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چکیده
تحقیـق کاربـردی حاضـر در راسـتاي شناسـایی شـاخصهای تدریـس اثربخـش، بـا اسـتفاده از روش پیمایشـي و 
پرسشـنامه انجـام شـده اسـت. پرسشـنامه در مجمـوع شـامل 105 سـوال بـود که 7 سـوال مربـوط به ویژگی هـای فردی 
و بقیـه سـواالت مربـوط بـه سـه بخـش مهارت هـای حرفـه ای )26 سـوال(، مهارت هـای عمومـی تدریـس )36 سـوال( 
 و مهارت هـای فنـی )25 سـوال( بودنـد. جامعـه آمـاری پژوهـش شـامل اسـاتید کشـاورزی دانشـگاه های بوعلـی سـینا 
)N= 80( و رازی )N=72( می باشـد. بـراي تعییـن حجـم نمونـه از جـدول مـورگان اسـتفاده گردیـد که مجموعـا 129 نفر 
از اسـاتید کشـاورزي دانشـگاه هاي بوعلـي سـینا )66 نفـر( و رازي )63 نفـر( بـه عنـوان نمونه هـای تحقیق انتخاب شـدند. 
تجزیـه و تحلیـل داده هـا در دو بخـش آمـار توصیفـی و تحلیلـی بـا اسـتفاده از نـرم افـزار SPSS22 و   اsmartPLS3 نجام 
گرفـت. نتایـج نشـان داد مهم تریـن شـاخص های تدریـس اثربخـش در حیطـه  مولفـه مهارت هـای فنـی تدریس شـامل: 
داشـتن طـرح درس و برنامـه بـرای تدریـس و تعهـد در قبـال آن،  رعایـت نظـم و پیوسـتگی در تنظیـم مطالب درسـی و 
ارائـه آن هـا، مرتبـط نمـودن محتـوای درس بـا نیازهای جامعـه کشـاورزی، در حیطه  مولفه عمومی شـامل: گشـاده رویی 
اسـتاد، انعطاف پذیـری نسـبت به شـرایط دانشـجویان،  برقراری ارتبـاط صمیمانه با دانشـجویان؛ و مهم ترین شـاخص های 
تدریـس اثربخـش در حیطـه  مولفـه خـاص حرفـه معلمی شـامل: تعیین زمان، شـرایط و موقعیت کالس توسـط اسـتاد ، 
اعالم دسـتورالعمل های صریح و شـفاف از سـوی اسـتاد، تسـلط اسـتاد بر مطالب درسـی بوده اسـت. در مدل سـاختاري 
پژوهـش، مولفـه ي مهارت هـای حرفـه ای، مهارت هـای فنـی و  مهارتهای عمومـی به ترتیب بـا ضریب تاثیـر 0/70، 0/27، 

0/19  ارتبـاط مثبـت و معنـي داري بـا مولفـه ي »تدریس اثربخش« داشـتند.
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مقدمه
منظـور از تدریـس اثربخـش مجموعـه اي از مهارت هـا، 
ویژگي هـا و عملکردهـاي اسـتاد اسـت کـه موجب دسـتیابي 
به اهداف آموزشـي و یادگیري دانشـجو و در نهایت، پیشـبرد 
همـکاران،  و  )معروفـی  مي شـود  دانشـگاه  عمـده  اهـداف 
طـور  بـه  عالـی  آمـوزش  در  اثربخـش  تدریـس   .)1393
گسـترده ای معطـوف بـه دانشـجویان و یادگیری آن هاسـت. 
بـرای رسـیدن بـه ایـن هـدف بـه دو اصـل اساسـی توجـه 
شـده اسـت: اول این کـه تدریـس نیازمنـد یـک مجموعـه از 
مهارت هـا و رویه هـای خـاص اسـت کـه توسـط پژوهش های 
مختلـف قابـل شناسـایی هسـتند و دوم آن کـه تدریس باید 
بـه نیازهـا و زمینـه های خاص توجه داشـته باشـد )دولین و 
سـاماراویکرما1، 2010(. می تـوان گفـت که تدریـس فعالیتی 
میـان فردي و تعاملی مبتنی بر ارتباطات کالمی و غیرکالمی 
اسـت کـه هـدف آن ایجـاد یادگیـري و تغییـرات مطلوب در 
رفتـار دانشـجویان در جنبه هاي مختلف شـناختی - ادراکی، 
)موسـی پور،  اسـت  مهارتـی   - فنـی  و  نگرشـی   - عاطفـی 
1382(. هـر چـه  قـدر تدریـس موثـر تـر و سـازماندهي تر 
باشـد، موفقیـت دانشـجو بیش تر اسـت. از این رو این سـؤال 
کلیـدي  مهارت هـاي  و  توانمندي هـا  کـه  مي شـود  مطـرح 
مـورد نیـاز براي تدریس در دانشـگاه چیسـت؟ صاحب نظران 
حـوزه تدریـس پاسـخ هاي گوناگوني بـه این پرسـش داده ا ند 
کـه مي تـوان آن هـا را بـه سـه رویکـرد تدریـس بـر اسـاس 
رشـته تحصیلي، بر اسـاس روش و نهایتا رویکـرد مهارت ها و 
توانمندي هـاي عـام تقسـیم کـرد. طرفداران رویکرد نخسـت 
معتقدنـد کـه مهـارت مـورد نیـاز بـراي تدریس از رشـته اي 
بـه رشـته دیگـر متفـاوت اسـت )برتـآم، 2009(. در تدریس 
و یادگیـري در آمـوزش عالـي کـه فراي و همـکاران )2009( 
آن را گـردآوري کرده انـد، بیش تریـن بخش هاي آن، بررسـي 
در  آن  بـراي  نیـاز  مـورد  توانایي هـاي  و  تدریـس  دربـاره 
رشـته هاي مختلـف علمـي اسـت. رویکـرد دوم معتقد اسـت 
کـه هـر روش تدریـس در بردارنـده یک سـري از مهارت هاي 

کلیـدي و اساسـي خـاص خـود اسـت. از ایـن رو، هـر روش 
تدریـس داراي مجموعـه ا ي از مهارت هـا و فنـون اسـت کـه 
اسـتاد بایـد بـر آن ها مسـلط باشـد. طرفـداران رویکرد سـوم 
معتقدنـد کـه تدریـس و توانمندي هـا و مهارت هـاي مـورد 
نیـاز آن وابسـته بـه روش یـا رشـته تحصیلـي نیسـت، بلکـه 
تدریـس فرآیندي اسـت که انجام دادن موفـق و اثربخش آن 
منـوط بـه داشـتن مجموعـه اي از توانمندي هـا و مهارت هاي 
عمومـي اسـت که همگان بـا دارا بـودن آن مي توانند تدریس 

موفـق را محقق سـازند. 
از طرفـی، الزمـه نظام آمـوزش عالي کشـاورزي و تقویت 
حرفـه اي  قابلیت هـاي  از  کـه  اسـت  اسـاتیدي  وجـود  آن، 
شـده اي  پذیرفتـه  و  اسـتاندارد  تدریـس(  )صالحیت هـاي 
مطابـق با شـرایط اجتماعـي، فرهنگي، سیاسـي و اقتصادي و 
نیاز بخش روسـتایي و کشـاورزي کشـور، برخوردار باشند. در 
ایـن پژوهـش بـا توجه به ایـن که هیچ شـاخصی بـه تنهایی 
)چایـت2،  کنـد  ارزیابـی  را  تدریـس  اثربخشـی  نمی توانـد 
2009(، سـعی شـده اسـت که ترکیبی از سـه رویکرد مطرح 
شـده در بـاال مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد. بنابرایـن می تـوان 
نتیجـه گرفـت پژوهـش در زمینـه شناسـایی شـاخص های 
تدریـس اثربخـش امـری ضروری اسـت کـه می توانـد از یک 
 سـو توانمندی هـا و مهارت هـای الزم بـرای تحقـق و ارتقـا 
تدریـس اثربخـش را مشـخص سـازد کـه نهایتـا منجـر بـه 
ارتقـا یادگیـری فراگیـران خواهـد گردیـد و از طـرف دیگـر 
مسـائل و مشـکالت موجـود کـه هم اکنـون نظام آموزشـی در 
زمینـه شـفاف نبـودن شـاخص های تدریـس بـا آن مواجـه 
اسـت برطـرف خواهد شـد. یافته هـای این پژوهـش می تواند 
راهنمایـی بـرای مدیـران آموزشـی و رؤسـای دانشـکده های 
کشـاورزی بـوده و به  عنـوان رهیافتی برای ارزشـیابی صحیح 
تدریـس اسـاتید بـه کار گرفتـه شـود. همچنیـن یافته هـای 
پژوهـش می توانـد مـورد اسـتفاده اسـاتید جهـت شناسـایی 
عملکـرد  افزایـش  منظـور  بـه  و ضعـف خـود  قـوت  نقـاط 

تدریـس خویـش قـرار گیرد.
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دربـاره  پژوهشـگران  یافته هـاي  مطالعـه  شـک  بـدون 
اصـول، صالحیت هـا، عوامـل و ویژگي هاي تدریـس اثربخش 
اثربخـش  یـاري رسـاندن پژوهشـگران دربـاره تدریـس  در 
نقـش قابـل توجهـي خواهـد داشـت. به زعـم میلـر )2000( 
را  مـدرس  یـک  کار  اثربخشـي  کـه  مهارتـي  حیطه هـاي 
تعییـن مي کننـد عبارتنـد از: الـف( صالحیـت و توانایي فني 
)علـم و مهـارت در درس مـورد آمـوزش(، ب( صالحیـت و 
توانایـي حرفـه اي )آگاهـي از برنامه ریـزي، ارائـه و ارزیابـي 
آموزشـي(، ج( صالحیـت شـخصي )ویژگي هـاي شـخصي و 
رفتـاري موثـر در فرآینـد تعلیـم و تربیـت(. کناپـر و کروپلی 
)2005( ویژگي هـاي یـک تدریس اثربخـش در آموزش عالي 
را بدیـن صـورت تشـریح کرده انـد: در یـک تدریـس خـوب 
میـان دانشـجو و اسـتاد تعامـل ایجاد مي شـود، دانشـجویان 
بـه همـکاري بـا یکدیگـر تشـویق مي شـوند، یادگیـري فعال 
صـورت مي گیـرد، بازخوردهـاي فـوري ارائـه مي شـود، بـر 
زمـان انجـام دادن تکلیـف تاکیـد مي شـود، انتظارات سـطح 
بـاال بـه وجود مي آیـد و بـر گسـترش توانایي ها و شـیوه هاي 
تاکیـد مي شـود. مرسـدس و همـکاران )2019(  یادگیـري 
در تحقیقشـان دریافتنـد کـه دو موضـوع فضـای یادگیری و 
تلخیـص تدریـس بـرای تعامل بـا دانـش آموزان مهم اسـت. 
همچنیـن نتایـج مطالعه صادقـی و همکاران )2019( نشـان 

داد کـه مهـارت زبـان در اثربخشـی تدریـس موثـر اسـت.
مطالعـه خـود  در   )2018( همـکاران  و  مجاهـد  والیـد 
دریافتنـد کـه یادگیـری مشـارکتی فعـال و تعامـل از طریق 
رسـانه های اجتماعـی فعالیت هـای یادگیـری دانشـجویان را 
تقویـت می کنـد. نتایج مطالعـه ی آزیگو و همـکاران )2016( 
نشـان داد کـه رفتـار معلـم در کالس بـا نتایـج یادگیـری 
دانش آمـوزان در ارتباط اسـت. از نظـر بووین )2013( مدرس 
اثربخش کسـي اسـت که با طرح درس از پیش تعیین شـده 
در کالس حضـور یابـد و بـه ارائة آمـوزش مؤثـر مطابق با آن 
طـرح درس بپـردازد و با این هدف، تسـلط بـر موضوع درس 
و تخصـص در آن، تنوع در روش هاي تدریس ، شـرکت دادن 

دانشـجویان در جریـان تدریس بـا تعیین فرصت سـخنراني، 
داشـتن انتظـارات بـاال و معقـول از فراگیـران و موارد مشـابه 
را مدنظـر قـرار دهـد. همچنیـن مطالعـه نـورا و همـکاران 
و  تدریـس  سـبک  آماده سـازی،  کـه  داد  نشـان   )2012(
پاسـخگویی به عنـوان ویژگی هـای موثر بر تدریـس اثربخش، 
خواهنـد بـود. هاتیـوا و همکارانـش )2010( نشـان دادند که 
چهـار بعـد اساسـي تدریس اثربخش شـامل عالقه، شـفافیت 
در تدریـس، سـازماندهي و جو مثبت کالسـي مي بشـند. در 
تحقیقـی دیگـر نیکـوالس و ویلیامـز )2010( دریافتنـد کـه 
نگـرش معلمـان ضمـن خدمـت دربـاره تدریـس اثربخـش با 
یادگیـری تسـلط یـاب و ایجاد ارتبـاط با دانش آمـوزان رابطه 
وجـود دارد. همچنیـن نتایـج مطالعـه جـوردن و همـکاران  
)2010( نشـان داده اسـت کـه بیـن نگرش معلمـان به نقش 
و مسـولیت خـود به عنوان معلـم، با اثربخشـی تدریس آن ها 

و میـزان یادگیـری دانش آمـوزان رابطـه وجـود دارد. 
موحـدی و همکارانـش )1396( نشـان دادنـد کـه سـه 
متغیـر اسـتادان، دانشـجویان و محتوای آموزشـی بـه ترتیب 
بیشـترین تاثیـر را در بهبـود کیفیـت آمـوزش در دانشـکده 
کشـاورزی دانشـگاه بـو علـی سـینا دارا مـی باشـند. نتایـج 
داد کـه  نشـان  و همکارانـش )1396(  پورشـافعی  تحقیـق 
توانایـی اسـتاد در انتقـال توان مندی هـا و ویژگی هـای خـود 
به دانشـجویان در اثربخشـی تدریـس نقش اساسـی دارد لذا 
الزم اسـت اسـاتید بـه توانایـی انتقـال توجه ویژه ای داشـته 
باشـند. همچنیـن کاویانـی و نیلـی )1395( نشـان دادند که 
مهـارت هـای ارتباطـی، ویژگـی هـای فـردی، مهـارت هـای 
تدریـس و مهـارت هـای ارزشـیابی مهـم تریـن مولفـه های 
پزشـکی هسـتند.  علـوم  در  بخـش  اثـر  تدریـس  در  موثـر 
اسـالمیان )1394( در تحقیقـي دریافت که آموزشـگران باید 
مؤلفه هایـي نظیر طراحـي تدریس، اجراي آمـوزش، مدیریت 
ویژگي هـاي  و  ارزشـیابي  انسـاني،  روابـط  درس،  کالس 
شـخصیتي مطلوب را در فرآیند تربیت و آموزش دانشـجویان 
دانشـگاه علـوم انتظامـي، بـه کار بگیرنـد. همچنیـن از نظـر 
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اعضـای هیئـت علمی عـالوه بر مهارت هاي آموزشـي و منش 
فـردي، خصوصیـات اخالقي و عوامـل ارتباطي نیـز به عنوان 
دو مؤلفـة مهـم دیگـر تدریـس اثربخـش در آمـوزش عالـي 
موثـر شـناخته شـدند )اسـدی و همـکاران، 1394(. رحبیان 
و همـکاران )1393( در تحقیـق خـود بـه ایـن نتایـج دسـت 
یافتنـد که کیفیت تدریس از دیدگاه دانشـجویان کشـاورزي 
و منابـع طبیعـي تهـران بیش تریـن حساسـیت را بـه ترتیب 
بـه مهارت هـاي ارتباطـي و تسـلط بـر محتـوا دارد. همچنین 
رعدآبـادی و همکارانـش )1393( در تحقیـق خـود بـه ایـن 
نتیجـه دسـت یافتنـد کـه بیان شـیوا، سـاده و انتقـال واضح 

مطالـب بیشـترین تاثیـر را بر اثربخشـی تدریـس دارد.
ارتبـاط  مؤلفـه   )1393( همـکاران  و  زابلـی  نظـر  از 
تدریـس  کیفیـت  مؤلفه هـاي  سـایر  بیـن  در  میان فـردي 

دیگـر  تحقیقـی  در  همچنیـن  دارد.  بیش تـري  اهمیـت 
گویه هـای تسـلط اسـتاد بـر موضـوع تدریـس، انتقـال واضح 
و شـفاف مطالـب توسـط اسـتاد و عالقه منـد بودن اسـتاد به 
تدریـس مهمتریـن مولفـه هـای موثر بـر تدریس شناسـایی 
شـده اند )بنی داوودی، 1393(. همچنیـن یافته های پژوهش 
سـلیمی و رمضانـی )1393( نشـان داد که مؤلفه هـاي روابط 
انسـاني، طـرح درس مطلـوب، توجـه بـه محیـط یادگیـري، 
انجـام دقیـق روش تدریس مناسـب، ویژگي هاي شـخصیتي 
مـدرس و ارزشـیابي بـه موقـع، بیش تریـن تأثیر را بـر متغیر 

دارند.  اثربخـش  تدریـس 
بنابرایـن بـا توجـه بـه مبانـی نظـری و پیشـینه پژوهش 
مـدل مفهومـی پژوهـش حاضـر بـه صورت زیـر خواهـد بود.

 

نگاره 1- مدل نظری تحقیق

روش شناسی
راسـتاي  در  کـه  ایـن جهـت  از  حاضـر  تحقیـق  روش 
دسـتیابي بـه تدریسـي اثربخـش و بـا کیفیـت بـوده، داراي 
داده هـا  گـردآوري  نحـوه  نظـر  از  و  کاربـردي  رویکـردي 
غیرآزمایشـي بـوده اسـت کـه در آن از روش هـاي پیمایشـي 

و ابزار پرسشـنامه اسـتفاده گردیده اسـت. در پژوهش حاضر 
متغیرهـاي  و  مي باشـد  اثربخـش  تدریـس  وابسـته  متغیـر 
مسـتقل عبارتنـد از: مهارت هـای عمومـی تدریـس، مهارت-

هـای حرفـه ای و مهارت هـای فنـی. جامعـه آمـاری پژوهش 
حاضـر شـامل اعضای هیات علمی دانشـکده های کشـاورزی 
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دانشـگاه های بوعلـی سـینا و رازی می باشـد کـه تعـداد آنهـا 
در سـال 1398 بـه ترتیـب 80 و 72 نفـر بـوده اسـت. بـرای 
تعییـن حجـم نمونـه از جـدول مـورگان اسـتفاده گردید که 
مجموعـا 129 نفر از اسـاتید کشـاورزي دانشـگاه هاي بوعلي 
نمونه هـای  عنـوان  بـه  نفـر(   63( رازي  و  نفـر(   66( سـینا 

انتخاب شـدند. تحقیـق 
در پژوهـش حاضـر بـراي جمـع آوري اطالعـات از ابـزار 
مجمـوع  در  پرسشـنامه  اسـت.  شـده  اسـتفاده  پرسشـنامه 
شـامل 105 سـوال بـود که 7 سـوال مربـوط بـه ویژگی های 
فـردی و بقیـه سـواالت مربـوط بـه سـه بخـش مهارت هـای 
حرفـه ای )26 سـوال(، مهارت هـای عمومـی تدریـس )36 
بودنـد.  سـوال(   25( تدریـس  فنـی  مهارت هـای  و  سـوال( 
و  برنامه ریـزی  سـازه های  شـامل:  ای  حرفـه  مهارت هـای 
ارزشـیابی  تدریـس،  اجـرای  و  تدریـس، مدیریـت  طراحـی 
یادگیـری فراگیـران ، اخـالق تدریـس؛ مهارت هـای عمومـی 
تدریـس شـامل: سـازه های خصوصیـات فـردی، ارتباطـات و 
روابـط انسـانی، مهارت هـای غیرگفتـاری، مهـارت گفتـاری؛ 
مهارت هـای فنـی شـامل سـازه هـای: کارآمـدی آموزشـی، 
کارآمـدی ارائـه محتوا، رشـد حرفه ای دانشـجو و مهارت های 

فنـی کشـاورزی می باشـند.
تجزیـه و تحلیـل داده هـا در دو بخـش آمـار توصیفـی و 
تحلیلی انجام شـده اسـت. در بخش توصیفی جهت محاسـبه 
فراوانـي، درصـد نسـبي، درصـد معتبـر،  آماره هایـی نظیـر 
میانگین و شـاخص  پراکندگي از نرم افزار SPSS22 اسـتفاده 
شـده و صفـات و ویژگي هـاي پاسـخ گویان مورد بررسـي قرار 
گرفتـه اسـت. در بخش تحلیلـی از مدل معادالت سـاختاری 

بـه کمک نـرم افزار smartPLS3 اسـتفاده شـد.

یافته ها
توزیـع فراوانـي گـروه هاي سـني جمعیت مـورد مطالعه 
اعضـای هیـات علمـی  میانگیـن سـن  نشـان میدهـد کـه 
دانشـکده کشـاورزي دانشـگاه بوعلـي سـینا 42/5 سـال بـا 
انحـراف معیـار 7/014 و براي اعضای هیات علمی کشـاورزي 

دانشـگاه رازي که در تحقیق شـرکت داشـته اند 43/5 سـال 
بـا انحـراف معیـار 6/58 مي باشـد. 86 نفـر از اسـاتید حاضـر 
در پژوهـش )82/7 درصـد( مرد و 18 نفـر )17/3 درصد( زن 
بوده اند. همچنین 99 نفر از اسـاتید مشـارکت داشـته )95/2 
درصـد( متاهـل و 5 نفـر )4/8 درصـد( مجـرد بوده انـد. 14 
نفـر از اسـاتید )5/13 درصـد( از رشـته آبیـاري، 6 نفـر )5/8 
درصـد( از رشـته باغباني، 2 نفر)1/9( از رشـته بیوتکنولوژي، 
12 نفـر )11/5 درصـد( از رشـته بیوسیسـتم، 10 نفـر )9/6 
درصـد( از رشـته ترویـج و آموزش کشـاورزی، 11 نفر )10/6 
رصد( از رشـته خاکشناسـي، 17 نفر )16/3 درصد( از رشـته 
زراعـت و اصـالح نباتـات، 17 نفـر )16/3 درصـد( از رشـته 
علـوم دامـي، 10 نفـر )9/6 درصـد( از رشـته گیاهپزشـکي و 
5 نفـر )4/8 درصـد( از رشـته منابـع طبیعـي بوده انـد. چهار 
نفر از اسـاتید )3/8 درصد( در مرتبه اسـتادي،33 نفر )35/6 
درصد( در مرتبه دانشـیاري، 58 نفر )55/8 درصد( در مرتبه 
اسـتادیاري و 9 نفـر )8/7 درصـد( در مرتبـه مربـي مشـغول 
بـه تدریـس بوده انـد. میانگین سـابقه تدریس اعضـای هیات 
علمـی حاضـر در پژوهـش 12/62 سـال بـا انحـراف معیـار 

5/91 بوده اسـت. 
در ایـن بخـش، مـدل اندازه گیـري شـاخص های موثر بر 
تدریـس اثربخش از دیدگاه اسـاتید کشـاورزی دانشـگاه های 
بوعلـی سـینا همـدان و رازی مـورد تحلیـل و تفسـیر قـرار 
گرفتـه اسـت. در تحلیل مدل اندازه گیري مشـخص مي شـود 
که آیا مفاهیم نظري به درسـتي توسـط متغیرهاي مشـاهده 
شـده اندازه گیـري شـده اند یا خیر. بـراي این منظـور، پایایي 
هـر یک از شـاخص هاي متغیرهاي مکنون، سـازگاري دروني 
)پایایـي سـازه(، روایـي همگـرا و روایـي افتراقـي تجزیـه و 
تحلیـل شـدند. پایایي هر یـک از شـاخص هاي متغیر مکنون 
در مـدل توسـط میـزان بارهـاي عاملـي هـر شـاخص تعیین 
عاملـي شـاخص هاي  بارهـاي  از  یـک  هـر  ارزش  مي شـود. 
متغیـر مکنـون مربوطـه می بایسـت بزرگ تر یا مسـاوي 0/5 
باشـد )فالکـر و میلر، 1992(. در اشـکال و جـداول زیر میزان 

بارهـاي عاملي قابل مشـاهده اسـت. 
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نگاره2- مدل مهارت های حرفه ای همراه با کلیه متغیرها

جدول 1- بارهای عاملی برآورد شده برای شاخصهای مهارت های حرفه ای تدریس اثربخش

بار عاملیشاخصبار عاملیشاخصبار عاملیشاخص

)A1( 0/671تعیین موضوع درس
تاکید استاد بر مطالب 

)B6( مهم
0/723

رعایت هنجارها و مالحظات 
)F3( اجتماعي

0/013

)A2( 0/630تعیین سطح تدریس
شروع دلچسب و رغبت 

)B7( انگیز
0/712)F4( 0/318احترام به همکاران

)A3( 0/485تعیین تکالیف گروهی
استفاده از یادگیری 

)B8( مشارکتي
0/626

برقراری انضباط در کالس 
)F5(

0/282

تعهدنسبت به اجرای سرفصل 
)A4(

0/587)C1( 0/647طرح سواالت جامع
عدم دید ابزاری به 
)F6( دانشجویان

0/007

اعالم دستورالعمل های صریح 
)A5(

0/611
اعالم انتظارات درسي 

)C2(
0/823

احترام استاد به شأن کالس 
)F7(

0/340

حضور به موقع دانشجویان 
)B1(

0/704
بیان هدف از امتحان 

)C3(
0/802

ایجاد فرصت هاي برابر 
)F8(یادگیري

0/598

)B2( 0/589مدیریت زمان
بازخوردهای متوالي به 

)C4( دانشجویان
0/753

استفاده از ابزار و تکنولوژی 
)B3( 

0/720
تناسب نوع ارزشیابی با 

)C5( محتوای
0/833

)B4( 0/587روش های متنوع تدریس
تعهد و مسئولیت پذیری به 

)F1( دانشجویان
0/296

)B5( 0/506تسلط استاد
رعایت عدالت و اجتناب از 

)F2( تبعیض
0/379
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نگاره3- مدل مهارت های حرفه ای بعد از حذف متغیرها با بارهای عاملی ضعیف

 
نگاره4- مدل مهارت های عمومی تدریس همراه با کلیه متغیرها
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جدول 2- بارهای عاملی برآورد شده برای شاخصهای مهارت های عمومی تدریس اثربخش

بار عاملیشاخصبار عاملیشاخصبار عاملیشاخص
استفاده از حرکات دست و 

)G1( صورت
0/589

خلق مثال برای تفهیم 
)H5( مطالب

0/635
برخورداری از سعه صدر 

)E1(
0/615

)G2( 0/616راه رفتن در کالس
کسب شناختی درست از 

)D1( دانشجویان
0/476)E2( 0/519تواضع و فروتني

گوش دادن به دانشجو 
 )G3(

0/755
واکنش های منطقي و 

انساني در برابر انتقادات 
)D2(

0/611
برخورداری از عزت نفس 

)E3( باال
0/456

آشنایی با روانشناسی 
)G4( تربیتی

0/007
برقراری ارتباط عاطفی با 

)D3( دانشجویان
0/497

آراستگي ظاهري استاد 
)E4(

0/510

داشتن تماس چشمی 
)G5(

0/184
دسترسي آسان به 

)D4(استاد
0/729)E5( 0/574گشاده رویی استاد

تنظیم لحن و تن صدا 
)H1(

0/316
اشتیاق به پاسخ گویی 

)D5( سواالت
0/505

قاطعیت و سخت گیری 
)E6(

0/219

برخورداری از بیانی ساده 
)H2(

0/738
راهنمایی دانشجویان 

)D6(
0/752

پایبندی به اصول و 
)E7( عقاید مذهبی

0/462

پرسش و پاسخ استاد با 
)H3( دانشجویان

0/214
ایجاد انگیزه در 
)D7( دانشجویان

0/733
انعطاف پذیری استاد 

نسبت به شرایط 
)E8( دانشجویان

0/522

پیوند مطالب درسی با 
)H4( زندگی روزمره

0/368
شرکت دادن دانشجو در 

)D8( مباحث درس
0/603

 

نگاره 5- مدل مهارت های عمومی تدریس بعد از حذف متغیرها با بار عاملی ضعیف
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نگاره6- مدل مهارت های فنی تدریس همراه با کلیه متغیرها

جدول 3- بارهای عاملی برآورد شده برای شاخصهای مهارت های فنی تدریس اثربخش

بار عاملیمولفهبار عاملیمولفهبار عاملیمولفه
تعامل داشتن استاد با 

محیط هاي واقعي کشاورزي 
)L1(

0/608
توانایی در 

انجام طرح های 
)L13(پژوهشی

0/616
پرورش توانایی 
حل مسئله در 
)K5(دانشجویان

0/315

)L2(تسلط بر ترجمه 0/663داشتن تجربه عملی
)L14(پرورش مهارت های فنی 0/623متون

)K6(0/434در دانشجویان

آشنایی با کاربرد فناوری های 
)L3(آشنایی عملی با اصول 0/395کشاورزی

)L15(داشتن طرح درس و 0/722مدیریت مزرعه
)I1(0/382برنامه

)L4(آشنایی با اصول کسب و 0/639داشتن ارتباط با بازار کار
)L16(تنظیم مطالب درسی و 0/582کار در کشاورزی

)I2(0/512رعایت نظم

برخورداری از خالقیت و 
)L5(توانایی ایجاد روحیه 0/500ابتکار

)L17(روشن بودن اهداف، 0/515پژوهشگری
)I3(0/692سرفصل ها و منابع

آگاهی به موضوعات روز 
)L6(برقراری ارتباط با مراکز 0/146کشاورزی

)L18(مرور استاد بر درس 0/635اجرایی
)I4(0/044قبلي

استفاده از یافته های تحقیقاتی 
)L7(0/399جدید

آشنایی با اصول 
بازاریابی محصوالت 

)L19(کشاورزی
ارائه خالصه اي از 0/727

)I5(0/326مطالب

میزان تسلط و استفاده استاد 
)L8(ایجاد عالقه و جذب 0/467از نرم افزارهای آماری

 )K1(استفاده استاد از مطالب 0/851دانشجویان
)J1(0/581به روز

دسترسي اساتید به 
)L9(مستقل بار آوردن 0/522امکانات

)K2(تطابق منطقي و موضوعي 0/112دانشجویان
)J2(0/489محتوای درسي

آشنایی با چالش های تولید 
پرورش تفکر انتقادی در 0/734محصوالت کشاورزی)10(

)K3(غني نمودن محتواي 0/060دانشجویان
)J3(0/426جزوات از بعد علمي

توانایی در ارائه واحدهای 
)L12(ایجاد روحیه اکتشافی در 0/535عملی

)K4(مرتبط نمودن محتوای 0/178دانشجویان
)J4(0/451درس با نیازهاي روز
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نگاره7- مدل مهارت های فنی تدریس بعد از حذف متغیرها با بار عاملی ضعیف

در جـدول 4 مقادیر احتمـال )P-value( نیز براي تمامي 
شـاخص ها کمتـر از 0/05 اسـت کـه نشـان از آن اسـت کـه 
میـزان بارعاملـي و مقادیـر به دسـت آمـده بـراي متغیرهاي 
مشـاهده شـده در سـطح یـک درصـد معنـي دار مي باشـد. 
همچنیـن میـزان T-Values بـرای متغیرهـای مکنـون باالتر 
از 1/96 مـی باشـد کـه نشـان دهنـده رابطـه معنـی دار ایـن 
می باشـد.  اثربخـش  تدریـس  وابسـته  متغیـر  بـا  متغیرهـا 
الزم بـه ذکـر اسـت کـه متغیرهـای اشـاره شـده در بـاال بـه 

دلیـل پاییـن بـودن بار عاملـی آن هـا از معادله حذف شـدند 
و مـدل انـدازه گیـری شـاخص های تدریـس اثربخـش پـس 
از حـذف ایـن متغیرهـا اجـرا شـد. دومیـن مـالک بررسـي 
پایایـي سـازه ها، پایایـي ترکیبي )سـازگاري دروني( سـازه ها 
مي باشـد کـه مقـدار آن بایـد بزرگ تـر یا مسـاوي 0/7 باشـد 
)نانلـي، 1978(. مقادیـر بـه دسـت آمـده براي این شـاخص 

نیـز حاکـي از پایایـي قابـل قبـول سازه هاسـت.

جدول 4- مقادیر Tو معنی داری

P Values T-Values شاخص سازه
0/000 20/868 تدریس اثربخش مهارت های عمومی تدریس
0/000 9/968 تدریس اثربخش مهارت های فنی
0/000 54/196 تدریس اثربخش مهارت های حرفه ای
0/000 33/516 مهارت های تدریس اخالق
0/000 13/151 مهارت های تدریس غیرکالمی
0/000 19/370 مهارت های تدریس ویژگی های شخصیتی
0/000 5/103 مهارت های تدریس کالمی
0/000 19/878 مهارت های فنی بازاریابی
0/000 17/047 مهارت های فنی کار عملی
0/000 9/276 مهارت های فنی تکنیک حل مسئله
0/000 6/851 مهارت های فنی تکنیک تحقیق
0/000 6/466 مهارت های فنی به روز بودن
0/000 6/501 مهارت های حرفه ای ارزشیابی
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P Values T-Values شاخص سازه
0/000 16/135 مهارت های حرفه ای ارتباطات
0/000 28/509 مهارتهای حرفه ای مدیریت
0/000 10/115 مهارت های حرفه ای برنامه ریزی
0/000 13/623 برنامه درسی مهارت حرفه ای
0/000 10/486 تدریس مهارتهای حرفه ای
0/000 18/426 پیشرفت شغلی مهارتهای حرفه ای

سـومین مـالک جهـت بررسـي ثبـات درونـي سـازه ها، 
روایـي همگـرا مي باشـد که توسـط معیـار میانگیـن واریانس 
اسـتخراج شـده )AVE( مـورد تحلیـل قـرار مي گیـرد. ایـن 
شـاخص نشـان دهنده میـزان واریانسـي اسـت که یک سـازه 
)متغیـر مکنـون( از شـاخص هایش بـه دسـت مـي آورد. براي 

ایـن معیـار فارنـل و الکـر )1981( مقادیـر بیشـتر از 0/5 را 
در جـدول 5 مالحظـه  کـه  کرده انـد. همان طـور  پیشـنهاد 
بـراي   )AVE( شـده  اسـتخراج  واریانـس  مقادیـر  مي شـود 
مولفه  هـا در حـد قابل قبول اسـت. بنابراین، مـدل اندازه گیري 

از روایـي همگرایـي نسـبتا مناسـبي برخـوردار اسـت. 

جدول 5- پایایي و روایي همگرای سازه ها )متغیرهاي مکنون( در مدل

)AVE( متغیرهای مکنونپایایی ترکیبیآلفای کرونباخواریانس استخراج شده
تدریس اثربخش0/4990/8530/749
مهارت های عمومی تدریس0/5180/8900/892
مهارت های فنی0/5960/7620/766
مهارت های حرفه ای0/4370/7740/772

ادامه جدول 4- مقادیر Tو معنی داری

بـراي ارزیابـي روایـي واگـرا، ریشـه دوم AVE محاسـبه 
همبسـتگي  مقـدار  از  مي بایسـت  مقـدار  ایـن  مي شـود. 
قطـر  مقادیـر  جـدول  در  باشـد.  بیشـتر  سـازه ها  سـایر 
اصلـي نشـان دهنده ریشـه دوم AVE و سـایر مقادیـر نیـز 
نشـان دهنده همبسـتگي بیـن سازه هاسـت. همان گونـه کـه 

مالحظـه مي شـود، عناصـر روي قطـر اصلـي داراي مقادیـر 
بیشـتري نسـبت بـه دیگـر مقادیـر )مقادیـر سـطر و سـتون 
مربوطـه( مي باشـند و مي تـوان گفـت کـه تمامـي مولفه ها از 
روایـی واگـرای خوبـي برخوردارند. که روایی واگرای مناسـب 

و بـرازش خـوب مـدل انـدازه گیـری را نشـان می دهـد.

جدول 6- روایی واگرای سازه ها )متغیرهاي مکنون( در مدل تدریس اثربخش

مهارت عمومی مهارت فنی مهارت حرفه ای
0/861 مهارت های عمومی
0/866 0/979 مهارت فنی
0/675 0/294 0/390 مهارت حرفه ای
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در ادامـه بـه تحلیـل مـدل سـاختاري تحقیـق پرداختـه 
شـده اسـت. تعـداد متغیرهـاي مـدل، سـه متغیـر مکنـون و 
86 متغیـر مشـاهده-پذیر مي باشـد. مولفه هـای »مهارت های 
تدریـس«،  فنـی  »مهارت هـای  تدریـس«،  عمومـی 
»مهارت هـای حرفـه ای«، بـه عنـوان متغیر مسـتقل، و متغیر 
»تدریـس اثربخـش« بـه عنـوان متغیر وابسـته ایفـاي نقش 
مي کننـد. در نـگاره زیـر مدل سـاختاري پژوهش نشـان داده 
شـده اسـت. ضرایـب هـر یـک از مسـیرها نیـز در نـگاره بـه 
نمایـش درآمـده اسـت. ضرایـب در صورتي قابل قبول اسـت 

کـه مقـدار P-value آن کمتـر از 0/05 باشـد؛ نتایـج نشـان 
مي دهـد کـه ضرایب تمام مسـیرها معني دار اسـت و بنابراین 
تدریـس  بـا  معنـي داري  رابطـه ي  مـدل  مولفه هـاي  همـه 
بیشـترین  پژوهـش،  سـاختاري  مـدل  در  دارنـد.  اثربخـش 
بـر  حرفـه ای«  »مهارت-هـای  مولفـه ي  را   )0/694( تاثیـر 
مولفـه ي »تدریـس اثربخش« داشـته و ارتباط ایـن دو مثبت 
و معنـي داري اسـت. کمتریـن تاثیـر )0/185( نیـز متعلـق 
بـه رابطـه بیـن مولفـه ي »مهارت هـای فنـی« بـا »اتدریـس 

مي باشـد. اثربخـش« 

 
نگاره 8- مدل نهایی تحقیق و بارهای عاملی بیشتر از نیم

بحث و نتیجه گیری
هـدف تحقیـق حاضـر شناسـایي شـاخص هاي موثـر بر 
تدریـس اثربخـش در زمینـه آمـوزش کشـاورزي در سـطح 
خـود  نظـرات  بـا  اسـاتید  بـود.  کشـاورزي  دانشـکده هاي 
میـزان تاثیـر هـر یـک از گویه هـاي مربـوط به هر شـاخص 

تعیین نمودنـد.  را 
نتایج اولویت بندي دیدگاه اسـاتید نسـبت به شـاخص هاي 
عمومـی تدریس اثربخش نشـان داد کـه در حیطه خصوصیات 
از  برخـورداری  و  بـاال  نفـس  عـزت  از  برخـورداری  فـردی، 
سـعه صـدر؛ در حیطـه ارتباطـات و روابـط انسـانی، راهنمایـی 

دانشـجویان بـرای انجام فعالیت های درسـی و برقـراری ارتباط 
صمیمانـه بـا دانشـجویان؛ در حیطـه مهارت هـای غیرگفتاری، 
داشـتن تمـاس چشـمی با تمام دانشـجویان و توجـه به تمامی 
شـاگردان؛ در حیطـه مهارت هـای گفتـاری، بیان سـاده و قابل 
فهـم و خلـق مثـال بـرای تفهیـم مطالـب در اولویـت اول قرار 
می گیرنـد. همچنین نتایج اولویت بندي دیدگاه اسـاتید نسـبت 
بـه شـاخص هاي مهارت هـاي خـاص حرفـه معلمي نشـان داد 
کـه در حیطـه برنامه ریـزی و طراحـی تدریس، تعییـن موضوع 
درس، زمـان الزم، شـرایط و موقعیـت کالس توسـط اسـتاد؛ 
در حیطـه مدیریـت و اجـرا تدریـس، تسـلط اسـتاد بـر مطالب 
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درسـی و اسـتفاده از ابـزار و تکنولوژی هـای مختلف آموزشـی؛ 
در حیطـه ارزیابـی یادگیـری فراگیران، تناسـب نوع ارزشـیابی 
بـا محتـوای ارائـه شـده و اعـالم انتظـارات درسـی و ایـن کـه 
دانشـجویان بایـد چه موضوعاتی را فرابگیرنـد؛ در حیطه اخالق 
تدریـس، تعهد و مسـولیت پذیری در قبال دانشـجویان، رعایت 
عدالـت و اجتنـاب از تبعیـض در بیـن دانشـجویان در اولویـت 
اول قـرار می گیرنـد. نتایج اولویت بندي دیدگاه اسـاتید نسـبت 
بـه شـاخص هاي مهارت هـاي فنـي تدریـس نشـان داد کـه در 
حیطه کارآمدی آموزشـی تدریس، داشـتن طرح درس و برنامه 
بـرای تدریـس و تعهـد در قبـال آن و تنظیـم مطالب درسـي و 
رعایـت نظـم و پیوسـتگي در ارائـه آن هـا؛ در حیطـه کارآمدی 
ارائـه محتـوا، مرتبط نمودن محتـواي درس بـا نیازهاي جامعه 
کشـاورزي و اسـتفاده اسـتاد از مطالـب بـه روز بـراي تدریـس؛ 
در حیطـه رشـد حرفـه اي دانشـجو پـرورش مهارت هـاي فنـي 
در دانشـجویان بـراي وارد شـدن آن هـا بـه بـازار کار و ایجـاد 
روحیـه اکتشـافي در دانشـجویان و پـرورش تفکر حل مسـئله، 
در حیطـه مهارت هـاي فنـي کشـاورزي اسـتفاده از یافته هـاي 
بـه  آن  انتقـال  و  تدریـس  در  کشـاورزي  جدیـد  تحقیقاتـي 
دانشـجویان و تسـلط و اسـتفاده از نرم افزارهاي آماري در رشته 

تخصصـي در اولویـت اول قـرار می گیرنـد. 
نکتـه اي کـه ایـن پژوهـش را از سـایر مطالعات پیشـین 
متمایـز مي کنـد، بررسـي شـاخص  مهارت هاي فنـي تدریس 

در زمینـه کشـاورزي بـود. بایـد اشـاره نمـود کـه امـروزه در 
صنایـع  و  کشـاورزي  مـورد  در  یافتـه  توسـعه  کشـورهاي 
مربوطـه، آموزش کشـاورزي تنهـا به افزایش دانـش و آگاهي 
بسـنده نکرده انـد بلکه بخـش اعظمي از برنامه هاي آموزشـي 
عملـي  تجـارب  کسـب  و  مهارت هـا  پـرورش  بـه  را  خـود 
آموزش هـاي  اسـاس  و  مبنـا  بنابرایـن،  داده انـد.  اختصـاص 
کشـاورزي توجه جـدي به توانایي اشـتغال پذیري، کارآفریني 
و آینده شـغلي فراگیران اسـت. در حقیقت نظام های آموزش 
کشـاورزی بایـد بـر روش هـاي نویـن و رهیافت هـاي عملي و 
کاربـردي در آمـوزش و یادگیـري تجربـي فراگیـران تاکیـد 
داشـته باشـند. همچنیـن این نظامها الزم اسـت کـه محتوا و 
روش هـاي آموزشـي خـود را با نیازهـاي فراگیـران، جامعه و 
بـازار کار سـازگار  نماینـد. اکنـون بـا توجه بـه وضعیت فعلي 
اشـتغال در کشـور مـا و قابلیـت بـاالي بخـش کشـاورزي در 
اشـتغالزایي، توجـه بـه مسـائلي چـون پـرورش مهارت هـا و 
بـاال بـردن تجربـه عملـي فراگیـران در کنار افزایـش دانش و 
اطالعـات بـه روز و نوین در دانشـکده هاي کشـاورزي نقش به 

سـازیي در کاهـش مسـئله بیـکاري خواهد داشـت. 
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Abs tract

The present applied research has been carried out in order to identify the indicators of effective teaching, 

using a survey method and a ques tionnaire. The ques tionnaire included a total of 105 ques tions, 7 of which are 

related to personal characteris tics and the res t of the ques tions are related to three sections: professional skills (26 

ques tions), general teaching skills (36 ques tions) and technical skills (25 ques tions). The s tatis tical population 

of the research includes agricultural faculty members of Bu Ali Sina (N=80) and Razi (N=72) universities. 

To determine the sample size, Morgan's table was used, and a total of 129 faculty members from Bu Ali Sina 

(66) and Razi (63) universities were selected as research samples. Data analysis was done in two sections of 

descriptive and analytical s tatis tics using SPSS22 and smartPLS3 software. The results showed that the mos t 

important indicators of effective teaching on teaching technical skills include: having a lesson plan and program 

for teaching and commitment to it, considering discipline and consis tency in presenting lessons, linking the 

lesson content with the needs of the agricultural community. About general teaching skills, the mos t important 

were: openness of the professor, flexibility towards s tudents' conditions, es tablishing close communication with 

s tudents; and the mos t important indicators of effective teaching on the teaching profession include: determining 

the time, conditions and position of the class by the teacher, clarifying transparent ins tructions during teaching, the 

teacher's expertise on the course subjects. In the s tructural model of the research, the components of professional 

skills, technical skills and general skills had a positive and significant relationship with the "effective teaching" 

component with the impact coefficient of 0.70, 0.27, and 0.19, respectively.

Index Terms: Effective Teaching, Professional Skills, General Skills, Technical Skills, Agricultural Faculty 

Members, Agricultural College.
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