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Abstract: The aim of the present research is to
investigate effective teaching based on professional
experience of professors and its relationship with their
self-reported teaching in Azerbaijan Shahid Madani
University in 2015-2016 educational year. The
method of this study is descriptive-correlation and the
population includes all of professors in this university.
From this population 114 individuals are selected by
relationship-category sampling and based on of
Morgan's Table (144 persons) as the sample. The data
are collected through certain questionnaire of
effective teaching and questionnaire of self-reported
teaching which are provided based on Likert scales.
The content reliability of the questionnaires is
confirmed by professors and the validity, calculated
based on Cronbach's
(alpha), equals to .76 for
influential teaching and .85 for self-reported teaching.
The analysis of data is conducted in two phases of
descriptive and deductive statistics (Pearson
coefficient, one way Variance analysis). The findings
indicate that there is a relationship between effective
teaching and self-reported teaching in the viewpoints
of Azerbaijan Shahid Madani University's professors.
Professors pay attention to the professional
component more than the components of the
communication and technical. There is difference
between the amounts of professors' attention to every
influential teaching component regarding their fields.
In addition, three components of professional,
technical and communication, in order from highest to
lowest, has attracted the attention of professors.
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 پژوهش حاضر باهدف بررسی تدریس اثربخش بر اساس:چکیده
تجارب حرفهای استادان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و ارتباط آن با
روش. انجامگرفتهاست1931-35گزارشیآنان در سال تحصیلی-تدریس خود
 توصیفیاز نوع همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه استادان،تحقیق
دانشگاه شهید مدنی آذربایجآنکه با استفاده از نمونهگیری طبقهای نسبتیو
 نفر بهعنوان نمونه آماری جهت مطالعهانتخاب111،بر اساس جدول مورگان
ابزار جمعآوری اطالعات.و پرسشنامههای پژوهش بین آنها توزیع گردید
-شامل پرسشنامه محقق ساخته تدریس اثربخش و پرسشنامه تدریس خود
 پایایی این.گزارشی که بر اساس مقیاس پنجدرجهای لیکرت تدوینشده بود
 برای پرسشنامه تدریس،ابزارهابر اساسمحاسبه ضریب آلفای کرون باخ
.به دست آمد%85 گزارشی- و پرسشنامه تدریس خود%71 اثربخش
دادههای تحقیق پس از جمعآوری در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی
 تحلیل واریانس با، تحلیل واریانس یکراهه،(ضریب همبستگی پیرسون
 نتایج بهدستآمده گویای آن است کهاستادان.اندازهگیری مکرر) تحلیل شد
 فنی و،این دانشگاه به ترتیبدر تدریس خود بیشتر به مؤلفههای حرفهای
ارتباطی در تدریس توجه میکنند و از طرف دیگر بین تدریس اثربخش و
 همچنین بین میزان.گزارشی از دیدگاه آنان رابطه وجود دارد-تدریس خود
توجه استادان به هر یک از مؤلفههای تدریس اثربخش به تفکیک رشتههای
 فنی و ارتباطی به، همچنین سه مؤلفه حرفهای.دانشگاه تفاوت وجود دارد
 میزان توجه استادان را به خود جلب کرده،ترتیب از بیشترین به کمترین
.است
، مهارتهای فنی،گزارشی- تدریس خود، تدریس اثربخش:کلمات کلیدی
. ارتباطی،حرفهای

 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان(نویسنده،دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، استادیار مطالعات برنامه درسی.1
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مقدمه
در قرن حاضر دانش و اطالعات بهسرعت در حال افزایش است .این وضعیت بهاندازهای
سریع است که پیشبینی میشود تا سال  4242دانش ما در هر  74ساعت به میزان پنج برابر
افزایش یابد (بارون .)1339،1در این شرایط بیشک نقش تعلیم و تربیت باید تغییری اساسی پیدا
کند تا از این طریق بتوان این حجم وسیع دانش را بهگونهای مؤثر تدریس نمود .در سال 1382
آموزش بانک جهانی ضمن تأیید این مشکل ،اعالم نمود که نظامهای آموزشی باید به تربیت
نسلی بپردازند که بتواند بهطور مستقل به تفکر بپردازد و مسائل و مشکالت را به شیوهای خالقانه
حل نماید (کلیموا .) 4214،4افزایش دانش ،عدیده مشکالتی را برای بسیاری از کشورها به وجود
آورده است .اولین مشکل به وجود آمده این است که نظامهای آموزشی نمیتوانند به تدریس
همه موضوعات بپردازند از طرفی هم این امکانپذیر نیست که دانشجویان ما بتوانند به یادگیری
این حجم از دانش بپردازند .دومین مشکل این است که از بین این دانشها ،کدامیک صحیح،
قابل اعتماد و موردنیاز است؟ در همین راستا است که بسیاری از کشورها به تغییر برنامههای
درسی خود پرداختهاند و تدریس مهارتهای تفکر به یک هدف مهم تبدیلشده است (دلیکلی،9
تزسی.)4211،1
در دنیای کنونی ،آموزش عالی از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است .هر کشوری با
داشتن سیستم آموزش عالی مؤثر و اثربخش میتواند گامهای مؤثری در ابعاد مختلف سیاسی،
اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی بردارد و موجبات توسعه پایدار کشور را فراهم سازد .میتوان اذعان
داشت که برنامههای درسی موتور محرکه هر نظام آموزشیای است و از اهمیت چشمگیری
برخوردار هستند و بر اساس آنهاست که میتوان در خصوص کم و کیف یک سیستم آموزشی
در هر دوره و پایهای اظهارنظر نمود و به ارزشیابی آن پرداخت .کشورهایی که توانسته باشند در
زمینه طراحی ،تدوین و اجرای مناسب این برنامههای درسی عملکرد بهتری داشته باشند،
بیشک در تربیت نیروی انسانی نیز عملکرد بهمراتب بهتری خواهند داشت .یکی از مهمترین
عناصر برنامههای درسی که اغلب نظریهپردازان این حوزه به آن اشاره نمودهاند ،تدریس است.
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درواقع طراحی و برنامه ریزی اتفاقات تدریس همواره یکی از وظایف کار متخصصان برنامه درسی
است .تدریس ازجمله موضوعاتی است که از گذشته تا به امروز جزو دغدغههای اساسی
پژوهشگران و نظریهپردازان تعلیم و تربیت در سرتاسر جهان بوده است .هنگامیکه سخن از
آموزشوپرورش یا آموزش عالی به میان میآید ،مفاهیمی همچون معلم و بهویژه تدریس بهمراتب
بیشتر از سایر متغیرهای مربوط نمایان میشوند تا آنجا که حتی عدهای تدریس را مترادف با
آموزشوپرورش تلقی کردهاند (فتحی آذر .)1931 ،یادگیری بهعنوان یکی از مهمترین هدفهای
تربیتی ،محصول تدریس است .بهعبارتدیگر اگر تدریس منجر به یادگیری نگردد ،میتوان ادعا
نمود که اصالً تدریسی نیز صورت نگرفته است.
پژوهش درباره تدریس در دانشگاه ازجمله مهمترین مسائلی است که از یکسو بازخورد
مناسب برای تجزیهوتحلیل مسائل آموزشی ،تصمیمگیریهای اساسی و برنامهریزیهای راهبردی
در اختیار مسئوالن و متصدیان آموزش عالی قرار میدهد و از سوی دیگر مدرسان با آگاهی از
کیفیت عملکرد خود در جریان تدریس قادر خواهند بود به اصالح شیوهها و روشهای آموزشی و
درنتیجه ،افزایش کیفیت تدریس خود بپردازند (ذوالفقار .)1975 ،تدریس در محیط دانشگاه
همیشه اثربخش نیست؛ بنابراین گرچه مدرسان دانشگاهی معموالً ازنظر دانش محتوایی مرتبط
با رشته خودشان قوی هستند ،اما بسیاری از آنها دانش محدودی درباره نظریهها و الگوهای
تدریس دارند (هنسون .)4229،1بدیهی است که هر تالش جدیای جهت بهبود و ارتقاء کیفیت و
اثربخشی تدریس و یادگیری باید از درک این موضوع که افراد در حال حاضر در کالسهای درس
مشغول چه فعالیتهایی هستند ،شروع شود .به عبارتی دقیقتر نقطه آغاز و تداوم آموزش و
تدریس حرفهای معلمان نیازمند درک این نکته است که معلمان چه درکی از فعالیتهای خود
در کالس دارند و از طرف دیگر توجه به روشهایی که دانش آموزان بهواسطه آنها فعالیتهای
کالسی خود را سازماندهی میکنند ،نیز حائز اهمیت است (کوپر 4و مکین تایر.)1338،9
محققان پس از سالها مطالعه و تجربه به این نتیجه رسیدهاند که دستیابی به اهداف آموزشی،
زمانی امکانپذیر است که منابع انسانی دانا ،متخصص و با انگیزش کافی ،با در اختیار داشتن
منابع الزم ،هدایت و رهبری کالس را به عهده بگیرد؛ استادان در کالس باید از فن رهبری در
بهکارگیری روشهای صحیح در تحقق اهداف آموزشی آگاه باشند تا با استفاده از روشها و فنون
صحیح و مناسب نتایج مطلوبی را به دست آورند (فتحی آذر.)1931،
درگذشته تصویری که از تدریس در دانشگاه بیشتر خودنمایی میکرد ،سخنرانی استاد در
پیشخوان کالس برای دانشجویان بود که در این شیوه دانشجویان به شکلی منفعالنه مشغول
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دریافت اطالعات و رمزگشایی از آن بودند (میشل ،1کاتر 4و وارال )4223،9اما در حال حاضر
تحقیقات زیادی اثربخشی این شیوه را بهتنهایی زیر سؤال برده است (بان ول 1و آیسن،1331،5
میشل ،کاتر و وارال .)4223،در مقابل تحقیقات اخیر از شیوههای تدریسی حمایت میکنند که در
آن دانشجویان درگیرانه در فعالیتهای آموزشی مشارکت میکنند چراکه مشارکت فعاالنه در
فرایندهای کالسی موجب ترویج سطوح عمیقتر تفکر و تسهیل آن میگردد (هاکاثورن 1و
همکاران .)4211،برخی نیز بر این باورند برای رسیدن به یک مفهوم خوب و قابلقبول از تدریس،
باید به بررسی ویژگیها ی یک معلم خوب پرداخت .آنان بر این باورند که یک معلم خوب باید
تسهیل کننده مؤثر جریان تدریس باشد و فارغ از ارائه اطالعات به دانشجویان ،کمک نمایند تا
آنها به افرادی مولد در جریان یادگیری بدل گردند (تابیندا و دیگران.)4211،
مبانی نظری
تدریس اثربخش
پس از سپری شدن پنج دهه از تحقیقات مربوط به اثربخشی تدریس معلم ،متخصصان بر
این باورند که تدریس اثربخش معلم یکی از مهمترین عواملی است که درنهایت منجر به یادگیری
بهتر فراگیران میشود (هاتی ،4223،7مارزانو ،4229،8سامونز ،3هیلمن 12و مورتایمور.)1335،11
پژوهش گران در ده سال اخیر کاوشهای زیادی در ارتباط با تدریس اثربخش انجام دادهاند و
واژههای مختلفی در این مورد به کار بردهاند .برای مثال :تدریس خوب( 14وات کینز و
17
ژانگ ،)4221،تدریس اثربخش( 19ویچر ،11ان ویج بوز 15ومینور ،)4221،11تدریس موفق
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(هیئت ملی استانداردهای تدریس حرفهای )1387،1و تدریس باکیفیت( 4دارلینگ و
یانگ .)4224،به نظر میرسد تمام واژههای به کار برده شده به توصیف مشابه یک خصیصه
موردنظر از بهترین نوع تدریس بکار برده شدهاند .تدریس اثربخش و مؤثر یکی از شاخصهای
آموزشوپرورش پویا میباشد .اساتید برای ایجاد یک تدریس اثربخش از راه و روشهای خاصی
استفاده کرده و با توجه به موضوعات درسی از آنها بهره میجویند .استادانی موفق هستند که به
شاگردان خود مطالب شناختی و اجتماعی را بهخوبی عرضه میدارند و نحوه بهکارگیری مؤثر از
آنها را میآموزند؛ استادان خوب با آمادگی ازنظر جسمی ،روحی روانی و علمی وارد کالس
میشوند .آنها برای تدریس از طرح درس استفاده میکنند و از دانشجویان در فرایند یادگیری
کمک گرفته و نظارت مداومی بر کالس و بر مطالب تدریس تسلط دارند؛ آنها مدیریت
شایستهای در کالس داشته و بانظم میباشند و با خوشرویی با فراگیران برخورد میکنند .یک
نکته از تدر یس اثربخش و باکیفیت این است که استادان اثربخش بیشتر از ماهیت وظایف و
فعالیتهایشان کار میکنند اما مشغله اصلی آنها افزایش یادگیری و پرورش تفکر منطقی و
انتقادی در دانشجویان است (چن .)4227،9تدریس اثربخش باید فعالیتی منظم و مرتب و
هدفد ار باشد و هدفش ایجاد شرایط مطلوب یادگیری باشد و استاد و دانشجو بر هم تأثیر
بگذارند .نکته مهم در این فرایند این است که استاد باید دارای یک سری توانایی برای یادگیری
بهتر فراگیران باشد (کریج )4228 ،1به نظر روبین )4229( 5چهار عامل عمده در یک تدریس
خوب مطرح است:
 -1احساس استاد در مورد اهداف
 -4ادراک استاد در مورد دانشجو
 -9دانش استاد درزمینه موضوع
 -1بهکارگیری روشها توسط استاد
تایلور و فرانسیس )4212( 1نیز صالحیت حرفهای تدریس در آموزش عالی برای اعضای
هیئتعلمی را شامل :داشتن دانشپایه ،آگاهی از فرایند تدریس و درک آن ،داشتن مهارت در
برقراری ارتباط ،داشتن مهارت در سنجش و ارزشیابی ،همیاری و همفکری با سایر همکاران و
تدارک شرایطی برای حرفهایتر شدن میدانند و همچنین کارآموزی را عامل مهمی در ارتقای
شایستگیهای حرفهای تدریس در آموزش عالی معرفی مینماید .لذا میتوان اذعان داشت
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تدریس اثربخش در آموزش عالی بهطور گستردهای معطوف به دانشجویان و یادگیری آنهاست.
ان.ال.گیچ میگوید« :تدریسی اثربخش است که متناسب با زمینههای علمی تعلیم و تربیت و
روانشناسی باشد» .یک معلم برجسته شدن ،مستلزم استفاده از روشهای خالق ،فعال و آخرین
یافتههای علمی و تجربی در خصوص تدریس و یادگیری ،حداکثر استفاده را در موقعیتهای
آموزشی به عمل آورد (گیج.)1978،
شاخصهای تدریس اثربخش
مون 1و همکاران ( )4224ضمن تأیید ویژگیهای شناختهشده تدریس اثربخش ،سه
عامل اصلی اثرگذار بر پیشرفت دانشجویان را شناسایی کردهاند:
 مهارتهای حرفهای
 مهارتهای فنی
 مهارت ارتباطی و شرایط کالسی
این سه عامل ماهیتاً متفاوتاند .دو عامل خصوصیات حرفهای و مهارتهای تدریس
( فنی) به نحوه روی آوردن معلمان به شغل خود بستگی دارد .درواقع خصوصیات حرفهای
الگوهای در حال پیشرفت رفتاری هستند که درمجموع فرد را برای انجام امور تحریک میکنند.
ازجمله این امور خرده رفتارهایی هستند که توسط مهارتهای تدریس (فنی) مستور میمانند.
درحالیکه مهارتهای فنی قابل یادگیریاند .ماندگاری این نوع رفتارها در یک دوره اشتغال به
ماهیت تعمق یافته خصوصیات حرفهای بستگی دارند؛ اما از سوی دیگر مهارت ارتباطی و شرایط
کالسی یک معیار بروندادی تلقی میشود و به اساتید کمک میکند تا احساس دانشجویان درباره
شرایط خلقشده توسط معلم که انگیزش بازیگری آنها را تحت تأثیر قرار میدهد را درک کنند.
بااینکه موفقیت فراگیران تحت تأثیر عوامل سهگانه فوق است؛ ولی جهت بهبود فرایند یادگیری
بعد مهارتهای تدریس (فنی) مهمترین عاملی است که آموزش اساتید میتواند آن را تقویت کند
(تلخابی.)1981،
مهارتهای حرفهای استادان اثربخش
اکثر افراد دارای عقاید استوار در مورد شخصیت معلم «اثربخش و ایده آل» هستند.
نیمرخهایی که درباره ویژگیهای معلمان ترسیم میشوند در بیشتر موارد ویژگیهایی ،چون
مصمم بودن ،جرات ،کارایی ،توان و کاردانی را نشان میدهند .به نظر میرسد ،افرادی که چنین
خصوصیتهایی دارند ،بهاحتمال زیاد در هنر تدریس موفق باشند .با اینهمه واقعیت این است
که بسیاری از استادان اثربخش فاقد ویژگیهایی هستند که در باال به آنها اشاره شد
(سیف ،1932،ص  .)485استادان اثربخش باید به سبکها ی یادگیرندگان توجه داشته باشند،
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یک تدریس خوب باید متنوع و جذاب باشد و در آن از انواع مختلف مواد آموزشی استفاده شود.
ترکیب کردن عناصر کالمی ،دیداری و لمسی همزمان با تأکید بر ترجیحات یادگیری مختلف،
بدون شک بر توجه دانشجویان میافزاید همچنین ،تغییر شیوههای آموزش در دروس مختلف بر
اساس مباحث و اهداف درس ،بهطور خودکار نیازهای سبکهای یادگیری مختلف را برطرف
خواهد کرد (مویس 1ورینولدز ،1981 ،4ص .)412
بههرحال شناخت تفاوتهای فردی فراگیران برای یک تدریس خوب اجتنابناپذیر است.
یک استاد خوب باید خصوصیات دانشجویان خود را بشناسد ،با آنها صمیمی باشد و به همه
آنها به یکچشم بنگرد تا بتواند به قلب آنها نفوذ کند و باعث عملکرد تحصیلی بهتر در
ف راگیران شود .استادان اثربخش با همه فراگیران ارتباط چشمی برقرار میکنند و سوگیری
نمیکنند .استاد با مشاهده حاالت فراگیر به میزان درک و فهم او از موضوع موردنظر پی میبرد.
افزون بر آنچه گفته شد ،معلم باید حس شوخطبعی را در کالس درس زنده کند .آنگونه که
هایگت )4222( 9اظهار میدارد« :شوخطبعی پلی بین تجربه و بیتجربگی» است .شوخطبعی،
افراد را از برآشفته شدن در برابر نکتههای انتقادی بر حذر میدارد .درعینحال ،شوخطبعی سبب
تحکیم روابطی میشود که امکان دارد در اثر شکست با سرخوردگی به سردی میگراید (میرزا
بیگی ،1981،ص  .)13درنهایت میتوان گفت با استناد به رویکرد کیفیتی استادان اثربخش موارد
زیر در زمره مهارت حرفهای استادان اثربخش بهحساب میآیند:
 -1عدم ارتباط مسائل شخصی خود به کالس
 -4شوخطبعی
 -9ظاهری آراسته
 -1انتقادپذیری
 -5رعایت هنجارهای اجتماعی و اخالقی
 -1صبر و حوصله در برخورد با دانشجویان
 -7حضور بهموقع در کالس
 -8دارای لحن و کالم احترامآمیز
 -3دارای بیانی زیبا و شیوا
 -12عالقه به تدریس
 -11داشتن شخصیتی دانشگاهی
 -14شناخت کافی از دانشجویان و صمیمی بودن با آنها
1
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مهارتهای فنی استادان اثربخش
یکی دیگر از مهارتها ی مهم و اساسی استادان در امر تدریس مهارت فنی آنان میباشد.
بهطورکلی این مهارت دربرگیرنده موارد زیر میباشد:
 مهارتهای فنی در حوزه آموزش و تدریس
 مهارتهای فنی در حوزه تسلط به مواد درسی
 مهارت فنی در ارزشیابی دانشجویان
بر این اساس استادان اثربخش باید قاد ر باشند تا ضمن تدریس ،ارتباط بین مطالب
درسی را با یکدیگر حفظ نموده و با کاربرد روشهای مؤثر تدریس ،نسبت به یادگیری دانشجویان
خود اطمینان حاصل کنند .بهعبارتدیگر یک استاد متخصص ،استادی است که نسبت به
روشهای مختلف تدریس و ارزشیابی تسلط و آگاهی داشته باشد (مرتز ،1974،ترجمه کرامتی،
ص  .)13جویس وکالهون )4221( 1اشاره میکنند که استادان میتوانند با استفاده از مدلهای
مختلف تدریس ،مهارتها ی کاری خود را افزایش داده و به فنون مؤثر و مفیدی در خصوص
تدریس و کالس داری دست یابند .در این راستا استاد ابتدا اصول اولیه مدلهای آموزشی که
متناسب با حرفه او هستند را فراگیرد .سپس بر اساس تجربیاتش یا ترکیب این روشها و مدلها
با یکدیگر به روشهای جدیدتری دست یابد .بهترین مدل تدریس ،مدلی است که تلفیقی از
روشها ی مختلف تدریس باشد .استادان ماهر خود با توجه به موقعیت کالس درس ،ویژگیهای
فراگیران ،نوع مطلب درسی و ...روش تدریس مناسب را ابداع میکنند و این کار با آگاهی کامل
از انواع مدلهای تدریس صورت میگیرد.
مهارتهای ارتباطی و شرایط کالسی استادان اثربخش
نتایج تحقیقات حاکی از این است که بخشی از تفاوتهای بین دستاوردهای تحصیلی
فراگیران مربوط به شرایط و جو یادگیری است .در رابطه با شرایط و جو یادگیری معموالً سه
عامل مهم و اساسی مطرح میگردد که عبارتاند از :ایمنی ،تعامل و یادگیری و تدریس (تاپا 4و
دیگران .) 4219،بحث ایمنی بیشتر امنیت اجتماعی در کالس درس را در برمیگیرد .اهمیت این
موضوع در نتایج حاصل از یک پژوهش در مقیاس بسیار بزرگ در ایاالتمتحده بهخوبی نشان
میدهد که فراگیران در محیطهای آموزشی همواره قلدری را بهعنوان یکی از مهمترین
چالشهای خود عنوان کردهاند (عطیه 9و کوهن .)4223،لذا بر این اساس بدیهی است که
استادان اثربخش شرایطی را در کالش فراهم میسازند که فراگیران در امنیت روانی -اجتماعی
باال مشغول یادگیری باشند .دومین عامل مربوط به روابط بین استاد و دانشجویان است که عامل
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بسیار مهمی در راستای انگیزش یادگیری دانشجویان بهحساب میآید (دیویس.)4229،1
همچنین روابط متقابل مثبت بین دانشجویان میتواند یادگیری مشارکتی و اعتماد و احترام
متقابل را پدید آورد .نتایج تحقیقات در مورد عامل سوم یعنی یادگیری و تدریس حاکی از این
است که انتظارات استادان از فراگیران دارای نقشی اساسی در عملکرد تحصیلی آنان بهحساب
میآید .عالوه بر این میتوان اذعان نمود که خود-کارآمدی فراگیران دارای ارتباطی تنگاتنگ با
انگیزه یادگیری و عملکرد تحصیلی آنان دارد .استادان میتوانند با ابراز انتظارات باال از عملکرد
فراگیران ،خود-کارآمدی آنها را ارتقاء دهند (وندن هارک ،4هاتوینا 9و وان دی گریفت.)4211،1
استادان خوب در فرایند فعالیتهای آموزشی باید سعی در شناخت فراگیران خود داشته
باشند؛ زیرا شناخت استعداد ،توانایی ،عالیق و رغبت دانشجویان میتواند آنها را در برقراری
ارتباط و تدریس موفقتر کند .درواقع مدرس خوب باید بتواند پیام مناسب را برای تغییر و کنترل
شاگردان و تأثیرگذاری در آنان انتخاب کند؛ زیرا تدریس و فراهم کردن زمینههای الزم برای
تغییر در ساخت دانش و عالقه و انگیزه فراگیران ،بدون برقراری ارتباط مطلوب ،هرگز حاصل
نخواهد شد (شعبانی .)1932،عمدهترین مسئله و مهمترین مهارت استاد در هنگام تدریس،
برقراری ارتباط صحیح بین استاد و دانشجویان است .چنان چه این رابطه بهخوبی برقرار شود،
هدفهای آموزشی باکیفیت و سهولت بیشتری تحقق مییابند (صفوی .)1932،درواقع کیفیت
پیامرسانی استاد ،نقش عمدهای در مؤثر بودن تدریس او دارد .ازاینرو ،پیشازاینکه او با
شیوههای تدریس آشنا شود ،بهتر است که اصول برقراری ارتباط را بهخوبی بیاموزد و آن را
سرلوحه کار خود قرار دهد .جکسون )1332( 5در یک بررسی نشان داد که هر مدرس بهطور
متوسط در یک روز از تدریس خود با بیش از هزار پیام روبرو میشود بنابراین سازمان دادن و
بهینهسازی آنها نقش اساسی دارد (به نقل از فتحی آذر ،1931،ص .)125
تدریس خود -گزارشی
تدریس خود گزارشی نوعی از تدریس است که طی آن معلم در ارتباط با نحوه تدریس و
یادگیری دانش آموزان خود در کالس درس گزارش میدهد .در تدریس خود-گزارشی استاد
شرایط ویژگیهای یک تدریس اعم از آمادگی معلم ،داشتن طرح درس ،استفاده از شیوههای
مناسب تدریس ،مشارکت دانش آموزان در فرایند یادگیری ،تسلط بر مطالب درسی ،مدیریت
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زمان و ...را تشریح و رهنمودهای الزم برای داشتن یک تدریس اثربخش را ذکر میکند
(یوهانسون 1واسالوین.)13314
خود-ارزیابی که گاهی خود -گزارشی نامیده میشود بهمنظور تأملی همهجانبه بر سازمان
توسط افراد خود سازمان است و ازاینرو واقعبینی و تسلط افراد سازمان در ارزیابی خود را با
رویکردی که به دنبال بهبود خود و نه مقایسه و انتخاب واحدهای قوی و ضعیف است ،به همراه
دارد .از طرفی دیگر تأکید فراوان بر برنامههایی دارد که از طریق آن برنامهها ،مأموریت ،جایگاه
اهداف و نقاط قوت و ضعف استادان معین میشود و آن مجموعه برای تضمین و بهبود کیفیت
خود روشهای مفید را اتخاذ مینماید .استادان آموزش عالی ارزشیابی میشوند و خود را ارزیابی
میکنند تا بتوانند بهتر مدیریت کنند ،به اهداف خود دست یابند ،رسالتهایشان را تحقق بخشند
و به این سؤال پاسخ دهند که چگونه میتوان در آموزش عالی بهترین کیفیت را داشت (گالثورن،
فاکس)1984،9؟ بنابراین هدف از خود-گزارشی استادان در مراکز آموزش عالی آن است که
درباره کلیت عملکردهای استادان قضاوت به عمل آید تا مشخص شود که چه اندازه وضعیت
موجود آنها با وضعیت مطلوبشان مطابقت دارد ،منظور از ارزش ،اهمیت آن است که استاد تا چه
اندازه نیاز معینی را برآورده میکند (گیج.)1978،
با مروری مختصر بر سوابق مطالعات انجامگرفته درباره تدریس اثربخش در آموزش عالی
بر اساس تجارب حرفهای اساتید و ارتباط آن با تدریس خود-گزارشی مشخص میشود که بهرغم
اهمیتی که این مقوله در تجهیز دانشجویان به دانش ،نگرش و مهارتهای موردنیاز رشته
تحصیلی ایفا میکند ،پژوهشها و اقدامات انجامشده در این زمینه ناکافی است .بهویژه درزمینه
تدریس اثربخش و رابطه آن با تدریس خود-گزارشی پژوهشهای اندکی صورت گرفته است؛
بنابراین این پژوهش درصدد است تا ضمن بررسی اهداف زیر به جبران خألهای موجود بپردازد.
اهداف پژوهش
هدف کلی
 بررسی دیدگاه استادان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در خصوص مولفه های تدریس
اثربخش و رابطه آن با تدریس خود-گزارشی
اهداف جزئی
 بررسی رابطه بین تدریس اثربخش و تدریس خود -گزارشی استادان به تفکیک رشتههای
علوم پایه ،فنی و مهندسی و علوم انسانی
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 بررسی میزان توجه استادان به هر یک از مولفه های تدریس اثربخش به تفکیک رشتههای
علوم پایه ،فنی و مهندسی و علوم انسانی
روش پژوهش
این پژوهش با توجه به اهداف و فرضیهها ،یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی
میباشد  .جامعه آماری پژوهش شامل تمامی استادان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال
تحصیلی  31-35میباشد .حجم جامعه آماری  414نفر بود که اطالعات تفصیلی آن در جدول 1
ارائهشده است:
جدول  :1اطالعات مربوط به جامعه و نمونه آماری پژوهش
حجم جامعه آماری و

حجم نمونه آماری و

رتبه علمی نمونه

نمونه آماری به تفکیک

وضعیت جنسیت

وضعیت جنسیت

آماری

دانشکده

242

111

مربی

91

علوم انسانی

12

مرد

423

مرد

149

استادیار

89

علوم پایه

11

زن

99

زن

41

دانشیار
استاد

45
4

فنی و مهندسی
کل

98
111

جهت گردآوری دادهها از پرسشنامههای محقق ساخته تدریس اثربخش و تدریس خود-
گزارشی استفادهشده است .جهت طراحی این پرسشنامهها ابتدا با روش دلفی یک سؤال باز پاسخ
با عنوان «با توجه به اینکه جنابعالی دارای تجربه تدریس در آموزش عالی میباشید ،لطفاً
به صورت موردی بیان کنید که یک تدریس اثربخش و مفید برای دانشجویان ،باید دارای چه
ویژگیهایی باشد؟» ،به  92نفر از استادان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان داده شد .با بررسی و
دستهبندی پاسخهای دریافت شده ،مشخص شد که میتوان آنها را در سه گروه مهارتهای
ارتباطی ،مهارتهای حرفهای و مهارتهای فنی تقسیمبندی نمود .با توجه به این دستهبندی
ایجادشده ،نسبت به طراحی دو پرسشنامه بسته پاسخ با طیف لیکرت همجهت بررسی تدریس
اثربخش از دیدگاه استادان (وضع مطلوب) و هم برای اطالع از وضعیت تدریس استادان به روش
خود -گزارشی ( وضعیت موجود) اقدام شد .الزم به ذکر است که پرسشنامه تدریس اثربخش و
تدریس خود -گزارشی دارای  41گویه با سه مؤلفه شامل مهارت حرفهای که خود دارای چهار
زیر مؤلفه با عنوانهای (اداره کالس ،روش تدریس ،مشاوره و ارزشیابی) و مؤلفه مهارتهای
ارتباطی و فنی را شامل میشد.
بهمنظور بررسی دقت و صحت سؤالها و گویه های بهکاررفته در پرسشنامه روایی صوری
و محتوایی ،ضمن آنکه مورد تأیید متخصصان فن؛  12نفر از اساتید دانشگاه شهید مدنی
آذربایجان در این زمینه قرار گرفت .همچنین روایی سازه پرسشنامه از طریق تحلیل عاملی
اکتشافی ،به روش تجزیه مؤلفهها ی اصلی و چرخش واریماکس و نمودار اسکری کتل به دست
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آمد .بر این اساس ،مقدار شاخص کفایت نمونهگیری kmo1برابر با  2/89و مقدار آزمون کرویت
بارتلت برابر با  7111/57که در ( )p≥ 2/221معنادار بود که نشانه کفایت نمونه و متغیرهای
انتخاب شده برای انجام تحلیل عامل اکتشافی است .نتایج تحلیل عاملی به روش مؤلفههای اصلی
با چرخش واریماکس 4و حذف سؤالهای با بار عاملی کمتر ،از مقادیر ویژه باالتر از یک ،بهعنوان
مالک انتخاب استفاده شد .در تحلیل عامل تأییدی بارهای عاملی مؤلفههای تدریس اثربخش بر
اساس دیدگاه استادان در حالت معنیداری بین  5/19تا  3/71میباشد .بهطوریکه برای مؤلفه
حرفهای ( ،)5/19مهارت فنی ( )7/14و مهارت فنی ( )3/71به دست آمد .برای برآورد پایایی
پرسشنامه ضریب آلفای کرون باخ محاسبه شد .آلفای کرون باخ بهدستآمده برای پرسشنامه
تدریس اثربخش  2/71و برای پرسشنامه تدریس خود-گزارشی  2/85بهدستآمده است.
یافتههای پژوهش
در تحقیق حاضر برای تجزیهوتحلیل فرضیهها و بررسی روابط بین متغیرها از آزمون
همبستگی پیرسون ،آزمون تحلیل واریانس یکراهه و تحلیل عاملی اکتشافی استفادهشده است.
قبل از تجزیهوتحلیل فرضیهها از نرمال بودن توزیع متغیرها با استفاده از نمودار هیستوگرام و
همچنین پیشفرضهای تحلیل واریانس یکراهه یعنی نرمال بودن و فرض برابری واریانسها
اطمینان حاصل شد.
فرضیه اول :بین دیدگاه استادان در خصوص تدریس اثربخش و تدریس خود-گزارشی
رابطه وجود دارد.
جدول  :2میانگین و انحراف معیار تدریس اثربخش و تدریس خود-گزارشی

تعداد

متغیرها
تدریس اثربخش
تدریس

111
خود

میانگین
71/13

111

انحراف معیار
11/17

123/81

13/17

گزارشی

در جدول  4آمارههای توصیفی تدریس اثربخش و تدریس خود گزارشی ارائه دادهشده
است .همانگونه که مشاهده می شود ،میانگین و انحراف معیار تدریس اثربخش به ترتیب برابر
 71/13و  11/17میباشد و همچنین میانگین و انحراف معیار تدریس خود-گزارشی به ترتیب
 123/81و  13/17میباشد.

1.
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جدول  :3ضرایب همبستگی پیرسون بین تدریس اثربخش و تدریس خود گزارشی

متغیرها

تدریس اثربخش

تدریس خود-گزارشی

تدریس اثربخش

1

-

تدریس خود-گزارشی

**2/44

1

دادههای جدول  9ضریب همبستگی پیرسون بین تدریس اثربخش و تدریس خود-
گزارشی را نشان میدهد .یافتهها حاکی از آن است که بین تدریس اثربخش و تدریس خود-
گزارشی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد (r= 2/44و .) P>2/21
فرضیه دوم :بین میزان توجه استادان به هر یک از مؤلفههای تدریس اثربخش به تفکیک
استادان دانشکده های علوم پایه ،فنی و مهندسی و علوم انسانی تفاوت وجود دارد.
طبق جدول  1میانگین و انحراف معیار مؤلفههای تدریس اثربخش برحسب دانشکده
های علوم پایه ،فنی مهندسی و علوم انسانی نشان دادهشده است .میانگین و انحراف معیار مؤلفه
مهارت فنی برای استادان دانشکده علوم پایه (SD= 4/39و  ،)M= 18/74فنی مهندسی (4/41
=SDو  )M = 17/18و علوم انسانی (SD= 4/31و  )M = 11/72میباشد .همچنین میانگین
و انحراف معیار مؤلفه مهارت ارتباطی برای دانشکده های علوم پایه (SD= 4/97و 19/49
= ،)Mفنی مهندسی (SD= 1/31و  )M = 14/47و علوم انسانی (SD= 1/35و )M = 11/52
میباشد؛ و میانگین و انحراف معیار مؤلفه مهارت حرفهای برای دانشکده های علوم پایه (5/14
=SDو  ،)M= 53/91فنی مهندسی (SD= 4/19و  )M = 18/24و علوم انسانی (5/88
=SDو  )M = 91/18میباشد.
جدول  :4آماره توصیفی تحلیل واریانس یکراهه برای مقایسه توجه استادان به مؤلفههای
تدریس اثربخش به تفکیک دانشکده
مؤلفه تدریس

دانشکده

تعداد

میانگین

اثربخش
مهارت فنی

مهارت ارتباطی

مهارت حرفهای

انحراف
استاندارد

علوم پایه
فنی مهندسی
علوم انسانی
علوم پایه
فنی مهندسی
علوم انسانی

17
97
12
17
97
12

18/74
17/18
11/72
19/49
14/47
11/52

4/39
4/41
4/31
4/97
1/31
1/35

علوم پایه

17

53/91

5/14
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مؤلفه تدریس
اثربخش

متغیرها

دانشکده

تعداد

میانگین

انحراف
استاندارد

فنی مهندسی
علوم انسانی

97
12

18/24
91/18

4/19
5/88

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

112/35
1277/18
1518/19
73/41
144/74
721/37
19557/82
9711/11
17471/37

4
111
119
4
111
119
4
111
119

F

سطح
معنادار
ی

مهارت فنی

مهارت ارتباطی

مهارت حرفهای

بین گروهی
درونگروهی
کل
بین گروهی
درونگروهی
کل
بین گروهی
درونگروهی
کل

442/17
7/11

43/81

2/21

93/14
1/11

8/37

2/21

1778/32
41/91

457/91

2/21

جدول  5آزمون تحلیل واریانس یکراهه برای بررسی تفاوت میانگینهای تدریس
اثربخش بر اساس دانشکده های علوم پایه ،فنی و مهندسی و علوم انسانی را نشان میدهد.
همانگونه که مشاهده میشود F ،و سطح معناداری بهدستآمده به ترتیب برای مؤلفه مهارت
فنی ( 43/81و  ،)2/21برای مهارت ارتباطی ( 8/37و  )2/21و برای مؤلفه مهارت حرفهای برابر
( 457/91و  )2/21میباشد .پس میتوان گفت که بین میانگینهای تدریس اثربخش بر اساس
نوع دانشکده تفاوت معناداری وجود دارد.
همانطور که در جدول  1آمده است بین میانگینهای دانشکده های علوم پایه ،فنی
مهندسی و علوم انسانی ازلحاظ مهارت فنی تفاوت معنیداری وجود دارد ( .)p <2/25بیشترین
تفاوت از لحاظ متغیر مهارت فنی مربوط به رشتههای علوم پایه و علوم انسانی میباشد (.)1/24
کمترین تفاوت معنیدار هم مربوط به دانشکده های علوم پایه و فنی مهندسی میباشد (.)1/59
از لحاظ مؤلفه مهارت ارتباطی فقط بین میانگین دانشکده های علوم پایه و علوم انسانی تفاوت
معناداری وجود دارد ( .)p <2/21ولی بین میانگین دانشکده های علوم پایه با فنی مهندسی و
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علوم انسانی با فنی مهندسی تفاوت معناداری وجود ندارد ( .)p <2/25همچنین ازلحاظ مؤلفه
مهارت حرفهای بین میانگینها ی دانشکده های علوم پایه ،فنی مهندسی و علوم انسانی تفاوت
معناداری وجود دارد ( .)p <2/21در این بین بیشترین تفاوت معنیدار بین میانگینهای
دانشکده های علوم پایه و علوم انسانی ( )44/19و کمترین تفاوت معنیدار هم بین دانشکده های
علوم پایه و فنی مهندسی میباشد ( .)11/43جهت بررسی تفاوت میانگین گروهها از آزمون
تعقیبی شفه استفاده گردید.
جدول  :6نتایج تحلیل آزمون تعقیبی شفه
متغیر وابسته

دانشکده 1

مهارت فنی

علوم پایه

سایر

تفاوت میانگین

دانشکده
ها

فنی
مهندسی
علوم انسانی

علوم پایه
مهارت
ارتباطی
فنی
مهندسی
علوم انسانی

مهارت
حرفهای

علوم پایه

فنی
مهندسی
علوم انسانی

فنی
مهندسی
علوم انسانی
علوم پایه
علوم انسانی
علوم پایه
فنی
مهندسی
فنی
مهندسی
علوم انسانی
علوم پایه
علوم انسانی
علوم پایه
فنی
مهندسی
فنی
مهندسی
علوم انسانی
علوم پایه
علوم انسانی
علوم پایه

سطح
معناداری

1/59

2/21

1/24
-1/59
4/18
-1/24
-4/18

2/21
2/21
2/21
2/21
2/21

2/31

1/17

1/79
-2/31
2/77
-1/79

2/21
1/17
4/13
2/21

-2/77

4/13

11/43

2/21

44/19
-11/43
11/91
-44/19

2/21
2/21
2/21
2/21
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متغیر وابسته

دانشکده 1

سایر
دانشکده

تفاوت میانگین

سطح
معناداری

ها
فنی
مهندسی

-11/91

2/21

در تکمیل یافته های فوق و جهت بررسی تفاوت در میزان توجه به مولفه های حرفهای،
فنی و ارتباطی در تدریس اثربخش تحلیل هایی به شرح ذیل انجام شد:
بر اساس دادههای جدول  ،7میانگین و انحراف معیار مهارت حرفهای به ترتیب  11/38و
 ،12/33میانگین و انحراف معیار مهارت فنی  11/15و  9/45و میانگین و انحراف معیار مهارت
ارتباطی  14/41و  4/41میباشد .از بین سه مؤلفه مذکور ،مهارت حرفهای ،فنی و ارتباطی به
ترتیب از بیشترین به کمترین ،میزان توجه استادان را نشان میدهد .برای اینکه نشان دهیم
مؤلفه حرفهای از بیشترین میزان توجه و مؤلفه ارتباطی از کمترین میزان توجه برخوردار است ،از
تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر نیز استفادهشده است.
جدول  :7میانگین و انحراف معیار مؤلفههای حرفهای ،فنی و ارتباطی در بین استادان
متغیرها

تعداد

میانگین

انحراف معیار

حرفهای

111

11/38

12/33

فنی

111

11/15

9/45

ارتباطی

111

14/41

4/41

جدول  :8آزمون چندگانه برای تحلیل واریانس اندازهگیری مکرر
F
سطح معناداری
ارزش
اثر پیالیی
2/341

2/221

849/89

جدول  8اثر آزمون پیالیی مؤلفههای حرفهای ،فنی و ارتباطی را نشان میدهد .همانطور که
مشاهده میشود آزمون پیالیی با مقدار  849/89و با معناداری  2/221میباشد.
جدول  :9آزمون موچلی (مخای) برای بررسی خطای واریانس متغیرهای پژوهشی در تحلیل
واریانس اندازهگیری مکرر
اندازه موچلی

آماره کای

درجه آزادی

2/481

177/19

4

سطح
معناداری
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جدول  3مقادیر آزمون موچلی مؤلفههای حرفهای ،فنی و ارتباطی را نشان میدهد .طبق نتیجه
جدول فوق اندازه موچلی با مقدار  2/481و سطح معناداری  2/221میباشد .اگر معناداری آزمون موچلی
کمتر از  2/25باشد نشانه عدم وجود خطای واریانس است .طبق نتیجه جدول فوق سطح معناداری آزمون
موچلی کمتر از  2/25میباشد بنابراین فرض وجود عدم خطای واریانس رعایت شده است.
جدول  :11آزمون اثرات درون آزمودنی متغیرهای پژوهشی در تحلیل واریانس اندازهگیری مکرر

منبع

مجموع
مجذورات

درجه آزادی

میانگین
مجذورات

F

سطح
معناداری

فرض

124312/43

4

51182/11

1547/21

2/221

کرویت
جدول  12آزمون اثرات درون آزمودنی متغیرهای پژوهشی را نشان میدهد .طبق نتیجه جدول
فوق ،مقدار  Fبا فرض کرویت واریانسها برابر است با  1547/21و معناداری  2/221میباشد.
جدول  :11آزمون مقایسه درون آزمودنی در تحلیل واریانس اندازهگیری مکرر
F
سطح
میانگین
درجه آزادی
مجموع
منبع
مجذورات
مؤلفههای
تدریس

81825/55

مجذورات
1

81825/55

معناداری
1118/89

2/221

جدول  11آزمون  Fاصلی در تحلیل واریانس اندازهگیری مکرر میباشد .طبق نتیجه جدول فوق،
مقدار  Fدرون آزمودنی برابر است با  1118/89و با معناداری  2/221که نشاندهنده این موضوع است که
بین سه مهارت فنی ،حرفهای و ارتباطی در بین استادان تفاوت معنیداری وجود دارد.
بحث و نتیجهگیری

شناخت ویژگیهای یک تدریس اثربخش ازنظر آموزشدهنده در موفقیت کیفیت
آموزشی دانشگاه و تربیت نیروهای انسانی فکور بسیار حائز ارزش است .بر همین اساس در این
مطالعه به بررسی نظرات اساتید در خصوص تدریس اثربخش در آموزش عالی بر اساس تجارب
حرفهای استادان و ارتباط آن با تدریس خود -گزارشی پرداخته شد .نتایج و یافتههای پژوهش
حاضر در مجموع حاکی از آن بود که بین تدریس اثربخش و تدریس خود -گزارشی همبستگی
مثبت و معناداری وجود دارد .بنابراین می توان اذعان نمود که استادانی که شاخص های تدریس
اثربخش را در سطح بسیار خوبی مطرح کرده بودند ،به همان نسبت در گزارش تدریس خود
سعی نموده بودند که تدریس کنونی خود را نیز اثربخش نشان دهند .نتایج حاصل از این یافته با
تحقیقات چن و همکاران ( ،)4212ویچر ،1آن وبگوزی 4و مینور ،)4221( 9غالمی و اسدی
1

. Witcher
. Onwuegbuzie
3
. Minor
2
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( ،)1934ستاری ( )1934همسو است .مطالعه چن و همکاران ( )4212نیز نشان داد که از
دیدگاه معلمان بین تدریس اثربخش با تدریس خود-گزارشی ارتباط وجود دارد .یافتههای غالمی
و اسدی ( )1934نیز بیانگر نتایج مشابهی در این راستاست.
بخش دیگری از یافته های این پژوهش حاکی از این است که استادان دانشگاه شهید
مدنی آذربایجان بر این باورند تدریسی اثربخش و مؤثر است که در کنار توجه به مهارت های
فنی ،به مهارت های حرفه ای و ارتباطی نیز توجه شده باشد .از طرف دیگر ،تحلیل داده ها نشان
داد که استادان دانشکده های علوم پایه ،فنی و مهندسی و علوم انسانی رویکرد متفاوتی در توجه
به هر یک از سه مهارت تدریس اثربخش دارند .به لحاظ مهارت فنی ،استادان رشتههای علوم
پایه و علوم انسانی دارای بیشترین تفاوت بودند .از سویی دیگر به لحاظ مهارت ارتباطی استادان
دانشکده های علوم پایه و علوم انسانی رویکرد متفاوتی را اتخاذ نموده اند در حالی که بین
استادان دانشکده های علوم پایه با فنی مهندسی و علوم انسانی با فنی مهندسی تفاوت
محسوسی وجود نداشت .به لحاظ مهارت حرفهای نیز استادان دانشکده های علوم پایه ،فنی
مهندسی و علوم انسانی عملکرد متفاوتی داشتند .با نگاهی دقیق تر مشخص می شود که
بیشترین تفاوت بین استادان دانشکده های علوم پایه و علوم انسانی و کمترین تفاوت هم بین
دانشکده های علوم پایه و فنی مهندسی میباشد .همچنین در گام آخر یافته های پژوهش نشان
دهنده این موضو ع است که عملکرد آموزشی استادان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سه بعد
مهارت فنی ،حرفه ای و ارتباطی با هم متفاوت است .این یافته با نتایج پژوهش غنچی و همکاران
( )1931که نشان دادند بین استادان با مرتبه علمی ،وضعیت استخدامی و نوع رشتههای درسی
آنها تفاوت معنیدار وجود دارد و همچنین با نتایج پژوهش غالمی و اسدی ( )1934که نشان
داده بودند در دانشگاه کردستان مؤلفههای تدریس اثربخش به ترتیب شامل مهارت حرفهای،
ارتباطی و عوامل ساختاری است همسو و با یافتههای شریفیان ( )1981که نشان داد عملکرد
اعضای هیئتعلمی در نشانگرهای تدریس اثربخش برحسب دانشکده و مرتبه علمی تفاوت
معنیداری نداشته ،ناهمسو است.
در تبیین یافتههای این پژوهش میتوان گفت که هر اندازه استادان شاخص های باالیی
را برای تدریس اثربخش(وضع مطلوب) در نظر داشته باشند به همان اندازه در گزارش تدریس
خود(وضع موجود)تالش خواهند کرد تا گزارش نسبتاً خوبی از عملکرد خود ارائه نمایند.
همچنین میتوان گفت محتوای مطالب درسی و ماهیت رشتههای مختلف دانشگاهی بهگونهای
است که توجه اساتید را به یک مؤلفه بیشتر از سایر مؤلفههای تدریس اثربخش جلب میکند؛
عالوه بر این به دلیل ماهیت رشته های علوم انسانی ،مهارت ارتباطی در بین این استادان نسبت
به استادان سایر رشته ها وضعیت بهتری دارد و همان گونه که یافته های این تحقیق نشان داد
به مؤلفه مهارت ارتباطی در رشتهها ی علوم پایه و فنی مهندسی توجه چندانی نشده است .این
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درحالی است که مهارت ارتباطی یکی از مهارتها ی ضمن تدریس بوده و اساس تدریس هر
استادی را تشکیل میدهد .به همین دلیل توصیه میشود یک استاد دانشگاهی برای داشتن
تدریس باکیفیت باال باید با انواع سبکهای یادگیری و مهارتهای تدریس آشنا باشد و در
موقعیتهای مختلف از آنها استفاده کند (سیف .)1932،ازاینرو ،برای ارائه یک تدریس اثربخش
در آموزش عالی توسط اساتید دو اصل اساسی باید موردتوجه قرار گیرد؛ اول اینکه تدریس
نیازمند یک مجموعه از مهارتها و رویههای خاص است که توسط پژوهشها شناساییشدهاند و
دوم آنکه تدریس باید بتواند به نیازهای بافت و زمینه خاص توجه داشته باشد (دولین
وسمرویکرما.)4212،
از طرفی ،دلیل اصلی ناسازگاری این یافتهها ،بحث تفاوت فرهنگی در افراد و سازمانهای
موردپژوهش است .مصداق این قضیه در برخی موارد ،اجرای پژوهشهای اخیر در بافت
دانشگاههای علوم پزشکی است .در یک نگاه کلی میتوان استنباط کرد که عوامل مذکور در
سطح میانی نظام تدریس قرار دارند .از طرف دیگر ،بخش قابلتوجهی از دادههای حاصل از
مصاحبه با اساتید به عوامل حرفهای میپردازد .این دسته از عوامل شامل مسائلی همچون
آموزش اساتید ،نظارت و ارزشیابی اساتید ،حجم کار و درآمد مناسب ،امکانات و متغیرهای
محیطی و موانع نظام آموزشی است؛ بنابراین میتوان استدالل کرد که عوامل مربوطه بیشتر به
سطوح باالتر مدیریت و برنامهریزی تدریس دانشگاهی ارتباط دارد و بهنوعی نقش پشتیبانی و
تقویتکننده تدریس اثربخش را دارد.
اگرچه این پژوهش در خصوص استادان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان بوده ،ضرورت
دارد که در سایر دانشگاهها ی دولتی دیگر نیز مورد کنکاش قرار گیرد .همچنین با توجه به متغیر
تدریس اثربخش و تدریس خود-گزارشی پیشنهاد میگردد که به شاخصهای تدریس اثربخش
(مهارتهای حرفهای ،فنی و ارتباطی) بهویژه مهارت ارتباطی و تدریس خود-گزارشی توجه
بیشتری داشته و قبل از استخدام ،گزینش و بهکارگیری استادان برای امر تدریس از طریق
دورهها و کارگاهها ی آموزشی از سوی متخصصان زمینه الزم برای بهرهگیری از شاخصهای
مذکور فراهم گردد  .همچنین ازآنجاکه پژوهش حاضر در خصوص تدریس اثربخش در آموزش
عالی بر اساس تجارب حرفهای استادان صورت گرفته پیشنهاد میگردد که پژوهشگران بعدی به
عملکرد تحصیلی دانشجویان بهعنوان پیامد مهم این نوع تدریس توجه داشته باشند.
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