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Abstract

Introduction One of the common teaching methods in dental schools
is teaching a course by several professors, which has strengths and
weaknesses. The purpose of this study was to evaluate the views of
students and professors of Alborz Dental School regarding this
teaching method in 2020.
Materials and Methods: This Analytical descriptive cross-sectional
study was conducted among students and professors of Alborz
Dental School. Using the sample size formula to estimate a ratio in
the population and considering the value of P = 0.51, q = 0.49 and
accuracy of 0.05, the sample size of 385 people was calculated and
398 students were included in the study. Data were collected through
a questionnaire and analyzed through descriptive and inferential
statistical indicators such as independent t-test in SPSS software
version 25.
Results: The opinion of professors and students was that teaching by
several professors from one or more specialized disciplines
significantly makes the curriculum attractive and diversifies and
improves the quality of education (p <0.05). In contrast, this teaching
method causes an unnecessary increase in volume. They knew the
curriculum (p <0.05). Unlike students, professors disagreed on some
of the positive and negative consequences of teaching by several
professors from one specialized field to several specialized fields.
Conclusion: Teaching by several professors, both from the students
'point of view and from the professors' point of view, significantly
increases the diversity and attractiveness of the curriculum and in
contrast increases the volume of the curriculum sessions.
Key words: Dentistry, Team teaching method, Students, Professor
Running Title:Investigating the Viewpoint of Students and
Professors
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بررسی دیدگاه دانشجویان و اساتید دانشکده دندانپزشکی البرز در مورد
تدریس واحد درسی توسط اساتید متعدد در سال 0911
چکیده

مواد و روش ها :این پژوهش توصیفی تحلیلی به صورت مقطعی در میان دانشجویان
و اساتید دانشکده دندانپزشکی البرز انجام شد .با استفاده از فرمول حجم نمونه برای
برآورد یک نسبت در جمعیت و با در نظر گرفتن مقدار  P=0.51و  q=0.49و دقت
 ، 5/50حجم نمونه  980نفر محاسبه شد که  918نفر از دانشجویان وارد مطالعه
شدند .جمع آوری اطالعات از طریق پرسشنامه انجام شد و از طریق شاخص هاي
آمار توصیفی و استنباطي نظیر آزمون  tمستقل در نرم افزار  spssنسخه  50تجزیه
وتحلیل شد.
یافته ها :نظر اساتید و دانشجویان این بود که تدریس توسط چند استاد ،از یک یا چند
رشته تخصصی ،به طور معنی داری باعث جذابیت و تنوع مطالب درسی و ارتقاء
کیفیت آموزش است ) (p<0.05در مقابل آن ها این شیوه تدریس را عامل افزایش
حجم بی مورد مطالب درسی می دانستند (p<0.05) .اساتید بر خالف دانشجویان بر
روی برخی از پیامدهای مثبت و منفی تدریس توسط چند استاد از یک رشته
تخصصی نسبت به چند رشته تخصصی اختالف نظر داشتند.
نتیجهگیری :تدریس توسط چند استاد ،هم از نظر دانشجویان و هم از دیدگاه اساتید ،به
طور معنی داری باعث افزایش تنوع و جذابیت مطالب درسی و در مقابل عامل
افزایش حجم مطالب درسی می شود.
کلمات کلیدی :دندانپزشکی ،روش تدریس گروهی ،دانشجویان ،اساتید
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مقدمه :یکی از شیوه های مرسوم آموزشی در دانشکده های دندانپزشکی ،تدریس
واحد درسی توسط چند استاد است که نقاط قوت و ضعفی دارد .هدف این پژوهش
ارزیابی دیدگاه دانشجویان و اساتید دانشکده دندانپزشکی البرز در خصوص این شیوه
تدریس در سال  9911بود.

فاطمه شکارچی1
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مقدمه
آموزش یكي از اركان اساسي در توسعه و پیشرفت جوامع و از وظایف اصللي دانشلگاه هلا محسلو ملي شلود و هلدف عملده
آن ،تدارك فرصت هاي مناسب جهت كسب دانش ،مهارت و تربیت نیلروي انسلاني متخصلص و داراي توانلایي هلاي هزم بله
منظور انجام وظایف مربوطه در جامعه است( .)9در کشور ما ،باتوجله بله افلزایش تعلداد دانشلکده هلای دندانپزشلکی از پلن
فرا رسیده تا نظام آموزش دندانپزشکی مورد ارزیابی های همه جانبله ای قلرار گیلرد( .)5آملوزش دندانپزشلکی مجموعله ای
از فعالیت های تئوری و عملی است که توسلط دانشلکده هلای دندانپزشلکی تحلت نظلارت وزارت بهداشلت ،درملان و آملوزش
پزشکی ،به صورت دوره شش ساله ،شامل آموزش علوم پایه و علوم پیش بالینی و آموزش بالینی می باشد(.)9
طبق جدیدترین کوریکوللوم و تبصلره هلای بعلدی آن ،دوره ی آملوزش دندانپزشلکی در ایلران مشلتمل بلر  591واحلد درسلی
دروس تخصصی و اختیاری می باشد .مسئولیت اصلی هر درس ،برعهده یک گروه آموزشی قرار می گیرد و تعیلین مسلئول
دروس اختصاصی مشترک بین چند گلروه آموزشلی و یلا دروسلی کله چنلد گلروه امکلان تلدریس آن را دارنلد ،توسلط شلورای
آموزشی دانشکده انجام ملی شلود .در ایلن ملوارد ،شلورای آموزشلی بایلد بلر اسلاس شلرایط و امکانلات دانشلکده ،تعلداد هیئلت
علمی و توانایی های گروه های آموزشی ،در ملورد مسلئول درس و تقسلیم سرفصلل دروس تصلمیم گیلری نمایلد( .)4متلداول
ترین روش جهلت اراهله درس بله دانشلجویان عللوم پزشلکی ،روش آملوزش جمعلی بله صلورت برگلزاری کلالس هلای اسلتاد
محور می باشد .تدریس یک درس در یک کالس درسی میتواند توسط یک اسلتاد انجلام شلود یلا اینکله دو یلا تعلداد بیشلتری از
استادان در طراحی ،اجرا و ارزیابی آموزشی واحد درسی مشارکت داشته باشند که ایلن شلیوه را تلدریس گروهلی ملی نامنلد.
تحت چنین شرایطی ،مسئولیت طراحی درس ،اراهه ی درس و ارزیابی فراگیران نیز بر عهده چند نفر خواهد بود(.)6،5
مطالعات انجام شده در مورد کلارایی شلیوه تلدریس گروهلی ،محلدود و نتلای آن هلا تلا حلدی گلی کننلده ملی باشلد .در برخلی
مطالعات دانشجویان پاسخ مثبتی به این شیوه تدریس نشان نداده اند و حتی بر کارایی آن ها اثر منفلی داشلته اسلت(.)7مطالعله
دیگری گزارش کرده که این شیوه تدریس در افزایش کلارایی دانشلجویان تلرثیر معنلی داری نداشلته اسلت( .)8برخلی محققلین
بیان نموده اند ،دانشجویانی که به روش تدریس گروهی آموزش دیده اند در مقایسله بلا گروهلی کله توسلط یلک اسلتاد آملوزش
دیلده انلد ،عملکللرد بهتلری را نشلان داده انللد( .)1،95در سلال  5597شلهریاری و همکللاران در مطالعله خلود بیللان کردنلد کلله
روش تدریس گروهی می تواند جایگزین مناسبی برای روش های سنتی باشد و با اجلرای صلحیح ایلن روش آموزشلی تعاملل
بین اساتید و دانشجویان بهبود می یابد(.)5
در سال  5598تیرگر و همکاران پیشنهاد دادند تا حدامكان از بكارگیري چندین مدرس براي یك واحد درسي خودداري شلده
و در موارد غیر قابل اجتنا  ،تعداد مدرسان به حداقل ممكن كاهش یابد(.)99
تدریس یک درس توسط چند استاد نقاط قوت و ضعفی دارد کله در پلژوهش هلای آملوزش پزشلکی کمتلر بله آن پرداختله شلده
است .مطالعلات متعلددي نشلان داده انلد كله ارزشلیابي هلاي مسلتمر و ملداخالت هزم براسلاس نتلای ایلن ارزشلیابي هلا ،تلاثیر
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دانشکده قبل از انقال اسالمی به بیش از پنجاه مورد بعد از آن و افلزایش همزملان تعلداد دانشلجویان دندانپزشلکی ،زملان آن
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غیرقابل انكاري در بهبلود رونلد كیفیلت آملوزش در دانشلگاه هلا داشلته اسلت( .)95،99ارزیلابی ایلن شلیوه تلدریس بلر اسلاس
دیدگاه اساتید و دانشجویان ،منجر به فراهم شدن زمینه ای جهت اصالح آن و افزایش کیفیت آموزش دانشلجویان دندانپزشلکی
خواهد شد .با توجه به مطالعات محدود انجام شده در مورد کارایی تلدریس واحلد درسلی توسلط اسلاتید متعلدد ،هلدف از انجلام
این پژوهش ،ارزیابی دیدگاه دانشجویان و اساتید دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز در خصوص تلدریس یلک
درس توسط اساتید متعدد در سال  9911بود.

در ایللن مطالعلله توصللیفی تحلیلللی کلله بلله صللورت مقطعللی انجللام شللد ،جامعلله مللورد پللژوهش ،دانشللجویان و اسللاتید دانشللکده
دندانپزشللللکی دانشللللگاه علللللوم پزشللللکی البللللرز در سللللال  9911بودنللللد .بللللر اسللللاس نتللللای حاصللللل از مطالعلللله تیرگللللر و
همکاران( ، ) 95،99حجم نمونه با استفاده از فرملول حجلم نمونله بلرای بلرآورد یلک نسلبت در جمعیلت و بلا در نظلر گلرفتن
مقدار  P=0.51و  q=0.49و دقت  986 ،5/56نفر محاسبه شد که  918نفر از دانشجویان وارد مطالعه شدند.
پس از کسب مجوز کد اخالق از کمیته اخلالق بله شناسله IR.ABZUMS.REC.1399.106و اخلذ رضلایت نامله آگاهانله،
پرسشنامه ها در اختیار دانشجویانی قرار گرفت که در سال  9911حداقل یک ترم را پشت سر گذاشته اند و حلداقل دو واحلد
درسی مجزا را به صورتی گذرانده بودند که یک واحد درسی توسط چند استاد از یلک رشلته تخصصلی و یلک واحلد درسلی
توسط چند استاد از دو یا چند رشته تخصصی برایشان تدریس شده باشد و تمایل به شلرکت در ایلن پلژوهش داشلتند .هلدف از
انجام تحقیق و توضیحات هزم و تاکید بر اختیاری بودن شرکت در مطالعه و محفلوظ مانلدن کلیله اطالعلات مربلوط بله آنلان،
توضیح داده شد .در مرحله بعدی با روش نمونله گیلری در دسلترس از میلان اعهلای هیئلت علملی ایلن دانشلکده 99 ،نفلر از
اساتیدی که سابقه تدریس واحد درسی رشته تخصصی خود و سابقه تدریس واحد درسی با همکلاری اسلاتید سلایر رشلته هلای
تخصصی داشتند و مایل به شرکت در این پژوهش بودند و پرسشنامه های مربوطه را دریافت کرده و تکمیل کردند.
ابزار پژوهش پرسشنامه هایی بود که در مطالعات تیرگر و همکاران( )95،99به کار رفته بلود .دو پرسشلنامه دانشلجویان و
اساتید به بررسی تدریس یک واحد درسی توسط چند استاد از یک رشته تخصصی و بررسی تدریس یک واحد درسی توسلط
چند استاد از دو یا چند رشته تخصصی پرداخته بود (پیوست 9و.)5
این پرسشنامه مـشتمل بـر 55سوال و شامل چهار بخـش بود :بخش اول شـامل مشخـصات دموگرافیـك نمونلـه هلـاي پلژوهش
(جنس ،تـرم تحـصیلي ،سابقه گذراندن واحد درسی) بود و بخـش دوم به سواهتی راجع به نقاط قوت و ضعف گذرانلدن واحلد
درسی توسط اساتید متعدد )به صورت سه گزینه موافقم ،نظری ندارم و مخالفم) اختصلاص داشلت و بخلش سلوم درخصلوص
رضایتمندی و تمایل به انتخا واحد درسی با این شیوه در صورت برخورداری از حق انتخا بود و درنهایت دو سوال بلاز
به دیگر ویژگی های مثبت و منفی تعدد اساتید اختصاص یافت(پیوست .)9سواهت پرسشنامه اساتید نیز مشتمل بلر 94سلاال
بود که از این تعداد  5ساال در خصوص اطالعات فلردی و  95سلوال بله نقلاط قلوت و ضلعف اراهله ی واحلد درسلی توسلط
اساتید متعدد )به صورت سه گزینه موافقم ،مخالفم ،نظری ندارم ( اختصاص داشت (پیوست.)5
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بعد از تکمیل پرسشنامه ها ،سواهت کدبنلدي شلد و داده هلا وارد نلرم افلزار SPSSنسلخه  56شلدند و ملورد تجزیله ،تحلیلل و
مقایسه قرار گرفتند .ابتدا با استفاده از آزمون هاي آمار توصیفی و با محاسبه مقلادیر فراوانلی ،درصلد و میلانگین بله بررسلی
وضعیت متغیرهـا و آمـار توصیفی مشارکت کنندگان پرداخته شد .سپس از آزمون های T-مستقل برای مقایسه بین گروهی و
آزمون T-زوجی بلرای مقایسله ی درون گروهلی اسلتفاده شلد .تحلیلل هلا بله کملک  SPSS 25انجلام شلد و خطلای نلوع اول
آزمون  a=0.05در نظر گرفته شد.

نمونه های مورد بررسی شامل  918پرسشنامه متعلق به دانشجویان و  99پرسشلنامه متعللق بله اسلاتید ملی باشلد کله در سلال
 9911در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز تکمیل شدند .داده ها با اسلتفاده از نلرم افلزار  SPSSنسلخه 56
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتای به شرح زیر گزارش گردید.
پردازش اطالعات حاصل از دیدگاه  918دانشجوی دندانپزشکی شرکت کننده در پژوهش در رابطله بلا تلدریس واحلد درسلی
توسللط اسللاتید متعللدد از یللک و چنللد رشللته تخصصللی نشللان داد کلله 5658 ،درصللد دختللر و  9455درصللد پسللر از تللرم هللای
تحصیلی مختلف قبل و بعد از آزمون علوم پایه در پژوهش حهور داشتند که اراهه ی واحد درسی توسط اساتید متعلدد را در
ترم های گذشته یا ترم جاری یا هردو تجربه کرده بودند.
پرسش پیرامون نقاط مثبت و منفی تدریس واحد درسی توسط اسلاتید متعلدد چله از یلک رشلته تخصصلی و چله از چنلد رشلته
تخصصی ،گویای آن بوده است که تدریس توسط چند استاد هم از نظر دانشجویان و هلم از نظلر اسلاتید بله طلور معنلی داری
باعث ارتقا کیفیت آموزش ،افزایش تنوع و جذابیت مطالب درسلی و اراهله بهتلر دروس ملی شلود (p<0.005).املا در مقابلل
دانشجویان ،تدریس توسط چنلد اسلتاد را ،چله از یلک رشلته تخصصلی و چله از چنلد رشلته تخصصلی ،بله طلور معنلی داری
عامل افزایش حجم بی مورد مطالب درسی و اراهه مطالب تکراری دانسته اند) (p<0.005ولی از دیدگاه اسلاتید فقلط تلدریس
توسط چند استاد از چند رشته تخصصی به صورت معنی دار باعث افزایش حجم مطالب درسی و اراهه مطالب تکراری ملی
شود( .جدول  9و  )5و کاهش توالي منطقي بین مطالب درسي را بیشتر در کالس هایی می بیننلد کله توسلط اسلاتید متعلدد از
چند رشته تخصصی برگزار می شود )( (P<0.005جدول.)5
رضایت دانشجویان از كالس هایي که توسط اساتید متعدد از چند رشته تخصصی برگزار می شلود ،کملی بیشلتر از رضلایت
دانشجویان از کالس هایی است که توسط اساتید متعدد از یلک رشلته تخصصلی برگلزار ملی شلود وللی ایلن تفلاوت معنلی دار
نبود(نمللودار  .)9همچنللین بررسللی دیللدگاه دانشللجویان بلله تفکیللک جللنس در ارتبللاط بللا پیامللدهای مثبللت و منفللی نشللان داد کلله
دانشجویان پسر دیدگاه مثبت تری نسبت به ایلن شلیوه تلدریس دارنلد املا آزملون آملاری  tمسلتقل هلیا اخلتالف معنلی داری را
نشان نداد .p= 0/912 .

بحث
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متداول ترین روش جهت اراهه درس به دانشلجویان عللوم پزشلکی ،روش آملوزش جمعلی بله صلورت برگلزاری کلالس هلای
استاد محور می باشد( .)5تدریس یک درس در یک کالس درسی می تواند توسط یک اسلتاد انجلام شلود یلا اینکله دو یلا تعلداد
بیشتری از اساتید در طراحی ،اجرا و ارزیابی آموزشی واحد درسی مشارکت داشلته باشلند کله ایلن شلیوه را تلدریس گروهلی
می نامند( .)7در این مطالعه به بررسی تدریس واحد درسی توسط چند استاد در دانشکده دندانپزشکی البرز پرداخته شد.
یافتلله هللای حاصللل از ایللن مطالعلله نشللان داد تللدریس توسللط چنللد اسللتاد ،چلله از یللک رشللته تخصصللی و چلله از چنللد رشللته
مطالب درسی می شود (P<0.005).همچنین ،از بین سایر پیامدهای مثبت درنظرگرفته شلده در پرسشلنامه هلای دانشلجویان،
بهبود رعایت سرفصل مطالب درسی و ارتقاء کیفیت آموزش مواردی بودند که نظرات موافق بیشتری را به خلود اختصلاص
دادند .در مطالعه ای که تیرگر و همکاران ،دیدگاه دانشجویان علوم پزشلكي در خصلوص تلدریس واحلد درسلی توسلط اسلاتید
متعدد را در دانشگاه علوم پزشکی بابل ارزیابی کرده بودند ،دانشجویان به طور شلاخص ایلن شلیوه تلدریس را عاملل تنلوع و
جذابیت مطالب درسی می دانستند(.)99
از میان دیگر پیامد های مثبت درنظر گرفته شده در پرسشنامه های دانشجویان در رابطه با این شیوه در هردو حالت تلدریس
توسللط چنللد اسللتاد از یللک و چنللد رشللته تخصصللی ،افللزایش نظللم در برگللزاری کللالس هللا ،تسللهیل دسترسللی بلله اسللتاد درس و
افزایش روابط دوستانه بین استاد و دانشجو مواردی بودند که نظرات مخلالف بیشلتری را نسلبت بله نظلرات موافلق ،از سلوی
دانشجویان به خود اختصاص دادند .هم چنین ماننلد مطالعله تیرگلر و همکلاران نظلرات دانشلجویان نشلان داد کله ایلن شلیوه ی
تدریس عامل افزایش حجم بی مورد مطالب درسی می باشد(.)99
بررسی دیدگاه دانشجویان به تفکیک جنس در ارتباط با پیامدهای مثبت و منفی نشان داد که دانشجویان پسر دیدگاه مثبت تری
نسبت به این شیوه تدریس دارند اما آزمون آماری  tمستقل هیا اختالف معنی داری را نشان نداد .نتای مطالعه ی پارسلیان و
همکاران که جهت تعیین رضایتمندی دانشجویان رشته های مختلف دانشگاه علوم پزشلکی بابلل از اراهله دروس توسلط گلروه
استادان طراحی شده بود هم همین نتیجه را گرفته بود(.)7
یافته های حاصل از پرسشنامه های اساتید در این مطالعه نشان داد که تدریس توسط چند اسلتاد از نظلر خلود اسلاتید بله طلور
شاخص باعث افزایش تنوع و جذابیت مطالب درسی ،ارتقلاء کیفیلت آملوزش ،بهبلود رعایلت سرفصلل مطاللب درسلی و بهتلر
شدن اراهه درس می شود .در همه این موارد نظر اساتید نسبت به تدریس توسط چند استاد از یک رشلته تخصصلی نسلبت بله
چند ا ستاد از چند رشته تخصصی مثبت تر بود .در مطالعه ای مشابه هم که در دانشگاه عللوم پزشلکی بابلل بلین اسلاتید رشلته
های مختلف علوم پزشکی انجام شده بود 5651 ،درصد از اساتید ،این شیوه تلدریس را عاملل تنلوع بیشلتر و افلزایش جلذابیت
درس دانسته بودند( .)95اساتید به طور شاخص با افزایش روابط دوسلتانه ،بلین خودشلان و دانشلجویان در ایلن شلیوه تلدریس
در هردو حالت تدریس توسط چند استاد از یک و چند رشته تخصصی ،مخالف بودند برخالف مطالعه شهریاری و همکلاران
در دانشگاه علوم پزشکی شلیراز کله تلدریس توسلط چنلد اسلتاد را عاملل تاثیرگلذار در بهبلود روابلط بلین دانشلجویان و اسلاتید
دانسته بودند(.)5
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در این مطالعه ،اکثر اساتید تلدریس توسلط چنلد اسلتاد را چله از یلک رشلته تخصصلی و چله از چنلد رشلته تخصصلی باعلث
کاسته شدن تسلط استاد در مدیریت کالس و کاسته شدن از امکان ارزیابی دانشجو ندانسته اند .اساتید با افزایش اراهله مطاللب
تکراری هنگام تدریس توسط اساتید از چندرشته نسبت به یک رشلته تخصصلی موافلق تلر بودنلد و کلاهش تلوالي منطقلي بلین
مطالب درسي را بیشتر در کالس هایی می دیدند که توسط اساتید متعدد از چند رشته تخصصی برگزار ملی شلود .درمطالعله
حاضر اساتید مانند دانشجویان تدریس واحد درسی توسط چند استاد را عامل افزایش حجم مطالب درسی دانسته اند مثلل یافتله
رشته به افزایش حجم مطالب درسی می انجامد(.)95،99
به نظر می رسد موفقیت و تاثیرگذاری این شیوه های تلدریس منلوط بله شلرایط و الزاملاتی اسلت کله توسلط شلورای آموزشلی
تعیللین مللی گللردد .نتللای مطالعللات در ایللن زمینلله نشللان داد کلله مهمتللرین الللزام یللک تللیم تللدریس برگللزاری جلسللات مشللورت و
هماهنگی قبل از شروع ترم تحصیلی و در طی ترم درباره طلرح درس ،منلابع و تکلالیف مربوطله اسلت ( .)5،55،59از آن
جایی که نتای این مطالعه تاثیر پیامد های مثبت زیادی را برای این شیوه تدریس تایید کرده است ،به نظر می رسد عالوه بلر
تصمیمات و هماهنگی های شورای آموزشی دانشکده ،اساتید هم بایستی برنامه ریلزی هلای دقیلق هملراه جلسلات ملنظم بلرای
برگزاری هرچه بهتر کالس ها داشته باشند .
پیشنهاد می شود نحلوه ارزیلابی دانشلجویان در طلول تلرم تحصلیلی و انتهلای آن ،شلیوه نملره دهلی و تکلالیف هزم درجلسلات
برنامه ریزی اساتید قبل از شروع ترم تحصیلی دقیقا مشخص گردد و توسط مسئول اصلی درس به عنوان ناظر اصلی املور
در اختیار دانشجویان قرار گیرد .از محدودیت های این مطالعه ،تعداد کم اعهای هیات علمی دانشکده دندانپزشکی البرز در
رمان مطالعه بود که پیشنهاد می گردد این مطالعه در دانشکده های با اعهای هیات علمی بیشتر تکرار گردد.
نتیجه گیری:
نتای مطالعه حاضر گویای آن بوده است که ،تدریس توسط چند استاد هم از نظلر دانشلجویان و هلم از دیلدگاه اسلاتید بله طلور
معنی داری باعث افزایش تنوع و جذابیت مطالب درسی می شود اما در مقابل ،دانشلجویان ،تلدریس توسلط چنلد اسلتاد را چله
از یک رشته تخصصی و چه از چند رشته تخصصی ،به طور شاخص عامل افلزایش حجلم بلی ملورد مطاللب درسلی دانسلته
اند.
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(جدول )9توزیع درصد فراواني ویژگي هاي مثبت تدریس توسط اساتید متعدد از یک و چند رشته تخصصی دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی البرز
موافق

ممتنع

مخالف

پیامدهای تدریس
دانشجویان اساتید دانشجویان اساتید دانشجویان اساتید

یک رشته
ارتقاء

00/9

58/6 87/9

5

11/1

95/1

تخصصی

کیفیت
آموزش

اساتید از
چند رشته

08/9

52/6 77/2

6/0

11/1

96/9

تخصصی
اساتید از
افزایش

یک رشته

روابط

تخصصی

58/6

09/9 55/6

22/1 28/2

51

دوستانه
بین استاد

اساتید از

و دانشجو

چند رشته

99/7

1/7

27/5

21/1 08/9

95/9

تخصصی

پیامدهای مثبت

اساتید از
افزایش

یک رشته

نظم در

تخصصی

برگزاری

اساتید از

کالس ها

چند رشته

56/9

95/5

08/8 90/0

09/8 96/9

11/1 98/7

11/1 28/2

50/8

90/0

تخصصی
بهبود

اساتید از

رعایت

یک رشته

سرفصل

تخصصی

مطالب
درسی

اساتید از

01/8

06/8

چند رشته
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92/7 09/6
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اساتید از
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تخصصی
اساتید از

دسترسی

تخصصی

به استاد

اساتید از

درس

چند رشته

90/5

09/8 55/6

13/1 09/6

50/8

تخصصی
اساتید از
افزایش

یک رشته

تنوع و

تخصصی

جذابیت

اساتید از

درس

چند رشته

70/2

61/8

955

96/6

98/6 87/9

5

5

1

11/1

5

95/1

تخصصی

(جدول )5توزیع درصد فراواني ویژگي هاي منفی تدریس توسط اساتید متعدد از یک و چند رشته تخصصی
موافق

ممتنع

مخالف

پیامدهای تدریس
دانشجویان اساتید دانشجویان اساتید

دانشجویان اساتید

اساتید از
افزایش

یک رشته

حجم

تخصصی

مطالب

اساتید از

درسی

چند رشته

79/2

66/8

97/9 29/1

9255 69/9

9/1 98/7

12/1 50/8

91/2

95/1

پیامدهای منفی

تخصصی
افزایش

اساتید از

اراهه ي

یک رشته

مطالب

تخصصی

01/9

38
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تسهیل

یک رشته

56/6

00/8 98/7

11/1 98/7

55/6
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تکراري

اساتید از
چند رشته

06/9

56/6 02/8

11/1 90/0

1/7

تخصصی

شدن

یک رشته

تسلط

تخصصی

استاد در

اساتید از

مدیریت

چند رشته

کالس

تخصصی

کاهش

اساتید از

توالي

یک رشته

منطقي

تخصصی

بین

اساتید از

مطالب

چند رشته

درسي

تخصصی

کاسته

اساتید از

شدن از

یک رشته

امکان

تخصصی

ارزیابی
دانشجو

99/7

99/5

09/9

26/5

98/5

21/7 95/1

22/5 91/2

95/7 91/2

90/7 29/1

20/7 96/9

11/1 85/6

22/1 62/0

11/1 62/0

51

11/1

11/1 72/5

6/0

96/9

96/9

51

1/7

اساتید از
چند رشته

98/5

تخصصی
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کاسته

اساتید از
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پیوست : 1پرسشنامه دانشجویان

جنس:

خانم

ترم تحصیلی:

آقا

ترم های گذشته

ترم جاری

هم ترم های گذشته وهم ترم جاری

 تدریس یک درس توسط چندین استاد منجر به ارتقاء کیفیت آموزش می شود.موافقم

نظری ندارم

مخالفم

 تدریس یک درس توسط چندین استاد منجر به افزایش روابط دوستانه بین استاد و دانشجو می شود.موافقم

نظری ندارم

مخالفم

 تدریس یک درس توسط چندین استاد منجر به افزایش نظم در برگزاری کالس ها می شود.موافقم

نظری ندارم

مخالفم

 تدریس یک درس توسط چندین استاد منجر به بهبود رعایت سرفصل مطالب درسی می شود.موافقم

نظری ندارم

مخالفم

 تدریس یک درس توسط چندین استاد منجر به تسهیل دسترسی به استاد درس می شود.موافقم

نظری ندارم

مخالفم

40
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سابقه تدریس یا گذراندن واحد درسی با اساتید مشترك :
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 تدریس یک درس توسط چندین استاد منجر به افزایش تنوع و جذابیت درس می شود.موافقم

نظری ندارم

مخالفم

 -تدریس یک درس توسط چندین استاد منجر به افزایش حجم مطالب درسی می شود.

 تدریس یک درس توسط چندین استاد منجر به افزایش اراهه ی مطالب تکراری می شود.موافقم

نظری ندارم

مخالفم

 تدریس یک درس توسط چندین استاد منجر به کاسته شدن از تسلط استاد در مدیریت کالس می شود.موافقم

نظری ندارم

مخالفم

 تدریس یک درس توسط چندین استاد منجر به کاهش توالی منطقی بین مطالب درسی می شود.موافقم

نظری ندارم

مخالفم

 تدریس یک درس توسط چندین استاد منجر به کاسته شدن از امکان ارزیابی دانشجو) پرسش یا آزمون (توسط استاد میشود.
موافقم

نظری ندارم

مخالفم

از برگزاری کالس درسی توسط چندین استاد احساس رضایت دارم.
موافقم

نظری ندارم

مخالفم
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موافقم

نظری ندارم

مخالفم
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در صورت برخورداري از حق انتخا  ،تمایل دارم واحد درسي با اساتید مشترك تدریس شود.
نظری ندارم

موافقم

مخالفم

دیگر نقاط قوت تدریس یک درس توسط چندین استاد از نظر شما چیست؟

از همکاری شما سپاسگزاریم.
پیوست : 2پرسشنامه اساتید
جنس:

خانم

آقا

مرتبه علمی:

 تدریس یک درس توسط چندین استاد منجر به ارتقاء کیفیت آموزش می شود.موافقم

نظری ندارم

مخالفم

 تدریس یک درس توسط چندین استاد منجر به افزایش روابط دوستانه بین استاد و دانشجو می شود.موافقم

نظری ندارم

مخالفم

 تدریس یک درس توسط چندین استاد منجر به افزایش نظم در برگزاری کالس ها می شود.موافقم

نظری ندارم

مخالفم

 تدریس یک درس توسط چندین استاد منجر به بهبود رعایت سرفصل مطالب درسی می شود.موافقم

نظری ندارم

مخالفم

 تدریس یک درس توسط چندین استاد منجر به تسهیل دسترسی به استاد درس می شود.موافقم

نظری ندارم

مخالفم
42
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دیگر نقاط ضعف تدریس یک درس توسط چندین استاد از نظر شما چیست؟
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 تدریس یک درس توسط چندین استاد منجر به افزایش تنوع و جذابیت درس می شود.موافقم

نظری ندارم

مخالفم

موافقم

نظری ندارم

مخالفم

 تدریس یک درس توسط چندین استاد منجر به افزایش حجم مطالب درسی می شود.موافقم

نظری ندارم

مخالفم

 تدریس یک درس توسط چندین استاد منجر به افزایش اراهه ی مطالب تکراری می شود.موافقم

نظری ندارم

مخالفم

 تدریس یک درس توسط چندین استاد منجر به کاسته شدن از تسلط استاد در مدیریت کالس می شود.موافقم

نظری ندارم

مخالفم

 تدریس یک درس توسط چندین استاد منجر به کاهش توالی منطقی بین مطالب درسی می شود.موافقم

نظری ندارم

مخالفم

 تدریس یک درس توسط چندین استاد منجر به کاسته شدن از امکان ارزیابی دانشجو) پرسلش یلا آزملون (توسلط اسلتاد ملیشود.
موافقم

نظری ندارم

مخالفم
43
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 -تدریس واحد درسی توسط چندین استاد منجر به بهترشدن اراهه درس می شود.
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از همکاری شما سپاسگزاریم.
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