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Abstract: This study aimed at representing the interpretations of students'
experiences of teaching professional ethics in university teachers. In this
qualitative study, phenomenological method was used. Hence, the statistical
population was students of Fars Farhangian University, 26 people were selected
by Purposive Snowball sampling. The process of selecting samples and collecting
data continued until the theoretical saturation of the data. The research tool was
semi-structured interview. All interviews were conducted with prior coordination
in the university environment in a calm and appropriate atmosphere between
October and December in 2019.Various methods were used to ensure the validity
of the data, such as continuous data review, simultaneous data analysis, feedback
to the interviewees, adequate time allocation and observer review. Then, students'
experiences of teaching professional ethics were interpreted in four forms:
Personality traits, Content presentation efficiency, Applying modern teaching
methods, Proper and proper evaluation. Moreover, students pointed to significant
problems in all components of teaching professional ethics that requires more
attention from university authorities.
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باقری کراچی و همکاران

اتفااا ماایافتااد ،بسااتگی دارد (وایت ا  ،والن و مااورد

مقدمه
پذیرش بیبرنامه دانشجو در دانشگاههای ایران و افت

 ،2007دی  )2009مدرسی یکای از عواما مهام در

و تنزل کیفیت ،باعث انتقاداتی از عملکرد نظاا مماوزش

یادگیری به شمار میمیند که تأثیرتأثیر زیادی بر انگیزش،

عالی در سالهای اخیر شده اسات عواما زیاادی مانناد

ادراك دانشجو و یادگیری اثر بخش دارند (موحاد ،رقیاه و

مدرس ،برنامهدرسی ،منابع الز برای اجرای برنامه ،محیط

حافظی  )2008مدرسی دانشگاه مسؤولیتهاا و نقاش-

مموزش و یادگیری در کیفیت فرمیند مموزش و یاادگیری

های کلیدی را در خلق و ایجاد محیط یادگیری -تادری

نقش دارند؛ امّا مهمتر از همه محیط و فضای حااکم بار

برعهده دارند مروری بر متاون نشاان دهناده نقاشهاای

یادگیری است که بیشتر به چگونگی اجرای برناماههاای

گسترده و وسیع منان است تعدادی از ای نقشها عتارتند

درسی ،نگارش مدرسای نساتت باه یاادگیری ،فرهنا

از :برقراری روابط خوب با دانشجویان ،تساهی یاادگیری،

رفتاری و ساازمانی مؤسساه مموزشای ،دیادگاه دانشاجو

مدیریت مؤثر کالس و راهنما بودن ،که ای موارد تنها باه

نستت به محیط یادگیری و درك وی از شرایط اجتماعی

عنوان یك بُعد از نقش معلمی مدرسی به شمار میمیناد

مربوط میشود محیط حاکم بر مماوزش ،عااملی تعیای -

همچنی در برخی از مقاالت به ساایر نقشاهای مدرسای

کننده در ایجاد انگیزه برای یادگیری اسات؛ زیارا تقویات

شام مدیر ،شروع کننده ،تسهیلگر ،کمك کننده ،همیار و

رفتارهاای مثتات در جهات یاادگیری ،باعاث پیشارفت

در نهایت مربی اشااره شاده اسات باه طاور کلای ،بارای

تحصیلی میشود (وارما ،تیاگی و گوپتا ،2005هات چی

مدرسان دانشاگاه ،دو نقاش یاا دو وفیفاه منظاور شاده؛

سون  ) 2003محیط حاکم بر فضاای مموزشای عاما

نخستی وفیفه منان ،مسؤولیتی است که در برابر فرهن

تعیی کننادهای در فرمیناد یااددهی ،یاادگیری و ایجااد

بر عهده گرفتهاند و دومی وفیفه ،مسؤولیتی است کاه در

انگیزه یادگیری در دانشجویان است؛ زیرا رفتارهای منتج

قتال دانشجویان پذیرفتهاند ای دو وفیفه اغلب همزماان

به یادگیری بهتر و پیشرفت تحصیلی را تقویات مایکناد

با یکدیگر انجا میگیرند (شیخ و خجا  ،2012لیات ود،

(ریکلمه و مپوترو  ،2009جن  )2001اگار ماا بتاوانیم

پاااترن و جااانتزی  ،2010کااك مااك  ،2010اساانلند و

عناصر فعال در محیط مموزشی یك مؤسسه مموزش عاالی

شااانتا  ،2001سااوتکی و همکاااران  ،2008عاباادی و

را شناسایی کنیم و منها را منگاوناه کاه توسط دانشجو یا

همکااااران  ) 2010از سااااوی دیگااار ،بااااسیاری از

مدرسی درك می شوند ،ارزیاابی نماییاام ،هام اسااس و

صااحتنظاران معتقدناد کاه مدرسان دانشگاه برای ایفای

پایه ی را بارای تعادی منهاا باه منظاور تقویاات تجرباه

نقش خود بایستی به اخال حرفهای تدری

پایتند باشند

یااادگیری در اختیااار داریاام ،هاام زمینااه سیاسااتگااذاری

زیرا رعایات اخاال حرفهای توساط مدرساان در بهتااود

مماوزشی مگااهانه و متتنی بر شناخت و تخصیص درسات

اخالقی دانشجویان و بهتاود جاو اخالقاای کاا محاایط

منابع راهتردی سازمان تسهی میشود (هالدفورد و ریندز

دانااشگاه ماؤثر اسات (باباصافری و مرساوخی )2013

و شاان  )2009مدرسای یکای از

اخال  ،جمع خلق و بر وزن قُفا و خُلُاق باار وزن افااق

،2003وان  ،زان

مهمتری عناصر فعال در محیط مموزشایاناد چارا کاه،

است ،ای دو واژه در اص به یك ریشه باز میگردند خَلق

اعماال ،اشاتیا  ،عالقاه و نگارشهاای مادرس ،باه طاور

به معنى هیئت و شک و صورتى است که انسان باا چشام

غیرمستقیم بر یادگیری دانشجویان تأثیر خواهد گذاشات

می بیند و خلق به معنى قوا و سجایا و صفات درونى است

مشارکت دادن دانشجو در فعالیتهای مموزشی و یادگیری

که با چاشم دل دیده میشود خلاق باه معناای قادرت و

تحت تاأثیر انگیازه و ادراك او قارار دارد ،انگیازه و ادراك

تواناایى روحای اناسان است که باعث می شاود ،کارهاا را

دانشجو نیز به محایط و زمیناههاایی کاه در من مماوزش

به مساانى و بادون فکاار و تأماا انجاا دهاد (رضاایی
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بازنمایی تفسیری تجارب دانشجویان...

 )2013از مصادیق حس خُلق می توان به صتر ،حوصله،

اخال حرفه ای تدری

گذشت ،تواضع ،پاکادامنى ،مهربااانى ،سااازش ،ماادارا و

تأثیر بسزایی دارد؛با توجه به ماوارد یادشاده ایا مسائله

پرهیاز از بیهودهگویى ،لغو و غیتت اشاره نمود علم اخال

مطرح میشود که از دیدگاه دانشجویانمدرسای دانشاگاه

به دو حوزة نظری و کاربردی تقسیم مایشاود کاه اخال

فرهنگیاان تاا چاه انادازه باه اخاال حرفاهای تادری

حرفهای مهمتری جزء اخاال کااربردی اسات کااه بااه

پایتندناد؟ مایتاوان باا اساتفاده از ادراك ،احساساات و

متاحث اخالقی در حرفه مایپاردازد اخال حرفهای یکی

تجارب دانشجو-معلّمان ،کیفیت رعایات اخاال حرفاهای

از شاخهها و ابعاد جدید علم اخال است که با فراهمسازی

توسااط مدرساای دانشااگاه فرهنگیااان را بررساای کاارد در

بسترهای مناساب در صادد اساات بااه مااساال اخالقای

بررساای متون ،پژوهشاای کاه اخاال حرفاهای تادری

حرفههاای گوناااگون پاسااخ مناسااب و دقیااق بدهااد

مدرسان دانشگاه فرهنگیان از منظر دانشجویان و از دریچه

(واتینگتون  )2015منظور از اخاال حرفاهای مجموعاه

تحقیق پدیدارشناسی را بررسی کارده باشاد ،یافات نشاد

قواعد و اصولی است که افراد باید به صاورت خودجاوش و

کارشناسااان و مساائوالنی کااه در ارتتاااط بااا دانشااجویان

بر اساس وجدان و فطرت خویش در انجاا کاار حرفاهای

هستند ،نیازمند منند کاه باه فهمای درونای از نهنیاات و

بدان ملز باشند ،بادون منکااه اجتااار و فااشار خاارجی

رفتار دانشجویان دانشگاه فرهنگیان در مورد اخال حرفه-

وجود داشته باشد یا در صورت تخلف باه مجااازاتهااای

ای تادری

مدرسااان دسات یابنااد فهام معنااای نهناای

قااانونی دچااار شااوند (نااارواز و مسااترکو  )2014اخااال

دانشجویان با اتخان رویکردی فعاالنه و در تعام مساتقیم

حرفهای به مجموعهای از اصول اطاال مایشاود کاه در

با منان برای درك تجربهها و روایاتهاای شخصایشاان از

صورت پیروی از من ارزشهایی چون اعتماد ،رفتار مناسب

ایا تجرباه امکانناذیر اسااات .لاذا پاژوهش حاضار باه

کاری ،انصاف و مهربانی ارتقا می یابد (متاشری و همکاران

بازنمایی تفسیری تجارب دانشاجویان از اخاال حرفاهای

 )2011بر ای اساس ،هادف از بااه کااارگیری اخاال
حرفهای در تدری

تدری

بر کیفیات یاادگیری و مماوزش

مدرسان دانشگاه فرهنگیان میپردازد نتاایج ایا

ترسیم اصول اخالقی پایهای است کاه

تحقیق مایتواناد در ارزیاابی و مسایب شناسای وضاعیت

مسؤولیتهای حرفهای استادان دانشگاه را مشاخص مای-

مدرسی دانشگاه فرهنگیان یاری رساانده و نقااط قاوت و

کند (هوگان  )2008برای به کاارگیری اصااول اخالقای

ضااعف اساااتید را در محورهااای مختلااف اخااال تاادری

توسط مدرساان و اساتادان ،الز اساات ایاا اصااول در

مشخص کند

مموزش مدرسان ،استادان و توساعه علمای منهاا ماد نظار

روش کار

قارار گیرد (دوی  )1902از طرف دیگر افزایش کیفیات

مطالعه کیفی حاضر با روش پدیدارشناسی انجا شاد.

مموزش و یادگیری در سالهای اخیر به یك نیاز متر در

فراینااد تحلیا دادههااا بااا توجااه بااه مراحا پیشاانهادی

دانشگاه فرهنگیاان کاه مولّاد نیاروی انساانی ماورد نیااز

از

مماوزش و پارورش اسات ،نیاز تتادی

شاده ودانشاگاه

گرینهایم و الندم صورت گرفت طتق ای مراح پ
بازخوانی مصاحتهها ،مفاهیم اساااتخرا مایشوند،سان

فرهنگیان نیز در تالش برای دستیابی باه کیفیات باوده

ای مفاهیم بر اساس شااتاهتها طتقاهبنادی شاده و در

است افزایش تقاضا برای ورود به دانشاگاه فرهنگیاان در

نهایت مقوالت اصلی و فرعی اسااتخرا میشوند جامعاه

کشور ایاران یاك نگرانای را در ماورد افات کیفیات در

مماری پژوهش همه دانشجویان پسار دانشاگاه فرهنگیاان

مموزش در ای دانشگاه ایجاد کرده است که پرداخت به

فارس را دربر میگرفت برای انتخاب نمونه از روش نمونه-

ای مسئله را بیش از پیش ضروری مینماید در دانشاگاه

گیری نظری و روش نمونهگیری گلوله برفای ،باه صاورت

فرهنگیان نیز مانند دیگر دانشگاهها ،پایتندی مدرسی باه

ترکیتی ،جهت دسترسی راحتتر به نموناههاای ماوردنظر
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باقری کراچی و همکاران

استفاده شد بدی صورت که ابتدا محققان با اساتفاده از

درگیری طوالنی مدت با دادههاا را حفا کارد ،درگیاری

قضاوتها و احتماالت خودشان افارادی را بارای مصااحته

مسااتمر نهنی با دادههاا ،افازایش وساااعت اطالعاات و

انتخاب کردند ،زمانی که تعداد کمی نمونه با ویژگایهاای

عمااق اطالعااات را امکااانپااذیر کاارد ،همچناای از روش

الز پیدا شد ،با توجه به معیارهای ورود به مطالعه ،از منها

بازنگری نافری و بازخورد به مصاحته شاوندگان اساتفاده

درخواست شاد افاراد دیگاری را کاه معیارهاای ورود باه

شد برای اطمینان از اعتتار دادهها ،محققان ساعی کردناد

مطالعه دارند ،برای مصاحته معرفی کنند .فرایند گازینش

با اختصاص وقت کافی و درگیاری مساتمر باا دادههاا باه

نمونهها و جمعموری دادهها (اتما نمونهگیری) تاا اشاتاع

درك عمیقی از دادهها برسند برای تحقق ماالك قابلیات

نظری دادهها ادامه یافت که در مجموع  26نفر دانشجوی

اعتماد ،از چهار مالك مقتولیت ،همسانی ،تعیی و انتقال-

پسر در دانشاگاه فرهنگیاان فاارس در تحقیاق مشاارکت

پذیری برای ارزیابی روایی ،دقت و پایایی دادههاا اساتفاده

کردند اشتاع نظری زمانی بود که پژوهشگر باه مفااهیم و

شد در همی راستا ،برای تضمی قابلیت اعتتاار دادههاا،

پاسخهای مشابه میرسید و مفاهیم جدیدی مشکار نمای-

پاا

از تحلی ا مصاااحتههااا ،بااازخورد الز بااه شاارکت

شد در نتیجه دادهها تکرار میشادند معیارهاای ورود باه

کنندگان داده شد و مفاهیم اساتخرا شاده توساط مناان

مطالعااه شااام برخااورداری از تجربااه کااافی و عمیااق از

تأیید شد جهت تضمی قابلیت تصدیق ،تالش شد تا حاد

موضوع مورد پژوهش (حداق یك تر حضور در دانشگاه)،

امکان پیش فرضهای قتلی پژوهشگر در فرایند گاردموری

قدرت بیان کافی و عالقه به شرکت در مطالعاه باود ابازار

دادهها دخالت داده نشود جهت تضمی قابلیت اطمینان و

پژوهش مصاحته نیمه ساختاریافته بود کلیه مصاحتهها باا

کفایت از همکاران پژوهش درخواست شاد کاه مفااهیم و

هماااهنگی قتلاای در محاایط دانشااگاه در فضااای مرا و

مقولهها را بازنگری کنند بارای افازایش قابلیات تعمایم و

مناسااتی در فاصااله زمااانی مهرماااه تااا منرماااه سااااال

انتقال به موقعیتهای دیگر تاالش شاد تاا حاد امکاان از

1398صورت گرفات هااار مصااحته بای  30الای 50

دانشجویان در سطوح و طتقات مختلاف بارای شارکت در

دقیقااه به طااول انجامید در ابتدای مصااحته پژوهشاگر

پژوهش استفاده شود جهاات رعایاات مالحظات اخالقای

ضم معرفای خاود ،باه بیاان اهاداف مطالعاه پرداخات

پژوهااش ،قتا از شاااروع هار مصااحته از مشاااارکت-

چااارچوب اصاالی سااؤاالت مصاااحته پیرامااون تجربااه

کنندگان برای شاارکت در مطالعه و ضتط صاادا رضاایت

مدرساان دانشاگاه

گرفته و درباااره اهداف پژوهااش ،علّات ضاتط جلساااه

فرهنگیان بود که چندی از ای پرسااشها به طور نموناه

مصاحتااه ،محرمانه ماندن اطالعااات و هویاات منهااا و

در ادامه ممده است :وضعیت مراستگی فاهری مدرساان را

حق کنارهگیاری در زماان دلخاواه توضیحاااات الز داده

چگونه ارزیابی میکنید؟ تسلط علمی مدرسان بر موضاوع

شااد.

دانشجویان از اخال حرفاهای تادری

و محتااوا تاادری

را چگونااه ارزیااابی ماایکنیااد؟ تساالط

یافتهها

را چگونه ارزیابی مای-

برای تجزیه و تحلی مصاحتهها از روش تحلی محتوا

کنید؟ تکریم و احترا دانشجو توسط مدرساان را چگوناه

کیفی استفاده شد مت رونویسی شده مصاحتهها ،بصورت

ارزیابی مای کنیاد؟ رعایات عادالت در ماورد دانشاجویان

سطر به سطر کدگذاری شده و مفاهیم اولیه به دست ممد

توسط مدرساان را چگوناه ارزیاابی مایکنیاد؟ ارزشایابی

بعد از اساتخرا مفااهیم ،در مرحلاه کدگاذاری محاوری،

محتوای یادگیری توسط مدرسان را چگونه ارزیاابی مای-

مفاهیم مشترك و مشابه از نظر معناالی درقالب 17مقولاه

کنید؟ بر حسب پاسخهای دریاافتی ،ساؤاالت بعادی نیاز

اولیه طتقهبندی شدند از منجا کاه ایا  17مقولاه اولیاه

پرسیده میشد .به منظور اطمینان از اعتتار دادهها ،محقق

دارای تشابهات معنایی و مفهومی بودند ،مجدداً  17مقوله

مدرسان بر روشهای نوی تدری
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اولیه در قالب  4مقوله کلیتار ،تحلیلایتار و انتزاعایتار

کارگیری روشهای تادری

خالصه شدند (جدول )1ای  4مقوله اصلی عتارتناد از :

درست

ناوی و ارزشایابی مناساب و

ویژگاایهااای شخصاایتی ،کارمماادی در اراالاه محتااوا ،ب اه-
جدول  .1مقوالت اصلی بر گرفته از مقولههای اولیه

Table 1. Main categories derived from primary categories
مقولههای اولیه

مقولههای اصلی

آراستگی ظاهری مدرسان؛ تقید و پایبندی به ارزشهای دینی؛ تعامل همراه با سعه صدر؛ خوش خلقی ،گفتاار و
ویژگیهای شخصیتی
کارآمدی در ارایه محتوا
بهکارگیری روشهای تدریس نوین
ارزشیابی مناسب و درست

کالم مناسب؛ عدم تبعیض و سوگیری؛ انتقاد پذیری؛ وجدان کاری و دلسوزی؛ در دسترس بودن.
تسلط بر دانش موضوعی؛ ارائه شواهد و مستندات؛ محتوا متناسب با نیازهای دانشجویان.
تسلط بر روش تدریس و مدیریت کالس؛ فناوری نوین آموزشی؛ رعایت هنجارهای کالسی؛ توجاه باه عالقاه و
انگیزه دانشجویان.
ارزشیابی استاندارد؛ عدم سوگیری در ارزشیابی.

اساتید در بیرون از کالس نشون میادن کاه اها مسااال
الف) ویژگیهای شخصیتی
ای مقوله از مؤلفههاای مراساتگی فااهری مدرساان،
تقید و پایتندی به ارزشهای دینی ،تعام

همراه با ساعه

صدر؛ خوش خلقی ،گفتار و کال مناسب ،عد تتعای

و

سااوگیری ،انتقاااد پااذیری ،وجاادان کاااری و دلسااوزی،
مسئولیت پذیری ،در دسترس بودن تشاکی شاده اسات
که در ادامه به شرح ای مقوالت پرداخته میشود
آراستگی ظاهری مدرسان :به طور کلی ،دانشاجویان از
پوشش و مراستگی فاهری مدرسان اباراز رضاایت کردناد

دانشجویی در ای زمینه افهار داشات" :بناده از اسااتید
دانشگاه درمورد نوع پوشیدنشون راضی هستم چارا کاه از
لتاسای بسیار خوب و در شان و منزلت اساتادی اساتفاده
میکن و همیشه از پیره مستی بلند و شالوارهای نخای
استفاده میکنند "
تقید و پایبندی به ارزشهاای دینای :در ایا زمیناه
دانشجویان از التزا مدرسان به ارزشهای دینی و اخالقی

سخ گفتناد دانشاجویی در همای زمیناه مایگویاد" :
اساتیدی که مربوط به دروس دینی و قرمن و از ای قتی
هست  ،میتاونیم براحتای تشاخیص بادیم کاه از عقایاد
محکمی برخوردارن ،ولی اساتید دیگه چون درسشون ربط
به ای مساال نداره نمیتونیم چیازی بگایم ،ولای همای

دینی هستند و راضی هستیم از ایشون "
تعامل همراه با سعه صدر :دانشجویان در ای

بخش

از بااازخورد نامناسااب اسااتاد بااه دانشااجو ،فقاادان رابطااه
مسالمت ممیز بی استاد و دانشاجو ،درك نکاردن شارایط
دانشجو توسط برخی اساتید ساخ باه میاان موردناد در
همی زمینه دانشجویی از برخورد برخی از اسااتید گالیاه

کرده و گفت " :واقعا دانشجویانی هست کاه از برخاورد و
اخال برخی از اساتید ناراحت و اول صتح کاه بعضای از
دانشجوها رو میبینیم با چهره گرفتاه میارن سار کاالس،
علت بی عالقگی دانشجو استادیه که میخاواد باا او رو در
رو بشه "
دانشااجوی دیگااری از برخااورد مناسااب اکثاار مدرسااان و
بدرفتاری تعاداد محادودی از مدرساان ساخ مایگویاد:

"خیلی از اساتید ارزش برای دانشاجو قاالا هسات  ،ولای
تعداد محدودی از اساتید هم هست که بد با دانشجو رفتار
میکن به حالت طعنه رفتار میکن

که مطمئناً درخاور

استادی نیست و به دانشجو بر می خوره "
دانشجویی تعام بی مدرساان و دانشاجویان را مساالمت

ممیز نمیداند و عقیده دارد " :اصال نمیشه با اساتید یك و
دو کنی ،نمیشه به استاد بگی باالی چشامت ابارووه ،یاه
ح

جنگی بی اساتید و دانشجوها به وجود موردن ،اصالً

ح

مسالمت ممیزی نیست ،پنج دقه دیار بکنای ،اساتاد
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میگه که تو عمدًا ای کارو کردی ،اصال یك درصد هم فك

میره  100درصد ،یعنی ای یه چیزه عیانیاه هایک کسام

نمیکنه یه مشکلی بوده "

منکرش نمیشه ،از خود استاد بنرسی همینو میگه ،ماثالً

دانشجوی دیگری در زمینه لجتازی و مسخره کردن فاهر

م خود تر قت شاهد بود یکی از بچههایی کاه اصاالً

یك دانشجو توساط اساتاد ساخ مایگویاد" :یاك تار

فعالیتی نداشته نمره اش شد  ،19ماا کاه فعاال باودیم

استادی داشتیم اگه با کسی لج میکرد انّیاتش مایکارد،

شاادیم  12بعااد ماایگفاات کااه اسااتاد همشااهریمونه،

مثالً ما داشتیم داخ کالس طرف یه کام بسایجی باود و

همسایمونه "

ریش میناشت ،میگفات تاو رو مایناداز حااال هرچای

دانشجوی دیگری در همی زمینه میگوید " :سار کاالس

بگیری ،مخرکاری هم انداختش به خاطر ریش مایناشات،

همه اساتید دانشجوها رو با یك دید نگاه می کن  ،ولی در

صرفاً به خاطر ریش صرفاً ،یا ماثالً حااال اگار کسای بااب

موقع نمره دادن در کارنامهها مشاهده میشه که نمره فالن

میلش نتود انّیت میکرد ،مثالً م خود دو تا تر باهاش

دانشجو که همشهری فالن استاد باوده بیشاتر نماره داده

داشتم دو تا چهارده بهم داد اگه با کسی لج میکرد نماره

شده " دانشجویان تتعی

بهش نمیداد "

همی زمینه دانشجویی مایگویاد" :ما هام ندیاد کاه

قومیتی را نفای مایکنناد در

خوش خلقی ،گفتار و کالم مناسب :دانشجویان در ای

استادی بخاطر قومیت تتعی

بخااش از خااوش اخالقاای اغلااب مدرسااان تمجیااد و از

سطح نگاه می کن و چنی مواردی دیده نشد و تتعیضای

باداخالقی و گفتااار نامناسااب تعادادی از مدرسااان گالیااه

قاال نشدن "

کردند دانشجوی در ای

زمینه مای گویاد " :در بعضای

دانشجوی دیگر وجود تتعی

قاال بشه و همه رو در یاك

مذهتی در دانشگاه را انکاار

مواقع برخی مدرسان الفافی به کار میبرن که چیز باد از

کرده و گفات " :هماه مشاغول کاار خودشاون و چنای

من برداشت میشه و در ک مواردی بود کاه شاوخیهاای

چیزی نیست که چه کسی چه مذهتی داره و هماه اینجاا

رکیك بخ صورت غیر مستقیم داشته باش "

مث برادر با هم رفیق هست  ،توجهی نساتت ایا چنای

دانشجوی دیگری به سرزنش دانشجو توسط اساتید سخ

مساال نشون داده نمیشه "

میگوید " :تکیه کال بعضی اساتادا در حاد دو ساه نفار

انتقاد پذیری :در ایا رابطاه دانشاجویان از عصاتانیت

اینه ،وای به حال دانشمموزی که شما معلّمش بشید "

برخی مدرساان هنگاا انتقااد ،تهدیاد باه حاذف درس و

عدم تبعیض در بین دانشجویان :در رابطه باا تتعای

معرفی به گزینش ،ندادن فرصت جهت نقد و پرسشاگری

دانشجویان از توجه بیشتر مدرسان به همشهریها ،عاد

به دانشجو سخ گفتند دانشجویی در ایا زمیناه افهاار

مذهتی و قومیتی سخ گفتناد دانشاجوی

داشت " :نستت به یکی از استادا انتقاد کرد  ،میخواسات

دیگری در همی زمینه می گوید " :بعضای اساتادا پایاان

دقیقا منو بخوره واقعا ،چارهای نداشات جاز اینکاه مناو از

تر که میشه نمیگ کدو بیشتر کار کارده و کادو کاار

کالس بندازه بیرون ،بعدشم بشدت تند شاد و ما دیگاه

نکرده ،بیشتر میگ کدومشون بیشتر اسمشون تاو گوشام

سر کالسش اصال حرف نمی زنم و همای رفتاارش باعاث

خورده و کدو کمتر ،مثال اونایی کاه کمتار تاو نهنشاون

شد که م دیگه سر کالسش فعالیتی نداشته باشم "

هست ممکنه نمره کمتری بگیرن ،بعضی ها که حتی سار

دانشااجویی دیگااری بااه عصااتانیت بعضاای از مدرسااان از

کالس بیشتر انیت هم مایکان نماره شاون بیشاتر هام

پیشنهاد دانشجو حرف می زند" :م یك بار سر کالس یه

میشه "

پیشنهادی به استاد داده بود  ،راجع به یکی از کنفران -

وجود تتعی

دانشجوی از تتعی

بی دانشاجویان همشاهری اساتاد و

ها هم بود ،خوب دقیقاً هم فقط یه پیشنهاد بود ،ولای اون

دیگر دانشجویان سخ گفت" :همشهریهاشو نمره میاده
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فوری عصتانی شد که شما برا م تعیی تکلیف می کنیاد

دانشجوی دیگری به مقایسه مدرسان زن و مرد پرداخته و

و در ای حد نیستید و از ای حرفا "

گفت " :استادای خاانو  ،باه نظار ما وجادان کاریشاون

دانشجویی دیگری افهاار مای کناد کاه مدرساان انتقااد

خیلی بهتره ،خیلی بیشاتره ،باه شادت زحمات میکشا

دانشجو را معاادل شکسات مای دانناد " :در کا اسااتید

دلشون میسوزه اصالً ،حتی با ای حال که میدونا هماه

انتقادپذیر نیست و فك میکن انتقاد باه معنای شکسات

دانشجوها بهشون گوش نمیدن ،باز با تماا تاالش درس

رویه قتلیشونه و برای همی نمی پذیرن کال فکر میکان

میدن و سعی میکن دانشجوها رو باه درس جاذب کان ،

یه شکسته براشون ،کوچکتری انتقادی که بکنی بهشاون

براشون مهمه اساتید خاانم ،بیشاتر براشاون مهماه ،ولای

تا مخر کالس مث اینه که دیگه باید اون درساو رو حاذف

اساتید مقا کاری ندارن که تاو یااد بگیاری نگیاری ،اصاالً

کنیم ،کالً اینجورن م چنتاا از اسااتید کاه دیاد واقعاا

براشون مهم نیست ها درسشو میده و میره ،تالش نمیکنه

اینجورن "

تا یاد بگیریم ،ولی اساتید زن تالش میکن تا یاد بگیریم"

دانشجوی دیگری تهدید دانشجو را یکی از پاسخهاای

دسترسی به اساتید :در بحاث دسترسای باه مدرساان

مدرسان به انتقاد میداناد " :باا کاوچکتری باازخورد اون

مفاهیمی مانند در دساترس باودن مساانتر اسااتید خاانم

عصتی میشه ،وقتی هام چیازی میگایم مایگ کاه شاما

نستت به مقا؛ عد همکاری بعضی از اساتید جهت اطاالع-

استخدا که شدید ،میان از ما مصاحته میگیرن که بتیان

رسانی و دسترسی استخرا شد در ارتتاط با دسترسی باه

وضعیت اخالقیتون چطور بوده و با ای قضایا بیشتر ماا رو

اساتید دانشجویان معتقدند که دسترسی به اسااتید خاانم

میخان یه جورایی به حراسات تحویا

تهدید میکن

خیلی مسانتر از دسترسی به اساتید مقاا اسات " :اساتادای

بدن "

خانم معمولًا تو نود درصد مواقع تو هماون جلساه اول تاو

دانشجو دیگری تهدید باه معرفای باه حراسات را پاساخ

گروه وات ساپ خودشون رو عضو میکن  ،ولی استادای مقا

دیگری بعضی از اساتید به انتقاد میداند " :ما که دانشاگاه

بیشتر اینطور نیست و براشون مهام نیسات ،وقتای بارای

فرهنگیان رو میتینیم ،اصال جایی برای روحیه پرسشاگری

دسترسی دانشجو نمیزارن "

یا نقد نمی گذارن ،بخاطر اینکه اینقدر جو خشك هست و

دانشااجوی دیگااری از عااد اسااتقتال برخاای مدرسااان از

اگه بخوایم نقدی یا پرسشی داشته باشایم ،مایگ ساؤال

تشکی گروه سخ می گوید " :حتی ما استاد داشتیم که

نک که اگه سؤال کردی یا چیزی گفتی بیرونت میکن و

گفته خار از کالس اگه مراجعه کنیاد ،حتای ما نماره

به حراست تو رو می کشون "

بهتون کمك نمیکنم ،یعنی تا ای حاد ،ما باه یکای از

وجدان کاری و دلسوزی :دانشاجویان از صارف انارژی

اساتید پیشنهاد داد برا تشکی گروه و گفتیم شاما فقاط

کم ،بیانگیزه باودن و عاد دلساوزی برخای از مدرساان

مدیر باش و تو وات ساپ یاه امکاانی هسات فقاط مادیرا

گالیه کردند دانشجویی ضم اشاره به انرژی کام اسااتید

میتون پیا بدن نه ک

دیگه ،گفت م وقت ندار فاالن

میگوید" :شاید پانزده یا بیست درصدشون پر انارژی و باا

و بهمان و هزار تاا دانشاگاه هسات و

تالش کارشونو انجا میادن و بقیاه کسا و کام حوصاله

بفرست برا یکی از دانشجوها که بفرسته تو گروه خودتاونم

انجا میدن "

نتاشید گفت م اصالً نمیا تو وات ساپ "

دانشجو دیگری در ای زمینه افهار داشت" :چون بیشاتر

ب) کارآمدی در ارائه محتوا

اساتید سنشون باال هسات ،حوصاله و انارژری رو نادارن و

ای مقوله از مقولههای فرعی تسلط بار داناش موضاوعی،

فقط یکی دو نفر هست که با اهتما و پر انرژی کارشاون

اراالااه شااواهد و مسااتندات ،محتااوا متناسااب بااا نیازهااای

رو انجا میدن "
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دانشجویان تشکی شده است کاه در اداماه باه شارح من

که به روز باشه و چیز جدید یا کار جدید رو یاد ما بادن و

پرداخته میشود:

عمدتاً کارهای عملی هست ،که دانشجو رو مجتور به انجا

تسلط بر دانش موضوعی :در بخاش تسالط بار داناش

ای کارها میکن و بیشتر در حاد هماون کتابیسات کاه

موضوعی دانشاجویان از تقسایم کتااب بای دانشاجوها،

معرفی شده و دیگه چیزی ندارن که ارااله بدن "

مطالب منسوخ ،به روز نتودن مدرسان و تأکید بار

دانشجوی دیگری از عد مفید باودن محتاوا ساخ مای

مطالب قدیمی ،کااربردی نتاودن بعضای محتواهاا ،مفیاد

گویااد " :اصااالً بیشااتر متاحااث و محتواهااا بااه درد مااا

نتودن مطالب و محتوای دروس سخ گفتناد دانشاجویی

دانشجوها نمیخوره و اگه بگیم کمتار از  10یاا  5درصاد

از عد تسلط بعضی از مدرسان بر محتوا سخ می گویاد:

هم کمتر باشه ،کتابایی هم هسات کاه باه صاورت عملای

" بعضی از استادا تسلط کمی دارن ،فقاط میاان میشاین

هست  ،ولی اساتید همش تئوری کار مایکان  ،خیلای از

داستان میگ و میخندنو میارن ،یاه ساؤالی هام بکنایم،

اونایی که ما میخونیم قدیمی هست ،باه روز نیسات و در

انتقادی بکنیم ،انتقاد پذیر هم نیست  ،بعضای اساتادا هام

راستای چیزایی که امروز دنیا بهشون رسیده نیست "

هست که واقعاً تسلطشون خوبه ،مخصوصاً استادای خانو

دانشجویی دیگری بعضی از واحدها را نامتناسب باا نیااز و

ما رو تو عمق مطلاب میتارن ،چاون واقعااً تسالط دارن و

فقط در حد پاس کردن دانست " :وقتی یاه واحادی اراالاه

تجربشو دارن و با سوادن "

میشه اول ما با خودماون مایسانجیم کاه اون واحاد باه

دانشجوی دیگری از عاد ارتتااط بای محتاوا و نیازهاای

دردمون میخوره یا نه ،وقتی به دردمون نخوره دیگاه زیااد

شغ معلمی سخ گفت " :محتوا مناسب مموزش ابتدایی

هم پینگیرش نمیشایم ،فقاط در حاد پااس کاردن ،االن

نیست ،هیک کمکی به ما نمیکنه ،ای روش اصال کتابی که

بیشتر واحادا دیادمون نساتت بهاش همیناه در حاد یاه

درس میدن با چیزی که ما باید سر کالس به دانش مماوز

کنفرانسی و یه امتحانی "

بگیم ،خیلی فر داره ،مثالً استادا یاه چیاز دیگاه مایگ ،

دانشجوی دیگری در مورد بخشبخش کردن کتااب بارای

حاال مث ً درسی مث ریاضی و زبان فارسی ،حاال یه کمای

کنفران

توسط دانشجو میگوید" :بعضی استادا هم ماثالً

استادا با ما کار میکن  ،یه کمای حارف میازن ماثال کاه

کتاب بخشبخش میکن  ،باه بچّاههاا میادن کاه بیاای

تدری

چطور درس بدیم یا بعضی درساای دیگاه ،ولای خیلای از

کنفران

درسا ربطی به اینکه سر کالس ما به داناش مماوزا چیازی

نمیگ "

بگیم ربطی نداره "

دانشجوی دیگری به پاسخ ندادن سنراالت توساط اسااتید

دانشجویی دیگری از منسوخ و کهنه بودن محتاوا و مناابع

اشاره کرده و گفت" :خیلی از استادا اصالً سؤاالیی کاه ماا

میکنایم،

داریم نمیدون  ،یعنی سؤال میپرسیم اساتاد بلاد نیسات

معرفی شده گالیه کرد " :چیزایی که ما تدری

یعنی بخوایم واضح بگیم و روراسات باشایم ،کاالً منساوخ

بدی بری  ،چیزی هم به اون صاورت خودشاون

میپیچوناه ،میگاه وارد ایا جزییاات نمیشایم ،همچای

میکنایم،

چیزی بحثش خیلی جزیی میشه ،نمیتونم ما وارد هام

ای کاربرد نداره تو جامعاه ،ماثالً تاو روانشناسای بعضای

چی بحثی بشم ،میپیچوناه میاره ،جاوابتم اصاالً نمیاده

روشهاش االن جدید شده ،ولی هنوز ما طتق همون قادیم

چون واقعاً نمیدونه ،یعنی اگه میدونسات کاه مایگفات

داریم میریم ،باید یه حرکتی بدن تو کتب دانشاگاهی ،یاه

نیازی به پیچوندن نداره ،کم کاری نمیخواست بکنه ،چند

تغییری بکنه "

بار از چندی استاد پرسید یا جواب بیربط بهات میادن،

شده ،مثالً بعضی کتابایی که االن داریم تدری

دانشجوی دیگری به روزممد نتودن مدرسان اشاره مای

کند " :همینطوری که دوستان گفت  ،اصال استادی نیست

یا بلد نیست  ،واقعاً کم استادی بوده که بگاه بلاد نیساتم،
حداق ای شجاعت داشته باشه که بگه بلد نیستم "

فصلنامهی علمی_پژوهشی توسعهی آموزش جندی شاپور ،سال یازدهم ،شماره  ،4زمستان99

661

بازنمایی تفسیری تجارب دانشجویان...

ارائه شواهد و مستندات :در بحاث راجاع باه شاواهد و

تسلط بر روشهای تادریس و مادیریک کاال  :در

مستندات دانشاجویان باه اراالاه نادادن مساتندات الز و

دانشجویان از واگذار

خصوص تسلط بر روشهای تدری

به دانشجو در قالب کنفران  ،استفاده بیش

تکیه صرف بر کتاب بعنوان سخ گفتناد دانشاجویی در

کردن تدری

ای زمینه افهار داشت " یه سری از اساتید هسات کاه

از حااد از روش سااخنرانی و کنفااران  ،پاورپویناات هااای

مطمئن و منتع خاصی رو معرفی کاردن بارای اون درس

خسته کننده ،عد استفاده از روشهاای متناوع تادری ،

حاال هر صحتتی و هر نظری رو کاه تاو اون کتااب اوماده

روشهای تدری

سنتی؛ امتحان محور و کنفاراس محاور

باشه ،رو مد نظر قرار میدن ولای خیلای کام پایش میااد

بودن کالس اشاره کردند دانشجویی از مدیریت کالس باا

اساتید بیان در مورد اون موضوع که تو کالس هست ،بیان

کنفران

دانشجویی انتقاد کارده و گفات " :اساتاد میاان

نظر دیگر نویسندگان و نظر بقیه محققاان و پژوهشاگرا رو

مثالً ما میا کنفران

بصورت مستند ارااله بدن "

درس میده ،اصالً اونا هیک کاری نمیکن  ،میشین اونجاا

میدیم مث اینکه فقط دانشجو داره
کرده ما فهمیدیم یا

محتوا متناسب با نیازهای دانشجویان :دانشاجویان

نگا میکن حاال دانشجو خوب تدری

در بحث تناسب محتوا با نیازهاا باه وجاود بعضای دروس

نه براشون مهم نیست جلسه بعدی هم یه دانشجوی دیگه

نامرتتط با شغ معلمی ،نظری بودن بیشتر محتاوا اشااره

همی  ،مثالً یه فصالی رو مشاخص کاردن ،اونوقات هماه

نمودند دانشجویان در مورد نظری بودن محتوا میگوید" :

دانشجوها میان درس میدن "

بیشتر درسا نظریه ،بیشتر که نه همشو میشه گفت نظریه،

دانشجویی دیگری روش تادری

میشه گفت  95درصد نظری فقط  5درصدش عملیه "

استفاده از پاورپوینت های غیر جاذاب دانسات " :معماوالً

دانشجوی دیگری از کاربردی نتودن محتوا گالیه کارد" :

روشاای کااه اساااتید دارن سااخنرانی هساات و دانشااجو رو

مطالتی که ما میخونیم اصالً مال دوره ما نیسات ،االن ماا

موفف میکن که به صورت کنفران

درسو اجارا کان و

سال2020هستیم ولی مطالتی که ما میخونیم شاید مال

محدود اساتیدی هست که فراتر از کتاب و جزوه باش  ،به

سالهای خیلی پیش باشه و تاو دوره ماا کااربردی ناداره،

نظر م اساتید یه سری پااورپوینتی در دسات دارن و باه

مثالً م از کسی که از اینجا رفته پرسید  ،گفت مطاالتی

کالس میارن و عمدتاً خسته کننده هام هسات و عادهای

که اونجا خوند به درد نخورد و همی جا از معلماای باا

هم هست متحثی رو به دانشجو ارااله میدن که مورد بحث

مدرساان را ساخنرانی و

تجربه یه چیزای رو یاد گرفتم و رو کالس اجرا میکنم "

کنفران

دانشجوی دیگری محتوای دروس را کاربردی و منطتق بر

کار جدید ارااله بده "

نیاز شغلی دانشجو نمی داند " :واقعا یکی از اشکاالتی کاه

دانشجوی دیگری در مورد بخشبخش کردن کتااب بارای

دانشجوها میگیرن همی هسات کاه محتاوای دروس باا

کنفران

توسط دانشجو میگوید" :بعضی استادا هم ماثالً

نیازهای دانشجویان اصال منطتق نیست و نمایدونام چارا

کتاب بخشبخش میکان باه بچّاههاا میادن کاه بیاای

ای دروس در دانشگاه تدری

"

کنفران

بدی بری  ،چیزی هم به اون صاورت خودشاون

نمیگ "

ج) به کارگیری روشهای تدریس نوین
ای مقوله از مقولههای فرعی تسلط بر روش تدری

باشه و دیگه چیزی نیست که اساتاد باه عناوان

و

آشنایی با فناوری آموزشی نوین :دانشجویان باه عاد

مدیریت کالس ،فناوری نوی مموزشی ،رعایت هنجارهاای

استفاده از فناوریهای نوی و مزمایشگاهها اشاره میکنناد

کالسی ،توجه به عالقه و انگیزه دانشجویان تشکی شاده،

و ویدیو پروژکتور را تنها وسیله کم مموزشی مورد استفاده

است که در ادامه به شرح ای مفاهیم پرداخته میشود:

مدرسان میدانند دانشجویی تنها فناوری مورد استفاده را

ویدیو پروژکتور میداناد " :فقاط در دانشاگاه یاك ویادیو
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پروژکتور و لپ تاب هست که ازش استفاده میشاه و چیاز

چه برسه باه اینکاه حضاور و غیااب و زماان و از اینجاور

دیگه ای نیست "

مساال باشه "

دانشااجویی دیگااری از عااد اسااتفاده از وسااای کمااك

دانشجویی دیگری از تعطیلی جلسات درس توسط بعضای

مموزشی در دروسی مانند مموزش ریاضی انتقاد کرد " :باه

اساتید بدون اعاال قتلای و تلاف شادن وقات دانشاجو و

نظر م استفاده نمیشه ،مثالً تو درس ریاضی که نیااز باه

همچنی اعال کالس جترانی بدون هماهنگی قتلی سخ

وسای کمك مموزشی هست ،اصالً چیزی نیست که اگه ما

می گوید " :بیشتر اسااتید هسات کاه کارشاون مانظم و

خواستیم در مینده مطلتی رو تدری

کنیم یاد بگیریم"

دانشجویی دیگاری از عاد اساتفاده از مزمایشاگاه در

قوانینو خیلی خوب رعایت می کن و ماورد الگاوی بناده
هست و واقعااً هایک کااری بارای رد کاردن نادارن ،ولای

دروسی مانناد مماوزش علاو انتقااد مایکناد " :ماا االن

اساتیدی هم هست اصال کاری به حضور و غیاب یا قوانی

مموزش ابتدایی هساتیم و نیااز داریام باریم مزمایشاگاه و

کالس ندارن ،اگه احیاناً استاد نتوناه باه کاالس بیااد باه

مزمایشهای یه کتابی مث علو رو بتینیم چون قراره باریم

دانشجو اعال میشه و برای جتران اون مقدار سااعت تلاف

کنیم بعد  4ساال کاه االن دیگاه مخرشاه ،هناوز

شده به همان اندازه از قت اعاال میشاه کاه سار سااعت

تدری

دستمون به چیزی نخورده و یتار هم نرفتیم مزمایشگاه "

فالن و روز فالن به کالس بیان تا جتران بشه "

رعایک هنجارهای کالسی :در بخش رعایت هنجارهاای

توجه به عالقه و انگیزه دانشاجویان :دانشاجویان در

کالسی دانشجویان به مفااهیمی مانناد جاو اقتدارگرایاناه

بحث توجه اسااتید باه عالقاه و انگیازه دانشاجویان باه

کالس ،حضور و غیااب مانظم ،متفااوت باودن اسااتید در

مفاهیمی مانند عد توجه به عالالق دانشجو ،تفااوت قاالا

مدیریت کالس ،تأخیر اسااتید در شاروع کاالس ،رعایات

نشدن بی دانشجویان جز در موارد درسی ،همسطح دیدن

زمان قانونی کالس اشااره نمودناد دانشاجویی در زمیناه

همه دانشاجوها ،در نظار نگارفت عالالاق دانشاجو اشااره

حضور به موقع مدرسان در کالس درس مایگویاد99 " :

کردند دانشجویی در ماورد ایجااد انگیازه در دانشاجویان

درصد استادا دیر میان سر کالس یعنی تأخیر دارن ،بعاد

توسط مدرسان میگوید " :انگیزه رو که به وجاود نمیاارن

از اون ور هم دانشجو رو اضافه نگاه میادارن سار کاالس،

هیک ،انگیزهای که داریم رو هم میکش  ،مثالً خود دانشجو

اینم یه مشکلی هست واقعا "

یه انگیزه هایی داره و میخاد یه حرکتایی بزناه ،اساتاد یاه

دانشجویی دیگری به حضاور غیااب اسااتید و تأخیرهاای

رفتارایی میکنه و نشون میده که دانشجو میگه باباا ولاش

منان اشاره کرد " :بیشتر اساتید حضاور و غیااب رو انجاا

ک بی خیال یه 10یی بگیریم پاس کنیم بره ،یعنای 90

میدن و کمتر پیش اومده که انجا نده  ،ولای خودشاون

درصدمون همینطوریم ،میگیم پاس کنایم باریم ایطاوره

بیشتر مواقع سر وقت نمیان"

دیگه "

دانشااجوی دیگااری از حضااور بااه موقااع مدرسااان دروس

دانشجوی دیگر اساتید را موضوع محاور دانساتهو از عاد

تخصصی و عاد حضاور باه موقاع مدرساان دروس غیار

توجه عالقه و انگیزه دانشاجو ساخ گفات" :مسالماً هار

تخصصاای سااخ ماای گویااد " :اساااتیدی کااه درسشااون

استادی درسی که میده هماون درس رو از دانشاجو مای-

تخصصی هست ،معموالً سر وقت میان و سر وقت میارن و

خواد و جوابی میخواد که در درس و کتااب باوده و اصاالً

حضور و غیابشون هم سر موقاع هسات ،زماان رو رعایات

توجهی نشون نمیده که میا دانشاجو باه ایا درس عالقاه

میکن  ،ولی دروسی که خیلی به اصطالح عامیانه راحات

داره یا نداره؟ "

و ساده هست و خیلی کاری ندارن ،به زور تشکی میشاه

دانشجوی دیگری از عد توجه مدرسان به عالقه و انگیازه

دانشجویان سخ می گوید " :اساتید مث ای میمون که
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یه رادیو یا یك نوار صوتی هسات کاه هماه اطالعااتو در

امتحان بدیم ،حاال میگ خودتون بری بخونی ما میگایم

اختیار دانشجو قرار میده و هیک گوناه بهاایی باه عالقاه و

شما بما خوب درس بده امتحانتم حاال میخای سخت بگیر

و هیک

هیک موردی نداره ،بی اون چیزی که استاد درس میاده و

انگیزه دانشجو نمیدن و همه تو یك سطح هست
فرقی با هم ندارن "

اون چیزی که تو برگه امتحان میدن یه رابطه معکوسه "

د) ارزشیابی مناسب و درسک

دانشجوی دیگری از مشخص نتودن بار امتحاانی و عاد

ای مقوله از دو مقوله فرعای ارزشایابی اساتاندارد و عاد

توجه به اعتراض به نمره گالیاه مایکناد " :از بابات باار

سوگیری در ارزشیابی تشکی شده است کاه در اداماه باه

نمره تا به حال بارمی ندید و هیک مشخص نیست و حتی

تشریح ای دو مقوله پرداخته میشود

یکی از امتحانامون بار نداشت "

ارزشیابی استاندارد :در بحاث ارزشایابی دانشاجویان از

دانشااجویان از نتااود ارزشاایابی تکااوینی و موکااول کااردن

مفاهیمی مانند ارزشیابی غیار اساتاندارد؛ سالیقهای نماره

ارزشیابی به مخر تر گالیه کارد " :فقاط یاه عاده قلیلای

دادن اساتید؛ اختالف بی نماره حدسای دانشاجو و نماره

هست که میان در طول تر ارزشاتابی تکاوینی میگیارن

استاد؛ عد بازخورد تکالیف؛ نداشات باار ؛ عاد انطتاا

وگرنه اکثر استادا ارزشیابی رو موکول میکن به مخر تار

ارزشیابی با اهداف مموزشی ،نتودن مالك مشاخص جهات

که همون امتحان پایانی باشاه یاه عاده از دانشاجوها هام

نمره دادن ،نتود ارزشایابی تکاوینی ،عاد تصاحیح اورا

هست که ای وسط ضرر میکن  ،چون شاید شب امتحان

امتحانی ،نمره دادن به خیال بافیها ،نمره باالی دانشاجو

نتونسته باش خوب بخون یا یه اتفاقی بیفته و دانشجو تو

بدون انجا تکالیف ،نمره پاایی دانشاجو باا وجاود انجاا

ای موارد ضرر میکنه و اگه اون نمره تقسیم بشه بای یاه

تکااالیف ،تکااالیف بیهااوده و باایربااط ،عااد رساایدگی بااه

میان تر و پایان تر بنظر اینطوری بهتره"

اعتراضات دانشجویان ناا بردناد دانشاجویی از امتحاان

دانشجویی بر ارزشیابی غیر واقعای و عاد تصاحیح اورا

تستی و شتیه باه کنکاور گالیاه کاردو من را متناساب باا

توسط بعضی اساتید تأکید کرده و گفت " :مثالً یه اساتاد

اهداف مموزشی ندانست:

اومد تکلیف و تحقیق زیاد به ما بگه که یعنی خیلی بلاده،

" بعضی از اساتید کال درس و دانشگاه و مماوزش ابتادایی

جالب اینه که خودش اعتراف میکرد هیک سررشتهای تاو

رو با کنکور اشتتاه گرفت  ،مورد داشتیم استاد اوماده 50

درسی کاه بهاش اراالاه دادن ناداره ،فقاط روشاش چیاه

تا  60تا سؤال تستی داده و ریزتری حالت ممک  ،بعد هر

کنفران

ده نمره ،و پنج نمره امتحان پایانی ،چرت وپرت

کدومم مثالً یك صاد دو صاد خاود بناده گارفتم 16و

مینویسی سیاه میکنی نمره هم میده ،مثالً امتحان قتلای

4دهم ،به ای شکله ارزشیابی و تأثیرش فقط همون شاب

یکی استادا سؤال داده بود ،م چرت و پرت نوشتم همه از

یعنی بعد از اون جلسه م حتی یك ساؤال

اول تا مخر چرت و پرت ،به م داده ناوزده و نایم ،گفاتم

امتحانه و ب

هم تو نهنم باقی نمیمونه چون باید به خود فشاار بیاار

خدایا ای نیم نمره کجا داده نوزده و نیم بعاد باه بچّاههاا

برا اون شیوه امتحان و فقط هم جهت نمره درس میخونم

گفته بود م نمرههاا را دقیاق داد گفاتم واقعااً معلوماه

و هیک فایدهای هم برا زندگی مینده م نداره و باا اهاداف

دقیق دادید نوزده و نیم ،بعد بهشون بر میخوره تار بعاد

مموزشی و سر فص ها هم هماهن

نیست"

یه چهار تکلیف بهش اضافه میکنه که ما بیشاتر بلاد ،

دانشجوی دیگری در زمینه هماهن

نتاودن ارزشایابی باا

استاد داریم یك دهام یاك دهام نماره میاده تاو کاارای

محتوا و اهداف می گوید " :اون چیزی که امتحاان مای-

عملی"

گیرن با اون چیزی که تو کتاب هست یکیاه ،ولای خاوب

دانشجوی دیگری به نمره دادن دادن اساتید به خیالباافی

کتابو به ما درست درس نمیدن که ما بخایم کتابو درسات

دانشجویان در دروس تشریحی اشاره کرده و گفت" :ماثالً
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دروس تشریحی که واقعاً میشه بتافی ،استاد معموالً نماره

دانشجوی دیگری به کم کردن نماره در صاورت اعتاراض

میده ،فقط کافیه یه چی بنویسی که مثالً سیاه بشاه ،ایناو

توسط بعضی مدرسان سخ می گوید:

نمره بگیری ،ماثالً یاه ساری چارت و پارت

" مثال یکی از دانشجوها مطمئ بود تو یه درسی 19

بنویسی ،ولی دروسی که تستیه استاد میشاینه یکاییکای

میگیره  12بهش داده بود ،بعد اعتراض کارده اساتاد هام

تصحیح میکنه "

گفته نمره ای که داد خاود داد بعدشام بجاای اینکاه

دانشجوی دیگری به عد بررسی تکاالیف توساط اسااتید

بیشترش کنه کردش  8حاال هم مجتوره از راه دور بخاطر

اشاره کرد" :تکلیف واقعیتش زیاده ،یعنی تکلیف زیاد از ما

ای درس بیاد و بره ،تر قت بود درس زبان فارسی التتاه

میخوان ،ایقد تکلیف از ماا مایخاوان دانشاگاههاای برتار

دیگه اومد پاسش کرد و رفت "

اروپایی هم تکلیاف نمایخاواد ،ایا هماه فقاط تکلیاف،

دانشااجوی دیگااری از ساار ناازدن مدرسااان بااه سااامانه و

تکلیفهای کامالً بیهدف ،درسی داشتیم حاال اسم درساو

اعتراضات بعد از ثتت نمره سخ می گوید " :جایی که ماا

نمیار  ،ده تا تکلیف داشتیم ،ده تکلیف بهمون داد ،هماه-

اعتراضو وارد میکنیم همون سامانه مموزشی هسات ولای

اش هم انجا دادیم بعد هیک کودومش هم نگاه نکرد ،بعاد

معموال استادا بعد از اینکه نمره رو وارد میکان دیگاه باه

با اجازتون هیک کودومش هم نخوند ،بدون هیک مالحظاه-

اونجا سر نمیزن  ،ماورد باوده کاه خاود اعتاراض زد و

ای نمرهها را رد کرد ،اونی که تکلیف ننوشته باود نمارهی

پیگیر شد  ،استاد بدون اینکه منو بشناسه ،گفت تازه ساه

باالتر داده بود اونی که تکلیف نوشته بود بهش کمتار داده

نمره هم اضاف داد ،اصال اون منو نمیشناخت "

بود ،اصالً اوضاعی به همریخته ،نگاه هم نکرده بود "

عاادم سااوگیری در ارزشاایابی :در بحااث عاادالت در

دانشجوی دیگری به تحوی گرفت کارهای عملای توساط

ارزشیابی مفااهیمی مانناد نماره دادن سالیقهای و بادون

بعضی اساتید بعد از ثتت نمرات اشاره کرد " :بارای پایاان

مالك؛ رعایت مسااوات در نماره دادن؛ دادن نمارات غیار

ترمه ما دیگه استاد را نمیبینیم ،ماا امتحاانو میادیم کاار

منصفانه؛ عد تصحیح اورا و بی عادالتی در نماره دادن؛

عملی هم روز امتحان میناریم رو برگاهماون ،اصاالً خاود

رعایت نکردن مساوات در نمره توساط اسااتید تاازه کاار؛

استاد هم تحوی نمیگیره ،میبریم مموزش اساممو مای-

عااد رعایاات مساااوات و عاادالت در نمااره؛ نمااره پااایی

نویسیم ،میتونی از مموزش هم بنرسی استاد مثالً نمرههاا

دانشجوی فعال در برابر دانشجوی غیرفعال استخرا شاد

را وارد کرده یه ماه بعاد میااد کاارای عملیاو مایباره ،ماا

دانشجویی به سلیقهای نمره دادن بعضی از مدرسان اشاره

داشتیم میتونی بنرسی  ،اساتید دیگه هم میان یاه هفتاه

کرده و گفت:

بعدش کارا را میبرن یه نگاهی میندازن ،نمارههاایی هام

"بعضی درس ها مد ح

که میدن میازان ساطح ساواد دانشاجو نیسات باه هایک

همون چیزیه که گرفته ،ولی م مثال تر قت یه امتحاان

عنوان "

داد مطمئنم که  19میگرفتم ،ولی اومده نماره مناو داده

میشه قشن

میکناه نمارش تصاحیح شاده

معلومه که سلیقه ای نماره داده ،از 15

دانشجویی در زمینه اعتراض به نمره می گوید :

 ،15یعنی قشن

" اعتراض صورت میگیره ولی چك نمیشه اصاال اعتراضاو

تا  17به همه ،سلیقه ای یه نماره ای داده ،اصاال قشان

نگاه نمیکن  ،مورد داشتیم کاه اگاه طارف اعتاراض کناه

مشخصه "

میفته ،ما یکی از دانشجوها سراغ داشتیم تر قت گرفتاه

دانشجوی دیگری از عد بازخورد مدرسان در بحث نمره و

 6و خورده ای ،اعتراض زده بود حاال ماثال هماون جنا

اختالف زیاد بی نمره کسب شاده و نماره بارمورده شاده

بی دانشجو و استاد اینجاست بعد اعتراض بهش داده  9و

سخ گفت 80 " :درصدشون شاید جوابا رو نخون  ،برگه

 75یعنی زجر کشش میکنه اگه نمیداده بهتر بود "

ای که ما امتحان میدیم دیگه میره و اصاال نمیااد ،اساتاد
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منی که امروز امتحان مید پیش خود یه برمورد نمارهای

اعال کرد که ما عمادا نماره ی کام داد کاه درس رو

کرد مثال م میشم هجاده هفاده ،ولای اون چیازی کاه

مجددا تکرار کنید"

استاد بم نمره میده زمی تا مسمون فر میکناه ،ناه باا

دانشجویی دیگری در همای زمیناه مایگویاد":ناه تنهاا

اختالف یك یا دو نمره چندی نمره اختالف هست "

دانشگاه فرهنگیان بلکه همه دانشگاه ها اصا مسااوات و

دانشجویی دیگر از نداشات ماالك ارزشایابی و سالیقهای

عاادالت رو رعایاات نمیکاان و همینطااور همینجااا بیشااتر

نمره دادن بعضی مدرسان ساخ مای گویاد " :بعضای از

اساتید سعی می کن که نمره رو به صورت دَهُم دَهُام باه

اساتید هم هیک مالکی ندارن ،میتینی برگه رو پار میکنای

دانشجو میدن ،ولی بعضی از اساتید اینطور نیست و طرف

میشی 12یا برگه خالی تحوی میدی میشای  ،20بحاث

تا رابطه اجتمااعی باا دانشاجو داره و خوشاش از فالنای

همون تصحیح کردن یا نکردنه امتحانه ،بعضایا سالیقه ای

اومده نمره باالیی میده و برعکسش هم همینطاوره ساراغ

نمره میدن میره ،یه بازه ای میزارن مثال بای  12تاا 17

داریم شاید اصال برگه رو هم نمی بینه ،ولی چون میدوناه

به همه بی ای دو نمره میدن ،یکی دو تا هام  19و 20

سر کالس چطور عم کرد همون نمره رو تو کالس براش

میدن که کسی دیگه شك نکنه "

در نظر داره "

دانشجوی دیگری از زحمات زیاد خود و کسب نمره پایی

دانشجویی دیگر از مشخص کاردن ماالك نماره دهای در

تر نستت به دانشجویانی که زحمت کمتری در کار عملای

طول تر و عد عم به من در موقع ارزشیابی سخ مای

متحم شدهاند سخ میگوید " :باه نظار ما ناه اصاالً

گوید " :در مورد همون نکته ،بعضی از اسااتید هماون اول

رعایت نمیشه و موردی پیش اومده که ماا بارای مقالاهای

تر میان یه اصولی رو مشخص میکن و میگ طتق ایا

زحمت زیادی می کشیم و تایاپ مای کنایم و باا رنا

و

اصول ما نمره میدیم مثال  4یا  5بخش مشخص میکن و

منقش کاری انجا می دیم ،می بینیم کسی با دساتنوی

ما همون  4بخشو انجا میادیم بعاد مخار تار میتینایم

کردن و با زحمت اندك مقاله رو تحوی میاده و باا نماره

دانشجویی که اینا رو انجا ناداده نماره بیشاتری گرفتاه،

خیلای خاوب هام مواجاه میشاه ،نمیادونیم ایا کااار رو

حاال معلو نیست بر چه اساسی اون نمره رو داده "

چطوری میخوان توجیه کن "

دانشجویی دیگری به نمره باالی مدرساان باه دانشاجویان

دانشجوی دیگری از کسب نمره خوب توسط دانشاجویانی

شلوغ و نمره کمتر به دانشجویان کم حرف گالیاه کارد" :

که درس نمیخوانند حرف زده و من را دلی نگااه نکاردن

اونایی که ساکت تو کالس طتیعتااً ضارر میکان  ،بعضایا

بعضی مدرسان به برگ امتحانی می داند" :در ماورد نماره

خیلی ساکت حتی تو دید استاد هم هست  ،ولی شوخی و

دادن باید عرض کنم که فقط دو یاا ساه نفار هسات کاه

ور و وورجااه نمیکاان و حاارف نمیاازن نمااره کمتااری

واقعا بصورت عدالت نمره رو رد میکن و بقیه اصال اینطور

میگیرن"

نیست و شاید اصال برگه رو هم نگاه نکن و اصال بعضایها

بحث

واقعا درس نمیخون و نمره ی خیلی خوبی میگیرن "
دانشجویی دیگر از عد رعایت عدالت در نمره دهی بعضی

پژوهش حاضر باا هادف تتیای دیادگاه دانشاجویان
دانشااگاه فرهنگیااان در زمینااه اخااال حرفااهای تاادری

مدرسان سخ می گوید " :اکثراً رعایات میکان ولای در

مدرساان انجااا شاد ایا پاژوهش در بررساای تجربیااات

بعضی مواقع هست که رعایت نمیشه مثال چند وقت پیش

دانشجویان دانشگاه فرهنگیان به  4مؤلفاه یاا درون مایاه

موردی پیش اومد که دانشجو درسی رو باه عناوان تحات

اصلی دست یافت که عتارتند از :ویژگیهاای شخصایتی،

نظر برداشته بود و مطمئ مطمئ باود کاه نماره بیسات

کارممدی در ارایه محتوا ،به کاارگیری روشهاای تادری

میگیره که ناگهان با نمره کم مواجه شد و خود استاد هام

نوی و ارزشیابی مناسب و درست اولی مؤلفه استخراجی
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از تجارب دانشجویان ،در زمینه اخال حرفهای مدرساان،

ندارند ،الز است مسئوالن دانشگاه با برگزاری جلساتی باا

ویژگیهای شخصیتی بود که ای یافتاه باا نتاایج تحقیاق

مدرسان و دانشجویان برای ای مسئله چارهجاویی کنناد

حیاادری و همکاااران ( ،)2018عاادالتخواه و همکاااران

در زمینه رعایت هنجارهای کالسی دانشجویان باه تاأخیر

( )2020همسوست دانشجویان در ای مؤلفاه از تجاارب

بعضی از مدرسان در شروع و پایان دیرهنگا کالس اشااره

خود در زمینه مراستگی فاهری مدرسان ،تقید و پایتندی

کردند پیشنهاد می شود گروه مموزشی و مسئوالن دانشگاه

هماراه باا ساعه صادر ،خاوش

و مموزش نظارت بیشتری بر رعایات زماان کاالس داشاته

و ساوگیری،

باشند دانشجویان به ای نکته اشاره نمودند کاه بعضای از

انتقاد پذیری ،وجدان کاری و دلسوزی و در دسترس بودن

مدرسان باه جاذب و ایجااد انگیازش در دانشاجویان بای

سخ گفتند دومی مؤلفه استخراجی کارممدی در اراالاه

عالقهاند ،مسئوالن دانشگاه بایستی با برگزاری کارگاههایی

محتوا بود که محققانی مانند پیار عالیای و شایخعلی زاده

ضم مشنا کردن مدرسان با تکنیكهای ایجاد انگیزش بر

( )2017نیز در تحقیق خود از ای مؤلفه اخال حرفهای

لزو ایجاد انگیزه در دانشجویان تأکید کنناد دانشاجویان

سخ به میان موردند دانشجویان در ایا مؤلفاه از درون

ارزشیابی بعضی از مدرسان را سلیقهای می دانناد ،اعتقااد

مایااههااای تس الط باار دانااش موضااوعی ،اراالااه شااواهد و

دارند که بعضی از مدرسان برگهای امتحاانی را تصاحیح

مستندات و محتوا متناسب با نیازهای دانشجویان ساخ

نمیکنند ،فاصله بی نمره استاد و نمره بارموردی خاود را

گفتند سومی مؤلفه استخراجی به کاارگیری روشهاای

زیاد میدانند ،پیشنهاد میشود مدرساان باا بازخوردهاای

به ارزشهای دینی ،تعام

خلقی ،گفتار و کال مناساب ،عاد تتعای

نوی تدری

بود که محققانی مانناد حیادری و همکااران

الز به دانشجویان در زمینه ارزشیابی نستت به اصالح ای

( ،)2018پورشااافعی و رمضااان زاده ( )2018بااه ایاا

ح

مؤلفه اشااره کردناد در ایا مؤلفاه دانشاجویان از درون

در زمینه نامرتتط بودن محتوا باا نیازهاای شاغ معلمای

و مدیریت کالس ،فناوری

سخ می گویناد ،پیشانهاد مای شاود گاروه مموزشای و

نوی مموزشی ،رعایت هنجارهای کالسی و توجه به عالقاه

مدرسان وقت بیشتری را جهت توجیاه ارتتااط محتاوای

و انگیاازه دانشااجویان سااخ گفتنااد چهااارمی مؤلفااه

درساای و نیازهااای شااغ معلماای اختصاااص دهنااد

ارزشایابی مناساب و درسات باود کاه

دانشجویان از بخش بخش کردن منتاع درسای و تقسایم

محققانی مانند عتاسای ،طااهری و باباا شااهی ( )2017و

بی دانشجویان جهت ارایه کنفران

دانشاجویی ،علیارغم

پور کریمی و همکاران ( )2019نیز در تحقیق خود به ای

عد تسلط دانشجو انتقاد می کنناد ،پیشانهاد مای شاود

مؤلفه اشاره کردناد در ایا مؤلفاه نیاز درون مایاههاای

گروه مموزشی با برگزاری جلسات هم اندیشی لزو دخالت

ارزشیابی استاندارد ،عد سوگیری در ارزشایابی اساتخرا

مدرسان در ارااله محتوا تتیی کند برخی از دانشجویان از

شد به طور کلی ،دانشجویان در همه مؤلفاههاای اخاال

منسوخ و کهنه بودن محتوا و منابع معرفی شده سخ می

حرفهای تدری  ،به مشکالت قاب توجهی اشاره کردند که

گویند ،پیشنهاد می شود گروه مموزشی وقت بیشتری را به

نیازمند توجه بیشتر مسئوالن دانشگاه اسات دانشاجویان

بحث منابع معرفی شده توسط مدرساان اختصااص دهاد

در البه الی سخنان خود اشااره کردنادبرخی مدرساان در

دانشااجویی را روش

مایههای تسلط بر روش تدری

استخراجی تدری

بحث نمره بی همشهریان خود و دیگاران تتیعای

قاالا

دانشجویان اقدا نمایند دانشجویان از احساس خود

دانشااجویان سااخنرانی و کنفااران
تدری

غالب در اکثر کالسها مای دانناد ،پیشانهاد مای

میشوند ،پیشنهاد میشود یك جلساه هام اندیشای بای

شود دانشگاه با برگزاری کارگاه مدرساان را باا روش هاای

مدرسان برگزار و نقطه نظرات دانشجویان به مناان منتقا

نوی تدری

مشنا کنند دانشجویان استفاده از پاورپوینت

گردد دانشجویان ادراك مطلوبی از انتقاد پذیری مدرساان

و ویدیو پروژوکتور را فنااوری غالاب در کاالس درس مای
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دانند ،پیشنهاد می شود دانشگاه با برگزاری کارگااه هاایی

هماهنگی محتوا با نیازهاای شاغلی و حرفاهای معلمای و

مشانا کنناد

ضعف در ف بیان و سخنوری پیشنهاد مایشوداسااتید از

دانشجویان از نظری بودن بیشترمحتوا حتی در واحادهای

تجربه های عملی و کاارورزیهاا بیشاتر اساتفاده کارده و

درسی عملی انتقاد کردناد پیشانهاد مای شاود مدرساان

دانشگاه نستت به افزایش واحدهای کارورزی و ایجاد واحد

بیشتر بر محتوای عملی و یادگیری موقعیتی تأکید کنناد

ف بیان برای دانشجویان اقدا نماید

دانشااجویان از عااد اسااتفاده مدرسااان از مزمایشااگاه در

در پژوهش حاضراخال حرفهای تدری

دروسی مانند مموزش علو انتقاد کردند ،پیشنهاد می شود

فرهنگیااان از منظاار دانشااجویان و از دریچااه تحقیااق

با تجهیز مزمایشگاه ها ،مدرساان را باه اساتفاده بیشاتر از

پدیدارشناسی بررسی شاد و باا رویکاردی فعاال ،فهمای

مزمایشااگاه ترغیااب کاارد برخاای از دانشااجویان احساااس

درونی از نهنیات ،رفتار و تجارب و روایت های دانشجویان

مطلوبی از تعام بای مدرساان و دانشاجویان (لجتاازی،

دانشااگاه فرهنگیااان در مااورد اخااال حرفااهای تاادری

سرزنش ،مسخره کردن ،شوخی های نامناساب) نداشاتند،

مدرسااان بااه دساات ممااد ای ا فهاام دروناای ماایتوانااد،

پیشنهاد می شود مسئوالن دانشگاه و گروه مموزشی وقات

کارشناسان و مسئوالن دانشگاه فرهنگیان را در ارزیاابی و

بیشتری را به بهتاود تعاما بای مدرساان و دانشاجویان

مسیب شناسی وضعیت اخاال حرفاه ای مدرساان یااری

اختصاص دهند با توجه به انعان دانشاجویان باه مطالعاه

رسانده و نقااط قاوت و ضاعف مدرساان را در محورهاای

کم در طول تر  ،پیشنهاد می شود ارزشایابی باه صاورت

مختلااف اخااال حرفااه ای تاادری

مشااخص کنااد از

مستمر و جهت دار توسط اساتید صورت گیرد دانشجویان

محدودیت هاای تحقیاق مای تاوان باه عاد پاساخگویی

انعان داشتهاند که غالب دانشاجویان تکاالیف را از فضاای

مناسب به برخی از ساؤاالت مصااحته اشااره کارد کاه باا

مجازی دریافت کرده و اشاره کردناد کاه اسااتید کارهاای

اطمینان دادن به محرمانه ماندن هویت مصاحته شوندگان

عملی را به دقت بررسی نمی کنند ،بنابرای پیشانهاد مای

تا حدود زیادی ای مشک رفع شد همچنی  ،نامشنا بودن

شود اساتید تکالیف را به صورت تدریجی و با دقت بیشاتر

مصاحته شوندگان با سؤاالت باز در مطالعه کیفای و بیاان

و همراه با بازخورد به دانشجویان بررسی کنند با توجه باه

صحتت های نامرتتط با اهداف مصااحته و منحارف شادن

گفته برخی از دانشجویان متنی بر اینکه امکان دسترسای

مصاحته یکی دیگر از محادودیت هاای پاژوهش باود کاه

به اساتید در خار از محیط کالس به سختی فاراهم مای

محقق سعی کرد با هدایت مصااحته شاوندگان تاا حادود

شود پیشنهاد می شود اساتید شرایطی را مهیاا نمایناد تاا

زیادی از ای انحراف جلوگیری کند

دانشجویان بتوانند باه مساانی باه منهاا دسترسای داشاته

نتیجه گیری

مدرسان را باا فنااوری هاای ناوی تادری

مدرسان دانشگاه

باشند ،نظیار شارکت در گاروه هاای مجاازی بسایاری از

نتایج نشان داد که دانشاجویان در هماه مؤلفاههاای

دانشجویان در رابطه با عد انطتا ارزشیابی ها با محتوای

به مشکالت قابا تاوجهی اشااره

تدری

شده ،اطالع رسانی در مورد کیفیت امتحان و بار

اخال حرفهای تدری

کردند که نیازمند برناماهریازی و توجاه بیشاتر مسائوالن

بندی و عد رسیدگی به اعتراضات دانشجویان باه نمارات

دانشگاه است در ای راستا می توان بارای ارتقاای ساطح

گالیه هایی را بیان نموده اند ،پیشنهاد می شاود اسااتید ر

اخاااال حرفااهای مدرسااان ،مناااشور اخاااال حرفاااهای

خصوص ای مساال دقت بیشتری نموده و واحاد مماوزش

طراحی نمود و من را مالك عم قرار داد برگازاری دوره-

دانشگاه اقدامات الز را در رابطه باا رسایدگی مانظم باه

های مموزشی مرباوط بااه مشانایی مدرساان بااا اصااول

اعتراضات دانشجویان متذول فرمایاد باا توجاه باه گالیاه

اخاال حرفهای تدری

نیاز میتواناد ماورد توجاه واقاع

برخای دانشاجویان از عاد کااربرد عملای محتاوا و عااد

شود
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بازنمایی تفسیری تجارب دانشجویان از اخالق حرفهای تدریس مدرسان دانشگاه
اخالق حرفه ای تدریس مدرسان دانشگاه

امین باقری کراچی* :عضو هیات علمی ،گروه علو تربیتی ،دانشگاه فرهنگیان ،تهران ،ایران
جابر اکبری :عضو هیات علمی ،گروه معارف اسالمی ،دانشگاه فرهنگیان ،تهران ،ایران
امین تامرادی :دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه علو تربیتی ،دانشگاه فرهنگیان ،تهران ،ایران

چکیده :مطالعه حاضر با هدف بازنماایی تفسایری تجاارب دانشاجویان از اخاال حرفاهای تادری
مدرسان دانشگاه انجا گرفت در ای مطالعه کیفی از روش پدیدارشناسی استفاده شد .جامعه مماری
همه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان فارس بود که یك نمونه 26نفری به روش نمونهگیری هدفمناد
گلوله برفی از بی منان انتخاب شدند فرایند نمونهگیری تاا اشاتاع نظاری دادههاا اداماه یافات ابازار
پژوهش مصاحته نیمه ساختاریافته بود کلیه مصاحتههاا باا همااهنگی قتلای در محایط دانشاگاه در
فضای مرا و مناستی در فاصله زمانی مهرماه تا منرماه سااال 1398صورت گرفت دادههای حاصا
از مصاحتهها با روش تحلی محتوا مورد تجزیه و تحلی قرار گرفت برای اطمینان از اعتتار دادهها از
روشهای مختلفی مانند بررسی مستمر دادههاا ،تحلیا همزماان باا گاردموری دادههاا ،باازخورد باه
مصاحته شوندگان ،تخصیص زمان الز و بازنگری نافری استفاده گردید تجربه دانشاجویان پیراماون
اخال حرفهای تدری مدرسان در قالب  4مؤلفه ویژگیهای شخصیتی ،کارممدی در ارایه محتوا ،باه
کارگیری روشهای تدری نوی  ،ارزشیابی مناسب و درست تفسیر شاد دانشاجویان در هماه مؤلفاه
های اخال حرفهای تدری به مشکالت قاب توجهی اشاره نمودند که نیازمناد برناماهریازی و توجاه
بیشتر دست اندرکاران دانشگاه می باشد
واژگان کلیدی :اخال حرفهای ،مدرسان دانشگاه ،دانشگاه فرهنگیان

*نویسنده مسؤول :عضو هیات علمی ،گروه علو تربیتی ،دانشگاه فرهنگیان ،تهران ،ایران
Email: bagherikerachi@gmail.com
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