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  چكيده
هدف مطالعه  توجه به معيارهاي آن مي باشد. ازاين رو، مستلزم، و انجام موفق آن اصلي آموزش يهافعاليتيكي از تدريس بعنوان مقدمه: 
  .است زيدانشگاه تبر يآموزش نديكاربست آن در فرا زانيو م انيو دانشجو دياسات دگاهياثربخش از د سيتدر يارهايمع نييحاضر تع
 علميهيأت يارشد و اعضا يو كارشناس يدوره كارشناس انيدانشجو هيكل ي) جامعه آماريكم -يفي(ك يبيمطالعه از نوع ترك نيادرها: روش

و  انينفر از دانشجو 375با استفاده از جدول مورگان  كهبود اي نوع تصادفي طبقه ازگيري در بخش كمي روش نمونه بود. زيدانشگاه تبر
به حد  هاه دادهك يدر مصاحبه تا زمان انيو دانشجو ديحجم نمونه اسات ،نيز يفينمونه انتخاب شدند. در بخش ك عنوانبه  دينفر از اسات 145

 هاهداد ليو تحل هيتجز ي. براندشددر دسترس انتخاب گيري نمونه قينفر دانشجو از طر 30نفر استاد و  14و تعداد  افتياشباع برسد ادامه 
  .ديگرد استفاده تياز روش اسم زين يفي) و در بخش كيتك نمونه ا t( يو استنباط يفياز آمار توص يدر بخش كم

 يابيارزش و يفرد يهايژگيو و يدرس، اجرا و ارائه درس، روابط انسان نيو تدو يطراح ليازقب ييارهايمع ،يفيك ليتحلدر بخش نتايج: 
 بيه ترتدرس ب نيو تدو يه طراحمؤلف زين يشد. در بخش كم يمعرف ديو اسات انيدانشجو دگاهياثربخش از د سيتدر يارهايمع به عنوان

 روابط همؤلف ،)38/3±48/7 ،58/3±14/5( درس ارائه و اجرا همؤلف ،)98/2±51/4 ،35/3±66/2( نيانگيمقدار م او دانشجو ب دياسات دياز د
 سيتدر يارهامعي به عنوان) 25/3±54/4 ،69/3±15/2( يابارزشي همؤلف و) 35/3±58/4 ،48/3±92/2( يفرد يهايژگيو و انساني

   بودند. بردكار يدارا يآموزش ندياثربخش در فرا
  شود. واقع مؤثر يآموزش هاينديفرآ ارتقا تواند درمي زيدر دانشگاه تبر مؤثر سيتدر يبرا ارهايمع نيا كارگيريبهگيري: نتيجه

  
  انيدانشجو ، ديدگاهدياسات دگاهيد ،يآموزش ندياثربخش، فرآ سيتدرهاي كليدي: واژه
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مقدمه  

در تحقق  مؤثراز عوامل  يكيهركشور  ينظام آموزش عال
آن به  يو فرهنگ ياجتماع ،يتوسعه اقتصاد يهااستيس

 يانسان يروين تيو ترب نيتأم به طوري كهرود. مي شمار
توسعه  يبازار كار در راستا يمتخصص و كارآزموده برا
 يدانش و دانش پژوهش ديتول نيهمه جانبه كشورها و همچن

                                                 
 يريزبرنامه)، رشته اري(استاد خالريزاده شدكتر داود طهماسبنويسنده مسؤول:  *

 ز،يتبر ز،يدانشگاه تبر ،يو روانشناس يتيدانشكده علوم ترب ،يتيگروه علوم ترب ،يدرس
  d.tahmaseb@tabrizu.ac.ir. رانيا

 و يتيدانشكده علوم ترب ،يتيآذر (استاد)، گروه علوم تربياسكندر فتح دكتر
  )s.fathiazar@tabrizu.ac.ir(. رانيا ز،يتبر ز،يدانشگاه تبر ،يروانشناس

 يتيدانشكده علوم ترب ،يدرس يريزارشد برنامه يكارشناس يدانشجو ان،يجعفر دهيوح

از  يو كاربرداي توسعه ،يادياز نوع بن قاتيو انجام تحق
شود؛ مي محسوب يو مراكز آموزش عال هارسالت دانشگاه

خود  يهاامديها و پدادبرونبا  ينظام آموزش عال نيبنابرا
 ياي). در دن1دارد(مي عمالً در راه توسعه كشور گام بر

با انجام سه  يو مراكز آموزش عال هاامروز دانشگاه
 يآموزش، پژوهش و ارائه خدمات نقش مهم يصلا تيمامور

 كاي)؛ ملv.jafarian@gmail.com. (رانيا ز،يتبر ز،يدانشگاه تبر ،يو روانشناس
 و يتيدانشكده علوم ترب ،يدرس يريزارشد برنامه يكارشناس يزاده، دانشجوهمراه

)؛ قاسم m.hamrah@yahoo.com. (رانيا ز،يتبر ز،يدانشگاه تبر ،يروانشناس
. رانيا ز،يتبر ز،يدانشگاه تبر ،يدرس يريزارشد برنامه يآموخته كارشناسدانش ،يالبيز
)gh.zilabi@yahoo.com(  
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 و ياسيس ،يفرهنگ ،ياجتماع ،يگوناگون اقتصاددر ابعاد 
لوب مط فياز كم و ك نانيكند. لذا اطممي فايجامعه ا يبهداشت

دانشگاه  ياز كاركردها كيعملكرد آنها و توجه مناسب به هر
دانشگاه  يبرخوردار است و در اثربخش يخاص تياز اهم

 يصالح به نقل از يدارد. به طور مثال، معروف يمهم قشن زين
از  يكيبر آموزش به عنوان  تأكيدآمده است كه عدم 

 يروين تيتواند به تربمي يمهم آموزش عال يكاركردها
 يراستا اعضا نيدر ا نجامد،يناكارآمد و ناتوان ب يانسان
و  تيهستند كه كم يعوامل آموزشترين از مهم علميهيأت

اي ژهيو تياز اهم هاعملكرد آنها در دانشگاه تيفيك
در دانشگاه از  سي). پژوهش درباره تدر2(برخوردار است

 يسو بازخوردها كياست كه از  يليمساترين جمله مهم
ري گيميتصم ،يآموزش ليمسا ليو تحل هيتجز يمناسب برا

ن و مسؤوال اريرا در اخت يراهبرد يهاو برنامه ياساس
 گر،يد يدهد و از سومي قرار يآموزش عال نااندركاردست

عملكرد خود در  تيفياز ك يضمن كسب آگاه زيمدرسان ن
و  هاوهيقادر خواهند بود به اصالح ش سيتدر انيجر

د خو سيتدر تيفيك شيافزا جهيو در نت يآموزش يهاروش
 يمطلوب در آموزش عال تيفيبا ك سي). تدر3(بپردازند

 ياثربخش برا يريادگي يهافرصت يمعموالً با ارتقا
گرچه در  يشود و مدرسان دانشگاهمي فيتعر انيدانشجو

و رشته خود  يحوزه مطالعات ييدانش محتوا نهيزم
از آنها دانش و  ياريهستند اما بس نظرصاحبمتخصص و 

 يو الگوها يريادگي يهاهيالزم درباره نظر يهامهارت يحت
 اتيتجرب كهي). در حال4(و آموزش را ندارند سيتدر

 ديمدرسان در آغاز كار بادهد كه مي نشان گريد يكشورها
 نهيدر زم تيموفق يبر ط يمبن يمعتبر يعلم نامهيگواه
 قيبه طور مداوم از طر زيرا دارا باشند و پس از آن ن سيتدر

 يو عمل يعلم يآموزش ضمن خدمت، توانمند يهادوره
 داشتهاثربخش  سيو در واقع تدر دهيخود را بهبود بخش

  ). 5(باشند
 يهايژگياز عملكردها و واي اثربخش مجموعه سيتدر

و منجر  يبه اهداف آموزش يابياستاد است كه باعث دست
به عوامل  يريادگيشود. هرچند مي دانشجو يريادگيبه 

 ،يريادگي زهيدانشجو، انگ يجمله رفتارها از يگريمتعدد د
 يگبست زين يكيزيو منابع ف طيمح ،يبرنامه درس يمحتوا

مدرس  يياثربخش، توانا سيتدر گريد به عبارت). 6(دارد
 جيجهت كسب نتا يريادگيفراهم كردن تجربه  يبرا

 رانيمنظور تك تك فراگ نيا يمطلوب است، برا يآموزش
كه بهبود  ني). به رغم ا7(شوند يريادگي تيفعال ريدرگ ديبا
 يمراكز آموزش عال ياصل يازهاياز ن يكي سيتدر نديفرا

 قيكه بتوان از طر يبرنامه مدون ضراست، اما در حال حا
 يهامهارت يارتقا يرا برا يمناسب يهاآن فرصت

 شيافزا ت،يو در نها علميهيأت ياعضا هيكل يآموزش
  ). 8(فراهم كرد وجود ندارد انيدانشجو يريادگي
 يارهايمع يريبه كارگ زانيرو، پژوهش درباره م نيا از

منجر به  زياز هر چ شياثربخش در دانشگاه ب سيتدر
 تيفينقاط قوت و رفع نقاط ضعف موجود در ك تيتقو
 يادي). در كشور ما مطالعات ز6(خواهد شد دياسات سيتدر

 دگاهياثربخش از د سيتدر يهاشاخص نييتع نهيدر زم
 يهاشاخص نهياما در زم ،ان انجام گرفته استيدانشجو

 اهدگيآن با د سهيو مقا دياسات دگاهياثربخش از د سيتدر
  صورت نگرفته است. يمطالعات منظم انيدانشجو

است كه  ييارهايمع ياثربخش دارا سياست تدر يهيبد
آن را مشخص كرد.  تيماه يتوان به نوعمي توسط آن

تن نداش لياستاد به دل كي سيجنبه تدر ياثربخش يابيارز
 او يجنبه پژوهش يابياز ارزتر مناسب مشكل يهاشاخص

 هاكه باعث شده در اكثر دانشگاه ياز عوامل يكي ديست. شاا
آنان باشد،  يپژوهش يابيارز د،ياسات ياساس ارتقا

آنان  سيجنبه نسبت به جنبه تدر نيا يابيبودن ارزتر آسان
  .)6(بوده است

ابل تق رتومدرس دانشگاه در پ كي سيتدر يكل ياثربخش 
 اياجرا  س،يتدر يشامل طراح ،يكل يارهايمع انيم

 و يابيارزش ،يكالس درس، روابط انسان تيريآموزش، مد
 نييو تع دهيمطلوب، سنج يتيشخص يهايژگيو

 انيدانشجو دگاهياز د يآگاه انيم ني). در ا9(شودمي
 و سيتدر تيفياثربخش در بهبود ك سينسبت به تدر
 انيكه دانشجو ليدل نيدارد. به ا ييزابس تأثيرآموزش آنان 

 نياز بهتر يكيهستند،  يريادگي ريدرگ ميمستقبه طور 
از  ياثربخش نظرخواه سيتدر يارهايمع نييتع يهاروش

انجام  يمطالعات فراوان نهيزم ني). در ا6(است انيدانشجو
زاده در پژوهش خود با عنوان  خيشده است از جمله ش
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 انيدانشجو دگاهياثربخش از د سيتدر يهاشاخص«
قدرت ارتباط،  يهاجنبه »هيواحد اروم يدانشگاه آزاد اسالم

 بيرا به ترت يفرد تيو شخص ،يدانش پژوه س،يروش تدر
  ). 10(كرده است ياثربخش معرف سيتدر يهاجنبهترين مهم
 يپژوهش يهاافتهي) در مقاله خود به Devlin( نيدول

) Sentra, Abbrmhi, Marchو مارش ( يسنترا، آبرام
كه  دنديرس جهينت نيخود به ا قاتيكند كه در تحقمي اشاره
 جيانت يدانشگاه سيتدر تيفياز ك انيدانشجو يابيارزش

بازخورد  رينظ ياساس يهاگيريميتصم يرا برا يديمف
در مورد عملكرد استادان، انتخاب  هاانشكدهبه د يصيتشخ
استادان برجسته و استفاده از اطالعات به دست  نشيو گز

با  هادر انتخاب درس انيدانشجو ييراهنما يآمده برا
 اريند در اختهستبرخوردار يعلم يستگيكه از شا ياستادان
  .)11(دهدمي قرار ينظام آموزش نيمسؤول
   زانيمكه در خصوص  يو احمد بيپژوهش عندل نتايج

اثربخش در دانشگاه آزاد  سيتدر يارهايمعگيري به كار
بود، نشان  انيواحد خوراسگان از نظر دانشجو ياسالم
 يرهاايدانشگاه در كاربست مع نيا دياسات نيانگيب كه مداد
 سياست و تدر اريمع نيانگياز م باالتراثربخش  سيتدر
  ).9(اثربخش الزم است يدانشگاه دارا نيا دياسات
كه تسلط  نشان داد و همكاران يپژوهش رئوف هاييافته
بر موضوع درس، حضور به موقع در كالس،  يكاف

جهت استفاده از تمام وقت كالس و به  يريزبرنامه
 هاهيگو نيبهتر ،درس نيح يكاربرد يهامثالگيري كار
  ).12(هستند ينظر سيتدر تيفيك يابيارز يبرا
از  داد نشان هاافتهينيز و همكاران  يپژوهش محدث در
 ن،ايدانشجو دگاهيو از د سيروش تدر طهيح د،ياسات دگاهيد
 يهاطهيحترين ارتباط و مشاوره مهم جاديدر ا ييتوانا طهيح

  ).13(هستند سيتدر يبر اثربخش گذارتأثير
 سيتدر يارهايمع نييبا هدف تع زيپژوهش حاضر ن

دانشگاه علوم  ديو اسات انيدانشجو دگاهياثربخش از د
تا  ارهايمع نيتا مشخص شود ا شد انجام زيتبر يپزشك

 زيتبر يدانشگاه علوم پزشك يآموزش يهانديچه حد در فرا
 همچنين پاسخ به اين سوال كه آياشوند ومي به كار گرفته

 يارهايمع نهيدر زم انيو دانشجو ديدو گروه اسات نيب
  .اثربخش و استفاده از آن تفاوت وجود دارد سيتدر

  هاروش
بود كه در سال  يفكي – يمطالعه حاضر از نوع مطالعه كم

اثربخش از  سيتدر يارهايمع يبه بررس 95-94 يليتحص
) استفاده از(كاربست  زانيو م انيو دانشجو دياسات دگاهيد

 زيتبر يدانشگاه علوم پزشك يآموزش نديآن در فرا
 بخشو  يمطالعه در بخش كم نيا يپرداخت. جامعه آمار

 دانشگاه يليمقاطع مختلف تحص انيتمام دانشجو يفيك
  آن بودند. علميهيأت يو اعضا زيتبر يعلوم پزشك

ر دگيري نمونه وهيبه ش ،يفيدر بخش ك قيتحق نيدر ا 
 يهااز گروه علميهيأت ينفر از اعضا 14دسترس با 

مختلف مصاحبه انجام  يهاو از دانشكده يمختلف آموزش
 يهادر گروه ياديز ديصورت كه ابتدا با اسات ني. بددش

شد. اغلب  هيمختلف درباره موضوع پژوهش صحبت اول
انجام مصاحبه  يكردند كه فرصت الزم برامي آنان عنوان
 ،يانجام مصاحبه با و رشيدر صورت پذ يندارند؛ ول

 نييشد و در زمان تعمي نييانجام مصاحبه تع يبرا يزمان
و با ضبط مصاحبه  يو در اتاق و شانيا اشده مصاحبه ب

 يشد. جهت گردآورمي با دستگاه ضبط صوت انجام
استفاده شد.  افتهيسازمانمهيات از روش مصاحبه ناطالع

 يارهايمع نهيدر زم دياز اسات يتسؤاالكه  بيترت نيبد
 ،دياسات يهااثربخش مطرح شد و بسته به پاسخ سيتدر

شد و مياهداف پژوهش مطرح  يدر راستا يگريت دسؤاال
كه مصاحبه كننده احساس  افتيمصاحبه ادامه  يتا زمان

   آورد. به دستت خود را سؤاالكرد كه توانسته است پاسخ 
آمده از  به دست جيو نتا هادادهبه  يجهت اعتباربخش

كنندگان و با اطمينان از با اجازه مشاركتپژوهش، 
ي هامحرمانه بودن و همچنين جهت باال بردن اعتبار داده

ابزار ديجيتال ضبط از گيري مصاحبه، مصاحبه با بهره
شد. در طول مصاحبه از كدهاي مشخصي به جاي اسامي 

كنندگان استفاده شد تا رازداري در پژوهش رعايت شركت
گردد. روايي پژوهش حاضر از نوع روايي دروني است كه 
به ميزان اعتمادپذيري، قابليت اطمينان و اعتقاد و موجه 

به اعتقاد و نتايج پژوهش اشاره دارد.  هابودن يافته
معرف اين كه و  هاروايي دروني به دقت داده) «14كرسول(

حقيقت است يا نه اشاره دارد و شاخصي است كه نشان 
دهد يك مطالعه تا چه حد واقعي است، و آيا هدف مي
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را با دقت منعكس  هاپژوهش و واقعيت اجتماعي آزمودني
 ها توسط دو نفر ازآناليز دادهبدين منظور ». مي سازد

 نهاآ از تفسير و هاسپس دادهنويسندگان مقاله انجام شد و 
(به صورت ارائه  اساتيد و دانشجويان خود اختيار در

 پژوهش در كننده شركت عنوان به كه )ليميا اي يحضور
 ار هاآن از تفسير و هاداده صحت آنان تا گرفت قرار بودند
ا يك ب هابكنند. براي افزايش پايايي پژوهش، مصاحبه تأييد

برنامه قبلي در يك فضاي مناسب و رعايت شرايط 
ي الزم و به دور از سوگيري و هامصاحبه با راهنمايي

اعمال نظر شخصي و با استفاده از دستگاه ضبط صوت 
 و تجزيه ،هاداده گردآوري با گرفت. همزمانانجام مي

ي هابا دو هدف اخذ بازخورد براي مصاحبه آنها تحليل
. اطالعات شد آغاز هاان از اشباع دادهبعدي و اطمين

 ي. موازشد ليو تحل هي) تجزSmith( تيبراساس مدل اسم
در دسترس  انيدانشجونفر از  30با  ديبا مصاحبه با اسات

  مصاحبه به شرح فوق انجام شد. زين
كه  است يفيك ليروش تحل كي تياسم يدارشناسيروش پد

 ريز يو تعداد يدر آن، پژوهشگران چهار مرحله اصل
 -1شده عبارتند از :  يمراحل ط ني. ادندكر يمرحله را ط

اثربخش،  سيتدر يارهايمع نييدر مرحله اول جهت تع
 ديانجام شد (تول انيو دانشجو ديبا اساتاي مصاحبه

از جامعه  ييهااطالعات، نمونه ديتول نيا ياطالعات). برا
 يهانمونه نيانتخاب شدند (انتخاب شركت كنندگان). از ا

 افتهيساختار مهيمصاحبه ن يط تانتخاب شده، اطالعا
 آوريجمعاطالعات). پس از  آوريجمعشد ( آوريجمع
و  هيجهت تجز ،پراكنده بودند هااز آنجا كه داده هاداده
مرحله  نيدر ا -2). هاشدند (رفتار با داده يدهسامان ليتحل

 ليو تحل هيشده، تجز يو سامانده آوريجمعاطالعات 
مرحله  نيدر ا افتهيانجام  يهاتيشدند كه اقدامات و فعال

مصاحبه مورد  يمطالب و محتوا يعبارتند از: ابتدا تمام
: خواندن و هيو مطالعه قرارگرفتند (مواجهه اول يبازخوان
مصاحبه  يديو عبارات كل مي) سپس مفاههياول يبازخوان

و برچسب  صيشدند (تشخ يو برچسب گذار صيتشخ
شباهت و  زانيم راساسب هاتم ي) در گام بعدهازدن به تم

 يهاو تم ها، گروههاخود به دسته يديكل ميو مفاه هاتفاوت
) هاتمبندي كردن و خوشه ستيشدند (لبندي طبقه ياصل

و  يساختار ذهن كي جاديمرحله جهت ا نيدر ا تيدر نها
خالصه در  به صورتشده  ييشناسا يهاتم يمفهوم
در  -3) يجدول خالصه ساز كي جاديشدند (ا ستيجدول ل

 هاتم يشده برخ ييشناسا يهامرحله با نگاه به تم نيا
 ييشناسا يهاشدند و تم قيبراساس شباهت و تكرار تلف

مرحله  نيدر ا -4موردها)  قيشدند (تلفتر شده خالصه
داده شدند.  صيتشخ گرياز همد يو فرع ياصل يهاتم
د شدن يياثربخش شناسا سيتدر يو فرع ياصل يارهايمع

  .)15()هادهيپد فيشدند (نگارش و توص فيو توص
 و ديحاصل از مصاحبه با اسات يهاداده ليو تحل هيبا تجز 

 آمد به دستاثربخش  سيتدر هياول يارهايمع ان،يدانشجو
به پرسشنامه در  ليتبد كاريدست نيتركمبا  هاداده نيو ا
  مورد استفاده قرار گرفت. يشد و در بخش كم نهيزم نيا

مقاطع مختلف  انينفر دانشجو 6262از  زين يدر بخش كم
باتوجه به جدول  زيتبر يدانشگاه علوم پزشك يليتحص

 مناسب به نظر قيتحق نيا ينفر برا 361مورگان تعداد 
از دست  يهاكه با در نظر گرفتن احتمال داده ديرسمي

. ديانتخاب گرد انيشجونمونه دان يبرانفر  375حدود رفته، 
بود. اي نيز به صورت تصادفي طبقهگيري روش نمونه

با توجه به جدول  زيدانشگاه ن دياسات يجامعه آمار يبرا
 نيا ينفر برا 145تعداد  ينفر 710مورگان از جامعه 

با انتخاب تصادفي  پژوهش در نظر گرفته شد و پژوهش
 نيدر ا نينمونه صورت گرفت. همچن نيا يبر رواي طبقه

كه پرسشنامه محقق گيري ابزار اندازه ييپژوهش روا
 ديمصاحبه بود، با نظر اسات جيساخته با استفاده از نتا

با تخصص  يو روانشناس يتيدانشكده علوم ترب
راهنما و مشاور  ديو آموزش و اسات يدرس يريزبرنامه
اي ابزار، گروه نمونه ييايپا يشد و به منظور بررس تأييد

 ينفر) به استثنا 30( قيجامعه تحق انيو دانشجو دياز اسات
 نيا جهينمونه انتخاب شدند و به پرسشنامه پاسخ دادند، نت

 بيعبارات مبهم، محاسبه ضر يرخاجرا عالوه بر اصالح ب
 857/0كرونباخ به مقدار  يآزمون با استفاده از آلفا ييايپا

و  دياسات نيشدن ب يينها بود. پرسشنامه بعد از
به . ديگرد عياطالعات توز آوريجمعجهت  انيدانشجو
 ديساتا نيشده ب عيتوز يهاپرسشنامه قيدق يريگيپ منظور

 به صورت عيقبل از توز هاپرسشنامه ان،يو دانشجو
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دانشجو  اياستاد  كيشد كه هر كد به  يمحرمانه كدگذار
 ليو هنگام تحو افتيمي مستقل اختصاص به طور

 ادداشتيپرسشنامه به هر كدام، كد آن توسط پژوهشگر 
باشد. تعداد  قدورم ياز و يريگيشد كه بعداً امكان پ

 عيموقع توز انيو اكثر دانشجو دياز اسات يمعدود
 يهادر فرصت زين يمابق ؛دادند پاسخ و عودت ،پرسشنامه

  شد. آوريجمعبا مراجعه مكرر از آنان  يبعد
 جيت پرسشنامه برگرفته از نتاسؤاالو  هاهمؤلفآنجا كه  از

از  ينفر دانشجو بود. برخ 30و  دينفر اسات 14مصاحبه با 
به  يمصاحبه خود اشارات انيو دانشجو در جر دياسات

 يريادگي يهاو سبك سيتدر ياستفاده از الگوها يچگونگ
 ليداشتند كه در تحل سيتدر تيفيآن بر ك اتتأثيرو 

 يارهايو مع نياز مضام يكي به عنوانآنها  به،مصاح
و  ديبود كه چون اسات نيقلمداد شدند و فرض بر ا سيتدر

 يمورد مصاحبه براساس تجربه خود اطالع انيدانشجو
مونه ن انيو دانشجو دياسات ريپس سا ،داشتند نهيزم نيدر ا

  د.دارن يريادگيو  سيتدر يالكوها نياز ا ياطالع نسب زين
 ايپنج درجه اسي) در مقانيو دانشجو دي(اساتپرسشنامه 

س مدر سيقبل، ضمن و بعد از تدر يهاتيو با توجه به فعال
 نيو تدو يچهار مؤلفه: طراح يكه دارا ديگرد يطراح

 يهايژگيو و يدرس، اجرا و ارائه درس، روابط انسان
 يبرا سؤال 10است. در پرسشنامه  يابيو ارزش يفرد

اجرا و ارائه  يبرا سؤال15درس،  نيو تدو يمؤلفه طراح
 يهايژگيو و يمؤلفه روابط انسان يبرا سؤال 8درس، 

 ،در نظر گرفته شد يابيمؤلفه ارزش يبرا سؤال 6و  يفرد
شده است كه  ميدرجه تنظ 5 كرتيل فيكه با استفاده از ط

 نديو فرا است ايآن از نوع طبقهگيري ازهاند اسيمق
 1مثبت و از  به صورتت السؤا يتمام يآن برا يدهنمره
كامالً  يبرا 5تا  بيكامالً مخالفم شروع و به ترت يبرا

درس حداقل  نيو تدو يه طراحمؤلفموافقم ادامه دارد. در 
ه اجرا و ارائه مؤلف؛ در 50و حداكثر آن  10نمره قابل كسب 

ه مؤلف؛ در 75و حداكثر آن  15نمره قابل كسب  داقلدرس ح
حداقل نمره قابل كسب  يفرد يهايژگيو و يروابط انسان

حداقل نمره قابل  يابيه ارزشمؤلفو در  40و حداكثر آن  8
  .است 30و حداكثر آن  6كسب 

 نياثربخش بد سيتدر يارهايكاربست مع زانيم نييتع يبرا

 5 كرتيل فيط ازاتيگونه عمل شد كه با در نظر گرفتن امت
 يال 3 ازيكم، امت نهيبه عنوان گز 99/2 يال 1 ازيامت ،يدرجه ا

به عنوان  5 يال 4 ازيو امت يتا حدود نهيبه عنوان گز 99/3
  شد. نييپژوهش تع نيت اسؤاال ليدر تحل اديز نهيگز
 يفياز آمار توص يدر بخش كم هاداده ليو تحل هيتجز يبرا

مستقل و در بخش  tو اي تك نمونه tازجمله  يو استنباط
  . دياستفاده گرد تياسم يفيك لياز روش تحل يفيك
  

  نتايج
 نيشده ب عيپرسشنامه توز 150الزم به ذكر است از 

شد  ليو تحل هيو تجز آوريجمعپرسشنامه  145 د،ياسات
 عيپرسشنامه توز 375از  نيهمچن .)%97درصد بازگشت (

 هيو تجز آوريجمعپرسشنامه  361 ان،يدانشجو نيشده ب
  .)%96درصد بازگشت (شد ليو تحل

دانشگاه علوم  ديو نمونه اسات امعهج يفراوان عيتوز 
كده در دانش :بود نيدانشكده چن كيبه تفك زيتبر يپزشك
نفر  21 ي)، در دانشكده پرستار%29نفر ( 43 يپزشك

) و در دانشكده %18نفر ( 26 يراپزشكي)، در دانشكده پ15%(
نفر  20 ي)، در دانشكده داروساز%13( فرن 18 يتوانبخش

 عيتوز .)%11نفر ( 17 يدانشكده دندانپزشك) و در 14%(
دانشگاه  يعلوم پزشك انيجامعه و نمونه دانشجو يفراوان
شكده در دان :بود نيچن تيدانشكده و جنس كيبه تفك زيتبر

نفر  67و  دختر يدانشجو )%79/155نفر ( 57 يپزشك
نفر  44 يو در دانشكده پرستار پسر يدانشجو )56/18%(
 يدانشجو )%98/4نفر ( 18و  دختر يدانشجو )18/12%(

 يدانشجو )%53/10نفر ( 38 يراپزشكيپسر و در دانشكده پ
و در دانشكده  پسر يدانشجو )%48/7نفر ( 27و  دختر

نفر  17دختر و  يدانشجو) %10/6نفر ( 22 يتوانبخش
نفر  20يپسر و در دانشكده داروساز يدانشجو )71/4%(
 پسر يدانشجو )%10/6(نفر  22دختر و  يدانشجو )54/5%(

 يدانشجو )%71/4( نفر 17 يو در دانشكده دندانپزشك
  .پسر يدانشجو )%32/3نفر ( 12و  دختر
ساختار  مهيمصاحبه ن ليحاصل از تحل جي) نتا1( جدولدر
بردن به  يپ به منظور انيو دانشجو ديبا اسات افتهي

  .است ذكرشده اثربخش سيتدر يارهايمع
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  هامصاحبه لي) استخراج شده از تحليارهاي(مع نيو مضام هاهمؤلف :1 جدول
 مضامين (معيار) هاهمؤلف

 توانايي سازماندهي و تنظيم درس  طراحي و تدوين درس
  توانايي تطبيق محتوا با نيازهاي دانشجويان
  رعايت توالي منطقي مطالب در زمان تدريس

  اجراي برنامه طراحي شده در طول ترم و تحقق آن در پايان ترم
  ميزان استفاده از تكنولوژي آموزشي

  ي انفرادي براي دانشجويانهادر نظر گرفتن فعاليت
  استفاده از نظرات دانشجويان در رابطه با برنامه درسي طراحي شده

  قابليت انعطاف برنامه درسي باتوجه به شرايط متفاوت
  ي استروردانشجو ضاي مواردي از درس كه براي آينده حرفهاشاره به 

  آگاهي از الگوهاي تدريس و يادگيري
  ميزان تسلط استاد بر موضوع درسي  اجرا و ارائه درس

  ارائه مطالب علمي جديد و به روز
  همراه داشتن طرح درس مناسب در هر جلسه تدريس

  ايجاد ارتباط مناسب بين مباحث درسي
  و به جا از وسايل كمك آموزشي استفاده مناسب

  معرفي منابع درسي مناسب براي دانشجويان
  ي متنوع در تدريسهااستفاده از شيوه

  كمك در باال بردن سطح تجزيه و تحليل دانشجويان
  توانايي استاد در جلب توجه دانشجويان نسبت به مطالب يادگيري

  ميزان عالقه استاد به تدريس
  پايان درستوانايي استاد در شروع و 

  توانايي اداره كالس
  قدرت بيان، تفهيم و انتقال مطالب مورد يادگيري

  شيوايي بيان استاد
  قاطعيت استاد

  حفظ شخصيت دانشجو و احترام به وي  ي فرديهاروابط انساني و ويژگي
  ارتباط صميمانه با دانشجو

  ايجاد انگيزه در دانشجويان براي ادامه تحصيل
  داخل و خارج از كالس داشتن اخالق مناسب در

  بودن پذيرانتقاد
  تعيين ساعاتي براي رفع اشكال درسي دانشجويان

  يتمسؤولداشتن حس 
  آراستگي ظاهري استاد

  حين و بعد از تدريس،ارزيابي دانشجو قبل ارزشيابي
  رعايت عدالت در ارزشيابي دانشجويان

  ت استنباطي در ارزشيابيسؤاالاستفاده از 
  ارزشيابي مستمراز گيري بهره

  برگزاري امتحان جامع و دقيق در پايان ترم
  انجام ارزشيابي از دانشجويان باتوجه به سطح علمي كالس
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مضمون)  39( يمتعدد نيمضام هامصاحبه لياز تحل
 نياستخراج شد كه ا انيو دانشجو ديبراساس نظرات اسات

درس  نيو تدو ي: طراحيه اصلمؤلفدر چهار  نيمضام
مضمون)، روابط  15مضمون)، اجرا و ارائه درس (10(

 6( يابيمضمون) و ارزش 8( يفرد يهايژگيو و يانسان

  شد. بندي مضمون) طبقه
 دگاهياثربخش از د سيتدر يارهايمع نييمنظور تع به

 جينتا .استفاده شداي تك نمونه يت ياز آزمون آمار دياسات
) 2( جدولدر اي تك نمونه يآزمون ت يحاصل از اجرا

  آورده شده است. 
  

  استادان دگاهياز دكاربست آن  زانيو م اثر بخش سيچهارگانه تدر يهاهمؤلف اريو ا نحراف مع نيانگيم :2 جدول
  ميزان كاربست  P T ميانگين و انحراف معيار هاهمؤلف

  تا حدودي  08/11 001/0 66/3±35/3  طراحي و تدوين درس
  تا حدودي  32/5 001/0  58/3±14/5  اجرا و ارائه درس

  تا حدودي  35/3 001/0  92/3±48/3 ي فرديهاروابط انساني و ويژگي
  تا حدودي  47/5 001/0 15/3±69/2 ارزشيابي

  
) از مقدار 35/3به دست آمده ( نيانگيماين كه باتوجه به 

گرفت كه  جهيتوان نتمي استتر ) بزرگ3( سهيمقا
 درس نيو تدو يطراح همؤلفاثربخش در  سيتدر يارهايمع
 تهبه كار گرف يتا حدود زيدر دانشگاه تبر دياسات دگاهياز د
و  سيتدر يااز الگوه يآگاه« انيم نيشود كه در امي
 14/4±35/3 اريو انحراف مع نيانگيبا م »يريادگي

 »يشآموز ياستفاده از تكنولوژ زانيم«كاربرد و  نيتربيش
كاربرد را  نيتركم 55/2±66/2 اريو انحراف مع نيانگيبا م

  دارد. 
تسلط  زانيم« اريه اجرا و ارائه درس، معمؤلفدر  نيهمچن

 اريو انحراف مع نيانگيبا م »يسراستاد بر موضوع د
 يارائه مطالب علم« اريكاربرد و مع نيتربيش 14/3±44/4
 71/2±14/5 اريو انحراف مع نيانگيبا م» و به روز ديجد
و  يه روابط انسانمؤلفكاربرد را دارد. در  نيتركم

ست، كارب نيتربيش ت،يبر حسب اولو زين يفرد يهايژگيو
 اريو انحراف مع نيانگيبا م »تيمسؤولداشتن حس « اريمع
بودن  پذيرانتقاد« اريكاربرد، مع نيتركم و 92/2±17/4

. است 80/2±12/2 اريو انحراف مع نيانگيبا م» استاد
 نيكاربرد در ا نيتربيش ،يابيه ارزشمؤلفدر  تدرنهاي
امتحان جامع و  يبرگزار« اريمع د،يدگاه اساتيه از دمؤلف
 32/4±15/2 اريو انحراف مع نيانگيبا م» ترم انيدر پا قيدق
و دانشج يابيارزش«ه مؤلف نيدر ا اريمع نكاربردتري كم و

 اريو انحراف مع نيانگيبا م »سيو بعد از تدر نيقبل، ح
  .است 15/2±05/3
 دگاهياثربخش از د سيتدر يارهايمع نييتع يبرا

استفاده شد اي تك نمونه يت ياز آزمون آمار انيدانشجو
 جدولدر اي تك نمونه يآزمون ت يحاصل از اجرا جيو نتا

  ) آورده شده است. 3(
  

  انيدانشجو دگاهيدكاربست آن از  زانيو م سيچهارگانه تدر يارهايمعي نمره اريو انحراف مع نيانگيم :3 جدول
  ميزان كاربست  P T  ميانگين و انحراف معيار  هاهمؤلف

  كم  57/14  001/0  51/4±98/2  طراحي و تدوين درس
  تا حدودي  50/6  001/0  38/3±38/7  اجرا و ارائه درس

  تا حدودي  25/4  001/0  35/3±58/4  ي فرديهاروابط انساني و ويژگي
  تا حدودي  89/7  001/0  25/2±54/4  ارزشيابي

  
) از مقدار 98/2به دست آمده ( نيانگيماين كه با توجه به 
گرفت كه  جهيتوان نتمي است تركوچك) 3( سهيمورد مقا

 درس نيو تدو يه طراحمؤلفاثربخش در  سيتدر يارهايمع
 كم به كار گرفته ديتوسط اسات انيدانشجو دگاهياز د
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و  سيتدر ياز الگوها يآگاه« ان،يم نيكه در ا ،شودمي
 69/3±51/4 اريو انحراف مع نيانگيبا م »يريادگي

 ندهيآ يكه برا ياشاره به موارد« اريكاربرد و مع نيتربيش
و انحراف  نيانگيبا م» است يدانشجو ضروراي حرفه
در  نيكاربرد را دارد. همچن نيتركم 27/2±51/4 اريمع

برحسب  زين انيدانشجو دگاهيه اجرا و ارائه درس از دمؤلف
و  نيانگيبا م» استاد تيقاطع« اريه، معمؤلف نيدر ا تياولو

 اريكاربرد و مع نيتربيش 36/4±48/7 اريانحراف مع
و  نيانگيبا م »سيمتنوع در تدر يهاوهياستفاده از ش«

كاربرد را دارد. در  نيتركم 48/7±40/2 اريانحراف مع
 انيدانشجو دياز د يفرد يهايژگيو و يه روابط انسانمؤلف

 به كار گرفته زيدر دانشگاه تبر يتا حدود ارهايمع نيا
 ار،يمعترين پركاربرد ت،يشود و بر حسب اولومي

 اريو انحراف مع نيانگيبا م» استاد يظاهر يآراستگ«
بودن  پذيرانتقاد« اريمع نكاربردتري كم و 58/4±02/4

 در. است 68/2±58/4 اريو انحراف مع نيانگيبا م» استاد
 گاهدياز د اريمعترين پركاربرد ،يابيه ارزشمؤلفدر  تنهاي

 انيدر پا قيامتحان جامع و دق يبرگزار« اريمع ان،يدانشجو
 كم و 68/3±54/4 اريو انحراف مع نيانگيبا م» ترم

 يباياز ارزشگيري بهره«ه، مؤلف نيدر ا اريمعترين كاربرد
  .است 81/2±54/4 اريو انحراف مع نيانگيبا م» مستمر

 دياسات دگاهياثربخش از د سيتدر يارهايمع سهيمقا يبرا
مستقل استفاده شد و  يت ياز آزمون آمار انيو دانشجو

) 4( جدولمستقل در  يآزمون ت يحاصل از اجرا جينتا
  آورده شده است.

  
  سيچهارگانه تدر يهاهمؤلفنسبت به  انيو دانشجو دياسات دگاهيد اريو ا نحراف مع نيانگيمي سهيمقا :4 جدول

ميانگين و انحراف معيار نمرات   هاهمؤلف
  اساتيد

ميانگين و انحراف معيار نمرات 
  P  T  دانشجويان

  82/12  001/0  98/2±51/4  35/3±66/2  طراحي و تدوين درس
  91/5  001/0  38/3±48/7  58/3±41/5  اجرا و ارائه درس

  8/3  001/0  35/3±58/4  48/3±92/2  ي فرديهاانساني و ويژگيروابط 
  68/6  001/0  25/3±54/4  69/3±15/2  ارزشيابي

  
 ن،يانگيمقدار مشود مشاهده مي )4(كه در جدول  طورهمان

 يدر تمام يمستقل و سطح معنادار يمقدار ت ار،يانحراف مع
در پژوهش، نشانگر باال  سهيدر دو گروه مورد مقا هاهمؤلف

ه مؤلفدر چهار  انينسبت به دانشجو ديبودن نمرات اسات
دو گروه وجود  نيب ياثربخش است و تفاوت معنادار سيتدر
 مشاهده انيدر گروه دانشجو هژيبو هاهمؤلف يبرخدر  .دارد
 ليباالتر است. دل نيانگياز مقدار م اريراف معحشود كه انمي
 يهاپاسخ اي هااكثر داده هاهمؤلفن آت سؤاالاست كه در  نيا

به  تركم نيانگياست كه باعث شده م نيانگيبه م كيافراد نزد
ف بوده اند كه يدر دو سر ط هاداده يتعداد يول ديايب دست

شده است و  گرياز همد هاداده تربيشپراش  جاديباعث ا
 نيا لينشان داده است و دل نيانگيرا باالتر از م اريانحراف مع

در پاسخ دادن  انيدانشجو يبرخ يدقت يتواند بمي امر هم
 ياركعدم دست ليپرت را بدل يهاداده نيان امؤلفباشد كه 

  د.دناز پرسشنامه خارج نكر هاداده

  
  بحث

اثربخش از  سيتدر يارهايمع نييهدف پژوهش حاضر تع
 نديكاربست آن در فرا زانيو م انيو دانشجو دياساتديدگاه 
از  حاصل جيبود. نتا زيتبر يدانشگاه علوم پزشك يآموزش

 يهااريمع نييتع نهيدر زم انيو دانشجو ديمصاحبه با اسات
 اريمع ايمضمون  39از استخراج  ياثربخش حاك سيتدر

درس، اجرا و  نيو تدو يطراح يه اصلمؤلفدر قالب چهار 
 يابيو ارزش يفرد يهايژگيو و يارائه درس، روابط انسان

به  ليدخل و تصرف تبد يبا اندك نيمضام نيكه ا بود
. شد انيو دانشجو دينگرش اسات يپرسشنامه جهت بررس

از آن  يحاك انيو دانشجو دياسات دگاهيد يبررس جينتا
 نيو تدو يه طراحمؤلف يارهايعم د،ياسات دياست كه از د

 نيپركاربردترشود و مي به كار گرفته يدرس تا حدود
 ياز الگوها يآگاه« د،ياسات ديه از دمؤلف نيدر ا اريمع
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از  يآگاه« زين انيدانشجو ديو از د »يريادگيو  سيتدر
 ديد از اريكاربرد مع نيتركمو  »يريادگيو  سيتدر يالگوها
 ديو از د »يآموزش ياستفاده از تكنولوژ زانيم« دياسات

دانشجو  ندهيآ يكه برا ياشاره به موارد« انيدانشجو
و  )9(يو احمد بيعندل يهاافتهيكه با  بود »است يضرور

توان مي افتهي نيا نييدارد. در تب يخوانهم) 10(زادهخيش
 ياز الگوها زيتبر يدانشگاه علوم پزشك ديگفت كه اسات

 الگوها كمك نياز ا سيو در تدر تندآگاه هس سيمتنوع تدر
 گردد.مي آنان سيتدر يمنجر به اثربخش نيو ا رنديگمي

 نديالگو در فرا نيكاربست ا زانيبه م زين انيدانشجو
آموزش معتقدند كه  نياذعان دارند. متخصص يآموزش
 در ليعالوه بر تسه يريادگيو  سيتدر ياز الگوها يآگاه

مدرسان، باعث  سيتدرشدن تر و اثربخش سينحوه تدر
حضور مرتب در كالس،  يبرا انيدانشجو زهيانگ شيافزا
 يو به طور كل هامطالب، شركت فعال در بحث بيتعق
پژوهش در مؤلفه  نيا جي). نتا16(گرددمي تربيش يريادگي

نظرات  يدر راستا دياسات دگاهيدرس از د نيو تدو يطراح
 زانيم نيانگيبودن م نييپا ليدل دي. شااست نيمتخصص

 ليو كمبود وسا تيمحدود ،يآموزش ياستفاده از تكنولوژ
 يآموزش ليوسا يريدر به كارگ ييعدم توانا ايو  يآموزش

از قبل  شيكه در حال حاضر ب ييانتقادها يكياست و 
به  هااست، محكوم كردن دانشگاه هامتوجه دانشگاه

 يلعم يهادر توجه به جنبه يو ناكارآمد ينظرگيري جهت
  ).17(است
دانشگاه علوم  ديو ارائه درس كه توسط اسات ه اجرامؤلف در

 دياتاس ديشود از دمي به كار بسته يتا حدود زيتبر يپزشك
 ديو از د »يتسلط استاد بر موضوع درس زانيم« اريمع

كاربرد و از  نيتربيش» استاد تيقاطع« اريمع انيدانشجو
و از » و به روز ديجد يارائه مطالب علم« اريمع دياسات ديد
متنوع در  يهاوهياستفاده از ش« اريدانشجو مع ديد

 با جينتا نيكاربرد هستند كه ا نيتركم يدارا »سيتدر
) 8(و همكارن ي) و معز17(انيفيشرپژوهش  يهاافتهي

) 9(يو احمد بيعندل يهاافتهيدارد و با  يخوانهممطابقت و 
 دياسات هتوان گفت كها ميافتهي نيا نييمطابقت ندارد. در تب

از جمله  يآموزش نينو يهايفناور قيدانشگاه از طر
خود تسلط الزم را  يهارشته ديبه موضوعات جد نترنتيا

 هادروس رشته يهابودن سرفصل يميقد ليبدل يدارند ول
بر  دياسات يبرخ تأكيد اي هاسرفصل نيبر ا تأكيدو 

موضوعات  ،يميقد اقيموضوعات و مطالب با سبك و س
دهند. نمي قرار رانيفراگ اريرا در اخت يديبه روز و جد

منبع  كيكه از  يدياست كه اسات نيا افتهي نيا گريد نييتب
كنند به طور مسلم از نظر مي استفاده يدانش و اطالعات

ه ك يشوند. استادنمي علمي چندان مسلط و توانا جلوه گر
ع اطالمراجع پيرامون آن بي زتنها به كتاب وابسته است و ا

تواند علمي نمي از نظر ،ها نداردباشد يا رجوعي بدانمي
ي، بندي كلكالسي پربار و سودمند داشته باشد در يك جمع

 ـ فراتر از كتاب1 تسلط استادان بر درس به سه گونه است:
  ).18(و در حد كتاب ـ هم سطح3 ـ فروتر از كتاب2
 يهايژگيو و يه روابط انسانمؤلفمربوط به  اريمع در
 به كار گرفته يدانشگاه تا حدود دياسات ديكه از د يفرد
و از  »تيمسؤولداشتن حس « اريمع دياسات ديشود از دمي
 نيتربيش» استاد يظاهر يآراستگ« اريدانشجو مع ديد

 رپذيانتقاد« اريو هم دانشجو مع دياسات ديكاربرد و هم از د
 ياهافتهيبا  جينتا نيكاربرد را داراست. ا نيتركم »بودن
دارد.  ييسوهم) 9(يو احمد بي) و عندل17(انيفيشر قيتحق

 سيدرت نيدر ح ديتوان گفت كه اساتمي افتهي نيا نييدر تب
دارند و خودشان را در مقابل  يخاص يتيمسؤولاحساس 

 در كهدانند مي مسؤولدهند مي كه ارائه يدانشجو و مطالب
 انيدانشجو ياز سو تيمسؤولاحساس  نيموارد ا يبرخ
 يبرا يگريد يارهايمعشود بلكه آنها دنبال نمي درك
 كيش ياستاد خوب هستند از جمله داشتن ظاهر يابيارز
 مانهي) معتقد است بعد ارتباط صمJonesجونز ( .آراسته و

 يدارا يفرد يهايژگيابعاد و ريبا دانشجو نسبت به سا
 اريپژوهش، مع نيا جينتا يول ؛)19(است يتربيش تياهم

از  اريمع نيترمهمرا به عنوان  تيمسؤولداشتن حس 
باال بودن دهنده خود نشان نينشان داد كه ا دياسات دگاهيد

كه  نيو ا يشغل مدرس رفتنيدر قبال پذ تيمسؤولاحساس 
. هستند رانيبه انتقال دانش خود به فراگ ليمتما دياسات
 نيبودن استاد كه در ا ريانتقادپذ نيانگيبودن م نييپا

 نيا ديمؤ زين انيو دانشجو ديپژوهش نظرات خود اسات
از  يكيدارد كه ممكن است  يمختلف ليدال ،مطلب است

با توجه به مدرك و سطح  ديباشد كه اسات نيا لشانيدال
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در صورت  يرا حت انيخود نتوانند نظرات دانشجو يعلم
  .رنديبپذبودن  حيصح
 ديو هم از د دياسات ديهم از د زين يابيه ارزشمؤلف در

 انيدر پا قيامتحان جامع و دق يبرگزار« اريدانشجو مع
 دياسات ديو از دگيري به كار زانيم نيتربيش يدارا» ترم
ز و ا »سيو بعد از تدر نيدانشجو قبل، ح يابيارزش« اريمع
» مستمر يابياز ارزشگيري بهره« اريدانشجو مع ديد

 قيتحق يهاافتهيبا  جينتا نيرا دارد. اكاربرد  نيتركم
با  يدارد ول يخوانهمو  مطابقت )20(و همكاران يدرگاه

ندارد. در  ييسوهم) 8(و همكاران يمعز قيتحق يهاافتهي
 انيو دانشجو ديتوان گفت كه اساتها ميافتهي نيا نييتب
آموزش  نديو در طول فرا ينيتكو يابيبه ارزش يليتما
 دنيفرا يبه جا هادر دانشگاه هايابيارزش يبه عبارت ارند؛ند

و به  يانيپا يابيارزش تربيش ،يمحور و در طول ترم جار
و در حد  يترم و مطالعه شب امتحان انياصطالح آزمون پا

 ينديفرا به صورت يريادگيبه اين كه پاس شدن است نه 
در  گريد به عبارت. رديگمي نگاه كنند كه در طول ترم شكل

 ليتما تربيش انيكشور، دانشجو يآموزش دانشگاه يافض
ترم  انيو پا ييدارند تمركز خود را معطوف امتحانات نها

هنگام  يابيارزش يهابا انواع روش ديو عموماً اسات ندينما
از  بعد يابينوع ارزش كيندارند و فقط به  ييآشنا سيتدر
 بل،ق يابيارزش اريمع ليدل نيكنند و به هممي اكتفا سيتدر
برخوردار است.  نيانگيمين تركماز  سيو بعد از تدر نيح

 يهدر نظام دانشگا يابينوع نگاه به مقوله ارزش نيا نيبنابرا
 يابياست كه كماكان نظام ارز يجد بيآس كيكشور 

 نيحالت نگه داشته است و الزم است از ا نيدانشگاه را در ا
  .ندك اندازيخارج شود و پوست يابيبست نظام ارزبن

از  هبه استفادتوان مي پژوهش نياز نقاط قوت و ضعف ا
زمان، استفاده از هم به طور يفيو ك يكم قيتحق يهاروش
انتخاب  نيمصاحبه و پرسشنامه و همچن يپژوهش يابزارها

نقاط  به عنوان انيو دانشجو دياسات يجامعه و نمونه آمار
 ليجهت كه پژوهش حاضر بدل نيقوت آن اشاره كرد و از ا

به نگرش  يفيو ظر قيتواند نگاه دقنمي تيحفظ جامع

داشته  يآموزش يهاو گروه هاتك تك رشته انيدانشجو
پژوهش  نيا تيشود. از محدودمي ضعف محسوب ،باشد

مانند متخصصان  ييهابه گروه يتوان عدم دسترسمي زين
 هسيآنان و مقا دگاهيد يو دانش آموختگان به منظور بررس

  اشاره كرد. انيو دانشجو دياسات يهابا گروه
  

  گيرينتيجه
و  ديمضمون براساس نظرات اسات 39 هامصاحبه لياز تحل

ه مؤلفدر چهار  نيمضام نياستخراج شد كه ا انيدانشجو
روابط  ،درس، اجرا و ارائه درس نيو تدو ي: طراحياصل
  شد.بندي طبقه يابيو ارزش يفرد يهايژگيو و يانسان
هر چهار اثربخش در  سيتدر يارهايمعها نشان داد يافته
كار  به يتا حدود زيدر دانشگاه تبر دياسات دگاهياز د همؤلف
 سيتدر يارهايمع اما از ديدگاه دانشجويان شودمي گرفته

 كم به كار گرفته ديه توسط اساتمؤلف هر چهاراثربخش در 
  .شودمي

از  ديشود اساتمي شنهاديپژوهش پ يهاافتهيبراساس 
 يريادگيو  سيتدر نديدر فرا يتربيش يآموزش ليوسا

وع متن يهاوهياز ش ني. همچنندياستفاده نما شياز پ شيب
 و متكلم يو تنها به روش سخنران رنديبهره گ سيدر تدر

 رشيپذ تيظرف د،يوحده بودن خود اكتفا نكنند. اسات
 رشيدهند، چرا كه پذ شيو انتقاد را در خود افزا شنهاديپ
در  زهيگان جاديباعث ا دياسات ياز سو شنهاداتيپ

 يكالس يهابه شركت در بحث تربيش ليو تما انيدانشجو
 يابيارزش يجا هشود بمي شنهاديپ تيشود. در نهامي
  . ندياستفاده نما ينديفرا يابياز ارزش يانيپا
  

  قدرداني
 نيكه در انجام ا يگرام انيهمكار و دانشجو دياسات هياز كل

كمال تشكر را  ،رساندند ياريپژوهش پژوهشگران را 
  .ميدار
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Abstract 
 
Introduction: Teaching as a main activates of instruction and successful doing of them is required attention 
to it creations’. The purpose of this study was to determine the criteria of effective teaching and its application 
in the educational process of University of Tabriz from the viewpoints of Faculty members and students. 

Methods: This mixed method research (qualitative-quantitative) was conducted on a population including 
all of the undergraduate and graduate students and faculty members of Tabriz University. In quantitative 
part, sampling method was stright random. Using Morgan table, 375 students and 145 faculty members were 
selected as samples. In the qualitative part, sampling of faculty members and students in the interview 
continued until data saturation, and 14 faculty members and 30 students were selected through convenience 
sampling. Descriptive and inferential statistics (one-sample t-test) in the quantitative part, and Smith method 
in the qualitative part were used for data analysis. 

Results: In the qualitative part, the participants reported course design and development, implementation and 
presentation of course, human relations and personal characteristics, and evaluation as the criteria of effective 
teaching. In the quantitative part, from the viewpoints of faculty members and students respectively, the 
components: course design and development (3.3±66.35, 4.2±51.98), implementation and presentation of 
course (3.5±58.14,3.7±38.38), human relations and personal characteristics (3.3±92.48, 3.4±35.58), and 
evaluation (3.2±15.69,2.4±25.54) could be applied as the criteria of effective teaching in the educational 
process. 
Conclusion: Application of these criteria for effective teaching in University of Tabriz can contribute to the 
promotion of the educational process. 
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