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 چکیده
موزش عالی، ارزیابی دانشجویان از عملکرد اعضای های ارزیابی آموزش اثربخش در آ یکی از روش: سابقه و هدف

 منبع اصلی اطالعات در باب کیفیت و اثربخشی آموزش محسوب ،دانشجویان.  علمی در پایان هر ترم استهیأت
در . هدف از این تحقیق شناسایی عوامل مؤثر در آموزش اثربخش و ارائۀ پیشنهادهایی برای بهبود آن است. شوند می

 . هد پژوهشی در ارتباط با موضوع مورد بررسی قرار گرفته استاین تحقیق شوا
 تن از دانشجویان رشتۀ 428ها طراحی گردید و در اختیار   متغیر برای تعیین شاخص28ابزاری با : ها مواد و روش

 برای تعیین (Factor analysis)تحلیل عاملی . پرستاری در شش دانشگاه و دانشکده پرستاری قرار داده شد
 . ای از متغیرهای آموزش اثربخش به کار گرفته شد موعهمج

) 4  و ارزیابی) 3دهی،  سازمان) 2ارائه درس، ) 1 چهار عامل دهند که نتایج به دست آمده نشان می: ها یافته
 گذارند بر آموزش اثربخش تأثیر میهای تخصصی  مهارت

توان به اهمیت  ، که از آن جمله میئه شده استدر این مقاله پیشنهادهایی برای بهبود آموزش ارا: گیری نتیجه
های مطالعاتی، انتشار مجالت آموزشی و  دادن یکسان به آموزش و پژوهش، آموزش اعضای هیأت علمی، دادن فرصت

 .تقویت تحصیالت تکمیلی اشاره کرد
 

  پرستاری و علمی، آموزش عالیهیأتآموزش اثربخش، ارزیابی : های کلیدی واژه
 

  مقدمه
مأموریت یک دانشگاه در آموزش، پژوهش و خدمات 

این مأموریت در ارتباط ]. 3،2[ود ش اجتماعی خالصه می
به طور کلی کسب دانش . تنگاتنگی با سه ویژگی دانش است

 آموزش و اجرای آن به  آن از راهۀاز طریق پژوهش، اشاع
 ].1[پذیرد   خدمات اجتماعی صورت میۀوسیل

های معتبر جهان، به ویژه پس از  فرهنگ غالب در دانشگاه
در . جنگ جهانی دوم، به سوی پژوهش سوق داده شده است

ای در استخدام  این میان، پژوهش و انتشارات از جایگاه ویژه

آموزش در ارزیابی و ارتقاء برخوردارند، اما نقش و توجه به 
به بیان دیگر، میزان . رنگ شده است  کم علمیهای فعالیت

های   با میزان فعالیتبیشتر علمی، هیأتوری  اثربخشی و بهره
نتیجۀ . شود میگیری  تحقیقاتی و آثار منتشر شده آنان اندازه

توجهی به آموزش و مخاطبان اصلی آن، یعنی  این سیاست، کم
 .دانشجویان بوده است

 علمی، هیأتهای ارزیابی عملکرد آموزشی اعضای  وشر
نظران آموزش عالی را به خود جلب   محققان و صاحبهتوج

ی است که با هدف فرآیندارزیابی آموزش . ]12 [کرده است
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تحقیقات ]. 15[ پذیرد تعیین اثربخشی آموزش صورت می
انجام شده در این زمینه، بیشتر بر ارزیابی دانشجویان از 

ها در ارزیابی اثربخشی، تکیه   توانایی این شاخص وتدریس
 . ]17 [دارند

ای را در اختیار  بازخوردهای دانشجویان، اطالعات ویژه
تواند در بهبود کیفیت عملکرد و  دهد که وی می مدرس قرار می

مدرس پس از دریافت .  گیرد اثربخشی خود از آنها بهره
کند و  ف می برطرجبازخوردها، نقاط ضعف خود را به تدری

 ارزشمند ی ماهیتفرآینداین . دهد اثربخشی خود را افزایش می
دهندۀ همکاری نزدیک دانشجویان و مدرس است  و نشاندارد 

و هر دو باید به آن به مثابه تعامل و محرکی برای بهبود کیفیت 
هدف از این تحقیق، شناسایی عوامل مؤثر در . آموزش بنگرند

 .نهادهایی برای بهبود آن استآموزش اثربخش و ارائه پیش

اثربخشی .  علمی در کالس درسهیأتاثربخشی 
 علمی در کالس درس ابعاد مختلفی را هیأتاعضای 
احترام به دانشجو، توانایی در : اند گیرد، که از آن جمله دربرمی

به چالش کشیدن دانشجویان و تحریک ذهن آنان، 
مطالب به نحو  ۀهای سخنرانی و ارائ دهی درس، مهارت سازمان

من و همکاران وی معتقدند که  برایت]. 11[مناسب 
 مناسب مطالب، تعامل، تکالیف، ۀدهی کالس درس، ارائ سازمان

رعایت انصاف در امتحان و احساس موفقیت دانشجویان، از 
بخشی آموزش و  جمله موضوعاتی هستند که باید در اثر

 مکیچی، یکی ویلبرت]. 4[ارزیابی آن مورد عنایت قرار گیرند 
نظران برجستۀ آموزش و یادگیری در آموزش عالی  از صاحب

 علمی توصیه هیأتدر مصاحبه با ون ورهیز  به اعضای 
کند که در آموزش، ارزیابی مؤثر از دانشجویان، بحث و  می

های پرسش، یادگیری مشارکتی و راهبردهای ارزیابی از  روش
قد است که وی معت. سوی همکاران را مدّنظر قرار دهند

 ].16[موضوعات فوق همچنین در بهبود انگیزش مؤثرند 
دهد که کادر آموزشی موفق، با  تحقیقات همچنین نشان می

یابند، به دانشجویان و  آمادگی در سر کالس درس حضور می
مندند، دسترسی دانشجویان به آنان سهل  موضوع تدریس عالقه

های  یان بحثهای آموزشی مؤثر تسلط دارند، م است، بر روش

کنند و شکاف میان نظریه  نظری و کاربرد آنها ارتباط برقرار می
کنند، در کالس با  و عمل را با توضیح به دانشجویان پرمی

پذیرند و از لحاظ علمی در  کنند، جامعه دانشجویان تعامل می
 ].13[سطح خوبی هستند 

های   معتقد است که آموزش مؤثر به اهداف و ستادهیسهر
ها،  های علمی، مهارت ی بستگی دارد و به صالحیتآموزش

ای، تحقیق و تفکر  های آموزشی، رشد حرفه رفتارها، سبک
  در تحقیقات خود تحت عنواننشلوی ].7[نیازمند است 

کند  گیری می ، نتیجه" عالی اعتبار ارزیابی آموزش در آموزش"
که ارزیابی آموزش توسط دانشجویان به توانایی در سخنرانی، 

های مدرسان بستگی  های تخصصی و جذابیت سخنرانی مهارت
دهد که انگیزۀ   نشان می چائونتایج تحقیقات .]14[دارد 

سزایی بر ارزیابی دانشجویان داشته و در  هدانشجویان تأثیر ب
های کوچک که دانشجویان تعامل بیشتری با هم دارند،  کالس

 ]. 5[رضایت آنها از آموزش بیشتر است 
توانند ارزیابی  ت که عوامل بسیاری میبدیهی اس

برای مثال، تحقیقات . دانشجویان را تحت تأثیر قرار دهند
 مورد انتظار ۀداری میان نمر دهد که ارتباط معنی نشان می

هرچه نمرۀ . دانشجو و ارزیابی از آموزش مدرس وجود دارد
این . تر است دانشجو باالتر باشد، ارزیابی دانشجو نیز مثبت

 موجب تورم نمره در مراکز آموزش عالی شده است موضوع
 علمی که در نمره دادن هیأتاما البته، آن دسته از اعضای ]. 6[

مند هستند، نباید از تمامی دانشجویان  انگار و سخاوت سهل
دانشجویانی که به  .انتظار ارزیابی مثبت و خوبی داشته باشند

آن چون   هم، دارندبهتریهای خود انتظار نمرۀ   تالشواسطه
 ۀ نمرتوقعگیری مدرس  دانشجویانی که به علت آساندسته از 
. کنند از مدرس توانا میتری   دارند، ارزیابی مثبتبیشتری
 نتیجۀ ارزیابی کالسی که دانشجویان در آن، جهت ،بنابراین

کنند و مدرس نیز آموزش اثربخشی دارد،  یادگیری تالش می
 . مثبت خواهد بود

 
 روش پژوهش
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ای  نویس پرسشنامه  منظور طراحی ابزار تحقیق، پیشبه
ارزیابی " های معتبر، نظیر براساس بررسی مندرجات پرسشنامه

و مصاحبه ] 8،9،10 [(SEEQ) "آموزشدانشجویان از کیفیت 
 نفر دانشجوی رشته 57نظران تهیه شد و در اختیار  با صاحب
درونی برای ارزیابی پایایی . قرار گرفت) سه کالس(پرستاری 

مقدار ضریب . پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد
نتیجۀ این مطالعه، بازخوردهایی را .  بود751/0آلفای کرونباخ 

در نهایت ابزاری با  ،برای بازنگری در پرسشنامه فراهم کرد
فهرستی از . ها طراحی گردید  متغیر برای تعیین شاخص28

ارشناسی در شش مرکز های پرستاری دورۀ ک های رشته کالس
 25آموزش عالی دولتی تهران تهیه شد و به طور تصادفی 

در زمان توزیع پرسشنامه بر ضرورت . کالس انتخاب شدند
گویان و ناشناس ماندنِ   نام ماندن پاسخ های صادقانه، گم پاسخ

پس از اتمام . مدرسان و مراکز آموزش عالی تأکید گردید
به . آوری گردید تفاده جمع قابل اسۀ پرسشنام428تحقیق، 

 (Factor analysis) عاملی  دلیل ماهیت تحقیق، از تحلیل
این روش با . ها استفاده شد برای تجزیه و تحلیل داده

 . اعمال گردید SPSS-10گیری از برنامۀ  بهره
 

 نتایج
های تحقیقات پیشین مربوط به آموزش  این تحقیق یافته

نتیجۀ تحلیل ]. 16،14،13،11،4[کند  اثربخش را تأیید می
) 2 درس، ۀارائ) 1 عاملی شناسایی چهار عامل شامل 
 تخصصی های مهارت) 4و ی ـابـارزی) 3ی، ـده انـازمـس

فقط متغیرهای با سطوح آلفای بیش در این میان . مدرس بود
 ).1 جدول( حفظ شدند ، در الگو55/0از 

 
 بحث

د  دروس وجوۀهای مختلفی برای ارائ روش . درسۀارائ
  عاطفی،(Cognitive)های شناختی دارد که بر یادگیری

(Affective)حرکتی- و روانی (Psychomotor)اند  مبتنی ،
های ارتباطی،  اما در این میان، بیان اهـداف درس، مهارت

 دانشجویان، ایجاد انگیزه،  تسلسل و توالی مطالب، مشارکت
هر ، بندی و جمعکاربردهای عملی درس، استقبال از سؤاالت 

توانند در اثربخشی درس مهم باشند و  یک به نوبۀ خود می
ای جهت   به همراه مقدمه"بیان اهداف درس". ایفای نقش کنند

 دانشجویان، شروع مطلب با موضوعات ساده و ۀجلب توج
 جتدریبه و  سپس پیچیده، از موضوعات خاص شروع کردن

 عملی کاربردهای"و ارائه ۀ بحث را به کلیات کشاندن ـدامن
 ادگیریـالب در یـهای مؤثر شرح مط یوهـه شـاز جمل "درس

 . آیند دانشجویان به شمار می
نتایج تحلیل عاملی متغیرهای عوامل مؤثر بر آموزش . 1جدول 

 اثربخش
 گروه گروه گروه گروه عوامل

     ارائه درس

    761/0 های ارتباطی مهارت

    758/0 بیان اهداف درس

    715/0 ی درسکاربردهای عمل

    712/0 مشارکت دانشجویان

    694/0 استقبال از سؤاالت

    691/0 تسلسل و توالی

    590/0 بندی جمع

    587/0 ایجاد انگیزه

     دهی سازمان

   762/0  دهی محتوای درس سازمان

   723/0  مدیریت کالس

     ارزیابی

  743/0   های ارزیابی مناسب روش

  690/0   ه بازخوردارائ

  574/0   ارزیابی بر اساس انتظارات

 765/0    های تخصصی مهارت

 
ها، اعالم انتظارات یادگیری،  گونه فعالیت هدف از این

گسترش فهم دانشجو از میزان و نحوۀ ارتباط میان اجزای 
های قبلی و  مختلف موضوع و ارتباط مطالب جدید با یادگیری

کتبی یا  به صورت ارائۀ تعاریف و مفاهیمهمچنین، ؛ بعدی است
هدف از ارائۀ مطالب از . کند شفاهی، به فهم مطالب کمک می

به  جزء به کل، ساده به پیچیده، عینی به انتزاعی، که اصطالحاً
 و یا از پیچیده به شود  گفته می(Induction)آن استقرایی 
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ا قیاسی آن ر ساده، کل به جزء و انتزاعی به عینی، که اصطالحاً
(Deduction)به "رعایت تسلسل و توالی مطالب" ؛ گویند 

بدیهی است که انتقال اثربخش . منظور فهم بیشتر دانشجو است
های ارتباطیِ کالمی و نوشتاری   مستلزم داشتن مهارت،مطالب
 .باشد نیز می

های آموزش مؤثر در آموزش عالی،  یکی از ویژگی
ب را برای مشارکت های مناس هایی است که فرصت فعالیت

های  فعالیت. کند دانشجویان در آموزش و یادگیری فراهم می
های کوچک و بزرگ از  متنوع در کالس، در قالب گروه

ها در  البته تشکیل گروه. هایی است مصادیق چنین فرصت
کالس به تنهایی منجر به تعامل و مشارکت بیشتر نخواهد شد، 

با ایجاد انگیزه در افرادی بلکه مشارکت دانشجویان باید همراه 
در این میان، طرح . باشد که عالقۀ چندانی به تعامل ندارند
. دهد حائز اهمیت است سؤاالتی که میزان تعامل را افزایش می

دانشجویان در کالس درس باید مشارکتی فراتر از گوش 
تأکید بر نکات . فرادادن منفعالنه به سخنان مدرس داشته باشند

های مناسب، ایجاد محیطی پر از احترام و  مثال ۀکلیدی، ارائ
امیدواری، ایجاد ارتباط میان محتوای مطلب درسی و تجربیات 

های مثبت دانشجویان و  دانشجویان، تقویت و تشویق فعالیت
تواند به مشارکت بیشتر  به چالش کشیدن آنها، هر یک می

 . دانشجویان منجر شود
نشجویان، تعامل و  به طور کلی، استقبال از سؤاالت دا

ها از  همچنین، بسط سؤاالت و پاسخ. کند تفکر را بیشتر می
سوی دانشجویان و مدرس، به افزایش تعامل و اثربخشی 

ها باید به نحوی ارائه  ها و پاسخ پرسش. کند آموزش کمک می
بندی مطالب  جمع .های تفکر را افزایش دهند شوند که مهارت

موزش آ ش بزرگی را در  نیز نقتوسط مدرس و دانشجویان
   .  اثربخش ایفا می کند

 :گیرد این عـامل دو متغـیر را در بر می .دهی سـازمان
  .مدیریت کالسو دهـی محتوای درس  سازمـان

دهی محتوا با توجه به اهداف درس و زمانی که  سازمان
دانشجوی  معموالً. پذیرد کند صورت می دانشجو صرف آن می

 ساعت در هفته به 40شود که  فته می به فردی گ،وقت تمام

کسب علم توسط دانشجو، شامل . کسب علم بپردازد
یک . های داخل کالس و خارج از کالس است فعالیت

 24ای حدود   واحد درسی، باید هفته12دانشجوی متوسط با 
های علمی  ساعت نیز در خارج از کالس درس به فعالیت

 درس باید با توجه به یمحتوا دهی بنابراین، سازمان. بپردازد
دهی  سازمان. های کالس و خارج از آن طراحی شود فعالیت

همچنین تا حدود زیادی به مدیریت کالس و استفادۀ بهینه از 
 طرح درس به دانشجویان در ۀارائ. ساعات کالس بستگی دارد

ها در کالس با توجه به ماهیت  ابتدای هر ترم، چینش صندلی
جو و مدرس در کالس درس، درس، حضور به موقع دانش

ها و  های صریح و شفاف برای انجام فعالیت وجود دستورالعمل
تکالیف، تمرکز بر اهداف درس، توزیع مناسب جزوات و 

) منابع(استفاده از وسایل کمک آموزشی و انتخاب متن و منبع 
توجه به رفتارهای نامناسب و  .دهی مؤثرند مناسب، در سازمان

نها، دادن تذکرات رفتاری به صورت جلوگیری از تکرار آ
، رعایت عدل و انصاف در برخورد )و نه در جمع(خصوصی 

با دانشجویان، ثبات و اقتدار در اجرای انتظارات همراه با 
پذیری، عدم تبعیض میان دانشجویان و تقویت  انعطاف

توانند به مدرس در مدیریت کالس   رفتارهای مناسب، می
 .کمک کنند

های  روش: گیرد متغیر را دربرمی سه لـعام این .ارزیابی
 ارزیابی براساس  ووردـازخـ بـۀب، ارائـارزیابی مناس

 .انتظارات
که دانشجویان  برای ارزیابی مؤثر، اعالم انتظارات و این

اعالم . باید چه موضوعاتی را فرا بگیرند ضروری است
های نظری و عملی در هر درس و این نکته که از  یادگیری
رود قبل از امتحان چه چیز را بیاموزند،  ویان انتظار میدانشج

 اصلی موفقیت دانشجو در امتحانات  باید به عنوان شاخص
هدف از امتحان، موفقیت فردی یا گروهی . نظر قرار گیرددّم

براساس اهداف و انتظارات از پیش تعیین شده در مورد هر 
. های مختلفی برای ارزیابی وجود دارد روش. درس است

توان به طور رسمی  ارزیابی یادگیری دانشجویان را می
. صورت داد) پرسش و پاسخ شفاهی(و غیررسمی ) امتحان(
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های تخصصی و آموزشی مدرس  اثربخشی این عامل به مهارت
ارزیابی   اما،اگر آموزش مؤثری داده شود. بستگی دارد

مناسبی صورت نپذیرد، میزان موفقیت مدرس و دانشجویان 
 خواهد بود و احتماالً این موضوع منجر به نارضایتی نامشخص

 در این میان،. دانشجویان و ارزیابی ضعیف خواهد شد
های  های درست و اصالح پاسخ تقویت پاسخ( بازخورد
وقتی که دانشجو مطالب را درست . اند  حائز اهمیت)نادرست
کند، اصالح مطالب نادرست نقشی کلیدی در آموزش  ادا نمی
 یا "دادن امتیاز"، "غلط" یا "درست"صرفاً بیان . کند ایفا می

های  انجام ارزیابی.  در ارزیابی کافی نیست"ندادن امتیاز"
تواند میزان  مستمر در کالس یا در قالب امتحانات کتبی می

پیشرفت دانشجویان را به بهترین وجه برای مدرس روشن 
در صورت مشاهدۀ نقاط ضعف اساسی در یادگیری، . سازد

هایی متفاوت توصیه  گیری از روش آموزش مجدد با بهره
 بازخورد، همواره ۀها، عالوه بر ارائ مدرس در ارزیابی. شود می

باید به دنبال یافتن پاسخی مناسب برای این پرسش باشد که 
چرا دانشجویان عملکرد ضعیفی دارند و سپس باید برای رفع 

 .ها اقدام کند کاستی
ل عاملی همچنین  نشان داد تحلی .های تخصصی مهارت

 اثربخش ایفای نقش آموزش در های تخصصی  مهارتکه
های عمدۀ مراکز آموزش عالی با سایر  یکی از تفاوت. کنند می

ای متخصصان این مراکز  ها، ماهیت مسؤولیت حرفه سازمان
 علمی توسط دانشگاه و بر اساس ضوابط هیأتتخصص . است
ن امر با اعتقاد به خدمتی که ای. ای به وی اعطا شده است حرفه

تواند به دانشجویان و کشور انجام   علمی میهیأتیک عضو 
های وی نیز باید در این  دهد، صورت گرفته و تمام تالش

 علمی به موضوعات هیأتشراف اعضای اِ. راستا انجام شود
آنان . شود ای در ارتقای آموزش امری مهم تلقی می حرفه
مخاطبان خود هستند و هرچه دهندگان تخصص به  انتقال

 تر شان افزایش یابد، آموزش آنها نیز اثربخش تجربیات علمی
 .خواهد بود

 

 پیشنهادها
 هیأتاعضای  .اهمیت یکسان برای آموزش و پژوهش

های آموزشی خود به  توانند به مسؤولیت علمی زمانی می
آموزش،  مانند پژوهش، در ارتقاء کیفیت خوبی عمل کنند که 

عامل اصلی برای ارتقاء . یی آنها نقش مهمی ایفا کندو شکوفا
در این . در نظام آموزش عالی ایران، عملکرد تحقیقاتی است

شود و آموزش   اندکی به عملکرد آموزشی افراد میۀنظام توج
ای برخوردار   علمی از جایگاه ویژههیأتاثربخش اعضای 

پیشرفت علمی هم اکنون بر اساس پژوهش انجام . نیست
ای برخوردار  برای اینکه آموزش نیز از جایگاه ویژه؛ شود می

های کنونی با هدف اعطای سهمی  شود، تجدید نظر در سیاست
 .های پژوهشی و آموزشی ضروری است  مساوی به فعالیت

در حال حاضر سیاستی مشخص  . علمیهیأتآموزش 
.  علمی وجود نداردهیأتبرای بهبود کیفیت آموزش اعضای 

های پژوهشی یک علم  چون روش  هم،وزشیهای آم روش
د و کاربرد آنها در تربیت نیروی انسانی نشو  محسوب می

های کاردانی  که اکثریت دانشجویان در دوره کشور، به دلیل آن
شود که  پیشنهاد می. کنند، بیشتر است و کارشناسی تحصیل می

 علمی در وزارت هیأتهای آموزشی اعضای  ارتقای توانمندی
 قرار  مورد توجه بیشتری، درمان و آموزش پزشکیبهداشت

شود که دانشجویان مقاطع  همچنین پیشنهاد می .گیرد
که غالباً جذب ) به خصوص دکتری(تحصیالت تکمیلی 
شوند، درسی را با هدف بهبود آموزش   آموزش عالی می

 علمی نیز هیأتفراگیرند و استخدام و تبدیل وضعیت اعضای 
کارگاه آموزشی، در )  ساعت40(دوره منوط به گذراندن یک 

 .های تدریس باشد روش
 هم اکنون تحوالت .های مطالعاتی آموزشی فرصت

مراکز آموزش . گیری است بسیاری در آموزش در حال شکل
عالی در کشورهای پیشرفته در پی طراحی رویکردهای 

های  های دانش از نظریه  نظریه،در حال حاضر. جدیدی هستند
و ) پژوهش(های عملی که در آنها کسب دانش  هتفکر به نظری
با عمل آمیخته شده، سوق داده شده ) آموزش(انتقال دانش 
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نگرانۀ فردی  این تحول حرکتی از شناخت به رشد کل. است
(Holistic personal development)این تحول بر .  است

برای مثال، . های آموزشی و یادگیری تأکید دارد رشد مهارت
هایی سوق داده  ۀ کارشناسی بیشتر به سوی برنامهآموزش دور

های  محوری و آموزش شود که بر یادگیری فردی، دانشجو می
های  مطالعه و آشنایی با روش. عملی تأکید و تمرکز دارند

مراکز علمی خارج از کشور حائز در آموزشی و یادگیری نوین 
شود همان گونه که   بنابراین پیشنهاد می؛اهمیت است

های مطالعاتی با هدف آشنایی با دستاوردهای جدید  فرصت
هایی  گردد، سیاست  علمی فراهم میهیأتعلمی برای اعضای 

نیز به منظور آشنایی آنها با دستاوردهای آموزشی در خارج از 
 .کشور تدوین و اجرا شود

ای با   در حال حاضر نشریه.انتشار مجالت آموزشی
الی کشور وجود هدف انتقال دانش آموزش در آموزش ع

چاپ نشریات پژوهشی و ترویجی که به آموزش و . ندارد
تواند به اثربخشی  پردازند می یادگیری در آموزش عالی می

های انتشاراتی مانند  در این راستا، فعالیت. آموزش کمک کند
تهیۀ بروشورهایی با هدف بهبود کیفیت آموزش و ارسال منظم 

 .مؤثر خواهد بود علمی، نیز هیأتآنها برای اعضای 
یکی از اهداف تحصیالت  .تقویت تحصیالت تکمیلی

سیاست آموزش .  علمی استهیأتتکمیلی تربیت اعضای 
عالی کشور همواره بر این فرض استوار بوده است که ارتقای 

تواند  تخصصی افراد در تحصیالت تکمیلی به تنهایی می
 ر ازبه غی ؛ها  تقویت کند آموزش و پژوهش را در دانشگاه

های آموزشی این دسته از  ای برای تقویت مهارت این، برنامه
های  شود که برنامه پیشنهاد می. دانشجویان وجود ندارد

تحصیالت تکمیلی، به خصوص در مقطع دکتری با هدف 
های تخصصی،   علمی، با تأکید بر مهارتهیأتتربیت اعضای 

 .آموزشی و پژوهشی مورد بازنگری قرار گیرند
 یریگ نتیجه

سزایی  هس تأثیر بآموزش و یادگیری در اثربخشی مدرّ
آموزش در کالس درس به دو عنصر اساسی تسلط بر . دارد

دانش . دانش تخصصی نیاز دارد و های آموزشی مهارت
اعضای . های آموزشی مکمل یکدیگرند تخصصی و مهارت

های تخصصی   علمی مؤثر نه تنها باید دارای مهارتهیأت
 درس، سازماندهی و ارزیابی را ۀید توانایی ارائباشند بلکه با

 .نیز داشته باشند
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