريس اثربخش در بعد ارائه درس چه ،پزشكي اصفهان 

  ديدگاههايي دارند؟

                                                 
12. Knapper  & Cropley 
13.  Nicoll & Harrison  
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ت علمي دانشگاه اصفهان برحسب دانشكده، ئ از نظر دانشجويان اعضاي هي.2
يزان نشانگرهاي تدريس اثربخش را در م علمي و سابقه تدريس تا چه  مرتبه 

  برند؟ كار ميه تدريس خود ب
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  روش تحقيق
از منظري ديگر .  تحليلي است- پژوهش حاضر كاربردي و توصيفي:نوع تحقيق

 كيفي استفاده شده است، از نوع در -علت آنكه در اين پژوهش از روش كمي به 
  . است14هم تنيده

از  ]1[كشور  ين پژوهش استادان نمونه بخشي از جامعه آماري ا:جامعه آماري
جامعه . پزشكي اصفهان هستند دانشگاههاي اصفهان، صنعتي اصفهان و علوم 

 هستند كه در سال تحصيلي علمي دانشگاه اصفهان ديگر، كليه اعضاي هيئت 

 دانشجوي سالهاي سوم و 1245 و ]2[ نفر بوده است 395 تعداد آنان 84-83
كرد تدريس آنها را در پايان نيمسال اول سال  دوره كارشناسي عملچهارم

  . اند   ارزيابي كرده83- 84تحصيلي 
در اين پژوهش براي انتخاب استادان  : نمونه گيري و حجم روش نمونه

گيري انجام نشد و تالش   به تعداد كم افراد جامعه، نمونه كشوري با توجه نمونه
تعداد كل اين استادان در . شد تا همه افراد جامعه در پژوهش شركت داده شوند

ساختار   باز و نيمه نفر آنان مصاحبه15 نفر است كه با 20سه دانشگاه مورد نظر 
كشوري برحسب   توزيع فراواني و درصد استادان نمونه.  انجام شده است15يافته

بر اساس اطالعات اين . ده استش ارائه 1دانشگاه محل خدمت در جدول 
كشوري مصاحبه شونده متعلق به دانشگاه  دان نمونه بيشترين تعداد استا،جدول

  .اصفهان و كمترين تعداد، مربوط به دانشگاه علوم پزشكي اصفهان هستند
  

                                                 
14.  Integrated Research Methodology  
15. Semi - Structured 
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 كشوري مصاحبه شونده   توزيع فراواني و درصد استادان نمونه- 1جدول 

  برحسب دانشگاه محل خدمت
  

  محل خدمت
  درصد  فراواني

  3/53  8  دانشگاه اصفهان
  6/26  4  شگاه صنعتي اصفهاندان

  9/19  3  دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
  100  15  جمع

  
منظور تعيين حجم نمونه اعضاي هيئت علمي دانشگاه اصفهان از روش     به 
در اين خصوص، ابتدا از طريق مطالعه . اي استفاده شده است گيري طبقه نمونه

 58رمول حجم نمونه سپس، با استفاده از ف. مقدماتي واريانس جامعه محاسبه شد
 نفر از آنان در پژوهش شركت نكردند  و 52 عنوان نمونه انتخاب شدند كه  نفر به

ها در يكي از كالسهاي نظري آنان كه به صورت تصادفي انتخاب شد،  پرسشنامه
نكته مورد توجه در اين مرحله، انتخاب دانشجويان سالهاي سوم و . تكميل گرديد

بود كه دانشجويان سالهاي اين  انتخاب آنها نيز  علت وچهارم دوره كارشناسي بود
علمي دارند، نظرهاي   اعضاي هيئتازسوم و چهارم به دليل شناخت خوبي كه 

تك كالسها  در اين مرحله، پژوهشگر شخصاً در تك. كنند تري ارائه مي صائب
كرده  هدف و اهميت پژوهش توجيه درخصوص و دانشجويان را تهحضور ياف

ت علمي كه دانشجويان در مورد كيفيت ئيع فراواني و درصد اعضاي هيتوز. است
  . ارائه شده است2 برحسب دانشكده، در جدول ،اند دهكرتدريس آنان قضاوت 
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ت علمي مورد مطالعه دانشگاه اصفهان ئ توزيع فراواني و درصد اعضاي هي- 2جدول 

  برحسب دانشكده
  

  دانشكده
  درصد  فراواني

  8/28  15  علوم
  23  12  ادبيات و علوم انساني
  2/19  10  علوم اداري و اقتصاد

  4/13  7  علوم تربيتي و روانشناسي
  5/11  6  زبانهاي خارجي

  8/3  2  تربيت بدني
  100  52  جمع

  
 نفر 15ت علمي با ئ، بيشترين تعداد اعضاي هي2ر اساس اطالعات جدول    ب

 به دانشكده تربيت بدني  نفر مربوط2متعلق به دانشكده علوم و كمترين تعداد با 
 نفر 8 نفر استاديار، 22 نفر مربي، 19ت علمي، ئاز تعداد كل اعضاي هي. است

ت ئ نفر از اعضاي هي16همچنين، . اند  نفر داراي مرتبه استادي بوده3دانشيار و 
 نفر داراي سابقه تدريس 23 سال، 1- 10علمي گروه نمونه، داراي سابقه تدريس 

  .اند  سال و باالتر بوده21داراي سابقه تدريس  نفر 13 سال و 20-11
در اين پژوهش از دو ابزار مصاحبه و پرسشنامه استفاده شده  :گيري ابزار اندازه

  .شود است كه به اختصار در بارة  آنها توضيحاتي داده مي
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 در زمينه ي كشور  نمونهتادانبراي استفاده از تجارب اس: مصاحبه. الف
 خش در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي با هر يكنشانگرهاي تدريس اثرب

  .يافته انجام شده است ساختار  مصاحبه باز و نيمه  صورت حضوري  بهاز آنها
با توجه به اينكه در خصوص موضوع اين پژوهش پرسشنامه  :پرسشنامه. ب

براي . شدساخته استفاده  ، از پرسشنامه محققشتاي وجود ندا استاندارد شده
كشوري استخراج  شنامه نشانگرهاي بيان شده از سوي استادان نمونهساختن پرس

 متون فارسي و انگليسي مربوط به تدريس اثربخش و ،اينعالوه بر . شد
.  استخراج شدمربوطبه اين موضوع، مطالعه و نشانگرهاي  هاي مربوط  پرسشنامه

 44له و اي ليكرت در قالب پنج مقو نشانگرهاي مذكور بر اساس طيف پنج گزينه
  پايايي كل پرسشنامه از طريق روش آلفاي كرونباخ ضريب. گويه تنظيم شد

/. 902و ضريب پايايي مقوله ارائه درس كه مورد بحث اين مقاله است، /. 955
  .برآورد شد

   ميزان اثربخشي تدريس اعضاي هيئت علمي نيز پس از مشورتهاي بسيار با 
وهش كه تدريس اثربخش است، عنوان پژ متخصصان تدريس و با توجه به 

بر اين اساس، عملكرد با ميانگين . براساس يك طيف چهار سطحي تعيين شد
 در دسته 6/3-4تر از اثربخش، عملكرد با ميانگين   در دسته پايين5/3كمتر از 

 در دسته اثربخش و عملكرد با 1/4- 5/4تقريباً اثربخش، عملكرد با ميانگين 
  .الً  اثربخش قرار داده شد در دسته كام6/4-5ميانگين 

 براي تجزيه و تحليل اطالعات به دست آمده از :ها روش تجزيه و تحليل داده
 منظور تجزيه و تحليل  به. بندي استفاده شده است مصاحبه از روش مقوله

هاي پرسشنامه، در سطح آمار توصيفي از ميانگين، درصد، فراواني و انحراف  داده

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 1384، 38 و 37عالي، شماره  ريزي در آموزش فصلنامه پژوهش و برنامه 36

 
 هتلينگ، 2t، اي نمونه  تك متغيره يا تكt ي از آزمونهاي معيار و در سطح استنباط

  . استفاده شده استL.S.D و آزمون )MANOVA(متغيره  تحليل واريانس چند
  

  هاي تحقيق يافته
ال دوم با ؤو س) مصاحبه(هاي كيفي  ال اول با استفاده از يافتهؤر اين مقاله سد

دست ه هاي ب يافته. شده استپاسخ داده ) پرسشنامه (يگيري از اطالعات كم بهره
  :استآمده در دو قسمت مجزا به شرح زير 

كشوري دانشگاههاي اصفهان، صنعتي اصفهان و  استادان نمونه: ال اولؤس •
پزشكي اصفهان در مورد نشانگرهاي تدريس اثربخش در بعد ارائه درس  علوم

  ي دارند؟يچه ديدگاهها
توان در   چگونگي ارائه درس را ميخصوصكشوري در  نه استادان نموهاينظر

م با مشاركت أال محور و توؤ تدريس س،سه مقوله شروع و پايان مناسب كالس
  :دكردانشجويان و مالحظات اساسي تدريس به شرح زير بررسي 

 
  شروع و پايان مناسب كالس 

ن كالس باره چگونگي شروع و پايار نكات فراواني از سوي مصاحبه شوندگان د
كه گويد  براي مثال، يكي از استادان مي. ارائه شده كه حاكي از اهميت آن است
كه مناسبتي وجود داشته  كنم و در صورتي من كالس را با روي خوش شروع مي

كنم نظم را در كالس  براي شروع كالس سعي مي. كنم  آن را يادآوري مي،باشد
، اسفند 1فرد شماره ( جلب كنم و توجه و تمركز دانشجويان را به درس برقرار

داند كه در هر ترم، جلسه اول كالس را به معارفه  استاد ديگر الزم مي). 82
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اين امر باعث شناخت دانشجويان از يكديگر و كه اختصاص دهد و معتقد است 
 روابط برشود كه اين شناخت  هاي آنان از سوي استاد مي ها و ويژگي فهم زمينه

  ).83، خرداد 3رد شماره ف(ثير دارد أآنان ت
در شروع كه كيد بر اهميت شروع درس، معتقدند أند نفر از استادان ضمن ت   چ

). 83، خردادماه 11فرد شماره (يك جلسه بايد هدف درس توضيح داده شود 
پايه بر ضرورت شروع تدريس از  هاي علوم ظر در رشتهنيكي از استادان صاحب

ده و معتقد است كه رعايت دانش پيشنياز كريد كأنقطه پاياني مطالب جلسه قبل ت
 در ارائه درس، قبل  كهگويد همين استاد در ادامه مي. در تدريس بسيار مهم است

 چرا كه زماني ، علمي بسنجيمنظر بايد وضعيت فعلي دانشجويان را از ،از هر چيز
يم كه رو هسته با دانشجويان قوي سر و كار داريم و در زماني ديگر با كالسي روب

 چگونگي بر اين امر  ازآگاهي. دنتر باش  علمي ضعيفاز نظر  دانشجويان آنشايد
  ). 83  ، فروردين2فرد شماره (گذارد  ثير ميأتدريس استاد ت

 بر اهميت چگونگي ،ضمن آنكه استادان به اهميت شروع درس اشاره داشته   
اين نكته اشاره كرده است يكي از استادان به . اند دهكركيد أپايان دادن به آن نيز ت
بعضي از آنها مقدمه بحث و . د كر چند دسته تقسيمبهتوان  كه سخنرانان را مي

دهند، اما  هم ربط مي آخر صحبتشان مشخص است و صحبت اول و آخر را به 
. شود اول صحبت و آخر حرفشان به كجا منتهي ميكه گروهي مشخص نيست 

 و چه مطالب ديگري را بايد  استدانشجو بايد متوجه شود كه چه آموخته
 بعددر انتهاي درس هم بايد نقطه پاياني درس مشخص و در جلسه . بياموزد

در مجموع، به ). 83، تير 15فرد شماره (مجدداً تدريس از نقطه پاياني شروع شود 
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يندي سيستمي است كه يكي از اكشوري تدريس فر  نظر استادان نمونه

  . استز و پايان مشخص و هدفمند هاي مهم آن داشتن آغا ويژگي
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  م با مشاركت دانشجويانأمحور و تو ال ؤدريس ست
كيد أدهنده ت تجزيه و تحليل پاسخهاي ارائه شده توسط مصاحبه شوندگان نشان

يكي از . م با مشاركت و تعامل استأ محور و تو الؤتمام استادان بر تدريس س
كه گويد  و مياست شاره كرده استادان بر ويژگي تمركز دانشجويان بر درس ا

 ،دهد پرسد و او را در بحثهاي كالسي شركت مي ال ميؤوقتي استاد از دانشجو س
 مشاركت در تدريس و يادگيري آنشود كه حاصل  ذهن او بر درس متمركز مي

اي شركت  يند مباحثهارسد كه در يك فر  دانشجو به اين احساس مي،لذا. است
محوري در تشويق  ال ؤهمين استاد به نقش س). 83، خرداد 4فرد شماره (دارد 

  :گويد و مياست تر كالس اشاره كرده  دانشجويان ضعيف
تر هم   دانشجويان ضعيف،وقتي فرصت اظهار نظر در كالس وجود داشته باشد«

االت ؤتر س بعضاً ممكن است دانشجويان ضعيف. شوند در اين جريان وارد مي
 چرا ،دهم ال آنها پاسخ ميؤ ميل و رغبت به س لكن با،تري را مطرح كنند راحت

تر شدن آنها  كه عدم توجه به اين دانشجويان باعث سرخوردگي و ضعيف
ال ؤس. ال پرسيدن احساس نگراني داشته باشندؤدانشجويان نبايد از س. شود مي

، 4فرد شماره (شود  مندي دانشجويان مي هپرسيدن روشي است كه باعث عالق
   »).83خرداد 

 يكي از استادان به ضرورت مشاركت دانشجويان در درس خصوص،در همين    
با اين كار، دانشجو مورد ارزيابي دايمي قرار كه ده و معتقد است كركيد أت

موجب و نيز اين امر خود باعث مشاركت دانشجويان در تدريس . گيرد مي
د نيز كند و به نقاط ضعف خو شود تا دانشجو مهارت صحبت كردن را پيدا  مي

، اين استاد يكي از زمينهدر همين ). 83، خرداد 5فرد شماره (آگاهي يابد 
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روشهاي مشاركت دانشجويان را واگذاري بخشي از فعاليت كالس و ارائه يك 

 اين شيوه را براي مقاطع تحصيالت ،موضوع توسط دانشجويان دانسته كه البته
  .تكميلي مناسب دانسته است

محور و ضرورت تعامل و  ال ؤتادان بر اهميت تدريس سطور كلي، همه اس ه    ب
 آن را از راههاي اثربخشي  ومشاركت دانشجويان در جريان تدريس اشاره كرده

اند كه چگونگي و ميزان اين   برخي از آنها اظهار داشته،البته. اند تدريس دانسته
داني براي مثال، يكي از استا. مشاركت در مقاطع و دروس مختلف متفاوت است

 به ماهيت دروسي كه در اين توجه با ،كند هاي مهندسي تدريس مي كه در رشته
 در دوره به خصوصمشاركت دادن دانشجو كه  معتقد است ،شود ها ارائه مي رشته

كارشناسي و در دروس پايه و اوليه مشكل است و بر اين باور است كه شايد در 
يكي ديگر ). 83، تير 14رد شماره ف(انجام داد را ترمهاي آخر بتوان چنين كاري 

هاي علوم پايه معتقد  از مصاحبه شوندگان نيز با توجه به ماهيت درسهاي رشته
توان انجام داد كه دانشجويان زمينه و  پرسش و پاسخ را در دروسي ميكه است 

اما در مورد مطالبي كه دانشجو در مورد آنها چيزي . معلوماتي در آن داشته باشند
  ).83، خرداد 9فرد شماره ( روش پرسش و پاسخ شيوه مناسبي نيست ،داند نمي

  
  تدريس در دانشگاه و مالحظات آن

ها و داللتهاي هنري  جلوه يندي متشكل از اصول و قواعد علمي واتدريس فر
هاي   به جنبه،هاي علوم انساني صاحبنظر است استادي كه در يكي از رشته. است

ده كرستاد را در زمينه تدريس بسيار مهم قلمداد هنري تدريس اشاره و هنرمندي ا
  :اين استاد معتقد است. است
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گويي داشته باشد و مطلب  كند كه استاد قدرت خالصه در تدريس يكجا اقتضا مي«
 خصوص  به اشراف بر موضوعات مختلف،لذا. كندرا در يك كالم يا شعر خالصه 

 نوع كلمات و صوت بايد .تواند بسيار جاذبه ايجاد كند هاي عاطفي مي جنبه
بعضي مواقع هم بايد با حركات و رفت و آمد . متناسب با موقعيت انتخاب شود

  ،8فرد شماره (ثير قرار داد أت  در داخل كالس و اشاره، مستمعين را تحت
  »).83خرداد 

هاي مهندسي با توجه به ماهيت اين  تعدادي از استادان متخصص در رشته   
ائه توضيحات روشن و مثالهاي مناسب توسط استاد اشاره ها به اهميت ار رشته

هاي مهم، استفاده از  هاي مهندسي يكي از جنبه در رشتهكه كرده و معتقدند 
 طراحي مثال  در بارهاستاد ديگر). 83 ، تير14فرد شماره (مثالهاي كاربردي است 
 استفاده  دانشجويانهايدر طراحي مثالها از نظركه گويد  با كمك دانشجويان مي

 در طراحي ،لذا. له را متوجه شودئكنم، چون دانشجو بايد بتواند صورت مس مي
ها واقعي باشد تا دانشجو معنا و كاربرد درست  كنم كه داده مثالها بسيار دقت مي

  ).83، تير 15فرد شماره (اعداد را در عالم واقع بداند 
  وكنند سي تدريس ميهاي پزشكي و مهند برخي از استادان عمدتاً در رشته   

يكي . ل آموزشي ضروري استيگيري از وسا در جريان تدريس بهرهكه معتقدند 
كيد كرده و أل آموزشي تياساز استادان به استفاده تركيبي و همراه با تنوع از و
هاي مربوط به  توان انواع رسانه رايانه را يكي از وسايل مهم دانسته است كه مي

، 10فرد شماره (د و تصاوير را از طريق آن نمايش داد درس مانند نوشته، اسالي
 ضمن ،كند هاي مهندسي فعاليت مي يكي ديگر از استادان كه در رشته). 83خرداد 

ل را به يكيد بر كاربرد وسايل آموزشي در تدريس، چگونگي كاربرد اين وساأت
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 ،دشو ده و معتقد است زماني كه يك درس كاربردي ارائه ميكرنوع درس منوط 

طبيعي است هر چه روابط و . كند استفاده از وسايل آموزشي اهميت پيدا مي
 تا زماني كه او به يك حس راجع به ،فرمولها براي دانشجو توضيح داده شود

تواند مفيد باشد   اين توضيحات چندان نمي، اين موضوعات دست نيابدياجزا
  ).83، خرداد 12فرد شماره (

منظور ترغيب  گيري از تشويق به به ضرورت بهرهتعدادي از استادان نيز    
براي مثال، بعضي از استادان . اند دهكردانشجويان به مشاركت در تدريس اشاره 

 بر خشنودي هايي دالّ بر ضرورت تشويقهاي عمدتاً كالمي يا نشان دادن نشانه
وري و  مح الؤ ايده ترويج س،البته. اند دهكركيد أاستاد در قبال دانشجويان فعال ت

كيد قرار گرفته أتعامل و مشاركت با دانشجويان كه توسط تمام استادان مورد ت
  . از راههاي ايجاد انگيزه در دانشجويان است،است

علمي دانشگاه اصفهان برحسب  تئاز نظر دانشجويان اعضاي هي: ال دومؤس• 
 ميزان نشانگرهاي تدريس  علمي و سابقه تدريس تا چه دانشكده، مرتبه 

  برند؟ كار ميه بخش را در تدريس خود باثر
 مورد 12ت علمي يئبه سنجش عملكرد ارائه درس اعضاي ه االت مربوط ؤس

االت در سه زير مجموعه شامل ؤاين س. ده استش ارائه 3است كه در جدول 
 تعيين ميزان ،)12 و 4، 2الهاي شماره ؤس(سنجش سطح دانش تخصصي استاد 

و پرورش تفكر و ) 11 و 10، 8، 5، 3، 1اي الهؤس(مهارتهاي عمومي تدريس 
  .مورد بررسي قرار گرفته است) 9 و 7، 6الهاي ؤس(ايجاد انگيزه در دانشجويان 

  هاي زياد و بسيار ، بيشترين درصد فراواني گزينه3هاي جدول  بر اساس يافته   
 و) =27/4M( درصد 4/81 با )عالقه و اشتياق به تدريس(  8ال ؤزياد مربوط به س
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الهاي ؤ پاسخگويي به سبرايبرخورداري از دانش كافي ( 4 ال شمارهؤس
كمترين درصدها نيز به ترتيب به . است) =12/4M( درصد 4/77 با )دانشجويان

فعاليتهاي پژوهشي با مشاركت دانشجويان در زمينه موضوع دادن انجام ( 12ال ؤس
تشويقهايي مانند استفاده از ( 10ال شماره ؤ، س)=01/3M( درصد7/32 با )درس

و ) =36/3M( درصد 5/46 با )يدهاي كالمي و دادن امتياز در جريان تدريسأيت
له، ئهاي متنوع تدريس مانند سخنراني، حل مس گيري از شيوه بهره( 1ال شماره ؤس

ميانگين كل اين .  اختصاص دارد)=37/3M( درصد 45 با )بحث گروهي و پروژه
 مشاهده شده در tاز آنجا كه . است/. 773آن  و واريانس 60/3حيطه در دانشگاه 

ت علمي ئتر از مقدار بحراني جدول است، اعضاي هي  صدم بزرگ5سطح خطاي 
دانشگاه اصفهان در حيطه ارائه درس بيشتر از معيار تعيين شده براي اثربخشي به 

  .)64/1t= ،05/0≤p(اند  نشانگرهاي تدريس اثربخش توجه داشته
ت علمي به ئمنظور تعيين ميزان توجه اعضاي هي گونه كه گفته شد، به  همان   

  نشانگرهاي تدريس اثربخش پس از مشورتهاي بسيار با متخصصان تدريس و با
 طيف اثربخشي تدريس بر ،عنوان پژوهش كه تدريس اثربخش است توجه به 

مي برحسب ت علئجايگاه اعضاي هي). 4جدول (اساس چهار سطح تعريف شد 
، از مجموع 4براساس نتايج جدول. كيفيت عملكرد در اين جدول آورده شده است

   نفر 30تر از اثربخش،  در دسته پايين)  درصد6/34( نفر 18ت علمي ئاعضاي هي
در دسته اثربخش قرار )  درصد7/7( نفر 4در دسته تقريباً اثربخش و )  درصد7/57(

  .اند گرفته
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  علمي دانشگاه اصفهان در زمينه ارائه درس ت ئعضاي هي توزيع عملكرد ا-3جدول

 
  فيط     

  موارد
  بسيار

تا   كم  كم 
  بسيار  زياد  حدودي

انحراف   ميانگين  زياد 
  معيار

جمع 
درصد 

هاي  گزينه
زياد و 
  بسيار زياد

  هاي شيوه  از استفاده  1
 مختلف تدريس

∗71  
7/5 

182  
6/14 

405  
5/32 

336  
27 

224  
18 

37/3 11/1 745 

روشن   توضيحات  2
 استفاده از مثال و

29  
3/2 

63  
1/5 

253  
3/20 

439  
3/35 

447  
9/35 

97/3 993./ 2/71 

استفاده از   3
كالمي در  غير عاليم

 ارتباط ايجاد

33  
7/2 

95  
6/7 

317  
5/25 

392  
5/31 

390  
3/31 

81/3 04/1 8/62 

پاسخگويي به   يتواناي  4
 سواالت

27  
2/2 

56  
5/4 

180  
5/14 

443  
6/35 

521  
8/41 

12/4 969./ 4/77 

گيري از  بهره  5
  و فعال عملي هاي شيوه

 تدريس در

71  
7/5 

169  
6/13 

390  
3/31 

350  
1/28 

237  
19 

41/3 12/1 1/47 

پرورش قدرت تجزيه   6
 و تحليل دانشجويان

62  
5 

139  
2/11 

360  
9/28 

387  
1/31 

261  
21 

52/3 10/1 1/52 

ايجاد احساس نياز به   7
يادگيري در 
 دانشجويان

48  
9/3 

105  
4/8 

320  
7/25 

406  
6/32 

336  
27 

71/3 07/1 6/59 

  16 تدريس  عالقه به  7
3/1 

31  
5/2 

163  
1/13 

397  
9/31 

616  
5/49 

27/4 882./ 4/81 

مشاركت دانشجويان   9
 در حين تدريس

51  
1/4 

142  
4/11 

312  
1/25 

379  
4/30 

322  
9/25 

65/3 11/1 3/56 

استفاده از تشويق در   10
 جريان تدريس

119  
6/9 

184  
8/14 

331  
6/26 

305  
5/24 

274  
22 

36/3 25/1 5/46 

 و آغاز مناسب درس  11
 گيري صحيح نتيجه 

35  
8/2 

87  
7 

248  
9/19 

419  
7/33 

435  
9/34 

92/3 04/1 6/68 

فعاليتهاي دادن انجام   12
 پژوهشي با مشاركت

 دانشجويان

160  
9/12 

245  
7/19 

378  
4/30 

235  
9/18 

172  
8/13 

01/3 23/1 7/32 

  /.773 60/3      ميانگين
  .است اعداد رديف اول فراواني و اعداد رديف دوم درصد ∗
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  علمي به نشانگرهاي ارائه درس ت ئ تعيين ميزان توجه اعضاي هي-4جدول

  درصد  فراواني  معيار اثربخشي

  6/34  18  )تر  و پايين5/3(تر از اثربخش  پايين
  7/57  30  )6/3- 4(تقريباً اثربخش 

  7/7  4  )1/4-5/4(اثربخش 
  0  0  )6/4- 5(كامالً اثربخش 

  100  52  جمع
  
ت علمي ئدست آوردن ديد دقيق، عملكرد تدريس اعضاي هيه منظور ب به    

علمي و سابقه تدريس بررسي كه نتايج آن در  برمبناي سه متغير دانشكده، مرتبه 
  .شده است ارائه 7 و6، 5جدولهاي 

  
ت علمي در زمينه ئمعناداري تفاوت ميانگين نمره عملكرد اعضاي هي آزمون - 5جدول 

  ها ارائه درس برحسب دانشكده
  دانشكده

  
  

  علوم
ادبيات و 

علوم 
  انساني

علوم 
اداري و 
  اقتصاد

علوم 
  تربيتي

زبانهاي 
  خارجي

تربيت 
  بدني

 
 
F  

 
 
Sig  

 
 

Eta  

  
  

Power  

M  
  ميانگين

  

59/3  91/3  29/3  42/3  70/3  85/3  

 SD 
انحراف 

  معيار

360./  315./  577./  479./  582./  360./  

  
18/2  
  

  
093./  

  
332./  

  
599./  
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ت علمي را برحسب دانشكده نشان ئ عملكرد اعضاي هي5هاي جدول  يافته   
دهد كه دانشكده ادبيات و علوم انساني  ها نشان مي ميانگين كل دانشكده. دهد مي

اداري و اقتصاد با    و دانشكده علوم داراي باالترين ميانگين91/3با ميانگين 
 مشاهده شده در Fاز آنجا كه . ترين ميانگين است   داراي پايين29/3ميانگين 

 بين نشانگرهاي تدريس اثربخش در ،بنابرايناست، معنادار نبوده  ≥05/0Pسطح 
با وجود . هاي مختلف تفاوت معنادار وجود ندارد زمينه ارائه درس در دانشكده

  . تفاوت معنادار مشاهده شده است12 و 6 ،10الهاي شماره ؤاين، در س
  

علمي در زمينه ارائه  ت ئ آزمون معناداري تفاوت ميانگين نمره عملكرد اعضاي هي- 6جدول 
  درس برحسب مرتبه علمي

  دانشيار و استاد  استاديار  مربي

M SD M SD M SD 

 
 
F 

 
 
Sig 

 
 

Eta 

 
 

Power 

46/3  561./  76/3  423./  54/3  349./  27/1  298./  104./  248./  

  
 علمي نشان  ت علمي را برحسب مرتبهئ عملكرد اعضاي هي6هاي جدول  يافته   
علمي  ت ئدهد كه اعضاي هي علمي نشان مي ت ئميانگين كل اعضاي هي. دهد مي

 داراي باالترين و افراد داراي مرتبه مربي 76/3داراي مرتبه استادياري با ميانگين 
 مشاهده شده در سطح Fآنجا كه   از. از ميانگين پاييني برخوردارند  46/3 با نمره

05/0≤ P بين نشانگرهاي ارائه درس برمبناي مرتبه ، بنابراين، معنادار نبوده است 
 و 6، 5، 1الهاي شماره ؤبا وجود اين، در س. علمي تفاوت معناداري وجود ندارد 

  . تفاوت معنادار مشاهده شده است12
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ت علمي در زمينه ارائه يئ آزمون معناداري تفاوت ميانگين نمره عملكرد اعضاي ه- 7 جدول
  درس برحسب سابقه تدريس

   سال و باالتر21   سال11-20   سال10-1
M SD M SD M SD 

 
 
F 

 
 
Sig 

 
 

Eta 

 
 

Power  
 

84/3  291./  50/3  595./  55/3  349./  46/3  049./  239./  586./  

  
ت علمي را برحسب سابقه تدريس ئ عملكرد اعضاي هي7 هاي جدول يافته   

هاي تدريس مختلف نشان  ت علمي با سابقهئميانگين كل اعضاي هي. دهد نشان مي
  84/3 سال با ميانگين 1- 10علمي داراي سابقه تدريس  ت ئدهد كه اعضاي هي مي

ترين   از پايين50/3 سال با ميانگين 11-20باالترين و افراد داراي سابقه تدريس 
 مشاهده شده در خصوص ارائه درس در سطح Fچون . ميانگين برخوردارند

05/0≤ Pبين نشانگرهاي ارائه درس و سابقه تدريس ، معناداربوده است، بنابراين 
  . ت علمي تفاوت معنادار وجود داردئاعضاي هي

  
  هاگيري و پيشنهاد بحث، نتيجه

توان   مي،اند دهكرائه درس بيان  اردر بارهكشوري   در نظرهايي كه استادان نمونه
در تشريح چگونگي . دكرمظاهر مختلف توجه به اهميت ارائه درس را مشاهده 

يك بعد . توان در سخنان استادان جستجو كرد شروع درس دو جلوه مكمل را مي
كيد بر ايجاد ارتباط عاطفي با دانشجويان و بعد ديگر توجه به سلسله مراتب أت

ترسيم فضاي روشني از آنچه , در پايان درس. حث استمنطقي در ارائه مبا
 براي تدريس در جلسات بعد از اهميت ي بسترساختنتدريس شده و فراهم 
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 معناي فعاليتهاي مختلفي كه توسط  يند تدريس بهافر.  برخوردار استبسياري

 داراي وجوه مختلفي ،پذيرد م با تعامل انجام ميأاستاد و دانشجويان در محيطي تو
م با مشاركت دانشجويان نكته أمحور و تو ال ؤ، تدريس س خصوصدر اين. تاس

  . مورد تصديق كليه استادان بوده است
شوندگان ناظر بر  كالمي استاد و دانشجويان از سوي مصاحبه طرح تعامل غير   

ضرورت گسترش سطح و نوع ارتباطات، از تعامالت صرفاً كالمي به ارتباطات 
. ه از فوايد آن در ارتقا، اصالح و بهبود كيفيت تدريس استكالمي و استفاد غير
كيد بر استفاده از مثالهاي روشن در طي تدريس و اصرار بر مشاركت أت

رسد از سوي  دانشجويان در طرح مثالها يكي از وجوهي است كه به نظر مي
مهندسي و علوم پايه با حساسيت خاصي دنبال  استادان متخصص در زمينه فني

مهندسي و علوم پايه با  هاي فني تفاوت ديگري كه در تدريس رشته. شود مي
كيد بيشتر استادان متخصص در اين أ ت،هاي علوم انساني آشكار است رشته
هاي مختلف آموزشي و استفاده  ها بر ضرورت شناسايي قابليتهاي رسانه حوزه

  . صحيح از آن است
توان وضعيت ارائه   مي7  تا3در بخش دوم پژوهش با مراجعه به جدولهاي    

دست آمده براي اين حيطه در كل  ميانگين به. دكردرس در دانشگاه را مشاهده 
، باالترين )3جدول (در جدول مربوط به كل دانشگاه .  است 60/3دانشگاه 

 27/4كسب نمره.  اختصاص دارد)عالقه و اشتياق به تدريس( 8ال ؤميانگين به س
ت علمي دانشگاه به ئ اعضاي هيسيارمندي ب هال نشان دهنده عالقؤدر اين س

مند به  هت علمي را عالقئاين نكته كه دانشجويان اعضاي هي. تدريس است
 علمي دانشگاه بسيار ارزشمند و  تئ براي اعضاي هي،اند دهكرتدريس توصيف 
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دهد كه آنان با انگيزه و صرف انرژي زياد به تدريس  مثبت است و نشان مي
هاي  نيز كه به بررسي ويژگي) 1996 (16ژوهش ويلسون و كامروندر پ. پردازند مي

، اشتياق و عالقه استاد به تدريس از ديد اند ت علمي پرداختهئمورد نياز اعضاي هي
همچنين، كسب . دانشجويان سال اول يكي از خصوصيات مهم دانسته شده است

االت ؤ سبرخورداري از دانش كافي براي پاسخگويي به( 4ال ؤ در س12/4نمره 
ت علمي دانشگاه به تحقق ئن توجه بجا و صحيح اعضاي هي نيز مبي)دانشجويان
هاي مهم تدريس فعال و اثربخش  ال محور است كه از ويژگيؤتدريس س

روز آنان در  از سوي ديگر، نشانه آمادگي علمي و اطالعات به . آيد حساب مي به
  . االت دانشجويان استؤپاسخگويي به س

  دادنانجام( 12ال ؤ در س01/3ترين ميانگين با نمره  ژوهش، پاييندر اين پ   
دست آمده ه  ب)فعاليتهاي پژوهشي با مشاركت دانشجويان در زمينه موضوع درس

 حتي ،حاضر بيش از قبل متوجه دانشگاهها يكي از انتقادهايي كه در حال. است
اهها به دن دانشگكرمهندسي است، محكوم  هاي علوم پايه و فني در رشته

همچنين، . هاي عملي است گيري نظري و ناكارآمدي در توجه به جنبه جهت
ييدهاي كالمي و دادن امتياز در أاستفاده از تشويقهايي مانند ت( 10ال شماره ؤس

اگرچه نقش .  از ميانگين پاييني برخوردار است36/3 با ميانگين )جريان تدريس
 لكن  است،گرفته نظر قرار ت عالي مدتر از تحصيال تشويق بيشتر در مقاطع پايين

  . گذاري اين عامل در مقاطع باالي تحصيلي غافل شد ثيرأنبايد از ت
 از 37/3 نيز با نمره )هاي متنوع تدريس گيري از شيو بهره( 1ال شماره ؤس   

هاي تحصيلي و دروس مختلف  ماهيت رشته. ميانگين پاييني برخوردار است

                                                 
16. Wilson   & Cameron 
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لمي بتوانند از روشهاي تدريس مختلف استفاده ت عئد تا اعضاي هيكنايجاب 

 بر اين ، از صاحبنظران بنام تعليم و تربيت و تدريس،)1986 (17زاهوريك. ندكن
. ندكنباور است كه مدرسان بايد قادر باشند از روشهاي مختلف تدريس استفاده 

هاي تحصيلي در آموزش عالي با  ضمن توجه به گفته زاهوريك، از آنجا كه رشته
توجه به  ند، طبيعتاً استادان بايد روشهاي تدريس خود را باا ديگر متفاوتيك

نيز ) 2004 (18اين نكته توسط شولمن و شرين. ندكنها انتخاب  ماهيت اين رشته
ها و   به تفاوتهايي كه در رشتهتوجهبا كه  و معتقدند  استمورد توجه واقع شده

 و ديدگاههاي خاص  تدريس بايد در بستر،موضوعهاي مختلف وجود دارد
  .قرار گيردهاي متفاوت مورد توجه  رشته

 علمي، تفاوت معناداري در عملكرد تدريس اعضاي   و مرتبه در سطح دانشكده   
ت علمي مشاهده نشده است، اما در تحليل برحسب سابقه تدريس، تفاوت ئهي

   سال و1-10علمي داراي سابقه تدريس  ت ئمعناداري بين عملكرد اعضاي هي
توان داليل مختلفي را براي توجيه عملكرد بهتر   سال وجود دارد كه مي20-11

شوق و عالقه به تدريس، . ت علمي داراي تجربه كمتر ذكر كردئاعضاي هي
توان در زمره  نيروي جواني و شايد اشتغال كمتر در فعاليتهاي اجرايي را مي

 علمي داراي سابقه تئعوامل زمينه ساز كيفيت بهتر ارائه درس توسط اعضاي هي
  . دكر سال قلمداد 1- 10تدريس 

  :دكرتوان پيشنهادهاي زير را ارائه   ميبه دست آمده به نتايج توجهبا    
 با توجه به نقش پژوهش در عمق بخشيدن به دانش و آگاهي دانشجويان از .1

هاي مختلف بايد با روشهايي چون كاهش  ت علمي دانشكدهئاعضاي هي, درسها

                                                 
17. Zahorik  
18. Shulman & Sherin 
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فعاليتهاي پژوهشي با دادن ريس و در نظر گرفتن زمان براي انجام ساعات تد
 فعاليتهاي پژوهشي با مشاركت آنان اجرايدر تقويت ايده , مشاركت دانشجويان

  منظور از فعاليتهاي پژوهشي با مشاركت دانشجويان الزاماً انجام،البته[تالش كنند 
هاي  ز چارچوب واحد پژوهشهاي كامالً علمي و طوالني مدت كه خارج ادادن

ساختن  كارشناسي باشد نيست، بلكه آشنا دورههاي دانشجويان  درسي و توانايي
 با ماهيت پژوهش، نقش آن در پيشرفت دانش و درس خاصي كه استاد آنان

  .]نظر است  مورد كند تدريس مي
دن دانشجويان كر از آنجا كه شكلهاي مختلف تشويق در ايجاد انگيزه و فعال .2
 مناسب است ،اند دهكر تأكيدكشوري نيز بر اهميت آن    دارد و استادان نمونهثيرأت

ت علمي از اين اصل در جريان تدريس بيشتر و به صورت مناسب ئتا اعضاي هي
  .ندكناستفاده 

كند تا  ها و موضوعهاي درسي اقتضا مي  به اينكه ماهيت متفاوت رشتهتوجه با .3
ت علمي با ئود، شايسته است اعضاي هياز روشهاي مختلف تدريس استفاده ش

 و از روشهاي متنوع، فعال و متناسب با رشته بنگرندديد اقتضايي به اين مقوله 
  . ندكنتحصيلي و موضوع درس استفاده 

 در اين پژوهش ارتباط بين سابقه تدريس و كيفيت ارائه درس معكوس بوده .4
 عنوان  هميت تدريس بهكيد متون تخصصي مبني بر اأ به تتوجه با ،لذا. است
كشوري بر وجود ظرايف و   كيد استادان نمونهأاي متشكل از علم و هنر و ت حوزه

ت علمي داراي سابقه تدريس ئنكات مختلف در تدريس دانشگاهي، اعضاي هي
  .  سال بايد نسبت به بهبود مهارتهاي ارائه درس تالش كنند10باالتر از 
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دريس اثربخش در پنج حيطه مورد بررسي تكه سازد  مجدداً خاطر نشان مي   

هاي  قرار گرفته است كه به علت گستردگي موضوع، در اين مقاله صرفاً يافته
 همين دليل، پيشنهادهاي ارائه شده نيز  به. شدبررسي مربوط به حيطه ارائه درس 

  .استصرفاً مربوط به چگونگي ارائه درس 
  

  يادداشتها
 علمي هستند كه به داليل  تئته از اعضاي هي آن دسيكشور  ستادان نمونها ]1[

 اجرايي از  وداشتن پژوهشهاي زياد، تدريس با كيفيت و ارائه خدمات علمي
عنوان استاد نمونه انتخاب  طرف كميته اعطاي نشان دانشگاه محل خدمت به 

وري يا اهاي علوم، تحقيقات و فن اند و پس از معرفي به وزارتخانه شده
شدگان سراسر كشور به  آموزش پزشكي، از بين معرفيبهداشت، درمان و 
  .اند دهشكشوري انتخاب  عنوان استاد نمونه

مهندسي در اين پژوهش شركت  دانشكده فنياعضاي هيئت علمي كه  از آنجا ]2[
 علمي اين  تئ لذا، تعداد جامعه آماري بدون احتساب اعضاي هياند، نكرده

  .استدانشكده 
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