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چکیده

ایــن پژوهــش بــا هــدف بررســی عوامــل تأثیرگــذار بــر کیفیــت تدریــس در دانشــگاه فرهنگیــان اردبیــل 
بــا روش آمیختــه انجــام شــده اســت. درواقــع، بــا ترکیــب روش کیفــی »مصاحبــه گروه  هــای کانونــی« و 
روش کّمــی »توصیفی-پیمایشــی« انجــام شــد. در بخــش کیفــی عوامــل و گویه هــای مؤثــر بــر کیفیــت 
تدریس از دیدگاه اســتادان و دانشــجومعلمان ســرآمد دانشــگاه شناســایی و دســته بندی شــدند. در بخش 
کّمــی نیــز بــه کمــک پرسشــنامه محقق ســاخته دیدگاه هــای 354 نفــر )78 اســتاد و 276 دانشــجومعلم( 
 Spss 22 کــه بــه روش تصادفــی ســاده انتخــاب شــده بودنــد، گــردآوری و ســپس، داده هــا بــا نرم افــزار
بــا روش آمــاری مانــوا و رتبه بنــدی فریدمــن تجزیــه و تحلیــل شــدند. یافته هــای بخــش کیفــی پژوهــش 
نشــان می دهــد عوامــل ویژگی هــای فــردی و حرفــه ای اســتادان، اجــرای موفــق برنامــه درســی، ارزشــیابی 
آموزشــی، مدیریــت کالس، فضــای فیزیکــی دانشــگاه، عوامــل بــرون ســاختاری )آمــوزش و پــرورش( 
ــگاه  ــس دانش ــوزش و تدری ــت آم ــش را در کیفی ــترین نق ــازمانی( بیش ــاختاری )محیطی-س و درون س
فرهنگیــان دارنــد. هم چنیــن در بررســی کّمــی، یافته هــا نشــان می دهــد از دیــدگاه دانشــجومعلمان دختــر 
و پســر تفاوتــی در عوامــل استخراج شــده به جــزء عوامــل درون و بــرون ســاختاری وجــود نــدارد 
ــازمانی(،  ــاختاری )محیطی-س ــل درون س ــتادان عوام ــدگاه اس ــل، از دی ــدی عوام ــاظ رتبه بن ــه لح و ب
ویژگی هــای فــردی و حرفــه ای اســتادان و عوامــل بــرون ســاختاری )آمــوزش و پــرورش( در رتبه هــای 
اول تــا ســوم قــرار داشــتند و از دیــدگاه دانشــجومعلمان ویژگی هــای فــردی و حرفــه ای اســتادان در رتبــه 
اول، عوامــل محیطی–ســازمانی و بــرون ســاختاری )آمــوزش و پــرورش( در رتبه هــای دوم و ســوم قــرار 
دارنــد؛ در نتیجــه، بایــد گفــت در کیفیــت تدریــس دانشــگاه فرهنگیــان اردبیــل عوامــل زیــادی دخیــل 
بوده انــد کــه از بیــن آن هــا بیشــترین تأثیــر مربــوط بــه ویژگی هــای فــردی و حرفــه ای اســتادان و عوامــل 

درون ســاختاری دانشــگاه )محیطــی- ســازمانی( اســت کــه بایــد بیشــتر بدان هــا توجــه کــرد.
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مقدمه

ــور، از  ــداف كش ــبرد اه ــی در پیش ــوزش عال ــز آم ــردی مراک ــش راهب ــاظ نق ــه لح ــروزه ب ام
ــه تربیــت نیــروی انســانی  ــد و ب ــر تولیــد دانــش تمرکــز کنن دانشــگاه ها انتظــار مــی رود کــه ب
متخصــص و متعهــد الزم بــرای كشــور همــت گمارنــد؛ زیــرا دانشــگاه ها بــا توجــه بــه 
مأموریــت و رســالت آن مبــدأ تحــوالت در هــر كشــوری اســت. بــا ایــن توصیــف، مهم تریــن 
ــکاران،  ــبی و هم ــت )طهماس ــی آن اس ــگاهی اعضــای هیئــت علم ــر دانش ســرمایه های ه
1391( و بایــد گفــت کــه اعضــای هیئــت علمــی و کیفیــت تدریــس و آمــوزش آن هــا، 
بیشــترین تأثیــر را بــر دانشــجویان داشــته اســت )فراهانــی و فراهانــی1، 2014(. بــا وجــود 
ــر مســئلۀ مدیریــت کیفیــت از مباحــث مهــم در نظام هــای آموزشــی  ایــن، در ســال های اخی
ــی  ــا اینکــه تحــوالت نظــام آمــوزش عال ــده شــده اســت )ســیفرد و آنســمن2، 2018(. ب دی
ــت  ــی و غفل ــی از رشــد کّم ــت دانشــجویی حاک ــر جمعّی ــته از نظ ــه گذش کشــور در دو ده
ــت آمــوزش و  ــود و ارتقــای کیفی ــا بهب ــوده، ام ــود ارتقــای آن ب ــت دانشــگاه ها و بهب از کیفی
تدریــس در دانشــگاه ها نیازمنــد ســازوکارهای مناســبی اســت کــه بایــد بــدان توجــه شــود و 
اطمینــان از کیفیــت آمــوزش دانشــگاه، فعالیتــی اســت کــه نیازمنــد تعامــل و تعهــد از طــرف 
ــان در کشــور مــا نیــز حاصــل نخواهــد  ــز3، 2018(. ایــن اطمین همــه ذی نفعــان اســت )الی

ــدان توجــه شــود. ــد مســئله مداری ب شــد، مگــر اینکــه از دی

ازجمله دانشگاه هایی که امروز نیاز به تحول ویژه در زمینۀ کیفیت داشته و دارد، دانشگاه 
فرهنگیان است. دانشگاه فرهنگیان در سال های اخیر با مسائل و چالش هایی روبه رو بوده که 
نیاز به تغییر و بهبود کیفیت آن به ویژه در حوزۀ تدریس و آموزش به خوبی احساس می شود. 
این در حالی است که در سایر مؤسسات آموزش عالی نیز دانشجویان و دانش آموختگان 
همواره از کیفیت پایین فرایندهای تدریس، ناتوانایی آموزش در جهت یادگیری مستقل و 
فعاالنه و مشارکت نداشتن در فرایند یادگیری ناراضی بوده اند؛ در صورتی که یک نظام آموزش 
عالی زمانی با کیفیت شناخته می شود که بدون هرگونه کاستی باشد؛ زیرا این کاستی ها در 
یک نظام به منزلۀ نواقص و عیوب آن است و نتیجه مطلوب با عنوان برونداد یا پیامد از آن 
نظام حاصل نخواهد شد )طبرسا و همکاران، 1391(. در دانشگاه های کشور همانند اغلب 
کشورهای جهان توصیه می شود در ارزیابی عملکرد اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، هم 
1 . Farahani & Farahani
2 . Seyfried & Ansmann
3. Ellis
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کارکرد تدریس و تحقیق، باهم مورد توجه قرار گیرد و بدین منظور تأکید می شود فعالیت های 
دانشگاهی به گونه ای سازمان یابند که ارتباط نزدیکی بین تدریس و تحقیق برقرار شود و 
اعضای هیئت علمی، هم معلم و هم محقق باشند و هر دو فعالیت را به طور همزمان و در 
راستای تکمیل همدیگر پیش ببرند؛ با این حال، در عمل اهمّیتی که به تدریس داده می شود، 
آیین نامه  بر اساس  برای مثال،  از پژوهش بوده است )مهرمحمدی، 1392(.  بسیار کمتر 
و  آموزش عالی، حداقل  دانشگاه ها و مؤسسات  ارتقای اعضای هیئت علمی  و  استخدام 
حداکثر امتیاز برای ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی در زمینۀ آموزش 40 امتیاز از 100 
امتیاز در نظر گرفته شده است. از این مقدار ، تنها 20 امتیاز آن مربوط به کیفیت تدریس 
و بقیۀ مربوط به کمّیت تدریس است. اعضای هیئت علمی، مربی، استادیار و دانشیار، به 
ترتیب تنها با کسب حداقل 14 تا 16 امتیاز در زمینه کیفیت تدریس، می توانند به مراتب 
باال ارتقاء یابند )معروفی و همکاران، 1386(. درواقع، دانشگاه فرهنگیان دارای سیستمی 
است که شامل استادان، دانشجومعلمان، کارکنان و دارای فرایندهای گوناگون و پیچیده و 
دارای وابستگی های متقابل با محیطش بوده و با ذی نفعانی)دانش آموزان( که دارای نیازهای 
داشتن  نیازمنِد  آن ها  تقاضاهای  و  نیازها  برآورده کردن  و  دارد  ارتباط  هستند،  گوناگونی 
استادان باکیفیت و شایسته و فرایندهای باکیفیت است. یکی از فرایندهایی که بر اساس 
نیاز دانشجومعلمان و نشان دهندۀ شایستگی استادان بوده، فرایند تدریس آنهاست. بنابراین 
نیازهای دانشجومعلمان در نظر گرفته  به  برای پاسخ  از عوامل مهم  کیفیت تدریس یکی 
می شود و با این حال عاملی برای سنجش شایستگی استادان است )شهیدی و همکاران، 
1392(. پژوهشگران متعددی نیز معتقدند که یکی از مشکالت اصلی دانشگاه ها، بی توجهی 
به تدریس و کیفیت آن در مقابل فعالیت های پژوهشی است )حمیتی و همکاران1، 2015؛ 
رادید  و  اوسمی  مثال  برای   .)2015 همکاران3،  و  دوریسوا  2015؛  همکاران2،  و  قنجی 
4)2015( در پژوهش خود که مبنی بر قضاوت دانشجویان از کیفیت تدریس بود، نشان 

دادند که استادان عالقه کافی برای انگیزه دادن به دانشجویان خود را ندارند و مسئله رقابت 
بین دانشجویان را نادیده گرفته اند. درواقع، می توان گفت کیفیت آموزش عالی امری پویا و 
دارای ابعاد متعددی بوده است که دائمًا تغییر می کند. همین پویایی و تغییرپذیری کیفیت 
باعث می شود که برنامه ریزان آموزشی برای بهبود دائمی آن بکوشند؛ به این دلیل که کیفیت 
1  . Hamiti, Reka & Imeri
2  . Ghonji, Khoshnodifar, Hosseini & Mazloumzadeh
3  . Durišová, Kucharčíková & Tokarčíková
4  . Osma & radid
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در آموزش عالی به عامل رقابت و برتری نظام های دانشگاهی در عرصه جهانی آموزش عالی 
تبدیل شده است. با وجود کمبودها و کاستی های فرایند آموزش و برنامه های اجراشده در هر 
مؤسسه آموزشی، بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت آموزش و تدریس از مسائل حساس و مهمی 

است که نیاز به پژوهش و بررسی عمیق را طلب می کند. 

از  است که  مسائلی  مهم ترین  ازجمله  دانشگاه ها  در  تدریس  درباره کیفیت  پژوهش 
و  اساسی  آموزشی، تصمیم گیری های  تجزیه وتحلیل مسائل  برای  مناسب  بازخورد  یک سو 
برنامه ریزی های راهبردی در اختیار مسئوالن و دست اندرکاران آموزش عالی قرار می دهد و 
از سوی دیگر، استادان با آگاهی از کیفیت عملکرد خود در جریان تدریس قادر خواهند بود 
به اصالح شیوه ها و روش های آموزشی و درنتیجه، افزایش کیفیت تدریس خود بپردازند. 
با این حساسیت، ارزیابی و بهبود مستمر کیفیت تدریس و یادگیری در آموزش عالی که 
گرفته  قرار  ویژه ای  توجه  مورد  در سراسر جهان  دانشگاه-ها  از سوی  اخیر  دهه های  طی 
است. امروز، بسیاری از دانشگاه ها به ایجاد سیستم های تضمین کیفیت مبادرت ورزیده اند 
)شعبانی ورکی و قلی زاده، 1385(، دانشگاه فرهنگیان نیز در این بین، تنها دانشگاهی است 
که معاونت جداگانه ای در این امر مهم دارد. بنابراین، ارزیابی آموزش و تدریس استادان در 
دانشگاه باعث خواهد شد تا آن ها  با توجه به بازخوردی که از ارزیابی به دست می آورند، 
دانشجویان  برای  مفید  و  الزم  مهارت های  و  توانایی ها  برحسب  را  خود  تدریس  فعالیت 
تصحیح کنند )دوریسوا و همکاران، 2015( و این امر به بهبود کیفیت یاددهی و یادگیری 
دانشگاهی، از محوری ترین ارزش های نهادهای دانشگاهی و آموزش عالی، منجر خواهد شد 
و آن چه در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی همچون سیاستی مهم برای ارتقای کیفیت 
آموزش و تدریس مورد توجه قرار گرفته است، ارزشیابی آموزش و تدریس استادان است 

)زابلی و همکاران، 1393؛ بانشی و همکاران، 1392؛ بریمانی و همکاران، 1390(. 

محققان با توجه به ضرورت امر، عوامل مؤثر بر کیفیت آموزش و تدریس در دانشگاه 
فرهنگیان را بررسی می کند تا چالش های موجود را واکاوی کند و نتایج آن را برای بهبود و 

تضمین کیفیت در دانشگاه فرهنگیان قرار دهد. 

با اینکه درباره کیفّیت آموزشی و تدریس و اهمّیت آن بحث های زیادی مطرح بوده و 
هست، ولی هنوز مفهوم آن تا اندازه ای در حجاب ابهام بوده و میان صاحب نظران مسائل 
این  است.  نشده  توافق چندانی حاصل  این خصوص  در  اقتصادی،  و  اجتماعی  آموزشی، 
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ابهام و اختالف آراء، ناشی از آن است که هریک از صاحب نظران کیفّیت را برحسب اهدافی 
که از نظام های آموزشی انتظار دارند، تعبیر می کنند و چون در میان آن ها بر سر این اهداف 
امور  بر  و  نیست  یکسان  می دهند  ارائه  کیفّیت  از  هم که  تعابیری  ندارد،  اتفاق نظر وجود 
متفاوتی اشاره دارد. با این حال، اقتصاددانان کیفیت آموزشی را از دیدگاه بازدهی وکارآیی 
اقتصادی مطرح می کنند و معتقدند که کیفیت هنگامی از سطح باالیی برخوردار است که 
فارغ التحصیالن مراکز آموزشی، به ویژه مراکز آموزشی عالی جذب بازار کار شده و نیازهای 
اقتصادی جامعه به نیروی انسانی را برآورده سازند. رهبران عقیدتی و سیاسی جامعه نیز این 
مسئله را بر اساس انتظاراتی که خود از مراکز آموزشی دارند مطرح می کنند )پاک سرشت، 
قرار  مدنظر  خاص  سازمانی  مسائل  لحاظ  به  را  کیفیت  نیز  متخصصان  سایر  و   )1376

داده اند. 

کیفیت معادل کلمه التین »quality« و به معنای چگونگی است و به لحاظ اصطالحی 
می توان انجام دادن کارها به روش درست و مستمر در سازمان تعریف کرد. انجام دادن کار 
درست و به طور پیوسته، در صورت تأمین نیازها و خواسته های متقاضیان و مصرف کنندگان 
ممکن است )تنعمی، 1391(؛ اما باید گفت خدمات آموزشی، به ویژه خدماتی که از طریق 
توسعه جوامع  بهبود  در  ارائه می شوند، نقش مهمی  آموزش عالی  دانشگاه ها و مؤسسات 
دارند. بنابراین توجه به ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و پژوهشی به طور مستمر، مسئله ای 
ضروری به نظر می رسد )نورالنساء و همکاران، 1387(. با وجود همه اختالف نظرها دربارۀ 
مفهوم کیفیت، نقطه اشتراک مهمی بین آن ها وجود دارد که آن »هدف گرایی« است؛ زیرا 
بر اساس آن سنجیده می شود و گفت وگو دربارۀ کیفیت  »هدف« مالکی است که کیفیت 
مسئله  در  هدف  گرفتن  نظر  در  با  داشت.  نخواهد  مفهومی  هدف،  گرفتن  نظر  در  بدون 
کیفیت و با علم به این که نظام های آموزشی اهداف خود را از طریق آموزش فراگیران عملی 

می سازند، به مفهوم کلی از کیفیت آموزش می رسیم. 

کیفیت آموزش عبارت  است از انجام تغییرات مدنظر به صورت مطلوب و موفقیت آمیز 
اهداف  و  انتظارات  دربرگیرنده  می تواند  مدنظر  تغییرات  تعریف،  این  در  فراگیران.  در 
از  برنامه ریزان  اهداف  دارند.  آموزشی  نظام  از  که صاحب نظران  باشد  و گوناگونی  متعدد 
مطرح کردن مسئلۀ کیفّیت آگاهی از میزان موفقیت نظام های آموزشی در راه عملی ساختن 
اهداف، شناسایی و رفع موانع و مشکالت احتمالی که بر سر راه آن ها وجود دارد و سرانجام 



دوفصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات آموزشی و آموزشگاهی   44

)سیلوسترو1،  شود  آنها  اهداف  بهتر  و  هرچه بیشتر  تحقق  باعث  است که  راه هایی  یافتن 
2001(. تحقق هدف های آموزش و پرورش مستلزم وجود نظام های رفتاری گوناگونی است 
مؤثر  عوامل  و  عناصر  برگیرنده  در  می توانند  رفتاری  نظام های  این  )نیکنامی، 1386( که 
ارزیابی  بر  را  بسیاری  محققان  امر،  این  و  باشند  استادان  تدریس  و  آموزش  کیفیت  بر 
کیفیت تدریس در نظام های آموزشی گوناگون برانگیخته است که دانشگاه فرهنگیان در این 
خصوص گامی فراتر نهاده و با هدف تربیت دانشجومعلم نیازمند توجه به ارزیابی کیفیت 

آموزش و تدریس در دانشگاه بوده است. 

بتوان  که  نشد  یافت  زمینه  این  در  پژوهش جامعی  مطرح شده،  موضوعات  به  توجه  با 
بدان استناد جست؛ پژوهش های زیر با هدف تعیین چارچوب و کمبودهای این حوزه برای 

محققان شکل گرفته است:

رشادت جو و همکاران )1397( درباره كیفیت و عوامل مؤثر بر ارتقای كیفیت آموزش، 
ُنه عامل اصلی شامِل اهداف و رسالت های دانشکده، كیفیت برنامه درسی، فضا و امکانات 
آموزشی، فرایند تدریس و یادگیری، انجام ارزشیابی، مهارت های رفتاری استادان، مهارت های 
حرفه ای استادان، دانشجویان، كاربرد استاندارهای آموزشی، تأثیرگذاری روش های تدریس 

موجود بیشترین ارتباط و تأثیر بر ارتقای كیفیت آموزش داشته اند.

یارمحمدزاده و همکاران )1396( ویژگی های شخصیتی و سبک رهبری کالس درس 
استادان را در کیفیت تدریس آن ها مؤثر دانسته اند و از بین ویژگی های شخصیتی مؤلفه های 
سبک  ساخت دهی  و  مراعات  مؤلفه های  همچنین  و  توافق  و  باوجدان بودن  برون گرایی، 
دارای  استادان  تدریس  علمی کیفیت  رفتار  و  علمی  توان  مؤلفه های  از  هریک  با  رهبری 

همبستگی مثبت و معنادار بوده است. 

هداوند و حیدری وند )1395( در بررسی شناخت و تحلیل عوامل اثرگذار در ارتقای 
كیفیت تدریس مدرسان اذعان کرده اند که عوامل »دانش پژوهی، ویژگی های شخصیتی و 
ویژگی های ارتباطی مدرسان« در مجموع، حدود 72 درصد از كل واریانس به دست آمده را 
تبیین كرده اند كه این موضوع نشان دهنده تأثیرگذاری عمیق این عوامل در كیفیت تدریس 

است. مدرسان 

تدریس  ارزیابی کیفیت  روش های  بررسی  به  مقاله ای  در   )1394( خسروی  و  مصلح 

1  . Silvestro
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استادان دانشگاهی از طریق دانشجویان پرداخته اند که نتایج کار آنها حاکی از آن است که 
در  استادان  تدریس  ارزیابی کیفیت  روش های کنونی  آسیب های  درباره  جامعی  نسبتًا  دید 
کشور وجود دارد. نتایج فراتحلیل آنها نشان داد ارزیابی کیفیت تدریس از طریق دانشجویان 

از ضعف ها و آسیب های جدی لطمه می خورد که الزم است بازنگری شود.

استادان  برای  اثربخش  تدوین مدل تدریس  محمدی خانقاه و حسین زاده )1394( در 
دانشگاه تبریز چهار عامِل مهارت  های حرفه ای تدریس، قدرت ارتباط با دانشجو، تسلط بر 

مواد و محتوای درسی، ارزشیابی را مهم دانسته اند که 77 درصد را تبیین می کند.

غنچی و همکاران )1391( در پژوهش خود با عنوان »شناسایی و رتبه بندی مولفه های 
تبیین کننده کیفیت تدریس از دیدگاه استادان پردیس های کشاورزی دانشگاه تهران« به این 
نتیجه دست یافتند که عواملی چون سن، مرتبه علمی، سابقه تدریس رابطه مثبت و معنی داری 
با کیفیت تدریس استادان دارد. همچنین نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داد عواملی 
چون طرح درس، مهارت های تدریس، مهارت های ارتباطی، مهارت تخصص در محتوای 
درس و ویژگی های فردی -حرفه ای حدود 74 درصد کل واریانس مؤلفه های کیفیت تدریس 

استادان را مشخص می کند.

در پژوهشی دیگر، ترک زاده و محترم )1391( در مقاله ای با رویکردی سیستمی و از 
تبیین مراحل و اجزای تدریس در آموزش عالی پرداخته اند و  به  منظری فرایندی-تعاملی 
پس از آن نیز با رویکردی تحلیلی به شناسایی و دسته بندی مشکالت و موانع قابل بروز 
در مسیر تحقق کیفیت و اثربخشی تدریس در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در مراحل 
پیش، حین و پس از تدریس پرداخته اند که خروجی این کار به دلیل ارائه تصویری از موانع و 
مشکالت موجود در مسیر تحقق کیفیت و اثربخشی تدریس در دانشگاه ها، گامی مهم برای 
تصمیم سازی و تصمیم گیری در سطوح مختلف مدیریتی و اجرایی برای پیشگیری یا رفع 
این گونه مشکالت به شمار آید و هم می تواند موجب بهبود کیفیت تصمیم و افزایش احتمال 

اثربخشی تدریس در آموزش عالی شود.

هم چنین مطلبی فرد و همکاران )1390( در بررسی نشانگرهای حرفه ای و اخالقی در 
آموزش و تدریس از نقطه نظر دانشجویان کارشناسی ارشد، هشت مؤلفه اساسی؛ كارآمدی 
در آموزش، كارآمدی در ارائه محتوا، تعامل حرفه ای، توجه به رشد همه جانبه دانشجویان، 
احترام به همکاران، فضای بحثی مناسب در كالس، احترام به كالس و در نهایت ارزشیابی 

مناسب مورد شناسایی قرار داده اند.
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ــه مدیریــت  ــری را بــدون توجــه ب ســیفرد و آنســمن )2018( در پژوهشــی تدریــس و یادگی
ــر  ــی ناپذی ــش جدای ــت آن را بخ ــس و مدیری کیفیــت عقیــم دانســته انــد و کیفیــت تدری
ــادی  ــداز خــاص و عوامــل زی ــه چشــم ان ــوط ب ــد کــه من اصالحــات آموزشــی ذکــر کــرده ن
اســت کــه بــا یــک فراینــدی بایــد دیــده شــود و در ایــن خصــوص موسســات آموزشــی بایــد 

ــه شــوند.  ــه برانگیخت داوطلبان

در پژوهشی دیگر استنهارت و همکاران1 )2017( تضمین کیفیت آموزش و یادگیری در 
آموزش عالی را یک تخصص نوظهور فرض کرده اند؛ به طوری که تضمین کیفیت تدریس 
و یادگیری بخشی از حکمرانی دانشگاه ها و مدیریت کیفیت در سراسر جهان شناخته شده 
است. شواهد تجربی مقاله نشان می دهد که تضمین کیفیت آموزش و یادگیری، تبدیل شدن 

به یک تخصص بین رشته ای را تبیین می کند. 

ایورز و همکاران2 )2016( در بررسی عوامل سازمانی و کاری مؤثر بر توسعه حرفه ای 
معلمان )در محل کار( اذعان کرده اند که جّو مناسب یادگیری، حمایت اجتماعی از طرف 
سرپرستان و همکاران نزدیک و ارزش یادگیری برای یادگیری بیشترین تأثیر را بر توسعه 

حرفه ای معلمان داشته است و این عوامل از فشار کاری نیز می  کاهد.

در دیگر مطالعات، دوریسوا و همکاران )2015( با بررسی و ارزیابی تدریس در آموزش 
عالی به این نتیجه دست یافتند که ارزیابی یک وسیله اثربخش آمادگی دانشجویان برای آینده 
شغلی و شکل گیری شخصیت دانشجویان است و بین ارزیابی تدریس در آموزش عالی و 

کیفیت آموزش عالی رابطه عمیقی برقرار است.

در مطالعه ای دیگر نیز، حمیتی و همکاران )2014( با بررسی نقش کامپیوتر در بهبود 
این نتیجه دست یافتند که پژوهش،  به  کیفیت تدریس و فرایندهای آموزشی در دانشگاه 
و  کامپیوتر  از  متأثر  خالقیت  و  چالش ها  مسئله،  حل  همکاری،  ارتباطات،  کنفرانس، 
تکنولوژی های رایج قرار گرفتند و نقش مهمی در کیفیت تدریس روزانه دارد. بنابراین از 

نظر آن ها مهم است که فناوری را در فرایند آموزش و تدریس ادغام بکنیم.

زبان  تدریس  کیفیت  بر  موثر  »عوامل  عنوان  با  خود  پژوهش  در   )2015( هباکووا3 
معلمان،  تخصص  اطالعات،  فناوری  از  استفاده  که  یافتند  دست  نتیجه  این  به  خارجی« 
1 . Steinhardt 
2  . Evers, Van der Heijden & Kreijns
3 . Hubackova
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مهارت های تدریس معلمان، محتوای برنامه درسی و تعداد دانشجویان بر کیفیت تدریس 
است. تأثیرگذار  استادان 

نیومن1 )2003( نیز در پژوهشی دربارۀ مشکالت واقعی تدریس از نظر دانشجومعلمان به 
این نتیجه رسید که میزان مشکالت مطرح شده دانشجومعلمان در زمینۀ تدریس، با ارتقای 
سطح دوره های آموزشی آن ها و انجام کارهای عملی بیشتر آنان در زمینۀ تدریس افزایش 

می یابد.

عصر  در  دانشگاه ها  رقابت  برای  زیادی  اهمیت  تدریس  و  آموزش  آنجا که کیفیت  از 
و  آموزش  عالی  به دنبال کیفیت  آموزشی همواره  این مؤسسات  دانشجویان  و  دارد  حاضر 
خدمات آن بوده اند. در این بین، دانشگاه فرهنگیان نیز به لحاظ نقش مأموریت گرای خود 
در بین مؤسسات آموزش عالی کشور به جهت تربیت نیروی انسانی کارآمد برای دستگاه 
آموزش و پرورش چاره ای جزء بهبود وافزایش کیفیت آموزش و تدریس استادان خود ندارد؛ 
چراکه، امروزه همین امر برای دانشگاه فرهنگیان به یک دغدغه تبدیل شده است. با مرور 
پژوهش های کلیدی در این حوزه در سایر مؤسسات آموزش عالی و اهمّیت آن، پژوهشگرانی 
مانند مصلح و خسروی )1394(، از کیفیت پایین و ضعف سیستمی در کیفیت آموزش 
مؤسسات آموزشی کشور بر اساس ارزیابی های خویش گله مند بوده اند و پژوهشگران دیگری 
چون محمدی خانقاه و حسین زاده )1394(، غنچی و همکاران )1391(، ترک زاده و محترم 
)1391(، شعبانی ورکی و همکاران )1385(، هباکووا )2015(، به شناسایی مؤلفه های 
تأثیرگذار بر کیفیت تدریس/ آموزش از دیدگاه استادان و شناسایی مشکالت احتمالی در 
مسیر کیفیت پرداخته اند که محققان با توجه به مرور این پژوهش ها، پژوهشی را نیافتند 
که با رویکرد آمیخته و آن هم در دانشگاه فرهنگیان اجرا شده باشد. بدین منظور و هم چنین        
ارتقای کیفیت  به  دانشجویان  و  استادان  و عالقه مندی  دانشگاه  مسئوالن  دغدغه  دلیل  به 
مستمر در پردیس های دانشگاه فرهنگیان، محققان بر آن شدند مسئله عوامل مؤثر بر کیفیت 
آموزش و تدریس در دانشگاه فرهنگیان را در استان اردبیل با رویکرد آمیخته بررسی کنند. 

هم سو با این هدف پژوهشی، سئواالت زیر قابل بررسی هستند:

1-کدام عوامل )مالک ها و نشانگرها( در کیفیت آموزش و تدریس مطلوب در دانشگاه 
فرهنگیان دخیل اند؟

1  . Newman
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1- الف( مؤلفه های تأثیرگذار بر کیفیت آموزش و تدریس مطلوب از دیدگاه استادان 
کدامند؟

1- ب( مؤلفه های تأثیرگذار بر کیفیت آموزش و تدریس مطلوب از دیدگاه دانشجویان 
کدامند؟

2- آیا مؤلفه های تأثیرگذار بر کیفیت آموزش و تدریس مطلوب از دیدگاه دانشجویان 
دختر و پسر متفاوت است؟

تدریس  و  آموزش  کیفیت  بر  را  تأثیر  بیشترین  عوامل  از  استادان کدام یک  نظر  از   -3
دارد؟ مطلوب 

4- از نظر دانشجویان کدام یک از مرلفه ها بیشترین تأثیر را بر کیفیت آموزش و تدریس 
مطلوب دارد؟

روش  تحقیق

ــه  ــق آمیخت ــاز در گــروه تحقی ــق حاضــر از نظــر چگونگــی گــردآوری داده هــای موردنی تحقی
اکتشــافی1 طبقه بنــدی می شــود. روش تحقیــق آمیختــه دربرگیرنــدۀ گــردآوری، تحلیــل و 
ــا در مجموعــه مطالعاتــی اســت کــه  تفســیر داده هــای کّمــی و کیفــی در مطالعــه ای واحــد ی
ــل  ــچ2، 2006(. دالی ــز و ل ــووق بوی ــق می کند)اون ــه و تحقی ــده اساســی را مطالع ــک پدی ی
انتخــاب روش تحقیــق آمیختــه اکتشــافی بــرای تحقیــق حاضــر عبارت انــد از: 1. به دســت 
آوردن شــواهد بیشــتر بــرای درك بهتــر پدیــده در دانشــگاه فرهنگیــان؛ 2. نبــود الگــوی جامــع 
نگرش مــدار در دانشــگاه فرهنگیــان نســبت بــه عوامــل مؤثــر بــر کیفیــت تدریــس و آمــوزش؛ 
3. لــزوم اســتفاده از دیدگاه هــای اســتادان و دانشــجومعلمان )یعنــی عوامــل درگیــر بــا کیفیــت 
تدریــس(. بــا توجــه بــه اینکــه در ایــن پژوهــش ابتــدا از روش  تحقیــق کیفــی و ســپس روش 
تحقیــق کّمــی اســتفاده شــده، نــوع پژوهــش آمیختــه در نظــر گرفتــه شــد. مراحــل تحقیــق 

حاضــر بــه شــیوه زیــر اســت:

و  غیرموظف  و  موظف  استادان  پژوهش،  این  تحلیل  واحد  پژوهش:  بخش کیفی 
دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان استان اردبیل هستند که در سال تحصیلی 96-1395 
حضور فعال داشته اند. داده ها از طریق مصاحبه گروه کانونی با 30 نفر در پنج گروه کانونی 

1  . Exploratory of Mixed Methods Research
2  . Onwuegbuzie & Leech
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از  نتایج یافته ها پس  4-6 نفره گردآوری شد تا اشباع نظری داده ها حاصل شود؛ سپس 
استخراج توسط گروه های موردنظر تأیید شد که نشان از اطمینان پذیری داده های به دست آمده 
دارد. عالوه بر این، نتایج به دست آمده را 3 نفر متخصص علوم تربیتی نیز بررسی و تأیید 
کرده اند. زمان مصاحبه ها در گروه های کانونی متغیر بود؛ به طوری که به تناسب بحث گروه، 
مدت زمان مصاحبه از 45 دقیقه تا 60 دقیقه شکل گرفت. جزئیات اجرایی گروه های کانونی 

در جدول 1 آمده است.

جدول1(. جزئیات اجرایی شش گروه کانونی در دانشگاه فرهنگیان

مدت زمانتعدادگروه  هامحل برگزاریتاریخ برگزاری

555گروه الف )استادان(پردیس عالمه طباطبایی اردبیل1396/02/28

660گروه ب )استادان(مرکز تابع آموزشی آزادگان نیر1395/11/11

450گروه دانشجومعلمانپردیس عالمه طباطبایی اردبیل1395/12/02

545گروه دانشجومعلمانپردیس بنت الهدی اردبیل1395/11/15

655گروه دانشجومعلمانمرکز تابع آموزشی آزادگان نیر1395/10/22

برای شناسایی عوامل اثرگذار، شش گروه کانونی از بین استادان و دانشجومعلمان سرآمد 
انتخاب و دیدگاه ها و  نیمه ساختاریافته  باز برای مصاحبه  از سؤاالت  با استفاده  دانشگاه، 
تجارب آنان گردآوری و به روش ُکالیزی تحلیل شد. در این مرحله، مفاهیم کلیدی )کدهای 
اصلی و مضمون کلیدی)فراگیر(  مفاهیم  اولیه )مصادیق(،  قالِب کدهای  در سه  معنایی( 

طبقه بندی شد.

پس از اجرای گروه های کانونی به تحلیل داده های گروه های کانونی )در هفت گام متوالی 
به روش ُکالیزی(، به شرح زیر انجام گرفت:

1- تمامی توصیفات بیان شده شرکت کنندگان در مطالعه که به طور مرسوم پروتکل نام 
دارد، خوانده می شود تا پژوهشگر با آن ها مأنوس شود؛

2- به هر پروتکل مراجعه و جمالت و عباراتی که مستقیمًا به پدیده مورد مطالعه مرتبط 
است، استخراج می شود. این مرحله ذیل عنوان »استخراج جمالت مهم« شناخته شده است؛

3- تالش می شود تا به معنای هریک از جمالت مهم پی برده شود. این مرحله تحت 
عنوان »فرموله کردن معانی« شناخته شده است؛

4- مراحل فوق برای هر پروتکل تکرار می شود و معانی فرموله شده و مرتبط به هم در 
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قرار می گیرد؛ اصلی(  تم ها )موضوعات  از  خوشه هایی 

5- نتایج در قالب یک توصیف جامع از موضوع پژوهش تلفیق می شود؛

6- توصیف جامع پدیده تحت مطالعه به صورت یک بیانیه صریح و روشن از ساختار 
پدیده«  ذاتی  »ساختار  عنوان  تحت  اغلب  می شود که  فرموله  مطالعه  مورد  پدیده  اساسی 

می شود. نام گذاری 

7- اعتباربخشی نهایی یافته ها با ارجاع مجدد به شرکت کنندگان انجام می شود )عابدی، 
.)1388

بخش کّمی پژوهش: با توجه به هدف و ماهّیت موضوع تحقیق، مناسب ترین روش در 
مرحلۀ کّمی برای تحقیق حاضر روش تحقیق توصیفی پیمایشی است؛ پس برای به دست 
و  مدعو(  و  موظف  )مدرسان  استادان  نگرش  دربارۀ  تحقیق  جامعه  دیدگاه های  آوردن 
دانشجومعلمان نسبت به عوامل مؤثر در کیفیت تدریس از این روش استفاده شد. جامعه 
این بخش کلیه استادان مؤظف و غیرمؤظف مشغول تدریس در  این پژوهش، در  آماری 
سال تحصیلی 1395-96 در تمامی رشته های موجود دانشگاه فرهنگیان استان اردبیل بود 
که در مجموع 122 استاد و 1170 دانشجومعلم را تشکیل می داد؛ برای تعیین حجم نمونه 
نیز از فرمول کوکران استفاده شد که حجم نمونه 93 استاد موظف و غیرموظف و همچنین 
تعداد 289 دانشجومعلم )81 دختر و 208 پسر( به  دست آمد. سپس، با استفاده از روش 
نمونه گیری تصادفی ساده افراد نمونه انتخاب شدند که پس از توزیع پرسشنامه، تعداد 354 
پرسشنامه )78 پرسشنامه از استادان و 276 پرسشنامه از دانشجومعلمان( عودت داده شد. 
از ابزار پرسشنامه محق ساخته برای گردآوری داده های کّمی بهره گرفته شد که پرسشنامه آن 

بر اساس نتایج بخش کیفی پژوهش طراحی شده بود.

روایی صوری و محتوایی پرسشنامه را استادان و صاحب نظران تأیید کرده اند. هم چنین، 
با توجه به این که نتایج حاصل از استخراج گویه های اولیه برای اعتباربخشی نیاز به مطالعه 
اولیه داشت، در بین 35 نفر از استادان و دانشجومعلمان توزیع و برای تحلیل پرسشنامه ها 
از آزمون آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی استفاده شد. آلفای کرونباخ کل پرسشنامه 0/969 
و برای سایر عوامل به ترتیب: ویژگی های فردی و حرفه ای استادان 0/918، برنامه درسی 
 ،0/931 فیزیکی  فضای   ،0/705 مدیریت کالس   ،0/826 آموزشی  ارزشیابی   ،0/868
)محیطی-  درون ساختاری  عوامل  و   0/866 پرورش(  و  )آموزش  برون ساختاری  عوامل 
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سازمانی( 0/925 به  دست آمد که تأیید می شود.

ــا  ــزار پرسشــنامه گردآوری شــده و ســپس ب ــا اســتفاده از اب  اطالعــات و داده هــای تحقیــق ب
اســتفاده از نرم افــزار spss 22 در دو ســطح توصیفــی و اســتنباطی تحلیــل شــد. پــس از 
ــوا( و  ــری )مان ــل واریانــس چندمتغی ــع داده هــا از آزمــون تحلی ــودن توزی ــان از نرمال ب اطمین

ــر تدریــس از آزمــون فریدمــن اســتفاده شــد. ــر ب ــدی عوامــل مؤث ــرای اولویت بن ب

یافته ها

در این بخش ابتدا نتایج به دست آمده از اطالعات گفته می شود.

1- کدام عوامل در کیفیت آموزش و تدریس مطلوب در دانشگاه فرهنگیان دخیل اند؟

در بررسی این سئوال محققان از روش گروه های کانونی بر گردآوری داده ها بهره برده اند 
که در قالب 5 گروه کانونی )2 گروه کانونی از استادان و 3 گروه کانونی از دانشجومعلمان( به 
دست آمد. مصاحبه های گروه های کانونی ابتدا ضبط و سپس به روش ُکالیزی تحلیل شدند 

که نتایج زیر به  دست آمد.

1- الــف(. مؤلفه هــای تأثیرگــذار بــر کیفیــت آمــوزش و تدریــس مطلــوب از دیــدگاه 
اســتادان کدامنــد؟

از دیدگاه استادان )گروه کانونی مصاحبه شده( عوامل زیر کشف شدند:

عامل ویژگی های فردی و حرفه ای استادان )احساس تعهد و مسئولیت در استادان   -
نسبت به اهداف دانشگاه و باور به کیفیت، تجربه تدریس در مدارس، برخورداری استاد 
رشته  در  و تالش علمی-پژوهشی  انگیزه الزم  داشتن  آکادمیک،  و  انضباط علمی  از 
علمی و تدریس، برخورداری از وجدان حرفه ای استادان در تدریس، داشتن روحیه و 
دغدغه تربیتی فرهنگی استاد، به روزبودن استادان در زمینه فناوری های آموزشی و دارای 
توانمندی باال در به کارگیری آن در کالس های درس، میزان رضایت مندی استادان از 

خدمات دانشگاهی از چگونگی جذب و نگهداری دانشگاه(

عامل برنامه درسی )شفاف سازی انتظارات استاد از دانشجومعلمان بر مبنای سرفصل   -
دروس، اجرای برنامه درسی نیازمحور با نیازسنجی گروه های آموزشی دانشگاه، طراحی 
از  درسی  بهره مندی گروه  درس،  کالس  در  )تیم محور(  یادگیری گروهی  فعالیت های 
تنوع منابع درسی با تأکید به برنامه درسی پروژه محور، انسجام برنامه درسی مختص به 
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دانشجومعلمان خوابگاهی(.

عامل ارزشیابی آموزشی )وحدت رویه بین مدرسان در ارزشیابی دروس )رعایت   -
سرفصل ها، رعایت اصول آزمون و ...(، استفاده از ارزشیابی فرایندی و نتیجه مدار )میان 
ترم و پایان ترم(، سخت گیری علمی و انضباطی در کالس های درس بر مبنای ارزشیابی 

سخت گیرانه استاد، توافق بر سر ارزشیابی نظام مند بر اساس گروه های آموزشی(.

وضعیت  نسبت  به  درس  در کالس  دانشجومعلمان  )تعداد  مدیریت کالس  عامل   -
دروس، ایجاد محیط آموزشی و یادگیری مناسب در کالس درس، حضور و غیاب دقیق 

از دانشجومعلمان و اعمال قانونی آن(.

مطالعه  )سالن  استاندارد  دانشجویی  از سراهای  )برخوداری  فیزیکی  عامل فضای   -
و ...(، امکانات کتابخانه ای و کتاب های به روز در دانشگاه، برخورداری از آزمایشگاه 
از فضای سبز و محیط شاداب  با تجهیزات آن، برخورداری   های مناسب و کارگاه ها 
دانشگاهی، استانداردسازی فضای فیزیکی کالس درس )چیدمان صندلی، اندازه کالس 

و ...(.

کارورزی،  پذیرنده  مدارس  )کیفیت  پرورش(  و  )آموزش  برون ساختاری  عامل   -
عالقه مندی و انگیزش درونی خود دانشجومعلمان )کیفیت ورودی ها(، حل مشکالت 
منزلت شغلی و معیشتی معلمان توسط مسئوالن آموزش و پرورش، اجرای مسابقات 
علمی و المپیاد در زمینه های تدریس، درس پژوهی و ...، اعمال قانون صالحیت حرفه ای 
معلمی )برداشتن استخدام در حین تحصیل(، استفاده از پیشکسوتان معلمی در تدریس 

برخی از دروس )اخالق معلمی و ...(.

عامل درون ساختاری )دانشگاهی( یا محیطی و سازمانی )باور و اعتقاد مدیریت و   -
رهبری دانشگاهی نسبت به کیفیت، رعایت آراستگی ظاهر در محیط علمی و دانشگاهی، 
و  دانشجویان  روانی  امنیت  افزودن  دانشگاه،  در  علمی  آزاد  و  مطلوب  فضای  ایجاد 
استادان، شفافیت نیازها و انتظارات دانشگاه در زمینه کیفیت آموزش/ تدریس، توجه به 
تشویق و انگیزاننده های علمی پژوهشی و فرهنگی- اجتماعی، افزایش روحیه خودباوری 
در استادان و دانشجومعلمان با تأکید بر هوّیت معلمی و همکاری و هماهنگی مدیریت 

دانشگاه با استادان در باالبردن کیفیت آموزش(.

1- ب( مؤلفه های تأثیرگذار بر کیفیت آموزش و تدریس مطلوب از دیدگاه دانشجویان 
کدامند؟
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عامل ویژگی های فردی و حرفه ای استادان )تحصیالت باالتر و رتبه دانشگاهی استاد   -
به کیفیت  استادان نسبت  بیشتر در  استاد(، احساس تعهد  دانشیار،  استادیار،  )مربی، 
تدریس، تجربه تدریس در مدارس، برخورداری از دانش محتوایی رشته مورد نظر با 
هدف انتقال تجربیات مثبت و منفی معلمی، برخورداری استاد از انضباط علمی و وقت 
شناسی، احترام به کالس درس خویش، داشتن انگیزه الزم و تالش علمی-پژوهشی 
در رشته علمی و تدریس استادان، برخورداری از وجدان حرفه ای استادان در تدریس، 
به روزبودن استادان در زمینه فناوری های آموزشی و دارای توانمندی باال در به کارگیری 

آن در کالس های درس(.

عامل برنامه درسی )شفاف سازی انتظارات استاد از دانشجومعلمان بر مبنای سرفصل   -
دروس، اجرای برنامه درسی نیازمحور با نیازسنجی گروه های آموزشی دانشگاه، انسجام 
زمان های  در  دروس  تقسیم  در  خوابگاهی  دانشجومعلمان  به  مختص  درسی  برنامه 
از  برنامه -های درسی خودخوان و مجازی برخی  با توجه به شرایط، طراحی  مناسب 
دروس تربیتی/ فرهنگی، ارائه زمان مناسب برای دروس توسط مدیرگروه )ساعات ارائه 

دروس(.

عامل ارزشیابی آموزشی )ارائه بازخورد مناسب و به موقع به دانشجویان در طول ترم   -
تحصیلی، وحدت رویه بین مدرسان در ارزشیابی دروس )رعایت سرفصل ها، رعایت 
از  انتظارات  ترسیم  و  مشخص  و  شفاف  ارزشیابی  از  استفاده   ،)... و  آزمون  اصول 
ارزشیابی در اوایل ترم تحصیلی، توافق بر سر ارزشیابی دانشجومحورانه با دانشجویان 

در طول ترم تحصیلی(.

عامل مدیریت کالس )تعداد کم دانشجومعلمان در کالس درس به نسبت وضعیت   -
دروس، ایجاد محیط آموزشی و یادگیری فعال در کالس درس، ایجاد نشاط متناسب 
گاهی در کالس درس بر مبنای مدیریت  با یادگیری در کالس درس و ایجاد زمینه خودآ

کالسی دموکراسی محور(.

عامل فضای فیزیکی )برخوداری از سراهای دانشجویی استاندارد و شاداب )سالن   -
مطالعه و ...(، امکانات کتابخانه ای )میز مطالعه کافی، کامپیوتر و ...( و کتاب های به روز 
در کتابخانه، برخورداری از آزمایشگاه های مناسب و کارگاه ها با تمامی تجهیزات آن، 
برخورداری از فضای سبز و محیط شاداب دانشگاهی، استانداردسازی فضای فیزیکی 

کالس درس )چیدمان صندلی، اندازه کالس و ...(.
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عامل برون ساختاری )آموزش و پرورش( )کیفیت مدارس پذیرنده کارورزی، حل   -
مشکالت منزلت شغلی و معیشتی معلمان توسط مسئوالن آموزش و پرورش، استفاده 

از افراد باتجربه معلمی در تدریس برخی از دروس )اخالق معلمی و ...(.

مدیریت  اعتقاد  و  )باور  و سازمانی  یا محیطی  )دانشگاهی(  درون ساختاری  عامل   -
محیط  در  ظاهر  آراستگی  رعایت  به کیفیت،  نسبت  دانشگاهی  استادان  و  رهبری  و 
امنیت  افزودن  دانشگاه،  در  علمی  آزاد  و  مطلوب  فضای  ایجاد  دانشگاهی،  و  علمی 
و  تشویق  به  توجه  دانشگاه،  در  تدریس  آموزش/  شفافیت کیفیت  دانشجویان،  روانی 
روحیۀ  افزایش  دانشجومعلمان،  در  فرهنگی اجتماعی  و  علمی پژوهشی  انگیزاننده های 
خودباوری در دانشجومعلمان با تأکید بر نقش معلمی و همکاری و هماهنگی مدیریت 

آموزش(. باالبردن کیفیت  در  استادان  با  دانشگاه 

مطابق  پژوهش،  بخش کّمی  در  پژوهش،  و گویه های  عوامل  مشخص شدن  بر  عالوه 
عامل  به  مربوط  میانگین  بیشترین  باید گفت که  مرکزی  اساس شاخص های  بر   2 جدول 
محیطی-سازمانی است و کمترین میانگین مربوط به عامل برنامه درسی و چگونگی اجرای 

دارد. اختصاص  آن 

جدول 2( شاخص های مرکزی و توزیع متغیرهای پژوهش در بین کل آزمودنی ها

بیشینهکمینهانحراف معیارمیانگینعامل ها

3.860/8115ویژگی های فردی و حرفه ای استادان

3.530/8715برنامه درسی

3.640/9115ارزشیابی آموزشی

3.810/7915مدیریت کالس

3.601/1615فضای فیزیکی

3.810/8615برون ساختاری )آموزش و پرورش(

3.890/8715درون ساختاری )محیطی-سازمانی(

2-آیا مؤلفه های تأثیرگذار بر کیفیت آموزش و تدریس مطلوب از دیدگاه دانشجومعلمان 
یا  عوامل  به  مربوط  توصیفی  شاخص های   3 شمارۀ  است؟جدول  متفاوت  پسر  و  دختر 
مؤلفه های بررسی شده را بر کیفیت آموزش و تدریس مطلوب از دیدگاه دانشجویان دختر و 

پسر نشان می دهد.
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جدول 3 (. یافته های توصیفی مؤلفه های تأثیرگذار بر کیفیت آموزش و تدریس مطلوب از دیدگاه دانشجومعلمان

تعدادانحراف معیارمیانگینجنسیتعامل ها

3.770.8778دخترویژگی های فردی و حرفه ای استادان

3.700.80198پسر

3.520.9478دختربرنامه درسی

3.380.90198پسر

3.660.8578دخترارزشیابی آموزشی

3.481.01198پسر

3.800.8478دخترمدیریت کالس

3.680.82198پسر

3.431.2578دخترفضای فیزیکی

3.471.21198پسر

3.940.7678دختربرون ساختاری )آموزش و پرورش(

3.590.92198پسر

4.020.8578دختردرون ساختاری )محیطی- سازمانی(

3.680.94198پسر

رعایت  برای  چندمتغیری،  واریانس  تحلیل  پارامتریک  آزمون  از  استفاده  از  قبل 
برای  آزمون باکس که  بر اساس  لوین استفاده شد.  باکس و  آزمون  از  آن،  پیش فرض های 
واریانس/ کواریانس  ماتریس های  است، شرط همگنی  نبوده  معنی دار  مؤلفه ها  از  هیچ یک 
به درستی رعایت شده است )BOX = 8.201،F =1/866 ،p =0.063(. همان طور که در 
جدول 4 مشاهده می شود، بر اساس آزمون لوین و عدم معنی داری آن برای همه متغیرها، 
شرط همسانی واریانس های بین-گروهی رعایت شده است؛ بنابراین آزمون تحلیل واریانس 

اجراست. قابل  چندمتغیری 

جدول 4(. نتایج آزمون لوین درباره پیش فرض تساوی واریانس های دو گروه در مؤلفه های مطالعه شده

سطح معناداری Sigدرجه آزادی دومدرجه آزادی اولFمتغیرها

1/14312740/286ویژگی های فردی و حرفه ای استادان

0/16512740/685برنامه درسی

1/04212740/312ارزشیابی آموزشی

0/23512740/628مدیریت کالس
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0/10312740/748فضای فیزیکی

3/29712740/071برون ساختاری )آموزش و پرورش(

1/58612740/209درون ساختاری )محیطی-سازمانی(

قابلیت  آزمون ها  همه  معنی داری  سطوح  می شود،  مالحظه   5 جدول  در  همان طور که 
استفاده از تحلیل واریانس چندمتغیری )Manova( را مجاز می شمارند. این نتایج نشان 
می دهد در مؤلفه های اثرگذار بر کیفیت آموزش/ تدریس حداقل از نظر یکی از مؤلفه های 
وابسته، تفاوت معناداری وجود دارد. مجذور اتا -که در واقع ضریب همبستگی متغیرهای 
وابسته و عضویت گروهی است- نشان می دهد تفاوت بین دو گروه با توجه به مؤلفه های 
وابسته در مجموع معنادار است و میزان این تفاوت 0/09 درصد است. به عبارتی 1 درصد 

واریانس مربوط به اختالف بین گروه تحت تأثیر جنسیت است.

جدول 5(. آزمون معناداری تحلیل واریانس چندمتغیری در مؤلفه  های مطالعه شده

مجذور سطح معناداری F.Sigمقدارآزمونمتغیرها

اتا

0/9014/2140/0010/09المبدای ویلکزجنسیت دانشجومعلمان )دختر و پسر(

p≤ 0/05

جدول 6 (. نتایج تحلیل واریانس یک راهه )در متن مانوا( تفاوت گروه ها در مؤلفه های اثرگذار بر کیفیت تدریس

شاخص های 

آماری منابع 

تغییرات

مجموع متغیرهای وابسته

مجذورات

درجه 

آزادی

Df

میانگین 

مجذورات

F سطح

معناداری 

.Sig

مجذور 

اتا

گروه

)جنسیت(

0/25210/2520/3730/5420/001ویژگی های فردی و حرفه ای استادان

1/00011/0001/2090/2730/004برنامه درسی

1/96611/9662/1090/1480/008ارزشیابی آموزشی

0/80810/8081/1920/2760/004مدیریت کالس

0/12110/1210/0810/7760/000فضای فیزیکی

6/95916/9598/9460/0030/032برون ساختاری )آموزش و پرورش(

6/49016/4907/7940/0060/028درون ساختاری )محیطی- سازمانی(

p≤ 0/05
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همان طــور کــه در جــدول 6 مالحظــه می شــود، بیــن دو گــروه دانشــجومعلمان )دختــر 
ــان  ــگاه فرهنگی ــس در دانش ــوزش و تدری ــت آم ــر کیفی ــذار ب ــای تأثیرگ ــر( در مؤلفه ه و پس
اردبیــل بــه غیــر از مؤلفه هــای برون ســاختاری و درون ســاختاری )محیطی-ســازمانی( 
تفــاوت معنــاداری وجــود نــدارد کــه بــا توجــه بــه میانگیــن نمــرات دو گــروه در آزمون هــای 
مذکــور در جــدول شــمارۀ 3 چنیــن اســتباط می شــود کــه دانشــجومعلمان دختــر نســبت بــه 
دانشــجومعلمان پســر عوامــل بــرون و درون ســاختاری را در کیفیــت آمــوزش و تدریــس در 

ــته اند. ــل دانس ــتر دخی ــل بیش ــان اردبی دانشــگاه فرهنگی

تدریس  و  آموزش  کیفیت  بر  را  تأثیر  بیشترین  عامل ها  از  استادان کدام یک  نظر  3-از 
دارد؟ مطلوب 

 جدول7(. نتایج آزمون فریدمن برای رتبه بندی مؤلفه های اثرگذار بر کیفیت تدریس از دیدگاه استادان

زمون فریدمن

)n( 276نمونه آماری

77/182آماره خی دو

6درجه آزادی

0.000سطح معنی داری

رتبه  های  بنابراین  بوده است؛  آزمون فریدمن معنی دار  نتایج جدول 7 نشان می  دهد که 
دارند. تفاوت معنی دار  با یکدیگر  تدریس  بر کیفیت  اثرگذار  عوامل 

جدول8 (. میانگین رتبه عوامل اثرگذار بر کیفیت آموزش و تدریس از دیدگاه استادان

رتبهمیانگین رتبهعوامل

4/342ویژگی های فردی و حرفه ای استادان

3/277برنامه درسی

3/765ارزشیابی آموزشی

4/303مدیریت کالس

3/656فضای فیزیکی

4/144برون ساختاری )آموزش و پرورش(

4/541درون ساختاری )محیطی-سازمانی(
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نتایــج جــدول 8 نشــان می دهــد کــه بــه ترتیــب عامل هــای عوامــل محیطی-ســازمانی، 
ــرورش( از  ــه ای اســتادان و عوامــل برون ســاختاری )آمــوزش و پ ــردی و حرف ویژگی هــای ف

ــد. ــرار دارن ــا ق ــد از این ه ــز بع ــل نی ــۀ عوام ــد و بقی ــا ســوم برخوردارن رتبه هــای اول ت

4-از نظر دانشجویان کدام یک از مؤلفه ها بیشترین تأثیر را بر کیفیت آموزش و تدریس 
مطلوب دارد؟

جدول 9 (. نتایج آزمون فریدمن برای رتبه بندی مؤلفه های اثرگذار بر کیفیت تدریس از دیدگاه دانشجومعلمان

آزمون فریدمن

)n( 78نمونه آماری

73/266آماره خی دو

6درجه آزادی

0/000سطح معنی داری

رتبه های  بنابراین  بوده است؛  آزمون فریدمن معنی دار  نتایج جدول 9 نشان می دهد که 
دارند. تفاوت معنی دار  با یکدیگر  تدریس  بر کیفیت  اثرگذار  عوامل 

جدول10(. میانگین رتبه عوامل اثرگذار بر کیفیت آموزش و تدریس از دیدگاه دانشجومعلمان

رتبهمیانگین رتبهعوامل

5/191ویژگی های فردی و حرفه ای استادان

2/857برنامه درسی

3/206ارزشیابی آموزشی

3/854مدیریت کالس

3/695فضای فیزیکی

4/603برون ساختاری )آموزش و پرورش(

4/632درون ساختاری )محیطی-سازمانی(

  نتایج جدول 10 نشان می دهد که به ترتیب  عوامل ویژگی های فردی و حرفه ای استادان، 
عوامل محیطی سازمانی و عوامل برون ساختاری )آموزش و پرورش( از رتبه های اول تا سوم 

برخوردارند و بقیۀ عوامل نیز بعد از این ها قرار دارند.
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بحث و نتیجه گیری

بــا توجــه بــه اینکــه در بخــش کیفــی پژوهــش هــدف از ایــن پژوهــش تعییــن عوامــل اثرگــذار 
بــر کیفیــت تدریــس / آمــوزش در دانشــگاه فرهنگیــان بــوده اســت، شناســایی ایــن عوامــل 
ــت  ــی انجــام گرفــت کــه نشــان از تآثیرگــذاری و اهمی ــه  گروه  هــای کانون ــر اســاس مصاحب ب
عامل هــای شناسایی شــده بــرای کیفیــت تدریس/آمــوزش از منظــر اســتادان و دانشــجومعلمان 
ــع پژوهــش و یافته هــای حاصــل از بخــش  ــوده اســت. نتایــج و یافته هــای حاصــل از مناب ب
ــی  ــه درس ــتادان، برنام ــه ای اس ــردی و حرف ــای ف ــل ویژگی ه ــه عوام ــد ک ــان دادن ــی نش کیف
ــل  ــی، عوام ــای فیزیک ــت کالس، فض ــی، مدیری ــیابی آموزش ــرای آن، ارزش ــی اج و چگونگ
برون ســاختاری )آمــوزش و پــرورش( و درون ســاختاری )محیطی-ســازمانی( بیشــترین 
نقــش را در کیفیــت آمــوزش و تدریــس اســتادان دانشــگاه فرهنگیــان داشــته اند. ایــن نتیجــه 
بــا نتایــج برخــی از پژوهش هــا ماننــد رشــادت جو و دیگــران )1397(، محمــدی خانقــاه و 
حســین زاده )1394(، مصلــح و خســروی )1394( مبنــی بــر نقــش ارزشــیابی در تدریــس؛ 
هداونــد و حیدری ونــد )1395(، غنچــی و همــکاران )1391( مبنــی بــر نقــش ویژگی هــای 
فــردی و حرفــه ای اســتادان، طــرح درس، مهارت هــای ارتباطــی در کیفیــت تدریــس؛ 
تــرک زاده و محتــرم )1391( مبنــی بــر رویکــرد سیســتمی بــر کیفیــت تدریــس و نقــش تمامی 
ــرد و همــکاران  ــاه و حســین زاده )1394(، مطلبی ف ــر آن؛ محمــدی خانق عوامــل سیســتم ب
)1390( مبنــی بــر نقــش عوامــل چندگانــه كارآمــدی در آمــوزش، كارآمــدی در ارائــه محتــوا، 
ــای  ــکاران، فض ــه هم ــرام ب ــجویان، احت ــه دانش ــد همه جانب ــه رش ــه ب ــه ای، توج ــل حرف تعام
ــت  ــر کیفی ــیابی مناســب ب ــت ارزش ــه كالس و درنهای ــرام ب ــی مناســب در كالس، احت بحث
تدریــس دانشــگاهی؛ شــعبانی ورکی و قلــی زاده )1385( مبنــی بــر نقــش و تأثیــر طــرح درس، 
ــت  ــتادان در کیفی ــردی اس ــن ف ــط بی ــس و رواب ــیابی تدری ــب، ارزش ــس مناس ــرای تدری اج
ــاوری و  ــش فن ــر نق ــی ب ــووا )2015( مبن ــکاران )2014( و هباک ــی و هم ــس و حمیت تدری
ــی  ــه درس ــوای برنام ــتادان، محت ــس اس ــای تدری ــتادان، مهارت ه ــص اس ــوژی، تخص تکنول
ــت  ــوان گف ــن اوصــاف، می ت ــا ای ــس همسوســت. ب ــت تدری ــر کیفی ــداد دانشــجویان ب و تع
هرکــدام از پژوهش هــای همســو )گذشــته( بــه مقولــه ای از کیفیــت تدریــس اشــاره داشــته اند 
کــه در ایــن پژوهــش در بخــش کیفــی از منظرهــای مختلــف ایــن عوامــل دیــده شــده اســت 
ــی اســت. ــه پژوهش هــای قبل ــن پژوهــش، نســبت ب و نشــان دهنده جامع نگــری محققــان ای

نظر  از  استادان که  حرفه ای  و  فردی  ویژگی های  عامل  شناسایی شده،  عوامل  میان  از 
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دانشجومعلمان و استادان تأثیر بسزایی در کیفیت تدریس/ آموزش استادان دارد. نتیجه این 
پژوهش با پژوهش های رشادت جو و دیگران )1397(، هداوند و حیدری وند )1395(، 
و محترم  ترک زاده  و همکاران )1391(،  و حسین زاده )1394(، غنچی  محمدی خانقاه 
و  )1385(، حمیتی  قلی زاده  و  شعبانی ورکی   ،)1390( همکاران  و  مطلبی فرد   ،)1391(
همکاران )2014( و هباکووا )2015( مطابقت دارد. در تبیین این نتیجه نیز باید گفت 
دانشیار،  استادیار،  )مربی،  استاد  دانشگاهی  رتبه  و  باالتر  تحصیالت  هم چون  گویه هایی 
استاد(، احساس تعهد بیشتر در استادان نسبت به کیفیت تدریس، تجربه تدریس در مدارس، 
منفی  و  مثبت  تجربیات  انتقال  هدف  با  نظر  مورد  رشته  محتوایی  دانش  از  برخورداری 
معلمی، برخورداری استاد از انضباط علمی و وقت شناسی، احترام به کالس درس خویش، 
داشتن انگیزه الزم و تالش علمی-پژوهشی در رشته علمی و تدریس استادان، برخورداری 
آموزشی  فناوری های  زمینه  استادان در  به روزبودن  استادان در تدریس،  از وجدان حرفه ای 
و دارای توانمندی باال در به کارگیری آن در کالس های درس بیشترین نقش را در کیفیت 

تدریس استادان دانشگاه فرهنگیان دارد.

برنامه درسی و چگونگی  به  از میان عوامل شناسایی شده، عامل دیگر مربوط  هم چنین 
اجرای آن است که از نظر دانشجومعلمان و استادان تأثیر کمتری نسبت به سایر عوامل با توجه 
به میانگین در کیفیت تدریس/ آموزش استادان دانشگاهی داشته است. نتیجه این پژوهش 
 ،)1394( و حسین زاده  خانقاه  محمدی   ،)1397( دیگران  و  رشادت جو  پژوهش های  با 
قلی زاده  و  شعبانی ورکی   ،)1390( همکاران  و  مطلبی فرد   ،)1391( همکاران  و  غنچی 
)1385(، حمیتی و همکاران )2014( و هباکووا )2015( همسوست. در تبیین این نتیجه 
دانشجومعلمان  از  استاد  انتظارات  باید گفت که گویه هایی هم چون شفاف سازی  پژوهش 
آموزشی  نیازسنجی گروه های  با  نیازمحور  برنامه درسی  اجرای  مبنای سرفصل دروس،  بر 
دانشگاه، انسجام برنامه درسی مختص به دانشجومعلمان خوابگاهی در تقسیم دروس در 
زمان های مناسب با توجه به شرایط، طراحی برنامه های درسی خودخوان و مجازی برخی 
از دروس تربیتی/ فرهنگی، ارائه زمان مناسب برای دروس توسط مدیرگروه )ساعات ارائه 
دروس( از نظر دانشجومعلمان و شفاف سازی انتظارات استاد از دانشجومعلمان بر مبنای 
دانشگاه،  آموزشی  نیازسنجی گروه های  با  نیازمحور  برنامه درسی  اجرای  سرفصل دروس، 
بهره مندی گروه درسی  یادگیری گروهی )تیم محور( در کالس درس،  فعالیت های  طراحی 
برنامه درسی مختص  انسجام  پروژه محور،  برنامه درسی  به  تأکید  با  منابع درسی  تنوع  از 
به دانشجومعلمان خوابگاهی از نظر استادان بیشترین نقش را در کیفیت تدریس استادان 



61بررسی عوامل تأثیرگذار بر کیفیت تدریس...

دانشگاه داشته است.

یکــی دیگــر از عوامــل شناسایی شــده ارزشــیابی آموزشــی اســت و 4 گویــه را شــامل می شــود. 
از نظــر اســتادان گویه هایــی هم چــون وحــدت رویــه بیــن مدرســان در ارزشــیابی دروس 
)رعایــت ســرفصل ها، رعایــت اصــول آزمــون و ...(، اســتفاده از ارزشــیابی فراینــدی و 
نتیجه مــدار )میــان تــرم و پایــان تــرم(، ســخت گیری علمــی و انضباطــی در کالس هــای 
ــر  ــد ب ــیابی نظام من ــر ارزش ــر س ــق ب ــتاد، تواف ــخت گیرانه اس ــیابی س ــای ارزش ــر مبن درس ب
اســاس گروه هــای آموزشــی مدنظــر بــوده اســت؛ امــا از نظــر دانشــجومعلمان، ارائــه بازخــورد 
ــن مدرســان  ــه بی ــی، وحــدت روی ــرم تحصیل ــه دانشــجویان در طــول ت ــع ب مناســب و به موق
در ارزشــیابی دروس )رعایــت ســرفصل ها، رعایــت اصــول آزمــون و ...(، اســتفاده از 
ارزشــیابی شــفاف و مشــخص و ترســیم انتظــارات از ارزشــیابی در اوایــل تــرم تحصیلــی، 
ــی بیشــتر  ــا دانشــجویان در طــول تــرم تحصیل ــر ســر ارزشــیابی دانشــجومحورانه ب توافــق ب
ــا یافته هــای پژوهشــی دیگــران، بایــد  ــه پژوهشــی ب مدنظــر بــوده اســت. در تبییــن ایــن یافت
گفــت کــه ارزشــیابی یــک امــر اساســی در کیفیــت تدریــس از نظــر اســتادان شــناخته شــده 
اســت؛ هم چنیــن دانشــجومعلمان نیــز ایــن امــر را تــا حــدوی در کیفیــت تدریــس اســتادان 

ــد. ــل می دانن دخی

عالوه بر عوامل شناسایی شده باال، مدیریت کالس نیز عامل اثرگذاری در کیفیت تدریس 
بوده و نقش عمده ای داشته است. این عامل با گویه هایی هم چون تعداد دانشجومعلمان در 
کالس درس به نسبت وضعیت دروس، ایجاد محیط آموزشی و یادگیری مناسب در کالس 
درس، حضور و غیاب دقیق از دانشجومعلمان و اعمال قانونی آن از نظر استادان می  تواند 
در باالبردن کیفیت تدریس مؤثر باشد؛ اما از نظر دانشجومعلمان، تعداد کم دانشجومعلمان 
در کالس درس به نسبت وضعیت دروس، ایجاد محیط آموزشی و یادگیری فعال در کالس 
گاهی در  درس، ایجاد نشاط متناسب با یادگیری در کالس درس و فراهم ساختن زمینه خودآ
کالس درس بر مبنای مدیریت کالسی دموکراسی محور کیفیت تدریس را دوچندان می کند.

عامل دیگر از عوامل شناسایی شده، فضای فیزیکی دانشگاه است که گویه هایی هم چون 
برخورداری از سراهای دانشجویی استاندارد )سالن مطالعه و ...(، امکانات کتابخانه ای و 
کتاب های به روز در دانشگاه، برخورداری از آزمایشگاه های مناسب و کارگاه ها با تجهیزات 
آن، برخورداری از فضای سبز و محیط شاداب دانشگاهی، استانداردسازی فضای فیزیکی 
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کالس درس )چیدمان صندلی، اندازه کالس و ...( را در برمی گیرد که کیفیت تدریس را 
افزایش می دهد.

عوامل درون و برون ساختاری نیز یکی دیگر از عوامل شناسایی شده در دانشگاه فرهنگیان 
است که عوامل درونساختاری در خود دانشگاه فرهنگیان نمود پیدا می کند و گویه هایی مانند 
باور و اعتقاد مدیریت و رهبری و استادان دانشگاهی نسبت به کیفیت، رعایت آراستگی 
ظاهر در محیط علمی و دانشگاهی، ایجاد مطلوب و آزاد علمی در دانشگاه، افزایش امنیت 
و  تشویق  به  توجه  دانشگاه،  در  تدریس  آموزش/  شفافیت کیفیت  دانشجومعلمان،  روانی 
روحیه  افزایش  دانشجومعلمان،  در  فرهنگی-اجتماعی  و  علمی-پژوهشی  انگیزاننده های 
مدیریت  هماهنگی  و  همکاری  و  معلمی  نقش  بر  تأکید  با  دانشجومعلمان  در  خودباوری 
با استادان در باالبردن کیفیت آموزش از نظر استادان و دانشجومعلمان بیشترین  دانشگاه 
اثر را بر کیفیت تدریس داشته است و عوامل برون ساختاری که بیشتر با آموزش و پرورش 
مرتبط است با گویه هایی هم چون کیفیت مدارس پذیرنده کارورزی، حل مشکالت منزلت 
شغلی و معیشتی معلمان توسط مسئوالن آموزش و پرورش، استفاده از افراد با تجربه معلمی 
در تدریس برخی از دروس )اخالق معلمی و ...( از نظر دانشجومعلمان و گویه هایی مانند 
انگیزش درونی خود دانشجومعلمان )کیفیت ورودی ها(، اجرای مسابقات  عالقه مندی و 
علمی و المپیاد در زمینه های تدریس، درس پژوهی و ...، اعمال قانون صالحیت حرفه ای 
معلمی )برداشتن استخدام در حین تحصیل(، استفاده از پیش کسوتان معلمی در تدریس 
برخی از دروس )اخالق معلمی و ...( از  نظر استادان بیشترین تأثیر را بر کیفیت تدریس در 

دانشگاه فرهنگیان داشته است.

در تحلیل کّمی پژوهش، مقایسه عوامل تأثیرگذار بر کیفیت آموزش و تدریس مطلوب از 
دیدگاه دانشجومعلمان دختر و پسر، نتایج حاکی از آن است بین دو گروه از دانشجومعلمان 
)دختر و پسر( در مؤلفه های تأثیرگذار بر کیفیت آموزش و تدریس در دانشگاه فرهنگیان اردبیل 
معناداری  تفاوت  )محیطی سازمانی(  درون ساختاری  و  برون ساختاری  مؤلفه های  از  به غیر 
وجود ندارد و می توان چنین استباط کرد دانشجومعلمان دختر نسبت به دانشجومعلمان پسر 
عوامل برون و درون ساختاری را در کیفیت آموزش و تدریس در دانشگاه فرهنگیان اردبیل 
بیشتر دخیل دانسته اند. این یافته پژوهشی با یافته  های پژوهشی شعبانی ورکی و همکاران 

)1385( و غنچی و همکاران )1391(، هاشمی و عباسی )1394( تقریبًا همسوست.
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هم چنیــن، در تحلیــل ســؤال 3 پژوهشــی بــه لحــاظ رتبه بنــدی عامل هــا از دیــدگاه اســتادان، 
عامل هــای عوامــل محیطــی- ســازمانی، ویژگی هــای فــردی و حرفــه ای اســتادان و عوامــل 
برون ســاختاری )آمــوزش و پــرورش( از رتبه هــای اول تــا ســوم برخوردارنــد و بقیــۀ عوامــل 
نیــز بعــد از این هــا قــرار دارد. در تبییــن ایــن ســؤال پژوهشــی بایــد گفــت اســتادان بیشــترین 
اهمیــت را بــه عوامــل محیطی-ســازمانی کــه در درون دانشــگاه فرهنگیــان قــرار دارد قائــل 
هســتند؛ در رتبــه دوم ویژگی هــای فــردی و حرفــه ای اســتادان و در رتبــه ســوم عوامــل 
ــرم  ــا نتایــج پژوهــش تــرک زاده و محت ــد. ایــن نتیجــه ب برون ســاختاری را مدنظــر قــرار دادن

ــورز و همــکاران )2016( هم خــوان اســت. )1391( و ای

در بررسی و تحلیل سؤال 4 پژوهشی نیز در رتبه بندی عامل ها از دیدگاه دانشجومعلمان، 
عوامل ویژگی های فردی و حرفه ای استادان، عوامل محیطی سازمانی و عوامل برون ساختاری 
این ها  از  بعد  نیز  عوامل  بقیۀ  و  دارد  قرار  سوم  تا  اول  رتبه  های  از  پرورش(  و  )آموزش 
را عامل  اهمیت  بیشترین  دانشجومعلمان  نظر  از  پژوهشی  این سؤال  تبیین  در  دارد.  قرار 
ویژگی های فردی و حرفه ای استادان دارد و در رتبه دوم عوامل محیطی-سازمانی دانشگاه 
و در رتبه سوم عوامل برون ساختاری )آموزش و پرورش(. این پژوهش با نتایج پژوهش 
غنچی و همکاران )1391(، مطلبی فرد و همکاران )1390(، دوریسوا و همکاران )2015( 

و هباکووا )2015( همسوست.

پیشنهادهای کاربردی

بــا توجــه بــه بررســی و آزمــون فرضیه هــای موجــود در پژوهــش، می تــوان پیشــنهادهایی بــر 
اســاس نتایــج هریــک از ســؤاالت پژوهشــی مطــرح کــرد کــه در ادامــه بدانهــا اشــاره می شــود:

با توجه به تأیید سؤال اول پژوهش )کدام عوامل در کیفیت آموزش و تدریس مطلوب 
در دانشگاه فرهنگیان دخیل می  باشند(، پیشنهاد می شود:

دانشگاه  باالتری در  تأثیر  آموزش/ تدریس  بر کیفیت  اثرگذار  این که عوامل  به  با توجه 
فرهنگیان اردبیل دارد، پس مدیران دانشگاهی و مدیران گروه های آموزشی باید توجه بیشتری 

به این عوامل داشته باشند؛ بنابراین پیشنهادهاب کاربردی زیر به دست داده می شود:

دانشگاه فرهنگیان اردبیل باید برای فراهم سازی بسترهای زیر بر اساس شرایط استادان 
اقدام کند:
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تدریس  افزایش کیفیت  برای  استادان  حرفه ای  و  فردی  ویژگی های  به  عمیق  توجه   -
اهداف دانشگاه در راستای کیفیت بخشی  به  تعیین شاخص های احساس تعهد نسبت  )با 
و  انضباط علمی  از  برخورداری  در مدارس،  تدریس  داشتن تجربه  تدریس،  فرایندهای  به 
کادمیک، فراهم کردن انگیزش الزم برای تدریس و تالش های علمی-پژوهشی، فراهم سازی  آ
فراهم ساختن  فرهنگی،  و  تربیتی  دغدغه  های  با  استادان  جذب  استادان،  حرفه ای  وجدان 
ایجاد سازوکارهای  تدریس،  فناروی  زمینه  های  در  بالندگی حرفه ای  و  بازآموزی  دوره های 

دانشگاهی(؛ از خدمات  استادان  رضایت 

- اجرای برنامه درسی موفق در دانشگاه )با ایجاد سازوکارهای شفافیت انتظارات بر 
مبنای سرفصل های دروس برنامه درسی رشته ها، ایجاد زمینه برنامه درسی نیازمحور، ایجاد 
تنوع منابع درسی با همکاری استادان با گروه های آموزشی، انسجام و مدیریت برنامه درسی 

با توجه به شرایط اسکان شبانه روزی دانشجومعلمان(؛

- فراهم سازی ارزشیابی آموزشی صحیح )با ایجاد سازوکارهای وحدت رویه در بین 
استادان در ارزشیابی دروس تدریس شده، نهادینه سازی ارزشیابی های فرایندی و نتیجه مدار 
در طول ترم تحصیلی، توافق بر سخت-گیری علمی و انضباطی در کالس های درس بر 
اساس اهداف کیفیت در آموزش و پرورش، ایجاد کارگاه ها و برنامه های بالندگی حرفه ای در 

خصوص ارزشیابی صحیح و دقیق و عملی(؛

- فراهم آوردن سازوکارهای مدیریت کالس استادان با توجه به شاخصه های استاندارد 
مانند تعداد دانشجومعلمان در کالس درس به نسبت وضعیت دروس، اعمال قوانین مدیریت 

کالس درس، فراهم سازی شرایط فرهنگ کالس درس؛

سراهای  )امکانات  دانشگاه  فیزیکی  فضای  استانداردسازی  سازوکارهای  ایجاد   -
ایجاد  استاندارد،  آزمایشگاه های  در کتابخانه،  بروز  مطالعه، کتاب های  سالن  دانشجویی، 

...(؛ و  سبز  فضای 

- برای کیفیت بخشی به آموزش و تدریس در دانشگاه فرهنگیان عوامل برون ساختاری نیز 
بی تأثیر نبوده است. بر اساس یافته  های این پژوهش، دانشگاه فرهنگیان برای کیفیت مدارس 
پذیرنده کارورزی باید با آموزش و پرورش به توافق الزم برسد؛ هم چنین برای بهبود کیفیت 
تدریس، به کیفیت ورودی ها نیز توجه شود، حل مشکالت منزلت معلمی با سیاست گذاران 
شورای آموزش و پرورش، فراهم سازی و اعمال دستوالعمل اجرایی قانون صالحیت حرفه ای 
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معلمی )برداشتن استخدام در حین تحصیل در دانشگاه فرهنگیان(، استفاده از پیشکسوتان 
معلمی در تدریس دروس اخالق معلمی و برخی از دروس؛

- هم چنین با توجه به یافته های این پژوهش که عوامل درون ساختاری از نظر استادان 
محسوب  تدریس  کیفیت  در  عامل  اثرگذارترین  و  است  را کسب کرده  میانگین  بیشترین 
می شود، برای افزایش کیفیت تدریس در جهت تقویت این عامل باید سازوکارهای چون 
استفاده از مدیران دانشگاهی با اعتقاد و باور به کیفیت در دانشگاه، فراهم آوردن فرهنگ و 
جّو آکادمیک در دانشگاه، زمینه سازی امنیت روانی در دانشگاه، شفافیت دانشگاهی برای 
تمامی عوامل دانشگاهی به ویژه استادان و دانشجومعلمان، فراهم کردن زمینه تشویق افراد 
کوشا در عرصه کیفیت تدریس و ایجاد روحیه خودباوری، هماهنگی مدیریت دانشگاه با 

استادان در باالبردن کیفیت آموزش و تدریس.

همچنین بنا بر حصول ظرفیت های یادشده باید گفت که:

- نیازهای پنهان دانشگاه در زمینه کیفیت تدریس را باید شناسایی و در جهت توسعه 
کیفیت تدریس استادان اقدامات نوآورانه بر اساس ظرفیت های جذب هیئت علمی جدید 

فراهم کرد.

- برنامه راهبردی و عملیاتی مطلوبی برای حال و آینده دانشگاه ترسیم کنند تا مدیران 
تغییر  پرورش  و  آموزش  سفارش  طبق  دانشگاه  موجود  ظرفیت های  از  بتوانند  دانشگاهی 

دهند. استراتژی 

- هم سو فعالیت های تدریس استادان دانشگاه فرهنگیان، باید طراحی و تولید محتوا، 
طراحی آموزشی و ... مطابق با نیازهای روز دنیا اقدام شود.

در جهت یافته های سؤاالت 2 تا 4 این پژوهش نیز باید گفت که سازوکارهای اساسی بر 
هریک از عوامل مؤثر بر کیفیت تدریس )قابلیت های ویژگی های فردی و حرفه ای استادان، 
عوامل درون و برون ساختاری تأثیرگذار در دانشگاه( باید اندیشیده شود که به حالت کلی 
در باال به همه عوامل اشاره شد؛ اما توصیه  های دیگری نیز اضافه  بر این ابعاد می -توان 

پیشنهاد داد:

برای قّوت بخشیدن به عامل قابلیت ویژگی های فردی و حرفه ای استادان این دانشگاه، 
زمینه  در  استادانی که  از  و  بشود  تسهیل  دانشگاه  در  فرایند جذب هیئت علمی  باید  ابتدا 
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آموزش و پرورش به اندازه کافی تجارب ارزشمندی دارند استقبال بشود؛ همچنین پس از 
جذب، در نگهداری استادان به لحاظ بالندگی و فرصت های مطالعاتی و ... اهتمام جدی به 

آورند. عمل 

در راســتای ایــن اهتمــام جــدی الزم اســت ایــن توصیه هــا را هــم مدیــران دانشــگاهی جــدی 
ند: بگیر

-بنابر اینکه تأثیر عوامل درون ساختاری )ایجاد تکنولوژی های جدید، طراحی محصول 
مبتنی بر تکنولوژی، بازار هدف و رقابت پذیری در سایه تقلیل هزینه ها( از نظر استادان و 
دانشجومعلمان دارای اهمیت فراوانی بوده است، بنابراین توصیه می شود مدیران دانشگاهی 
تسهیالت الزم را در این زمینه فراهم سازند. برای مثال، کار روی فرهنگ کیفیت یا جّو 
سازمانی مثبت گرا در دانشگاه که وجوه دیگری از این بستر ماننِد شفافیت و آوای سازمانی 
در جهت روند رو به بهبود کیفیت به حالت کلی و کیفیت تدریس و آموزش به طور خاص 

فراهم خواهد شد. 

ارائه خدمات  زمینه  دانشگاهی  مدیران  برون ساختاری،  عوامل  تقویت  برای  -همچنین 
چون  دیگر  قابلیت های  تا  سازند  فراهم  را  پرورش  و  آموزش  وزارت  مشاوره ای  و  علمی 
مطلوب  فیزیکی  فضای  بنیادین،  تحول  سند  با  مطابق  درسی  برنامه  آموزشی،  ارزشیابی 
در دانشگاه و مدیریت کالسی مطلوب با توجه به وضعیت رو به کیفیت مدارس پذیرنده 

شود. القا  استادان  و  دانشجومعلمان  برای  نوآورانه تر  و  به روزتر  کارورزی 
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