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 چکیده
ده کیفیت تدريس در دانشک ثر برؤم عواملشناسايی از اجرای اين پژوهش، هدف اصلی 

 صورتبهو بود کاربردی  ،بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد بود. پژوهش از لحاظ هدف
فت. انجام گر ونضمتحلیل مبا استفاده از دو روش پیمايشی و  و متوالی اکتشافی -ترکیبی

ه با کعلمی و دانشجويان دانشکده بهداشت بودند  تئهیاعضای  ،جامعه آماری بخش کیفی
. رفتگانجام کدگذاری باز و محوری طريق از  امینتحلیل مض. تن از آنها مصاحبه شد 26

ون مضم 4امل ش استادانثیرگذار بر کیفیت تدريس أی تهامؤلفهان داد که نش اين بخشنتايج 
ی هايژگیوارتباطی،  ی بین فردی وهامهارتپژوهی، و ی آموزشی، دانشهامهارت :اصلی

نشجويان داشامل جامعه آماری بخش کمی، . استزيرمضمون  20و  استادان ایحرفهفردی و 
 یل بودندمشغول به تحص 96 -97مشهد که در سال دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی 

 با استفاده مورد نیاز هایدادهنفر برآورد شد.  225نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران  و
 تأيیدیاملی ی آماری تحلیل عهاروشگیری از با بهرهو گردآوری  ،ساختهاز پرسشنامه محقق

ی هامؤلفهاز بین  ست کها بیانگر آن ی بخش کمیهايافته .گروهی تحلیل شدتک t و
ز تدريس ا لفه کیفیتؤترين ممهم استادان،ارتباطی  ی بین فردی وهامهارت شناسايی شده،

 .استديدگاه دانشجويان 
 

دانشکده  دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ،يان، دانشجوانکیفیت تدريس، استاد :واژگان کلیدی
 بهداشت
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 مقدمه

ی آموزشی و پژوهشی، وظايف و کارکردهای متعددی هاانسازم عنوانبه هادانشگاه
آموزش، پژوهش، تولید دانش و فناوری جديد، ارائه راهبردهای تغییر  ازجمله

(. 1393سلیمی و رمضانی، ) دارندی فعال با تحوالت جهانی روياجتماعی و رويا
عه نیروی محرک توسعه پايدار و حرکت به سوی جام عنوانبهآموزش عالی همچنین 

توجه به با از طرفی (. 1390سرمدی و صیف، ) استمعرفتی، دارای نقشی راهبردی 
 اعضای علمی توان و کیفیت گرو در عالی، آموزش سیهؤم هر اين موضوع که کیفیت

 علمی هیئت اعضای نیازمند خود یهاهدف پیشبرد ، برایاست آن علمی هیئت
جعفری و عبدشريفی، ) است االب ایحرفه یهاشايیتگیقابلیت و  دارای ،توانمند
 ساير موقعیت و شرايط توانندمی علمی هیئت اعضای ،(2001) 1کلر عقیده به .(1392
 .دهند قرار خود الشعاعتحت تخصصی-فنی توان و هاشايیتگی بر تأکید با را عوامل

ی جهان به کیفیت تدريس و يادگیری توجه زيادی هادانشگاهامروزه در تمام  
 هادانشگاهچنین تدريس اثربخش و نشان دادن اين اثربخشی نیز در ، همشودمی

، تدريس (2006) 3از نظر بوتی(. 2010، 2دولین و ساماراويکرما) دارداهمیت زيادی 
 وکه بايد ماهرانه انجام پذيرد  استترين کارکرد نظام آموزشی ترين و اصلیفنی

برخی از ديدگاه . ن استپذيری بیشتر و پاسخگو بودن مدرسانیازمند میئولیت
به تدريس و کیفیت آن در  توجهیبی هادانشگاهپژوهشگران يکی از مشکالت اصلی 

، 5و راديد زما؛ او2015، 4ی پژوهشی است )دوريیوا و همکارانهافعالیتمقابل 
2015.) 
ی دانشگاهی در کشور، هارشتهبا توجه به رشد کمی دانشجويان و گیترش  

و مراکز آموزش عالی  هادانشگاهعلمی در  هیئتیفی اعضای توسعه و رشد کمی و ک
ويژه برای های مهم در نظام آموزش عالی ايران بهيکی از چالشنیز متناسب با آن 

ی هاويژگیهای زيادی برای مشخص کردن تالشگرچه  .تدريس دانشگاهی است
کالت يکی از مش ،تدريس اثربخش با رويکردهای کمی و کیفی انجام گرفته است

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
erKell. 1 

Devlin & Samarawickrema. 2 

Boote. 3 

etal Durišová. 4 

Osma & Radid .5 
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ظهور و ) استی تدريس اثربخش هاشاخصنداشتن  هادانشگاهاساسی در آموزش 

ی تدريس هاشاخص(. ارزيابی تدريس بدون در دست داشتن 1381نژاد، یاسالم
د بلکه سبب افت کیفیت نیز شوباعث بهبود کیفیت آموزش نمی تنهانهاثربخش 

 (.1390سیف، ) شودمی
یت فود کیسیله دانشجويان، مالک مناسبی برای بهبدانشگاه به و استادانارزيابی 

 عضایبازخورد فوری از طريق ارزشیابی تکوينی ا آموزشی است و با ايجاد زمینه
و  يس، ارتقای برنامه درسیعلمی توسط دانشجويان، موجب بهبود روش تدر هیئت
 اين،بنابر(. 1396بامنی مقدم و رفیعی، ) شودمیيادگیری در دانشجويان  توسعه

بررسی  اب استادانبر کیفیت تدريس  مؤثر هایمؤلفهشناسايی  پژوهش حاضر با هدف
کی دانشگاه علوم پزش علمی دانشکده بهداشت هیئتاعضای  وديدگاه دانشجويان 

 .ه استشد اجرامشهد 
 

 و پیشینه پژوهش مبانی نظری
ه با اينکه فرايند تدريس و يادگیری است با توج ،يکی از فرايندهای نظام آموزش عالی

پذيرد، الزم است تا ثیر میأنیروی انیانی هم گرداننده اين فرايند است و هم از آن ت
آموزش عالی مورد توجه قرار گرفته و  يکی از فرايندهای حیاتی در نظام عنوانبه

علمی و کیفیت  هیئتکه اعضای  از آنجا(. 1393سیدرضا، ) شودکیفیت آن ارزيابی 
های اخیر میئله در سالنشجويان دارد، را بر دا تأثیربیشترين تدريس و آموزش آنها، 

، 1زندا) استبدل شده های آموزشی يکی از مباحث مهم در نظام به کیفیت تدريس
و  مدتکوتاهاست و پیامدهای  چندبعدیفرايندی  ،کیفیت آموزش. (2017

 شودی بررسی های متعدداثربخشی آن نیز بايد از جنبه روايناز  ؛دارد مدتطوالنی
( که اين امر میتلزم نگاه جدی به تمام 2017، 3؛ فويری2009، 2گبووربوگواکری و ا)

(. 1389، همکارانو  رئوفی) استيادگیری  -فرايند ياددهی درعوامل درگیر 
درست محتوا به  کیفیت آموزش را به نحوه تدريس مدرس و انتقال پژوهشگران،

آنها آموزش اثربخش، بهترين شکل ممکن در تقويت  دانند. به اعتقادفراگیران منوط می
يک نیروی پیش برنده به سازمان در دستیابی به  عنوانبهاستراتژی تولید است و 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
Zenda. 1 

Akiri & Ugborugbo. 2 

Fourie. 3 
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از نظر (. 2012 ،2چن؛ 2015، 1و همکاران جپین)کند میابتی کمک های رققابلیت

ره دارد بودن فعالیت مدرسان اشا مؤثرکیفیت تدريس به  ،(2013) 3غنچی و همکاران
ی شخصیتی هاويژگیی ارتباطی و هاويژگی، پژوهیدانشو شامل اقداماتی نظیر 

از  ایمجموعه را تدريس اثربخش ،(1389) مدرسان است. عیگری و محجوب
 هایيابی به هدفکه موجب دست دانندمی معرفی شده استادان ويژگیعملکرد و 

تری از . فراگیرانی که سطح باالدشود يادگیری مطلوب در دانشجو میآموزشی و ايجا
میتقل پیدا  طوربهبرای فراگیری  انگیزه بیشتری ،کنندکیفیت آموزش را تجربه می

عبارت ديگر، به  .(2015، 5دوريیوا و همکاران ؛2010، 4احمد و همکاران)کنند می
يابی دانشجويان به سطح نايی استادان برای آسان کردن دستتوا عنوانبهثر ؤتدريس م

فراتر از  یيهافعالیت دربرگیرنده. بنابراين شودمیباالی تفکر، يا تفکر میتقل تعريف 
 (.2009، 6مارش و همکاران) استارائه مطالب 

د، موضوع شوموجب کیفیت بهتر آموزش می استاداناز آنجا که بهبود تدريس 
به  در زمینه شناسايی و هاپژوهشمهم، تعیین عوامل اثرگذار بر تدريس است. 

در يافتن کمبودها و  چیز هرکارگیری معیارهای تدريس اثربخش در دانشگاه، پیش از 
جامع از کیفیت آموزشی  اًتصويری نیبت چراکهاست؛  مؤثرآموزشی  هایکاستیجبران 
و به تقويت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف موجود در کیفیت تدريس  دهدمیارائه 

 ،(2017) 7استنهارت و همکاران که جايی ات (1392)ستاری، شود میمنجر  استادان
تضمین کیفیت آموزش و يادگیری در آموزش عالی را يک تخصص نوظهور 

نظرخواهی از  ازجملهی مختلفی هاروش ،ی تدريسهاشاخصبرای تعیین  .انددانیته
دانشجويان وجود دارد. شناخت نظر دانشجويان در مورد  مديران، همکاران و

ريزان را با نقاط قوت و ضعف آن برنامه تواندمیربخش ی تدريس اثهاويژگی
درگاهی و امکان اصالح و بهبود کیفیت آموزش آن را فراهم کند. کرده آشنا  ،دانشگاه

( در پژوهش خود معیارهای يک مدرس توانمند برای دانشجويان 1389) و همکاران

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
et alJepsen . 1 

Chen. 2 
3. Ghonji et al 

Ahmad et al. 4 
5. Durišová et al 
6. Marsh et al 

Steinhardt et al. 7 
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ظ شخصیت را تیلط بر موضوع درسی، قدرت بیان و انتقال مطالب آموزشی، حف

میئولیت تعیین  سوجدان کاری و ح ،خلقیخوش ،دانشجو و احترام به وی، شکیبايی
تدريس اثربخش از ديدگاه  هایمقوله ،یپژوهش طی( 1392) اسدیغالمی و . اندکرده

ی هامهارتی ارتباطی، هامهارتو در نتايج خود را بررسی  دانشگاه کردستان استادان
شناسايی را ای و عوامل زمینه گیرندهآموزشو  دهدهنآموزشآموزشی، خصوصیات 

مشخص  ،شده اجراکه در شرکت جنرال موتورز  (2013) 1. در مطالعه اسپنیرکردند
ی بر يادگیری ثیر زيادأمندی مدرس به تدريس و تیلط بر موضوع درس تعالقه شد؛

ان را در ی مدرسهاصالحیت( 2012) 2کاورينی دوزا و پژوهش. در بهتر فراگیران دارد
ی مديريتی، هاصالحیتی تدريس، هاصالحیت، ایرشتهبین  :یهاصالحیتدسته  پنج

 ه است.شدبندی ی شخصی دستههاويژگیی ارتباطی در کالس درس و هامهارت
های مؤلفهبندی ( در پژوهش خود با هدف شناسايی و رتبه1391) همکارانی و چغن

ی هامهارتيی چون طرح درس، هالفهمؤبه  استادانکننده کیفیت تدريس تبیین
ی هاويژگیی تخصص در محتوای درس و هامهارتی ارتباطی، هامهارتتدريس، 

( در 1393) همکارانغريب و رجبیان وهش ژنتايج پدر . اندکردهاشاره  ایحرفهفردی 
 مؤلفهدو  به استادانتدريس  کیفیت ،دانشگاه فردوسی مشهد از ديدگاه دانشجويان

بنکداری و همچنین  .اشاره داردی ارتباطی و تیلط بر محتوای درس هامهارت
مقوله کلی  سهی استاد شايیته را در هاويژگی( در پژوهش خود 1395) همکاران

به نیز ( 2014) 3در مطالعه زولربندی کرده است. شناختی، عاطفی، رفتاری تقییم
يجاد تفکر انتقادی و حل های سخنوری، ابرخورداری مدرس از توانايی ؛عواملی مانند

از ، هدف اصلی ياد شدهبا توجه به توضیحات  .شده است تأکید مشکالت فراگیران
برای  .بوده استکیفیت تدريس  بر مؤثر یهامؤلفهشناسايی  ،پژوهشاجرای اين 

ه مطرح شد کیفی و کمیدر دو بخش  ی زيرپژوهش هایپرسشدستیابی به اين هدف 
 :است
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Spencer. 1 

Dozza & Cavrini. 2 
3. Zoller 
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 بخش کیفی

ه دانشکد اناستاداز ديدگاه دانشجويان و  استادانبر کیفیت تدريس  مؤثرمل عوا. 1
 ؟اندکدمبهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

 بخش کمی
 وضعیت موجود کیفیت تدريس در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی. 2

 مشهد چگونه است؟

پژوهی، ويژگی تدريس، دانش روش) تدريسکیفیت  عواملوضعیت . 3
هد در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشفردی(  تی، روابط بینشخصی

 چگونه است؟

 
 روش پژوهش

ی از نوع اکتشافکاربردی و از لحاظ روش ترکیبی حاضر بر اساس هدف، پژوهش 
 وهشپژ، روش پرسش پژوهشپاسخگويی به  منظوربه نخیتدر اين پژوهش  .است

و  ها، شرايطيکرد ضمن آنکه موقعیترويناکیفی مد نظر قرار گرفت. با استفاده از 
 بتنی بر بافت،تا تحلیلی م شودمی، تالش شودمینیازهای مورد بررسی پاسخ داده 

مضمون  از روش تحلیل اين مرحلهدر  (.1389محمدپور، ) شودزمینه و وضعیت ارائه 
 ر يکروشی برای شناسايی و تحلیل الگوهای معانی د ،استفاده شد. تحلیل مضمون

 اهمرهای مختلف فرا به شیوه هااست که امکان تمرکز محقق بر دادهمجموعه داده 
 (.2012براون و کالرک، ) کندمی

علمی و دانشجويان دانشکده  هیئتجامعه آماری در بخش کیفی شامل اعضای 
بخش اين ابزار گردآوری اطالعات در بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد بودند. 

 عنوانبهنفر  26گیری هدفمند، بر اساس راهبرد نمونهاريافته بود. مصاحبه نیمه ساخت
( 1388، 1فلیک) منابعه برخی ا استناد ببو تکرار اطالعات،  هادادهتا معیار اشباع نمونه 

مقطع  یدانشجو 18علمی و  هیئت وعض 8 شامل شوندگانمصاحبهانتخاب شدند. 
مرد از آنها نفر  11 که جنییت ندددانشکده بهداشت بو کارشناسی و کارشناسی ارشد

مطالعه  باو  شده سازیپیاده شده تهیه متن مصاحبه، هر از پس. نفر زن بود 15و 
بندی مقوله ،شده مصاحبه، مفاهیم کلیدی و سطر به سطر اطالعات ثبت ایچندمرحله

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
Fliek. 1 
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از تحلیل خرد استفاده شد. از اين نوع  ، نخیت. بدين منظورشدمی گذاریو شاخص

، 1استراوس و کوربین) شودمیاستفاده  هامقولهیل در آغاز مطالعه و برای تولید تحل
ها استخراج شد. اين کدها کد اولیه از مصاحبه 4دگذاری باز گیری از کبا بهره(. 1385

بندی و مفاهیم اصلی اولیه يا ر بر اساس وجوه اشتراک خود، طبقهپس از چند بار مرو
. در مرحله بعد کردند تأيیدمتخصصان  را هامقولهوايی اين شناسايی شدند. ر هامقوله

از تحلیل خرد ترکیبی که  استادانکیفیت تدريس برای يافتن مفاهیم اصلی ادراکی 
 (1385استراوس و کوربین، ) استترکیبی از کدگذاری باز و کدگذاری محوری 

د شناسايی شده ابعا عنوانبهمضمون  20از میان مضامین کدگذاری شده  استفاده شد.
 شناسايی شدند. استاداناز کیفیت تدريس 

توصیفی  پژوهشروش  پژوهش ازدر مرحله کمی با توجه به هدف و ماهیت 
ت دانشکده بهداش جامعه آماری در بخش کمی دانشجويانپیمايشی استفاده شد. 

مونه آماری بر اساس فرمول بودند. ن1397-1396دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 
انتخاب  ایمرحلهتکای ری خوشهگینفر برآورد شد که به روش نمونه 225کران کو

ين اشد.  ساخته استفادهآوری اطالعات مورد نیاز از پرسشنامه محققگرد برایشدند. 
گويه است  32پرسشنامه شامل . شدها تهیه مصاحبهنتايج حاصل از  مبنایپرسشنامه بر

 ازمه صوری و محتوايی پرسشنااست. روايی  که بر مبنای مقیاس لیکرت تنظیم شده
 پايايی ابزار. شد تأيید ،تأيیدیتحلیل عامل  نظران و متخصصان وصاحب سوی

به شد. . محاس/89بررسی و مقدار آن  ،با استفاده از ضريب آلفای کرانباخ پژوهش
گروهی برای تک tو  تأيیدیی آماری تحلیل عاملی هاروش، از هادادهتحلیل  برای

 .خش کمی و روش کدگذاری بر اساس فراوانی برای بخش کیفی استفاده شدب
 

 پژوهشی هایافته
و  هاهمؤلفچه  ؛پرسشی پژوهشی در ارتباط با هايافته ی بخش کیفی:هایافته

رائه ا (2 و 1) های؟ در جدولاستاثرگذار  استاداننشانگرهايی بر کیفیت تدريس 
 شده است.

 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
Strauss & Korbeen. 1 
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 استادانمربوط به کیفیت تدریس  هایمقولهاهیم و ، مفباز کدهای (1) جدول

 کدهای باز مفاهیم هامقوله

 مهارت آموزشی

تیلط علمی و 

 تخصصی

 در موضوعی دانش از برخوردار و تدريس یهامهارت توانايی

 ،تردقیق و ترپیچیده معرفتی نظام از برخوردار و خود شغلی حیطۀ

 به و دريابند خوبیبه را تربیت و تدريس میائل بتوانند که یطوربه

 دهند پاسخ شاگردان نیازهای

 روش از استفاده

 مناسب تدريس

 در را فنونی و هاروش چه داندمیو  دارد؛ کافی تجربه و دانش

 باشد داشته یاثربخش و کارآمد یکالس تا گیرد کار به چگونه و کجا

 دانشجويانانتقال شفاف و واضح مطالب درسی به توانايی  استاد بیان فن

 و درس طرح داشتن

 قبلی ريزیبرنامه

 هایداشتن برنامه ساالنه، ماهانه و هفتگی و روزانه با هدف

 مشخص

 از مباحث تدريس شده در پايان کالس استادانارزشیابی  هاآموخته ارزيابی

مهارت مديريت 

 کالس

 خصصیت دانش از گیریبهره با يادگیری اهداف به بخشیدن تحقق

 خود

 پژوهیدانش

محوری اخالق

 پژوهشی

ر دتها رعايت معیارهای اخالقی برای صیانت از علم از ابتدا تا ان

 پژوهش

 بر مطالب ارائه

 تحقیقات اساس

 اساس بر تدريسارائه . نییت جدايی رکن پژوهش اجرای

 علمی هایيافته جديدترين

 پرورش پژوهشگر
 با آنان علمی یرتقاا و پژوهشی امور انجام به دانشجويان تشويق

 پژوهشی یهافعالیت به توجه

بین  هایمهارت

 فردی و ارتباطی

ن بی فاصله شدن کم

 دانشجويان و استاد

بر  دتأکیبه دانشجويان مانند اعضای يک خانواده و  استاداننگاه 

 روابط بین فردی و عاطفی یهاجنبه

 اعتماد و انگیزه ايجاد

 دانشجو در

ق و تحريک و تشوي د تصوير مثبت از خودهدايت دانشجو به ايجا

 برای يادگیری میتقل

 با دوستانه رابطه

 دانشجو

و  های کالمیبا ديگران از طريق پیام مؤثرباط توانايی برقراری ارت

 ايجاد پیوندهای قوی ارتباطی

 االت دانشجويانصاص دادن زمان برای پاسخگويی به سؤاخت در دسترس بودن

ن احترام متقابل بی

 استاد و دانشجو
 دانشجو در مقابل استاد حفظ حرمت استاد نیبت به دانشجو و
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 کدهای باز مفاهیم هامقوله

 هایويژگی

 ایحرفهفردی و 

 استاد قاطعیت
ابراز افکار، احیاسات و اعتقادات خويش به نحوی مناسب، 

گذاشته  پا زيرکه حقوق ديگران  صورتی بهمیتقیم و صادقانه 
 نشود

 ایحرفه اخالق
 استاد

 که است عالی آموزش در اخالق از ایشاخه يستدر در اخالق
 و تدريس در استاد يک ایحرفه هایمیئولیت کنندهمشخص
 کردن نهادينه در تأثیرگذار ابعاد از يکی و است آموزش

 تیداسا خود و دانشجويان ایحرفه رفتار در اخالقی رويکردهای
 است

 نو تشويق دانشجويا هاابیارزيرعايت عدالت در برخوردها،  استاد میئوالنه رفتار

 بودن الگو
 ایگونهبه منش، و رفتار در خود از نمادين تصويری ارائه توانايی

 باشد مطلوب رفتارهای نمايانگر و گروه افراد سرمشق که

 جذاب کردن محیط يادگیری و تدريس استاد پويايی

 پذيریانعطاف

ات گفته ل محرکپذيری فرد در مقاببه میزان تجربه پذيریانعطاف
. يک ويژگی شخصیتی که در افراد مختلف درجات آن شودمی

ان در مقابل تجارب جديد نش را متفاوت است و نوع واکنش افراد
 دهدمی

 
و  استادان نگاه از استادانهای انجام شده درباره کیفیت تدریس نمونه مصاحبه (2) جدول

 دانشجویان
 های کالمیگزاره مفاهیم

و تیلط علمی 
 تخصصی

همیت خواهد تدريس کند اموضوع تیلط استاد بر موضوعی که می به نظر من بیش از هر
نها دارد و بعد بروز بودن مطالب است که باعث جذب دانشجويان به کالس و توجه آ

دانم که در نقش (. من وقتی خودم را يک استاد شايیته می7و  5کننده )مشارکت شودمی
کننده )مشارکت های علمی میلط باشمها و تئوریو بر نظريهظاهر شوم  نظرصاحبيک 

1). 

 روش از استفاده
 مناسب تدريس

لی بهتره، پرسش و پاسخ خی صورتبهتدريس بايد تنوع داشته باشد به نظر من تدريس 
د در ی باشصورت نوشتاری و ديدارچیزی که به اساتید نبايد وابیته به اساليد باشند هر

 یيوياپ حفظ اطالعات، کردن روزبه من، نگاه از .(11کننده )مشارکت ندماذهن بهتر می
 برای کندمی ترغنی را آموزش که مجازیو  آموزشی امکان استفاده از تکنولوژی خود،
 (.10کننده )مشارکت الزم است علمی تئهیعضو  يک

 درس طرح داشتن
 ريزیبرنامه و

 قبلی

 .نندخص کی درسی را که قرار است ارائه دهند مشبه نظر من اساتید بايد از قبل محتوا
 نظر من م بههرچند حتی اگر از قبل بدانیم شايد محتوای درس را مطالعه نکنیم ولی باز ه

 دوينت(. 8و  9کننده )مشارکت موضوع مورد بحث را از قبل مشخص کنند استادانبايد 
 آموزشی ريزیبرنامه من .دارد آموزش در مثبتی ریتأث هدف، و برنامه داشتن و درس طرح
 از برنامه اين بینممی و بندممی کار به و نمکمی مرور را برنامه. دارم کالس و دانشجو برای
 (.5کننده مشارکتنه ) يا است اشکال دارای خودم نظر
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 های کالمیگزاره مفاهیم

 هاآموخته ارزيابی
جه ا توتهای دانشجويان در انتهای بحث داشته باشند اساتید بايد ارزيابی از آموخته

ت شخصی ارزشیابی نظرا در (.22و  9کننده مشارکت) دانشجويان به مباحث تدريس باشد
 (.5کننده )مشارکت خودمان را دخالت ندهیم و بین دانشجويان تبعیض قائل نشويم

مهارت مديريت 
 کالس

همیت ااستاد بايد برای کار خود و برای وقت دانشجويان خود  کهاين خیلی مهم است 
 قعاً وائله ها بیهوده نگذراند چون اين میوقت کالس را به صحبت نکهياتر مهمقائل شود. 

ز شروع به (. اساتید بايد قبل ا6کننده )مشارکت آوردمی به وجودانگیزگی در دانشجو بی
وانند د بتتدريس رعايت پیوستگی مطالب و زمان را در نظر بگیرند تا در فرصتی که دارن

و  گاه علمجاي عنوانبهارائه دهند. اساتید بايد به کالس  کامالًرا مطالب که بايد گفته شود 
کننده کت)مشار آموزش احترام بگذارند و کالس را فضايی برای يادگیری و آموزش بدانند

12.) 
محوری اخالق

 پژوهشی
 اصیخ اعتقاد پژوهشی خودکارآمدی و پژوهشی ارزيابی-خود درونی، انضباط داشتن به

 (.12ننده کمشارکتدارم )

 بر مطالب ارائه
 تحقیقات اساس

تايج نشد و هايی که کاربردی بااساتید بییار مهم است ولی مقاله پژوهیبه نظر من دانش
 رودیسطح علمی دانشگاه هم باال م یطورنيا .آن پژوهش را برای ما بیان کنند

 کردن پیدا لدنبا به همواره علمی هیئت يک که است اين انتظار (.14کننده )مشارکت
 (.6کننده )مشارکت باشد خود پژوهشی و علمی جايگاه ارتقا برای هايیراه

 پرورش پژوهشگر

يان نشجوبه نظر من بحث در مورد میائلی که هنوز بدون پاسخ مانده است و دعوت از دا
ه روحی واست و در دانشجو ايجاد انگیزه  خوب اریبیبرای انجام تحقیق در اين موارد 

 که دانشی تولید سمت به را دانشجو بايد من نظر به (.9کننده )مشارکت کندیمپژوهش 
 دانشی انتقال و تولید درگیر يعنی. دهیم سوق شود جامعه در انیان رشد و کمال باعث
 (.19کننده )مشارکت باشد آنها نفع به که باشیم

 فاصله شدن کم
 و بین استاد

 دانشجويان
 

ی هاتمهارند. کن تأکید با دانشجويان ابط بین فردی و عاطفیرو یهابر جنبهاساتید بايد 
کننده رکتمشا) ردیگبايد يکی از اصولی باشد که مورد توجه اساتید قرار  مؤثرارتباطی 

س و نکه ترکنند که نیبت به دانشجويان خود برتری دارند و اي بیاناينکه اساتید  (.28
لی اتید خیا اسيجاد ناامیدی است. فاصله ما بوحشت در دانشجو ايجاد کنند تنها فايده آن ا

 تو آموزش درست اس مؤثرزياد است و اين باعث عدم توانايی اساتید در ارتباط 
 (.15کننده )مشارکت

و  انگیزه ايجاد
 در مثبت انديشی
 دانشجو

 انشجوياند با کمی ارتباط دانشجو زياد تعداد و زياد کاری مشغله علت به اساتید بیشتر
 ا،ه آن مشکالت رفع برای کردن دلیوزی و چشم يک به دانشجويان همه ديدن .دارند

. کنند اعتماد ما به ندانشجويما که شودمی سبب وغشغلبی و صمیمانه رابطه يک داشتن
 است تأثیرگذار و خوب رابطه يک جديت، عین در اعتماد ايجاد کنممی احیاس

 های دانشجويانم ايمان دارملیتهای و قابمن به توانايی (.14کننده )مشارکت
 (.3کننده )مشارکت

 با دوستانه رابطه
 دانشجو

خیلی  اطاتارتب متأسفانهيکی از موارد مهم به نظر من ارتباط استاد با دانشجو است که 
 هانياروند. و می دهندمیدرس خود را  شوندمیضعیف است اساتید سر کالس حاضر 
ی با کنندگان(. من وقتمشارکتاکثر ) کندمید چیزهايی است که دانشجو را دلیر

ز کنم عضوی اکنم که با آنها تفاوت سنی دارم احیاس میدانشجويانم هیتم احیاس نمی
 (.8کننده )مشارکت آنها هیتم

 را اعاتیحتی س کرد مشخص دانشجويان با مالقات برای اتاق را بايد در هفته در ساعاتی در دسترس بودن
 (.16کننده )مشارکت داد اختصاص دانشجويان با ارتباط برای مجازی یفضا در حضور با
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 های کالمیگزاره مفاهیم

احترام متقابل بین 
 استاد و دانشجو

عايت ايد راحترام با دانشجويان برخورد کند و دانشجويان نیز ب استاد بايد با محبت و
ه شخصیت بايد ب (.18 و10 کننده)مشارکت احترام و ادب را نیبت به استاد داشته باشند

 (.4کننده )مشارکت انشجويانمان احترام بگذاريمد

 استاد بیان شیوايی

می ظ علقدرت بیان استاد بییار مهم است گاهی ما با اساتیدی کالس داريم که به لحا
 های بزرگی هیتند ولی قدرت بیان و لحن سخن گفتن آنها طوری است که توقعآدم

 الوه بريد عبه نظر من استاد با !گ استکنیم اين فالن استاد بزرنداريم، با خود فکر می
 ستالمی سواد روز، توانايی انتقال مطالب را داشته باشند که اين متفاوت از سواد ع

 (.4و  7کننده )مشارکت

 استاد قاطعیت
دش بت باشد که خوو مث تیباشخص قدرنيا حالنیدرعاستاد بايد مهربان و افتاده باشد و 

کننده )مشارکت و يک جديت خاصی هم در رفتارش باشد برای خودش احترام ايجاد کند
9.) 

 ایحرفه اخالق
 استاد

ر درز رفتار طبا احترام باشد اهمیت زيادی دارد  توأمکاری که  در حیطه ایحرفهرفتار 
 حدی ات قوانین به پايبندی (.15 و7 کنندهمشارکت) است مؤثرمیزان گیرندگی دانشجو 

 است درونی التزام و اخالق به پايبندی ستا مهم که چیزی ولی است، خوب
 (.7کننده )مشارکت

 میئوالنه رفتار
 استاد

 نگیرند لیدلیبت کالس را در انجام وظايف آموزشی متعهدانه عمل کنند و وق
 صادقانه ار آن بايد داريم تعهد علم خود و شغل به نیبت هم ما. (14و  2کننده )مشارکت

 (.10کننده )مشارکت است کامل تعهد يک اين و دهیم ارائه دانشجو به

 بودن الگو

ه بايد ک هریبرای دانشجويان باشد چه از نظر ظا يک استاد شايیته بايد يک الگو و نمونه
ف و آراسته و مرتب باشد و چه از نظر شخصیتی و اخالقی بايد فردی متواضع، منعط

 و یفرهنگ معنوی، حیتصال بايد توانمند استاد يک(. 19کننده )مشارکت دلیوز باشد
 را ها آن که يیهاويژگی و نظم مانند يیهاويژگی از برخورداری ...باشند  داشته الگويی
 هاويژگی آن اب استاد که دينی سیاسی، اجتماعی، هایارزش مانند کندمی هاارزش به متعهد

 باشد تهداش یتیترب و نقش الگو فراگیران برای تواندمی ترديدبی کندمی پیدا تشخص
 (.6کننده )مشارکت

 استاد پويايی

 ریتأثی ر يادگیرباشد از نظر شیوه بیان بیشتر د ترفعالهرچه استاد پرانرژی با هیجان و 
 یشترب. اندبا يک صدای ثابت و بدون تحرک و فقط از روی اساليد بخو نکهياتا  ددار

 (.16و  5کننده مشارکت) انگیزگی و ناامیدانه استکننده، بیهای ما فضای خیتهکالس
 .نشیندکه يک جا ب دنباش طورنيااستاد بايد در ضمن تدريس در حال حرکت باشد و 

 (11کننده )مشارکت شودمی ترجذابجو کالس بانشاط و  هرچه تحرک و انرژی بگذارد

 انعطاف پذيری

عضی باهی ها به نظرات دانشجويان نیز توجه داشته باشند. گگیریاساتید بايد در تصمیم
حتی گاهی ممکن است  ،کنندمیتوجه ن تنهانه هاپیشنهاداساتید نیبت به نظرات و 

لیقه سبايد بپذيريم که اختالف  (.6 کننده)مشارکت برخوردهای تندی نیز نشان دهند
 (.8کننده )مشارکت وجود دارد به نظرات ديگران هم احترام بگذاريم

 
 بخش کمی هاییافته

 گیری کایزر مایرنهشاخص کفایت نمو
مشخص شده، اولین هدف تحلیل  KMOاين آزمون که با عالمت اختصاری 

که آيا واريانس متغیرهای  کندمی. يعنی اين آزمون مشخص کندمیعاملی را برآورده 
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پنهانی و اساسی هیت يا خیر؟  یهاعاملتحت تأثیر واريانس مشترک برخی  پژوهش

که آيا  شودمیله پرداخته ئ، به اين میKMOص گیری از شاخبه عبارتی، با بهره
و همبیتگی  هامعرف دودوبهاساس همبیتگی  مناسبی از متغیرها )بر گیرینمونه

ی مربوط به آزمون هادادهدر اين پژوهش  جزئی آنها( به عمل آمده است يا خیر؟
چهار عامل کیفیت  هایپرسشکه  دهدمی(، نشان 3جدول ) گیریکفايت نمونه

و توانايی ارتباط با  پژوهیدانشی فردی، هاويژگیی تدريس، هاروش) يستدر
 .کرداز تحلیل عاملی استفاده  توانمی پسدانشجو( از کفايت خوبی برخوردارند 

 
 

 گیریآزمون کفایت نمونه (3) جدول

 نام متغیر
 آزمون کفایت

گیرینمونه  
 df sig آزمون بارتلت

تدريس یهامهارت  61/0  522/581  051  000/0  

فردی هایويژگی  83/0  380/2544  253 000/0  

پژوهیدانش  75/0  059/2306  276 000/0  

88/0 توانايی ارتباط با دانشجو  706/1902  120 000/0  
 

 عوامل مؤثر بر کیفیت تدریس تأییدیتحلیل عاملی 
بارهای عاملی و اعداد  همه شودمی ديده (2و  1) نمودارهای درکه  طورهمان

ی فردی هاويژگیاز بعد  6 پرسش استثنایبهداری مربوط به پارامترهای مدل معنی
مناسب بودن مدل  دهنده، نشانی تناسب مدلهاشاخصبقیه در حالت مطلوبی بوده و 

 χ2، GFI  ی برازش مناسب مدل شاملهاشاخصمتغیر مربوطه هیتند.  گیریاندازه
 CFI ،()شاخص تعديل شده نیکويی برازش AGFI(، )شاخص نیکويی برازش
 .است)ريشه میانگین توان دوم باقی مانده(  RMR وای( )شاخص برازش مقايیه

به درجه آزادی  χ2 بدين صورت مدل از برازش مناسب برخوردار است که نیبت
(df) مقدار باشد، 3از  کمتر CFI  درصد، مقدار  90بیشتر ازAGFI ،GFI  بیشتر از

 (2و  1)که نمودارهای  طورهمان باشد.08/0کمتر از  RMSEA مقدار درصد و 90
( برابر با dfدرجه آزادی ) به χ2 و مقدار 068/0برابر  RMSEAمقدار  دهدمینشان 

 91/0، 96/0به ترتیب برابر با  GFI و CFI ،AGFI هایشاخص مقدار است. 28/2
همچنین نتايج مدل در ند. است که نشان از برازش مناسب مدل ساختاری دار 93/0و 
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آن است که در میان عوامل مؤثر بر کیفیت  دهندهنشانحالت تخمین استاندارد 

ی فردی و توانايی ارتباط با دانشجو سهم بیشتری در هاويژگیهای تدريس، عامل
تبیین کیفیت تدريس دارند. دو عامل ياد شده به ترتیب دارای باالترين ضريب 

( در میان ساير عوامل و ابعاد تأثیرگذار بر کیفیت تدريس 91/0( و )90/0استاندارد )
اهمیت اين دو عامل میان دانشجويان دانشکده بهداشت  دهندهنشان هايافته. اين است

 .استگیری کیفیت تدريس دانشگاه علوم پزشکی مشهد در شکل
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استاندارد ینتخم حالت عوامل مؤثر بر کیفیت تدریس در گیریمدل اندازه( 1) نمودار   
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 داریمعنی حالت عوامل مؤثر بر کیفیت تدریس در گیریمدل اندازه( 2) نمودار
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 های پژوهشوضعیت متغیر

برای بررسی وضعیت هر کدام از متغیرهای پژوهش از آزمون فرض آماری 
ای تفاوت بین نمونهتک Tآزمون  درواقعده است. که شمیانگین يک جامعه استفاده 

رضیه دهد. فمورد بررسی را با يک مقدار مفروض مورد آزمون قرار می میانگین نمونه
رت تايی لیکرت به اين صوپنجصفر در تمام متغیرهای پژوهش با توجه به طیف 

 است:
 μ = 3 )فرضیه صفر( آزمون فرض:

 μ ≠ 3 )فرضیه مقابل( 
 

نتایج آزمون میانگین یک جامعه برای متغیرهای پژوهش( 4) جدول  
3-نمقدار آزمو  

 میانگین نام متغیر
انحراف 

 معیار
عدد 

دارینیمع  t 

%95درجه اطمینان  وضعیت  
 حد باال حد پایین متغیر

مهارت 
 تدريس

1291/4  6798/0  001/0  46/22  0299/1  2283/1  مناسب 

ی هاويژگی
 فردی

1496/4  5590/0  001/0  81/27  0660/1  2211/1.  مناسب 

پژوهیدانش  7787/3  5845/0  001/0  02/18  6934/0  8640/0  مناسب 

توانايی 
ارتباط با 
 دانشجو

0833/4  7875/0  001/0  60/18  9685/0  1982/1  مناسب 

 
تمام عوامل مؤثر بر کیفیت  هایه، میانگین نمرشودمی ديده (3)در جدول  کهچنان

 پستر است. ( جدول بزرگ3) فرضیتدريس و خود کیفیت تدريس از میانگین 
از حد  ر دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیشتراط کرد که اين عوامل داستنب توانمی

گفت که عوامل در دانشکده علوم پزشکی از وضعیت  توانمیو  متوسط بوده است
مناسبی برخوردار هیتند. میانگین نمرات تمام عوامل مؤثر بر کیفیت تدريس و خود 
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استنباط کرد  توانمی تر است. لذا،( جدول بزرگ3) فرضیکیفیت تدريس از میانگین 

بیشتر از حد متوسط بوده است و  که اين عوامل در دانشگاه علوم پزشکی مشهد
گفت که عوامل در دانشکده علوم پزشکی از وضعیت مناسبی برخوردار  توانمی

 هیتند.
 

 گیرینتیجهبحث و 
دانشکده  استادانبر کیفیت تدريس  مؤثری هامؤلفهپژوهش حاضر با هدف شناسايی 

ی حاصل از بخش هايافتهنتايج و  شد. اجراهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد ب
چهار عامل اصلی؛ طراحی و شیوه تدريس، مهارت ارتباطی و بین کیفی نشان داد 

اثرگذار  استاداندر کیفیت تدريس  استادانی شخصیتی هاويژگیو  پژوهیدانشفردی، 
(، 1397) همکارانجو و مانند رشادت هاپژوهشی برخی از هايافتهاين نتايج با  .است

(، زابلی، 1393) سلیمی و رمضانی، (1395) (، محمدی1395) وندهداوند و حیدری
(، 1391) زاده و محترم(، ترک1392(، غنچی و همکاران )1392مالمون و حینی )

روتمان و  (،2005) 3(، ديجیر و نوويز2003) 2کروم(، 1998) 1و همکاران لديک
 8هوباگوا(، 2012) 7، آيثن(2014) 6، رومن(2010) 5مات و زکريا(، 2009) 4ناوسکیوا
گفت هرکدام از  توانمی. است( همخوان 2017) (، فويری2017زندا )(، 2015)

ای از کیفیت تدريس اشاره پژوهش به مقولهاين همیو با  ،های اشاره شدهپژوهش
در فرايند کاربرد استادان انمندی تو که بايد گفتی پژوهش هايافتهدر تبیین . اندکرده

هرقدر فرايند يادگیری کالس اهمیت دارد.  ، اصول و راهبردهای تدريس درهاروش
بر  ی بیان مطالب به زبان شیوا و قابل فهم و منیجم داشته باشند وهامهارتاستادان 

تر تیلط داشته باشند در انتقال مطالب به دانشجويان موفق ی مختلف تدريسهاروش
 خواهند بود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Ledic et al 
2. Croom 
3. Dejayer & Nieuwhuis 
4. Rüütmann & Vanaveski 
5. Maat & Zakaria 
6. Roman 
7. Aithen 
8. Hubackova 
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اين  ؛ی پژوهش فوق بودهايافتهاز ديگر استادان  ایحرفهی اخالقی و هاويژگی
وق که اصول اخالقی مانند رعايت حق یاستادانانگر اين واقعیت است یمضمون ب

 ویری فراگیران، برقراری تعامالت مطلوب علمی و سازمانی، نگرش مطلوب به يادگ
 ن و انگیزهشوق به آموخت ،کنندمیوزش رعايت فراگیری را در فرايند تدريس و آم

فرايندهای  و موجب ارتقای کنندمیدر دانشجويان تقويت  را بیشتر برای يادگیری
ی پژوهش هايافتهاز ديگر استادان ی ارتباطی هامهارت. شوندمیيادگیری  -ياددهی

اد در است میزان مهارت است مؤثردر درجه اول در موفقیت تدريس  آنچهفوق بود. 
ی ط صمیمعواملی همچون توانايی ايجاد ارتبا. استبرقراری ارتباط خوب با دانشجو 

ساعات  ن درهای فراگیران، در دسترس بودبا فراگیران، انتقادپذيری در برابر ديدگاه
وب و خباط برقراری ارت .استغیر درسی، توانايی ايجاد انگیزه يادگیری در فراگیران 

ها و کاهش تنش و سازش بهتر مندیعالقهو فراگیران در ايجاد  استاداندار میان جهت
جويان با دانشاستادان بیزايی دارد. نحوه برخورد  تأثیرو مشکالت در کالس درس 

و  کنندهخیتهعکس، هو آسان يا ب نشیندليادگیری را  تواندمیسازنده جوی است که 
 .کنددشوار 

ادان استگفت  در تبیین اين عامل بايد ؛دپژوهی بودانش ،ی پژوهشهايافتهاز ديگر 
 یجهدرنتبايد از صالحیت و توانمندی علمی برخوردار باشند که به خود و آنچه 

ی علم يابند اطمینان داشته باشند و تولیداتکوشش علمی و مطالعات بدان دست می
 يتريزی و هداهای کوشش در اين راه برنامهاز نشانه .معتبر خود را افزايش دهند

ه مطالعات در چهارچوب زمان، هزينه و کیفیت مشخص به سوی خلق دانش و ارائ
 که، بلته باشندتیلط داش یبايد بر محتوای علمی و تخصص تنهانهاستادان  .استنتايج 

ی هاالیتفعگری و ايجاد انگیزه به سمت تحلیل ،ايجاد انگیزه کاوشگریجهت بايد در 
 بردارند. امگ نیز علمی و پژوهشی در دانشجويان

یت کیف ،ی پژوهش در بخش کمی نشان داد در دانشکده مورد مطالعههايافته
با  ی اين پژوهشهايافته. استبر آن در وضعیت مطلوبی  مؤثرتدريس و عوامل 

وضعیت تدريس اثربخش و همخوان است که  (1393) رمضانیو پژوهش سلیمی 
 محمدیی پژوهش هايافتها . بی آن را در وضعیت مطلوب برآورد کردندهامؤلفه

دگاه ی تدريس اثربخش از ديهاويژگینیز همخوان است از اين حیث که ( 1395)
، قدرت پژوهی، روش تدريسدانش حیطه چهارشامل را  ایحرفهدانشجويان بهداشت 

 است. برشمردهايجاد ارتباط و شخصیت فردی 
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ه نشان داد کی به دست آمده از عامل اول، طراحی و روش تدريس هايافته

 رانهمکااسدی و  هایپژوهشبا نتايج  هايافته. استوضعیت موجود مناسب 
(، 1386) احمدی(، عندلیب و 1388زاده )(، شیخ2010) محجوبعیکری و  (،1392)

(، 2009) ناوسکیوا(، روتمان و 2015و همکاران ) جپین(، 1392) همکارانغنچی و 
 ژوهشپنتايج با  . از سوی ديگر،قت داردمطاب (2014، رومن )(2010مات و زکريا )

 طراحی تدريس توسط استادان در دانشگاه مؤلفهکه  (1393) رمضانیسلیمی و 
 رانهمکاو همچنین نتايج رعدآبادی و  ان در سطح پايینی برآورد شده استکردست

 ( مطابقت ندارد.1386) احمدی( و عندلیب و 1391)
ضعیت در و نیز مؤلفهطی نیز نشان داد اين بین فردی و ارتبا مؤلفهنتايج حاصل از 

ژوهش پبا نتايج  هايافتهاين را در کیفیت تدريس دارد.  تأثیرو باالترين  بودهمناسبی 
مخوان ه گرفت،( که در دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام 1392) همکارانو  زابلی
هران تشهر علوم پزشکی در  دانشگاه استاداننشان داد از نظر  پژوهش. نتايج است
تايج ن ارد.د استادانرا در کیفیت تدريس  تأثیربین فردی و ارتباطی باالترين  مؤلفه

ژگی ين ويتراين نکته بود که مهم انگرينماپژوهش پیمان و همکاران در همین راستا 
اط ری ارتبقرا، توانايی بریاستاد توانمند از ديدگاه دانشجويان کارشناسی ارشد و دکتر

ی پژوهش هايافته. همچنین استدانشجويان  هایپرسشکالت و و پاسخ به مش
همکاران و  (، میرمحمدی میبدی1391) یرعدآباد(، 2010محجوب )عیکری و 

(، 2003(، کروم )2013همکاران )(، غنچی و 1389همکاران )(، هرندی زاده و 1391)
، (2013) ر(، اسپنی2012(، آيثن )2015همکاران )و  جپین ،(2005) ديجیر و نوويز

 .همخوانی داردپژوهش نتايج اين با  (2014رومن )
ی کیفیت هامؤلفهديگر از  استادانويژگی فردی و شخصیتی  مؤلفه مربوط بهنتايج 

که  شودمیرفتاری موجب  مؤلفهتدريس نیز در وضعیت مطلوب قرار دارد. توجه به 
فتاری همچون؛ ر هایويژگیکنند.  یالگوبردار استاداندانشجويان از رفتارهای 

اين  شودمیتدريس موفق  موجب یشناسوقتپذيری، صداقت، رفتار عادالنه، انعطاف
(، عیکری و 1392) یرمضانسلیمی و  هایپژوهشی پژوهش با نتايج هايافته

 وانگ و(، 1392همکاران )غنچی و (، 1386) یاحمد( عندلیب و 2010محجوب )
. نتايج مربوط به است( همخوان 2014) (، زولر2013) 2وری(، سن2009) 1همکاران

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Wang et al 
2. Senior 
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ظهور و  پژوهشدر  .استمطلوب  مؤلفهپژوهی استاد نیز نشان داد وضعیت اين دانش
ارائه مطالب نو و سابقه  هاويژگیترين ، مهمپژوهیدانش( در زمینه 1381) نژادیاسالم

(، 1395) یمحمد هایپژوهشپژوهش با نتايج اين نتايج  . همچنینبودتدريس 
 (، مظفری و همکاران1389) (، عابدينی و همکاران1391) پور مقدمقوبی و قلیيع
 (،2000) 1، شولین و همکاران(1386) (، عندلیب و احمدی1388) زاده(، شیخ1389)

 . همیويی دارد (2012) 2و همکاران لیه(، 2010) ايزکرمات و 
 :شودمیزير ارائه  یهاشنهادیپی پژوهش هايافتهبا توجه به 

 و انگیزه نفساعتمادبهباعث افزايش  استادانبرقراری ارتباط دانشجو با  .1
 استادانی ارتباطی هامهارتبنابراين الزم است  شودمیيادگیری در دانشجو 

 .تقويت شودهای آموزشی برگزاری کارگاه با
ين بنابرا ؛محیطی شاداب و فعال برای يادگیری و تدريسفراهم ساختن  .2

زنده و پذيری، قبول انتقاد سای رفتاری همچون انعطافهاگیويژالزم است 
 رعايت شود. استادان از سوینداشتن تعصبات 

در فرايند آموزش ای باشد که گونهبايد به استادانشیوه تدريس  .3
 یخوببهبه يادگیری مطالب درسی درسی و نیاز مبرم  هایبا هدفدانشجويان 

ی هاروشز ا همچنین احث رعايت شود.آشنا شوند و ارتباط منطقی بین مب
ده استفا تدريس فعال و درگیر کردن دانشجويان در امر تدريس و يادگیری

 .شود

شرفت و ی مختلف ارزشیابی در کالس، اين امر به پیهاروشاستفاده از  .4
 عملکرد تحصیلی يادگیرندگان کمک خواهد کرد.

 مانند قیو میائل اخال اهويژگیبايد در فرايند تدريس مجموعه  استادان .5
 .رعايت کنندحقوق فراگیران، استاندارهای علمی و سازمانی را 

ده از ه فزايندر جامعه، استفاد فناوریسازنده و روزافزون  ریتأثبا توجه به  .6
 .شودمی پیشنهادتر تدريس ارائه جذاب برایجديد  یآموزشکمکوسائل 

ا های ديگر ببییاری از پژوهش با توجه به اين موضوع که اين پژوهش مانند
 از پژوهشمحدوديت زمانی و مکانی در اين  هايی روبرو بوده استمحدوديت

با رعايت  ی اين پژوهشهايافته، تعمیم روايناز  ها بود.ترين محدوديتمهم
 جوانب احتیاط انجام گیرد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Shevlin et al 
2. Hill et al 
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 منابع
وک ترجمه بی ؛اصول روش تحقیق کیفی( 1385) استراوس، آنیلم و کوربین، جولیت

 .انتشارات پژوهشگاه علوم انیانی و مطالعات فرهنگی :تهران .محمدی
ی بنیادی هامؤلفه(. عوامل و 1392) کیوانبلندهمتان،  و اسدی، محمد؛ غالمی، خلیل

علمی  هیئتتدريس اثربخش در آموزش عالی از ديدگاه دانشجويان و اعضای 
 .149-123، (1) 1، های نوين تربیتیانديشهدانشگاه کردستان. 

ی (. ارزشیابی کیفیت تدريس اعضا1396) رضارفیعی، سعید و مقدم، محمدبامنی
ه لنامفصعلمی: مطالعه موردی دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائی.  هیئت
 .22-1،  (29) 8، گیری تربیتیاندازه

(. 1395هاشمی، سید عباس ) و بنکداری، نیرين، مهران، گلناز؛ ماهروزاده، طیبه
در  افتی نورهیی استاد شايیته در آموزش عالی ايران: يک مطالعه کیفی. هاويژگی

 .138-117، (3) 7 ،ت آموزشیيمدير
اسايی (. چهارچوبی تحلیلی برای شن1391محترم، معصومه ) و ، جعفرزادهترک

فصلنامه مشکالت بروز در مییر کیفیت و اثربخشی تدريس در آموزش عالی. 
 .123-95، 19 ،ريت بر آموزش انتظامیمطالعات مدي
ین ب (. ارائه مدل ساختاری از رابطه1292عبدشريفی، فاطمه ) و جعفری، سکینه

ی علمی و دستاوردهای تحصیل هیئتشده اعضای  ادراکی تدريس هاشايیتگی
 .66—47، (1) 6 ،و يادگیری آموزشنشريه مطالعات دانشجويان. 

محمد؛  ادقی، جمیل؛ رعدآبادی، مهدی؛ روشنی،درگاهی، حیین؛ حمودزاده، پژمان؛ ص
استاد توانمند  (. ارزيابی معیارهای يک1389) ناز، پریزادهسلطان و سلیمی، محمد

له مج. برای تدريس اثربخش از ديدگاه دانشجويان پیراپزشکی علوم پزشکی تهران
 .91-89، (4و 3) 4، دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

( اهمیت 1393) محمودامید،  و غريب، فاطمه؛ حجازی، سید يوسفرجبیان 
ت شبکه کیفیت تدريس از ديدگاه دانشجويان بر پايه تحلیل حیاسی هایمؤلفه

 .23-13، 29، مجله پژوهش مديريت و آموزش کشاورزیعصبی مصنوعی. 
ارائه مدلی برای  .(1397)جعفری، پريوش  و فر، معصومهجو، حمیده؛ عظیمیرشادت

م اه علودر رشته داروسازی مورد )دانشکده داروسازی دانشگ آموزش کیفیتارتقاء 
، کیراهبردهای آموزش در علوم پزش(. تهرانپزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

48 ،10. 
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دگاه در تدريس اثربخش از دي مؤثربندی عوامل (. اولويت1391) رعدآبادی، مهدی
 .825-817 ،(11) 12، پزشکی مجله ايرانی آموزش در علومدانشجويان، 

 ،دیاحم و محمدجواد ،طراحی ؛فرزاد ،زادهابراهیم ؛علی ،شیخیان ؛شهین رئوفی،
اساس  طراحی فرم جديد ارزيابی کیفیت تدريس نظری اساتید بر (.1389) پروانه
 پزشکی مجله .پژوهی کالسیکگانه دانشنفعان و اصول ششهای ذیديدگاه

 .176 -167 (،3) 14 ،هرمزگان
بر  ؤثرم(. ارتباط بین عوامل 1392) حینی، مهدی و اله؛ مالمون، زينبزابلی، روح

علوم  راهبردهای آموزش دريابی معادالت ساختاری. کیفیت تدريس اساتید: مدل
 .321-315، (5) 7، پزشکی

دانشجويان.  اثربخش از ديدگاه سی تدريهامؤلفه(. ارزيابی 1392) ستاری، صدرالدين
 .126 -124، (12) 10، ريزی درسیبرنامه پژوهش در

 . تهران: انتشاراتمديريت کالس(. 1390) محمدحینصیف،  سرمدی، محمدرضا و
 دانشگاه پیام نور.

و  س اثربخشی تدريهامؤلفه(. شناسايی 1393) رمضانی، قباد سلیمی، جمال و
 تان(.س)مطالعه موردی دانشگاه علمی کاربردی استان کردتدريس  وضعیتارزيابی 

 .61-33، (8) 4، و ارزشیابی آموزشی گیریاندازهفصلنامه مطالعات 
موزش آ(. بررسی تطبیقی کیفیت تدريس در آموزش عالی. نامه 1393سیدرضا، عطیه )

 .75-55، (35) 9عالی، 
 .موزش(روانشناسی يادگیری و آ) نوينشناسی پرورشی روان(. 1390) اکبرسیف، علی

 تهران: نشر دوران.
ن ی تدريس اثربخش از ديدگاه دانشجوياهاشاخص(. 1388زاده، مصطفی )شیخ

 .157 – 141(، 7) 2، نامه آموزش عالیدانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه. 
ز ديدگاه ای تدريس اثربخش هاشاخص(. 1381نژاد، طاهره )اسالمی و ظهور، علیرضا

د ی جهاعلوم بهداشت فصلنامه پژوهشکدهدانشجويان دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 
 .13- 5، 4، دانشگاهی

یمور ی، تآقامالي الدين؛ عابدينی، صديقه وزاده تختی، حیامعابدينی، سمیره؛ کمال
وم اه عل(. معیارهای يک استاد خوب دانشگاهی از ديدگاه دانشجويان دانشگ1389)

 .245-241، (3)14، مجله پزشکی هرمزگانپزشکی هرمزگان. 
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ی تدريس هاويژگی(. مقايیه 1389) هاجر، مؤدبجوب مح عیگری، فريبا و

 هایگاماثربخش از ديدگاه مدرسین و دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی گیالن. 
 .82-67 ،(3) 5، توسعه در آموزش پزشکی

دريس کارگیری معیارهای ت (. میزان به1386) غالمرضااحمدی،  عندلیب، بهاره و
ال سد خوراسگان از نظر دانشجويان در اثربخش در دانشگاه آزاد اسالمی واح

 .82-67 ،(3) 4، دانش و پژوهش در علوم تربیتی .86-85 تحصیلی
ا پديده باساتید در ارتباط  ایحرفه(. تجربه 1392) محمداسدی،  و غالمی، خلیل

، (2) 1، فصلنامه نظريه و عمل در برنامه درسیتدريس اثربخش در آموزش عالی. 
5 – 26. 

بندی شناسايی و رتبه (.1391حجازی، يوسف ) و حیینی، سید محمود غنچی میتانه؛
های کشاورزی کننده کیفیت تدريس از ديدگاه اساتید پرديسی تبیینهامؤلفه

 .40 – 31(، 3) 5، موزش کشاورزیهای ترويج و آمجله پژوهشدانشگاه تهران. 
ی هامؤلفهبیین (. ت1392حیینی، سید محمود ) فر، زهرا وخشنودی ؛میتانه ،غنچی

نامه فصلعلمی کشاورزی و منابع طبیعی.  هیئتمديريتی بر کیفیت تدريس اعضای 
 .315 – 309 ،(2) 44، تحقیقات اقتصاد و ترويج کشاورزی

 ر نی.تهران: نش .ترجمه هادی جلیلی ؛درآمدی بر تحقیق کیفی(. 1388فلیک، اوه )
 شناسان.ات جامعهتهران: انتشار .روش در روش(. 1389محمدپور، احمد )
در مورد  ایحرفه(. بررسی ديدگاه دانشجويان بهداشت 1395محمدی، بهنام )

 .12 – 7، (2) 4، دوفصلنامه آموزش پزشکیی تدريس اثربخش. هاويژگی
ی تدريس هاويژگی(. 1389) بهروزدادخواه،  و مظفری، ناصر؛ محمدی، محمدعلی

 مجله علمی وزشکی اردبیل، اثربخش از ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پ
 .69-61 (،2) 4، دانشکده پرستاری و مامايی پژوهشی

پور، زهرا؛ میرمحمدی میبدی، سیدجلیل؛ مظلومی محمدآباد، سیدسعید؛ شريف
ش از ی تدريس اثربخهاويژگی(. بررسی 1391) اعظمشهبازی، حین و محمدلو، 

ر دتوسعه آموزش . ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی يزد
 .53-52، (2) 5 ،علوم پزشکی

ر (. شناخت و تحلیل عوامل اثرگذار د1395فر، مهدی )حیدری و هداوند، سعید
، میفصلنامه مطالعات مديريت بر آموزش انتظاارتقای کیفیت تدريس مدرسان. 

35 ،41-60. 
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(. بررسی 1389) نامدار، راضیه و غالمرضاراد،  زاده، الهه؛ نعیمی، امیر؛ پزشکیهرندی

ش فصلنامه پژوه .خصوصیات استاد خوب از نظر دانشجويان دانشکده کشاورزی
 .55-41 (،4) 16 ،آموزش عالی ريزیبرنامهو 

خش از های تدريس اثربگیژ(. بررسی وي1391) مقدم، فرخ پورقلی و يعقوبی، ياسمن
ر هش دپژو. ديدگاه دانشجويان دانشکده پرستاری و مامايی و پیراپزشکی لنگرود

 .42-34(، 2) 4، علوم پزشکی
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