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تاریخ دریافت98/11/16 :

صفحه  13تا 30

تاریخ پذیرش99/02/02 :

چکیده:

هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل ویژگیهای استاد برتر رشتههای آموزش علوم پایه (زیست
شناسی ،فیزیک و شیمی) دانشگاه فرهنگیان از منظر دانشجویان و اساتید رشتههای علوم
پایه ،می باشد .رویکرد پژوهش کيفی و راهبرد آن تحلیل محتوا است .جامعه ي پژوهش را
دانشجويان و اساتید علوم پایه در پردیس باهنر اصفهان تشکيل می دهد .برای دریافت دیدگاه
دانشجویان و اساتید ،با استفاده از روش نمونه گيری هدفمند از نوع موارد ویژه بیست و شش
نفر از اساتید و دانشجویان رشتههای آموزش علوم پایه دانشگاه فرهنگیان برای مصاحبه
انتخاب شدند .داده ها با استفاده از مصاحبه نيمه ساختمند جمعآوری شد .تحليل دادهها بر
اساس تحلیل محتوای مضمونی و طي سه مرحله کدگذاري باز ،محوري و انتخابي انجام شدند.
داده¬ها پس از مفهوم پردازي در طبقات عمده کدگذاري شدند .نتایج حاصل از دادهها حاکی
از آن است که استاد برتر در دانشگاه فرهنگیان دارای سه جایگاه اساسی شامل تربیت علمی،
تربیت رفتاری و تربیت حرفه ای است .تربیت حرفه ای اشاره به ویژگی های متمایز استاد
دانشگاه فرهنگیان ،نسبت به سایر دانشگاه ها دارد.

دیدگاه استادان و دانشجویان رشتههای آموزش زیستشناسی ،فیزیک و شیمی پیرامون ویژگیهای استاد برتر در دانشگاه فرهنگیان :یک مطالعه کیفی

دیدگاه استادان و دانشجویان رشتههای آموزش زیستشناسی،
فیزیک و شیمی پیرامون ویژگیهای استاد برتر در دانشگاه فرهنگیان:
یک مطالعه کیفی

كلمات كليدي :استاد برتر ،آموزش زیست شناسی ،دانشگاه فرهنگیان

 -1استادیار گروه آموزش زیست شناسی ،دانشگاه فرهنگیان ،تهران ،ایران rajaiy@khayam.ut.ac.ir
 -2دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی ،دانشگاه الزهرا ،تهران ،ایران
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مقدمه

اساتید مهمترین عامل در تعلیم و تربیت دانشجویان می باشند ،زیرا آنها می توانند با اندیشه
هایی که دارند بر روي هزاران نفر اثر بگذارند .استادان بزرگترین نقش را در بهبود کیفیت
آموزش هاي عالی ایفا می کنند .اگر چه شرایط و امکانات آموزشی یکی از عوامل مؤثر بر
جریان یادگیري است ولی بدون شک نیروي انسانی و به ویژه استاد یکی از مهمترین عوامل
تشکیل دهنده محیط-هاي آموزشی است.
یک استاد موفق باید داراي ویژگی هاي متعدد باشد تا قادر به افزایش اعتبار و شهرت یک
مؤسسه آموزشی باشد .استاد یکی از اساسی ترین عوامل براي ایجاد موفقیت در تحقق اهداف
آموزشی است که می تواند با کنترل متغیرهاي مختلف وضعیتی مناسب براي حصول یادگیري
بهتر فراهم کند (شاهسونی و همکاران.)1393،
با توجه به اینکه استاد در محوریت چرخه فعالیت های یاددهی-یادگیری قرار می گیرد تا
بتواند نیروهای کارآمد از نظر دانش ،نگرش ،مهارت و مسئولیت های اجتماعی الزم از قبیل
مسئولیت پذیری ،پاسخگویی ،وجدان کاری ،شخصیت و منش حرفه ای را تربیت نماید ،باید
خود دارای معیارهایی باشد تا بتواند انتظارات سیستمی و فرا سیستمی را تامین نماید( .چراغی
و همکاران.)1392،
مطالعات پیرامون ویژگیهای استاد خوب بر مطالعاتی مبتنی است که شامل دیدگاه¬های
خود معلمان و اساتید (کمبر و همکاران ،)2001،دیدگاه آموزشگران معلم(کورتاگن)2004،
و در مطالعات اخیر عمدتا دیدگاه دانشجویان می شود .راکو و همکاران ( )2014در مرور این
تحقیقات بیان کرده اند که این محققان در مطالعات خود از ابزارهایی نظیر مشاهده ،مصاحبه،
رتبه بندی دانشجویان و نظر سنجی ها استفاده کردهاند.
به عقیده مور ( ،)2005تعریف معلم خوب ،درزمان ها و فرهنگ های مختلف متفاوت است.
همچنین این تعریف از نظر مردم ،دولت و دانشگاهیان میتواند متفاوت باشد (کانل.)2009 ،
چراغی و همکاران ( )1392در پژوهشی با هدف تبیین نقطه نظرات دانشجویان دانشگاه علوم
پزشکی تهران در مورد ویژگیهای یک استاد نمونه به روش کیفی به این نتیجه دست یافتند
که ویژگیهای استاد نمونه در سه مقوله ی همراهی علم و بیان ،بایسته های اخالقی در تعلیم
و تربیت و ارتباط و تعامل با دانشجو است.
شریف نیا و همکاران ( )1392در پژوهشی ویژگیهای استاد خوب از دیدگاه دانشجویان و
اساتید دانشکده پرستاری آمل را به روش کیفی بررسی کردند و ویژگی های پدیدار شده در
مطالعه شامل دانش پژوهی و شخصیت فردی بود .زیر طبقات دانش پژوهی شامل تسلط

3 . Dympna
4 . Aydin& et al
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علمی ،قدرت انتقال ،عالقه مندی به تدریس ،سنجش و ارزیابی و روش تدریس و زیر طبقات
شخصیت فردی شامل خصوصیات فردی ،اعتماد به نفس و وضعیت ظاهری بود و با توجه به
نتایج مشخص شد که توان علمی و تسلط استاد در درس مورد نظر و همچنین خصوصیات
شخصیتی اساتید از مهمترین مالکهای استاد خوب توسط اعضای هیات علمی و دانشجویان
بود .دربرخی دیگر از تحقیقات ،احترام به دانشجویان و تحریک عالقه دانشجویان از جمله
مالکهای مهم استاد خوب برشمرده شده است (موریسون و آوانس.)2016 ،
سعیدی ،آراسته و زین آبادی ( )1395با هدف شناسایی ویژگیهای یک استاد راهنمای خوب
از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد پژوهشی را با روش کیفی به انجام رساندند .یافته های
پژوهش نشان داد ویژگیهای یک استاد راهنمای خوب شامل :نشانگرهای رفتاری استاد
راهنما ،رابطه نظارتی استاد راهنما و دانشجو ،رابطه تعاملی استاد راهنما و دانشجو ،اخالق
حرفه ای آموزشی استاد راهنما ،ویژگیهای رفتاری استاد راهنما و تخصص استاد راهنما بود.
اناری نژاد ،زینلی و زارعی ( )1394در پژوهشی کمی به بررسی دیدگاه اساتید و دانشجویان
دانشگاه فرهنگیان فارس در مورد ویژگیهای استاد توانمند پرداختند .یافته های نشان داد
که معیارهای اعضای هیات علمی و دانشجویان برای یک استاد خوب به ترتیب شامل :روش
تدریس ،شخصیت فردی ،مهارت ارزشیابی ،ارتباط بین فردی ،رعایت قوانین و دانش پژوهی
استاد می باشد.
قناعی ،اسماعیل پور و مصفای ( )1393در پژوهشی ویژگیهای استاد موثر بالینی را از دیدگاه
دانشجویان سال سوم و چهارم پرستاری و مامایی به روش توصیفی و با استفاده از پرسشنامه
بررسی کردند .نتایج بدست آمده از پژوهش نشان داد که استاد موثر باید از ویژگیهای سه
حیطه شایستگی حرفه ای ،مهارت های ارتباطی و ویژگیهای شخصیتی برخوردار باشد و
لیکن حیطه مهارت های ارتباطی به عنوان مهمترین حیطه از ویژگیها شناخته شد.
دیمپنا 3و همکاران ( )2013در پژوهشی اقدامات و باورهای معلمان را درباره تدریس خوب
بررسی کردند و مطالعه ی آنان و بر اساس روش ترکیبی ،اهمیت احساس ،اندیشه ،برنامه
ریزی و عشق به کودکان و بعد اجتماعی و اخالقی برای سازه های تدریس خوب برای معلمان
ابتدایی و راهنمایی ایرلند را ارائه می کند.
آیدین و همکاران4ص ( )2009در پژوهشی با عنوان دیدگاه معلمان زبان انگلیسی پیرامون
ویژگیهای معلم موثر ،ابراز داشتند که دانشجویان ترجیح می دهند استادشان دانش چگونگی
تدریس را به منظور پرداختن به ابعاد موثر داشته باشد ،برای ارائه محتوا به بهترین روش،
معلمان موثر نیاز دارند تا دانش تخصصی و چگونگی ارائه آن را بدانند.
تربیت حرفه ای معلمان در ایران برعهده دانشگاه فرهنگیان است .مراکز تربیت معلم با نام
دانشگاه فرهنگیان ،باهدف تربیت معلم ،از سال  ،90اساسنامه آن تصویب و تاسیس شده و از
بهمن ماه  1391اولین گروه دانشجویان رشتههای آموزش علوم پایه (آموزش ریاضی ،آموزش
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زیست شناسی ،آموزش شیمی و آموزش فیزیک) وارد این دانشگاه شدند و از مهرماه ، 95
برنامه های جدید درسی رشتههای آموزش علوم پایه این دانشگاه به تصویب وزارت علوم
رسیده و اجرا شد (رجائی.)1398 ،

بیانمساله

ماموريت دانشگاه فرهنگيان ،تربيت معلم فكور و شايسته است (فتحی و همکاران.)1396 ،
بدون شک نقش استادان این دانشگاه در انجام این ماموریت ،یک نقش اساسی است .لذا در
سال های اخیر ،تحقیقات با محوریت مسائل مربوط به استادان دانشگاه فرهنگیان ،ازجمله
بررسی نقش توسعه حرفهای و توانمندسازی استادان دانشگاه فرهنگیان برکیفیت تدریس آنان
(میرجلیلی ،)97 ،ارزیابی کیفیت عملکرد استادان (موالئی و همکاران  )1396صورت گرفته
است.
اما در رشتههای آموزش علوم پایه دانشگاه فرهنگیان تاکنون ،تحقیقی پیرامون شاخصهای
استاد برتر از منظر دانشجویان و استادان این رشتهها صورت نگرفته است .لذا هدف این تحقیق
پاسخ به این سوال است که استاد برتر در رشتههای آموزش زیست شناسی ،فیزیک و شیمی
از منظر استادان و دانشجویان این رشتهها ،چه ویژگیهایی دارد و این ویژگیها در چه ابعادی
قابل دسته بندی هستند.

روش پژوهش

این پژوهش با رویکرد کيفی (توصیفی) انجام شده و راهبرد بهکارگرفتهشده تحلیل محتوای
مضمونی است .بران و کالرک ( )2006تحلیل محتوای مضمونی را مناسبترین روش برای
شناخت ،تحلیل و گزارش الگوهای موجود در دادههای کیفی می¬دانند .این روش نهتنها
برای شناخت شبکه ارتباطی مضامین و استخراج الگو مناسب است بلکه برای معنا بخشیدن
به دادهها ،استخراج طبقات و مقولههای اصلی و ایجاد ساختار سلسله مراتبی نیز ابزار مناسبی
میباشد .در فرایند استفاده از روش تحلیل محتوای مضمونی در تحقیق حاضر ،ابتدا گفتگوهای
ضبط شده بهصورت متن یا نوشتار درآمدند ،سپس مقولههای اصلی بر اساس سؤاالت طراحی
شده مشخص شدند .در گام بعد ،در مقابل هر کدام از سؤاالت ،پاسخها و نظرات هر کدام از
شرکت کنندگان ثبت شد و در نهایت پس از واکاوی ،تحلیل و مقایسه پاسخ¬ها ،مضامین
مشترک از بین آنها استخراج شد.
جامعه پژوهش را همه استادان و دانشجویان رشتههای آموزش علوم پایه دانشگاه فرهنگیان
اصفهان پردیس باهنر تشکیل دادند .برای دریافتن دیدگاهها ،با استفاده از روش نمونه گيری
هدفمند از نوع موارد ویژه ،تا هنگامی که داده ها به اشباع رسیدند ادامه یافت .شش نفر از اساتید
دانشگاه فرهنگیان در مصاحبه انفرادی و تعداد  20دانشجو در مصاحبه گروهی انتخاب شدند.

داده های حاصل از مصاحبه با اساتید و دانشجویان ،در سه مرحله کدگذاری شد (جدول
شماره  .)1نتایج حاصل از داده ها حاکی از آن است که استاد برتر در دانشگاه فرهنگیان دارای
ابعادی است که از منظر شرکت کنندگان در پژوهش مهم می باشد و کنار هم قرار گرفتن این
سه بعد می تواند جایگاه یک استاد را در این دانشگاه در سطح مطلوبی تایید نماید .این سه
بعد شامل استاد به مثابه الگوی تربیت علمی ،استاد به مثابه الگوی تربیت رفتاری و استاد به
مثابه الگوی تربیت حرفه ای می باشد.
هر کدام از این ابعاد خود زیر مجموعه ها یا زیر مقوله هایی دارند (جدول شماره )2که باعث
طبقهبندی آنها به طور مجزا شده است.
نمونه ای از نظرات اساتید در این باره:
« استاد باید در روش تدریس حرفهای باشد و دانشجویان را برای تدریس حرفهای آماده کند.
در دانشگاه فرهنگیان کسی که آموزش زیست شناسی می خواند باید بتواند زیست شناسی
را تدریس کند اما در سایر دانشگاه¬ها ممکن است فرد ،تنها به دلیل داشتن عالقه ،زیست
شناسی بخواند».
«تعریف استاد خوب و برتر در این دانشگاه با سایر دانشگاه ها متفاوت است ،این دانشگاه به
دلیل حرفه ای بودن ،صرف داشتن مقاله یا کتاب و کارهای پژوهشی برای یک استاد کفایت
نمی کند .چه بسا اساتیدی هستند که مقاالت زیادی دارند اما از اینکه چطور یک مفهوم را
به دانش آموز یاد بدهند اطالعی ندارند ،کتب دوره ابتدایی یا متوسطه را ندیده اند و تجربه
تدریس در مدرسه را ندارند ،مثال تفاوت جرم و حجم را به دانشجو با چند فرمول میگویند و
اساتید باید به این نکات در تدریس توجه کنند و علم و عمل را با هم داشته باشند».
در خصوص مقوله ارزشیابی الزم است اساتید توجه خاصی داشته باشند چرا که هم از نظر
علمی و تخصصی انتظار می رود تا ارزیابان صحیحی در کالس درس باشند و هم از نظر اخالقی
و رعایت عدالت به این مقوله بنگرند.
یکی از اساتید عقیده داشتند« :سواالت را باید از تمام سرفصل ها تهیه کنند ،قواعد و اصول را
در ارزشیابی باید با تمام جزییات رعایت کنند و سواالت متناسب با اهداف درس تهیه بشود».
در جایگاه علمی دو مقوله سواد علمی و به روز بودن مورد تاکید بود .سواد علمی به طور ویژه
به عنوان امری قطعی و مفروض تلقی می¬شد که می¬بایست توسط اساتید دانشگاه قبل
از ورود به کالس درس احراز شود .در این راستا دانشجویی اظهار داشت»:سواد و تخصص در
زمینه رشته مورد مطالعه اساتید سبب می¬شود دانشجویان از نظر علمی با استاد مربوطه به
مشکل برنخورند» .
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جدول  : 1نتایج کدگذاری محوری

داده ها
سطح علمی
باسواد بودن
دانش و تسلط در رشته تخصصی داشتن
عدم استفاده از اصطالحات عجیب و غریب و مبهم
بار علمی خوب به عنوان یک مرجع
جدیت در تدریس
بعد علمی باال به دلیل رسالت اصلی یک استاد
رفع ابهام از درس
تمرکز و تاکید بر تفهیم مطالب
تاکید بر یادگیری در حین تدریس
ایجاد عالقه در دانشجو با سطح سواد باال
یادگیری کامل در فرایند تدریس کالسی
وادار کردن به اندیشیدن
فعال بودن شخص استاد در حین تدریس
رساندن دانشجو به درک عمیق مطالب
بازگو کردن تجارب تدریس
مطالب کارآمد و کاربردی
گاه و مسلط بودن به مطالب
سیراب کردن دانشجو از نظر علمی

سواد علمی و
تخصصی

وقت شناسی
نظم و انضباط کاری
ورود و خروج به موقع از کالس
قانونمند و احترام به انضباط کاری
تفهیم مطلب و درونی شدن آن برای استاد

وظیفه شناسی
و تعهد

مغرور نبودن به دانش خود
طرز لباس پوشیدن و حرف زدن مناسب
حفظ حریم
صداقت در گفتار و رفتار
تواضع و فروتنی
روابط انسانی مناسب
الگو بودن رفتار بیش از گفتار
شخصیت و اخالق پسندیده
به چشم همکار نگاه کردن
اخالق حرفه ای در کالس درس
عدم استفاده ابزاری از نمره برای تحقیر دانشجو
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مفهوم

ویژگیهای
شخصیتی

برنامه ریزی

پایبندی با اخالق و دین
پایبندی به مبانی اعتقادی و فرهنگی
با اخالق متعالی
لزوم اخالق و رفتار مناسب برای استاد

پایبندی به
اصول اخالقی

رفاقت با دانشجو
توجه به مشکالت شخصی دانشجو
عدم نگاه از باال به پایین
انتظارات مطابق توان دانشجویان
هم سطح دانستن خودشان با دانشجو
عدم مقایسه شرایط گذشته خودشان با شرایط فعلی دانشجویان
در نظر داشتن شرایط زندگی دانشجویان بویژه شرایط خوابگاه
ارتباط غیر رسمی و صمیمانه با دانشجو
نداشتن انتظار بیش از حد
احترام به نظرات دانشجویان
راهنمایی دانشجو در مسیر اهداف
توجه به عالیق و نیازهای دانشجویان
توجه به همه دانشجویان
دست گیری از دانشجویان بجای مچ گیری
درک دانشجویان تازه وارد
داشتن دیدی مثبت به دانشجو
برخورد هم شان دانشجو نه یک دانش آموز
توجه به بعد عاطفی و اجتماعی
در نظر گرفتن تفاوتهای فردی و رفتار متناسب با آن
کمک در جهت حل مشکالت دانشجویان یا ارجاع آنها به افراد مطلع
عدم بدبینی نسبت به دانشجو و داشتن نظری مثبت نسبت به آنان

تعامل و درک
بین استاد و
دانشجویان
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داشتن طرح و برنامه مشخص
منبع متناسب با کالس نه منابع از پیش تعیین شده
داشتن اهداف مشخص
محدود نبودن به سرفصل ها
عدم پیاده کردن سیستم مدرسه ای در دانشگاه
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به روز بودن
آشنایی با آخرین تغییرات کتب درسی
آموزش دیدن و به روز بودن در دوره ها و طرح های جدید در
مدارس(مانند ارزشیابی توصیفی و)..
مسلط بودن از نظر اشراف به مباحث جدید
به روز بودن در مسائل آموزش و پرورش
استفاده از فناوری های جدید
به روز شدن در هر ترم نسبت به گذشته

به روز بودن

توانایی برقراری ارتباط و انتقال علم
شناخت روش ها و تنوع در روش تدریس
تجربه تنوع روش تدریس با تنوع تدریس استاد در کالس
تدریس متنوع و به روز نه سننی
توانایی تدریس
فن بیان
انتخاب روش تدریس متناسب با موضوع درس
آشنایی با روشهای تدریس در مدرسه
آشنا کردن و تفهیم مطالب با ذکر نمونه و مثال
تعامل و دو طرفه بودن یادگیری
انتقال مطالب به زبان ساده
انتقال مطالب کاربردی
آموزش فعال

روش تدریس

هم یاددادن و هم یادگرفتن
داشتن تجربه عملی تدریس در مدرسه
آموزش علوم برای یاگیری چگونگی تدریس و انتقال مطلب
اشراف به کتب و نحوه آموزش در مدارس
توجه به حرفه ای بودن این دانشگاه و لزوم توجه به بعد عملی و کاربردی
مطالب ارائه شده متناسب با آموزش های مورد نیاز در مدرسه

آموزش معلمی
(یاددادن برای
یاددهی)

سهل گیری برای ایجاد رغبت در دانشجو
عدم تحقیر و ناامید کردن دانشجو
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ایجاد انگیزه

ارزشیابی

سواد و تخصص علمی شرط الزم حضور اساتید در دانشگاه تلقی می شود و در صورت عدم
احراز صالحیت علمی ،اعتبار اولیه را نیز در بین دانشجویان کسب نمی کنند ،عالوه بر این
مقوله ،به روز بودن اساتید مساله حائز اهمیت دیگری است که توسط دانشجویان ذکر شد .با
توجه به تغییرات در زمینه علوم و فناوری و همچنین مسائل و موضوعات جدید مطرح شده
در سیستم آموزش و پرورش ،اساتید باید خودشان را مطابق شرایط جدید آماده کنند ،عدم
آمادگی و تسلط به مسائل و موضوعات به روز در کالس درس عالوه بر آسیب رساندن به
سواد علمی اساتید باعث تاثیر منفی بر یادگیری و انگیزه دانش آموزان می شود .در این رابطه
دانشجویی اظهار داشت:
«ما انتظار داریم هر استاد در هر ترم مطالبی را به اندوخته های ما اضافه کند و خودش هم با
مسائل روز پیش برود نه اینکه هر بار مطالب را تکرار کند».
بعد جایگاه رفتاری اساتید دانشگاه مورد بعدی است که خود شامل زیر مقوله های اخالقی
( ویژگیهای شخصیتی و رعایت اصول اخالقی) و روانی ( تعامل و درک بین استاد و دانشجو و ایجاد
انگیزه برای دانشجویان) در کالس درس می باشد .در خصوص اخالق در کالس درس و پایبندی به
آن ،اساتید و دانشجویان معتقد بودند که به دلیل الگو بودن اساتید باید این مهم در رفتار و برخورد
اساتید نمود بارزی داشته باشد .یکی از اساتید در این مورد اظهار داشتند که :
« بایستی اخالق و شخصیت یک استاد ،زیبنده دانشگاه فرهنگیان باشد ،طرز لباس پوشیدن  ،نحوه
حرفزدن باید مناسب باشد ،نزدیکی با دانشجو باید به اندازه باشد به گونهای که نه حریم شکسته
شود و نه اینکه اینقدر دور باشیم که نتوان ارتباط برقرار کرد» .
استاد دیگری در رابطه با مولفه اخالق معتقد بودند که « :روابط انسانی مهمترین شاخصه یک
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ارفاق در نمره دهی
عدم تاثیر رفاقت با دانشجویان در نمره دادن
توجه به توانمندی و رشد دانشجویان ضعیف
امتحانات به صورت مفهومی
سواالت مطابق مطالب تدریس شده
ارزشیابی در جهت اهداف همان درس
سواالت از بین تمام مباحث و مطابق سر فصل های تدریس شده
رعایت عدالت در نمره دادن
رعایت اصول طراحی سوال
عدم تاکید صرف بر نمره و امتحان
در اختیار قرار دادن منابع برای یادگیری نه فقط امتحان
عدم سو گیری در تصحیح برگه
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استاد است ،اگر دانش کم باشد قابل جبران است اما روابط انسانی مهمتر است ،صداقت در
گفتار و رفتار باید بروز زیادی داشته باشد .یک استاد باید تواضع و فروتنی داشته باشد».در
خصوص تواضع و فروتنی نیز یکی از دانشجویان بیان داشت »:برخی اساتید خیلی مغرورند و
اظهارمی کنند که ما فالن دانشگاه درس خوندیم به طوریکه ما جرات پرسیدن سوال از آنها
را نداریم»
در این راستا یکی از اساتید در ضمن مصاحبه تاکید داشتند « :دانشجویان در واقع همکاران
آینده ما هستند و باید با یکدیگر تعامل درستی داشته باشیم و حتی خارج از دانشگاه هم
ارتباط بین استاد و دانشجو حفظ شود».
مولفه بعد روانی از نظر دانشجویان مهم و بسیار مورد تاکید بود .به طوریکه در صحبت های
اکثریت آنها تکرار می شد و به ندرت اساتید در این مورد اظهار نظر داشتند .نمونه هایی از
اظهارات دانشجویان در این مورد:
« استاد باید دانشجو را درک کند به ویژه دانشجویان تازه وارد و مسائل و مشکالت آنها را
درک کند ،برخی اساتید دید منفی نسبت به دانشجویان دارند و فکر می کنند دانشجویان
همیشه دنبال شانه خالی کردن درمورد کالس و درس هستند در حالی که اینطور نیست».
دانشجوی دیگری معتقد بود که »:اساتید باید خودشان را هم سطح دانشجو بدانند و نگاه از باال
به پایین نداشته باشند ،شاید برخی اساتید اظهار میکنند که ما فالن دانشگاه درس خواندیم
و فالن منابع را خواندیم اما همین انتظار را نباید از ما داشته باشند چرا که شرایط و موقعیت
ما با آنان فرق دارد و شرایط خوابگاه و اتاقهای پرجمعیت ما را بیشتر درک کنند».
دانشجویی در خصوص ضرورت توجه بیشتر اساتید علوم پایه بیان داشت:
« اغلب اوقات اساتیدی که در رشتههای علوم پایه هستند توجهی به درک مشکالت و مسائل
دانشجویان ندارند و خودشان را جدای از دانشجو میدانند و فقط تمام وقتشان را به پیشبرد
اهداف درسی صرف می کنند ،در حالی که استاد خوب کسی است که قبل از اینکه استاد باشد
بتواند رفیق خوبی برای دانشجو باشد».
یکی از دانشجویان نیز در این رابطه اظهار داشت»:اکثر اساتید به جای اینکه دست دانشجو را
بگیرند دنبال این هستند که نقطه ضعف دانشجو را پررنگ کنند».
آخرین بعد از جایگاه اساتید که از داده های حاصل از مصاحبه بدست آمد ،به بعد حرفه ای
اشاره دارد .این بعد به نحوی تمایز این دانشگاه را با سایر دانشگاه ها نشان می دهد و تاکید
و تمرکز اساتید و دانشجویان در اظهاراتشان راجع به این مضمون حاکی از حرفه ای بودن
دانشگاه فرهنگیان و توجه به بعد عملی و کاربردی دانش و تربیت معلمانی است که یک قدم
از دانشگاههای تخصصی جلوتر هستند .دانشجومعلمان و اساتید در این دانشگاه باید عالوه بر
تخصص علمی ،حرفه ای بودن و حرفه ای عملکردن در حوزه تدریس را فرابگیرند.
جایگاه حرفه ای اساتید شامل زیر مقوله هایی همچون :طراحی ،وظیفهشناسی و تعهد ،روش
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تدریس ،آموزش معلمی ،ترغیب و تشویق و ارزشیابی است .یکی از دانشجویان در این خصوص
بیان می داشت:
« اساتید باید با طرح و برنامه وارد کالس شوند و هر جلسه بدانند که میخواهند چکار کنند ،اما
نباید خودشان را محدود به سرفصلها کنند .برخی اساتید مقید هستند که به تمام سرفصلها
توجه کنند و همه آنها را تدریس کنند در حالی که باید متناسب با کالس پیش بروند نه اینکه
خودشان را به اهداف از پیش تعیین شده محدود کنند ،تفهیم مطلب مهمتر از این است که
کتاب مرجعی را با  400صفحه معرفی کنند و همه را از دانشجو بخواهند».
در مساله طراحی و برنامه ریزی در کالس درس تاکید یکی از دانشجویان بدین گونه است که:
« اساتید با طراحی و برنامه ریزی در کالس باید مانند دانشگاه برخورد کنند نه اینکه سیستم
مدرسه ای را پیاده کنند و به دانشجو همچون دانش آموز نگاه کنند».
وظیفه شناسی و تعهد در اظهارات اساتید و دانشجویان دیده می شد .یکی از اساتید در این
خصوص عقیده داشت »:یک استاد باید به کارش متعهد باشد و نظم و انضباط را در کالس
رعایت کند .اگر معتقد باشیم که رفتار ما بیش از گفتارمان الگو است پس استادی که سر موقع
میآید و سر موقع هم میرود در واقع این رفتار را به دانشجو منتقل می کند».
«استاد دانشگاه فرهنگیان باید نظم کاری داشته باشه ،درست است که در مورد همه اساتید
صادق است اما استاد این دانشگاه چون قرار هست معلم تربیت کند باید حساسیت بیشتری
داشته باشد ،اگر خودش منظم نباشد نمیتواند این را به دانشجومعلم منتقل کند و در آینده
به جامعه آسیب میزند».
دانشجویی معتقد بود که :
« اصرار و سختگیری بیش از حد برای حضور و غیاب کالس باعث زدگی بیشتر دانشجو از آن
درس و استاد میشود و به نوعی سیستم مدرسه ای را در دانشگاه نشان میدهد .در حالی که
اساتید باید به فکر جذب دانشجو در کالس درس باشند ،و وظیفه شناسی را با سخت گیری
زیاد همراه نکنند».
مقوله روش تدریس یکی از مواردی است که عمدتا در کنار تاکید بر بعد علمی همیشه به
کار برده می شد و اساتید و دانشجویان بیان می داشتند که بعد تخصصی و علمی نیازمند فن
بیان و روش درست برای انتقال مطلب است .در این خصوص یکی از دانشجویان اظهار داشت:
« بسیاری از اساتید روش تدریس ها را خواندهاند اما به همان روش سنتی تدریس می کنند
و از دانشجو می خواهند که روش های تدریس به روز داشته باشد ،داشتن علم کافی نیست و
باید مهارت این کار را هم داشته باشند و اینها مواردی است که دانشگاه فرهنگیان را متمایز
می کند ،در واقع ما باید به صورت کاربردی روش ها را در عمل یاد بگیریم».
یکی از اساتید در این راستا بیان داشتند »:اساتید بهتر است با روش های تدریس آشنایی
داشته باشند و یک درس را با روش های مختلف تدریس کنند و دانشجویان تنوع تدریس را
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با استادشان تجربه کنند».
مقوله مهم دیگری که به نوعی وجه تمایز این دانشگاه محسوب می شد آموزش حرفه معلمی
بود ،دراین باره اظهارات یکسانی از طرف اساتید و دانشجومعلمان بیان می شد ،این مقوله اشاره
به تجربه تدریس در مدرسه و آشنایی با کتب جدید ،محتوای آن و روش تدریس و انتقال
مفهوم به دانشآموزان دارد .دانشجومعلمان در این باره عقیده داشتند که آموزش مفاهیم برای
آنها باید متناسب و هم راستا با اهداف مدرسه باشد ،دانشجویان باید مطالب را خوب بفهمند
و بتوانند با روش متناسب به دانش آموز انتقال دهند .یکی از دانشجویان در این باره اظهار
داشت « :اساتید به جای اینکه منابع با حجم زیاد معرفی کنند روی تفهیم مطالب کار کنند و
اینکه روش تدریس مفاهیم در مدرسه را به ما یاد بدهند ،فیلم آموزشی به سر کالس بیاورند
و به ما کاربردی درس بدهند»
«اساتید از تجربه خودشان در کالس بگویند ،چون ما قرار است معلم شویم و به تجربه آنان
نیاز داریم .آنچه در موقعیت تدریس نیاز داریم بگویند».
جدول :2نتایج کد گذاری انتخابی

مؤلفه ها

ابعاد

سواد علمی و تخصصی رشته مربوطه
به روز بودن

تخصصی و علمی

رعایت اصول اخالقی

تعامل و درک بین
استاد و دانشجو
ایجاد انگیزه

اخالقی
رفتاری
روانی

طراحی
وظیفه شناسی و تعهد
روش تدریس
آموزش معلمی(یاددادن برای یادگیری)
ترغیب و تشویق
ارزشیابی

حرفه ای

استاد برتر در دانشگاه فرهنگیان

ویژگیهای شخصیتی
استاد
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بحث و نتیجه گیــری

براساس پژوهش های لوپاسکو وهمکاران( )2014یک استاد کارامد فردی است که وظایف

را درست انجام می دهد ،آنها دروس شان را برنامهریزی می کنند ،محیط یادگیری را آماده
می¬کنند ،مقدماتی برای آمادگی درس را مدیریت میکنند ،پرسش می کنند و از مواد رسانه
ای آموزشی استفاده می کنند .اثر بخشی در تدریس بیشتر اشاره به انجام دادن وظایف درست
است .معلم اثربخش با زندگی دانش آموزان در ارتباط است و معلم اثر بخش نتیجه سه مولفه
شامل :دانش ،شخصیت و توانایی است (لوپاسکو ، 5پانیسوآرا 6و پانیسوآرا .)2014، 7در پژوهش
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رشتههای علوم پایه ،شامل سه بعد (شکل شماره  ،)1است که هر کدام از این ابعاد جایگاه
اساتید را در سه نقش متفاوت و البته مکمل مشخص می سازد.
این سه جایگاه و نقش ،در این پژوهش براساس دادههای مبتنی بر مصاحبه ها به ترتیب
عبارتند از:
 -1استاد در جایگاه الگوی تربیت علمی  -2استاد در جایگاه الگوی تربیت رفتاری  -3استاد
در جایگاه الگوی تربیت حرفه ای
جایگاه تربیت علمی بهعنوان پیش فرضی قلمداد می شود که اساتید در هر دانشگاه و هر
رشته باید به همراه داشته باشند و در سایر تحقیقات نیز بر بعد علمی بهعنوان یک ویژگی
برجسته در استادان خوب تاکید شده است (چراغی و همکاران  ،1392کوان و لدسما ،2001
کورتاگن .)2004
5 .Lupascu
6 .Panisoara
7 .Panisoara
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شکل  -1طرحواره حیطههای سهگانه خصوصیات استاد برتر
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جایگاه تربیت رفتاری نقش دیگری است که برای اساتید این دانشگاه متصور و مورد انتظار
است که خود شامل ابعاد اخالقی و روانی می¬شود .مولفه اخالقی اشاره به پایبندی و رعایت
اصول عقیدتی ،فرهنگی و رفتار و ویژگیهای شخصیتی استاد دارد .بسیاری از محققان به
قدری به این بعد اهمیت می¬دهند که آن را مهم تر از علم و دانش می¬دانند .همانطور
که لومن( )1995معتقد است تنها مالک برتری هر استادی تدریس نیست بلکه ویژگیهای
اخالقی ،شخصیتی و رفتاری استاد از جمله شاخصهای مهم در ارزیابی هاست .عالوه بر
تحقیقات مور ( )2004در انگلیس ،چینی ها ،در سنت کنفوسیوس ،معلم خوب را به عنوان
یک مقام اخالقی تعریف می¬کنند.
درتحقیق حاضر نیز دانشجویان و استادان رشتههای علوم پایه ،ویژگیهای اخالقی وشخصیتی
استادان را از خصوصیات مهم وشاخص استاد برتر دانستهاند .در تحقیقات شریفی نیا و همکاران
( )1392و همچنین یافتههای اناری و زارعی ( ،)1394بر اساس نظر دانشجویان ،ویژگیهای
شخصیتی و رفتاری استاد ،به عنوان یکی از مهمترین خصوصیات استاد خوب ،معرفی شده
است و این یافته های این تحقیقات ،با نتایج تحقیق ما در توافق است.
مولفه روانی اشاره به تعامالت صحیح بین استاد و دانشجو مبتنی بر درک دنیای روانی
دانشجوست .این امر مستلزم اشراف و آگاهی به مسائل تربیتی و روانشناسی از سوی استادان
است .درک همدالنه و ایجاد انگیزش ،نزدیکی و حفظ حریم مناسب ،به همراه راهنمایی صحیح
دانشجو از خواستههای مورد تاکید دانشجویان در این تحقیق بود .سعیدی و همکاران()1395
نیز بر رابطه تعاملی استاد و دانشجو ،به عنوان یک شاخص مهم استاد خوب تاکید کرده اند.
آخرین نقش ،استاد در جایگاه الگوی تربیت حرفه¬ای است .این جایگاه را می¬توان مختص
دانشگاه¬های حرفه¬ای ،همچون فرهنگیان دانست .منصور قناعی و همکاران( ،)1393نیز
شایستگی حرفه ای را از جمله ویژگیهای استاد خوب ،شناسایی کرده اند .حیطه شایستگی
حرفه ای استادان ،در دانشگاهی که رسالت آن تربیت معلم است ،چرا که این استادان باید تا
معلمان کارآمد حرفه ای را برای آموزش و پروش ،تربیت کند.
اگر نگرش افراد به معلمی بهعنوان یک شغل باشد ،یعنی به حداقلها بسنده می¬کنند .اما
حرفه¬ای ها سرآمدی و تعالی را هدف خود قرار می¬دهند .حرفه¬ای گرایی در معلمی از
طریق تاکید روشمند ،اثر بخشی کار معلمی ،بهره وری آموزش و کیفیت تربیت ،می¬تواند
انسان های حرفه¬ای برای جامعه تربیت کند.
اساتید خوب ،آگاهند که تدریس صرفا صحبت کردن و یادگیری صرفا گوش دادن نیست.
اساتید موثر قادرند عالوه بر اینکه چه چیزی می¬خواهند تدریس ¬کنند بلکه چگونگی
تدریس آن و همچنین روشی برای درک بهتر دانشجویان و استفاده از مهارت¬ها و اطالعات
جدید را نیز متوجه باشند.
پیشنهاد می شود ،در ارزشیابی استادان رشتههای علوم پایه دانشگاه فرهنیگان ،دیدگاه
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دانشجویان و استادان درمورد ویژگیهای استادان برتر ،بیش از پیش مورد توجه قرارگیرد.
همچنین با توجه به اینکه قابلیت و توانمندی اعضای هیات علمی ،ضامن تداوم و بقاء نظام
آموزشی و دستیابی هدف های واال شناخته شده است (میرجلیلی .)1397 ،راه کار های
توانمندی استادان آموزش علوم پایه دانشگاه فرهنگیان در حوزه های مورد تاکید استادان و
دانشجویان این رشتهها ،در تحقیقات آینده مورد توجه قرار گیرد.
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The Viewpoints of Professors and Students of Biology,
Physics and Chemistry Education Courses, About the
characteristics of Superior Professor at Farhangian
University: A Qualitative Study
Seyed Mehdi Rajaee* 1, Zahra Karami 2

Abstract

The main goal of this research is to analyze the characteristics of the
superior professor of science education Farhangian University from the
perspective of students and professors of science education disciplines
(Biology, Physics and Chemistry Education). Research approach is
qualitative and its strategy is content analysis. The research community
consists of students and professors of basic sciences in Bahonar campus
of Isfahan. In order to get the views of students and professors, using
a purposive sampling method of special types, twenty six professors
and students of science education courses from Farhangian University
were selected for interview. Data were collected using semi-structured
interviews. Data analysis was performed based on the content analysis
of the thematic and during the three stages of open, axial and selective
coding. The data was coded after the conceptualization in the major classes.
The results of the data suggest that the superior professor at Farhangian
University has three basic positions: academic education, behavioral
education and professional education. Professional education refers to
the distinctive features of Farhangian Univesity lecturers compared to
other universities.
Keywords: Superior professor, Biology Education, Farhangian University
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