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 ای اساتید در ارتباط با پدیده تدریس اثربخش در آموزش عالی تجربه حرفه

The Professors’s professional experience in relation to effective 

teaching phenomen in higher education 

  یغالم لیخل
  یمحمد اسد

ی  ی حاضر،  تبیین پدیده هدف اصلی مطالعه :چکیده
ی  خش در آموزش عالی  بر اساس تجربهتدریس اثرب

ایجاد یک   منظور بهای اساتید دانشگاه   حرفه
ی مبانی پداگوژیکی و  هارچوب مفهومی و توسعهچ

رویکرد .  دریس در مراکز آموزش عالی استنظری ت
یفی با کرویکرد پژوهشگر در این بخش از پژوهش، 

-مشارکت .است ینگار داریپداستفاده از راهبرد 

از اساتید دانشگاه  یعلم ئتیهعضو  22کنندگان شامل 
نوعی تا  گیریکردستان بودند که از طریق نمونه
ها با استفاده داده. رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند

. آوری شدند جمع افتهی سازمان مهینحبه عمیق و از مصا
ها  تحلیل محتوای استقرایی با  روش تحلیل داده

سه سطح باز، محور و منتخب  استفاده از کدگذاری در
های اساسی های مربوطه نشان داد که مقوله یافته .بود
های مهارت( 2اساتید شامل  ازنظرس اثربخش تدری

-وزشدهنده و آمخصوصیات آموزش( 2ارتباطی؛ 

ای عوامل زمینه( 4و  های آموزشیمهارت( 9گیرنده؛ 
 . است

 دگاهید ،یاثربخش، آموزش عال سیتدر :گانکلیدواژ
 .ینگار داریپد ،یفیمطالعه ک د،یاسات

KH. Gholami (Ph.D) 

M. Asady 

Abstract: The main purpose of the present 

study was to gain insights into effective 

teaching in higher education as a phenomenon. 

Using professional experiences of university 

faculty, we wanted to develop a conceptual 

framework in order to enhance the pedagogical 

and theoretical foundations of teaching.using 

phenomenography, which is one of the 

qualitative strategies; we interviewed 12 

Faculty from University of Kurdistan. 

Participants were selected using typical 

sampling until we research theoretical 

saturation while conducting deep and semi-

structured interview.  Using inductive 

procedure, we coded the data in three steps of 

open, axial, and pattern coding. The finding 

showed that effective teaching had four main 

dimensions according to participating faculty: 

(1) Communicative skills, (2) learner and 

instructor characteristics, (3) pedagogical 

skills, and (4) background factors. Comparing 

the existing literature, we argue that learner 

characteristics and background factors are new 

ideas in effective teaching.  

 Keyword: Effective teaching, higher 

education, professor’s viewpoint, 

phenomenography. 
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 مقدمه

 یریادگیو  سیتدر ندیاز فرا یاچرخه در یآموزش نظام هر در رانیفراگ تیترب و میتعل

انتظار  یها و مراکز آموزش عال در دانشگاه یافکار سنت ریتحت تأث که یطور به. ابدی یتحقق م

 سیتدر .ردیشکل گ سیدر هنگام تدر یرفتار راتییو تغ یریادگی زانیم نیتر شیب رود یم

پژوهشگران و  یاساس یها است که از گذشته تا به امروز جزو دغدغه یموضوعات ازجمله

 نیتر از مهم یکی عنوان به یریادگی. در سرتاسر جهان بوده است تیو ترب میتعل پردازان هینظر

دو مفهوم برقرار  نیا نیب یکیاست و ارتباط متقابل و نزد سیتدرمحصول  ،یتیترب یها هدف

 یریادگیو  انیمعطوف به دانشجو یاگسترده طور به یعال آموزش در اثربخش سیتدر». است

 که نیااول : است قرارگرفته موردتوجه یهدف دو اصل اساس نیبه ا دنیرس یبرا. هاست آن

 ییها پژوهشخاص است که توسط  یهاهیوها و ر مجموعه از مهارت کی ازمندین سیتدر

 داشته توجه خاص نهیبافت و زم یازهایبتواند به ن دیبا سیتدر که آنو دوم  اند شده ییشناسا

کنش و  جهیدرنت سیتدر یدگیچیممکن است پ(. 222: 2222، 2کرمایوسمرو نیدول) «باشد

 و طیشرا انتظارات؛ و نهیشیپ ها، ییهمچون عالقه، توانا یمجزا و متنوع یرهایواکنش متغ

 یتیموقع» گفت بتوان دیشا اما کند، عمل یدرس یمحتوا تیماه و رانیفراگ یفرهنگ اتیخصوص

است که انجام  یتیخصوص یرهایمتغ نیای در اثر مجموعه« 9حساسیت به زمینه»و یا « 2بودن

 و یزمان طیشرا از یتابع سیتدر اساس نیا بر. دینما یم ینیب شیپ رقابلیرا غ سیتدر یها تیفعال

باعث  سیتدر یانهیزم ای و یتیموقع یها یژگیو .بود خواهد آن یاجرا تیموقع و یمکان

در  سیتدر یها تیفعال یاجرا ازنظردانشگاه  دیساتا انیم در یادیز یها که تفاوت شوند یم

 .ردیشکل بگ رانیفراگ یلیتحص یزندگ بهبود جهیدرنت و یاحرفه یها تیانجام مسئول یراستا

 چراکهدارد؛  یاساس تیاهم دیاسات سیتدر یهاتیو شناخت فعال یابیارز یپژوهش درباره

 یریادگی ـ سیتدر ندیفرا یساز یغنبرای  دیاسات یاحرفه ی توسعه یرا برا یاساس نهیزم تواند یم

 .است« 4اثربخش سیتدر» نه،یزم نیا در مهم یمطالعات یمحورها از یکی. کند فراهم

                                                 
1 Devlin & Samarawickrema 

2 Situational                                  

3 Sensitive to context                    

4 Effective teaching   
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در مقاطع و  انیروزافزون دانشجو رشیو پذ یدانشگاه التیحصت گسترش هرچند

در نگرش اقشار  شرفتیو پ ییاز خود شکوفا یانشانه تواند یم یلیمختلف تحص یها رشته

ها و مراکز  در دانشگاه دیاسات یفیو ک یشود، اما توسعه و رشد کمّ یتلق یمختلف اجتماع

 نیا. است رانیا یدر نظام آموزش عال یاصل یها از چالش یکیمتناسب با آن،  زین یآموزش عال

ی رشد کمّ( 2932ی، از صفربه نقل  بازرگان)از آمارها  یاست که به گزارش برخ یدر حال

که توسعه  شود یم ینیب شیپ نیو چن دهینفر رس ونیلیاز سه م شدانشجویان در کشور نیز به بی

 ساله را 24تا  21رصد از افراد د 92 ک،ینزد ندهیکشور در آ ینظام آموزش عال یها تیفعال

 تیرا اهم یدانشگاه سیاست که موارد مذکور، ضرورت مطالعه در تدر یهیبد. پوشش دهد

دانشگاه با  دیاسات سیتدر تیفیو ک یاز اثربخش یابیارز تیو ماه وهیش یسنت طور به بخشد یم

تقدند که مع( 2222) 4و گریفیس 9، داویس2، بانیارد2نیشول. روبرو است یچالش اساس

 یابیفقط به ارز شود یم لیتکم انیموجود با استفاده از پرسشنامه که توسط دانشجو یها یابیارز

 کی سیچگونه تدر که نیا ازجمله یتر مهم یهاریو متغ پردازد یم یریگاندازه قابل یهاریمتغ

 نیامطالعات  بر اساس. ردیگ یم دهیرا ناد شود یدر دانشجو م یشخص رییاستاد باعث تغ

است و با توجه به  دنظریتجد ازمندین ها یابینوع از ارز نیا ییپژوهشگران، اعتبار و روا

  نهیاثربخش زم سیتدر گر،ید یسو از .روبرو است یبا چالش اساس ر،یمسئله اخ تیحساس

اثربخش در  سیمطالعه و سنجش تدر یبهتر را برا یو نظر یچهارچوب عمل کی  توسعه

 ان،یدانشجو لهیوس بهدانشگاه  دیاسات یابیارزش( 2222)به باور التمر . دساز یدانشگاه فراهم م

 قیاز طر یبازخورد فور کی ینهیزم جادیاست و با ا یآموزش تیفیبهبود ک یبرا یمالک مناسب

 س،یتدر روش بهبود موجب ان،یدانشجو توسط دانشگاه یعلم ئتیه یاعضا ینیتکو یابیارزش

جالب (. 2911 زاده،خیش از نقلبه ) شود یدر شاگردان م یریادگی یتوسعه و یدرس برنامه یارتقا

 یابیارز یبرا یابیحوزه به هدف شاخص  نیا یهاپژوهش از یتوجه است که بخش قابل

 جوان دیاسات یابودن توسعه حرفه زیبرانگ چالش لیبه دل طور نیهم .است شده انجام سیتدر

 سیتدر یها مهارت تیتقو یبرا ی ا نهیزم تواندیم یپژوهش نیچن جینتا اثربخش، سیتدر ازنظر

                                                 
1 Shevlin 

2 Banyard                   

3 Davies 

4 Griffiths                                          
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 فراهم مرتبط یکاربرد یهادوره یطراح و یآموزش  یزیرکاربرد در برنامه قیاثربخش از طر

که باعث بهبود  یاثربخش و عوامل سیتدر یهامؤلفه از یآگاه با دیاسات نکهیا ژهیو به. سازد

خود را از انتقال دانش محض به  سیه تدرقادر خواهند بود تا فلسف شوند، یم سیتدر تیفیک

 (.2932 ،یصفر)دهند  رییتغ انیسمت ساخت دانش توسط دانشجو

 کی آوردن فراهم منظور به اثربخش سیتدر یهامؤلفه نییتع هدفبا توجه به  انپژوهشگر

 دگاهیداثربخش از  سیتدر یادیبن یهامقوله نییتع و سیتدر یابیارزش یبرا چهارچوب و ابزار

 یرا بررس یپرسش اساس کی ،افتهی سازمان مهین قیعممصاحبه  یمبنا بردانشگاه کردستان  دیتاسا

 :د کردنخواه

دانشگاه  ای تدریس اساتیدبر مبنای تجربه حرفه اثربخش سیتدر یادیبن یهامؤلفه .2

 ؟اند کدمکردستان 

 مبانی و چارچوب نظری

 2از آراء فنسترماخر و سولتیز 2رادمر چارچوب نه،یزم نیا در مهم ینظر یمبان از یکی

 یواژه .است شده لیتشک یاصل عنصر پنج از تدریس یاساس یالگو آن در که است (2224)

از شاگردان، دانش  4، آگاهی9روش. استرادمر، مخفف حروف اول این پنج عنصر اساسی 

د و که بین استا  روابط و کند یتدریس را توصیف م هایکه اهداف و ایده 2، مقصد5محتوا

 موارد ای مورد با ارتباط در یخاص تنوع دارای رویکردها این از هرکدام .شاگردان برقرار است

است  ییالگو ،شده ارائه یها الگو نیدتریجد از یکی .است تدریس یگانهپنج عناصر از یشتریب

الگو  نیا قتیدر حق. است شده نیتدوو  نییتب(  222، به نقل از کارنل، 2222)که توسط کارنل 

مدرسان  یها یو زندگ سیروشن تدر میو تضاد در مفاه یخوان هم یسنجش نقاط دارا یبرا

 کند یم دیتأک ییها ینیبها و جهان مذکور بر ارزش یالگو. گزارش شده است نهیشیدر پ ندرت به

از  یمتوال یهارهیو با استفاده از زنج کنند یم یبانیپشت را سیتدر مختلف یها تیکه موقع

                                                 
MAKER1 ختصار فارسی معادل الگویا  

2 Fenstermacher& Soltis 

3 Method  

4 Awareness    

5 Knowledge of content 

6 Ends 

7 Relationship             
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افراد  سیتدر کردیاز رو شده یگردآور یها دگاهیراجع به دانش و از د یو ذهن ینیع یها هدگاید

است  یو افق یدو محور عمود یدارا نهیزم نیشده در ا ارائه یالگو. مختلف، شکل گرفته است

شامل  کردیبودن، چهار رو یو جمع یفرد ایبودن و  یو ذهن ینیدر رابطه با ع سیکه از تدر

 و براک وا،یهات. را مورد شناسایی قرار داده است 4و اجتماعی 9، قدرت بخش2رکتی، مشا2یمیتعل

چهار بعد اساسی تدریس اثربخش را ( 2222؛ به نقل از دولین و سمرویکرما، 2222) 5یمهیسا و

 شش( 2333) شاو و انگی. دانند یم یو جو مثبت کالس یده سازمانرا عالقه، مشخص بودن، 

 ان،یدر دانشجو زشیانگ جادیا ،یارزش موضوع درس: دهند یم ادشنهیپ مؤثر سیتدر یبعد برا

 یریادگیو عالقه به  موضوع، تعامل مؤثر یده راحت و مناسب، سازمان یریادگیجو  کی

حاکی از آن ( 2222، ؛ یونگ 2،222دمیس) پژوهشگران از یبرخ یها پژوهش جینتا. انیدانشجو

 گرافیتکل ان،یدانشجو یها، استفاده از ایدهی مطالب درسی، مدیریت کالسیده سازمان»است که 

 نیتر از مهم «و احترام به دانشجو سیمختلف تدر یها استفاده از روش ،یریرپذییبودن، تغ

 (.2913زاده و همکاران،  یبه نقل از هرند)اثربخش است  دیاسات یها یژگیو

 از نقل به ؛2225) سانفرانسیسکو دانشگاه اثربخش تدریس گانههشت معیارهای همچنین

 مواد و دانش محتوا، دهی سازمان -2) شده  استفاده مؤلفه شش شامل( 2912 احمدی، و عندلیب

 محیط سازیفراهم -9 دانشجویان با واضح انسانی روابط و ارتباطی های مهارت -2 درسی

 -5 عادالنه امتحانات و هاارزیابی نظرها، فوری، بازخورد ارائه -4 دانشجویان برای یادگیری

 -2 دانشجویان یادگیری به داشتن توجه -2) ضعیف مؤلفه دو و( اساتید تدریس کلی اثربخشی

اثربخش، درنظرگرفتن  سیدر تدر گرید یاساس عنصر. است( درسی مواد بودن برانگیز مشکل

را در  یشخص یافلسفهچه اهداف و  دیاسات نکهیبا توجه به ا. است سیتدر انداز چشمهدف و 

 عنوان به. است بحث قابل سیتدر تیفیک دهند، یمقرار  تیخود مورد عنا سیچهارچوب تدر

ی استرالیا ها دانشگاهروی اساتید نمونه (  222) 1ناتمک و کمبر یفیک یها پژوهش جینمونه، نتا

                                                 
1 Didactic  

2 Cooperative 

3 Empowering 

4 Community 

5 Hativa, Barak and Simhi 
6 Suydam                

7 Young                                     

8 Kember& McNaught 
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را بر اساس  خود سیاثربخش، هدف از تدر دینشان داده است که اسات کنگ هنگاسترالیا و 

 .دهند یمقرار  یابیمورد ارز هیعمل و نظر نیو ارتباط ب انیدانشجو یواقع یارتباط با زندگ

پنج ( 2222 کرما،یسمرو ؛ به نقل از دولین و2221) 2ایاسترال یریادگیو  سیتدر یشورا

از  یکی. مشخص کرده است ایاسترال یها در دانشگاه یفیک یریادگیو  سیتدر یرا برا یکل اریمع

 تیتقو یریادگی یرا برا انیاست که دانشجو یسیرتد یکردهایتوجه به رو ارهایمع نیا نیتر مهم

 و سیتدر یبرا را یکل اریمع پنج ایاسترال یریادگی و سیتدر یشوراهمچنین . کند یم بیو ترغ

 انیدانشجو که یسیتدر یکردهایرو :است کرده مشخص ایاسترال یها دانشگاه در یفیک یریادگی

 یاصل حوزه دهنده بازتاب که یمنابع و یرسد برنامه؛ کند یم بیترغ و تیتقو یریادگی یبرا را

؛ شود یم مستقل و یفرد یریادگی تیتقو باعث که بازخورد و یابیارز یکردهایرو؛ است سیتدر

 که یپژوهش یها تیفعال؛ دهد توسعه را خود بتواند تا فرد کی عنوان به دانشجو تیحما و احترام

 .است شده سیتدر و یریادگی تیتقو باعث

 :داده است اثربخش نشان سیتدر دربارهچهار بُعد را (  222) کارنل یفیکپژوهش  کی در

عمده  طور بهنشان داده است که مدرسان  جیرابطه نتا نیدر ا: اثربخش سیاز تدر ادراک .2

 یتا رو کنند یمتمرکز م انیدانشجو یریادگی یاثربخش رو سیادراک خود را از تدر

 .خود سیتدر یها تیفعال

 میمفاه نیاثربخش را مستلزم ا سیتدر بعد نیکه در ا: بخشاثر سیتدر اتیخصوص .2

 جامعه کند، یم تیرا تقو یریادگیشفاف و روشن باشد، گفتگو  دیبا یریادگی: دانند یم

 .هستند مؤثر دانش دیتول در رندگانیادگی

سازنده نشان داد که  جینتا: کند یم یبانیاثربخش پشت سیمدرس را در انجام تدر آنچه .9

ها شده  اثربخش در کار آن سیتدر تیباعث تقو دیو مشارکت اسات یکتمشار ییگرا

 .است

 فرهنگ که داد نشان جینتا: کند یاثربخش منع م سیمدرس را در انجام تدر آنچه .4

که در آن بر اساس قواعد تشویق و تنبیه عملکرد اساتید در معرض قضاوت،  2یکارکرد

 نیدر ا. اثربخش، مطرح بوده است سیتدر بازدارنده عنوان به ردیگ یممقایسه و تنش قرار 

                                                 
1 ALTC                     

2 Performativity culture  
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 00 

 نیاز ا یبخش عنوان به یپژوهش یها تیفعال یاند که تمرکز رو کرده انیراستا مدرسان ب

 .بوده است مؤثر سیمانع انجام تدر یفرهنگ کارکرد

عموماً بر  اثربخش سیتدر یهامؤلفه یبررس و یبند طبقهداخل کشور در  یهاپژوهش

 دیتأک یفرد تیشخص و( مشاوره) ارتباط قدرت س،یتدر روش ،یپژوهچهار بخش دانش

و محجوب مؤدب،  یعسگر؛ 32و همکاران  ی؛ محدث2932گشمرد و همکاران، ) اندداشته

فرد و  ستهی؛ شا2912نژاد،  ی؛ ظهور و اسالم 291 همکاران، و ی؛ قربان2913 ،ی؛ شهرک2913

 همکاران و زاده یهرند تفاوت یندکا با نیهمچن و( 2912 ،یآقاجان ی؛ حاج2912همکاران، 

را از  یشخص( 5 ،یارتباط( 4 ،یکیتکن( 9 ،یرفتار( 2 ،یپژوهدانش( 2 شامل عامل 5( 2913)

عالوه ، (2911) زاده خیش طور نیهمکرده و  فیتوص انیدانشجو ازنظرخوب  دیاسات اتیخصوص

 یها مهارت ،یعلم یها تمهار ،یو ظاهر یتیشخص یهاجنبه یژگیو 4بر ابعاد چهارگانه مذکور، 

 یبندطبقه نیهم زین( 2911) یراور تاج و یرمضان. است نموده مطالعه را یدرس یمحتوا و یفن

و  یابیارزش یها مهارتو  سیتدر یها مهارت ،یفرد نیارتباط ب ،یفرد یها یژگیو صورت بهرا 

، «یاحرفه یها یژگیو» بر زین کشور داخل هاپژوهش از یبرخ .اند کرده کیتفک یآموزش نیقوان

و همکاران،  یمظفر)اند  شده متمرکز «و مطالعه مستقل یریادگیبه  کیتحر»، «یفرد یها یژگیو»

توسط متخصصان آموزش  یداخل یها پژوهشاز  یبعض(. 3 29 ،یو عربشاه ی؛ سلطان2913

 و یانیرینص) اند کردهتوجه  ینیبال طیو آموزش در مح سیکه غالباً به تدر افتهینگارش  یپزشک

خارج از  یهاپژوهش (.2912 ،یعابد و یعلو؛ 2911 ،یونک و ینبو یحشمت؛ 2932، همکاران

 ،لتایزب؛ 2222 ،کرمایسمرو و نیدول؛ 2222 ،افایآگبتس؛ 2222 ،پاتر و چارتیپر ازجمله)کشور 

 ،همکاران و نیشول؛ 2222 ،نیدانک؛ 2222 ،ستیباسک ؛2225 ،نیسلد؛  222 ،یزیگبیآنو؛  222

 هاپژوهش از یبخش(. 2334 ،مارش؛  233 ،پرات ؛2333 ،آروال؛ 2333 ،همکاران و پرات؛ 2222

؛ 2222 ،نیدانک؛  222 ،کارنل؛ 2222 ،همکاران و سیپار) است داشته ینظر جنبه شتریب زین

 دیتأک با دیاسات از دانشگاه و انیدانشجو یابیارزش و سیتدر تیفیک نییتع بر زین( 2222 ،تیباسک

اثربخش  سیتدر یهامؤلفه از دیاسات و انیدانشجو ادراکات سنجش و هاپرسشنامه ییروا بر

 .متمرکز بوده است
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 01 

 پژوهش  روش

های مختلف دانشگاه اساتید دانشکده از نفر 22 شامل تحقیق این در کنندگانمشارکت

و به  2با توجه به قاعده اشباع نظری و 0نوعی گیرینمونه اساس بر کردستان بوده است که

 کیفی با توجه به اینکه پژوهشگر در پژوهش. اند صورت داوطلبانه در پژوهش شرکت کرده

 تکرار صورت رسیدن به تواند درمی نظری بر اساس اشباع نیست، هایافته تعمیم معموالً به دنبال

-ساس طبقهبر ا .کند نظر صرف هاداده گردآوری فرایند ادامه های کیفی مشابه، ازها و یافتهداده

 در پژوهشگر که است هدفمند گیرینمونه از شکلی نوعی، گیری نمونه ،(2222) بندی کرسول

. است عادی اند،غریبه موقعیت با که کسانی برای که کندمی مطالعه را جایی یا شخص یک آن،

 در پژوهشگر دیگر عبارت به؛ است باز تفسیر، به نسبت کند،می ایجاد را بودن عادی آنچه البته

 «است؟ عادی چیز چه» یا «است؟ طبیعی چیز چه» که است این دنبال به نوعی گیرینمونه

بوده  یساختار مهین ها در این مقاله مبتنی بر مصاحبهابزار گردآوری داده(. 221: 2222 کرسول،)

 عملی و ای حرفه هایتجربه اساس بر که بر اساس آن درک اساتید از پدیده تدریس اثربخش

ی مصاحبه با افرادکنندگان چنین بوده تا  هدف ضمنی انتخاب مشارکت درواقع. شد مطالعه ها آن

های مختلف و از زوایای متفاوت تدریس را تجربه کرده بودند و در درجه شود که در دانشکده

جدول . داشتند اشتیاق خود هایمهارت توسعه و تدریس به نسبت که بود افرادی دوم اولویت با

 :دهد کنندگان در پژوهش را نشان می مشارکت خصوصیات 2

 در پژوهش کنندگان مشارکتمشخصات  -2جدول 
 سابقه تدریس دانشکده ردیف سابقه تدریس دانشکده ردیف

 سال 99 علوم پایه   سال 24 علوم انسانی 2

 سال   علوم انسانی 1 سال 22 علوم انسانی 2

 سال 9 فنی و مهندسی 3 سال 1 منابع طبیعی 9

 سال 3 علوم انسانی 22 سال 1 کشاورزی 4

 سال 2 کشاورزی 22 سال 5 علوم انسانی 5

 سال 25 علوم پایه 22 سال 24 فنی و مهندسی 2

                                                 
1 Typical sampling 

2 Theoreticalsaturation 
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 پدیده باب در اساتید ای حرفه های تجربه شناسایی پژوهش اصلی هدف که نیا به توجه با

 یک ینگار داریپد .ده استبو 0ینگار داریپد پژوهش از نوع این راهبرد بود، اثربخش تدریس

 به. پردازد می اطرافشان دنیایی از افراد درک و فهم  مطالعه به که است تجربی پژوهش سنت

 هاییپدیده از افراد فهم و توصیفی تحلیل برای روشی ینگار داریپد» (212 :2312) مارتن اعتقاد

 راهبرد این در .«دان کرده تجربه خود شخصی یا و ایحرفه زندگی طول در هاآن که است

 مورد اند، کرده تجربه را آن که افرادی توسط و درون از پژوهشی مشکل یا مسئله پژوهشی،

 پدیدارشناسی که درحالی. است متفاوت پدیدارشناسی با ینگار داریپد. گیرد می قرار مطالعه

 هپدید یک درباره را خود درک و نظر فیلسوف یک آن در که است فلسفی روش یک عمدتاً

 فهم و درک پژوهشگر آن، در که است پژوهشی روش یک نگاری پدیدار داند، می قطعی و مسلم

 یدر طراح (.2334 مارتن،) کند می توصیف شده تجربه پدیده یک  درباره را دیگر افراد

تالش پژوهشگر در . استفاده نشد یقبل ساختهشیپ یالگو گونهچیه از مصاحبه یها پرسش

 دیبه دست آ یمستقل و اکتشاف صورت به یفیک یهاآن متمرکز بوده تا داده هر مصاحبه بر یاجرا

 یها پرسش. ردیقرار گ لیمورد تحل یخاص یو ارائه الگو یذهن یکار آن بدون دست جیو نتا

 :بود نیچن نیدر هر مصاحبه اها برای شناسایی مقوله یاساس

 ؟الزم است ییهامؤلفه و هایژگیو چه ،ش در دانشگاهاثربخ سیتدر برای داشتن( 2

 است؟ مهم اثربخش سیتدرایجاد  در یلیدال چه بهچرا و  هاها و مؤلفهاین ویژگی( 2

  شود؟ یم اجرا  قابلی و عملو تحت چه شرایطی  چگونه در دانشگاه، اثربخش سیتدر( 9

 یبرا یدر طول مصاحبه از سؤاالت کنکاش پژوهشگران ،یاساس یها پرسش نیا بر عالوه

عمیق و  صورت به هامصاحبه کلیه. مورد مطالعه استفاده کرده است دهیاز پد تر قیعمدرک 

 کننده،مشارکت اجرا، زمان در تا بوده آن بر پژوهشگران تالش تمام و گرفته انجام شده، ضبط

 اشاره مورد هاینکته یادآوری و برداری یادداشت کمک به و باشد مصاحبه روند اصلی گرهدایت

برگرداندن صدا به ) 2آوانویسی فرایند در تا گیرد قرار کاوش مورد ترتیب به شوندهمصاحبه توسط

ها از روی دستگاه ضبط پیاده  بعد از انجام مصاحبه، کلیه مصاحبه. ابهامی باقی نماند( نوشته

هیچ  گرید عبارت بهها استقرایی بوده،  فرایند تحلیل داده. گردید و برای تحلیل آماده شد

                                                 
1 Phenomenography 

2 Transcription 
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بندی وجود نداشت بلکه مصاحبه به صورت  هومی قبلی برای کد گزاری و مقولهچهارچوب مف

 «هااز داده برخاسته»یا  2ایزمینه نظریه آزاد و عمدتاً با توجه به فن کدگذاری مورد استفاده در

 9، محوری2های در سه مرحله کدگذاری باز داده گرید عبارت به. گرفت صورت( 2932بازرگان، )

های مصاحبه با تنی چند  برای مطالعه روایی صوری و محتوایی پرسش. لیل شدندتح 4و منتخب

همچنین . های کیفی مشورت شدنظران حوزه پژوهش از اساتید گروه علوم تربیتی و نیز صاحب

 ییافزا همهای مصاحبه از روش پایایی همزمان که ناظر بر مقایسه و برای سنجش پایایی پرسش

 :دهد کدگذاری باز را نشان می 2جدول  .استفاده شداست،  5مشاهدات همزمان

 یک نمونه از کدگذاری باز بر اساس بخشی از یک مصاحبه - 2جدول 

در  درواقعاین معلم باید . وقتی کسی این مسند استادی یا معلمی را انتخاب کرده، چندین فاکتور الزمه این کار است

و  در اخالقش هم در رفتارش و هم در گفتارش هم در پوششم این ه. های مختلف آموزنده و آموزگار باشد جنبه

ای از این شخص  شخصی باشد که هر جنبه درواقعکند و  هم در مکانی که قرار دارد و هر مکانی که استفاده می

داشته  در سر کالس دارد آنچهیک پوشش معلمی برای گفتار و رفتارش، اخالق و علمش و هر آموزنده باشد و 

تا دیگران بتوانند حتی از راه رفتنش و  حرکات یک استاد سر کالس باید حرکات یک معلم باشدظر من به ن. باشد

ند تا مانند یک خورشید بشود های مختلف معلمی را اوالً خودش رعایت ک جنبهگفتار و درسش یاد بگیرند و بتواند 

اند شخص  یدا کرد، آن موقع پدیدۀ هواییاش به دیگران رسید و تمرکز پ که اشعه و شعاعش به اطراف برسد و وقتی

 .سوزاند تا وقتی اشعه خورشید متمرکز نشود نمی طور که همانآن موضوع را بسوزاند  درواقعرا متأثر کند و 

 

 

 





 

 روخوانی دقت بعد ها مصاحبه کل ابتدا که بوده این صورت به کدگذاری فرایند عمل در 

 یک مرحله این نتیجه. شود شناسایی توصیفی صورت به آن در اصلی مفاهیم و معنای تا شد

 و اولیه تحلیل برای ها مصاحبه  همه بعد  مرحله در. بود مصاحبه هر از توصیفی و کلی تصویر

                                                 
1 Grounded theory 

2 Open coding 

3 Axial coding 

4 Selective coding 

5 Diachronic Reliability  

داشتن  -9رفتار و گفتار مناسب؛  -2 آموزنده و آموزگار بودن؛ -2

 -2های معلمی  رعایت جنبه -5حرکات استاد؛  -4؛ پوشش معلمی

 ( ...الگو بودن استاد)تشبیه مدرس به خورشید 

 
 

شده در این  کدهای باز استخراج

 قول نقل
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 و کرده بندی قطعه را شده انتخاب های مصاحبه متن کدبندی، برای. شدند گرفته نظر در کدگذاری

 پوشش را پژوهش هدف که مضمونی و محتوا نا،مع هر بود، محتوا بندی قطعه مبنای) قطعه هر

 صورت به و دقیقاً که کردیم انتخاب یا گونه به را کد هر نام و گرفتیم نظر در کد یک را( دهد

 مرحله تا کار این. بود باز یکدگذار مرحله این. باشد شده مشخص ی قطعه  کننده توصیف عینی

 مرحله این نتیجه .کرد پیدا ادامه شد، مین شناسایی جدیدی کدهای که جایی یعنی نظری اشباع

بعد از چند بار  دست آمده در مرحله اول، کدهای به. بود باز کدهای زیادی تعداد شناسایی

به تعداد  کدها تیدرنهاشده و  ها ادغام های آن ها و تفاوت مشابهت  غربال کردن و با مالحظه

کدگذاری )هایی مشخص گردید کدهای ن 22تقلیل یافت و بر اساس آن تعداد  یمحدودتر

 :دهد گیری کدهای محوری را نشان می چگونگی شکل 9جدول (. محوری

 ی محوریکدگذاری ریگ شکلنحوه  -9جدول 

 خصوصیات فراگیران خصوصیات فردی استاد های تخصصی استادویژگی

ور
مح
د 
 ک

مندی و رفتار عالقه
 پژوهشگرانه استاد

پوشش معلمی برای گفتار، 
 القرفتار و اخ

سیکل یادگیری و عادات 
 مطالعاتی

باز
د 
ک

 

قدرت حاصل از تجربه و 
 اطالعات روزآمد

تمایل به الگویابی و درس 
 گرفتن از استاد

پیشینه تحصیلی و هوش 
 متفاوت

روزآمدی دانش و تجربه 
 استاد

جذابیت استاد و توانایی 
 نمایش مطالب

نیاز به توضیح مضاعف بنا بر 
 توانایی

لط بر موضوع آمادگی و تس
 درسی

ثبات اخالق آموزشی در 
 های ظاهری جلوه

انرژی و ظرفیت روانی 
 دانشجویان

قدرت بیان و مهارت انتقال 
 آن

رفتار دلسوزانه و مسئوالنه 
 استاد

های فردی و ذهنی  تفاوت
 دانشجویان

وظیفه کشف استعداد 
 ظاهری و پنهان دانشجو

اعتماد به دانشجو و تشویق به 
 تالش بیشتر

توانایی نظری و محاسباتی 
 دانشجو

مهارت اداره کردن کالس و 
 مهارت کنترل کالس

صدر، تعهد اخالقی و عه س
 انتظارات معلم

متفاوت  زشیانگسطح 
 دانشجویان
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تبدیل شد  0مایه اصلیتحلیلی به درون صورت به( 4جدول )در ادامه کدهای نهایی  

ها بر اساس  ش نهایی این مقاله در بخش یافتهالزم به ذکر است که گزار(. کدگذاری منتخب)

 .کدهای منتخب و محوری است

 های نهایی گیری کدهای منتخب یا مقوله نحوه شکل -4جدول 

 

 

 

                                                 
1 theme 

 منتخب کُد کُد محور کُد باز

 برای معلمی استاد؛ پوشش رفتاری شاخص و فردی یها یژگیو

 تمدرس؛ قدر و شخصیت رفتار پوشش، اخالق؛ نوع و رفتار گفتار،

 در نفوذ قدرت و استاد درونی استاد؛ پذیرش رهبری و شخصی

 ...و  آموزشی اخالق ثبات استاد؛ جذابیت کاریزماتیک، دیگران؛ چهره

 

خصوصیات 

 فردی استاد

ش
وز
 آم
ت
صیا

صو
خ

ش
وز
 آم
 و
ده
دهن

ده
یرن
گ

 

دانشجو؛ پیشینه تحصیلی و هوش  مطالعاتی عادات و یادگیری سیکل

توانایی دانشجو؛  برحسبمضاعف  متفاوت دانشجو؛ نیاز به توضیح

 و فردی، نظری های تفاوت به انرژی و ظرفیت روانی دانشجو؛ توجه

 در حضور برای شاگرد ذهنی توان نصاب دانشجو؛ حد محاسباتی

 ...دانشجویان؛ و  یعلم سطح و پایه دروس کالس؛ گذراندن

 

ات خصوصی

 عمومی دانشجو

 از آموزشی و مسائل دانشجویی؛ اطالع محیط شناسی جامعه به آگاهی

 و رشد نظریات از دانشجویان؛ آگاهی عقاید و گروهی رفتارهای

 شناسی، ارزشمندی تربیت؛ آگاهی از انسان و تعلیم فلسفه و یادگیری

 ...معلمی؛ و  هنر کار؛ داشتن به عالقه و استاد برای تدریس

 

صیات خصو

 تربیتی مدرس

 استاد؛ قدرت پژوهشگرانه رفتار و مندیعالقه علمی، داشتن اخالق

مطالب؛  نمایش روزآمد؛ توانایی اطالعات و تجربه از حاصل

 موضوع بر تسلط استاد؛ تخصص، آمادگی و تجربه دانش و روزآمدی

 قدرت تخصصی؛ علوم؛ دانش سریع رشد درسی؛ معلومات متناسب با

متنوع؛ و  مطالب دادن ربط و بهتر نمایش آن؛ هنر انتقال تمهار و بیان

... 

 

خصوصیات 

 تخصصی

 استاد
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 هاگزارش یافته

 های ارتباطیمهارت - 

به کننده، دیدگاه خاصی در مورد این مقوله دارد و از زاویه هر یک از افراد مشارکت

ا حد زیادی به دانشجو برخی از آنان معتقدند که الزم است ت. نگرندی به قضیه میخصوص

نزدیک شد و حتی به لحاظ عاطفی و روانی با جلب اعتماد، فضای مناسبی برای شاگرد 

در این راستا به ابعادی  .برخی دیگر معتقدند که باید حدود ارتباط حفظ شود. ایجاد کرد

ی، ایجاد سازپذیری، اعتماد، ارتباط اخالقی، ارتباط رفتاری، انعطافمشاوره و ییراهنمامانند 

( 2شماره ) کنندگان مشارکتنمونه یکی از  عنوان به. اند کرده اشارهانگیزه و ارتباط عاطفی 

 :باره ارتباط عاطفی معتقد استرد

 جامعه کی وارد و شده دور خانواده از تازه که یطیشرا در اول، ترم یدانشجو یبرا

 یعاطف یازهاین نظر از را ها نیا بتوانند که بشوند انتخاب ییها مدرس دیبا شده یگرید

 سال و سن مدرس ای ها یاول ترم یبرا دیبا نظر نیا از. کنند ارضاء مادرشان و پدر به

 دانشجو به که باشد داشته را یعاطف یپختگ نیا واقعاً نکهیا ای و باشد داشته یباالتر

 گرید انیودانشج با یاول ترم انیدانشجو که معتقدم من ...شود کینزد او به تا بدهد اجازه

 .میکن جبرانآن را  دیبا وشده  قطع یخانوادگ و یعاطف یازهاین نظر از

 گیرندهدهنده و آموزشخصوصیات آموزش - 

کمیت . افتدگیرنده اتفاق میدهنده و آموزشفرایند تدریس بین دو عنصر اصلی آموزش

بر . بگیردشود اثربخشی تدریس تحت تأثیر قرار و کیفیت هر یک از دو قطب، موجب می

 عنوان بهجویان، بسیاری از خصوصیات اساتید و دانشجویان های مشارکتاساس دیدگاه

های مانند خصوصیات عمومی  در این راستا مقوله .شودتدریس اثربخش مطرح می نهیزم شیپ

ها  ؛ خصوصیات فردی استاد نظیر ویژگیذهنی و شخصی دانشجو یها ییتوانادانشجو شامل 

و منش او؛ خصوصیات تخصصی استاد شامل تسلط بر  وصیات رفتاریظاهری استاد خص

مانند ؛ خصوصیات پداگوژیکی استاد ه خود، توانایی تحقیق و پژوهش اودرس و محتوی رشت

مورد نظر  یفنّاور، طرح درس و استفاده از روش و رویکرد تدریس مدرس

 :معتقد است که (5)ه شونده شمار مصاحبهدر بعد پداگوژیکی  مثالًبود  شوندگان مصاحبه
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 دو یبرا ستون و بستر کی قتیحق در یپداگوژ... است سیتدر یپداگوژ مهم مسئله کی

 دیبا خوب استاد کی یعنی... است درس کالس تیریمد و اطالعات انتقال هیپا

 سیتدر که معنا نیا به دارد، یانسان تیماه کی سیتدر چون. باشد یخوبشناس  انسان

 بعد یحت انیمرب یبرخ اعتقاد به. دارد یاجتماع و یعاطف ،یشناخت ،یانسان مختلف ابعاد

 .دارد هم یمعنو

 های آموزشیمهارت -3

ها و فنون انتقال و یا تبادل دانش بین استاد و های آموزشی شامل کلیه شیوهمهارت

بر اساس تحلیل محتوای مصاحبه با اساتید دانشگاه کردستان، کدهای زیادی . دانشجو است

. شودهای کلیدی تدریس اثربخش خالصه مییکی از مقوله عنوان بههای آموزشی هارتدر م

 مانند شگردهایهای های آموزشی با توجه به اشتراک مضامین مربوطه در قالب مؤلفهمهارت

 درسی؛ پیگیری محتوای و اهداف تدریس؛ تعیین هایفعالیت تدریس؛ مدیریت اجرای

آزمون و مهارت ارزیابی تکالیف و  اجرای و طراحیتربیتی؛ مهارت  مقاصد و اهداف

یک  عنوان بهرزیابی جریان ا دربارهکننده  مشارکت دیاز اسات یکها مورد نظر بود یفعالیت

 :گوید مهارت مهم می

 تا زنم یم اتاق درب پشت را سؤاالت دیکل ترم، انیم امتحان اتمام از بعد بالفاصله

 ارزش شیبرا که کند فکر دانشجو تا شود یم باعث نیا. رندیبگ ادی و بروند انیدانشجو

 و دیآ یم اتاقم به دانشجو یوقت. کند یم یدوست احساس شتریب من درس با شوم یقائل م

 ندیبب شده یگذار نمره که یسؤاالت قیدق بارم و دهایکل قیتطب با تواند یم را سؤاالت ورقه

 در من که یا نکته...  باشند یراض نیطرف و کند اعتراض آن به نسبت شده یاشتباه اگر و

 بعضاً سؤال، کی به دادن جواب در کهاست  نیا کردم تیرعا س،یتدرها  سال یط

 بعد ای و کنم یم ادداشتی را اسمش جا همان ای و دهد یم یخوب یلیخ جواب ییدانشجو

 22 بر عالوه خوب جواب آن قیتشو به اضافه صدم 25 تا خوانم یفرام اتاقم به کالس از

 .کند استقبال آن درک و مطلب از و دانشجو قیتشو باعث نیا. کنم ثبت شیبرا نمره
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 عوامل ساختاری -4

های قبلی، این بخش از جدید خصوصیات دانشجو در تحلیل مقوله عالوه بر مؤلفه

های کنندگان در مصاحبه بر مؤلفهمشارکت. های جدید پژوهش اخیر بودها یکی از یافتهمؤلفه

أکید داشتند که بیشتر جنبه پشتیبانی در سطوح باالتر مدیریت آموزش عالی از خاصی ت

وح کالن نظام آموزشی را در بر ریزی در سطگذاری و برنامهتدارک امکانات تا سیاست

ارزشیابی  و اساتید، نظارت به عواملی مانند آموزش کنندگان مشارکتدر این راستا  .گرفت می

و  متغیرهای محیطی و امکانات ید و درآمد مناسب، محدودیتاسات کار اساتید، حجم بر

 :دیگویم نهیزم این در( 2) شماره شوندهمصاحبهاند  آموزشی اشاره کرده نظام موانع زیربنایی

 اساس بر و داد رییتغ را آموزش یهایاستراتژ دیبا هم گرمداخله یرهایمتغ مهار یبرا

 یبرا یطیشرا شودیم کنند، ینم مداخله یژاسترات در که یکسان یبرا یاستراتژ نیهم

 در 2225 سال در نکهیا یزیربرنامه مثال طور به. کرد جادیا یزیر برنامه در مشارکتشان

 امکانات، و یصندل ایآ که میبپرس بعد. داشت میخواه دانشجو نفر چند کردستان دانشگاه

 تضاد کی نیا. میاردهک ایمه شانیبرا ازین مورد دیاسات وکتابخانه  و خوابگاه یفضا

 ازین اساس بر دانشگاه... خانه وزارت و دانشگاه نیب است یسازمان درون یاستراتژ

 یازهاین اساس بر وزارت حال همان در که کند یم یطراح یاستراتژ کی موجودش

 دو بزرگ، سازمان کی در شود یم باعث نیا که دهد یم انجام یمتفاوت یاستراتژ جامعه

 افراد که است نیادرازمدت  یزیربرنامه یاستراتژ یمبنا. میباش داشته تمتفاو یاستراتژ

 .رندیبگ قرار یزیربرنامه ندیفرا درون

زیر خالصه و ارائه  شکلرا در چهار طبقه کلی به شرح  هاتوان یافتهبندی نهایی میمعدر یک ج

 :کرد
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 خش بر مبنای تجربه اساتیدهای بنیادی تدریس اثربارائه الگوی مفهومی از مؤلفه - شکل 

 گیری بحث و نتیجه

مقوله کلی یا کد منتخب  4های تدریس اثربخش شامل ها نشانگر آن است که مؤلفهیافته

های مهارت»، «گیرندهدهنده و آموزشخصوصیات آموزش»، «های ارتباطیمهارت»شامل 

 ها مقوله ای منتخب از خردهها یا کدههر کدام از این مقوله. است «عوامل ساختاری»و  «آموزشی

شامل راهنمایی  «های ارتباطیمهارت»یا کدهای محوری متعددی تشکیل شده است که به ترتیب 

پذیری؛ اعتمادسازی؛ ارتباط عاطفی؛ و ایجاد و مشاوره؛ ارتباط اخالقی؛ ارتباط رفتاری؛ انعطاف

ومی دانشجو؛ شامل خصوصیات عم «گیرندهدهنده و آموزشخصوصیات آموزش»انگیزه، 

خصوصیات فردی استاد؛ خصوصیات تخصصی استاد؛ و خصوصیات پداگوژیک مدرس، 

های تدریس؛ تعیین شامل شگردهای اجرای تدریس؛ مدیریت فعالیت «های آموزشیمهارت»

آزمون؛  اجرای و طراحی تربیتی؛ مهارت مقاصد و اهداف اهداف و محتوای درسی؛ پیگیری

 و نظارت د؛یاسات آموزش شامل «عوامل ساختاری»ها؛ و الیتفع و تکالیف ارزیابی مهارت

 ؛یطیمح یرهایمتغ و امکانات تیمحدود د؛یاسات حجم کار و درآمد مناسب د؛یاسات بر یابیارزش

 .است یآموزش نظام ییربنایز موانع و
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 یهاپژوهش با اما است سازگار( 2932) همکاران و یانیرینص پژوهش با ریاخ یهاافتهی

 و انیفیشر؛ (2912) یعابد و یعلو؛ (2911) یونک و ینبو؛ (ب و الف 2932) همکاران و یاله

 نیا یاصل لیدل ،انپژوهشگر اعتقاد به. ندارد یخوانهم(  222) کارنل و( 2914) همکاران

. است پژوهش مورد یهاسازمان و افراد در یفرهنگ تفاوت بحث، مورد یهاافتهی یناسازگار

 یعلوم پزشک یهادانشگاه بافت در ریاخ یهاپژوهش یاجرا موارد، یبرخ در هیقض نیا مصداق

های جدید در برخی مؤلفهبه  توانیم زین یفیک یهاداده یلیاز نکات برجسته تحل. است

 طور بههای پیشین زیرا گرچه در پژوهش؛ کرد اشارهزیرمجموعه عوامل کلی تدریس اثربخش 

 توانیم های زیرمجموعه این عوامل اشاره شده است، اماسطحی و پراکنده به بخشی از مؤلفه

و با استفاده از  کردستان دانشگاه بافت از برآمده یهادگاهید اساس بر ریاخ یهاافتهی که کرد ادعا

ها در الزم به یادآوری است که این یافته. است شده استخراج هاشناسی کیفی و تعمیق یافتهروش

سطح آموزش عالی از این جهت قابل تأمل و جدید است که به زمینه تدریس اثربخش و در 

ها و درآمد مناسب، موانع نظام آموزشی و شرایط حجم فعالیت همچونهای نسبتاً جدیدی مؤلفه

که تدریس  فرض شیپکند و این محیطی، آموزش اساتید، خصوصیات عمومی دانشجو اشاره می

 .کندبا چالش اساسی روبرو می اثربخش منحصر به نقش و عملکرد استاد است را

 اساس براثربخش  سیدر تدر انیدانشجو اتیخصوص تیبا توجه به اهم طرف، کی از

نظر و  صاحب انیدانشجو دگاهید یبررس کننده،مشارکت دیاسات با مصاحبه یفیک یهاداده

 هیتوص ملمک عنوان به یبعد یهاتوجه خواهد بود و در پژوهش جالب زیرابطه ن نیدر ا مند عالقه

 صورت به مطالعه تیقابل یکل یهامقوله رمجموعهیز یهاهر کدام از مؤلفه نیهمچن. شودیم

 از ترشفاف و قیدق یریتصو نه،یزم نیا در توانندیم پژوهشگران و داشت خواهند را یاختصاص

 به میتعم قابل خود یخود به یفیک بخش یها افتهیگرچه  .کنند ارائه اثربخش سیتدر ندیفرا

 یطراح دراثربخش  سیتدر یهامؤلفه و هامقوله شود یم هیتوص اما ست،ین یپژوهش جامعه

 کیدر . رندیگ قرار توجه مورد کالن سطوح در یآموزش یزیربرنامه و دیاسات آموزش یها کارگاه

 طرف از. دارند قرار سیتدر نظام یانیم سطح در مذکور عوامل که کرد استنباط توانیم ینگاه کل

 عوامل ساختاری به دیاسات با مصاحبه از حاصل یهاداده از یتوجه قابل و دیجد بخش ر،گید

 د،یاسات یابیارزش و نظارت د،یاسات آموزش همچون یمسائل شامل عوامل از دسته نیا. پردازدیم

 نیبنابرا؛ است یآموزش نظام موانع و یطیمح یرهایمتغ و امکانات درآمد مناسب، و کار حجم
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 سیتدر یزیر برنامه و تیریمدبه سطوح باالتر  شتریستدالل کرد که عوامل مربوطه با توانیم

. دارد را اثربخش سیتدر کنندهتیتقو و یبانیپشت نقش ینوع به و دارد ارتباط یدانشگاه

 .است زیعوامل مذکور ناچ رییدر تغ دانشجو و استاد نقش گرید عبارت به

 پیشنهادهای کاربردی

توان پیشنهادهای کاربردی برای های پژوهشی میایی برآمده از یافتهبندی نهدر یک جمع

 اساتید ای حرفه تجربههای بنیادی تدریس اثربخش در آموزش عالی را بر اساس شناسایی مؤلفه

 :در موارد زیر خالصه کرد عالی آموزش در اثربخش تدریس پدیده با ارتباط در

های آموزشی دهنده آن در کارگاهای تشکیلههای ارتباطی و مؤلفهتأکید بر مهارت -2

 .تدریس اساتید

گیرنده برای توسعه الگوهای مشارکتی تدریس دهنده و آموزشتوجه به خصوصیات آموزش -2

 .اثربخش

ریزان ها توسط مسئولین و برنامههای آموزشی اساتید و بازآموزی مهارتتقویت مهارت -9

 .آموزشی

های ایجاد تدریس ی و محیطی مناسب برای تسهیل زمینهفراهم ساختن شرایط ساختار -4

 .اثربخش

ها و راهکارهای عملی بهبود اثربخشی گذاری تجربهتشویق اساتید منتخب برای به اشتراک -5

 .تدریس

 منابع
 علوم در متداول رویکردهای آمیخته، و کیفی تحقیق های روش بر ایمقدمه(. 2913. )عباس بازرگان،

 .دیدار نشر :تهران رفتاری،

 یک معیارهای مورد در دانشجویان و اساتید نظرات بررسی و مقایسه(. 2912. )سعید ،یجان آقا یحاج

 . 4 ،42 تزکیه، و طب فصلنامه. دانشگاهی خوب استاد

 پرستاری، پژوهش. کیفی مطالعه یک: اثربخش بالینی مدرس(. 2911. )زهره ونکی، فاطمه؛ نبوی، حشمتی

93-59. 
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 عوامل و اثربخش مدرس یک های ویژگی بررسی(. 2911. )اسحاق راوری، درتاج هره؛طا رمضانی،

 علوم دانشگاه پرستاری های دانشکده دانشجویان و مدرسین دیدگاه از وی کارآمدی بر مؤثر آموزشی

 .241-293, 2 پزشکی، آموزش در توسعه های گام مجله. کرمان پزشکی

 های ویژگی: اثربخش تدریس شاخص تدوین(. 3 29. )عظما ،قادری ؛کامران دیس ،عربشاهی سلطانی

 خدمات و پزشکی علوم دانشگاه پایه علوم مرکز دانشجویان و اساتید دیدگاه از اثربخش تدریس

 . 21-3 2 ،(22)   ،(ایران پزشکی علوم دانشگاه مجله) رازی پزشکی علوم. ایران درمانی ـ بهداشتی

 تدریس های شاخص مقایسه بررسی(. 2912. )حجت خزنی، مرضیه؛ هوشیاری، صبریه؛ فرد، شایسته

 علوم در آموزش ایرانی مجله. اهواز پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان و اساتید دیدگاه از اثربخش

 .49-94 پزشکی،

 در اثربخش تدریس نشانگرهای تبیین(. 2914. )لطفعلی عابدی، احمدرضا؛ نصر، فریدون؛ شریفیان

 و پژوهش فصلنامه. اصفهان دانشگاه در آن تحقق میزان و عالی موزشآ مؤسسات و ها دانشگاه

 .54-25 عالی، آموزش در ریزی برنامه

. پزشکی دانشکده دانشجویان و اساتید دیدگاه از خوب استاد معیارهای(. 2913. )محمدرضا شهرکی،

 .41 زاهدان، پزشکی علوم تحقیقات مجله

 اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان دیدگاه از اثربخش ستدری های شاخص(. 2911. )مصطفی ،زاده خیش

 . 25-242 عالی، آموزش نامه. ارومیه واحد

 علمی هیئت اعضای تدریس ای حرفه های صالحیت های مؤلفه(. 2913. )احمد ،رضوان فر الهام؛ صالحی،

 ورزی،کشا آموزش مدیریت پژوهش فصلنامه. تهران دانشگاه در طبیعی منابع و کشاورزی پردیس در

25، 15-35. 

 مهندسی آموزش فصلنامه. عالی آموزش در یادگیری ـ تدریس فرایند های ویژگی(. 2932. )ثنا صفری،

 .32-9  ،52 ایران،

 دانشگاه دانشجویان دیدگاه از اثربخش تدریس های شاخص(. 2912. )طاهره نژاد، اسالمی علیرضا؛ ظهور،

 .29-5 ،(پایش) دانشگاهی جهاد هداشتیب علوم پژوهشکده فصلنامه. کرمان پزشکی علوم

 مدرسین دیدگاه از اثربخش تدریس های ویژگی مقایسه(. 2913. )هاجر مؤدب، محجوب فریبا؛ عسگری،

 .99-22 پزشکی، آموزش در توسعه های گام. گیالن پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان و

 اثربخش مربی مفهوم از رستاریپ دانشجویان درک و تجارب(. 2912. )حیدرعلی عابدی، موسی؛ علوی،

 .994-925 ،(2)   پزشکی، علوم در آموزش ایرانی مجله. بالینی آموزش در
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 آزاد دانشگاه در اثربخش تدریس معیارهای کارگیریبه میزان(. 2912. )غالمرضا احمدی، بهاره؛ عندلیب،

 علوم در پژوهش و دانش. 2915-12 تحصیلی سال در دانشجویان نظر از خوراسگان واحد اسالمی

 .12- 2 تربیتی،

(.  291. )مرضیه آبادی، شمس فاطمه؛ انداده، معصومه؛ فر، حیدری سعید؛ آقایی، حاجی راهب؛ قربانی،

 خصوص در سمنان پزشکی علوم دانشگاه پیراپزشکی و پرستاری دانشکده دانشجویان دیدگاه بررسی

 .14-   سمنان، پزشکی لومع دانشگاه علمی مجله. دانشگاهی خوب استاد یک های ویژگی

 دانشگاه دانشجویان و اساتید های دیدگاه(. 2932. )حکیمه واحدپرست، نیلوفر؛ معتمدی، رقیه؛ گشمرد،

 پزشکی، علوم در آموزش ایرانی مجله. خوب استاد یک های ویژگی مورد در بوشهر پزشکی علوم

41-5 . 

 اثربخش تدریس های شاخص ای مقایسه ررسیب(. 2932. )رضا صافی، سالم آرام؛ فیضی، حمیده؛ محدثی،

 دانشکده دوماهنامه. ارومیه پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان و علمی هیئت اعضای دیدگاه از

 .2 4-424 ،2 ارومیه، پزشکی علوم دانشکده مامایی و پرستاری

 یدگاهد از اثربخش تدریس های ویژگی(. 2913. )بهروز دادخواه، محمدعلی؛ محمدی، ناصر؛ مظفری،

 .23-22 مامایی، و پرستاری دانشکده مجله اردبیل، پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان

: اثربخش بالینی سوپروایزر های ویژگی تبیین(. 2932. )اله فضل احمدی، زهره؛ ونکی، خدیجه؛ نصیریانی،

 .215-4 2 ،2 ارومیه، مامایی و پرستاری دانشکده دوماهنامه. کیفی مطالعه یک

 استاد خصوصیات بررسی(. 2913. )راضیه نامدار، غالمرضا؛ راد، پزشکی امیر؛ نعیمی، الهه؛ ،زاده هرندی

-42 عالی، آموزش در ریزی برنامه و پژوهش فصلنامه. کشاورزی دانشکده دانشجویان نظر از خوب

55. 

 درک و تجارب توصیف: اثربخش آموزش(. 2932. )اله فضل احمدی، فاطمه؛ الحانی، نسرین؛ الهی،

 .223-222 ،2 پزشکی، علوم در آموزش ایرانی مجله. پرستاری دانشجویان

 تجارب بر تأملی اثربخش، آموزش های چالش(. 2932. )اله فضل احمدی، فاطمه؛ الحانی، نسرین؛ الهی،

 .293-223 ،9 سالمت، علوم در کیفی تحقیقات فصلنامه. محتوا آنالیز: پرستاری مدرسان شده درک
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