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پيامنور استان اصفهان به منظور برنامهريسي ارتقاء کيفيت آموزشی
مينو طباطبايی

1

1ـ زکتزای ترصصی استازیار گزٍُ علَم تزتیتی زاًطکسُ علَم اًساًی زاًطگاُ پیام ًَر

چكيده
تحقیق حاضز تا ّسف تزرسی هقایسِای هیشاى ضایستگی هْارتّای تسریس اساتیس زاًطگاُ-
ّای پیام ًَر استاى اصفْاى تِ هٌظَر تزًاهِریشی ارتقاء کیفیت آهَسضی تِ رٍش تَصیفی-
پیوایطی اًجام ضس .جاهعِ آهاری پژٍّص را اساتیس ٍ زاًطجَیاى زاًطگاُّای پیام ًَر استاى
اصفْاى زر سال تحصیلی 95-96تطکیل زازًس کِ تعساز ً 175فز اس اساتیس ٍ ً 500فز اس
زاًطجَیاى تا رٍش ًوًَِگیزی تصازفی زر زستزس اًتراب گززیس .اتشار جوعآٍری اطالعات،
پزسطٌاهِ هحقق ساذتِ تا  22گَیِ هیتاضس .زر پژٍّص حاضز رٍایی صَری پزسطٌاهِ تا
استفازُ اس اعضای جاهعِ آهاری ٍ رٍایی هحتَایی پزسطٌاهِ ًیش تَسط تزذی اس اساتیس زاًطگاُ
پیام ًَر هَرز تأییس قزار گزفت .ضزیة پایایی پزسطٌاهِ ًیش تا استفازُ اس ضزیة آلفای
کزًٍثاخ ( ) 0/82تِ زست آهس .تِ هٌظَر تجشیِ ٍ تحلیل زازُّا اس ًزمافشار آهاری ssSS
(آسهَى  Tتک ًوًَِای ،آسهَى  tزٍگزٍُ هستقل ٍ آًالیش ٍاریاًس) استفازُ ضس.

یافتِّای

پژٍّص حاکی اس آى تَز کِ هزتثِ علوی ،گذراًسى زٍرُّای آهَسضی ٍ ساتقِ ذسهت تز
هْارتّای تسریس (پیص اس تسریس ،ضوي تسریس ،پس اس تسریس) تاثیزگذار هیتاضس ٍلی
رضتِ تحصیلی ٍ جٌسیت تا هْارتّای تسریس (پیص اس تسریس ،ضوي تسریس ،پس اس
تسریس)تاثیزگذار ًویتاضس.
واشگان کليدي :اساتیس ،جٌسیت ،رضتِ تحصیلی ،ساتقِ ذسهت ،هحل اذذ هسرک تحصیلی،
گذراًسى زٍرُّای آهَسضی
 .1ایي هقالِ تزگزفتِ اس یک طزح پژٍّطی است کِ تا حوایت زاًطگاُ پیام ًَر استاى اصفْاى اًجام ضسُ است.
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مقدمه
یونسکو ( ) 2008آموزش را کلید توسعه جوامع و مسیری میداند که افراد را برای تحقاق
تواناییها و افزایش کنترل بر تصمیمهای اثرگذار بار آنهاا توانمناد مایساازد (شااه محمادی،
 )1393و نظام آموزش عالی گرانبهاترین منبعی است که هرجامعه برای پیشارفت و توساعه در
اختیار دارد و دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی به لحاظ دانش ،اعتبار زیادی کسب کاردهاناد و
پویندگان راه علم و ترقی محسوب میشوند (محمدی.)1394 ،
موضوع کیفیت آموزش در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور در ساالهاای اخیار
مورد بحث بسیاری از صاحب نظران عرصه آماوزش و پاژوهش کشاور باوده اسات .از آنااا کاه
رسالت اصلی این مراکز ،تربیت نیروهای متخصص و متعهد برای خادمت باه کشاور مایباشاد،
بیشک توجه به کیفیت آموزش ارائه شده در دانشگاههاا و مراکاز آماوزش عاالی کشاور ،کاه
اثرات آن بطور مستقیم در کارآیی دانش آموختگان این مراکز قابل مشااهده اسات ،از اهمیات
بسیار باالیی برخوردار است.
در دهه اخیر با توجه به تقاضای رو به رشد جمعیت جوان جامعه برای ورود به دانشگاهها و
کسب مدارت دانشگاهی ،و همچنین رشاد کمای قابال توجاه در پاذیرش دانشااو و همچناین
تأسیس مراکز دانشگاهی با مااوز پاذیرش دانشااو ،باویژه مراکاز ریرانتفااعی و دانشاگاه آزاد
اسالمی و پیام نور ،افراد زیادی وارد دانشگاهها و مراکز دانشگاهی شادند .بارای پاساخ باه ایان
تقاضا بسیاری از مراکز آموزش عالی بدون داشتن حاداقلهاای الزم و اساتانداردهای مربوطاه،
ماننااد برخااورداری از اساااتید متخصااص و مااارب در رشااتههااای مربوطااه و همچنااین داشااتن
آزمایشگاهها و امکانات آموزشی و پژوهشی الزم ،اقادام باه پاذیرش دانشااو نمودناد .وزرات
علوم نیز در سالیان اخیر با تغییر برخی حداقلهای الزم و تساهیل شارایط باعاث گردیاد رقاابتی
ناسالم و ناخوشایند بین مراکز آموزشی کشور در پاذیرش دانشااو بوجاود آیاد .دانشاگاههاا و
مراکز آموزش عالی کشور برای باالتر بردن آمار کمی خود و و بویژه از نظر مالی ،برای جذب
دانشاو به منظور باالتر بردن درآمدهای اختصاصی خود اقدام به پاذیرش بایرویاه دانشااو در
رشتههای مختلف نمودند که سبب کاهش کیفیت آماوزش در بسایاری از مراکاز دانشاگاهی و
باعث سرخوردگی شدید قشر جوان ،با استعداد و عالقهمند به رشد علمایگردیاده و ایان خاود
باعث رونق رخوت و سستی در محیطهای دانشگاهی میشود .این در حالی اسات کاه موضاوع
سرقتهای علمی و سوءاستفادههایی کاه از مقولاه آماوزش و پاژوهش مایشاود ،مایتواناد در
وضعیت علمی دانشگاهها تاثیرگذار باشد .در همین راساتا ،کااهش کیفیات آماوزش و نااتوانی
وزارت علوم در ارزیابی و کنترل این مقوله باعث شاده اسات داناش آموختگاان دانشاگاهی از
کارآیی الزم برخوردار نباشند و دانش آموختگان برای جذب شدن در محیط کار ،نیااز داشاته
باشند دورههای تخصصی دیگری را نیز بگذرانند (توفیقی.)1388 ،
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از آناایی که بار اصلی مسئولیت تحقق ایان رشاد برعهاده اسااتید ،اسات لاذا ارزیاابی از
کیفیت آماوزش اسااتید باه منظاور باازنگری و اصاالح آن صاورت مایگیارد در ایان میاان
دانشاویان ،کارشناسان ،کلیه رویهها و فرآیندهای تدریس و آموزش و رویکردهای یادگیری
مدنظر قرار میگیرد (جوادی و عرب بافرانی)1393 ،
باال رفتن کیفیت آموزش کشور از هر جهت میتواند باعث رشد جامعه گردد و نتایج بسایار
مثبتی به همراه داشته باشد .اگرچه در کوتاه مدت ممکان اسات دانشااویان از ساختگیریهاای
آموزشی احساس نااراحتی نمایناد ،اماا بااالتر رفاتن کیفیات آماوزش ،ایان قشار عظایم جامعاه
میتوانند پس از فارغالتحصیلی کارآیی بیشتری داشته باشند و راحتتر جذب محیط کاار شاوند.
این در حالی است که بحران بیکاری دانش آموختگان دانشگاهها بسیار جدی است و اگر نتاوان
با باال بردن کیفیت آموزش دانشگاهها ،کارآیی دانش آموختگان را باال برد ،جامعه در آینده باا
یک مع ل جدی اجتماعی ،یعنی بیکاری افسارگسیخته داناش آموختگاان دانشاگاهی ،روبارو
خواهد شد.
در همین راستا ،وزارت علوم الزم است همانگونه که مدارت صادر شاده از خاارک کشاور
را ارزیابی می نماید ،با دقات باه ارزیاابی مراکاز پاذیرش دانشااو در کشاور اهتماام ورزد و از
تصویب رشته محلها بادون رعایات اساتانداردهای الزم خاودداری ورزد .همچناین از فعالیات
مراکز و مؤسساتی که از حداقلهای الزم برای پذیرش دانشااو برخاوردار نیساتند ،جلاوگیری
نماید .با وضع آییننامههای دقیقتر و سختگیرانهتر ،و باا ارزیاابی مادام امکاناات دانشاگاههاا و
مراکز آموزش عالی ،باعث ارتقاء کیفیت آموزش کشور گردد (پات سرشت.)1383 ،
در بین کلیه وظایفی که آموزش عالی بر عهده دارد ،میتوان آموزش یا تادریس را یکای
از وظایف اساسی دانست که با سایر وظایف رابطاهای تعااملی دارناد و در واقاع مایتواناد باه
عنوان زیر بنای سایر وظایف دانشگاهها به حساب آیاد .باا توجاه باه اهمیات تادریس و نقاش
زیربنایی آن در دستیابی به اهداف آموزشی در حیطههای نظری و عملای ،تاکیاد بار تادریس
مؤثر به صورتی که بتواند دستیابی به اهداف با اهمیت دانشگاه را فراهم نماید ،اماری مسالم و
بدیهی است .تحقیق در مورد بکارگیری معیارهای تدریس اثاربخش در دانشاگاه ،پایش از هار
چیز در یافتن کمبودها و جبران نواقص آموزشی مؤثر است چرا که ایان امار تصاویری نسابتا
جامع از کیفیت آموزشی دانشگاه ارائه میدهد و منار به تقویت نقاط قوت موجود در کیفیت
تدریس استادان خواهد شد( .عندلیب و احمدی)1386 ،
ابراز نگرانی از افت کیفیت دانشگاهها مسالهای است که به تازگی مورد توجه بسایاری قارار
گرفته است .افزایش ظرفیت دانشگاهها در برخی موارد بادون افازایش متناساب تعاداد اع اای
هیئاات علماای و امکانااات آزمایشااگاهی و بسااترهای الزم نگراناایهااای را بوجااود آورده اساات.
دانشگاه پیام نور به دنبال حل بسیاری از ایان مشاکالت باوده و در درجاه اول بار ارتقااء ساط
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آموزشی اساتید تاکید داد .در این دانشگاه توجه به چگونگی و مهارتهاای تادریس از مساائل
مهمی است که در مورد توجه بسیاری از کارشناسان آموزشی قرار گرفته است.
به طور کلی ،موفقیت هر نظام آموزشای درحاد تعیاینکننادهای باه داناش و مهاارتهاای
حرفهای معلم بستگی دارد .در نظر ژاپنیها شایستگی هر نظام به انادازه شایساتگی معلماان آن
است ،از این رو ،میتوان گفات معلام ،مهمتارین ع او نظاام آموزشای در فرآیناد یااددهی -
یادگیری ،معمار اصلی نظام آموزشی است  .لذا ،جهان به سرعت دگرگون میشود و معلماان
نیز باید مانند سایر گروههای حرفهای با این واقعیت روبه رو شوند که آموزشهای اولیاه آناان
در جهان امروز چندان مفید نخواهاد باود و آناان بایاد در سراسار عمار خاود داناش خاود را
روزآمد کنند (دانش پژوه)1382 ،
هنگامیکه سخن از آموزش به میان میآید ،مفاهیمی همچون یاددهنده و تدریس به مراتب
بیشتر از سایر متغیرهای مربوط نمایان میشوند ،تا آناا که حتی عادهای تادریس را متارادف باا
آموزش تلقی کردهاند .درباره مفهوم تدریس تعاریف زیادی ارائه شده است .تدریس فرآیندی
آگاهانه است که براساس اهداف خاص و بر پایه وضع شناختی فراگیران انااام مایگیارد و در
آنان تغییر ایااد میکند .تدریس نوعی تعامل یا رفتار متقابل بین معلم از یک طرف و فراگیر از
طرف دیگر ،براساس طراحی منظم و هدفدار ،جهت ایااد تغییر در رفتار فراگیر اسات .آنچاه
در تدریس حائز اهمیت است کیفیت آن است .تدریس خاوب تدریسای اسات کاه متناساب باا
زمینههای علمی تعلیم و تربیات و روانشناسای باشاد .کیفیات تادریس یکای از عوامال مهام در
فرآیند یادگیری است (زابلی و همکاران.)1393 ،
در واقع تدریس ماموعه مهارتهایی را شامل میشود که قبال ،ضامن و پاس از اجارای
فرآیند تدریس صورت میگیرد و امکان آموزش دانشاو را فراهم مینماید .به دانشاو کمک
مینماید تا براساس شرایط فراهم شده ،سبک یادگیری خود و اهداف مورد نظر باه یاادگیری
نائل گردد (بهنام فر.)1392 ،
تالش در راستای ارتقای کیفیت تدریس منار به یادگیری بیشتر و مشارکت بهتار فراگیاران
در امر یادگیری میشود .توجاه باه کیفیات تادریس اسااتید ناه تنهاا موجاب بهباود روشهاای
تدریس و بررسی الگوهای رفتاری او میشود ،بلکه بهبود رواباط اسااتید و فراگیار و در نتیااه،
یادگیری بیشتر فراگیران را در پی دارد.
منظور از کیفیت تدریس ،درت بهتر مفاهیم و قدرت تحلیل روابط بین آموختهها از جاناب
دانشاویان اسات (گاارتنر .) 2014،باه عباارت دیگار کیفیات تادریس باه بررسای ماوثر باودن
فعالیتهای آموزشی اسااتید مایپاردازد و شاامل فعالیاتهاایی از قبیال مهاارتهاای تادریس،
انگیزش و ارتباط موثر با فراگیران ،شخصیت و رفتار فرد و تواناایی علمای او اسات (هاازاوی و
همکاران.)2013 ،
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برای افزایش کیفیت تدریس ،باید نقش معلم از مخابرهکننده اطالعات به یاریگر فراگیاری
و راهنما تغییر یابد .این نقش جدید از اهمیت مقام معلم نمیکاهد بلکه نیازمند کسب دانشهاا
و مهارتهاای جدیاد اسات .فراگیاردر چناین محیطای ،در فرآیناد یاادگیری خاود مسائولیت
بزرگتری را به عهده میگیرد چرا که باید باوید ،بیابد ،نتیاه بگیرد و دانستههاای خاود را باا
دیگران شریک شود .معلم حرفهای باید از دانش محتوایی ،سابکهاای یاادگیری ،راهبردهاای
تدریس و ماموعهای جدید از ارزشهای همراه با احترام به تفاوتهای فاردی ،همکااری باا
همکاران و گرفتن بازخورد مداوم از تدریس و قابلیت هادایت و تغییار و ارتبااط ماؤثر درت
عمیقتری داشته باشد (شمس.)1384 ،
در کیفیت تدریس ،تدریس و یادگیری به معنای انتقال و تکرار دانش نیست .بلکه کیفیت
تدریس ایااد شرایطی است که هم دانشاویان و هم اساتید فعال هستند و به طاور اساسای در
ایااد دانش مشارکت دارند و به عنوان افراد انسانی رشد خواهند کرد .چنین فرآیندی بنابراین
باعث تامین نیازهای پیشرفته روحی ،هیاانی ،اجتماعی ،روحاانی و  ...در دانشااویان خواهاد
شد .بنابراین اثربخش ساختن کیفیت تدریس ،مستلزم تنظیم اهداف روش و چالشهای منطقی
بارای یاادگیری فراگیاران اسات تادریس ،بهباود و ت امین کیفیات آن اسااس رویکردهاا و
طرحوارههایی است که دانشگاههاا آن را در راس برناماههاای خاود قارار مایدهناد .تااارب
کشورهای مختلف در این زمینه نشان میدهد که به ررم اتخاذ رویکردهای مشابه در بهبود یاا
ت مین کیفیت تدریس ،فرآیند و رویههای اجرایی آن به دلیل مفروضههای زیربنایی و شرایط
خاص محیطی ،متفاوت میباشد .براین اساس ،تعریف شاخصها و مؤلفاههاای اصالی کیفیات
تادریس در ساط ماورد انتظاار مت امن شناساایی ساط موجاود و ساسس بهباود و طراحای
سیستمهایی برای ت مین کیفیت تدریس است (محمدی خانقاهی و حسین زاده.)1394 ،
یافتههای پژوهش فرمهینی و همکاران نشان داد که کیفیت تدریس اساتید در کاالس درس
به دو عامل تسلط بر مهارتهای آماوزش و داناش تخصصای نیااز دارد .ایان دو عامال مکمال
یکدیگر هستند و اع ای هیات علمی باید مهارتهای برقراری ارتباط ماوثر ،مادیریت رفتاار و
برقراری جو مثبت را نیز داشته باشند (فراهانی و همکاران .)2012،جوادی و عارب ( )1393نیاز
در پژوهش خود به این نتیاه دست یافتند که ارزیابی کیفیت تادریس از طریاق دانشااویان از
ضعفها و آسیبهای جدی رنج میبرد که میبایست مورد بازنگری قرار گیرد.
اساتید به عنوان یکی از مهمترین ارکان آموزش بارای بهباود فرآیناد آموزشای بایاد درت
درستی از نحوه تدریس خویش داشته باشند و آگاهانه و هدایت شده ،افکار و داناش فراگیاران
را در راستای حل مشکالت جامعه و رشد تفکر انتقادی نسبت به مسایل پیرامونی حساس نمایند
(کمبر.)1997 ،
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با توجه به اینکه در نظام آموزشی کشور ،ارزشیابی کیفیت تادریس اسااتید بخاش مهمایاز
فرآیند ارزشیابی است ،شاناخت مولفاههاا و تحلیال رواباط میاان مولفاههاای مختلاف تادریس
میتواند راهنمایی برای تحلیل بهتر کیفیت تدریس باشد .مراکز آموزشی ماالتهاایی را بارای
ارزشیابی معلمان تعیین میکنند و بدان وسیله عملکرد آناان را از طریاق فرآینادی مادون ماورد
ارزشیابی قرار میدهند .هدف این نوع ارزشیابیها ،بهبود نحوه تدریس و ارتقاای اثربخشای آن
است (زابلی و همکاران.)1393 ،
عسگری و محاوب مودب ( )1389در پژوهش خود بیان کردناد کاه از دیاد دانشااویان
مهمترین ویژگیهای تادریس اثاربخش باه ترتیاب قادرت برقاراری ارتبااط ،روش تادریس،
شخصیت فردی و دانش پژوهی است و بین ویژگیهای فردی دانشاویان (جنسیت ،سن ،رشته
و مقطع تحصیلی) با دیدگاه آنان در درباره مؤلفههای تدریس اثربخش رابطه معناداری وجود
ندارد.
نتایج تحقیق خندقی و سیفی ( )1392با عنوان توانمندیها و مهارتهاای ماؤثر ماورد نیااز
برای تادریس در دانشاگاه نشاان داد کاه مدرساان باا فعاال شادن در رشاد حرفاهای ،باه روز
نگهداشتن مهارتها و رویههای مدیریت کالس ،روزآمد کردن مهارتهای تدریس بر مبنای
دانش جدید ،ارتقای مهارتهای رهبری و حرفهگرایی و افزایش فرصتهای برقراری ارتبااط
با دیگران قادر خواهند بود از مزایای رشد حرفهای بهرهمند شوند.
بنی داوودی ( )1393در پژوهشی که به مقایسه ویژگیهاای تادریس اثاربخش از دیادگاه
دانشاویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهاواز پرداخات اولویات حیطاههاای تادریس
اثربخش از دیدگاه دانشاویان به ترتیب حیطه دانش پژوهی ،روش تدریس ،قادرت ارتبااط و
خصوصیات فردی شناسایی شد.
خسروی پور و همکاران ( )1395در پژوهشی کاه عامالهاای ماوثردر روشانگری کیفیات
تدریس را از دید اع ای هیأت علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان ماورد
بررسی قرار دادند به این نتیاه دست یافتند که مهارت تدریس ،مهارت شخصی و ارتبااطی و
برنامهریزی ،در کیفیت تدریس بیشترین سهم را دارند.
پژوهش هوور و همکاران ( ،)1994نشان داد که کیفیت تدریس اع ای هیأت علمی از دو
ماموعه ویژگیهای فردی و نظام آموزشی و تعامل بین این دو تأثیر میپذیرد ،بدین معنا کاه
رابطهی مثبت و معناداری باین ویژگایهاای فاردی اسااتید و کیفیات تادریس آنهاا مشااهده
میشود.
آلستون و همکاران ( ،)2003ضمن مقایسهی دیادگاه آموزشاگران رشاتهی کشااورزی دو
ایالت در آمریکا به این نتیاه دست یافتند که متغیرهای سن ،جنس ،مدرت تحصایلی ،تارباه
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تدریس ،میزان دسترسی به رایانه و اینترنت در منزل و آموزش ضمن خدمت مدرسان در زمینه
فناوری آموزشی با دیدگاه آنان در خصوص فعالیت تدریس مرتبط میباشد.
نتایج تحقیقات مارکز ( )2006درباره بررسی عوامل موثر بر ویژگیهاای اساتادان مطلاوب
صورت گرفته با استفاده از روش تحلیل مسیر مشخص شده است که عوامل آموزشای و ساواد
اطالعاتی استادان یکی از مهمترین عوامل موثر بر ویژگیهای حرفهای استادان تاثیر دارد
یافتههای پژوهش ساکا ( )2009با عنوان دیادگاه دانشااویان طارح معلمای در ماورد تاأثیر
تمرین مدرسهای بر توسعه مهارتهای حرفهای آنان ،بیان کرد کاه بارای توساعه مهاارتهاای
حرفهای آگاهی از روشهای تدریس در یک مدل آموزشی طراحی شده بسیار ضروری است
و دانشاویان طرح معلمی باید بتوانند از ابزار و وسایل آموزشای و کماک آموزشای اساتفاده
کنند .همچنین یافتهها نشان داد که آماوزشهاای ضامن خادمت و قبال از خادمت در توساعه
مهارتهای حرفهای معلمان بسیار موثر میباشد.
این پژوهش نیز درصدد است به بررسی مقایساهای میازان شایساتگی مهاارتهاای تادریس
اساتید دانشگاههای پیام نوراستان اصفهان به منظور برنامهریزی ارتقاء کیفیت آموزشی بسردازد.
در این پژوهش موارد زیر مورد بررسی قرار میگیرد:
 .1آیا رشته تحصیلی بر مهاارتهاای تادریس (پایش از تادریس ،ضامن تادریس ،پاس از
تدریس) تاثیرگذار است؟
 .2آیاا مرتباه علماای بار مهااارتهاای تادریس (پاایش از تادریس ،ضاامن تادریس ،پااس از
تدریس) تاثیرگذار است؟
 .3آیا جنسیت بر مهارتهای تدریس (پیش از تدریس ،ضامن تادریس ،پاس از تادریس)
تاثیرگذار است؟
 .4آیاا گذراناادن دورههااای آموزشای باار مهااارتهااای تادریس (پاایش از تاادریس ،ضاامن
تدریس ،پس از تدریس) تاثیرگذار است؟
 .5آیا سابقه خدمت بار مهاارتهاای تادریس (پایش از تادریس ،ضامن تادریس ،پاس از
تدریس) تاثیرگذار است؟
روش پژوهش
این تحقیق از حیث هدف کاربردی محسوب میشود و از حیث گردآوری دادهها توصایفی
 پیمایشی است.ابزار جمعآوری اطالعات ،پرسشنامه محقق ساخته با  22گویه میباشد .در پژوهش حاضار
روایی صوری پرسشنامه با استفاده از اع ای جامعه آماری و روایی محتاوایی پرساشناماه نیاز

 /فصلنامه علمی -پژوهشی علوم اجتماعی ،سال سیزدهم ،شماره دوم ،پیاپی ( ،)45تابستان 1398

توسط برخی از اساتید دانشگاه پیام نور مورد تایید قرار گرفت .ضریب پایایی پرسشنامه نیاز باا
استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (  )0/82به دست آمد.
جامعه آماری پژوهش دستیاران و اع ای هیات علمی و دانشاویان دانشاگاههاای پیاام ناور
استان اصفهان در سال تحصیلی  95-96بودند .جامعه آماری اساتید به تعداد  321نفار (اساتاد 4
نفر ،دانشیار  12نفر ،استادیار  125نفر و دستیار علمی 180نفر) بودند کاه باا روش نموناهگیاری
تصادفی در دسترس تعداد  175نفر به عنوان نمونه آماری انتخااب شادند .بارای انتخااب تعاداد
دانشاویان نیز ،به علت بزرگ بودن جامعه آماری تعاداد  500نفار باه عناوان نموناه آمااری باه
روش نمونهگیری تصادفی در دساترس انتخااب گردیاد .باه منظاور تازیاه و تحلیال دادههاا از
نرمافزار آماری ( Spssآزمون  Tتک نمونهای ،آزمون  tدوگاروه مساتقل و آناالیز واریاانس)
استفاده شد.
يافتههاي پژوهش
سوال اول :آیا رشته تحصیلی بر مهارتهای تدریس (پیش از تدریس ،ضمن تدریس ،پاس
از تدریس) تاثیرگذار است؟
جدول ( )1آزمون  tمستقل مربوط به سوال اول
متغیر

ماموع مربعات

درجاااه
آزادی

بین گروهی

550.416

2

درون گروهی

24856.533

172

کل

25406.949

174

مرباااااع
میانگین
275.20
8
144.51
5

F

معناداری

1.904

0.152

با توجه به نتایج بدست آمده مشاهده میگردد که سط معناداری بزرگتر از  5درصد است.
لذا تفاوت آماری معناداری برحسب رشته تحصیلی وجود ندارد .بنابراین میتاوان گفات رشاته
تحصیلی بر مهارتهای تدریس (پیش از تدریس ،ضمن تدریس ،پاس از تادریس) تاثیرگاذار
نیست.
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سوال دوم :آیا مرتبه علمی بر مهارتهای تدریس (پیش از تدریس ،ضمن تدریس ،پاس از
تدریس) تاثیرگذار است؟
جدول ( )2آزمون  tمستقل مربوط به سوال دوم
متغیر

ماموع مربعات

درجاااه
آزادی

بین گروهی

23746.391

2

درون گروهی

44049.746

172

کل

67796.137

174

مرباااااااع
میانگین
11873.
196
256.10
3

F

معناداری

46.361

0.000

توجه به نتایج بدست آمده مشاهده میگردد که سط معناداری کوچکتر از  5درصد است.
لذا تفاوت آماری معناداری بر حسب مرتبه علمی وجاود دارد .بناابراین مایتاوان گفات مرتباه
علمی بر مهارتهای تدریس (پیش از تادریس ،ضامن تادریس ،پاس از تادریس) تاثیرگاذار
است.
سوال سوم :آیا جنسیت بر مهارتهای تدریس (پایش از تادریس ،ضامن تادریس ،پاس از
تدریس) تاثیرگذار است؟
جدول ( )3آزمون  tتک نمونهای مربوط به سوال سوم
سااااااط
تفاااااااوت
معنی داری
میانگینها
براباری

با فار
واریانس
بااا فاار عاادم
برابری واریانس ها

0.704

0.730

0.704

0.727

درجه
آزادی
173

t
0.3
-45

90.2
32

سااط
معنی داری
0.58
7

f
0.
296

0.3
-50

با توجه به اینکه سط معنایداری  ./730مایباشاد کاه بزرگتار از  ./05اسات لاذا تفااوت
آماری معناداری بین زنان و مردان وجود ندارد پاس مایتاوان گفات جنسایت بار مهاارتهاای
تدریس (پیش از تدریس ،ضمن تدریس ،پس از تدریس) تاثیرگذار نیست.

 /فصلنامه علمی -پژوهشی علوم اجتماعی ،سال سیزدهم ،شماره دوم ،پیاپی ( ،)45تابستان 1398

سوال چهارم :آیا گذراندن دورههای آموزشی بر مهاارتهاای تادریس (پایش از تادریس،
ضمن تدریس ،پس از تدریس) تاثیرگذار است؟
جدول( )4آزمون  tتک نمونهای مربوط به سوال چهارم
تفاااااااوت
میانگین ها
برابااری

بااا فاار
واریانس
باااا فااار عااادم
برابری واریانس ها

18.144
18.144

سط
معناااااااای
داری
0.00
0
0.00
0

درجه ازادی
173

t
6.82

0.001

4

154.7
23

سااط
معنی داری

f
11.13
7

6.75
2

با توجه به اینکه سط معنی داری  ./000میباشاد کاه بزرگتار از  ./05نیسات لاذا تفااوت
آماری معناداری بین کسانی که دورههای آموزشای گذرانادهاناد و کساانی کاه نگذرانادهاناد،
وجود دارد پس میتوان گفت گذراندن دورههای آموزشی بر مهاارتهاای تادریس (پایش از
تدریس ،ضمن تدریس ،پس از تدریس) تاثیرگذار است.
سوال پنام :آیا سابقه خدمت بر مهارتهای تدریس (پیش از تدریس ،ضمن تدریس ،پاس
از تدریس) تاثیرگذار است؟
جدول ( )5آزمون  tمستقل مربوط به سوال پنام
متغیر
بین گروهی
درون گروهی
کل

F

مربااااااع
درجااه
ماماااااااااوع
میانگین
آزادی
مربعات
39.96
8294.9
2
16589.838
3
19
207.56
172
35701.590
7
174
52291.429

معناداری
0.000

با توجه به نتایج بدست آمده مشاهده میگاردد کاه ساط معنااداری کاوچکتر از  5درصاد
است .لذا تفاوت آماری معناداری بر حسب سابقه خدمت وجود دارد .بنابراین مایتاوان گفات
سابقه خدمت بار مهاارتهاای تادریس (پایش از تادریس ،ضامن تادریس ،پاس از تادریس)
تاثیرگذار است.
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بحث و نتيجهگيري
تدریس اثربخش ،ماموعه رفتارهای یک استاد است که باعث دستیابی به اهداف آموزشی
و بهبود بخشیدن به کیفیت آموزش میشود .تادریس و هار آنچاه در کاالس درس مایگاذرد
برای نظام آموزشی مهم است ،زیرا میان رفتار استاد و پیشرفت دانشاو ارتباط معنااداری وجاود
دارد .مهمترین ویژگی های تادریس ،هدفمنادی و نظاام دار باودن هساتند .کیفیات تادریس باه
عوامل متعددی وابسته است که شاناخت هار کادام از ایان عوامال مایتواناد در بهباود کیفیات
تدریس موثر باشد .همچنین ت مین کیفیت یادگیری و یاددهی مساتلزم نگااه جادی باه تماامی
عوامل درگیر با فرآیند یاددهی و یادگیری است .یکی از ایان عوامال کیفیات تادریس اسااتید
است.
آموزش در کالس درس به عناصر زیادی مثل تسالط بار مهاارتهاای آموزشای و داناش
تخصصی نیاز دارد .دانش تخصصی و مهارتهای آموزشی مکمل یکدیگرند .اع اای هیاأت
علمی مؤثر نه تنها بایاد دارای مهاارتهاای تخصصای باشاند بلکاه بایاد تواناایی ارائاه درس،
سازماندهی و ارزیابی را نیز داشته باشند .تسلط استاد بر جنبههای مهارتهای حرفهای تدریس،
دانش پژوهی ،قدرت ارتباط و ارزشیابی میتواند از خصوصیات یک تدریس اثاربخش باشاد.
در جنبه دانش پژوهی ویژگیهاای علام و داناش و ارائاه مطالاب ناو ،در جنباه مهاارتهاای
حرفهای تدریس ویژگیهای انتقال شفاف و واض مطالب و نیاز آماادهساازی کاالس بارای
تفکر و بحث ،سازماندهی ،توالی و تنظیم مطالب ،در جنبه قدرت ارتباط ویژگایهاای ایاااد
مشارکت دانشاو در مباحث و ارتباط دوستانه با دانشاو ،و در جنباه ارزشایابی ویژگایهاای
مطلوبیات شایوه ساناش و ارزیاابی ،ق ااوت درسات و رعایات اعتادال بعناوان مهمتارین
شاخصهای تدریس اثربخش شناخته شده است .بکاارگیری مؤلفاههاای تادریس اثاربخش در
دانشگاه ،پیش از هر چیز در یافتن کمبودها و جبران نواقص آموزشی مؤثر است چرا که ایان
امر تصویری نسبتاً جامع از کیفیت آموزشی دانشگاه ارائه میدهد و منار به تقویت نقاط قوت
موجود در کیفیت تدریس استادان خواهد شاد .در کیفیات تادریس ،تادریس و یاادگیری باه
معنای انتقال و تکرار دانش نیست .بلکه کیفیت تدریس ایااد شرایطی است که هم دانشاویان
و هم اساتید فعال هستند و به طور اساسی در ایااد داناش مشاارکت دارناد و باه عناوان افاراد
انسانی رشد خواهند کرد .چنین فرآیندی بنابراین باعث تامین نیازهای پیشرفته روحی ،هیاانی،
اجتماعی ،روحانی و  ...در دانشاویان خواهد شد.
هر قدر مدرس از نظر علمی در زمیناه بحاث ماورد تادریس توانمناد باشاد بعلات وساعت
اطالعات ،توجه فراگیران را به سهولت به سوی خود جلب میکناد و یاک ارتبااط ماؤثر باین
مدرس و فراگیرانش برقرار میشود .برقراری ارتباط خوب و جهتدار میان مدرس و فراگیران
در ایااد عالقمندی و سازش بهتر و کاهش تنشها و مشکالت در کالس درس تااثیر بسازایی
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دارد زیرا مدرسی که عالقمند به توسعه ارتباط با فراگیرندگان خود میباشد ،عاالوه بار آنکاه
گوینده خوب و فعالی در کالس درس است ،شنونده خوبی نیز هست و بدین ترتیب ارتباط را
دوطرفه و پایدار میکند .رفتار مدرس در قبال دانشاویان تا حدود زیادی سازنده جوی اسات
که میتواند یاادگیری را دلنشاین و آساان یاا باه عکاس ،آن را خساتهکنناده و دشاوار ساازد.
بنابراین ،صمیمیت مدرس ،رفتار گرم و احترامی که برای شخصایت دانشااو قایال مایشاود،
میتواند تدریس را مؤثرتر سازد.
در این پژوهش سعی شده است تا مقایسهای بین مهارتهای تدریس اع ای هیئت علمی باا
توجه به متغیرهائی نظیر ،رشته تحصیلی ،مرتباه علمای ،ساابقه تادریس ،جنسایت ،گذرانادن یاا
نگذراندن دورههای آموزشی اناام گیرد .همان طور که یافتههای پاژوهش نشاان دادناد رشاته
تحصیلی و جنسیت بر مهارتهای تدریس (پیش از تدریس ،ضمن تادریس ،پاس از تادریس)
تاثیرگااذار نماایباشااند ولاای مرتبااه علماای ،گذراناادن دورههااای آموزشای و سااابقه خاادمت باار
مهارتهای تدریس (پیش از تدریس ،ضمن تدریس ،پس از تدریس) تاثیرگذار میباشند.
با توجه به نتایج تحقیق و نتایج حاصل از سواالت تحقیق پیشنهادات زیر ارائه میگردد:
 برگزاری دورههای آموزشی ضمن خدمت ارتقا سط علمی اساتید به کارگیری اساتید با تاربهتر برای دانشاویان مقاطع باالتر اساتید منتخب ،برای به اشتراتگذاری تاربههاا و راهکارهاای عملای بهباود اثربخشایتدریس تشویق گردند.
 مدیران و مسئولین دانشگاه در ارزشیابی عملکرد و ارتقاای مرتباه اع اای هیئات علمایتوجه ویژه نمایند.
 شاخصهای تدریس اثربخش بطور شفاف به اساتید و اع ای هیئت علمی ابالغ شود. جهت آشنایی اساتید با شیوههای تدریس اثر بخش کارگاههای آموزشی برگزار شود. منابع درسی و محتوای دروس ،متناسب با عالیاق و نیازهاای دانشااویان در نظار گرفتاهشود.
 جهات آشانایی اع اای هیئات علمای باا راهبردهاا ،روشهاا و فناون ارزشایابی متناوعدانشاویان کارگاههای آموزشی برگزار گردد.
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