
 

 

 

      

  علمی دانشگاه مازندران هیأتبررسی بار آموزشی اعضاي 

  

  لیال قنواتی  -1ابراهیم صالحی عمران

  10/11/89: تاریخ پذیرش  3/6/88 :تاریخ دریافت

 
 چکیده

ترین مسائل مربوط به حوزه علمی دانشگاه یکی از مهم هیأتبررسی وظایف آموزشی و پژوهشی اعضاي 

 هیأتاعضاي ) ساعات واقعی تدریس(در صدد توصیف میزان بار آموزشی  این مقاله. آموزش عالی است

 هیأتاعضاي علمی و همچنین ارتباط بین رضایت  هیأتعلمی، ارتباط بار آموزشی با تخصص اعضاي 

بر حسب سه متغیر دانشکده، جنسیت و مرتبه علمی  آنهابار آموزشی  کمیت و کیفیت وظایف و می برعل

ها شامل اسناد و مدارك گیري دادهابزار اندازه. شیوه کمی و کیفی انجام شده است این پژوهش به دو. است

علمی دانشگاه  هیأتعضو  222  کلیه اسناد و مدارك آموزشیپژوهش، جامعه آماري . و مصاحبه است

نفر  16اطالعات تکمیلی با  به منظور گردآورري عالوه بر آن .است 1385- 1386مازندران در سال تحصیلی 

هاي حاصل از براي تجزیه و تحلیل داده. شده است انجام اي علمی دانشگاه نیز مصاحبه هیأتاز اعضاي 

هاي حاصل از مصاحبه از تجزیه و تحلیل اسناد و مدارك از آمار توصیفی و براي تجزیه و تحلیل داده

علمی در  هیأتی اعضاي دهد که میانگین بار آموزشنتایج حاصل از پژوهش نشان می. شداستقرایی استفاده 

علمی دانشگاه مازندران بیش از دو برابر  هیأتکه به طور متوسط اعضاي است بوده  68/50دو نیمسال 

باشد و با احتساب می 3293تعداد عنوان دروس در کل دانشگاه . اندساعات موظف خود تدریس نموده

عنوان  7اه، هر عضو به طور متوسطعلمی رسمی در دانشگ هیأتعضو  222عضو حق التدریس و  228حدود 

ها نیز بیانگر ساعات زیاد تدریس، تنوع دروس و نارضایتی نتایج مربوط به مصاحبه. درس را بر عهده دارد

  . علمی از کمیت و کیفیت وظایف آموزشی است هیأتاعضاي 

  مازندران هدانشگا اي، کیفیت آموزشی،حرفه توسعهعلمی،  هیأت عضوبار آموزشی، : هاي کلیديواژه

 
  

                                                
  edpes60@hotmail.com  ،دانشیار دانشگاه مازندران 1

ر آموزشی اعضاي هیأت علمی دانشگاه دانشگاه با بررسی ).1389( صالحی عمران، ابراهیم؛ قنواتی، لیال

  .  5 - 28، )2( 11، شناسیمطالعات تربیتی و روان .مازندران



 1389، سال 2دهم، شماره یازدوره                                            مشهد        انشگاه فردوسیشناسی د مطالعات تربیتی و روان   6

  مقدمه

سه ماموریت اصلی آموزش، پژوهش و ارائه  با انجام ها و مراکز آموزش عالیدر دنیاي امروز دانشگاه

لذا ، کنندایفا می در ابعاد گوناگون اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه یخدمات نقش مهم

یک از کارکردهاي دانشگاه، از اهمیت  توجه مناسب به هر و اطمینان از کم و کیف مطلوب عملکرد آنها

 که معروفی طوريبه طور مثال همان .نقش مهمی دارد نیز خاصی برخوردار است و در اثربخشی دانشگاه

عدم تاکید بر آموزش، به عنوان یکی از کارکردهاي مهم آموزش عالی میکند، خاطر نشان می) 1386(

از مهمترین  1علمیت أهیاعضاي در این راستا . وان بینجامدتواند به تربیت نیروي انسانی ناکارآمد و نات

 اي برخوردار استها از اهمیت ویژهکیفیت وظایف آنها در دانشگاه عوامل آموزش هستند که کمیت و

گروه کلی یعنی دانش پنج علمی درت أهیوظایف اعضاي گرچه  .)1385 ،حسین قلی زاده ورکی  شعبانی(

بندي میاي و شخصی طبقههاي رشد حرفه مدیریتی و فعالیت مات علمی وپژوهی، تدریس، مشاوره، خد

 .ها برخوردار است، ولی کارکرد آموزشی از جایگاه خاصی در دانشگاه)1382جعفري صمیمی (شود 

تدریس  کمی و کیفی از قبیل هاي متعددفعالیت ها نیز علمی دانشگاه هیأتاعضاي  وظایف آموزشی

کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و  مختلف هاي  دورهلی، تدریس در اص پایه ودروس عمومی، 

گذاري  نمرهدرس، استفاده از وسایل سمعی و بصري، زمان صرف شده براي  طرح سازي، آمادهدکتري

علمی  هیأتو تدریس اعضاي  2بارآموزشی وظایف وبررسی کمیت وکیفیت  .گیردرا در بر می امتحانات

هاي اساسی،  گیريتصمیم ترین مسائلی است که بازخورد مناسب را در ا از جمله مهمهمدرسین دانشگاه و

فراهم می عالی آموزش مدیران حوزهبراي  راهبرديریزي جامع و تجزیه وتحلیل مسائل آموزشی و برنامه

عوامل تاثیرگذارترین  ، جزوتربیت نیروي انسانی ماهر و متخصص جامعه با علمیت أهیاعضاي  .سازد

و و کمیت و کیفیت وظایف آنان تاثیر مستقیم بر عملکرد   شود میمحسوب  آموزشی کشور هاي  رنظامب

علمی یکی از ت أهیاي اعضاي رشد حرفهبه همین دلیل  .)1375ذوالفقار، (آموزش عالی دارد کارایی 

عضویت ، اي و تخصصیهاي حرفهشرکت در نشستوظایفی از قبیل . رودبه شمار می آنانوظایف اصلی 

هاي تخصصی، مطالعه در خصوص رشته خود، نقد و بررسی مجالت، مقاالت، در انجمن و مشارکت

هاي علمی، زمان صرف شده براي استفاده از منابع و مراجع و مطالعات در جهت تقویت ها و گزارشطرح

گاه یا موسسه اي در ساعات غیر اداري در دانشعلمی خود، زمان صرف شده براي مطالعات و رشد حرفه

  .، نمونه هاي از رشد حرفه اي به شمار می رود علمی، فعالیتهاي خالقانه

                                                
١- Faculty Development  
2 Teaching load 
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 علمـی بـا تاکیـد بـر     هیأتوظایف آموزشی اعضاي  بررسی ،است پژوهشمورد توجه این  که آنچهاما 

تـدریس موضـوعات و عنـاوین مختلـف علمـی در داخـل         علمـی بـا   هیـأت اعضـاي  . فعالیت تدریس است

هـاي ایـران هـر    در دانشـگاه . توانند عامل مهمی در تولید، انتقال واشاعه دانش باشـند زشی میآموهاي  گروه

 در گـروه شناسـند و هـر مـدرس    رشته تحصیلی را با تعدادي دروس عمومی، پایه، تخصصی واختیـاري مـی  

 هیـأت سـاعات تـدریس واقعـی اعضـاي      پـژوهش در این  .کندیک یا چند درس را  تدریس می آموزشی،

بار آموزشی شامل میزان موظف تدریس  .دشوعلمی مشخص می هیأتبا عنوان بار آموزشی اعضاي  علمی

مسلما ارتباط منطقی عنـاوین  . شودمی) حق التدریس(علمی و میزان مازاد بر موظف تدریس  هیأتاعضاي 

ظ اگـر ایـن دروس از لحـا    .تواند نقش مهمی در کیفیت آموزش داشـته باشـد  دروس با تخصص مدرس می

بـا  ) سی ارتباط تخصص با موضوعات مورد تدر(کیفی  لحاظ ، و از)تعداد موضوعات مورد تدریس( کمی

اي اعضـاي  تالشی در جهت رشد حرفه خوانی و توافق نداشته باشند، و علمی هم هیأتهاي اعضاي ویژگی

نارضـایتی  کنـد و منجـر بـه    ادگیري به شدت کاهش پیـدا مـی  ی/علمی صورت نگیرد، کیفیت یاددهی هیأت

کـارکرد آموزشـی بـه نتیجـه مطلـوب نخواهـد        در این صـورت، . شودو دانشجویان می علمی هیأتاعضاي 

در زمینـه   پـژوهش رو از ایـن  .افتـد توسعه اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و فرهنگی جامعه به خطر مـی  و رسید

بـه نظـر   روري ضـ  آنـان و رضـایت  ن سـاعات بـا تخصـص    یعلمی و ارتباط ا هیأتساعات تدریس اعضاي 

   .رسد می

رود و ها به شمار میعلمی در دانشگاه هیأتترین وظایف عضو  گرچه تدریس به عنوان یکی از مهم

رغم اهمیت این موضوع نتایج تحقیقات هاي متعددي در این زمینه وجود دارد، اما علینظریات و برنامه

به طور مثال . یس در دانشگاه نیستندبخشی در زمینه کمیت و کیفیت تدرمتعدد بیانگر وضعیت رضایت

 215ساعات تدریس در دانشگاه مازندران در زمینه ) 1382(هاي انجام شده توسط جعفري صمیمی بررسی

 دهد که میزاننشان می 1378 – 1376علمی دانشگاه مازندران در چهار نیمسال تحصیلی ت أهیعضو 

دانشکده علوم پایه باالترین و است و بوده  45/2ان علمی دانشگاه مازندرت أهیمتوسط بار آموزشی اعضاي 

به  توجه اندك .اندهاي علوم انسانی و فنی و مهندسی و علوم کشاورزي قرار داشتهپس از آن دانشکده

احمدي دستجردي و انوري  پژوهش. شودعلمی تنها به وظیفه آموزشی محدود نمی هیأتاعضاي وظایف 

نتایج این پژوهش نشان داد که تولید . هاستکننده پژوهش در دانشگاهدهنده وضعیت نگراننشان) 1383(

یافته کمتر از کشورهاي توسعه شودناخالص ملی که صرف پژوهش می علمی سرانه و مقداري از تولید

هاي مقایسه وضعیت تدریس در دانشگاهها  عالوه براین این .)1386 نورمحمدي،لیکچانوروزي ( است
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علمی در ایران نسبتا  هیأتدهد که ساعات تدریس عضو یافته نشان میتوسعه کشور ما با کشورهاي

ساعات در سال  250هاي کشور ایتالیا حدود ساعات حضور استاد را در دانشگاه) 1382(جعفري . باالست

هاي ممتاز کشور که از دانشگاه ،١دانشگاه بایلر در استاندارد زمان تدریس همچنین. ذکر کرده است

که  در حالی. است شده گزارشساعت براي یک سال دانشگاهی  24ساعت در هر ترم و  12 ،ستآمریکا

علمی را در ایران چهل ساعت در هفته  هیأتموظف اعضاي  حضورساعت ) 1383(محمد نژاد عالی زمینی

 .شودذکر کرده است که صرف آموزش، پژوهش و راهنمایی دانشجویان و دیگر امور و وظایف محوله می

علمی در ایران براي انجام وظیفه تدریس  هیأتبته الزم به ذکر است که کل ساعت حضور اعضاي ال

  .نیست

 پژوهشی )1373(موضوع مورد تدریس آنها فرمهینی فراهانی  و علمی هیأتتخصص اعضاي  در زمینه

نظور پی بردن به به م پژوهشاین . است داده هاي علوم تربیتی و علوم پایه شهر تهران انجامدانشکده را در

علمی و موضوع تدریس و چگونگی اختصاص دروس براي تدریس اعضاي  هیأترابطه تخصص اعضاي 

ها دو علمی دانشگاه هیأتنشان داد که اکثر اعضاي  پژوهشنتایج این  .علمی صورت گرفته است هیأت

لی باید در قبال پذیرش الملدر صورتی که طبق استانداردهاي بین .کنندمی واحدهاي موظف تدریسی برابر

کاست و  علمی هیأتاعضاي دانشجو، یک استاد تمام وقت داشت، از میزان ساعات اشتغال  15هر 

نقل از فرمهینی ( پژوهش و تالیف در دانشگاه شکوفا گردد مطالعه،هاي شرایطی به وجود آورد که زمینه

  .)1373 ،فراهانی

ها  علمی در دانشگاه هیأتشی و پژوهشی اعضاي شود که بررسی وظایف آموز بنابراین مالحظه می

اي به عنوان شاید به همین دلیل است که رشد حرفه. هاي حوزه آموزش عالی است  ترین بحث یکی از مهم

علمی را در  هیأتعلمی از اهمیت خاصی برخوردار است چرا که اعضاي  هیأتیکی از وظایف عضو 

نقش و اهمیت . )2007 ٢ناگلهات(رساندان یاري میششان به خصوص وظیفه آموزشیراستاي وظایف

هاي اي در سطح جهانی بحثعلمی در نظام آموزشی باعث شده تا در زمینه رشد حرفهت أهیاعضاي 

هاي هاي متنوعی چون الگوي کارورزي، مشاهده یا ارزیابی، گروهزیادي مطرح شود و الگوها و روش

در همین راستا . هاي عملیاتی براي آن ارائه گرددو پژوهشهاي هدایت شده مطالعاتی، نظارت، فعالیت

بیانیه جهانی  10در ماده . اي آموزشگران مورد توجه مراجع بین المللی قرار گرفته استنقش حرفه

براي آماده کردن آموزشگران باید تمامی «: آمده است ، چنینیونسکو» آموزش عالی براي قرن آینده«

                                                
1 Baylor 
2 Nagelhout 
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استفاده از  ،هااي اتخاذ کنند که آنها را به نوآوري مداوم در برنامههاي ویژهموسسات آموزش عالی سیاست

بنابراین در چنین . »هاي یادگیري تشویق کنندهاي مفید در آموزش و شناخت انواع روشدستوالعمل

میر رحیمی و حسینی، حاجی ( اي باالیی برخوردار باشندهاي حرفهشرایطی باید آموزشگران از قابلیت

علمی ایجاد شده است که ت أهیاي اعضاي هاي مختلفی در زمینه رشد حرفهدر این راستا مدل). 1381

اي فرایندي مداوم است، براساس این مدل با توجه به اینکه رشد حرفه. هاست مدلیکی از این  1مدل کاتنر

هاي جامع و مقیاسعلمی را با در نظرگیري ت أهیهاي مختلفی از دانش و مهارت اعضاي تواند جنبهمی

  : ها عبارتند ازاین مقیاس. متنوع تحت تاثیر قرار دهد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ) ؟............................................ (مدل . 1تصویر

  

                                                
١-Kutner  

پیگیري تغییرات 
و ارائھ بازخورد 

   بھ برنامھ

تعھد در مبادلھ 
 برنامھ آموزشي

تالش براي 
ارزیابي 
   خویشتن

ایجاد محیط 
یادگیري اثر 

بخش با 
مشاركت سایر 

   ھا  بخش

مشاركت با 
ھمكاران براي 

یابي بھ -دست
   اھداف شغلي

بھبود كیفیت 
   تدریس

ھدایت تحقیق 
عملیاتي 
 فراگیران

یابي بھ -دست
ھاي   فرصت

   یادگیري

 
 

   مدل كاتنر
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میـزان دسترسـی    ،هـاي یـادگیري  یابی بـه فرصـت  منظور از دست: هاي یادگیريیابی به فرصتدست. 1

هاي آموزشی و یـا خودشـان بـراي آنهـا     تواند توسط مدیران بخشی است که میهایاعضا به تمامی فرصت

سـنجش ایـن    يمتغیرهـا . تامین گردد، تا به طور داوطلبانه در دانش، بینش و مهارت اعضا تغیر ایجـاد گـردد  

هـاي  اي، نداشـتن محـدودیت بـراي شـرکت در دوره    هاي مطالعه حرفـه شرکت در گروه: مقیاس عبارتند از

  .غلی، کسب دانش از مدیریت مجموعهآموزش ش

اي ترین اهداف رشـد حرفـه   تالش براي بهبود کیفیت تدریس در راستاي مهم: بهبود کیفیت تدریس. 2

اي اگر اعضا در این مسیر حرکت کنند بطور مستقیم در راسـتاي رشـد حرفـه    .باشدعلمی میت أهیاعضاي 

اي اعضـا،  شناخت و حمایت از نیازهاي حرفه: بارتند ازمتغیرها براي سنجش این مقیاس ع.  دارندگام بر می

هاي تدریس و ارائه مناسـب و  ها و روشهاي تدریس و یادگیري در کالس، بهبود مداوم فعالیتتشکیل تیم

  .با کیفیت تدریس

هـایی اسـت کـه در    منظور از این امـر فعالیـت  : یابی به اهداف شغلیمشارکت با همکاران براي دست. 3

ي مشارکت و همکاري هر یک از اعضا جایگاهی در نظر گرفته شده است تا بر اسـاس آن نقـش و   آنها برا

با مشـارکت   یتدوین برنامه کالس: سنجش این مقیاس عبارتند از يمتغیرها. به انجام رسانندوظایف خود را 

  .هاي مشارکتی از سوي مدیریت و طراحی برنامه زمانی مشارکتیدیگر اعضاء، تشویق فعالیت

 ،کند اعضا تا چه میزاناین مقیاس بیان می: هاایجاد محیط یادگیري اثر بخش با مشارکت سایر بخش. 4

توانند محیطی ایجاد نمایند که در آن یادگیري با بیشـترین اثربخشـی صـورت    می ،هابا مشارکت سایر بخش

گیـري از شـیوه تـدریس    هـره توان تغییر شـرایط یـادگیري، ب  : سنجش این مقیاس عبارتند از يمتغیرها. گیرد

  .هاي تدریس و تسلط به تغییر شرایط یادگیريمشارکتی، تسلط به روش

اي هاي حرفـه این مفهوم مبین آن است که یک عضو در جهت فعالیت: تالش براي ارزیابی خویشتن. 5

سـایی  هاي مختلف ارزیـابی و نقـاط قـوت و ضـعف خـود را شنا     کند تا خود را از دیدگاههمواره تالش می

مالقات با دیگر اعضا براي بهبود کیفیـت تـدریس، آگـاهی    : سنجش این مقیاس عبارتند از يمتغیرها. نماید

  .هاي خود ارزیابی و نظارت بر کار و اصالح موارد نامناسباز مهارت

اي بیـان کنـد و   تواند تعهد اعضا را در جهـت رشـد حرفـه   این امر می: تعهد در مبادله برنامه آموزشی. 6

زیـرا آنـان بـا مبادلـه برنامـه      . انگر آن است که اعضا تعهد کـافی بـراي توسـعه خـویش و همکـاران دارنـد      بی

سـازي  آمـاده : متغیرهـاي ایـن مقیـاس عبارتنـد از    . یابنـد هـاي جدیـد آموزشـی دسـت     بـه مهـارت  تواننـد   می

  .موضوعات مناسب براي بحث با دیگر اعضا و تشکیل جلسات تخصصی با همکاران
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 یاعضـا بایـد بـراي تغییـر و کـاربرد آن در برنامـه آموزشـ       : تغییرات و ارائه بازخورد به برنامهپیگیري . 7

   .)1386پسند شاه(  اي گام بردارنداهداف رشد حرفه تالش نمایند تا با انجام تغییر بتوانند در جهت

  

  پژوهشهدف 

با تخصص  و تدریس زشیپی بردن به نحوه ارتباط بار آمو ،علمی هیأتشناسایی بار آموزشی اعضاي 

هاي ، هدفآنهابار آموزشی و  علمی هیأتاعضاي پی بردن به ارتباط بین رضایت و  علمی هیأتاعضاي 

  .دهندرا تشکیل می پژوهشاصلی این 

  

  هاي پژوهش پرسش

 است؟ به چه میزانعلمی دانشگاه مازندران  هیأتبار آموزشی اعضاي  -1

 است؟ به چه میزانهاي مختلف دانشگاه دانشکده علمی در هیأتبار آموزشی اعضاي  -1-1

 است؟ به چه میزانعلمی برحسب جنسیت  هیأتبار آموزشی اعضاي  -1-2

  است؟ به چه میزانعلمی برحسب مرتبه علمی  هیأتبار آموزشی اعضاي  -1-3

 علمی چگونه است؟ هیأتنحوه ارتباط بار آموزشی با تخصص اعضاي  -2

 علمی برحسب نوع دانشکده چگونه است؟ هیأتزشی با تخصص اعضاي نحوه ارتباط بار آمو -2-1

 علمی برحسب جنسیت چگونه است؟ هیأتنحوه ارتباط بار آموزشی با تخصص اعضاي  -2-2

 علمی برحسب مرتبه علمی چگونه است؟ هیأتنحوه ارتباط بار آموزشی با تخصص اعضاي  -2-3

  در دانشگاه وجود دارد؟ ر آموزشیباعلمی و  هیأتچه ارتباطی بین رضایت اعضاي  -3

  

  روش پژوهش

ها شامل اسناد و مدارك داده گردآوريابزار . این پژوهش به دو شیوه کمی و کیفی انجام شده است

کلیه اسناد و مدارك  را جامعه آماري تحقیق. یافته استساختارو مصاحبه نیمه) هاي تدریسابالغیه(

عالوه بر آن براي  .است 1385-1386ازندران در سال تحصیلی علمی دانشگاه م هیأتعضو  222 آموزشی

براي . اي انجام پذیرفت  علمی دانشگاه نیز مصاحبه هیأتنفر از اعضاي  16اطالعات تکمیلی با آوري گرد

هاي مربوط به اسناد و مدارك ابتدا جدولی طراحی شد و از طریق آن اطالعاتی دادهو توصیف آوري جمع

، تعداد ها ، تعداد عنوان درس)عملی و نظري(خدام، جنسیت، تعداد واحدهاي تدریسدر مورد نوع است

واحدهاي موظف و تعداد واحدهاي مازاد و میزان تدریس در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا 
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 هاي پژوهش پرسشتوجه به اهداف و نیز با  علمی هیأتاعضاي مصاحبه با هاي پرسش .دآوري شگرد

آوري اطالعات پس از جمع ،هاي مربوط به اسناد و مداركتجزیه و تحلیل داده ه منظورب .ردیدتعیین گ

 ،تري درباره میانگین بار آموزشی، انحراف معیاراطالعات کامل SPSSاولیه، با تجزیه و تحلیل آنها توسط 

توجه به  دروس با مازاد بر موظف تدریس و همچنین تعداد عناوین حداقل و حداکثر مقدار بار آموزشی،

هاي کیفی حاصل از براي تجزیه و تحلیل داده. متغیرهاي دانشکده، جنسیت و مرتبه علمی بدست آمد

ها در گذاري گردید و سپس دادهکد ي مصاحبههاهاي حاصل مصاحبه براساس مولفهمصاحبه ابتدا داده

باشد و سپس براي تجزیه و می 1نوع ماتریس مورد استفاده درایه ماتریس .ها جاي داده شدندماتریس

گال، بورگ و گال، ( استفاده شد 2از روش  تجزیه و تحلیل استقرایی هاي حاصل از مصاحبهداده تحلیل

1384(.  

  

  نتایج مربوط به اسناد و مدارك

اطالعات این بخش شامل بارآموزشی، مازاد تدریس، انحراف معیار، کمترین و بیشترین مقدار بار 

علمی است، میزان موظف  هیأتارآموزشی شامل تعداد واحدهاي مورد تدریس اعضاي ب. آموزشی است

مازاد تدریس . آیدبه دست می... علمی با توجه به مرتبه علمی، سابقه تدریس، پست اجرایی و هیأتعضو 

علمی به دست  هیأتهاي تدریس عضو از کم کردن بار آموزشی از موظف تدریس و ضرب آن در هفته

  .آیدمی

علمی بر حسب دانشکده،  هیأتمیزان بار آموزشی اعضاي  ،پژوهش پرسشگویی به اولین براي پاسخ

  :جنسیت و مرتبه علمی مورد بررسی قرار گرفت

 1385- 86سال تحصیلی  در علمی بر حسب دانشکده هیأتمیزان بار آموزشی اعضاي  .2جدول 

 بار آموزشی دانشکده

حداکثر  رحداقل مقدا انحراف معیار میانگین

 مقدار

 میانگین مازاد

 18/92 71 4 14/49 41/48 علوم انسانی و اجتماعی

 17/29 103 11 18/20 08/59 علوم اقتصادي  و اداري

 71/20 94 14 56/28 88/48 تربیت بدنی

 73/31 117 6 18/24 81/65 شیمی

                                                
١- Entry martix  
٢- Inductive analysis  
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 10/24 66 22 57/12 13/47 حقوق

 29/25 95 11 91/19 20/58 علوم پایه

 62/5 40 8 47/11 33/19 نر و معماريه

 28/21 91 11 06/20 63/48 مجتمع فنی و مهندسی

 10/23 117 4 08/21 68/50 کل دانشگاه

 
بیش از سایر  میانگین بار آموزشی دانشکده شیمی ،شودمشاهده می  2که در جدول طوري همان

 .قرار دارندو اداري و دانشکده علوم پایه پس از آن دانشکده علوم اقتصاد  .)81/65(باشد  ها می دانشکده

همچنین بیشترین مازاد . استمیانگین بار آموزشی این سه دانشکده از میانگین کل دانشگاه نیز بیشتر 

هاي تحصیالت   وجود دوره ،یکی از دالیل این امر .است) 73/31(تدریس نیز مربوط به دانشکده شیمی

هاي دکترا در دانشکده شیمی نامهدروس عملی و پایان. ه استهاي این دانشکدتکمیلی در تمامی گروه

برد، به همین دلیل بیشترین مقدار بار ها باال میمیزان واحدهاي تدریس آنها را به نسبت دیگر دانشکده

کمتر از  )33/19( در دانشکده هنر و معماري یمیانگین بار آموزش. آموزشی مربوط به این دانشکده است

یکی  .باشدها کمتر مینیز از سایر دانشکده) 62/5(مازاد تدریس این دانشکده  .ها بوده استسایر دانشکده

ها در این هاي تحصیالت تکمیلی و کم بودن تعداد رشتهتوان فقدان دورهاز دالیل این موضوع را می

ه علوم انسانی و هاي مختلف مربوط به دانشکدکمترین مقدار بار آموزشی در بین دانشکده. ها دانستگروه

  . بیشترین مقدار بار آموزشی مربوط به دانشکده شیمی است

  :1385-86درسال تحصیلی  علمی بر حسب جنسیت هیأتمیزان بار آموزشی اعضاي  3جدول   

  

  جنسیت

 

 بار آموزشی

 میانگین مازاد بیشترین مقدار کمترین مقدار انحراف معیار میانگین

 27/24 117 4 96/20 53/51  مرد

 22/11 103 6 21 15/42 زن

 10/23 117 4 08/21 68/50 کل

  

علمی کمتر از ت أهیدهد که میانگین بار آموزشی زنان عضو اطالعات مربوط به این جدول نشان می

  . باشدعلمی میت أهیبار آموزشی مردان عضو میانگین 
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 1385-86سال تحصیلی  در علمی بر حسب مرتبه علمی هیأتمیزان بار آموزشی اعضاي  . 4جدول

 علمی مرتبه
 بار آموزشی

 میانگین مازاد بیشترین مقدار کمترین مقدار انحراف معیار میانگین

-مربی

 آموزشیار
50/44 95/4 41 48 79/26 

 06/8 70 4 34/16 06/30  مربی

 97/25 103 11 27/17 55 استادیار

 10/31 82 34 32/15 78/58 دانشیار

 93/39 117 36 65/27 35/77 استاد

 10/23 117 4 08/21 68/50  دانشگاه کل

  

که بار  بیانگر آن استنتایج . دهد مینشان را هاي مختلف اختالف بار آموزشی مرتبه 4شماره  دولج

این مرتبه علمی به علت اینکه در . آموزشی و مازاد تدریس مرتبه علمی استاد بیش از سایرین بوده است

 .برعهده دارنددوره دکترا فعالیت بیشتري دارند بیشترین بار آموزشی را نیز  دوره تحصیالت تکمیلی و

مرتبه علمی . باشدمربوط به دانشکده شیمی می ياستاد عضو هیأت علمی با مرتبه همچنین بیشترین تعداد

علمی با  هیأتاعضاي  این نکته قابل ذکر است که .آموزشی و مربی کمترین بار آموزشی را دارندمربی

  .هاي پژوهشی بیشتري بپردازندتوانند بار آموزشی کمتري داشته باشند ولی در عوض به فعالیترتبه باال می

 علمی چگونه است؟ هیأتنحوه ارتباط بار آموزشی با تخصص اعضاي  :دوم پرسش

نحوه ارتباط بار آموزشی با تخصص اعضاي  مبنی بر دوم پرسشهاي مربوط به در این قسمت داده

است که تعداد عناوین دروس  آندهنده این اطالعات نشان. گیردلمی مورد تجزیه و تحلیل قرار میع هیأت

جنسیت و مرتبه علمی به چه و با توجه به ) در کل دانشگاه(به طور کلی در هر دانشکده و گروه آموزشی، 

ریس با تخصص دهنده عدم ارتباط دروس مورد تدنشان توان را می تعداد عناوین زیاد. صورتی است

ت أیا کمبود عضو هی و ت علمی در گروهأدالیلی از قبیل کمبود عضو هی. دانستعلمی ت أهیاعضاي 

با موظف خود و مقدار بیش از  را دروسی ،که اساتید شود خاص، باعث می درس یکعلمی متخصص در 

  .نمایندتدریس  تخصص اندك،
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  1385-86سال تحصیلی  در دانشکدهعلمی بر حسب  هیأتوضعیت تنوع دروس اعضاي .  5جدول

 دانشکده

تعداد 

  اعضاي

  تأهی

 علمی

 رسمی

  تعداد اعضاي

  علمیت أهی

 حق التدریس

  تعداد

  عنوان

  درس

 

 میانگین

عنوان  تعداد

درس اعضاي 

 رسمی

 تعداد میانگین

عنوان درس 

  اعضاي

 التدریسحق

تعداد  میانگین

  عنوان

 براي هر درس

 عضو رسمی و

 حق التدریس

 11 36 15 696 19 44 اجتماعی و یانسان علوم

 8 16 16 433 26 26 اداري و اقتصادي علوم

 7 11 18 150 13 8 بدنی تربیت

 10 27 16 354 13 21 شیمی

 9 21 19 641 30 35 پایه علوم

 9 18 18 292 16 15 سیاسی علوم و حقوق

 1 2 6 41 20 6 معماري و هنر

 4 7 10 686 91 67 یمهندس و یفن

 7 14 14 3293 228 222 نشگاهدا کل

  

است که به طور میانگین ) 3293(تعداد عنوان درس در کل دانشگاه  دهد،نشان می 5 جدول اطالعات

عنوان درس بر عهده ) 14(التدریس نیز عنوان درس و هر عضو حق) 14(علمی رسمی  هیأتهر عضو 

این  .کندعنوان درس تدریس می) 7( التدریسعلمی رسمی و حق هیأتولی به طور کلی هر عضو . دارند

علوم انسانی و اجتماعی  دانشکده. علمی جدید است هیأتدهنده نیاز دانشگاه به عضو اطالعات نشان

علمی و عضو حق  هیأتهر عضو . هاي مختلف داردرا در بین دانشکده) 696(بیشترین تعداد عنوان درس

 دانشکده هنر و. کندعنوان درس  تدریس می) 11(ن التدریس در دانشکده علوم انسانی به طور میانگی

علمی در این دانشکده فقط در دوره ت أهیاعضاي  .را دارد )41( معماري کمترین تعداد عنوان درس

و حق التدریس در دانشکده هنر و معماري به طور میانگین  رسمیهر عضو  .کنندکارشناسی تدریس می

  . کنندعنوان درس تدریس می) 1(
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  1385-86سال تحصیلی  در علمی بر حسب جنسیت هیأتوضعیت تنوع دروس اعضاي .  6جدول

  

  

 جنسیت

 درس عنوان تعداد

اعضاي  تعداد

  علمی هیأت

  تعداد عنوان درس

 

 علمی رسمی هیأتبراي هر عضو  میانگین

 14 3000 202 مرد

 14 293 20 زن

 14 3293 222 کل

  

تعداد عنوان درس اعضاي دهد که حسب جنسیت نشان میدر زمینه وضعیت تنوع دروس بر  6 جدول

. عنوان درس است) 293(علمی هیأتعنوان و براي زنان عضو ) 3000(علمی مرد کل دانشگاه  هیأت

که از .علمی رسمی محاسبه شده است هیأتمیانگین تعداد عنوان درس در این قسمت فقط براي اعضاي 

  .وجود ندارد اعضاي هیات علمی زن و مردبین داري  تفاوت معنی  نظر میانگین تنوع درس

         

  1385- 86سال تحصیلی  در علمی بر حسب مرتبه علمی هیأتوضعیت تنوع دروس اعضاي .  7جدول  

 علمی مرتبه
 درس عنوان تعداد

 میانگین تعداد عنوان درس تعداد

 16 33 2 آموزشیار مربی

 10 510 50  مربی

 16 2241 137 استادیار

 15 355 23 شیاردان

 15 154 10 استاد

 14 3293 222  دانشگاه کل

  

) 2241(س در عنوان عدادبیشترین ت با مرتبه علمی استادیارعلمی  هیأتدهد که عضو نشان می 7 جدول

اعضاي . را بر عهده دارد )33(تعداد عنوان درس کمترین  آموزشیار -علمی مربی هیأترا دارد و عضو 

را بعد از ) 154(تعداد عنوان درس کمتري دهد طور که جدول نشان می، هماناستاد علمی با رتبه هیأت

علمی با  هیأتباشد که اعضاي  آنتواند یکی از دالیل این امر می. کنندآموزشیار تدریس می -مربی
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میانگین . پردازندو بیشتر به امر تحقیق می باالتر سعی در تدریس دروس تخصصی خود دارندهاي  رتبه

  .علمی رسمی محاسبه شده است هیأتتعداد عنوان درس در این قسمت فقط براي اعضاي 

  

  نتایج مربوط به مصاحبه

در . فتمورد بررسی قرار گر پژوهش هر سه سوال در پاسخ به علمی هیأتاعضاي هاي مصاحبه با یافته

متغیرهاي دانشکده،  پوشی که با هم دارند به طور ترکیبی بر اساسبه علت هم پرسش سهاین بخش هر 

   .مرتبه علمی و جنسیت مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت

  : شوندمولفه زیر بررسی و تحلیل می 4بر اساس  ها پرسش

  کیفیت تدریس  برنسبت به فرایند تدریس و عوامل موثر  علمی هیأتاعضاي دیدگاه  .1

از  علمی هیأتاي اعضدر طول هفته و رضایت  علمی هیأتاعضاي میزان ساعات تدریس  .2

 کمیت و کیفیت تدریس 

 علمی  هیأتریزي دانشگاه راجع به وظایف عضو نسبت به برنامه علمی هیأتاعضاي دیدگاه  .3

علمی در امر  هیأتدر مورد میزان اهمیت وظایف اعضاي  علمی هیأتاعضاي دیدگاه  .4

 ايگزینش، ارتقاء و رشد حرفه

  

  :نسبت به فرایند تدریس و عوامل موثر در کیفیت تدریس علمی هیأتاعضاي تحلیل دیدگاه 

نسبت به فرایند تدریس و  علمی هیأتاعضاي مورد بحث پژوهشگر، دیدگاه هاي پرسشکی از ی

به این وظیفه خود به عنوان یکی از سه  علمی هیأتاعضاي اینکه . استعوامل موثر در کیفیت تدریس 

، کنندخود در رابطه با این وظیفه چگونه عمل می ،اهی دارندعلمی در دانشگاه چه نگ هیأتوظیفه عضو 

  . دانندبه چه نکاتی توجه دارند و عوامل موثر در کیفیت تدریس را چه می

طبیعتا در اولین تعریف اینکه قرار است شما « :گونه بیان کردب این علمی هیأتعضو بطور مثال، 

طرفه هست ولی به نظر من یک ر شکل سنتی یکد. خود را به آموزندگان منتقل کنید يهاآموخته

اي هست که دانشجویان مشارکت دارند و قراره دو سویه باشد و در رابطه با عوامل موثر در کیفیت   پروسه

تر باشد و اطالعاتش روز آمدتر سوي ماجرا استاد هست، میزان دانش استاد که هر چه مسلطتدریس یک

دوم رضایت از شغل، در مرحله بعد فضاي کار، فضایی باشه که . رهباشد از کیفیت باالتر هم برخوردا

  . »شهد و این چیزي هست که دیده نمیاحساس آرامش داشته باش
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اصوال توي یک مجموعه « :طور بیان کرددر رابطه با تدریس این ارن نظراتش  علمی هیأتعضو 

چیزي که به نظرم روي تدریس تاثیر اولین . هاي بنیادي آموزشی استآکادمیک، تدریس یکی از فعالیت

هاي ایران اساتید متاسفانه در دانشگاه. االطراف باشدد جامعیش بایعنی استاد مطالعه. داره استاد هست

   .»گیرهها صورت میکنن و این بیشتر به خاطر نیاز گروهدروس متنوع رو تدریس می

 کی از دالیل این امر کم بودنی. شاره نمودا ها درسن در قسمتی از نظراتش به تنوع  علمی هیأتعضو 

شود مورد شود درسی که توسط فرد تدریس میهاست که سبب میدر گروه علمی هیأتاعضاي  تعداد

  .گذارد علمی اثر هیأتتواند بر کیفیت تدریس عضو همین امر می .نباشد يو و در تخصص عالقه

یکی آموزش به عهده . شغل دو بعدي هست در واقع شغل ما یه« :کند تصریح می ز علمی هیأتعضو 

 يدانشجو. کیفیت، زمانی خوبه که تعداد ساعات من محدود باشه. شه و یکی وظیفه پژوهش ما گذاشته می

اگر مقایسه کنید با کشورهاي دیگه خیلی سخته مگر اینکه کشورهاي . من محدود باشه و خیلی فاکتورها

ما هم . ریماالن یه کم داریم به اون سمت می. کاري هستاونجا کمتر مساله اضافه. در حد خودمون

در زمینه آموزش موفق باشیم هم پژوهش منتها اگه کسی باالي سرمون نباشه همه ما اون تونیم  می

توانیم اجرا کنیم ولی باالخره اگه شه خیلی نمیرو نداریم چون به عهده خودمون گذاشته میکاري  وجدان

  .»خوبهکنترل باشه،  یبراي مدت

انتقال معلومات و  و عاملوظیفه آموزشی خود به نحوي تدریس  علمی هیأتاعضاي تقریبا تمامی 

در بحث از عوامل موثر در کیفیت تدریس نیز تقریبا  علمی هیأتاعضاي . ننددا میدانش به دانشجویان 

کمیت تدریس، بیان،  شیوه ،علمی هیأتعضو ل دانش یعواملی از قب. نظرات مشابهی را بیان کردند

از جمله موارد ذکر شده  علمی هیأتعضو زه دانشجو و یعالقه و انگ ،امکانات آموزشی، محیط آموزشی

هایی از قبیل امکانات ناکافی با محدودیت علمی هیأت عضورسد در چنین شرایطی که به نظر می. است

هاي پایین دانشجویان انگیزه ، اندانشجویزیاد تعداد  ،تدریس واحدهاي مورد براي تدریس، کمیت زیاد

طبیعی است هایی که در انتظارات و امکانات دانشگاه وجود دارد، روبه رو هستند و همچنین به دلیل تناقض

ها نشانگر آن است که  تحلیل مصاحبهعالوه براین، .که آموزش از کیفیت مناسبی برخوردار نخواهد شد

 مورد مصاحبه علمی هیأتاعضاي چندانی در نظرات متغیرهاي جنسیت، مرتبه علمی و دانشکده تفاوت 

   .ه استنداشت
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از کمیت و کیفیت  علمی هیأتاعضاي و رضایت  علمی هیأتاعضاي تحلیل میزان ساعات تدریس 

  :تدریس

 هیأتاعضاي هاي دیگري که مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت، میزان ساعات تدریس کی از مولفهی

اعضاي ابتدا میزان ساعات تدریس . از کمیت و کیفیت تدریس است میعل هیأتاعضاي و رضایت  علمی

س مورد تجزیه و تحلیل یسپس رضایت آنها از کمیت وکیفیت تدرو مورد بررسی ) کمیت( علمی هیأت

  . قرار گرفت

نتایج بدست آمده حاکی از این است که میزان ساعات تدریس در کل دانشگاه بسیار باالست و این 

  . گذار استعلمی تاثیر هیأتفیت را تحت تاثیر قرار داده و بر رضایت اعضاي ، کیباالکمیت 

میزان تدریس من با موظفی من یکسان نیست و « :کندر در این رابطه چنین بیان می علمی هیأتعضو 

باید انصاف بدیم که یه مقداري زیاد هست و باید . گذار هستاین افزایش قطعا بر کیفیت تدریس تاثیر

  . »کیفیت هم در واقع تابعی از اونه اگه افزایش پیدا کنه، کیفیت میاد پایین کنن و کمترش

به دلیل اینکه استاداي ما کم هستند در نتیجه ما بیش از اندازه « :دارد اظهار میث  علمی هیأتعضو 

مدت از در کوتاه . دمواحد درس می 28کنیم و این بر کیفیت کار من تاثیر داره، من حدودا تدریس می

نارضایتی من به این . این وضعیت رضایت دارم ولی ما چندین بار پیشنهاد دادیم که استاد از بیرون بیارن

دم از طریق هایی که انجام میدر حال حاضر پژوهش. خواستم بیشتر به پژوهش بپردازمدلیل هست که می

  . »دیمجام میدانشجویان کارشناسی ارشد هست یعنی ما بیشتر از طریق اونا کار ان

ساعته، مازاد تدریس خستگی منو بیشتر  40حضور اجباري « :گوید میپ  علمی هیأتعضو همچنین 

. شمولی طبیعتا به عنوان یه انسان خسته می. ترمکنم که با دانشجو کم حوصلهکنه گاهی احساس میمی

عیت راضی نیستم چون مجبور میتونم کار کنم من از این وضبال بیشتري داشته باشم، بهتر میوقتی فراغ

شه براي تدریس بیشتر به ساعت نگاه می .شم درسهایی رو بدم که در تخصصم نیست یا به اونا عالقه ندارم

 .»تا به کیفیت

کند فشار حجم داند و بیان میفرسودگی شغلی می ترین نشانه خستگی را مهم) 1993( ١لی و آشفورث

حجم کاري زیاد در زمان کم، کالسهاي  دیگري چون متعددعوامل . شودکار و زمان موجب خستگی می

با فرسودگی  ،هاي محدود براي پیشرفتپر جمعیت، کمبود منابع کافی، مشکالت ایفاي نقش و فرصت

به این موارد  علمی هیأتاعضاي نیز برخی از  پژوهشدر این . باشند میمرتبط  علمی هیأتاعضاي شغلی 

                                                
1 Lee and Ashforth 
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  . اشاره داشتند

نیز به همین شکل از میزان ساعات تدریس زیاد در دانشگاه گفتند و اینکه  علمی هیأتاي اعضدیگر 

گیرد و حتی برکیفیت تدریس نیز تاثیر ساعات زیاد تدریس وقت الزم را براي انجام سایر امور از آنها می

نس و علمی در هر مرتبه و ج هیأتبیانگر این است که تمامی اعضاي  8اطالعات جدول . گذاردمی

  . دانشکده از وضعیت کمیت و کیفیت تدریس در دانشگاه ناراضی هستند

 
  از کمیت و کیفیت تدریس  علمی هیأتاعضاي میزان رضایت  8جدول 

 هیأتاعضاي   

  علمی

  

 ارزشیابی  وضعیت

 ن  م ش س ز د ذ ر خ ح ج ث ت پ ب الف

                 خوب

                 متوسط

 * * * * * * * * * * * * * * * * ضعیف 

  

  : علمی هیأتریزي دانشگاه راجع به وظایف عضو نسبت به برنامه علمی هیأتاعضاي تحلیل دیدگاه 

ریزي دانشگاه راجع به نسبت به برنامه علمی هیأتاعضاي حاضر، بررسی دیدگاه  پژوهشمولفه دیگر 

نظر و دیدگاه  علمی هیأتاعضاي ا در مصاحبه انجام شده سعی گردید ت. علمی است هیأتوظایف عضو 

 هیأتنتیجه این بررسی نشان داد که وظایف اعضاي . خود را راجع به وظایف خود در دانشگاه بیان کنند

فعالیت آموزشی  ،از بین این سه وظیفه .باشدپژوهشی و اجرایی می، هاي آموزشیعلمی شامل فعالیت

البته این نکته قابل ذکر است . ملزم به انجام آن هستند اي است که آنهامهمترین وظیفه علمی هیأتاعضاي 

 اگر چهمانع رسیدگی به وظیفه دیگر یعنی پژوهش است،  علمی هیأتاعضاي که حجم زیاد تدریس 

ت بیشتري مایل بودند که از حجم بار آموزشی آنها کاسته شود تا فرص علمی هیأتاعضاي بسیاري از 

کال سیستم آموزشی کشور ما یه کمی «کند که  بیان می ز میعل هیأتعضو ، جهت پژوهش پیدا کنند

ام هم پره،  تا کالس آموزشی دارم و غالبا تمام ساعت 6 ،درهفته xمشکل داره مثال یه فردي مثل من اسمم 

. انیره پژوهش هم بکنم و درست هم پژوهش بکنم، بهر حال با هم جور در نمیاین وسط از من انتظار می

براي اینکه نه . من تدریس خوبی خواهد شد و نه پژوهش من، پژوهش خوبی خواهد بود مسلما نه تدریس
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اینه که من از . فرصت این رو دارم که براي آموزش مطالعه کنم و نه فرصت مطالعه براي پژوهش رو دارم

  . »یه مقدار نگران این قضایا هستم این نظر

ث آموزش ما موظفیم به یک نسبت خاصی در بح« :د در این رابطه اظهار داشت علمی هیأتعضو 

این در مرتبه اول باید باشه در حدي که الزم هست نه اون حدي که انسان رو در دراز مدت  .تدریس کنیم

کنه باید پژوهش کنه، که تدریس در حدي که استاد تدریس می. خسته و فرسوده کنه و مانع پژوهش باشه

هر چه توان پژوهش بیشتر باشه توان آموزشی . پژوهش هست ،زشبا کیفیت داشته باشه، البته پشتوانه آمو

تونه از تدریس تر باشه، میتر و راحتعلمی آماده هیأتاگر راهها براي جذب اعضاي . اون باالتر هست

  . »افراد کمتر بکنه و بر نتیجه کاري تاثیر بذاره

اولویت قرار  جرایی و پژوهش درا ،ریزي دانشگاهاالن در برنامه« :کند اضافه می پ علمی هیأتعضو 

خوان، اونا فقط پژوهش می. االن همه فاکتورها پژوهشی شده. داره و چند سالیه که استاد نمونه مهم نیست

االن به ما . شهکنه این به ضرر دانشجو تمام میخواد بیاي تو کالس از هوا حرف بزن فرقی نمیحاال می

اگه تعداد . هاي موظف تدریس اضافه شدباشید تعداد ساعتساعت حضور داشته  40گفته شده که باید 

  .»کالسها کم بشه بهتره

شان به چه شکلی ریزي دانشگاه درباره وظایفدر پاسخ به اینکه برنامه علمی هیأتاعضاي  در مجموع،

همچنین از طرف  .استبه طور مشخص و واضحی بیان داشتند که وظایف آموزشی در اولویت  است،

  . داردانجام پژوهش را انتظار  علمی هیأتاعضاي شگاه بدون اینکه فضاي الزم را فراهم آورد از دیگري دان

علمی در امر گزینش،  هیأتدر مورد میزان اهمیت وظایف اعضاي  علمی هیأتاعضاي تحلیل دیدگاه 

  :ايارتقاء و رشد حرفه

ریزي دانشگاه در ی برنامهچگونگ ،قرار گرفت پرسشها مورد کی دیگر از مباحثی که در مصاحبهی

علمی دانشگاه در پاسخ به این  هیأتاعضاي . علمی است هیأتاي عضو مورد گزینش، ارتقا و رشد حرفه

  :داشتند ینیز نظرات مشابه پرسش

دونم که در گزینش اساتید بعید می« :ن در این زمینه چنین گفت علمی هیأتعضو بطور مثال، 

ها اونقدر زیاده که هر کسی مراجعه کنه یرن،گاهی اوقات نیازهاي گروهتدریس رو در نظر بگهاي  مهارت

فرایند استخدام باید . کننده که به همین سمینار بسنده میکنن ولی در کل سمیناري ارائه میقبولش می

تدریجی باشه یعنی یکی دو ترم بیاد آزمایشی درس بده ولی متاسفانه بعد از دو ترم افراد دیگر روي اینو 

  . »هاي اخالقی که بین ما هستخوري به علت حجابندارن که بگن تو بدرد ما نمی
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شه، مگر اینکه هر اي هیچ کار خاصی انجام نمیبراي رشد حرفه«: کند اضافه می ز علمی هیأتعضو 

افته، نظارتی بر بار امکاناتی باشه براي فرصت مطالعاتی و گرنه چیز خاصی اتفاق نمی چند سال یک

ولی . رهچون نظارت وجود نداره اهمیتش از بین می. نیست تجربه میگه که نظارت وجود نداره آموزش

گیرن ولی اگه تحقیق نکنم هیچ کس ساعت درس ندم یقمو می 2اگه من . اصل کارمون که آموزشه

  . »گهچیزي نمی

مثال اگه با ایران هاي ما عقبند هاي ایران از خیلی کارخونهمتاسفانه دانشگاه« :پ علمی هیأتعضو 

گذرونه هاي تخصصی میها و دورهشه اونقدر کالسبینید کارمندي که وارد میخودرو مقایسه کنید می

هاش کنه و هیچ به مهارتسال کار می 30بینید که فرد ولی شما می. شهکه بعد متخصص اون رشته می

  . »اشنه مهارت تدریس و نه مهارت اجتماعی. شهاضافه نمی

اي پژوهش در دهند در هر سه مورد گزینش، ارتقا و رشد حرفهها نشان میطور که مصاحبهنهما

و . استدهد که در گزینش اعضاي علمی، پژوهش در اولویت طور نشان میها اینپاسخ. استاولویت 

زي که چی. گیردهاي تدریس چندان مورد توجه قرار نمیکه مهارت استها زیاد نیاز گروه آن چنانگاهی 

توجهی که در ، و بیعلمی هیأتاعضاي که با وجود ساعات تدریس زیاد  آن استمشخص است  واضح و

  . توانیم به یک تدریس با کیفیت نائل شویمگزینش براي بعد آموزش وجود دارد ما نمی

 ١جف و سیمپسون( باشدپژوهشی می اعتبارعلمی منحصر به استفاده از  هیأتاي اعضاي رشد حرفه

صرف . اي وجود ندارددر واقع برنامه خاصی براي رشد حرفه. هایی داردکه البته آن هم محدودیت. )1994

بستر را براي  ،علمی هیأتاعضاي براي  چاپگراینترنت و دستگاه  رایانه، ی چونامکانات آوري فراهم

 دو بعد آموزش وتوجهی به هر کدام از بی. دآور نمیفراهم  -استکه دانشگاه خواستار آن  - پژوهش

شود که وظایف در حد رفع تکلیف انجام شود و پژوهش و نبود نظارت درست بر هر کدام سبب می

  . ها، از آموزش گرفته تا تحقیقات پژوهشی با جدیت کمتري دنبال شودفعالیت

                                                
1 Geff and simpson 
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  هاي مربوط به مصاحبهدر رابطه با مولفه علمی هیأتاعضاي هاي  مقایسه دیدگاه.  9جدول 

  مولفه

  

  اساتید

تدریس و عوامل 

موثر در کیفیت 

  تدریس

میزان ساعات 

تدریس و رضایت 

از کمیت و کیفیت 

  تدریس

ریزي دانشگاه برنامه

راجع به عضو 

  علمی هیأت

ریزي برنامه

دانشگاه در مورد 

گزینش، ارتقاء و 

  اي رشد حرفه

تعداد دانشجویان،   الف

تسلط استاد، تدریس  

  دروس تخصصی

تدریس زیاد، 

  اضینار

شعار دانشگاه 

  پژوهش است

توجه بیشتر به 

  پژوهش است

دانش استاد، رضایت از   ب

  شغل

تدریس زیاد، 

  ناراضی

تدریس مهمترین 

  وظیفه است

  پژوهش

دانش استاد، امکانات،   پ

تدریس دروس 

  تخصصی

تدریس زیاد، 

  ناراضی

تدریس براي رفع 

تکلیف انجام 

  شود می

  پژوهش

تعداد دانشجو، ساعات   ت

، وسایل کمک تدریس

  آموزشی

تدریس زیاد، 

  ناراضی

آموزش اصل کار 

  است

  پژوهش

دانش استاد، بیان   ث

خوب، تسلط بر 

  موضوع

تدریس زیاد، 

  ناراضی

-تناقض در برنامه

  .ریزي وجود دارد

  پژوهش

دانش استاد، تسلط بر   ج

  موضوع

تدریس زیاد، 

  ناراضی

ارتباط منطقی بین 

آموزش و پژوهش 

  نیست

 ابتدا به پژوهش

  شودتوجه می

شیوه بیان، تجهیزات،   ح

  ساعات تدریس

تدریس زیاد، 

  ناراضی

-تناقض در برنامه

  .ریزي وجود دارد

  پژوهش

دانش، محیط و ابزار   خ

  آموزشی

تدریس زیاد، 

  ناراضی

-تناقض در برنامه

  ریزي وجود دارد

  پژوهش

تدریس زیاد،   دانش استاد  د

  ناراضی

اولویت با آموزش 

  است

  پژوهش

  پژوهش  تناقض تدریس زیاد،   ت تدریسساعا  ذ
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  ناراضی

تدریس زیاد،   تسط بر موضوع  ر

  ناراضی

  پژوهش  تناقض

تدریس زیاد،   ساعات تدریس  ز

  ناراضی

جایگاه آموزش 

باالتر از پژوهش 

  است

  پژوهش

دانش استاد، تعداد   س

  دانشجو 

تدریس زیاد، 

  ناراضی 

  پژوهش  تناقض

وسایل کمک   ش

آموزشی، ساعات 

  تدریس

ریس زیاد، تد

  ناراضی

  پژوهش  تناقض

تدریس زیاد،   ساعات تدریس   م

  ناراضی

  پژوهش  تناقض

دانش کافی، دروس   ن

  متنوع، شیوه تدریس

تدریس زیاد، 

  ناراضی

  پژوهش  تناقض

 گیرينتیجه

در الزم است  هاي مهمی است که همواره از جمله کارکرد اي  آموزش، پژوهش و خدمات مشاوره 

آموزش و  در این میان .)200 ١الجرسن(مورد تاکید قرار گیرند ات آموزش عالیها و موسسدانشگاه

و  است، از حساسیت عمومی خاصی برخوردار آموزش عالیمرسوم  هايیکی از کارکردتدریس به عنوان 

دلیل پیچیدگی و اما گاهی اوقات به  .شود حتی کیفیت دانشگاه نیز با معیارهاي مربوط به آن سنجیده می

 . گیرد  میمورد غفلت قرار کیفیت ارائه آموزش و تدریس  ،دهنده آنهاي تشکیلجهی بودن فعالیتچند و

شاید میزان بار آموزشی اعضاي  .گذارندتاثیر  و تدریس عوامل متعددي بر کیفیت آموزشبدیهی است که 

تعداد . اشدبعوامل  این علمی از مهمترین هیأتعلمی و ارتباط بار آموزشی با تخصص اعضاي  هیأت

علمی منجر به پایین آمدن کیفیت  هیأتدروس با تخصص اعضاي  عدم ارتباطساعات زیاد تدریس و 

هاي طور که در یافتههمان .شود میها  علمی دانشگاه هیأتاعضاي به  دانشجویان بدبینی حتی آموزشی و

- 1386مازندران در سال علمی دانشگاه  هیأتحاصل از پژوهش مالحظه شد، میانگین بار آموزشی اعضاي 

                                                
1 Lagrosen 
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مربوط به دانشکده ) 73/31(و مازاد تدریس ) 81/65(بیشترین میانگین بار آموزشی. است) 68/50( 1385

هاي  به طور کلی یافته. هاي علوم اقتصادي و اداري و علوم پایه قرار دارندشیمی است و پس از آن دانشکده

از لحاظ جنسیت  .استعلمی  هیأتعضاي تدریس انشانگر افزایش زیاد بار آموزش و  پژوهش،حاصل از 

علمی زن است و از لحظ مرتبه علمی  هیأتعلمی مرد بیش از اعضاي  هیأتمیانگین بار آموزشی اعضاي 

که در در حالی. علمی با رتبه استاد و دانشیار بیشترین میانگین بار آموزشی را بر عهده دارند هیأتاعضاي 

به  يمرتبه علمی استادعلمی با  هیأت اي دیگر است و اعضايه گونهیافته وضعیت بکشورهاي توسعه

  .)1382جعفري( هاي پژوهشی مشغول هستند فعالیت

در  علمی هیأتعضو  تخصص یعنی ترین ابعاد تدریس، یکی از مهمنتیجه دیگر این تحقیق  مربوط به 

همانطوریکه .اردد تاثیرارتقاي کیفیت آموزش دانشگاه  ، که به شدت درمحتواي تدریس است

مند به باال برن کیفیت آموزش خود اگر دانشگاهی عالقهند یاد آور شد  )2004(٢و لوماس)1996(١کاهلر

در صورت  به تدریس بپردازند و خود هاي تخصصیدر زمینهآن  می بایست علمی  هیأتباشد اعضاي 

است که  آنپژوهش حاکی از  نتایج به دست آمده از ایناما . کنداعضاي جدیدي را جذب ،کمبود مدرس

 دشواربسیار  .کنندعنوان درس را تدریس می 7التدریس دانشگاه به طور متوسط علمی و حق هیأتاعضاي 

بیشترین تعداد عنوان درس . عنوان درس متخصص باشد 7علمی در این  هیأترسد که عضو به نظر می

از . است) 41(وط به دانشکده  هنر و معماري مرب تعداد و کمترین) 696(مربوط به دانشکده علوم انسانی 

علمی زن دارند و از نظر  هیأتعلمی مرد تنوع دروس بیشتري نسبت به اعضاي  هیأتاعضاي  ،تینظر جنس

  .دنعلمی با رتبه استادیار بیشترین تعداد عنوان درس را بر عهده دار هیأتمرتبه علمی اعضاي 

. خوانی دارد همنتایج حاصل از اسناد و مدارك  با احبه نیزدست آمده از مصنتایج بهکه  آننکته دیگر 

 مختلف دروس در تدریس ساعات زیاد تدریس و تنوعنشان از ،علمی هیأتاعضاي تحلیل مصاحبه با 

علمی درسی را تدریس کند که یا در  هیأتشود که عضو باعث به وجود آمدن شرایطی می این امر. دارد

 هیأت عضودر نهایت باعث نارضایتی  این امر. به آن درس نداشته باشد ايتخصص او نباشد و یا عالقه

به علمی درباره عوامل موثر بر کیفیت تدریس  هیأتاعضاي . شود علمی از کمیت و کیفیت تدریس می

هاي پایین و  نکات مشابهی از قبیل ساعات زیاد تدریس، عدم دانش کافی، تعداد دانشجوي زیاد، انگیزه

هاي   با یافته را هاي حاصل از اسناد و مدارك خوانی تحلیل یافته این مطلب هم .ره کردنداشاتنوع دروس 

شود که با این حجم کار زیاد در امور آموزشی، فرایند توسعه   ظه میبنابراین مالح .مصاحبه نشان داده است

                                                
1 Kahler 
2 Lomas 
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 ،گاتنر چراکه مطابق مدل .سختی صورت خواهد گرفتها به  دانشگاه علمی هیأتحرفه اي اعضاي 

همانطور  ،عالوه برآن .آید به شمار می علمی هیأتاعضاي  اي  هاي رشد حرفه فقط یکی از مولفه یستدر

هاي   اي آنها به بخش  انجام وظایف پژوهشی و حتی خدمات مشاورهذکر کرده است ) 2007( ١یکه آزاجرا

 است که رتبه دانشگاههاير طخاهمین  شاید به. با دشواري زیادي مواجه خواهد شد صنعتی و غیر صنعتی

 آن آخرین گزارش آماري حاکی از. در مقایسه با سایر کشورها از وضعیت مناسبی برخوردار نیست ایران

رتبه  دربطور مثال، دانشگاه تهران . قرار نداردهاي ایران در وضعیت چندان مطلوبی  است که رتبه دانشگاه

رتبه  در، دانشگاه شریف 1499رتبه  درگاه فردوسی مشهد ، دانش1182رتبه  در، دانشگاه علوم پزشکی 899

را در  هاي ایران دانشگاه بهترین رتبه 1899رتبه  درو دانشگاه اصفهان  1831به رت در، دانشگاه شیراز 1579

  ٢قرار دارند دنیا هدانشگا 12000بین 

رد توجه مسوالن و کمیت و کیفیت کارکرد آموزشی در دانشگاه مو رسد که الزم به نظر می بنابراین

منتهی به ارتقاي کیفیت آموزش  تواند ، میفعالیت در این زمینه چرا که ریزان آموزش عالی قرار گیردبرنامه

هاي با بررسی. قابل انتظار استعلمی  هیأترضایت اعضاي به این ترتیب، احتمال افزایش میزان . شود

، شودمیعلمی  هیأتیت وظایف اعضاي شود که توجه کمی به کمیت و کیفانجام شده مشاهده می

ایران در زمینه کمیت و کیفیت وظایف  يهایک پژوهش جامع در دانشگاه شودبنابراین پیشنهاد می

ینه یک مقایسه تطبیقی در زمهمچنین  .علمی دانشگاه صورت گیرد هیأتاعضاي  و پژوهشی آموزشی

 .پذیردهاي خارج از کشور صورت علمی با دانشگاه هیأتضاي عکمیت و کیفیت وظایف آموزشی ا

 پژوهشی، نظام برنامه درسی و ، پیشنهاد می شود رابطه و تاثیر متقابل بار آموزشی با بارداوود  عالوه براین

  .ارزشیابی هم مورد بررسی قرار گیرد
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  .1-21: 39سال دوازده، شماره اول.پژوهش و برنامه ریزي در آموزش عالی

علمی،موضوع مورد تـدریس آنـان در    هیأترابطه تخصصی اعضاي  ).1372.(فرمهینی فراهانی، محسن

ریزي آموزشی دانشگاه عالمـه  نامه کارشناسی ارشد رشته برنامهپایان ،پایههاي علوم تربیتی و علوم دانشکده

 طباطبائی

روشهاي تحقیق کمـی و کیفـی در علـوم تربیتـی و      ).1384.(گال، مردیت، بورگ، والتر، گال، جویس

  انتشارات سمت. ، تهران). 1384.(، ترجمه احمد رضا نصر و همکارانروانشناسی

، تهران دایرةالمعارف آموزش عالی، »نظام آموزش عالی ایران«).1383.(سفمحمد نژاد عالی زمینی، یو

 .890-899:، بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی

-112 :5 ،مطالعات برنامـه درسـی  ارزشیابی کیفیت تدریس در آموزش عالی، ). 1386(معروفی، یحیی
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تهـران  . مـی ایـران  وضـعیت تولیـدات عل   .)1386(نورمحمدي، حمزه علـی ، نوروزي چاگلی، عبدالرضا
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