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  چكيده

افزايش كيفيت آموزشي و بهبود روش هاي تدريس به عنوان 
پايه و اساس و زيرساخت تربيت علمي، پژوهشي دانشجو هم در 

پيشرفت تحصيلي دانشجويان ، هم در انگيزه و رضايت 
خاطرشان و هم در پرورش و رشد شخصيت خالق و مبتكر آنها 

  .موثر استبسيار 
اهميت اين مقاله از آن جهت است كه ارزيابي و كيفيت تدريس 

اساتيد توسط دانشجويان در مقام مشتريان آموزشي، به عنوان 
يكي از شاخص هاي كليدي و منابع اطالعاتي مهم بستر 
مناسبي را براي اصالح كيفيت آموزشي دانشكده و حتي 

  . دانشگاه فراهم خواهد ساخت
يابي فعاليت هاي آموزشي ازجمله ارزيابي و تجديد بنابراين، ارز

نظر درمورد شيوه تدريس اساتيد به مثابه يك اقدام مفيد و 
سازنده در تعالي يك مجموعه آموزشي همچون دانشكده 

  .مهندسي به شمار مي رود
  

  مسئله طرح
همانگونه كه در سند چشم انداز بيست ساله جمهوري اسالمي  

اكيد شده است و همچنين تامين بر اقتصاد دانش محور ت
نيازهاي برنامه چهارم توسعه كه مورد توجه برنامه ريزان واقع 

شده است و با توجه به تنوع روش هاي  آموزش كارآفريني در 
سطح آموزش عالي به منظور فراهم آوردن امكان دسترسي 
بيشتر افراد مستعد و عالقه مند به آموزش هاي كاربردي و 

انش و استفاده بهينه تر از امكانات و منابع گسترش مرزهاي د
موجود در دانشكده، با طراحي برنامه هاي آموزشي مختلف 

منطبق با نيازهاي روز، به ويژه در زمينه كسب و كار و صنعت و 
همچنين استفاده از جديدترين تكنيك هاي آموزشي و يافته 

هاي علمي، بايستي خال اي كه در نظام آموزشي و علي 
  به عنوان نقطه (ص دانشكده مهندسي دانشگاه فردوسي الخصو

  
  

كه مبتني بر تكيه بر آموزش سنتي و دوري ) بررسي اين مقاله 
از آموزش شيوه كسب و كار و فضاي كارآفريني و شيوه هاي 

  .نوين تدريس است برطرف گردد
در اين ميان اساتيد عناصري بسيار تعيين كننده هستند كه 

قال واقعيت هاي علمي به دانشجويان تنها وظيفه شان انت
  نيست، 

بلكه بايستي چگونه انديشيدن و چگونه آموختن را به شاگردان 
يعني كار استاد نه تنها انتقال دانش، بلكه پرورش توان .بياموزند

  .تفكر منطقي، انتقادي، خالق و پرورش شخصيت سالم است
حال براي روشن شدن موضوع چند سوال طرح ميكنيم و 

  :در صدد پاسخگويي به اين سواالت برمي آييم  سپس
چه ميزان از دانشجويان دانشكده مهندسي در رشته ها و ) 1

گرايش هاي مختلف باتوجه به اينكه در رشته هاي فني تحصيل 
مي كنند در نظر دارند كه اگر مشكلي را ببينند، اين ابتكار و 

ي شان ايده و فكر در نظرشان مي آيد كه با كمك رشته تحصيل
  اين مشكل را برطرف يا حل كنند؟

كارشناسان آموزشي و مسئولين و در صدر همه اساتيد ) 2
محترم به چه ميزان دانشجو را خالق، مبتكر و صاحب فكر و 

  انديشه بار مي آورند؟
تا چه زماني بودجه هاي دانشگاه و دانشكده بايد از دولت ) 3

  باشيم؟تامين شود؟ تا چه زماني بايستي جيره خوار 
تا چه زماني بايستي همچنان در دانشگاه هاي نسل اول و ) 4

دوم كه روش هايشان صرفا مبتني بر آموزش و بعضا پژوهش 
است بمانيم؟ زمان آن فرانرسيده است كه قدم ها را فراتر بنهيم 

و در دانشگاه هاي نسل سوم كه يك دانشگاه كارآفرين است 
اندازي كسب و كار هم  يعني در كنار آموزش و پژوهش به راه

  توجه جدي دارد، پاي گذاريم؟
حتي در همين مدل هاي فرسوده و سنتي تدريس نيز گاهي 

اوقات، اساتيد مطالب زيادي را تدريس مي كنند ولي بعدا 
متوجه مي شوند كه دانشجويان تنها مقدار اندكي از آنچه 

 چه برسد به درك و فهم! تدريس شده را مي توانند بازگو كنند
  .و استفاده كاربردي از مطالب ارائه شده 

  دليل اينهمه سوال چيست؟
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در پاسخ اين سواالت، دليل اصلي را مي توان كم توجهي و 
ه گاهي بي توجهي اساتيد نسبت به روش هاي ياددهي و عدم ب

كه در آن مشاركت كارگيري روش هاي فعال در آموزش 
انتقال مطالب به دوطرفه استاد و دانشجو را مي طلبد و به جاي 

  .دانشجو، به افزايش توان يادگيري مي پردازد، قلمداد كرد
به همين داليل بي توجهي كيفيت آموزشي از سطح مطلوبي 

برخوردار نيست و دانشجويان هم بالطبع كم انگيزه مي شود و 
براي نمره گيري اغلب مطالب را حفظ كرده و پس از پايان 

  . مي كند يافتن امتحانات آنها را فراموش
اما روش هاي فعال و پويا باعث مي شود تا يادگيري در عمق 

جان دانشجو رسوخ كند و نه تنها يافته ها و كشفيات خود را به 
سادگي فراموش نكند بلكه از آنها ايده مي گيرد و مي تواند با 

خالقيت و فكر و ايده و از همه مهمتر انجام كار گروهي از 
  .كاربردي استفاده كنددروس ارايه شده به نحو 

گرچه مدرسان و اساتيد معموال از نظر دانش محتوايي مرتبط با 
رشته خودشان قوي هستند، اما بسياري از آنها دانش محدودي 
درباره نظريه ها و الگوهاي نوين تدريس دارند و هنوز متعصبانه 

  .به روش هاي سنتي و ناكارآمد پايبند هستند
ان دانشجو و استاد تعامل برقرار شيوه تدريس خوب بايستي مي

كند و دانشجويان را به همكاري با هم دعوت كرده و به نحوي 
تدريس صورت گيرد كه اين حس به دانشجو القا نشود كه اين 
محتوا در عمل ناكارآمد است و صرفا براي كسب نمره بايستي 

  .آنها را حفظ كرده و طوطي وار پاسخ دهد
موارد استاد نمي داند محتواي  به خاطر همين در بسياري از

دروس را با چه روش صحيح و سودمندي تدريس كند و 
استاد صرفا درس .دانشجو هم بالطبع نحوه يادگيري را نمي داند

  .مي دهد و دانشجو هم موقتا حفظ مي كند
بنابراين ضرورت دارد كه اساتيد دانشگاهي و در صدر آنها 

سازي و بالنده سازان اساتيد دانشكده مهندسي كه پيشروان به
جامعه هستند، با مدرن ترين و پيشرفته ترين راهبرد هاي 

علمي روز يعني روش هاي مختلف نوين و فعال تدريس آشنا 
باشد و بدانند در كدامين موقعيت آموزشي كدامين روش به كار 

  .گرفته شود
  راه حل هاي پيشنهادي

گروه و توجه جدي و عملي مسئولين، كارشناسان، مديران ) 1
چون همانگونه كه . اساتيد به نتايج و نحوه ارزيابي اساتيد

ميدانيم هدف از ارزشيابي شيوه تدريس اساتيد، بهبود كيفيت و 
ارتقاي سطح آموزش است و دانشجويان سعي مي كنند اساتيد 

  .را نسبت به برنامه و شيوه تدريس و رفتارهايشان آگاه كنند

نايي با روش هاي نوين برگزاري كارگاه هاي منظم آش) 2
تدريس براي اساتيد و اعضا هيئت علمي به نحوي كه اعتبار 
گواهي تدريس استادان منوط به گذراندن اين كارگاه هاي 

  .آموزشي در هر سال تحصيلي باشد
بهره گيري از روش هاي مشاركتي مثل كنفرانس دادن هاي ) 3

  كالسي و حل مسايل به صورت گروهي 
ايط ، از دادن سواالت و تمرينات مناسب  به با توجه به شر) 4

  .دانشجويان كه مبتني بر كار با نرم افزار است غفلت نورزند
استفاده از مثال هاي كاربردي و صنعتي و تقويت خالقيت و ) 5

ابتكار دانشجويان با اشاره بر اختراعات و ايده هاي جديد كه 
ا حوزه كار و الزمه اين امر مطالعه كاربردي اساتيد و آشنايي ب

  .صنعت است
پيشنهاد مي شود كه برنامه هاي تحصيالت تكميلي به ) 6

خصوص در مقطع دكتري با هدف تربيت اعضا هيئت علمي و 
بومي سازي دانش با تاكيد بر مهارت هاي تخصصي، آموزشي و 

  .پژوهشي مورد بازنگري قرار گيرند
مانند انتشار مجله هاي آموزشي و فعاليت هاي انتشاراتي ) 7

تهيه بروشور ها با هدف بهبود كيفيت آموزش و آشنايي با روش 
  .ها و ابزار هاي نوين آموزشي و ارسال منظم براي اساتيد

  جمع بندي
با توجه به اينكه دانشگاه فردوسي مشهد، به عنوان دانشگاهي 
جامع و منحصر به فرد در نيمه شرقي كشور است و همانگونه 

ساله دانشگاه اشاره شده است، هدف كه در سند چشم انداز ده 
، قرارگيري دانشگاه به عنوان يكي از دو دانشگاه برتر جامع 

  .كشور در توليدعلم، نظريه پردازي و توسعه فناوري است
در اين راستا دانشكده مهندسي مي تواند نقش بزرگي را در  

رسيدن به اين هدف با ايجاد يك قطب مهندسي قوي و مناسب 
در شرق ايفا كند كه الزمه اين امر بهبود شرايط فعلي و تالش 

هاي مجاهدانه و انجام اقدامات اجرايي پربازده و تاثير گذار و 
ك شدن به معيار هاي تغيير نگرش در مسايل گوناگون و نزدي

دانشگاه هاي تراز باال است كه يكي از تغيير نگرش هاي اساسي 
كه بايستي در دانشكده مهندسي رخ دهد ، مطلب ارايه شده در 

اين مقاله است و زمان آن رسيده است كه با همت اساتيد و 
دانشجويان و به روز شدن شيوه هاي ياددهي و يادگيري توسط 

 .دانشگاهي موفق تر و پويا تري را داشتهر دو گروه انتظار 
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