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Abstract
The main purpose of this study is to determine the
relationship between the rate of effective teaching criteria
by university professors and the Scientific spirit of
students. The statistical population of the study consisted
of all students of Mazandaran University in the academic
year 2012-2013. By stratified sampling, 375 students
were selected as the statistical sample of the study. The
research instrument consisted of two researcher-made
questionnaires: Effective Teaching and Scientific
Spirituality. Both of the questionnaires contained 30
questions of five options according to the Likert scale of 5
degrees. Validity of two questionnaires given to study and
consult the 10 teachers in educational sciences has been
verified and reliability through an open trial on 30 subjects
selected from a population of (other than samples) were
examined for the questionnaire effective teaching highly
correlated high (r = 0/85) and the scientific spirit of
solidarity questionnaire relatively "high (r = 0/77),
respectively. findings indicate that the performance of
teachers, Mazandaran University, 4 School of Law and
Political Science, Basic Sciences, Arts and Architecture,
the application criteria designing, teaching, education,
classroom management, human relations and evaluation,
as relatively "good and desirable criteria for personality
characteristics, highly desirable. Level of students'
scientific morale is not in the " Desirable" in any of the
areas considered. The findings also showed that there is a
significant relationship between the performance of the
professors in applying the effective teaching standards and
the level of students' morale (P <0.05), and the
performance of the professors in applying the effective
teaching criteria is a positive and significant prediction for
the level Student Spirituality. Regarding the results of this
study, it can be stated that the performance of professors
in the application of effective teaching standards plays a
very important role in the level of students' academic
morale. Therefore, in order to increase the level of
academic spirit of students, university professors use
effective teaching standards effectively.
Keywords: Effective teaching, Teachers, university
faculty, Scientific spirit,students.
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چکیده
 تعیری رابهره بری میرزان کاربسرت،هدف اصلی پژوهش حاضرر
معیارهای تدریس اثربخش توسط استادان دانشگاه با روحیة علمری
 جامعة آمراری پرژوهش شرامل کلیرة دانشرجویان.دانشجویان بود
 بروده اسرت کره از1332-33 دانشگاه مازندران در سال تحصریلی
 نفر بهعنوان نمونة آماری انتخاب373 ،طریق نمونه گیری طبقه ای
 ابزار پژوهش شامل دو پرسشرنامة محقرق سراهته تردریس.شدند
33  هر دو پرسشرنامة مزبرور حراوی.اثربخش و روحیه علمی بود
. درجهای لیکرت بودهانرد3 پژوهش پنج گزینهای مهابق با مقیاس
روایی پرسشنامهها از طریق بررسی و تأیید ده نفر از استادان رشته
33 علوم تربیتی حاصل شد و پایایی نیز بهواسرهة بازآزمرایی روی
نفر از نمونة انتخابی جامعة اصلی بررسی شد که بررای پرسشرنامة
) و برای پرسشنامةr=0/85( تدریس اثربخش همبستگی بسیار باال
.) به دسرت آمردr=0/77( روحیه علمی نیز همبستگی نسبتاً باالیی
اهم نتایج پژوهش حاکی از آن بود که عملکررد اسرتادان دانشرگاه
مازنردران در بررهکررارگیری معیارهرای ترردریس اثررربخش در معیرار
«برهورداری از ویژگیهای شخصیتی» در حد "مهلوب" و در پنج
 سره روحیره علمری.معیار دیگر در حد "نسربتاً مهلروب" اسرت
 در حرد،دانشجویان نیز در هیچیر از حیهرههرای مرورد بررسری
 همچنی یافته ها نشان دادند کره بری عملکررد."مهلوب" نیست
استادان در کاربست معیارهای تردریس اثرربخش و سره روحیرة
) و عملکردP<3/33(  رابهه معناداری وجود دارد،علمی دانشجویان
 پیشبی،استادان در میزان بهکارگیری معیارهای تدریس اثربخش
 برا.مثبت و معنیداری برای سه روحیه علمی دانشرجویان اسرت
توجه به نتایج پژوهش حاضر میتوان اظهرار داشرت کره عملکررد
 نقش بسیار مهمی،استادان در کاربست معیارهای تدریس اثربخش
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مقدمه
بدون تردیدد اساسد تدری هدد نظدا هدا آموزشد
افزایش و تعمیم قدرت تفکر و روحیه علم در جامعده و
ایجاد و تقویت بینش علم در نسل نوخاسدهه اسدتد در
ای راسها فراگیران در نظا ها آموزش بهجا اکهفدا
صر به حفظ دسهاوردها علم و بداز پدد دهد بده
هنگا امهحان باید بهگونها تربیت شوند که بهوانند در
شناخت جهان و عملکرد خدود روش و بیدنش علمد را
به کار گیرند و چون دانشمندان بیندیشند و رفهار کنندد
()Kardan, 1991د ایدة پرورش روحیدة علمد موضدو
خطیر است که قانون اساس در اصل سو خود به آن
اشاره نموده است و ایجاد روحیه پدووهش و تحقید در
افددراد را از وظددای حکومددت اس د م دانسددهه اسددت
()Mehrpour, 2010د همچنی در نظدا آمدوزش عدا
ایران نیز بسط روحیه تفکر و تحقید تربیدت مززهدا
مهفکر و واگرا و پرورش انسانها خ ق در زمره اهدا
اساس قلمدداد مد شدوندد خصیصدها کده بدرا ید
دانشآموخهه دانشگاه و بدهعندوان ید مهصصدی یدا
کارشناس مد نظر است نه دانش اندوخهها مقلد بلکده
اندیشمند پرسشگر و نقداد مجههدد اسدتد انهظدار از
ی فرد دارا روحیه و هویت علم بایسهه آن است که
و بهجا مدرکگرای و سدودللی از مددرک علمد
شور و شوق فراواند در یدادگیر و تو یدد علدم داشدهه
باشدددد و از کددداوشهدددا علمددد د سدددرد نشدددود
()Mahram,2006د
به بداور حدداد علدو ()Haddad Alavi, 2004:17
روحیة علم دارا مؤ فههای چدون تمایدل بده رقابدت
سددازنده احسدداس خددود ارزشددمند عددزتنفددد و
اعهمادبه نفد تسامح در برخورد با آرا دیگران روحیه
کنجکاو و پرسشگر ژر نگر وسعت دیدد تمایدل
بدده تفکددر خ د ق و واگددرا تصیددل و تفکددر شددهود در
رویاروی با مسائل جرأت ابراز اندیشه و ددد استد مرتدون
( )Merton, 1968معهقد است «فعا یتها علم شامل
هنجارها و ارزشهای هسهند که بر جامعة علم حداکم

م باشند؛ تدثییرات هماهند اید هنجارهدا و ارزشهدا
سازنده روحیه علم هسهند»د در ای میان از مهمتدری
و اساس تری عوامل در نظا ها آمدوزش عدا کده بدا
وضددعیت روحیددة علمدد دانشددجویان مددرتیط اسددت؛
روش ها تدرید اسهادان اسدتد شدواهد علمد نشدان
م دهند ی رابطه مسهقیم بدی رویکردهدا تددرید
اسهادان و افزایش یا کاهش روحیه علم فراگیران وجود
دارد؛ بنددابرای تدددرید در کدد سهددا درس بایددد از
برنامدههدا منفعدل و حفدظ مفداهیم بده سدمت رشدد
هنجارها علمد سدوق یابدد ( Curtis, Rudd, Gallo,
)Eckhart, Ricketts, 2008؛ اما نکهها کده بایدد بدرا
پرورش و رشد روحیه علمد دانشدجویان بده آن اشداره
گردد ضرورت انجا تجدید نظر اساس در برنامده هدا
درس است؛ که چنی تزییر پارادایم نیازمند تثمدل در
نقش اسهاد -دانشجو و روشها تدرید است ( Cimer
)& Timeson, 2010د پر واضح است که اسهاد بهعندوان
فددراهم آورنددده ف ددا و محددیط پددرورش روحیدده علم د
دانشجویان در دانشگاه نقش تعیی کنندده و مهمد را
بر عهده دارد از ای رو جایگاه خطیدر اسدهادان در اید
زمینه ایجاب م کند که در روش تدرید خویش فدراهم
آوردندة شدرایط و اتصا کننددة تددابیر باشدند کده در
نهیجة آن دانشجویان در محیط یدادگیر نقدش فعدا
داشدددهه باشدددند ( )Billings,Halstead,2015زیدددرا از
عمده تدری وظدای اسدهاد انجدا تددرید ایدربصش و
آمددوزش دانشددجویان اسددت کدده کیفیددت آن در ارتقددا
انگیزه نشاط نوآور و افزایش کارای اسهاد و دانشدجو
تدددثییر بسدددزای را بدددر جدددا خواهدددد گذاشدددت
()Rehalzadeh,1996; Seif,1994د صاحبنظران عرصدة
تعلیم و تربیت به ویوه حوزة تدرید نظدرات مهندوع و
مهعدد را پیرامون مؤ فه ها ی تدرید ایدربصش در
دانشدددگاه ارائددده دادهانددددد بدددهعندددوان مثدددال آرتیلدددز
( )artiles,1994تددددرید ایدددربصش را مجموعدددها از
عملکردها و ویوگ ها اسهاد قلمداد م نماید که سدیب
دسهیاب به اهدا آموزش و یادگیر توسدط دانشدجو
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م شودد از دیدگاه ریدان  1990نیدز مدوارد همچدون:
ارتیاط گر و صمیم معلدم همدراه بدا درک و فهدم در
مقابل ارتیاط سرد و بدون توجه و به دور از فهدم انجدا
فعا یددت بددا سددازماندهدد و برنامددهریددز در مقابددل
ب برنامگ انجا فعا یت برانگیزاننده و همراه با تفکر در
مقابل افسردگ گرفهگ و عداد بدودن از مهدمتدری
خصیصددههددا تدددرید ایددربصش بدده شددمار م د آینددد
( Eslamian, Ebrahimi, Azani, Mansourzadeh
)Semiromi, 2015د
بددهزعددم میلددر و میلددر ()Miller, Miller, 2004
حیطهها مهارت که ایربصش تدرید ی مددرس را
تعیی م کنند عیارتند از :ا ) ص حیت و توانای فن
(علم و مهارت در درس مورد آموزش) ب) صد حیت و
توانای حرفها (آگاه از برنامهریدز ارائده و ارزیداب
آموزش ) ج) ص حیت شصص (ویوگ ها شصص و
رفهار مؤیر در فرایند تعلیم و تربیتد در مجمو با نظر
به دیدگاه کر شده و همچنی مطا عات مهعدد نظیدر
پووهشها (Codde, ( )Knapper & Cropley, 2000
( Algozzine,
)Nelson,1998( )Joseph, 2004
 )Beattie, Bray, Flowers, Grete, 2004و ( & Nicoll
 )Harrison,2003و غیره در راسدها تعیدی معیارهدا
تدددرید ایددربصش در آمددوزش عددا م د تددوان گفددت
مهم تری و کلد تدری مؤ فده هدا معیارهدا تددرید
ایربصش اسدهادان نداظر بدر لراحد تددرید اجدرا
آموزش مدیریت ک س درس روابط انسان ارزشدیاب
و ویوگ ها شصصیه مطلوب استد
درزمیند دة تددددرید ایدددربصش و روحیددده علمد د
پووهشهای در داخل و خارج از کشور صورت پذیرفهده
است که به چند مورد از آنهدا اشداره مد گدرددد تند
( )Tang,1997در بررسد عوامدل مدرتیط بدا تددرید
ایربصش در دانشگاه در شمال شدرق آمریکدا 0000
دانشدجو را بدهعندوان نمونده انهصداب و  126ع دو
هیئتعلم را از نظر آنان ارزیاب کدرد نهدایج حاصدل
نشاندهندة آن بود که  12عامل برآورد شدده از قییدل

مواد آموزش واضح میزان و کیفیت پاسصگوی اسدهاد
بده سدؤاتت دانشدجویان برخدورد مؤدباندة اسدهاد بدا
دانشجویان داشه رفهدار حرفدها داشده تسدلط بدر
موضو درس داشه انهظارات بات مددیریت کد س و
غیره بهخوب در هر ک س رعایت م گردد و درمجمو
تدرید همة اسهادان ای دانشگاه ایربصش بوده استد
در بررس بهکارگیر معیارها تدرید ایربصش که
در دانشددگاه سانفرانسیسددکو ( San Francisco
 )StateUniversity,2005صورت گرفت نهایج نشان داد
که از میان  7مؤ فة تعیدی شدده از نظدر دانشدجویان 0
مدورد از آنهدا توسدط اسدهادان بدهخدوب بکدار گرفهده
م شوند که عیارتند از -1:سازمانده محهوا داندش و
مواد  -2مهارتها ارتیال و روابط انسان واضدح بدا
دانشدجویان  -0فدراهمسداز محدیط یدادگیر بدرا
دانشجویان  -4ارائه بازخورد فور اظهارات ارزیاب ها و
امهحانات عادتنه  -0بهلورکل ایربصش بودن تدرید
اسهاداند دو مؤ فة دیگر که در سدطح ضدعیف بده کدار
گرفهده شددهاندد شدامل توجده داشده بده یدادگیر
دانشجویان و مشکلبرانگیدز بدودن مدواد درسد اسدتد
عنددد یب و احمددد ( )Endalib, Ahmadi, 2007بدده
بررس میزان بهکدارگیر معیارهدا تددرید ایدربصش
توسدط اسدهادان از دیددگاه دانشدجویان دانشدگاه آزاد
اس م واحد خوراسگان اصفهان پرداخهنددد نهدایج اید
تحقید نشدان مد دهدد کده تددرید اسدهادان اید
دانشکدهها در مؤ فهها مدورد بررسد ایدربصش بدوده
اسددت میددان نظددرات دانشددجویان دخهددر و پسددر در
مؤ فهها مورد بررسد و همچندی در تمدا سدؤاتت
پدووهش در سدطح دانشدکده میدان عملکدرد اسدهادان
معنددادار مشدداهده شددده اسددتد شددریفیان
اخدده
( )Sharifian, 2005نشانهها تددرید ایدربصش را در
پنج حیطه شامل لراحد و تددوی درس ارائدة درس
مدیریت ک س روابط انسدان و ارزشدیاب از عملکدرد
تحصیل دانشجویان تعیی نموده و میزان توجه اع ا
هیئتعلم دانشگاه اصفهان به اید نشدانههدا را مدورد
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بررس قرار دادد نهایج ای تحقی نشدان مد دهدد کده
بیشهری توجه اسهادان ای دانشگاه بده حیطدة روابدط
انسان و کمهری توجه آنها به حیطة لراح و تدوی
درس بوده استد
علو عیددا له و احمدد ( Alawi, Abdollahi,
 )Ahmadi, 2007پووهش با عنوان برنامة درس پنهان:
پووهش در یادگیر ها ضمن مدرسه در مورد روحیه
علم انجا دادندد یافههها ای پووهش نشدان داد کده
دانشآموزان ل یادگیر مدرسها برنامههدا درسد
پنهان را فرا م گیرند که در جهت مصدا مؤ فدههدا
روحیه علم قرار دارند از جمله ایجاد و تقویت روحیده
تقلید و الاعت در برابر ندوآور کنجکداو و خ قیدت
ایجاد و تقویت روحیه انفعال و ترس بهجا پرسشدگر
و نقاد ایجاد رقابت منف برا نمره بهجا مشدارکت
در کدار گروهد د زمدان ( )Zamani, 2007پووهشد بدا
عنوان مقایسه پدرورش روحیده علمد و علدمگراید در
کهاب ها درس علو دوره ابهدای کشدورها ایدران و
انگلسهان انجا دادد یافهه ها نشان داد توجه بده پدرورش
روحیه علم و علدمگراید بدرا مقو دههدا گونداگون
مهفاوت است بیشهری توجه در کهابها هر دو کشور
در هر پایه بده مقو ده ایجداد زمینده عشد و ع قده بده
موضوعات علو و مقو ه پرورش ویوگ ها علمد بدوده
اسددتد مقو دده ارزش علددم و دانشددمندان و توجدده بدده
محیطزیست کمهری فراواند هدا را بده خدود اخهصدا
دادندد در مجمو نهایج بیانگر توجه بیشدهر کهداب هدا
کشور انگلسهان به پرورش روحیده علمد و علدمگراید
بوده استد
در پووهش حاضر بدرا تعرید هنجارهدا و روحیدة
علم از نظریات مرتون ( )Merton,1968اسدهفاده شدده
اسددتد مرتددون فعا یددت علمدد را ناشدد از هنجارهددا و
ارزش های م داند که بدر جامعدة علمد حداکم اسدت؛
تثییرات هماهن ای هنجارها و ارزشها سازندة روحیدة
علم هسهندد همچنی برا تعرید و عملیدات کدردن
مصدددادی روحیددده علمد د از نظریدددات مهرمحمدددد

( )Mehrmohammadi,1995مهرا ()Mahram,2006
علو و همکاران ( )Alawi, & et al, 2007اسهفاده شده
اسددتد مجموعدده هنجارهددا مددرتیط بددا روحیدده علم د
دانشجویان که در پووهش حاضر بدر آنهدا تثکیدد شدده
اسددت میهن د بددر دیدددگاههددا بلددو ()Bloom,1989
مرتون ( )Merton,1968و سی ( )Seif,2001است کده
شامل ارزشها باورهدا و هنجارهدای نظیدر کنجکداو
انجا دادن فعا یتها پووهشد هدفمندد در انجدا
دادن فعا یتها علمد قابلیدتهدا علمد و تجربد
دانشجویان و تفکر انهقاد است که هر نظا آموزش در
زمره هد ها اساس خدود قدرار داده و در پد تحقد
بصشیدن و پرورش آن هاستد در نظدا آموزشد کشدور
ایران نیز دسهیاب به آنها از اهدا اساس اعد شدده
است ()Alawi, & et al, 2007د
در مجمو کنکاشها و بررسد هدا صدورت گرفهده
نشان م دهند که دیدگاه ها صداحب نظدران حداک از
تثکید بر نقش مهم روشها مصهل تدرید بر روحیده
علم دانشجویان است؛ درواقع بدون کاربسدت مطلدوب
معیارها و مؤ فهها تدرید ایدربصش توسدط اسدهادان
پرورش و افزایش روحیه علم دانشجویان امکدان پدذیر
نیست؛ بنابرای از آنجدای کده یکد از اهددا اصدل و
جهتگیر ها اساس در نظا ها آموزش عا رشدد
و پرورش هنجارها روحیه علم در میدان دانشدجویان
است و همچنی نقش که انجا تدرید ایربصش توسط
اسهادان م تواند در اید زمینده داشدهه باشدد در اید
پووهش ت ش شده است تا به بررس رابطه بی میدزان
به کارگیر معیارها تدرید ایربصش توسدط اسدهادان
با روحیه علم دانشجویان پرداخهه شودد
روش پژوهش

پووهش حاضر از حیث هد کداربرد و از حیدث روش
توصیف از نو همیسدهگ اسدتد جامعدة آمدار اید
پووهش شامل کلیده دانشدجویان دانشدگاه مازنددران در
سال تحصیل  1092-90بوده است که از میان آنهدا 4
دانشکدة علو انسان حقوق و علو سیاس علو پایده
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و هنر و معمار تعیی شدند .بر اساس فرمدول حجدم
نمونه مورگان و کرجس حجم نمونده  070نفدر تعیدی
شد و نمونهگیر با روش تصادف لیقها انجا شد که
 122نفر پسر و  200نفر دخهر بودند از ای تعدداد 166
نفر در دانشکده علو انسان  00نفر در دانشکده حقوق
و علو سیاس  97نفر در دانشکده علو پایده و  07نفدر
در دانشکده هنر و معمار مشزول به تحصیل بودندد در
پووهش حاضر از دو پرسشنامه محقد سداخهه تددرید
ایربصش و روحیه علم اسهفاده شدد هدر دو پرسشدنامه
حداو  00سدؤال پدنج گزیندها مطداب بدا مقیداس 0
درجها یکرت بوده که توسط پووهشگران فدراهم شددد
در لراح پرسشنامه تدرید ایربصش برا هر ی از 6
معیار تدرید ایربصش (لراح تدرید اجرا آموزش
مدددیریت کدد س درس روابددط انسددان ارزشددیاب و
برخوردار از ویوگ ها مطلوب شصصیه )  0سدؤال و
در مجمو  00سؤال در نظدر گرفهده شددد همچندی در
لراح پرسشنامه روحیه علم برا هر ی از  6حیطه
روحیه علم (تدرید برا توسعه قدرت تجزیه تحلیدل
با م کها منطق دامنه دانش و آگاه خود ندوآور
در فکر و عمل و خ قیت منهقد بدودن بده کدار خدود و
دیگددران و گفهگددو آزاد و منهقداندده در کدد س درس
احساس مسئو یت و روحیه مسئو یتپذیر تمایدل بده
انهقاد سازنده و احهرا به آرا و افکار دیگدران ع قده بده
یادگیر مداو )  0سؤال و در مجمو  00سؤال در نظدر
گرفهه شدد دامنه نمرات هر دو پرسشنامه کدر شدده در
هر سؤال از صدفر تدا  20بدود و بده اید ترتیدب دامنده
کمهری تدا بیشدهری نمدره در هدر ید از سدؤاتت دو
پرسشنامه مزبور از صفر تا  20بود و دامنه کمهدری تدا
بیشهری نمره اسهادان در هر معیار و دامنه کمهدری تدا
بیشهری نمره روحیده علمد دانشدجویان در هرید از

حیطهها از صفر تا  100در نظر گرفهه شددد رواید دو
پرسشنامه کدر شدده بدا مطا عده و مشدورت  10نفدر از
اسهادان رشهه علو تربیه تثیید شد و پایای آنها نیدز
از لری باز آزمدای رو  00نفدر از نمونده انهصداب از
جامعة اصل (به غیر از نمونه مورد بررس ) بررس شدد
که برا پرسشنامه تدرید ایدربصش همیسدهگ بسدیار
بددات ( )r=0/85و بددرا پرسشددنامه روحیدده علم د نیددز
همیسهگ نسیهاً باتی ( )r=0/77به دست آمدد
در راسددها چگددونگ ارزیداب عملکدرد اسددهادان در
بهکارگیر هدر ید از معیارهدا تددرید ایدربصش از
دیدگاه دانشجویان و همچنی در بررس سدطح روحیده
علم دانشجویان جدول اسهاندارد مطلوبیت (جدول )1
بددا کم د و مشددورت تعددداد از اسددهادان رشددهه علددو
تربیه ( 10نفر) و پووهشگران حوزه تدرید ( 12نفدر)
در ی فرآیندد چندمرحلدها پدد از چنددی جلسده
گفهگو مکاتیه جرحوتعدیل دیدگاهها و انجا اصد حات
نهددای پددد از مجموعدده بازخوردهددا صددورت گرفهدده
لراح گردید و بر اساس آن به ارزیاب عملکرد اسهادان
در هری از  6معیار تدرید ایربصش و ارزیداب روحیده
علم دانشجویان در  6حیطه مورد نظر پرداخهده شددد
نهایج دیدگاهها و نظرات اسهادان رشدهه علدو تربیهد و
پووهشگران حوزه تددرید در ارتیداط بدا اسدهانداردها
مطلوبیت مورد نظدر بدرا ارزیداب و بررسد دو مهزیدر
تدرید ایربصش و روحیه علم یکسان و مشهرک بدود
ذا برا ارزیاب و بررسد عملکدرد تددرید اسدهادان و
سطح روحیه علم دانشدجویان ید جددول مشدهرک
لراح شد و بر اساس ای جدول به ارزیداب و بررسد
عملکرد اسهادان در انجدا تددرید ایدربصش و بررسد
سطح روحیه علم دانشجویان پرداخهه شدد

مطالعة رابطه بین میزان بهکارگیری معیارهای تدریس اثربخش توسط استادان با روحیة علمی دانشجویان 311 /
جدول  .3جدول استاندارد ارزیابی میزان مطلوبیت عملکرد استادان در هر یک از معیارهای تدریس اثربخش و سطح روحیه
علمی دانشجویان
مالک

استاندارد

نشانگر

01 ≥ x > 01

 01≥ x > 01

 1 ≥ x > 01

تدییساث بخش توسه  معیگیهگ تدییساث بخش  01ایصد

ایصد

ایصد

ایصد 

اسههههنگاا ا ایههههدرگه ومیگنگیننم هاانشه ویگ  ++

-+

+-

--

نسبنگًمطلوب

نسبنگًنگمطلوب

نگمطلوب

ب ه کههگیری

معیگیهههگ  می هگنگیننم ه هاسههنگاا ای ≥ x > 011

اانش ه ویگ ووضههیع  ایه یه ا حیطه ههگ 
یوحی علمیاانش ویگ

یوحی علمی

مطلوب

مالک :منظور از مد ک همدان عملکدرد اسدهادان در

اسددهادان در هریدد

از معیارهددا تدددرید ایددربصش و

میزان بهکارگیر معیارها تددرید ایدربصش و سدطح

میانگی نمدره دانشدجویان در هدر ید

روحیه علم دانشجویان استد

روحیه علم استد

نشانگر :منظور از نشانگر میانگی نمرات اسدهادان در
هری

از معیارهدا تددرید ایدربصش (کده بدا ارزیداب

دیدگاههدا دانشدجویان در مدورد عملکدرد اسدهادان در
میزان بهکارگیر هری

از معیارها تددرید ایدربصش

به دست آمدده اسدت) و میدانگی نمدره دانشدجویان در
هری

از حیطهها روحیه علم که پاسد دانشدجویان

به پرسشنامه روحیه علم به دست آمده است استد

از حیطده هدا

ال عات به دست آمده در ای پووهش با اسدهفاده از
ندر افدزار  spssدر دو سدطح آمدار توصدیف (فراواند
درصدد جدداول میدانگی

انحدرا

معیدار همیسدهگ

پیرسددون و رگرسددیون) و آمددار اسددهنیال

(آزمددون T

مسهقل و آنوا) تجزیه تحلیل شدد
یافتههای پژوهش
پرسش  .3استادان تا چه می زان معیاره ای ت دریس

استاندارد :برا ارزیداب و تعیدی میدزان مطلوبیدت

اثربخش (طراحی تدریس ،اج رای آم وزش ،م دیریت

عملکددرد اسددهادان در بددهکددارگیر معیارهددا تدددرید

کالس درس ،روابط انسانی ،ارزشیابی و برخ ورداری از

ایربصش و همچنی سطح روحیه علمد دانشدجویان از

ویژگیهای مطلوب شخصیتی) را به کار میبرند؟

اسهاندارد مطلوبیت اسهفاده شد بده نحدو کده عملکدرد

یافههها جددول شدمارة  2حداک از آن اسدت کده

اسهادان و میدانگی نمدره دانشدجویان بده چهدار درجده

اسهادان معیارهدا لراحد تددرید اجدرا تددرید

(از نمددره  70تددا  )100نسددیهاً

مدیریت کد س روابدط انسدان و ارزشدیاب را در حدد

مطلددوب بددا ع مددت ( -از نمددره  00تددا  )70نسددیهاً

نسیهاً مطلدوب بده کدار مد برندد و در حدد مطلدوب از

نامطلوب با ع مت ( -از نمره  00تا  )00و نامطلوب بدا

ویوگ ها مطلوب شصصیه برخوردارندد

مطلددوب بددا ع مددت

ع مت ( - -از نمره صفر تا  )00تقسیم شد و نمرات بده
دست آمده در هری

از معیارهدا تددرید ایدربصش و

روحیه علمد بدر اسداس اید اسدهاندارد چهاردرجدها
ارزیاب شدد در ای قسمت منظدور از  xمیدانگی نمدره

پرسش  .3-3آیا می ان نر را

دانش جویان برحس

جنسیت ،از نرر میزان بهکارگیری معیارهای ت دریس
اثربخش توسط استادان ،تفاو

معنادار وجود دارد؟
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جدول  .9ارزیابی عملکرد استادان در بهکارگیری معیارهای تدریس اثربخش
معیار

میانگین

انحراف معیار

ارزیابی

اج ا آمو ش

05/2

0/5

-+

ط احیتدییس

05/5

0/5

-+

مدی ی کالس

05/0

0/0

-+

یواب انسگنی

10/0

0/5

-+

ای شیگبی

12/4

00/4

-+

ویژریهگ شخصینی


00/0

00/5

++

جدول  .1مقایسه میانگین نمره معیارهای تدریس اثربخش استادان از نرر دانشجویان دختر و پسر
اخن پس
معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

T

درجه آزادی

P

طراحی تدریس

10

01/5

01/1

01/0

-0/1

205

1/115

اجرای آموزش

12/0

05/0

02/5

00/4

-0/2

205

1/118

مدیریت کالس

11/5

00

00/5

01/5

-0/4

205

1/10

روابط انسانی

14

05/1

01/1

01/0

-0

205

1/102

ارزشیابی

14/0

00

00/5

00/5

-0/0

205

1/140

ویژگیهای شخصیتی

15/0

05/0

00/0

01/5

0/1

205

1/12

بر اساس یافهدههدا جددول  t 0مشداهده شدده در
ارتیاط با معیارها لراحد تددرید اجدرا آمدوزش
مدیریت ک س روابط انسان ارزشیاب و برخوردار از
ویوگدد هددا مطلددوب شصصددیه در سددطح P≤0/00
معنادار بوده است؛ بنابرای بی نظرات دانشجویان دخهر
و پسر در ارتیاط با به کارگیر همه معیارهدا تددرید
ایربصش توسط اسهادان تفاوت معن دار وجود داردد
در ارتیدداط بددا معیارهددا لراح د تدددرید اجددرا
آموزش مدیریت ک س و روابط انسان میدانگی نمدره

دانشجویان دخهدر بدهلدور معندادار از میدانگی نمدره
دانشجویان پسر بداتتر بدوده اسدتد همچندی در معیدار
برخوردار از ویوگ ها مطلدوب شصصدیه میدانگی
نمرات دانشجویان پسر بهلدور معندادار از دانشدجویان
دخهر باتتر بوده استد
پرسش  .9-3آیا میان نر را

دانش جویان برحس

دانشکده ،در م ورد می زان ب هک ارگیری معیاره ای
تدریس اثربخش توسط استادان ،تفاو
دارد؟

معنادار وجود
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دانشکده

علوم انسانی

دانشکدهها
معیار

میانگین

انحراف

حقوق و علوم سیاسی
میانگین

معیار

انحراف

علوم پایه
میانگین

انحراف

معیار

هنر و معماری
میانگین

معیار

P

انحراف
معیار

طراحی تدریس

10/0

05

01/0

05

10/0

05/5

11/0

00/0

1/01

اجرای آموزش

05/5

05/0

05/0

21/1

05/0

05/0

10/2

05/1

1/01

مدیریت کالس

11/0

00/0

01

00/5

05/1

00/5

10/5

00/5

1/15

یواب انسگنی

01/1

05/0

01/5

05/0

11/0

01/1

10/5

00/0

1/11

ای شیگبی

14/5

00

05/0

05/0

10/1

05/1

12/0

01/2

/110

ویژریهگ 


51/2

04/1

10/0

00/0

11/0

00/5

00/2

00/0

1/11

شخصینی

یافههها جدول شمارة  4حاک از آن است که بدی
نظددرات دانشددجویان برحسددب دانش دکده در ارتیدداط بددا
بهکارگیر معیارها لراح تدرید اجرا آمدوزش و
مدیریت کد س توسدط اسدهادان تفداوت معندادار در
سطح  P≤0/00مشاهده نشدده اسدت؛ امدا در ارتیداط بدا

معیارهددا روابددط انسددان ارزشددیاب و ویوگدد هددا
شصصیه بی نظدرات دانشدجویان برحسدب دانشدکده
تفاوت معنادار در سطح  P≤0/00وجود داشهه استد
پرسش  .9میانگین نمره روحیه علمی دانش جویان در
هریک از حیطههای مورد نرر در چه سطحی است؟

جدول  .6ارزیابی سطح روحیه علمی دانشجویان
میانگین

انحراف معیار

ارزیابی

معیار
تدریس برای توسعه قدرت تجزیه تحلیل

45/0

0/4

+-

نوآوری در فکر و عمل و خالقیت

02/5

0/5

-+

منتقد بودن به کار خود و دیگران و گفتگوی آزاد و منتقدانه در کالس درس

04/2

0/5

-+

احساس مسئولیت و روحیه مسئولیتپذیری

12/0

0/5

-+

تمایل به انتقاد سازنده و احترام به آرا و افکار دیگران

00/4

0/4

-+

عالقه به یادگیری مداوم

00/0

0/5

-+

 / 311پژوهش در برنامهریزی درسی ،دوره دوم ،شماره ( 92پیاپی  ،)65سال پانزدهم ،بهار 3121

تمایل به انهقاد سازنده و احهرا به آرا و افکار دیگدران و
ع قه به یدادگیر مدداو در حدد نسدیهاً مطلدوب و در
حیطه تدرید بدرا توسدعه قددرت تجزیده تحلیدل در
سطح نسیهاً نامطلوب بوده استد

دادههددا جدددول شددمارة  0حدداک از آن اسددت کدده
سطح روحیه علم دانشجویان در هیچی از حیطهها
مورد بررس در حد مطلوب نیوده استد یافهههدا نشدان
داده است سطح روحیه علم دانشجویان در حیطههدا
نوآور در فکر و عمل و خ قیت منهقد بدودن بده کدار
خددود و دیگددران و گفهگددو آزاد و منهقداندده در ک د س
درس احساس مسدئو یت و روحیده مسدئو یت پدذیر

سؤال  .3-9آی ا ب ین می انگین نم ره روحی ه علم ی
دانشجویان در هریک از حیطههای مورد نرر برحس
جنسیت ،تفاو

معنادار وجود دارد؟

جدول  .5مقایسة میانگین نمره روحیه علمی دانشجویان برحس
دختر
معیار

میانگین

جنسیت

پسر
انحراف

میانگین

معیار

انحراف

T

معیار

درج

ة P

آزادی

تدییسب ا توسع قدیتت زی تحلیل

05/0

00/5

11/0

04/2

-4/1

205

1/111

نوآوی ایفک وعملوخالقی

42/0

01/0

12/4

01/5

-0/2

205

1/114

00

45/0

04/5

-0/4

205

1/10

مننقدبوا ب کگیخواوایگ ا ورفنگو آ اا 11/0
ومننقدان ایکالسایس
احسگسمسئولی ویوحی مسئولی پذی

11/0

تمگیلب اننقگاسگ ندهواحنه ا به آیاوافکهگی 00/0

00/0

14/0

04/0

-0

205

1/152

00

05/0

00/5

-0/0

205

1/110

ایگ ا 
عالق ب یگاری

مداو

40

بر اساس یافههها جدول شمارة  t 6مشاهده شدده
در ارتیاط با حیطدههدا تددرید بدرا توسدعة قددرت
تجزیهوتحلیل نوآور در فکر و عمل و منهقد بدودن بده
کار خود و دیگران و گفهگو آزاد و منهقدانه در کد س
درس در سطح  P≤0/00معنادار بوده استد به عیدارت
میانگی نمره دانشدجویان پسدر در حیطدههدا توسدعة
قدرت تجزیهوتحلیل ندوآور در فکدر و عمدل بدهلدور
معنادار بیشهر از دانشجویان دخهر بود و میانگی نمره

05/0

00/1

01/5

0/1

205

1/10

دانشجویان دخهر در حیطه منهقد بودن بده کدار خدود و
دیگددران و گفهگددو آزاد و منهقداندده در کدد س درس
به لور معنادار بیشهر از دانشجویان پسر بدوده اسدت و
در بقیه حیطهها تفاوت معندادار بدی میدانگی نمدره
دانشجویان پسر و دخهر مشاهده نشده استد
پرسش  .9-9آیا بین می انگین نم رة روحی ة علم ی
دانشجویان در هریک از حیطههای مورد نرر برحس
دانشکده ،تفاو

معنادار وجود دارد؟
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جدول  .1نتایج آزمون تحلیل واریانس .مقایسه میانگین نمره معیارهای تدریس اثربخش استادان از نرر دانشجویان
برحس
علوم انسانی

دانشکدهها

حق

دانشکده
وم

و و عل

هنر و معماری

علوم پایه

سیاسی
میانگی

میانگی

انحددرا
معیار

14

06/0

10

49/1

04/8

14/7

04/0

20/6

08/0

18/0

منهقد بودن به کار خود و دیگران 07/1
و گفهگدددو آزاد و منهقدانددده در
ک س درس
احسددداس مسدددئو یت و روحیددده 61/6
مسئو یتپذیر

10/7

06

17/8

49/6

17/9

06/8

18/0

07/9

18/1

06/0

16/6

09/8

17/0

07/1

14

09/2

16/8

09/6

11/6

62/0

17/2

0/08

60/2

12/6

07/0

17/0

09/0

17/0

09/4

10/7

0/09

معیار
تدرید برا توسعه قدرت تجزیه 01/0
تحلیل
نوآور در فکر و عمل و خ قیت

تمایل به انهقاد سدازنده و احهدرا
به آرا و افکار دیگران
ع قه به یادگیر مداو

انحدددرا
معیار

P

یافهددههددا جدددول شددمارة  7نشددان مد دهددد بددی
میانگی نمره ها روحیده علمد دانشدجویان برحسدب
دانشکده در هیچی از حیطهها مورد بررسد تفداوت
معنادار وجود نداشهه استد
جدول  .1ضری

میانگی

انحرا
معیار

میانگی

انحرا
معیار

14/1

0/10

16/9

01/7

0/18

60/2

18/6
17/8

0/08

0/11

پرسش  .1آیا بین عملکرد اس تادان در ب ه ک ارگیری
معیارهای تدریس اثربخش با روحیه علمی دانشجویان
رابطه معناداری وجود دارد؟

همبستگی پیرسون بین بهکارگیری معیارهای تدریس اثربخش با روحیه علمی دانشجویان

معیارهای تدریس اثربخش

R

P

طراحی تدریس

1/00

1/11

اجرای آموزش

1/55

1/11

مدیریت کالس درس

0/15

1/11

روابط انسانی

0/10

1/11

ارزشیابی

1/05

1/11

برخورداری از ویژگیهای مطلوب شخصیتی

1/15

1/11
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همانگونه که در جدول شمارة  8مشاهده م گدردد
بی میدزان بدهکدارگیر هدر ید از  6معیدار تددرید
ایددربصش توسددط اسددهادان (لراحدد تدددرید اجددرا

آموزش مدیریت ک س درس روابط انسان ارزشیاب و
برخوردار از ویوگ ها مطلوب شصصدیه ) بدا سدطح
روحیه علم دانشجویان رابطه معن دار وجود داردد

جدول  .2رگرسیون بررسی رابطه بین میزان بهکارگیری معیارهای تدریس اثربخش توسط استادان با روحیه علمی
دانشجویان
R

R2

t

P

0/46

0/21

11/78

1/1110

3/35

0/001
0/03

مدل

B

ع ضا مبدأ 

14/63

ط احیتدییس 

0/08

0/27

اج ا تدییس 

0/04

0/17

2/19

مدی ی کالسایسی

0/01

0/25

6/27

1/110

یواب انسگنی 

0/04

0/05

0/22

0/114

ای شیگبی 

0/15

0/00

0/00

0/110

ویژریهگ شخصینی 

ب خویاای ا 

0/15

0/00

4 /05

0/10

نهایج موجود در جدول شمارة  9نشان مد دهدد کده
عملکرد اسهادان در میزان بهکدارگیر همده معیارهدا
تدرید ایدربصش (لراحد تددرید اجدرا آمدوزش
مدددیریت کدد س درس روابددط انسددان ارزشددیاب و
برخوردار از ویوگ ها مطلوب شصصیه ) پدیشبدی
مثیت و معن دار برا سطح روحیه علم دانشدجویان
استد
بحث و نتیجهگیری

یافهدههدا پرسدش اول پدووهش نشدان داد کده از
دیددگاه دانشدجویان اسدهادان دانشدگاه مازنددران در 4
دانشکده علو انسان حقوق و علو سیاس علو پایده
و هنر و معمار معیار لراح تدرید را در حد نسدیهاً
مطلوب به کار بدرده انددد اید یافهده بدا یافهده پدووهش
عنددد یب و احمددد ( )Endalib, Ahmadi, 2007ک ده
نشان داد از دیدگاه دانشجویان اسهادان سده دانشدکدة
علو تربیهد و روانشناسد کشداورز و علدو پایده
دانشگاه خوراسگان معیار لراحد تددرید را بدیش از

ß

سطح مهوسط به کار م برند مطابقت دارد؛ اما با نهایج
تحقی شریفیان ( )Sharifian, 2005که نشان داد توجه
اسهادان دانشگاه اصفهان به معیار لراحد تددرید در
سطح پایین قرار دارد همصوان نداردد نهدایج پدووهش
در ارتیاط با معیار اجدرا تددرید بدا نهدایج حاصدل از
تحقی قائد ( )Qaedi, 1994در دانشدکدههدا علدو
تربیه شهر تهران مطابقت ندارد؛ چرا که بدهکدارگیر
معیار لراح تدرید توسط اسهادان ای دانشکدهها در
سطح پایین قرار داردد همچنی نهدایج نشدان داد کده
اسدهادان معیدار اجدرا آمدوزش را نیدز در حدد نسدیهاً
مطلوب به کار بردهاند .ای یافهدههدا بدا نهدایج تحقید
رحیم د ( )Rahimi, 1994در داخددل کشددور و تندد
( )Tang,1997در خارج از کشور مطابقت دارد .یافهههدا
مرتیط با به کارگیر معیارها مدیریت ک س و روابدط
انسان نشان داد کده اسدهادان دانشدگاه مازنددران در 4
دانشکدة پیشگفهده معیدار مددیریت کد س و روابدط
انسان را در حد نسیهاً مطلوب به کار بردهاند ای یافهه
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بددا یافهدددههدددا حاصدددل از پدددووهش شدددریفیان
( )Sharifian,2005عندددد یب و احمدددد ( Endalib,
 )Ahmadi, 2007تنددد ( )Tang,1997و دانشدددگاه
San
Francisco
State
سانفرانسیسددددددکو (
 )University,2005مطابقددت داردد در همدده ایدد
دانشگاهها معیارها مدیریت ک س و برخدورد مؤدبانده
اسهاد با دانشجویان و تعام ت دوسدهانه یدا بده عیدارت
روابط انسان مناسب در سطح خوب رعایت شده است.
همچنی نهایج نشدان مد دهدد کده اسدهادان دانشدگاه
مازندران در  4دانشکده مورد بررس معیار ارزشدیاب را
در حد نسیهاً مطلوب به کار م برندد ای یافهة پووهش
با نهایج تحقی قائدد ( )Qaedi, 1994کده نشدان داد
اسهادان دانشکدهها علو تربیه شدهر تهدران معیدار
ارزشیاب مسهمر را در سطح پدایین بده کدار مد برندد
همصوان ندارد اما با نهایج تحقی عندد یب و احمدد
( )Endalib, Ahmadi, 2007و دانشگاه سانفرانسیسدکو
( )San Francisco State University,2005منطید
اسددت .یافهددههددا در ارتیدداط بددا معیددار برخددوردار از
ویوگ هدا شصصدیه مطلدوب کده نشدان داده اسدت
اسهادان دانشگاه مازندران در  4دانشکده مورد بررس از
دیدگاه دانشجویان ای دانشکدهها از ویوگ ها مطلوب
شصصیه در سطح مطلوب برخوردارندد بدا یافهدههدا
تحقی عند یب و احمدد ()Endalib, Ahmadi, 2007
که نشان داد اسهادان از ویوگ ها مطلدوب شصصدیه
بدیش از سددطح مهوسددط برخوردارنددد و همچندی بددا
یافههها تحقی رحیم ( )Rahimi, 1994کده نشدان
داد اسدهادان دانشدگاه اصدفهان افدراد فعدال پرکدار
پرانرژ و خوشخل اند و برا دانشجویان احهرا قائدل
هسهند همصوان داردد
دیگر یافهه مرتیط با پرسش اول پدووهش نشدان داد
میان نظرات دانشجویان دخهدر و پسدر در مدورد میدزان
بهکارگیر معیارها تدرید ایربصش توسط اسدهادان
تفاوت معنادار وجود داردد به عیارت دانشجویان دخهدر
نسددیت بدده دانشددجویان پسددر عملکدرد اسددهادان را در

به کارگیر معیارها لراح تدرید اجدرا آمدوزش
مدددیریت ک د س روابددط انسددان و ارزش دیاب بددهلددور
معنادار ایربصشتر ارزیاب کردهاند و دانشدجویان پسدر
نسیت به دانشجویان دخهر عملکرد اسهادان را در رابطه
با برخوردار از ویوگ ها مطلوب شصصدیه بده لدور
معنادار ایربصشتر ارزیاب کردندد ای نهیجه با یافهدة
حاصددل از پددووهش عنددد یب و احمددد ( Endalib,
 )Ahmadi, 2007و فرناندددز و مهیددو ( & Fernandez
)Matio,1997همصوان داردد
دیگر یافهه مرتیط با پرسش اول پدووهش حداک از
آن است که بی نظرات دانشجویان برحسب دانشکده در
ارتیاط با بهکارگیر معیارها لراح تددرید اجدرا
آمددوزش و مدددیریت کدد س توسددط اسددهادان تفدداوت
معنادار مشاهده نشده است؛ اما در ارتیاط با معیارها
روابط انسان ارزشیاب و ویوگ هدا شصصدیه بدی
نظرات دانشجویان برحسب دانشدکده تفداوت معندادار
وجود داشهه استد ای یافههها با نهایج پووهش عندد یب
و احمد ( )Endalib, Ahmadi, 2007و فرناندز و مهیو
()Fernandez & Matio, 1997همصدوان داشدهه و بدا
نهدایج تحقید شدریفیان ( )Sharifian, 2005مطابقدت
نداردد
درمجمو در ارتیاط با سؤال اول پووهش نکهة قابل
تثمل ای است که ایربصش تدرید اسدهادان از بدی 6
معیار مورد بررس در ای پووهش در معیارها لراح
تدرید اجرا آموزش مدیریت ک س روابط انسان و
ارزشیاب در حد مطلوب نیدوده اسدت و فقدط در ید
معیار یعن برخوردار از ویوگ ها مطلوب شصصیه
در حد مطلوب بوده استد به نظدر مد رسدد اسدهفاده از
روشها تدرید سدنه عدد اسدهفاده از لدرح درس
مناسب ب توجه بده کیفیدت آمدوزش در اجدرا عدد
مدیریت صحیح ک س درس عد برقرار روابط انسان
مناسب با دانشجویان و اسدهفاده از مکانیسدم ارزشدیاب
کم میهن بدر نمدره دهد و عدد ارائده بازخوردهدا
به موقع موجب شده است تا ایربصش تدرید اسدهادان
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کاهش یابدد از عمدهتری عوامل کده مد تواندد موجدب
ایربصش بیشهر تدرید اسهادان شود و در ارتقاء کیفیت
آموزش عا مؤیر باشد داشه سواد و ال عات تجربد
کاف در رشهه تصصص و مورد تدرید شدوق و ع قده
به تدرید و پووهش و داشه ارتیداط انسدان و تعامدل
سازنده و مناسب با دانشدجویان اسدتد شدیوه آمدوزش و
تدرید در دانشگاه باید از حا ت ک سدی شدرح درس
جزوهنویس و یادداشتبردار خارج شود و اع ا حیدات
علم دانشگاه باید کار آموزش را با پدووهش و کارهدا
عمل د تلفی د کننددد و مطدداب بددا معیارهددا تدددرید
ایربصش به تدرید بپردازندد
یافههها حاصل از پرسدش دو پدووهش نشدان داد
که سطح روحیه علم دانشجویان در حیطهها نوآور
در فکر و عمل و خ قیت منهقد بدودن بده کدار خدود و
دیگددران و گفهگددو آزاد و منهقداندده در کدد س درس
احساس مسئو یت و روحیه مسئو یتپذیر تمایدل بده
انهقاد سازنده و احهرا به آرا و افکار دیگران و ع قده بده
یددادگیر مددداو در حددد نسددیهاً مطلددوب و در حیطدده
تدرید برا توسدعه قددرت تجزیده تحلیدل در سدطح
نسیهاً نامطلوب بوده استد درواقع سدطح روحیده علمد
دانشجویان در هیچی از حیطدههدا مدورد بررسد در
حد مطلوب نیوده استد همچنی یافهدههدا حاصدل از
سؤال دو نشان داد میانگی نمدره دانشدجویان پسدر در
حیطهها توسعة قدرت تجزیهوتحلیل نوآور در فکر و
عمل به لور معنادار بیشهر از دانشجویان دخهر بدود و
میانگی نمره دانشجویان دخهر در حیطده منهقدد بدودن
به کدار خدود و دیگدران و گفهگدو آزاد و منهقدانده در
ک س درس بهلور معنادار بیشهر از دانشجویان پسدر
بوده است و در بقیه حیطده هدا تفداوت معندادار بدی
میانگی نمره دانشجویان پسدر و دخهدر مشداهده نشدده
استد دیگر یافهه حاصل از پرسش دو تحقی حداک از
آن بددود کدده بددی میددانگی نمددرههددا روحیدده علم د
دانشجویان برحسب دانشکده در هیچی از حیطدههدا
مورد بررسد تفداوت معندادار وجدود نداشدهه اسدتد

یافههها مرتیط با سطح روحیه علم دانشجویان نشان
داد که سطح روحیه علمد دانشدجویان در هدیچید از
حیطهها مورد بررس در حد مطلوب نیوده اسدت کده
ای امر ی تلنگر و هشددار جدد بده مسدئوتن نظدا
آموزش عا استد از دتیدل اصدل اید امدر مد تدوان
موارد نظیر امکانات پایی دانشگاههدا درزمیندة فدراهم
کددردن ف ددا مناسددب علم د و فنّدداور مدددرن بددرا
دانشجویان کمیود امکانات رفاه دانشجویان و مهدمتدر
از همه عدد بدهکدارگیر مطلدوب معیارهدا تددرید
ایربصش توسط اسهادان دانشدگاه دانسدتد از مهدمتدری
اهدا تحصیل دانشدجویان در آمدوزش عدا مدوارد
مانند بسط روحیه تفکر و تحقی تربیت مززها مهفکر
و واگرا و پرورش انسانها خ ق است خصیصدها کده
برا ید داندش آموخهده دانشدگاه و بدهعندوان ید
مهصصددی یددا کارشددناس مددد نظددر اسددت ندده دانددش
اندوخهها مقلد بلکده اندیشدمند پرسشدگر و نقداد
مجههد است ()Mahram,2006د
نهایج پرسش سو پووهش حاک از آن است که بی
میزان بهکارگیر هر ی از  6معیدار تددرید ایدربصش
توسط اسهادان با سطح روحیه علم دانشجویان رابطده
معن دار وجود داردد همچنی یافههها نشان مد دهدد
که عملکرد اسهادان در میزان بهکارگیر همه معیارها
تدرید ایربصش پیش بدی مثیدت و معند دار بدرا
سطح روحیه علم دانشجویان استد
نهددایج پددیشگفهدده بیددانگر آن اسددت کدده میددزان
به کارگیر معیارها تدرید ایربصش توسدط اسدهادان
دانشگاه نقش بسیار مهم در پرورش رشد کداهش یدا
افزایش روحیه علم دانشجویان دارد و اسهادان دانشگاه
در صورت م توانند زمینهسداز پدرورش و رشدد روحیده
علم دانشجویان شوند که فعا یتهای نظیر موارد یل
را انجا دهند :شیوه تدرید خود را به روش میهند بدر
فعا یت و مشارکت دانشدجو از قیدل لراحد و تددوی
کنند و در ک س درس ح ور یابند و به ارائدة تددرید
مؤیر مطاب با آن بپردازند تا حد زیاد م توان امیددوار
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بود که زمینه و مصدر بدرا پدرورش تقویدت و اعده
روحیه علم دانشجویان فراهم م شودد اسهادان باید بدر
موضو درس اسهفاده از روشها تددرید گونداگون و
بهویوه اسدهفاده از روشهدا فعدال مشدارکت محدور و
پویا تدرید و همچنی آماده کردن زمینها بهمنظور
مشارکت دانشجویان در جریدان تددرید و یدادگیر از
لری تعیی فرصت سصنران کنفراند و فعا یتهدای
از ای قییل مسلط باشد که ای موارد قطعاً در افدزایش
و تقویت روحیه علم دانشجویان تدثییرات مانددگار را
بر جا خواهد گذاشتد بهع وه ی اسهاد دانشگاه باید
ضم ایجاد ف ای شاد و مناسدب در کد س درس در
مقابل بروز بد نظمد هدا احهمدا رفهدار مناسدب و
مؤیر داشهه باشدد کده اید عوامدل نیدز در پدرورش و
تقویت روحیه علم دانشجویان تثییرگذار م باشندد
اسهادان دانشگاه باید در ف ا یادده -یدادگیر در
ک س درس و حه در بیرون از ف ا ک س روابدط و
تعامل انسان سازنده و مهقابل را با دانشدجویان برقدرار
نمایند که ای امر م تواند باعث افزایش انگیدزه شدور و
شوق و افزایش اعهمادبهنفد دانشجویان شدود کده اید
عوامل م توانند زمیندهسداز پدرورش و افدزایش روحیده
علم دانشجویان شودد همچنی آنها در حی تددرید
و بعد از انجا تددرید بایدد بدا انجدا ارزشدیاب هدا
مناسدب و ارائدة بازخوردهدا مکدرر و مفیدد ندواقی
یادگیر دانشجویان و تدرید خود را برلر کنند کده
ای امر نیز م تواند منجر به پدرورش و تقویدت روحیده
علمدد دانشددجویان شددودد یکدد دیگددر از مهددمتددری
ویوگ های که ی اسهاد دانشگاه برا تدرید ایربصش
و مطلوب؛ برخوردار از شصصدیت مهعدادل منطقد و
صفات برازنده ی اسهاد دانشگاه است زیرا اید عوامدل
نیددز بدده نحددو در پددرورش و ارتقددا روحیدده علمدد
دانشجویان تثییرگذار م باشندد دذا بدا توجده بده نهدایج
پدووهش حاضددر پیشددنهاد مد گددردد :دانشددگاههددا بددا
برنامهریز دقی تر و ت ش م اع نسیت بده افدزایش
هر چده بیشدهر ایربصشد تددرید اسدهادان اقددامات

اساس را در پیش گیرند .همچنی با توجه بده اید کده
عملکرد اسهادان در معیارها لراحد تددرید اجدرا
آموزش و مدیریت ک س پایی تر از بقیه معیارهدا بدوده
است توصیه م گردد نسیت به معیارها فوق خصوصاً
اجرا آموزش که بصش قابل توجده و بسدیار مهمد از
تددرید ایدربصش را در برمد گیدرد توجده بیشدهر
معطو شودد توجه به عوامل مانند اسهفاده از ا گوهدا
مناسدب بددرا تدددرید روشهددا تدددرید مهنددو و
مهناسدب بدا دروس و موضدوعات مصهلد اسدهفاده از
وسایل کم آموزش لرح سؤاتت بحثانگیز و جا دب
اسدهفاده از اهدر هدا ایجداد انگیدزه پدرورش روحیده
مشارکتجوی در دانشجویان و غیره م تواند ایربصش
تدرید را افزایش دهد و درنهیجده منجدر بده پدرورش و
تقویت روحیه علم دانشجویان شودد در راسها بهیدود
و افزایش ایربصش تدرید اسهادان و همچنی پدرورش
و تقویت روحیه علم دانشدجویان پیشدنهاد مد شدود
تمهیدات تز پیشبین و اجرا گرددد راهکارهای نظیر
تدارک آموزشها ضم خدمت برگزار کارگداههدا
روش تدرید و برنامهریز مطلوب برا آموزش فندون
جدید و پیشرفهه تددرید بده اسدهادان از جملدة اید
اقدامات م باشند.
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