
 1399 بهار و تابستان ،12شماره ،ششمدوره               در آموزش علوم تربیتی و مشاوره    پویش  فصلنامهدو 

2 

 

 دانشگاه در تدریس و آموزش کیفیت بر مؤثر عوامل بررسی

 استان هایموردی:پردیس فرهنگیان از دیدگاه دانشجو ـ معلمان)مطالعه

 1خوزستان(

 2محمد مکوندی 

 چکیده

ینفع و ذ، ربطبه عنوان تطابق وضعیت آموزش عالی با رسالت، هدف و انتظارات افراد ذیکیفیت 

 نیست اایست و ثابت نقطه یک عالی آموزش در کیفیت .باشدعالقه در امور دانشگاهی میذی

بر  هدف از این پژوهش شناسایی عوامل موثر.است استراتژیک یک هدف و حرکت یک بلکه

عه باشد.جامدانشگاه فرهنگیان از دیدگاه دانشجو ـ معلمان می کیفیت آموزش و تدریس در

در  1398-99آماری این پژوهش کلیه دانشجو ـ معلمان مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 

 گیرینمونه روش با نفر 30 آنها بین ازنفر می باشند. 2200های استان خوزستان  که پردیس

 ها،داده بزار گردآوریاشباع نظری ادامه پیدا کرد.اها تا شدند گردآوری داده هدفمند انتخاب

 شده تحلیل محتوی استفاده از هاداده و تحلیل تجزیه است.برای یافتهساختارنیمه مصاحبه

 ها نشان دادند که از دیدگاه دانشجو ـ معلمان،قرارگرفت.یافته تفسیر مورد هامصاحبه و است

 فردی هایویژگی اند که شامل:داشته تدریس و شآموز کیفیت در را نقش باالترین عامل هفت

زشی آمو ارزشیابی فیزیکی، فضای درسی، ریزیبرنامه کالس درس،  مدیریت اساتید، ایحرفه و

 پرورش، نقش دانشگاه فرهنگیان، می باشند. و توسط اساتید، نقش آموزش

نشگاه پرورش، داآموزش و  ،معلمانـکیفیت تدریس، دانشجو ،ت آموزشیکیفواژگان کلیدی: 

 فرهنگیان.
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 مقدمه

ز از لی نیها و مؤسسات آموزش عادستیابی به کیفیت، هدف اصلی هر سازمانی است و دانشگاه

 و پویا پیچیده، است مفهومی کیفیت،(.1396)سلیمی و حسینی، دنباشاین قائده مثتثنی نمی
 فرهنگی صادی،اقت تماعی،اج شرایط و عوامل از ایتابع مجموعه آن، تعریف اغلب که چندبعدی

شبکه  ریفتع است، شده عالی آموزش در کیفیت از که هاییتعریف از جمله.است سیاسی و

 1993سال نفرانسکدر  شبکه است.این عالی آموزش در کیفیت تضمین هاینهادی المللیبین

 :است داده ارائه عالی آموزش کیفیت از تعریف دو

 .شده تعیین قبل از استانداردهای با عالی آموزش وضعیت تطابق عنوان به کیفیت

 آموزشی)منظور یاران انتظارات و هدف رسالت، با عالی آموزش وضعیت تطابق عنوان به کیفیت
 مسئوالن علمی، هیأت جمله از است دانشگاهی امور در عالقهذی و نفعذی ذیربط، افراد

 ازها دانشگاه(.1387سرخابی، دوزیآنان()یمنی امثال و قانونگذاری دانشجویان، دانشگاهی،

دارند  کشور اهداف در پیشبرد استراتژیک نقشی که شوندمی محسوب مهم هایسازمان جمله

بیشترین تاثیر را بر  آنها آموزش و تدریس کیفیت و علمی هیئت اعضای که گفت باید و

 مسئلۀ یراخ هایسال در این، وجود با(.1،2014دانشجویان داشته است)فراهانی و فراهانی

)سیفرد و آنسمن، است شده دیده آموزشی هاینظام در مهم مباحث از کیفیت مدیریت

شاهد رشد کمی دانشجو و کاهش  گذشته دهه دو در کشور عالی آموزش نظام اینکه با (.2018

 در تدریس و آموزش کیفیت ارتقای و بهبود اما بوده، آن ارتقای بهبود و هادانشگاه رشد کیفی

 کیفیت از اطمینان و شود توجه بدان باید که است مناسبی سازوکارهای نیازمند هادانشگاه

)الیزا، است نفعانذی همه طرف از تعهد و تعامل نیازمند که است فعالیتی دانشگاه، آموزش

 بدان مداری مسئله دید از اینکه مگر شد، نخواهد حاصل نیز ما کشور در اطمینان این (.2018

 .شود توجه

 است و شده مطرح کیفیت آموزشی اهداف به دستیابی هدف با اساساً کیفیت فرهنگ

 هایهویت عنوان نباید به آموزش کیفیت و آموزشی سازمان یک فرهنگ که است آن بیانگر

 نشأت ترگسترده فرهنگی اندازچشم یک از کیفیت بلکه شوند گرفته درنظر مستقل

 از را خدمات ای ازطیف گسترده دانشجو هر دانشگاه، یک در(.2012گیرد)علی و موسی، می
 بر مؤثر عوامل بررسی است و حیاتی امری رضایت دانشجو، کند.بنابرایندریافت می دانشگاه

 عوامل که این است.ضمن مهم و حیاتی ایمسأله آموزشی، هایخدمات محیط کیفیت بهبود

                                                      
1- Farahani & Farahani 
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 مانند نقش دارند آموزشی هایوسیله محیط به شده ارایه خدمات کیفیت بهبود در دیگری نیز
 یابد، کیفیت بهبود هاسازمان این به وسیله شده ارایه خدمات کیفیت چه هر که این

 بهبود این اثرات که یابدافزایش می هستند، التحصیالنفارغ که معموالً آنها هایخروجی
 هایتمامی بخش در کیفیت بهبود آن، نتیجه در و یابدمی تسری جامعه به سراسر کیفیت
های سراسر کشور، استادان (.در دانشگاه1390شود)بریمانی و همکاران،می نهادینه جامعه،

توانند با ترکیب مناسب و آیند چرا که آنان میعوامل اصلی آموزش و پژوهش به حساب می

های متعالی سوق دهند)زارع بدیع عناصر موجود در نظام آموزشی، دانشجویان را به سوی هدف

تواند تاثیر عمیقی بر کیفیت یادگیری (.اثربخشی تدریس اساتید می1393مکاران، بیدکی و ه

دانشجویان داشته باشد و کیفیت این مؤلفه نیز به کیفیت یاددهی و کیفیت عملکرد یادگیری 

ها مطلوب نباشد، (.اگر کیفیت تدریس اساتید دانشگاه1397بستگی دارد)آتش روز و همکاران، 

ی کشور اطمینان بخش نخواهد بود؛ زیرا کیفیت پایین آموزش باعث آینده علمی و پژوهش

های رشد سیاسی، اقتصادی، های برنامهشود.درنتیجه هدفتربیت نیروی انسانی نامطلوب می

کند و این فرهنگی و اجتماعی کشور که به نیروی انسانی ماهر وابسته است، تحقق پیدا نمی

 خدمات گفت باید اما(.2015ر سوال خواهد برد)لیم، عامل اعتبار مراکز آموزش عالی را زی

 نقش شوند،یم ارائه عالی آموزش مؤسسات و هادانشگاه طریق از که خدماتی ویژهه ب آموزشی،

 و آموزشی خدمات کیفیت ارتقای به توجه بنابراین.دارند جوامع توسعه بهبود در مهمی

 (.1387 همکاران، و نورالنساء( درسمی نظر به ضروری ایمسئله مستمر، طور به پژوهشی

ها که بی توجهی به کیفیت های متعددی به یکی از مشکالت اصلی دانشگاهپژوهش

و  ؛ قنجی2015؛ اوسمی و رادید، 2015باشد اشاره کردند)دوریسوا و همکاران، تدریس می

 (.1397و خدیوی و همکاران، 1390؛ بریمانی و همکاران، 2016همکاران، 

 براساس نتایج تحقیقات متعدد شامل: بر کیفیت آموزش و تدریسعوامل موثر 

 ارزشیابی و آموزشی سازماندهی فضای آموزشی، محتوای تدریس، سازماندهی روش چگونگی
 محتوا، ارائه در کارآمدی آموزش، در کارآمدی (؛1387سرخابی و همکاران، دوزیکالسی)یمنی

 مناسب بحثی فضای همکاران، به احترام جویان،دانش جانبه همه رشد به توجه ای،هحرف تعامل

(؛ تسلط 1390فرد و همکاران،)مطلبیمناسب ارزشیابی نهایت در و کالس به احترام کالس، در

استاد در درس مورد تدریس، صداقت در رفتار و گفتار، ارائه جذاب مطالب درسی و داشتن 

 سابقه علمی، مرتبه سن،؛ (1390ریزی منظم برای ارائه درس)گشمرد و همکاران،برنامه

تناسب مطالب درسی با سطح فراگیران و تسلط استادان بر  (؛1391)غنچی و همکاران،تدریس

(؛ کیفیت 1392مطالب درسی و میزان تناسب امتحان و مطالب گفته شده)امیدی و همکاران،
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و بیان  تعیین(؛ 1394نژاد و همکاران، دانشگاه ازجمله مکان فیزیکی و برنامه درسی)اناری

نتاج و همکاران، )حسناهداف توسط اساتید، سازماندهی کالس، طراحی تدریس و نوع ارزشیابی

(؛ طرح درس مطلوب، روابط انسانی، توجه به محیط یادگیری، انجام دقیق روش تدریس 1394

 ایحرفه هایمهارت(؛ 1393های شخصیتی مدرس)سلیمی و رمضانی، مناسب و ویژگی

خانقاه و )محمدیارزشیابی درسی، محتوای و مواد بر تسلط دانشجو، با اطارتب قدرت تدریس،

)هداوند مدرسان ارتباطی هایویژگی و شخصیتی هایویژگی پژوهی،دانش (؛1394زاده، حسین

 استادان درس کالس رهبری سبک و شخصیتی هایویژگی(؛1395وند، و حیدری

 و فضا درسی، برنامه کیفیت دانشکده، هایرسالت و اهداف (؛1396)یارمحمدزاده و همکاران، 

 استادان، رفتاری هایمهارت ارزشیابی، انجام یادگیری، و تدریس فرایند آموزشی، امکانات

، همکاران و جورشادت)آموزشی هایداستاندار کاربرد دانشجویان، استادان، ایهحرف هایمهارت

های پرسشگری، مرین، مهارتهای مختلف تدریس، فنون مرور و ت(؛ بکارگیری روش1397

بیان راهبردهای حل مسئله در کالس، اداره کالسی و ایجاد جو صمیمی 

 تخصص (؛2015و همکاران،  2)حمیتیاطالعات فناوری از استفاده(؛ 1،2014مدرسان)یوهیوآن

 کیفیت بر دانشجویان تعداد و درسی برنامه محتوای معلمان، تدریس هایمهارت ، معلمان

(؛ وجود رابطه بین ارزیابی تدریس در آموزش 2015، 3)هباکوااست تأثیرگذار اناستاد تدریس

 از اجتماعی حمایت یادگیری، مناسب جو (؛2015و همکاران،  4عالی و کیفیت آموزش)دوریسوا

 تضمین(؛ 2016و همکاران،  5)ایورزیادگیری ارزش و نزدیک همکاران و سرپرستان طرف

و  6)استنهارتعالی آموزشن یک تخصص نوظهور در به عنوا یادگیری و آموزش کیفیت

 اصالحات ناپذیرجدایی بخش را آن مدیریت و تدریس کیفیت (؛2017همکاران، 

 باشند.( می2018، 7)سیفرد و آنسمنآموزشی

 دارد، کیفیت زمینۀ در تغییر و تحول اساسی به نیاز امروز که ییاهدانشگاه ازجمله

 که بوده روبرو هاییچالش و مسائل با اخیر هایسال در دانشگاهباشد.این می فرهنگیان دانشگاه

 در.شودیم احساس و تدریس آموزشزمینه  در بخصوص آن کیفیت بهبود و تغییر به نیاز

 فرایندهای پایین کیفیت از همواره دانشجویان نیز عالی آموزش مؤسسات سایر در که حالی

                                                      
1 -Yohui, An 
2 -Hamiti 
3 -Hubackova 
4-Durišová 
5 -Evers 
6-Steinhardt  
7 -Seyfried, M. & Ansmann 
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 یادگیری فرایند در نداشتن مشارکت و قلمست یادگیری جهت در آموزش ناتوانایی تدریس،

 که شودمی شناخته کیفیت با زمانی عالی آموزش نظام یک که صورتی در اند؛بوده ناراضی

 ازی مطلوب نتیجه و آیدنوعی نقش به حساب می هاکاستی این زیرا باشد؛ کاستی هرگونه بدون

ن شد تا مسئله عوامل موثر بر .در نتیجه در مقاله حاضر محقق بر آشد نخواهد حاصل نظام آن

 های استان خوزستان بررسی کند.کیفیت آموزش و تدریس در دانشگاه فرهنگیان را در پردیس

 

 روش شناسی

 کـاربردی  نـوع  از را تـوان آن مـی  هـدف  از لحـاظ  و بوده کیفی حاضر، پژوهش روش  

و دختـر مشـغول بـه     معلمان پسـر  شامل کلیه دانشجو ـ این پژوهش آماری کرد.جامعه قلمداد

نفـر   2200باشند که می 1398-99های استان خوزستان در سال تحصیلی تحصیل در پردیس

بـه   نسبت مصاحبه از شدند.قبل انتخاب هدفمند گیرینمونه روش با نفر30 ها آن بین از.بودند

 نتیجـه  ایـن  بـه  محقق مصاحبه پایانی، چند طی شد.در داده اطمینان اطالعات بودن محرمانه

 هـای هبـه داد  رسـیدن  بـا  نمونـه  حجـم  هست بنابراین شدن تکرار حال مضامین در که رسید

 اسـت  یافتـه ساختارنیمه مصاحبه ها،داده شد.ابزار گردآوری متوقف هاداده اشباع یعنی تکراری

 ابـزاری  مصـاحبه .شد پرداخته هاآوری دادهجمع و مشکالت شناسایی آن به از گیریبا بهره که

 و اطمینان آن علل کردن پیدا با  هاپاسخ پیگیری های پیچیده،موضوع بررسی امکان که است

از  نفـر  چنـد  بـه  سـازد.ابزار مصـاحبه  می را فراهم اطالعاتی منابع سوی از سؤال درک از یافتن

 کننـد.برای  اعـالم  را خـود  و اصـالحات  نظـرات  تـا  شده داده تربیتی علوم اساتید و متخصصان

 در موجـود  مشکالت شد.سپس استفاده از دانشجو ـ معلمان نفر10 از احبهبه مص اعتباربخشی

حـل   راهکارهـای  تعیـین  منظور به کانونی هایگروه شد.از برطرف و شناسایی سؤاالت مصاحبه

هـای کیفـی   آوری دادهای بــرای جمــع  های کـانونی شـیوهگـروهاست. شده استفاده مشکالت

غیررسمی)یـاچنـدین بحث( پیرامون موضوعی خـاص یـا   است که افراد را در یک بحث گروهی 

کـانونی دانشـجو ـ      گروه (.افراد2004، 1)ویل کینسونکنـدای از موضـوعات وارد مـیمجموعـه

 هـا را درگـروه  گـروه سـؤال   رهبر عنوان محقق  به.بودند دانشجوی سال آخر که بودند معلمانی

 های خودپاسخ افراد و کند هدایت را بحث تحقیق، راستای اهداف در است کرده سعی و مطرح

 از هـا داده و تحلیـل  تجزیـه  طـول کشـید.برای   دقیقه 90تا 60 بین جلسات ارائه کردند.این را

تحلیل محتـوی الگـویی   .قرارگرفت تفسیر مورد هامصاحبه و است شده تحلیل محتوی استفاده

                                                      
1 -Wilkinson 
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طور ه یا نوشته شده را بههای زبانی یک متن گفتاست تا به کمک آن بتوان بر اساس آن ویژگی

هایی درباره مسائل غیرزبـانی  مند شناخت و از آنها نیز استنتاجطور نظامبینانه یا عینی و بهواقع

هـای وی  های فردی و اجتمـاعی گوینـده یـا نویسـنده و نظـرات و گـرایش      یعنی درباره ویژگی

ه در مباحـث مـدیریت   ویـژ نمود.تحلیل محتوا ازجمله الگوهای مهمی است که پژوهشـگران بـه  

پردازند)رضـوانی،  هـای خـود مـی   اطالعات و ارتباطـات بـر اسـاس ایـن روش، بـه وارسـی داده      

شدند.سپس عوامـل مـوثر بـر کیفیـت آمـوزش و       پیاده شده، انجام هایاز مصاحبه پس(.1389

 .تدریس در دانشگاه فرهنگیان، شناسایی شدند

 

 های پژوهشیافته

موزش و تدریس مطلوب در دانشگاه فرهنگیان نقش چه عواملی در کیفیت آ سوال:

 دارند؟

کیفیت  گذار بربعد از انجام مصاحبه و تحلیل آنها، چند مضمون اصلی به عنوان عوامل تاثیر

 پردازیم.می آموزش و تدریس در دانشگاه فرهنگیان شناسایی شدند که در ادامه به بیان آنها

 ای اساتید:های فردی و حرفهـ ویژگی1

 پژوهش آموزش، کیفیت بهبود در را نقش بزرگترین هادانشگاه در هیأت علمی عضایا 

 هنگامی استادان تخصصی دانش که است بدیهی و کنندمی ایفا هااجتماعی دانشگاه خدمات و

و  تدریس هایروش کالس، مدیریت مناسب هایسبک با که باشد خوبی داشته کارایی تواندمی

 از مدرسان استفادة (.میزان1389گیرد)حقانی و همکاران،  مخاطبان قرار برداریبهره ... مورد

 خواهد تدریس و آموزش کیفیت و اثربخشی ارتقای و بهبود موجب اطالعات  هایفناوری

 و نحوه و تدریس هایروش مورد در استادان تسلط و آگاهی.(2010شد)یونس و همکاران، 

 (.اگر2007، 1دارد)گرین و آزودو آنان ایحرفه فقیتمو در زیادی تاثیر آن، از استفاده شرایط

 استاد یا نباشد منطبق دروس محتوای و فراگیران توانایی اهداف با انتخاب شده تدریس روش

 اجرای آن زمینۀ یا باشد، نیاورده دستبه را هاروش آن از استفاده برای الزم هایمهارت

تدریس  کیفیت و شودمی مواجه شکست با تاداس موارد این در نباشد، فراهم کالس در هاروش

 چگونگی از آگاهی و دانشجویان شناخت با که است این استاد بود.وظیفه نخواهد مناسب او

کند)نصراصفهانی،  انتخاب تدریس برای مناسبی مدل تدریس مختلف هایکاربرد شیوه

 جدیدی وزهح نه که است برای مدرسان دانش از ضروری مولفه یک محتوای (.دانش1381

                                                      
1 -Green & Azevedo 
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 مناسب شرایط نمودن فراهم.دارد وجود آن پیرامون انگیزی بحث ادعاهای چنان نه و است

 اطالعات و انتقال حقایق از بیشتر کاری موضوعی، دانش یادگیری برای دانشجویان برای

 (.1392ستایی، مختاری و تهرانیاست)امینی

باشند: داشتن تجربه این شرح مییدگاه دانشجو ـ معلمان به دهای تاثیرگذار از مولفه 

عهد های آموزشی و به روز بودن، احساس تتدریس در مدارس و دانشگاه، آشنایی با فناوری

أن شعایت رنسبت به بهبود کیفیت تدریس، داشتن نظم و انضباط، برخورداری از دانش الزم، 

های تدریس، کالس، برخورداری از انگیزه الزم برای تدریس، استفاده از بهترین روش

ـ  نفر دانشجو 30ای، و تفاوت قائل نشدن بین دانشجویان.همه برخورداری از تعهد حرفه

 ها موافق بودند.اند با این مولفهمعلمانی که مورد مصاحبه قرار گرفته

 ـ مدیریت کالس درس:2

یاددهی ـ یادگیری  هایدر موقعیت مسایل ترینمهم از یکی درس کالس مدیریت

 سازماندهی و درستی به را خود درس کالس نتوانند که زمانی مربیان تا و ناست. مدرسا

 معطوف یادگیری فرایند یاددهی ـ به را خود تمرکز و توجه نیستند قادر نمایند، مدیریت

 توانمی را درس کالس مدیریت.آورند وجود به یادگیری مساعد برای جو و محیط یک و نموده

 کالس هایفعالیت کنترل برای را مدرس هایتالش که برد ربکا ایگسترده چتر اصطالح در

نماید)جعفری و همکاران، می فراگیر توصیف رفتار و اجتماعی تعامل یادگیری، مانند به درس

 اثربخش، یادگیری ایجاد جو و درس کالس مدیریت بر موثر عوامل مهمترین از (.یکی1396

کالس  هایفعالیت که کندمی بیان زاکرمن باشد.می کالس درس اداره در مدرسان باورهای

 (.2010، 1است)زاکرمن شانهایقابلیت و باورها بر مبتنی مدرسان درس

باشند: تناسب تعداد های تاثیرگذار از دیدگاه دانشجو ـ معلمان به این شرح میمولفه

یان به بی زادآدانشجو ـ معلمان با کالس درس، ایجاد نشاط و شادابی در کالس، توانایی دادن 

ان، و نشجویدانشجویان، ایجاد شرایط آموزشی و یادگیری فعال در کالس درس و متناسب با دا

اند با این نفر از دانشجو ـ معلمانی که مورد مصاحبه قرار گرفته26حضور و غیاب درست.

 ودند.نفر مخالف ب 4ها موافق بودند و مولغه

  ریزی درسی:ـ برنامه3

 در دخیل عناصر با ارتباط در مدرسان رفتار و سلوک یحوهن بیانگر درسی برنامه

در  دانشجویان و مدرسان است.نقش درسی هایبرنامه از ارزشیابی و اجرا، فرایند تولید،

                                                      
1- Zacherman 
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باید مورد  که است مهمی موضوعات از درسی، برنامه تغییر و اجرا تعدیل، تکمیل، طراحی،

 که است یادگیرنده و یاددهنده بین متقابل یتفعال (.تدریس،1987، 1توجه قرار گیرد)ارنستاین

 شود.درمی انجام یادگیرندگان در یادگیری ایجاد قصد و به هدفدار و منظم طرحی براساس

 در دیگر برخی در و یاددهنده اختیار در این فرآیند کنترل آموزشی هایموقعیت از برخی

 یادگیرندگان در ادگیریی وقوع کمک به تدریس، گیرد.هدفمی قرار یادگیرنده اختیار

 منابع پرورش برای دانشجویان به تدریس، مساعدت اصلی (.هدف2010، 2است)چای و لیم

 دانستن صرفاً نه است، آنها بشری تحقیق و تفکر اصلی حوزة در شدن سهیم منظور به عقالنی

 (.2007و همکاران،  3آنها)بنسون مورد در

 باشند: توانایی اجرایمعلمان به این شرح میجو ـ های تاثیرگذار از دیدگاه دانشمولفه

ز خشی اببرنامه درسی دانشجو محور، داشتن برنامه زمانی مناسب برای دروس، محول کردن 

ل سرفص برنامه درسی به دانشجویان، شفاف سازی انتظارات اساتید از دانشجویان براساس

دند، ها موافق بوفهاند با این مولنفر از دانشجو ـ معلمانی که مورد مصاحبه قرار گرفته 22دروس.

 نفر ممتنع بودند. 4نفر از آنها مخالف و  4

  ـ فضای فیزیکی:4

 امروز معۀجا زندگی، ابعاد تمامی در آن وسیع کاربرد و اطالعات فناوری سریع پیشرفت

 دور به ها،دگرگونی و راتتغیی این از نیز هااست.دانشگاه کرده مواجه سابقهبی تغییراتی با را

 ها،کتابخانه ،کامپیوتری هایسایت جمله، از دانشگاه یک مختلف هایقسمت.اندنبوده

 ...و ورزشی هایسالن

 که هاییکتابخانه مهمترین مثال، عنوان اند.بهگرفته قرار تغییرات این معرض در نیز

 هاانشگاهد که زیرا هستند، دانشگاهی هایکتابخانه کنند؛ مجهز روز به فناوری را خود باید

 مجهز، هاییکتابخانه به نیاز معنا، این تحقق برای و هستند مدام نوآوری برای ایسرچشمه

 و فرهنگ و دانش هایقله به (.دستیابی1389 ساالرپور، و دارند)الریجانی روزآمد و مفید کارا،

 تأمین و دارد پرورش و آموزش ریشه در علمی هایزمینه در کشور بیشتر چه هر درخشش

 دستیابی لوازم مهمترین از آموزشی کشور نظام با هماهنگ و کارا و مناسب آموزشی فضاهای

 پیشرفت در دانشگاه ساختمان (.کیفیت1386محله،  قاضیاست)محمدی مهم امر این به

 .(2010و همکاران،  4است)ایونز موثر دانشجویان تحصیلی

                                                      
1 -Ornstein 
2 -Chai & Lim 
3 -Benson 
4 -Evans 
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باشند: برخورداری از این شرح مییدگاه دانشجو ـ معلمان به های تاثیرگذار از دمولفه

های به روز های مناسب، داشتن کتابحانه مجهز و کتابهای استاندارد و داشتن صندلیکالس

و  امکانات ای، برخورداری از آزمایشگاه و کارگاه مجهز  و دارایدر کتابخانه و سیستم رایانه

شیده و پو ی از محیط سرسبزتجهیزات کافی، برخورداری از سالن ورزشی سرپوشیده، برحوردار

گاهی با های مجهز، مجزا بودن سرای خواباز درخت و شاداب دانشگاهی، برخورداری از خوابگاه

احبه قرار دانشجو ـ معلمانی که مورد مص 30محیط آموزشی، و داشتن سالن آمفی تاتر. همه 

 ها موافق بودند.اند با این مولفهگرفته

 تید: ـ ارزشیابی آموزشی توسط اسا5

 را امکان این و است های آموزشیفعالیت فرایند در مهم هایجنبه از یکی ارزشیابی

های جنبه قویتت با نموده مشخص را ضعف و قوت نقاط نتایج آن، اساس بر تا سازدمی فراهم

 برداشته مناسبی هایآموزشی گام نظام اصالح و تحول ایجاد ها، درنارسایی رفع و مثبت

قلمداد  دانشگاهی آموزش و تدریس ارکان ترینمهم از عنوان یکی به نیز دانشجو شود.ارزشیابی

 افزایش باعث بلکه دارد، ایینقش بسز دانشجویان غربالگری در تنها نه مؤثر گردد.ارزشیابیمی

 کند.اکثریتمی کمک خود هایفعالیت ارزیابی در را نیز  مدرس و شده دانشجویان در انگیزه

 ارزشیابی به نسبت که دهندمی انجام ایمرحله به صورت را خود ارزشیابی دانشگاه اساتید

 ترم پایان زمونآ پایه را بر خود ارزشیابی مالک وجود مهمترین این با ولی دارد تراکمی برتری

 (.1381کنند)کمیلی و رضایی، می استوار

د: رعایت سرفصل باشنهای تاثیرگذار از دیدگاه دانشجو ـ معلمان به این شرح میمولفه

 گونگیچ، رعایت اصول آزمون، استفاده از ارزشیابی شفاف و یکسان،  توافق بر سر دروس

گیری ختآزمون، س اصول ارزشیابی، دادن بازخورد به موقع و مناسب به دانشجویان، رعایت

نفر از دانشجو ـ معلمانی  20های فردی.و رعایت تفاوت درس هایکالس در انضباطی و علمی

فر ممتنع ن 3نفر از آنها مخالف و  7ها موافق بودند، اند با این مولفهمورد مصاحبه قرار گرفته که

 بودند.

  ـ نقش آموزش و پرورش:6

 جامعه، به هر فرهنگ هاىجلوه بارزترین و ترینشاخص پرورش؛ و آموزش دستگاه

 آماده زندگى هنوز که آنان بر پیشین هاىنسل توسط که است علمى همان یعنى آید،مى شمار

حاالت  از دسته آن پروراندن و کردن پیدا آن هدف و شودمی اعمال نیستند اجتماعى
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 در وى که خاص محیط با کل طوربه جامعه که است فرد یک در فرهنگى و اخالقى جسمانى،

 (.1391آبادی و زمانی، شرفدارد)منافی توقع او از کند،مى زندگى آن

انتخاب مدارس باشند: رح میشاز دیدگاه دانشجو ـ معلمان به این های تاثیرگذار مولفه

رطرف وس، ببا کیفیت برای کارورزی، استفاده از معلمان با تجربه برای تدریس بعضی از در

ش پذیر کردن مشکالت شغلی معلمان، حفظ شأن و جایگاه معلمان، اجرای مسابقات علمی، و

معلمانی که مورد  ـنفر از دانشجو  24گیزه درونی آنان. دانشجو ـ معلمان با توجه به عالقه و ان

 نفر ممتنع بودند. 2نفر مخالف و  4ها موافق بودند، اند با این مولفهمصاحبه قرار گرفته

  ـ نقش دانشگاه فرهنگیان:7

 تربیت و معلم تربیت زمینۀ در هادانشگاه بهترین از یکی بالقوه فرهنگیان، دانشگاه

 شایستۀ معلمانی که است این جامعه در آن نقش و است پرورش و آموزش یبرا انسانی منابع

 گرفته کار به مختلف دروس و هارشته در تا کند تربیت را ایران اسالمی جمهوری

 اقتصاد و جامعه یک در بهتری شهروندان اینکه برای را معلمان بایدفرهنگیان   دانشگاه.شوند

 نیازهای شخصی مؤلفۀ به هادانشگاه در باید(.1397انی، )تورسازد آماده باشند جهانی اطالعات

 فشار و استرس فکری و دغدغۀ بدون و سالم محیط در دانشجویان تا شود توجه دانشجویان

 ایو صدمه لطمه ایشان نفس به اعتماد به باشند.تا مشغول آموزیعلم و یادگیری به روحی

 و سالم و مفید خشونت، امن، بدون هایمحیط در که دانشجویان است نشود.شایسته وارد

 (.2016، 1بهداشتی به یادگیری بپردازند)بلود

توجه به باشند: های تاثیرگذار از دیدگاه دانشجو ـ معلمان به این شرح میمولفه

 وه کیفیت های علمی، پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی، باور و اعتقاد ریاست دانشگاه بانگیزاننده

انی یت روجاد شرایط مطلوب و جو مناسب در دانشگاه، توجه به امنحفظ آراستگی ظاهری، ای

ورت صن در دانشجویان و اساتید، تاکید بیشتر برنقش با ارزش معلمی، همکاری با دانشجویا

 28 ر آنان.دگیزه گرفتاری و کمک به رفع آن، و ایجاد رقابت سالم در بین دانشجویان و ایجاد ان

نفر  2ها موافق بودند و اند با این مولفهورد مصاحبه قرار گرفتهنفر از دانشجو ـ معلمانی که م

 مخالف بودند.

  

                                                      
1 -Blood 
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 گیریبحث و نتیجه

کیفیت آموزش و  بر اثرگذار عوامل تعیین پژوهش این از هدف اینکه، به توجه با

 گرفت ها انجاممصاحبه اساس بر عوامل این شناسایی.است بوده فرهنگیان دانشگاه تدریس در

 نظر آموزش و تدریس از کیفیت برای شده شناسایی هایعامل بودن اهمیت حائز از نشان که

 از پژوهش حاصل هاییافته و پژوهش ادبیات از حاصل هاییافته و نتایج.بود دانشجو ـ معلمان

 ریزیبرنامه کالس درس،  مدیریت اساتید، ایحرفه و فردی هایویژگی عوامل که دادند، نشان

پرورش و نقش  و آموزشی توسط اساتید، نقش آموزش ارزشیابی کی،فیزی فضای درسی،

توانند باالترین نقش را در کیفیت آموزش و تدریس در دانشگاه دانشگاه فرهنگیان می

مانند؛ شفیعی رودپشتی و  هاپژوهش از برخی نتایج با نتیجه باشند.این داشته فرهنگیان

غنچی و   (؛1390فرد و همکاران)ی(؛ مطلب1393(؛ سلیمی و رمضانی)1387میرغفوری)

(؛ راچ و 1394مصلح و خسروی) (؛1395وند)هداوند و حیدری (؛1391همکاران)

(؛ بریمانی و 1394نژاد و همکاران )(؛ اناری1397(؛ آتش روز و همکاران)2013)1استاینر

 نتوامی  فوق نتایج تبیین درباشد.(؛ همسو می1397( و خدیوی و همکاران)1390همکاران)

 منطقه در سطح فناوری و علمی از اقتصادی، را ایران ، جایگاه 1404 اندازچشم سند که گفت

 که دهدجهان، نشان می در توسعه فرآیند است.مطالعه کرده تصور غربی، اول جنوب آسیای

 که کشورهایی بودند.بنابراین، جوامع توسعه بنیادی عامل همواره عالی، آموزش هاینظام

 الزم توسعه دهند.شرط را خود عالی آموزش نظام است هستند، الزم جانبههمه توسعه بدنبال

 نیروهای و عوامل و موجود و گذشته وضعیت دقیق شناخت و بررسی نیز نوع توسعه این برای

 است. دانشگاه توسعه فرآیند در بیرونی تأثیرگذار و درونی

 کیفیت بر زیادی تأثیر دانشجو ـ معلمان نظر از شده که شناسایی عوامل جمله از

با  تحقیق این باشد.نتیجهاساتید می ایحرفه و فردی هایویژگی عامل دارد آموزش و تدریس

 و 2(؛ حمیتی1391همکاران) (؛ غنچی و1390فرد و همکاران)مطلبی هایتحقیق

 این تبیین در.(؛ همسو است1393( و ترک زاده و همکاران)2015) 3هباکووا (؛2015همکاران)

داشتن تجربه تدریس در مدارس و دانشگاه، آشنایی با  هایکه مولفه گفت باید نیز جهنتی

های آموزشی و به روز بودن، احساس تعهد نسبت به بهبود کیفیت تدریس، داشتن نظم فناوری

و انضباط، برخورداری از دانش الزم، رعایت شأن کالس درس، برخورداری از انگیزه الزم برای 

                                                      
1 -Rauch  & Steiner 
2 -Hamiti 
3 -Hubackova 
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ای، و تفاوت قائل های تدریس، برخورداری از تعهد حرفهاز بهترین روش تدریس، استفاده

 دانشگاه کیفیت آموزش و  تدریس اساتید در را نقش باالترین نشدن بین دانشجویان،

 .باشد داشته تواندمی فرهنگیان

باشد چنین از میان عوامل شناسایی شده، عامل دیگر مربوط به فضای فیزیکی میهم

 ت.نتیجهته اسانشجو ـ معلمان تاثیر زیادی بر کیفیت آموزش و تدریس اساتید داشکه از نظر د

(؛ 1390فرد و همکاران)(؛ مطلبی2010های ایونز و همکاران)این پژوهش با نتایج پژوهش

(، 1397جو و همکاران)( و رشادت1394نتاج و همکاران)(؛ حسن1394نژاد و همکاران)اناری

های السبرخورداری از ک هایکه مولفه گفت باید نیز تیجهن این تبیین همسو است.در

 های به روز در کتابخانههای مناسب، داشتن کتابخانه مجهز و کتاباستاندارد و داشتن صندلی

افی، جهیزات کای، برخورداری از آزمایشگاه و کارگاه مجهز  و دارای امکانات و تو سیستم رایانه

 رخت ویده، برخورداری از محیط سرسبز و پوشیده از دبرخورداری از سالن ورزشی سرپوش

یط های مجهز، مجزا بودن سرای خوابگاهی با محشاداب دانشگاهی، برخورداری از خوابگاه

 ساتیدا کیفیت آموزش و تدریس در را نقش باالترینآموزشی، و داشتن سالن آمفی تاتر، 

 .باشد داشته تواندمی فرهنگیان دانشگاه

 نظر از که باشدمی درسی ریزیبرنامه به مربوط شناسایی شده، عامل از دیگر عوامل

 اتیداس آموزش و تدریس بر کیفیت عوامل سایر به نسبت کمتری تأثیر دانشجو ـ معلمان

(؛ حمیتی و 1390فرد و همکاران)های مطلبینتیجه این پژوهش با نتایج پژوهش.است داشته

(، 1390( و گشمرد و همکاران)2015هباکوا) (؛1391(؛ غنچی و همکاران)2014همکاران)

های توانایی اجرای برنامه درسی مولفهکه  گفت باید نیز نتیجه این تبیین همسو است.در

سی به مه دردانشجو محور، داشتن برنامه زمانی مناسب برای دروس، محول کردن بخشی از برنا

 کیفیت در س سرفصل دروس،اتید از دانشجویان براساسازی انتظارات اسدانشجویان، شفاف

 .باشد داشته تواند تاثیرمی فرهنگیان دانشگاه اساتید تدریس

باشد که به عنوان یکی دیگر از عوامل شناسایی شده، عامل مدیریت کالس درس می

ای داشته است.این نتیجه با نتایج عامل اثرگذار در کیفیت آموزش و تدریس نقش عمده

زاده و (؛ شریف1394نتاج و همکاران)(؛ حسن1390های گشمرد و همکاران)پژوهش

( و 1396(؛ یارمحمدزاده و همکاران)1394زاده)خانقاء و حسین(؛ محمدی1394زاده)تقی

های مولفهکه  گفت توانمی نتیجه این تبیین باشد.در(، همسو می2018سیفرد و آنسمن)

دابی در کالس، توانایی دادن تناسب تعداد دانشجو ـ معلمان با کالس درس، ایجاد نشاط و شا
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بیان به دانشجویان، ایجاد شرایط آموزشی و یادگیری فعال در کالس درس و متناسب با آزادی

 ببرد.تواند کیفیت آموزش و تدریس اساتید را باال دانشجویان، و حضور و غیاب درست، می

است  تیداسا عالوه بر عوامل شناسایی شده مذکور، عامل دیگر ارزشیابی آموزشی توسط

اصول آزمون، استفاده از  ، رعایتهای رعایت سرفصل دروسکه دانشجو ـ معلمان مولفه

 ناسب بهع و مارزشیابی شفاف و یکسان،  توافق بر سر چگونگی ارزشیابی، دادن بازخود به موق

و رعایت  درس هایکالس در انضباطی و گیری علمیآزمون، سخت اصول دانشجویان، رعایت

یج دانند که با نتاای فردی، را بر کیفیت آموزش و تدریس اساتید تاثیرگذار میهتفاوت

(؛ 1393آهنگری و همکاران)(؛ حسینی1387سرخابی و همکاران)دوزیهای یمنیپژوهش

(، 1394نتاج و همکاران)( و حسن1392(، امیدی و همکاران)1390فرد و همکاران)مطلبی

 باشد.همسو می

شجو ـ های تاثیرگذار از دیدگاه دانکه مولفه باشدش و پرورش میعامل دیگر نقش آموز

ریس رای تدبانتخاب مدارس با کیفیت برای کارورزی، استفاده از معلمان با تجربه معلمان، 

جرای بعضی از دروس، برطرف کردن مشکالت شغلی معلمان، حفظ شأن و جایگاه معلمان، ا

باشند که نان میبا توجه به عالقه و انگیزه درونی آمسابقات علمی، و پذیرش دانشجو ـ معلمان 

 موزش و تدریس اساتید تاثیر داشته باشد.آتواند بر کیفیت می

ن علماآخرین عامل تاثیر گذار نقش دانشگاه فرهنگیان است که از نظر دانشجو ـ م

 اد ریاستهای علمی، پژوهشی ، فرهنگی و اجتماعی، باور و اعتقهای توجه به انگیزانندهمولفه

ه، انشگادانشگاه به کیفیت و حفظ آراستگی ظاهری، ایجاد شرایط مطلوب و جو مناسب در د

اری با ، همکتوجه به امنیت روانی دانشجویان و اساتید، تاکید بیشتر برنقش با ارزش معلمی

ان و نشجویدانشجویان در صورت گرفتاری و کمک به رفع آن، و ایجاد رقابت سالم در بین دا

کیفیت  بر را ربیشترین تاثی دانشجو ـ معلمان نقطه نظرات د انگیزه در آنان هستند که ازایجا

(؛ 1387های نورالنساء و همکاران)این نتیجه با نتایج پژوهش.است تدریس داشته آموزش و

(؛ دوریسوا و 1390(؛ بریمانی و همکاران )2016(؛ قنجی و همکاران)2015لیم)

 باشد.(، همسو می1397مکاران)( و خدیوی و ه2015همکاران)

 جبران فکر به دانشگاه فرهنگیان مسئوالن الزم است با توجه نتایج بدست آمده

 معلم نسل متولی تربیتی و آموزشی نهاد این تا ها باشند،حوزه این در کمبودها و هاضعف

 یهاسیاست نمودن اجرایی جهت در و پرورش کشور و آموزش نظام اعتالی راه در بتواند

 در بازنگری بنابراین دانشگاه فرهنگیان نیازمند.نماید عمل کارآمدتر و بهتر آموزشی و علمی

 و کوشید اصالح کمبودها راه در الزم بازبینی به و کارکردهاست و ساختار درسی، برنامه اهداف
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 و نهاد آموزشی این بیشتر چه هر اعتالی در انسانی نیروی و هاظرفیت از مناسب استفاده به

 اندرکاران ودست جدی عزم نیازمند مصوب هایبرنامه و هاسیاست کوشید.اجرای تربیتی

از  و پرداخته، هاضعف رفع به موجود، وضعیت بررسی و راهبردی برنامه با تا است ریزانبرنامه

 دست نهاد این بیشتر هرچه رشد و اعتالی جهت در رو پیش هافرصت و منابع و هاظرفیت

 .بکار شوند

 ر نهایت پیشنهاداتی مطرح می شود:د

 استادانی از و شود، لتسهی دانشگاه در علمی هیات شود فرایند جذبپیشنهاد می ـ1

 همچنین د،شو استقبال دارند ارزشمندی کافی تجارب اندازه به پرورش و آموزش زمینه در که

 هتماما  ...و مطالعاتی های و فرصت بالندگی لحاظ به استادان نگهداری در جذب، از پس

 .آورده شود بعمل جدی

های آموزشی و شود به منظور افزایش کیفیت تدریس اساتید، کارگاهـ پیشنهاد می2

 تخصصی در زمینه نحوه درست طراحی و تحلیل آموزشی برگزار شود.

 مانند هاییخصشا به دانشگاه فرهنگیان برای دانشجو پذیرششود که ـ پیشنهاد می3

 رشته با استعداد بودن مناسب موردنظر و دبیری، تحصیلی رشته به دفر عالقمندی میزان
 اب همراه خویش تحصیلی رشته اهمیّت از دانشجو بودن آگاه و تحصیلی و شغل معلمی

 .گیرد قرار توجه مورد درسی مطالب فهم و درک در فرد توانمندی

  فضای ادایج و درسی هایکالس برای مطلوب فیزیکی امکاناتشود پیشنهاد میـ 4
 با راههم دانشجویان و اساتید مطالعاتی و تحقیقاتی هایفعالیت جهت مناسب آموزشی

آموزشی فراهم  هایمحیط در ایرایانه تجهیزات و ایکتابخانه منابع به راحت و آسان دسترسی

 .گردد
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 و ماخذ منابع

رسی کیفیت (.بر1397روز، محمد؛ پورمقدسیان، عبدالمحمد و مرعشی، سید منصور)آتش -

مال شهای فرهنگیان تدریس اعضای هیئت علمی از دیدگاه دانشجویان)مورد مطالعه: دانشگاه

 .49-79(، 23)8، فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشیخوزستان(. 

اهلل؛ حپور، ذبیارلیامیدی، رقیه؛ قبادی، کامل؛ قهرمانی، فریبا؛ حسینی، فاطمه؛ قلندری، مریم؛ ق -

ای اجرای طرح درس توسط اساتید در (.بررسی مقایسه1392سلی، اله و چهره، هاشمیه)تو

، علمی دانشگاه علوم پزشکی اسالم مجلههای شیراز و علوم پزشکی شیراز. دانشگاه

21(4،)113-107. 

 شیمی پداگوژیکی دانش هب توجه (.ضرورت1392فاطمه) ستایی،مختاری الهام؛ تهرانی،امینی -

 کدهدانش ایران، شیمی آموزش سمینار شیمی، هشتمین معلمان دانشجوـ رسید در برنامه

 .سمنان شیمی،دانشگاه

حیط دانشگاه بررسی رابطه کیفیت م(.1394) ، زهراو مسلمی ، علینژادنژاد, عباس؛ صادقاناری -

 ژوهشیاولین همایش علمی پ و عملکرد تحصیلی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان فارس،
 جامعه.،علوم تربیتی و آسیب شناسی روانشناسی

 بهبود رب مؤثر عوامل بررسی (.1390بریمانی، ابوالقاسم؛ صالحی، محمد و صادقی محمدرضا) -

هشنامه پژومقطع. این دانشجویان از دیدگاه تکمیلی تحصیالت دوره در عالی آموزش کیفیت
 .1-24(، 26)6، تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد

ر بر (.عوامل موث1393اهلل؛ محمدی، مهدی و محترم، معصومه)جعفر؛ مرزوقی، رحمتزاده، ترک -

 .139-164(، 7)4، مطالعات اندازه گیری و ارزشیابیارشیابی از اساتید از دیدگاه دانشجویان، 

 و هالفهمؤ یادگیرنده)ابعاد، سازمانی مثابۀ به فرهنگیان (.دانشگاه1397تورانی، حیدر) -

 .165-195(، 3)1، نامه پژوهش در تربیت معلمدوفصل، )راهکارها

 ایستگیش رابطه ساختاری (.الگوی1396جعفری، اسماعیل؛ خراسانی، اباصلت و عبدی، حمید) -

 علمی، هیأت اعضای درس در کالس مدیریت نگرش و درس کالس مدیریتی خودکارآمدی و

 .10-23(، 26)10، مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی

بررسی عوامل (.1394پور، سیدعباس)پورجوان، عباسعلی و سیدعلیتقی نتاج، فهیمه؛حسن -

اولین ، مازندران های تدریس اساتید دانشگاه فرهنگیان استانافزایش کیفیت فعالیت موثر بر
 .کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی

دانشجو معلمان  "منشور حقوق و تکالیف"(.اعتبارسنجی1397حسینی،سیدمحمدحسین) -

 .160-186(، 4)2، یت معلمدوفصلنامه پزوهش در تربدانشگاه فرهنگیان، 

https://www.civilica.com/Papers-MEAE01=%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%8C-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C.html
https://www.civilica.com/Papers-MEAE01=%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%8C-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C.html
https://www.civilica.com/Papers-MEAE01=%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%8C-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C.html
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خانقاه، آهنگری، سیدعابدین؛ پروین، سمیه؛ جمشیدی، فاطمه و فتحیحسینی -

فصلنامه شاپور، (.ارزیابی کیفیت طرح درس اساتید دانشگاه علوم پزشکی جندی1393رویا)
 .307-313(، 4)5، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 هایک(.سب1389محمدحسین) یارمحمدیان، علی؛ انی،والی الهام؛ چاوشی، فریبا؛ حقانی، -

 ایرانی همجل اصفهان، پزشکی علوم دانشگاه پزشکی دانشکده پایه علوم مقطع تدریس اساتید

 .943-949(، 5)10،آموزش( توسعه نامهپزشکی)ویژه در علوم ،آموزش

ی، حافظ بارپور، توفیق، احمدی، حسن و ترهخدیوی، اسداهلل؛ سیدکالن، سیدمحمد؛ حسن -

لعه فرهنگیان)مطا دانشگاه در تدریس و آموزش کیفیت بر مؤثر عوامل (. بررسی1397)

(،  42)11، نشریه علمی ـ پژوهشی آموزش و ارزشیابیاردبیل(،  استان هایموردی:پردیس

185-161. 

 .651-692( ،9)1، شفصلنامه پژوه(.تحلیل محتوا. 1389اهلل)رضوانی، روح -

 برای مدلی ارائه(.1397)شکوفه فر،کین و اختر جمالی، معصومه؛ فر،یعظیم حمیده؛ رشادتجو، -

 و زشکیپ علوم دانشگاه داروسازی دانشکده:مورد داروسازی رشته در آموزش کیفیت ارتقای

 علوم در راهبردهای آموزش پژوهشی-علمی دوماهنامه، تهران درمانی بهداشتی خدمات

 66-72(،2)11،پزشکی

قناد، فاطمه و صنعتی، علی؛ هاشمیان، سیدسپهر، رجاییپورببیدکی، مجید؛ رجزارع -

های آموزشی اساتید (.بررسی نظرات دانشجویان در مورد ویژگی1393سمنانی، محمد)نجفی

، زدمجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یدانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 

9(2،)19. 

های تدریس اثربخش و ارزیابی وضعیت یی مولفه(.شناسا1393سلیمی، جمال و رمضانی، قباد) -

گیری و مطالعات اندازهتدریس)مطالعه موردی دانشگاه علمی کاربردی استان کردستان(، 
 .33-61(، 8)4،ارزشیابی آموزشی

ده شضرورت فراموش  :پردازی فرهنگ کیفیت مفهوم(.1396سلیمی، قاسم و حسینی، نیره) -

 رزیابیا ملی همایش یازدهمین .در آموزش عالی ایرانسازی گفتمان تضمین کیفیت نهادینه

 دانشگاهی، دانشگاه تبریز. هاینظام کیفیت

(.تدریس اثربخش در دانشگاه و میزان تحقق آن در 1394زاده، رضا)زاده، محمد و تقیشریف -

 دانشگاه اهواز، دانشکده علوم انسانی.
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 بر مؤثر عوامل بندیهرتب و شناسایی(.1387اهلل) حبیب میرغفور، سید و میثم رودپشتی،شفیعی -
 مه.فصلنایزد دانشگاه مدیریت عالی دانشکدة آموزش بخش آموزشی خدمات کیفیت بهبود
  .   67(، 2)1،ایران عالی آموزش انجمن پژوهشی علمی

 ندیبرتبه و شناسایی(.1391ف)یوس حجازی، و سیدمحمود حسینی، مستانه؛ غنچی، -

 گاهدانش کشاورزی هایپردیس استادان دیدگاه از تدریس کیفیت هکنند تبیین هایمؤلفه

 .31-40(،3)5 ،کشاورزی آموزش و ترویج پژوهش های مجله تهران،

 هیأت یاعضا توسط دانشجویان ارزشیابی (.نحوه1381کمیلی، غالمرضا و رضایی، قربانعلی) -

-53، 3، یشکمجله ایرانی آموزش در علوم پززاهدان،  علوم پزشکی دانشگاه پایه علوم علمی

49. 

های اساتید و دانشجویان (.دیدگاه1390گشمرد، رقیه؛ معتمد، نیلوفر و واحدپرست، حکیمه) -

ر علوم مجله ایرانی آموزش دوب، های یک استاد خدانشگاه علوم پزشکی بوشهر در مورد ویژگی
 .48-57(، 1)11، پزشکی

در  اطالعات ریفناو از ادهاستف میزان (.بررسی1389هدی) ساالرپور، اهلل؛حجت الریجانی، -

فناوری  و رسانی طالعا و کتابداری شناسی)علومدانش زنجان، شهر دانشگاهی هایکتابخانه
 .59-69(، 10)3، اطالعات(

 ستدری مدل اعتباریابی و تدوین (.1394ی)امیدعل زاده،حسین و محمد خانقاه،محمدی -

 و آموزش شیپژوه علمی نشریه ،تبریز دانشگاه استادان برای اثربخش

 .77-91(،31)8،)فصلنامه(ارزشیابی

متوسطه  آموزش نیازمورد سطوح و فضاها (.استانداردهای1386مجید) محله،قاضیمحمد -

 ران:کشور.ته مدارس تجهیز و توسعه نوسازی، سازمان پژوهش و تحقیقات )جزوه( . دفتر

 .انتشارات مولف

 داساتی تدریس کیفیت یابیارز هایروش (.بررسی1394مهوش) خسروی، و مصلح،هادی -

 ارزیابی همایش نهمین و ملی کنفرانس دومین مقاالت مجموعه.دانشجویان از طریق دانشگاهی

 .فرهنگیان دانشگاه تهران: ،دانشگاهی های نظام در کیفیت

 ناساییش و بررسی(.1390د)فرشا زاده،محس و عبدالرحیم ابراهیم،هنو علیرضا؛ فرد،مطلبی -

 ، ارشد یکارشناس دانشجویان نظر نقطه از تدریس و آموزش در اخالقی و ایحرفه نشانگرهای

 .1-8(،4)6 ،فناوری و علوم در اخالق فصلنامه

(.نقش نظام آموزش و پرورش در توسعه فرهنگی 1391آبادی، کاظم و زمانی، الهام)شرفمنافی -

 .135-151(، 73)7، مهندسی فرهنگیجامعه،مجله 
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 رضایت گیریهانداز(.1387)یاسر صمیمی، و فائزه شادالویی،؛ عباس سقایی،؛ رسول نورالنساء، -

 و هشپژو فصلنامه، عالی آموزش پژوهشی خدمات در بهبود هایفرصت شناسایی برای مشتری
 .49-98(، 3)14عالی،  آموزش در ریزیبرنامه

 چشم و هاچالش محور: مبانی، مدرسه درسی ریزی(.برنامه1381احمدرضا) نصراصفهانی، -

 .207-226(، 2)14، انسانی( اصفهان)علوم دانشگاه پژوهشی مجلهاندازها، 

 کیفیت یارتقا در اثرگذار عوامل تحلیل و شناخت (.1395)مهدی فر،حیدری و سعید هداوند، -

 .41-60، 35(، پیاپی3)9انتظامی،  آموزش بر مدیریت مطالعات فصلنامه، مدرسان تدریس

 رابطه(.1396)آمنه آتابای،آق و کویستان محمدیان، ایوب؛ فیضی، پیمان؛ یارمحمدزاده، -

 شرو به دانشگاه استادان تدریس کیفیت با درس کالس رهبری سبک و شخصیت هایویژگی

 و آموزش پژوهشی علمی نشریه ،ساختاری مدل یک ارائه:خودارزیابی

 .29-51(، 39)10،)فصلنامه(ارزشیابی
 بر مؤثر عوامل (.مقایسه برخی1387یم)حضاری، مربهادری و محمد سرخابی،دوزییمنی -

، .شریف تیصنع و بهشتی شهید هایارشد در دانشگاه کارشناسی هایدوره آموزش کیفیت

 .5 ،1 ،ایران عالی آموزش انجمن پژوهشی علمی فصلنامه
- Ali, H. M. & Musah, M. B. (2012). Investigation of Malaysian higher 
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- Durišová, M.; Kucharčíková, A. & Tokarčíková, E. (2015). Assessment of 

Higher Education Teaching Outcomes (Quality of Higher 

Education).Procedia-Social and Behavioral Sciences, 174, 2497-2502 
- Ellis, R. (2018). Quality assurance for university teaching: Issues and 

approaches. In Handbook of Quality Assurance for University Teaching (pp. 

21-36). Routledge. 
- Evans, w, junyoo, M, sipple John (2010). School bulding quality effects are 

exacerbated by high levels of student mobility. Journal of frviron mental 

psychology, 239 –244. 



 1399 بهار و تابستان ،12شماره ،ششمدوره               در آموزش علوم تربیتی و مشاوره    پویش  فصلنامهدو 

20 

 

- Evers, A. T.; Van der Heijden, B. I. & Kreijns, K. (2016). Organisational 

and task factors influencing teachers’ professional development at work. 

European Journal of Training and Development, 40(1), 36-55. 
- Farahani, M. F., & Farahani, F. F. (2014). The Study on Professional Ethics 

Components among Faculty Members in the Engineering. Procedia-Social 
and Behavioral Sciences, 116, 2085-2089. 

- Ghonji, M.; Khoshnodifar, Z.; Hosseini, S. M. & Mazloumzadeh, S. M. 

(2016). Analysis of the some effective teaching quality factors within 

faculty members of agricultural and natural resources colleges in Tehran 

University. Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences. 
- Green JA, Azevedo R. (2007). A theoretical review of wine and had wins 

model of self– regulated learning: New perspectives and directions. J Rev 

Educ Res. 77(3): 334-72. 
- Hamiti, M.; Reka, B. & Imeri, F. (2015). The Impact of Computer 

Components in Enhancing the Quality of Teaching and Learning Process in 

Universities. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 191, 2422-2426. 
- Hubackova, S. (2015). Factors Influencing the Quality of Teaching and the 

Foreign Language Knowledge. Procedia-Social and Behavioral 

Sciences,197, 1952-1956. 
- Lim D. (2015). Quality assurance in higher education: A study of 

developing countries. England: Ashgate. 
- Osma, I. & Radid, M. (2015). Analysis of the Students’ Judgments on the 

Quality of Teaching Received: Case of Chemistry Students at the Faculty of 

Sciences Ben M'sik. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 197, 2223-

2228. 
- Rauch, F. & Steiner, R (2013). Competences for Education for Sustainable 

Development in Teacher Education. c e p s. 
- Steinhardt, I.; Schneijderberg, C.; Götze, N.; Baumann, J. & Krücken, G. 

(2017). Mapping the quality assurance of teaching and learning in higher 
education: the emergence of a specialty?. Higher Education, 74(2), 221-

237. 
- Seyfried, M. & Ansmann, M. (2018). Unfreezing higher education 

institutions? Understanding the introduction of quality management in 

teaching and learning in Germany. Higher Education, 75(6), 1061-1076. 
- Seyfried, M. & Ansmann, M. (2018). Unfreezing higher education 

institutions? Understanding the introduction of quality management in 

teaching and learning in Germany. Higher Education, 75(6), 1061-1076. 
- Yohui, An (2014). Assessment of teaching quality from the perspective of 

students. Journal of Teacher Education, 61 (12). 



 محمد مکوندی از دیدگاه دانشجو...     فرهنگیان دانشگاه در تدریس و آموزش کیفیت بر مؤثر لعوام بررسی

 

21 

 

- Wilkinson,s.(2004).Focus group research. In D.Silverman (ed.), Qualitative 

research: Theory, method, and practice (pp. 177-199). Thousand oaks, CA: 

Sage. 

- 22-Yunnus, M.M., Hashim, H., Embi, M.A., & Lubis, M.A. (2010). The 

ICT utilization of ICT in the teaching and learning of English: Tell me 

more. Procedia Social and Behavioral Sciences, 9, 685-691. 
- 23-Zacherman JT.(2010). Student science teacher account of a well- 

remembered event about classroom management. Journal of Science 
Teacher Education.11(3), 243-250.  

 


