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Abstract: This study investigated the  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش کیفیت:چکیده
effects of the quality of teaching on تدریس اساتید در باورهای خودکارآمدی دانشجویان صورت
students' efficacy beliefs. This study took a
descriptive-correlation
approach
and . پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود.گرفت
involved humanities studntes of Ferdowsi جامعه آماری تمامی دانشجویان رشته های علوم انسانی
university of Mashhad, Iran in during  بوده اند90-91 دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی
academic year of 2011-2012 as the  نفر از این دانشجویان طبق366  تعداد.) نفر7553 ً(مجموعا
statistical population. From this population,
366 students were selected through جدول کرجسی و مورگان و به شیوه نمونه گیری طبقه ای
stratified sampling method and based on  انتخاب و پرسشنامههای،نسبی با توجه به حجم هر دانشکده
Morgan and Kerjcie's table. The instrument کیفیت تدریس سراج و خودکارآمدی عمومی شرر را تکمیل
for this study included a questionnaire  داده های حاصل نیز با استفاده از آمار توصیفی و.کردند
which the samples were asked to complete.
The data was analyzed by descriptive  قادر به پیش، کیفیت تدریس.تحلیل رگرسیون تحلیل شدند
خودکارامدی
باورهای
ب ی نی
statistic and regression analysis. The دانشجویان
quality of teaching, predicted students'  درصد از واریانس8 ) و12/30=(364،1)F،p=0/000(
efficacy beliefs (F (364, 1) =30.12, باورهای خودکارامدی دانشجویان از طریق کیفیت تدریس
P=0.000) and explained 8% of the selfefficacy variance. The components of  از بین مؤلفههای چهارگانه کیفیت. قابل تبیین بود،اساتید
assessment (t=3.008, p=0.003) and =) و روابطp=008/3 t ,0/003(  ارزشیابی تدریس،تدریس
interpersonal
relationships
(t=2.197, =) پیش بینی کننده مثبت وp=197/2t ,0/029( بین فردی
p=0.029) were positive predictors and
lesson plan (t=-3.329, p=0.001) was a =) پیش بینی کننده منفیp=329/3- t ,0/001( طرح درس
negative predictor for students' efficacy  مولفه اجرای تدریس، همچنین.خودکارآمدی دانشجویان بود
beliefs. Nonetheless, the implementation of =) در پیش بینی خودکارآمدیp=924/0- t ,0/356(
teaching (t=-0.924, p=0.356) did not p=924/0- ,0/356( دانشجویان مورد بررسی سهمی نداشت
predict students' efficacy beliefs. Thus,  اجرای، بنابراین با توجه به اینکه در مطالعه حاضر.)=t
according to the teachers' lesson plans and
teaching performance, self-efficacy beliefs ،تدریس در باورهای خودکارآمدی دانشجویان نقشی نداشت
played a small rol. Accordingly, it is استفاده از روش های تدریس مساله محور که دانشجو را
recommended that teachers use problem. توصیه می گردد،درگیر فرآیند آموزش می نماید
based teaching methods which improve
آموزش
،خودکارآمدی
، کیفیت تدریس:واژههای کلیدی
students' engagement in the learning
 سرمایه، برنامه درسی: برنامه درسیکلمات کلیدی،عالی
process.
 آموزش عالی، اهداف،اجتماعی
Keywords: quality of
teaching, self
efficacy, higher education, curriculum
.s.izadi@umz.ac.ir  دانشیار دانشگاه مازندران.1
kalavi@yazd.ac.ir  استادیار دانشگاه یزد.2
Hamideh.pakmehr@gmail.com دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه فردوسی مشهد3
mojtaba.tajari@gmail.com دانشجوی دکتری آموزش عالی دانشگاه مازندران.4

دکتر صمد ایزدی .دکتر سید کاظم علوی لنگرودی .حمیده پاک مهر .مجتبی تجری

مقدمه
در عصر حاضر ،موسسات آموزش عالی ،نهایت تالش خود را جهتت حمایتت از فراگیتران و
ایجاد دانش ،مهارت و ایجاد شایستگی های مناسب در آنان به کتار گرفتته انتد (دینتتر ،داکتی و
سیگرز  .)2010 ،دانشجویانی که از عقاید و توانای هتای مناستب برختوردار باشتند ،بتا تکیته بتر
توانایی های خود می توانند موجبات رشد و توسعه همه جانبه کشور را فراهم نمایند ،زیرا ارتقای
هر کشوری در نظام آموزش عالی آن نهفته است و به اعتقاد بسیاری علوم انسانی در شتاکله ایتن
نظام ،دارای نقش محوری است (کاظمی .)1385 ،علوم انستانی و پیچیتدیگی هتای آن (حتاتمی،
 ،)1388انسان را قادر می نماید تا آگاهی های خود را نسبت بته خویشتتن ختود افتزایش داده و
کمک می نماید تا بتواند به صورت انتقادی و ادراکی تفکر نماید (عزیزی و الستونن  .)2006 ،بتر
اساس آمار موجود ،قریب به  50درصد از دانشجویان کشور در رشته های علوم انسانی به تحصیل
اشتغال دارند ،و این واقعیتی است که ضرورت تتالش جهتت ارتقتای کیفیتت آموزشتی و نهایتتا
افزایش بهره وری این رشته ها را آشکار می نماید (حاتمی .)1388 ،از ستوی دگتر ،بتا توجته بته
ماهیتی که علوم انسانی دارد ،بیشتر دانشجویان در ایتن حتوزه در دانشتگاههتای مجتازی و غیتر
حضوری مشغول به تحصیل می باشند ،که این دانشگاهها به سبب ماهیتی که دارا هستند ،امکان
تحقیق و پژوهش و ارتباط دانشجو با استاد و استفاده از شیوه هتای مناستب آموزشتی را در ایتن
ارتباط فراهم نمی نمایند (مریدی ،)1387 ،این امر در حالی رخ می دهد کته ،رشتته هتای علتوم
انسانی به عنوان حوزه های بحث انگیز بشری که با قلمروهتای پیچیتده و ظرفیتت رفتتار بشتری
سروکار دارند ،دارای ماهیتی منحصر به فرد نسبت به سایر حوزه های علمی می باشند ،از این رو
ضروری است ،تا برای تسهیل ،بهسازی ،اصالح و بازنگری فرایند برنامه های درسی و شتیوه هتای
تدریس در این رشته ها ،الگوهای مؤثر و متفاوتی طراحی و تدوین گردد که می توان بته افتزایش
اهمیت و جایگاه دانشجویان در ارتقاء و پربارتر نمودن هر چه بیشتر رشته های علوم انسانی اشاره
نمود (بارنت و کات  .)2005 ،در رابطه با دانشجویان ،بر افکار و باورهای دانشجویان که می توانتد
نقش مهمی در فرآیند یادگیری آنان داشته باشد ،تاکید زیادی می شتود (شتانک  ،)2003 ،ایتن
مفهوم در ادبیات ،یادگیری اجتماعی ،خودکار آمدی نام گرفته است ،که در حیطه یتادگیری ،بته
باور افراد درباره تواناییهای خود برای انجام دادن تکالیف آموزشی داللت داشته و به عنتوان یتک
عامل انگیزشی ،فعال کننده و جهت دهنده رفتار دانشجویان به سوی اهداف مورد نظتر (گترین،
میلر ،کروسن و آکی  )2004 ،که گاهی سطحی از اعتماد بته نفتس در افتراد ،تعریتف متیگتردد
(جِین و داوسون )2009،؛ اما ،بیشتر به عنتوان مؤلفته اصتلی رفتتار و بته خصتوي تغییتر رفتتار
شناخته متی شتود (ستان  ،والتک ،بترات و تانتدر  .)2010،خودکارآمتدی یعنتی بتاور فترد بته
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توانائی¬اش (تیئرنی ) 2002 ،که عملکردهای انسانی را از طریق شناخت ،انگیزش ،فراینتدهای
فکری و تصمیم¬گیری تنظیم می¬کند (بِنایت و باندورا .)2004،این مفهوم از نظریته شتناخت
اجتماعی بندورا ،مشتق شده است ،که به باورهای یا قضاوت های فرد بته توانتایی هتای ختود در
انجام وظایف و مسئولیت ها اشتاره دارد (بنتدورا .)1997 ،و بته ارزیتابی شتناختی فترد در متورد
توانایی ها و قابلیت های خود برای انجام موفق یا عدم موفقیت آمیز تکالیف یا امور توجه می کند
(آشر و پاجاریس 2006 ،؛ بود و همکاران .)2006 ،افراد با خودکارآمدی باال اهداف مشتکل تتری
را انتخاب و روی موقعیت ها و شرایط متمرکز می شتوند (شتوارتزر و لتوتس سینستکا .)2007 ،
چنین افرادی درگیر اهداف چالش برانگیز شده ،که بر پشتکار تحصیلی آن هتا تتاثیر متی گتاارد
(پاجاریس و اسچانک  .)2001 ،در حالی که فراگیران با خودکارآمدی پایین معمتوالً دیتد منفتی
نسبت به موضوع و در نهایت توانایی خود دارند (النتدان  .)47 :2003 ،نتیجته تحقیتق بانتدورا و
الت ( )2003نشان داد که درت خودکارآمدی ایجاد انگیتزه نمتوده و پیشترفت عملکترد را بتاال
می¬برد .همچنین نتایج مطالعات نشان داده است که خود کارآمدی متیتوانتد نقتش مهمتی در
پیشرفت تحصیلی فراگیران ایفا نماید (گرین و همکاران .)2004 ،به نظتر بانتدورا ( ،)2008اگتر
افراد بدانند که با اقدامات خود می توانند نتایج مثبتی را به دست آورند شتو و انگیتزه بیشتتری
برای مواجه با مشکالت پیدا مینمایند .همچنین وی بیان میدارد کته افتراد زنتدگی ختود را بتر
اساس میزان ادرات خودکارآمدیشان هدایت می کنند .مطالعتات گستترده محققتان در آمتوزش
عالی نشان می دهد عواملی مانند ارزیابی از دانشجو (شانک ، )1996 ،ارائه و بتازخورد (پاجتاریس
و اسچانک  ،)2001 ،وظایف آموزشی (پینتریچ و دگورت  ،)1990 ،تعیین هدف (شانک و شوارتز
 )1993 ،و دریافتتت پتتاداش متناستتب (شتتانک ،)1984 ،م تی توانتتد عوامتتل مهم تی در افتتزایش
خودکارآمدی دانشجویان باشد .و براساس عقاید بندورا محیط های آموزشی نقش مهمی در رشتد
و شکل گیری خودکارآمدی افراد دارند ( بندورا .)1994 ،دانشجویانی که معتقتد هستتند کته در
انجام تکالیف خود از توانایی باالیی برخوردار هستند ،تمایل و تالش بیشتری برای انجتام تکتالیف
از خود نشان می دهند ،و به توانایی خود در انجام امور تحصیلی اعتماد بیشتری دارنتد ( بنتدورا،
 1997و بون و اسکالویک  ،)2003 ،همانطور که ذکر گردید موفقییت و شکست در بستیاری از
تکالیف آموزشی بستگی به احساسی است که فترد نستبت بته توانتایی هتایش داشتته و داشتتن
خودکارآمدی باال ،انتظار موفقیت و پشتکار در فعالیت ها را افزایش می دهد (پتازیفیرو .)2008 ،
یکی از مهمترین منابعی که می تواند نقش مهمی در باال نگه داشتتن خودکارآمتدی دانشتجویان
داشته باشد مقوله تدریس و کیفت ارائه آن است ،زیرا یک تدریس با کیفیتت ،بایتد مولفته هتای
مهمی را در خود جای دهد و هریک از این مولفه ها متی تواننتد بته عنتوان یتک عامتل مهتم در
افزایش خودکارآمدی دانشجویان عمل کنند .کیفیت در آموزش عالی مفهومی چند وجهی استت
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که به زمینه نظام دانشگاهی و استاندارهای رشتههای آن بستگی داشته و در حتوزه تتدریس ،بته
درجه انطبا و سازگاری هر یک از شتاخ هتا و ویژگتیهتای اصتلی تتدریس بتا استتانداردها و
خصوصیات مطلوب و متعالی ،تعریف شده است .در این راستا ایزلتر ( )2000مطترح متیکنتد؛
کیفیت تدریس اساتید از جمله عوامل قابل توجهی است کته بایتد بته عنتوان بخشتی از اهتداف
دانشگاهی مدنظر قرار بگیرد که برآیند آن کیفیت مطلوب یادگیری بوده و در مراکز آموزش عالی
اصوالً ارتقای فرصتهای یادگیری موثر برای دانشجویان ،تعریف متیشتود (ویتدویچ  ،2000 ،بته
نقل از پاکمهر .)1391 ،به اعتقاد مارش و همکاران ( ،)2009کیفیت تتدریس ،آن چیتزی استت
که دانشجویان و اعضای هیئت علمی ،آن را تدریس اثر بختش متیداننتد .منظتور از بعتد کیفتیِ
تدریس ،در واقع مجموعه ای از رفتارها و عملکردهتای استتاد کته باعتث دستتیتابی بته اهتداف
آموزشی و یادگیری بهتر دانشجویان میگردد (جونز  .)2003 ،عملکرد استاتید در خصتوي یتک
تدریس با کیفیت در صورتی می تواند منجر به افزایش خودکارآمتدی دانشتجویان گتردد ،کته بتا
توجه و ارتقاء این مولفه ها هم تدریس با کیفیت تری ارائته شتود و هتم موجبتات خودکارآمتدی
دانشجویان را فراهم سازد ،البته در خصوي مولفه های یک تدریس با کیفیتت ،نقطته نظتر هتای
متفاوتی وجود دارد ،از جمله اجزای مهم کیفیت تدریس ،مقوله استتراتژی هتای تتدرس و طترح
درس مناسب اساتید است ،به منظور مقابله با چالش ها و مشکالتی که ممکن استت در برقتراری
ارتباط و آموزش فراگیران ایجاد شود ،استراتژی های تدریس باید متناسب با زمینته دانشتجویان
انتخاب شود (اورمن  .)2004 ،در همین راستتا استتفاده از استتراتژی هتای دیگتری در تتدریس
مانند ،شیوه پرسش و پاسخ و نقشی که بر یادگیری فراگیران دارد مورد توجه قترار گرفتته استت
(آلمیدا و همکاران .)2010 ،صاحبنظران معتقدند ،از جمله مولفه های یتک استتراتژی تتدریس
مناسب ،استفاده از تکنولوژی آموزشی در فرآیند آموزش است ،زیرا با توجه به تحتوالت عظیمتی
که در زمینه فناوری اطالعات و ارتباطات صتورت گرفتته استت ،استتفاده از فنتاوری اطالعتات و
ارتباطات موجب افزایش میزان موفقیت در فرآیند تدریس و یادگیری شتده استت (کتر 2005 ،؛
پترینا  .)2003 ،همچنین استفاده از فناوری موجب ایجاد انگیزه و افزایش توانایی حل مستاله در
فراگیران می گردد (گریب و گریب .)2007 ،و از آنجایی که خودکارآمدی پایین با سطح پتایینی
از تالش همراه است (هسی ،چو ،لیو و اسکالرت  ، )2008 ،تالشی که دانشتجو بترای یتادگیری و
توانایی در استفاده از تکنولوژی آموزشی می کند ،خود موجب افزایش خودکارآمتدی دانشتجویان
می گردد(جیراسولی و هانیف ین .)2008 ،همچنین یکی از راههای انکار ناپایر در ارتقای کیفیت
آموزش ،داشتن طرح درس مناسب است ،برگزاری یک دوره آموزشی زمانی تحقق متی یابتد کته
هدف از تدریس و نحوه تدریس مشخ باشد (نیک بخش ،امری ،کناری و رزاقی ،)1389 ،طترح
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درس توصیفی است که مشخ می کند ،چه چیزی ،با چه روشی ،در چه زمتانی و مکتانی بایتد
یاد گرفته شود و دانشجویان چگونه ارزیابی خواهند شد (صابریان و همکاران ،)1381 ،طرح درس
را می توان از مهمترین راه های صحیح ارائه مفاهیم و مطالب درستی دانستت ،کته اکثتر استاتید
ممکتتن استتت آگتتاهی هتتای الزم را در خصتتوي آن نداشتتته باشتتند (انتتدرو 2007 ،؛ نهاونتتدی و
همکاران .)1390 ،داشتن یک طرح درس مناسب موجب ایجاد پیوند محکم و استوار بین اهتداف
و روش های یاددهی  -یادگیری شده و میزان موفقیت تدریس و به دنبال آن موفقیت تحصیلی و
خوکارآمدی را افزایش می دهد (نوبل و کنون ،ترجمته محمتودی1997 ،؛ مظلتومی و همکتاران،
2000؛ بازارافکن و نیک سرشت ،)2002 ،همچنین طرح درس موجب عتدم بتروز فراموشتی در
ارائه مطالب (منصوریان و همکاران ،)2008 ،توالی منطقی تدریس (سلطانی و همکتاران،)1379 ،
استفاده بهینه از زمان کالس وکارایی ،اثر بخشی آموزش (صابریان و سالمی )1390 ،و راه گشای
معلم برای ارائه تدریس مؤثر و با کیفیت می باشد (دلگشایی و همکاران.)1388 ،
از جمله اجزای مهم دیگر کیفیت تدریس ،روش هایی است که مورد استفاده استاتید قترار
می گیرد ،به زعم کمبرز و هاردی ( )2005فعالیت های کالستی ،متیتوانتد منجتر بته افتزایش
باورهای خودکارآمدی فراگیران گردد .لاا ،توجه به روشهای تتدریس فعتال ،جهتت طراحتی در
برنامههای درسی امری ضروری بوده (کالرر  )1985 ،که متأثر از اصتول ایتدئولوژیکی ،آموزشتی،
انگیزشی (باتلهو و آدانل  )2001 ،و تجارب یاددهنده میباشد (ولش  .)2006 ،روشهای مختلتف
تدریس بر روی دانشجویان تتأثیرات متفتاوتی خواهتد داشتت و بستته بته موقعیتت یتادگیری و
ویژگیهای فراگیران ،ممکن است روشهای تدریس منحصر به فردی به کار گرفته شود (پتاریش
و رابین  .)2009 ،روش های تدریسی که ،دانشجویان در آن هیچ گونه خالقیت ،ابتداع و نتوآوری
ندارند و فقط استراتژی حفظ کردن در آنها ارتقاء می یابد (کونس  ،)2007 ،بسیار نامطلوب جلوه
می نمایند .به همین دلیل اجرا مناسب و استفاده از روش های مطلوب تدریس موجب یتادگیری
مشارکتی (رجب  ،)2007 ،افزایش انگیزه (وازکئویز ،)2008 ،افزایش رضایت دانشجو (گیجبلز و
همکاران2005 ،؛ بوورز ،)2004 ،رشد یادگیری خود محور و خودکارآمتدی (دوکتی و همکتاران،
2005؛ وازکئویز2008 ،؛ رجب ،2007 ،دانلپ 2005 ،؛ یان و کیتان 2003 ،؛ ونت و همکتاران،
2004؛ کرین به نقل ازخویی نژاد و رجایی1384 ،؛ تاملینسون ،کاپالن ،پورسل و رنزولی :2008 ،
 )51و افزایش مهارت های حل مساله (مارشال و همکاران ،)2008 ،می گردد.
عامل مهم دیگری نیز که می تواند در کیفیت تدریس نقش مهمی را بازی نمایتد و موجتب
افزایش خودکارآمدی فراگیران شود ،روابط بین فردی و بازخورد استاد به دانشجو استت (هتتی و
تیمپرلی  .)2007 ،این دو اجزاء مهم دیگری از کیفیت تدریس می باشند ،کته بایتد متورد توجته
قرار گیرند ،در مطالعه طولی که در طتول ستال هتای 2009 ،2007 ،و  ،2010توستط پاولینتا و
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همکاران صورت گرفت ،روابط بین فردی مناسب ،توجه به مهارت هتای ارتبتاطی و ایجتاد جتوی
لات بخش به عنوان یک از اصلی ترین اجزا تدریس با کیفیت مورد توجته قترار گرفتت (پاولینتا،
زوریکا و پونکارت  .)2011 ،در همین راستا تحقیقات گسترده ای که در حتوزه کیفیتت تتدریس
صورت پایرفته نشان دهنده این واقعیت است که برقراری ارتباط مناسب بتین استتاد و دانشتجو
عامل مهمی در بهبودکیفیت تدریس است ( برنن و شتاه  .)2000 ،همچنتین بتازخورد استتاد در
کالس و رفتاری که با فراگیران خود دارد ،پاسخی به عملکرد دانشجو و عملکرد دانشجو کوششی
برای نشان دادن تسلط در دستیابی به اهتداف یتادگیری استت .تحقیقتات نشتان متی دهتد کته
فراگیران به منظور یادگیری بهتر و موثرتر نیازمند بازخورد می باشند (بانگرت ،کولیک ،کولیک و
مورگان 1991 ،؛ بولتر و وی  ،)1995 ،بازخورد به تک تک فراگیران این امکان را متی دهتد کته
فرآیندهای شناختی خود را بازسازی نمایند و باعث پیشرفت تحصیلی و افتزایش انگیتزه آنتان در
فرایند آموزش می گردد (واردن  .)2000 ،مونتاگو ( ،)2003نشان می دهدکه بازخورد نته تنهتا
به شکل گیری و ارتقاء باورهای خودکارآمدی منجر می شتود ،بلکته عملکترد یادگیرنتدگان را در
حوزه های خاي و به ویژه دشوار ارتقاء داده و موجب بهبود روند آمتوزش متی گتردد (هتاروی ،
2003؛ کلفورد  ،)2005 ،مفهوم دیگری که در ارتباط نزدیکتی بتا بتازخورد قترار دارد ،ارزشتیابی
است .به عقیده هورنبی ( ،)2003ارزشیابی دارای  4نقش؛  -1ارائه اطالعات در خصتوي میتزان
دسترسی به اهداف  -2فراهم نمودن پشتیبانی برای یادگیری های بعدی  -3ارزیابی صتالحیت و
کیفیت تدریس  -4وسیله ای برای قضاوت است .در حقیقت ،ارزیابی بتا کیفیتت ،یکتی از نشتانه
های آموزش مناسب است ( جیما  ،)2011 ،و بته همتین دلیتل یاددهنتده بایتد یتک چتارچوب
مناسب در ارزیابی داشته باشد (کوآلترز  .)1999 ،ارزشیابی دانشجویان باید بتا توجته بته زمینته
های فردی ،اجتماعی و فرهنگی آنان صورت پایرد (لئونارد ،بورت و استکافیلد 2002 ،؛ رمتزی ،
 ،)2000و اساتید باید در فرآیند ارزشیابی عالوه بر متغییرهتای شتناختی ،عوامتل و متغییرهتای
عاطفی را نیز مدنظر خود قرار دهند .هنگامی که دانشجو بتر استاس ارزشتیابی مناستب بته درت
مناسبی از توانمندی های خود دست پیدا کند ،خواهد توانست نقاط ضعف خود را شناسایی و در
جهت تقویت آن گام بزرگی را بردارد ،که موجب خواهد شد خودکارآمتدی دانشتجویان بته طتور
فزاینده ای تحت تاثیر قرار گرفته و رشد مطلوبی را نشان دهد.
با توجه به آنچه در خصوي مفهوم خودکارآمدی و نقش آن در فرآیند یادگیری دانشجویان
و باعنایت به عوامل آموزشی موثر بر خودکارآمدی دانشجویان که در این مقاله به کیفیت تدریس
اشاره گردید ،بررسی ها حاکی از آن است کته مولفته هتای یتک تتدریس باکیفیتت و بتا کتارایی
مناسب ،موجب می گردد ،خودکارآمدی دانشتجویان بته طتور چشتمگیری افتزایش یابتد ،البتته
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همانطور که ذکر گردید ،در خصوي مولفه های یک تدریس با کیفیت اتقا آراء وجود نداشتته و
هر یک از محققان از دیدگاه خویش به ابعاد ایتن مستاله پرداختته انتد ،امتا در ایتن پتژوهش در
خصوي مولفه های یک تدریس با کیفیت ،پرسشنامه کیفیت تدریس سراج ( ،)2002بته عنتوان
مبنای عمل قرار گرفته ،که در این راستا  4مولفه ،طرح درس ،اجرای تدریس ،ارزشیابی تتدریس
و روابط بین فردی از اهمیت بیشتری در حوزه کیفیت تتدریس برختوردار متی باشتند ،از ستویی
دگر ،کیفیت تدریس باال ،موجب ارتقاء خودکارآمدی دانشجویان شده و مطالعاتی چنتد (جعفتری
ثانی و همکاران1391 ،؛ دینتر ،داکی و سیگرز ،)2010 ،نیز حاکی از وجود ایتن ارتبتاط معنتادار
هستند ،همچنین این مطالعات به نقش بسیار مهم مداخالت بر اساس نظریه شتناختی اجتمتاعی
در افزایش خودکارآمدی دانشجویان اشاره می کنند .و از آنجتایی کته یکتی از مهمتترین رستالت
های آموزش عالی در هر کشور پرورش افرادی توانا برای جامعه ای پویا است ،و با توجه به ختالء
مطالعاتی در ایتن حتوزه ،پتژوهش حاضتر بتا هتدف بررستی نقتش کیفیتت تتدریس استاتید در
خودکارآمدی دانشجویان ،صورت پایرفته است.
روش پژوهش
پژوهش حاضر پیمایشی و از نوع همبستگی میباشد .جامعهی آماری ،نمونه و روش نمونته
گیری :جامعه آماری این مطالعه ،تمامی دانشجویان رشته های علتوم انستانی دانشتگاه فردوستی
مشهد -ایران در سال تحصیلی  90-91که در دانشکده های علتوم تربیتتی و روانشناستی (1360
نفر) ،الهیات ( 1354نفر) ،ادبیات ( 2739نفتر) ،علتوم اداری و اقتصتاد ( 2100نفتر) مشتغول بته
تحصیل بوده-اند ( 7553نفر) .تعداد  366نفر از این دانشجویان ( 65نفتر الهیتات 66 ،نفتر علتوم
تربیتی و روانشناسی 132 ،نفر ادبیات و  103نفر علوم اقتصادی و اداری) طبق جدول کرجسی و
مورگان ( )1970و به شیوه نمونه¬گیری طبقه ای نسبی انتخاب شدند .به این صورت که ابتدا بتا
توجه به حجم جامعه آماری هر دانشکده و بر اساس جدول مورگان ،از هر دانشکده بتا توجته بته
نسبت به دست آمده تعدادی دانشجو از رشته های مختلف به صورت تصادفی انتخاب و به منظور
رعایت اخال پژوهش ،پتس از توضتیح مختصتری در متورد اهتداف پتژوهش و جلتب مشتارکت
آزمودنی¬ها از آنها خواسته شد پرسشتنامه هتای کیفیتت تتدریس و خودکارآمتدی را تکمیتل
نمایند .داده¬های حاصل نیز با استفاده از ضریب همبستتگی پیرستون ،رگرستیون چندگانته بته
شیوه همزمان تحلیل و تفستیر شتدند .ابتزار پتژوهش -1 :پرسشتنامه کیفیتت تتدریس ستراج
( :)2002این مقیاس به منظور ارزیابی کیفیت تدریس طراحی شده است که  20گویته دارد و در
یک طیف  4درجهای لیکرت (خیلی زیاد= 4تا خیلی کم= )1درجه بندی شتده استت .پرسشتنامه
حاضر شامل  4مؤلفه طرح درس ،اجرای تدریس ،ارزشیابی تدریس و روابط بین فردی متیباشتد.
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برای تعیین روایی پرسشنامه از تحلیل عاملی اکتشافی و مؤلفه¬هتای چهارگانته آن متورد تاییتد
قرار گرفته و پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ %76 ،حاصتل گردیتده استت (پتات مهتر،
جعفری ثانی ،سعیدی رضوانی و کارشکی .)1391 ،در مطالعه حاضر آلفای کرونباخ  %84به دست
آمد -2 .مقیاس خودکارآمدی عمومی شرر  :دارای  17سوالِ  5گزینهای بوده و سه جنبه از رفتار
را میسنجد :آغازگری رفتار  ،تالش جهتِ ادامه رفتار و مقابله با مشکالت و محدودیتها  .نمتره
گااری این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت است .به هر سؤال 1تتا  5امتیتاز تعلتق متیگیترد.
امتیازات باالتر بیانگر خودکارآمدی قویتر و امتیازات پایینتر بیتانگر خودکارآمتدی ضتعیف¬تتر
هستند .در این مقیاس باالترین نمره  85و پایین¬ترین نمره  17می¬باشد (جعفری ثتانی ،پتات
مهر و عقیلی .)1390 ،در پژوهش دهقانی ،جعفری ثانی ،پتات مهتر و ملتک زاده ( )2011اعتبتار
این مقیاس  0/78گزارش شده است .در این مطالعه ،ضریب آلفا  %83حاصل گردید.
یافته های پژوهش
در جدول  1توزیع فراوانی و درصد دانشجویان به تفکیک دانشکده های علوم انسانی گزارش شده

است .بر اساس نتایج مندرج در جدول ماکور  65نفر دانشجویان از دانشکده الهیات
( 66 ،)%17/8نفر از دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ( 132 ،)%18نفر از دانشکده
ادبیات ( ) %36/1و  103نفر از دانشکده علوم اداری و اقتصاد ( ) %28/1می باشند.
جدول  -1توزیع فراوانی و درصد آزمودنی ها به تفکیک دانشکده و جنسیت
دانشکده

فراوانی

درصد

الهیات

65

%17/8

علوم تربیتی و وراشناسی

66

%18

ادبیات

132

%36/1

علوم اداری و اقتصاد

103

%28/1

مجموع

366

%100

ماتریس همبستگی کیفیت تدریس اساتید و مؤلفههای آن با میزان باورهای خودکارآمدی
دانشجویان در جدول  2گزارش گردیده است .بین کیفیت تدریس اساتید با باورهای
خودکارآمدی دانشجویان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ( .)p=0/01 ،r= 0/27همچنین ،در
حالی که هر یک از مؤلفههای چهارگانه کیفیت تدریس با باورهای خودکارآمدی دانشجویان
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رابطه معناداری داشتهاند؛ مؤلفه ارزشیابی تدریس بیشترین رابطه ( )r =0/ 14, p=0/01و مؤلفه
های طرح درس( )r = -0/21, p=0/01و روش تدریس رابطه منفی ( )r = -0/ 11, p=0/05را
به لحاظ آماری با باورهای خودکارآمدی دانشجویان به خود اختصاي داده است .به عالوه ،مولفه
روبط بین فردی با خودکارآمدی ربطه مثبت و معناداری داشت (.)r = 0/ 14, p=0/01
جدول  -2ماتریس همبستگی بین کیفیت تدریس اساتید و مؤلفههای آن با باورهای
خودکارآمدی دانشجویان
آماری

شاخ
متغیر
 )1مؤلفه طرح درس
 )2مؤلفه اجرای تدریس
 )3مؤلفه ارزشیابی تدریس
 )4مؤلفه روابط بین فردی
 )5کیفیت تدریس
 )6باورهای خودکارآمدی

همبستگی
2
1
1
**0/381
-0/067
-0/071.
**0/405
**-0/219

3

0/044
-0/029
**0/449
*-0/116

5

4

**0/136
**0/572
**0/178

**-/463
**0/147

**0/276

**معناداری در سطح 0/01

به منظور تعیین سهم کیفیت تدریس در پیش بینی باورهای خودکارامدی دانشجویان از تحلیل
رگرسیون ساده استفاده گردید .به جهت تشخی نرمال بودن توزیع دادههای مربوط به باورهای
خودکارآمدی از آزمون کالموگروف -اسمیرنوف استفاده شد که با توجه به اینکه سطح معنی
داری بیشتر از  0/05حاصل گردید ،میتوان ادعا نمود ،توزیع دادههای مربوط به متغیر وابسته،
نرمال است ( .)p=0/573در ادامه ،رگرسیون ،میزان تبیین کنندگی را برابر با  0/08نشان داد؛ به
این معنا که تنها 8 ،درصد از واریانس باورهای خودکارامدی دانشجویان از طریق کیفیت تدریس
اساتید ،قابل تبیین است ( .)p=0/000جدول  3تحلیل واریانس را گزارش میکند و معنی داری
مدل را مورد ارزیابی قرار میدهد ( .)F)364،1(=30/12،p=0/000بنابراین ،کیفیت تدریس،
قادر به پیش بینی باورهای خودکارامدی دانشجویان میباشد.

جدول -3نتایج تحلیل واریانس برای پیش بینی خودکارامدی دانشجویان از طریق کیفیت
تدریس اساتید
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منبع تغییرات

SS
3151/977

Df
1

MS
3151/977

باقی مانده

38079/676

364

104/614

کل

41231/653

365

----

پیش بینی

***

P

F
30/129

***0/000.

معناداری در سطح 0/001

با توجه به نتایج مندرج در جدول  4ضریب بتای استاندارد شده برای ارزیابی سهم متغیر پیش
بین ،اندازهای را بر حسب انحراف استاندارد ارائه میدهد .در واقع ،بتا تغییر پیش بینی شده در
انحراف استاندارد متغیر مالت ،با توجه به تغییر یک انحراف استاندارد در متغیر پیش بین است.
یعنی چنانچه کیفیت تدریس اساتید به میزان یک انحراف استاندارد افزایش یابد ،میتوان پیش
بینی نمود که باورهای خودکارامدی دانشجویان به اندازه  0/27افزایش خواهد یافت .بنابراین ،با
توجه به مقدار  pمیتوان گفت که احتماالً کیفیت تدریس اساتید تأثیر زیادی بر باورهای
خودکارامدی دانشجویان دارد (.)t=5/48,p=0/000
جدول  -4نتایج مربوط به ضریب رگرسیون خودکارامدی
متغیر پیش بین

ضریب رگرسیون b

SE

ضریب رگرسیون β

t

P

کیفیت تدریس

0/479

0/087

0/276

5/489

***0/000

***

معناداری در سطح 0/001

به منظور تعیین سهم مؤلفههای کیفیت تدریس اساتید (متغیرهای پیش بین) در پیش بینی
باورهای خودکارامدی دانشجویان از رگرسیون چندگانه به روش همزمان استفاده گردید .آماره-
های دوربین -واتسون نشان دهنده عدم وجود خودهمبستگی در خط رگرسیونِ مورد نظر ،دارای
مقداری کمتر از  4بوده ( )1/716و لاا ،استفاده از مدل رگرسیون بال مانع است .نتایج نشان
میدهد مؤلفهها ی کیفیت تدریس اساتید قادر به پیش بینی باورهای خودکارامدی دانشجویان
هستند ( .)F)361،4(=8/85، p=0/000میزان تبیین کنندگی متغیر مالت (باورهای
خودکارامدی) از طریق متغیرهای پیش بین (مؤلفههای کیفیت تدریس)  0/09به دست آمد.
(جدول .)5
جدول  -5نتایج تحلیل واریانس برای پیش بینی خودکارامدی دانشجویان
منبع تغییرات
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df

MS

F

p

R2
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پیش بینی

3685/128

4

921/282

باقی مانده

37546/524

361

104/007

کل

41231/653

365

8/858

***0/000

0/09

---***

معناداری در سطح 0/001

مقادیر  Toleranceدر جدول  6حاکی از میزان رعایت تشخی های هم خطی به منظور ارتباط
هر متغیر پیش بین با سایر متغیرهای پیش بین است .نتایج تحلیل واریانس معنی داری کل
مدل را مورد ارزیابی قرار میدهد  .بر اساس آنچه در جدول ماکور آمده است ،بررسی ضریبهای
رگرسیون و معناداری آنها نشان میدهد از بین مؤلفههای چهارگانه کیفیت تدریس ،مؤلفههای
ارزشیابی تدریس ( ،)t= 3/008, p=0/003طرح درس ( )t= -3/329, p=0/001و روابط بین
فردی ( )t=2/197, p=0/029در پیشبینی خودکارآمدی دانشجویان سهیم هستند .این پیش
بینی کنندگی بدین صورت است ،دانشجویانی که مولفه ارزشیابی تدریس و روابط بین فردی را
در سطح باالتری ارزیابی نموده اند ،خودکارآمدی باالتری دارند؛ لیکن با توجه به منفی بودن
مقدار  tدانشجویانی که طرح درس اساتید را در سطح باالتری ارزیابی نموده اند ،باورهای
خودکارآمدی پایین تری دارند .همچنین ،مولفه اجرای تدریس ( )t= -0/924, p=0/356در
پیش بینی خودکارآمدی دانشجویان مورد بررسی سهمی نداشت( .)t= -0/924, p=0/356با
توجه به نتایج حاصل ،مؤلفه ارزشیابی تدریس ،بیشترین تأثیر را بر پیش بینی باورهای
خودکارامدی دانشجویان داشته است.
جدول  -6ضرایب رگرسیون مؤلفههای کیفیت تدریس اساتید در پیش بینی خودکارآمدی
دانشجویان
ضریب رگرسیونb

SE

ضریب بتای
استاندارد شده
β

t

طرح درس

-0/671

0/202

-0/182

-3/329

0/001

اجرای تدریس
ارزشیابی
تدریس

-0/190

0/206

-0/050

-0/924

0/356

0/850

0/614

0/204

0/153

3/008

0/003

0/972

0/471

0/214

0/112

2/197

0/029

0/977

متغیرهای پیش
بین

روابط بین فردی

***معناداری در سطح 0/001

p

Tolerance
Value
0/846

***معناداری در سطح 0/001

بحث و نتیجه گیری
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با توجه به اینکه یادگیری موثر به عنوان اهداف غایی آموزش عتالی در نظتر گرفتته شتده و
شناسایی عوامل کیفی موثر بر عواملی که به نحوی منجر بته افتزایش و بهبتود فراینتد یتادگیری
دانشجویان می شوند ،ضرورت دارد ،مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش کیفیت تدریس استاتید و
مؤلفههای چهارگانه آن (طرح درس ،اجرای تدریس ،ارزشیابی تدریس و روابط فردی) در باورهای
خودکارامدی دانشجویان صورت گرفت .شایان ذکر استت کته نتتایج مطالعته محققتین تتاکنون،
شواهدی مبتنی بر انجام چنین مطالعتهای را نشتان نتداده استت .لتاا در زمینته ارائته مطالعتات
همخوان و ناهمخوان در نتیجه کلی و برخی یافتهها محدودیتهایی وجود داشت .نتتایج حاصتل،
نشان داد بخش معناداری از واریانس خودکارامدی دانشجویان به واسطه کیفیت تدریس استاتید
قابل تبیین¬ بود .بر اساس این یافته میتوان گفت احتماالً هر چه کیفیت تدریس استاتید بتاالتر
باشد ،باور دانشجویان به توانایی های خود نیز بیشتر خواهد بود .که نتایج ایتن تحقیتق بتا نتتایج
تحقیقات (جعفری و همکاران1391 ،؛ دینتر ،داکی و سیگرز )2010 ،همخوانی دارد ،متی¬تتوان
گفت به کارگیری روشهای تدریس مناسب توسط استاد ،بازخورد به فعالیتهای دانشجویان ،بته
چالش کشیدن فرایندهای فکری آنان و ارائه مطالب به صورت اثربخش ،ایجاد یک محتیط علمتی
مناسب و با کیفیت هنگام تدریس محتوای برنامه درسی ،داشتن یک چهارچوب قابتل انعطتاف و
تفکر محور و روابط مناسب اساتید با دانشجویان ،منجر به شرکت فعاالنه آنان در مباحث کالستی
و امکانِ بروز توانمندی ها و قابلیت های و ارتقای خودکارامدی دانشجویان را فراهم می کند .لتاا
توجه اساتید به بعد کیفی تتدریس در راستتای توستعه و بهبتود اعتقتاد دانشتجویان نستبت بته
توانمندی های خود عالوه بر اینکه موجب ارتقای ظرفیت های بالقوه دانشجویان میگردد؛ زمینته
را نیز برای یادگیری بهتر و عمیقتر آنان فراهم متیستازد .بته زعتم گترین و همکتاران (،)2004
خودکارامدی به عنوان یک عامل انگیزشی ،فعال کننده و جهت دهنده رفتار فراگیتران بته ستوی
اهداف مورد نظر در نظام های مختلف آموزشی می باشد و کیفیت تدریس در این راستا ،فتاکتور
مناسبی در جهت افزایش چنین انگیزه ای است.
نتایج رگرسیون چندگانه بته روش هتمزمتان ،در خصتوي تبیتین کننتدگی متغیتر متالت
(خودکارآمدی) از طریق متغیر پیش بین (مؤلفتههتای کیفیتت تتدریس) نشتان داد کته؛ از بتین
مؤلفههای چهارگانه کیفیت تدریس اساتید ،تنها مؤلفههای ارزشیابی تدریس و روابط بین فتردی
قادر به پیش¬بینی باورهای خودکارآمدی دانشجویان میباشند؛ در صورتی که مؤلفتههتای طترح
درس و اجرای تدریس ،قادر به پیش بینی باورهای خودکارآمدی دانشجویان نبودند .با توجته بته
یافتههای حاصل ،چندین سوال به صورت زیر قابل طرح و بررسی است .اینکه چرا علیرغم اینکته
مبانی نظری حاکی از این هستند که طرح درس و استراتژیهای تتدریس متی تواننتد منجتر بته
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بهبود و ارتقای اعتقاد دانشجویان نسبت به توانمندیهای خود گردنتد ،در ایتن مطالعته نقشتی در
پیش بینی میزان خودکارامدی دانشجویان مورد بررسی نداشتند؟ و دوم اینکه ارزشیابی تتدریس
و روابط بین فردی استاد -دانشجو در چه صورت میتواند باعث ارتقای باورهای دانشجویان نسبت
به توانمندیهای دانشجویان گردد؟
نتایج نشان داد که مولفه طرح درس ،قادر به پیش بینتی تفکتر انتقتادی دانشتجویان نمتی
باشد .که با نتایج تحقیقتات (مظلتومی و همکتاران2000 ،؛ بتازارافکن و نیتک سرشتت،)2002 ،
همخوان نمی باشد ،در توجیه این یافته میتوان گفت هر چنتد طترح درس مؤلفتهای استت کته
الزمه یک تدریس موفق است ،اما چنانچه با یک چهارچوبِ کتامالً از پتیش تعیتین شتده تعریتف
شود ،از آنجایی که دانشجویان را در یک قالب محدود شده از سوی استاد قرار می دهد ،آنان قادر
نیستند در چنین فضایی ،توانمندیهای خود و ظرفیت های خود را بروز دهند .این یافته در واقتع،
بیانگر این واقعیت است اساتیدی کته بتا مشتخ کتردن و ارائته طرحتی از قبتل تعیتین شتده،
سازماندهی و مشخ ساختن اهتداف غیتر قابتل انعطتاف بته جهتت تتدریس ،بته ارائته محتتوا
میپردازند ،مانعی را برای توسعه توانمندی های و بروز استعداد های دانشجویان ایجاد متیکننتد.
در اینجا است که هدف از طرح درس ،صرفاً انتقال دانش و معلومات بته دانشتجو متیشتود و نته
اکتشاف توانمندیهای آنان .جای تردید نیست در محیط آموزشی که اهداف دقیقاً از قبل طراحتی
شده باشند و فعالیتهای فراگیران صرفاً در تحقق این اهداف صورت پتایرد ،انگیتزش و فرصتتی
برای پرورش تفکر فراهم نمیشود .در حالی کته طترح ریتزی استتاد بته جهتت مشتارکت فعتال
دانشجویان در کالس درس ،موجب پویایی محیط آموزشی می گردد و در تحقق یکتی از اهتداف
اصلی آموزش عالی یعنی توسعه یادگیری نقش مهمی را ایفا میکند .لتاا ،چنتین طترح درستی،
فرصتی را در جهت بروز توانایی های فراگیران فراهم متیستازد .بته عبتارتی ،در چنتین طرحتی،
محتوای آموزشی باید طوری طراحی و سازماندهی شود که دانشجویان را به فعالیت وادار ستاخته
و موجب ایجاد انگیزه و نگرش مثبت در آنان نسبت به توانمندیهای ختود گتردد .در واقتع ،نکتته
قابل توجه این است که ارائه یک روند خطی و غیر قابل انعطاف منجتر بته یتک فضتای ایستتا در
کالسهای دانشگاهی میگردد.
در یافته بعدی معلوم گردید ،مؤلفه اجرای تتدریس استاتید نیتز قتادر بته تبیتین واریتانس
باورهای خودکارآمدی دانشجویان مورد بررستی نبتوده استت .کته بتا نتتایج تحقیقتات (دوکتی و
همکاران2005 ،؛ وازکئویز2008 ،؛ رجتب ،2007 ،دانلتپ2005 ،؛ یتان و کیتان2003 ،؛ ونت و
همکاران2004 ،؛ کرین به نقل ازختویی نتژاد و رجتایی1384 ،؛ تاملینستون ،کتاپالن ،پورستل و
رنزولی )51 :2008 ،در تضاد است ،درباره نقش پیش بینتی کننتدگی ایتن یافتته یعنتی اجترای
تدریس با توجه به مبانی نظری ،شاید بتوان گفت یکی از دالیل احتمالی ایتن نتیجته ،ضترورت و
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اهمیت به کارگیری استراتژیهای تتدریس فعتال و دانشتجو -محتور در راستتای توستعه و بتروز
توانایی های دانشجویان است؛ لمپرت ( )2006بر این باور است روشهای تدریس بایتد بته گونته
ای باشند که به دانشجویان کمتک کننتد تتا توانتاییهایشتان را در زمینته هتای مختلتف بهبتود
ببخشند .به اعتقاد نیکول و همکاران ( )2003یک استاد خوب باید از روشهای تتدریس مناستب
استفاده کند و تدریس اثربخش را مد نظر قرار دهد .این که چرا اجترای تتدریس نیتز بتر ختالف
مبانی نظری ،قادر به پیش بینی خودکارامدی دانشجویان نبوده شاید گویای این امر باشتد کته از
نظر دانشجویان مورد بررسی ،این مولفه مثبت ارزیابی نشده و این امر به خوبی بیتانگر ایتن نکتته
است که استراتژی های تدریس در صورتی که دانشجو محور و فعال باشند ،منجر به افزایش بتاور
دانشجویان نسبت به توانمندی های خود می گردد .لوتانز و همکاران ( ،)2007از دیدگاه سترمایه
روانشناختی ،بیان می کنند یک یاددهنده میتواند وظایف پیچیده را به خرده اجزا تجزیه کنتد و
هریک از خرده مهارتها را یک به یک به دانشجو تتدریس کنتد .ایتن کتار بته دانشتجویان اجتازه
میدهد تا تجارب موفقیتآمیز کوچکی را به طورمرتب بدست آورند که در نهایت کمک متیکنتد
سرمایه روانشناختی خودکارآمدی دانشجویان افزایش پیدا کند.
در دیگر یافته ،نشان داده شد که مؤلفه ارزشیابی تدریس اساتید قادر به پیش بینی باورهای
خودکارامدی دانشجویان بوده است .که با تحقیقات هورنبی ( )2003و جیما ( ،)2011همختوان
می باشد ،تبیین این یافته را میتوان در روشهای ارزشیابی جستجو کترد .روشهتای ارزشتیابی
که به صورت تشریحی و باز -پاسخ بوده و یا بر اساس فعالیتها و مشارکت دانشجویان در مباحث
کالسی ،بحث و گفتگو ،تعامل و تفسیر کردن است ،منجر به این می شود که دانشجویان آنچته را
می دانند بیان کنند و به زعم پاچارز و همکتاران ( )239 :2001درگیتر شتدن آنتان بترای بیتان
مباحث و سواالت چالش برانگیز بر پشتکار تحصیلی آنها تأثیر میگاارد .این امر عالوه بتر اینکته
باعث بروز توانمندیهای دانشجویان می شود ،موجبات یادگیری عمیق تر را به واستطه انگیتزه ای
که در دانشجویان ایجاد می کند ،نیز فراهم می سازد .در این راستتا ،چته ( )2002و استتاپلتون
( )2011معتقدند که روشهای ارزشیابی فعلی ،بیشتر به فراگیران یاد میدهند تا صترفاً مطتالبی
را حفظ کنند نه اینکه به ارزشیابی و تحلیل آنها بپردازند .در واقع ،آنچته امتروزه در نظتامهتای
آموزشی ما ارزیابی میشود همان چیزهایی است که به دانشجویان در کالس درس ارائه میشتود،
نه آن چیزی که دانشجویان خود ،می دانند .لاا آنان تنها وقت خود را صرف محتواهایی میکننتد
که قرار است به صورت آزمونهای رایج ،از آنتان ارزیتابی شتود .بته بتاور نگارنتدگان ،شتیوههتای
ارزشیابی موجود حاکی از این واقعیت است که ارزیابیهای صورت گرفته از دانشجویان بیشتر بته
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صورت نهایی و با هدف نمره دهی صورت میگیرد و متأسفانه این هدف ،بر سایر اهداف ارزشیابی
غلبه یافته است.
در آخرین یافته این بخش ،از بین مؤلفههای چهارگانه کیفیت تدریس استاتید ،روابتط بتین
فردی ،بیشترین میزان پیش بینی کنندگی را در خودکارامدی دانشجویان داشت .که با تحقیقات،
هتی و تیمپرلی ( )2007و پاولینا ،زوریکا و پونکارت ( ،)2010همراستاست .بر اساس این یافتته،
کیفیت روابط بین فردی در جریان تدریس از مهمترین عوامل موثر بتر عملکترد متدرس قلمتداد
میشود .می توان گفت دانشجویان به جهت بروز توانمندیهای ختود ،بته بتازخورد واضتح توستط
اساتید و تعامل مناسب نیازمندند .چنین امری در نهایت ،زمینه ساز یتادگیری بهتتر و عمیتقتتر
آنان میشود .به عالوه ،زمانی کته احتترام گااشتتن بته شخصتیت دانشتجویان ،محتترم دانستتن
ارزشهای انسانی و اظهار نظرهای آنان ،از مالتهای روابط بین فردی در نظر گرفتته شتود ،ایتن
امر فرصتی را به جهت بروز توانمندی های دانشجویان فراهم می سازد .در این میتان ،بتازخوردی
که استاد به دانشجویان میدهد ،نیز بسیار حائز اهمیت است .ممکن است ،روش تدریس مناستب
و دانشجو محوری از جانب استاد تدارت دیده شده باشد اما نحوه تعامل استاد ،میتزان اثربخشتی
روش مورد نظر را تحت تأثیر قرار دهد .لاا ،تنها به کتارگیری یتک استتراتژی فعتال جهتت بتروز
توانمندیهای دانشجویان کافی نیستت و شتاید دلیتل اینکته روابتط بتین فتردی استتاد-دانشتجو
بیشترین میزان پیش بینی کنندگی خودکارامدی را به خود اختصاي داده است ،این نکته باشتد.
تحقیق مونتاگو ( ،)2003حاکی از ایتن استت کته بتازخورد بته شتکل گیتری و ارتقتاء باورهتای
خودکارآمدی منجر می شود .همچنین ،به زعم کلفورد ( )2005روابط مناسب بین فردی عملکرد
یادگیرندگان را در حوزه های خاي ارتقاء داده و موجب بهبود یادگیری می گردد .با عنایتت بته
یافته های حاصل و مجموعاً به زعم شواهد مبنی بر نقتش کیفیتت تتدریس در میتزان باورهتای
خودکارآمدی دانشجویان ،شایسته است اعتالی کیفیت تدریس ،در نظام آمتوزش عتالی هتر چته
بیشتر مد نظر قرار گیرد؛ بدین منظور ،توصیه می شود دانشگاه ها با برگتزاری دوره هتا و کارگتاه
های آموزشی برای اساتید در زمینه شیوه های تدریس فعال ،نشست و کنفرانس هتای آموزشتی،
توزیع فیلم های کمک آموزشی بین اساتید و ارزیابی مداوم از کیفیت تدریس اساتید زمینته هتر
چه بیشتر ارتقای کیفیت تدریس را فراهم ستازند .همچنتین ،بتا توجته بته اینکته مولفته هتای
ارزشیابی و روابط بین فردی پیشبینی کننده مثبت خودکارآمدی دانشجویان بودند ،در راستتای
تقویتت هتتر چتته بیشتتتر خودکارامتتدی بتته استتاتید دانشتتگاهی توصتیه متی گتتردد ،شتیوه هتتای
خودارزشیابی و روابط بین فردی توآم با احترام به شخصیت دانشجو را مدنظر داشتته باشتند .بته
عالوه ،الزم است تا بر نقش محوری دانشجو در تدوین طرح درس و تدریس توجه خاصی مبتاول
گردد و در نتیجه فعالیت تدریس به صورت یک امر حرفهای برای اساتید تلقی شتود .همچنتین،
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استفاده از روش های تدریس مساله محتور کته دانشتجو را درگیتر فرآینتد آمتوزش متی نمایتد،
پیشنهاد می شود .هر چند یک تدریس ایده آل و با کیفیت تا حدود زیادی مبین برداشت ذهنتی
دانشجویان از فضای کالسی و محیط آموزشی است اما بیشتر به پویایی فضای آموزشی ،انعطتاف
پایری استاد و توجه به نقشِ محوری دانشجویان در فرایند یادگیری وابسته استت .درت صتحیح
اساتید و برداشت مناستب آنتان از کیفیتت تتدریس و ستایر مؤلفتههتای آن باعتث متیشتود تتا
فعالیتهایی که در محیط آموزشی صورت میگیرد در راستای مفهوم کیفی تدریس تعریف شتود
و در نتیجه به توسعه و بهبود تواناییهای دانشجویان و در نهایت یادگیری عمیق تر آنان گردد.

منابع:
پات مهر ،حمیده ،جعفری ثانی ،حسین ،سعیدی رضوانی ،محمود ،کارشکی ،حسین
( .)1391نقش کیفیت تدریس اساتید و مؤلفههای آن در توسعه تفکر انتقادی دانشجویان:
فرصتها و چالشهای برنامه درسی در آموزش عالی ،فصلنامه علوم تربیتی دانشگاه سیستان و
بلوچستان.24-32 :2 ،
جعفری ثانی ،حسین ،پات مهر ،حمیده ،عقیلی ،علیرضا ( .)1390اثربخشی الگوی تدریس
کاوشگری بر باورهای خودکارآمدی دانش آموزان در حل مسائل درس فیزیک .فصلنامه علمی-
پژوهشی روانشناسی تربیتی.20-1 :)7( 22 .
جعفری ،پریوش ( .)1391ارائه الگویی ساختاری برای رابطه خودکارآمدی و شایستگی های
اعضای هیأت علمی با کیفیت تدریس آنان در دانشگاه آزاد اسالمی ،پژوهش در برنامه ریزی
درسی.67-49 :)2( 8 ،
حاتمی ،جواد ( .)1388چالش های آموزشی رشته های علوم انسانی در دانشگاه های ایران:
یک مطالعه کیفی ،مجموعه مقاالت نهمین انجمن مطالعات برنامه درسی ،دانشگاه تبریز.
دلگشایی ،بهرام ،صادقی فر ،جمیل ،رعد آبادی ،مهدی ،پیمان ،هادی و میرزایی ،علیرضا
( .)1388تحلیل محتوایی طرح درس های ارائه شده توسط مدرسان دانشگاه علوم پزشکی ایالم،
مجله آموزش در علوم پزشکی.1 – 9 :)1( 12 ،
سلطانی عربشاهی ،کامران و قادری ،اعظم ( ،)1379ویژگی های تدریس اثربخش از دیدگاه
اساتید و دانشجویان .مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران ،دوره  ،7شماره  ،22ي 287-279
صابریان ،معصومه و سالمی ،صدیقه ( ،)1390چگونه طرح درس بنویسیم ،تهران :انتشارات
جامعه نگر – سالمی
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شماره  ،7ي 79
کاظمی ،یحیی ( .)1385مقایسه تاثیر روش های تدریس سخنرانی ،بحث گروهی و ایفای
نقش بر تغییر نگرش دانش آموزان نسبت به معلم خود و هدف های ارزشی درس دینی سال اول
راهنمایی ،طرح پژوهشی به سفارش وازارت آموزش و پرورش ،پژوهشکده تعلیم و تربیت.
کرین ،ویلیام ( ،)1384نظریه های رشد ،ترجمه :غالمرضا خویی نژاد و علیرضا رجایی.
تهران :انتشارت رشد.
مریدی ،فاضل ( .)1387وضعیت علوم انسانی در دانشگاههای ایران ،دو ماهنامه هابل– 7 :
.6
مظلومی ،س س؛ احرام پوش ،م ح؛ کالنتر ،س م؛ کریمی،ح؛ هرازی ،م ح ( .)1379ادارکات
دانشجویان از کیفیت های یک معلم ایده¬آل ،مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی
شهید صدوقی یزد104-8 :)8(2 ،
منصوریان،م؛ بهرام پور،ن؛ پاداش،ل؛ چارقاضی،ر؛ قربانی،م؛ ( .)1387نگارشهای اعضاء هیات
علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان در مورد طرح درس ،مجله دانشکده پرستاری و مامایی بویه
گرگان13-18 )1(5 ،
نهاوندی ،رضا ،لشکری ،کبری و علیشاه ،علیرضا ( .)1390بررسی روش های ترغیب
معلمان به استفاده از طرح درس در دروه راهنمایی تحصیلی شهرستان نهاوند ،فصلنامه اندیشه
های تازه در علوم تربیتی.114 – 136 : 6 .
نیک بخش ،نوین ،امری ،پرویز ،کناری ،حوریه و رزاقی ،فاطمه ( .)1389ارزیابی طرح درس
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