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Abstract
Teach a focal point for all training activities and
enhance the quality of teaching and learning
strongest professors at the university. The
importance of quality teaching and it is such an
important topic in today's higher education
landscape is transformed. The aim of this study
was to identify elements of effective teaching
professors of curriculum planning qualitative
research with phenomenological approach was
used. For this purpose, 21 students of Tehran
and Allameh Tabatabaei University curriculum
planning conditions had given samples using
semi-structured interviews were exploratory
study. Data collected, recorded and coded and
classified into main categories Grdyd.thlyl
content curriculum the students about the
components of effective teaching professors led
to the identification code 328 primary, 26 sub
themes and features 6 original scientific content
(mastery of, scientific knowledge valid and up to
date teaching the subject, the relationship
between theory and practice in the subject,
researcher approach to teaching); teaching skills
(expression Shiva understandable and coherent,
different teaching methods, active teaching
methods, use of facilities and Tools Kmkamvzshy)
classroom management (time management to
lesson plans, classroom rules more flexible,
interactive management style, communication
skills) moral qualities (the spirit of criticism,
attention and respect for students, humor,
punctuality, love to teach and students; justice),
motivation (the use of different sources of
motivation, encouraging students to learn,
attention to individual differences of students,
creating excitement in the training process) and
evaluation (using new and varied methods of
assessment, fitness evaluation method to subject;
the emphasis on process evaluation circuit was).
Keywords:
Effective
teaching,
learning,
curriculum, higher education.
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چکیده
 شناسایی مؤلفه های تدریس اثربخش اسهاتید،هدف پژوهش حاضر
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) اسهتفاده1897(  مرحلهه ای کالیهزی7 تحلی موضوعی داده های
 تحلی محتوای دیدگاه دانشجویان در مورد مؤلفه های تدریس.شد
 زیر مضمون و22، کد اولیه329 اثربخش اساتید منجر به شناسایی
 مضمون اصلی شد که عبارتاند از ویژگیهای علمی (تسهل بهر2
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روشههههای تهههدریس فعهههاه؛ اسهههتفاده از امکانهههات و وسهههای
کمکآموزشی)؛ مدیریت کالس (مدیریت زمان؛ داشتن طرح درس؛
قواعد و قوانین کالسی انعطافپذیر؛ سبک مدیریت تعاملی؛ مهارت
برقراری ارتباط)؛ ویژگیهای اخالقی (روحیه انتقادپهذیری؛ توجهه و
احترام به دانشجو؛ شوخطبعی؛ وقهتشناسهی؛ عشه و عالقهه بهه
تدریس و دانشجویان؛ عدالت)؛ انگیزش (استفاده از منابع گونهاگون
انگیزشی؛ ترغیب شاگردان به یادگیری؛ توجه به تفاوتهای فردی
دانشجویان؛ ایجاد شور و هیجهان در فراینهد آمهوزش) و ارزشهیابی
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مقدمه
اهمیت تدریس و کیفیت آن در رشته هت ی دانشتا ه
ب گونت ای استت کت اوتروبه بت یتو وو تو وهت در
چش انداب آووبش ع ل تبدیلشتده استت ( & Henard
 .)Leprince-Ringuet,2008:3پژوهشه ی بستی ری بتر
نقش و ج یات ه اررگتذار تتدریس و وهت ر هت ی آن بتر
کیفیت ک رکرد آووبش اعضت ی هیئتتعلمت دانشتا ه
تأکید دارد ( & Endaleb & Ahmadi, 2007; Sadeghi
;Hosseini, 2008; Sheikhzadeh & Sameri, 2010
Hossein Nejad & Aakhsh, 2013; Shabani Varaki
& Gholizadeh Radvand, 2006; Farhadian et al,
2007; Badeleh et al, 2013; Martens & Prosser,
 .)1998پژوهش درب ره کیفیت و وؤلف ارربخش تتدریس

در دانشا ه ابجمل وه ترین وس ئل است ک اب یوستو
ب بخورد ون سب برای تجزیت وتحلیتل وست ئل آووبشت ،
تصمی گیریهت ی اس ست و برن وت ریتزی راهبتردی در
اخهی ر وسئوالن و وهصدی ن آووبش ع ل قرار و دهد و
اب سوی دیار اعض ی هیئتعلم ب آگت ه اب کیفیتت و
وؤلف ه ی ارربخش در جری ن تتدریس قت در بت اصت
شیوه ه و روشه ی آووبش و درنهیج افتزایش ویتزان
ی دگیری عمیق و وعنت دار در دانشتجوی ن خواهنتد بتود
(.)Nami & Safari, 2011: 1
تدریس ارربخش در آووبش ع ل یو وفهتو وتورد
اخه ف است ک نم توان یو تعریف و برداشت فراگیتر
و ج وع اب آن را بی ن کرد .تع ریف وهنوع برایت ن بیت ن
شده است ک هر یو اب تع ریف ارائ شده در بستهره ی
بو ن و وک ن خ ص ق بل تفسیر است بدین وعن ک در
نظری ه ی سنه بیشترین تأکید بر نقش آووبشدهنده
و در نظری ه ی جدیتد تتدریس بت عنتوان یتو فراینتد
چندج نبتت و تعتت ول تعریتتف شتتده استتت کتت نقتتش
آوتوبشدهنتده صترف تستهیلگتری استت ( & Asady
 .)Gholami, 2016: 114بت وجتتود ایتتن تنتتو تعریتتف
( )Nami, 2011: 52تتتدریس ارتتربخش ( Effective
 )Teachingرا وجموع ت ای اب عملکرده ت و ویژگ ت ه ت ی
اسه د و داند ک ب عث دسهی ب دانشجوی ن بت اهتداف

آووبش ت و ی ت دگیری و ت شتتود .در ایتتن وفهتتو تعبیتتر
"ارربخش ِ تدریس" بر "کتنشهت ی وعلت " ( Teacher
 )actionsداللت دارد وثل نحتوة تو تی دادن و ستؤال
پرسیدن وعل و ...ک و تواند بر ی دگیرندگ ن تأریرگتذار
ب شتد ( .)Gage, 2009: 8تتدریس ارتربخش در تعت ریف
تولیدی ب وفهو تغییرا وثبت در حوبهه ی شن خه ،
تأریری و روان حرکه ناریسه و شتود و در تعت ریف
فرآینتتدی بتتر عمتتل تتتدریس (آو ت دگ و ارائ ت ) تأکیتتد
و کنتد .تتدریس ارتربخش اب دیتدگ ه تولیتد  -فرآینتد
و تواند بت عنتوان فع لیتتهت ی وتدر کت هت قبتل
(وقدو ت ) و ه در طول (ارائ ) تدریس اتف ق وت افهتد
ک ونجر بت تولیتد تغییترا وثبتت در دانشتجوی ن در
حوبة وربوط علم  ،ش ول شن خه  ،تتأریری و خصوصت
روانت حرکهت وت شتود ،تعریتف گتردد ( Abrami et
 .)al,1997 as cited in Macdonald,2007تتتدریس
ووفتتق ( )Successful Teachingتدریس ت استتت ک ت
و توان ب آن ی دگیریه ی وورد نظتر را بت دستت آورد؛
یعن تدریس ک در آن فراگیران در حتد ق بتل قبتول
دانش و وه ر ه ی وورد تدریس توسط وعلت را کستب
نم یند (.)Carr et al,2006
پژوهش در وتورد شن س ی و ب ک رگیری وؤلف هت ی
تتدریس ارربخش در دانشا ه ،پیش اب هر چیز در یت فهن
کمبوده و جبران نواقص آووبشت وتؤرر استت؛ چراکت
ایتن اور ونجر ب تقویت نق ط قتو ووجتود در کیفیتت
تدریس اسه دان خواهد شتد ( Mohammadi Khangah
 )& Hosseinzadeh,2015:87خصوصی و ویژگ ه ی
یو آووبشار ارربخش است ک و تواند ووجب تستهیل
فرآیند آووبش شده و حه نقص کهب درس و کمبتود
اوک ن آووبش را جبران کنتد و یت بترعکس ،بههترین
ووقعیت و وو و تدریس را ب علت عد ک رآودی ،بت
تدریس ن ک رآود و ن ووفق تبتدیل کنتد ( & Pourjavid
.)Alibeygi, 2013: 66
دربوین تة شن س ت ی و تعیتتین وؤلف ت ه ت ی تتتدریس
ارربخش است تید رشتهة برن وت ریتزی درست در ستح
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دانشا ه پژوهش ب صور وسهقی انج نارفه است و
بیشهر پژوهشه در رشته هت ی علتو پزشتک و یت در
سح ک ن دانشا ه انج شده است ک در اداو ب بی ن
آنهتتت وتتت پتتتردابی Asgari & Mahjoob ( .
 )Moadab,2010در پژوهش وؤلف ه تدریس ارتربخش
را در چه ر حیح دانتش پژوهت  ،روش تتدریس ،قتدر
ارتبتت ط و شخصتتیت فتتردی بیتت ن کردنتتدRasouli ( .
 )Bago,2010در پژوهشت ت بتتترای کیفیتتتت تتتتدریس
وؤلف ه ی ی دگیری ،اشهی ق وتدر  ،ج وعیتت وح لتب،
اوهح ن ،تک لیف ،اسهراتژی ه ی تعت ول  ،رابحتة اعضت ی
در  ،تخصتص
هیئت علم ب دانشجو ،ودیریت کت
ودر در حوبة وحهتوا ،طراحت در و ارائت را بیت ن
و کند )Raoufi et al,2010( .در پژوهشت وؤلفت هت ی
تسلط ک ف بر وو و در  ،حضور ب ووقتع در کت ،
و
برن وتت ریتتزی جهتتت استتهف ده اب تمتت وقتتت کتت
ب ک رگیری وث ل ه ی ک ربردی حتین در را بت عنتوان
بههرین وؤلف هت بترای اربیت ب کیفیتت تتدریس بیت ن
کردنتد )Mohaddesi et al,2012( .در پژوهشت بترای
تدریس ارربخش وؤلف ه ی روش تتدریس ،ویژگت هت ی
فردی اسه د ،دانش پژوه و توانت ی در ایجت د ارتبت ط و
وش وره را بی ن نمودند.
( )Badeleh et al,2013در پژوهش ت نش ت ن دادنتتد
ویژگ ه ی حرف ای اس تید وه ترین ع ول در اربشتی ب
ابنظر دانشجوی ن بود و ویژگ ه ی علم و فتردی آنت ن
ب ت ترتی تب در اولوی تت بعتتدی قتترار داشتتت .در بختتش
ویژگ ه ی حرف ای توان ی است تید در تفهتی در ؛ در
بخش ویژگ ه ی علم توان علم و دانش اس تید و در
بخش ویژگ ه ی فردی صبر و حوصتل و اخت ق ختو
اس تید بیشهرین وی ناین را بت ختود اخهصت ص دادنتد.
(  )Mehr Mohammad et al,2013در ارری تتألیف بت
عنوان «درآودی بر آووبشاری در آووبش ع ل  :ب سوی
اسه د آووبش پژوه» وه ترین اصول اس س تتدریس در
آووبش ع ل را ب این شر بی ن کردند :اصتول آوتوبش
وحور؛ اصل آووبش ووقعیت وحور؛ اصل آووبش پتروهه

وحور؛ اصل آووبش هم هنگ ب اربشی ب ؛ اصل آووبش
پی ودوحور؛ اصل آووبش (ی دگیری) حس نستبت بت
فرهنگ (نقش آن در شتن خت و فهت پدیتدههت )؛ اصتل
آووبش حس ب وعن ی وندرج در بب ن؛ اصل آوتوبش
وبهن بر تف و ه ی فردی.
( )Mehrabi Nia,2013در پژوهشت نشت ن داد کت
اولویتبندی عواول وؤرر در تدریس ارتربخش اب دیتدگ ه
دانشجوی ن ب ترتیب روشهت ی نتوین تتدریس ،ارتبت ط
اسه د و دانشتجو ،تکت لیف ک ست  ،توانمنتدی علمت و
جتتذ دانشتتجو بتتود )Gholami & asady,2014( .در
پژوهش بی ن کردنتد کت وقولت هت ی اس ست تتدریس
ارربخش ابنظر اس تید وه ر ه ی ارتبت ط ؛ خصوصتی
آووبش دهنده و آووبش گیرنده؛ وه ر هت ی آووبشت و
عواول بوین ای است )Salimi & Ramezani,2015( .در
پژوهش بی ن کردند ک وؤلف ه ی روابط انست ن  ،طتر
در وحلو  ،توج ب وحتیط یت دگیری ،انجت دقیتق
روش تدریس ون سب ،ویژگ ه ی شخصتیه وتدر و
اربشی ب ب ووقع ،بیشهرین تتأریر را بتر وهغیتر تتدریس
ارربخش دارند )Shah Talebi et al,2015( .در پژوهش
نش ن دادند ک چت لش هت ی تتدریس است تید شت ول دو
وؤلف اصل و پتن بیروولفت استت .وؤلفت هت ی اصتل
شتت ول ن ک رآوتتدیهتت ی فنتت (شتت ول روش تتتدریس،
ودیریت بو ن) و ن ک رآودی ه ی حرف ای (ش ول دانتش،
وحهوا و اربشی ب ) بود.
( )Tang,1997در پژوهشت بترای ارربخشت آوتوبش
وؤلف ه ی ب این شر بی ن کرد :وتواد آووبشت وا ت ،
ویزان و کیفیت پ سخاوی اسه د ب سؤاال دانشتجوی ن،
برختتورد وؤدب ن ت استته د ب ت دانشتتجوی ن ،داشتتهن رفه ت ر
حرف ت ای ،داشتتهن تستتلط بتتر وو تتو درس ت  ،داشتتهن
انهظ را ب ال )Nicholas,2002( .در پژوهش و ک هت ی
را برای تعیین کیفیت تدریس وشخص کترد کت شت ول:
داشهن هدفه و پی وده ی ی دگیری وا برای جلست
تدریس؛ آگ ه دانشجوی ن نسبت ب اهتداف و پی وتده ی
یت دگیتری؛ تسلط قتوی بت وح لب وو وع تتتدریس؛
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وحهتتوای ون ستتب بتترای جلستت تتتدریس؛ انهختت
فع لیتتتهتت ی تتتدریس چتت لش وحتتور؛ درگیتتری همتت
دانشجوی ن در فرایند تدریس ب گون ای انایزند ( as cited
 )Silvestri,2005( .)inAschenbrener,2008در پژوهش
برای تدریس ارربخش وؤلف ه ی ب این شر بیت ن کترد:
عشق ب تدریس و ی دگیری؛ احهرا ب دانشجوی ن؛ فلسفة
تدریس و ی دگیری دانشجو وحور؛ اط اب حوبه وو تو
و اشتتهی ق ب ت آن؛ س ت بو نده ت و آو ت دگ ؛ استتهف ده اب
ودل هت ی نقتش و وشت وره؛ تجت ر تتدریس وترتبط بت
گذشه ؛ بهبود وسهمر در و تدریس؛ اخ ق ک ری قتوی
(  .)Fuhrmann & Geyer,2003در پژوهش بترای وعلت
خو و ارربخش این ویژگ ه را بیت ن کردنتد :وح لتب را
تو تتی دهتتد ،بتت ستتؤاال پ ستت ،بدهتتد ،روشهتت ی
تدریسش ن را تغییتر بدهنتد؛ بت دانشتجوی ن و پیشترفت
ی دگیریش ن ع ق وند ب شند و توج نشت ن دهنتد؛ ب یتد
شوخ طبع ،صمیم و صبور ب شند و ع دالن نمتره بدهنتد
( .)Gurny,2007در پژوهش پن وؤلف را بترای تتدریس
وتتتؤرر پیشتتتنه د وت ت کنتتتد :دانتتتش وعلت ت  ،شتتتوق و
وسئولیتپذیری برای ی دگیری؛ فع لیتهت ی ک ست کت
وشوق ی دگیری است؛ اربی ب فع لیت ه ی ک ی دگیری را
اب طریق تجربت تشتویق وت کنتد ،بت بخورد وتؤرری کت
را ایجت د وت کنتد؛ تع وتل
فراینده ی ی دگیری در ک
وؤرر بین ودر و فراگیر.
( )Rama,2011در پژوهش برای تتدریس ارتربخش
پن ع ول را بی ن کترد :شخصتیت استه د؛ شتیوه ارائت ؛
انصت ف و ست بگ ری؛ سی ستتت در کت ر؛ نظت ر وستتهمر.
(  )Ramsden,2014در که ختو نهت ی پتژوهشهت
پیراوون تدریس ارربخش در دانشتا ه را در شتش اصتل
بی ن و کند :بترانایخهن ع قت در دانشتجوی ن و ارائت
تو یح شف ه و ج وع دربت ره وو توع علمت بت
آن ه ؛ اربش نه دن و احهرا ق ئل شدن برای دانشجوی ن
و ی دگیری آن هت ؛ اربیت ب و بت بخورد ون ستب؛ تعیتین
اهداف روشن و فراه کتردن چت لشهت ی فکتری بترای
دانشتتجوی ن؛ استتهق ل ،کنهتترل و درگیتتری ب ت و ت یف
ی دگیری؛ ی دگیری اب دانشجوی ن (.)101-109:p

عل رغ اهمیت و ج یا ه ک شن س ی وؤلف هت ی
تدریس ارربخش اس تید در ووفقیت آووبش و تحصتیل
دانشجوی ن دارد بیشهر پتژوهش هت دربوینتة کیفیتت و
ارتتربخش تتتدریس استت تید در ستتح کتت ن دانشتتا ه
انج گرفه است و پژوهشهت ی بستی ر کمت در ستح
خرد و ب صور تخصصت بت بررست کیفیتت تتدریس
پرداخه اند .ی فه ه ی پژوهش در سح خرد و ب رویکرد
کیف دیتدی عمیتق تتر ،واقتع بین نت تتر ،کت ربردی تتر و
اررگتتذارتری بتتر ووفقیتتت و ی ت دگیری دانشتتجوی ن دارد.
( .)Shah Talebi et al,2015در پتژوهش ح تر بترای
درک عمیق تر و بههر وؤلفت هت ی ارربخشت تتدریس اب
خردترین عضو سح آووبش یعنت دانشتجوی ن وقت طع
دانشتا ه
ارشد و دکهری کت در یتو ستح در کت
وشتتتغول بت ت یت ت دگیری درو و وو تتتوع رشتتته
برن و ریزی درس اب اس تید و ب شند و در ستح دیاتر
در وراکز آووبش ع ل وشتغول تتدریس ایتن درو در
وراکز آووبش ع ل و ب شند اسهف ده شد .لذا ب توج ب
اهمیت این وستئل بت شن ست ی وؤلفت هت ی تتدریس
ارربخش است تید رشته برن وت ریتزی درست اب دیتدگ ه
دانشجوی ن رشه برن و ریزی درس دانشا ه ه ی ع وت
طب طبت ی و تهتتران پرداختتت شتتده استتت و ب ت ونظتتور
شن س ی و طبقت بنتدی وؤلفت هت ی تتدریس ارتربخش
پرسش بیر وبن ی بررس پژوهش قرار گرفت.
 وعن ی تجرب وؤلف ه ی تدریس ارتربخش است تیدرشه برن و ریزی درس اب دیدگ ه دانشجوی ن این رشه
چاون است؟
روششناسي پژوهش
این وح لع یو پژوهش کیف اب نو پدیدارشن س بود.
ج وع پتژوهش کلیت دانشتجوی ن ک رشن ست ارشتد و
دکهری رشه برن و ریزی درس دانشا ه تهران و ع وت
طب طب ئ بود .روش نمون گیری وبهن بر هتدف بتود و
افرادی ک وعی ره ی وتوردنظر وحقتق (دانشتجوی تتر
دو ک رشن ستت ارشتتد و دانشتتجوی ن دکهتتری  -اگتتر
دانشتتجوی ن دکهتتری رشتته تحصتتیل آنه ت در وقحتتع
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ک رشن س ارشد برن و ریزی درس نبوده ب یتد تتر دو
دکهری ب شند -دارای س بق تتدریس در وراکتز آوتوبش
عتت ل ) را داشتتهند کتت بتت عنتتوان نمونتت پتتژوهش
انهخ شدهاند و کلی شرکتکنندگ ن در طتول وح لعت
اج به داشهند ک در صور عد تم یل بت همکت ری در
پژوهش اب وح لع خت رج شتوند .تعیتین بوت ن و وکت ن
وص حب ه اب ستوی شترکتکننتده انجت وت گرفتت
همچنین بط صوت فرایند وص حب ب ت ئیتد و گترفهن
اج به انج شتد و کلیت اط عت وصت حب وحرو نت و
بدون ذکر ن وص حب شونده بود فرایند گزینش افراد تت
بو ن اداو پیدا کرد ک در جری ن کسب اط ع هتی
داده جدیدی پدیدار نشتد یعنت جمتعآوری دادههت تت
حصتتول اشتتب نظتتری اداو ت ی فتتت و درنه یتتت تعتتداد
وش رکتکنندگ ن ب  21نفر رسید.
وص حب ب صور عمیق و نیمت ست خه ری فه طراحت
شد .فرایند وص حب ب طتر ستؤال اصتل «اب نظتر شتم
وؤلف ه ی تدریس ارربخش اس تید رشه برن و ریزی درس
کدا است؟» شرو شد و در اداوت اب ستؤاال ک وشتاران
«و نند و توانید دراینب ره بیشهر تو ی دهیتد؟» استهف ده
شد .ود وص حب بین  55-25دقیق وهغیر بود دادهه در
طول یو دوره فشرده  5و ه جمعآوری ،ربت ،کدگتذاری و
در ق لب وف هی عمده دسه بنتدی گردیتد .وصت حب هت ی
انج شده ب اسهف ده اب دستها ههت ی تبط ( )mp3بتود و
ستت س ی فهتت هتت ی بتتر روی ک غتتذ ربتتتشتتده و وتتورد
تجزی وتحلیل وحهوا قرارگرفه است.
بتترای تحلیتتل دادههتت اب روش تحلیتتل دادههتت ی
ک یزی ( )Colaizzi, 1987اسهف ده شد .بر این اس
ابهدا پژوهشار وهن وص حب را کلم ب کلمت بتر روی
ک غذ و نویسد ( ت ب اسهف ده اب آن کدگتذاری داده هت
را راحت تر انج دهد) س س ب خواندن دقیق و وکترر
وص حب ه و توصیف شترکتکننتدگ ن ستع در درک
بههر و ه احس شدن ب آنه وت کنتد .در ورحلتة
دو سحر ب سحر داده ه را وتورد بررست قترار داده و
وعن دار ک ورتبط ب وو و اصل پژوهش را
جم

ع وتگذاری و کند س س این وع ن اسهخراج شده،
وفهو س بی و فروول شده و در کد قرار داده شدند .در
ورحل بعدی دسه بندی کده آغ ب و شتود و پتس اب
بت بخوان وکترر کتده وفت هی فروولت شتده درون
دسه ه و خوش ه ی وو وع قرار داده شده و ت ه ی
اصتل بت دستت آوتتد ( as cited in Mohseni et
.)al,2009:29
همچنین بت استهف ده اب فرآینتد تحلیتل وق یست ای
وداو  ،هر داده را ب تم دادهه وق یس کترد .دادههت ی
کدگذاری شده را نیز ب یکتدیار وق یست کترد بت ایتن
صور ک بت هتر وصت حب جدیتد طبقت هت ی قبلت را
ب بناری و طبق وش ب را ب یکدیار ادغت و یت طبقت
جدیدی ایج د کرد و در آخر ب ترکیب کردن کلی عق ید
اسهنه ج شده ب درون یو توصیف ج وع و ک ول اب هم
جزئی پدیده وورد نظر ،ت هت ی بت دستتآوتده درون
وفهو کل و وحوری قرار داده شدند (.)Esmaili،2014
فرآیند تحلیل :وقول بیروقول طبق بنتدی وصت دیق
(گزاره خبری)
برای بررس ویزان ب ورپذیری ی فه هت پژوهشتار بت
اسهف ده اب روش ب ببین اعض ء ،برای این ک ر پ ست،هت ی
وص حب شتوندگ ن را کت عینت روی ک غتذ پیت دهست بی
کردی ب وص حب شوندگ ن برگرداند .هتدف اب ایتن کت ر
این بود ک پژوهشار ب این نهیج برسد ک آی ادراکت
او اب وص حب درست استت یت خیتر؟ کت نشت ندهنتدة
وقبولیت دادهه بتود همچنتین در طت فراینتد تحلیتل
داده ه اب نظرا وهخصص ن پژوهش کیف اسهف ده شتد
و در پ ی ن انج تحلیل وهنه ی وص حب و ی فهت هت در
اخهی ر  1نفر اب وهخصص ن پژوهش کیف قرار گرفت ک
ب بررس فرایند تحلیل و اعهب ر ی فهت هت ب ردابنتد کت
نه ی نش ندهنده وقبولیت تحلیل دادهه بود.
یک اب تکنیتو هت ی عملت بترای افتزایش ق بلیتت
انهق لپذیری ی فه ه اسهف ده اب روی ه ی ویژة کدگذاری
و تحلیل نم دهه  ،نش ن ه و س یر وتوارد تحلیتل دادههت
است ( )Abbaszadeh،2012:24ک در پژوهش ح تر اب

 / 311پژوهش در برنامهریزي درسي ،دوره دوم ،شماره ( 13پیاپي  ،)96سال پانزدهم ،زمستان 3161

روش تحلیتتل دادههتت ی ک یتتزی ()Colaizzi, 1987
اسهف ده شد.
یافتهها
تعداد افراد شرکتکننتده در پتژوهش  21نفتر ( 11نفتر
ک رشن س ارشد و  8نفر دکهری) بود؛ ک اب ایتن تعتداد
 12نفر دانشتجوی دانشتا ه ع وت طب طبت ئ و  9نفتر

دانشتتتجوی دانشتتتا ه تهتتتران بتتتود ویت ت ناین ستتتن
شرکتکنندگ ن  10س ل بود.
دادهه ی ب دستآوده اب تجزیت وتحلیتل وتهن وصت حب
درب ره سؤال اصل پژوهش ونجر ب شن ست ی  128کتد
اولی ت ()Initial Code؛  26بیتتر وضتتمون (،)Category
وقول ی درونو ی فرعت و  6وضتمون اصتل  ،تت و یت
درونو ی اصل شد.

جدول  .3مضامین اصلي و فرعي آشکارشده از تحلیل دادههاي مصاحبه
تعداد کدها

مضامین اصلی

مضامین فرعی

ویژگیهای علمی

تسلط بر موضوع؛ دانش علمی معتبر و بهروز از موضوع تدریس؛ برقراری ارتباط با ن ن ار و
عمل در موضوع؛ رویکرد پژوهشگری نسبت به تدریس موضوع

مهارتهای تدریس

ب طن مططلب به زبطن ش وا قطبلفهم و منسجم؛ بهکطرگ ری روشهاطی متتلات تادریس؛ کاطربرد
روشهطی تدریس فعطل؛ استفطده از امکطنطت و وسطیل کمکآموزشی

مدیریت کالس

مدیریت زمطن؛ داشتن طرح درس؛ قواعد و قوان ن کالسی انعططفپذیر؛ سبک مدیریت تعطملی؛
مهطرت برقراری ارتبط

ویژگیهای اخالقی

روح ة انتقطدپذیری؛ توجه و احترام به دانشجو؛ شوخطبعی؛ وقاتشنطسای؛ عشا و عالقاه باه
تدریس و دانشجویطن؛ عدالت

انگیزش

استفطده از منطبع گونطگون انگ زشی؛ ترغ ب شطگردان به یطدگ ری؛ توجه به تفاطوتهاطی فاردی
دانشجویطن؛ ایجطد شور و ه جطن در فرایند آموزش

ارزشیابی

کطربرد روش جدید و متنوع ارزش طبی؛ تنطسب روش ارزش طبی باط موضاوع درسای؛ تأک اد بار
ارزش طبی فرایند مدار

ویژگيهاي علمیي :وشت رکتکننتدگ ن در پتژوهش
ح ر ب ویژگ ه ی علم اس تید اشت ره وت کننتد کت
ش ول وقول تسلط بتر وو تو ؛ دانتش علمت وعهبتر و
ب روب اب وو و تدریس؛ برقراری ارتب ط بین نظر و عمل
در وو تتو ؛ رویکتترد پژوهشتتاری نستتبت ب ت تتتدریس
وو و شد ک هرکدا اب این وقول هت شت ول کتده ی
ورتبط ب وقول خ ص خود است.
دربوینة دانش علم وعهبر و ب روب اب وو تو تتدریس
و ت تتتوان ب ت ارائ ت ون ت بع علم ت جدیتتد و وعهبتتر ،بی ت ن
رویکرده ی نوین پژوهش در وو و ؛ بی ن آخرین ی فه هت
و تغییر و تحوال علم دربوینتة وو تو تتدریس اشت ره
کرد .ب عنوان نمون در این بوین ه و تتوان بت نقتلقتول
وش رکتکنندهه ی شم ره  1و  16اش ره و شود.

36
87
67
87
14
63

شم ره « :1اسه د ب ید ب وو و درس تسلط ک وتل
داشه ب ش و بهون اونو بت ست یر وو توع ربتط بتده
جدیدترین ی فه ه و نه ی پژوهشه
همچنین تو ک
را در اون وو و بی ن کن و ن اینک بی د ی فه ه ی ک
برای س له ی پیش را با ».
شم ره « :16اسه د ب ید آخرین و ب روبترین که هت
و وق ال علم را در اون بوین تدریس ب و ب عنتوان
ون بع وعرف کن  .ب نظر این وسئل خیل وهم چون
رشه برن و درس نوپ ستت و همتش در حت ل تغییتر و
ایج د رویکرده جدیده پس اسه د ب ید وت رو بت آخترین
تغییرا علم در اون وو و آشن کن ».
مهارت هاي تدریس :وش رکت کننتدگ ن در پتژوهش
ح ر ب ویژگ وه ر ه ی تدریس اش ره و کننتد کت
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ش ول وقول بیت ن وح لتب بت ببت ن شتیوا ق بتلفهت و
ونسج ؛ ب ک رگیری روشه ی وخهلف تتدریس؛ کت ربرد
روش ه ی تدریس فعت ل؛ استهف ده اب اوک نت و وست یل
کمو آووبش شد ک هرکتدا اب ایتن وقولت هت شت ول
کده ی ورتبط ب وقول خ ص خود است.
دربوینتة بیت ن وح لتب بت ببت ن شتیوا ق بتلفهت و
ونسج و توان ب ارائ وثت ل هت ی کت ربردی و روشتن
س ب ،چه رچو و س خه روندی ارائ وح لب؛ س دهست بی
اش ره کرد .ب عنوان نمون در
وفهو برای ارائ در ک
این بوین ه ب نقلقول وش رکتکنندههت ی شتم ره  5و
 19اش ره و شود.
اسه د نب ید تو بی ن وح لتب و
شم ره « :19تو ک
وف هی اب بب ن پیچیده و سناین اسهف ده کن ک اکثتر
دانشجوه نهونن ب ش ارتب ط برقرار کنن بلک ب ید وحلب
را ب س ده ترین بب ن ک برای دانشتجو ق بتلفهت ب شت
بی ت ن کن ت و چقتتدر خوب ت بتترای فه ت بیشتتهر وح لتتب
وث له ی خو و روشن بزنن».
نوع انستج و
شم ره « :5تو بی ن وح لب در ک
بتین
س خه ر بین وحلب ب ش طوری نش ک آخر ک
اینهم وحلب ک بی نشده نهون ارتب ط برقرار کن ».
مدیریت کالس :وش رکت کنندگ ن در پژوهش ح ر
اش ره و کنند ک ش ول وقول
ب ویژگ ودیریت ک
وتتدیریت بو ت ن؛ داشتتهن طتتر در ؛ قواعتتد و قتتوانین
ک س انعح ف پتذیر؛ ستبو وتدیریت تعت ول ؛ وهت ر
برقراری ارتب ط شد ک هرکدا اب ایتن وقولت هت شت ول
کده ی ورتبط ب وقول خ ص خود است.
دربوینة وتدیریت بوت ن وت تتوان بت تعیتین هتدف؛
اولویتبندی کردن وح لب؛ داشهن برن و ریزی کوت هود و
بلندود برای کت ؛ نظت ر و کنهترل بتر فع لیتتهت ی
ک س اش ره کرد .بت عنتوان نمونت در ایتن بوینت هت بت
نقلقول وش رکتکنندهه ی شم ره  7و  9اش ره و شود.
شم ره « :7اسه د ب ید روب اول هتدف کلت و جزئت
وو تتو وتتورد تتتدریس در اون تتتر را تعیتتین کنتت و
وشخص کن اب و چ انهظ ری داره».

شم ره « :9چون بو ن آووبش تو بیشهر درو بیت د
نیست اسه د ب ید اب بین اینهم وح لب ک و تونت تتو
آووبش بده وح لب را انهخت کنت بیشتهرین و
ک
بههرین ک ربرد را داشه و ب اهتداف وو تو وترتبطتتر
ب ش ».
ویژگيهاي اخالقي :وشت رکتکننتدگ ن در پتژوهش
ح ر ب ویژگ اخ ق اس تید اش ره و کنند ک ش ول
وقول روحی انهق دپذیری؛ توج و احهترا بت دانشتجو؛
شوخطبع ؛ وقتشن س ؛ عشتق و ع قت بت تتدریس و
دانشجوی ن؛ عدالت شد ک هرکدا اب این وقول ه ش ول
کده ی ورتبط ب وقول خ ص خود است.
دربوینة توج و احهرا ب دانشتجوی ن وت تتوان بت
عد تحمیل دیدگ ه و ب ور شخص خود ب دانشتجوی ن؛
در نظر گرفهن بو ن ک ف برای همت دانشتجوی ن ختود؛
شخص دانشتجوی ن؛ حفت
حس سیت و درک وشک
حروتتت در دانشتتجوی ن در همتت شتترایط اشتت ره کتترد.
بتت عنتتوان نمونتت در ایتتن بوینتت هتت بتت نقتتلقتتول
وش رکتکنندهه ی شم ره  7و  11اش ره و شود.
شم ره « :7ب دانشجوه در هم شرایط چت بوت ن
ک دانشجو جوا سؤاال را و دون و چت بوت ن کت
نم دون وحهرو برخورد کنن وهأستف ن بعضت است تید
برخورد خیل بدی و کنن و و رو وسخره ه وت کتنن
نظر بر و ترس ».
طوریک اب اینک بخوا تو ک
دیتتدگ ه
شتتم ره « :11بعض ت اب اس ت تید در ک ت
شخصتت خودشتت ن را بتتدون اینکتت وبنتت ی نظتتری و
بی ن و کنن و اگتر وت اون
پژوهشی ن را بان در ک
دیدگ ه را ن ذیری و یت خ فشتو باتی وهأستف ن نمتره
اربشی ب خوب دری فت نم کنی ».
انگیزش :وش رکت کننتدگ ن در پتژوهش ح تر بت
ویژگ انایزش اش ره و کنند ک ش ول وقول استهف ده
اب ونتت بع گونتت گون انایزشتت ؛ ترغیتتب شتت گردان بتت
ی دگیری؛ توج ب تف و ه ی فردی دانشتجوی ن؛ ایجت د
شور و هیج ن در فرایند آووبش شد ک هرکتدا اب ایتن
وقول ه ش ول کده ی ورتبط ب وقول خ ص خود است.
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دربوینتة ایجت د شتتور و هیجت ن در فراینتتد آوتتوبش
و توان ب لذ بردن اب ک ؛ حس اویتدواری؛ کت هش
ا حرا ک ست اشت ره کترد .بت عنتوان نمونت در ایتن
بوین ه ب نقل قول وش رکتکنندهه ی شم ره  21و 11
اش ره و شود.
شم ره « :11بیشهر درس ی و تئوری و اسه دا بیشتهر
در روتین و خسه کنند
سخنران و کنن و ک
درصورت ک اسه د و تون بت بکت ر بتردن وحترک هت و
وحیحو لذ بختش
راهبرده ی جدید و ت به ای تو ک
بکن طوری ک تمت تمرکتز دانشتجوه رو بت وو تو
خسه کننده نش ».
در جلب بکن و ک
ایج د کن ک
شم ره « :21اسه د ب ید جوی را تو ک
در احس تتر و ا تحرا نکنت و
دانشجو تو ک
طوری نش اب وحیط ک  ،اسه د و نمره پ ی ن بهرس ».
ارزشیابي :وش رکت کنندگ ن در پتژوهش ح تر بت
ویژگ اربشی ب اش ره و کنند ک ش ول وقولت کت ربرد
روش جدید و وهنو اربشی ب ؛ تن ستب روش اربشتی ب
ب وو و درس ؛ تأکید بر اربشی ب فرایند ودار شد کت
هرکدا اب این وقول ه ش ول کده ی وترتبط بت وقولت
خ ص خود است.
دربوینة تأکید بر اربشی ب فرایندودار وت تتوان بت
توج ب فع لیت هت ی فتردی دانشتجوی ن در طتولتتر ؛
بتت بخورد فتتوری در هتتر جلستت ؛ پرستتش و پ ستت ،بتت
دانشجوی ن در هر جلس اش ره کرد .بت عنتوان نمونت در
این بوین ه ب نقلقول وش رکتکنندهه ی شم ره  17و
 10اش ره و شود.
شم ره « :10اسه د نب ید کل فرایند اربشی ب ک سو
تو اوهح ن پ ی ن تر خ ص کن و ب ید بت فع لیتت هت ی
در طتولتتر توجت
دانشجو و حضور فع لشون تو ک
کرد و اون رو در اربشی ب لح ظ کن ».
شم ره « :17ب توج ب اینک رشه برن و درست اب
دوره ارشد شرو و ش انهظ روون اب اسه داوون بیشهره
ب نظر ون استه د در طتول تتر ب یتد بترای هتر جلست
ک س فع لیت ه ی را در نظر بایره ک دانشجوه انجت

بدن و تو هر جلس ب دانشجوه دربوینتة فع لیتت هت و
ی دگیریشون ب بخورد بده».
بحث و نتیجهگیري

هدف پژوهش ح ر بررس وؤلف ه ی تدریس ارتربخش
اس تید رشه برن و ریزی درست اب دیتدگ ه دانشتجوی ن
دانشا هه ی ع وت طب طبت ئ و تهتران بتود .تحلیتل و
کدگذاری ی فه ه ستؤال اول ونجتر بت پیتدایش شتش
وضتتمون اصتتل تحتتت عنتت وین ویژگتت هتت ی علمتت ،
وه ر ه ی تدریس ،ودیریت ک  ،ویژگ ه ی اخ ق ،
انایزش و اربشی ب شد.
ویژگي هاي علمي اساتید :ایتن وضتمون بیت نار ایتن
است کت است تید ب یتد ابنظتر علمت و عملت دربوینتة
وو و وورد تدریس تخصص ج وع داشه ب شند؛ یعنت
ودر ب ید فه ون سب اب س خه ر وو وع تخصصت
درس  ،ست بو ن دهت وفهتوو وو توع تخصصت و
اس در و اصتول تحقیتق در حتوبه وتورد تتدریس
داشه ب شتد (.)Amin Khandaghi & Saifi,2013:125
این توان ی دارای ویژگ ه ی تسلط بتر وو تو ؛ دانتش
علم وعهبر و ب روب اب وو و تدریس؛ برقراری ارتبت ط
بین نظر و عمل در وو و ؛ رویکرد پژوهشتاری نستبت
ب تدریس وو و است .این ی فه ه ی بت پتژوهشهت ی
( Mozafari et al, ;Sheikhzadeh & Sameri, 2010
yaghobi & Gholipour ;Mohammadi, 2016 ;2011
SadighMaroufi,
;Moghaddam,
2012
2014; MohammadiKhangah & Hosseinzadeh,
Tofoghiyan et al, ;Banidavoodi, 2014 ;2016
Silvestri, ;Tang, 1997; Gurny, 2007 ;2015
Shah Talebi et al, 2015; Raoufi et al, ;2005
 )2010همسو است.

اس تید ب ید بر وو و وورد تدریس تستلط علمت و
عمل ک ف و ج وع داشه ب شند .اگتر ختود وتدر آن
وو و را ب صور همت ج نبت نفهمیتده و یت د نارفهت
ب شد نم تواند ب درسه و بت صتور وحلتو آن را بت
دیاتران آوتوبش دهتد .هرقتدر وتدر اب نظتر علمت
دربوینة بحث وورد تدریس توانمند ب شد ب علت وسعت
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اط ع  ،توج فراگیران را ب سهولت ب سوی خود جلب
و کند و یو ارتبت ط وتؤرر بتین وتدر و فراگیترانش
برقتترار وتت شتتود ( & Mohammadi Khangah
 .)Hosseinzadeh,2016:87آگ ه آووبشتار اب وو تو
تدریس و تجرب او ب کسب اعهم دب نفس ب التری بترای
او و انج ود ک ویزان ارربخش تتدریس او را هت بت ال
وت بترد (Fasihi ( .)Pourjavid & Alibeygi,2013:65
 )Harandi et al,2008در پتژوهش ختتود بیت ن کردنتتد
ابنظر دانشجوی ن وه ترین ع ول حضتور دانشتجوی ن در
در تسلط اسه د بر وو و وورد تدریس استت
ک
( ) & seyf,2006Kord nowghabi( .)100pدر
پژوهش وعلم ن وسلط بر وو تو وتورد تتدریس را بت
این ویژگ ه ی بی ن و کند قت طعتتر ،دارای تو تیح
ک ول تر ،ب آو دگ بیشهر ،وحمئن تتر ،بت ست بو ندهت
بههر ،ک ق بلفه تر و آراوشبخشتر (.)25p
ودرست ن بت پتژوهش در عمتل آووبشت  ،وست ئل و
وشک ت را ک و نع اب تحقق اهداف آووبش و شود را
شن س ی و کنند و در وورد چاونا آن بت گتردآوری
اط ع و پردابند ،برای حل آنه چ ره وت جوینتد و
ب اینترتیب ب طور وداو در جهت بهبود سح تتدریس
و رفع دشواریهت ی فتراروی تتدریس گت بروت دارنتد
( Saki et al,2004 as cited in Piri,& Salman Oghli
.)Khayavi,2016

مهارت هاي تیدریس :ایتن وضتمون بت توانمنتدی
اس ت تید دربوین تة ک ت ربرد روشه ت  ،اصتتول و راهبرده ت
اش ت ره دارد .ایتتن
تتتدریس در فراینتتد ی ت دگیری ک ت
توان ی دربردارندة وه ر ه ی بی ن وح لب ب بب ن شتیوا
ق بتتلفهت و ونستتج ؛ بت کت رگیری روشهت ی وخهلتتف
تتدریس؛ کت ربرد روشهت ی تتتدریس فعت ل؛ استتهف ده اب
اوک ن و وس یل کمو آووبش است .این ی فه هت ی بت
پژوهشهت ی ( kaviani & Nili,2016; Mohammadi
Tofoghiyan et ;Khangah & Hosseinzadeh,2016
al,2015; asady& Gholami,2014; Mirmohammadi
Meybodi et al,2013; Banidavoodi,2014; Gurny,
Rama,2011; Ramsden,2014; Fuhrmann & ;2007
Geyer,2003; Silvestri,2005; Gholami & asady,
& 2014; Shah Talebi et al,2015; Salimi

& Ramezani,2015; Mehrabi Nia,2013; Asgari
 )Mahjoob Moadab,2010همسو است.

اس تید ب ید ب انتوا روشهت و فنتون تتدریس آشتن
وهن ستب
ب شند ت بهوانند در ووقعیت آووبش در کت
ب وو و و وحهوای وورد تدریس و شرایط ب فت کت
در وهن ستتبتتترین روش تتتدریس را جهتتت تستتهیل
فرایند ی دگیری و خلتق ووقعیتتهت ی یت دگیری بهینت
بت کت ر برنتتد تت بت الترین ویتزان
انهخت و در کت
ی دگیری را در دانشجوی ن ایج د نم ید.
فراگیران ب صور تص دف نم آووبند ی دگیری آن ن
ح صتتل وستتهقی فراینتتده ی استتت کتت وهخصصتت ن
آووبش (اس تید) برای طراح عمدی تج ر یت دگیری
ون سب برای آن ن ب کت ر وت گیرنتد ( .)Zoofan,2016
اس تید ب ونظور آوتوبش هتدفهت ی وخهلتف در بت
ی دگیرندگ ن ب ید بن ب اقهض ی هدفهت و ویژگت هت ی
دانتش آوتوبان اب فنتون و روشهت ی وخهلتف آووبشت
استتتتهف ده کننتتتتد (.)Ahmadi,& Khezri,2011:36
ی دگیرندگ ن ک فع الن ب ی دگیری و پردابند نت تنهت
بههر فراو گیرند بلک اب ی دگیری لذ بیشهری و برنتد
بیرا آنه ب ج ی اینک خود را شنونده صرف بدانند خود
را وسئول یت دگیری ختویش وت داننتد ( & Gardner
Jerome Jewler,2000 as cited in Piri,& khoftehdel
 )et al,2016اباینرو اسه د ب ج ی اینک دربت ره وست ئل

درس ب ارائ تو ی ب ردابد ،ب دانشتجوی ن بتر است
وف هی در ح ل تکوین ،در س خت وعن همراه و شتود؛
بنت براین استه د بت جت ی نقتش انهقت لدهنتده دانتش،
و ب یست تسهیلکننده ی دگیری ب شد و در ط فراینتد
شتکلگیتری درک و فهت اب وو تو درست  ،همتراه
دانشجوی ن حرکت کند (.)Kian,2014:19
یک اب ویژگ ه ی آووبش وؤرر فع لیتتهت ی استت
کت فرصتتت ون ستتب را بتترای وشت رکت دانشتتجوی ن در
ی دگیری و آوتوبش فتراه وت کنتد ( Tofoghiyan et
 )al,2015:5در تدریس بت روشهت ی آووبشت دانشتجو
وحور فراگیران در فع لیته ی آووبش فع النت شترکت
و کنند و ب آنت ن فرصتت داده وت شتود تت نظترا و
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تجربی ت ختتود را ب ت دیاتتران در وی ت ن باذارنتتد
( .)Baghcheghi et al,2010:212درگیت تری فعت ت ل
دانشجوی ن در فرایند یت دگیری ب عتث ایجت د یت دگیری
عمیق و طوالن وتد و وهت ر حتل وستئل وت شتود
(.)Jafari Sani et al,2013:42
همچنین داشهن نظ ونحق در ارائت در توستط
اس تید نیز ب عث ی دداری بیشهر اط ع در دانشجوی ن
شده و درصورت ک ب س دگ بی ن همتراه گتردد ،تتأریر
آووبشتت بیشتتهری خواهتتد داشتتت ( Mazloomy
 .)Mahmood Abad et al,2010:229ودرست ن ک رآوتد
اوک ن  ،وواد آووبشت و رست ن هت ی آووبشت را بترای
انهق ت ل وق صتتد آووبش ت و افتتزایش ی ت دگیری ب ت ک ت ر
و گیرند اسهف ده اب این اوک ن ب عث افتزایش و بهبتود
در وت شتود ( & Miller
کیفیت ی دگیری در ک
.)Miller,2007
مدیریت کالس :این وضمون بی نار وهت ر است تید
دربوینة خلق و س خهن وحیط ی دگیر س بنده بت ونظتور
فع ل و درگیر کردن هرچ بیشهر دانشجوی ن در فراینتد
در استت .برخت اب وهت ر هت ی
ی دگیری در ک
ووردنی ب در این وضمون عبت ر انتد اب :وتدیریت بوت ن؛
داشهن طر در ؛ قواعد و قوانین ک س انعح فپتذیر؛
سبو وتدیریت تعت ول ؛ وهت ر برقتراری ارتبت ط .ایتن
ی فه ه ی ب پژوهشه ی ( Shah Talebi ;Rama,2011
Badeleh et ;Salimi & Ramezani,2015 ;et al,2015
Mohaddesi et ;Raoufi et al,2010 ;al,2013
Rasouli Bago,2010; Pourjavid
& ;al,2012
sayyadi
et
al,
;Alibeygi,2016
Eslamian
et
;Mohammadi,2016 ;2015
Endaleb & ;Liyaghatdar et al,2008 ;al,2014
 )Ahmadi,2007همسو است.

ک ت ه ت ی ک ت ب ت ختتوب اداره و ت شتتوند بههتترین
فرصته ی یت دگیری را بترای فراگیتران فتراه وت آورنتد
اس تید اب این طریق وت تواننتد ووانتع و رفه رهت ی وتزاح
ی دگیری را اص نم یتد و بت ایجت د وحیحت آرا  ،بتدون
تنش و وحلو ویزان ی دگیری دانشجوی ن را افزایش دهد.

ودرستت ن در کتت هتت ی در ب یتتد ستتبوهتت ی
وتتدیریه را وهن ستتب بتت ویژگتت هتت ی شخصتتیه
ی دگیرندگ ن و روشه ی تدریس را بت گونت ای انهخت
کنند ک ی دگیرندگ ن فرصت کسب انوا وه ر هت ی را
در بی ووبنتد ( Khalkhali et
اب طریق عمل در ک
در خ ل اب اسهر
 .)al, 2009:62هر چ جو ک
و ا حرا ب شد و رابحة قتوی انست ن و اجهمت ع بتین
استه د و دانشتجوی ن و همچنتین بتین دانشتجوی ن بت
یکدیار برقرار ب شد ،آن ن نارش وحلو تتری نستبت بت
ی دگیری پیدا و کنند ( )Jafari Sani et al,2013:43در
ک ه ی جذا بین وعل و شت گرد روابحت وثبتت و
پوی  ،همراه ب احهرا وهق بل ،وش رکت و ر ت یت درونت
برقرار استت .ایتن کت هت وهوجت اهتداف وشخصت
هسهند و وعل و ش گرد ب صترف بوت ن و توجت روانت
وسئول تحقق اهداف هسهند .سترانج در کت هت ی
س بو ن ی فه انهظ را رفه ری و ی دگیری ک و وا ت و
روشن است و وعل س خه ر ون ستب را بترای تتدریس و
آووبش وف هی و وو وع درست فتراه کترده استت
(.)Samadee et al, 2008:159
اس تید ب ید در طول فرایند آووبش ابآنچ در ک
در اتف ق و افهد آگت ه ب شتد تت بهوانتد فع لیتتهت ی
را ب سمت افتزایش یت دگیری شت گردان هتدایت
ک
در اب وق تو اعم ت ل و
کنتتد تستتلط استته د بتتر ک ت
رفه ره ی ب نظ جلوگیری و کند .وعل ب ید فراگیتران
را اب و تتتعیت تحصت تیل خودآگت ت ه ست ت بد و دربت ت ره
ووقعیتتته ت ی آن داوری کنتتد و بههتتر استتت پیشتترفت
تحصیل فراگیران را ب جت ی وق یست بت ه بت گذشته
و تتعیت درس ت خودت ت ن وق یس ت کنتتد ( Mortazavi
.)Zadeh, 2010
اگر تدریس را وع دل وفهو ارتب ط نایری دستکت
ب یتد ارتبت ط را شتترط الب تتتدریس در فراینتتد آوتتوبش
دانست .)Sha`bani, 2016( .اوروبه اس تید بدون آگت ه
اب روشه ی برقراری ارتب ط 1وؤرر و فنون تدریس هرگز
1. Communication
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ق در نخواهند بود و یف خحیر خود را ب نحوی ش یسه
انج دهنتد (Taherizadeh ; Norouzinia et al, 2014
 .)et al, 2011برقراری ارتبت ط دانشتجو بت استه د ب عتث
افتزایش اعهم دبت نفتس و انایتزه یت دگیری در دانشتجو
وت گتردد ( Paterson & Crawford,1994 as cited in
 .)Piri,& Ghadami et al,2007برقراری ارتب ط ختو و
جهتدار وی ن ودر و فراگیران در ایج د ع ق ونتدی و
در
س بش بههر و ک هش تنشه و وشک در ک
تأریر بسزای دارد بیرا ودرس ک ع ق ونتد بت توستع
ارتب ط ب فراگیرندگ ن خود است ،ع وه بر آنکت گوینتده
در است ،شنوندة ختوب نیتز
خو و فع ل در ک
هست و بدین ترتیب ارتب ط را دوطرف و پ یدار و کنتد.
رفه ر ودر در قب ل دانشجوی ن ت حدود بی دی ست بنده
جوی است ک و تواند ی دگیری را دلنشین و آست ن یت
ب عکس ،آن را خسته کننتده و دشتوار ست بد؛ بنت براین،
صتمیمیت وتدر  ،رفهت ر گتر و احهراوت کت بترای
شخصیت دانشجو ق ئتل وت شتود ،وت توانتد تتدریس را
وتتتؤررتر ست ت بد ( & Mohammadi Khangah
.)Hosseinzadeh, 2016: 87
و تتوان
همچنین دربوینة ارر ودیریت بهین ک
گفت است تید دارای برن وت ریتزی انهظت را ختود را بت
فراگیران ونهقل و کنند و درنهیجت پیشترفت علمت و
یتت دگیری آنهتت را افتتزایش وتت دهنتتد ( Bakhtiar
 )Nasrabadi & Norouzi, 2003وه ترین و علم ترین
در ق لب تنظی طر
نو برن و ریزی اسه د در ک
درس و توان طراح و اجرا شود.
ویژگي هاي اخالقي اساتید :ایتن وضتمون بیت نار
این است ک است تید ب یتد در فراینتد تتدریس وجموعت
ویژگت ه ت و وست ئل اخ ق ت را لحت ظ نم ینتتد .اخ ت ق
تدریس ب وجموع و حظ اخ ق ک اس تید ب ید بت
آن توج داشه ب شد و تدریس ختود را در ق لتب آنهت
تنظی نم یتد گفهت وت شتود ( & Behriani Kashani
. )Bagheri,, 2008این و حظ دربردارنده ویژگ ه ی
روحیتت انهق دپتتذیری؛ توجتت و احهتترا بتت دانشتتجو؛

شوخطبع ؛ وقتشن س ؛ عشتق و ع قت بت تتدریس و
دانشجوی ن؛ عدالت است .این ی فه ه ی ب پتژوهش هت ی
khaghanizade
et
al,
; Sattari,
(2014
Faramhini ;2012; Mosaddegh et al, 2014
Azizi , ;Farahani & Behnam Jam,, 2012
& Salmanzadeh
; Imanipour, 2012 ;2010
Sajjadiyeh & Madanifar,, ;Farhadi,, 2015
Mohaddesi et ;2014; Matlabi Fard et al, 2011
yaghobi & Gholipour Moghaddam, ;al,2012
 )2012همسو است.

در فرهنگ دین و اس و وعلم ب ونزل شغل انبی
است و آووبش و تدریس فرایندی است ک اب طریتق آن
آدو و تواند اب جنب هت ی وخهلتف بت کمت ل برستد .
اباینرو در دیرین فرهنگ اس و  ،اس فرایند و فعتل
تدریس اب یو بنی ن اخ قت وحکمت برختوردار بتوده
است و وعلم ن و ودرس ن و ب یست اب اصول در ایفت ی
نقتتشه ت ی حرف ت ای ختتود تبعیتتت کننتتد ( Azizi,
 .)2010:177توجت بت رشتد و توستع همت ج نبت
ویژگ ه ی اخ ق است تید وت توانتد ونجتر بت بهبتود
عملکرد ک س دانشجوی ن شود ( Matlabi Fard et al,
 .)2011:2اس ت تید دانشتتا ه اب یتتوستتو ب یتتد اب
خمیرو ی ه ی فکری دانشجوی ن آگ ه ب شند ت بهوانند در
آنهت اعهم دبت نفتس ایجت د و آن را تقویتت نمتوده و
وهن سب ب نی به و خواسه ه یش ن ب آنه رفه ر کنند و
ب ایج د ارتبت ط و حفت شتأن و ج یات ه دو طترف و بت
حضور در جمعه ی دانشجوی ب آن ن احهترا باذارنتد.
(.)brahiee, 2012:145
اس تیدی ک اصول اخت ق حرفت ای (و ننتد رع یتت
حقتوق فراگیتران ،برقتراری تعت و وحلتو علمت و
اجهم ع ب دانشجوی ن ،رع یتت استه ندارده ی علمت و
س بو ن  ،نارش وحلو ب یت دگیری و فراگیتران) را در
فرایند تدریس و آووبش رع یت و کنند ووجب ارتقت ی
کیفیت فراینده ی ی دده  -یت دگیری وت شتود و ایتن
ویژگ ه ی حس وسئولیت طلب در ی دگیری و آووبش،
شوق ب آووخهن و انایزهٔ بیشهر بترای یت دگیری را در
دانشجوی ن تقویت کند (.)Babasafari, et al, 2013: 83
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انگیزش :ایتن وضتمون بیت نار وجموعت اقتداو ت
توسط اس تید است ک ب عث ایج د نتوع برانایخهات و
تداو و ناهداری رفه ره دانشتجوی ن بت ستمت اهتداف
آووبش و شود؛ و دربردارنتدة راهبردهت ی استهف ده اب
ون بع گون گون انایزش ؛ ترغیب ش گردان بت یت دگیری؛
توج ب تف و هت ی فتردی دانشتجوی ن؛ ایجت د شتور و
هیج ت ن در فراینتتد آوتتوبش استتت .ایتتن ی فه ت ه ت ی ب ت
پتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتژوهشهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ی
& Gholami
( ;Gurny,2007; Ramsden,2014
Soltani
; Seraji et al, 2015 ;asady,2014
Arasteh H, ;Arabshahi & Ghaderi, 2001
Fallahi & Rostami, ;Mahmoodi-Rad,2004
 )2015همسو است.

انایزش ( )Motivationوهت تترین شترط یت دگیری
است ( .)Kadivar, 2011اس تیدی ک ق در ب شند فض ی
را ب فض ی وحلو و انایزش تبدیل کنند نظ
ک
ایجت د خواهنتد کترد ( & Black
و پوی ی را در ک
Deci,2003 as cited in Piri,& Samadee et
.)al,2008:159

 .یو ودر خو در راسته ی ایجت د یتو وحتیط
ی دگیری وحلو  ،ب ید درک ب الی اب ستح انایتزش و
وس ئل ورتبط ب احس س و هیج ن دانشجوی ن داشه
ب شد ،تع ول اجهم ع وثبت را تشویق کنتد و بوینت را
برای افزایش تعهد و انایزه برای ی دگیری وحلو فراه
نم یتد ( .)Eslamian et al, 2014:694بت ایجت د انایتزه
استت کت فراگیتران در جریت ن فعت ل یت دگیری ستهی
و شوند و آن را پیایری و کند (.)Fathi Azar, 2015
ایجت د نم ینتد و
اس تید ب ید وحیط برانایزنده در ک
را نیتز اعمت ل نم ینتد.
درعینح ل قواعد و قوانین ک
در را ب فض ی
اس تیدی ک ق در ب شند فض ی ک
وحلو و انایزش تبتدیل کننتد ،نظت و پویت ی را در
ایج د خواهند کرد ( & Black,2000 as cited in
ک
 .)Deci Piri,& Agha Hosseini,2005وعلم ن ب یتد اب
آووبشت در وحتیط کت
ووانتع و بتروب وشتک
جلوگیری کنند و بهوانند وحیحت شت د و خت ق بترای
یت دگیری و تع وتل اجهمت ع فتراه آورنتد .آنت ن ب یتد

راهنمت ی هت ی را
وشخص کنند ک چاونت در کت
ارائ دهند و اب اط ع چاون استهف ده کننتد ( Mehdi
.)Nejad, 2013:232
در هی دونفری وثل هت فکتر و رفهت ر
در ک
نم کنند و ب طریق وعین ی د نم گیرنتد .تفت و هت ی
فراگیران را و توان ب صور ه ی گون گون طبقت بنتدی
کرد :تف و ه ی جنسیه  ،تف و ه ی هوش و شتن خه ،
تفتت و ببتت ن و ستتواد ،تفتت و شخصتتیه  ،انایزشتت ،
فرهنات  ،اجهمت ع و یت دگیری (.)Lotf Abadi, 2010
اس تید ب ید ب تف و ه ی فردی وی ن دانشتجوی ن توجت
نم یند و آن را در فرایند آووبش خود بت عنتوان عت ول
اررگذار ب رسمیت بشن سند ک ب اقهضت ی آن ب یتد بت
انعح ف در برن و ه و پیش بین اوک ن انحب ق درو بت
ع یق ویژه آن ن در رشه ه ی خود اقدا نم ید .اس تید اب
طریق تنو بخشیدن ب فع لیته ی ی دگیری وترتبط بت
درو وشهرک و ر بت و شخص کردن ایتن فع لیتتهت
در ارتب ط ب دانشجوی ن و توانند در فرایند آوتوبش بت
کتت ربرد ایتتن اصتتل ج وتت عمتتل ب وشتت نندMehr ( .
.)Mohammad et al, 2013
ارزشیابي :این وضمون بی نار توان ی و وه ر ه ی
است ک اس تید برای سنجش دانتش ،وهت ر و ناترش
ش گردان اب اهداف آووبش در فرایند و تج ر ی دگیری
ب ک ر و گیرند .این وضتمون دربردارنتده وهت ر هت و
راهبردهتت ی کتت ربرد روش جدیتتد و وهنتتو اربشتتی ب ؛
تن ستتب روش اربشتتی ب بت وو تتو درست ؛ تأکیتتد بتتر
اربشی ب فرایند ودار است .این ی فه ه ی ب پژوهشه ی
& Salimi
( ;Shah Talebi et al,2015
Arasteh ;Rasouli Bago,2010 ;Ramezani,2015
raadabadi et al, ;H, Mahmoodi-Rad, 2004
Islameyan,
; Seraji et al, 2015 ;2014
Eslamian et ; kaviani & Nili, 2016 ;2014
 )al,2014همسو است.

بر اس اصل آووبش پی ودوحور است تید نب یتد در
فرایند آووبش ک و وهندس شده عمل نم یند و فقط بر
اهداف آووبش رسم و دسهی ب ب آنه تأکید نم ینتد.
(نهیج گرا ی وحصول گترا) بلکت ب یتد انعحت فپتذیری
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هدفمنتتدی در فراینتتد تتتدریس ختتود داشتته ب شتتند و
ختود را بت
ارربخش بودن اقداو و فع لیته ی کت
توج ب پی وده ی آووبش وورد اربیت ب قترار دهیتد و
دانشجوی ن را ولز ب پرداخهن ب فع لیته ی یت دگیری
یکنواخت و وش ب ننم یدMehr Mohammad et al, ( .
.)2013
در ختود اب انتوا
اگر ودرس ن بهواننتد در کت
وخهلف اربشی ب ه ی ون سب بهرهجوینتد ،ایتن اوتر بت
پیشرفت و عملکرد تحصیل ی دگیرندگ ن ی ری رس نده و
ب آنه کمو و کند ت بهوانند وح لب را بههر فراگیرند.
( . ) Mirshah Jafari et al, 2011:64اربشتی ب هت ی
آبوتون و
سنه آبوتون وحتور هستهند و بت وشتک
اوهح ن وحوری و نند پدیده تقلب ،ا حرا  ،تأکیتد بتر
بخش اب وح لب ،عد ارائ ب بخورد واقع ب ی دگیرنده،
ب توجه ب خ قیت و حس پرسشاری ی دگیرندگ ن و
...وواجت هستهند ( Hasani et al, 2008, as cited in
.)Mahmoudi et al, 2015
وقه ک دانشجو وح لب را درست ادا نم کند ،اص
وح لب ن درست نقش کلیدی در آووبش ایفت وت کنتد.
صرف بی ن" درست "ی " غلط" "،دادن اوهی ب "ی "ندادن
اوهیت ب "در اربیت ب کت ف نیستت .انجت اربیت ب هت ی
ی در ق لب اوهح ن کهبت وت توانتد
وسهمر در ک
ویزان پیشترفت دانشتجوی ن را بت بههترین وجت بترای
ودر روشن س بد .ودر در اربی ب ه  ،ع وه بر ارائتة
ب بخورد ،همواره ب ید ب دنبت ل یت فهن پ ستخ ون ستب
برای این پرستش ب شتد کت چترا دانشتجوی ن عملکترد
عیف دارند و س س ب ید برای رفتع ک سته هت اقتدا
کند ) Arasteh H, Mahmoodi-Rad, 2004:5 ( .برای
ارائ بت بخورد بت دانشتجوی ن ب یتد کلیت فع لیتت هت و
نمرهه ی آنه را در فر خ ص ربت و تبط نم یتد .تت
بهتتوان ب ت وراجع ت ب ت آن اب فراینتتد و تتعیت پیشتترفت
تصتویر روشتن بت
تحصیل ی دگیرندگ ن و کل کت
دست آورد .همچنین وشتخص بتودن اهتداف و داشتهن
طر در ب عث ایجت د انایتزه فراگیتران بترای حضتور

ورتب در ک  ،تعقیب وح لب ،شرکت فع ل در بحثه
و ب طورکل ی دگیری بیشهر و شود ( Bastable,2003
.)as cited in Asgari & Mahjoob Moadab,2010:13
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