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ارزیابی میزان کاربست مولفه های تدریس اثربخش توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی 

بر اساس رویکرِد ارزشیابی دانشجویان  

حسن اسالمیان1*

کیفیت آموزش در نظام آموزش عالی، ارزیابی عملکرد تدریس اثربخش  زمینه و هدف:  یکی از مهمترین روش های بررسی 

کاربست مولفه های تدریس  اعضای هیأت علمی از طریق ارزشیابی دانشجویان است. پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان 

گردید. اثربخش توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی، انجام 

انجام شد. جامعه  بررسی: پژوهش حاضر در نیمسال اول سال تحصیلی97-1396با روش توصیفی- مقطعی  روش 

که از بین آنها 291  کلیه دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود  آماری پژوهش شامل 

نفر به عنوان نمونه آماری پژوهش تعیین شدند. ابزار مطالعه، پرسشنامه محقق ساخته تدریس اثربخش بود و تحلیل آماری 

داده ها با نرم افزار    SPSS 20 در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شد.

کاربست هر شش مولفه تدریس اثربخش، در مجموع میانگین  یافته ها: نتایج نشان داد اعضای هیأت علمی از نظر 

کردند. بر اساس جدول استاندارد مطلوبیِت طراحی شده،  کسب  و انحراف معیار 13/02±83/82 را از مجموع 120 نمره 

در  مولفه ها،  تفکیک  به  و  است  بوده  مطلوبی  نسبتًا  حد  در  مجموع  در  علمی،  هیأت  اعضای  اثربخِش  تدریس  عملکرد 

مولفه های طراحی تدریس، اجرای تدریس، مدیریت کالس و ارزشیابی در حد نسبتًا مطلوب و در مولفه های روابط انسانی و 

ویژگی های مطلوب شخصیتی، در حد مطلوب بوده است.

کلِی تدریس اثربخِش اعضای هیأت علمی  نتیجه گیری:در مجموع نتایج پژوهش حاضر بیانگر عدم مطلوبیِت عملکرد 

که بیانگر وجود ضعف ها و مشکالت جدی در عملکرد تدریس اثربخش استادان است. بر همین اساس ضروری  بوده است 

گیرد. است مقوله توانمندسازی آموزشی اعضای هیأت علمی، مورد توجه بیشتری قرار 

کلمات کلیدی: تدریس اثربخش، اعضای هیأت علمی، ارزشیابی، دانشجویان.

گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران. نویسنده مسئول. دانش آموخته دکتری برنامه ریزی درسی،   .*1
eslamian.1362@yahoo.com  

چکیده

 تاریخ دریافــت : 1397/05/11
 تاریخ پذیرش: 1397/09/13
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مقدمه

اجتماعی،  اثرگذار  نهاد  یک  عنوان  به  عالـــی  آموزش  نظام 

نقش بسیار مهمی در تربیت، پرورش و شکوفایی استعدادهای 

توسعه همه  و  و رشد  دارد  بر عهده  را  اصلی جامعه  سرمایه های 

خدمات  کیفیت  به  وابسته  توجهی  قابل  حد  تا  کشور،  جانبه 

راســـتای  در  دانشگاه هاست.  در  آموزشی  و  پژوهشی  مدیریتی، 

و  علمی  هیأت  اعضای  عالی،  آموزش  خطیر  رسالت های  تحقق 

مدرسان دانشگاه، نقش محوری و تعیین کننده ای بر عهده دارند 

و یکـی از کلیدی تـرین عناصـر در پیشرفت و رشد علمی دانشـگاه هـا 

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

که می تواند در تحقق اهداف نظام  انجام تدریس اثربخش است 

آموزش عالی و تربیت نیروی انسانِی متخصص جهت مواجهه موفق 

با چالش های قرن 21 مؤثر باشد )2(. بر همین اساس در دهه های 

اخیر بخش مهمی از مطالعات و پژوهش های مرتبط با حوزه تدریس 

و یادگیری در آموزش عالی، به تعیین حیطه های مهارتی، معیارها و 

مولفه های تدریس اثربخش در دانشگاه معطوف گردید )3(.

در همین راستا، پژوهش ها و مطالعات متعددی به تعیین 

شاخص ها و مولفه های تدریس اثربخش در دانشگاه پرداختند 

در  اساتید  اثربخِش  تدریس  عملکرد  سنجش  برای  مبنایی  تا 

عرصه عمل فراهم شود. با استناد به این پژوهش ها، مهمترین 

مولفه های تدریس اثربخش اساتید در دانشگاه، ناظر بر طراحی 

انســــانی،  روابـــط  کالس،  مدیریت  تدریس،  اجــــرای  تدریــــس، 

ارزشیابی و ویژگی های شخصیتی است و عملکرد تدریس اثربخش 

کاربسِت این مولفــــه ها در  اعضای هیأت علمی بر مبنای میــــزان 

فرایند تدریس و یادگیری تعیین می شود )4-19(.

عــــالوه بر تعیین مولفه ها و معیــــارهای تدریس اثربخـــش در 

کاربست  نظام آموزش عالی، موضوع بسیار مهم ارزیابی میـــزان 

این مولفه ها توسط اعضای هیأت علمــــی در فراینــــد تدریس و 

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

ارتقای مستمر عملکرد تدریس اثربخِش اعضای هیأت علمی و 

کاربسِت مطلوِب مولفه های تدریس  رشد توانمندی های آنها در 

اثربخش، استفاده از ارزشیابی آموزشی جهت سنجش عملکرد 

مولفه های  کاربست  میزاِن  تعیین  و  استادان  اثربخش  تدریس 

تدریس اثربخش توسط آنها است که در شناسایی و حل مشکالت 

تدریس، تشخیص و ترمیم نقاط ضعف موجود در فرآیند تدریس 

و جبران نواقص آموزشی مؤثر است. ارزشیابی آموزشی فرایندی 

نظام دار برای جمع آوری، تحلیل و تفسیر اطالعات جهت بررسی 

کیفیت برنامه های آموزشی در  تحقق اهداف مورد نظر و بهبود 

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

و  تجزیه  برای  مناسبی  بازخورد  یکسو  از  دانشگاه،  در  اثربخش 

مسؤالن  اختیـــار  در  تصمیم گیـــری  و  آموزشی  مسائل  تحلیـــل 

گاهی  آ با  می توانند  استادان  طرفی  از  و  می دهد  قرار  آموزشی 

و  خود  آموزشی  روش های  اصــــالح  به  خود،  تدریس  عملکرِد  از 

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

کســب  ارزشیابی مستمر از عملکرد تدریس اثربخِش استادان و 

اطالعــات در مــورد آن، مدیران می توانند به طور مطلـوب رشـد 

کاری و خالقیت  حرفـه ای استادان را هـدایت نموده و از پتانسیل 

آنهـا به طور درسـت استفاده نمایند )22(.

رویکــــردهای مختلفــــی برای ارزشــــیابی عملکــــرد تدریـــس 

ارزشیابی  آنهــا عبارتنـــداز  کـه اهم  اثربخش استادان وجود دارد 

توسـط مسـئوالن، ارزشیابی از طریـــق همکاران، ارزشیابی توسط 

متداول ترین  از  یکی   .)23( مدرسان  خودارزیابی  و  دانشجویان 

روش های ارزیابــــی از عملکـــرد تدریـــس اعضــــای هیأت علمـــی، 

که از سال 1920 میالدی  اسـتفاده از نظــــرات دانشـــجویان است 

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

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

زیــــادی در  کاربرد  کیفیت تدریس استادان توسط دانشجویان، 

دانشگاه های بزرگ دارد و یك روش معمول و جزء الینفِك تدریس 

کالج ها و دانشگاه های آمریکا است )26(. به زعم صاحبنظران  در 

درباره  قـضاوت کننـده  بهترین  می توانند  دانشجویان  محققان،  و 
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اندازه  به  کـس  هـیچ  و  باشند  اساتید  تدریس  شیوه  و  محتــوا 

تدریس  عملکرِد  ارزشـیابی  بـرای  الزم  شایستگی  از  دانشجویان 

ارزشــــیابی  از  حاصـل  داده هـای   .)27( نیستند  بهـره منـد  اساتید 

عملکــــرد آموزشی استادان توسط دانـشجویان، بازخورد مناسـبی 

دربـاره توانـمندی هـای علمـــی و مهارت های تدریس اســـتادان و 

بستری جهت بهبـــود و ارتقـــای عملکـــرد تدریِس استادان فراهم 

می نماید )25(. در همین راستا پژوهش های متعددی در داخل و 

کشور در خصوص ارزیابی عملکـــرد تدریس اعضای هیأت  خارج از 

علمی با استفاده از رویکـــرد ارزیابی دانشجویان انجام شده است.

در راستای مرور پیشینه تجربی مطالعه حاضر، به یافته های 

برخی از پژوهش های مشابه در این زمینه اشاره می شود. 

که با هدف  نتــــایج پژوهش بهشتی راد، قالونـدی و قلعه ای 

در  پرســـتاری  دانشـــجویان  توسط  اســـــاتید  عملکــــرد  ارزشیابی 

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

که عملکرد تدریس استادان در مولفه های روش تدریس،  آن بود 

و  فردی  ویژگی های  آموزشی،  انظبـاط  علمی،  توان  و  تسلط 

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

ارزیابی دانشجویان  نوبخت و رودباری در مطالعه ای به بررسی 

کیفیت تدریس اساتید دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال  از 

1391 پرداختند و نتایج  نشان  داد عملکرد استادان در مولفه های 

 مقررات  اداری،  ظواهر  فردی  و  اجتماعی  و  روابط  متقابل  استاد 

کیفیت  آموزشی  و   مقوله های  در  و  خوب  سطح  در   و  دانشجو، 

بوده  متـــوســـط  ســـطــح  در  روش هـــای  اداره  و  کنتـــرل  کـــالس ، 

است )29(. یافته های مطالعــــه شعبانـــی ورکی و حسینقلی زاده 

دانشگاه  استادان  تدریس  کیفیت  که  داد  نشان  سال1390  در 

فردوســـی مشـــهد در چهار مولفــــه طرح درس، اجرای تدریس، 

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

پژوهش ستاری با عنوان ارزیابی مؤلفه های تدریس اثربخش از 

دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اردبیل در سال 1392 نشان داد 

از میانگین  کمتر  اثربخـــش،  که وضعیت موجود اجرای تدریس 

بــــوده است و تدریس موجود در دانشگاه اثربخش  مورد انتظار 

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

کردستان  کیفیت تدریس اعضای هیأت علمی دانشگاه های  که 

تسلط  گویـــه های  در  سال 1393  در  سننـــدج  پزشــــکی  علوم  و 

گویه های  استاد بر محتوای تدریس دارای باالترین میانگین، در 

گیران،  مهارت های برقراری ارتباط با دانشجو، ارزیابی عملکرد فرا

ســــطح  در  تدریـــس  مهارت های  و  انســـانی  روابط  درس،  طرح 

کمتـــرین میانگین  کالس دارای  گویـــه مدیریـــت  متوســــط و در 

بودند )32(. مطالعــــه Tang در ســـال 1997 در ارزیـــابی تدریس 

نشان  آمریکا  شرقی  شمال  در  دانشگاهی  استادان  اثربخش 

به  پاسخگویی  کیفیت  واضح،  آموزشی  مواد  مقوله های  در  داد 

با دانشجویان،  اســـتاد  برخـــورد مؤدبـــانٔه  سؤاالت دانشجویان، 

به  کالس،  مدیریت  و  درس  موضوع  بر  تسلط  حرفه ای،  رفتار 

کالس رعایـــت می گردد و در مجموع تدریس همٔه  خوبــی در هر 

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

Fernandez  و Matio در سال 1997 در دانشگاه مادرید اسپانیا 

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

ارزیابی دانشجویان  اثربخــش بوده و بین نتایج  استادان بسیار 

بر حسب جنسیت و دانشکده تفـــاوت معناداری وجود داشت 

کارگیـــری معیارهای تدریس  )34(. یافته های حاصل از بررسی به 

کی از  که در دانشگاه سانفرانسیسکو  در سال 2005 حا اثربخش 

مقوله های  در  استادان  عملکرد  دانشجویان،  نظر  از  که  بود  آن 

سازماندهی محتوا، روابط انسانی، فراهم سازی محیط یادگیری، 

عادالنه،  امتحانات  و  ارزیابی ها  اظهارات،  فوری،  بازخورد  ارائه 

توسط استادان در سطح باال و در مؤلفه های توجه به یادگیری 

دانشجویان و مشکل برانگیز بودن مواد درسی در سطح ضعیفی 

بوده است)35(. نتایج تحقیق Waithanji و Ndirangu در یکی 

کلـــی  که به طور  کنیا در ســــال 2005 نشـــان داد  از دانشگاه های 

اثر بخشـــی تدریس استادان این دانشگاه در سطح پایینی قرار 

دارد )36(. 

هیأت  اعضای  اثربخش  تدریس  عملکرد  اهمیت  به  نظر  با 

علمی در تحقق اهـــداف خطیـــر نظام آموزش عالــی و همچنین 
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نقش ارزشیابی دانشجویان از عملکرد تدریس استادان در توسعه 

کاربردی در این  عملکرد تدریس در دانشـــگاه، انجام مطالعات 

کیفیت تدریس  زمینه، می تواند اطالعات ارزشمندی را در زمینه 

و میزان مطلوبیِت آموزش در دانشگاه فراهم نماید. بنابراین در 

راستای دستیابی به مبنایی مطلوب تر جهت قـضاوت معتبر و 

صـحیح از عملکرد تدریس اثربخش اعضای هیأت علمی و فراهم 

ساختن بستری برای اثربخشی بیشتِر عملکرد آموزشِی اساتید، 

اثربخش اعضای  ارزیابی عملکـــرد تدریس  در پژوهش حاضر به 

کاربست مولفــــه های شش گانـــه تدریس  هیأت علمی و میــــزان 

کــــالس  مدیـــریت  تدریس،  اجرای  تدریـــس،  )طراحی  اثربخش 

درس، روابط انسانی، ارزشیابی و ویژگی های شخصیتی( توسط 

اعضای هیأت علمی دانشگاه اصفهان بر اساس نتایج ارزشیابی 

دانشجویان، پرداخته شد.

روش بررسی

حیث  از  و  کاربردی  هدف  حیث  از  حاضر  پژوهش  روش   

روش، توصیفی- تحلیلی به روش مقطعی و دو هدف آن ارزیابی 

میزان کاربست مولفه های تدریس اثربخش توسط اعضای هیأت 

علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر اساس رویکرِد ارزشیابی 

کلیــــه  دانشجویان بوده است. جامعـــه آماری پژوهـــش شـــــامل 

دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی 

که در نیمســــال اول ســــال تحصیلی 1396-97  اصفهـــان بودند 

مشغول به تحصیل بودند. جهت تعیین نمونه آماری پژوهش، 

از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد و از طریق فرمول 

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

آماری پژوهش تعیین شده و در مطالعه مشارکت داده شدند. 

معیارهای ورود به پژوهش در ارتباط با دانشجویان، شامل 

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

تمایل به شرکت داوطلبالنه در مطالعه و معیارهای خروج شامل 

عدم تمایل به شرکت در مطالعه و عدم پاسخگویی به پرسشنامه 

کلیـــــه دانشــــجویان  بوده است. برای رعایت اخــــالق پژوهــــش، 

کامــــل در پژوهش مشــــارکت  شرکت کننده در مطالعه، با رضایت 

گردید  کید  تأ نمودند و به پرسشنامه ها پاسخ دادند. در ضمن 

که اطالعات محرمانه باقی می ماند تا مشارکت کنندگان با دقت 

گاهانه، به سئواالت پرسشنامه ها  کافی، صادقــــانه و رضــــایت آ

پاسخ دهند.

ابزار جمع آوری اطالعات پرسشنامه محقق ساخته در زمینه 

اسناد، مدارک  کلیـــه  آن  برای ساخت  که  بود  اثربخش  تدریس 

تحلیل  و  بررسی  مــــورد  اثربخش،  تدریس  با  مرتبط  و مطالعاِت 

گرفته و سپس به شناسایی و تدوین مولفه ها و راهبردهای  قرا 

شد.  پرداخته  پرسشنامه  سئواالت  تـــدوین  و  اثربخش  تدریس 

)طراحی  اثربخش  تدریس  مولفه  اساس6  بر  پرسشنامه  این  در 

انسانی،  روابــــط  کــــالس،  مدیــــریت  تدریس،  اجـــــرای  تدریس، 

گزینه ای  پنج  سؤال   30 شخصیتــــی(،  ویـــــژگی های  و  ارزشیابی 

مطابق با مقیاس5 درجه ای لیکرت، تدوین شد. دامنه نمرات 

در هر سئوال از صفر تا 4 و در هر یک از مولفه ها، از صـــفر تا 20 

کمترین تا بیشترین نمره استادان در  بود و به این ترتیب دامنه 

مجموع 6 مولفه، از صفر تا 120 تعیین شد. 

بررسی روایی این پرسشنامه از طریق روایی محتوا انجام شد 

و پرسشنامه در اختیار تعدادی از اساتید و محققان حوزه تدریس 

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

گردید و روایی آن تاییــــد شد. جهت بررســــی پایایی پرسشنامه 

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

که میزان همبستگی  از دانشجویان در دو زمان مختلف اجرا شد 

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

قبولی می باشد.

کاربست  جهت تعیین میزاِن مطلوبیت عملکرد استادان در 

تعدادی  و مشــــورت  کمـــک  با  اثربخــــش،  تدریس  مولفــــه های 

اســــتانداردهایی  تدریس،  حوزه  پژوهشــــگران  و  مدرسان  از 

اثربخش استادان تدوین  برای تعیین سطح مطلوبیِت تدریس 

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

از  نفر   10 با  مکاتبه  و  گفتـــگو  جلسه  چندین  از  پس  مرحله ای، 
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روانشناسی و محققان حـــوزه  و  تربیتـــی  علــوم  رشـــته  مدرسان 

گرفته و جـــرح و  از مجموعه بازخوردهای صورت  تدریس، پس 

چهار  به  استادان  اثربخش  تدریس  عملکرِد  دیدگاه ها،  تعدیل 

با   100 تا   70 درصِد  از  مطلوب  عملکرد   -1 شد:  تقسیم  درجه 

عالمت+ +،2- عملکرد نسبتًا مطلوب از درصِد50 تا 70 با عالمت 

+ - ، 3- عملکرد نسبتًا نامطلوب از درصِد30 تا 50 با عالمت - + ، 

4- عملکرد نامطلوب از درصِد صفر تا30 با عالمت - - . با توجه به 

اینکه در نمره گذاری پرسشنامه تدریس اثربخش در این پژوهش 

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

نمرات در چهار درجه مطلوبیت ذکر شده در مولفه های شش 

گانه تدریس اثربخش عبارتند از: 1- عملکرد مطلوب: از نمره 14 

تا 20، 2- عملکرد نسبتًا مطلوب: از میانگین نمره 10 تا 14، 3- 

تا 10، 4- عملکرد  نمره 6  میانگین  از  نامطلوب:  نسبتًا  عملکرد 

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

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

مطلوبیت ذکر شده عبارتند از: 1- عملکرد مطلوب: از نمره 84 تا 

120، 2- عملکرد نسبتًا مطلوب: از میانگین نمره 60 تا 84، 3- 

عملکرد نسبتًا نامطلوب: از میانگین نمره 36 تا 60، 4- عملکرد 

بنابراین در پژوهش حاضر،  تا 60.  نمره0  از میانگین  نامطلوب: 

میزان مطلوبیت عملکرد تدریس اثربخش اعضای هیأت علمی، 

بر مبنای این استاندارد چهار درجه ای ارزیابی شد.

برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش، با استفاده از نرم افزار 

میانگین،  درصد،  فراوانی،  آماری  شاخص های  از   SPSS 20

گردید. انحراف معیار و آزمون تحلیل عاملی تأییدی استفاده 

 

یافته ها

تدریس  پرسشنامه  که  دانشجویانی  از  نفر   291 مجموع  از 

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

نفر)12/71   37 پرسشنامه های  و  دادند  پاسخ  پرسشنامه ها  به 

درصــــد( به دلیــــل عـــــدم وصــــول و نقــــص در اطالعات حذف 

از  نفر  از مجموع 169  نشان می دهد   1 گردید. داده های جدول 

دانشجویانی که در پژوهش حاضر شرکت کردند و به پرسشنامه ها 

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

و 93 نفر )31/96درصد( پسر بودند. بر اساس رشته تحصیلی 131 

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

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

مشغول به تحصیل بودند. همچنین بر اساس مقطع تحصیلی 

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

دکتری  مقطع  در  نفر   25 و  درصد(،   26/12( ارشد  کارشناسی 

تخصصی )8/59درصد( مشغول به تحصیل بوده اند.

درصدفراوانیمتغیرها

19868/04دخترجنسیت

9331/96پسر

13747/08پرستاریرشته تحصیلی

11037/80مامایی

4415/12اتاق عمل

19065/29کارشناسیمقطع تحصیلی

7626/12کارشناسی ارشد

258/59دکتری

290100مجموعمجموع

جدول1. اطالعات دموگرافیک نمونه آماری
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حسن اسالمیان

تبیین  واریانس های  و  گویه ها  عاملی  بارهای  جدول2،  در 

که میزان  گزارش شده  شده آنها بر اساس تحلیل عاملی تأییدی 

اهمیت هرکدام از متغیرهای مشاهده شده به عنوان شاخصی 

از عملکرد تدریس اثربخش اعضای هیأت علمی مشخص شده 

است. بیشترین بار عاملی در مولفه طراحی تدریس مربـوط بـه 

گویه معرفــــی الگــــوها، روش ها و راهبردهای تدریس و یادگیری 

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

گویــــه مهـــارت در جمع بندی  کمتـــرین بار عاملــــی مربوط به  و 

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

بار  بیشترین  تدریس،  اجـــرای  صالحیت های  مولفه  در  است. 

گویــــه مهــــارت در استفاده از الگـــوها، روش ها  عاملی مربـــوط به 

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

کالس درس  گویه مولفه حفظ جهت و آهنِگ فعالیت های جاری 

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

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

ایجاد یک محیط بهینه یادگیری برقراری روابط انسانی مطلوب 

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

کالس و حساسیت نسبت به حضور  شناسی و حضور به موقع در 

کالس درس )0/52( بوده است. به موقع دانشجویان در 

گویه  در مولفه روابط انسانی، بیشترین بار عاملی مربوط به 

و  داخل  در  دانشجویان  با  صمیمی  و  دوستانه  ارتباط  برقراری 

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

تفاوت ها فردی و هویت مستقل دانشجویان و همدلی و  درک 

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

ارزشیابی مربـوط بـه گویه تدارک آزمون های کمی و کیفی مناسب 

و  تدریس  فرایند  در  دانشجویان  یادگیری  سطح  ارزیابی  جهت 

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

برای  دانشجویان  از  آمده  عمل  به  ارزیابی های  نتایج  از  مداوم 

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

همچنین در مولفه ویژگی های شخصیتی، بیشترین بار عاملی 

گویه داشتن حس مسئولیت پذیری، وظیفه شناسی و  مربوط به 

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

گویه عالقه مندی و عشق نسبت به تعلیم و تربیت و  مربوط به 

فعالیت های تدریس و یادگیری )0/51( بوده است.

جدول 2. بارهای عاملی و واریانس مشترک برآورد شده مولفه های تدریس اثربخش اعضای هیأت علمی

واریانس تبیین شدهبار عاملیگویه هامولفه ها

طراحی تدریس

10/510/22. تعیین اهداف آموزشی درس برای دانشجویان

20/560/30. معرفی موضوعات، محتوا، سرفصل ها و منابع درسی 

30/600/33. برنامه زمان بندی مناسب برای فعالیت های آموزشی 

4. معرفی الگوها، روش ها و راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با 
موضوعات درس مورد نظر 

0/710/39

5. مشخص کردن فعالیت ها و تکالیف یادگیری دانشجویان و شیوه های 
ارزیابی از آنها

0/580/24

اجرای تدریس

10/710/41. مهارت در استفاده از الگوها، روش ها و فنون مختلف تدریس 

کمک آموزشی و تکنولوژی  20/590/33. مهارت در استفاده از امکانات 

30/620/36. هدایت و راهنمایی دانشجویان در انجام فعالیت های درسی و تحقیقاتی 

در  دانشجویان  گروهی  و  مشارکتی  یادگیری  موقعیت های  کردن  فراهم   .4
فعالیت های علمی و پژوهشی

0/670/34

کالس درس 50/550/31. مهارت در جمع بندی و سازماندهی مطالب ارائه شده در 
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ادامه جدول 2. بارهای عاملی و واریانس مشترک برآورد شده مولفه های تدریس اثربخش اعضای هیأت علمی

واریانس تبیین شدهبار عاملیگویه هامولفه ها

مدیریت کالس

کالس و حساسیت نسبت به حضور به  1. وقت شناسی و حضور به موقع در 
کالس درس موقع دانشجویان در 

0/520/21

2. برقراری نظم و انظباط الزم در کالس درس جهت ایجاد یک محیط بهینه 
یادگیری

0/660/21

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

0/590/36

4. رعایت اعتدال در تحسین و انتقاد به جا و مناسب از فعالیت های یادگیری 
و عملکرد درسی دانشجویان

0/580/28

کالس درس   50/610/33. توانایی حفِظ جهت و آهنِگ فعالیت های جاری 

روابط انسانی 

از  ج  خار و  داخل  در  دانشجویان  با  صمیمی  و  دوستانه  ارتباط  برقراری   .1
کالس درس

0/770/41

کالم احترام آمیز در ارتباط با دانشجویان و تکریم آنها  20/660/29. استفاده از لحن و 

کنش منطقی و معقول به پیشنهادات، انتقادات و دیدگاه های  3. وا
دانشجویان

0/590/33

40/540/26. درک تفاوت ها فردی و هویت مستقل دانشجویان و همدلی و همراهی با آنها
50/580/34.رعایت شئونات ارزشی و اخالقی در فرایند برقراری ارتباط با دانشجویان

ارزشیابی

کیفی مناسب جهت ارزیابی سطح یادگیری  کمی و  1.تدارک آزمون های 
دانشجویان 

0/690/38

2. انطباق مفاد ارزیابی های کالسی و سؤاالت امتحانی با اهداف، سرفصل ها 
و محتوای دروس

0/680/39

کیفیت یادگیری آنها 30/590/29. ارائه بازخوردهای متوالی به دانشجویان در خصوص 
4. رعایت مالحظات اخالقی و استفاده از نظام نمره دهی مناسب و عادالنه 

در ارزیابی عملکرد دانشجویان
0/590/27

 5. استفاده مداوم از نتایج ارزیابی های به عمل آمده برای رفع و اصالح 
گیران ضعف های یادگیری فرا

0/550/39

    
ویژگی های 

شخصیتی

کالس درس و موقعیت های یاددهی-  1.برخورداری از آراستگی ظاهری در 
یادگیری

0/620/42

20/770/44. مسئولیت پذیری، وظیفه شناسی و تعهد در قبال رسالت و حرفه معلمی

30/650/38. برخوداری از سالمت جسمی، روانی و فکری

40/510/21. عالقه مندی و عشق نسبت به تعلیم و تربیت و فعالیت های تدریس و یادگیری

50/610/31. پایبندی و تعهد به هنجارهای اجتماعی و اخالقی و باورهای مذهبی
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کی از آن است که اعضـــای هیــأت علمی  یافته های جدول 3 حا

ویژگی های  مولفه های  در  ترتیب  به  اثربخش  تدریس  انجام  در 

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

انســانی )با میانگیـــن و انحـــراف معیـــار 2/02±14/26(، طراحی 

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

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

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

را  نمره  کمتـــرین  تا  بیشترین  معیار ±1/77 12/98(،  انحراف  و 

کردند. در مجموع بر اساس دیدگاه دانشجویان، اعضای  کسب 

اثربخش،  تدریس  مولفه  شش  هر  کاربست  نظر  از  علمی  هیأت 

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

مطلوبیِت  استاندارد  جدول  اساس  بر  همچنین  کردند.  کسب 

طراحی شده، عملکرد تدریس اثربخِش اعضای هیأت علمی، در 

مجموع در حد نسبتًا مطلوبی بوده است و به تفکیک مولفه ها، 

کالس و   در مولفه های طراحی تدریس، اجرای تدریس، مدیریت 

ارزشیابی در حد نسبتًا مطلوب و در مولفه های روابط انسانی و 

ویژگی های مطلوب شخصیتی، در حد مطلوب بوده است.

 

بحث 

هدف اصلی مطالعه حاضر، ارزیابی عملکرد تدریس اثربخش 

طریق  از  اصفهان  پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیأت  اعضای 

که  داد  نشان  نتایج  است.  بوده  دانشجویان  ارزشیابی  رویکرد 

ترتیب  به  اثربخــــش  تدریس  انجــــام  در  علمـــی  هیــــأت  اعضای 

طراحی  انســـانی،  روابط  شخصیتی،  ویژگی های  مولفه های  در 

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

کردنــــد. همچنین بر اساس  کسب  کمترین نمره را  بیشترین تا 

اعضای  اثربخِش  تدریس  عملکرد  مطلوبیت،  استاندارد  جدول 

هیأت علمی در مجموع در حد نسبتًا مطلوبی بوده است و به 

تفکیک مولفه ها، در مولفه های طراحی تدریس، مدیریت کالس، 

ارزشیابی و اجرای تدریس در حد نسبتًا مطلوب و در مولفه های 

ویژگی های شخصیتی و روابط انسانی در حد مطلوب بوده است. 

مولفه  با  ارتباط  در  حاضر  پژوهش  یافته های  کلی  طور  به 

نتایج  با  انسانی،  روابط  و  تدریس  اجرای  تدریس،  طراحی 

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

شعبانی ورکی و حسینقلی زاده ستاری )30(، ستاری )31( سلیمی 

جدول3. میزان کاربست مولفه های تدریس اثربخش توسط اعضای هیأت علمی از منظر دانشجویان

کثر نمراتانحراف معیارمیانگینمولفه ها  سطح مطلوبیتحداقل و حدا

+          -18-13/662/898طراحی تدریس

+          -17-12/981/7710اجرای تدریس

+           -19-13/551/949مدیریت کالس

+           +20-14/262/0210روابط انسانی

+           -18-13/091/338ارزشیابی

+           +20-16/283/0710ویژگی های شخصیتی

+           -112-83/8213/0255مجموع
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که عملکرد آموزشی  و رمضانی )32( و ویتانجی و ان درانگو )36(  

نمودند،  گزارش  نامطلوب  سطح  در  مجموع  در  را  استادان 

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

کارگیری معیارهای  Matio )34( و یافته های حاصل از بررسی به 

که عملکرد  که در دانشگاه سانفرانسیسکو )35(  تدریس اثربخش 

کردند،  تدریس استادان دانشگاه را در در سطح مطلوبی ارزیابی 

همخوانی ندارد.

 در مجموع با نظر به اینکه یافته های پژوهش حاضر بیانگر 

عملکرد نسبتًا مطلوب استادان در مولفه های طراحی تدریس، 

کالس و ارزشیابی بوده است، ضرورت  اجرای تدریس، مدیریت 

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

درك  سطح  به  توجه  تدریس،  محتوای  بر  تسلط  نظیر  مـواردی 

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

گیران  کـالس درس، ارائـه مثـال هـای کاربردی با جلب مـشارکت فرا

کـــالس و توانـــایی انتقــــال مفاهیم و جمع بنـدی  در بحـث هـای 

کـالس، توجـــه ویــژه ای داشته باشــند؛ زیرا این  مطالـب در پایان 

ارزیـابـــی دانشجویان  کـه در  از جملـه مـواردی هـستند  مقوله ها 

کمتر  کـه ممکن است  از اساتید مورد توجه خاص قرار می گیـرند 

استادان  این،  بـر  عـالوه   .)38( گیرند  قرار  اساتید  توجه  مورد 

محـــور  مـــدرس  و  مستقیم  تدریــــس  رویکردهای  از  صرفًا  نباید 

استفاده کنند، بلکه باید با کاربست روش های تدریس مشارکتی، 

گیران  گیر محور، باعث اشتیاق و انگیزه بیشتر فرا مباحثه ای و فرا

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

در دانشجویان انگیزه کافی برای یادگیری ایجاد نمایند. اسـتادان 

باید با برقـراری روابط انسانی مطلوب با دانشجویان، جویا شدن 

تدریس خود، سهیم نمودن  نحـوه  بـه  نسـبت  گیران  فرا نظرات 

کالس درس و همچنین شناسایی  گیران در اداره و مدیریت  فرا

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

گیران از عملکردخود فراهم  فضای یادگیری مطلوب و رضایت فرا

نمایند. 

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

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

نظرات آنها در بحث ارزیابی از عملکرد تدریس استادان، ضرورتی 

کیفیت آموزشی اعضای  انکارناپذیر در ارتقای عملکرد تدریس و 

هیأت علمی می باشد. در واقع برای قضاوت در زمینه عملکرد 

کشف ضعف ها و قوت ها  تدریس اثربخش اعضای هیأت علمی، 

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

اساتید  نمود.  استفاده  مطلوبی  نحو  به  دانشجویان  ارزشیابی 

نیز با توجه به اینکه مرتبًا از طرف دانشجویان مورد ارزیابی قرار 

تدریس  عملکرد  از  دانشـجویان  ارزشـیابی  برای  باید  می گیرند، 

ارزیابی دانشجویان  از نتایج  خود، اهمیت زیادی قائل شوند و 

روش های  بهبود  و  اصالح  ضعف،  نقات  شناخت  راستای  در 

تدریس شان استفاده نمایند )40(. 

رویکــــرد  از  به استفاده  این مطالعه می تــــوان  نقاط قوت  از 

مولفــــه های  کاربست  میــــزان  بررســــی  در  دانشــــجویان  ارزیابی 

تدریس اثربخش توســـط اعضای هیأت علمــــی و تعیین میزان 

مطلوبیت عملکرد تدریس اســــتادان در هــــر یـــک از مولفه های 

تدریس اثربخش، اشاره نمود. از جمله مشکالت مهم پژوهش 

کیفیت تدریس  حاضر، عدم وجود فرهنگ ارزیابی دانشجویی از 

به  و  بود  علمـــی  هیأت  اعضای  و  دانشجویان  بین  در  استادان 

نظر می رسید دانشجویان در این زمینه رغبت و مشارکت الزم را 

کرد،  که در این پژوهش باید به آن توجه  ندارند. موضوع دیگری 

محدود بودن جامعه آماری به دانشجویان دانشکده پرستاری 

تعمیم  در  لذا  است،  اصفهان  پزشکی  علوم  دانشگاه  مامایی  و 

نتایج پژوهش حاضر به سایر دانشگاه ها و رشته ها باید احتیاط 

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

تدریس  عملکــــرد  از  دانشجویان  ارزشیابی  رویکــرد  از  استفاده 

اثربخش اعضــــای هیأت علمـــی است، استفاده از این رویکــــرد 

گویای  که دارد، اما به تنهایی نمی تواند  علیرغم محاسن زیادی 

کامل و دقیق اعضای هیأت علمی باشد و در این رابطه  عملکرد 
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می توان از ابزار خودارزیابی استادان، ارزیابی همکاران و غیره نیز 

استفاده نمود.

نتیجه گیری

در مجموع یافته های پژوهش حاضر نشان داد عملکرد تدریس 

اصفهان  پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیأت  اعضای  اثربخش 

فقط در دو مولفه روابط انسانی و ویژگی های شخصیتی در حد 

مطلوب بوده و در سایر مولفه ها در حد نسبتًا مطلوب بود. این 

نتایج بیانگر وجود ضعف های جدی در عملکرد تدریس اثربخش 

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

عملکرد آموزشی اساتید دشوار می باشد و این امر می تواند مـانعی 

در جهت تکامل حرفه ای اساتید و عدم تحقق اهداف آموزشی 

که شایسته توجه ویژه مسئوالن و تصمیم سازان  گردد  و درسی 

دست اندرکاران  ویژه  به  و  پزشکی  علوم  دانشگاه های  سیستم 

آموزشی  توانمندسازی  مقوله  به  پزشکی  آموزش  توسعه  کز  مرا

راهکارها و تمهیدات  تا  اعضای هیأت علمی است و الزم است 

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

گسترده تر در سایر  توصیه می گردد مواردی نظیر انجام مطالعات 

دانشگاه ها، 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 دانشگاه ها، انجام مداخالت 

مورد  اساتید،  اثربخش  تدریس  توانایی  تقویت  جهت  آموزشی 

گیرند تا ضمن شناسایی نقاط قوت و ضعف عملکرد  توجه قرار 

کیفیت تدریس اعضای  ارتقای  آموزشی اساتید، بستری جهت 

گردد. هیأت علمی و تحقق اهداف آموزشی و درسی، فراهم 

تشکر و قدردانی

که در ایـــن  پژوهشگران مراتب تشکر خود را از دانشـــجویانی 

مطالعه مشارکت و همکاری داشتند، اعالم می نمایند.

تأییدیه اخالقی

که در ایـــن  کسب رضایت از دانشــــجویانــــی  این پژوهـــش با 

پژوهش مشارکت داشتند انجام شد و هیچ اجباری جهت شرکت 

در آن وجود نداشت.

تعارض در منافع

از  انجام این پژوهش و امتیازات علمی و پژوهشـــی حاصل 

گروه و نهادی در  کس و هیچ  آن با منـــافع مادی و معنوی هیچ 

تعارض نیست و تمام عواقب و مسئولیت بعدی آن را اینجانب 

نویسنده مسئول به عهده می گیرم.

منابع مالی

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

توسط خود محققان تهیه مصرف شده است.
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Evaluation of Application Measure of Effective Teaching Components by Faculty 
Members of Isfahan University of Medical Science Based on the of 

“ 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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