190

پاییـز  ،1397دوره  ،27شماره  ،3صفحه  190تا 203

ارزیابی میزان کاربست مولفههای تدریس اثربخش توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی
رویکرد ارزشیابی دانشجویان
بر اساس
ِ
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حسن اسالمیان*1
تاریخ دریافــت 1397/05/11 :
تاریخ پذیرش1397/09/13 :

چکیده
زمینه و هدف :یکی از مهمترین روشهای بررسی کیفیت آموزش در نظام آموزش عالی ،ارزیابی عملکرد تدریس اثربخش
اعضای هیأت علمی از طریق ارزشیابی دانشجویان است .پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان کاربست مولفههای تدریس
اثربخش توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ،انجام گردید.
روش بررسی :پژوهش حاضر در نیمسال اول سال تحصیلی1396-97با روش توصیفی -مقطعی انجام شد .جامعه
آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود که از بین آنها 291
نفر به عنوان نمونه آماری پژوهش تعیین شدند .ابزار مطالعه ،پرسشنامه محقق ساخته تدریس اثربخش بود و تحلیل آماری
دادهها با نرم افزار  SPSS 20در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شد.
یافتهها :نتایج نشان داد اعضای هیأت علمی از نظر کاربست هر شش مولفه تدریس اثربخش ،در مجموع میانگین
مطلوبیت طراحی شده،
و انحراف معیار  83/82±13/02را از مجموع  120نمره کسب کردند .بر اساس جدول استاندارد
ِ
ً
اثربخش اعضای هیأت علمی ،در مجموع در حد نسبتا مطلوبی بوده است و به تفکیک مولفهها ،در
عملکرد تدریس
ِ
ً
مولفههای طراحی تدریس ،اجرای تدریس ،مدیریت كالس و ارزشیابی در حد نسبتا مطلوب و در مولفههای روابط انسانی و
ویژگیهای مطلوب شخصیتی ،در حد مطلوب بوده است.
اثربخش اعضای هیأت علمی
کلی تدریس
نتیجهگیری:در مجموع نتایج پژوهش حاضر بیانگر عدم
ِ
ِ
مطلوبیت عملکرد ِ
بوده است که بیانگر وجود ضعف ها و مشکالت جدی در عملکرد تدریس اثربخش استادان است .بر همین اساس ضروری
است مقوله توانمندسازی آموزشی اعضای هیأت علمی ،مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
کلمات كلیدی :تدریس اثربخش ،اعضای هیأت علمی ،ارزشیابی ،دانشجویان.

 .*1نویسنده مسئول .دانش آموخته دكتری برنامهریزی درسی ،گروه علوم تربیتی ،دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران.
eslamian.1362@yahoo.com
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مقدمه

مطلوب مولفههای تدریس
کاربست
رشد توانمندیهای آنها در
ِ
ِ

نقش بسیار مهمی در تربیت ،پرورش و شکوفایی استعدادهای

میزان کاربست مولفههای
تدریس اثربخش استادان و تعیین
ِ
تدریس اثربخش توسط آنها است که در شناسایی و حل مشكالت

جانبه کشور ،تا حد قابل توجهی وابسته به کیفیت خدمات

تدریس ،تشخیص و ترمیم نقاط ضعف موجود در فرآیند تدریس

مدیریتی ،پژوهشی و آموزشی در دانشگاههاست .در راس ــتای

و جبران نواقص آموزشی مؤثر است .ارزشیابی آموزشی فرایندی

تحقق رسالتهای خطیر آموزش عالی ،اعضای هیأت علمی و

نظامدار برای جمعآوری ،تحلیل و تفسیر اطالعات جهت بررسی

مدرسان دانشگاه ،نقش محوری و تعیینکنندهای بر عهده دارند

تحقق اهداف مورد نظر و بهبود کیفیت برنامههای آموزشی در

یتـرین عناصـر در پیشرفت و رشد علمی دانشـگا ههـا
و یكـی از كلید 

دانشگاه است ( .)20کاوش و مطالعه در خصوص ارزیابی تدریس

هسـتند ( .)1از وظایف اساسی اعضای هیأت علمی دانشگاهها،

اثربخش در دانشگاه ،از یکسو بازخورد مناسبی برای تجزیه و

انجام تدریس اثربخش است که میتواند در تحقق اهداف نظام

تحلی ــل مسائل آموزشی و تصمیمگی ــری در اختیـــار مسؤالن

انسانیمتخصصجهتمواجههموفق
آموزشعالیوتربیتنیروی
ِ

آموزشی قرار میدهد و از طرفی استادان میتوانند با آ گاهی

با چالشهای قرن  21مؤثر باشد ( .)2بر همین اساس در دهههای

عملکرد تدریس خود ،به اصــــالح روشهای آموزشی خود و
از
ِ

اخیربخشمهمیاز مطالعاتوپژوهشهایمرتبطباحوزهتدریس

در نتیجه افزایش کیفیت تدریس خود بپردازند ( .)21با انجام

و یادگیری در آموزش عالی ،به تعیین حیطههای مهارتی ،معیارها و

اثربخش استادان و کســب
ارزشیابی مستمر از عملکرد تدریس
ِ

مولفههای تدریس اثربخش در دانشگاه معطوف گردید (.)3

اطالعــات در مــورد آن ،مدیران میتوانند به طور مطلـوب رشـد

در همین راستا ،پژوهشها و مطالعات متعددی به تعیین
شاخصها و مولفههای تدریس اثربخش در دانشگاه پرداختند

حرفـهای استادان را هـدایت نموده و از پتانسیل کاری و خالقیت
آنهـا به طور درسـت استفاده نمایند (.)22

اثربخش اساتید در
تا مبنایی برای سنجش عملکرد تدریس
ِ

رویکـ ــردهای مختلفـ ــی برای ارزشـ ــیابی عملکــــرد تدریـــس

عرصه عمل فراهم شود .با استناد به این پژوهشها ،مهمترین

اثربخش استادان وجود دارد كـه اهم آنهــا عبارتنـــداز ارزشیابی

مولفههای تدریس اثربخش اساتید در دانشگاه ،ناظر بر طراحی

توسـط مسـئوالن ،ارزشیابی از طریـــق همكاران ،ارزشیابی توسط

تدریــــس ،اجـ ــرای تدریس ،مدیریت كالس ،رواب ــط انسـ ــانی،

دانشجویان و خودارزیابی مدرسان ( .)23یكی از متداولترین

ارزشیابی و ویژگیهای شخصیتی است و عملكرد تدریس اثربخش

روشهای ارزیابـ ــی از عملک ــرد تدری ــس اعضـ ــای هیأت علمـــی،

کاربست این مولف ـ ـهها در
اعضای هیأت علمی بر مبنای میـ ــزان
ِ

اسـتفاده از نظــــرات دانشـــجویان است که از سال  1920میالدی

فرایند تدریس و یادگیری تعیین میشود (.)4-19

شروع شد ( )24و در چهار دهــــه اخیر به عنوان روش اصلــــی و

عــــالوه بر تعیین مولفهها و معیـ ــارهای تدریس اثربخ ــش در

غالب در این زمینه مطــــرح شده است ( .)25امــــروزه ارزشیابی

نظام آموزش عالی ،موضوع بسیار مهم ارزیابی می ــزان کاربست

کیفیت تدریس استادان توسط دانشجویان ،كاربرد زیــــادی در

این مولفهها توسط اعضای هیأت علمـ ــی در فراینـ ــد تدریس و

الینفك تدریس
دانشگاههای بزرگ دارد و یك روش معمول و جزء
ِ

یادگیری است .یکی از اقدامات مهم نظام آموزش عالی در جهت

در كالجها و دانشگاههای آمریكا است ( .)26به زعم صاحبنظران

اثربخش اعضای هیأت علمی و
ارتقای مستمر عملکرد تدریس
ِ

و محققان ،دانشجویان میتوانند بهترین قـضاوتكننـده درباره
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نظام آموزش عال ــی به عنوان یک نهاد اثرگذار اجتماعی،

اثربخش ،استفاده از ارزشیابی آموزشی جهت سنجش عملکرد

سرمایههای اصلی جامعه را بر عهده دارد و رشد و توسعه همه
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محتــوا و شیوه تدریس اساتید باشند و هـیچ كـس به اندازه

نیست ( .)31نتایج تحقیق سلیمی و رمضانی حا کــــی از آن بود

عملكرد تدریس
دانشجویان از شایستگی الزم بـرای ارزشـیابی
ِ

که کیفیت تدریس اعضای هیأت علمی دانشگاههای کردستان

اساتید بهـرهمنـد نیستند ( .)27داد ههـای حاصـل از ارزشـ ــیابی

و علوم پزشــــکی سننـــدج در سال  1393در گویـــههای تسلط

عملکـ ــرد آموزشی استادان توسط دانـشجویان ،بازخورد مناسـبی

استاد بر محتوای تدریس دارای باالترین میانگین ،در گویههای

یهـای علم ــی و مهارتهای تدریس اس ــتادان و
دربـاره توانـمند 

مهارتهای برقراری ارتباط با دانشجو ،ارزیابی عملکرد فرا گیران،

تدریس استادان فراهم
بستری جهت بهب ــود و ارتق ــای عملك ــرد
ِ

طرح درس ،روابط انســـانی و مهارتهای تدریـــس در ســــطح

مینماید ( .)25در همین راستا پژوهشهای متعددی در داخل و

متوســــط و در گوی ــه مدیری ــت کالس دارای کمتـــرین میانگین

خارج از کشور در خصوص ارزیابی عملک ــرد تدریس اعضای هیأت

بودند ( .)32مطالعـ ــه  Tangدر ســـال  1997در ارزیـــابی تدریس

علمی با استفاده از رویک ــرد ارزیابی دانشجویان انجام شده است.

اثربخش استادان دانشگاهی در شمال شرقی آمریكا نشان

در راستای مرور پیشینه تجربی مطالعه حاضر ،به یافتههای

داد در مقولههای مواد آموزشی واضح ،كیفیت پاسخگویی به
سؤاالت دانشجویان ،برخـــورد مؤدبــ ٔ
ـانه اســـتاد با دانشجویان،

نتـ ــایج پژوهش بهشتیراد ،قالونـدی و قلعهای که با هدف

رفتار حرفهای ،تسلط بر موضوع درس و مدیریت كالس ،به
خوبــی در هر كالس رعایـــت میگردد و در مجموع تدریس ٔ
همه

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال  1392انجام شد ،حا کی از

استادان این دانشگاه اثربخش بوده است ( .)33نتایج پژوهش

آن بود که عملکرد تدریس استادان در مولفههای روش تدریس،

 Fernandezو  Matioدر سال  1997در دانشگاه مادرید اسپانیا

تسلط و توان علمی ،انظبـاط آموزشی ،ویژگیهای فردی و

بیانگر آن بود که در مجموع از منظر دانشجویان ،کیفیت تدریس

اجتماعی استاد ،در وضعیت مطلوب قرار نداشتند (.)28

استادان بسیار اثربخــش بوده و بین نتایج ارزیابی دانشجویان

نوبخت و رودباری در مطالعهای به بررسی ارزیابی دانشجویان

بر حسب جنسیت و دانشكده تفـــاوت معناداری وجود داشت

از کیفیت تدریس اساتید دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال

( .)34یافتههای حاصل از بررسی به كارگیـــری معیارهای تدریس

ج نشانداد عملکرد استادان در مولفههای
 1391پرداختند و نتای 

اثربخش كه در دانشگاه سانفرانسیسكو در سال  2005حا کی از

ل استاد
ی و روابط متقاب 
مقررات اداری ،ظواه ر فردی  و اجتماع 

آن بود که از نظر دانشجویان ،عملکرد استادان در مقولههای

و دانشجو ،در سطح خوب و در مقولههای کیفیت آموزشی و

سازماندهی محتوا ،روابط انسانی ،فراهمسازی محیط یادگیری،

شه ــای اداره و کنت ــرل ک ــالس ،در سـ ـطــح مت ــوس ــط بوده
رو 

ارائه بازخورد فوری ،اظهارات ،ارزیابیها و امتحانات عادالنه،

است ( .)29یافتههای مطالعـ ــه شعبانـ ـیورکی و حسینقلیزاده

توسط استادان در سطح باال و در مؤلفههای توجه به یادگیری

در سال 1390نشان داد که کیفیت تدریس استادان دانشگاه

دانشجویان و مشكل برانگیز بودن مواد درسی در سطح ضعیفی

فردوس ــی مش ــهد در چهار مولفـ ــه طرح درس ،اجرای تدریس،

بوده است( .)35نتایج تحقیق  Waithanjiو  Ndiranguدر یکی

ارزشیابی و روابط بین فردی در سطح مطلوبی نبوده است (.)30

از دانشگاههای کنیا در ســــال  2005نش ــان داد که به طور کلـــی

پژوهش ستاری با عنوان ارزیابی مؤلفههای تدریس اثربخش از

اثر بخشـــی تدریس استادان این دانشگاه در سطح پایینی قرار

دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اردبیل در سال  1392نشان داد

دارد (.)36

برخی از پژوهشهای مشابه در این زمینه اشاره میشود.
ارزشیابی عملکـ ــرد اس ـ ــاتید توسط دانش ــجویان پرس ــتاری در

که وضعیت موجود اجرای تدریس اثربخ ــش ،کمتر از میانگین

با نظر به اهمیت عملکرد تدریس اثربخش اعضای هیأت

مورد انتظار بـ ــوده است و تدریس موجود در دانشگاه اثربخش

علمی در تحقق اه ــداف خطی ــر نظام آموزش عالــی و همچنین
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عملکرد تدریس در دانش ــگاه ،انجام مطالعات کاربردی در این

نمودند و به پرسشنامهها پاسخ دادند .در ضمن تأ کید گردید

زمینه ،میتواند اطالعات ارزشمندی را در زمینه کیفیت تدریس

که اطالعات محرمانه باقی میماند تا مشارکتکنندگان با دقت

مطلوبیت آموزش در دانشگاه فراهم نماید .بنابراین در
و میزان
ِ

کافی ،صادقـ ــانه و رضــــایت آ گاهانه ،به سئواالت پرسشنامهها

راستای دستیابی به مبنایی مطلوبتر جهت قـضاوت معتبر و

پاسخ دهند.

صـحیح از عملکرد تدریس اثربخش اعضای هیأت علمی و فراهم

ابزار جمعآوری اطالعات پرسشنامه محقق ساخته در زمینه

آموزشی اساتید،
بیشتر عملکرد
ساختن بستری برای اثربخشی
ِ
ِ

تدریس اثربخش بود كه برای ساخت آن کلیـــه اسناد ،مدارک

در پژوهش حاضر به ارزیابی عملک ــرد تدریس اثربخش اعضای

مطالعات مرتبط با تدریس اثربخش ،مــــورد بررسی و تحلیل
و
ِ

هیأت علمی و میـ ــزان کاربست مولف ـ ـههای ششگان ــه تدریس

قرا گرفته و سپس به شناسایی و تدوین مولفهها و راهبردهای

اثربخش (طراحی تدری ــس ،اجرای تدریس ،مدی ــریت کـ ــالس

تدریس اثربخش و تـــدوین سئواالت پرسشنامه پرداخته شد.

درس ،روابط انسانی ،ارزشیابی و ویژگیهای شخصیتی) توسط

در این پرسشنامه بر اساس 6مولفه تدریس اثربخش (طراحی

اعضای هیأت علمی دانشگاه اصفهان بر اساس نتایج ارزشیابی

تدریس ،اج ـ ــرای تدریس ،مدیـ ــریت كـ ــالس ،روابــــط انسانی،

دانشجویان ،پرداخته شد.

ارزشیابی و وی ـ ــژگیهای شخصیتـ ــی) 30 ،سؤال پنج گزینهای
مطابق با مقیاس 5درجهای لیكرت ،تدوین شد .دامنه نمرات

روش بررسی
روش پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی و از حیث
روش ،توصیفی -تحلیلی به روش مقطعی و دو هدف آن ارزیابی

در هر سئوال از صفر تا  4و در هر یک از مولفهها ،از صـــفر تا 20
بود و به این ترتیب دامنه كمترین تا بیشترین نمره استادان در
مجموع  6مولفه ،از صفر تا  120تعیین شد.

میزان کاربست مولفههای تدریس اثربخش توسط اعضای هیأت

بررسی روایی این پرسشنامه از طریق روایی محتوا انجام شد

رویکرد ارزشیابی
علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر اساس
ِ

و پرسشنامه در اختیار تعدادی از اساتید و محققان حوزه تدریس

دانشجویان بوده است .جامع ــه آماری پژوه ــش ش ـ ــامل کلیـ ــه

قرار گرفت و پس از مشخص شدن اصالحات ،تغییرات الزم اعمال

دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی

گردید و روایی آن تاییــــد شد .جهت بررســــی پایایی پرسشنامه

اصفهـــان بودند که در نیمسـ ــال اول سـ ــال تحصیلی 1396-97

مذکور ،از روش آزمون مجدد استفاده شد و پرسشنامه بین  60نفر

مشغول به تحصیل بودند .جهت تعیین نمونه آماری پژوهش،

از دانشجویان در دو زمان مختلف اجرا شد که میزان همبستگی

از روش نمونهگیری تصادفی ساده استفاده شد و از طریق فرمول

در مجموع  6مولفه r=0/80 ،بهدست آمد که همبستگی قابــــل

تعیین حجم نمونه مورگان و کرجسی 291 ،نفر به عنوان نمونه

قبولی میباشد.

آماری پژوهش تعیین شده و در مطالعه مشارکت داده شدند.

میزان مطلوبیت عملکرد استادان در کاربست
جهت تعیین
ِ

معیارهای ورود به پژوهش در ارتباط با دانشجویان ،شامل

مولف ـ ـههای تدریس اثربخـ ــش ،با کم ــک و مشـ ــورت تعدادی

اشتغال به تحصیل در نیمسال اول تحصیلی سال  1396-97و

از مدرسان و پژوهشــــگران حوزه تدریس ،اســــتانداردهایی

تمایل به شركت داوطلبالنه در مطالعه و معیارهای خروج شامل

مطلوبیت تدریس اثربخش استادان تدوین
برای تعیین سطح
ِ

عدم تمایل به شرکت در مطالعه و عدم پاسخگویی به پرسشنامه

شد .بدین منظور با استفاده از روش دلفی در یک فرآینــد چند

بوده است .برای رعایت اخـ ــالق پژوهـ ــش ،کلی ـ ــه دانشـ ــجویان

مرحلهای ،پس از چندین جلسه گفتـــگو و مکاتبه با  10نفر از
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نقش ارزشیابی دانشجویان از عملکرد تدریس استادان در توسعه

شرکتکننده در مطالعه ،با رضایت کامــــل در پژوهش مشــــارکت
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مدرسان رش ــته علــوم تربیت ــی و روانشناسی و محققان ح ــوزه

برای تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش ،با استفاده از نرمافزار

تدریس ،پس از مجموعه بازخوردهای صورت گرفته و ج ــرح و

 SPSS 20از شاخصهای آماری فراوانی ،درصد ،میانگین،

عملکرد تدریس اثربخش استادان به چهار
تعدیل دیدگاهها،
ِ

انحراف معیار و آزمون تحلیل عاملی تأییدی استفاده گردید.

درصد  70تا  100با
درجه تقسیم شد -1 :عملکرد مطلوب از
ِ
ً
عالمت -2،+ +عملکرد نسبتا مطلوب از
درصد 50تا  70با عالمت
ِ
ً
 -3 ، - +عملکرد نسبتا نامطلوب از
درصد 30تا  50با عالمت ، + -
ِ

یافتهها
از مجموع  291نفر از دانشجویانی که پرسشنامه تدریس

درصد صفر تا 30با عالمت  . - -با توجه به
 -4عملکرد نامطلوب از
ِ

اثربخش بین آنها توزیع شد ،تعداد  254نفر ( 87/29درصد)

اینکه در نمرهگذاری پرسشنامه تدریس اثربخش در این پژوهش

به پرسشنامهها پاسخ دادند و پرسشنامههای  37نفر(12/71

برای هر مولفه از صفر تا  20نمره در نظر گرفته شد ،لذا دامنه

درصـ ــد) به دلیـ ــل ع ـ ــدم وصـ ــول و نقـ ــص در اطالعات حذف

نمرات در چهار درجه مطلوبیت ذکر شده در مولفههای شش

گردید .دادههای جدول  1نشان میدهد از مجموع  169نفر از

گانه تدریس اثربخش عبارتند از -1 :عملکرد مطلوب :از نمره 14
ً
تا  -2 ،20عملکرد نسبتا مطلوب :از میانگین نمره  10تا -3 ،14
ً
عملکرد نسبتا نامطلوب :از میانگین نمره  6تا  -4 ،10عملکرد

دانشجویانی که در پژوهش حاضر شرکت کردند و به پرسشنامهها
و  93نفر (31/96درصد) پسر بودند .بر اساس رشته تحصیلی 131

نامطلوب :از میانگین نمره  0تا  .6همچنین در مجموع  6مولفه

نفر در رشته پرستاری ( 47 /08درصد) 110 ،نفر در رشته مامایی

تدریس اثربخش(عملکرد کلی) ،دامنه نمرات در چهار درجه

(37/80درصد) ،و  44نفر در رشته اتاق عمل (15/12درصد)،

مطلوبیت ذکر شده عبارتند از -1 :عملکرد مطلوب :از نمره  84تا
ً
 -2 ،120عملکرد نسبتا مطلوب :از میانگین نمره  60تا -3 ،84
ً
عملکرد نسبتا نامطلوب :از میانگین نمره  36تا  -4 ،60عملکرد

مشغول به تحصیل بودند .همچنین بر اساس مقطع تحصیلی
کارشناسی ارشد ( 26/12درصد) ،و  25نفر در مقطع دکتری

نامطلوب :از میانگین نمره 0تا  .60بنابراین در پژوهش حاضر،

تخصصی (8/59درصد) مشغول به تحصیل بودهاند.

پاسخ دادند ،به تفکیک جنسیت  198نفر ( 68/04درصد) دختر

 190نفر (65/29درصد) در مقطع کارشناسی 76 ،نفر مقطع

میزان مطلوبیت عملکرد تدریس اثربخش اعضای هیأت علمی،
بر مبنای این استاندارد چهار درجهای ارزیابی شد.
جدول .1اطالعات دموگرافیک نمونه آماری
متغیرها

جنسیت
رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

مجموع

فراوانی

درصد

دختر

198

68/04

پسر

93

31/96

پرستاری

137

47/08

مامایی

110

37/80

اتاق عمل

44

15/12

کارشناسی

190

65/29

کارشناسی ارشد

76

26/12

دکتری

25

8/59

مجموع

290

100
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در جدول ،2بارهای عاملی گویهها و واریانسهای تبیین
شده آنها بر اساس تحلیل عاملی تأییدی گزارش شده که میزان

شناسی و حضور به موقع در كالس و حساسیت نسبت به حضور
به موقع دانشجویان در كالس درس ( )0/52بوده است.

از عملکرد تدریس اثربخش اعضای هیأت علمی مشخص شده

برقراری ارتباط دوستانه و صمیمی با دانشجویان در داخل و

است .بیشترین بار عاملی در مولفه طراحی تدریس مربـوط بـه

خارج از کالس درس ( )0/72و کمترین بار عاملی مربوط به گویه

گویه معرفــــی الگـ ــوها ،روشها و راهبردهای تدریس و یادگیری

درک تفاوتها فردی و هویت مستقل دانشجویان و همدلی و

متناسب با موضوعات و سرفصلهای درس مورد نظر ()0/71

همراهی با آنها ( )0/54بوده است .بیشترین بار عاملی در مولفه

و کمتـــرین بار عاملـ ــی مربوط به گویـ ــه مه ــارت در جمعبندی

ارزشیابی مربـوط بـه گویه تدارک آزمونهای کمی و کیفی مناسب

و سازماندهی مطالب ارائ ــه شده در کــالس درس ( )0/55بوده

جهت ارزیابی سطح یادگیری دانشجویان در فرایند تدریس و

است .در مولفه صالحیتهای اج ــرای تدریس ،بیشترین بار

یادگیری ( )0/69و کمترین بار عاملی مربوط به گویه استفاده

عاملی مربـــوط به گویـ ــه مهـ ــارت در استفاده از الگ ــوها ،روشها

مداوم از نتایج ارزیابیهای به عمل آمده از دانشجویان برای

و فنون مختلف تدریس ( )0/71و کمترین بار عاملی مربوط به

رفع و اصالح ضعفهای یادگیری فرا گیران ( )0/55بوده است.

آهنگ فعالیتهای جاری کالس درس
گویه مولفه حفظ جهت و
ِ

همچنین در مولفه ویژگیهای شخصیتی ،بیشترین بار عاملی

( )0/48بوده است .بیشترین بار عاملی در مولفه مدیریت کالس،

مربوط به گویه داشتن حس مسئولیتپذیری ،وظیفهشناسی و

مربـوط بـه گویه برقراری نظم و انظباط الزم در كالس درس جهت

تعهد در قبال رسالت و حرفه معلمی ( )0/77و کمترین بار عاملی

ایجاد یک محیط بهینه یادگیری برقراری روابط انسانی مطلوب

مربوط به گویه عالقهمندی و عشق نسبت به تعلیم و تربیت و

با فرا گیران ( )0/66و کمترین بار عاملی مربوط به گویه وقت

فعالیتهای تدریس و یادگیری ( )0/51بوده است.

جدول  .2بارهای عاملی و واریانس مشترک برآورد شده مولفههای تدریس اثربخش اعضای هیأت علمی
مولفهها

طراحی تدریس

بار عاملی

واریانس تبیین شده

گویهها

 .1تعیین اهداف آموزشی درس برای دانشجویان

0/51

0/22

 .2معرفی موضوعات ،محتوا ،سرفصلها و منابع درسی

0/56

0/30

 .3برنامه زمانبندی مناسب برای فعالیتهای آموزشی

0/60

0/33

 .4معرفی الگوها ،روشها و راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با

0/71

0/39

موضوعات درس مورد نظر
 .5مشخصکردن فعالیتها و تکالیف یادگیری دانشجویان و شیوههای

0/58

0/24

ارزیابی از آنها

اجرای تدریس

 .1مهارت در استفاده از الگوها ،روشها و فنون مختلف تدریس

0/71

0/41

 .2مهارت در استفاده از امکانات کمک آموزشی و تکنولوژی

0/59

0/33

 .3هدایت و راهنمایی دانشجویان در انجام فعالیتهای درسی و تحقیقاتی

0/62

0/36

 .4فراهم کردن موقعیتهای یادگیری مشارکتی و گروهی دانشجویان در

0/67

0/34

فعالیتهای علمی و پژوهشی
 .5مهارت در جمعبندی و سازماندهی مطالب ارائه شده در کالس درس

0/55

0/31
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اهمیت هرکدام از متغیرهای مشاهده شده به عنوان شاخصی

در مولفه روابط انسانی ،بیشترین بار عاملی مربوط به گویه
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ادامه جدول  .2بارهای عاملی و واریانس مشترک برآورد شده مولفههای تدریس اثربخش اعضای هیأت علمی
مولفهها

گویهها

 .1وقت شناسی و حضور به موقع در كالس و حساسیت نسبت به حضور به

بار عاملی

واریانس تبیین شده

0/52

0/21

موقع دانشجویان در كالس درس
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 .2برقراری نظم و انظباط الزم در كالس درس جهت ایجاد یک محیط بهینه

0/66

0/21

یادگیری
مدیریت کالس

زمان و استفاده بهینه از وقت کالس برای پیشبرد فرایند تدریس
 .3مدیریت ِ

0/59

0/36

و یادگیری

 .4رعایت اعتدال در تحسین و انتقاد به جا و مناسب از فعالیتهای یادگیری

0/58

0/28

و عملكرد درسی دانشجویان
آهنگ فعالیتهای جاری کالس درس
 .5توانایی ِ
حفظ جهت و ِ

0/61

0/33

 .1برقراری ارتباط دوستانه و صمیمی با دانشجویان در داخل و خارج از

0/77

0/41

کالس درس
روابط انسانی

 .2استفاده از لحن و كالم احترام آمیز در ارتباط با دانشجویان و تکریم آنها

0/66

0/29

 .3وا کنش منطقی و معقول به پیشنهادات ،انتقادات و دیدگاههای

0/59

0/33

دانشجویان
 .4درک تفاوتها فردی و هویت مستقل دانشجویان و همدلی و همراهی با آنها

0/54

0/26

.5رعایت شئونات ارزشی و اخالقی در فرایند برقراری ارتباط با دانشجویان

0/58

0/34

.1تدارک آزمونهای کمی و کیفی مناسب جهت ارزیابی سطح یادگیری

0/69

0/38

دانشجویان
 .2انطباق مفاد ارزیابیهای کالسی و سؤاالت امتحانی با اهداف ،سرفصلها
ارزشیابی

0/68

0/39

و محتوای دروس
 .3ارائه بازخوردهای متوالی به دانشجویان در خصوص کیفیت یادگیری آنها

0/59

0/29

 .4رعایت مالحظات اخالقی و استفاده از نظام نمرهدهی مناسب و عادالنه

0/59

0/27

در ارزیابی عملکرد دانشجویان
 .5استفاده مداوم از نتایج ارزیابیهای به عمل آمده برای رفع و اصالح

0/55

0/39

ضعفهای یادگیری فرا گیران
.1برخورداری از آراستگی ظاهری در کالس درس و موقعیتهای یاددهی-

0/62

0/42

یادگیری
ویژگیهای
شخصیتی

 .2مسئولیتپذیری ،وظیفه شناسی و تعهد در قبال رسالت و حرفه معلمی

0/77

0/44

 .3برخوداری از سالمت جسمی ،روانی و فکری

0/65

0/38

.4عالقهمندیوعشقنسبتبهتعلیموتربیتوفعالیتهایتدریسویادگیری

0/51

0/21

 .5پایبندی و تعهد به هنجارهای اجتماعی و اخالقی و باورهای مذهبی

0/61

0/31
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یافتههایجدول 3حا كیاز آناست کهاعض ــایهیــأتعلمی

بحث

شخصیتی (با میانگین و انحراف معی ــار  ،)16/28±3/07روابط

اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از طریق

انســانی (با میانگی ــن و انح ــراف معی ــار  ،)14/26±2/02طراحی

رویکرد ارزشیابی دانشجویان بوده است .نتایج نشان داد که

تدریس (با میانگین و انحراف معیــار  ،)13/66 ±2/89مدیریت

اعضای هیـ ــأت علم ــی در انجـ ــام تدریس اثربخـ ــش به ترتیب

كالس (با میانگین و انحراف معیار  ،)13/55 ±1/94ارزشیابی (با

در مولفههای ویژگیهای شخصیتی ،روابط انســـانی ،طراحی

میانگین و انحراف  )13/09 ±1/33و اجرای تدریس (با میانگین

تدریس ،مدیریت كالس ،ارزشیابی و اجـــرای تدریس ،به ترتیب

و انحراف معیار  ،)12/98 ±1/77بیشترین تا كمت ــرین نمره را

بیشترین تا كمترین نمره را كسب كردنــــد .همچنین بر اساس

كسب كردند .در مجموع بر اساس دیدگاه دانشجویان ،اعضای

اثربخش اعضای
جدول استاندارد مطلوبیت ،عملکرد تدریس
ِ
ً
هیأت علمی در مجموع در حد نسبتا مطلوبی بوده است و به

میانگین و انحراف معیار  83/82±13/02را از مجموع  120نمره

تفکیک مولفهها ،در مولفههای طراحی تدریس ،مدیریت كالس،
ً
ارزشیابی و اجرای تدریس در حد نسبتا مطلوب و در مولفههای

اثربخش اعضای هیأت علمی ،در
طراحی شده ،عملکرد تدریس
ِ
ً
مجموع در حد نسبتا مطلوبی بوده است و به تفکیک مولفهها،

ویژگیهای شخصیتی و روابط انسانی در حد مطلوب بوده است.

هیأت علمی از نظر کاربست هر شش مولفه تدریس اثربخش،
مطلوبیت
کسب کردند .همچنین بر اساس جدول استاندارد
ِ

به طور کلی یافتههای پژوهش حاضر در ارتباط با مولفه
طراحی تدریس ،اجرای تدریس و روابط انسانی ،با نتایج

در مولفههای طراحی تدریس ،اجرای تدریس ،مدیریت كالس و
ً
ارزشیابی در حد نسبتا مطلوب و در مولفههای روابط انسانی و

پژوهش بهشتی راد و همکاران ( ،)28نوبخت و رودباری ()29

ویژگیهای مطلوب شخصیتی ،در حد مطلوب بوده است.

شعبانی ورکی و حسینقلیزاده ستاری ( ،)30ستاری ( )31سلیمی

جدول .3میزان کاربست مولفههای تدریس اثربخش توسط اعضای هیأت علمی از منظر دانشجویان
مولفهها

میانگین

انحراف معیار

حداقل و حدا کثر نمرات

سطح مطلوبیت

طراحی تدریس

13/66

2/89

8-18

+

-

اجرای تدریس

12/98

1/77

10-17

+

-

مدیریت كالس

13/55

1/94

9-19

+

-

روابط انسانی

14/26

2/02

10-20

+

+

ارزشیابی

13/09

1/33

8-18

+

-

ویژگیهای شخصیتی

16/28

3/07

10-20

+

+

مجموع

83/82

13/02

55-112

+

-
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و رمضانی ( )32و ویتانجی و ان درانگو ( )36که عملکرد آموزشی

با نظر به اینکه دانشجویان یکی از ارکان مهم و اساسی در هر

استادان را در مجموع در سطح نامطلوب گزارش نمودند،

سیستم آموزشی و در فرایند یاددهی -یادگیری هستند ،توجه به

همسو بوده و با نتایج مطالعات  Fernandez ،)33( Tangو

نظرات آنها در بحث ارزیابی از عملکرد تدریس استادان ،ضرورتی

 )34( Matioو یافتههای حاصل از بررسی به كارگیری معیارهای

انکارناپذیر در ارتقای عملکرد تدریس و کیفیت آموزشی اعضای

تدریس اثربخش كه در دانشگاه سانفرانسیسكو ( )35که عملکرد

هیأت علمی میباشد .در واقع برای قضاوت در زمینه عملکرد

تدریس استادان دانشگاه را در در سطح مطلوبی ارزیابی کردند،

تدریس اثربخش اعضای هیأت علمی ،کشف ضعفها و قوتها

همخوانی ندارد.

و اعمال اصالحات مورد نیاز در این زمینه ،الزم است از نتایج

در مجموع با نظر به اینکه یافتههای پژوهش حاضر بیانگر
ً
عملکرد نسبتا مطلوب استادان در مولفههای طراحی تدریس،

ارزشیابی دانشجویان به نحو مطلوبی استفاده نمود .اساتید
ً
نیز با توجه به اینکه مرتبا از طرف دانشجویان مورد ارزیابی قرار

اجرای تدریس ،مدیریت كالس و ارزشیابی بوده است ،ضرورت

میگیرند ،باید برای ارزشـیابی دانشـجویان از عملکرد تدریس

دارد تا اعضای هیأت علمی با بازنگری در عملکرد تدریس خود،

خود ،اهمیت زیادی قائل شوند و از نتایج ارزیابی دانشجویان

مـواردی نظیر تسلط بر محتوای تدریس ،توجه به سطح درك

در راستای شناخت نقات ضعف ،اصالح و بهبود روشهای

و فهم دانشـجویان در فرایند تدریس ( ،)37حضور به موقـع در

تدریسشان استفاده نمایند (.)40

لهـای کاربردی با جلب مـشارکت فرا گیران
کـالس درس ،ارائـه مثـا 

از نقاط قوت این مطالعه میتــــوان به استفاده از رویکــــرد

ثهـای ک ــالس و توان ــایی انتقـ ــال مفاهیم و جمعبنـدی
در بحـ 

ارزیابی دانشـ ــجویان در بررسـ ــی میـ ــزان کاربست مولفــــههای

مطالـب در پایان کـالس ،توج ــه ویــژهای داشته باشــند؛ زیرا این

تدریس اثربخش توس ــط اعضای هیأت علمــــی و تعیین میزان

مقولهها از جملـه مـواردی هـستند کـه در ارزیـاب ــی دانشجویان

مطلوبیت عملکرد تدریس اسـ ــتادان در هــــر یـــک از مولفههای

از اساتید مورد توجه خاص قرار میگیـرند کـه ممکن است کمتر

تدریس اثربخش ،اشاره نمود .از جمله مشکالت مهم پژوهش

مورد توجه اساتید قرار گیرند ( .)38عـالوه بـر این ،استادان
ً
نباید صرفا از رویکردهای تدریـ ــس مستقیم و م ــدرس مح ــور

حاضر ،عدم وجود فرهنگ ارزیابی دانشجویی از کیفیت تدریس
استادان در بین دانشجویان و اعضای هیأت علمـــی بود و به

استفاده کنند ،بلكه باید با کاربست روشهای تدریس مشارکتی،

نظر میرسید دانشجویان در این زمینه رغبت و مشارکت الزم را

مباحثهای و فرا گیر محور ،باعث اشتیاق و انگیزه بیشتر فرا گیران

ندارند .موضوع دیگری كه در این پژوهش باید به آن توجه كرد،

برای حضور مؤثر و فعال در کالس درس شوند ( )39و از این طریق

محدود بودن جامعه آماری به دانشجویان دانشکده پرستاری

در دانشجویان انگیزه كافی برای یادگیری ایجاد نمایند .اسـتادان

و مامایی دانشگاه علوم پزشكی اصفهان است ،لذا در تعمیم

باید با برقـراری روابط انسانی مطلوب با دانشجویان ،جویا شدن

نتایج پژوهش حاضر به سایر دانشگاهها و رشتهها باید احتیاط

نظرات فرا گیران نسـبت بـه نحـوه تدریس خود ،سهیم نمودن

کرد .نکته مهم دیگری که باید در این مطالعه به آن اشاره کرد

فرا گیران در اداره و مدیریت کالس درس و همچنین شناسایی

استفاده از رویکــرد ارزشیابی دانشجویان از عملکــــرد تدریس

ضعف عملکرد تدریس خود ،بستری را برای کسب
و رفع نقـاط
ِ

اثربخش اعضــــای هیأت علمـــی است ،استفاده از این رویکــــرد

فضای یادگیری مطلوب و رضایت فرا گیران از عملکردخود فراهم

علیرغم محاسن زیادی که دارد ،اما به تنهایی نمیتواند گویای

نمایند.

عملکرد کامل و دقیق اعضای هیأت علمی باشد و در این رابطه

حسن اسالمیان

میتوان از ابزار خودارزیابی استادان ،ارزیابی همکاران و غیره نیز

توجه قرار گیرند تا ضمن شناسایی نقاط قوت و ضعف عملکرد

استفاده نمود.

آموزشی اساتید ،بستری جهت ارتقای کیفیت تدریس اعضای
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هیأت علمی و تحقق اهداف آموزشی و درسی ،فراهم گردد.
در مجموع یافتههای پژوهش حاضر نشان داد عملکرد تدریس
اثربخش اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
فقط در دو مولفه روابط انسانی و ویژگیهای شخصیتی در حد
ً
مطلوب بوده و در سایر مولفهها در حد نسبتا مطلوب بود .این

تشکر و قدردانی
پژوهشگران مراتب تشكر خود را از دانشـــجویانی که در ایـــن
مطالعه مشاركت و همكاری داشتند ،اعالم مینمایند.

نتایج بیانگر وجود ضعفهای جدی در عملکرد تدریس اثربخش

تأییدیه اخالقی

استادان است .با ادامه این وضعیت ،حرکت در مسیر توسعه

این پژوه ــش با کسب رضایت از دانشـ ــجویانـ ــی که در ایـــن

عملکرد آموزشی اساتید دشوار میباشد و این امر میتواند مـانعی

پژوهش مشارکت داشتند انجام شد و هیچ اجباری جهت شرکت

در جهت تکامل حرفهای اساتید و عدم تحقق اهداف آموزشی

در آن وجود نداشت.

و درسی گردد که شایسته توجه ویژه مسئوالن و تصمیمسازان
سیستم دانشگاههای علوم پزشکی و به ویژه دستاندرکاران

تعارض در منافع

مرا کز توسعه آموزش پزشکی به مقوله توانمندسازی آموزشی

انجام این پژوهش و امتیازات علمی و پژوهشـــی حاصل از

اعضای هیأت علمی است و الزم است تا راهکارها و تمهیدات

آن با من ــافع مادی و معنوی هیچ کس و هیچ گروه و نهادی در

الزم و کاربردی در این زمینه در نظر گرفته شود .در پایان

تعارض نیست و تمام عواقب و مسئولیت بعدی آن را اینجانب

توصیه میگردد مواردی نظیر انجام مطالعات گستردهتر در سایر

نویسنده مسئول به عهده میگیرم.

دانشگاهها ،بررسی راهکارها و اقدامات موثر در ارتباط با توسعه
دانش و مهارت استادان در زمینه انجام تدریس اثربخش ،توسعه
فرهنگ ارزیابی از کیفیت تدریس در دانشگاهها ،انجام مداخالت
آموزشی جهت تقویت توانایی تدریس اثربخش اساتید ،مورد

منابع مالی

ً
منابع مالی این پژوهش اعم از هزینه پرسنلی و اجرایی ،تماما

توسط خود محققان تهیه مصرف شده است.
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“ Students’ Evaluation” Approach
Hasan Eslamian1,*

Abstract:
Background and Objective: The present study was conducted with the aim of determining the rate of

application of effective teaching components by faculty members of the University of Medical Sciences.
Methods and Materials: The present study was conducted in the first semester of the academic year of 2007-

2013 through a descriptive cross-sectional method. The statistical population of the study included all students
of nursing and midwifery faculty of Isfahan University of Medical Sciences, among whom 291 were selected as
the statistical sample. The research instrument was a researcher-made questionnaire, and the statistical analysis
of the data was done using SPSS 20 software in two levels of descriptive and inferential statistics.
Results: The results showed that faculty members in terms of application of each of the six effective teaching

components obtained a total average and standard deviation of 82.83 ± 13.02 from a total of 120 grades. According
to the standard table of desirability, the effective teaching function of the faculty members was generally quite
satisfactory, and by component differentiation, in the components of teaching design, teaching, classroom
management, and evaluation at a rather favorable level and in components Human relationships and desirable
personality characteristics have been at the optimum level.
Conclusion: Overall, the results of the present study indicate that the overall performance of faculty members is

ineffective, which indicates that there are weaknesses and serious problems in the effective teaching performance
of the professors. Accordingly, it is essential to consider the issue of faculty faculty empowerment.
Keywords: Effective Teaching, Faculty Members, Evaluation, Students.
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