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بررسی تجارب زیسته دانشجویان تحصیالت تکمیلی رشته مدیریت آموزشی و
آموزش عالی از کیفیت تدریس اساتید (یک مطالعه پدیدار شناسی)
حسین عبداللهی و سعیده تقی زاده * و جمال حاجی

چکیده
يکی از مولفه های اصلی کیفیت در نظام آموزش عالی ،کیفیت تدريس است .کیفیت اين مولفه نیز بستگی به کیفیت روش
ياددهی يا همان تدريس دارد .درواقع ارتقای حرفهای و بهبود کیفیت تدريس ازجمله راهبردهای عمدهی دانشگاهها میباشد از
اين رو هدف مقاله حاضر بررسی ادراک زيسته شده و تجربه شده دانشجويان تحصیالت تکمیلی رشته مديريت آموزشی و
آموزش عالی از کیفیت تدريس اساتید می باشد .رويکرد پژوهش حاضر کیفی و به روش پديدارشناسی می باشد و از مصاحبه
نیمه ساختار يافته برای گردآوری داده ها بهره برده شده است .جامعه اين پژوهش دانشجويان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری
رشته مديريت آموزشی و مديريت آموزش عالی دانشگاه عالمه طباطبائی بودند که با توجه به نمونه گیری نظری با  53نفر از
دانشجويان مصاحبه به عمل آمد .برای بررسی کیفیت تدريس از پنج سوال بهره گرفته شد که سه سوال اول وضعیت تدريس
در شرايط فعلی سوال چهارم وضعیت ايده آل تدريس از نظر دانشجويان و سوال پنجم نقش دانشجو را در افزايش کیفیت
تدريس را مورد بررسی قرار می دهد .نتايج پژوهش نشان داد که در حال حاضر از نظر دانشجويان کیفیت تدريس اساتید
نتوانسته انتظاراتی که آنها از يک تدريس با کیفیت دارند را برآورده کند هر چند اساتیدی هستند که رضايت دانشجويان در
امر تدريس را فراهم کرده اند .بیشتر علت نارضايتی دانشجويان نشات گرفته ازعواملی مانند  - 1استفاده نکردن از روش های
تدريس کارامد  - 2به روز نبودن منابع درسی- 5 ،استفاده صرف اساتید از کتاب های خود به عنوان منبع- 3 ،عدم استفاده
اساتید از روش های روز تدريس  - 3بی توجهی به فعالیت های پژوهشی اصیل می باشد .نهايتا عواملی مانند استفاده از روش
های تدريس کارامد به عنوان افزايش دهنده کیفیت تدريس در نظر گرفته شد .به عالوه روحیه مطالبه گری دانشجو و آمادگی
های قبلی دانشجويان از ديگر علت هايی هستند که باعث افزايش کیفیت تدريس هستند.
واژههای کلیدی :تجارب زيسته ،تدريس ،مديريت آموزشی و آموزش عالی ،تحصیالت تکمیلی
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مقدمه
امررروزه دانشررگاهها برره دلیررل نقررش اساسرری شرران در امررر آمرروزش سرررمايه انسررانی برررای تولیررد و نقررد دانررش و
فنرراوری جديررد ،آمرراده سررازی شرریلی ،پرررورش تفکررر انتقررادی ،ارائرره راهبردهررای تیییررر اجتمرراعی و رويرررارويی
فعررال بررا تحررونت جهررانی و  ...عامررل کلیرردی توسررعه پايرردار اجتمرراعی ،اقتصررادی ،فرهنگرری و سیاسرری جوامررع
بشررری ،محسرروب میشرروند (میرکمرررالی و نررارنجی نررانی .) 13 :1531 ،لرر ا درعرررین حررال کرره بررا دانشرررگاههای
مختلررره جهررران وارد رقابتهرررای بینالمللررری میشررروند ،بررره طرررور فزاينررردهای برررا فشرررارهای مختلفررری نظیرررر
فشرررارهای برررازار کرررار بررررای رابطررره برررا صرررنعت و تقاضرررای دانشرررجويان ،فشرررارهای دولرررت در برابرررر دريافرررت
بودجرررههای عمرررومی ،فشرررارهای اسرررتانداردهای حرفرررهای اعتبارگررر اری ،فشرررارهای فنررراوری بررررای اسرررتفاده از
يرررادگیری بررررخط و فشرررارهای علمررری بررررای حفررر موقعیرررت بینالمللررری در تررردريس و پرررژوهش و  ...مواجررره
هسرررتند (بلرررک مرررور  .) 365 :2002 ،1بررره ايرررن ترتیررر  ،در حرررالی کررره آمررروزش عرررالی کرررانيی فناورانررره و
بینالمللرری میشررود ،ايررن فشررارها بررر مباحررث کیفیررت آمرروزش و پررژوهش برره عنوان شرراخت تمررايز دانشررگاهها
تمرکرررز می يابنرررد  .در چرررارچوب وسررریعتری ،تضرررمین کیفیرررت و واکررراوی آن بررره يکررری از فناوریهرررای انضرررباطی -
کررره بررره وسررریله دولرررت و دانشرررگاه در جامعررره بررررای تولیرررد بهترررر دانرررش و کرررارگران دانرررش اداره میشرررود و
شررراخت تمرررايز دانشرررگاهها در رقابتهرررای عملکرررردی در برررازار بینالمللررری تبرررديل میشرررود (همررران:2002 ،
 .) 365دانشررگاهها هررر سرراله برره منظررور آگرراهی از تحقررت اسررتاندارد هررای کیفیررت ،برره واکرراوی کیفیررت آمرروزش،
پرررژوهش و خررردمات می پردازنرررد .واکررراوی در آمررروزش عرررالی عبرررارت اسرررت از فراينرررد شناسرررايی و جمرررعآوری
دادههررا ،برره منظررور قضرراوت در خصرروف کیفیررت عوامررل تشررکیل دهنررده ايررن نظررام می باشررد (مررومنی ماسرروله،
نصررررآزادانی و میرزامحمررردی .) 12 :1533 ،بنرررابراين ،واکررراوی ابرررزاری اسرررت کررره انسررران را قرررادر میسرررازد ترررا
عملکرررد نظررام و توانررايی آن را مررورد سررنجش قرررار دهررد ،نشرران دهررد کرره آسررتانهی کیفیررت مشررخت تررا چرره
حد تحقت يافته و نسبت به استفاده بهینه از آن اطمینان ايجاد نمايد.
يکرری از مولفرره هررای اصررلی کیفیررت در نظرر ام آمرروزش عررالی ،کیفیررت ترردريس اسررت .کیفیررت ايررن مو لفرره نیررز
بسررتگی برره کیفیررت روش يرراددهی يررا همرران ترردريس دارد .درواقررع ارتقررای حرفررهای و بهبررود کیفیررت ترردريس
ازجملررره راهبردهرررای عمررردهی دانشرررگاهها میباشرررد (شرررريه و سرررالک .) 22 :1531 ،کیفیرررت تررردريس يکررری از
عوامرررل مهرررم در فرآينرررد يرررادگیری اسرررت .منظرررور از کیفیرررت تررردريس ،درک بهترررر مفررراهیم و قررردرت تحلیرررل
روابررط بررین آموختررهها از جانرر دانشررجويان و ايجرراد توانررايی هررای مررورد نیرراز در آنهررا اسررت (گررارتنر :2013 ،2
 .) 25کیفیرررت تررردريس آن چیرررزی اسرررت کررره اسررراتید و دانشرررجويان آن را تررردريس انرررربخش میداننررررد و
مؤلفرررههای کلررری تررردريس و يرررادگیری را در برررر میگیررررد (هارلنرررد ،راجرررا و بیکرررر  .) 31 :2013 ،5بررره عبرررارت
ديگررر ،کیفیررت ترردريس برره بررسرری مررونر بررودن فعالیتهررای آموزشرری اسرراتید می پررردازد و شررامل فعالیتهررايی
از قبیرررل مهارتهرررای تررردريس ،انگیرررزش و ارتبرررا مرررونر برررا دانشرررجويان ،شخصررریت و رفترررار فررررد و توانرررايی
علمررری اسرررتاد اسرررت (کمبرررر  .) 261 :1221 ، ،3همچنرررین بررره اعتقررراد مرررارش و ديگرررران  ) 2002 ( 3کیفیرررت
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تررردريس آن چیرررزی اسرررت کررره دانشرررجويان و اعضرررای هیرررات علمی آن را تررردريس انرررربخش میداننرررد .از نظرررر
فینیررک کیفیررت ترردريس میتوانررد حاصررل سررازگاری شررش جررز برره ايررن شررر شررود ويژگیهررای دانشررجويان،
ويژگیهررای اسررتاد ،تصررمیمات برنامررهی درسرری اسررتاد ،رفتررار کالسرری اسررتاد ،میررزان يررادگیری و عوامررل مررؤنر
وابسرررته بررره محررریط (معروفررری ،مهرمحمررردی و علررری عسرررکری .) 36:1536،همچنرررین ،تررردريس کیفررری نیرررز
استفاده از فنهای آموزشی برای تولید نتايج يادگیری برای فراگیران است (هنارد و روزوير .) 2012 ،6
مهمترررين عامرررل مررونر در تعلررریم و تربیرررت و تحقررت اهرررداف آموزشرری ،اسررراتید هسرررتند و توجرره بررره کیفیرررت
ترردريس ايشرران میتوانررد بهبررود نظررام آمرروزش عررالی را در بررر داشررته باشررد .شررناخت ويژگیهررای اسررتاد خرروب
موجرر ارتقررای کیفیررت آمرروزش خواهررد شررد .لرر ا مراکررز آمرروزش عررالی برره منظررور تعیررین ويژگیهررای اسررتاد
خررروب از روشهرررای گونررراگونی اسرررتفاده میکننرررد (گودونررر  .) 6:2005 ،1بررسررری اسررراتید بررره عنررروان يکررری از
اسررتراتژی هررای مهررم برررای ارتقررای کیفیررت آموزشرری ،مررورد توجرره دانشررگاهها اسررت .يکرری از مرسررومترين ايررن
روشهرررای واکررراوی کیفیرررت تررردريس اسررر اتید از ديرررردگاه دانشرررجويان اسرررت (هانررر  ،آدامسرررون و لرررری ،3
 .) 220 :2013پرررژوهشهرررای صرررورت گرفتررره در ايرررن زمینررره ،مهمتررررين مؤلفرررههای کیفیرررت تررردريس از ديررردگاه
دانشررجويان را فررن بیرران ،مهررارت ترردريس و تسررلط علمرری اسررتاد ،رفررع اشررکال دانشررجويان ،ارتبررا صررمیمی
برررا دانشرررجويان ،عالقررره منررردی بررره پرررژوهش ،انجرررام کارهرررای مشرررترک پژوهشررری و در دسرررتر برررودن اسرررتاد
میداننرررد  .از طرفررری ديگررررر ،قاطعیرررت و سرررختگیری ،عالقرررره منررردی بررره پررررژوهش و سرررابقه ترررردريس از
ويژگیهرراي ی بودنررد کرره دانشررجويان کمترررين اهمیررت را برررای آنهررا قائررل بودنررد ( غفوريرران بروجررردی ،شررکورنیا
و الهام پور.) 35 :1532 ،
مراکرررز آمررروزش عرررالی ،مرررالک هرررايی را بررررای واکررراوی تررردريس اسررراتید تعیرررین میکننرررد و بررردين وسررریله
عملکرررد آنرران را از طريررت فرآينرردی مرردون مررورد بررسرری قرررار میدهنررد  .هرردف ايررن نررو بررسرری هررا ،بهبررود
نحرروه ترردريس و ارتقررای انربخشرری آن اسررت .بررهرغم اخررتالف نظرهررای زيررادی کرره دربرراره اسررتفاده از نظرهررای
دانشرررجويان بررررای بررسررری اسررراتید وجرررود دارد ،ايرررن روش کررراربرد زيرررادی يافتررره اسرررت (کمرررالی ،يمنررری و
چنگیرررز  .) 2013 ،2ترررالش در راسرررتای ارتقرررای کیفیرررت تررردريس منجرررر بررره يرررادگیری بیشرررتر و مشرررارکت بهترررر
دانشرررجويان در امرررر يرررادگیری میشرررود  .در يرررک تررردريس باکیفیرررت ،مشرررارکت و ارتبرررا اسرررتاد برررا دانشرررجو،
ابرررزاری انرررربخش در انتقرررال مفررراهیم و درک عمیرررت محتررروای آموزشررری اسرررت (سرررلطانی عربشررراهی و قرررادری،
.) 225 :1512
نتررايج پژوهشهررای انجررام گرفترره نشرران مرری دهررد کرره عوامررل زيررادی بررر کیفیررت ترردريس اسرراتید انرگ ارنررد
کرره شخصررریت و ترروان علمررری ،رفتررار حرفرررهای  ،ارتبررا میررران فررردی ،قررردرت تفهرریم مطالررر  ،طراحرری طرررر
در و نحررروه ارزشررریابی از مهمتررررين ايرررن عوامرررل هسرررتند (سرررلطانی عربشررراهی و قرررادری 1512 ،امرررین
خنررردقی ،سررریفی و مبرررارکی 1522 ،کمرررالی و همکررراران . ) 2013 ،از سرررويی ديگرررر ،تررردوين برنامررره درسررری
شرررامل اهرررداف درسررری و رئرررو

مطالررر  ،درو

و برنامررره مطالعررره ،برنامررره زمررران بنررردی بررررای تررردريس و
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مجموعرره تجررارب و تفکررر اسررت کرره بررر طبررت شررواهد يکرری از مهمترررين عوامررل در کیفیررت ترردريس اسرراتید
محسوب می شود (امینخندقی و همکاران.) 1522 ،
عررالوه بررر ايررن در حررالی کرره بعضرریها معتقدنررد دانشررجويان برررای واکرراوی کیفیررت آموزشرری اسرراتید نسرربت
بررره همکررراران و مرررديريت دانشرررکده هرررا يرررا دانشرررگاه در وضرررعیت بهترررری قررررار دارنرررد ( غفوريررران بروجرررردی و
همکرراران ،) 1532 ،برخرری ديگررر معتقدنررد کرره واکرراوی اسرراتید توسررط همکرراران و مررديريت دانشررکده ،مقیررا
بررا ارزشتررری نسرربت برره دانشررجويان اسررت .يافتررههای پررژوهش فرمهینرری و همکرراران (  ) 1521نشرران داد کررره
کیفیررت ترردريس اسرراتید در کررال در برره دو عامررل تسررلط بررر مهارتهررای آمرروزش و دانررش تخصصرری نیرراز
دارد .ايررن دو عامرررل مکمرررل يکرررديگر هسررتند و اعضرررای هیرررات علمی بايرررد مهارتهررای برقرررراری ارتبرررا مرررونر،
مررديريت رفتررار و برقررراری جرر و مثبررت را نیررز داشررته باشررند .اعضررای هیررات علمی دانشررگاهها و مراکررز آمرروزش
عررالی برره عنوان يکرری از مهمترررين ارکرران آمرروز ش برررای بهبررود فرآينررد آموزشرری بايررد درک درسررتی از نحررروه
تررردريس خرررويش داشرررته باشرررند و آگاهانررره و هدايتشرررده ،افکرررار و دانرررش فراگیرررران را در راسرررتای حرررل
مشکالت جامعه و رشد تفکر انتقادی نسبت به مسائل پیرامونی حسا

نمايند (کمبر.) 265 :1221 ،

باتوجرره برره آنچرره عنرروان شررد اکنررون بايررد بررسرری کنرریم کرره دانشررجويان در دانشررگاه عالمرره طباطبررائی چرره
تجربرره ای نسرربت برره ترردريس اسرراتید دارنررد  .آياکیفیررت ترردريس اسرراتید انتظررارت آنهررارا برررآورده کرررده اسررت
از نظرررر دانشرررجويان کیفیرررت تررردريس چررره مرررواردی را در برمررری گیررررد پیشرررنهاد هرررای دانشرررجويان بررررای
بهبود کیفیت تدريس چه می باشد
پیشینه پژوهش
رضررراپور میرصرررال  ،زمرررانی و اسرررماعیلی بیگررری ماهرررانی (  ) 1521بررره بررسررری و مقايسررره کیفیرررت خررردمات
آموزشررری و کیفیرررت تررردريس در دانشرررگاه هرررای شهرسرررتان میبرررد پرداختررره انرررد .داده هرررا برررا اسرررتفاده از
پرسشررنامه جمررع آوری شررده انرررد .يافترره هررا نشررران داد کرره در هررر سرره واحرررد دانشررگاهی ،وضررعیت موجرررود
کیفیت خدمات آموزشی و کیفیت تدريس با وضعیت مطلوب فاصله زيادی دارد.
برررامنی مقررردم و رفیعررری ( ) 1526در ا مقالررره خرررود بیررران کررررده انرررد کررره اسرررتادان ارکررران اصرررلی دانشرررگاهها
هسررتند و ارتقررا کیفیررت عملکرررد آنهررا ،منجررر برره ارتقررای کیفیررت آموزشرری دانشررگاهها مرریشررود .از فرا ينرردهايی
کرره برره منظررور ايررن ارتقررا کیفیررت انجررام مرریشررود ،ارزشرریابی مرردر اسررت .ايررن مطالعرره بررا هرردف تعیررین و
ارزيررابی عوامررل مررونر بررر کیفیررت ترردريس اعضررای هیئررت علمرری ،روشرری را برررای ارزشرریابی آن ارائرره مرریکنررد.
جامعرره آمرراری پررژوهش دانشررجويان کارشناسرری دانشررکده اقتصرراد دانشررگاه عالمرره طباطبررايی هسررتند .در ايررن
پررژوهش از پرسشررنامه اسررتفاده شررده اسررت .يافترره هررا نشرران داد کرره متییررر توانررايی علمرری بیشترررين تررانیر و
متییررر رعا يررت نظررم و مقررررات آموزشرری کررم ترررين تررانیر را بررر روی کیفیررت ترردريس اعضررای هیررات علمرری دارا
شدند .هچمچنین کیفیت تدريس اساتید رضايت کلی دانشجويان را فراهم آورده است.
همچنرررین حررراتمی ( ) 1526بررره بررسررری کیفیرررت تررردريس اعضرررای هیرررات علمررری دانشرررگاه تربیرررت مررردر و
رابطرره سرره گانرره نمررره دانشررجويان ،مرتبرره علمرری و وضررعیت اسررتخدامی اسررتادان بررا نمررره ارزشرریابی اسررتادان
پرداخرررت اسرررت .روش ايرررن پرررژوهش توصررریفی و جامعررره آمررراری آن همررره اسررراتید دانشرررگاه تربیرررت مررردر
هسررتند .نتیجرره پررژوهش ايررن بررود کرره بررین عوامررل سرره گانرره و نمررره ارزشرریابی اسررتادان ارتبررا مثبترری وجررود
دارد .عررالوه بررر ايررن سررلیمی و رمضررانی (  ) 1525برره بررسرری کیفیررت ترردريس اعضررای هیررات علمرری دانشررگاه
هررای کردسررتان و علرروم پزشررکی سررنندب بررا هرردف بررسرری کیفیررت ترردريس اعضررای هیررات علمرری ايررن دو
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دانشررگاه پرداخترره انررد ،نتیجرره ايررن پررژو هش ايررن اسررت کرره بررین رشررته تحصرریلی ،سررابقه ترردريس و دانشررگاه
محررل اخرر مرردرک دکتررری اعضررای هیررات علمرری بررا کیفیررت ترردريس آنهررا رابطرره معنرری داری وجررود دارد .ولرری
بین جنسیت و کیفیت تدريس اعضای هیات علمی رابطه معنی داری وجود ندارد.
سرررلیمی و رمضرررانی (  ) 1525بررره پژوهشررری برررا هررردف شناسرررايی مو لفررره هرررای تررردريس انرررربخش در دانشرررگاه
جررامع علمررری کررراربردی اسرررتان کردسررتان و میرررزان بررره کرررارگیری ا يرررن مو لفرره هرررا پرداختررره انرررد .روش ا يرررن
مطالعرره از بعررد هرردف کررراربردی و از نظررر گررردآوری دادههرررا ،پیمايشرری اسررت .يافترررههای ايررن مطالعرره نشررران
داد مو لفررههای روابرررط انسرررانی ،طرررر در مطلرروب ،توجررره بررره محررریط يررادگیری ،انجرررام دقیرررت روش تررردريس
مناسرر  ،ويژگرریهررای شخصرریتی مرردر و ارزشرریابی برره موقررع ،بیشررترين تررانیر را بررر متییررر ترردريس انررربخش
دارنررد و میرررزان بررره کرررارگیری ايررن مو لفرررهها در دانشرررگاه جرررامع علمررری کرراربردی اسرررتان کردسرررتان برررا حرررد
مطلوب فاصله داشت.
جرروادی و عرررب بررافرانی (  ) 1525برره آسرری شناسرری روش هررای ارزيررابی کیفیررت ترردريس اسرراتید از طريررت
دانشررجويان بررا رويکرررد بررومی پرداخترره انررد .در ايررن مقالرره بیرران شررده اسررت کرره يکرری از فعالیررت هررای مهررم برره
منظررور بهبررود کیفیررت آمرروزش ،کارآمدسررازی ترردريس از طريرررت ارزيررابی مررنظم کیفیررت ترردريس اسرراتید بررره
روش هررای مختلرره مرری باشررد کرره مهمترررين آنهررا روش ارزيررابی از طريررت دانشررجويان اسررت .در ايررن پررژوهش
از روش فراتحلیررل اسررتفاده شرررده اسررت .عررالوه برررر ايررن اسررردی ،غالمرری و بلنررد همتررران (  ) 1525برره بررسررری
عوامرررل و مولفررره هرررای تررردريس انرررربخش در آمررروزش عرررالی از ديررردگاه دانشرررجويان و اعضرررای هیرررات علمررری
دانشررگا ه کردسررتان پرداخترره انررد .در ايررن پررژوهش مشررخت شررد کرره مولفرره هررای ترردريس انررربخش از نظررر
دانشررجويان شررامل مهررارت هررای آموزشرری ،بررسرری نظامنررد و مررنش فررردی هسررتند .امررا از نظررر اعضررای هیررات
علمرری عررالوه بررر مهررارت هررای آموزشرری و مررنش فررردی ،خصوصرریات اخالقرری و عوامررل ارتبرراطی برره عنرروان دو
مولفه ی مهم ديگر در آموزش عالی بسیار مهم هستند.
کرررد زنگنرره ،صررابر و صررابر (  ) 1522برره بررسرری وضررعیت کیفیررت تحصرریالت تکمیلرری از ديرردگاه دانشررجويان
دوره هرررای تحصررریالت تکمیلررری در دانشرررگاه شررریراز پرداختررره انرررد .تحقیرررت انجرررام گرفتررره از نرررو توصررریفی
هسررت .عمررده ترررين يافترره هررای ايررن پررژوهش عبارتنررد از :وضررعیت کیفیررت دوره هررای تحصرریالت تکمیلرری از
ديررردگاه دانشرررجويان کارشناسررری ارشرررد و دکتررررا در سرررط مطلررروب و مرررورد انتظررراری نبررروده اسرررت و میرررانگین
بعررد ملموسررات و همرردلی از سرراير مولفرره هررا بررانتر برروده اسررت .يافترره هررای ديگررر نشرران داد کرره بررین دو گررروه
علررروم انسرررانی و غیرررر علررروم ان سرررانی تفررراوت معنررراداری وجرررود داشرررته و دانشرررجويان علررروم انسرررانی کیفیرررت
خرردمات ارائرره شررده را در حررد مطلرروبتری دانسررته انررد کرره ايررن تفرراوت در بعررد همرردلی از سرراير ابعرراد بررارزتر
برروده اسررت .همچنررین تفرراوت در بررین دانشررکده هررا نیررز وجررود داشررته برره طوريکرره دانشررجويان دانشررکده حقررو
وعلررروم سیاسررری و دانشرررجويان دانشرررکده کشررراورزی بررره ترتیررر بیشرررترين و کمتررررين رضرررايت را از وضرررعیت
موجررود داشررته انررد .امررا يافترره هررای ديگررر پررژوهش نشرران داد کرره بررین دانشررجويان دختررر و پسررر وهمچنررین
بررین دانشررجويان کارشناسرری ارشررد و دکترررا در بیرران وضررعیت کیفرری تفرراوت معنرراداری وجررود نرردارد .در کررل
همررانطور کرره مشررخت اسررت يافترره هررای ايررن پررژوهش نشرران دهنررده نیرراز برره توجرره بیشررتر نسرربت برره ترردريس
در دانشگاه ها است.
همچنرررین مرقررراتی خرررويی ،زارعررری ،بیرررات ،دسرررتورپور و ريمررراز (  ) 1522بررره تبیرررین ديررردگاه اسررراتید و
دانشررجويان تحصرریالت تکمیلرری در خصررروف شرریوه هررای آمرروزش و يرررادگیری پرداخترره انررد .در ايررن پرررژوهش
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بیرران شرررده اسررت کررره دوره هررای تحصررریالت تکمیلرری محرررل تالقرری و فصرررل مشررترک آمررروزش و پرررژوهش در
عررالی ترررين سررطو خررود مرری باشررد کرره در آن برجسررته ترررين دانررش پژوهرران جامعرره برره عررالی ترررين مباحررث
علمرری مرری پردازنررد .همچنررین بیرران شررده اسررت کرره انربخشرری شرریوه هررای آموزشرری در يررادگیری فراگیررران بررا
ايجرراد شررواهد نظررام منررد و مبتنرری بررر تحقیررت کمتررر مررورد توجرره برروده اسررت .يافترره هررای پررژوهش بررازبینی
برنامررره هرررای آموزشررری و کررراربرد روش هرررای نرررروين تررردريس در جهرررت ارتقرررا يرررادگیری و رضررررايتمندی
دانشجويان را پیشنهاد می کند.
 .همچنرررین حررراجی زاد و صرررالحی (  ) 1522بررره ارزيرررابی مولفررره هرررای تررردريس انرررربخش از ديررردگاه دانشرررجويان
مقطرررع کارشناسررری ارشرررد دانشرررگاه هرررای اسرررالمی آزاد اسرررتان مازنررردران پرداختررره انرررد .يافتررره هرررای پرررژوهش
نشرران داد کرره مولفرره هررای ارتبررا بررین فررردی و مهررارت هررای ترردريس پررايین تررر از حررد متوسررط و مولفرره هررای
ويژگرری هررای فررردی ،مهررارت هررای ارزشرریابی و مولفرره رعايررت قرروانین آموزشرری بررانتر از حررد متوسررط اسررت و
در مجمررو وضررعیت مولفرره هررای ترردريس انررربخش در دانشررگاه هررای آزاد اسررالمی مازنرردران مطلرروب برره نظررر
مرری رسررد .همچنررین بريمررانی ،صررالحی و صررادقی (  ) 1520برره شناسررايی و رتبهبنرردی عوامررل مررونر بررر بهبررود
کیفیرررت آمررروزش عرررالی در دوره تحصرررریالت تکمیلررری واحررردهای دانشررررگاه آزاد اسرررالمی اسرررتان مازنرررردران
پرداخترره انررد  .روش تحقیررت توصرریفی و از نررو زمینررهيررابی (پیمايشرری ) مرری باشررد  .جامعرره آمرراری ايررن پررژوهش
شررامل کلیرره دانشررجويان واحرردهای دانشررگاه آزاد اسررالمی اسررتان مازنرردران اسررت و از ابررزار پرسشررنامه محقررت
سرراخته اسرررتفاده شررده اسرررت .نترررايج حاصررل از بررسررری سررؤانت تحقیرررت نشررران داده اسررت کررره عوامرررل روش
تررردريس هیرررأت علمررری ،سرررازماندهی محتررروای آموزشررری ،تجهیرررزات و امکانرررات دانشرررگاه ،وضرررعیت دانشرررجو و
وضرررعیت هیرررأت علمررری در بهبرررود کیفیرررت آمررروزش عرررالی مرررؤنر هسرررتند .کررره تانیرگررر اری عامرررل وضرررعیت
دانشجو از بقیه عوامل بیشتر میباشد.
محمرررودی ،پازارگرررادی و عبرررادی (  ) 1533در مقالررره خرررود بیررران کررررده انرررد کررره سیسرررتم ارزشررریابی جرررامع،
معتبررر و مررداوم برررای ارزيررابی و تضررمین کیفیررت فعالیررت آموزشرری اعضررای هیررات علمرری همررواره مررورد نیرراز
اسرررت .بنرررابراين ايرررن مطالعررره برررا هررردف تعیرررین ديررردگاه دانشرررجويان مقطرررع کارشناسررری ارشرررد و دکتررررای
پرسررتاری در مرررورد ارزشررریابی اسررراتید انجررام شرررد .ايرررن پرررژوهش مطالعرره ای توصررریفی ،تحلیلررری اسرررت کررره از
پرسشررنامه بهررره جسررته اسررت .ايررن پررژوهش در سرره حیطرره اخررال  ،فررن ترردريس و صررالحیت علمرری تنظرریم
شررده اسررت .يافترره هررای پرررژوهش نشرران داد کرره دانشررجويان تررا حررردودی عملکرررد آموزشرری اعضررای هیرررات
علمرری دانشررکده را مطلرروب ارزيررابی مرری کننررد ،امررا تررا حررد مطلرروب فاصررله زيررادی وجررود دارد  .از نظررر %1661
دانشرررجويان ،اسررراتید دارای اخرررال خررروب بودنرررد % 3565 .دانشرررجويان اعتقررراد داشرررتند کررره اسررراتید دارای فرررن
تررردريس خررروب هسرررتند و  % 5565دانشرررجويان اعتقررراد داشرررتند کررره اسررراتید از نظرررر علمررری وضرررعیت خررروبی
دارند.
ورمونررت و دانشررچه  ) 2011 ( 10برره بررسرری چشررم انررداز الگررو هررای يررادگیری در مررورد يررادگیری دانشررجويان
در آمرروزش عررالی پرداخترره انررد .هرردف ايررن کترراب بررسرری وضررعیت پیشرررفت پررژوهش و نظريرره در الگررو هررای
يررادگیری دانشررجويان در آمرروزش عررالی و بعررد از آن اسررت .ايررن کترراب بسرریار برره روز اسررت و حرراوی اطالعررات
مفیررردی در زم ینررره الگررروی هرررای جديرررد يرررادگیری مررری باشرررد .همچنرررین ابوالحجرررا  ) 2011 ( 11بررره بررسررری
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ترردريس در آمرروزش عررالی از ديررد دانشررجويان پرداخترره اسررت .در ايررن مقالرره بیرران شررده اسررت کرره از ديرررد
دانشررجويان مهررم ترررين عامررل در ترردريس خرروب ،ارزشرریابی و کررم اهمیررت ترررين عامررل پیشرررفت بلنررد مرردت
دانشررررجويان اسررررت .ج نسرررریت و رشررررته تحصرررریلی دانشررررجو بررررر روی درک از ترررردريس تررررانیر دارد .اهررررداف
آموزشرری و مررورد بررسرری در ايررن پررژوهش شررامل دسررتاورد هررا ،پیشرررفت بلنررد مرردت دانشررجويان ،روش هررای
تررردريس ،روابرررط برررین دانشرررجويان و ارزشررریابی اسرررت .ايرررن مقالررره حررراوی اطالعرررات ارزشرررمندی در زمینررره
تدريس در آموزش عالی است.
عرررالوه برررر ايرررن هررر اسرررتروم و لینررردبر  ) 2015 ( 12بررره بررسررری سررره پیشرررنهاده در زمینررره تررردريس و
يررادگیری در آمرروزش عررالی پرداخترره انررد .ايررن مقالرره جديررد ترررين پررژوهش هررای آموزشرری در زمینرره ترردريس
و يرررادگیری در آمررروزش عرررالی را فرمرررول بنررردی کررررده اسرررت .همچنرررین ايرررن مقالررره بررره بهتررررين راه تلفیرررت
ت حقیررت در فراينررد ترردريس پرداخترره اسررت .از طريررت ايررن مقالرره مرری ترروان دسررتورالعمل هررايی را برردون تجررويز
روش هررای خرراف و برردون کرراهش توانمنرردی هررای اسرراتید برررای انتخرراب و يررا کرراهش مسررئولیت خررود برررای
اقرردامات آنهررا ارائرره داد .همچنرررین پروسررر و ترگررول  ) 1222 ( 15برره بررسررری ترردريس و تحقیررت در دانشررگاه هرررا
پرداختررره انرررد .مطرررالبی از جملررره مررردل هرررايی بررررای تررردريس و تحقیرررت در دانشرررگاه هرررا ،تجربررره پیشرررین
دانشرررجويان در تررردريس ،درک دانشرررجويان در تررردريس ،رويکررررد دانشرررجويان نسررربت بررره تررردريس ،دسرررتاورد
دانشررررجويان از ترررردريس ،تجربیررررات حاصررررل از ترررردريس در دانشررررگاه و يررررادگیری ترررردريس و يررررادگیری در
دانشگاه ها در اين کتاب بیان شده است.
بررا توجرره برره پیشررنه پررژوهش مشررخت گرديررد کرره ارزشرریابی کیفیررت ترردريس ازجملرره عررواملی اسررت کرره توجرره
محققرران را برره خررود مشرریول سرراخته وتحقیقررات فراوانرری در مررورد آن انجررام گرفترره اسررت  .امررا متاسررفانه ايررن
موضررو در دانشررگاه عالمرره طباطبررائی برره عنرروان يکرری از دانشررگاه هررای پیشرررو ر حرروزه علرروم انسررانی و برره
ويررژه در رشررته هررای مررديريت آموزشرری و آمرروزش عررالی مررورد غفلررت واقررع گرديررده اسررت و فقررط در دانشررکده
اقتصرراد دانشرررگاه عالمررره تحقیقررری برررا ايرررن عنررروان يافرررت مررری شرررود کررره نترررايج آن نشررران دهنرررده رضرررايت
دانشررجويان از کیفیررت ترردريس اسرراتیدمی باشررد(بامنی مقرردم  ،رفیعررری) .کرره ايررن امررر بررا مشرراهدات تجربررری
محققررین کررامال در تضرراد بررود  .لرر ا باتوجرره برره اهمیررت کیفیررت ترردريس و وجررود نشررانه هررای از اعترررا در
بررین دانشررجويان رشررته هررای مررديريت آموزشرری و آمرروزش عررالی برررآن شررديم تررا مطالعرره ای بررا ايررن عنرروان
انجررام برردهیم کرره نتیجرره ی آن يررر اری دهنررده اسرراتید در افررزايش کیفیرررت ترردريس باشررد و بتواننررد رضرررايت
خاطر دانشجويان رشته های ذکر شده را فراهم آورند.
نزم برره ذکررر اسررت اکثررر تحقیقرراتی کرره در زمینرره کیفیررت ترردريس اسرراتید انجررام پ يرفترره اسررت بررا اسررتفاده از
روش کمرری برروده اسررت  .وجرره تمررايز ايررن پررژوهش در ايررن اسررت کرره بررا رويکرررد کیفرری و روش پديرردار شناسرری
انجررام پ يرفترره اسررت و سررعی شررده اسررت تررا برره درک عمیقرری از از ديرردگاه دانشررجويان در خصرروف کیفیررت
تدريس اساتید دست يايد  .با توجه به هدف م کور پرسش های پژوهشی زير قابل طر است:
- 1از ديررردگاه دانشرررجويان ،اسررراتید مرررديريت آموزشررری و مرررديريت آمررروزش عرررالی از چررره روش هرررايی بررررای
تدريس در کال

در

استفاده می کنند
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 - 2ازديرردگاه دانشررجويان ،اسرراتید مررديريت آموزشرری و مررديريت آمرروزش عررالی برره چرره میررزان از منررابع درسرری
جدي د و به روز استفاده می کنند
 - 5از ديدگاه دانشجويان  ،انجام پژوهش و فعالیت های تحقیقاتی چه جايگاهی در کال

در

دارد

 - 3يررک تررردريس باکیفیرررت کررره موجبررات رضرررايت دانشرررجويان را فرررراهم میکنررد از ديررردگاه خرررود دانشرررجويان
بايد چگونه باشد
 - 3دانشجويان در کارامدتر شدن تدريس چه نقشی را می توانند ايفا کنند
روش شناسی پژوهش
پررژوهش حاضررر بررا ايررن پرریش فررر زيررر بنررايی کرره اگررر پديررده هررا در بسررتر وقررو بررا نگرراه کسررانی کرره آن را
بررسرری مرری کننررد مررورد تفحررد قرررار گیرررد بسرریاری از زوايررای پنهرران آن مررورد بررسرری قرررار مرری گیرررد .واز
طرفرری شرررايط را برررای مطالعررات بعرردی وعملیرراتی کررر دن مفرراهیم انررزا شررده آسرران مرری کنررد بررا رويکرررد
کیفرری وروش پديرردار شناسررانه انجررام گرفترره اسررت داده هررای پررژوهش بررا اسررتفاده از مصرراحبه نیمرره سرراختار
يافترره جمررع آوری گرديررد.اين نررو مصرراحبه برره ايررن علررت برررای تحقیررت پديدارنگارانرره مناسرر هسررتندکه نرره
ماننررد مصرراحبه سرراخت يافترره دسررت وپررای محقررت را در تولیررد اطالعررات مرری بنرردد ونرره ماننررد مصرراحبه عمیررت
اطالعرررات وسررریع وگررراه غیرررر ضرررروری فرررراهم میکن(شررریربگیی  ،نعمتررری .) 23 ،جهرررت جمرررع آوری داده هرررا ی
مناسررر باهررردف تحقیرررت از پرررنج سررروال بهرررره گرفتررره شرررد کررره سررره سررروال اول نشررران دهنرررده ی ديررردگاه
دانشررجويان نسرربت برره کیفیررت فعلرری ترردريس اسرراتید مرری باشررد .در سرروال چهررارم ويژگرری هررای يررک ترردريس
باکیفیررت از نظررر دانشررجويان بررسرری شررده شررده اسررت و سرروال پررنجم نقررش دانشررجويان در کارامرردتر شرردن
ترردريس را مرررورد بررسرری قررررار داده اسررت  .جامعررره آمرراری ايرررن پررژوهش دانشرررجويان دوره تحصرریالت تکمیلررری
رشررته مررديريت آموزشرری (ارشررد) و مررديريت آمررروزش عررالی (دکتررری) در سررال تحصرریلی  23- 21در دانشرررگاه
عالمرره طباطبررائی بودنررد کرره بررا توجرره برره نمونرره گیررری نظررری انتخرراب شرردند .پررس از مصرراحبه بررا  53نفررر
ازدانشررجويان رشررته مررديريت آموزشرری و مررديريت آمرروزش عررالی فراينررد مصرراحبه بررا توجرره برره قاعررده اشرربا
نظررری خاتمرره يافررت .توزيررع افررراد شرررکت کننررده از لحررا مقطررع تحصرریلی و سررال ورود برره دانشررگاه برره ايررن
شرررکل برررود :کارشناسررری ارشرررد ورودی  10 ( 23نفرررر) کارشناسررری ارشرررد ورودی  2 ( 26نفرررر) کارشناسررری ارشرررد
ورودی  3 ( 21نفرررررر) دکترررررری ورودی  5 ( 23نفرررررر) دکترررررری ورودی ( 23سررررره نفرررررر) و دکترررررری ورودی 26
(  2نفر) .دانشجويان شرکت کننده از لحا جنسیت  22نفر زن و  12نفر مرد بودند.

یافته های پژوهش
در ايررن پررژوهش يافترره هررا بررر اسررا

مصرراحبه نیمرره سرراختار يافترره و بعررد مقولرره بنرردی و کدگرر اری برراز و

محررروری حاصرررل گشرررته اسرررت .کدگررر اری بررراز مررررور اطالعرررات جمرررع آوری شرررده اسرررت .در ايرررن کدگررر اری
دسررته بنرردی از طريررت بررسرری دقیررت اطالعررات صررورت مرری گیرررد .در واقررع در ايررن نررو کدگرر اری مفرراهیم
طبقرره بنرردی مرری شرروند (خدابنررده ،پورصرراد  ،اصرریری .) 1521 ،امررا کدگرر اری محرروری :ايررن مرحلرره شررامل
ربررط دادن مفرراهیم برره مقولرره هررا اسررت .اسررا ارتبررا در کدگرر اری محرروری بسررط و گسررترش يکرری از مقولرره
هررا اسررت و در ايررن کدگرر اری بررا مجموعرره ای سررازمان يافترره از کرردها و مفرر اهیم اولیرره مواجرره هسررتیم کررره
نتیجرره بررسرری دقیررت در مرحلرره کدگرر اری برراز هسررتند .البترره ممکررن اسررت کررد هررا و مفرراهیم جديرردی در ايررن
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مرحلرره نیررز پیرردا شرروند ولرری هرردف اصررلی ايررن اسررت کرره مقررونت مختلرره را درون يررک ترروالی يررا تسلسررل
سررازماندهی کرررد .دسررته بنرردی اصررلی ماننررد ايررده يررا رويررداد محرروری هسررتند و سرراير دسررته بنرردی هررا بررا ايررن
دسته بندی اصلی مرتبط هستند (همان.) 1521 ،
بنررابراين در ايررن پررژوهش اطالعررات حاصررل از تحلیررل مصرراحبه هررای سرروال يررک شررامل  2مفهرروم ،سرروال دو
شررامل  3مفهرروم ،سرروال سرره شررامل  5مفهرروم ،سرروال چهررار شررامل  12مفهرروم و سرروال پررنج شررامل  6مفهرروم
اسررت .در کررل از مصرراحبه هررای ايررن پررژوهش  31مفهرروم يررا مقولرره اسررتخراب شررد .در گررام بعرردی مفرراهیم يررا
همرران مقولرره هررا در ق الرر جرردول هررايی برررای اسررتخراب داده هررای مررورد نیرراز و تحلیررل داده هررا پیرراده سررازی
شرردند .بنررابراين در ادامرره مرری ترروان بررا توجرره برره سرروانت پررژوهش يافترره هررای زيررر را بیرران کرررد .همچررین ا يررن
نکته قابل به ذکر است که در اين پژوهش تحلیل در انتهای کار صورت گرفته است.
 - 1از ديدگاه دانشجويان در حال حاضر اساتید غالبا از کدام روش های تدريس استفاده می کنند
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بازخوردی  .5سواالت بحث  .6بازخورد .1سخنرانی  .8پس آزمون  .1تمرینات تکمیلی .روش دوم .7 :پیش آزمون  .4سواالت بحث  .3پس آزمون (همان،
)787- 718 :7316
 .در این روش تدریس مباحثی که باید در کالس مطرح شود از ابتدای ترم میان دانشجویان تقسیم می شود و هر جلسه یک دانشجو به ارائه می
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پردازد .معموال ارائه باید شامل به روز ترین منابع در زمینه موضوع مورد نظر باشد و در نهایت در بهترین حالت به صورت مقاله در آید .استاد نیز معموال
در حین ارائه دانشجویان نکات مورد نظر خود را بیان می کند .مراحل ارائه کالسی توسط دانشجویان .7 :تقسیم مباحث میان دانشجویان  .4ارائه منابع
پایه ای که باید از آنها در جهت ارائه کالسی استفاده کرد  .3کمک فکری استاد به دانشجویان برای بهتر شدن ارائه (بادیه پیمای جهرمی و اسالمی اکبر،
)48- 41 :7314
 .در این روش هدف اصلی به چالش کشیدن دانشجو برای بیان و دفاع از عقایدش در رابطه با مسائل یا بحث است .این روش تاکید بر تفکر انتقادی

71

دارد .مراحل بحث گروهی .7 :تعیین اهداف آموزشی  .4مواد آموزشی  .3روش اجرا  .4اجرا (درتاج و کرد نوقانی)406- 404 :7316 ،
 .استفاده از چند روش برای تدریس اثربخش تر

61
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یادگیری مشارکتی
آموزش آشکار
تسلط آموزی
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40
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همررانطور کرره در جرردول يررک مشررخت اسررت  2مولفرره يررا مقولرره در جرردول برران بیرران شررده کرره بیشررترين و
کمتررررين روش تررردريس اسررراتید را مشرررخت مررری کننرررد .اسررراتید در هرررر دو دوره بیشرررتر از روش تررردريس
سررخنرانی ،سررخنرانی برررازخوردی ،ارائرره کالسررری توسررط دانشررجويان و بحرررث گروهرری اسرررت .امررا روش تررردريس
مفهرروم آمرروزی ،تسررلط آمرروزی ،آمرروزش آشررکار و يررادگیری مشررارکتی کمتررر از سرراير روش هررا توسررط اسرراتید
برای تدريس استفاده می شود.
در ايررن بررین تفرراوت هررايی انرردک در بیشررتري ن روش هررای ترردريس اسرراتید در دکتررری و ارشررد وجررود دارد برره
عنررروان مثرررال در دکترررری بیشرررترين روش تررردريس ،ارائررره کالسررری توسرررط دانشرررجويان و در ارشرررد ،سرررخنرانی
اسرررت دومرررین روش تررردريس کررره بیشرررتر اسرررتفاده مررری شرررود در دکترررری ،سرررخنرانی و در ارشرررد ،سرررخنرانی
برررازخوردی اسرررت سرررومین روش تدريسررری کررره بیشررر تر اسرررتفاده مررری شرررود در دکترررری ،ترکیررر چنرررد روش
تدريس و در ارشد ،ارائه کالسی توسط دانشجويان است.

 .این روش تدریس شامل فعالیت های گروهی دانش آموزان برای دست یافتن به اهداف تدریس است .7 .تشکیل گروه های  3تا  4نفره از دانشجویان

71

 .4نامتجانس کردن گروه از نظر سطح توانایی  .3فراهم آوردن زمینه انجام تکالیف .4تعیین نقشه های مختلف برای اعضای هر گروه  .5پاداش دادن به
گروهی که معدل نمره آنها باال است .6 .فعالیت همه اعضا گروه برای گزارش شفاهی دادن  .1کمک به دانشجویان برای توسعه مهارت های کار گروهی .8
پایه ریزی کردن انتظارات ،اهداف و روش های گروه  .1ارزیابی دوره ای کارکرد گروه به وسیله خود اعضا گروه  .70دادن ابزار هایی به دانشجو برای
مدیریت تعارض  .77استفاده از کلینیک های بحران به منظور ارتباط دانشجویان با اعضای مشکل ساز گروه (درتاج و کرد نوقانی)447- 478 :7316 ،
 .آموزش دانشجویان به صورت عینی برای تسلط بر دانش است که در این روش استاد باید توجه دانشجویان را جلب کند؛ پاسخ های صحیح را تقویت

40

کند؛ برای پی شرفت دانشجویان بازخورد داشته باشد و زمانی که دانشجو صرف یادگیری فعاالنه با محتوای آموزشی می کنند ،بی شتر کند .مراحل آموزش
آشکار .7 :انجام مرور روزانه  .4ارائه مطالب جدید  .3انجام تمرینات هدایت شده  .4دادن بازخورد اصالحی  .5انجام تمرین مستقل  .6انجام مرور های
هفتگی (همان)751- 756 :7316 ،
 .بر طبق این ر وش تدریس اگر شرایط مناسب آموزشی فراهم شوند و برای یادگیری هر دانش آموز ،زمان کافی در نظر گرفته شود ،همه یا بیشتر

47

دانشجویان می توانند همه یا بیشتر اهداف آموزشی یک درس را بیاموزند .در نتیجه اگر روش آموزشی استاد ،تفاوت های فردی دانشجویان را در نظر
بگیرد ،هر دانشجو از آموزشی برخوردار می شود که با شرایط یادگیریش هماهنگ است و بدین ترتیب میزان یادگیری دانشجویان به حداکثر می رسد.
مراحل تسلط آموزی .7 :تعیین هدف های یادگیری  .4تعیین رفتار های ورودی و سنجش آغازین  .3تعیین حد متوسط  .4تعیین واحد های آموزش -
یادگیری  .5آموزش گروهی  .6ارزشیابی تکوینی و آموزش اصالحی  .1ارزشیابی تراکمی و نمره گذاری (همان)781- 786 :7316 ،
 .در این روش تدریس الزم است که دانشجویان با مقایسه مثال ها و غیرمثال های یک مفهوم ،بین صفات ضروری و غیر ضروری یک طبقه یا مفهوم

44

تمایز قائل شوند .مثال های یک مفهوم مواردی هستند که صفت اصلی آن مفهوم را دارند و در نتیجه در طبقه آن مفهوم قرار می گیردند و غیر مثال ها
مواردی هستند که از آن صفت برخوردار نیستند و جز آن مفهوم قرار نمی گیرند .مثال گالبی مثال مفهوم میوه و گربه غیرمثال این مفهوم است .مراحل
مفهوم آموزی .7 :بیان مفهوم و روشن کردن مفهوم  .4مثال های متعدد  .3تشخیص های متعدد  .4توانایی تشخیص مفهوم (همان)400- 716 :7316 ،
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امرررا تفررراوت هرررايی در میررران بیشرررترين روش هرررای تررردريس اسررراتید در دوره دکترررری و ارشرررد میررران زنررران و
مرررردان هرررر دو مقطرررع بررره صرررورت فررراحش وجرررود نداشرررت و در نتیجررره جنسررریت در ديررردگاه دانشرررجويان دو
مقطع در زمینه بیشترين روش تدريس استفاده شده توسط اساتید تانیر خاصی ندارد.
يکرری از روش هررايی کرره دانشررجو بیشررترين اشرراره را برره آن داشررتند روش سررخنرانی بررود .يکرری از دانشررجويان
در اين زمینه اعتقاد دارد :
اسرراتید عمومررا از روش سررخنرانی اسررتفاده مرری کننررد .آنهررا مطلبرری رو کرره مرری خواهنررد ترردريس کننررد از قبررل
آمرراده مرری کننررد و در کررال

در

پشررت سررر هررم و برره و صررورت مررتکلم الوحررده مطالرر را ارائرره مرری دهنررد

دانشررجويان هررم عمومررا فقررط برره مطالرر اسررتاد گرروش و مرری کننررد و يررا يادداشررت برررداری از مطالرر مرری
کننررد يررا اينکرره در بعضرری مرروارد مطالرر را از روی پرراور پوينررت و برره صررورت تیتررر وار مرری خواننررد و خیلرری
هررم ترروجهی برره ايررن مسررئله ندارنررد کرره آ يررا برررای دانشررجو جرر ابیت داره يررا خیررر يررا اصررال دانشررجو موضررو
درسرری را درک مرری کنررد يررا فقررط برره يادداشررت برررداری اکتفررا مرری نمايررد .همچنررین دانشررجوی د يگررری عنرروان
مرری کنررد کرره تقريبررا اکثررر اسرراتید فقررط از سررخنرانی اسررتفاده مرری کننررد و دانشررجو هرریچ مشررارکتی در کررال
در نرردارد يررا اگررر هررم مشررارکت م ری کنررد در حررد چنررد کلمرره و برررای تایی د ح ا تا ما ی باش د تتهم ايررن
جررو را برره نظرررم خررود اسرراتید ايجرراد کرررده انررد نرره دانشررجو هررا وگرنرره دانشررجو هررا عالقرره منررد برره مشررارکت در
کال

هستند.

روش تدريس  :ارائه کالسی توسط دانشجو
از مرروارد ديگررری کرره غالرر مصرراحبه شرروندگان برره آن اشرراره مرری کردنررد ارائرره هررای کالسرری توسررط دانشررجو
است .که يکی از دانشجو در ا ين مورد عقیده دارد که:
تقريبررا در اکثررر کررال هررا از مررا خواسررته مرری شررود يرر ک فصررل از کترراب را مطالعرره کنرریم و آن را در کررال
ارائرره بررديم  .البترره بعضررا اسرراتید فقررط برره ايررن اکتفررا نمرری کننررد و از مررا م ری خواهنررد کرره عررالوه بررر کتررابی کرره
اسررتاد برره عنرروان منبررع معرفرری کرررده از سرراير کترراب هررا و يررا مقررانت داخلرری و خررارجی کرره بررا موضررو ارائرره مررا
در ارتبررا اسررت اسررتفاده کنرریم  .اسرراتید برررای ا يررن کررار معمررون نمررره ای در نظررر مرری گیرنررد تررا دانشررجويان
بیشررتر راغرر شرروند و ارائرره قررويتری داشررته باشررند .ولرری دانشررجويان ارائرره شرران برره شررکل رو خرروانی از مطالرر
آمرراده شررده و پاورپوينررت اسررت و در بعضرری مرروارد حترری بررر موضرروعی کرره ارائرره مرری دهنررد تسررلط نسرربی هررم
ندارنررد .يکرری از دانشررجو هررای ديگررر مرری گو يررد  :از نظررر مررن ارائرره هررای کالسرری فقررط برره خرراطر گ رانرردن وقررت
کرررال اسرررت و هررریچ ارزش ديگرررری نررردارد چرررون دانشرررجو فقرررط يکسرررری مطالررر را ازحفررر يرررا از روی
پاورپوينت می خواند و بقیه دانشجو وحتی خود استاد اصال اهمیتی به موضو نمی دهند.
بررا توجرره برره مطررالبی کرره در ايررن بخررش بیرران شررد ،نارضررايتی دانشررجويان نسرربت برره ترردريس اسرراتید و دنيررل
آن کامال مشهود است.
 - 2از ديدگاه دانشجويان اساتید تا چه میزان از منابع جديد و به روز در تدريس استفاده می کنند
جدول . 4میزان استفاده اساتید از منابع جدید و به روز در تدریس
فوق لیسانس
مرد
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استتتفاده از کتتتاب هتتا ،مقالتته هتتا و پایتتان نامتته

5
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76

4

4

6
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های داخلی و به روز
استفاده از منابع قدیمی و متداول

6

73

71
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7

3
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استتتفاده از کتتتاب هتتا ،مقالتته هتتا و پایتتان نامتته

4

6

70

3

4

5
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های خارجی و به روز
استتتتفاده از کتتتتاب هتتتای تتتتالیف و ترجمتتته
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همررانطور کرره در جرردول دو مشررخت اسررت  3مولفرره در جرردول برران بیرران شررده کرره میررزان اسررتفاده اسرراتید از
منررابع جديررد و بررره روز در ترردريس را مشررخت مررری کنررد .اسررراتید در هررر دو دوره بیشررتر از همررره کترراب هرررا،
مقالرره هررا و پايرران نامرره هررای داخلرری و برره روز و برره همرران انرردازه از منررابع قررديمی و متررداول ،بعررد از آن کترراب
هررا ،مقالرره هررا و پايرران نامرره هررای خررارجی و برره روز و در نهايررت هررر اسررتادی کرره کترراب تررالیفی دارد آن را
برای تدريس خود در کال انتخاب می کند.
تفرراوت هررايی انرردک در منررابع اسررتفاده شررده برررای ترردريس اسرراتید در دکتررری و ارشررد وجررود دارد برره عنرروان
مثررال در دکتررری و ارشررد بیشررترين منبررع اسررتفاده شررده برررای ترردريس ،کترراب هررا ،مقالرره هررا و پايرران نامرره
هررای داخلرری و برره روز اسررت امررا اولويررت هررای بعرردی منبررع ترردريس اسرراتید در دکتررری و ارشررد متفرراوت اسررت.
دومررین م نبررع ترردريس اسرراتید کرره بیشررتر اسررتفاده مرری شررود در دکتررری ،کترراب هررا ،مقالرره هررا و پايرران نامرره
هرررای خرررارجی و بررره روز و در ارشرررد و در ارشرررد ،منرررابع قرررديمی و مترررداول اسرررت سرررومین منبرررع تررردريس
اسرراتید کرره بیشررتر اسررتفاده مرری شررود در دکتررری ،کترراب هررای تررالیه و ترجمرره شررده اسررتاد و در ارشررد ،کترراب
ها ،مقاله ها و پايان نامه های خارجی و به روز است.
امررا تفرراوت هررايی در میرران بیشررترين منبررع ترردريس اسرراتید در دوره دکتررری و ارشررد میرران زنرران و مررردان هررر
دو دوره برره صرررورت فررراحش وجرررود نداشرررت و در نتیجررره جنسررریت در ديررردگاه دانشرررجويان دو مقطرررع در زمینررره
بیشترين منبع تدريس استف اده شده توسط اساتید تانیر خاصی ندارد.
در مورد منابع آموزش ی برخی اظهار نظر های دانشجويان به شر زير است:
منابع آموزشی :استفاده از منابع متداول و قديمی
بررر اسررا ديرردگاه مصرراحبه شرروندگان منررابع مدرسرری معرفرری شررده توسررط اسرراتید در بیشررتر مواقررع همرران
منررابع قررد يمی هسررتند و کمتررر اسررتادی از منررابع برره روزتررر بهررره مرری گیرررد يکرری از دانشررجو در ايررن رابطرره
معتقد است:
اکثررر اسرراتید منررابعی کرره معرفرری مرری کننررد کترراب هررای قررديمی رشررته مررا هسررتند کرره بعضررا درمقطرررع
کارشناسرری و ارشررد نیررز همرران کترراب هررا توسررط اسرراتید ترردريس شررده بررود وبرررای آزمررون ورودی مقطررع ارشررد
و دکتررری نیررز آنهررا را مطالعرره کرررده ام و مطالعرره ايررن کترراب هررای قررديمی هرریچ جرر ابیت و کششرری برررای مررن
ندارد.
يکرری از دانشررجويان دکتررری در ايررن برراره اشرراره مرری کنررد  :برره جرررات مرری ترروانم بگررم برررخالف آنچرره تصررور
داشررتم منررابع دوره دکتررری نیررز همرران منررابع قررديمی اسررت کرره قرربال بارهررا وبارهررا آن را مطالعرره کرررده ام و
شايد انقدر قديمی شده اند که بعضی از مطال

آن در حال حاضر فاقد اعتبار علمی باشد.
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منابع آموزشی  :معرفی کتاب های تالیه شده و ترجمه شده توسط خود اساتید
از نظررر مصرراحبه شرروندگان بعضرری از اسرراتید کرره کترراب ترجمرره شررده يررا تررالیه شررده ای در رابطرره بررا موضررو
در دارنررد فقررط آن را برره عنرروان منبررع اصررلی درسرری برره دانشررجويان معرفرری مرری کننررد د يرردگاه يکرری از
دانشجويان در اين مورد از اين قرار است:
اسرراتید کترراب هررای خودشرران را معرفرری و ترردريس مرری کننررد کرره در بیشررتر مواقررع جمررع بنرردی همرران کترراب
هررای قررد يمی اسررت و نرروآوری يرررا مبحررث جديرردی در آن مطررر نیسرررت  ،متاسررفانه تولیررد علررم در دانشرررگاه
های ما وجود ندارد و انتظاری بیشتر از اين هم از اساتید نداريم.
در اين قسمت نیز نارضايتی دانشجويان و دنيل آن کامال مشهود است.
 - 5دانشجويان جايگاه پژوهش را در فعالیت های کالسی چگونه ارزيابی می کنید
جدول .3جایگاه پژوهش در فعالیت های کالسی
فوق تیسانس
بتته پتتژوهش در حتتد کارهتتا و ارائتته هتتای کالستتی توجتته متتی

کم ی

مرد

زن

جمع

مرد

زن

جمع

جمع کل

6

77

71

4

4

6

43

شود
به پژوهش اصال توجه نمی شود

4

70

74

4

7

3

71

بتته پتتژوهش کتتامال توجتته متتی شتتود (تولیتتد مقتتاالت علمتتی و

7

4

3

4

7

3

6

)...
جمع کل

77

43

34

8

4

74
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همررانطور کرره در جررردول سرره مشررخت اسرررت  5مولفرره در جرردول بررران بیرران شررده کررره جايگرراه پرررژوهش در
فعالیررت هررای کالسرری اسرراتید را مشررخت مرری کنررد .اسرراتید در هررر دو دوره بیشررتر ازهمرره برره پررژوهش در حررد
کارهررا و ارائررره هررای کالسررری ،بعررد از آن عررردم توجرره بررره پررژوهش در تررردريس و در نهايررت توجررره کامررل بررره
پژوهش در تدريس خود را دارند.
امرررا تفررراوتی در جايگررراه پرررژوهش در فعالیرررت هرررای کالسررری اسررراتید در دکترررری و ارشرررد بررره چشرررم نخرررورد.
همچنرررین تفررراوتی میررران جايگررراه پرررژوهش در فعالیرررت هرررای کالسررری اسررراتید از ديررردگاه دانشرررجويان دوره
دکترررری و ارشرررد میرررران زنررران و مرررردان هررررر دو دوره وجرررود نداشرررت و در نتیجرررره جنسررریت در ديرررردگاه
دانشررجويان دو دوره ايرررن زمینرره ترررانیر نررردارد .در ادامرره برخررری اظهررار نظرررر هرررای دانشررجويان در زمینررره ايرررن
سوال بیان شده است.
جايگاه پژوهش  :تاکید بر پژوهش در حد کار های کالسی
آنچرره قاطبرره ی دانشررجو يان در مصرراحبه هررا برره آن اشرراره داشررتند ايررن بررود کرره پررژوهش در کررال در در
حررد کارهررای کالسرری وجررود دارد و اسرراتید هررم نمررره ای برره آن اختصرراف مرری دهنررد و پررژوهش برره معنررای
کارهررای اصرریل و بررديع آن چنرران کرره با يررد و شررايد وجررود نرردارد يکرری از دانشررجويان در ايررن برراره توضرری مرری
دهد که :
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پژوهشرری کرره در کررال

در

صررورت مرری گیرررد در حررد تحقیررت هررای دانررش آمرروزی مرری باشررد و معمررون

دانشررجويان برررای ا يررن کررار از منررابع دسررت چنرردم فارسرری اسررتفاده مرری کننررد و يررا برره صررورت کامررل آن را
کپ ری مرری کننررد و اسرراتید توجرره چنرردانی برره نتیجرره کررار وکیفیررت آن ندارنررد و همررین کرره چنررد بررر
عنوان پژوهش ارائه بديم نمره ی آن بخش را به دانشجو اختصاف می دهند.

کاغرر برره

جايگاه پژوهش  :عدم حمايت فکری و اطالعاتی ار طر های دانشجويی توسط اساتید
در رابطرره برررا جايگررراه پررژوهش در فعالیرررت هرررای کالسررری از جملرره مرررواردی کررره مصرراحبه شرررونده هرررا اعرررالم
نمودنررد عرردم حمايررت فکررری و اطالعرراتی از طررر هررای تحقیقرری دانشررجويان اسررت برره عرروان مثررال يکرری از
دانشرررجويان عنررروان مررری کنرررد  :متاسرررفانه شررررايط بررره گونررره ای اسرررت کررره اسررراتید از طرررر هرررای پژوهشررری
دانشررجويان حما يررت نزم را انجررام نمرری دهنررد و وقترری يرر ک طررر پژوهشرری را ارائرره مرری دهرریم کرره در مراحررل
ابترردايی اسررت و هنرروز برره پختگرری نزم نرسرریده اسررت اسرراتید تمررايلی چنرردانی برررای کمررک برره دانشررجو در
تکمیل و انجام آن طر ندارند .
جايگاه پژوهش  :نبود انگیزه در دانشجويان برای انجام کار های پژوهشی
در بررسررری جايگررراه پرررژوهش در کرررال در نبرررود انگیرررزه در برررین دانشرررجويان از جملررره مرررواردی اسرررت کررره
توسررط دانشررجو هررا مطررر شررده اسررت .نظررر يکرری از ايررن مصرراحبه شرروندگان در ايررن مررورد ا يررن اسررت کرره:
دانشررجو هررا تما يررل و رغبترری برره کررار هررای پژوهشرری ندارنررد و اکثرررا برری انگیررزه هسررتند ا يررن برری انگیزگرری
معلررول عوامررل متعررددی اسررت مررثال يکرری از دنيلررش مرری تونرره ا يررن باشرره کرره دانشررجو هررا هنرروز اهمیررت
پررژوهش در مقطررع تحصرریالت تکمیلرری را درک نکرررده انررد .دانشررجوی ديگررری عنرروان مرری کنررد دانشررجو برره
پررژوهش تمررايلی ندارنررد چررون بايررد وقررت و هزينرره ز يررادی بگ ارنررد برردون آنکرره هرردف از انجررام کررار پژوهشرری
برايشان روشن باشد.
جايگررراه پرررژوهش :عررردم توانرررايی دانشرررجويان در دوره ارشرررد در انجرررام پرررژوهش و نبرررود دوره هرررای آموزشررری
مناس
يکرری از دانشررجويان مقطرررع ارشررد در ا يرررن مررورد عقیرررده دارد :دانشررجو هرررا تررا قبرررل از دوره کارشناسرری ارشرررد
تقريبررا هرریچ فعالیررت پژوهشرری جرردی نداشررته انرررد و توانررايی نزم در آنهررا برررای انجررام کررار تحقیقرری وجرررود
نرردارد و هرریچ گونرره برنامرره ای هررم برررای آشررنايی دانشررجويان بررا چگررونگی انجررام پررژوهش وجررود نرردارد و فقررط
در حررد در روش تحقیررت کرره آن هررم نرره برره صررورت جرردی و فقررط در حررد اينکرره کلیرراتی از روش تحقیررت
برای دانشجويان ارائه می شود.
همانطور که مشخت است در اين بخش نیز نارضايتی دانشجويان و دنيل آن کامال مشهود است.
 - 3وضعیت مطلوب تدريس از ديدگاه دانشجويان چه ويژگی هايی بايد داشته باشد
جدول . 4ویژگی های وضعیت مطلوب تدریس از دیدگاه دانشجویان
فوق لیسانس
تتتدریس بایتتد بتتا مشتتارکت دانشتتجویان باشتتد (مطالعتته قبتتتل
کالس ،ارائه کالسی و)...
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تتتدریس بایتتد در دانشتتجویان ایجتتاد انگیتتزه کتترده و دانشتتجو را

5

5

70

4

4

4

74

کنجکاو کند
تتتدریس بایتتد بتتا جتتدیت همتتراه بتتا صتتمیمیت ،احتتترام و پویتتایی

3

3

6

4

7

5

77

باشد (جو مناسب ،تعامل مناسب استاد و دانشجو و )...
تدریس باید براساس محتوای مناسب و به روز باشد

4

4

6

4

7

3

1

تدریس باید با استفاده از روش های نوین صورت پذیرد

7

3

4

3

7

4

8

تدریس باید با کار عملی و بازدید های مرتبط همراه باشد

7

4

5

0

7

7

6

تدریس باید با توجه به ویژگی های فردی دانشجویان باشد

7

7

4

4

4

4

6

تتتدریس بایتتد تقویتتت کننتتده تفکتتر بتته ویتتژه تفکتتر انتقتتادی و

0

4

4

0

7

7

5

ابتکاری باشد
تتتدریس نبایتتد متمرکتتز بتتر نمتتره باشتتد (توجتته بتته ثمتترات تتتدریس

7

7

4

7

4

3

5
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تتتدریس بایتتد انتقتتال متتوثر مطالتتب درستتی را بتته دنبتتال داشتتته

7

4

3

0

7

7

4

باشد
تتتدریس بایتتد بتتر استتاس هتتدف و چتتارچوبی کتته ابتتتدای دوره

0

3

3

0

7

7

4

کالسی به دانشجو اعالم شده پیش رود
تدریس باید گفتگو محور باشد

7

4

3

0

7

7

4

تدریس باید برای دانشجو و استاد لذت بخش باشد

7

7

4

7

7

4

4

تدریس نیازمند مدرس متخصص در زمینه تدریس است

4

0

4

7

7

4

4

تدریس نباید از بحث اصلی خارج شود

7

7

4

7

7

4

4

تتتدریس بایتتد دانشتتجو محتتور باشتتد (ختتود آمتتوز ،ایفتتای نفتتش

7

7

4

7

7

4

4

و)...
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0

7

7

4

7

3

4

تدریس باید پژوهش محور باشد

7

7

4

0

7

7

3

تدریس باید با توجه به ویژگی های مورد تدریس باشد

0

7

7

0

4

4

3
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همررانطور کرره در جرردول چهررار مشررخت اسررت  12مولفرره در جرردول برران بیرران شررده کرره ويژگرری هررای وضررعیت
مطلرروب ترردريس را مشررخت مرری کنررد .از ديرردگاه دانشررجويان ويژگرری هررای وضررعیت مطلرروب ترردريس در هررر
دو دوره بیشررتر ازهمررره شررامل تررردريس بررا مشرررارکت دانشرررجويان ،بعررد از آن ايجررراد انگیررزه و کنجکررراو کرررردن
دانشررجويان ،ترردريس بررا جرررديت همررراه بررا صرررمیمیت ،احترررام و پو يررا يی و در نهايرررت محترروای مناسرر و بررره
روز در تدريس است.
تفرراوت هرررايی در ديرردگاه و اولويرررت دانشرررجويان دکتررری و ارشرررد نسرربت بررره ويژگررری هررای وضرررعیت مطلررروب
ترردريس اسرراتید وجررود دارد برره عنرروان مثررال در دکتررری اولويررت اول ،ترردريس بررا جررديت همررراه بررا صررمیمیت،
احتررررام و پويرررايی و در ارشرررد ،تررردريس برررا مشرررارکت دانشرررجويان اولويرررت هرررای بعررردی در دکترررری و ارشرررد،
ايجررراد انگیرررزه و کنجکررراو کرررردن دانشرررجويان و در سرررومین اولويرررت در دکترررری ،تررردريس برررا مشرررارکت
دانشجويان و در ارشد ،تدريس با جديت همراه با صمیمیت ،احترام و پويايی است.
امررا تفرراوت هررايی در ديرردگاه و اولويررت دانشررجويان دکتررری و ارشررد نسرربت برره ويژگرری هررای وضررعیت مطلرروب
ترردريس اسرراتید میرران زنرران و مررردان هررر دو دوره برره صررورت فرر احش وجررود نداشررت و در نتیجرره مرری ترروان
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گفرررت جنسررریت در ديررردگاه دانشرررجويان دو دوره در ايرررن زمینررره ترررانیر خاصررری نررردارد .در ادامررره برخررری اظهرررار
نظر های دانشجويان در زمینه اين سوال بیان شده است.
وضعیت مطلوب تدريس  :روش تدريس بايد در دانشجو ايجاد انگیزه کند
ايجرراد انگیررزه کررردن از طرررف اسررتاد از مررواردی اسررت کرره اکثررر دانشررجويان برره آن اشرراره کرررده انررد  .نداشررتن
انگیررزه مشررکل بسرریاری از دانشررجويان در هررر دو مقطررع ارشررد و دکترررا مرری باشررد نظررر يکرری از دانشررجويان برره
اي رن صررورت اسررت  :اگررر بخررواهیم برره آمرروزش برره صررورت فطررری نگرراه کنرریم شررايد ايررن نکترره در ذات هررر انسرران
باشررد کرره آمرروزش را زمررانی مفیررد مرری دانررد کرره بتوانررد در همرران لحظرره آمرروزش ،هررم برررای يرراد دهنررده و هررم
برررای يادگیرنررده ايجرراد شررو و انگیررزه کنررد .فقررط درا يررن صررورت اسررت کرره دانشررجو تمايررل برره يررادگیری در
را خواهررد داشررت  .دانشررجوی ديگررری عنرروان مرری کنررد :دانشررجويان در هررر دومقطررع ارشررد و دکترررا برره و يررژه
در سررال اول برری انگیررزه هسررتند و ا يررن مشررکلی اسررت کرره نظررام آموزشرری مررا ايجرراد کرررده اسررت چررون دانشررجو
با يرررد قبرررل از ورود بررره دوره ارشرررد و دکترررری از سرررد محکرررم کنکرررور عبرررور کنرررد و بعرررد از اينکررره در آزمرررون
پ يرفترره شررد دچررار برری انگیزگرری مرری شررود در واقررع احسررا مرری کنررد کرره ديگررر هرردفی نرردارد و تمررام هرردفش
ورود برره دوره ارشررد يررا دکترررا برروده اسررت .اسرراتید با يررد برره ايررن نکترره توجرره وافررر نشرران دهنررد و در دانشررجو
ايجرراد انگیررزه بکننررد .دانشررجوی ديگررری عنرروان مرری کنررد مررن شخصررا زمررانی انگیررزه يرراددگیری در يررک در
خرررواهم داشرررت کررره کررراربرد آن در بررررای مرررن مشرررخت باشرررد و بررردونم کررره يررراددگیری ا يرررن در چررره
کرراربردی دارد و برره همررین دلیررل اسرراتید عررالوه بررر جنبرره نظررری بايررد برره جنبرره عملرری درو هررم توجرره
داشته باشند.
وضعیت مطلوب تدريس  :در نظر گرفتن خصوصیات و ويژگی های فردی دانشجويان
سررومین ويژگرری يرر ک ترردريس مطلرروب از نظررر مصرراحبه شرروندگان رعايررت خصوصرریات و ويژگرری هررای فررردی
دانشررجويان اسررت برره ايررن معنرری کرره اسرراتید انتظررار يکسررانی از دانشررجو يان نداشررته نباشررند و ا يررن نکترره را در
نظررر بگیرنررد کرره هررر دانشررجويی از نظررر يرراددگیری و ويژگرری هررای فررردی متمررايز از سررايرين اسررت برره عنرروان
مثررال دانشررجويی در ايررن برراره عنرروان مرری کنررد  :در يرر ک ترردريس ايررده آل اسررتاد حتمررا بايررد ويژگرری هررای
فررردی را در نظررر بگیرررد و برررای همرره دانشررجويان نسررخه يکسرران تجررويز نکنررد ايررن نکترره را در نظررر داشررته
باشررند کرره هررر دانشررجو يی توانررايی هررای خرراف خررود را دارد و براسررا نمررره دانشررجويان بررر آنهررا برچسرر
نزننررد .دانشررجوی ديگررری عنرروان مرری کنررد يکرری از مشررکالت موجررود در کررال

در

ا يررن اسررت کرره اسرراتید

انتظررار دارنررد همرره دانشررجويان فعررال باشررند و در بحررث هررا شرررکت کننررد و برره ايررن مسررئله ترروجهی ندارنررد کرره
بعضرری از دانشررجويان برره علررت ويژگرری هررای ماننررد خجررالتی بررودن ممکررن اسررت تمايررل چنرردانی برررای شرررکت
در مباحثرره هررای کالسرری نداشررته باشررند يررا بعضرری از دانشررجو هررا کرره دو زبانرره هسررتن کمتررر در بحررث هررا
شرررکت مرری کننررد  .متاسررفانه همررین شرررکت در بحررث هررای کالسرری مبنررايی برررای رتبرره بنرردی دانشررجويان
شررده اسررت و دانشررجويان بررا مهررارت گفترراری بررانتر برره عنرروان دانشررجويان بهتررری شررناخته مرری شرروند در
حررالی کرره لزومررا اينطرروری نیسررت  .اسررتاد بايررد آنقرردر نکترره بررین باشررد کرره فضررا را برررای فعررال بررودن همرره
دانشجويان مهیا بکند.
 - 3از نظر شما ،دانشجويان چگونه می توانند در کارامد تر شدن تدريس نقش ايفا کنند
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جدول  . 5طریقه کارآمد تر شدن تدریس توسط دانشجویان
فو لیسانس
دانشتتجو بایتتد بتتا آمتتادگی قبلتتی و حضتتور هتتن درکتتالس

دکتری

مرد

زن

جمع

مرد

6

74

78

5

زن

جمع

جمع کل

4

1

45

درس مشتتارکت کنتتد (مطالعتته منتتابع روز و آمتتادگی بتترای
ارائه)...
دانشتتجو بایتتد منتقتتد ،پرسشتتگر و فعتتال باشتتد (شتترکت در

1

77

78

5

4

1

45

بحث علمی و دادن بازخورد)...
دانشجو باید دارای روحیه پژوهشگری باشد

4

5

1

7

7

4

1

دانشجو باید با انگیزه و عالقه مند باشد

7

3

4

4

7

3

1

دانشجو باید هدفمند و با برنامه باشد

3

7

4

7

7

4

6

دانشجوباید دارای روحیه مطالبه گری باشد

0

4

4

0

7

7

3

جمع کل

71

34

53

74

8

44

15

همررانطور کرره در جرردول پررنج مشررخت اسررت  6مولفرره در جرردول برران بیرران شررده کرره طريقرره کارآمررد تررر شرردن
ترردريس توسررط دانشررجويان را مشررخت مرری کنررد .از ديرردگاه دانشررجويان طريقرره کارآمررد تررر شرردن ترردريس
توسرررط دانشرررجويان در هرررر دو دوره بیشرررتر ازهمررره شرررامل آمرررادگی قبلررری و حضرررور ذهرررن دانشرررجويان در
کرررال در (مشرررارکت) ،منتقرررد ،پرسشرررگر و فعرررال برررودن دانشرررجو ،روحیررره پژوهشرررگری دانشرررجو و انگیرررزه
داشتن و عالقه مند بودن دانشجو است.
تفرراوت هررای کمرری در ديرردگاه و اولويررت دانشررجويان دکتررری و ارشررد نسرربت برره طريقرره کارآمررد تررر شررردن
تررردريس توسرررط دانشرررجويان وجرررود دارد بررره عنررروان مثرررال در دکترررری و ارشرررد اولويرررت اول ،آمرررادگی قبلررری و
حضرررور ذهرررن دانشرررجويان در کرررال در (مشرررارکت) و منتقرررد ،پرسشرررگر و فعرررال برررودن دانشرررجو اولويرررت
هرررای دوم در دکترررری ،انگیرررزه داشرررتن و عالقررره منرررد برررودن دانشرررجو و ارشرررد ،روحیررره پژوهشرررگری دانشرررجو و
در سرررومین اولويرررت در دکترررری ، ،روحیررره پژوهشرررگری دانشرررجو و هدفمنرررد و برررا برنامررره برررودن دانشرررجو و در
ارشد ،روحیه پژوهشگری دانشجو است.
امررا تفررراوت هررايی در ديررردگاه و اولويرررت دانشررجويان دکترررری و ارشرررد نسرربت بررره طريقررره کارآمررد ترررر شررردن
ترردريس توسررط دانشررجويان میرران زنرران و مررردان هررر دو دوره برره صررورت فرراحش وجررود نداشررت و در نتیجرره
مرری ترروان گفررت جنسرریت در ديرردگاه دانشررجويان دو دوره در ايررن زمینرره تررانیر خاصرری نرردارد .در ادامرره برخرری
اظهار نظر های دانشجو يان در زمینه اين سوال بیان شده است.
نقش دانشجو در کارامدی تدريس  :دانشجو با آمادگی در کال

در

شرکت کند

آمررادگی قبلرری دانشررجو از ديگررر مررواردی اسررت کرره مصرراحبه شررونده هررا در پاسررج برره سرروال پررنجم برره آن اشرراره
کرررده انررد يکرری از دانشررجويان دوره دکتررری در ايررن برراره مرری گو يررد  :برره نظررر مررن آمررادگی قبلرری دانشررجو
بهترررين روش کارامررد تررر شرردن ترردريس برره وسرریله دانشررجو اسررت .برره شخصرره در هرکالسرری آمررادگی قبلرری و
مطالعرره داشررته ام آن کررال مطالرر و بحررث هرراش برررای مررن کارامررد تررر برروده و فهررم بیشررتری از موضرررو
داشررته ام .برره طررور کلرری زمررانی کرره دانشررجو در را مرری فهمررد بهتررر بحررث مرری کنررد و سرروانت بهتررری را از
اساتید می پرسد و بهتر می تواند به فرايند ياددهی و يادگیری کمک کند.
نقش دانشجو در کارامدی تدريس  :دانشجو با يد مطالبه گر و فعال باشد

62

مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش
سال دوم ،شماره  ،71آبان 7318

بیشررتر مصرراحبه شرروندگان در پاسررج برره سرروال پررنجم پررژوهش برره ايررن نکترره اشرراره کرررده انررد کرره دانشررجو بايررد
مطالبرره گررر و فعررال باشررد برره عنرروان مثررال يکرری از دانشررجويان در ايررن مررورد عنرروان مرری کنررد :دانشررجويان
بايررد بررا وظررايه و حقررو خررود واسرراتید آشررنا باشررند و اگررر حررس کردنررد رونررد ترردريس آنطرروری کرره با يررد و
شررايد نیسررت و سررهوا يررا عمررردا در کررار اسررتادی کررم کرراری مشررراهده کردنررد بايررد جسررارت و توانرررايی آن را
داشررته باشررند کرره از اسررتاد بخواهنررد شرریوه ی ترردريس خررود را تیییررر دهررد ،دانشررجو نبايررد منفعررل باشرررد.
دانشررجوی ديگررری عنرروان مرری کنررد برره نظررر مررن تررا خررود دانشررجو نخواهررد بهترررين اسرراتید دنیررا هررم نمرری
تواننررد نقشرری در يررادگیريش داشررته باشررند و برررعکس اگررر دانشررجو فعررال باشررد و قرردرت ا يررن را داشررته باشررد
تررا روش ترردريس اسرراتید را برره چررالش بکشررد مرری توانررد در کررال هررا يی کرره حترری اسرراتید فعالیررت چنرردانی
ندارند روال کار را تیییر دهد و استاد را تشويت به فعالیت بیشتر بکنند.
بحث و نتیجه گیری
آمرروزش و تررردريس طريقررره برخررورد و مواجررره فررررد را بررا زنررردگی آينرررده اش مشررخت مررری کنرررد .دانشرررجويان
دانشررگاه هررا برره ويررژه دانشررجويان تحصرریالت تکمیلرری نیازمنررد ترردريس مناسرربی هسررتند کرره اسرراتید بررا دقررت
آنهررا را انتخرراب کرررده باشررند و سرراختار دانشررگاه نیررز حررامی آنهررا باشررد .امررا در عمررل کیفیررت ترردريس اسرراتید
برره ويررژه در دوره تحصرریالت تکمیلرری پاسررخگوی نیرراز هررای رو برره رشررد دانشررجويان و جامعرره نیسررت و ايررن
امررر نارضرررايتی دانشررجويان تحصررریالت تکمیلرری را بررره دنبررال داشرررته اسررت .مبرررانی جامعرره شناسررری تررردريس
شرررامل توجررره بررره مسرررائل فرهنگررری ،نیررراز جامعررره و دانشرررجويان ،عرررزت نفرررس و خالقیرررت اسرررت .مبرررانی
روانشررناختی تررردريس شرررامل مطالعرررات دانشرررجويان ،ويژگررری هرررا ،عالئرررت و نیازمنررردی هرررای آنهرررا و در نهايرررت
فراينررد يررادگیری و عوامررل مررونر بررر آن اسررت .بنررابراين در ايررن تحقیررت تجربرره زيسررته دانشررجويان در مرررورد
کیفیت تدريس اساتید مورد بررسی قرار گرفت.
امررا بررا نگرراهی برره يافترره هررای ايررن پررژوهش مرری بینرریم کرره در حررال حاضررر بررا وجررود پیشرررفت هررايی کرره در
زمینررره تررردري س در جهررران را داده اسرررت ،بررراز هرررم در ايرررران آن هرررم در دوره تحصررریالت تکمیلررری اسررراتید
بیشرررتر از روش تررردريس سرررخنرانی ،سرررخنرانی برررازخوردی و ارائررره کالسررری توسرررط دانشرررجويان بهرررره مررری
گیرنررد .ايررن در حررالی اسررت کرره روش هررای ترکیبرری و کارآمررد تررری در حررال حاضررر مرری ترروان برررای ترردريس
در دوره تحصیال ت تکمیلی انتخاب کرد که نتايج تحصیلی بهتری به دنبال داشته باشد.
در زمینرره اسرررتفاده از منرررابع توسرررط اسررراتید بررررای تررردريس هرررم همرررانطور کررره از يافتررره هرررای ايرررن پرررژوهش
مشررخت اسررت اسرراتید بیشررتر از کترراب هررا ،مقالرره هررا و پايرران نامرره هررای داخلرری و برره روز و برره همرران میررزان از
منررابع قرررديمی و متررداول و بعرررد از آن کترراب هرررا ،مقالرره هرررا و پايرران نامررره هررای خرررارجی و برره روز را بررررای
ترردريس خررود در کررال

انتخرراب مرری کننررد .امررا بیشررتر اسرراتید کرره کترراب تررالیفی دارنررد ،کترراب خررود را برره

عنرروان پايرره ترردريس انتخرراب مرری کننررد و ترروجهی برره کارآمرردی و برره روز بررودن کترراب ندارنررد و ايررن امررر نیررز
نارضايتی دانشجويان را به دنبال داشته است.
همچنررین در زمینرره توجرره اسرراتید نسرربت برره پررژوهش در ترردريس متاسررفانه وضررعیت مطلرروبی مشرراهده نمرری
شررود .اسرراتید در دوره تحصرریالت تکمیلرری يررا اصررال برره پررژوهش ترروجهی ندارنررد و يررا در حررد کررار هررای کالسرری
برره آن توجرره دارنررد .امررا برراز هررم اسرراتیدی هسررتند کرره در دوره تحصرریالت تکمیلرری توجرره مناسرربی نسرربت برره
پررژوهش دارنررد .ايررن مسررئله بسرریار مهررم اسررت کرره در دوره تحصرریالت تکمیلرری نقررش پررژوهش بايررد پررر رنرر
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تررر از آمرروزش باشررد و ايررن امررر برره ويررژه در دوره دکتررری برجسررته تررر مرری شررود و در واقررع دانشررجوی دکتررری
بايد تولید کننده علم باشد و برای رسیدن به اين هدف بايد توانايی پژوهش داشته باشد.
تررا ايررن بخررش از پررژوهش وضررعیت فعلرری کیفیررت ترردريس اسرراتید براسررا

تجربرره زيسررته دانشررجويان بررسرری

گرديررد .همررانطور کرره مشررخت اسررت ترردريس اسرراتید بررا حررد مطلرروب فاصررله زيررادی دارد .در ادامرره راهکررار
هررای ايجرراد ترردريس مطلرروب از ديرردگاه دانشررجويان تحصرریالت تکمیلرری مررورد بحررث و نتیجرره گیررری قرررار مرری
گیرررد .بنررابراين بررا توجرره برره يافترره هررای ايررن پررژوهش راهکررار هررای ترردريس مطلرروب از ديرردگاه دانشررجويان در
هرررر دو دوره بیشرررتر از همررره شرررامل تررردريس برررا مشرررارکت دانشرررجويان ،ايجررراد انگیرررزه و کنجکررراو کرررردن
دانشرررجويان و مح تررروای مناسررر و بررره روز در تررردريس اسرررت .برررا نگررراهی بررره مرررواردی بیررران شرررده از ديرررد
دانشررجويان بیشررتر متوجرره خررال هررای موجررود در ترردريس اسرراتید در دوره تحصرریالت تکمیلرری مرری ترروان شررد.
دانشرررجويان مشرررارکت کرررردن در تررردريس را دوسرررت دارنرررد ،انگیرررزه و احتررررام مررری خواهنرررد و در نهايرررت
محتوايی به روز در زمینه تدريس تا بتواند به آگاهی و علمشان بیافزايد.
آخرررين نکترره بررا توجرره برره يافترره هررای ايررن پررژوهش طريقرره کارآمررد تررر شرردن ترردريس توسررط دانشررجويان را
مشررخت مرری کنررد .از ديرردگاه دانشرررجويان طريقرره کارآمررد تررر شررردن ترردريس توسررط دانشررجويان در هرررر دو
دوره بیشرررتر از همررره شرررامل آمرررادگی قبلررری و حضرررور ذهرررن دانشرررجويان در کرررال در (مشرررارکت) ،منتقرررد،
پرسشررگر و فعررال بررودن دانشررجو ،روحیرره پژوهشررگری دانشررجو و انگیررزه داشررتن و عالقرره منررد بررودن دانشررجو
اسررت .ترردريس يررک ارتبررا دو طرفرره اسررت و يررک دانشررجوی عالقرره منررد ،فعررال و بررا انگیررزه نقررش بسرریاری در
کارآمررد تررر شررردن ترردريس دارد و در واقرررع اسررتاد را بررررای بهتررر کررردن تررردريس ترغیرر و يررراری مرری کنرررد.
همچنررین ايررن نکترره قابررل برره ذکررر اسررت کرره جنسرریت تررانیر خاصرری بررر ديرردگاه دانشررجويان نسرربت برره ترردريس
در دوره تحصررریالت تکمیلررری نداشرررت امرررا در بعضررری از مررروارد تفررراوت هرررايی در ديررردگاه دانشرررجويان دکترررری و
ارشد نسبت به تدريس وجود داشت که در قسمت يافته ها اين تفاوت ها مشخت هستند.
امررا همسرررو تررررين پررژوهش هرررا برررا پررژوهش حاضرررر توسرررط ابوالحجررا (  ،) 2011حررراجی زاد و صرررالحی ( ،) 1522
مرقررراتی خرررويی ،زارعررری ،بیرررات ،دسرررتورپور و ريمررراز (  ،) 1522اسررردی ،غالمررری و بلنرررد همتررران (  ) 1525و کررررد
زنگنررره ،صرررابر و صرررابر (  ) 1522نگاشرررته شرررده انرررد .تمرررامی ايرررن پرررژوهش هرررا تررردريس اسررراتید را از ديررردگاه
دانشررجويان برره ويررژه دانشررجويان تحصرریالت تکمیلرری مررورد بررسرری قرررار داده انررد امررا بررا توجرره برره هرردف خررود
برره نتررايج متفرراوتی نسرربت برره ايررن تحقیررت رسرریده انررد کرره قابررل تامررل اسررت  .در تمررامی ايررن پررژوهش هررا
نارضررايتی دانشررجويان نسرربت برره ترردريس اسرراتید مشررهود اسررت کرره اهمیررت انجررام پررژوهش در ايررن زمینرره را
نشان می دهد.
پیشنهاد ها
بررر اسررا

يافترره هررای ايررن پررژوهش وباتوجرره برره سرروانت مطررر شررده پیشررنهادهايی براسررا

يافترره هررای هررر

سوال مطر می گردد.
- 1در اسررتفاده ا ز يرررک روش ترردريس بايرررد اهررداف خررراف هررر در

و نیررراز هررای منحصرررر برره فررررد هريرررک از

دانشرررجويان در نظرررر گرفتررره شرررود .اسرررتفاده اسررراتید از يرررک روش تررردريس در تمرررامی درو
منجر به ناديده گرفتن تفاوت ها می شود.
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 - 2اسررتفاده از منررابعی کرره برره دانشررجويان کمررک کنررد تررا بررا مفرراهیم و تئرروری هررای زيربنررايی رشررته خررود
آشنا شوند .
 - 5اسررتفاده از منررابع درسررری کرره دانشرررجويان را بررا مباحرررث جديررد و بررره روز حرروزه ی تخصرررت خررود آشرررنا
می کند ( .موارد دو وسه بايد مکمل هم و در راستای هم باشند)
 - 3توجرره برره پررژوهش برره عنرروان يکرری از اهررداف اصررلی دوره تحصرریالت تکمیلرری بیشررتر و گسررترده تررر شررود(
تخصصی تر ار پژوهش هايی که فق ط در حد ارائه های کالسی می باشند).
 - 3از طريت مشارکت دادن دانشجويان در فرايند تدريس درآنها ايجاد انگیزه نمايند.
امررا بررا توجرره برره سرروال آخررر پررژوهش پیشررنهاداتی برره دانشررجويان در جهررت کارامررد ترشرردن ترردريس ارائرره مرری
گردد
 - 6آمادگی قبلی دانشجويان در افزايش کیفیت تدريس مونر است
 - 1دانشجويان بايد روحیه مطالبه گری داشته باشند.
 – 3دانشجويان بايد حضوری پررن

در مباحث کالسی داشته باشند .

 .منابع
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.510- 232
سلیمی ،جمال ،رمضانی ،قباد (  .) 1525ارزيابی کیفیت تدريس اعضای هیات علمی دانشگاه های کردستان وعلوم پزشکی
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دانشگاه علمی کاربردی استان کردستان) .مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی.61- 55 :) 3 ( 3 ،

شريه ،مصطفی ،سالک ،فاطمه (  .) 1531تانیر ارزشیابی کیفیت تدريس اعضای هیئت علمی بر ارتقا حرفهای آنان .مجله
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