
 
یاف

در
خ 

اری
ت

 ت
ه: 

قال
م

21/
04/

93
 

 
 

ه: 
قال

ش م
یر

پذ
خ 

اری
ت

25/
11/

93
 

 Journal of Educational Measurement & Evaluation Studies گیری و ارزشیابی آموزشیفصلنامه مطالعات اندازه

 Vol. 4, No. 8, Winter 2015 33 -61 صص، 1393 زمستان، 8 شمارة، چهارم سال
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 کردستان( استان کاربردی علمی موردی دانشگاه ۀ)مطالع

 
 * جمال سلیمی

 ** قباد رمضانی
 

 :چکیده
های تدریس اثربخش در دانشگاه جامع علمی کاربردی لفهؤماین پژوهش با هدف شناسایی 

 بعد این مطالعه از ها صورت گرفت. روشلفهؤکارگیری این مه استان کردستان و میزان ب
دانشجویان  ،جامعه آماری پژوهش .است پیمایشی ها،داده گردآوری نظر از و کاربردی هدف

های ؤلفهم ،دلفی روشبا استفاده از  ابتدا .نفر( بودند ده)تعداد  و خبرگان حیطه برنامه درسی
ای ها پرسشنامهؤلفهو با توجه به این م اسایی شداز دیدگاه خبرگان شن تدریس اثربخش

مرحله بعد شد. در محاسبه  86/0 کرونباخآزمون آلفای  باطراحی گردید که میزان پایایی آن 
جم نمونه کوکران( توزیع )با توجه به فرمول تعیین ح نفر از دانشجویان 364پرسشنامه بین 

و با استفاده از  دریافت شدهای پژوهش ها به روش خودپاسخگویی از نمونهشد. داده
ای این مطالعه نشان هاستنباطی مورد بررسی قرار گرفت. یافته های آمار توصیفی وشاخص

جام دقیق روش های روابط انسانی، طرح درس مطلوب، توجه به محیط یادگیری، انؤلفهداد م
ثیر را بر متغیر أبیشترین ت ،مدرس و ارزشیابی به موقع تیهای شخصیتدریس مناسب، ویژگی

ردی کارب علمی ها در دانشگاه جامعؤلفهتدریس اثربخش دارند و میزان به کارگیری این م
 .بودخش باستان کردستان تقریباً رضایت

 
 ریس، دانشگاه جامع علمی کاربردیهای تدلفهؤتدریس اثربخش، م واژگان کلیدی:

                                                                                                                                      

  (j_salimi2003@yahoo.com)مسئول مکاتبات:  استادیار دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه کردستان* 
 دانشگاه کردستان ریزی آموزشیکارشناس ارشد برنامه **

mailto:j_salimi2003@yahoo.com


34 

 

 

 گیری و ارزشیابی آموزشیفصلنامه مطالعات اندازه
 

  مقدمه
 از متعددی کارکردهای و پژوهشی، وظایف و آموزشی هایسازمان عنوان به هادانشگاه

 اجتماعی ی تغییرراهبردها ارائه جدید، فناوری و دانش تولید آموزش، پژوهش، جمله

 وظایف این انجام در اهدانشگاه موفقیت .را دارند جهانی تحوالت با فعال رویارویی و

)هویدا و  بخشند بهبود را خود کاری فرایندهای پیوسته طورکه به کندمی ایجاب
 و تدریس کیفیت از آگاهی موجود نیازمند وضعیت بهبود برای ( و7 :1387مولوی، 
 .هستند خود آموزش

 زیادی توجه یادگیری و تدریس کیفیت به جهان هایدانشگاه تمام در امروزه
 این و نشان دادن 2اثربخش تدریس (. همچنین تضمین30 :2007، 1)دولین شودمی

(. 18 :2010)دولین و ساماراویکرما؛  دارد زیادی اهمیت هادانشگاه در نیز اثربخشی
 بیشتر ولی رسد،می نظر به هومی آشنامف تربیتی علوم متون در تدریس اصطالحگرچه 

 آن آشنایی درست ماهیت و معنی با ندرتبه درسی هایمجریان برنامه و مدرسان
 نسبت آنان نگرش در تواندمی مفهوم تدریس از مدرسان مختلف هایبرداشت. دارند

، گذارد )شعبانی جای بر منفی یا مثبت تأثیر آنها با کارکردن و نحوه یادگیرندگان به
 به پرورش و آموزش به وابسته مؤسسات نیز و هادانشگاه در . متأسفانه،(41 :2010
 در اندیشیدن و تفکر قدرت افزایش باعث که فعال تدریس هایروش استفاده از جای
 نیز و حافظه تقویت و ذهن انباشت بر حد از بیش شود،می و دانشجویان آموزاندانش

دار؛ عابدی؛ لیاقت) شودمی تأکید یادگیرندگان ذهن به معلومات و انتقال اطالعات بر
   (.1383 جعفری و بهرامی،

 و افراد متفکر به امروز جامعة که ندرسید نتیجه این به( 2009) 3آکری و اگبرگو
 بیش تدریس فعال هایروش از استفاده و تدریس هایروش تغییر و دارد نیاز خالق

 توسعه محرك نیروی عنوان به عالی شاست. از طرفی دیگر آموز ضروری پیش از
)سرمدی و  است راهبردی نقشی دارای معرفتی، جامعه سوی به حرکت و پایدار

 ایمنطقه سطح در کشورها رقابتی مزیت در یاد شده نهاد برآن، عالوه. (1390صیف، 
 هادانشگاه از هزاره سوم، آغازین دهه در. کندمی ایفا ایکنندهتعیین نقش المللیبین و

                                                                                                                                      

1. Devlin 

2. Effective teaching  
3. Akiri & Ugborugbo 
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 از بیش را خود اجتماعی مسئولیت یاد شده، هایجنبه به توجه ضمن که رودمی انتظار
باید  عالی آموزش سساتمؤ و هادانشگاه منظور، این برای .دهند قرار توجه مورد پیش

 قراول باشندپیش فراکنشی هایحل راه عرضه و جامعه هایواقعیت تحلیل در
 کشورهای اغلب در گذشته ةده دو طی در ابراین. بن(15 :1389)بازرگان و عامری، 

 و ایتوسعه نیازهای با عالی آموزش هایبرنامهی هرچه بیشتر هماهنگ برای جهان
 حاصل .است آمده وجوده ب ایویژه حساسیت عالی، آموزش هاینظام ارتقا کیفیت

 سایر و هادانشگاه ارزیابی کیفیت به نسبت افزون روز نیاز که است بوده آن امر این
 :1386)بازرگان،  است شده احساس جهان کشورهای اغلب در عالی آموزش مراکز

 -تدریس فرایند کیفیت عالی، نظام آموزش در کیفیت اصلی هایمؤلفه از (. یکی8
 بر عمیقی تأثیر تدریس استادان، اثربخشی .(1392زندی و خسروی، ) است یادگیری

 میزان کاهش و نرخ اشتغال افزایش نتیجه در و کشاورزی دانشجویان یادگیری کیفیت

 به بستگی نیز مؤلفه این کیفیت(. 1391 بیگی،پورجاوید و علی)دارد  آنها بیکاری
 شناسیروان هایدیدگاه تحول .عملکرد یادگیری دارد کیفیت و یاددهی کیفیت

 را برای الزم نظری زیربنای یسازاگرای و گراییشناخت به یرفتارگرای از یادگیری
 و یادگیری – یاددهی فرایند در مناسب راهبردهای انتخاب نسبت به مدرس آگاهی

نامه شبکه کیفیت تدریس و آیین) است کرده فراهم یادگیری مطلوب سطح به دستیابی
 (.1389یادگیری دانشگاه تهران، 

 
 لهبیان مسئ

 بر و صخا اهداف براساس که است آگاهانه فعالیتی ( تدریس1392) شعبانی اعتقاد به
 یتعریف در. کندمی ایجاد تغییر آنان در و گیردمی انجام شناختی شاگردان وضع پایة

 دانشجویان مندیعالقه موجب و باشد برانگیزاننده و منظم باید تدریس اثربخش کلی،
 مدرس را هر کار اثربخشی که مهارتی هایحیطه (.1382 و اتکینسون، براون) شود

درس  در مهارت و )علم فنی توانایی و صالحیت  -الف:  از اند عبارت کنندمی تعیین
ارزیابی  و ارائه ریزی،برنامه از آگاهی) ایحرفه توانایی و صالحیت - و آموزش(، ب

 فرایند در مؤثر رفتاری و شخصی هایویژگی) شخصی صالحیت - ج ،(آموزشی
 (.1383:32 میلر، و میلر( )و تربیت تعلیم

مراکز  در آمیزموفقیت تدریس برای کاربردی اصل هفت ا،آمریک میشیگان دانشگاه
با  ارتباط برقراری به دانشجویان تشویق-1: داندمی موارد این شامل را عالی آموزش
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ارائة  -4 ؛یادگیری به تشویق - 3 ؛دانشجویان میان در مشارکت به تشویق -2 ؛استادان
 باال انتظارات داشتن -6 ؛کار امانج در زمان بر تأکید -5 ؛دانشجویان به فوری بازخورد

 ،1کد) متنوع یادگیری های شیوه و استعدادها به گذاشتن احترام -7 ؛از دانشجویان
2004: 16.) 

کلی  معیارهای میان تقابل پرتو در دانشگاه، مدرس هر تدریس کلی اثربخشی
ارزشیابی  انسانی، روابط درس، کالس مدیریت آموزش، اجرای تدریس، طراحی شامل

مدرس  دیگر عبارت به. شودمی تعیین و سنجیده مطلوب، شخصیتی هایویژگی و
به  و یابد حضور کالس در شده تعیین پیش از درس طرح با که است کسی اثربخش

 بر موضوع تسلط با این هدف، و بپردازد درس طرح آن با مطابق مؤثر آموزش ارائة
 در دانشجویان دادن ، شرکت تدریس هایروشتنوع در  آن، در تخصص و درس

 و فراگیران از معقول و باال انتظارات داشتن سخنرانی، فرصت تعیین با تدریس جریان
 ایجاد ضمن باید وی همچنین .(2013، 2)بوون قرار دهد مدنظر را موارد مشابه

 برخورد احتمالی هاینظمی بی مقابل بروز در درس، کالس در جذاب و شاد محیطی
 فضای در دانشجویان با را متقابل خویش و سازنده انسانی بطروا باشد، داشته مؤثر

 ارائة و صحیح هایانجام ارزشیابی با نماید، حفظ کالس از خارج حتی و داخل
 در و کند رفع را خود حتی تدریس و فراگیران یادگیری نواقص موقع، به بازخورد

 د.باش برخوردار یك مدرس شایستة صفات و ثبات با شخصیت از حال عین
 خدمات ارائه و پژوهش آموزش، اصلی مأموریت سه عالی مراکز آموزش امروزه

 اطمینان گوناگون، در ابعاد نهادها این مهم نقش به توجه با بنابراین،. دارند عهده بر را
رفت  هدر از جلوگیری منظور به آن کارکردهای از یك هر عملکرد مطلوب کیفیت از

 هر به مناسب توجه چند هر. است انکارناپذیر یضرورت انسانی و های مادیسرمایه
 بعد به توجه اما است، خاصی برخوردار جایگاه از گانه سه عملکردهای این از یك

 برونداد عنوان به دانشجویان یادگیری و تربیت در که اهمیتی به توجه با آموزش کیفی
هوسی و ) است یافته چندان دو ضرورتی است، نظام این عهده بر اصلی و محصول

 .(2010، 3اسمیت

                                                                                                                                      

1. Codde 

2. Bowen 

3. Hussey & Smith 
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 و اهمیت است انسانی منابع در گذاریسرمایه از نوعی معرف عالی آموزش
 هیچ بر کشور و اقتصادی اجتماعی فرهنگی، توسعه و رشد در کیفیت، با عالی آموزش

 و تریناصلی از یکی عالى به عنوان آموزش نظام واقع در. نیست پوشیده کس
 ةتوسع برای کارآمد و متخصص انسانی ماهر، ینیرو تربیت نهادهای ترینمهم

 پیشرفت بنابراین. شودمی محسوب جامعه هر و فرهنگی سیاسی اجتماعی، اقتصادی،
 کیفی و کمی گسترش و تحصیالت آموزش، سطح به وابستگی انکارناپذیری جوامع

 کیفیت(. 15: 1384 اخوان کاظمى،) دارد عالی آموزش نظام ویژه به و نظام آموزشی
 قابل عمومی و استانداردهای ییدأت یا کسب و اهداف به یابیدست با عالی ر آموزشد

 نرفتن به منظور هدر عالی آموزش کیفیت به توجه بنابراین. است مرتبط قبول
 آموزشی هاینظام بین توسعه هماهنگی و الزم مالی و مادی منابع انسانی، هایسرمایه

 ایران، در هادانشگاه تعداد افزایش به با توجه امروزه. است ضروری امری آن کارآیی و
 در کیفیت. است الزامی هادانشگاه در کیفیت و تضمین بهبود برای ارچوبیهچ وجود

 و علمی سسهؤم هر وظایف ترینمهم از خدمات بهبود و قرار دارد امور سأر
 (.36 :1383دانشگاهى است )یارمحمدیان، 

 از پیش دانشگاه، در تدریس اثربخش یارهایمع کارگیری به میزان دربارة پژوهش
 تصویری که چرا است؛ مؤثر آموزشی نواقص و جبران کمبودها یافتن در چیز هر

 و قوت نقاط به تقویت منجر و دهدمی ارائه دانشگاه آموزشی کیفیت از نسبتاً جامع
 امر، این دنبال به .شد خواهد استادان کیفیت تدریس در موجود ضعف نقاط رفع

 و کند مؤثرتر عمل نیز خدمت ضمن آموزش هایدوره ریزیبرنامه باید در نشگاهدا
 سازد برآورده و بینیپیش مطلوبی ةگون به زمینه، این در را استادان واقعی نیازهای

 اثربخش، تدریس بر مؤثر عوامل شناسایی (.12 :1386 )عندلیب و احمدی،
 تواندمی تدریس، تقویت جهت در آنها ساختن سو هم و عوامل این بندیاولویت

 آورد. فراهم را یادگیری فرآیند زمینه بهبود
 از که است مسائلی ترینمهم از جمله دانشگاه در تدریس کیفیت درباره پژوهش

 هایگیریتصمیم آموزشی، مسائل تحلیل و تجزیه برای مناسب بازخورد سو یك
 عالی آموزش اندرکاران ستد و مسئوالن اختیار در راهبردی ریزیبرنامه و اساسی

 در خود عملکرد کیفیت آگاهی از با علمی تأهی اعضای دیگر سوی از و دهدمی قرار
 نتیجه، در و آموزشی هایروش و هاشیوه اصالح به بود خواهند قادر تدریس جریان
 و هادانشگاه در اثربخش اخیر تدریس ةدر ده .بپردازند خود تدریس کیفیت افزایش

 در به ویژه پژوهشگران از بسیاری اصلی هایدغدغه از یکی عالی، شآموز مراکز
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 تدریس هایمؤلفه شناساییبنابراین هدف از مطالعه حاضر  .است بوده کشور داخل
کردستان  استان کاربردی جامع علمی  دانشگاه در تدریس وضعیت ارزیابی و اثربخش

 باشد.ها میمؤلفه آن اساس بر

 
 پژوهشی مبانی نظری و پیشینه

است،  و تحول تغییر دستخوش مومدا طوربه بشری جوامع که داشته باشیم باور اگر
 آموزشی در نظام که است هاییدگرگونی از ناشی تحوالت این که کنیم قبول باید

 و برای شده است بیشتر نیازها و پیچیدگی تنوع جوامعی در چنین .گیردمی صورت
 علوم کسب که است بدیهی . است نیاز تریپیچیده و فنون علوم به نیازها، این ارضای
 نمعلما و مسئولیت وظیفه بود، بنابراین خواهد پذیرامکان پیچیده هایروش با و فنون

 تدریس و متداول سنتی هایروش که گردد، چرامی ترسنگین روز به و استادان روز
 .نخواهند بود عمیق تحول یك سوی به افراد هدایت به قادر

 

 ت تدریسکیفی
ام دانشگاهی و کیفیت در آموزش عالی مفهومی چندوجهی است که به زمینه نظ

ه انطباق و های آن بستگی دارد و در حوزه تدریس، به درجاستانداردهای رشته
های اصلی تدریس با استانداردها و ها و ویژگیسازگاری هر یك از شخص

کیفیت  معتقد است( 2000) 1خصوصیات مطلوب و متعالی، تعریف شده است. ایزلر
عنوان بخشی از اهداف ه تدریس اساتید از جمله عوامل قابل توجهی است که باید ب

و در  استکیفیت مطلوب یادگیری آن که برایند چرا دانشگاهی مد نظر قرار بگیرد 
ؤثر برای دانشجویان های یادگیری مفرصت ارتقا به عنوان زمینةمراکز آموزش عالی 

(. 2 :1385زاده، ؛ به نقل از شعبانی ورکی و حسینقلی2002، 2)ویدویچ شودتعریف می
که کیفیت آموزش استاد و توانایی ایجاد درك عمیق و قدرت تجزیه و تحلیل  از آنجا

)رحیمی،  است یادگیری از ترمهم دانشجویان، در شده ارائه نسبت به محتواهای
 به عنوان استاد عملکردهای و رفتارها مجموعه لذا (؛1381پرست، محمدی و هاشمی

 بهتر یادگیری و آموزشی اهداف به یابیدست باعث تدریس کیفیت از بخشی
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 (. به2003، 1جونز) مختلفی است هایو ویژگی نشانگرها واجد که شودمی دانشجویان

 و دانشجویان که است چیزی آن تدریس، ( کیفیت2009) همکاران و 2مارش اعتقاد
 کلیهای مؤلفه دربردارنده و ننددامی خشباثر تدریس را آن علمی، تهیأ اعضای

 برخی است. مرتبط عالی آموزش هایبا موقعیت بیشتر واست  یادگیری و تدریس

 ثر بودنؤم میزان بررسی واقع در آموزش، کیفیِ بعد از منظور که باورند این بر دیگر

 در رفتار صیت،شخ انگیزش، تدریس، هایمهارت شامل که است تدریس هایفعالیت

: به نقل از 1996 و همکاران، 3)ویتروك شودمی استاد علمی توانایی و کالس
 کیفیت برای (2009) همکاران و مارش که خصوصیاتی با ( و228 :1388زاده، الحر

 .دارد مطابقت شمرند،می بر تدریس
 پیچیده تکالیف تعیین و با کننده و خسته طوالنی هایبا سخنرانی نباید دیگر حاال

 را گریزیو مدرسه تنفر اسباب فراگیران، و سرزنش و تحقیر و اضطراب تهدید با و یا
را  آنان فراگیران ذهن به معلومات صرف انتقال با تواننمی دیگر. نمود فراهم آنان در
و  آموختن چگونه آموزش با باید بلکه داد، عادت وارو طوطی حفظی یادگیری به

 افزایش تدریس از هدف بخشید. اگر قوت آنان تفکر را در کیفیت اندیشیدن، چگونه
 درگیر عملی طور به را بایستی آنها صورت در این باشد، در فراگیران تفکر کیفیت
 امید به باید (. حال55 :1382 آذر،فتحی) نمود درسی هایدر کالس کردن فکر جریان

 انتقال فقط هرا ن و کار تدریس بست کمر همت تدریس فرایند نمودن اثربخش
 این به رسیدن و برای داد گسترش نیز آن از حاصل نتایج به علمی، بلکه اطالعات

 آشنایی و با برجسته از شخصیت برخورداری و با و عالقه عشق با نمعلما باید ،هدف
 خود فراگیران و جان بردل و پرورش، آموزش هایمهارت و سایر هاو روش اصول
 :1386 میرصدوقی) کوشا باشند آنان استعدادهای وفاییو شک پرورش و در نندک نفوذ
18) 

آید، مفاهیمی پرورش یا آموزش عالی به میدان میهنگامی که سخن از آموزش و 
ز سایر متغیرهای مربوط نمایان ویژه تدریس به مراتب بیشتر اهمچون معلم و به

 .اندتلقی کرده رادف با آموزش و پرورشای تدریس را متی عدهشود تا آنجا که حتمی
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بیشتر از انتقال ساده ( و به مراتب 2005، 1)بالنتون و پوگ آموزش کار آسانی نیست
استفاده و تلفیق  منددار است که نیازباشد. تدریس فعالیتی آگاهانه و هدفاطالعات می

های خاص، مبتنی بر دانش و درك های ویژه در موارد و زمینهها و فعالیتحرکت
( که توسط معلم، طراحی، اجرا و 2005است )بالنتون، یجاد تغییر در آنها فراگیران و ا

الزم ن (. لذا مدرسا1388 تالوکی، ؛ نیازآذری و معتمدی)صالحی شودارزشیابی می
را بشناسند. ثر ؤهای فراتر رفتن از انتقال صرف اطالعات در آموزش ماست چالش

 (.1995، 2)باالرامن، السی و هوکرات
عدی است و پیامدهای کوتاه مدت و طوالنی مدت ش فرایندی چند بُکیفیت آموز

)آکری و  های متعددی بررسی شوددارد و از این رو اثربخشی آن نیز باید از جنبه
 -این امر مستلزم نگاه جدی به تمام عوامل درگیر با فرایند یاددهی که( 2009اگبرگو ، 

(. هنگامی که از تدریس 2010، 3زاده)رئوفی، شیخیان و ابراهیم یادگیری است
. استثر معلمان ؤعملکرد م شود منظور، که کار آسانی نیست، صحبت میاثربخش

خود قوی  ةی مرتبط با رشتگاهی معموالً از نظر داشتن محتواگرچه مدرسان دانش
 ها و الگوهای تدریس دارندنظریه ةهستند، اما بسیاری از آنها دانش محدودی دربار

از است عبارت  ،ترین تعریف تدریس اثربخش(. ابتدایی1385:25)شعبانی ورکی، 
دیگر  بیانبه  وتوانایی معلم برای کمك به فراگیران در رسیدن به استانداردهای باال 

یابی به اهداف آموزشی و یادگیری بهتر مجموعه رفتارهای معلم که باعث دست
ریس دوزش عالی نیز تدر آم(. 11 :1389،  مؤدبشود )اصغری و محجوب فراگیر می

 شوداثربخش برای دانشجویان تعریف می های یادگیریفرصت اثربخش با ارتقا
(. تدریس اثربخش باید منظم و برانگیزاننده باشد و موجب 7 :1385)شعبانی ورکی، 

و  ، عنایتی ضامنی) ارتقا انگیزه، نشاط، نوآوری و افزایش کارایی استاد و دانشجو شود
، 4توصیفی :از عبارتند که است معتقد تدریس نوع پنج به (. اسمیت0139، فرمبهنا 

 .1علمی و 7هنجاری، 6، ارادی5موفقیتی
                                                                                                                                      

1. Blanton & Pugach 

2. Balaraman, Lacay & Hochrat 

3. Raoufi Sh Seikhian & Ebrahimzade  
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 به دادن جهت یادگیری در -تدریس هاینظریه که است باور این بر نیز آیزنر
 هانظریه چهارچوب در وانندتمی مدرسان. تأثیرگذار است بسیار آموزشی هایفعالیت

 موجود هایوی نظریه. کنند توجه خاص منظری از تدریس و تربیت و جهان تعلیم به
 به تدریس( الف: است نموده تقسیم دسته سه به را عالی آموزش ةحوز در تدریس
 فعالیت سازماندهی معنای به تدریس( ب ؛اطالعات و انتقال بازگویی معنای

 زعم (. به2010:58)شعبانی،  یادگیری امکان ایجاد معنای به تدریس( ج ؛دانشجویان
 هاینظام کارکرد تریناصلی ترین وفنی تدریس، مقوله برگ، پرل و گلداشمید
این  و پذیرد انجام ماهرانه باید که شودمی گرفته در نظر عالی آموزش و آموزشی
 (.23 :2006 ،2)بوت است مدرسان بودن پاسخگو و بیشتر پذیریولیتئمس نیازمند

 دو هر دهندهآموزش و فراگیر آن طی که رفه استدوط و تعاملی فرایندی تدریس
 باید که است آن چیزی صریح بیان معنی این در تدریس و پذیرندمی یکدیگر تأثیر از

 و تدریس اثربخش درباره پژوهش (.1391 بیگی،پورجاوید و علیشود ) گرفته یاد
 مناسبی ردبازخو سو یك از که مسائلی است ترینمهم جمله از دانشگاه در آن کیفیت

 والنئو مس ریزانبرنامه اختیار در گیریتصمیم و آموزشی تحلیل مسائل و تجزیه برای
 عملکرد کیفیت از آگاهی با توانندمدرسان می دیگر سوی از و دهدمی قرار آموزشی

 افزایش در نتیجه و آموزشی هایروش و هاشیوه اصالح به جریان تدریس در خود
 (.16 :1385)شعبانی ورکی،  ندبپرداز خود تدریس کیفیت

 و تدریس فرایند از ایچرخه در آموزشی نظام هر در فراگیران تربیت و تعلیم
 مراکز و هادانشگاه در سنتی افکار تحت تأثیر که طوری به. یابدمی تحقق یادگیری
 هنگام تدریس در رفتاری تغییر و یادگیری میزان بیشترین رودمی انتظار عالی آموزش

 جزو امروز به تا گذشته از که است موضوعاتی جمله از تدریس. یردگ شکل
 بوده جهان سراسر در تربیت و تعلیم پردازانو نظریه پژوهشگران اساسی هایدغدغه

 حضور شاگردان در مدرس کالسی هایفعالیت عنوان به را تدریس سیف. است
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 به که اعمالی همجموع» هم 1دمبو. شودمی اجرا کالمی صورت به که کرده تعریف
 تدریس تعریف در را «شودمی انجام معلم سوی از یادگیری ایجاد به کمك قصد

 و 3، ریوه2اُدانل همچون نظرانیصاحب تدریس، جدیدتر هایتعریف در. است آورده
 در یادگیرندگان به کمك برای فردی بین هایکوشش» قالب در را تدریس 4اسمیت
 )سیف، اندکرده تعریف «خود هایتوانمندی دركو  هامهارت فراگیری دانش، کسب
1390: 48.) 
 تأمین و سازیآماده عنوان به ،تدریس از شده ارائه هایتعریف دیگر در

 از هدف 5رامسدن طور همین و یاد شده «کندمی تسهیل را یادگیری کههایی فرصت»
، بارههمین در .است کرده عنوان «یادگیرندگان یادگیری امکان کردن فراهم» را تدریس

 هایدیدگاه تدریس، با مرتبط مطالعات و مختلف هایدیدگاه بندیطبقه در 6پرات
 رشد فعال، شاگردی محتوا، انتقال شامل را آموزش عالی در تدریس به راجع کلیدی

 توجه که شایان ،کرده شناسایی اجتماعی، تغییر و اعتماد جلب و پرورش شناختی،
 (.19 :1388 دبلیو؛ آی است )تونیبیتز

 (1389) مؤدب محجوب و عسگری توسط شده ارائه هایریفتع در همچنین
 که شده معرفی اساتید هایویژگی و عملکردها از رشته یك شامل اثربخش تدریس
 با. گرددمی دانشجو در مطلوب یادگیری ایجاد و آموزشی اهداف به یابیدست موجب

 و هاشاخص تعیین مدرسان، به تدریس در مسئولیت واگذاری بیشتر به توجه
 اساتید با های مرتبطتعریف که گفت توانمی. یابدمی ضرورت اساتید های صالحیت

 در اثربخش است. تدریس شده ارائه تدریس بهبود در آنان کلیدی مسئولیت جهت به
 برای. استهآن یادگیری و دانشجویان به معطوف ایگسترده طور عالی به آموزش
 تدریس که این اول. گرفته است قرار توجه مورد اساسی اصل دو هدف این به رسیدن
 شناسایی هاییپژوهش در که است خاص هایرویه و هامهارت از ایمجموعه نیازمند
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 داشته توجه خاص ةزمین و بافت نیازهای به بتواند باید تدریس که آن اند و دومهشد
 (.2010، 1)دولین» باشد

 و شخصی هایقهها، عالقابلیت ها،توانمندی بحس بر علمی هیأت عضو هر
 فعالیت حیطه چند یا یك در است ها ممکندانشگاه و آموزشی مؤسسات نیازهای
 که است آموزش دانشجویان و تدریس او وظیفه ترینعمده ولی. داشته باشد بیشتری
است  ؤثرم دانشجو و استاد کارایی افزایش و نشاط، نوآوری انگیزه، ارتقا در آن کیفیت

 و متنوع مختلفهای ریفتع با عالی آموزش در اثربخش (. تدریس1390)سیف، 
 برای زیادی هایتالش ( و2004، 2برانگیز است )اسچاکتر و منتوم جنجال یمفهوم

  کیفی و مختلف کمی رویکردهای با اثربخش تدریس هایویژگی مشخص کردن
نداشتن  هادانشگاه آموزش در اساسی مشکالت از است. یکی گرفته انجام

 تدریس (. ارزیابی17 :1381نژاد، )ظهور و اسالم است اثربخش تدریس هایشاخص
 کیفیت بهبود باعث تنها نه اثربخش های تدریسشاخص داشتن دست در بدون

 وجود (. با66 :1390)سیف،  شودمی نیز کیفیت افتسبب  بلکه گرددآموزش نمی
 یادگیری و تحصیلی پیشرفت در تدریس اثربخش یرتأث که دهدمی نشان تحقیقات این،

)اسچاکتر و منتوم،  است بوده ترمهم یادگیری بر مؤثر عوامل سایر نسب به دانشجویان
 استاد هایویژگی عملکردها و از ایوعهممج از است عبارت اثربخش (. تدریس2004

 مؤثرترین و شودمی دانشجویان و یادگیری آموزشی اهداف به یابیدست باعث که
 (. به2006)یمانی و بهادری،  رودمی شمار به دانشجویان پیشرفت تحصیلی در عامل

 یابیدست کردن آسان برای توانایی استادان عنوان به مؤثر تدریس دیگر، عبارت
 برگیرنده بنابراین در. شودمی تعریف مستقل تفکر یا ،تفکر سطوح باالی به دانشجویان

 استاد بین معنادار مکالمات و نیازمند تعامل و مطالب صرف ائهار از فراتر هایفعالیت
 (.49 :2011 ،3نژاد و ساعدینفرد؛ یعقوباست )مطلبی دانشجویان و

 از اثربخش تدریس هایمؤلفه ارزیابی»ای با عنوان ( در مطالعه1392) ستاری

 طلوبم و موجود نتیجه گرفت که وضعیت« دانشجویان دانشگاه آزاد اردبیل دیدگاه
 بر تدریس اثربخش هایمؤلفه در و نیز دارند معناداری هم تفاوت با اثربخش تدریس

                                                                                                                                      

1. Devlin 

2. Schacter & Mengthum 

3. Motallebifard, A. ; Yaghobnejhad, N & Sadin 



44 

 

 

 گیری و ارزشیابی آموزشیفصلنامه مطالعات اندازه
 

 تفاوت دانشجویان اشتغال و وضعیت سن تحصیلی، رشته جنسیت، متغیرهای اساس
  .ندارد وجود معناداری

 تدریس هایشاخص تعیین هدف با( 1389) دبمؤ محجوب و عسکری پژوهش
 سال در گیالن پزشکی علوم دانشگاه و دانشجویان اساتید نظرات از استفاده با اثربخش

 ساخته را پژوهشگر نامةپرسش دانشجو دویست و مدرس نود. گرفت صورت 1384
 تکمیل فردی شخصیت و ارتباط قدرت تدریس، روش پژوهی، دانش حیطه چهار در

 خشاثرب تدریس هایحیطه هایاولویت کرد که مشخص تحقیق این هاییافته. نمودند
نظر  از. باشد می ارتباط قدرت و تدریس روش پژوهی، دانش نمدرسا دیدگاه از

 پژوهی دانش و فردی شخصیت تدریس، روش ارتباط، قدرت هایحیطه دانشجویان
 هایویژگی باید تدریس کیفیت بهبود برایدارند، می اذعان آنان. باشندمی اولویت در

 به تدوین آن اساس بر وگیرد  قرار توجه مورد دانشجویان دیدگاه از اثربخش تدریس
 کیفیت ارتقا که ارزشیابی نهایی هدف تا پرداخته ارزشیابی معتبر و عینی هایفرم

 .گردد تسهیل است آموزشی
 اعضای نظر بررسی هدف با( 1388) روحی و زادزمان شیرزاد، معزی، مطالعه

 بندیاولویت و آن معیارهای فرآیند ارزشیابی، درباره دانشجویان و علمی هیأت
. گرفت انجام ارزشیابی روند بهبود جهت در دانشجویان، فرم در مندرج هایشاخص
 پژوهشگر پرسشنامه با دانشجو 370 و دانشگاه علمی هیئت اعضای از نفر شصت
 نمدرسا همه که بود آن از مطالعه حاکی این نتایج. گرفتند قرار ارزیابی مورد ساخته

 توسط ارزشیابی آنان نظر از ولیند بود موافق نمسئوال و شجودان توسط ارزشیابی با
 53ند بود موافق مدرس ارزشیابی با دانشجویان درصد 89. داشت دانشجو اولویت

 نظر از خوب مدرس هر معیارهای. نمودند عنوان مثبت تأثیر دارای را آن درصد
. بود دریست روش و علمی توانایی عمده، اولویت و مشابه نمدرسا و دانشجویان

 تفهیم و بیان قدرت و درس محتوای به تسلط گروه دو هر از نظر هاشاخص ترینمهم
 از را بصری مناسب و سمعی وسایل از استفاده گروه دو هر. بود درسی مطالب

 هایپیشنهاد و هاانتقاد پذیرش و درس طرح هئارا ولی اهمیت کم هایشاخص
 .مهم بود دانشجویان نظر از دانشجویان

 دوزییمنی دانشگاه، کیفی ارتقا در آن کنندهتعیین نقش و آموزش اهمیت به نظر با
 آموزشی عوامل شناسایی هدف با را ایمطالعه (1387) حصاری بهادری و سرخابی

 از نفر 110نمودند.  طراحی ارشد کارشناسی هایدوره در آموزش کیفیت بر ثرؤم
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 و علوم هایدانشکده ارشد رشناسیکا دانشجویان از نفر 140 و علمی هیأت اعضای
 عمل مورد هایمالك از استفاده که داد نشان نتایج. بودند مطالعه نمونه مهندسی فنی
 محتوای تدریس، سازماندهی روش چگونگی دانشجو، و علمی هیأت گزینش در

. است موثر آموزش کیفیت بر کالسی ارزشیابی و آموزش فضای سازماندهی آموزشی،
 دانشجویان از بیشتر آموزش، کیفیت بر را عوامل این تأثیر جویان دختر،دانش همچنین،

 مورد هایمالك از ترتیب استفاده به دانشجویان، و علمی هیأت اعضای و دانستند پسر
 سایر از مؤثرتر آموزش کیفیت بر را تدریس روش و علمی هیأت گزینش در عمل

 .کردند آموزشی ارزیابی عوامل
 با که( 1381) مردیجهانو  مالیری ؛ مطلق؛ شکورنیا  یقتحق از حاصل نتایج

 نتایج بازخورد نسبت به اهواز پزشکی علوم دانشگاه اساتید دیدگاه بررسی هدف
 درصد 1/55 اینکه با داد گرفت نشان صورت تدریس کیفیت بهبود و استاد ارزشیابی

 اساتید درصد 85 ،بودند موافق اساتید آموزشی وضعیت ارزیابی کنونی روش با اساتید
 تدریس کیفیت بهبود در بازخورد مناسب عنوان به اساتید به را ارزشیابی نمره اعالم
به  اولویت، ترتیب به اساتید ارزیابی کنونی روش با اساتید مخالفت. نمودند تلقی مفید
 عدم و دانشجویان صداقت عدم آموزشی، استاندارد شرایط نبودن به مربوطعمده طور 

ة نمر که کردند اذعان اساتیددرصد  8/45. دانستند استاد شأن و حرمت رعایت
 31 حدود که حالی در. بود اآنه تدریس شیوه واقعیت بیانگر ایاندازه تا آنان ارزشیابی

ارزشیابی  ة. نمربودن آنها تدریس واقعیت یانگرب ارزشیابی نمره که نمودند اعالمدرصد 
 آنان را افزایش این و داد نشان افزایشقبل از آن  سال به نسبت اساتید درصد 3/52

 ارائه و شیوه تدریس در نظر تجدید درسی، محتوای بر بیشتر تسلط و توانایی به منوط
 از بازخورد گرفتن و ارزشیابی نتایج از اطالع نیز و درسی کاربردی و مناسب محتوای

 افت گذشته سال به نسبت علمی تهیأ یاعضادرصد  4/37دانستند. می دانشجویان
 ةشیو از ارزشیابی ةنمر در اشکال وجود آنان را کاهش این عمده علل کهند داشت

 عملکرد دلیل به هاانگیزه کاهش مدرس، چند توسط درس یك مشترك ارائه تدریس،
 .م نمودنداعال دانشجویان صیلیمقطع تح و نمسئوال نامناسب

 کارشناسی مقطع دانشجویان در میان که( 1385) زادهحسینقلی و شعبانی مطالعه
 که بود امر این از حاکی گرفت صورت مشهد دانشگاه فردوسی تربیتی علوم هایرشته
 وجود فاصله معناداری اساتید تدریس کیفیت مطلوب وضعیت و موجود وضعیت بین
 خدمت از قبل معلمان عقاید بر مدرسه تجربه تأثیر بررسی»عنوان  با پژوهشی .شتدا

http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=11590
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=11590
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=7443
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=7443
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=39361
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=39361
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=45500
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این  نتایج. است شده انجام مصاحبه با به روش توصیفی« اثربخش تدریس درباره
 هایمهارت موضوع درس، بر تسلط ارتباط، برقراری توانایی هایویژگی تحقیق

 عنوان به ار مثبت شخصیت داشتن و یاهای حرفهمهارت درس، کالس مدیریت
 است. کرده ذکر خوب های مدرس ویژگی

 های تدریسمؤلفه سانفرانسیسکو درباره دانشگاه در شده انجام تحقیق نتایج
 مهارت هایمؤلفه ،دانشجویان، استادان دیدگاه از که است آن از حاکی اثربخش
 مفراه و درسی مواد و محتوا سازماندهی بازخورد فوری، انسانی، روابط و ارتباطی

 داشتن توجه هایولی مؤلفه کنندمی رعایت را دانشجویان برای یادگیری سازی محیط
کار  به ضعیفی سطح در را درسی مواد بودن و برانگیزاننده دانشجویان یادگیری به

 1(.2005)دانشگاه سانفرانسیسکو،  برندمی
ادند و معلم اثربخش در چین انجام ددربارة ای کیفی ( مطالعه2009(2لوی و مینگ

: الف( اخالق معلم؛ ب( عبارت است از یبه این نتیجه رسیدند که ابعاد اثربخش
امتحانی  هایأثیر معلم در نمرهد( تای؛ ای؛ ج( پیشرفت حرفههای حرفهمهارت
های معلمان اثربخش؛ توانایی در ارتباط ؤلفه( م2006(3آموزان. از نظر مالیکادانش

، حفظ فراهم کردن محیط مناسب برای یادگیری ،نآموزاانگیزش دانش ،مطالب درسی
آموزان و مدیریت کالس درس است. رینولدز و مندی به دانشو نگهداری عالقه

اثر بخش در انگلستان بیان  های معلم( در مورد تاریخ ارزشیابی2004) 4همکاران
 جوَ ،ای های حرفهسه معیار مهارتگردد و بر می 1976سال اند که این تاریخ به داشته

 5اند. سینسکالویس برای معلم اثر بخش تعریف کردههای تدرکالس درس و مهارت
اهداف و حفظ نظام  ،عد روابطبّ سهها معلم اثربخش را در ای( دریافت که کره2002)

 (.2010، 6)اصغری و محجوب مودب اندآموزشی تعریف کرده
 

 ( نتایج تعدادی از مطالعات مرتبط1جدول )

                                                                                                                                      

1. San Francisco University, 2005 

2. lui & meng 
3. Malikow 

4. Reynolds et al 

5. Siniscalco 

6. Asgari & MahjubMoadab 
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 گیرینتیجه عنوان نویسنده
رجبیان غریب؛ 
 حجازی و امید

(1393) 

 کیفیت مؤلفه های اهمیت
 بر دانشجویان دیدگاه از تدریس

 حساسیت تحلیل پایه
 مصنوعی عصبی شبکه

 کشاورزی دانشجویان دیدگاه از کیفیت تدریس
 به را حساسیت بیشترین تهران طبیعی منابع و

 محتوا تسلط بر و های ارتباطیمهارت به ترتیب
 دانشجویان دیدگاه از تدریس کیفیت و

بیشترین  مشهد فردوسی دانشگاه کشاورزی
 و بر محتوا تسلط به ترتیب به را حساسیت

 .دارد ارتباطی هایمهارت
زابلی ، مالمون و 

 (1393حسنی )
ارتباط بین عوامل موثر بر کیفیت 

تدریس اساتید: مدل یابی 
 معادالت ساختاری

های  مؤلفهفردی در بین سایر ارتباط میان مؤلفه
کیفیت تدریس اهمیت بیشتری دارد و مدل یابی 

های لفهؤمعادالت ساختاری نشان داد که ارتباط م
ها بر یکدیگر  مؤلفهمختلف و تاثیر متقابل این 

 خوبی شناسایی شوند.ه باید ب
Klassen, R. 

, *M., & Tze
V. M. C. 
(2012). 

 خصوصیات روانشناختی معلمان
 ربخشی تدریس و اث

های ژگینتایج این یافته نشان داد که وی
ی شخصیتی)خودکارآمدی و شخصیت( رابطه قو

 با اثربخشی آموزش اساتید دارد.

Ghonji,; 
Khoshnodifar
,;  Hosseini, 

& 
Mazloumzad
eh, (2013). 

 عوامل از برخی تحلیل و تجزیه
 اعضای در موثر آموزش کیفیت

 های دانشکده علمی تأهی
 طبیعی منابع و اورزیکش

مهارت -های ارتباطیمهارت-رح درسط
های شخصیتی. گیژوی -قابلیت تدریس-آموزشی

یرگذار بر مقوله تدریس أثترین عوامل تمهم
 اثربخش بودند.

 
 

 شناسی پژوهشروش
 این در. است پیمایشی ها،داده گردآوری نظر از و کاربردی هدف بعد از پژوهش این

 خصوص در نمتخصصا و خبرگان اخذ نظرات برای دلفی وشر از ابتدا پژوهش،
 اولیه، الگوی گیریشکل از پس .شد استفاده های تدریس اثربخشؤلفهشناسایی م
طبیبی؛ ملکی و )مطرح سازد  ایپرسشنامه قالب در را خود الگوی باید پژوهشگر
 خبرگان از نظرات گیریبهره برای منظور بدین تحقیق، این (. در2009، 1دلگشایی
 در کهپذرفت  انجام افرادی مشارکت با دلفی روش کاربرد و شد طراحی ایپرسشنامه

 شناخته دلفی پانل عنوان به افراد این. بودند تخصص و دانش دارای پژوهش موضوع
                                                                                                                                      

1. Tabibi; Maleki & Delgoshaei 
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 اجرای. شدند انتخاب دلفی اعضای عنوان به شرایط واجد افراد از نفر ده. شوندمی
های پژوهش از که متغیرها از فهرستی اول دور در. شد انجام مرحله دو در دلفی

 روش انجام .گرفت قرار خبرگان اختیار در نظر اظهار برای ندبو شده استخراج پیشین
 نهایی مرحله در یافت. پایان نظر اتفاق معیار براساس و دوم دور اتمام از پس دلفی،
 ی استان کردستانکاربرد-دانشجویان دانشگاه جامع علمی شامل پژوهش آماری جامعه
ساده و  تصادفی صورت به نمونه حجم. گردید توزیع آنها بین پرسشنامه که بودند

برای شناسایی  .شد تعیین نفر 364 براساس فرمول تعیین حجم نمونه کوکران
های تدریس اثربخش در مرحله اول با توجه به مطالعات و تحقیقات صورت هلفؤم

استخراج شد و در اختیار )متخصصان و  فهمؤل 32گرفته داخلی و خارجی حدود 
ی کلیدی شناسایی هاؤلفهریزی و تدوین درسی( قرار داده شد تا ماساتید حوزه برنامه

 28از میان عنوان اثرگذارترین متغیرها ه لفه بؤم ششد. که در نهایت بندی گردو رتبه
 شد. استخراجحاضر  ةفؤلم

 
 

 
 اثیرگذار بر تدریس اثربخش از دید اعضای پانل دلفیأمتغیرهای کلیدی ت (1) نمودار

تدریس 

 اثربخش

ثر و دقیق ؤاجرای م

برنامه از پیش طراحی 

 )روش تدریس( شده

ارزشیابی موثر و 

 مبه هنگا

توجه به محیط 

 یادگیری

طراحی برنامه 

)برانگیزنده  درسی

بودن محتوا و 

 ساختار مناسب(

های ویژگی

 شخصیتی مدرس

روبط انسانی 

حاکم بر جو 

 کالس
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ای شناسایی شده، پرسشنامهة لفؤم ششدر مرحله دوم روش تحقیق با توجه به 

ن داد و روایی آن از نظر متخصصانظر را پوشش می های موردساخته شد که گویه
و نفر از اعضای جامعه تحقیق(  38تعداد آزمون )پیش تأیید گردید. و پایایی آن با

 تعیین گردید. 86/0 آزمون آلفای کرانباخ براساس
 

تدریس در دانشگاه  برنامه طراحی به مربوط معیارهای وضعیت ال اول:سؤ
 کاربردی استان کردستان چگونه است؟-جامع علمی

 
 خطای معیار میانگین انحراف معیار میانگین تعداد 

 به مربوط معیارهای
 تدریس نامهبر طراحی

364 0600/3 09008/1 10901/0 

 
( 0600/3دهد که مقدار میانگین نمونه )نتایج آزمون آمار توصیفی نشان می

 نیز آمار استنباطیطبق تر است و این موضوع ( میانگین کل، بزرگ5/2باشد و از )می
   یید شود.أباید ت

 
بنابراین  است درصد پنج از ترکوچك باال آزمون داریمعنی سطح اینکه به توجه با

توسط کاربردی بیش از حد م-در دانشگاه جامع علمی رنامه درسیمعیار طراحی ب
 ( است.5/2یعنی )

 دقیق و ثرؤم )اجرای تدریس مربوط به روش معیارهای وضعیت ال دوم :سؤ
شده( در دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کردستان طراحی پیش از برنامه

 چگونه است؟

Test Value = 2/5 

 Tمقدار 
درجه 
 آزادی

Sig. (2-
tailed) 

اختالف میانگین 
نمونه با مقدار 

 مورد آزمون

 /. درصد95سطح اطمینان 

Lower Upper 

 مربوط معیارهای
 برنامه طراحی به

 تدریس
925/3 99 000/0 42000/0 2077/0 6323/0 
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 خطای معیار میانگین انحراف معیار میانگین تعداد 

 16581/0 24171/1 0220/3 364 ش تدریسرو

 
(  0220/3نتایج آزمون آمار توصیفی نشان می دهد که مقدار میانگین نمونه )

نیز باید آن را تأیید استنباطی آمار  تر است که( میانگین کل، بزرگ5/2باشد و از )می
 .نماید

 ،است درصدپنج  از ترکوچك باال آزمون داریمعنی سطح اینکه به توجه با
 وسطکاربردی بیش از حد مت-تدریس در دانشگاه جامع علمی معیار روش بنابراین
 ( است.5/2)یعنی 
در  کالس روبط انسانی حاکم بر جوّ مربوط به معیارهای وضعیت ال سوم :سؤ

 کاربردی استان کردستان چگونه است؟-دانشگاه جامع علمی
 

 خطای معیار میانگین انحراف معیار میانگین تعداد 
 99741/0 31658/1 0117/4 364 روبط انسانی

 
( 0117/4دهد که مقدار میانگین نمونه )می نتایج آزمون آمار توصیفی نشان

استنباطی  هایبا آزمونتر است و این موضوع ( میانگین کل، بزرگ5/2باشد و از )می
 ید شود.أیباید تنیز 

 

 

Test Value = 2/5 

Tمقدار 
درجه 
 آزادی

Sig. (2-
tailed) 

اختالف میانگین 
نمونه با مقدار 

 مورد آزمون

 /. درصد95سطح اطمینان 

Lower Upper 

 5888/0 0312/0 31000/0 001/0 99 207/2 روبط انسانی

 

Test Value = 2/5 

Tمقدار 
درجه 
 آزادی

Sig. (2-
tailed) 

اختالف 
یانگین نمونه م

با مقدار مورد 
 آزمون

 /. درصد95سطح اطمینان 

Lower Upper 

 7763/0 3437/0 56000/0. 000/0 99 137/5 تدریس روش
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بنابراین  است درصد از پنج ترکوچك باال آزمون داریمعنی سطح اینکه به توجه با

کاربردی بیش از حد -در دانشگاه جامع علمی کالس جوّ بر حاکم انسانی معیار روبط
 ( است.5/2یعنی متوسط )

در  های شخصیتی مدرسبه ویژگی مربوط معیارهای یتوضع ال چهارم :سؤ
 دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کردستان چگونه است؟

 
 خطای معیار میانگین انحراف معیار میانگین تعداد 

 17551/0 75507/1 4450/3 364 ویژگی های شخصیتی

 
(  می 4450/3نتایج آزمون آمار توصیفی نشان می دهد که مقدار میانگین نمونه )

 هایدر آزمون( میانگین کل، بزرگتر است و این موضوع نیز همچنین 5/2باشد و از  )
 یید شود.نیز باید تأ استنباطی

 

Test Value = 2/5 

Tمقدار 
درجه 
 آزادی

Sig. (2-
tailed) 

اختالف میانگین 
نمونه با مقدار 

 مورد آزمون

 /. درصد95سطح اطمینان 

Lower Upper 

ای ویژگی ه
 شخصیتی

573/4 99 000/0 88000/1 0642/1 6958/2 

 
بنابراین  است درصد پنج از کوچکتر باال آزمون داریمعنی سطح اینکه به توجه با

کاربردی بیش از حد -در دانشگاه جامع علمی مدرس شخصیتی هایمعیار ویژگی
 ( است.5/2یعنی متوسط )

در دانشگاه جامع  یریتوجه به محیط یادگ معیارهای وضعیت ال پنجم :سؤ
 کاربردی استان کردستان چگونه است؟-علمی
 

 خطای معیار میانگین انحراف معیار میانگین تعداد 
 55490/0 1394/1 5126/3 364 محیط یادگیری
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(  5126/3دار میانگین نمونه )دهد که مقنتایج آزمون آمار توصیفی نشان می
نیز آمار استنباطی از راه است و این موضوع  تر( میانگین کل، بزرگ5/2باشد و از  )می

 یید شود.تأباید 

 
بنابراین  است درصد پنج از ترکوچك باال آزمون داریمعنی سطح اینکه به توجه با

کاربردی بیش از حد متوسط -یادگیری در دانشگاه جامع علمی معیار توجه به محیط
 ( است.5/2یعنی )

در  ثر و به هنگامؤبه ارزشیابی م مربوط معیارهای وضعیت ال ششم :سؤ
 چگونه است؟دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کردستان 

 خطای معیار میانگین انحراف معیار میانگین تعداد 
ثر و ؤارزشیابی م

 به هنگام
364 6100/2 6214/1 45981/0 

 
(  6100/2ار میانگین نمونه )دهد که مقدنتایج آزمون آمار توصیفی نشان می

 آمار استنباطی براساستر است و این موضوع ( میانگین کل، بزرگ5/2)باشد و از می
 یید شود.أباید تنیز 

 

 

Test Value = 2/5 

Tمقدار 
درجه 
 آزادی

Sig. (2-
tailed) 

اختالف 
میانگین نمونه 
با مقدار مورد 

 آزمون

 /. درصد95سطح اطمینان 

Lower Upper 

ارزشیابی موثر و 
 به هنگام

384/5 99 000/0 94500/0 5968/0 2932/1 

 

 

Test Value = 2/5 

Tمقدار 
درجه 
 آزادی

Sig. (2-
tailed) 

اختالف 
میانگین نمونه 
با مقدار مورد 

 آزمون

 /. درصد95سطح اطمینان 

Lower Upper 

 7984/0 3416/0 56000/0 000/0 99 137/5 محیط یادگیری
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بنابراین  است. درصدپنج  از ترکوچك باال ونآزم داریمعنی سطح اینکه به توجه با
کاربردی بیش از حد متوسط -در دانشگاه جامع علمی هنگام به و ثرؤم معیار ارزشیابی

  ( است.5/2یعنی )
 

 اثربخش تدریس معیارهای نمرة میانگین مقایسۀ
 انحراف معیار میانگین متغیرها ردیف

 09008/1 0600/3 تدریس برنامه طراحی 1

 24171/1 0220/3 تدریس روش 2

 31658/1 0117/4 انسانی روبط 3

 75507/1 4450/3 شخصیتی هایویژگی 4

 1394/1 5126/3 یادگیری محیط 5

 6214/1 6100/2 هنگام به و ثرؤم ارزشیابی 6

 
های جدول باال، بیشترین میانگین مربوط به متغیر روابط انسانی با با توجه به داده

( و همچنین متغیر 06/3عد متغیر طراحی برنامه درسی با میانگین )( و ب01/4میانگین )
 فه قرار دارد.ؤلم شش( در رتبه آخر بین 61/2ثر و به هنگام با میانگین )ؤارزشیابی م

 
 گیریبحث و نتیجه

 تدریس کیفیت بالطبع .باشدمی آموزش دانشگاه هایرسالت از یکی اینکه به با توجه
 بازخورد سو یك از که مسائلی است ترینمهم ز جملها مدرسان توسط شده ارائه

 ریزیبرنامه و اساسی هایگیریتصمیم آموزشی، مسائل تحلیل و تجزیه برای مناسب
 سوی از و دهدمی قرار عالی موزشآ اندرکاران دست و اختیار مسئوالن در راهبردی

 آنان دریسکیفیت ت بهبود باعث که عواملی از آگاهی با علمی تأهی اعضای دیگر
 ساخت ایجاد سمت به دانش انتقال نظریه از را خود تدریس توانندشد می خواهد
 دانشجو سوق دهند. کردن فعال و دانشجو توسط دانش

شریفیان، نصر و  تحقیق نتایج با ال اول پژوهشؤسنتایج به دست آمده در پاسخ به 
 تدریس طراحی معیار به اصفهان دانشگاه استادان توجه ندداد که نشان( 1384) عابدی

 قائدی پژوهش با تحقیق هایهمچنین یافته .ندارد همخوانی قرار دارد، پایینی سطح در
 که معیار چرا ،ندارد مطابقت تهران، شهر تربیتی علوم هایدانشکده در( 1373)
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 ةاما نتیج .شتدا قرار پایینی سطح در ا،هدانشکده این استادان توسط تدریس طراحی
( و 1385) (، شعبانى ورکى1391های رعدآبادی و همکاران )ده با یافتهبه دست آم

نتیجه گرفتند معیار طراحی تدریس در  آنها .( مطابقت دارد1386) عندلیب و احمدی
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان از نظر دانشجویان در سطح مطلوبی قرار دارد.

 و ، عسکری(1388) زادهشیخ های تحقیقال دوم با یافتهؤنتایج حاصل از س
 عندلیب و احمدی ،(1385) ورکى (، شعبانى1384، شریفیان )(2010) محجوب

 .دارد ( مطابقت1386)
 (،1388) زادههای حاصل از پژوهش شیخیافته با سوم الؤسهای مربوط به یافته
 ،(1384) (، شریفیان1390) محدثی و همکاران ،(2010) محجوب و عسکری

 (، شعبانى1386) (، عندلیب و احمدی1384، شریفیان )(1391) مکارانه و رعدآبادی
( 1998) همکاران و (، دیگبی2010وانت و همکاران ) ،(1997) تنگ ،(1385) ورکى

 مربوط معیار تتحقیقا این همة در. دارد مطابقت( 2005) سانفرانسیسکو دانشگاه و
سطح  در مناسب، انسانی روابط عبارتی به یا کالس جوّ بر حاکم انسانی روبط به

 است. شده رعایت باالیی
 که( 1373رحیمی ) پژوهش از حاصل هاییافته با چهارم الؤس مربوط به نتایج

 و اندخلق و خوش پرانرژی پرکار، فعال، افرادی اصفهان، دانشگاه استادان داد نشان
با ال ؤ. همچنین نتایج این ساستهمسو  هستند، قائل احترام دانشجویان برای
 و 1میبدی (، میرمحمدی2010، عسکری و محجوب )(1388) زادهشیخهای یافته

 .رد( همخوانی دا1386(، و عندلیب و احمدی )1384، شریفیان )(1392) همکاران
 سانفرانسیسکو دانشگاهاز پژوهش  حاصل هاییافته با پنجم الؤس مربوط به نتایج

 توجه معیاریعنی  .ردخوانی داهم( 1390) واحدپرست معتمدی وگشمرد، و  (2005)
 کاربردی-علمی جامع دانشگاه در ها،یادگیری، همچون نتایج این پژوهش محیط به

 بود. متوسط حد از بیش
که ( 1373) حاصل از پژوهش قائدی هاییافته با ششم الؤس های مربوط بهیافته

 پایینی سطح در را مستمر ارزشیابی معیار تربیتی علوم هایدانشکده استادان داد نشان
 و میبدی میرمحمدی تحقیق نتایج با مقابل در. ندارد همخوانی برند،می کار به

دفلین و  ،(1385) ورکى شعبانى ،(1386) احمدی و عندلیب ،(1391) همکاران

                                                                                                                                      

1. Mirmohammadi Meybodi 
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 دیدگاه است. شناخت منطبق( 2005) سانفرانسیسکو دانشگاه و( 2010) 1ساماراویکرما
 هایفعالیت آگاهانه تنظیم به نظام آموزشی اصلی مشتریان عنوان به دانشجویان

 .خواهد نمود کمك تدریس
ها میانگین بودن باال میزان های حاصل از این پژوهش و اینکهبا توجه به داده

 بنابراین نیست، باال روابط انسانی( چندان مؤلفهجز در شده ) تعیین میانگین به نسبت
 و تردقیق ریزیبرنامه ر دانشگاه مربوط باوالن و دست اندرکاران دئکه مس الزم است

 اقدامات استادان اثربخشی تدریس بیشتر هرچه افزایش به نسبت مضاعف تالش
های درسی و توجه به ساختار و محتوای برنامه .اولویت خود قرار دهند در را اساسی

های تدریس فعال و درگیر کردن برانگیزاننده بودن این محتوا، استفاده از روش
دانشجویان در امر تدریس و یادگیری، ایجاد محیطی شاداب و فعال برای امر یادگیری 

 ادراکی( اساتید، برگزاری ،انسانی ،های )فنیو تدریس، باال بردن دانش و مهارت
 هیأت اعضای آشنایی برای مداوم صورت تدریس به جدید هایروش آموزشی کارگاه
 اعضای مثبت نگرش و تجربه دانش، به تدریس، توجه مختلف هایبا روش علمی

 و منظم و مرتبط هاىهمایش در شرکت و دانشگاهی درس طرح علمی به تهیأ
 توصیه نیز درس دانشگاهی طرح در آنان مشارکت افزایش منظور به شده ریزیبرنامه

 به توجه با امحتو تنظیم مهم یادگیری، منابع انتخاب در دانشجو مشارکت .گرددمى
 هایعرصه و دانشجویان بیشتر ارتباط برقراری و فراگیران واقعی یازهاین وهاقهعال

 با دانشجویان هایارزیابی . الزم استدارد آموزشی ضرورت محتوای مناسب با عملی
 همکاران، و التحصیالن فارغ هایارزشیابی تدریس مانند اثربخشی هایشاخص سایر

 مطرح تربیتی متخصصان سوی زا تدریس و کیفیت یادگیری مشاهدة و خودارزیابی
 الزم بنابراین، دارند. ارزشیابی و یادگیری در متفاوتی هایتوانایی دانشجویان .شود
از آنجا که طبق  .شود لحاظ ارزشیابی در دانشجویان متفاوت هایتوانایی است
 ان یادگیری در دانشجویان متفاوت های جدید روانشناسی یادگیری، میزها و یافتهنظریه

بنابراین نوع نگاه  ،دارد بستگی به تعداد زیادی از متغیرهای زمینه ای و محیطی و
 دانشجویان به مقوله ارزیابی متفاوت است.

                                                                                                                                      

1. Devlin & Samarawickrema 
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 منابع
 ةمجل . عالى آموزش و پایدار سیاسى ةتوسع (.1384کاظمى، محمد ) اخوان 

 .32 – 13: 1 ،عالى آموزش ریزىهبرنام و تحقیقات

 ،به نگاهی: دانشگاهی کیفیت بهبود برای مستمر زیابیار .(1386عباس ) بازرگان 
 دومین همایش مقاالت مجموعه .ایران عالی آموزش نظام در تجربه دهه یك

 آموزش و سنجش سازمان :تهران .دانشگاهی کیفیت ارتقای برای درونی ارزیابی
 .کشور

 ،بمناس ساختار سازمانی به دیگر نگاهی .(1389) و عامری، رضا عباس بازرگان 
مجموعه  .کشور عالی آموزش نظام و دانشگاهی سطوح در کیفیت ارزیابی برای

 :تهران. دانشگاهی نظام در کیفیت درونی ارزیابی ساالنه همایش چهارمین مقاالت
 .تهران دانشگاه کیفیت ارزیابی مرکز

 ،؛عالی آموزش در اثربخش تدریس. (1382)، مادلین اتکینسون و جورج براون 
 و چالوس واحد اسالمی آزاد دانشگاهنوشهر: انتشارات  وانگاهی.دی ملوك ترجمة
 .نوشهر

 هیئت اعضای تدریس (. اثربخشی1391گی، امیرحسین )بیپورجاوید، سهیال و علی 

 ،عالی آموزش نامةرازی.  دانشگاه طبیعی و منابع کشاورزی پردیس مطالعة :علمی
5 (20 :)6 -  80. 

 در فناوری از استفاده با مؤثر تدریس(. 1388) گاری پول، ؛.دبلیو .آی تونیبیتز 
 .سمت :تهران، امین عظیمی و زمانی عشرتبیبی ترجمه؛ عالی آموزش

 (. اهمیت1393) ، محمود امید یوسف و، سید حجازی غریب، فاطمه؛ رجبیان 

 حساسیت شبکه تحلیل پایه بر دانشجویان دیدگاه از تدریس کیفیت هایمؤلفه

 .23-13: 29،  کشاورزی آموزش دیریتم پژوهشمصنوعی.  عصبی
 کید بر انواع طراحی آموزشیأهای برتر تدریس با تروش(. 1388زاده، رضا )رحال .

 واحد انتشارات جهاد دانشگاهی تربیت معلم. :تهران
 تضمین  .)1381 (سیدمقتدی، پرستو هاشمی ، رضارحیمی، حسن؛ محمدی

، مبتنی بر دانایی ةهمایش توسع کیفیت در آموزش عالی مفاهیم، اصول، تجربیات،
http://www.civilica.com/Paper-   

http://www.civilica.com/Paper-CKBD01-CKBD01_007.html
http://www.civilica.com/Paper-CKBD01-CKBD01_007.html
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 ؤثر در تدریس بندی عوامل م. اولویت(1391))و دیگران(  رعدآبادی ، مهدی
 (:11) 12زشکی ،ایرانی آموزش در علوم پ ةاثربخش از دیدگاه دانشجویان ، مجل

817- 825 . 

 ،بر ثرؤم عوامل بین ارتباط .(1393) حسنی، مهدی ، زینب و مالمون اله؛روح زابلی 
راهبردهای آموزش در علوم ساختاری.  معادالت یابیمدل: اساتید تدریس کیفیت

 .321  - 315(: 5) 7 پزشکی،
 ( بررسی1392زندی، بهمن و خسروی، فروغ .) برنامة مطلوب و موجود وضعیت 

 . نامةدانشجویان دیدگاه از آموزشی رشتة تکنولوژی ارشد کارشناسی درسی

 .138  - 123(: 21) 6 ،عالی آموزش
 دیدگاه از اثربخش تدریس هایمؤلفه (. ارزیابی1392) ستاری، صدرالدین 

ش و پژوهش در علوم ریزی درسی )دانپژوهش در برنامه ةفصلنام. دانشجویان
 .146  - 134(: 12) 10 ، (ریزی درسیبرنامه-تربیتی

 تهران .مدیریت کالس (.1390صیف ، محمدحسن) و ، محمدرضا سرمدی: 
 .ردانشگاه پیام نو انتشارات

 ،و یادگیری روانشناسی) نوین پرورشی روانشناسی(. 1390) اکبرعلی سیف 
 .دوران نشر: تهران (.آموزش

 ،نشانگرهای (. تبیین1384) لطفعلی عابدی،و  احمدرضا نصر، فریدون؛ شریفیان 

 در آن تحقق میزان و عالی آموزش مؤسسات و هادر دانشگاه اثربخش تدریس

 – 25: (2) 2  ،عالی آموزش در ریزیهو برنام ژوهشپ فصلنامه . اصفهان دانشگاه
54. 

 در تدریس کیفیت بررسی. (1385) رضوان زاده،حسینقلی بختیار و ورکی، شعبانی 
 .22  -1: 39 .عالی آموزش در ریزیبرنامه و پژوهش . فصلنامهدانشگاه

 ،سمت انتشارات :تهران .پرورشی و آموزشی هایمهارت .(1392) حسن شعبانی. 
 مردیجهانو  علیرضا، مالیری ؛ محمداسماعیل ،مطلق؛ شکورنیا عبدالحسین، 

نظرات دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اهواز نسبت به  (.1381) عبدالرضا
ویژه نامه پنجمین  (:1)2،  مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. ارزشیابی استاد

  . همایش کشوری آموزش پزشکی
 یاندانشجو دیدگاه از اثربخش تدریس هایشاخص (.1388) مصطفی اده،زشیخ 

 .157 – 141: 7، عالی آموزش نامه (.ارومیه واحد) اسالمی آزاد دانشگاه

http://www.edcbmj.ir/browse.php?mag_id=27&slc_lang=fa&sid=1
http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=2947
http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=2947
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=11590
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=7443
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=39361
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=45500
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=45500
http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=1156
http://fa.journals.sid.ir/JournalListPaper.aspx?ID=10796
http://fa.journals.sid.ir/JournalListPaper.aspx?ID=10796
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 (. تأثیر1388) تالوکی، محمّدتقی و معتمدی  ؛ نیازآذری، کیومرث صالحی، محمد 

 و چهارم های آموزان پایهدانش خواندن سواد پیشرفت بر تدریس فعال هایروش
  .97 – 60(: 32) 8 ،آموزشی های نوآوری فصلنامةمازندران.  استان ابتدایی پنجم

 بر تدریس ترجیح (. دالیل1390) فر، رضابهنام ، ترانه و  عنایتی ، فرشیده؛  ضامنی 

 فصلنامهساری.  اسالمی واحد آزاد دانشگاه علمی هیأت اعضای توسط پژوهش

 .94 -  73(: 2) 5، واحدگرمسار اسالمی آزاد آموزشی دانشگاه مدیریت و رهبری
  تدوین (. 1388الدین؛ ملکی، محمدرضا و دلگشایی، بهرام )جمالطبیبی، سید

 ، تهران: فردوس.نامه، طرح پژوهشی و مقاله علمیرساله، پایان
 ،از اثربخش تدریس هایشاخص(. 1381) طاهره نژاد،اسالمی و علیرضا ظهور 

 علوم پژوهشکده فصلنامه .کرمان پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان دیدگاه
 .13  - 5: (2) 4، (پایش)دانشگاهی هادج بهداشتی

 ،تدریس هایویژگی مقایسه(. 1389) هاجر مؤدب، محجوبو  فریبا عسگری 
 هایگام. گیالن پزشکی دانشگاه علوم دانشجویان و مدرسین دیدگاه از اثربخش

  .33  - 26: (3) 5، پزشکی آموزش در توسعه
 ،تدریس معیارهای کارگیری به میزان(. 1386) غالمرضا احمدی، و بهاره عندلیب 

 سال در دانشجویان نظر از واحد خوراسگان اسالمی آزاد دانشگاه در اثربخش
 .82  - 67: (3) 4، تربیتی علوم در پژوهش و دانش؛ 1385-86تحصیلی 

 دانشگاه تبریز :تبریز .تدریس فنون و هاروش .(1382) اسکندر آذر، فتحی. 
 در اثربخش تدریس نشانگرهای بیینت و بررسی. (1384)شریفیان  ، فریدون 

 کارشناسی نامةپایان .اصفهان دانشگاه در آن تحقق میزان و آموزش عالی مؤسسات

 .اصفهان دانشگاه تربیتی علوم دانشکدة ،آموزشی ریزیبرنامه ارشد رشته
 ،هیأت اعضای تدریس هایروش کیفیت مقایسة و بررسی (.1373یحیی ) قائدی 

 دانشکدة ،ارشد کارشناسی نامةپایان. تهران شهر تربیتی معلو هایعلمی دانشکده

 .طباطبایی عالمه تربیتی دانشگاه علوم
 ،اساتید هایدیدگاه(. 1390) حکیمه واحدپرست، و نیلوفر معتمدی، رقیه؛ گشمرد 

. خوب استاد یك هایویژگی در مورد بوشهر پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان و
 .57  - 48: (3) 8، پزشکی علوم در آموزش ایرانی مجله
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 فاطمه ،بهرامیو  جعفری، سیدابراهیم؛ محمدرضا، عابدی ؛ دار ، محمدجوادلیاقت 
ثیر روش تدریس بحث گروهی با روش تدریس أمقایسه میزان ت (.1387)

پژوهش و . های ارتباطی دانشجویانپیشرفت تحصیلی و مهارت سخنرانی بر
 .56  - 29 (:3) 10 ،ریزی در آموزش عالیبرنامه

 ،ایمقایسه بررسی(. 1390) رضا صافی، سالم و آرام فیضی، حمیده؛ محدثی 
 دانشگاه دانشجویان و علمی تهیأ اعضای دیدگاه از اثربخش تدریس هایشاخص

 پزشکی علوم دانشکده مامایی و پرستاری دانشکده دوماهنامه. ارومیه پزشکی علوم
 .471 – 464 :6 ،ارومیه

 ،(. 1388) حمید روحی، و بهنام زاد،زمان اهلل،هدایت رزاد،شی معصومه؛ معزی
 معیارهای و اساتید ارزشیابی مورد در دانشجویان و علمی تهیأ اعضای دیدگاه

 علوم دانشگاه مجله . شهرکرد پزشکی علوم دانشگاه در استاد تدریس در ثرؤم

 .37 – 15: (4) 2 ،پزشکی
 روانی جو اثربخشی معلمان وقش خود بررسی ن .(1386) سیدحسن ،میرصدوقی-

 . تربیتانتشارات  :تهران. اجتماعی کالسی در مدیریت فرایند یاددهی یادگیری
 ،ترجمة ؛هادانشگاه در تدریس راهنمای .(1383). اف ماریمیلر،  و .آر .دبلیو میلر 

 .سمت انتشارات تهران:میری،  ویدا
 ت آموزشی از نظر اعضای فرایند بهبود کیفی .(1387مولوی، حسین ) هویدا، رضا و

مجله  ،AQIPای براساس مقیاس های استان اصفهان: مقایسهأت علمی دانشگاههی
 .141 - 132(: 8) 1، شکیزایرانی آموزش در علوم پ

 ،المعارف آموزشدایره) عالی آموزش در کیفیت (.1383) حسینمحمد یارمحمدیان 

 .المعارفدایره دبنیا .تهران: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، (عالى
 برخی مقایسه (.1385) مریم حصاری، بهادری و محمد سرخابی، دوزییمنی 

 شهید هایدانشگاه در ارشد کارشناسیهای دوره آموزش کیفیت بر ثرؤم عوامل

 .80  - 57: 1 ،ایران عالی آموزش انجمن فصلنامه . شریف صنعتی و بهشتی

 
 Akiri, A. & Ugborugbo, N. M. (2009). Teachers Effectiveness and 
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113. 
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